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اپراتورهاي گرانفروش درانتظارحكم
پرونده گرانی اینترنت موبایل اکنون پس از گذشت ۳۰ روز در انتظار حکم دادگاه تعزیرات است

 یک مسئول اسرائیلی در گفت وگو با رویترز هرگونه ارتباط این حادثه با رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد
 مقامات مسئول  بیروت ساعاتی پس از وقوع حادثه به المیادین گفتند، هنوز برآورد دقیقی از علت وقوع 

انفجار نداریم

بزرگ  ترين تحريف 
نااميدكردن مردم است

آلبوم ناصري كاخ گلستان 
كجاست؟

مقامات کشور تحلیل هاي خود را از یک بخش مهم صحبت هاي 
روز عید قربان رهبر معظم انقالب درباره تحریف واقعیت هاي 

کشور دارند. آنها دنباله و ریشه این جریان تحریف را در داخل دنبال مي کنند. حسن 
روحاني، آنهایي را که در مردم و رزمندگان خط مقدم نبرد اقتصادي کشور ناامیدي 
ایجاد مي کنند  یکي از عوامل تحریف عنوان مي کند و اخیرا محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس ناکارآمدي در مدیریت داخلي را جریان سوم تحریف اعالم کرد. در آخرین این 
اظهارات، رئیس جمهور روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، هدف 
۲جریان تحریف و تحریم دشمنان را جلوگیري از پیشرفت اقتصادي کشور دانست 
که از طریق توقف حرکت اقتصادي کشور و سیاه نمایي نسبت به دستاوردها و یأس 

نسبت به آینده دنبال مي شود.

آلبوم خانه کاخ جهاني گلستان در تهران، دومین آلبوم خانه غني 
جهان پس از آلبوم خانه موزه ویکتوریا آلبرت لندن است. حاال اما 

همین دیروز خبري در خبرگزاري ایسنا منتشر شد که براساس آن »آلبوم ناصري« 
این کاخ، مشتمل بر عکس هاي ارزشمند دوره قاجار و مرتبط با عصر ناصرالدین شاه 

گم شده است.

روایت رئیس جمهور و وزیر کشور از مفهوم تحریف

همشهری پیامدهای سیاست های 
دستوری را بررسی می کند

رسانه ها از مفقود شدن مجموعه اي از آثار تصویري دوره قاجار 
در آلبوم خانه کاخ گلستان خبر دادند

صفحه2 را 
بخوانيد

صفحه5 را 
بخوانيد
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خطر توليد رانت 
 در سال

 جهش توليد
نرخ بهره منفي 
اگرچه  بانکي 

باعث رونق گرفتــن برخي بازارها 
ازجمله بازار سهام، ارز و طال، مسکن 
و سایر بازارهاي دارایي شده است، 
اما زنگ خطري جدي براي اقتصاد 
ایران در سال جهش تولید با تولید 
رانت ناشي از سیاست هاي دستوري 
براي کنترل بازارها به صدا درآمده 
است. به گزارش همشهري، شیوع 
سیاست هاي دســتوري در اقتصاد 
نه تنهــا باعث تولید رانت و فســاد 
شده و در عمل رقابت سالم و شفاف 
را مخدوش مي ســازد بلکه زمینه 
را براي شــکل گیري عدم تعادل و 
پیش بیني ناپذیــري در اقتصاد را 
فراهــم کــرده و مي تواند ســطح 
انتظارات تورمي را باالتر ببرد. رقابت 
بانک ها در دایره بســته نرخ ســود 
تعیین شده از ســوي شوراي پول 
و اعتبار آنهم نرخ ســودي پایین تر 
از نرخ تورم در عمل باعث شــده تا 
انگیزه مردم براي ســپرده گذاري 
در بانک ها به طور محسوس کاهش 
یابد که اثر آن را مي توان در رشــد 
5۰درصــدي حجم پول در ســال 
گذشــته مشــاهده کرد. حاال این 
سؤال پیش روي سیاســتگذاران 
پولي و اعضاي عمدتا دولتي شوراي 
پــول و اعتبار قــرار دارد که تا چه 
اندازه نرخ بهره ســپرده هاي بانکي 
پایین تر از نــرخ تورم مي تواند مانع 
کاهش سپرده هاي سرمایه گذاري 

بانک ها شود؟ 

صفحه4 را 
بخوانيد
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ديديم تيمورتاش نيست
ظهور و سقوط قدرتمندترین وزیر دربار

 40ميليارد تومان
 هزينه روزانه اداره تهران

به دنبال سرنخ از 
سودجويان طالی كثيف 

 ورود شركت هاي جديد
به بورس شتاب مي گيرد

شهردار تهران: مي گویند شهرداري 
از طــرح ترافیک درآمــد دارد اما 
درآمد روزانه طــرح فقط به حدود 

یک میلیارد تومان مي رسد

مروری بر اقداماتی کــه برای عدم 
به کارگیری کــودکان زباله گرد رخ 

داده و باید انجام شود

یادداشت
پيروز حناچي ؛ شهردار تهران

بي تردید خبرنگاري هم اکنون یکي از دشــوارترین 
حرفه ها در  دنیا و بالطبع در جامعه ایران است. از هر 
منظري که نگاه کنیم، عایدات مادي حاصل از خبرنگاري مســتقل و حرفه اي با 
انواع دشواري هایي که در مسیر استقالل و حرفه اي بودن وجود دارند، قابل مقایسه 
نیست. به همین دلیل خبرنگاري مســتقل و حرفه اي چیزي بیش از شغل است. 
عالقه به خیر عمومي، تالش براي رشــد آگاهي هاي عمومــي در جامعه، تقویت 
فرهنگ نقد، مطالبه شفافیت و مبارزه با فساد و در یک کلمه تقویت حوزه عمومي و 
جامعه مدني ایده هایي اند که باعث مي شوند خبرنگاري مستقل و حرفه اي با وجود 
همه دشواري ها، هنوز در جامعه ایران طرفداراني جدي داشته باشد؛ طرفداراني که 
خیر عمومي جامعه را بر منافع فردي خود ترجیح مي دهند و فعالیت آنها في نفسه 
نوعي فداکاري است. ما در حوزه شهر، بارها و بارها در اثر تذکرات، انتقادها و حتي 
افشاگري هاي خبرنگاران مستقل، توانسته ایم به اصالح فرایند ها، رویه ها و سیستم 
مدیریت شهري بپردازیم، یا متوجه کاستي ها و مشکالتي در مناطق مختلف شهر 
شویم و به کرات از پیشنهادهاي ارائه شده توســط خبرنگاران براي تغییر مسیر 
اداره شهر و حل مشکالت بهره برده ایم. حتي در مواردي که پذیرش تغییر دشوار 
بوده است، فشار اجتماعي و رسانه اي ناشي از اطالع رساني خبرنگاران، حرکت در 
مسیر خیر عمومي را براي ما تســهیل کرده و از جامعه در برابر فشارهاي مختلف 

دفاع کرده است.
با این همه نمي توان حیات خبرنگاري مســتقل و حرفه اي کشور را فقط به تداوم 
عشق و عالقه افراد به جامعه خود واگذار کرد و به مشکالتي که پیش روي آن وجود 
دارد، نیندیشید. متأســفانه در ۳دهه اي که از پایان جنگ مي گذرد، ریل گذاري 
قراردادهاي نیروي کار به طور کلي و خبرنگاران به طور خاص به سمتي رفته است 
که هم اکنون بیش از 9۰درصد قراردادهاي نیروهاي کار موقتي ســازي شده اند و 
خبرنگاران نیز از این قاعده، مستثني نبوده اند. بسیاري از آنها از حداقل هاي اساسي 
الزم براي نیروي کار مانند بیمه و سنوات بهره مند نیستند و در یک کالم »امنیت 
شــغلي« ندارند. از ســویي، وجود دیدگاه هاي حامي پرور و ترسان از خبرنگاري 
مستقل در بعضي از بخش ها باعث شده است تا آنها به تأسیس اشکالي از رسانه ها 
بپردازند که مي توان آنها را رسانه هاي وابسته یا حامي نامید؛ رسانه هایي که عمدتا 
از اشکالي از رانت بهره مند مي شوند، امنیت شغلي بیشتري در آنها تضمین مي شود 
و کار در آنها بي هزینه تر و مطمئن تر اســت. این رســانه ها که معموال مستقیم یا 
غیرمستقیم به بودجه هاي عمومي نیز دسترسي پیدا مي کنند، به نوبه خود خواسته 
و ناخواسته مجال را براي خبرنگاران مستقل و حرفه اي تنگ مي کنند و در میان 

مردم نیز از  اقبال  کمتري برخوردارند.
اما امروز بر همگان روشن شده اســت که بدون برخورداري از خبرنگاري مستقل و 
حرفه اي و در فقدان مطالبه گري شفافیت و مبارزه با فساد، یکي از مهم ترین ارکان 
پیشگیري از فساد یعني »نظارت« جامعه مدني و افکار عمومي محقق نمي شود و 
بدون محقق شدن این مهم، مبارزه با فســاد نیز هرگز موفق نخواهد شد. در فقدان 
چشمان نظاره گر جامعه مدني، هراس از فساد بسیار کم مي شود و مبارزه با آن دشوار.

به همین دلیل ابعــاد مختلف قانوني تامین مادي و معنــوي و حمایت حقوقي از 
خبرنگاران درجهت مبارزه با فســاد و مطالبه شفافیت در چارچوب قوانین کشور 

اهمیتي بسزا دارد.
اما امنیت حرفه اي با وجود مطالبه آن توســط خبرنگاران کمتر در فضاي عمومي 

موضوع گفت وگو و مطالبه بوده است. بهره مندي از قراردادهاي 
مطمئن، حقوق مناسب، بیمه و سنوات، مي بایست در زمره 

بدیهیات حرفه خبرنگاري در آیند و البته مي دانیم با توجه به دشواري هاي مالي که بر 
سر راه مطبوعات کشور وجود دارد، دستیابي به چنین اقتضائاتي چقدر دشوار است.

الزامات خبرنگاري حرفه اي 
و تأثيرگذار 

دیدگاه
احمد مسجد جامعي ؛ عضو شوراي شهر تهران

حتما نــام خیابان هرمزان را شــنیده اید، خیلي از 
اهالي فرهنگ و هنر، در این خیابــان خانه دارند. 
هرمزان از ســرداران نــام آور ایراني بــود که وقت 
فتوحات مسلمانان در نواحي شوشتر با سپاه عربي 
جنگید اما نتوانســت کاري از پیش ببرد و اسیر شــد. او را که نزد خلیفه دوم 
مي برند قصه جان  بدر بردنش شنیدني است. در روایات اینطور آمده که هرمزان 
بر جان خود بیمناك بوده و لب به ســخن باز نمي کرده. آنقدر مرگ خودش را 
قطعي مي دانســته که باالخره یک بار به حرف مي آید و مي گوید مرده صحبت 

نمي کند.
در این اثنا طلب آب مي کند، اما برخالف انتظار یک جرعه هم نمي نوشد. وقتي 
مي پرسند چرا نمي خوري جواب مي دهد مي ترسم حین آب خوردن مرا بکشید. 
خلیفه مي گوید قتل و عطش با هم اتفاق نمي افتد و تا زماني که آب ننوشیده اي 
جان تو در امان اســت. هرمزان هم فرصت را غنیمت مي شمرد و کاسه چوبي 
آب را زمین مي اندازد. این رفتار خشــم گروهي از حاضــران را برمي انگیزد؛ 
اینکه کار هرمــزان توهین آمیز بوده و در واقع خلیفه را فریب داده، بیشــتر بر 
قتلش تأکید مي کنند چراکه یکي دو تن از فرماندهان سپاه مسلمانان هم در 
جنگ با سپاه هرمزان کشته شــده بودند. اما در این میان یکي از هرمزان دفاع 
مي کند؛ علي امیرالمومنین)ع(. حضرت امان دادن خلیفه را گوشزد مي کند و 
اینکه به هر ترتیب خلیفه باید بر ســر پیمانش بماند. با منطق و وساطت امیر، 
 جان این ســردار ایراني حفظ مي شــود. امیر در مواردي به خلیفه مشــورت 
 مي داد و بارها شــنیده بودند کــه خلیفه گفته بود اگر علــي نبود عمر هالك

 مي شد.
از آن روز هرمزان با نامي عربي همراه خلیفه مي شــود. در مدینه آن روز، همه 
مي دانستند هرمزان از خانداني اصیل و ایراني است و فرماندهي توانا در کارزار. 

به هر حال همراهي او بر هیبت خلیفه  مي افزود.
اما این پایان ماجراي سردار ایراني نیست. مدتي بعد که خلیفه ترور مي شود یکي 
از فرزندانش، عبیداهلل بن عمر، براساس ظن و گمان متعرض هرمزان مي شود و 
غافلگیرانه او را به قتل مي رساند. هرمزان در شناخت اسب خبره بوده و به همین 
بهانه عبیداهلل  او را به منزل خود مي برد تا درباره بیماري اسبش از او چاره جویي 
کند. هرمزان تا سراغ اســب مي رود عبیداهلل با شمشــیر به قتلش مي رساند. 
هرمزان سربازي آزموده و جنگ آور بود و عبیداهلل رو در رو از عهده او بر نمي آمد.

این قتل ناجوانمردانه امیر )ع( را برمي آشــوبد و به جد ســوگند یاد مي کند 
انتقام خون او را بســتاند. به شــهادت امیر )ع(، هرمزان مســلمان بود و هیچ 
مدرکي از مشــارکت او در قتل خلیفه در دســت نبود. حــاال قتلي مظلومانه 
در مدینه اتفاق افتاده بود. یعني یک ســردار ایراني مسلمان براساس شک و 
گمان کشته شده و کســي هم براي خونخواهي او پا پیش نگذاشته بود. از این 
رو، علي امیرالمومنین)ع(، خونخواهي او را بر عهــده گرفت و در این تصمیم 
 حتي با خلیفه بعدي به مشاجره پرداخت و از او خواســت براي قصاص اقدام 

کند.
عبیداهلل ۲۰ سال بعد، در اوایل خالفت امیر، فرمانده سپاهش یعني مالک اشتر 
را واسطه کرد تا پس از گذشــت این همه سال علي به او امان دهد، اما حضرت 
نپذیرفت و بر قصاص تأکید کرد. عبیداهلل  به شام گریخت و سرانجام در صفین 

کشته شد.
در آن ماجــراي تــرور خلیفــه، جــز هرمــزان تنــي چنــد از ایرانیــان 
مدینــه ازجملــه دختــر خردســال ابولولــوء هم بي هیــچ دلیلي کشــته 
شــدند. شــاید به خاطر همــه اینها بود کــه امیر پــس از ضربــت خوردن 
 وصیت کــرد جــز قاتــل او را نکشــند و بــه نام قتــل خلیفــه، بلــوا برپا 

نسازند.

با وساطت علي)ع(

نگاه
ناصر ايماني؛ فعال سیاسي

بیانات اخیر رهبر معظــم انقالب درباره »تحریف« 
و »تحریم« طي روزهاي گذشــته به محل بحث و 
گفت وگوي محافل سیاسي و مسئوالن تبدیل شده است. برخي تالش مي کنند 
تا در اظهارنظرهاي خود، از این مفاهیم در راستاي منافع گروهي و جناحي بهره 
بگیرند. اما معنا و مفهوم تحریف و تحریم چیست و مقصود رهبري از بیان این 

مفاهیم چه بود؟
تحریف به معناي دروغ، فریب و خدعه، دگرگون کردن واقعیت هاست؛ تحریف 
در کاربرد سیاسي آن که مورد اشاره رهبري هم قرار گرفت به این معناست که 
در داخل و خارج از کشور جریاني وجود دارد که به سیاه نمایي وضعیت کشور و 
بزرگ نمایي مشکالت مي پردازد. این جریان تالش مي کند که روحیه عمومي 
مردم را مأیوس و آنها را از آینده کشور خودشان ناامید کرده و همچنین اراده 

مسئوالن براي اداره کشور را تضعیف کنند.
این یک واقعیت است که کشور با مشــکالتي مواجه است؛ کسي منکر وجود 
مشکالت کشــور در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي و... نیست. این واقعیت 
را هم مردم به خوبي لمس مي کنند و هم مســئوالن کشور به آن اذعان دارند. 
بخش عمده اي از این مشــکالت به تحریم هاي آمریکا و کشــورهاي اروپایي 
بازمي گردد. حجم تحریم ها و فشــارها علیه ایران بي سابقه است، به طوري که 
در طول تاریخ بر هیچ کشوري اعمال نشده اســت. در کنار مشکالتي که این 
 تحریم ها براي کشــور ایجاد کرده اند، ما در کشور با ســوءمدیریت هم مواجه

 هستیم.
وضعیت ناشي از تحریم و سوءمدیریت، مشکالتي را در کشور ایجاد کرده است 
که جریان تحریف با اســتفاده از آن عرض اندام مي کند. این جریان با استفاده 
از ابزارهاي سیاه نمایي و بزرگ نمایي تالش مي کند تا وضعیت کشور را سیاه تر 
و مشکالت را بزرگ تر نشان دهد. جریان تحریف مي کوشد تا تصویري سیاه و 
تاریک از تحریم ها به نمایش گذاشته و ناامیدي را به مردم القا کند. این جریان 
با بهره برداري از بســترهاي موجود در فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي با 
نادیده انگاشتن پیشرفت ها و موفقیت هاي کشور در غلبه بر مشکالت، تالش 
مي کند تا از طریق شــایعه پراکني و ایجاد تردید و تشــکیک در موفقیت ها و 
سیاست هاي حکومت، مردم را دلسرد و ناامید کرده و یک وضعیت فالکت بار، 

تاریک و سیاه را از جامعه ایران به نمایش بگذارد.
بخش عمده خط تولید جریان تحریف در خارج از کشــور مستقر است اما در 
داخل کشــور نیز عوامل و خودباختگان داخلي نقش مکمل را بازي مي کنند. 
جریان داخلي تحریــف، خوراك و مواد الزم را بــراي تولیدات بخش خارجي 
جریان تحریف فراهم کرده و عمال در زمین آنها بــازي مي کند. این دو بخش 
از یک جریان، دســت به دســت هم داده تا از طریق قلــب واقعیت ها و طرح 
شایعات پیرامون مســائل مختلف، مشکالت ساده را بســیار بزرگ تر از آنچه 
هســت جلوه دهند. مقابله با جریان تحریف در واقع جنگ اراده ها است. چرا 
که جریان تحریف در تالش براي سســت کردن و نابود کــردن اراده مردم و 
مسئوالن کشور است. بنابراین، به میزاني که اراده و مقاومت مردم و مسئوالن 
 در برابر مشکالت سست شــود، به همان میزان جریان تحریف به اهداف خود 

دست یافته است.
اما هدف تحریف با تحریم یکي است؛ جریان تحریف همان اهداف جریان تحریم 
را دنبال مي کند. این هدف مشترك، شکسته شدن جامعه ایران است. تحریف 
نقش مکمل تحریم را ایفا مي کند. جریان تحریم، اقتصاد کشــور و سفره هاي 
مردم را مورد هدف قرار داده و در موازات آن، جریان تحریف افکار و اذهان و اراده 

عمومي را بمباران مي کند.

 تحريم و تحريف؛ 
جنگ اراده ها
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والدت فرخنده حضرت امام هــادي، علي النقي علیه الســالم  را تبریک مي گوییم

لبنان لرزيد 
 عصر دیروز ۲ انفجار مهیب در بندر بیروت، سراسر لبنان را به لرزه درآورد 

و تعداد زیادی کشته و مجروح به جا گذاشت

1

ادامه در 
صفحه3

در صفحه14روزنامه شماره 8۰۰5، چاپ شده در روز سه شنبه 14 مرداد 99، به اشتباه 
عکس محسن رفیق دوست در مطلبی مربوط به مرتضی رفیق دوست به چاپ رسیده 
است که از این بابت از آقای محسن رفیق دوست و خوانندگان عزیز پوزش می طلبیم.

عصر روز گذشته انفجاری مهیب در نزدیکی سواحل بیروت، سراسر این شهر را به لرزه درآورد. 
شبکه المیادین مدعی شد انفجار مواد نیترات در یکی از کانتینرهای موجود در بندر شماره 1۲ 
بیروت علت وقوع این حادثه بوده اســت. لحظاتی بعد اما شبکه الجزیره در خبری فوری اعالم 
کرد این انفجار در نزدیکی منزل سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان رخ داده است، آن هم 
به فاصله چند روز پیش از اعالم حکم دادگاه لبنان درباره پرونده ترور رفیق حریری. همچنین 
در پی این انفجار بزرگ که ده ها فیلم از نقاط مختلف بیروت آن را به تصویر کشیده، بخشی از 
ساختمان انبار گندم و سیلوی لبنان فرو ریخت. همزمان با این حادثه رسانه های اسرائیلی مدعی 
شدند انفجار صورت گرفته مربوط به یکی از انبارهای سالح حزب اهلل بوده است؛ ادعایی که فورا 
از سوی منابع رسمی در لبنان تکذیب شد. اگرچه تصاویر اولیه نشان دهنده حجم باالی تخریب 
است اما تا ساعاتی پس از وقوع حادثه، آمار رسمی از سوی منابع دولتی مبنی بر خسارات دقیق 
مالی و تلفات انسانی منتشر نشد. در آخرین ساعات دیشب و تا لحظه تنظیم این خبر، خبرنگار 
شبکه المیادین اعالم کرد، 11 نفر در این انفجارها کشته شده اند و شمار مجروحان به صدها نفر 
مي رسد. همچنین گفته شده به فرودگاه بین المللي بیروت هم آسیب وارد شده است. یک مسئول 
اسرائیلی در گفت وگو با رویترز هرگونه ارتباط این حادثه با رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد. در 
جریان این انفجارها، قصر ریاست جمهوری هم آسیب دیده است و گفته شده همسر و فرزندان 
نخست وزیر دچار جراحت شده اند. نخست وزیر لبنان روز چهارشنبه را عزای عمومی اعالم کرد.

لبنان لرزيد

توضيح و پوزش



2 چهارشنبه 15 مرداد 99  شماره 8006 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

هر
س: م

عك
هر

س: م
عك

مراســم افتتاح سراسرنماي 
شهيد حاج قاسم سليماني و دفاعي

نمايشــگاه پايــان حكومت 
داعش و اقتدار جبهه مقاومت، روز گذشته با 
حضور فرماندهان نظامي كشــور در محل 

باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.
به گفته ســردار محمدباقري، رئيس ستاد 
كل نيروهاي مسلح در اين نمايشگاه و موزه 
بخش اندكي از تالش هاي رزمندگان محور 
مقاومت و پشتيباني هاي جمهوري اسالمي 
ايران براي مقابله با دسيســه ها و توطئه و 
اقدامات استكبار جهاني و ايادي منطقه اي 
آنها و گروه هاي تروريســتي بــه نمايش 

درآمده است.
به گزارش تسنيم، ســردار باقري گفت: اين 
نمايشــگاه نشــان داد كه چگونه دشمنان 
اسالم و بشــريت با گروه هاي تروريستي و 
وحشي گري كامل تالش كردند كه آزادي و 
امنيت ملت هاي منطقه را به خطر بيندازند 
و مقدسات را مورد هتك حرمت قرار دهند 
و از هيچ گونه قتل عام و وحشي گري ابايي 
نداشتند و امنيت و حاكميت اين كشورها را 

به خطر اساسي انداختند.
فرمانده ســتاد كل نيروهاي مسلح گفت: 
اگر ورود شــهيد بزرگوار سردارسليماني و 
همرزمان و فرماندهاني كه امر مستشــاري 
را برعهده داشــتند نمي بــود، و همراهي و 
همدلي اين فرماندهان و مستشاران با ملت و 
حاكميت هاي سوريه و عراق اتفاق نمي افتاد 
و حمايــت و فتواي مرجعيــت نبود، قطعا 
حاكميت اين كشــورها اكنــون در اختيار 

داعش و امثال آن بود.
در بخش هايي از اين موزه و نمايشــگاه نيز، 
گوشه هايي از نبرد 33روزه حزب اهلل لبنان 
با رژيم صهيونيستي به نمايش گذاشته شده 
است كه سردارباقري در اين باره گفت: امروز 
كه اين موزه افتتاح شــد، تقريبا همزمان با 
ايام نبرد 33روزه ملت بزرگ لبنان و حزب اهلل 

قهرمان با رژيم صهيونيســتي اســت كه 
بخش هايي از اين نبرد نيز در اين نمايشگاه 
در معرض ديد عالقه مندان قرار گرفته است. 
همچنيــن نبردهاي ضداشــغالگري ملت 
فلسطين و نبرد آزادسازي افغانستان عزيز 
پس از تصرف رژيم صهيونيســتي و ارتش 
تروريستي آمريكا نيز در اين نمايشگاه جمع 

شده و قابل استفاده براي نسل جوان است.

انتقام سردارسليماني، آرمان شده است
در بخش ديگر اين مراسم سرلشكر پاسدار 
حسين سالمي، فرمانده ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمي گفت: تصور اشــتباهي 
كه دشــمنان در محاســبات، راهبردها و 
برآوردهايشان نســبت به ملت بزرگ ايران 
دارند اين است كه با شهادت مردان بزرگ، 
جريان انقالب از حركت مي ايستد يا متوقف 
مي شــود. اما همواره واقعيــات تاريخي در 
۴0ســال گذشته نشــان داده كه شهادت، 
موتور محرك قــدرت مقاومت و دفاع ملت 
بزرگ ايران و ساير ملت هاي مسلمان است.

وي يادآور شــد: اين قاعده درباره شهادت 
ســردار بزرگ و فرمانده فراموش نشدني و 
هميشه جاويدان ملت ايران و جهان اسالم 
سپهبد شهيد حاج قاسم ســليماني برقرار 
اســت و هرچه كه عظمت شهادت بزرگ تر 
باشد رويش ها، خيزش ها و جاري شدن روح 
جهاد و شــهادت در جامعه قوي تر مي شود 
و امروز هم مشــاهده مي كنيم كه مشعل 
مقاومت همچنان در دست سردارسليماني 
قــرار دارد، اين پرچــم در اهتزاز اســت و 
بيرق هاي مقاومت برافراشته است و مسير 
نوراني كــه او افتتاح كرد امروز با شــتابي 
بيشتر جريان پيدا كرده و حتي انتقام خون 
شهيدســليماني به يك آرمان تبديل شده 

است.
امير حاتمــي، وزير دفاع هم در ســخناني 
درباره اين نمايشگاه گفت: در اين نمايشگاه 

با 2موضوع به خوبي آشنا مي شويم، از يك 
طرف با عــزم و اراده، خباثت و جنايت هاي 
بسيار بزرگ دشمن كه نشان مي دهد براي 
منطقه برنامه بزرگي داشتند و مي خواستند 
ناامني را در ايــن منطقه براي ده ها و صدها 
سال نهادينه كنند آشنا مي شويم، اما از طرف 
ديگر رزمندگان عزيز مقاومت با فرماندهي 
دالورانه و شجاعانه سردارسليماني و البته 
پشتيباني كامل نيروهاي مسلح جمهوري 
اســالمي ايران و صنايع دفاعي توانســتند 
در مقابل همه كفر و همه كســاني كه پول، 
سالح و جنايتكارانشان را آورده بودند تا اين 
كار مهم را در منطقه ايجاد كنند ايستادگي 
كنند و به بركت خون شــهدا، عزم و همت 
رزمندگان و پشتيباني همه جانبه، اين اتفاق 

رخ نداد.
در مراســم افتتاح سراســرنماي شــهيد 
حاج قاســم ســليماني، سرلشــكر پاسدار 
محمدباقــري رئيس ســتاد كل نيروهاي 
مسلح، ســردار سرلشكر پاســدار حسين 
سالمي فرمانده كل سپاه پاســداران، امير 
سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي فرمانده 
كل ارتش، امير دريادار حبيب اهلل ســياري 
معاون هماهنگ كننده ارتش، امير سرتيپ 
خلبان عزيز نصيرزاده فرمانده نيروي هوايي 
ارتش، امير سرتيپ كيومرث حيدري، سردار 
سرتيپ پاسدار اميرعلي حاجي زاده فرمانده 
نيروي هوافضاي سپاه، سردار سرتيپ پاسدار 
اسماعيل قاآني فرمانده نيروي قدس سپاه، 
سردار سرتيپ پاســدار عليرضا تنگسيري 
فرمانده نيروي دريايي ســپاه، امير سرتيپ 
امير حاتمي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح، سردار سرتيپ پاسدار علي عبداللهي 
معاون هماهنگ كننده ستاد كل نيروهاي 
مسلح، ســردار ســرتيپ پاســدار مهدي 
شادماني معاون عمليات ستاد كل نيروهاي 
مسلح و جمع ديگري از فرماندهان نظامي 

حضور داشتند.

   سردارباقري: اگر سردارسليماني نبود امروز حاكميت سوريه و عراق در اختيار داعش بود
   سردارسالمي: انتقام خون شهيدسليماني به يك آرمان تبديل شده است

 رونمايي از نمايشگاه 
پايان حكومت داعش

در حاشيه سياست

گزارش

  روايتي از عملكرد احمدي نژاد
احمد كريمي اصفهاني، عضو جبهه پيروان درباره عملكرد 8ســاله 
احمدي نــژاد در دوره رياســت جمهوري اش بــه خبرآنالين گفت: 
برخي روســاي جمهور ما در دوره دومشــان خوب عمل نكردند اما 
رياســت جمهوري آقاي احمدي نژاد از روز اول تا پايان دوره 8 ساله 
خراب بود. ظلم ها و خيانت هايي كه احمدي نژاد كرد قابل مقايسه با 
هيچ رئيس جمهوري در مملكت نيست و با هيچ دوره اي قابل مقايسه 
نخواهد بود. من حاضرم در هر دادگاهي پاسخ بدهم ودر اين باره مناظره 
كنم. كريمي اصفهاني خاطرنشــان كرد: آقــاي احمدي نژاد يكي از 
رئيس جمهورهايي بود كه از اول دوره اش تا روز پايان كارش فرافكني 
داشت و خودش را در نظام جمهوري اسالمي يك سر و گردن از كل 
مسئوالن باالتر مي دانست و يكي از اشتباهات بزرگش اين بود كه فكر 
مي كرد لنگر زمين و آسمان است و هر مشكلي را مي تواند حل كند و 

حتي داشت يك جاي پا از رهبري هم باالتر مي گذاشت.

  شكايت احمدي نژاد از رفيق  دوست
سيد عادل حيدري، وكيل محمود احمدي نژاد درباره مطالب منتشر 
شده در كتاب »محسن رفيق دوست« مبني بر اينكه سفير انگليس 
رئيس جمهور شدن احمدي نژاد را پيش بيني كرده بود، گفت: اكاذيب 
منتشر شده از ســوي آقاي رفيق دوســت به هر خواننده چنين القا 
مي كند كه انتخابات در ايران به طور كلي عــاري از اصالت و صحت 
است. نخستين برداشت از اين اكاذيب براي هر خواننده اي اين است 
كه انتخابات ايران از سوي انگليس مهندسي شده و از همه بدتر اينكه 
رئيس جمهور نظام اسالمي را انگلستان تعيين مي كند. به گزارش ايلنا، 
وكيل احمدي نژاد خاطرنشــان كرد: به دليل اينكه دروغ هاي انتشار 
يافته توسط آقاي رفيق دوســت تخطئه و تخريب نظام است، عليه 
ايشان اقامه دعوي كرديم تا در دستگاه قضايي كذب بودن عرايض شان 
اثبات و شائبه هاي احتمالي مذكور در مورد نظام انتخابات در ايران رفع 
شود وگرنه افرادي كه عليه آقاي احمدي نژاد اكاذيب منتشر مي كنند 
زياد هستند و ايشان بزرگوارانه در مورد اكاذيبي كه به ايشان منتسب 

مي شود، سكوت كرده اند.

  اصالح طلبان در انتخابات گذشته هزينه دادند
اسماعيل گرامي مقدم، ســخنگوي حزب اصالح طلب اعتماد ملي 
درباره رويكرد جريان اصالحــات براي انتخابــات 1۴00 گفت: در 
انتخابات سال گذشته مجلس، شوراي سياستگذاري اصالح طلبان 
تصميم گرفت كه از نامزد ساير جريان ها حمايت نكند، زيرا بابت اين 
اقدام در سال هاي گذشته هزينه سنگيني داد. نظر شخصي من اين 
است كه بعيد است ديگر اصالح طلبان از نامزدي حمايت كنند كه از 
اعالم وابســتگي به جريان اصالح طلبي ابا دارد. اصالح طلبان بايد با 

تأكيد بر هويت اصالح طلبي در انتخابات شركت كنند./ايسنا

سردار اسماعيل قاآني، فرمانده نيروي قدس سپاه 
 عكس
خبر

پاسداران انقالب اسالمي، روز گذشته با حضور در 
وزارت امور خارجه با ســيدعباس عراقچي، معاون 

سياسي وزير خارجه ديدار كرد.

ديدار سردار قاآني با عراقچي

5سال بعد از آغاز تنش فراگير بين 
عربســتان و ايران طرفين به رغم ديپلماسي

لفاظي عليه يكديگــر كانال هاي 
مذاكره براي كاهش تنش را فعال كرده اند. در اين 
راستا واســطه هاي بين المللي كه هميشه براي 
ميانجيگري بين تهران و رياض پيشقدم بودند، 

فعاليت هاي خود را بيشتر كرده اند.
يك هفته بعد از سفر نخست وزير عراق به تهران 
كه با هدف كاهش تنش در منطقه انجام شد، حاال 
دومين واســطه روابط بين ايران و عربستان هم 
از بلندشدن دود ســفيد از اردوگاه ديپلمات هاي 
ايراني و سعودي خبر داده اســت؛ عمران خان، 
نخست وزير پاكستان در گفت وگويي با الجزيره 
درخصوص ميانجيگري ميان ايران و عربســتان 
گفت: ميانجيگري ما ميان ايران و عربستان پايان 
نيافته و به آرامي در حال رسيدن به پيشرفت هايي 

هســتيم. وي افزود: ما تمام تالش مــان را براي 
جلوگيري از وقوع درگيري نظامي ميان ايران و 
عربستان انجام داده ايم و تالش هايمان با موفقيت 

همراه بوده است.
عمران خان ميانه سال98 به تهران و رياض سفر 
كرد و با مقامات كشورمان و عربستان رايزني كرد؛ 
در آن زمان وزارت امورخارجه پاكستان با انتشار 
بيانيه اي هدف از سفر عمران خان به ايران را بخشي 
از ابتكار عمل براي ارتقاي صلح و امنيت در منطقه 
عنوان كرده بود. عمران خان در زمان ترك تهران به 
خبرنگاران گفت: اكنون با نگرش مثبتي به رياض 
سفر خواهم كرد. نخست وزير پاكستان گفته بود 
كه از طرف بن سلمان و ترامپ براي كاهش تنش با 
ايران ماموريت دارد. هفته قبل مصطفي الكاظمي، 
نخست وزير عراق قرار بود بعد از سفر به رياض و 
ديدار با مقامات سعودي عازم تهران شود اما برنامه 

سفر او به رياض لغو شد؛ او در تهران عالوه بر ديدار 
با حسن روحاني رئيس جمهور، با رهبر انقالب هم 
ديدار كرد و اين نخستين ديدار حضوري رهبري 

از بعد از شيوع كرونا بود.
نخست وزير عراق قرار است به زودي به عربستان 
و آمريكا سفر كند. مقامات دولت سابق عراق هم 
يكي دوبار براي كاهش تنش بين ايران و عربستان 
پيشقدم شده اند كه با استقبال ايران همراه شد اما 
طرف ســعودي همواره از بازشدن باب گفت وگو 
با ايران طفره رفته اســت. 3روز قبل وزير خارجه 
امارات كه نزديك ترين متحد عربستان در منطقه 
به شمار مي رود با محمدجواد ظريف وزير خارجه 
ايران به صورت ويدئوكنفرانســي ديدار كرد كه 
اين ديدار بي ســابقه بود، البته ظريف و بن زايد 
پيش از اين دوبار به صورت تلفني با هم گفت وگو 
كرده بودند. عربســتان و امارات به رغم همكاري 

 گزارش محرمانه مجلس 
درباره حادثه نطنز

يك ماه بعد از انفجار مرموز در سايت هســته اي نطنز هنوز ابعاد اين 
حادثه فاش نشده است. با اين حال نخستين گزارش در رابطه با اين 

حادثه در مجلس ايران آماده شده تا به مقامات ارشد ارائه شود.
روز 12تير ماه سازمان انرژي اتمي از وقوع حادثه در يكي از سوله هاي 
در دست احداث سايت هسته اي نطنز خبر داد و ساعاتي بعد تصويري 
از سوله حادثه ديده منتشر كرد. با اين حال با گذشت چند روز از اين 
سانحه مشخص شد ابعاد حادثه وســيع تر از آنچه بوده كه در تصوير 
منتشر شــده به چشــم مي آمد. شــوراي عالي امنيت ملي ايران در 
نخستين واكنش به اين حادثه با اعالم اينكه علت حادثه براي مسئوالن 
مشخص شده جزئيات بيشتر را به داليل امنيتي به آينده موكول كرده 
بود. 2 هفته قبل هيأتي از كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس با سفر به نطنز از تاسيسات غني سازي  در اين منطقه ازجمله 
سوله حادثه ديده ديدن كردند. در همين رابطه ديروز ابوالفضل عمويي، 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اســالمي اعالم كرد: در هفته گذشــته، كميته هاي ذيل كميسيون 
امنيت ملي، هم جلسات تخصصي را برگزار كرده بودند كه ازجمله آنها 
در جلسه روز سه شنبه، كميته امنيت مجلس، گزارش خود را درباره 
حادثه نطنز به استماع اعضا رساند. اين گزارش به صورت طبقه بندي 

شده براي مقامات ارشد نظام ارسال خواهد شد.
بر اين اساس، گزارش مجلس از سانحه نطنز به صورت محرمانه آماده 
شده؛ با اين حال كماكان اين انتظار وجود دارد كه به زودي شوراي عالي 
امنيت ملي جزئيات حادثه را شرح دهد. پس از سانحه نطنز رسانه هاي 
غربي گمانه هاي مختلفي ازجمله حمله موشــكي، حمله سايبري يا 
حمله پهپادي را مطرح كردند، اما منابع معتبر هركدام از اين احتماالت 
را رد كردند. به گفته بهروز كمالوندي، سخنگوي سازمان انرژي اتمي 
تجهيزات موجود در ســالن از بين رفته و مسئوالن در حال بررسي و 
مكان يابي براي راه اندازي سالن جديد در سايت نطنز هستند و به نظر 
مي رسد با توجه به حادثه به وقوع پيوسته سالن جديد احتماال با تدابير 
بيشتر امنيتي و شايد زير سطح زمين فعاليت خود را آغاز كند. منابعي 
نيز مي گويند حادثه نطنز در نتيجه نفوذ و خرابكاري رخ داده، اما نحوه 
اين خرابكاري هنوز رسما اعالم نشده است. در هر صورت رد پاي رژيم 
صهيونيستي در اين حادثه ديده مي شود. يك هفته قبل از سانحه نطنز 
تصاويري از وقوع يك انفجار در مناطق شرقي تهران در فضاي مجازي 
منتشر شد كه در اطالعات تكميلي مشخص شد آتش مهيب در منطقه 
پارچين رخ داده است؛ البته مقامات وزارت دفاع ايران گفته بودند آن 
حادثه بر اثر انفجار در منبع گاز در منطقه غيرمسكوني رخ داده است.

دولت وزير صمت را به مجلس 
معرفي كرد

رئيس جمهور در نامــه اي به رئيس مجلس، حســين مدرس 
خياباني، سرپرســت فعلي وزارت صنعت، معــدن و تجارت را 
به عنوان وزير پيشــنهادي ايــن وزارتخانه بــه مجلس معرفي 
كرد. حســينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس جمهور گفت: 
چهارشنبه آينده 22مرداد جلسه رأي اعتماد به وزير پيشنهادي 
وزارت صمت در صحن علني مجلس برگزار خواهد شد. به گزارش 
خبرگزاري صداوسيما، سرپرست وزارت صمت، قائم مقام وزير 
در امور بازرگاني، قائم مقــام وزارت بازرگاني داخلي، مديركل 
برنامه ريزي وزارت بازرگاني، مديركل دفتر تنظيم بازار، مديركل 
تامين و توزيع كاال، مديرعامل شركت سيمان غرب، مديرعامل 
شركت ســيمان فيروزكوه و عضو هيأت مديره شركت سيمان 

شاهرود از سوابق اجرايي حسين مدرس خياباني است.

 تشكر رئيس اطالعات سپاه
از وزارت اطالعات

رئيس سازمان اطالعات سپاه از اقدام مقتدرانه وزارت اطالعات 
در دستگيري جمشيد شارمهد سركرده گروهك تروريستي تندر 
قدرداني كرد. »حسين طائب« در حاشيه نشست مسئوالن اين 
سازمان از اقدام هوشمندانه و مقتدرانه وزارت اطالعات در ضربه 
به انجمن موسوم به پادشاهي ايران و دستگيري سركرده گروهك 
تروريستي تندر تقدير و تشكر كرد و آن را نشانه اقتدار و صالبت 
جامعه اطالعاتي جمهوري اســالمي ايران دانست. به گزارش 
سپاه نيوز، وي با اشاره به اهميت هماهنگي و هم افزايي جامعه 
اطالعاتي در صيانت از امنيت پايدار كشور تأكيد كرد: تالش همه 
ما ايجاد امنيت همه جانبه براي مردم و ايران عزيز است و همواره 
خداي بزرگ را شاكريم كه در اين راه مقدس، پاسداران و سربازان 

گمنام امام زمان )عج( را ياري كرده است.

مقامات كشور تحليل هاي خود را از يك بخش مهم 
صحبت هاي روز عيد قربان رهبر معظم انقالب درباره دولت

تحريف واقعيت هاي كشور دارند. آنها دنباله و ريشه 
اين جريان تحريف را در داخل دنبال مي كنند. حســن روحاني، 
آنهايي را كه در مردم و رزمندگان خط مقدم نبرد اقتصادي كشور 
نااميدي ايجاد مي كنند  يكي از عوامــل تحريف عنوان مي كند و 
اخيرا محمدباقر قاليباف، رئيس مجلــس ناكارآمدي در مديريت 
داخلي را جريان سوم تحريف اعالم كرد. در آخرين اين اظهارات، 
رئيس جمهور روز سه شنبه در جلسه ســتاد هماهنگي اقتصادي 
دولت هدف، 2جريان تحريف و تحريم دشــمنان را جلوگيري از 
پيشــرفت اقتصادي كشــور دانســت كه از طريق توقف حركت 
اقتصادي كشور و سياه نمايي نسبت به دستاوردها و يأس نسبت به 

آينده دنبال مي شود.
رهبر معظم انقالب جمعه 10مردادمــاه از جريان تحريف در كنار 
تحريم ها، ضعف هاي مديريتي و كرونا به عنوان عوامل مشــكالت 
ياد كرده و گفته بودند: »به موازات تحريم، يك جريان تحريف هم 
است؛ تحريف حقايق. هدف تحريف دو چيز است؛ يكي ضربه زدن به 
روحيه مردم است. يكي آدرس غلط دادن براي رفع مشكل تحريم 
است.« به گفته ايشان »يكي از هدف ها همين بوده كه به مردم ايران 
بگويند با قطع ارتباط با آمريكا، با گسســتن پيوندي كه بين ايراِن 
اســتعماري دوران پهلوي با آمريكا بود، پدر ملّت ايران درآمده.« 
هدف دوم شــان هم آدرس غلط دادن بــوده، »آدرس غلط دادن، 
آدرس دادن شان اين جوري اســت كه مي گويند اگر مي خواهيد 
تحريم برطرف شود، در مقابل آمريكا كوتاه بياييد؛ خالصه حرف اين 
است كه بايد كوتاه بياييد، در مقابل آمريكا، بايد ايستادگي نكنيد.«

تحريف و تضعيف رزمندگان خط مقدم
حســن روحاني، رئيس جمهور در تبيين خــود از اين اظهارات 
نااميد كردن مــردم و تضعيف رزمندگان خــط مقدم جبهه نبرد 
اقتصادي را از نمونه هاي عملكرد جريــان تحريف در يك جنگ 
فرساينده، هوشــمند و ســخت اقتصادي به عنوان ستون پنجم 
دشمن دانست و افزود: با توجه به آشكار شدن نشانه هاي شكست 
و عدم موفقيت دشــمن در تحقق اهداف اساسي جنگ اقتصادي، 
القاي ناكارآمدي دولت و نظام و تحريف توانايي ها و انكار يا ضعيف 
جلوه دادن موفقيت هاي بزرگ كشــور و ملت، محور اصلي جنگ 
رواني دشمنان است. او با اشاره به تالش جريان مرموز نااميدساز و 
تحريف براي مانع تراشي هاي اقتصادي در دوران تحريم و ترسيم 
آينده مبهم و غيرواقعي از وضعيت كشور، تصريح كرد: درحالي كه 
تحريم كنندگان و دشــمنان اين ملت و ســرزمين بيش از همه 
شكست خود را شاهدند، ترويج پي در پي شايعات، سياه نمايي از 
طريق ارائه آمار و اطالعات نادرست و القای ناتواني و ناكارآمدي و 
شكاف ميان مسئوالن و قواي كشور و مهم تر از همه ايجاد فاصله 
ميان مردم و مسئوالن، به نوعي حركت در راستاي تحقق توطئه 

دشمنان عليه كشور و نظام است.
براساس گزارش تسنيم، عبدالرضا رحماني  فضلي، وزير كشور در 
جلسه ستاد اطالع  رساني و تبليغات اقتصادي كشور در مواضعي 
همسو با روحاني بزرگ ترين تحريف را اين دانست كه مردم را نااميد 
كنيم و اعتماد مردم را به مسئوالن و نظام  كم كنيم. به گفته او »در 
نتيجه اين تحريف، مردم تحت تأثير شبه رســانه ها و رسانه هاي 
بيگانه قــرار مي گيرند.« رحماني  فضلي با مــرور برخي روندهاي 
تحريف كه نتيجــه عملي آن عدم انتقــال واقعيت هاي جامعه به 
مردم است، تصريح كرد: وقتي در عوض نقد افراد، جايگاه ها و بلكه 
نهادها و سازمان ها، مورد تخريب قرار مي گيرد و زير سؤال مي رود، 
عمال با تضعيف نهادها و ســازمان هاي مختلف، بخشی از نظام و 
مآال مجموعه نظام زيرســؤال مي رود و اعتماد مردم به كل كشور 

تحت الشعاع قرار مي گيرد.
اگرچه روي ســخن رهبر انقالب در پيشــبرد جريان تحريف با 
دشمنان بود، محمدباقر قاليباف ، رئيس مجلس دنباله اين جريان 
را در داخل دانســته و گفته بود: »جريان سومي وجود دارد كه دو 
جريان تحريم و تحريف را تكميل مي كنند كه آن جريان ناكارآمدي 
است. اين جريان مسئوليت ها را تصرف مي كنند، اما اولويت هاي 
كشور را پشت گوش مي اندازند و باعث مي شوند كه تحريم ها اثر 
بگذارند، تحريف ها واقعي جلوه كنند و كشور را به سمت فروپاشي 

ذهني سوق مي دهند.«
تيغ تيــز انتقادات او خطاب بــه داخل اين بود كــه »ناكارآمد ها 
مي دانند كه سوت حركت قطار گام دوم انقالب اسالمي به حركت 
درآمده است و ديگر جوانان كارآمد و انقالبي نخواهند گذاشت كه 
آنان حركت اين قطار پرشتاب را كند كنند و ستون پنجم دشمن 
خبيث ملت ايران باشند.« حجت االسالم ابراهيم رئيسي، رئيس 
قوه قضاييه نيز در جلسه اين هفته مسئوالن عالي قضايي به موضوع 
تحريف واقعيت هاي كشور پرداخته و گفته بود: »تحريم و تحريف 
دوقلوي به هم پيوسته و بازوي نظام سلطه براي عمليات رواني و 
رسانه اي و فرهنگي هستند كه دشمن با توسل به تحريف، در تنور 
بي توجهي به داشته هاي داخلي مي دمد و از اين طريق اثربخشي 
تحريم ها را بزرگ نمايي مي كند. رئيســي نيز به نسل جوان اشاره 
كرد. او خودباوري را از پادزهرهاي مهم تحريف دانست و گفت: اتكا 
به توانايي هاي خود و خصوصا توجه به نيروي جوان كشور كه در 
عرصه هاي مختلف فعاالنه نقش آفريني مي كنند و استفاده بهينه 

از منابع و ذخاير ملي از پادزهرهاي تحريف است.
روحاني روز سه شنبه در ادامه صحبت  هايش كه پاسخي به گاليه ها 
از مديريت دولت بود، گفت:»دولت در مدت بيش از 2سال و نيم 
اعمال فشار بي ســابقه و جنگ تمام عيار اقتصادي توانسته است 
با كاهش چشــمگير اتكا به درآمد نفت، كشور را مديريت كرده و 
عالوه بر تامين مايحتاج ضروري و كاالهاي اساسي مورد نياز مردم، 
جريان صادرات غيرنفتي را ادامه داده و از تعطيل شــدن توليد و 

تشديد بيكاري جلوگيري كند.«

راهبردي سياسي و امنيتي و هم پيماني در جنگ رايزني هاي پشت پرده بين ايران و عربستان
يمن، در يك ســال اخير دچار اختالفاتي بر سر 
نيروهاي درگير در يمن شده اند و برخي ناظران 
افزايش اين اختالفات در كنار نگاه محافظه كارانه 
اماراتي ها براي دوري از آسيب هاي تنش در منطقه 
كه به شدت اقتصاد اين كشــور را تحت تأثير قرار 
مي دهد، از عوامل نزديك شــدن امارات به ايران 
در برهــه كنوني ارزيابي مي كنند. روز گذشــته 
خبرگزاري امارات اعالم كرد كه عبداهلل بن زايد 
آل نهيان، وزيــر امورخارجه امــارات با ميگوئل 
كوريا، مســئول امور خليج فارس و خاورميانه در 
كاخ سفيد ديدار و گفت وگو كرد و در اين ديدار كه 
در ابوظبي انجام شد دو طرف در رابطه با مسائل 
منطقه و جهان ازجمله ايران، عراق، ليبي و يمن 
بحث و رايزني كردند. در نشست ويدئويي بن زايد 
با محمدجواد ظريف روند همكاري هاي دوجانبه و 
موضوعات مشترك منطقه اي مورد بحث و تبادل 
نظر قرار گرفته بود و طرفين آمادگي خود را براي 
توســعه همكاري ها در زمينه هــاي مختلف در 

راستاي منافع مشترك مورد تأكيد قرار دادند.
در اين رابطه يكي از مســئوالن ايراني در 
گفت وگو با خبرنگار همشــهري نفس 
برگزاري مذاكرات بــا مقامات منطقه 
را مثبــت ارزيابي كرد اما بــه گفته او 
هم اكنون هيچ گفت وگويي بين ايران 

و عربستان در جريان نيست.
روابط ايران و عربستان از فروردين9۴ 
و حمله سعودي ها به يمن شكرآب شد 
و از زمستان همان سال با اعدام شيخ 
نمر فعال سياسي شيعه در عربستان و 

حمالت اعتراضي به سفارت عربستان 
در تهران رو به وخامت نهاد كه قطعي روابط 
ديپلماتيــك ايــران و عربســتان تا كنون 
پابرجاست هرچند در يكي دوسال گذشته 
2كشور كانالي را براي مذاكرات درباره حج 

فعال كرده بودند كه امسال به دليل شيوع كرونا 
و تعطيلي حج براي كشورهاي خارجي عمال اين 

كانال هم مسكوت ماند.

روايت رئيس جمهور و وزير كشور از مفهوم تحريف

 بزرگ ترين تحريف
نااميدكردن مردم است
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حادثه آتش ســوزي مركز 
درماني سينا مهر 10تيرماه گزارش

در شرايطي اتفاق افتاد كه 
2انفجــار در اين محل صــورت گرفت و 
عالوه بر  19جان باختــه در اين حادثه، 
نگراني هاي بسياري را هم در جامعه ايجاد 
كرد. مهدي داوري، مديرعامل ســازمان 
آتش نشاني شهرداري تهران عصر ديروز 
ميهمان مؤسسه همشهري بود. او درباره 
حادثه سينامهر گفت: »حادثه كلينيك 
سينا مهر تلخ بود. هرچند اين حادثه زمان 
زيادي نبرد و شايد كمتر از يك ساعت بود، 
اما متأسفانه آثار تلخي به جاي گذاشت. 
اين را عرض كنم كه به ايمني ساختمان ها 
بايد خيلي توجه كــرد و حتما نبايد يك 
آتش سوزي اتفاق بيفتد كه ساعت ها طول 
بكشد و خداي ناكرده آسيب ها يا خسارت 
زيادي از خود به جاي بگذارد. اين حادثه 
مي تواند در مدت زمان كوتاه و حتي خيلي 
كوتاه تر از اتفاقي كه براي كلينيك سينا 
مهر رخ داد، بيفتد. سال گذشته در تهران 
و در يك منزل مســكوني يــك حادثه 

آتش ســوزي رخ داد و از زمانــي كه به 
سازمان آتش نشــاني اطالع داده شد تا 
زماني كه همــكاران ما اطفــاي حريق 
كردند، 15دقيقه زمــان برد. با اين حال، 
متأسفانه 5نفر در اين حادثه كشته شدند. 
حاال شــايد خيلي بازتاب اجتماعي پيدا 
نكرد، امــا اين اهميت موضوع را نشــان 
مي دهد كه توجه بــه نكات ايمني چقدر 
ضرورت دارد. توجه كنيد كه ذهن ها نبايد 
به اين سمت برود كه چنين حوادثي تنها 
در مورد مراكز درماني اتفاق بيفتد و در هر 
جايي كــه به نكات ايمني توجه نشــود، 
ممكن اســت اين اتفــاق رخ دهد. حاال 
ممكن است اين اتفاق در خانه مسكوني، 
مغازه، كارگاه و... بيفتد. در واقع هر جا كه 
غفلت صورت بگيرد، مي تواند حادثه رخ 

دهد.« 
اما علــت اين حادثه چه بود؟ ســازمان 
آتش نشــاني تحقيقاتي را از زمان وقوع 
حادثه انجــام داد كه اكنــون نتايج آن 
اعالم شده اســت. داوري در اين رابطه 
تأكيد كرد: »درباره حادثه سينامهر طبق 
تحقيقاتي كه سازمان آتش نشاني انجام 
داد و بررسي هايي كه توسط كارشناسان 
ما صورت گرفت، آتش ســوزي از اتصال 

برق در كولر آبي روي ســقف كلينيك 
شروع و از طريق كابل هاي برق به سرعت 
به پايين منتقل مي شــود. متأسفانه در 
انبار كلينيك هر وسيله اي از لباس هاي 
يك بار مصــرف گرفته تــا تجهيزات و 
احتماال الــكل طبي و... وجود داشــته 
است. اين مسئله باعث گسترش بسيار 
سريع آتش ســوزي و انفجار شده است. 
تعداد سيلندرهاي زياد اكسيژن كه در 
آنجا وجود داشــته، حريق را به سرعت 
توسعه داده اســت. هر سيلندر اكسيژن 
مي تواند شعاع انفجاري حداقل تا 50متر 
داشته باشد. هرچند ما 2انفجار داشتيم، 
اما شعاع آن سبب شــد ساختمان هاي 
روبه رو و مجاور هم دچار آتش ســوزي 
شــوند و اين موضوع شــرايط را براي 

عمليات سخت  كرد.«

علت قطعي حادثه مشخص شده است
يك ماه بعــد از حادثه آتش ســوزي در 
كلينيك سينا مهر و بعد از گمانه زني هاي 
متعدد درباره مقصر اصلي اين ســانحه، 
عضو كميسيون ســالمت مجلس علت 
آغاز حادثه كلينيك سينامهر را ناشي از 
اتصالي برق كولر موجود در سقف كاذب 

پاركينگ مجموعه اعالم كرده كه منجر 
به آتش ســوزي كولر و فروريختن سقف 

كاذب شده است.
به گزارش همشــهري، راه اندازي مركز 
درماني در يك ساختمان مسكوني، آن هم 
در معبري نامناسب باعث شد كه شعله ها 
بخش بزرگي از ساختمان را به آتش بكشد 
و موجب كشته شدن 19نفر شود. دليل 
اين حادثه و ارتبــاط آن با تغيير كاربري 
ساختمان، در اين مدت بار ها مطرح شده 
است و در آخرين مورد جليل ميرمحمدي 
ميبدي، عضو كميسيون سالمت مجلس با 
تشريح حادثه رخ داده بيان كرد كه اتصالي 
برق كولر موجود در سقف كاذب پاركينگ 
مجموعه علت حادثه اعالم شده است كه 
منجر به آتش ســوزي كولر و فروريختن 
سقف كاذب شده است. در اثر اين ريزش 
مواد الكلي و اشــتعال زاي موجود زير آن 
محل، آتش گرفته و نهايتــا به 2 عدد از 
كپســول هاي اكسيژن ســرايت كرده و 
باعث  انفجار آنها مي شود. اين موارد كامال 
قطعي است و از جانب تمامي كارشناسان 
اعم از آتش نشــاني، وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي به عنوان علت اصلي حادثه 

مشخص شده است.

مهدي داوري، رئيس سازمان آتش نشاني به همشهري اعالم كرد

محمود مواليي
خبر نگار

يادداشت

 اهميت ضلع شهروندي
در منع به كارگيري كودكان زباله گرد 

52روز از ابالغيه شــهردار تهــران براي منع 
به كارگيري كــودكان زباله گرد مي گذرد و در 
اين ميان شــايد خيلي ها بگويند همچنان كودكان و نوجواناني را در 
محله خود مي بينند كه تا كمر درون سطل هاي مكانيزه پسماند فرو 
رفته اند و زباله هاي خشك را جدا مي كنند؛ آنهايي كه اغلب با ظاهري 
ژوليده و لباسي چرك بدون ماسك و دســتكش، در تالش هستند 
تا نان  آور خانواده از ميان طالي كثيف باشــند. كودكان و نوجوانان 
زباله گرد، يكي از آخرين مسيرهاي ناپسند و غيرقانوني كسب رزق و 
روزي را به خاطر بي وفايي روزگار انتخاب كرده اند. طفالن معصومي كه 
بي صدا و آرام، كتاب و دفتر را كنار گذاشته اند و از سر ناچاري و البته 
ناآگاهي، خطراتي كه سالمت شان را تهديد مي كند، به جان خريده اند و 
از صبح تا شب گوني ها را پر از بطري، ظروف پالستيكي و يكبارمصرف، 
نان خشك، قوطي هاي نوشابه، دورريزهاي فلزي و... مي كنند و تحويل 
ديگران )آنهايي كه زباله هاي خشك را براي كسب درآمد خودشان به 

چرخه مصرف برمي گردانند( مي دهند.
حال شايد جالب باشد بدانيد كه طبق آمار بهزيستي كشور، 55درصد 
كودكان كار، ايراني نيستند و اغلب در زمينه هاي زباله گردي، آجرپزي 
و حمل بار به كار گرفته مي شوند. در اين بين، نكته اصلي نه به تبعيت 
كودكان، به مافيايي برمي گردد كه با كمترين دستمزد، بدون توجه به 
مسائل بهداشــتي و نيازهاي فردي، آنها را به كار مي گيرند. نخستين 
حلقه مشكل هم آن است كه اساسا نبايد افراد زير 15سال به كار گرفته 
شــوند. اگرچه در تعريفی ديگر در مواردي كه كــودكان به علت فقر 
اقتصادي يا فرهنگي خانواده ها مجبور به ترك تحصيل  شوند، يا اصال 
از ابتدا سر كالس درس حاضر نشوند يا اينكه به اجبار ساعات زيادي 
از شبانه روز را به كار كردن و درس خواندن در كنار هم مشغول شوند، 
سن كودكان كار باالتر در نظر گرفته می شود. اينچنين افرادي كه زير 
18سا ل دارند و به هر طريقي درگير فعاليت هاي شغلی اجباری شوند، 
مشمول تعريف كار كودك خواهند شد.حال چرا سن مهم است؟ پاسخ 
به اين برمي گردد كه خيلي از شــهروندان طي روزهاي اخير، زماني 
كه نوجواناني را كه مشغول جســت وجوي زباله هاي خشك هستند، 
مي بينند، به تصور آنكه مشمول تعريف كودك كار نمي شوند، از ارائه 
گزارش به سامانه هاي 137 و 1888 منصرف مي شوند. اين حلقه دوم 
مشكل اســت. درصورتي كه تعدادي از پيمانكاران متخلف با چنين 
ترفندي از يك سو نوجواناني را كه 18سال  دارند، به كار مي گيرند و از 
سوي ديگر كودكاني را كه سن شان به مراتب پايين تر است، به فعاليت 
در البه الي انبوهي از زباله ها در گاراژها و گودال ها و به دور از چشــم 
شهروندان وادار مي كنند. تصوير گزارش صفحه7 امروز را كه ببينيد، 
بر اين مسئله صحه مي گذاريد. پس بايد در گزارش به شهرداري، دست 
دست نكرد؛ مطمئنا كارشناسان سامانه هاي مذكور شما را به خوبي 

راهنمايي مي كنند.
بنابراين جدا از آنكه شهرداري و شوراي شهر، سازمان هاي مردم نهاد، 
شوراياران، نيروي انتظامي، ســازمان بهزيستي، رسانه ها و نهادهاي 
قضايي در رابطه با منع به كارگيري كودكان كار و برخورد با سودجويان 
وظايفي را به عهده دارند، شهروندان نيز مسئوليت معرفي و ديده باني 
را عهده دار هستند. شهروندان در واقع يك ضلع مهم از چند ضلعي در 
محدود كردن به كارگيري كودكان در جمع آوري زباله هاي خشك و 

ضايعات هستند.

 راه اندازي نخستين
 هايپرماركت پسماند خشك دركشور

اولين هايپرماركت پســماند خشــك كشــور، در منطقه 19تهران 
افتتاح شد.

به گزارش همشــهري، اين هايپر ماركت كه ديــروز فعاليت خود را 
آغازكرد، پسماندهاي خشك شــهروندان ازجمله دورريختني هاي 
پالســتيكي، شيشــه، الكترونيكي، فلزي و... را براساس قيمت هاي 
مصوب سازمان پســماند شــهر تهران خريداري كرده و معادل آن 
كاالهاي مورد نياز شهروندان ازجمله اقالم خوراكي،  در كيسه هاي 
پارچه اي تحويل خواهد داد. آرش ميالني، رئيس كميته محيط زيست 
شوراي شهر طي سخناني در مراسم افتتاح اين هايپرماركت كه جنب 
پايانه اتوبوسراني شهيد ســروري قرار دارد، اظهارداشت: 40درصد 
پســماندهاي توليدي شــهر تهران پسماند خشــك است و چنين 

اقداماتي به افزايش تفكيك پسماندها، كمك مؤثري خواهد كرد.

 الزامات خبرنگاري حرفه اي 
و تأثيرگذار

از آن مهم تــر تقويــت تشــكل يابي صنفي 
خبرنگاران است كه در سال هاي اخير همواره 
با موانع متعددي روبه رو بوده اســت. تا زماني كه درك مسئوالن 
از حرفــه خبرنگاري به عنــوان يكي از مهم ترين بازوهاي رشــد 
آگاهي هاي عمومي، مطالبه شفافيت و مبارزه با فساد تثبيت نشود، 
مسائل مربوط به تشــكل يابي صنفي مستقل خبرنگاران نيز حل 
نخواهد شد. درحالي كه وجود تشكل هاي صنفي قدرتمندي كه 
بتوانند خبرنگاران را به معناي واقعي كلمه نمايندگي كنند، خود 
بخشي از فرايند تامين امنيت خبرنگاران و دفاع از حقوق آنان است 
و به قدرتمند شــدن جامعه مدني كمك مي كند. ما، بايد متوجه 
باشيم كه تداوم برخي مسيرهاي سابق نه فقط كمكي به حل مسائل 
نمي كند، بلكه با حل نشدن مسائل و انباشت آنها به تدريج مسائل 
جديد و پيچيده تري براي كشور ايجاد مي شود. ازجمله مهم ترين 
آنها انتقال در حوزه رسانه، انتقال مراجع خبري جامعه به خارج از 
كشور و بروز مسائل امنيتي ناشي از چنين انتقالي براي كشور است. 
در عصري كه رسانه ها از مهم ترين پديده هاي تأثيرگذار در ساخت 
واقعيت اجتماعي و جهت دهي به حيات اجتماعي اند، بايد بپذيريم 
كه تامين ابعاد گوناگون امنيت خبرنگاران در كشور، امروز يكي از 
مهم ترين ضرورت هاي تامين امنيت كشــور نيز هست. اميدوارم 
بتوانيم  گفت وگويي فراگير درباره اين مسائل و افق هاي پيش رو 
داشته باشيم تا در ســايه بهره مندي از جامعه مدني قدرتمندتر، 

نظام مديريتي پوياتر و كم خطاتري داشته باشيم.

حامد فوقاني
دبير گروه شهري

خبرهاي كوتاه

hamshahrionline.ir

شهرداري براي اداره تهران بايد روزانه 
40 ميليارد تومان درآمد داشته باشد شهردار

كه ندارد. شــهردار تهران با بيان اين 
مطلــب در برنامه ســالم صبح بخير اظهــار كرد: 
»مي گويند درآمد شهرداري از طرح ترافيك است و 
اين در حالي است كه درآمد طرح روزانه حدود يك 

ميليارد تومان است«.
به گزارش همشهري، پيروز حناچي با اشاره به اينكه 
با دوچرخه به محل ضبط برنامه آماده است، گفت: 
»براي انجام رعايت فاصله گــذاري اجتماعي، بايد 
ناوگان حمل ونقل عمومي 30 درصد افزايش يابد 
كه در كوتاه مدت امكان پذير نيست. همين حاال در 
شرايطي كه ريالي به واسطه كرونا دريافت نكرديم، 
مترو و اتوبوس 50 درصد بيشــتر از ظرفيت خود 

فعاليت مي كنند«.
وي گفت: »به طور معمــول ما مطالبات مختلفي از 
دولت داريم كه درشت ترين آنها در حوزه حمل ونقل 
اســت. تا 10 ســال پيش دولت به صورت متمركز 
اتوبوس خريداري مي كرد و ايــن اتوبوس ها را در 
اختيار شهرداري ها قرار مي داد كه بخش عمده اي 
نيز به تهران مي رســيد اما مدت هاســت كه هيچ 
اتوبوس جديدي از طرف دولت خريداري نشــده 

است، به گونه اي كه آخرين اتوبوس هايي كه از سوي 
دولت تحويل شهرداري شد مربوط به اوايل دهه 90 
است و زماني كه قيمت اتوبوس هاي بخش خصوصي 

20 ميليون تومان بود«.
شــهردار در بخش ديگــري از صحبت هاي خود 
درباره مركــز جمع آوري زباله تهــران گفت: »اگر 
قرار باشد به همين شــكل آرادكوه را منتقل كنيم، 
به هر جاي ديگري كه برويم باز يك آرادكوه شكل 
مي گيرد. به همين دليل بايد نگاهمان را به پسماند 
عوض كنيم. بر همين اساس طرح كاپ را براساس 
مطالعات جامع تهران اجرايي كرديم تا با راه اندازي 
ايســتگاه هاي مياني، حجم زباله هاي منتقل شده 
به آرادكوه را كاهش دهيم«. شهردار تهران با بيان 
اينكه هنوز براي جابه جايي آرادكوه مجاب نشده ايم، 
گفت: »بوي نامطبوع آن محله مستقيما به آرادكوه 
بر نمي گردد؛ چرا كه در آن منطقه كشتارگاه هاي 
صنعتي و مرغداري وجود دارد و حتي بند فشافويه 
نيز به فاضالب آلوده شده است، به گونه اي كه چند 
سال پيش ماهي هاي زيادي در آن تلف شدند. همه 

اين عوامل در ايجاد بوي نامطبوع دخيل هستند«.
وي درباره وضعيت ساخت وســاز در تهران گفت: 
»صدور مجوز ساخت وســاز تابع شرايط اقتصادي 

است و معموال در شــرايط ناامني اقتصادي افراد به 
سمت دارايي هايي همچون ارز و سكه مي روند و در 
شرايط ثبات به سمت مسكن سوق داده مي شوند. 
هم اكنون نيز به طور متوسط در تهران ساالنه 8تا 10 
ميليون مترمربع ساخت وساز مي شود. در سال هاي 
90 تا 92 ساالنه تا 30 ميليون مترمربع نيز در تهران 
ساخت وساز انجام شــد كه البته خوب نيست زيرا 

تبعات مختلفي در بر دارد«.

تجربه دفاع مقدس در مواجهه با كرونا 
شهردار تهران ديروز همچنين در پاسخ به درخواست 

سازمان نظام پزشــكي براي ارج نهادن به شهداي 
جامعه پزشكي در دوره زماني شيوع ويروس كرونا از 
طراحي اثري هنري كه نام اين شهدا بر آن حك شده 
اســت، خبر داد. اين اثر پس از جانمايي در ميدان 

هفت تير نصب مي شود.
حناچي، در نشســت مشــترك با رئيس و اعضاي 
سازمان نظام پزشكي گفت: »جامعه پزشكي در 8 
سال دفاع مقدس خيلي خودجوش در همه عرصه ها 
حضور داشــت. در كربالي 5 يك اورژانس ساخته 
بوديم و حتي فرصت ايســتادن نداشتيم چون هر 
كسي مي ايستاد تركش مي خورد اما پزشكي بود كه 

به همه كمك مي كرد«.
وي ادامه داد: »وقتي قضيــه كرونا پيش آمد ديدم 
دكتر كريمي در دانشــگاه تهران بــه همان زمان 
ارجاع مي دهد و همان آمادگــي بود كه موج اول را 
خوب پشت سر گذاشــتيم. در تهران در نيمه اول 
ارديبهشــت به روزي 3 تا 4 نفر درگير رسيديم كه 
تقريبا كنترل شده بود اما فضا برگشت و اين نگراني 
وجود دارد كه اگر اينطور ادامه پيدا كند همه ازجمله 
جامعه پزشكي را فرسوده كند. اين بحران، بحراني 
است كه ظاهرا تا يكي دو ســال آينده كشور را رها 

نمي كند«. 

همه اتفاقاتي كه به مرگ 19 نفر انجاميد

 40ميليارد تومان
 هزينه روزانه اداره تهران  

 شهردار تهران: مي گويند شهرداري از طرح ترافيك درآمد
 دارد اما درآمد روزانه طرح فقط به حدود يك ميليارد تومان مي رسد

شهردار تهران در مراســم سوگواره خادمين شــهر خواستار ياري 
شــهروندان براي توقف زنجيره انتقال كرونا در پايتخت شد و گفت: 
»در بين ۲۷نفر از متوفيان ناشــي از كرونا افراد متخصص و متعهدي 
بودند چون مرحوم بهنام اتابكي كه سال ها به عنوان مديرعامل اراضي 
عباس آباد خدمات شــاياني به مجموعه داشــتند همچنين مرحوم 
رضا نگهبان شــهردار يكي از مناطق و دكتر وريجي پزشك خوشنام 
همكارمان كه به رحمت خدا رفتند. وجود مشاغل گوناگوني از كاركنان، 
رانندگان و مديران در بين اين عزيزان درگذشته، نشان دهنده تنوع 
خدمات شهرداري تهران است كه براي تمامي آنان آرزوي مغفرت و براي 

خانواده هايشان و ساير همكاران آرزوي سالمتي داريم.«
به گزارش پايگاه اطالع رساني شهر، پيروز حناچي در مراسم سوگواره 
خادمين شهر ضمن تســليت به خانواده هاي داغدار همكاران متوفي 
گفت: »امروز اين مراسم يادبود ويژه كاركنان جان باخته ناشي از ويروس 
كرونا برگزار شــد تا مرهمي بر دل خانواده آن عزيزان و همكاران مان 
باشد. روزهاي سختي سپري شده است و پس از اين نيز شرايط متفاوتي 
خواهيم داشت.« او مهم ترين و ســخت ترين كار شهرداري تهران در 
مقابله با كرونا را جابه جايي افراد در سطح شهر تهران دانست و در ادامه 
گفت: »شبكه حمل ونقل شهري حتي براي لحظاتي نيز در اوج شيوع 

بيماري كرونا متوقف نشــد و به كار خود ادامه داد و اكنون با ۵0درصد 
ظرفيت خود به خدمت رساني مشغول است و برنامه ضدعفوني وسايل 

حمل ونقل عمومي ازجمله مترو و اتوبوس ها نيز همچنان ادامه دارد.«
او با اشاره به اقدام بزرگ شهرداري تهران در غربالگري كاركنان گفت: 
»بيش از ۶۲هزار نفر از كاركنان شــهرداري تهران در ابتداي شيوع 
بيماري كرونا با همكاري شركت شهر سالم غربالگري شدند كه با اجراي 
اين طرح برخي از افراد داراي عاليم شناسايي و در فرايند درمان قرار 
گرفتند. تعدادي از كاركنان نيز حين خدمت دچار آســيب شده و به 

رحمت خدا رفتند كه ياد و خاطره آنان را گرامي مي داريم.«

حناچي افزود: »هيچ عاملي به جز خود انسان نمي تواند در متوقف سازي  
زنجيره انتقال كرونا در شرايط اپيدمي مؤثر باشد. بايد با رعايت بهداشت 
فردي، استفاده از ماســك، جلوگيري از حضور غيرضروري در شهر و 
پرهيز از حضور در فضاي سربسته و پر ازدحام به صورت جمعي براي 

كاهش ميزان ابتال و مقابله با اين بيماري تالش كنيم.«
او افزود: »مدافعان سالمت در شرايط سختي به سر مي برند. با افزايش 
ميزان ابتال، بيمارستان ها مملو از بيماران بستري مي شوند و اين موضوع 
منجر به فرسوده شدن كادر درمان و افزايش آمار تلفات ناشي از كرونا 

مي شود.«

برخي از نيروهاي شهرداري بيش از چندين هفته درگير كرونا بودند
رئيس شوراي شــهر تهران نيز در اين مراسم گفت: برخي از نيروهاي 
شهرداري بيش از چندين هفته درگير ويروس كرونا بودند كه الزم بود 
شهرداري تهران اقدامي براي عرض تسليت و كاهش آالم خانواده ها و 

كاركنان انجام دهد. 
از آنجايي كه امكان برگزاري اجتماعات نبود امروز به صورت مجازي و از 

راه دور ياد و خاطره اين عزيزان را گرامي داشته ايم.
محسن هاشمي يادآوري كرد: همكاران ما در شــهرداري تهران در 
۵ ماه گذشته با خدمت رساني خود در كاهش ضايعات اين بيماري نقش 
مؤثري داشته اند و توانسته اند تا حدي اين اپيدمي را كنترل كنند. البته 
كه فوت ۲۷همكار رقم زيادي است اما شهرداري تهران نسبت به ساير 
دســتگاه ها در كنترل و مهار بيماري و كاهش زنجيره انتقال موفق تر 

عمل كرده است.
او با اشاره به استفاده از ماسك به عنوان يك ضرورت مهم در پيشگيري 
از ابتال به كرونا گفت: اســتفاده از ماســك اســتاندارد و آشنايي با 
روش صحيح استفاده از آن بسيار مهم اســت. گاهي افراد با ماسك 
غيراستاندارد و يا استفاده نادرست از آن با شجاعت بيشتري در محافل 

و مجامع شركت مي كنند كه باعث آسيب به خود و ديگران مي شوند.

همكاران متخصصی را در اثر كرونا از دست داديم

فيلمی از پويش 
سه شنبه های 

بدون خودرو را 
با اسكن اين كد 

ببينيد

  باغ »بزرگ آقا« بوستان مي شود 
معاون خدمات شهري شهرداري تهران گفت: 
باغ وثوق الدوله معروف به بــاغ »بزرگ آقا« به 
بوستان تبديل شده و شهريور ماه بهره برداري 
خواهد شد.به گزارش همشهري، مجتبي يزداني 
اظهار داشت: با توجه به كمبود سرانه فضاي سبز 
در منطقه14 هم اكنون اين باغ تاريخي با حفظ 
درختان و بافت قديمي و بهره گيري از ســبك 
باغســازي ايراني، به بوســتان عمومي تبديل 
شده و در شهريور ماه بهره برداري خواهد شد. 
وي افزود: بناي ارزشــمند عمارت وثوق الدوله 
نيز با كاربري هاي فرهنگــي و اجتماعي براي 
افزايش ســرانه هاي خدمات فرهنگي منطقه 
در حال انجام است. باغ وثوق الدوله با مساحت 
تقريبي 2هكتار در بزرگراه شــهيد محالتي، 
خيابان 10فروردين واقع شده و متعلق به بنياد 
مستضعفان بود كه توسط شــهرداري تهران 
تملك شده اســت. زمين بازي، زمين ورزشي، 
حياط هاي مراكشي، تاكســتان و كبوترخانه، 
احياي ســردر، بهســازي محورها، آبنماها و 
ديوارهــاي پيرامونــي طرح هايي اســت كه 

هم اكنون در اين باغ در حال اجراست.

  طرح الگــوي نوســازي در نفرآباد 
شهرري اجرا مي شود

مديرعامل ســازمان نوسازي شهر تهران گفت: 
طرح تفصيلــي ويــژه نفرآباد شــهرري براي 
الگو سازي  2پروژه نمونه و 3 پروژه فضاي سبز 
مبتني بر الگوي ايراني اسالمي آماده شده و در 
انتظار تصويب كميسيون ماده5 است. به گزارش 
همشــهري، كاوه حاجي علي اكبري افزود: اين 
طرح فراتر از طرح تفصيلي اســت. درواقع يك 
طراحي شهري ويژه نفرآباد است و در آن تالش 
شــده زمينه هاي تاريخي و هويتي اين محله، 
مجاورت با حرم حضرت عبدالعظيم حسني)ع( 
و نيازهايي كه ســاكنان آن بــراي يك زندگي 
باكيفيت دارند به صورت توأمان مورد توجه قرار 
گيرد و شرايطي را فراهم كند كه مردم بتوانند 
متناســب با الگوي زندگي خود پروانه ساخت 
گرفته و نوسازي انجام دهند. حاجي علي اكبري 
با بيان اينكه اين پروژه ها در زمين هايي كه در 
اختيار شهرداري قرار دارد، اجرا شده و به عنوان 
الگوي نوسازي بافت فرسوده ارائه خواهد شد، 
گفت:  اميدوارم اين طرح تا پايان شــهريور در 
كميسيون ماده5 تصويب شود. بعد از تصويب، 
يك دفتر تسهيلگري ويژه در محل داير مي شود 
و اقدامات الزم براي طرح هــاي الگو از مهرماه 

آغاز خواهد شد.

حناچي ديروز با عبور از مسير هاي 
دوچرخه منطقه 3واقــع در بلوار 
ميرداماد و ضلــع جنوبي بزرگراه 
شهيد حقاني با همراهي جمعي از 
مديران شهري تا باغ كتاب ركاب 
زد و پس از آن در برنامه زنده سالم 

صبح بخير حضور پيدا كرد.

شهردار در مراسم سوگواره خادمين شهر: وجود مشاغل گوناگون در بين همكاران درگذشته  به دليل كرونا، نشان دهنده تنوع خدمات شهرداري تهران است
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تجهيزاتي كه به آتش 
دامن زدند

بهداشت،  كميســيون  رئيس 
خدمــات  و  محيط زيســت 
شهري شــوراي شــهر تهران 
گفت: »براســاس بررسي هاي 
انجام گرفتــه از ســوي تمام 
گروه هاي كارشناسي، عامل اوليه 
آتش ســوزي همان اتصالي برق 
كولري بوده كه بر ســقف كاذب 

حياط نصب شده بود.«
زهرا صدراعظم نوري با اشــاره 
به اينكــه اين حيــاط به يك 
پاركينگ مســقف تبديل شده 
بوده و انبوهي از ســيلندرهاي 
اكســيژن و تجهيزات مورد نياز 
فعاليت پزشكي ازجمله لباس و 
گان در آن انبار شده بود، گفت: 
»اين تجهيزات پــس از اتصالي 
و جرقه كولر مشــتعل شده و با 
انفجار سيلندرها اين آتش سوزي 
به ديگر نقاط كلينيك گسترش 
يافته اســت.« صدراعظم نوري 
در پاسخ به اين سؤال كه با توجه 
به مشخص شــدن علت حادثه 
مقصران بروز آن را چه كســاني 
مي توان معرفي كرد، گفت: »اين 
مسئله در  شأن دستگاه قضايي 
است بهتر است افراد و ارگان هاي 

ديگر در اين باره نظر ندهند.«
او در ادامــه خاطرنشــان كرد: 
»چيزي كه در اين حادثه مشخص 
است اين اســت كه ساختمان 
به صورت غيراســتاندارد مورد 
بهره بــرداري قــرار گرفته و 
بارگذاري هــاي آن مناســب 
نبوده اســت و بهره برداران بايد 
پاسخگوي اين خسارت هاي جاني 

و مالي ايجاد شده باشند«.
اين عضو شوراي شهر استفاده 
نابجــا از فضاهــاي در اختيار 
كلينيك ازجملــه انبار كردن 
سيلندرهاي اكسيژن و لباس هاي 
بيمار و گان هاي پزشكي و نصب 
كولر آبــي در يك منطقه ناايمن 
و همچنين اســتفاده غيرمجاز 
از پله هاي خروجي و پشــت بام 
مجموعه را از عوامل بروز حادثه 
در اين ســاختمان عنوان كرد. 
پشــت بام كلينيك هم از سوي 
بهره برداران با تغيير كاربري به 
فضاي كاري تبديل شده بود كه 
در زمان بــروز حادثه باعث كند 

شدن اقدامات آتش نشاني شد.
اين عضو شوراي شهر با اشاره به 
اينكه گزارش كميسيون متبوعش 
درباره علت حادثه كلينيك سينا 
مهر به رئيس شوراي شهر تقديم 
شده اســت، درباره زمان اعالم 
نتيجه اين گزارش در صحن شورا 
گفت: »اين مسئله منوط به نظر 

رئيس شوراست.«

ث
مك
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نبض بازار

خبر

شاخص كل بورس تهران در مبادالت ديروز 1700واحد رشد كرد.
به گزارش همشهري، در دادوستدهاي روز گذشته شاخص كل بورس 
تهران 1700واحد افزايش يافت و به يك ميليــون و 995هزار واحد 
رسيد. با اين ميزان رشد بيش از 10هزار ميليارد تومان به ارزش سهام 
شــركت هاي حاضر در بورس و فرابورس اضافه شد و ارزش كل بازار 
ســهام به 8834هزار ميليارد تومان معادل 384ميليارد دالر رسيد. 
ديروز ارزش كل معامالت سهامداران 12هزار و 293ميليارد تومان 
رشد كرد و به 33هزار و 945ميليارد تومان رسيد. اين نشان مي دهد 
كه ارزش معامالت ســهامداران در دادوستدهاي ديروز 56.8درصد 

بيشتر از روز دوشنبه بوده است.

از شركت ها چه خبر؟
براســاس برنامه عرضه هاي اوليه كه آخر هفته ها انجام مي شود قرار 
است امروز سهام شركت پتروشيمي اروميه و تأمين سرمايه امين براي 
نخستين بار در بازار سهام عرضه شــود. بر همين اساس روز گذشته 
نشستي براي معرفي شركت تأمين سرمايه امين برگزار شد تا زمينه 

عرضه سهام اين شركت در مبادالت امروز فراهم شود.
ديروز همچنين مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي از طرح كاهش 
مالكيت در شــركت ها به كمتر از 40درصد ســهام خبر داد و گفت: 
طرحي تحت عنوان خروج از بنگاه داري ســازمان تأمين اجتماعي 
تدوين شده كه درصورت اجرا و حداكثر طي يك سال، درصد مالكيت 
هيچ شــركتي نبايد بيش از 40 درصد باشد تا ضمن نگهداري سهام 
شركت هاي سودده، گرفتاري بنگاه  داري برطرف شود. برخي اطالعات 
نشــان مي دهد كه هم اكنون بيش از 10درصد ارزش بازار سهام در 
اختيار تأمين اجتماعي است. دولت از مدت ها پيش تأمين اجتماعي 
را موظف كرده است كه سهام شركت هاي زيرمجموعه اش را در بورس 
بفروشد. ديروز همچنين شركت هاي فروسيليس ايران و كشاورزي و 
دامپروري بينالود گزارش توجيهي افزايش ســرمايه از محل تجديد 
ارزيابي دارايي ها را منتشر كردند و يك مرحله ديگر به انجام افزايش 
سرمايه نزديك تر شدند. گزارش حسابرسي شركت باما نيز براي انجام 
افزايش سرمايه منتشر شد و نفت بهران نيز تأييد كرد كه قصد دارد 
از محل تجديد ارزيابي دارايي ها سرمايه اش را افزايش دهد.3شركت 
صنعتي آما، الميران و كارخانجات داروپخش فرايند افزايش سرمايه 

را آغاز كردند.
ديروز همچنين به دنبال افزايش اختالل ها در ســامانه معامالت كه 
ســهامداران را كالفه كرده اســت، علي صحرايي ،مديرعامل بورس 
تهران گفت: براي رفع مشكالت در سامانه معامالت به زودي تغييراتي 
بنياديــن انجام مي دهيم. ســهام حاضر در بورس تهران به واســطه 
تراكنش هاي زياد و مشكالت سامانه در كوتاه مدت و خيلي موقت در 
2 دوره زماني معامله مي شوند. بنابراين براي يك مدت كوتاه صنايع 
در 2 زمان مختلف و دوره معامالتي جداگانه سفارش گيري مي شوند. 
اما همزمان روح اهلل دهقان، مديرعامل شركت مديريت فناوري بورس 
تهران در سخناني متفاوت گفت: با پياده ســازي راهكارهاي جديد 
بعدازظهرها معامالتي انجام نخواهد شد و ساعات معامالت به سيستم 
ســابق بازمي گردد. او با تأكيد بر اينكه در حال پياده سازي و اجراي 
راهكار فني هستيم، ادامه داد: همانگونه كه هم اكنون معامالت بورس 
تهران و فرابورس در 2 زيرساخت سخت افزاري مجزا انجام مي شوند، 
با پياده سازي اين راهكار جديد، معامالت سامانه بورس تهران شامل 
2 زيرساخت مجزا خواهد شد؛ يعني نمادهاي بورس تهران بين اين 
2 زيرساخت تقسيم مي شوند ولي از ديد كاربر هيچ چيز قابل مشاهده 
نيست. به گفته او اين اقدامات فني 2 تا 3 ماه آينده به نتيجه مي رسد.

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

199503916980.09شاخص كل بورس-واحد

339451229356.78ارزش معامالت- ميليارد تومان

323668760453622.97تعداد معامالت- دفعه

8834100.11ارزش بازار- هزار ميليارد تومان

آغاز تکمیل ثبت نام وام اجاره

وزارت راه و شهرسازي اعالم كرد: مستأجراني كه پيش ازاين 
با ارســال پيامــك در طرح كمــك وديعه مســكن ثبت نام 
 كرده اند از 14تا 20مرداد بايد براي تكميل ثبت نام به سايت 
tem.mrud.ir مراجعه كنند. زمانبندي مراجعه متقاضيان 
براساس آخرين رقم سمت راســت كد ملي انجام شده و روز 
15مرداد به اعداد 2و 3، روز 16مرداد به عدد يك، 17مرداد به 
اعداد 5، 6و 7، روز 18مرداد به اعداد صفر، 8و 9و روز 20مرداد 

براي جاماندگان اختصاص يافته است. )وزارت راه(

رشد 1700واحدي شاخص بورس

۳00 هزار تن برنج در صف ترخیص از گمرك

معاون گمرك اعالم كرد: 300 هزار تن برنج در صف تأمين و 
تخصيص ارز از سوي بانك مركزي قرار دارد و بعد از حل اين 
مشكل امكان ترخيص پيدا خواهد كرد. مهرداد جمال ارونقي 
با اشاره به آخرين وضعيت موجودي و ترخيص برنج از گمرك 
گفت: در 4 ماه ابتدايي ســال گذشــته 819 هزار تن واردات 
و ترخيص برنج انجام شــده بود كه اين رقم در دوره مشــابه 
سال جاري به كمتر از 400 هزار تن رسيده و حدود 400 هزار 

تن برنج نيز در بنادر و گمركات موجود است. )ايسنا(

الزام اصناف به نصب برچسب قیمت

رئيس اتاق اصنــاف تهران مي گويد: واحدهــاي صنفي ملزم 
هستند قيمت كاالهاي خود را با اســتفاده از برچسب قيمت 
روي آن درج كنند. قاسم نوده فراهاني با بيان اينكه رعايت نصب 
برچسب قيمت نقش بسزايي در كنترل و نظارت بر قيمت ها 
دارد و از هرگونه سوءاستفاده يا گرانفروشي جلوگيري مي كند 
از مردم خواســت: كاالها و مايحتاج موردنيــاز خود را فقط از 
فروشگاه هاي داراي پروانه كسب و برچسب قيمت خريداري 

كنند و موارد تخلف را به 124 اطالع دهند. )وزارت صنعت(

 جايزه برای پرداخت مالیات زودتر از موعد

با ابالغ مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مبني بر پرداخت 
جايزه به مؤدياني كه ماليات خود را قبل از سررسيد  پرداخت 
كنند، به سازمان امور مالياتي اجازه داده شد به موديان مالياتي 
سال 1399 كه ماليات عملكرد ســال 1398 و 1399 خود را 
به صورت علي الحساب قبل از سررسيد مقرر در قانون پرداخت 
مي كنند، عالوه بر يك درصد موجود در قانون، معادل نيم درصد 
از مبلغ هر پرداخت در هرماه، جايزه اضافي پرداخت شود يا از 

بدهي ماليات قطعي او كسر گردد. )سازمان امور مالياتي(

 نرخ بهره منفي بانكي اگرچه باعث 
رونق گرفتن برخــي بازارها ازجمله گزارش

بازار سهام، ارز و طال، مسكن و ساير 
بازارهاي دارايي شده است، اما زنگ خطري جدي 
براي اقتصاد ايران در سال جهش توليد با توليد رانت 
ناشي از سياست هاي دستوري براي كنترل بازارها 
به صدا درآمده است. به گزارش همشهري، شيوع 
سياست هاي دستوري در اقتصاد نه تنها باعث توليد 
رانت و فساد شده و در عمل رقابت سالم و شفاف را 
مخدوش مي سازد بلكه زمينه را براي شكل گيري 
عدم تعادل و پيش بيني  ناپذيري در اقتصاد فراهم 
كرده و مي تواند سطح انتظارات تورمي را باالتر ببرد.

رقابت بانك ها در دايره بسته نرخ سود تعيين شده از 
سوي شوراي پول و اعتبار آنهم نرخ سودي پايين تر 
از نرخ تورم در عمل باعث شده تا انگيزه مردم براي 
سپرده گذاري در بانك ها به طور محسوس كاهش 
يابد كه اثر آن را مي توان در رشد 50درصدي حجم 
پول در سال گذشته مشاهده كرد. حاال اين سؤال 
پيش روي سياســتگذاران پولــي و اعضاي عمدتا 
دولتي شوراي پول و اعتبار قرار دارد كه تا چه اندازه 
نرخ بهره ســپرده هاي بانكي پايين تر از نرخ تورم 
مي تواند مانع كاهش ســپرده هاي سرمايه گذاري 
بانك ها شود؟ از نگاه دولتمردان رشد شاخص بورس 
و بازده ســرمايه گذاري در بازار سهام باعث شده تا 
نقدينگي خارج شده از سپرده هاي سرمايه گذاري 
بانك ها به تقويت بــورس بينجامد. اما واقعيت اين 
است كه عامل اصلي رشد شاخص بورس نه ناشي 
از سياستگذاري صحيح دولت كه به دليل نرخ بهره 

پايين و منفي بانكي است.
اين گزارش مي افزايد: تداوم سياســت دســتوري 
پولي نه تنها باعث تشديد روند كاهنده سپرده هاي 
غيرديداري و افزايش سپرده هاي ديداري مي شود 
كه در عمل فراينــد تســهيالت دهي بانك ها را با 
اختالل جدي مواجه مي ســازد كه مصداق آشكار 
اين وضعيت شــكننده آنهم در سال جهش توليد، 
سخت تر شدن سطح دسترسي مردم و بنگاه هاي 
اقتصادي بــه تســهيالت بانكي و ايجــاد پديده 

رانت پولي در شــرايط تورمي براي كســاني است 
كه از امكان و رابطه الزم براي دريافت تســهيالت 

برخوردارند.

تولید رانت سیاه با فوالد و قیر
يكي از سياست هاي دولت براي مهار قيمت مسكن 
در ايران، اجراي طرح مســكن ملي و تالش براي 
افزايش ساخت وساز در حاشــيه كالنشهرهاست 
اما رشد قيمت مصالح ساختماني باعث شده تا اين 
تصميم روي ميز دولتمــردان قرار گيرد كه عرضه 
فوالد را از بورس كاال خارج و نرخ آن را دســتوري 
تعيين كنند؛ سياستي نادرست كه به جاي ايجاد 
شفافيت در بازار فوالد كشــور تنها به توليد رانت 
براي كساني تبديل خواهد شد كه بتوانند فوالد را 
با نرخ دولتي خريداري كنند واز آن  در ساخت وساز 
استفاده كنند. اينكه تصميم گيرندگان بخواهند به 
جاي تن دادن به تعيين قيمت فوالد براساس عرضه 
و تقاضا حكــم به عرضه اين محصــوالت با قيمت 
20درصد باالتر از نرخ سال گذشته كنند، در عمل 
يك توليد رانت است. مشــابه تصميم براي توزيع 
رانت ســياه را مي توان در اراده اكثريت نمايندگان 

مجلس رصد كرد كه دنبال توزيع قير رايگان با هدف 
كمك به پروژه هاي عمراني و توسعه راه ها هستند 
درحالي كه برخي برآوردها نشان مي دهد تصميم 
احتمالي نمايندگان براي توزيع قير رايگان به توليد 

رانتي معادل 600ميليون دالر خواهد انجاميد.

زمینه ساز رانت و فساد
اقتصاد ايران سال هاست با پديده نامطلوب رانت 
و فساد ناشــي از قيمت گذاري دولتي كاالها و 
خدمات مواجه اســت. درحالي كه نرخ تورم رو 
به افزايش مي گذارد و انتظارات تورمي باالست، 
قيمت گذاري دولتي كاالها و خدمات در شرايط 
تورمي در عمل باعث شكل گيري پديده كاسبان 
تورم شده و سياســتگذاران به جاي خشكاندن 
ريشــه هاي دخالت غيرمؤثر، درصدد هستند با 
شعار حمايت از توليد و اقتصاد ملي، سياست هاي 
حمايت گرايانه رانت زا را اعمال كنند. نرخ گذاري 
دولتي قيمت كاالها و خدمات در اجرا اگرچه با 
شكست مواجه مي شود و نتيجه آن را مي توان در 
انباشت پرونده هاي سازمان تعزيرات حكومتي از 
يك سو و اختالل در روند عرضه كاالها و خدمات 
از سوي ديگر مشاهده كرد، ادامه سياست هاي 
دستوري در اقتصاد تورمي، قربانيان زيادي را به 
همراه دارد كه مصداق آن را مي توان در قرباني 
شدن بهره وري به عنوان يكي از موتورهاي رشد 
اقتصادي رصد كرد. در شرايط تورمي همه تالش 
مي كنند تا به جاي نگهداري ريال، آن را تبديل 
به دارايي هايي كنند كه دست كم بازدهي باالتر 
از نرخ تورم داشته باشــد و تالش و كارآفريني 
براي به دست آوردن سود بيشتر از كانال افزايش 

بهره وري نيروي كار و سرمايه ابتر بماند.

خطر توليد رانت در سال جهش توليد
همشهري پيامدهاي سياست هاي دستوري را بررسي مي كند
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 شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 0.09درصد رشد كرد

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

رئيس اتحاديه كارگــران قراردادي و پيماني معتقد اســت: اگر 
كارگران در كارخانه ها سهامدار شــوند، عالوه بر آنكه دلگرم كار 
مي شــوند پس اندازي هم براي آينده و دوران بازنشستگي آنها 
ايجاد خواهد شد. فتح اهلل بيات با اشاره به واگذاري سهام شركت ها 
و بنگاه هاي دولتي در بورس به ايسنا گفت: ما بايد از تجربه گذشته 
و كارگراني كه در بســياري از شــركت ها و كارخانه ها سهامدار 
بودند استفاده كنيم؛ چراكه ثابت شده سهامدار كردن كارگران 
كارخانه ها باعث مي شــود تا از لحاظ اقتصــادي يك پس انداز 
ميان مدت يا بلندمدت براي آنها ايجاد شود، به نحوي كه در آينده 

و در دوران بازنشستگي هم مي توانند از آن بهره مند شوند.
او افزود: هم اكنون هســتند كارگران بازنشسته اي كه سهام خود 
را دارند و سود جزئي دريافت مي كنند و هر زمان كه نياز داشتند 
بخشي از آن را فروخته و به زخم زندگي زده اند بنابراين سهامدار 

كردن كارگران به سود آنها خواهد بود.
رئيس اتحاديــه كارگران قــراردادي و پيماني گفــت: پول نقد 
سال به ســال ارزشــش پايين مي آيد ولي اگر ســهام در جايي 
خريداري شود كه رو به رشد باشــد قطعا افزايش مي يابد و يك 

ارزش سرمايه گذاري مفيد را به دنبال دارد.
بيات در ادامه درباره دستور رئيس ديوان محاسبات براي تحقيق و 
تفحص از شركت نيشكر هفت تپه اظهار كرد: هر اقدام زيرساختي 
و زيربنايي براي نجات كارخانه ها و شركت ها در بحث واگذاري ها 
و نقل وانتقال سهام كه به نيت باز شدن گره مشكالت و رفع دغدغه 
كارگران باشد، ارزشمند است و جامعه كارگري از آن استقبال و 

حمايت مي كند.

كارگران را سهامدار كنید
رئيس سازمان بورس از ورود 140شركت جديد به بازار سهام ورود شركت هاي جديد به بورس شتاب مي گیرد

خبر داد
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با 

اعــالم اينكه روند ورود شــركت هاي بورس
جديد به بورس تســهيل مي شود، از 
ورود 140شــركت جديد به بازار سرمايه خبر داد و 
تأكيد كرد: هم اكنــون 90شــركت در فرابورس و 
50شــركت در بورس اوراق بهادار تهران در فرايند 

پذيرش قرار دارند.
به گزارش همشهري، پس از تأكيدهاي مداوم حسن 
روحاني، رئيس جمهــوري براي افزايش ســرعت 
ورود شــركت هاي جديد به بازار ســرمايه باالخره 
برنامه هايي آغاز شده است كه براساس آن روند كند 
ورود شركت هاي جديد به بورس اصالح و بوروكراسي 
اداري كم مي شــود. اين رويه مي توانــد روند ورود 
شركت هاي جديد به بازار سرمايه را سرعت ببخشد 
و رتبه ايران را از اين نظر در سطح بورس هاي جهان 
افزايش دهد. ازنظر فدراسيون جهاني بورس ها  يكي 
از مؤلفه هــاي مهم توســعه يافتگي بورس ها، تعداد 
شركت هاي پذيرفته شده داخلي و خارجي است. به 
همين دليل اغلب بورس هاي دنيا 2سياست مهم را 
در اين زمينه در پيش گرفته اند؛ سياست اول افزايش 
سرعت پذيرش شــركت هاي داخلي و سياست دوم 
كمك به تســريع فرايند عرضه ســهام شركت هاي 
خارجي است. در ايران باوجودآنكه روند عرضه هاي 
اوليه به ويژه از ابتداي ســال جاري سرعت بيشتري 
گرفته اســت اما هنوز فاصله زيادي در اين زمينه با 

استانداردهاي جهاني وجود دارد. درعين حال ايران 
در زمينه پذيرش شــركت هاي خارجي نيز در قعر 
فهرســت جهاني قرار دارد به طوري كــه هم اكنون 
سهام هيچ شــركت بين المللي در بازار سهام ايران 

مبادله نمي شود.
به زعم كارشناســان، ورود شــركت هاي جديد به 
بازار سرمايه گذشــته از آثار اقتصادي كه براي خود 
شــركت ها دارد، زمينه افزايش شفافيت و بهره وري 
اقتصادي را هم فراهم مي كند. بر همين اساس برخي 
پيشنهاد مي دهند شركت هاي سهامي عام از همان 
ابتداي تأسيس، در بورس درج و پذيرش شوند و حتي 
قوانين الزام آوري تصويب شود كه اين شركت ها ملزم 
شوند فعاليتشان مطابق با استانداردهاي بازار سرمايه 
آغاز شود به اين معنا كه از همان ابتداي تأسيس در 
بورس متولد شــوند و گزارش هاي مالي شان مطابق 

استانداردهاي بازار سرمايه باشد.

فاصله ايران با بورس هاي جهاني
آمارها نشــان مي دهد باوجود افزايش سرعت ورود 
شــركت هاي جديد به بازار ســرمايه اما هنوز بازار 
ســهام ايران فاصله زيادي ازنظر تعداد شركت هاي 
پذيرفته شــده با بازارهاي جهاني دارد به طوري كه 
رتبه بورس تهران از اين منظر 29و فرابورس 47است. 
مطابق گزارش فدراســيون جهاني بورس ها، تعداد 
شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران با نيم قرن 

سابقه 336شركت اســت درحالي كه بورس ژاپن با 
3هزار و 714شــركت پذيرفته شده در رتبه نخست 
قرار دارد. همچنين كشــورهايي مانند هنگ كنگ و 
كره جنوبي توانســته اند به ترتيب با پذيرش 2487و 
2283شركت به ســرعت مسير توســعه يافتگي را 
طي كنند و بــه رتبه هــاي 6و 8بورس هاي جهان 
ازنظر تعداد شــركت هاي پذيرفته شــده برسند. 2 
كشور ديگري كه در اين زمينه موفقيت هاي زيادي 
داشته اند هند و چين هستند. هم اكنون سهام 2هزار 
شــركت در بورس ملي هند و 2250شركت نيز در 
بورس شن زن چين دادوستد مي شود. ضمن اينكه 
به غيراز شن زن نام 1644شركت ديگر نيز در بورس 
شانگهاي كه بورس جداگانه اي است فهرست شده 

است.
مطابق گزارش فدراسيون جهاني تاكنون 54هزار و 
700شركت در بورس هاي دنيا پذيرش شده اند كه 
از اين تعداد نزديك به 13هزار شركت، سهامشان 
به صورت بين المللــي در چند بــورس به صورت 
همزمان مبادله مي شــود اما در ايــران روند ورود 
شــركت هاي جديد به بورس بسيار كند است و در 
سال هاي گذشته تحت تأثير اين موضوع فقط چند 
ده شــركت در طول يك ســال وارد بازار سرمايه 
مي شدند. اما حاال آنطور كه رئيس سازمان بورس 
خبر داده، قرار است روند ورود شركت هاي جديد 

به بورس تسهيل شود.

ورود 140شركت جديد به بازار سهام
رئيس سازمان بورس از مراحل آماده سازي و عرضه 
اوليه 140 شــركت در بورس و فرابورس و بررسي 

5روزه افزايش سرمايه ها خبر داد.
حســن قاليباف اصل در نشست شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي گفت: هم اكنون 90شركت 
در فرابورس و 50شركت در بورس اوراق بهادار تهران 

در فرايند پذيرش قرار دارند.
به گفته او تا هفته گذشــته فقط يــك عرضه اوليه 
در چهارشنبه ها انجام مي شــد كه هفته گذشته به 
2مورد در يك روز رسيد. ارزش عرضه هاي اوليه هم 
رشــد قابل توجهي كرده و در برابر 5.3هزار ميليارد 
تومان ســال گذشــته به 13.7هزار ميليارد تومان 
در 4 ماه نخست سال بالغ شده است. او همچنين از 
تسريع فرايند افزايش ســرمايه شركت ها خبر داد و 
تصريح كرد: پرونده هايي كه دراين باره به ســازمان 
بورس برسد بيش از 5روز به طول نمي انجامد. علي 
صحرايــي، مديرعامل بورس تهران هــم دراين باره 
گفت: نه تنها امكان پذيرش 50 شــركت جديد در 
ســال جاري وجود دارد بلكه بورس هرهفته ميزبان 
يك عرضه اوليه خواهد بــود. او تأكيد كرد: در حوزه 
پذيرش شــركت ها كه به بورس و فرابورس محول 
شده و هر هفته يك تا 2جلســه هم برگزار مي شود، 
فرايندها بر پايه  آي تي بوده تا زمــان كمتري براي 

بررسي مستندات و طي مراحل قانوني صرف شود.

مقايسه رتبه بورس تهران و فرابورس با بورس هاي 
جهان ازنظر تعداد شركت هاي پذيرفته شده

چراغ قرمز بر سر راه واردات كاالهاي غيرضروری 
مدرس خياباني: جلوي واردات را گرفتيم چون پول نداريم 

وزارت صنعت، معــدن و تجارت اعالم 
كرده كه بــا هدف توســعه صادرات و واردات

كنترل واردات، بــر جلوگيري از ورود 
كاالهاي داراي توليد داخل اصــرار دارد. به گزارش 
ايرنا، حســين مدرس خياباني، با بيان اينكه اجازه 
واردات كاالهاي غيراساسي به كشور داده نمي شود، 
افزود: در اين راســتا تاكنون 2 هــزار و 500 رديف 
تعرفه كااليي مربوط به اقالم غيرضروري و لوكس يا 

اقالمي كه مشابه داخلي داشتند مسدود شده است.
به گزارش همشهري، اين اظهارنظر در شرايطي بيان 
مي شود كه براساس تازه ترين آمارهاي رسمي بانك 
مركزي ترازپرداخت هاي كشــور در سال 1398با 
كاهش6.8ميليارد دالري نسبت به سال 1397مواجه 
شــده و به حدود 3.1ميليارد دالر رسيده و واردات 
كاالها به كشور در سال گذشــته 14درصد كمتر از 
ســال 97برآورد شده و از ســوي ديگر صادرات هم 

36.4درصد افت كرده است.
به گفته سرپرست وزارت صمت، پارسال در مجموع 
43 ميليارد و 700 ميليون دالر واردات انجام شــد 
كه 85 درصد آن را كاالهاي ســرمايه اي، واسطه اي 
و مواداوليه توليد تشــكيل مي داد و 15 درصد ديگر 
مربوط به كاالهــاي مصرفي ضــروري بود. مدرس 
 خياباني تأكيدكرد: اين وزارتخانه اجازه ورود كاالهاي 
غيرضروري از مســير تجارت رسمي را نخواهد داد، 
زيرا از يك طرف پول نداريم و از طرف ديگر مشــابه 

آنها به وفور در كشور توليد مي شود.
اظهارنظر مرد شــماره يك اين روزهــاي وزارتخانه 
صنعت، معدن و تجارت نشان مي دهد كه دليل اصلي 
جلوگيري از واردات برخي اقالم و كاالها ناشــي از 
كمبود ارز و دشواري نقل و انتقال ارز است كه باعث 
شده تا سياست تجاري ايران به سمتي هدايت شود 
كه از يك سو جلوي تقاضاي ارز تجاري گرفته شود و 
از سوي ديگر نيازهاي احتمالي با استفاده از كاالهاي 

داراي توليد مشابه داخلي تامين شود.

تکیه بر بازار همسايگان 
مــدرس خياباني درخصــوص برنامه هاي توســعه 
صادرات وزارتخانه توضيح داد: نقطه قوت كشورمان 
كه تحــت شــديدترين تحريم هــاي ظالمانه قرار 
دارد، تجارت مرزي با همســايگان اســت و بايد از 
اين پتانســيل صادراتي اســتفاده كرد. وي  گفت: 
ايران با 15 كشور همسايه مرز مشترك دارد كه 60 
درصد صادرات ما به اين كشورها انجام مي شود، اين 
كشورها ساالنه يك هزار و 200 ميليارد دالر واردات 
انجام مي دهند كه سهم ما از آن فقط 2 درصد )حدود 

24 ميليارد دالر( است.
وي افزود: اگر بتوانيــم اين 2 درصد را بــه دو برابر 
افزايش دهيم و ميزان تجارت را به 48 ميليارد دالر 
برسانيم، بسياري از مشكالت كاهش خواهد يافت، 

اين مهم وقتي اهميت بيشــتري مي يابد كه بدانيم 
مرزهــاي زميني ما قابــل تعقيب و رصد از ســوي 

دشمنان نيستند.
اين در حالي است كه پيش از اين مركز پژوهش هاي 
مجلس نسبت به محدود شدن شركاي خارجي ايران 
هشدار داده بود طي ســال هاي 1380تا 1397در 
ســال 1387بيشــترين بازار صادراتي از نظر تعداد 
با 170كشور قرار داشــته و كمترين آن هم مربوط 
به ســال 1393با 140كشور بوده اســت. اين مركز 
تحقيقاتي وابسته به مجلس با اذعان به اينكه الگوي 
صادرات ايران از نظر شركاي تجاري الگوي نامتقارني 
است تأكيد كرده است تعداد كمي از كشورها سهم 
بااليي در تجارت مــا دارند و تعداد زيــادي از آنها 
سهمي بسيار اندك به نحوي كه سهم 4 كشور امارات 
متحده عربي، چين، عراق و جمهوري كره، مجموعاً 
بيش از ارزش صادرات به 145كشور ديگر به عنوان 
مقصد كاالهاي صادراتي ايران در سال 1397بود كه 
اين تمركز نسبتاً شديد در بازارهاي هدف صادراتي 
مي تواند براي كشور يك تهديد تلقي شود چرا كه در 
طول زمان، رابطه تجاري ما با كشــورهاي مختلف 

به طور يكسان رشد نكرده است.

رشد 6۳ درصدي صادرات به اوراسیا 
امــا سرپرســت وزارت صمت مي گويد:  بــا امضاي 
موافقتنامه همكاري با كشــورهاي حوزه اوراسيا در 
پنجم آبان ماه پارســال، 500 رديف تعرفه كاالهاي 
ايراني صفر شده و از آن زمان تا 30 خرداد ماه گذشته 
در همســنجي با پارســال، حجم صادرات ما به اين 

كشورها 63 درصد رشد داشته است.
مدرس خياباني در عين حال گفت: با همه سختي ها و 
مشكالت، اكنون وفور كاال را در سطح جامعه شاهديم 
و فقط 4 ميليون تن كاالي اساسي و ضروري در بنادر 
و گمركات كشور موجود اســت. وي اظهارداشت: از 
خردادماه گذشــته روند تخصيص گشايش ارز نيز 
بهبود يافته كه در ادامه شرايط بهتري را براي تامين 

كاالها رقم خواهد زد.

تعداد شركت هاي نام بورسرتبه
پذيرفته شده

3.714بورس ژاپن1

3.399بورس كانادا2

3.368بورس نيويورك3

3.156نزدك4

2.812بورس اسپانيا5

2.487هنگ كنگ6

2.355لندن7

2.283كره جنوبي8

2.249شن زن چين9

2.040بورس استراليا10

1.944بورس ملي هند11

1.644شانگهاي چين12

1.462يورو نكست اروپا13

336بورس تهران29

133فرابورس ايران47

   اصالح ساختار اقتصاد يا موازي كاري با سامانه سازي
هر كااليي در اقتصاد يك قیمت دارد و وقتي دولتمردان و تصمیم گیرندگان تصمیم به دخالت در قیمت ها با هدف 
كنترل بازارها مي گیرند، قدم در بیراهه گذاشته اند و بسیاري از منابع پولي، ارزي و كااليي ايران در نتیجه خطاي 
سیاستگذاران به رانت براي عده اي خاص و برهم خوردن نظم بازارها مي انجامد. تجربه سال هاي اخیر نشان مي دهد 
كه تصمیم سازان و سیاستگذاران به جاي اصالح مسیرها و ساختارهاي فســادآور و رانت زا در تالش برآمده اند 
كه با موازي كاري و تکیه بر اقتدار قانوني بازارها را در اختیار خود بگیرند. شــکل رايــج اين مداخله دولت ها و 
تصمیم گیرندگان را مي توان در رويکرد ايجاد سامانه هاي متعدد براي رصد بازارها و كنترل قیمت ها ديد. نتیجه اين 
رويکرد از قبل مشخص است و به صورت عیني هرچه سامانه 124به عنوان مرجع رسمي اطالع رساني قیمت كاالها 
و خدمات در مهار قیمت ها در دامنه مطلوب و مورد انتظار مسئوالن موفق عمل كرده، مي توان نسبت به كارايي و 

اثربخشي سامانه هاي ديگر امیدوار بود.
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بيش از 2هزار كل و بز در معــرض ابتال به طاعون 
نشخواركنندگان كوچك قرار دارند

آلبوم ناصري كاخ گلستان كجاست؟
رسانه ها از مفقود شدن مجموعه اي از آثار تصويري دوره قاجار در آلبوم خانه كاخ گلستان خبر دادند

طاعوندر»كالهقاضي«

آلبوم خانــه كاخ جهاني 
ميراث
گلستان در تهران، دومين فرهنگي

آلبوم خانه غني جهان پس 
از آلبوم خانه موزه ويكتوريا آلبرت لندن 
اســت. وجود همين آلبوم خانه غني و 
تاريخچه درخشان كاخ گلستان بود كه 
پرونده ثبت جهاني اين اثر معماري شهر 
تهران را در فهرســت ميــراث جهاني 

يونسكو به ثبت رساند.
حــاال امــا همين ديــروز خبــري در 
خبرگزاري ايسنا منتشر شد كه براساس 
آن »آلبوم ناصري« اين كاخ، مشتمل بر 
عكس هاي ارزشمند دوره قاجار و مرتبط 

با عصر ناصرالدين شاه گم شده است.
ايسنا نوشته اســت: به تازگي مسئوالن 
مجموعــه فرهنگي تاريخــي كاخ موزه 
گلستان متوجه شده اند يكي از آلبوم هاي 
تاريخي كاخ گلســتان كه از آلبوم هاي 
غني ايــن مجموعه و متعلــق به دوره 

ناصري )قاجار( بوده، مفقود شده است.
اگرچه موضوع مفقود شدن آلبوم ناصري 
كاخ گلستان تأييد شده، اما هنوز براي 
گمانه زني درخصوص سرقت اين اثر از 
آلبوم خانه كاخ گلستان زودهنگام است، 
چون در خبري ديگر آفرين امامي، مدير 
مجموعه ميراث جهاني كاخ گلســتان 
گفت: نظر قطعي درباره مفقود شــدن 
آلبوم ناصري بعد از پايــان انبارگرداني 
رسمي اعالم مي شود، اما با بررسي تيم 
يگان حفاظت ميراث فرهنگي نشانه اي 

مبني بر سرقت آلبوم وجود ندارد.
آفرين امامي گفت: اواخر اسفند سال98 
امين اموال آلبوم خانه كاخ گلســتان در 
آخريــن انبارگرداني خود متوجه شــد 
يك آلبــوم ناصري حــاوي 100قطعه 
عكس كوچك در قفســه نيســت، اين 
موضوع را به من اعالم كــرد. بالفاصله 
براي پيشگيري از موضوعات سوء بعدي، 
اقدامات حقوقي انجام شد. با واحدهاي 
ذي صالح وزارتخانه، پليس اينترپل و قوه 
قضاييه نيز در اين زمينه مكاتبات انجام 
شد و حتي مشــخصات و تصاوير اثر نيز 
براي پليس اينترپل ارســال شده است. 

وزارت ميراث فرهنگــي نيــز در خبري 
اعالم كرد كه با بررســي يگان حفاظت 
ميراث فرهنگي موضوع ســرقت آلبوم 
منتفي اســت، اما براي بررسي موضوع، 
كميته اي متشــكل از اداره كل موزه ها، 
نماينده مديريت كاخ گلســتان، يگان 
حفاظــت ميراث فرهنگــي و نماينده 
ذيحسابي و اداره كل امور مالي وزارتخانه 
به منظور انبارگرداني رســمي تشكيل 

شد.
براســاس ايــن خبــر، انبارگردانــي 
آلبوم خانه كاخ گلســتان بــراي يافتن 
آلبوم مفقود شــده آغاز شــد و با توجه 
به اينكه حجــم آثار زياد اســت، انجام 
اين كار زمانبر است و نمي توان تا پايان 
انبارگرداني نظر قطعــي داد. مجموعه 
كاخ گلســتان، باقيمانده ارگ تاريخي 
تهران و محل اقامت شاهان قاجار است. 
ايــن ارگ تاريخــي در دوران صفويه 

احداث شد.
مفقود شــدن و پــس از آن يافتن آثار 
كاخ موزه گلســتان كه در فهرست آثار 
جهاني يونســكو نيز به ثبت رســيده، 
البته مســبوق به سابقه اســت. حدود 
6ســال قبل وقتي به نوشته ايسنا، كاخ 

اصلي مجموعــه در اختيــار يك گروه 
تصويربــرداري بــراي ســاخت يــك 
مجموعه تاريخي قــرار گرفت، 2گلدان 
آن مجموعــه مفقود شــد. البته ديگر 
خبر دقيقي درمورد بازگرداندن اين دو 
اثر منتشر نشــد. به گزارش همشهري، 
آلبوم خانه كاخ گلستان دومين مجموعه 
عظيم تصويري جهان اســت كه البته 
با توجه به وجود تنها يــك امين اموال 
براي اين مجموعه، ســناريوي سرقت 
آلبوم ناصــري از مجموعــه آلبوم خانه 
كاخ گلســتان دور از ذهن است. برخي 
آلبوم هــاي موجــود در آلبوم خانه كاخ 
گلستان بسيار سنگين و در قطع بزرگ 
چند متري هســتند كه جابه جايي آنها 
توسط يك شــخص امكان پذير نيست. 
اما براســاس آنچه همشــهري دريافته 
اســت، آلبوم ناصري مفقود شــده، از 
آلبوم هاي معمولي كاخ گلســتان است 
كه به اعــالم مدير مجموعــه فرهنگي 
تاريخي  كاخ گلستان، شامل 100قطعه 
عكس بوده و اكنــون انبارگرداني براي 
يافتن آن در جريان اســت. امكان ورود 
به مخزن آلبوم خانه كاخ گلستان براي 
هيچ شــخصي غير از امين اموال همان 

مجموعه ممكــن نيســت و اكنون نيز 
فرضيه اصلي آن اســت كه ممكن است 
اين آلبوم به اشتباه در پكيج هاي ديگر 
مجموعه آلبوم خانه كاخ گلستان آرشيو 
شده باشــد كه در انبارگرداني مجموعه 
و با باز كــردن پكيج هاي آرشيو شــده 

مي توان اين فرضيه را به اثبات رساند.
براســاس پژوهش هــاي انجام شــده 
نيز 40هزار قطعه عكــس در مجموعه 
آلبوم خانه كاخ گلســتان وجــود دارد 
كه تصاويــري از ســال1274 تا دوره 
احمدشــاه قاجار را شــامل شده است. 
هنوز بسياري از مجموعه هاي تصويري 
موجــود در آلبوم خانه كاخ گلســتان 
بررســي و مستندسازي نشــده است و 
هربار كه اين آلبوم خانه مورد بررســي 
قرار مي گيرد، آثار جديــدي رخ نمايي 
مي كنند. فيلم هايــي از تهران قديم در 
عصر قاجار و دفترچه نت هاي مظفرالدين 
شاه قاجار كه حاوي نت هاي نوشته شده 
براي اســتقبال و بدرقه او در سفرهاي 
خارجي اســت، تنها 2 نمونه كوچك از 
مجموعه غني كاخ گلستان است كه در 
سال هاي گذشته در مجموعه آلبوم خانه 

كاخ گلستان كشف شد.

 180كل و بز به دليل بيمــاري طاعون 
محيط
نشــخواركنندگان كوچــك در يكي از زيست

زيستگاه هاي حيات وحش استان اصفهان 
تلف شدند. طاعون نشخواركنندگان كوچك از حيوانات 
اهلي به حيات وحش منتقل مي شود و چراي دام اهلي 
در پارك ملي كاله قاضي اصفهان كه محل زيســت و 
آبشخور حيوانات وحشي است، تعداد زيادي از جمعيت 
كل و بز را به بيماري طاعون نشخواركنندگان مبتال و در 
مدت كوتاهي تلف كرده است. اين آمار رسمي است، ولي 
به دليل وســعت منطقه گمان مي رود كه تعداد تلفات 
بيش از اين باشد. هم اكنون محيط زيست با همكاري 
همياران طبيعت براي جلوگيري از گسترش بيماري در 
شرق پارك ملي كاله قاضي در حال مذاكره با سازمان 

دامپزشكي و دامداران است.

احتماالتدرانتقالبيماري
طاعون نشخواركنندگان، بيشــتر جمعيت كل و بز را 
درگير مي كند و يك بيماري فصلي نيست. اين بيماري 
سال هاست كه هر از چندي در نقطه اي از كشور بروز پيدا 
مي كند. بهمن ماه سال گذشته طاعون نشخواركنندگان 
كوچك جثه، منجر به تلف شدن 70رأس قوچ و ميش 
در خراسان جنوبي شد. زمســتان سال گذشته شيوع 
اين بيماري در پــارك ملي كاله قاضــي اصفهان نيز 
محرز شد و به گفته حسين اكبري، سرپرست معاونت 
نظارت و پايش اداره كل حفاظت محيط زيست استان 
اصفهان، تلفات اين بيماري از زمستان تاكنون براساس 

سرشماري هايي كه با كمك همياران طبيعت به دست 
آمده 180رأس است. در پارك ملي كاله قاضي اصفهان 
حدود 5هزار رأس كل و بز و آهو زيســت مي كنند كه 
نيمي از اين جمعيت را گله هاي كل و بز شكل مي دهند. 
اكبري در گفت وگو با همشهري مي گويد: اين بيماري 
به صورت بومي در عرصه هاي طبيعــي وجود دارد. از 
آنجايي كه دام حــق چرا در منطقه حفاظت شــده را 
ندارد، راه هاي انتقال بسيار پيچيده است. مهم ترين راه 
انتقال دام هاي اهلي غيرشناسنامه دار است كه سازمان 
دامپزشــكي هم آماري در موردشــان ندارد و اساسا 
پيدا كردن آنها دشوار است. در اطراف مرزهاي جنوب 
تا جنوب شرقي پارك ملي كاله قاضي مزارع متعددي 
وجود دارد كه در آن افراد 5 تا  10دام را در آغل ها و باغات 

خود نگهــداري مي كنند. اين دام ها عموما واكســينه 
نمي  شوند و اگر سر از آبشخورهاي مشترك در حاشيه 
منطقه حفاظت شده دربياورند، مي توانند منجر به شيوع 
اين بيماري شوند. برخي اوقات دام هاي بدون شناسنامه 
سر از دامداري هاي بزرگ درمي آورند و عالوه بر احتمال 
بيمار كردن گله اسم و رسم دار، موجبات شيوع بيماري 
در طبيعت را هم فراهم مي كنند. احتمال ديگر، تردد 
نشــخواركنندگان بزرگ مانند آهو به آبشــخورهاي 
مشترك و آلوده است. اين حيوان در برابر اين بيماري 
مقاوم است، ولي مي تواند با جابه جا شدن در پهنه پارك 
ملي عامل بيماري زا را به آبشــخورهاي باالدست كه 
محل تردد قوچ و ميش اســت، منتقــل كند. احتمال 
ضعيف تر در ميان راه هاي انتقال بيماري، گسترش آن 
توسط گونه هاي شكارچي به مناطق باالدست است. به 
گفته حسين اكبري، محتمل ترين راه انتقال بيماري 
به حيات وحش، حضور دام هاي بدون شناســنامه در 
مناطق پايين دســت پارك ملي كاله قاضي اســت كه 
امسال به دليل گرماي هوا، گله هاي قوچ و ميش سر از 
آن درآورده اند. ضدعفوني كردن منابع آبي و آبشخورها، 
پايش مســتمر و معدوم ســازي بهداشــتي الشه ها، 
هماهنگي با اداره دامپزشــكي براي واكسيناســيون 
دام هاي اهلي حاشيه پارك ملي كاله قاضي و تشكيل 
ســتاد مديريت بحران ازجمله اقدام هايي اســت كه 
همزمان با شــيوع طاعون در كاله قاضي آغاز شــده و 
همچنان ادامه دارد. سرپرست معاونت نظارت و پايش 
محيط زيست اصفهان مي گويد: امســال براي مقابله 
با اين بيمــاري از حضور گردشــگر در اين منطقه هم 

جلوگيري شده است.

 زهرارفيعي
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افقي:
 1- نوعي عمليات تردســتي- 

تحريك كردن
2- وجود نــدارد- تك چهره- 

باهوش
3- تظاهر به نيكــوكاري-  ماه 
چهارم سرياني- حكم خواندن 

قرآن در سجده
4- عملي ســاختن- پيشــي 

گرفتن- مأنوس
5- دشــمن سرســــــخت- 

برافراشته- عبادت كردن
6- معــادل فارســي اميــن- 
سانتي مترمكعب- درون دهان

7- صداي بلنــد- ضربه اي در 
بدمينتون- جسم

8- وسيع- چيز ارزشمندي كه 
به ديگري بخشيده شود- رنگ 

سوگواري
9- سزاوار- آبادي- نيكويي

10- خط كــش مهندســي- 
انسان- پرنده سوگوار

11- مشورت- محل آموختن 
درس- سيخونك

12- صداي گربه- پول عربستان- 
عنواني براي سرباز آموزشي

13- جبــران گنــاه قســم- 
ســومين قله بلند ايــران- از 

جنس الياف پنبه
14- همسايه عراق و سوريه- 

شهري در فارس- ضد حمله

15- آبشاري مرتفع در آمريكاي 
شمالي- المپ مهتابي

  
عمودي:

1- افســر ارشــد در ارتــش 
اروپايي- كفر... از كفت بيرون 

كند- محل
2- مقرراتــي كــه چگونگي 
اجــراي قوانيــن جزايــي را 

مشخص مي كند
3- بافنــده- محــل احداث 

كارخانه- از اياالت آمريكا
4- گنده- پيروان يك پيامبر- 

پادشاه ماردوش- فام
5- بيدادگــر عصــر حضرت 
ابراهيــم)ع(- جنگ افــزاري 

شبيه شمشير
6- اشــتباه غيرارادي لفظي- 

نرده- راه و روش- تلخ
7- بريدن شــاخه هاي زائد- 

تبديل علم به عمل- نام ها
8- نهم عربي- به يكباره- لباس 

پوشيده
9- خرگوش عرب- يارانه- آب 

ميان بافتي
10- آخريــن يك رقمــي- 
خودستايي- قوم مغول- طايفه

11- ترســانك جاليز- تكيه 
روي يك حرف در زبان شناسي

12- پيش قراول- سياستمدار- 
رماني نوشته رضا اميرخاني- 

خالي نيست
13- آنچه به عنوان برآورده شدن 
تنگدســتان  بــه  حاجــات 
مي بخشند- سرزمين عمرمختار- 

شيطان
14- كنايــه از مجازات شــدن 
گناهكار و بي گناه با هم به طور 

مساوي است
15- بــوي خوش- قــرض- از 

ورزش هاي تيمي
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گران كــردن  از  يك مــاه   
صددرصدي بسته هاي اينترنت اينترنت

موبايــل و حذف بســته هاي 
بلندمدت كه با زندگي روزمره مردم و كسب 
و كار آنها ارتباط مستقيم دارد مي گذرد و 
هنوز هيچ نهاد دولتي و حاكميتي نتوانسته 
است اين مشــكل جديد را براي مردم حل 

كند.
با وجــود اخطارها و حتي ابــاغ جريمه 
2ميليارد توماني به 2اپراتور مسلط كشور 
آنها در يــك هماهنگي يا به قــول وزير 
ارتباطات »تباني« بين خودشــان هنوز بر 
گران باقي ماندن بسته هاي اينترنت موبايل 

پافشاري دارند.
روز گذشــته وزير ارتباطات پس از حدود 
3هفته دوربودن از رسانه ها اما از اقدام هاي 
جديد بــراي مقابله با اقــدام اپراتورهاي 
موبايل گفت. محمدجواد آذري جهرمي، در 
حاشيه جلسه كميسيون هاي مجلس شوراي 
اسامي اعام كرد: سازمان تنظيم مقررات 
پرونده گرانفروشي و شكايت از اپراتور ها 
را به ســازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان برد و اين ســازمان اصل 
گرانفروشــي اپراتور ها را تأييــد كرد و به 

تعزيرات فرستاده است.
به گفته وزير ارتباطــات، دادگاه تعزيرات 
برگزار شده و آخرين دفاعيات اظهار شده 
و حكم آن اعام خواهد شد. او تأكيد كرد: 

مردم بدانند كه ما پيگير اين موضوع بوده 
و به هيچ عنوان كوتــاه نمي آييم و به اين 
تخلف واقف هستيم، چراكه با شروع سال 
تحصيلي، فشار به مردم ناعادالنه خواهد 
بود و باالبردن بي ضابطه تعرفه اينترنت مورد 

تأييد ما نيست.

در اختيار گرفتن ابزارهاي جديد 
به گزارش همشهری، روندي كه طي يك ماه 
گذشته طي شــد، نشــان داد كه وزارت 
ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات به عنوان 
زيرمجموعه آن ابزارهاي نظارتي و اجرايي 
الزم را در مقابل اپراتورها در اختيار ندارند. 
در واقع جريمه 2ميليارد توماني آنقدر درنظر 
اپراتورها ناچيز بود كه توجهي به آن نكردند. 
هرچند وزير ارتباطات روز گذشــته اعام 

كرد كه اين وزارتخانه مي توانســته 
محدوديت هايي براي اپراتورها 
در واكنش به اين نافرماني ايجاد 
كند اما به خاطر پايين نيامدن 
كيفيت خدمات بــه مردم اين 

اقدام صورت نگرفته است.
جهرمي  آذري  به گفتــه 

وزارت ارتباطات روز 
گذشته با تأييد كافي 
نبــودن اختيارات 
تنظيم  ســازمان 
مقــررات در اين 

رابطه گفت: ما طرحي را به دولت ارائه كرديم 
تا اختيارات اين سازمان افزايش پيدا كند 
و مشــكلي كه اخيرا درخصوص اپراتور ها 
ايجاد شــد به دليل خأل ابزار مناسب بود و 
اين اپراتور ها گرانفروشي را ادامه دادند. از 
ديد ما گرانفروشي اپراتور ها هيچ توجيهي 
ندارد و منطقي پشت آن نيست. ما در اين 
هفته ابزار ها و اختيار ات الزم را از دولت اخذ 
خواهيم كرد و بديهي اســت كه بايد مبالغ 
اضافه به مردم بازگردد و با اپراتور ها به دليل 

اين گرانفروشي برخورد خواهد شد.

مختل شدن زندگي مردم 
بسياري از مردم كشور اكنون زندگي شان با 
اينترنت موبايل گره خورده است. از مجموع 
حدود ۷۸ميليون كاربر اينترنت پهن باند 
كشــور ۶۹ميليون نفر كاربر اينترنت 
موبايل هستند و واضح است افزايش 
ناگهاني و صددرصدي قيمت باعث 
مشكات بيشتري براي مردم به ويژه 
در دوران شيوع كرونا مي شود. طي 
هفته هاي اخير با وجود همه تهديدها، 
ضرب االجل ها و نامه ها از نهادهاي 
مختلف بسته هاي بلندمدت 
ديگري ازجملــه ۶ماهه 
و يك ســاله هم حذف 
شده اند و اكنون كاربران 
2اپراتور مسلط كشور 

نهايتا مي توانند بســته هاي يك ماهه را با 
قيمتي حداقل دوبرابر سابق خريداري كنند.
پوريا آستركي، كارشناس فناوري اطاعات 
عقيده دارد كه هم اكنون استفاده مردم از 
اينترنت به جاي حالت تشويقي به وضعيت 
تنبيهي رسيده است؛ يعني كاربران به خاطر 
انتخاب سرويس يا پلتفرمي كه قصد انتخاب 
آن را دارند با پرداخت هزينه بيشتر از سوي 

اپراتورها تنبيه و جريمه مي شوند.
مسئله ديگر اين است كه به خاطر فيلترينگ 
گسترده و سخت و در كنار آن تحريم هاي 
بين المللي بســياري از كاربران به صورت 
هميشــگي وي پي ان  هايشان روشن است. 
اين مســئله باعث مي شود حتي درصورت 
استفاده از ســرويس هاي داخلي، كاربران 
مجبور به پرداخت هزينــه گزاف اينترنت 
موبايل شــوند و عما ضرر جدي اقتصادي 

ببينند.
آستركي مي گويد: كمتر كسي را مي توانيد 
پيدا كنيد كه يا به خاطر فيلترينگ يا به خاطر 
تحريم در سال هاي اخير نياز به استفاده از 
فيلترشكن پيدا نكرده باشد. كاربران مجبور 
به استفاده از فيلترشــكن  شده اند و حاال 
پهناي باند مورد استفاده را گران تر كرده اند. 
در واقع كاربران ايراني هم با فيلترينگ تنبيه 
شده اند، هم با نقض بي طرفي شبكه مواجه 
هستند و حاال هم بايد پول بسيار بيشتري 

پرداخت كنند.

پرونده گراني اينترنت موبايل اكنون پس از گذشت ۳0روز در 
انتظار حكم دادگاه تعزيرات است

نگاه ديگر

 5G رونمايي از گوشي هاي
گوگل 

شركت گوگل رســما از ۳ گوشي جديد خود 
پرده برداري كرد. مدل هاي پيكســل 4A، 5و 
4A مدل 5G گوشي هايي هستند كه به زودي 
وارد بازار خواهند شد تا گوگل از رقبايش عقب 
نماند. از اين ۳مدل، تنها پيكسل 4A از شبكه 
5G پشتيباني نمي كند و 2 مدل ديگر قادر به 
استفاده از 5G هســتند. فروش اين 2 گوشي  
قرار اســت طبق برنامه اعالم شــده از سوي 
شركت گوگل، پاييز سال جاري ميالدي آغاز 
 شود. وب ســايت ورج در گزارشي آورده است 
كه گوگل در ارائه گوشــي هاي مدل پيكسل 
4A خود با تأخير روبه رو بوده و حاال همزمان 
با 2 گوشي ديگر اين مدل را نيز رونمايي كرده 
اســت. 4A تا يك ماه ديگر با قيمت ۳49دالر 
در اختيار مشــتريان قرار خواهد گرفت. البته 
شركت گوگل مدعي شــده كه تأخير در ارائه 
اين گوشــي به خاطر شــيوع ويروس كرونا و 
همه گيــري كوويد – 19بوده اســت. گوگل 
درخصــوص گوشــي پيكســل5توضيحات 
بيشــتري ارائه نكرده و تنها گفته اســت كه 
اين مدل در پاييز ســال جاري به بازار عرضه 
 4A خواهد شــد، ولي در مورد مدل پيكسل
5G شرايط كمي متفاوت تر بوده است. قيمت 
اين دســتگاه 499دالر اعالم شده كه به نظر 
مي رســد، 150دالر اضافه تر نسبت به مدل 
4A به خاطر شــبكه 5G آن است. با اين حال 
شنيده ها حاكي از آن اســت كه صفحه مدل 
 OLED 4 بزرگ تر از صفحه 5/8اينچيA 5G
مدل پيكسل 4A اســت. برخي شايعات نيز 
خبر از آن مي دهند كه در اين مدل، شــركت 
سازنده براي دوربين دوم هم يك فالش قرار 

داده است.

رنج يك ماه اينترنت گران 
اتوبوسراني استارتاپي در برزيل

اســتارتاپ برزيلي Buser يك شركت با ســرمايه گذاري مشترك 
است كه به مسافران، خدمات اتوبوسراني ارزان قيمت ارائه مي دهد. 
به گزارش وب سايت التام ليســت، روش كار اين اســتارتاپ به اين  
شكل اســت كه آنها مسافران با مقصدهاي مشــترك را پيدا كرده و 
با يك اتوبوس به آنها خدمات رساني مي كنند. اين كار باعث كاهش 
هزينه هاي سفر شــده كه اين موضوع براي مســافران بسيار مقرون 
به صرفه بوده و آنها را به استفاده از خدمات Buser تشويق كرده است. 
اين استارتاپ كه در  ماه نوامبر سال2016 تاسيس شده و دفتر مركزي 
آن در شهر سائولوپائولو قرار دارد، در 9ماه نخست سال2019 ميالدي 
با رشدي 1500درصدي روبه رو بوده اســت. مقامات اين استارتاپ 
اعالم كرده اند كه روزانه تا ۳هزار مسافر را در مسيرهاي مختلف جابه جا 
مي كنند كه هزينه اين مسافران نسبت به كرايه اتوبوس هاي سنتي، 
60درصد كمتر اســت؛ موضوعي كه خشــم و ناراحتي شركت هاي 
اتوبوسراني را در پي داشته اســت. در روزهاي بحراني شيوع ويروس 
كرونا، استارتاپ Buser توانسته همچنان كيفيت خود را حفظ كند و 
با روش كاري اش درباره پايين بودن ريسك سفر با اتوبوس هايش، به 

كاربران اطمينان خاطر بدهد.

به دنبال مشتري در جنوب شرق آسيا
اســتارتاپ Grab ديــروز اعالم كرد كــه واحد مالــي اش كه روي 
خدمات رساني به كارآفرينان و مشــاغل كوچك متمركز بود، قصد 
دارد به ســمت ارائه خدمات در زمينه محصــوالت مصرفي، وام ها، 
سرمايه گذاري هاي خرد، بيمه درماني و خريد اعتباري برود. به گزارش 
تك كرانچ، اين استارتاپ سنگاپوري كه در ژوئن سال2012تاسيس 
شده و بيش از 6هزار كارمند دارد، در  ماه فوريه اعالم كرد كه بودجه 
خود را به 856ميليون دالر رسانده اســت تا سرعت خدمات رساني 
در حوزه هاي پرداخت و مالي را افزايش دهد. مقامات اين استارتاپ 
مي گويند در روزهاي بحراني شيوع ويروس كرونا، بسياري از مردم به 
سمت خريد آنالين رفته و بيشــتر امور مالي خود را به صورت آنالين 
انجام مي دهند و همين موضوع باعث شده تا اين استارتاپ نيز با تمام 
توان در خدمت اين قبيل موارد باشــد. اما شرايط در منطقه جنوب 
شرق آسيا به گونه اي ديگر است. با اينكه اين استارتاپ بزرگ در كنار 
استارتاپ هاي همكار ديگر، در بســياري از كشورهاي جنوب شرقي 
آسيا فعاليت دارند، اما آمارها نشان مي دهد كه بيش از 70درصد مردم 
در اين ناحيه دسترسي اندكي به خدمات بانكي و كارت هاي اعتباري 
دارند. اين موضوع مي تواند بازار خوبي براي Grab به منظور به دست 
آوردن مشتريان بيشتر باشد. طبق پيش بيني هاي انجام گرفته، امور 
مالي ديجيتال در جنوب شرق آســيا مي تواند تا 60ميليارد دالر تا 

سال2025سود آوري داشته باشد.

  باتري خارق العاده يك گوشي چيني
شــركت چيني »دوگــي« )Doogee(، ســازنده تلفن هاي همراه 
هوشمند، گوشي جديدي را با نام N20Pro توليد كرده كه با دوربين 
16مگاپيكسلي و باتري 4400ميلي آمپري، كاركرد بسيار خوبي دارد. 
به گزارش نيو اطلس، كارخانه سازنده درخصوص اين مدل جديد اعالم 
كرده است كه N20Pro مي تواند حداكثر 15روز در حالت آماده به كار 

بوده و يا 19ساعت مكالمه را با يك مرتبه شارژ كامل داشته باشد.
  روس ها زمان سفر به ايستگاه فضايي را نصف مي كنند

فضانوردان روســيه اين روزها تمرينات خود را براي سفري سريع به 
ايستگاه فضايي بين المللي )ISS( آغاز كرده اند. به گزارش خبرگزاري 
تاس، متخصصان شركت »انرژيا اسپيس راكت« روسيه، مدت زمان 
سفر به ايســتگاه فضايي بين المللي را از 6ساعت به ۳ساعت كاهش 
داده اند. منابع آگاه در صنعت فضايي روســيه گفته اند كه اين پروژه، 
بخشي از يك ماموريت سرنشين دار به ايستگاه فضايي بين المللي است 

كه طي آن مدت زمان سفر به اين آزمايشگاه فضايي نصف مي شود.
  سخت پوست هاي نانوپاستيك ساز

محققان دانشــگاه كــورك در ايرلنــد دريافته اند كه يــك جانور 
»سخت پوســت« كوچك به نام Gammarus duebeni مي تواند 
طي چند روز ميكروپالســتيك ها را به »نانو پالستيك« تبديل كند. 
به گزارش نيو اطلس، اين تحقيقات مشخص كرده كه احتمال بسيار 
زيادي دارد كه طيف گسترده اي از سخت پوستان در آب هاي شيرين 
و شــور اقدام به چنين كاري كنند كه در نهايت به گســترش ميزان 
آاليندگي آب ها توسط اين ذرات مي انجامد. چنين چيزي به طور حتم، 

خطري بسيار جدي براي محيط زيست محسوب مي شود.
  مشكل فني در توييتر

بســياري از كاربران توييتر روز گذشته پيام هايي ديدند كه مشخص 
مي كرد آنها با محدوديت هايي در اليك كردن توييت هاي ديگران يا 
ريت كردن آنها روبه رو شده اند. به گزارش انگجت، اين مشكل حتي 
براي برخي كاربران محدوديت هايي در توييت و ريتوييت كردن نيز 
به وجود آورد. يكي از سخنگويان شركت توييتر در اين خصوص گفت: 
»علت اين اتفاق يك مشكل فني در سيستم هاي داخلي توييتر بوده 
و ارتباطي با عملكرد كاربران نداشته است.« اين مشكل چند ساعت 

پس از شروع توسط شركت برطرف شد.
  شكايت يك شركت چيني از اپل

يك شركت هوش مصنوعي چيني به نام »شانگهاي ژيژن اينتليجنت 
نتورك تكنولوژي«، مشهور به »شيائو اي«، شكايتي عليه شركت اپل 
تنظيم و اين شركت را به سوءاســتفاده از حق امتياز اختراعات خود 
متهم كرده اســت. به گزارش رويترز، اين شــركت خواهان دريافت 
1/4ميليارد دالر خســارت شــده و مي خواهد اپل توليد، استفاده و 
فروش محصوالتي كه با توجه به پتنت هاي مذكور ســاخته شده اند 

را متوقف كند.

جهان استارتاپي

100ثانيه خبر

 تيك تاك؛ اپليكيشني 
براي جواني مايكروسافت

ماجراي خريد اپليكيشــن 
اشــتراك گذاري ويدئــوي فناوری

تيك تاك، وارد فاز جديدي 
شده است. دولتمردان كاخ سفيد و در رأس 
آنها دونالد ترامپ به مايكروسافت كه درحال 
مذاكره با استارتاپ چيني بايت دنس براي 
خريد تيك تاك اســت، چراغ ســبز نشان 
داده اند. ترامپ تــا پانزدهم ســپتامبر به 
شــركت هاي آمريكايــي مهلــت داده تا 
تيك تاك را بخرنــد. البتــه در اصل روي 
صحبــت او به شــركت چيني اســت كه 
اپليكيشن خود را تا 15سپتامبر واگذار كند. 
ياهو در اين خصوص نوشته است كه اين اپ 
مي توانــد مايكروســافت را شــركتي 
جوان پسندتر كند و آنها را بار ديگر به رقابتي 
بازگرداند كه به گــوگل و اپل باخته اند. اين 
روزها جوانان اقبال كمتري به مايكروسافت 

نشان مي دهند و تيك تاك مي تواند همچون 
يك برگ برنده، جريــان را به نفع اين غول 
نرم افزاري جهان بازگرداند. به نظر مي رسد 
كه اپليكيشن جذاب تيك تاك مي تواند خون 
تازه اي را وارد شريان هاي مايكروسافت كند. 
در اين ميان بايد گفت كه تيك تاك قرباني 
جنگ سياسي شده است. ترامپ در ماه های 
پاياني دوره نخســت رياست جمهوري اش 
جنگ تجاري و سياســي خــود را با قدرت 
هرچــه تمام تر بــا چين ادامــه مي دهد و 

تيك تاك را نيز وارد اين كارزار كرده است.

تهديد دولت چين
نشريه دولتي چاينا ديلي با انتشار گزارشي 
هشدار داد كه دولت چين دزدي يك شركت 
فناوري را نخواهد پذيرفت و اگر واشــنگتن 
براي فــروش تيك تاك به مايكروســافت 
زورگويي كند، ساكت نخواهد نشست. »وانگ 
ون بين« سخنگوي وزارت خارجه چين نيز 
در واكنش به مســائل اخير گفت: »دولت 
آمريكا بدون داشتن سند و دليلي قانع كننده، 

به شــركت هاي خصوصي چيني اتهام وارد 
مي كند. اين موضــوع اصول اقتصاد را نقض 
مي كند و رياكاري آمريكا را در حفظ عدالت و 
آزادي نشان مي دهد.« از سوي ديگر مقامات 
شــركت بايت دنس اعالم كرده اند كه هنوز 
تصميم نهايي خود را براي فروش اپليكيشن 
تيك تاك نگرفته اند. آنها مي دانند كه در اين 
مسير تنها دو راه پيش روي خود دارند؛ اول 
اينكه قيد 100ميليون كاربــر آمريكايي را 
بزنند و شاهد سقوط فاحش ارزش اپليكيشن 
خود و همچنين ارزش استارتاپ شان باشند و 

يا اينكه تسليم خواسته هاي كاخ سفيد شوند. 
ضمن اينكه نبايد فرامــوش كنيم كه تنش 
تجاري و سياســي بين چين و هندوستان 
باعث ممنوعيــت تيك تاك در ســرزمين 
72ملت شــد و مقامات بايت دنس شــايد 
ديگر تحمل ممنوع شــدن اپليكيشن شان 
را در كشــوري ديگر نداشته باشــند. با اين 
حال ژانگ ييمينگ، مؤســس و مديرعامل 
بايت دنس مي گويد كه هنوز تصميم نهايي 
خود را درباره فروش اين اپ به مايكروسافت 
يا ديگر شركت هاي آمريكايي نگرفته است. «

چالش جهاني اولويت بندي واكسن كرونا
شركت هاي زيادي براي توليد واكسن پيشتاز شده اند، اما چه افراد و كشورهايي زودتر از ديگران مي توانند آن را به دست بياورند؟

رقابت بر سر ساخت واكسن كوويد-19حاال 
تبديل به جنگ بر سر اولويت تلقيح شده است. پزشكی

به گزارش بلومبرگ، چند شركت از آمريكا تا 
اروپا و آسيا از پشــت سر گذاشــتن آزمايش هاي موفق در 
فازهاي اول و دوم انساني خود خبر داده اند و همين امر موجب 
شده تا كشــورهايي كه توانايي مالي بااليي دارند، دست به 
جيب شده و دالرهاي خود را براي قرار گرفتن در جايگاه اول 
صف تامين واكسن خرج كنند. اما متخصصان سالمت عمومي 
هشدار مي دهند اينگونه ملي گرايي در تامين واكسن موجب 
عدم دسترسي كشورهاي ضعيف تر كه اتفاقا بيشتر با شيوع 
ويروس كرونا درگير هســتند، مي شــود كــه در نهايت به 

ماندگاري بيشتر بيماري همه گير كمك مي كند.
آمريكا   با هدف پيشبرد توســعه اقدامات ضد ويروس كرونا، 
ميليارد ها دالر از شــركت هاي توســعه واكســن با هدف 
اولويت بخشي از شــهروندان آمريكايي حمايت كرده است. 
مقامات رسمي اين كشــور، صدها ميليون دوز واكسن را با 
هدف تامين منابع كافي براي پوشش جمعيت آمريكا تا ژانويه 

2021پيش خريد كرده اند. 
در كنار آمريكا، انگليس نيز هم اكنون بيشــترين تعداد دوز 
واكسن بالقوه كوويد-19را با امضاي قرارداد با شركت هاي 
GlaxoSmithKline Plc و Sanofi براي حدود 60ميليون 
نفر تضمين كرده است. انســتيتوي Serum نيز در هند در 
حال ساخت يكي از واكسن هاي كانديداي كوويد-19است و 

مالك آن اشاره كرده كه درصورت تأييد اين واكسن، جمعيت 
كشور خودش در اولويت قرار دارد. ژاپن، آلمان، فرانسه، ايتاليا 
و هلند نيز قراردادهايي را براي پيش خريد ۳00ميليون دوز 

واكسن از شركت AstraZeneca امضا كرده اند.
اما نگراني مهم كارشناسان تضعيف دسترسي كشورهايي با 
زيرساخت هاي بهداشــتي و اقتصادي پايين در سايه قدرت 
مالي ملت هايي است كه توانايي پيش خريد واكسن را دارند؛ 

چرا كه به اين ترتيب قطع چرخه انتقال بي ثمر مي ماند.

چه كساني در اولويت تزريق واكسن هستند؟ 
دكتر فرانسيس كالينسم، مدير مؤسسه ملي سالمت آمريكا 
مي گويد: ممكن اســت جواب اين ســؤال مورد پسند همه 
نباشد. بسياري از افراد حق خود مي دانند كه در صدر ليست 
اولويت بندي دريافت واكســن قرار بگيرند، اما در حقيقت 

اينگونه نخواهد شد.

هميشه اولويت اول دريافت واكسن با كادر درمان و آنهايي 
اســت كه با بيماران ســروكار دارند و در مرحله بعدي افراد 
داراي بيماري هاي زمينه اي قرار دارند. اما كالينز از ايده هاي 
جديدي در اين زمينه رونمايي كرد: در شيوع كوويد-19بايد 
جغرافيا و محل هايي كه به شــدت درگير بيماري هســتند 
درنظر گرفته شــود. البته نبايد آنهايي كه داوطلب آزمايش 
واكسن شده اند را فراموش كرد. آنها نيز بايد در اولويت تلقيح 
واكســن واقعي قرار بگيرند.  با وجود اينكه چندين واكسن 
كانديدا، مراحل آزمايشــي را با موفقيت سپري كرده اند، اما 
يك واقعيت تلخ وجود دارد؛ اينكه حتي اگر يك واكسن ايمن 
و مؤثر تا پايان امسال معرفي شود، براي همه آنهايي كه آن 
را مي خواهند در دسترس نخواهد بود؛ به ويژه واكسن هايي 
كه نياز به 2 دوز تزريق دارند. اين يك معضل جهاني اســت. 
سازمان بهداشت جهاني نيز تالش مي كند كه واكسن به طور 
عادالنه در كشورهاي ضعيف تر نيز توزيع شود؛ تصميمي كه 
با وجود كشورهاي توانمند در كمين واكسن، سخت مي شود.

اما پيشــنهاد مركز كنترل و پيشــگيري از بيمــاري براي 
اولويت بندي واكسيناسيون چيست؟ ابتدا واكسينه كردن 
12ميليون نفر از مهم ترين افراد شامل كادر درمان، امنيت 
ملي و ساير كارمندان مشاغل اساسي، سپس 110ميليون از 
افرادي كه در ريسك باالي ابتال به ويروس كرونا قرار دارند – 
افراد باالي 65سال و افرادي كه در شرايط بهداشتي ضعيف 
زندگي مي كنند – يا افرادي كه در حرفه هاي ضروري مشغول 
به كار هســتند، واكسينه شــوند و در اولويت سوم جمعيت 
عمومي قرار مي گيرند. درواقع هدف مشاوران مركز كنترل 
و پيشگيري در اولويت بندي، درنظر گرفتن ضروريات است.

زهرا خلجي
خبر نگار
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بيــش از 50روز از ابالغيه 
جديد شــهردار تهران در گزارش

مورد ممنوعيــت فعاليت 
كودكان زباله گرد در تهران مي گذرد. نكته 
 اصلــي در ايــن ابالغيــه برخــورد بــا 
پيمانــكار و يافتن سرشــاخه هاي اصلي 

سوءاستفاده كنندگان از كودكان است.
براي اجرايی شــدن ابالغيــه، بخش هاي 
مختلــف مديريــت شــهري ازجملــه 
معاونت هــاي خدمــات شــهري، امور 
اجتماعــي و فرهنگي اقداماتــي را انجام 
داده اند و سازمان بازرسي شهرداري تهران 
نيز بر اين اقدامات نظــارت مي كند. اين 
اقدامات، تازه مســير اجرايي خود را پيدا 
كرده اند اما براي آنكــه به نتيجه مطلوب 
برسند نيازمند همكاري نهادهاي مرتبط 
به ويژه دستگاه هاي قضايي و البته نهادهاي 
مردمي و شهروندان است. در ادامه مروري 
بر اقدامات صورت گرفته داشته و نظرات 

كارشناسان را جويا شده ايم.

شهروندانديدهبان،كودكانزبالهگرد
در منع فعاليت كودكان زباله گرد، ديده باني 
شهروندان نيز بسيار مؤثر خواهد بود كه 
در ابالغيه شهردار تهران براي اين منظور 
به ضرورت آن اشاره شده و از شهروندان 
دعوت شــده كه به عنوان ديده بان هاي 
شــهري براي ممنوعيــت به كارگيري 
كودكان زباله گرد وارد عمل شوند. در اين 
بين و طي 52روز گذشــته، پس از صدور 
ابالغيــه، تماس هاي متعــددي از طرف 
برخي شهروندان درباره موضوع جمع آوري 
كــودكان زباله گرد با روزنامه داشــتيم. 
به طور نمونه يكي از شــهروندان ساكن 
بزرگراه ارتش اعالم كرد با رويت كودك 
زباله گردي در محلــه خود با 137تماس 
گرفته و منتظر به نتيجه رسيدن موضوع 

است. 

جليل لطفي با بيان اينكه كودك زباله گرد 
محله شــان اين روزها بدون ماســك و 
دســتكش براي جمع آوري زباله خشك 
مشــغول كار اســت، گفت: »اين كودك 
اغلب تا كمر در سطل زباله خم مي شود. 
با 137تماس گرفتم. اگرچه اين كودك 
همچنان مشغول كار است اما از شهرداري 
تماس هايي داشتم تا از نظر ساعت و محل 
دقيق فعاليــت او، اطالعــات الزم را در 
اختيارشان قرار دهم. راستش من خيلي 

نمي دانم بايد چه كار كنم. 
كارشناسان 137به من گفته اند كه روند 
پيگيري براي يافتن سر شاخه هاي اصلي به 
كارگيري اين كودك زباله گرد را در دستور 
كار گذاشته اند اما هنوز نتيجه بخش نبوده 
است.« طبق اعالم رسمي سازمان بازرسي 
شهرداري تهران بيش از 130درخواست 
شهروندي درخصوص مشاهده كودكان 
زباله گرد در ســامانه ثبت شده كه از اين 

ميان 45درخواست به سرانجام رسيده، 
15درخواســت دردســت اقدام است و 
77درخواســت نيز مرحله كارشناسي را 

سپري مي كند. 
بيشــترين درخواســت نيز درخصوص 
مشــاهده كودكان زباله گــرد مربوط به 
مناطق3و2 )به ترتيب 16و15درخواست( 
بوده و منطقه 9هيچ درخواســتي در اين 
خصوص نداشــته  اســت. حال اينطور 
كه مســعود حمزه اي، رئيس ســازمان 
بازرسي شــهرداري تهران به همشهري 
گفت سامانه هاي 137و 1888به عنوان 
شاخه ها و حسگرهاي ارتباطي شهروندان 
و شهرداري براي رســيدن به هدف منع 
به كارگيري كودكان زباله گرد به حساب 
مي آيــد. او همچنيــن اعالم كــرد كه 
سامانه هاي هوشمندي مثل »تهران من« 
نيز مي توانند براي اين مسئله مفيد واقع 

شده و بايد تقويت شوند.

مروري بر اقداماتي كه براي جلوگيري از به كارگيري كودكان زباله گرد رخ داده و بايد تداوم يابد
به دنبال سرنخ از سودجويان طالي كثيف

پريسااميرقاسمخاني
خبر نگار

ترانه شهر

شوراياريهاآري،اماچرا؟

حدود 3هفته پيش از اين، خبر روز براي 
دوستداران شــهر تهران و محله هاي آن 
اين بود كه »برگزاري انتخابات شوراياري 
محالت شــهر تهران با رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي 

دوره هاي بعدي مغاير قانون شناخته شد!« 
علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران يكي از نخستين افرادي بود 
كه به اين رأي واكنش نشان داد و نوشت: »شوراياري ها چشم و گوش 
شهر هستند و صداي محله ها. تقويت نهاد شوراياري، يعني شنيدن 
صداي گوشه گوشه شهر. اينك با رأي ديوان عدالت اداري، مصوبات 
مربوط به انتخابات شــوراياري ها ابطال شــده و برگــزاري آن براي 
دوره هاي بعد منتفي شده است.« دكتر اعطا در عين حال با اميدواري 
در ادامه گفت: »البته فرصت كافي براي حل مشكل قانوني برگزاري 
انتخابات شوراياري ها وجود دارد، اما اكنون چيزي حدود يك ماه از آن 
روز گذشته است؛ بي آنكه نشاني از اين پيگيري در رسانه هاي مربوط 

به شورا ديده شود.«
بايد اعالم كنم كه نهاد شــوراياري را نبايد دســت كم گرفت. يكي از 
شوراياران برجسته تهران، دكتر علي سليماني در شرح فعاليت هاي 
شوراياري هاي تهران مي گويد كه شوراياران صرفا پيگير فعاليت هاي 
متنوع عمراني مانند روكش آســفالت، اصالح ترافيكي معابر، ترميم 
جداول در محالت نيستند، بلكه ايجاد بيش از 300واحد سراي محله 
در شهر تهران براي فعاليت هاي متنوع فرهنگي، ورزشي، تفريحي، 
آموزشي و اجتماعي، ايجاد بيش از 500زمين چمن  مصنوعي محلي، 
پيگيري ايجاد بســياري از ميادين ميوه و تره بــار، فعاليت هاي مؤثر 
زيست محيطي مانند دفاع از باغ ها و روددره ها و احداث بوستان هاي 
محلي و جلوگيري از تغيير كاربري بسياري از اراضي و مراتع مزروعي 
سطح شــهر تهران، كمك به برگزاري مردمي انواع انتخابات محلي 
تا ملي، شناسايي و كمك به اقشار آســيب پذير و كنترل آسيب هاي 
مختلف اجتماعــي در محله ها، كمك به نيــروي انتظامي در جهت 
برقراري امنيــت انتظامي محله ها، همكاري بــا نهادها و ارگان هاي 
مختلف حاكميتي مانند آلفا و وزارت نيرو، مخابرات، اداره گاز، سازمان 
اوقاف و بسياري ديگر از نهادها، كمك به حمل ونقل عمومي از طريق 
پيگيري و همكاري جهت ايجاد بســياري از خطوط تاكســيراني و 
اتوبوسراني و ايجاد بســياري از ايســتگاه هاي اتوبوسراني در سطح 
محالت و... تا كنون بخشي از كارهايي بوده است كه به كمك شوراياران 

انجام شده است.

لزومنهادسازيبرايشوراهايمحلي
بســياري كمال گرايان كه اين توانايي ها و اقدامات را نمي شناسند، 
معتقدند شوراياري ها با اين نقش رقيق و ضعيف مشورتي و تزييني، 
همان بهتر كه نباشند. آنها مي گويند: »يك عضو شوراي محلي، بايد 
خودش را نماينده مــردم محله و يك  مدير محلــي تمام عيار بداند؛ 
همانطور كه ريش ســفيدان قديم بودند و حرف شان حرف آخر بود؛ 
درحالي كه امروز، ستاد شوراياري ها و هيأت امناي انتصابي شهرداري 

در محل، ذره اي اقتدار محلي هم برايشان باقي نگذاشته اند.« 
در پاســخ اما بايد گفت ايجاد شــوراياري ها بايد با نهادســازي هاي 
مشاركتي همراه باشد؛ به طوري كه به اين آساني نتوان آن  را از جا تكان 
داد. متأسفانه ساختارهاي مديريتي مدني نيز در ايران خيلي سياسي 
شده اند و عمال با تداوم و انباشت مديريتي مواجه نيستيم؛ درحالي كه 
مثال همين الگوي مشاركت اجتماعي در اروپا طوري جاافتاده است كه 
سر كار آمدن احزاب مختلف، فرقي در كليت روند نمي كند و يك تداوم 
نهادي موجود و پابرجا باقي است كه انسجام و اقتدار شوراي محلي را 

تضمين مي كند. 
امروز، با گذشت ســاليان سال از كار شــوراياري ها، ديگر بايد به اين 
اصول توجه كرد و از طريق نهادهايي مانند شوراياري ها، سازمان هاي 
مردم نهاد و ساختارهاي مشاركت مستقيم شــهروندي، اصالحات 
شــهري را تثبيت كرد. اگر به جاي كارهاي نمايشــي به برنامه سوم 
شهرداري كه ظرفيت هاي خوبي براي نهادسازي هاي مشاركتي پايدار 
ايجاد كرده اســت، توجه كنيم، خيلي از كارها، ازجمله بودجه ريزي 
مشــاركتي محالت مي تواند به كمك شــوراهاي محلــه يا همين 
شوراياري ها سامان داده شود و مردم محله ها هم از شهر و شهرداري 

خوشحال باشند.

انتخابشورايمحلهدرمحل
امروز فعاالن شهري بر اين باور هســتند كه تيم شوراي شهر نبايد از 
ريشه هاي خود در محالت جدا بيفتد و در يك كالم اين كار منصفانه 
نيست و به ضرر شــهر و محله هاي آن تمام خواهد شد. با رأي ديوان 
حدود 4هزار شورايار در 352 محله تهران بالتكليف شده اند. درحالي كه 
با توجه به اهميت و نقش مهم شوراياري ها در مديريت شهري، الزم 
است مجلس شوراي اســالمي درخصوص انتخابات و نحوه تشكيل 
انجمن هاي شوراياري محله تصميمي بگيرد تا خأل قانوني كه با ابطال 
اين مصوبه شــكل گرفته منجر به وقفه در فعاليت اين نهاد 22ساله 

نشود.
درحالي كه برخي ديگر معتقد هستند براي برقراري دوباره شوراياري ها 
يا شوراهاي محالت نياز به تصويب قانوني جديد در مجلس نيست؛ زيرا 
در حكم ديوان عدالت اداري هم آمده كه اصل انجمن شوراياري ايراد 
ندارد. قانون شوراها نيز، تشكيل انجمن هاي مردمي را وظيفه شوراي 
شهر دانسته است و شوراي اول نيز به استناد همين قانون انجمن هاي 
شوراياري را در 22سال پيش تشكيل داد. ديوان نيز به اين قسمتش 
ايراد نگرفته است، بلكه گفته شيوه انتخابات عمومي و سراسري براي 
شوراياري ها ايراد دارد. در ضمن ايراد ديگر به هزينه انتخابات شوراياري 
بوده كه آن هم مي تواند در ذيل بودجه مشاركت شهروندي در بودجه 

ساالنه شهرداري بيايد.
به اين ترتيب، من با كريم آسايش، فعال شهري موافقم كه انتخابات 
شوراياري مي تواند به صورت غيرعمومي و محله به محله و )با ثبت نام 
رأي دهندگان قبل انتخابات، به عنوان اعضاي انجمن شــوراياري( به 
انجام رسد. البته شورا مي تواند پيشنهاد جديدش را در يك قالب ديگر 
مثال مصوبه نظام جامع مشــاركت محله اي كه در برنامه سوم آمده و 

فرمانداري آن را تأييد كرده است نيز بياورد.
ما در گروه هاي متخصص امور شــهري به دوستان شــورا )و ستاد 
شوراياري و ستاد سمن ها( مي گوييم كه فرصت سوزي نكنيد و اين 
نهادهاي مدني را تقويت كنيد. نظام جامع مشاركت شهري را شكل 
دهيد كه زمينه هايش در برنامه سوم فراهم است. همچنين اصالحات 
نهادي انجام دهيد. شوراياري يك نيروي پشتيبان براي شما و شهر 
و شهرداري است؛ حتي اگر شما برويد و رقبايتان بيايند، باز هم اين 

شبكه مردمي و نهادي، اصالحات شهري شما را ادامه مي دهد.

خبرهاي كوتاه

مناسبســازي۱۱۶بازارميوهو
ترهباربرايتوانيابان

مديرعامل ســازمان ميادين ميــوه و تره بار 
شــهرداري تهران، گفت: تا پايان سال جاري 
116بازار ميــوه و تره بــار بــراي توان يابان 
مناسب سازي  خواهد شد. به گزارش همشهري 
سيدســعيد راد با بيان اينكه مناسب ســازي  
بازارها از سال گذشته آغاز شده افزود: 60بازار 
در ســال98 بهســازي و مناسب سازي  شده 
و 56 بازار ديگر شــامل 26 بــازار جديد و 30 
بازار قديمي نيز براي ســال99 در دستور كار 
قرار دارد.وي به توسعه بازارهاي ميوه و تره بار 
در سال جاري نيز اشــاره كرد و اظهار داشت: 
عمليات طراحي و ساخت 17 بازار ميوه و تره بار 
در نيمه اول ســال جاري، آغاز شــده و شروع 
طراحي و ساخت 9 بازار ديگر نيز براي نيمه دوم 
سال برنامه ريزي شده است.در ساخت بازارهاي 
ميوه و تره بار، عالوه بر تعداد جمعيت ساكن در 
هر محله، ميزان دسترسي ساكنان به بازارهاي 
ميوه و تره بار محالت همجوار نيز مورد ارزيابي 

و سنجش قرار مي گيرد.

بهرهبرداريازپروژهبلواراستاد
معين؛بهزودي

معاون فني و عمراني شهرداري تهران گفت: 
پــروژه بلوار اســتادمعين جنوبــي به زودي 
بهره برداري شــده و ترافيك ميــدان آزادي 
را كاهش خواهد داد. به گزارش همشــهري 
صفا صبوري ديلمي با اشاره به مختصات اين 
پروژه افزود: پروژه احــداث ادامه جنوبي بلوار 
استادمعين شامل احداث يك معبر 45متري 
حدفاصل خيابان نياركــي تا محور 30متري 
جي اســت و بهره برداري از آن بــار ترافيكي 
معابر منتهي به سه راه آذري را كاسته و عبور و 
مرور در ميدان آزادي، خيابان آزادي و بزرگراه 
آيت اهلل ســعيدي را نيز روان خواهد كرد. وي 
احداث 2الين تندرو و 2اليــن كندرو در اين 
محور را زمينه ســاز تامين حداكثري ايمني 
مســيرهاي دوچرخه و عابرپياده دانســت و 
تأكيد كرد: مســيرهاي پياده و دوچرخه بلوار 
استادمعين جنوبي براســاس استانداردهاي 

روز دنيا تامين شده است.

۱۵هزاررانندهتاكسيتسهيالت
كروناييدريافتكردند

مديرعامل اتحاديه تاكســيراني هاي كشــور 
گفــت: در گام نخســت ارائه تســهيالت به 
رانندگان تاكســي آســيب ديده از كرونا، 25 
هزار راننــده ثبت نام كردند كــه از اين تعداد 
15هــزار نفر تســهيالت 2ميليــون توماني 
قرض الحسنه كرونايي دريافت كردند. مرتضي 
ضامني در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: بقيه 
ثبت نام كننــدگان اين تســهيالت در فرايند 
دريافت هستند و ســازمان هاي تاكسيراني، 
مرجع تشخيص رانندگان تاكسي آسيب ديده 
از كرونا و ابتالي راننده يا خانواده آنها هستند. 
وي با بيان اينكــه دريافت كننــدگان وام 2 
ميليون توماني طي 24 ماه و با كارمزد 4درصد 
آن را تسويه خواهند كرد به نوع ديگر تسهيالت 
مشاغل آسيب ديده از كرونا اشاره كرد و افزود: 
مبلغ 6 ميليون تومان توســط وزارت رفاه به 
همه رانندگان تاكسي و سرويس مدارس كه 
در سامانه كارا ثبت نام كرده اند پرداخت خواهد 
شــد؛  چه رانندگاني كه بيمه ويــژه رانندگي 
تامين اجتماعي دارند و چــه رانندگان فاقد 
بيمه. رانندگان پس از ثبت نام در سامانه كارا و 
احراز فعاليت آنها و بيمه ويژه رانندگي تامين 
اجتماعي دارنــد يا فاقد بيمه هســتند حق 
بيمه شان پرداخت مي شود. رانندگان پس از 
ثبت نام در سامانه كارا با احراز فعاليت آنها  به 
شعبه بانك معرفي مي شوند. به گفته ضامني، 
505 راننده تاكسي در كشور به ويروس كرونا 

مبتال شده و 43 نفر از آنها نيز فوت كرده اند.

الهام فخاري، عضو شوراي شهر تهران در 
وبينار )كارگاه يا سمينار مبتني بر وب( شهر

بين المللي متروپليس از شــهر تهران 
صحبت كرد؛ از اينكــه آيا تهران فضاهايــي را براي 

بين المللي سازي دارد؟ 
به گزارش همشــهري، اين وبينار براساس سرفصل 
بين المللي سازي فضاهاي كالنشــهرها برگزار شد و 
5 عضو پنل در اين وبينار هم در مــورد اينكه چگونه 
مي شود سياست هاي عمومي براي اقدامات بين المللي 
در كالنشهرها ايجاد كرد و آنها را در اختيار دولت هاي 
محلي قرار داد، صحبت كردنــد. دال ِوگا، دبير اجرايي 
نهاد جهاني متروپليس، لن كلوس از شــيكاگو و... از 

سخنرانان اين وبينار بودند.
فخاري از تهران گفت و از اينكه مردم ديگر كشــورها 
از چه راه هايي مي تواننــد راه ارتباطي با مردم ايران و 
تهران را برقرار نگه دارند: »ديپلماســي شهري و هنر 
عمومي بسترهايي هستند كه مي توان با به كارگيري 

روش ها و ابزارهايشان از سختي و آسيب رساني ديوارها 
و مرزهاي ميان مردم جهان كاست. اينها با بهره گيري 
از الگوي شهر دوستدار كودك و سالمند كه در برنامه 
سوم توسعه شهر نيز گنجانده شــده مي تواند باشد و 
راه را براي توسعه پايدار شــهر هموار خواهد ساخت. 
ديپلماســي شــهري پيش و بيش از هر چيز بايد در 
خدمت برآورده كردن اهداف حكمراني خوب محلي 

باشد.«
فخاري از فعاليت هايــي كه در تهران انجام شــده و 
مي تواند از نظر بين المللي مورد توجه قرار گيرد، صحبت 
كرد: »تهران اين توان را دارد كه با وجود افزايش تنش ها 
در سطح بين المللي و تحريم هاي غيرعادالنه، روابط 
سازنده خود را با همتايان خارجي اش بهبود بخشد و 
با همراه كردن همانندان محلي خويش مانند جامعه 
مهاجران، كسب و كارهاي محلي، نهادهاي غيرانتفاعي 
و هنرمندان به انجام برنامه هاي نوآورانه شــهر ياري 
رساند. كار ديگري كه انجام شده، مورد توجه قرار دادن 

خانه هاي تاريخي و فرهنگي، خريداري و بازســازي 
آنها و در اختيار گذاشتن شان براي نهادها و كنشگران 
هنرمند اســت. همچنين از ديگر كارها ايجاد مراكز 
توانمندســازي براي كودكان آســيب پذير، محروم و 

غيرايراني بوده  است.«

# نهبهكروناو# نهبهتحريم
تفاهمنامه همكاري با كميســيون ملي يونســكو در 

ايران در راســتاي ارزيابي شهرهاي اســتان تهران و 
بازشناسي براي عضويت در شبكه شهرهاي يادگيرنده 
و خالق يونسكو، امضاي تفاهمنامه همكاري با انجمن 
حقوق شناســي ايران با هــدف آمــوزش و پيگيري 
همكاري هاي حقوقي، راه انــدازي پويش #نه به كرونا 
و #نه به تحريم و تــالش براي كنشــگري در ميدان 
ديپلماســي شــهري و گفت وگوي اجتماعي با مردم 
شهرهاي ديگر جهان براي كاستن خشونت جهاني به 

در وبينار بين المللي متروپليس مطرح شد

تفاهمنامه اي ميان مديريت شهري تهران و يونسكو براي گفت وگوي اجتماعي 
با مردم شهرهاي ديگر جهان براي كاستن خشونت جهاني به امضا رسيد

بازنگاهداشتندرهايتهرانازراههنر
امضا رسيده است. 

پروژه نوآورانه مطالعات طراحي مجموعه شــهري با 
دسترســي به خدمات اجتماعي مناســب و تعامل و 
بهزيستي روان شــهروندان و كمك هاي شهري براي 
بازآرايي فضاهاي شــخصي به بوتيك هتل ها و ايجاد 
شبكه خانه ها و بوتيك هتل هاي با خدمات گردشگري 
جهانــي ازجمله اين سياســتگذاري  مربــوط به اين 

تفاهمنامه به شمار مي رود.
فخاري نيــز در وبينار مذكــور روي ايــن موضوع 
كه زيرســاخت ها و راهبردهاي فنــاوري اطالعات 
و ارتباطــات و هوشمندســازي در كالنشــهرهايي 
مانند تهران و در شــرايط خاص جهاني براي تحقق 
بين المللي سازي  شهرها در اتمسفر مجازي اثربخش 
و تعيين كننده هستند، تأكيد كرد و از همكاري بين 
شــهرها گفت: »جهان كنوني بيــش از هر برهه اي 
از تاريخ خــود پيچيده و چندســويه اســت و اين 
ويژگي بايستگي و ارزندگي گسترش همكاري هاي 
بين المللي ميان شهرها و كشورها را نمايان مي سازد. 
مهار چالش هاي گوناگون بر سر راه پيشرفت و بهبود 
زندگي شــهروندان جــز از راه همگرايي و همكاري 
شــدني نخواهد بود. بكوشــيم تا به جاي پرداختن 
به ناهمانندي ها و برجســته ســاختن جدايي ها بر 
نگاه به همانندي هاي مردم و يافتــن راه چاره هايي 
براي مســئله ها و چالش ها كار كنيم؛ به اميد جهاني 

همبسته براي زندگي بهتر همه  مردم.«

ترانهيلدا
شهرساز

عزم سازمان بازرسي جدي است

وظايفسازمانبازرســيدرمنعبهكارگيري
كودكانزبالهگرددر3محوراصليتعيينشده

است.ابتدانظارتجديبازرسانمناطقبرعدمبهكارگيريكودكاندرسطح
مناطق22گانهوارائهگزارشهفتگيبهصورتمنظمدردستوركاربازرسان
قراردارد.دومنظارتبرروندموضوعكاهشمخازنزبالهدرسطحمناطقكه
براساسآييننامهابالغيتعداداينمخازنتاخرداد۱400بايدبهنصفبرسد.
محوربعدينيزنظارتبراقداماتحمايتيمعاونتاموراجتماعيوفرهنگي
درخصوصاينكودكانووضعيتمعيشــتي،بهداشتي،آموزشيو...است.
اميدوارهستيممجموعهايناقداماتبتوانددرراستايعملياتيشدناين
طرحدرسطحشهرتهرانمؤثرواقعشود.دراينبيناعالمميكنيمسازمان
بازرسيبرايانجامكارهايالزممربوطهجديترازهميشهاست.رويكردما
ايناستكهدغدغههايمردمرابهسيستممديريتشهرداريانتقالدهيم
واينحستعاملورضايتدرميانشهروندانايجادشودكهازطريقتماس

بامجموعهداخليشهرداريامكانرسيدگيبهدرخواستآنهاوجوددارد.

ث
مك

پيمانكاراني كه سودهاي نجومي مي برند، بايد لغو قرارداد شوند

پسمانديكيازدرآمدسازترينمنابع،درشهرهايكوچكوبزرگاستوسوداصليآنبهجيب
تعداديازسرشاخههايجمعآوريوفروشاقالمزبالهميرسد.بايدتوجهكردحلمعضلكودكان

زبالهگردبابخشنامهيامصوبهانجامنخواهدشد.نوجوانانوكودكانيكهدراينمحورفعاليتميكنندحدود۶۵درصدآنها
غيرايرانيهستندوبهاغلببيماريهامانندبيماريهايپوستي،گوارشيوتنفسيواستخوانيگرفتارميباشند.آنهابراي
درآمديناچيزتاكمردرسطلهايزبالهخمميشوندودرخيابانهايخلوتودورازچشممأموراندستبهاينكارميزنند.
بسياريازآنهاوقتيزبالههاراجمعميكنند،دراختيارسرويسهايحملزبالهوسرشاخههاقرارميدهندكهزنجيرهپيوستهاي
درچرخهمافيايزبالهدزدياست.برايحلچنينمشكالتیاوالبايدپيمانكارانقبليكهسالهاستسودهاينجوميازاقالم
زبالهميبرند،لغوقراردادشوند.بهعالوهسالهاقبلموضوعتفكيكزبالهازمبدأبهاجرادرآمدكهتاحدوديحركتموفقو
مثبتيبود،ولينيمهراهرهاشد.بايدتوجهكردكهموضوعتفكيكپسماندوجداسازيموادقابلبازيافتاگردرمبدأصورتگيرد،
ديگربرايسطلهايزبالهچيزيباقينخواهدماندوكودكانبعدازمدتياينكاررارهاخواهندكرد.كودكانبايدبهخانوادههاي

خودبازگردندودرقالبخانوادهبهآنهاازنظربهداشتي،درمانيوآموزشيكمكشود.
ازطرفيشهروندانبايددراينزمينهبهشهرداريكمككنندوازدورريختنظروفپالستيكيوسايراقالمضايعاتيبهداخل
زبالهخودداريكنند.مقابلهباكودكان،فقطباعثاينمسئلهميشودكهآنهاازايندرآمدناچيزهممحرومميشوندوعده
ديگريجايآنهارابگيرند.باكودكانزبالهگردنميتوانبرخوردقهريكرد.مگرآنكهواسطههاوسرشاخههاياصليخريد
اقالمزبالهجمعآوريشوندوموردبرخوردقانونيقرارگيرند؛يعنيتصويبقوانينبازدارندهوتشديدمجازاتخريدارانو
بازيافتكنندگاندرباراندازهاوگاراژهايمتروكه.اگرباكودكانزبالهگردمقابلهشود،بدونآنكهكمكهايماليبهآنهاصورت
پذيرد،شاهدافزايشآماربزهكارانمانندسارقينوسايلخودرو،متكديانوامثالآنهاخواهيمبود.همچنينبايدشهرداري
تهرانبادعوتازجامعهشناسان،آسيبشناسانوصاحبانتجربهدراينمحور،برنامهريزياساسيوعلميبنمايد.هرگونه
برخورداحساسيومقطعيموجبتشديدمعضلخواهدشد.متأسفانهبخشقابلتوجهيازاينكودكانيانوجواناندرخانههاي
گروهيبايكديگرزندگيميكنندوفاقدپدرومادروسرپرستهستند.درصدديگريكنارپدرومادربوده،بهعنوانكمكخرج
دستبهچنينكارهايميزنند.افزايشروزانهقيمتهادرزمينهاقالمضايعاتينيزيكيديگرازمشوقهاياصلياست.بارها
دراينزمينهاقداماتمقطعيومسكنيصورتگرفته،ولينتيجهچندانيندادهاست.متأسفانههماكنونكهبيماريكرونانيز
بهمشكالتجامعهافزودهشده،آلودگيكودكانزبالهگردبهانواعميكروبهاوويروسها،خوديكيازخطراتاساسياستكه
الزماستشهرداريتهرانوسازمانهايمرتبطدرزمينهآلودگيكودكانبهكوويد-۱9تحقيقريشهايكنندتاكمكمؤثري
بهكودكانوسالمتجامعهشود.چراكهاينكودكاندرشرايطعاديخود،حاملانواعميكروبهاهستندكهميتواندبهعنوان

منبعمتحركآلودگيدرشهرموردتوجهجديقرارگيرد.

ث
مك

مسعودحمزهاي
رئيس سازمان بازرسي شهرداري تهران

مجيدابهري
آسيب شناس و رفتارشناس اجتماعي

   اقدامات معاونت خدمات شهري
اجرايطرحكاهشپسماند)كاپ(واصالحشيوهجمعآوريزبالهونظارتبر
عملكردپيمانكاران،انجاممكاتباتباشهردارانمناطقجهتبرخوردقانونيبا

پيمانكاران
جمعآوريدرمحلتفكيكغيرمجازپسماندخشك

شناسايي33۵نفركودكدربخشپيمانكارانخدماتنظافتيرفتوروبو
جمعآوريوحملپسماندتر

شناساييتعداد۵۱3آدرسبهعنوانمحلتفكيكغيرمجازپسماندخشك
ازسويعواملپيمانكاران

   اقدامات معاونت امور اجتماعي و فرهنگي
اجرايبرنامههايكاهشآسيببرايكودكانزبالهگرد

توليدمحتوايتخصصيبراياطالعرسانيدرسطحشهروجلبمشاركت
مردمبامحوريتهايسمنهايفعالدرحوزهكودككار

ارائهخدماتاجتماعيبهكودكانزبالهگردتوسطسازمانخدماتاجتماعي
ازجملهشناساييكودكبادودستگاهخودرويوندرسطحشهرويكدستگاه

اتوبوسشناساييكودكدرمحلسكونت
تشــكيلپروندهمددكارياجتماعي،شناســاييخانواده،بررسيعللبه

كارگيريكودك
ارائهبستههايغذايگرم،دستكش،موادضدعفونيكنندهولباس

ارائهخدماتبهداشتيمثلويزيتماهانهپزشك،ارجاعبهمراكزدرماني،
سمپاشيمحلزندگي،تهيهدستكشصنعتي،تامينموادشوينده،ايجادشرايط

الزمبراياستحمام
ارائهخدماتمددكاري،مشاوره،تشكيلپروندهوتهيهبانكاطالعاتي

شناساييروسايگودهاوگاراژها،الزاماستانداردسازيمحلزندگيتاحد
امكان،جلوگيريازورودكودكجديدبهچرخهزبالهگردي

ارائهخدماتسوادآموزيومهارتآموزيمتناسببانيازودرخواستكودك
ارجاعكودكبهمراكزتخصصيوارائهخدماتازسويمراكزپرتووپايگاه

خدماتاجتماعي،بهزيستيوكميتهامداد
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مهدي رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپوليس گفته: »پرونده برانكو 
پايان خوشي خواهد داشت.« اين يعني مثال پرسپولس سرموقع همه 
طلب برانكو و اعوان و انصارش را مي دهد و از خطر محروميت و كسر 
امتياز نجات پيدا مي كند. تازه خداوكيلي در فوتبال خراب ايران اگر 
همين اتفاق هم بيفتد جاي خوشحالي دارد. با اين همه، پايان خوش 
واقعي مي توانست اين باشد كه دستمزد برانكو سروقت پرداخت شود 
و او به حضورش در پرسپوليس ادامه بدهد، يا اينكه اگر قرار به جدايي 
بود، طوري با دل خوش مي رفت كه االن دعوت از او براي شركت در 
جشن قهرماني سوژه تمسخر نشود. پايان خوش مي توانست استفاده 
از فرصت طوالني براي مذاكره و دريافت تخفيف باشد. صد البته اين 
كارها را مديران قبلي نكردند؛ حاال شما الاقل به حرفت عمل كن و 

همين جا، قبل از خسارت بيشتر پرونده را ببند.

پايان خوش مي داني يعني چه؟

اين الكي ترين جنجال فوتبال ايران است. يعني هر چه بيشتر فكر 
مي كنيم، كمتر مي فهميم مشــكل اميد نورافكن با استقاللي ها 
چيست و چرا به هر دري مي زند كه از اين تيم و هوادارانش فاصله 
بگيرد. طبيعتا نورافكن به خاطر اينكه در استقالل مورد اعتماد قرار 
گرفت و چهره شد، بايد به اين تيم احساس دين كند. بعدش هم كه 
از طريق استقالل به اروپا رفت، قرضي برگشت و االن قطعا در زمره 
بازيكنان گران قيمت سپاهان به شمار مي آيد. همه اينها از صدقه 
سر استقالل اســت؛ بعد واقعا اميد چرا بايد هر مرتبه بدتر از دفعه 
قبل براي استقاللي ها شاخ و شانه بكشد؟ خب كه چي؟ چيزي كه 
نورافكن نمي داند، اين است كه آدم نبايد در 23سالگي همه پل هاي 
پشت سرش را خراب كند. اينطوري يعني حداقل يك دهه فرصت 

براي پشيماني وجود خواهد داشت كه اصال هم كم نيست.

يك دهه فرصت براي پشيماني

فوالد با 4 برد پياپي وضعيت خوبي در جدول پيدا كرده بود. بعدتر 
اما نتايج تيم خوزستاني افت كرد و شرايط براي آنها به هم ريخت. 
حاال فوالد از 4 بازي آخرش فقط يكي را برده و همين مسئله باعث 
شده اين تيم تا رده ششم سقوط كند. با شرايط فعلي حتي بازي 
عقب افتاده فوالد هم خيلي به كار اين تيم نمي آيد و شــاگردان 
نكونام براي كسب سهميه بايد منتظر لغزش سپاهان، استقالل، 
تراكتور و شــهرخودرو باشــند. حاال ســعيد آذري، مديرعامل 
دائم الرسانه اي فوالد بيانيه داده و گفته »كسب سهميه« كليدواژه 
دشمنان براي ايجاد فشار و تخريب فوالد است! واقعا يعني چي؟ 
يعني مردم و رسانه ها بايد بگويند فوالد براي بقا در ليگ مي جنگد 
تا آرامش شــما حفظ شــود؟ خب مگر از همين عبارت در مورد 
مجيدي، ساكت الهامي، قلعه نويي و سايرين استفاده نمي شود؟ 

شماها چه انتظاراتي داريد به خدا!

بنويسيم براي بقا مي جنگيد؟

نكته بازي 1 در چند مــاه اخير هر بــار واحد افكارســنجي 
صداوسيما اقدام به معرفي پربيننده ترين برنامه هاي 
تلويزيون كرده، اثري از فوتبــال برتر بين 10برنامه 
برتر سازمان نبوده اســت. اينكه شوي ميثاقي حتي 
پايين تــر از برنامه هايي مثل دســتپخت، طبيب يا 
مســتند حيات وحش قرار مي گيــرد، اعتراف خود 
صداوسيماســت؛ جايي كه اگر ما به آمار و ارقامش 
شك داشته باشيم، الاقل ميثاقي بايد با ايمان كامل 
آن را بپذيــرد! به ياد مي آوريم كــه آخرين بار عادل 
فردوسي پور به خاطر تهيه نود جايزه بهترين برنامه 
تلويزيون را در جشنواره جام جم گرفت. پس برنامه 
تخصصي فوتبال ايران در شبكه سه، از آن نقطه رفيع 
به جايي خارج از 10محصول برتر سيما سقوط كرده 

است. آيا اين براي آقاي ميثاقي مطلوب است؟
2  ميثاقي از مقبوليت برنامه اش و جايگاه مطلوب و 

مناسبي كه دارد سخن مي گويد. با اين اوصاف خوب 
است او به يك پرسش يك ســاله جواب بدهد؛ اينكه 
چرا فوتبال برتر سؤال يا نظرسنجي پيامكي ندارد؟ 
مســابقه پيامكي بخش جدايي ناپذيــر نود در همه 
سال هاي پخش اين برنامه بود و هرگز ديده نشد كه 
تعداد شركت كنندگان در آن از يك ميليون نفر كمتر 
شود. خب چرا اين آيتم را در فوتبال برتر نداريم؟ آيا 
دليلي جز هراس از نتيجه نهايي و مقايسه با نود دارد؟ 
برقراري سؤال نظرسنجي مي تواند ادعاي امروز شما 

را كمي سازي كند؛ به همين راحتي.
3   اينكه »من مافيا بلد نيستم«، قاعدتا بايد به آن 
معنا باشد كه »طرف مقابلم مافيا بلد است«. در دوگانه 
ميثاقي و هواداران عادل فردوسي پور هم البد طرف 
مقابل، مجري نود يا به قول ميثاقي »اســتاد« است. 
حاال انصافا عادل مافيا بلد است؟ يعني حمايت هايي 

كه از عادل مي شود، پشت پرده دارد؟ بعد از 20سال 
كار صادقانه و يك عزل بدون توضيح و توجيه، عجيب 
اســت كه مردم هواي مجري مغضوب تلويزيون را 
داشته باشند؟ مشكل ميثاقي اينجاست كه بدوقتي، 
بدجوري به جاي بدآدمي آمده است. او خودش قرباني 
دوم اين داستان است، اما دليلي ندارد بابت فشارهايي 

كه تحمل مي كند، به عادل تهمت بزند.
4  در شرايط فعلي بهترين نسخه براي محمدحسين 
ميثاقي پرهيز از حاشيه است. مجري فوتبال برتر ادعا 
مي كند وارد بازي منتقدانش نمي شود، اما وقتي هم 
كسي كاري به او ندارد، خودش يك بازي جديد راه 
مي اندازد. اين دست واكنش ها نه به سود ميثاقي است 
و نه به نفع برنامه اي كه با وجود حمايت مديران شبكه، 
هرگز ســايه اي از نود هم نبوده است. پس خونسرد 

باشيد جناب مجري!

مصطفي ماهي، از شــاگردان مهدي 
پاشازاده در تيم سرخپوشان كه تست 
دوپينگش مثبت شده، در مصاحبه اي 
مدعي شــده بــود قــرص مصرفي 
را پاشــازاده در اختيارش گذاشته و 
تأكيد كرده آن را مصــرف كند. اين 
موضوع باعث شد پاشازاده در دادگاه، 
كميته اخالق و كميتــه انضباطي از 
اين بازيكن شكايت كند. روز گذشته 
مهدي پاشــازاده در همين ارتباط به 
روزنامه همشــهري گفت: »من روز 
يكشنبه گذشــته قرار بود به كميته 
اخالق بروم كه دير به تهران رسيدم، 
اما حتما اقدامات الزم را انجام خواهم 
داد. اين بنده خــدا )مصطفي ماهي( 
كسي نيست، او را بازيچه قرار داده اند. 
كساني هم كه اين كار را انجام داده اند، 
شناسايي شده اند تا كارهاي قانوني در 

موردشان انجام شود.«
پاشــازاده درباره اينكه اين افراد چه 
كساني هســتند، گفت: »چه كساني 
مي تواننــد باشــند؟! از اهالي فوتبال 
هستند. فعال خيلي نمي توانم شفاف تر 
صحبت كنم. فقط سؤالم اين است كه 
چرا اين شــايعات دقيقا 4روز قبل از 
بازي با پارس جم اتفاق افتاد؟ چرا قبل 
از بازي با سايپا اين حرف ها مطرح نشد 
يا حتي قبل از بازي با گل گهر حرفي 
زده نشــد؟ بايد ببينيم مطرح كردن 

اين شايعه به نفع چه كسي بوده است. 
خيلي قشنگ پازل ها چيده شده بود تا 
تيم من را به هــم بريزند اما خدا جاي 
حق نشسته است. من همه  چيز را در 
زمين جواب مي دهم و همه ديدند كه 
آمار فني تيم من حتي از تيم استقالل 
باالتر بود.«پاشازاده با اشاره به تماس 
مصطفي ماهي و اظهــار ندامت اين 
بازيكن، تأكيد كرد: »اين بچه روستايي 
ساده فقط وسيله قرار گرفت. او با خود 
من تماس گرفت و ابراز پشيماني كرد. 
دلم براي اين بچه مي ســوزد كه نابود 
مي شــود. كال فقط 2هفته با ما بود و 
آن 2هفته هم ذخيره بــود. همراه او، 
بازيكن ديگري هم تست دوپينگ داد 
كه يار فيكس ما بود اما تست او منفي 
شــد. ماده مصرفي ماهي، يك ماده 

اعتيادآور به نام متادون بوده است! 
من چه بگويم؟! همه اين بازي ها 
را قبل از يك مسابقه حساس سر 
ما آوردند. يك جوري عليه من 
هجمه درســت كردند كه من 
با خودم گفتم با آمدن به تيم 
شاهين جاي چه كسي را تنگ 

كرده ام؟!«
ســرمربي شــاهين بوشهر 
درباره مسائل فني در 3بازي 
كه هدايت اين تيم را برعهده 
گرفته، گفــت: »همه دارند 

تغييرات را در تيم مــن مي بينند. در 
بازي با گل گهر دچار اشــتباهاتي در 
جاگيري شديم كه من مصاحبه كردم 
و گفتم ديگــر چنين اشــتباهاتي را 
نخواهيد ديد و در اين 2هفته ديديد 
كه چنين مسئله اي ديگر اتفاق نيفتاد. 
تمريناتي كه مي دهيم، شرايط خاصي 
دارد. اسماعيل شــريفات كه همه جا 
بوده، مي گويد اين اگر تمرينات آخر 
فصل اســت، اول فصل بوديد چطور 
تمرين مي داديد؟ من گفتم اول فصل 
بودم مي مرديد! اما همين تمرين را اگر 
قطع كنم، خــود بازيكنان مي گويند 
10دقيقه ديگر هم ادامه داشته باشد 
چراكه نحوه تمرينات خســته كننده 

نيست. من سعي مي كنم 
در حــرف زدن هم 

همينطور باشم. مثال وقتي مي خواهم 
مصاحبه كنم، حرف هــاي تكراري و 
كليشه اي نمي زنم. مثال قرار بود با يك 
رسانه اي نيم ساعت مصاحبه كنم اما 
2ساعت طول كشيد و خود خبرنگار 
مي گفت بــراي اينكــه صحبت هاي 

جذابي داريد، مصاحبه طوالني شد.«
پاشازاده در مورد اينكه مربياني هستند 
كه به بازيكنان خود مصرف مواد نيروزا 
را تجويز مي كنند، گفت: »صددرصد 
هستند. ثابت هم شــده. در گذشته 
مربيانــي بودند كه به بازيكنانشــان 
مصرف قرص و آمپــول نيروزا تجويز 
مي كردنــد. االن هــم خيلي ها دارند 
انجام مي دهند. متأســفانه زالوهايي 
هستند كه ارزش ندارند اما همين ها 
خون فوتبال را مي مكند. من هم تا 
حاال گذشــت كردم اما اين يك 
مورد را تا آخر پيگيري مي كنم. 
سواي كميته انضباطي و كميته 
اخالق، از طريــق دادگاه هم 
پيگير هســتم تــا ديگر با 
 آبروي كســي بازي

 نكنند.«

  پاشازاده: آن بازيكن عذرخواهي كرد اما من پيگير شكايتم هستم
مربيانيهستندكهبهبازيكنانخوددوپينگيادميدهند

  االن مافيا يعني عادل؟
فريادشبانهشكستوچندنكتهساده

 شكايت دستيار شفر رد شد
بااعالماحمدسعادتمند،باشگاهاستقاللدرپروندهميگوئلكولی،دستياروينفردشفرپيروزشدهاست.مديرروابط
بينالمللباشگاهاستقاللدراينخصوصميگويد:»كولیچيزیباالی۱۷۰هزاردالرباسودپولشرامطالبهكرده
بودوليفيفاادعایاوراردكردودرنهايتباشگاهاستقاللبايد3۷هزاردالربهاوپرداختكند.«

همه از عالقه ديويد بكام به هاليوود و ســينما خبر دارند. او 
حتي براي حضوري كوتاه در سريال پرطرفدار پيكي باليندرز 
هم اعالم آمادگي كرده بود. پيش از اين در سريال محبوب 
»خانواده مدرن« هم نقشــي كوتاه به عنوان كمئو ايفا كرده 
بود)كمئو به بازيگــر ميهمان گفته مي شــود؛ چهره هاي 
سرشناسي كه در سريال ها نقش خودشان را بازي مي كنند(. 
وي اخيرا بــا نتفليكس توافقي انجــام داده براي حضور در 
يك برنامه آشپزي. او و همســر خواننده اش -پوش- مدتي 
اســت به اجبار جدا از هم زندگي مي كنند چون بچه ها در 
انگليس مشــغول تحصيلند و خود بكام در آمريكا سرگرم 
كارهاي مد و باشگاه فوتبال جديدالتاسيس خودش )اينتر 
مايامي( اســت. بكام در روزهاي اخير با دو شــبكه توليد 
و توزيع ســريال و فيلم هاي ســينمايي پرطرفدار و پركار 
اين روزها يعني نتفليكس و آمازون در حال مذاكره اســت 
تا فيلمي براســاس زندگي شــخصي خودش ساخته شود. 
الهام بخش او براي اين تصميم پخش فيلمي بالك باســتر 
از زندگي مايكل جردن، اســطوره بسكتبال به نام »آخرين 
رقص« بوده است. در اين فيلم تصاوير آرشيوي و فوتبالي و 
زندگي شخصي بكام هم مورد استفاده قرار مي گيرد و دوره 
بعد از فوتبال او هم به نمايش گذاشته مي شود. بازيكن سابق 
منچستر و رئال مادريد در سال2013گفته بود اگر قرار باشد 
فيلمي سينمايي از زندگي اش توليد شود، دوست دارد نقش 
خودش را برد پيت، تام كروز يا بردلــي كوپر بازي كنند. او 
ســابقه دوســتي نزديك با اين بازيگران دارد و خانه اش در 
لس آنجلس نزديك سلبريتي هاي سينما بوده و مراوده هايي 
بين آنها شكل گرفته است. خود بكام پارسال يك استوديوي 
تلويزيوني و سينمايي راه اندازي كرد به نام »استوديو99« 
كه يادآور »كالس99« اســت؛ عنواني كه به نســل طاليي 

منچســتريونايتد زيرنظر فرگوســن تعلق گرفت كه شامل 
ستاره هايي مثل گيگز، اسكولز، بكام، نويل و ديگران بود. آنها 
يك تيم هم در دسته پنجم دارند كه مدت كوتاهي اسكولز 
سرمربي آن بود. برخي منابع مطلع اعالم كرده اند كه فيلم 
براساس زندگي پسافوتبالي بكام ساخته خواهد شد كه شايد 
به جذابي زندگي فوتبالي اش نباشد، دوراني كه با ويكتوريا 
آدامز )پوش( سابق و ويكتوريا بكام بعد ازدواج كه خواننده 
يك گروه موسيقي پاپ مشهور بود آشنا شد يا دو مرتبه اي 
كه در مظان اتهام خيانت قــرار گرفت و دو زن در دو مقطع 
مختلف مدعي ارتباط مخفيانه با او شدند و داستان هاي خود 
را به روزنامه هاي تبلويد )زرد( فروختند. شايد جذابيت هاي 
زندگي پس از فوتبالي او به حضورش در صنعت مد و پوشاك 
خالصه مي شود و رفاقت با بازيگران سينما، انتخاب مارك 
آنتوني و التون جان به عنوان پدرخوانده هاي فرزندانش، به 
دنيا آمدن تنها دخترش و مخفي كاري هايي كه ســر انتشار 
عكس و نام وي پيش آمد، دوران نامزدي كوتاه كلوي مورتز، 
بازيگر تين ايجر سرشــناس هاليوود با پسر بزرگش، مجبور 
كردن پسرش به كار در يك كافي شاپ تا قدر پول و زحمت 
را بداند، پرداخت پول به شركت ســازنده كارتون رود رانر 
)ميگ ميگ( براي ساختن يك قســمت اختصاصي از اين 
كارتون كه در آن كايوت موفق به خوردن پرنده ســرعتي 
مي شــد و يكي دو مورد ديگر. فعال كاربــران اينترنتي در 
شبكه هاي مختلف مجازي در حال خواهش از بكام هستند 
براي اينكه در اين فيلم بازي نكند چون بازي اش در سريال 
خانواده مدرن فاجعه بود! براي كسي كه بهترين فيلمي كه 
در عمرش ديده، يك فيلم جيمز باندي قديمي به نام »مردي 
با تپانچه طاليي« است، ســينما نبايد آنقدرها هم جدي و 

عميق باشد.

بهروزرسايلي|خاكبرنامهفوتبالبرتركال»وايرال«خيزاست.اينالبتهبهخاطركيفيتباالي
برنامهيامهارتويژهمحمدحســينميثاقينيست؛بلكهريشهدرچگونگيجانشينيفوتبال
برتربانوددارد.اززمانيكهاينبرنامهبرخالفميلاغلبمردمدقيقادرباكسدوشنبهشبها
جايگزيننودشد،حساسيتشديددرموردآنوجودداشتهوهنوزهماينمسئلهادامهدارد.
ميثاقيهمگاهيصبوريميكندوگاهيخواستهياناخواستهدراينآتشميدمد.اودربرنامه
اينهفته،راهدومرابرگزيدويكنطقيكدقيقهايعليهمنتقدانشانجامداد.مجريفوتبال
برترگفتبرنامهاشهمانجاييكهبايدباشــدقراردارد،بهتخريبهااهميتنميدهدوالبته
اهل»مافيا«همنيست.درمورداينفغانشبانهكهالبتهبيشترشبيهاعترافبهشكستبود،

چندنكتهبهذهنميرسد.

   بكام 
فيلم مي شود

ديويدبكامكهاستوديويفيلمسازي
وباشگاهفوتبالخودشرادارد،فيلم
زندگياشرابهنتفليكسياآمازونميدهد
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حميدرضــا عليپور|دروازه بان كروات 
پرســپوليس بعد از جدايي بيرانوند در 
3بازي متوالي كلين شــيت كرد اما در 2 
بازي اخير 2بار دروازه خود را باز شــده 
ديده است. هرچند كه خودش ادعا مي كند 
كلين شيت كردن اصال برايش مهم نيست. 
رادو درخصوص شرايط خود با همشهري 

گفت وگو كرده است.

  باالخره به چهارمين قهرماني 
خودتان رسيديد.

چهارمين قهرماني پرسپوليس نشان دهنده 
روح بزرگ تيم ماست. ما از ابتداي فصل تنها 
به قهرماني فكر مي كرديم و در هر بازي تنها به 
فكر برد بوديم. براي به دست آوردن قهرماني با 

قلبمان بازي كرديم.
 مهم ترين ويژگي پرسپوليس 
كه باعث كسب اين همه افتخار شده را 

در چه مي داني؟
مهم تريــن ويژگي پرســپوليس داشــتن 
هواداران فوق العاده اســت. هواداران ما براي 
هر تيمي ترسناك هستند. به جز اين در اين 

چند سال بازيكناني در تيم بازي كردند كه 
هر كدام در پست خود فوق العاده بودند. يكي 
از مهم ترين شانس هاي من اين است كه در 
تيمي بازي كردم كه مدافعــان عالي در آن 
حضور دارند. از همه مهم تر اينكه سيدجالل 
حســيني به نظر من بهترين مدافعي است 
كه در تمــام زندگي ام كنــارش بازي كردم 
 و بــا حضــور او تو اصــال از هيــچ بازيكني

 نمي ترسي.
 با جدايي بيرانوند ديگر كامال 
به عنوان دروازه بان اول سرخپوشــان 

شناخته شدي.
خوشحالم كه بيرانوند توانست به اروپا برود. 
او بهتريــن دروازه بان آسياســت و مطمئن 
هستم به زودي در تيم بزرگي در اروپا بازي 

خواهد كرد.
 بعد از آن همه كلين شــيت 
باالخره در 2بازي اخيــر گل خوردي. 

نظرت چيست؟ 
فوتبال براي همين جذاب است. اگر قرار بود 
اصال گل نخوري ديگر فوتبال لذتبخش نبود. 
براي من كلين شيت كردن اصال مهم نيست و 

تنها موفقيت تيم ارزش دارد.
  به زودي بايد براي حضور در 

ليگ قهرمانان حاضر شويد.
ما يك بار ليگ قهرمانان را در آستانه قهرماني 
از دست داديم و اميدوارم كه اين بار بتوانيم 
قهرمان شويم. چون اين تيم توانايي قهرماني 

در آسيا را دارد.
 به طور كلي از عملكرد خودت 

راضي هستي؟
بله! مــن از عملكرد خودم راضي هســتم و 
خوشحالم كه رضايت كادر فني را هم جلب 
كردم. وقتي در 4ســال پوكر مي كني يعني 

كارت را خوب انجام داده اي.
 با رفتن بيرانوند باشــگاه به 
سراغ جانشــيني براي او خواهد رفت. 
از حقيقي و چند گزينه ديگر نام برده 
مي شود. نگران اين نيستي كه دوباره 

نيمكت نشين شوي؟
من از آمدن هر دروازه باني به پرســپوليس 
اســتقبال مي كنم و مطمئن باشــيد حضور 
در دروازه پرســپوليس را به راحتي از دست 

نمي دهم.

عليرضا حقيقي طي چند هفته اخير نمايش هاي نســبتا خوبي 
درون دروازه نساجي قائم شهر داشته است. او در بازي با استقالل 
چند واكنش خوب داشــت، برابر فوالد هم همينطور و جلوي 
پرسپوليس هم با وجود 2 خروج خيلي بد، حداقل 2 سيو خوب 
انجام داد. همه اينها يعني درســت در مقطعي كه پرسپوليس 

دروازه بان دوم نــدارد، حقيقي به آماده ترين فرمش رســيده و 
در مصاحبه هايش هم تــا جايي كه راه دارد براي بازگشــت به 
خانه قديمي چراغ سبز نشــان مي دهد. با وجود تمام اين موارد 
اما به نظر مي رســد فاصله حقيقي با پرســپوليس بسيار بيش 
از آن چيزي اســت كه خودش فكر مي كنــد. غيراز روايت هاي 
غيررسمي كه نشــان مي دهد كادر فني سرخپوشان به حقيقي 
فكر نمي كند، اين موضوع را حتي در موضع گيري هاي رســمي 
مربيان پرسپوليس هم مي توان ديد. آنها به طور مكرر روي اين 
موضوع تأكيد دارند كه دروازه بــان جديد تيم حتما بايد طاقت 
نيمكت نشيني داشــته باشــد. اين يعني از االن با گزينه هاي 
احتمالي اتمــام حجت مي كنند كه درصورت نيمكت نشــيني 

طوالني هم حق اعتراض براي آنها ايجاد نمي شود. اين 
همان جايي اســت كه حقيقي از جمع گزينه هاي 

پرســپوليس خط مي خورد. طبيعتا او با سابقه 
حضور فيكس در جام جهانــي 2014، به اين 
راحتي ها با نيمكت نشيني در پرسپوليس كنار 

نمي آيد؛ مخصوصا اگر قرار باشد پشت خط 
گلري مثل بوژيدار رادوشوويچ بماند. 

حقيقي به تازگي تلويحا گفته بود 
خودش را از عليرضا بيرانوند 
بهتر مي داند؛ حاال شما فرض 
كنيد او با اين كاراكتر، رزرو 

گلري شود كه خودش 3 سال و نيم نيمكت نشين بيرو بوده 
اســت! چنين چيزي به نظر غيرممكن مي رســد و از 
پيغام و پســغام هاي اخير كادرفني پرســپوليس 
هم مي توان فهميد حقيقــي بين گزينه هاي آنها 
جايي ندارد. ناگفته نماند حقيقي حتي آبان92 
به خاطر نيمكت نشيني در بازي دوستانه مقابل 
راه آهن، با علي دايي هم به مشكل برخورد و 
نهايتا از پرسپوليس رفت. بنابراين حضور او 
در پرسپوليس، آغاز يك داستان تكراري با 
 يك پايان بندي قابــل پيش بيني خواهد

 بود.

رادوشوويچ:ازآمدنهردروازهباني
استقبالميكنم

دورازپرسپوليس
  چرا عليرضا حقيقي شانس چنداني 

براي بازگشت به جمع سرخپوشان ندارد؟

اوساگونا:درليگقهرمانان
جبرانميكنم

مهم اين است كه حاال ايران هستم
مهاجم نيجريه اي پرسپوليس سرانجام 

بعــد از مدت هــا دوري از تمرينات 
سرخپوشان توانست خودش را به 
ايران برساند تا در تمرينات اين تيم 
شركت كند. اوساگونا بعد از تعطيلي 

ليگ به خاطر كرونا، راهي كشورش 
شد اما نتوانست با شروع ليگ راهي 

ايران شود و بازي هاي تيمش را از دست داد. 
او بعد از قطعي شدن قهرماني پرسپوليس توانست باالخره راهي 
ايران شود و در اقدامي جالب يحيي تصميم گرفت او را در سفر به 
مازندران به همراه خود ببرد. اوساگونا درخصوص شرايط خود به 

سؤاالت همشهري پاسخ داده است.

     باالخره توانستي راهي ايران شوي!
واقعا در اين مدت خيلي سخت گذشت. من بعد از اينكه راهي كشور 
خودم شدم تمام تالشم را انجام دادم كه بتوانم به ايران بازگردم اما 

به خاطر نبودن پرواز نتوانستم راهي ايران شوم.
   در اين مدت گويا مسئوالن پرسپوليس هم پيگير 

بازگشت تو نبودند؟
عيبي ندارد. مهم اين است كه حاال اينجا هســتم و مي توانم كنار 

بازيكنان تمرين كنم.
   در غياب تو پرسپوليس توانست قهرمان ليگ شود.

واقعا از اين موضوع خوشحال هستم. پرســپوليس تيم فوق العاده اي 
است و يحيي نشان داد كه كار خودش را به خوبي بلد است. قطعا اگر 
اين بازيكنان در تيم حفظ شوند ســال آينده هم پرسپوليس مدعي 

قهرماني خواهد بود.
   فكر مي كردي كه با ايــن اختالف امتياز قهرمان 

شويد؟
اختالف امتياز پرسپوليس نشان مي دهد كه كيفيت اين تيم با ساير 
تيم ها خيلي فاصله دارد. پرسپوليس تيمي با كيفيت بين المللي است و 

در آسيا هم مي تواند قهرمان باشد.
   خيلي ها قبل از تعطيلي ليگ از تو انتقاد مي كردند 

كه نتوانسته اي به عنوان مهاجم گلزني كني.
من هميشه سعي كرده ام دستورات مربي را در زمين اجرا كنم و مهم 
اين است كه سرمربي از من راضي باشد. فكر مي كنم كه يحيي از من 

راضي بوده باشد.
   ولي به عنوان مهاجم همه از تو انتظار گلزني دارند.

بله اين حرف درست است و قول مي دهم حاال كه در ليگ نبودم در ليگ 
قهرمانان براي پرسپوليس جبران كنم.

گفت و گو

رحمانرضاييدرذوبآهن
پس از تغييرات مديريتي در مديريت باشــگاه ذوب آهن، رحمان رضايي روز گذشته به عنوان مدير فني اين تيم 
انتخاب شد. ذوب آهن در حال حاضر تيم دوازدهم جدول رده بندي است و با لوكا بوناچيچ يكي از گزينه هاي سقوط 

به حساب مي آيد. بايد ديد حضور رضايي به بقاي اين تيم در ليگ برتر كمكي مي كند يا خير.

اميرحســين اعظمي| پرســپوليس اين روزها 
سرمست از كسب چهارمين قهرماني متوالي 
و پوكر در رسيدن به جام، در انتظار بازي هاي 
پاياني ليگ، ليگ قهرمانان آسيا و البته اتمام 
رقابت هاي جام حذفي اســت. بــا اين حال 
دغدغه هاي يحيي گل محمدي از همين االن 
براي فصل آينده آغاز شده است. گل محمدي 
مدتي پيش عليرضا بيرانوند گلر باكيفيتش را 
از دست داد و براي رقم زدن يك فصل موفق 
ديگر هرگز حاضر نيست بازيكنان تأثيرگذار 
تيمش را از دســت بدهد. اين در حالي است 
كه باشگاه پرســپوليس براي حفظ بازيكنان 
كليدي اش با بحراني جدي روبه روست و هيچ 
بعيد نيست به دليل مشــكالت مالي و ارزي 
تعدادي از آنها را به زودي از دست بدهد. همين 
موضوع نگراني هــاي گل محمدي براي فصل 

آينده را به اوج خود رسانده است.

  ترابي با تيم قطري تمام كرد؟
يكي از بازيكناني كه اين روزها شايعه جدايي اش از 
پرسپوليس جدي تر از قبل دنبال مي شود، مهدي 
ترابي است؛ ستاره اي كه امسال 10 گل زده و 5 گل 
هم ساخته اســت. بازيكني كه در قراردادش بند 

جدايي قرار داده، براســاس آخرين اخبار رسيده 
با يك تيم قطري مذاكراتي داشــته و حتي با اين 
تيم به توافق هم رسيده است. يكي از ايجنت هاي 
ايراني كه در ســال هاي گذشــته چند بازيكن را 
به ليگ قطر فرســتاده، شــرايط انتقال ترابي با 
قراردادي 3 ســاله به يكي از تيم هاي مطرح اين 
كشــور را فراهم كرده و قرار اســت اين قرارداد 
 پس از پايــان رقابت هاي ليــگ قهرمانان نهايي

 شود.
 البته اين تمام ماجرا نيست چراكه گفته مي شود 
برخي ايجنت ها هم در حال رايزني با اين بازيكن 
هســتند تا پاي او را به ليگ بلژيك يا پرتغال باز 
كنند. اين در حالي است كه شنيده مي شود خود 
اين بازيكن مدعي شــده تنها در شرايطي به اروپا 
مي رود كه از ليگ هاي معتبر پيشــنهاد داشــته 
باشد! از سوي ديگر پيشــنهادهاي مالي تيم هاي 
اروپايي با تيمي كه در قطر ترابي را مي خواهد قابل 
مقايسه نيست. اينطور كه گفته مي شود اگر ترابي 
قرارداد رسمي اش را با تيم قطري امضا كند، براي 
فصل اول مبلغي حدود 2ميليــون دالر دريافت 
خواهد كرد كه با احتساب قيمت فعلي ارز حدود 
46ميليارد تومان مي شــود. هرچند اين قرارداد 

هنوز به صورت رسمي امضا نشده ولي پرسپوليس 
قطعا براي راضي كردن ترابي كار ســختي خواهد 

داشت.
  عليپور در تيم طارمي؟

به جز ترابي علي عليپور هم ديگر بازيكني اســت 
كه به نظر مي رســد پرسپوليســي ها كار سختي 
براي حفط او در پيش دارند. بازيكني كه امســال 
10 گل بــراي پرســپوليس زده و در ســال هاي 
اخيــر بارها تا آســتانه لژيونرشــدن پيش رفته، 
اين روزها پيشــنهادي از ريوآوه پرتغال دريافت 
كرده؛ تيمي كه مديرانش فصل گذشــته از خريد 
طارمي راضي بوده اند و گفته مي شــود به همين 
دليل بار ديگر ســراغ يك مهاجم ايراني آمده اند. 
با قيمت اين روزهاي ارز هيچ بعيد نيست عليپور 
هم با يك پيشــنهاد يوروي پايين قيد ماندن در 
پرسپوليس را بزند و جانشــين طارمي در ريوآوه 
شود. با توجه به همين موضوع مي توان پيش بيني 
كرد پرسپوليس براي فصل آينده 2مهره كليدي 
خط حمله اش را از دســت بدهد؛ مهره هايي كه 
روي هم 20 گل براي پرســپوليس زده اند! همين 
آمار خودش كافي است تا در جريان نگراني هاي 

گل محمدي قرار بگيريد!

پيشنهاد 46 ميلياردي ترابي
يحيي از االن نگران جدايي احتمالي مهره هاي كليدي تيمش در فاز هجومي است

   دروازه پرسپوليس را از دست نمي دهم / وقتي پوكر مي كني يعني كارت را درست انجام داده اي
     با حضور سيدجالل از هيچ بازيكني نمي ترسي



توسعه راه های اردبیل؛ اولویت اول 
 نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس: پیگیری ها برای 

تخصیص فاینانس راه آهن اردبیل و چند پروژه بزرگراهی استان در 
مجلس یازدهم ادامه دارد 

 
آغاز به کار مجلس یازدهم، امید تازه ای میان مردم، به ویژه اهالی مناطق محروم، ایجاد 
کرده است تا شاید طی 4 ســال پیش رو گره بخشی از مشکالت شان به دست مجلس 
جدید باز شود؛ مشکالتی که در اردبیل بیشــتر به چشم می آید چراکه این منطقه در 
بررسی شاخص های توسعه جزو استان های محروم است و محرومیت زدایی از چهره 
شهرهای آن، به اعتقاد صاحب نظران، نیازمند برنامه ریزی های اصولی، طبق ظرفیت های 

توسعه و وفاق مسئوالن، برای پیگیری و محقق شدن اهداف است.
نماینده اردبیل، نیر، نمین و ســرعین در مجلس شورای 
اســالمی با تایید و تاکید بر این که در اردبیل سند جامع 
توســعه برای رفع محرومیت و گام برداشــتن به ســوی 
توسعه تدوین نشده است، به همشهری می گوید: تدوین 
برنامه جامع توسعه با چشــم انداز بلندمدت و مهیاکردن 
زیرساخت های الزم برای تحقق اهداف این برنامه می تواند 
در بهبود اوضاع استان موثر واقع شود. صدیف بدری با بیان این که در زمینه زیرساخت ها، 
جذب سرمایه گذار با هدف توسعه صنعت باید، با نگاه به آینده باشد، می افزاید: در مجلس 
دهم برای تامین زیرساخت ها مانند راه ارتباطی، هم ریلی و هم جاده ای، پیگیری هایی 
انجام شد. البته درحال حاضر راه آهن اردبیل به اولویت اول استان تبدیل شده تا با تکمیل 
و تداوم مسیر آن به ســوی مغان، اردبیل به بارانداز صادراتی کشور تبدیل شود. براین 
اساس، تخصیص 2مرحله فاینانس داخلی 750 و 400میلیارد تومانی تحقق این مطالبه 
را تسهیل خواهد کرد که باید محقق شود. بدری با بیان این که بزرگراه مشگین – اردبیل 
هم تا پایان سال تکمیل می شود، عنوان می کند: اردبیل در فهرست محروم ترین استان ها 
به لحاظ برخورداری از بزرگراه است. در مجلس دهم ردیف بودجه برای بزرگراه اردبیل 
- سرچم، نمین - آستارا، اردبیل – پارس آباد و اردبیل - گرمی تعریف شد و پیگیری این 

ردیف بودجه ها با وفاق مجمع نمایندگان مجلس یازدهم استان در اولویت قرار دارد.
وی به تصمیم قطعی مجلس یازدهم برای توسعه شهری و روستایی هم اشاره می کند و 
می افزاید: نمایندگان مجلس طرحی را ارائه خواهند کرد تا براساس آن سازمان عمران 
شهری و روستایی تشکیل شــود و تالش برای تشــکیل مدیریت یکپارچه شهری با 

پیش بینی درآمد پایدار شهرداری ها ازجمله این برنامه هاست.
نماینده اردبیل، نیر، نمین و ســرعین درمجلس شورای اســالمی همچنین از اصالح 
قانون شوراهای شــهر خبر می دهد و تاکید می کند: براساس بازنگری هایی که دراین 
قانون انجام خواهد شد، سعی بر افزایش اختیارات شوراهای شهر و روستاست تا امور 
تقنینی و نظارتی به شورای شهر سپرده شود. برای اختیارات بیشتر شورای شهر هم مرکز 
پژوهش های مجلس، کارگروهی را انتخاب کرده تا اصالح قانون شوراها قبل از انتخابات 

انجام شود و پارلمان محلی جایگاه خود را پیدا کند.

ایرانشهر   چهارشنبه 15مرداد 99  شماره 8006 
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متــن كـامـل در سایت

باران راه ۲هزار خانوار روستایی املش را بست
بارش 400میلی متری باران در املش گیالن راه ارتباطی بیش از 2هزار خانوار روستایی را مسدود کرد. محمد رنجبر نیاول، 
فرماندار املش، دراین باره گفت: این سیالب تلفات جانی نداشت و همه 
نیروهای امدادی، راهداری، اداری و زیرساختی در منطقه حضور دارند.
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   اوایــل هفته جاری بود که ســیامک محبی، 
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی و قم

خدمات بهداشــتی درمانی قم از تصور اشتباه 
مردم درباره مبتال نشدن به کرونا انتقاد و عنوان کرد حضور 
پررنگ شــهروندان در  بوستان ها، فضای ســبز و خیابان ها 
تأمل برانگیز اســت و بدون شــک قم تا پایان هفته در میان 

استان های با وضعیت قرمز قرار می گیرد. 
هنوز هفته به پایان نرســیده، اما روز گذشته رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی قم از ورود این اســتان به وضعیــت قرمز و 
گسترش دوباره این ویروس بین مردم خبر داد. ویروسی که 
دیگر پیر و جوان و کودک نمی شناســد و همه را مورد هدف 
قرار است، حتی کودکان و افراد بدون بیماری های زمینه ای . 
به گفته مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی استان به دلیل روند 
صعودی ابتالی کودکان قمی به کرونا، بیمارســتانی هم به 
آنها اختصاص داده شده است و بر اساس اعالم دانشگاه علوم 
پزشکی در میان فوت شدگان این استان، کودکان هم وجود 

دارند. 

3500 ابتالی جدید در استان 
قرارگیری قم در وضعیت قرمز به این دلیل مهم است که این 
استان اولین منطقه ای بود که با شیوع گسترده بیماری مواجه 
شد و تاکنون بیش از 400 نفر از مردم آن جان خود را بر اثر 
ابتال به کرونا از دست داده اند. روز گذشته هم مسئوالن علوم 
پزشکی قم از مثبت شدن تست 3500  نفر دیگر خبر دادند. بر 
اساس آمار، مراجعه روزانه بیماران مشکوک به کرونا به مراکز 
درمانی بین 80 تا 120 نفر است و در حال حاضر 360 مبتال 
در بیمارستان های قم بستری هســتند که حال 66 نفر آنها 

وخیم گزارش شده است. 

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی قم رعایت نکردن اصول و 
پروتکل های بهداشتی را مهم ترین عامل بحران دوباره کرونا 
در این اســتان عنوان کرد و گفت: بعد از پیک دوم ویروس 

کرونا در قم، از دیروز وضعیت قرمز شده است.
محمد رضا قدیر استفاده نکردن از ماسک، حضور در تجمعات 
و برگزاری مراســم ها و همچنین جدی نگرفتن بیماری از 
ســوی برخی از مردم را عامل اصلی بازگشت قم به وضعیت 
قرمز می داند. وی با بیان اینکه کادر درمان در شرایط سخت 
و فعالیت شبانه روزی قرار دارند و بیمارستان ها روزانه در حال 
تکمیل ظرفیت هســتند، از مردم خواست با رعایت مسائل 

بهداشتی به کادر درمان کمک کنند.
این مسئول بر ضرورت استفاده از ماســک هم تاکید کرد و 
گفت: مجوزهای تولید ماسک در استان قم تا پایان شهریور 
تمدید می شود تا در روند تولید، مشکل کمتری داشته باشیم. 
همچنین یکی از فرآیندهای مهــم در رعایت پروتکل های 
بهداشتی، استفاده از ماســک های خانگی است که باید به 
صورت یک فرهنگ دربیاید و دســتگاه های اطالع رسانی و 

فرهنگی در این باره تالش کنند. 

اختصاص یک بیمارستان به کودکان کرونایی 
اگرچه کادر درمانی قم در اعالم نخستین موارد ابتال به کرونا 
که منجر به مرگ دو شــهروند شده بود، جســارت خود را 
نشان داده اند، اما همواره از بی توجهی مردم به هشدارها هم 
گالیه هایی وجود داشته اســت. در موج نخست شیوع کرونا 
بیش از هزار بیمار مبتال به کرونا در 5 بیمارســتان کامکار، 
فرقانی، شهیدبهشتی، علی ابن ابیطالب و امام رضا)ع( بستری 
بودند و هر روز ناله و شــیون خانواده های داغدار در بهشت 
معصومه)س( بلند بــود. نقطه اوج شــیوع کرونا به گونه ای 
دلهره آور بود که ارتش جمهوری اســالمی ایران بیمارستان 
سیار خود را در منطقه پردیســان قم مستقر کرد. سپاه هم 
بیمارستان صحرایی خود را به قم منتقل کرد، اما با فروکش 
کردن این بیماری، آن هم در حالی که به نظر می رسد مردم 
قم توجه جدی به کرونا ندارند، فرصت کافی برای برپایی این 

بیمارستان مهیا نشد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم از بی توجهی مردم 
نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی انتقاد و عنوان کرد: 
اگر همین روند خطرناک در قم دنبال شود تا چند هفته دیگر 

بخش درمان استان با مشکل جدی روبه رو خواهد شد.
ســیامک محبی با تاکید بر این که وضع تجمــع مردم در 
بوستان ها، تاالرها، مراکز فروش و غیره به شدت خطرناک و 
نگران کننده است، بیان کرد: گروه های جهادی برای رعایت 
پروتکل های بهداشتی در هیات های مذهبی در ایام ماه محرم 

فعال شــوند و فعالیت های خود را در این بخش ادامه دهند. 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در برگــزاری آیین های ماه 
محرم باید دقیقا طبق شیوه نامه های ابالغی ستاد ملی مبارزه 

با کرونا رعایت شود.
این مسئول از اختصاص بیمارستان حضرت معصومه )س( 
برای بستری کودکان مبتال به کرونا خبر داد و گفت: در بین 
فوت شــدگان کرونایی قم مواردی از کودکان نیز وجود دارد 
و نباید تصور کرد این ویــروس خطرناک در کمین کودکان 
یا ورزشکاران نیســت. خطر فوت در بین بیماران زمینه ای 
بیشتر است، اما از نظر میزان ابتال به کووید 19 هیچ فرقی بین 
کودکان و ورزشکاران با افراد دیگر نیست. وی با بیان این که 
روند بســتری و تســت های مثبت کرونایی در قم همچنان 

صعودی است، اظهار کرد: بیمارستان های فرقانی، کامکار، 
شهید بهشتی و حضرت معصومه )س( بیمارستان های هدف 
در پذیرش بیماران کرونایی هستند که با تداوم شرایط کنونی 
باید تخت های دو بیمارســتان دیگر نیز برای بستری افراد 

کرونایی خالی شود. 

  
قم: کرونا وارد موج دوم خود شده و وضعیت حادی دارد و تنها 
خواسته مسئوالن از مردم رعایت مسائل بهداشتی و خروج از 
منزل فقط در صورت نیاز است. این شرایط بدون همراهی و 
همکاری مردم با مسئوالن بهداشت و درمان استان می تواند 

باز هم منجر به مرگ تعداد زیادی از شهروندان شود.

روح اهلل کریمی 
 قم- خبرنگار

نادیده گرفتن  هشدارها و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی منجر به بازگشت قم به وضعیت قرمز
بحرانی شدن ابتال به کرونا و بازگشت استان به وضعیت قرمز شده است

اگرچه کادر درمانی قم در اعالم نخستین 
موارد ابتال به کرونا کــه منجر به مرگ 
دو شهروند شده بود، جســارت خود را 
نشــان داده اند، اما همواره از بی توجهی 
به هشــدارها هــم گالیه هایــی وجود 

داشته است

تبریز؛ بی دفاع در برابر سیل
مهرانه رود پس از گذشت 85 سال از بازسازی، به دلیل حفظ نکردن مسیر عبور سیالب و احداث سازه های غیرفنی و 

غیراصولی در بستر و مسیل های آن، همچنان به عنوان اصلی ترین عامل ایجاد سیالب در مرکز آذربایجان شرقی مطرح است 

پوپک قاسمی
 اردبیل - خبرنگار

   تبریزی ها هنوز سیل سال 1313 را از یاد 
نبرده اند؛ سیالبی که بدون بارش در داخل گزارش

تبریز و در نتیجه بارندگی چند کیلومتر 
آ ن طرف تر شرق شهر و در باالدست مهرانه رود جاری شد 
و به یکباره تبریز را زیر آب برد. هرچند خسارت های این 
سیل به تنهایی موجب بی خانمانی هزاران نفر از مردم 
تبریز شد، اما این شهر در 350 سال گذشته، به ویژه قرن 

اخیر، با سیالب های متعددی تهدید شده است. 
بعد از سیالب سال 1313، حســینقلی خان جلیلی، 
شــهردار وقت تبریز، با جمع آوری اعتبــار 2 میلیون 
تومانی، مســیر مهرانه رود را عریض کــرد و دیواره ای 
ســنگی به طول 12 کیلومتر از شــرق تا غرب تبریز 
کشید تا مرکز اســتان برای چند دهه از خطر چنین 
ســیالب هایی در امان بماند، اما بارش های ســنگین 
بهار 95 نشــان داد تبریز همچنان در خطر سیل قرار 
دارد و در کمتر از یک ساعت ممکن است همه چیز بر 
هم بریزد. سال 95 هم محله های حاشیه ای، از جمله 
مالزینال و یوسف آباد، بر اثر همین بارش ها با مشکالتی 
مواجه شدند. در ماراالن و طالقانی هم وضعیت غیرقابل  
کنترل بود و خسارت هایی هم به خیابان های عباسی 

و آزادی وارد شد.

هزینه میلیاردی جلوی سیل را نگرفت
چند ماه بعد از سیل 95 )بهمن(، مسئوالن شهری تبریز 
و مدیریت ارشد استانی در حوزه عمرانی به این نتیجه 
رسیدند که به جز مســیل مهرانه رود باید مسیل های 
دیگری هم ایجاد یا اصالحاتی انجام شــود. در نتیجه 
دفترچه نقاط سیل گیر شــهر با همکاری دستگاه های 
مختلف شهری و اســتانی تهیه و 80 نقطه سیل گیر 
در نقاط مختلف شــهری تعیین شد. بالفاصله اصالح، 
بازسازی و ایجاد مسیل ها و کانال های جدید در دستور 
کار قرار گرفت. اما حاال، با وجود ادعای شهرداری تبریز 
مبنی بر اقدامات گسترده و صرف هزینه های میلیاردی 

در این زمینه و توانایی کنترل ســیالب ها، بارش های 
اخیر در اواخر تیر و اوایل مرداد جاری نشان داد این شهر 
همچنان در برابر بارش های نه چندان شدید هم بی دفاع 
است و محالتی مانند عباسی و محله های غرب و شمال 

غرب تبریز به  آسانی گرفتار سیالب می شوند. 
کارشناسان البته دلیل این اتفاق را عبور مهرانه رود از 
تبریز می دانند که از کوه های سهند سرچشمه گرفته 
و پس از طی مسیری وارد تبریز می شود و از میان شهر 
می گذرد ؛ رودخانه ای که بارها طغیان کرده و خرابی های 
بسیاری هم به بار آورده اســت . طی سال های گذشته 
هم در تمامی مسیل ها در قسمت ورودی شهر به جای 
رعایت اصول فنی، شامل بزرگ کردن حد بستر رودخانه 
برای عبور ســیالب ها، این بســترها از حالت طبیعی 
خارج و به خیابان، زیرگذر و کنارگذر تبدیل شــدند؛ 
شرایطی که شــرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 
هم آن را تایید و اعالم کرده است که مهرانه رود تحت 
تاثیر تغییرات، ظرفیت خود را از دست داده و تبریز با 
مسیل های موجود در خطر آنی و بالقوه سیل قرار دارد.

مشکالت مناطق محروم ادامه دارد
صمد بابایی از شهروندان ســاکن روستای حاشیه ای 
کرکج است که خانه اش با بارش های اخیر و باال آمدن 
سطح آب مهرانه رود خســارت دیده. او به همشهری 

می گوید: با وجود بازســازی بستر مهرانه رود در داخل 
شهر، اما مسیر این رودخانه از باسمنج به تبریز به ویژه 
در مســیر میدان پرچم تا میدان بسیج کامال رها شده 
است. از سوی دیگر، با توجه به ساخت و سازهای حریم 
رودخانه، در مواقع بارندگی، آب به زمین های کشاورزی 
یا خانه های شهروندان محروم این مناطق وارد می شود. 
علیرضا فاتحی، دیگر شهروند تبریز، هم به کارگاهش در 
جاده صنعت، واقع در غرب تبریز، اشاره و از جمع شدن 
آب  هنگام باران در این محدوده گالیه می کند. او عنوان 
می کند: پس از هر بارندگی کارگاه های این منطقه پر 
از آب می شــود، اما چون منطقه کارگری است و اکثر 

کارگاه ها هم کوچک هستند کسی جوابگو نیست.
زهرا رافتی، ساکن خیابان طالقانی، با اشاره به ریزش 
مســتمر کانال آب زیر زمینی در این محدوده عنوان 
می کند: معموال چند روز پس از بارش های ســنگین 
بخشی از آب کانال ایلی ســو که از زیر خیابان امامیه 
و طالقانی می گذرد، خالی می شــود. این کار، عالوه بر 
خسارت های سنگین، موجب وحشت شهروندان ساکن 
منطقه هم شده است، زیرا نمی دانیم چه زمانی کانال 

زیر پایمان خالی می شود.

شهرسازی بدون توجه به توپوگرافی تبریز
به اعتقاد یک کارشــناس مسکن و شهرسازی، توسعه 

سید مرتضی احمدپور
 تبریز - خبرنگار

آبگرفتگی خیابان های تبریز درپی باران و رگبار تابستانی/ عکس : مهر

با نمایندگان مجلس یازدهم 

شهری تبریز متناسب با موقعیت سیل خیز بودن آن 
نیست و تداوم این شهرسازی ها در دهه های گذشته آن 
را در معرض خطر احتمالی سیل قرار داده است. حامد 
رمضانی به موقعیت توپوگرافی تبریز هم اشاره می کند 
و ادامه می دهد: این شهر در دره بزرگ مهرانه رود ایجاد 
شده است و اگر از باال به شهر نگاه کنیم در بستر همین 
دره قرار دارد. اقداماتی هم که سال های قبل برای حل 
این مشکل انجام شده بیشــتر به پاک کردن صورت 
مسئله شبیه اســت، زیرا با ساخت سدهای متعدد در 
مسیر رودهای منتهی به تبریز و حذف بستر و انحراف 
این رودها تالش شده تا حقیقت سیل گیر بودن تبریز 

پنهان شود.
وی تاکید می کند: این شهر در مسیر رودهای متعددی 
قرار گرفته که به دریاچه ارومیه ختم می شود و اقدامی 
که در سال 1314 برای بهسازی مسیر مهرانه رود در 
تبریز انجام شده، حرکت آب به سمت دریاچه ارومیه 
از داخل تبریز را تســهیل کرده اســت. با وجود این، 
در چند دهه گذشــته نه تنها اقدام قابل توجهی برای 
کنترل سیل انجام نشده اســت، بلکه بخشی از مسیر 
مهرانه رود هم برای ســاخت زیر گذر تخریب شد که 
نتیجه آن آبگرفتگی شــدید این زیرگذرها در زمان 

بارش باران است.
رمضانی درباره ادعای مســئوالن مبنــی بر کنترل 
سیالب های تبریز در 5 سال گذشته هم بیان می کند: 
بارندگی شــدید و سیل آســای غیرقابل کنترلی در 
سال های اخیر رخ نداده و اکثر بارش ها متوسط بوده 
که در همان مسیر تعریض شده 85 سال پیش هدایت 
شده است. اما سال 95 همین حجم از بارش ها از سمت 
تپه های مشرف به اتوبان کســایی و کوه عون بن علی 
مشرف به اتوبان پاسداران و زیر گذرهای این 2 اتوبان 
وارد شد و خسارت ســنگینی به شهر وارد کرد. حتی 
خطر سیل از سمت ائل گلی به داخل تبریز هم مطرح 

بود.

کاهش آسیب های ناشی از بارش ها 
البته معاون فنی و عمرانی شــهردار تبریز انتقادهای 
مطرح شــده دربــاره اقدامات ســحطی بــرای مهار 
ســیالب های تبریز را تایید نمی کند. محمد حسین 
اسحقی با اشــاره به کنترل ســیالب ها در تبریز طی 
4 سال گذشته به همشــهری می گوید: برنامه منظم 
و مطالعه شده ای در شــهرداری تبریز داشتیم که در 
نتیجه آن اقداماتی چون الیروبــی منظم کانال های 
قدیمی، بهسازی کانال های موجود و ساخت کانال های 
جدید با همکاری بخش های مختلف مدیریت شهری 
اجرا شد. محله های مالزینال و یوسف آباد در سال های 

گذشته با یک بارش باران معمولی هم درگیر سیالب 
می شــدند، اما حاال این خطر کاهش یافته و در اغلب 
ورودی های سیل گیر تبریز کانا ل های سیمانی بزرگ 

ایجاد شده است.
اسحقی همچنین انجام نشدن اقدامات بزرگ در حوزه 
کنترل ســیالب در تبریز را رد می کند و می گوید: ما 
اقدامات تاثیرگذاری در خاوران و منطقه عون بن علی 
انجام داده ایم کــه همچنان ادامه دارد. بــا اتمام این 
کانال ها و مسیل ها، خطرات سیل در تبریز تا حد زیادی 

کاهش پیدا می کند.

ساخت 15 کانال بزرگ مهار سیل در تبریز 
شهردار تبریز از عملکرد شهرداری مرکز استان در حوزه 
کنترل سیالب ها دفاع می کند و به همشهری می گوید: 
تخریب ساخت و ســازهای انجام شــده در مسیل ها، 
بازســازی کانال های قدیمی از جمله کانال ایلی سو، 
همچنین الیروبی مستمر مسیر جاده صنعت با هدف 
کاهش مخاطرات سیل و افزایش رفاه شهروندان بوده 

که تاکنون انجام شده است.
ایرج شهین باهر ادامه می دهد: اقدامات انجام شده در 
حوزه کانال های زیرزمینی و اصالح و الیروبی مسیرها 
برای شهرداری هزینه سنگینی دارد. از ابتدای امسال 
بیش از 42 میلیارد تومان اعتبار برای هدایت آب های 
سطحی اختصاص داده شده است که این اقدامات برای 
رفاه شهروندان و ارتقای امنیت شهر الزم است و تداوم 

خواهد داشت.
شهین باهر ادعای کارشناســان مبنی بر شهرسازی 
در تبریز بدون توجه به موقعیــت  توپوگرافی آن را رد 
می کند و می گوید: تا سال 97، 7 کانال هدایت آب های 
زیر زمینی در تبریز ایجاد شــده است و 8 کانال دیگر 
هم به این تعداد اضافه می شــود که بخشی از آنها در 
مراحل پایانی قرار دارد. ســاخت این 15 کانال بزرگ 
مهار سیل در تبریز هم منطبق بر مطالعات شهرسازی 
صورت گرفته است تا بارش و سیالب های این شهر را 

کنترل کند. 

  
بســیاری از شهرهای آذربایجان شــرقی با مشکالت 
ناشی از ســیالب دســت و پنجه نرم می کنند. نباید 
فراموش کرد این استان در منطقه کوهستانی قرار دارد 
که به دلیل کاهش پوشش گیاهی و خشکسالی های 
متعدد، از بین رفتن مراتع باالدست حوضه های آبریز، 
حفظ نکردن مسیر عبور ســیالب و احداث سازه های 
غیرفنی و غیراصولــی روی رودخانه ها و مســیل ها 
همواره واژه سیل خیز را یدک کشیده است. شهر تبریز 
هم در گذر زمان به دلیل گسترش بی  رویه شهرنشینی، 
ساخت وســازهای بی رویه و غیراصولی بناها، افزایش 
میزان دخل و تصرف در حریم رودخانه های مســیل 
آجی چای  و مهرانه رود  در هنگام بارش ها با ســیالب 
همراه می شــود. فعاالن حــوزه مقاوم ســازی ابنیه 
معتقدند که عالوه بر تقویت مدیریت بحران شــهری 
در هنگام بالیای طبیعی، توجه به الگوی ساخت و ساز 
جدید، آموزش همگانی، رعایــت حریم رودخانه ها و 
تخریب برخی کاربری های نامناســب و جلوگیری از 
ساخت و سازها از موثرترین مولفه ها برای جلوگیری از 

سیل خیز ماندن مرکز استان به شمار می رود.

کارشناس مســکن و شهرســازی: در 
سال های گذشته با ساخت سدهای متعدد 
در مسیر رودهای منتهی به تبریز و حذف 
بســتر و انحراف این رودها تالش شده 
حقیقت سیل گیر بودن تبریز پنهان شود

 شهردار تبریز: از ابتدای امسال بیش از 
42 میلیارد تومــان اعتبار برای هدایت 
آب های سطحی اختصاص داده شده که 
این اقدامات برای رفاه شهروندان و امنیت 

شهر الزم است و تداوم خواهد داشت

   کاهش حساسیت های اجتماعی و افزایش آمار 
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم هم کاهش حساسیت های اجتماعی در رعایت بهداشت را عامل افزایش آمار ابتال به کرونا عنوان کرد 
و گفت: در حال حاضر شاهد کمرنگ شدن حساسیت ها هستیم و اخبار و آمار کرونا برای بسیاری از مردم عادی شده و متاسفانه عده ای 
ماسک و دستکش را جدی نگرفته اند. بیژن سلیمان پور با تاکید بر این که حساسیت ها باید با همراهی اصحاب رسانه و خبرنگاران و اعضای 
شورای اطالع رسانی افزایش یابد، بیان کرد: ابتدای امسال با جدی گرفتن محدودیت ها از سوی مردم و اعمال قانون آمار بستری در قم 
به 70 نفر رسید، اما امروز این آمار به 300 نفر بستری رسیده است. وی ادامه داد: کارشناسان از چند ماه قبل درباره رشد جهشی کرونا و 
آسیب های موج دوم شیوع این بیماری هشدار داده بودند و این آمار امروز تصاعدی رشد دارد. به نظر می رسد باید شورای اطالع رسانی به 
ایجاد حساسیت بیشتر در مردم در مورد شیوع کرونا بپردازد. از اصحاب رسانه هم تقاضا داریم پویش و موجی برای ارتقای سطح آگاهی 

مردم ایجاد کنند تا جامعه حساس شود. پیشنهاد ما این است که شیوه اطالع رسانی تغییر کند و از ابزارهای بهتری استفاده شود.
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كافه مجلس

 شكايت واصل نشد
موسي غضنفرآبادي، سخنگوي هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان در رابطه با شكايت فرزند 
سعيد حجاريان به هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان، گفت: هنوز در اين رابطه نامه اي دريافت 
نكرده ايم. نامه ها در جلسه هاي روز چهارشنبه مورد بررسي قرار مي گيرد. در عين حال برخي 
اكانت هاي توييتري تصوير نامه شكايت فرزند حجاريان را كه به دبيرخانه مجلس ارسال شده 
است، منتشر كردند. علي خضريان، نماينده مردم تهران در مجلس يازدهم در توييتر خود 
مدعي شده بود:  سعيد حجاريان و فرزندش با اعمال نفوذ، رديف بودجه خودكفايي گندم را 

حذف كرده و واردات اين كاال ادامه يافته است.

 يك نماينده ديگر كرونايي شد 
 محمد علي پور، نماينده مردم ماكو، چالدران، شــوط و پلدشت در مجلس شوراي اسالمي 
با انتشار  يادداشتي در صفحه شخصي خود از ابتالي خود به كروناويروس خبر داد. تاكنون 
3 نماينده مجلس به دليل ابتال به كرونا درگذشته اند. پيش از اين، وحيد جالل زاده، نماينده 

مردم اروميه و علي زنجاني، نماينده مردم نقده و اشنويه به كرونا مبتال شده بودند. 

 هيأت 13نفره ناظر كنكور
احمدحسين فالحي، سخنگوي كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي از 
تشــكيل هيأتي 13 نفره از تعدادي از نمايندگان مجلس و وزارت بهداشت جهت نظارت بر 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي در برگزاري كنكور سراســري خبر داد. به گزارش ايسنا، اين 
هيأت 13نفره متشكل از 8 نماينده مجلس شوراي اسالمي و 5 نفر از وزارت بهداشت است. 8 
نماينده مجلس از 4 كميسيون آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و اجتماعي هستند كه قرار است 

بر رعايت پروتكل هاي بهداشتي در زمان برگزاري كنكور نظارت كنند.

كليات طرح شفافيت آراي نمايندگان 
ديروز در كميسيون آيين نامه تصويب مجلس

شــد و اعضاي كميســيون بررسي 
جزئيــات آن را به بعــد از وصول نظــرات مركز 

پژوهش هاي مجلس موكول كردند.
براســاس طــرح شــفافيت آراي نماينــدگان، 
هيأت رئيســه مجلس موظف اســت در پايان هر 
جلسه علني مجلس شــوراي اسالمي آراي هريك 
از نمايندگان را به تفكيك موافق، مخالف، ممتنع 
و عدم مشاركت در ســامانه اطالع رساني مجلس 
شوراي اسالمي به صورت شفاف اعالم كند؛ به نحوي 
كه مشــاهده و داده پردازي آن بــراي آحاد مردم 

امكان پذير باشد.
به دنبال تصويــب كليات طرح مذكــور جمعي از 
نمايندگان كه از ابتداي مجلس بر ضرورت شفافيت 
رأي نمايندگان تأكيد مي كردند دست به قلم شدند 
و در صفحات شخصي شان در شبكه هاي اجتماعي 
ابراز خرســندي كردند و نوشتند كه مجلس وعده 

خود را فراموش نكرده است.
شفافيت آراي نمايندگان يكي از وعده هاي اصلي 
اصولگرايان در كارزار انتخاباتــي يازدهمين دوره 
مجلس شــوراي اســالمي بود و به دنبال تصاحب 
اكثريت بهارستان از ســوي اين طيف، تحقق اين 

وعده به آزمون راستي آزمايي آنان بدل شده است.
طرح شفافيت آراي نمايندگان اوايل ارديبهشت ماه 
گذشته از سوي هيأت رئيســه اعالم وصول و براي 
بررسي بيشتر به كميســيون تخصصي اش يعني 

كميسيون تدوين آيين نامه ارجاع داده شد.

 طرح شفافيت آرا در پي چيست؟
براساس ماده واحده طرح شفافيت آراي نمايندگان 
آمده اســت كه با عنايت به منطق قانون اساســي 
به ويژه اصل 69 و رويه تصويب اصول آن در مشروح 
مذاكــرات تصويب قانــون اساســي در خبرگان 
ســال هاي 1358 و 1368 و تجارب موفق جهاني 
درباره شفافيت و با عنايت به اينكه عملكرد و رأي 
وكيل نمي توانــد از موكل پنهان باشــد و با توجه 
به مطالبه عمومي مردم و تعهــد اكثر نمايندگان 
مجلس يازدهم بــه مردم بــراي پيگيري موضوع 
و به دليل نقش مهم شــفافيت در مبارزه با فســاد 

و ويژه خــواري و نظر به اينكه پيش از اســتفاده از 
سيستم الكترونيكي، آراي نمايندگان در جلسات 

علني شفاف بوده است، ارائه شده است.
براساس اين طرح، گزارش حضور، غياب، تأخير و 
نيز ماموريت هاي داخلي و خارجي تمام نمايندگان 
نيز بايد هر ماه توسط هيأت رئيسه مجلس به طور 

شفاف در سامانه مذكور اطالع رساني شود.
طبق تبصره اين طــرح، در مواردي كه حداقل 15 
نفر از نمايندگان درخواســت رأي گيري مخفي با 
ورقه دهند، ابتدا بدون بحث نسبت به درخواست 
رأي گيري مي شــود و در صورت تصويب، در اصل 
موضوع مورد درخواست رأي گيري مخفي با ورقه 

انجام خواهد شد.
موافقان اين طرح معتقدند كه با شــفاف شدن آرا، 
نمايندگان با دقت بيشــتري به مباحث حســاس 
و اثرگذار كشــور رأي مي دهند، بايد مســئوليت 
رأي شــان را بپذيرند؛ چراكه مــردم از تصميمات 
نمايندگان شان درباره اســناد مهم كشور و قوانين 
سرنوشت ســاز مطلع مي شــوند و مي توانند علل 
موافقت يا مخالفت نماينده بــا مباحث مرتبط را 

جويا شوند.
داستان شفافيت آراي نمايندگان قريب به 3 سالي 
مي شود كه در بهارستان مطرح شــده است. اين 
طرح نخســتين بار از ســوي محمدجواد فتحي، 
نماينده تهــران در مجلس دهم در آذر ســال 96 
به هيأت رئيسه ارائه شــد كه البته اعالم وصول آن 
قريب به 9 ماه به تعويق افتاد؛ تا اينكه در مرداد ماه 
97حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده اصولگراي 
شاهين شهر طرحي شــبيه به ايده فتحي را با نام 
طرح شــفافيت آراي نمايندگان بــا 29امضا تهيه 
كرده و به هيأت رئيسه مجلس تحويل داد؛ طرحي 
كه درنهايت با توافق فراكسيون اميد و فراكسيون 
واليي به صورت مشــترك و با 68امضا از ســوي 

هيأت رئيسه مجلس ارائه شد.
يك فوريت طــرح شــفافيت آراي نمايندگان در 
نشست 14شــهريور 97بهارستان به رأي گذاشته 
شد، اما يك فوريت آن با 59رأي موافق، 108رأي 
مخالــف و 5رأي ممتنع از مجمــوع 194نماينده 

حاضر از سوي مجلس رد شد.
مجلس دهم اما يك بار ديگر بحث شــفافيت آرا را 

در دســتور كار خود قرار داد كه باز هم در تصويب 
آن ناكام ماند. آنچه سبب شــد كه طرح شفافيت 
آراي نظام تقنيني مورد توجــه مجلس دهمي ها 
قرار بگيرد، گذشته از اهميت آن، حساسيت اذهان 
عمومي به غائله شــفافيت بود كه در محرم ســال 
گذشته از سوي جمعي از تندروهاي اصولگرا براي 
به چالش كشــيدن مجلس دهم به جريان افتاد؛ 
غائله اي كه سخنان تند عليرضا پناهيان، روحاني 
منتقد جناح اصالحات در نقد مجلس استارت زننده 
آن بود و در شــبكه هاي مجازي و ديگر رسانه ها با 

سرعت قابل توجهي بازتوليد شد.
دومين طرح مربوط به شــفافيت آراي نمايندگان 
نيز در آبان ماه سال گذشــته مطرح شد كه باز هم 
به رغم امضاهاي پرشــمارش مورد تصويب صحن 

مجلس قرار نگرفت.
نماينــدگان مجلس دهم بــر اين بــاور بودند كه 
شــفافيت آراي نمايندگان درصورتي مؤثر و مفيد 
است كه آراي ديگر نهادهايي كه در تصويب قانون 
مؤثر و نقش آفرينند مثل شوراي نگهبان، شوراهاي 
عالي فرهنگي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و... 
نيز شفاف باشد وگرنه شفافيت آراي نمايندگان در 
بزنگاه هاي سياسي به ابزاري براي تحت فشار قرار 

گرفتن نماينده بدل مي شود.
 به گزارش همشهري، همان ايام ميرمحمد صادقي، 
معاون قوانيــن مجلس دهم اعالم كرد شــفافيت 
آرا به حريت نمايندگان ضربــه مي زند؛ چراكه در 
آيين نامه داخلي مجلس هم اين موضوع پيش بيني 

شده كه بعضي رأي گيري ها بايد مخفي و در ورقه 
انجام شود. بر همين اساس بود كه اگرچه اكثريت 
مجلس نامشــان ذيل طرح بود، اما در عمل به آن 

رأي مخالف دادند.
بعد از اتمام دوره دهم مجلس اصولگرايان راه يافته 
به مجلــس يازدهم بر شــفافيت آراي نمايندگان 
تأكيد و طرحي را در همين راســتا تهيه كردند كه 
حاال خبر رسيده كلياتش در كميسيون آيين نامه 

تصويب شده است.
حال بايد ديد با تصويب جزئيات طرح در كميسيون 

و ارجاع آن به صحن علنــي، مجلس يازدهمي ها 
در روند بررســي آن، چه تدبيري اتخاذ مي كنند. 
پيش بيني مي شود با تصويب اين طرح در صحن، 
آراي مصلحتي در مجلس باال بــرود؛ به طوري كه 
نمايندگان برخالف عقيده و نظرشان و فقط براي 
فرار از قضاوت جامعه و موكالنشــان، با يك طرح 
موافقت و مخالفت مي كننــد. اين آفتي بود كه در 
مجلس دهم هم مخالفان طرح شــفافيت آرا بر آن 
تأكيد مي كردند؛ بايد ديد مجلس يازدهم براي اين 

آفت چه تدبيري مي انديشد.

طرح شفافيت آرا در يك قدمي تصويب مجلس

برخي نمايندگان جوان مجلس پيش از تصويب طرح شفافيت آرا، رأي خود را در معرض ديد عموم مي گذارند. 

مجلسمصلحتانديشميشود؟
گزارش

زاكاني به سياسي ترين مركز 
پژوهشي رفت

باالخره بعد از انتخاب پرسروصداي مهرداد بذرپاش به رياست ديوان 
محاسبات -بازوي نظارتي مجلس- روز گذشته عليرضا زاكاني يكي 
از مهم ترين بازيگران و بازيگردانان مجلس يازدهم، به كرســي مركز 
پژوهش هاي مجلس نشست؛ جايي كه به عنوان بازوي مشورتي مجلس، 
در نگاه اول نظر كارشناسي خود را روي طرح هاي مجلس و لوايح دولت 
ارائه مي دهد اما گزارش هاي اين مركز مي تواند سوگيري و مسير آراي 
نمايندگان مجلــس را تعيين كند، براي همين ايــن مركز كه اواخر 
مجلس چهارم و اوايل مجلس پنجم بــه ابتكار محمدجواد الريجاني 
راه اندازي شد، در ســال هاي بعد به يكي از سياسي ترين بخش هاي 
مرتبط با مجلس تبديل شــد. چنانچه در مقطعي دولت احمدي نژاد 
برخي گزارش هاي اين مركز را سياسي و جانبدارانه خواند و در برخي 
موارد گزارش هاي اين مركز چنان تلخ بود كه از خروجي وب ســايت 
مركز پژوهش هاي مجلس حذف شد. اين مركز در طول عمر 25ساله 
خود به يكي از مهم ترين مراكز پژوهشي و تحقيقاتي تبديل شده كه 
به اســناد و مدارك زيادي دسترسي دارد و به اســتناد همين اسناد 
گزارش هاي جنجالي مختلفي را در سال هاي اخير منتشر كرده است. 
گزارش هايي مثل ازدواج موقت و تأثير آن بر تعديل روابط نامشــروع 
جنسي، بررسي قرارداد كرسنت و قرارداد ال نود، قانون مبارزه با قاچاق 
و گزارش هايي از اين دست كه بعضا همسو با نظر كلي مجلس وقت هم 
نبوده است. با اين حال تفكرات رئيس اين مركز كه توسط هيأت امناي 
مركز پژوهش هاي مجلس انتخاب مي شــود، معموال نزديك به تفكر 
رئيس مجلس است. رياست هيأت امناي مركز پژوهش هاي مجلس 
برعهده رئيس مجلس است و طبيعي است كه سياستمداري همسو با 
خود در مركز پژوهش هاي مجلس بگمارد. اما قصه همسويي عليرضا 
زاكاني با محمدباقر قاليباف متفاوت از دوراني است كه كاظم جاللي 
و احمد توكلي به انتخاب علي الريجاني در مركز پژوهش هاي مجلس 
رياست مي كردند. عليرضا زاكاني از مؤسسين و دبيركل اوليه تشكل 
اصولگراي جمعيت رهپويان انقالب اسالمي اگرچه در سال84 مسئول 
ستاد جرياني بود كه محمدباقر قاليباف را پشتيباني مي كرد اما در همين 
انتخابات مجلس يازدهم به عنوان رقيب قاليباف در رياست مجلس خود 
را معرفي كرد و بعدها در پي مذاكرات پشت پرده از رقابت با قاليباف كنار 
كشيد؛ مذاكرات به اصطالح برد-برد براي دو منتقد اصلي دولت و برجام 
كه يكي به رياست مجلس رسيد و ديگري به رياست مركز پژوهش هاي 
مجلس. زاكاني كه در مجالس نهم، هشتم و هفتم حضور داشت يكي 
از معروف ترين منتقدان توافق ها و قراردادهايي مثل برجام و كرسنت 
است. به همين دليل حضور او در مركز پژوهش هاي مجلس را بايد زنگ 
خطر ديگري براي دولت روحاني دانست؛ همچنان كه حضور مهرداد 
بذرپاش را در ديوان محاسبات. البته حساب زاكاني با بذرپاش را بايد 
جدا كرد، او اگرچه در انتخابات مجلس به قم رفت و با چهره هاي جبهه 
پايداري ائتالف كرد اما در تمام اين سال ها به سياستمداري تبديل شده 
كه سياست را در فسادستيزي تعريف كرده است. او كه از منتقدان جدي 
حسن روحاني بوده و هســت، تيرماه96 كمتر از 2 ماه پس از انتخاب 
حسن روحاني به رياست جمهوري در يادداشتي با عنوان »امروز بايد 
يك طرفه صلح كرد« نوشت: به نظر امروز بايد هوشيار بود، از جنجال 
پرهيز كرد و حتي آتش بس يك طرفه داد و در درگيري هاي خودساخته 
جريان مفتون و يا مرعوب غرب جز به همدلي و كمك براي برون رفت 
از وضع موجود و رفع مشكالت مردم نپرداخت و با نقد منصفانه -بدون 
نيش زدن هاي بيجا- و دفاع واقع بينانه -از هركس هرچند منتقدين 
خود- در پرتو منطق و انصاف خويش با ايجاد آرامش، فرصتي به عموم 
مردم داد تا با بازشناسي سره از ناسره، راه اصالح اساسي جهت گيري 
مسئوالن كشور را فراهم آورند. به هر صورت عليرضا زاكاني به عنوان 
پنجمين رئيس سياسي ترين مركز تحقيقاتي و پژوهشي كشور منصوب 
شــد؛ جايي كه پيش از او فقط احمد توكلي با سابقه اقتصادي در اين 
مركز رياست كرده بود و بقيه ازجمله جواد الريجاني، محمدرضا خاتمي 

و كاظم جاللي وجه سياسي شان غلبه داشت.

مراسم معارفه عليرضا زاكاني به عنوان رئيس مركز 
پژوهش هاي مجلس ديروز برگزار شد

گزارش حضور، غياب، ماموريت هاي داخلي و خارجي تمام نمايندگان  بايد هر ماه توسط هيأت رئيسه منتشر شود

ميرمحمد صادقي، معاون قوانين مجلس 
دهم: شفافيت آرا به حريت نمايندگان ضربه 
مي زند؛ چراكه در آيين نامه داخلي مجلس 
هم اين موضوع پيش بيني شده كه بعضي 
رأي گيري ها بايد مخفــي و در ورقه انجام 
شود. بر همين اساس بود كه اگرچه اكثريت 
مجلس نامشان ذيل طرح بود، اما در عمل 

به آن رأي مخالف دادند
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يادداشت

 هوشنگ صدفي
روزنامه نگار

علي الحساب عيدتان مبارك

 استادفرهيخته اي از استادان دانشگاه 
غيرانتفاعي، پيامكي برايم فرســتاده 
كه از منظرحرفه اي و آموزشــي قابل 

اعتناســت: »با ســالم و تبريك عيد ســعيد قربان؛ به اطالع 
مي رســاند مبلغ 5 ميليون ريال به عنوان علي الحساب حقوق 

تيرماه به حساب همكاران محترم واريز شد.«
 فارغ از هرگونــه داوري درباره اين پيامك شــعف بر انگيز آن 
هم در آســتانه 2 عيد مذهبي؛ نوع برخورد يك مركز آموزشي 
و فرهنگي آن هم با اســاتيد گرانمايه بعد از چند سال و اندي 
تالش و دلســوزي براي فرهنگ و آموزش كشــور؛ مايه تاثر و 
تعجب شد. درســت اســت ويروس كرونا كمر به انهدام نسل 
بشــر بســته اما رفتار غيراخالقي و غيرحرفه اي اين دانشگاه 
عظيم الجثه غيرانتفاعي با آن همه ســاختمان؛ دبدبه و كبكبه 
آموزشي و فرهنگي نشــان داد كه رفتار آنان نيز كمتر از اين 
ويروس وحشــي و ناشــناخته نيســت، به گمانم در قاموس 
مديران مالي آن ذره اي از اخالق و كرامت انساني وجود ندارد. 
احتماال مديــران بافرهنگ اين دانشــگاه غيرانتفاعي؛ حقوق 
ماهانه را با مبلغ ناچيز يارانه دولتــي يا كمك معاش كارگران 
اشتباه گرفته اند. هرچند بعيد مي دانم با توجه به تداوم شيوع 
ويروس كرونا در تمامي اماكن آموزشي و علمي؛ در فصل پاييز و 
زمستان؛ بتوان دوباره با شهريه هاي آنچناني دانشجويان؛ بنياد 

اين دانشگاه هاي غيرانتفاعي را مستحكم كرد. 
شايد هنوز برخي مديران آموزشــي به اين باور نرسيده اند كه 
كرونا؛ فصل جديدي را در سيســتم آموزشــي كشور و جهان 
گشوده اســت؛ فصل وداع با ساختار آموزشــي كهنه و ناتوان. 
به رغم تمام تبليغات دولتي و ادعاهاي مســئوالن آموزشي در 
زمينه مدارس هوشــمند ؛ مجازي و غيره ذلك، شوربختانه يا 
خوشــبختانه اين ويروس ناقابل كرونا بوده كه تمام رشته هاي 
مديران آموزشــي رادر طــول اين ســال ها در زمينه آموزش 

ديجيتال و مجازي به كل پنبه كرده است.
براي اســتادي كه در شــرايط فعلي دريافت حقــوق كمتر از 
6 ميليون تومان در ماه؛ غلطيدن درآســتانه خط فقر هســت 
نمي دانم اين 500هزار تومان ناقابل؛ چــه كمكي به زندگي و 
معاش اين افراد فرهيخته دانشــگاهي خواهد كرد؛ آن هم در 
زمانه اي كه ســرعت صعود قيمت مواد غذايي و كاالها به جان 

نوسان دالر بسته است.
اميدوارم عزيــزان فرهنگي دانشــگاه غيرانتفاعــي ازفرصت 
پيش آمده با حضور پررنگ ويروس كرونــا؛ تجربه بيندوزند و 
ساختارهاي آموزشي خود را هرچه زودتر دگرگون كنند، طبعا 
اگر ساختار آموزشي اين دانشگاه يا مدارس كشور سال ها پيش 
تغيير يافته بود اين بيماري فراگيرمي توانست نه در قالب تهديد؛ 
بلكه فرصت تغيير سامانه آموزشي، فرجه اي براي پااليش نيروي 

انساني متورم و مازاد ساختار آموزشي قلمداد شود.
به نظر مي رســد مســئوالن مالــي ايــن دانشــگاه عظيم و 
فراگيردوست دارند به نحوي استادان و همكاران آموزشي خود 
را متعجب كنند تا در هنگامه فرارسيدن 2 عيد سعيد قربان و 
غدير؛ استادان دانشگاه را ذوق زده كنند. راستي تا يادم نرفته 
به مسئوالن دانشگاه عظيم الجثه با مديران ارشد كثيرالمشاغل 
بگوييم:»علي الحســاب عيدتان مبارك«؛ آبادگران روستاها، 
بخش ها، شهرهاي دور و نزديك ايران كه توانستيد شهروندان 
ايراني را از مهد تا لحد به تحصيل واداريد ولي كمي متخلق به 

اخالق و كرامت انساني باشيد.

سومين پويش ملي  »مشق احسان« آغاز شد
 دفتر مشق براي دانش آموزان 

شهرهاي دور 

رئيس ســتاد اجرايي فرمان امام از 
آغاز ســومين پويش ملي »مشق آموزش

احسان« و ارسال يك ميليون بسته 
كيف و نوشــت افزار ايراني براي توزيع در مناطق 

محروم كشورخبر داد.
صبح ديروز و درآستانه بازگشايي مدارس، سومين 
پويش ملي و سراسري »مشــق احسان« باهدف 
جــذب مشــاركت  هاي مردمي و توزيــع كيف و 
لوازم التحرير ايراني در مناطق كم برخوردار كشور، 
توسط بنياد احسان ستاد اجرايي فرمان امام آغاز 
شــد. محمد مخبر، رئيس ســتاد اجرايي فرمان 
امام دراين مراســم كه در مجتمع شهداي انقالب 
اسالمي سرچشمه تهران برگزار شد از توزيع يك 
ميليون بسته كيف و نوشت افزار دراين مرحله خبر 
داد: ارزش هركدام ازاين بسته ها 150 هزار تومان 
برآورد شــده و اعتبار كل محموله 150 ميليارد 

تومان خواهد بود.
او درباره نحوه توزيع اين بسته ها نيزگفت: 5 هزار 

گروه جهادي و مردمي همكار ستاد اجرايي فرمان 
امام در سراســر كشور اين بســته ها را در مناطق 

كم برخوردار به صورت رايگان توزيع خواهند كرد.
تمام اقالم اين كيف و نوشــت افزارها كامال ايراني 
هستند و براي تأمين اين اقالم 100 كارگاه كوچك 
تعطيل شده، احيا شــدند و 30 كارگاه جديد نيز 
راه اندازي و 2هزار شــغل جديد ايجاد شد. رئيس 
ستاد اجرايي فرمان امام افزود: در راستاي تحقق 
كامل عدالت آموزشي، تاكنون 1300 مدرسه در 
مناطق محروم احــداث و تحويل وزارت آموزش و 

پرورش داده ايم.
مخبر خاطرنشان كرد: تا پايان امسال 200 مدرسه 

ديگر نيز تحويل آموزش و پرورش مي شود.
مخبر از طرح ستاد اجرايي فرمان امام براي اهداي 
تبلت به دانش آموزان مناطق محروم نيز خبر داد و 
افزود: با توجه به شرايط كرونا و برگزاري كالس هاي 
درس به صورت آنالين و اينترنتي، به زودي 15 هزار 
تبلت به دانش آموزان اين مناطق اهدا خواهيم كرد. 

محمدصادق خسروي عليا
خبر نگار

كرونــا هنــوز يكه تازي 
مي كــــند و خـيــــال گزارش

عقب نشيني ندارد. ركورد 
مرگ ومير بر اثر اين بيمــاري هر چند 
هفته و حاال هر چند روز يك بار شكسته 
مي شود. با اين حال فشارهاي اقتصادي 
و معيشــتي مردم را از خانه امن شــان 
بيرون كشــيده و موجب شــده تعداد 
زيادي از آنها روزانه در فضاهاي عمومي 
حضور داشــته باشــند. تــالش براي 
همزيستي با كرونا ادامه دارد؛ همانطور 
 كــه باورهــاي نادرســت دربــاره 
كوويد -19هم ادامه دارد. بســياري از 
مردم بــا وجــود مخاطــرات مرگبار 
كوويد-19 به باورهاي نادرســتي اتكا 
مي كنند و از طريق آن تالش مي كنند 
بار رواني همزيستي با كرونا را از طريق 
دســت كم گرفتن اين بيماري كاهش 
دهند. با افزايش آمار فوتي هاي كرونا و 
افزايش شمار خانواده هاي داغدار، نوعي 
سوگواري مجازي براي نزديكان متوفيان 
در جامعه رايج شــده اســت. تصاوير از 
دســت رفتگان در صفحات شبكه هاي 

اجتماعي منتشر 
و  مي شــود 
وابســتگان هم 
اين عكس ها را به 
ك  ا شــتر ا
مي گذارنــد و با 
شــيوه  ايــن 
مجازي به سوگ 
ماتــم  و 

مي نشينند.
واكنش كاربران 
ي  شــبكه ها
اجتماعــي بــه 
ايــن تصاويــر 
دوگانه است؛ اگر 

متوفي فرد سالخورده  اي باشد، تكليف 
مشــخص اســت، هيچ كاربري چون و 
چرا نمي كنــد و با تســليت گفتن ابراز 
همدردي مي كند و تمام، اما اگر آن عزيز 
دست رفته جوان يا ميانسال باشد، جمله 
سؤالي:» بيماري زمينه اي داشت؟!« را 
پيوســت ابراز تأسف شان مي كنند. اين 
جمله پرتكرار ترين واكنشــي است كه 
نه تنها در شــبكه هاي اجتماعي منتشر 
و پرسيده مي شود، بلكه جمله پرتكرار 
زندگي روزمره همه ماســت؛ جمله اي 
كه نشــان مي دهد مردم بــاور ندارند و 
شــايد نمي خواهند باور كنند كه كرونا 
مي تواند كودكان، جوانان و حتي آنهايي 
كه بيماري زمينه اي ندارند و سيســتم 

ايمني قوي دارند را هم از پا درآورد.

كرونا حريف ما نمي شود
آقاي نادري، اســتاد دانشگاه و 11سال 
است كه حســابداري تدريس مي كند. 
۴0ســالگي را رد كرده و از آن افرادي 
است كه روزانه اخبار و يافته هاي كرونا را 
دنبال مي كند. او حتي دقيقا و به درستي 
مي داند كدام كشورها به وضعيت سفيد 
رســيده اند و كدام يك در مورد كشف 
واكســن كرونــا 
نتيجــه مثبــت 
گرفته انــد. امــا 
بــا وجــود اين 
اطالعات دقيق، 
هنوز از شــنيدن 
خبر مــرگ يك 
جــوان ســالم و 
قبراق بر اثر كرونا 
متعجب مي شود. 
مي  گويــد:  او 
»نمي دانم شايد 
اين يك مقاومت 
ذهني اســت كه 
باور  نمي خواهم 
كنم اين ويروس لعنتي مي تواند حريف 
افراد سالم و پرتوان هم شود. پيش زمينه 
فكري هر آدمي اينطور طراحي شده كه 
به زندگي اميدوار باشد و با داليل واقعي 
و غيرواقعي مــرگ را از خود دور بداند. 
االن كه خوب فكر مي كنم يادم مي آيد 
كه اين خبري كه شما داديد را چندبار 
از گوشه و كنار شــنيده ام، اما راستش 
چون نمي خواهم باور كنم به آن اهميت 
نداده ام. شايد به اين خاطر است كه اگر 
باور كنــم، مرگ را به خــودم نزديك تر 

حس مي كنم.«
رئيس يكي از شعبه هاي بانك خصوصي 
هم بــا اطمينــان مي گويد كســي كه 
مقاومت بدنش زياد اســت، هيچ وقت 
قرباني كرونا نمي شود: »به نظرم آنهايي 

كه بيمــاري زمينه اي عزيز از دســت 
رفته شان را پنهان مي كنند، كامال حق 
دارند. انگار در جامعه اينطور جاافتاده كه 
مرگ بر اثر كرونا براي افرادي كه بيماري 
زمينه اي دارند چندان دردناك نيست. 
منطق بيرحمانــه اي كه مي گويد دير يا 
زود اينها پرمي كشيدند و مي رفتند حاال 
چه بر اثر كرونا و چــه به خاطر بيماري 
اوليه شــان. به نظرم اينكــه  مي گويند 
افراد ســالم و بدون بيمــاري زمينه اي 
هم به خاطر كرونا به كام مرگ مي روند 
يك دروغ بزرگ اســت. خودم شنيدم 
كه يكي از معاونان وزارت بهداشت هم 
مي گفت 90درصد متوفيــان بيماري 
زمينه اي داشتند. پنهان كردن موضوع 
بيماري هاي زمينه اي افراد متوفي باعث 

شده اين اخبار كذب شايعه شود.«

موضوع خيلي جدي نيست
ويروس كوويدـ19 هنــوز يك بيماري 
تازه وارد است و هر روز رفتار تازه اي از آن 
كشف مي شود. اوايل شيوع اين ويروس 
و در روزهايي كه يافته هاي متخصصان 
در مورد اين بيمــاري از االن كمتر بود، 
اطالعات اوليه اي از كرونا در اختيار مردم 
قرار گرفت؛ اطالعاتي كه بيشتر حول اين 
محور بود كه كــودكان، جوانان و افراد 
سالم از گزند اين بيماري در امانند و تنها 
افراد بيمار و ســالمندان قربانيان اصلي 

كرونا هستند.
3 ماه بعد، اخبار تازه اي از كرونا رســيد 
كــه تغييــر رفتــار ويــروس را اثبات 
مي كرد؛ اينكه اين بيماري پير و جوان 
نمي شناسد؛ اينكه افراد سالم هم قرباني 
شده اند و آمار افزايشي ابتالي كودكان 
نگراني ها را افزايــش داد و تحليل هاي 
پيشين را به نوعي ابطال كرد. حاال بيش 
از يك ماه از انتشار اين خبرها مي گذرد، 
امــا هنوز بســياري از مردم بــه همان 

يافته هاي اوليه استناد مي كنند.
خانم نظامي خانه دار است و مي گويد 
اين اخبار را كمتر شنيده است؛ طوري 
كه از نگاه او گويي خيلي جدي نيست 
و به قطعيت نرسيده: »فكر كنم يكي، 
دوبار از تلويزيون شنيده ام كه بچه ها و 
جوان ها هم درگير كرونــا و زبانم الل 
مرگ ومير شده اند. اما خيلي تلويزيون 

به ايــن خبرها 
تكيــه نكــرد؛ 
يعنــي مثــل 
خبرهاي ديگه 
روزي چندبار 
تكرار نشد؛ به 
طــر  همين خا
مي كنم  فكــر 
اينكه مي گويند 
ن هــا  ا جو
و  بچه هــا  و 
آدم هاي سالم از 
كرونا مي ميرند، 
خيلي  موضوع 
واقعي و درستي 

نيســت و گرنه اينقدر سرسري گرفته 
نمي شد.«

درحالي كــه هنــوز خيلــي از مردم 
خطرناك بودن ويــروس كوويدـ 19 
را براي جوانــان و افراد ســالم جدي 
نگرفته اند، تدروس آدهانوم گبريسوس 
كه ســمت دبيركلي سازمان بهداشت 
جهانــي را بر عهــده دارد، بــا لحني 
هشــدارگونه خطاب به جوانان تأكيد 
كرد: »شما هم در مقابل ويروس كرونا 
مصون نيســتيد، اين ويروس ممكن 
اســت شــما را براي چند هفته روانه 
بيمارستان كند يا حتي باعث مرگتان 
شود.« وزير بهداشت و معاونان او هم از 
اوايل خرداد امسال بارها بر تغيير رفتار 
كرونا تأكيد كرده و هشدار داده اند كه 

تمامي افراد جامعــه، حتي كودكان و 
جوانان در معرض ابتالي از نوع شديد 
به اين بيماري هســتند و كرونا نه تنها 
مي تواند آنها را مبتال كند كه مي تواند 

برايشان مرگبار هم باشد.
منتقدان مي گويند: عادي جلوه دادن 
شــرايط كنونــي و اظهــارات مبهم و 
چندپهلوي برخي مسئوالن و همچنين 
برخي متخصصان تأثير مخربي بر شيوه 

مواجهه مردم با كرونا داشته است.
تكرار اظهاراتي مثل اينكه »25درصد 
جمعيت ايران كرونا گرفته اند و خبردار 
نشــده اند« يــا »ويــروس كرونا مثل 
سرماخوردگي است« باعث شده افرادي 
كه جوان ترند و از سالمت نسبي جسمي 
برخوردارند، تصور كنند كرونا براي آنها 
يك سرما خوردگي ساده است و خطري 
تهديدشــان نمي كند. بي پروايي آنها، 
زير پا گذاشتن پروتكل هاي بهداشتي 
و تغيير ندادن سبك زندگي سابق شان 
گواه اين موضوع است. بسياري از آنها 
در تجمع هاي غيرضروري حضور پيدا 
مي كنند، در مكان عمومي گعده هاي 
دوستانه شان برپاست، كافه و  رستوران 
مي رونــد و از همــه خطرناك تــر در 

قهوه خانه ها قليان دود مي كنند.
 اين موضوع صرفا 
مربوط بــه ايران 
نيســت، سازمان 
بهداشت  جهاني 
دليل  به تازگــي 
شــيوع دوبــاره 
ويروس كرونا در 
اروپا را اعالم كرده 
و انگشت اتهام را 
نان  به سمت جوا
رفتــه  نشــانه 
اســت. تدروس 
ادهانوم، دبيركل 
ســازمان جهاني 
بهداشــت 2 روز 
 قبــل اعــالم كــرد؛ شــيوع مجدد

كوويدـ 19 در شــماري از كشورهاي 
اروپايي و نيمكره شمالي با كاهش توجه 
جوانان در فصل تابستان مرتبط است. 
او گفته، شــواهد گوياي آن است كه 
جوانان نسبت به رعايت محدوديت ها 
و مقررات بهداشتي در فصل تابستان 
كم توجه هستند و سختگيري آنها در 
رعايت فاصله اجتماعي و مراقبت هاي 
بهداشــت فردي كاهش يافته است؛ 
درحالي كه جوانــان و كــودكان نيز 
مي توانند به اين ويروس مبتال شــوند 
و از اين رو آنها نيز بايد در دوران شيوع 
كوويد-19 توجه زيادي به اين بيماري 
نشان بدهند، ماســك بزنند و فاصله 

اجتماعي را رعايت كنند.

هنوز بسياري تصور مي كنند كوويد-19 فقط براي سالمندان و افراد مبتال به بيماري، خطرناك است

»بيماري زمينه اي« داشت؟ نداشت
خبرهاي كوتاه

شيوه نامه بهداشتي برگزاري 
آيين محرم ابالغ شد

مفــاد شــيوه نامه هاي برگزاري مراســم 
و آيين نامه هــاي محــرم مورد نظر ســتاد 
ملي مديريــت و مقابله با بيمــاري كرونا و 
وزارت بهداشت، با امضاي عليرضا رئيسي، 
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت، ابالغ 
شد. اين شــيوه نامه براي همه شهرها فارغ 
از ســفيد، زرد يا قرمز بودن وضعيت شان، 
الزم االجراست. به گزارش همشهري به نقل 
از وزارت بهداشت، شيوه  نامه ابالغی به اين 

شرح است: 
1. دسته هاي عزاداري در محيط هاي باز با 
حفظ فاصله فيزيكي بين هــر فرد به اندازه 

۴مترمربع )از هر طرف 1.5 متر(
2. زدن ماســك براي عزاداران حسيني در 
تمام مراســم و محافل ضروري و مهم ترين 

عامل كنترل شيوع كروناست.
3. افراد مسن و داراي بيماري هاي مزمن در 
منزل عزاداري كنند و در مجالس عمومي به 

هيچ وجه شركت نكنند.
۴. برگزاري مراســم در فضاي باز، اولويت 
اصلي مجالس حســيني باشد، و درصورت 
اضطرار در محيط هاي بسته بايد يك چهارم 
ظرفيت مكان و با حفظ فاصله فيزيكي برگزار 
شــود. )هر چقدر ارتفاع سقف محيط هاي 
بسته بلندتر باشد مثل 6 يا 8 متر، به فضاي 
باز نزديك تر اســت؛ مســئله اصلي تهويه 

هواست.(
5. حركت هيئت ها از يك هيئت به هيئت 
ديگر و تجمع هيئت ها، يكي از عواملي است 
كه به شدت در انتقال كرونا مؤثر است و نبايد 

صورت بگيرد.
6. جهت زنجيرزني در دسته هاي عزاداري، 
حتما از زنجير هاي شــخصي استفاده شود 
و يــا زنجيرها به اشــخاص تا پايــان دهه 
عزاداري واگذار شــود تا زنجير ها بين افراد 

دست به دست نشود.
۷. استفاده از طبل و ســنج و دمام و ديگر 
ادوات به دليل تحرك بــاالي افراد و تجمع 
افراد يكي از عوامل انتقال كروناست و نبايد 

صورت بگيرد.
8. تمهيداتــي انجام پذيرد كــه در هنگام 
ورود و خروج عــزاداران از مجالس تجمع 
مردم نباشــد. مردم به نوبت و با فاصله وارد 

يا خارج شوند.
9. حتي االمكان نذورات حسيني به سمت 
كمك هاي مومنانه و توزيع مواد غذايي درب 
منازل برود. اگر در جايي نذر غيرقابل تغيير 
بود، با نظارت كارشناس هاي بهداشتي پخت 
و توزيع صورت بگيرد و به صورت بيرون بر در 
ظرف هاي يك بار مصــرف به نحوي توزيع 
شود كه تجمع مردم را به دنبال نداشته باشد.
10. مهم تريــن مســئله ای كــه در مورد 
عزاداري هــا هنوز بــه اتفاق نرســيده ايم، 
برگزاري مراســم در محيط بسته به مدت 

بيش از يك ساعت است.

 بســياري از مردم با وجود 
مخاطرات مرگبار كوويد-19 
به باورهاي نادرســتي اتكا 
مي كننــد و از طريــق آن 
تالش مي كنند بــار رواني 
همزيستي با كرونا را از طريق 
دست كم گرفتن اين بيماري 

كاهش دهند 

 اگر متوفي فرد سالخورده  اي 
باشد، تكليف مشخص است، 
هيچ كاربــري چــون و چرا 
نمي كند و با تسليت گفتن ابراز 
همدردي مي كند و تمام، اما 
اگر آن عزيز دست رفته جوان 
يا ميانسال باشد، جمله سؤالي: 

» بيماري زمينه اي داشت«

گزارش دو    

3 و نيم ميليون دانش آموز براي آموزش آنالين، گوشي هوشمند يا تبلت ندارند

 پويشي براي كمك به  دانش آموزان محروم
فهيمه طباطبايي

خبر نگار

 »ســه و نيــم ميليــون دانش آموز دسترســي به 
هيچ وســيله هوشــمندي ندارنــد و نمي توانند در 
كالس هاي مجازي مدارس شركت كنند و به همين 
دليل خطر ترك تحصيــل آنها وجــود دارد.« اين 
خبري اســت كه وزير آموزش و پرورش در حاشيه 
برگزاري نهمين نشست شــوراي هماهنگي ارتقاي 
شاخص هاي آموزشي و پرورشــي مناطق محروم و 
كمتر توسعه يافته به خبرنگاران داده و گفته بايد تا 
شروع سال تحصيلي براي اين مسئله فكري كنيم. 
شروع ســال تحصيلي يك ماه ديگر اســت؛ يعني 
نيمه شهريور و رئيس ســتاد ثبت نام مدارس وزارت 
آموزش و پرورش گفته كه اين آمار از خود اظهاري 
دانش آموزان در زمان ثبت نــام و همچنين گزارش 

معلمان در استان هاي مختلف به دست آمده است.

نيكوكاران كمك كنند
حاال آموزش و پــرورش براي حل ايــن معضل در 
يك ماه باقي مانــده مي خواهد چه كنــد و چگونه 
مي خواهد جلوي كاهش نرخ پوشــش تحصيلي را 

در ايران  بگيرد؟
محســن حاجي ميرزايي، وزير آمــوزش و پرورش، 
اول از همه رفته سراغ ظرفيت نيكوكاران و گفته كه 
»خيران مدرسه ساز مي توانند با تمركز بر خريد تبلت 
براي دانش آمــوزان، مدارس را به خانــه نيازمندان 
ببرند.« بعد از آن هم با نهادهاي اقتصادي مانند بنياد 

بركت، بانك ها، شركت پتروشيمي، سازمان برنامه 
و بودجه، بنياد مســتضعفان جلسه گذاشته و از آنها 
درخواست كمك براي تهيه تبلت دانش آموزي كرده 
اســت.  حاجي ميرزايي گفته در كنار اين فراخوان 
براي خريد تبلت دانش آمــوزي، » به همه مدارس 
ابالغ كرديــم تا براي تك تك دانش آمــوزان برنامه 
ويژه اي را طراحي و وضعيت هر دانش آموز را تا قبل از 
۱۵ شهريور مشخص كنند كه آيا اين دانش آموز قادر 
به دريافت آموزش هاي مجازي هست يا خير و اين 

موضوع را اعالم كنند.«

دانش آموزان اتباع خارجي هم هستند
در كنار ســه ونيم ميليــون دانش آمــوز ايراني كه 
دسترسي به لوازم هوشمند براي شركت در كالس 
درس را ندارند، رئيس ستاد ثبت نام مدارس وزارت 
آموزش و پــرورش از دانش آمــوزان اتباع خارجي 
نام برده و گفته اســت: »اميدوارم كميسارياي عالي 
پناهندگان نقش خودش را در ايــن زمينه ايفا كند 
و شرايط اين دانش آموزان را به طور ويژه مورد توجه 

قرار دهند.«

ارزان ترين گوشي هوشمند چند؟
به گفته فروشــندگان موبايل، ارزان ترين گوشــي 
هوشمند موجود در بازار بين دو تا دو و نيم ميليون 
تومان اســت كه مي توان خريد و اين جدا از هزينه 
اينترنت ماهانه اســت كه بايــد دانش آموز بپردازد. 
هم اكنون 7 گيگابايت اينترنت يك ماهه 24هزار و 
۵00تومان شده كه در بسياري از موارد جوابگوي نياز 

آنها نيست و خانواده مجبور است كه در ماه 2 تا 3 بار 
اينترنت را شارژ كند.

البته رضوان حكيم زاده توضيح داده كه با ۱.۵ميليون 
تومان مي شود يك تبلت با كيفيت براي اين كودكان 
خريد و در اختيارشــان گذاشت و آموزش و پرورش 
به دنبال اين است كه هزينه هاي مربوط به اينترنت 
را براي دانش آموزان رايگان كننــد. كرونا با حضور 
طوالني خود در جامعه، روزهاي سختي را پيش روي 
وزارت آموزش و پرورش گذاشته است. آماده نبودن 
معلمان براي آموزش مجازي، دسترســي نداشتن 
دانش آموزان به ابزار هوشمند، متصل نبودن برخي 
روســتاها و مناطق مرزي به اينترنت و حتي شبكه 
تلويزيوني تنها برخي از مشكالتي است كه بر همگان 
آشكار شده و چالش هاي بزرگي را پيش روي نظام 

آموزشي ايران قرار داده است.

پويش ملي تهيه تبلت براي دانش آموزان
وزارت آموزش و پرورش پويــش ملي تهيه تبلت را 
براي دانش آموزان مناطق محروم آغاز كرده اســت. 
اين تصميمي است در آســتانه سال تحصيلي، براي 
حمايت از دانش آموزاني كه براي استفاده آنالين از 
كالس هاي درس در زمان كرونا،  موبايل هوشمند يا 

تبلت ندارند.
به گزارش همشــهري، وزارت آموزش و پرورش از 
خيران و نيكوكاران خواسته است كه امسال به جاي 
ســاخت مدرســه براي دانش آموزان تبلت بخرند. 
رضوان حكيم زاده، معاون آمــوزش ابتدايي وزارت 
آمــوزش و پرورش، گفته اســت: »هزينه ســاخت 

يك مدرسه زياد اســت اما يك تبلت دانش آموزي با 
۱.۵ميليون تومان هزينه مي تواند آموزش باكيفيت 
را در اختيار يك دانش آموز محروم قرار دهد. به اين 
ترتيب مي توان شــكاف فاصله برخورداري از فضاي 

مجازي را تا حدي كاهش داد.«
به گفتــه او، در جلســه ای كــه نماينــده بانك ها، 
شركت هاي پتروشيمي، شركت هاي بازرگاني، بنياد 
بركت، بنياد مستضعفان و ســازمان برنامه و بودجه 
حضور داشتند و به ميزباني كميته امداد برگزار شد 
ضرورت راه انــدازي يك پويش ملــي در اين زمينه 

بررسي و مطرح شده است.
او گفت: اين موضوع كه با هــر تبلت مي توانيم يك 
مدرســه براي دانش آموزان بســازيم در اين جلسه 
مطرح شــد و مورد بحث قرار گرفت. اين امري ملي 
اســت. در عين حال كه كرونا يك تهديد است اما از 

سوي ديگر فرصت هايي را ايجاد كرده است.
او گفت: همه كســاني كه عالقه مندند در امر ادامه 
تحصيل كودكان مساعدت داشته باشند، مي توانند 
با صــرف هزينه هاي بســيار كمتر از ســاخت يك 
مدرســه، با خريد يك تبلت به نوعي مدرســه را در 
دســت دانش آموز بگذارند. اين نگراني جدي وجود 
دارد كه اگر اين اتفاق نيفتد ممكن اســت تعدادي 
از دانش آموزان كه به اين امكانات دسترسي ندارند 
و محروم هستند به جمعيت بازماندگان از تحصيل 
افزوده شــوند كه اينهــا عمدتــا در مناطق محروم 
هستند و اميد است دستگاه ها و سازمان ها با احساس 
مسئوليت اجتماعي در رابطه با اين امر ملي مشاركت 

داشته باشند.
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كورس متوليان تنظيم بازار و شــركت هاي خودروسازي 
براي افزايش رســمي قيمت مصوب خودروهاي داخلي 
و اعمال شرايط ســختگيرانه ثبت نام و قرعه كشي خريد 
خودرو در حالــي ادامه دارد كه بازار بي مشــتري خودرو 
هر روز شــاهد افزايش نجومي قيمت خودروهايي است 
كه كمتر مشــتري واقعي قدرت خريــد آن را دارد. عبور 
قيمت انواع محصوالت رده قيمتي پايين ايران خودرو از 
مرز 100ميليون تومان و پرايــد و تيبا از مرز 90ميليون 
تومان، موجب شده تا نرخ برخي محصوالت رده قيمتي 
باالي ايران خودرو مانند دنا پالس به مرز 248ميليون و 
يا كوئيك آر سايپا به 119ميليون تومان افزايش يابد. اين 
افزايش قيمت، دســتاورد نرخ هاي مصوب ابالغ شده اي 
اســت كه در فاصله زماني دو ماه خرداد تا تير99 توسط 
شوراي رقابت تعيين و با تصويب ستاد تنظيم بازار براي 

اجرا به شركت هاي خودروسازي ابالغ شده است.

ناكارآمدي رشد 4درصدي توليد خودرو 
پيشي گرفتن تقاضاي انباشــته از ميزان عرضه خودرو و 
فروش قطره چكاني خودروسازان در حالي به عنوان متهم 
اصلي افزايش قيمت خودرو در حاشيه بازار قلمداد مي شود 
كه آمارهاي رسمي وزارت صنعت و خودروسازان از رشد 
4.3درصدي تيراژ توليد خودروهاي ســواري طي 4ماه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حكايت دارد. 
بر اساس آمار هايي كه ايران خودرو، سايپا و پارس خودرو 

در ســامانه كدال ارائه كرده اند، اين سه خودروساز طي 
4ماه نخســت امســال در مجموع بيــش از 263هزارو 
500دستگاه خودروي ســواري توليد كرده اند كه حجم 
تيراژ آنها در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 4.3درصد 
افزايش يافته اســت. مجموع تيراژ توليد اين سه شركت 
خودروسازي از 252هزار و 588 دستگاه در 4 ماه نخست 
ســال 98 به 263هزار و 52۷دســتگاه در 4ماه نخست 
سال99 رسيده است. براساس اين آمار، ايران خودرو طي 
4 ماه ابتدايي امســال 132هزار و 326دستگاه خودروي 

ســواري توليد كرده كه در مقايســه با 98هــزار و 5۷3 
خودروي توليد شــده در مدت مشابه سال گذشته، رشد 
34.2درصدي داشــته اســت. همچنين اين شركت در 
تير ماه امسال 35هزار و 836دســتگاه خودروي سواري 
توليد كرده كه نسبت به توليدات مدت مشابه سال گذشته 
22.9درصد رشد داشته است اما حجم فروش اين شركت 
در  ماه گذشــته با كاهش 28.9درصدي نسبت به ميزان 
فروش تير ماه 98 به26هزار و 611دستگاه رسيده است. 
همچنين آمارها نشان مي دهد توليد تجميعي خودروهاي 

با موافقت ســازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان، قيمت مصوب انواع تاير توليد داخل كشــور 
25درصدديگر افزايش يافته است كه با محاسبه 30درصد ديگر افزايش علي الحسابي كه همين يك ماه پيش اعمال 
شده بود، قيمت الستيك در بازار كشور به طور رسمي تا 55درصد افزايش مي يابد. به گزارش همشهري، افزايش 
هزينه  توليد تاير به واسطه افزايش نرخ ارز، تغيير ارز پايه واردات و تخصيص نيافتن ارز به واردات، اعم از مواداوليه و 
محصول نهايي، در ماه هاي ابتداي امسال، كمبود و گراني 1.5تا 2برابري قيمت الستيك در بازار كشور را به همراه 
داشت. درخواست توليدكنندگان از سازمان حمايت براي افزايش قيمت مصوب اين كاال بار اول يك ماه پيش با 
افزايش 30درصدي پاسخ داده شد، اما به تازگي سازمان حمايت براي بار دوم قيمت مصوب تاير را 25درصد ديگر 
افزايش داده است. البته به گفته مصطفي تنها، سخنگوي انجمن توليدكنندگان تاير، به دليل اختالف نظري كه 
در نحوه محاسبه و اعمال اين افزايش قيمت ميان شركت هاي توليدكننده وجود دارد، هنوز اين 25درصد جديد 
ابالغ و اعمال نشده است. افزايش 55درصدي قيمت تاير توليد داخل در حالي است كه واردات الستيك سبك 

به دليل تعرفه بسيار باال و واردات الستيك سنگين نيز به دليل مشكالت تامين ارز با موانع زيادي روبه روست.

تعلق نگرفتن ارز دولتي به بسياري از فعاليت هاي توليدي و تجاري مدتي است كه همه گيري گراني را در 
بازار كاالهاي اساسي به همراه داشته است. به گزارش همشهري، حذف ارز دولتي توليد شكر و تخصيص 
نيافتن ارز نيمايي را بايد ازجمله مهم ترين عوامل گراني و نوسان قيمت شكر دانست كه فعاليت ساير صنوف 
وابسته به شكر مثل قنادي ها را هم تحت تأثير قرار داده است. دولت در سال 99 برمبناي ارز نيمايي قيمتي 
را براي كارخانه هاي شكر تعريف و توليدكنندگان را موظف كرد كه شكر را براساس نرخ مصوب به خريداران 
عرضه كنند. با اين حال گفته مي شود از لحاظ تامين بازار مشكلي وجود ندارد. سرپرست معاونت بازرگاني 
داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأكيد بر اينكه كمبود شكر نداريم، گفت: بخش عمده شكر از محل 
توليد داخل تامين مي شــود كه از شــهريور ماه به بازار مي آيد. محمدرضا كالمي، سوءاستفاده و عملكرد 
خالف قانون عده اي را دليل گراني شكر عنوان كرد و افزود: در كشور 2نوع شكر چغندري و نيشكري توليد 
مي شود و تقريبا از خرداد هر سال تا شهريور نيز شــكر وارداتي در بازار وجود دارد و هيچ كمبودي در اين 

زمينه احساس نمي شود.

كاهش صادرات فرش ايران اعم از دستباف و ماشيني همزمان با ركود بازار داخلي، توليدكنندگان فرش را با 
زيان مواجه كرده است. به گزارش همشهري، در سال هاي اخير توليدكنندگان فرش ماشيني توانسته اند با 
ايجاد تنوع در توليد، بازار داخلي را ازتوليدات تركيه ای بازپس بگيرند و به موفقيت هاي صادراتي خوبي هم 
برسند، اما جهش نرخ ارز، تحريم  و اخيرا هم كرونا بازارهاي صادراتي ايران را كم و كمتر كرده است. اين در 
حالي است كه در بازار داخلي نيز تحت تأثير همين عوامل، قدرت خريد مردم كاهش يافته و بازار كاالهاي 
غيراساسي تقريبا كساد است. به گفته رئيس اتحاديه فرش ماشيني و موكت تهران، توليدكنندگان هم اكنون 
با مشكل تامين مواداوليه و الياف كه با قيمت هاي متغير عرضه مي شود، مواجه هستند و نظارتي در بازار آن 
وجود ندارد. الياف عمدتا از آلمان، تركيه و هند وارد مي شود و بعد برخي ريسنده ها الياف خود را متناسب با 
نرخ دالر عرضه مي كنند، به طوري كه در سال جاري قيمت الياف 3نوبت افزايش يافته است. به گفته محمد 
هادي كماليان قيمت الياف در پي افزايش نرخ دالر 100 تا 150درصدي رشد داشت كه باعث شد قيمت 

فرش ماشيني هم 30 تا 40درصد گران تر شود.
قيمت برخي انواع فرش ماشيني در سايت هاي فروش آنالين قيمت برخي انواع تاير توليد داخل با اعمال 25درصد افزايش اخير در بازار  قيمت انواع قندوشكر در ميادين ميوه و تره بار تهران

فن بازار 

راسته بازار

  ايــن روزهــا بســياري از كارمندان و 
دانشجويان ناچارند وظايف و تكاليف خود را 
از خانه انجام دهند، كاربرد و اهميت اينترنت 
در خانه بيشتر از قبل به چشم مي آيد. براي 
اســتفاده از اينترنت خانگي ضروري ترين 

وسيله مودم است.
  مودم هاي ADSL در بازار انواع متفاوتي 
دارد كه براي خريد بهتر، الزم است با اين 
تفاوت ها تا حدودي آشــنا شــويم. تعداد 
پورت هــاي LAN موجــود در مودم هاي 
ADSL يكــي از عوامل ايجــاد تفاوت در 
 ADSL آنهاســت. امروزه اكثر مودم هاي
در 2نوع تك پورت و 4پورت توليد و عرضه 
مي شــوند. عامل مهم ديگر در پورت هاي

LAN، سرعت آنهاست.
  معمــوال مودم هاي موجــود، با پورت 
Mbps 100/10 و تعداد محدود و جديدتر 
 Mbps ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ آنها با پورت سرعت

عرضه مي شود.
  مــودم ADSL بــا اســتفاده از زوج 
ســيم تلفن، اينترنت را دريافت كرده و با 
پورت LAN يــا WiFi ايــن اينترنت را به 
كامپيوتر هايي كه از آن استفاده مي كنند، 

انتقال مي دهد.
  اگر شــما تنها يك كامپيوتر در منزل 
يا محل كارتــان داريد كــه مي خواهيد از 
اينترنت به صورت كابلي اســتفاده كنيد، 
مودم هاي تك پورت نياز شــما را برطرف 
مي ســازد، اما اگر تعداد كامپيوتر هايي كه 
مي خواهنــد از اينترنت به صــورت كابلي 
استفاده كنند بيشتر از يك كاربر است، بايد 

سراغ مودم هاي 4پورت برويد.
  تعداد و نوع آنتن هاي موجود در مودم نيز 
از اهميت ويژه اي برخوردارند، به طوري كه 
مي توان گفت هرچه تعداد آنتن هاي مودم 
بيشتر باشد پهناي باند مودم ها نيز بيشتر 
مي شود. مودم ها در انواع تك آنتن، 2آنتن 
و 3 آنتن هم به صورت آنتن اينترنال و هم 

اكسترنال وجود دارد.
  يكي از مهم ترين نكاتي كــه در انتخاب 
مودم هاي ADSL اهميت دارد امكان ارائه 
اينترنت به صورت WiFi اســت.  WiFiيا 
اســتاندارد IEEE 802.11 پروتكل انتقال 
 ديتــا از طريــق وايرلــس روي فركانــس

 GHz 4/2 يا GHz 5 اســت كه خود شامل 
 b می شود كه  a/ b/g/n/ac استاندارد هاي

قديمي ترين وac جديدترين آنهاست.
  براي داشتن حداكثر سرعت ممكن مثاًل 
AC 1750 Mbps بايد هم مودم و هم كارت 
 شبكه وايرلس از اين اســتاندارد مشترك

AC 1750 Mbps  پشــتيباني كنــد، 
در غيراين صــورت با باالترين اســتاندارد 
مشــتركي كه پشــتيباني مي كنند، كار 

خواهند كرد.

  در بازارعبدل آباد مي توانيد بســياري 
از كاالهــا را بــا قيمت مناســب تر تهيه 
كنيد، ازجملــه پارچــه. تفاوت هايي كه 
پارچه فروشــي هاي عبدل آباد با ســاير 
پارچه فروشــي ها دارد موجب شده تا اين 
بازار مورد توجه بســياري از افرادي قرار 

گيرد كه نياز به پارچه دارند.
 در اين بازار انواع پارچــه را در طرح ها و 
رنگ ها، مدل ها و متناســب با كاربردهاي 
متفاوت مي توانيد پيدا كنيد و ويژگي همه 
آنها اين اســت كه از همتايان خود در ديگر 
راسته هاي پارچه فروشي ارزان تر هستند. 
اگر كمــي در اين بازار بگرديــد، مي توانيد 
پارچه هايي را پيــدا كنيد كه قيمت آنها در 
قياس با كيفيت شان بسيار باورنكردني است.

  پارچه در اين بازار به هر شكلي به فروش 
مي رسد. طاقه اي، متري، كيلويي و تكه اي، 
از انواع روش هاي فروش پارچه در اين بازار 
است. اگر بخواهيد پارچه را به شكل متري 
بخريد، پول خيلی بيشتري بايد نسبت به 
زماني كه همان پارچه را به شكل كيلويي 
می خريد، پرداخت كنيد. اگر مي خواهيد 
ميزان زيادي از يك نــوع پارچه را بخريد 
بهتر است به شــكل طاقه اي خريد كنيد. 
در اين شكل از خريد پارچه، تخفيف خريد 

آخر جنس نيز به شما تعلق مي گيرد.
  اين بــازار در محدوده طــرح ترافيك 
نيســت و براي رفتن بــه آن مي توانيد از 
وسيله نقليه شخصي خود استفاده كنيد؛ 
به ويژه در روزهاي اخير كه به دليل شيوع 
بيماري كرونا توصيه مي شــود از وسايل 
نقليه عمومي كمتر استفاده كنيم. اما در 
شرايط عادي بهترين وسيله براي رسيدن 

به اين بازار مترو است.
  ايســتگاه متــروي عبدل آبــاد جزو 
ايســتگاه هاي خــط3 مترو اســت. اين 
ايســتگاه بيــن 3منطقــه 18، 1۷ و 19 
قرار گرفته اســت و همين باعث شــده تا 
3مكان مختلف ديگر را نيز پوشش دهد. 
نعمت آباد، عبدل آباد و شــهرك ولي عصر 
3مكان اصلي ای هســتند كه توسط اين 

ايستگاه پوشش داده مي شوند.

راهنماي خريد مودم

پارچه فروشي عبدل آباد

   شتاب قیمت ها در حاشیه بازار خودرو
برخالف سياستگذاري متوليان تنظيم بازار و كميته خودرو مبني بر عرضه خودرو به خريداران واقعي براي 
كاهش تقاضاي انباشته و كم كردن شكاف قيمت كارخانه و حاشيه بازار خودروهاي داخلي، با اتمام فصل نخست 
قرعه كشــي خودرو و اعالم نرخ هاي مصوب جديد خودروهاي داخلي توسط شوراي رقابت، افزايش رسمي 
قيمت اين خودروها نه تنها موجب كاهش فاصله قيمت مصوب و بازار اين خودروها نشده است بلكه قيمت اين 
خودروها در حاشيه بازار سير صعودي به خود گرفته است. رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو 
در مورد جديدترين قيمت خودروهاي پرتيراژ سايپا و ايران خودرو در حاشيه بازار به همشهري گفت: اعالم نرخ 
مصوب جديد خودروها باعث افزايش قيمت انواع محصوالت ايران خودرو و سايپا در حاشيه بازار شده است 
به نحوي كه روز شنبه هفته جاري در محصوالت ايران خودرو، قيمت پژو ۴۰۵ به 1۲۹ميليون تومان، پژو ۲۰۶ 
تيپ ۲ به 1۵3ميليون، پژو ۲۰۶ تيپ ۵ به 1۹۰ميليون، پژو ۲۰۶صندوقدار به1۸۲ ميليون، دنا به ۲۰۴ميليون و 
دنا پالس به ۲۴۷ تا ۲۴۸ميليون تومان افزايش يافته است. سعيد موتمني در مورد نرخ حاشيه بازار محصوالت 
سايپا نيز افزود: در محصوالت سايپا، نيز قيمت وانت 1۵1 به ۸۸ميليون و ۵۰۰ هزار، سايپا 111 به ۹1ميليون، 
ســايپا 131 به ۷۹ميليون و ۵۰۰ هزار، تيبا صندوقدار به ۹1 ميليون و ۵۰۰هزار و تيبا ۲ و ساينا نيز هر كدام به 

1۰۴ميليون، كوئيك ساده 11۴ميليون و قيمت كوئيك آر به 11۹ميليون تومان رسيده است.

چند و چون

تأثير خودتحريمي بر افت صادرات فرش

صادرات فرش دستباف ايران در ۲ سال 
اخير كاهش بســيار شديدي داشته و 
به نظر مي رســد فرش ايران در عرصه 
بين المللي از دوران طاليي خود فاصله 
گرفته است. كارشناســان داليلي از 
قبيل افزايش نرخ ارز كه منجر به گراني 
مواد اوليه توليد شده، افزايش دستمزد بافندگان و البته تحريم را 
در كاهش صادرات مؤثر مي دانند. از اين ســه، گراني مواد اوليه و 
افزايش حقوق بافندگان، به طور مستقيم به حوزه توليد برمي گردد 
و شرايط توليدكنندگان را در مركز توجه قرار مي دهد. با محمدعلي 
زرينه كفش، رئيس اتحاديه توليدكنندگان، بافندگان و حرفه های 

وابسته به فرش دستباف گفت وگو كرده ايم.

در شــرايط عادي چه ميزان از توليد فرش دستباف 
كشور صادر مي شود؟

گرچه گفته مي شود كه 80درصد ميزان توليد ساالنه فرش دستباف 
كشور صادر مي شود اما واقعيت اين است كه هيچ گاه ما آمار دقيقي از 
ميزان توليد ساالنه فرش كشور نداشــته ايم و نداريم، به همين دليل 
آمارهاي صادراتي كه براساس درصدي از توليد بيان شود، صحيح و قابل 
اطمينان نيست. دليل نبود آمار دقيق از توليد اين است كه بخشي از 
فرش هاي  توليدي كشور به صورت كارگاهي توليد نمي شود و شناسنامه 
ندارد. براي احصاي آمار دقيق توليد بايد دارهاي قالي در همه منازل 
شناسه دار و براساس آن قالي بافان بيمه  شوند. داشتن آمار دقيق توليد، 
باعث افزايش توان مديريت توليد فرش در كشور مي شود، به اين معني 
كه بافندگان براي بهبود كيفيت توليد و انتخاب طرح و نقش هايي با 
قابليت باالي صادراتي مشاوره و راهنمايي مي شوند و به جايي مي رسيم 

كه فرش ايران در هيچ بازاري بدون مشتري نماند.
داليل كاهش صادرات فرش دســتباف ايران را چه 

مي دانيد؟
پارســال كل صادرات فرش دســتباف ايران ۷0ميليون دالر بود كه 
20ميليون دالر آن صادرات چمدانــي و 50ميليون صادرات گمركي 
بوده است. اين آمار بسيار ضعيف و در حد فاجعه است، اما دليل كاهش 
صادرات تنها تحريم يا كرونا نبوده است. صادركنندگان ما با مسايلي 
مثل خودتحريمي  و مشكالت قانونگذاري مواجهند. مدت زمان شش 
ماهه اي كه براي صادرات تعيين شده دست صادركنندگان را بسته و 
آنها مجبورند به هر صورت فرش را بفروشــند و ارز حاصل از فروش را 
به صورت نيمايي به بانك مركزي برگردانند. متأســفانه قانونگذار به 
اين موضوع توجه نداشته كه شايد فرش در مدت 6 ماه فروش نرفت يا 
خريدار با فروشنده توافق كرد كه يك سال بعد هزينه را بپردازد. اگر اين 
مشكالت و چالش هاي داخلي حل شود رونق به صادرات برمي گردد. 
آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه هزينه توليد فرش در كشور 
از رشد 5 تا 6برابري قيمت دالر تأثير پذيرفته اما قيمت آن 5يا6برابر 
نشده و نهايتا دوبرابر شده است. افزايش تعرفه واردات ابريشم و گراني 
ديگر مواداوليه وارداتي بر قيمت نهايي فرش تأثيرگذار بوده و در 6 ماه 

آينده تأثير بيشتري خواهد گذاشت.
كاهش صادرات فرش تا چه حد بر ميزان توليد و بازار 

داخلي تأثيرگذار بوده است؟
روند صادرات فرش بر توليد اثرگذار اســت اما آنچه در سال هاي اخير 
بسيار فراتر از ميزان صادرات بر افت توليد اثر داشته، نبود بيمه قالي بافي 
است. افت صادرات البته مانع افزايش قيمت فرش در بازار داخلي شده و 
اين موضوع انگيزه و به تبع آن ميزان توليد را كاهش داده ولي بر ميزان 
استقبال داخلي تأثيري نداشته است، كمااينكه سال گذشته كه كل 
صادرات ۷0ميليون دالر بود، حدود20ميليون آن چمداني بود و اين 
يعني شهروندان فرش را خريداري كرده اند. اما از آنجا كه كل ابريشم 
مورد استفاده در توليد فرش با واردات تامين مي شود، افزايش قيمت 
ارز از يك سو و افزايش تعرفه  واردات از سوي ديگر قطعا قيمت فرش  
را افزايش خواهد داد و در اين صورت خريد هم كاهش مي يابد. قيمت 
ابريشم از هر كيلو 600 تا ۷00هزار تومان، به يك ميليون و 500هزار 
تومان رسيده و اين تنها تأثير افزايش نرخ دالر است، آثار افزايش تعرفه 

واردات هم به زودي خود را نشان خواهد داد.

اعالم نرخ مصوب جديد كارخانه و سخت تر شدن شرايط قرعه كشی موجب افزايش  بيشتر 
نرخ حاشيه بازار انواع خودروهای داخلی شد

شوک نرخ مصوب به بازار خودرو

قيمت ) تومان( مدلبرند
R 151.000.000 205/60 گل مركورييزد تاير 

R 14550.000 185/65 گل اورانوسيزد تاير 

R 13493.۷50 165/65 گل ساترنيزد تاير 

R 13550.000 1۷5/60 گل P601بارز 

R 148۷1.250 205/60 گل P624بارز 

R 13481.250 165/65گلP660بارز 

R 14531.250 185/65 گل KB2۷كوير تاير 

R 1۷1.000.000 225/65 گل KB۷00كوير تاير 

R 13493.۷50 1۷5/60 گل ساريناايران تاير 

R 1568۷.500 185/65گل كارناايران تاير 

قيمت )تومان (مشخصاتنام برند
2.215.000كد 100۷سرمه اي 1000شانه باغ ارمنگين مشهد

1.950.000 ۷00شانه گيسو سرمه اي 12متريكاشان

12002.450.000شانه گل برجسته )هايبالك( كرمشبستان

1.350.000كد 8۷034سرمه اي ۷00شانه ريز ماهيمشهد

2.450.000طرح مهرسا رنگ كرم 1200 شانه استانداردماهريس

481.000كد C738.XN طرح فانتزي زمينه گردوييسهند 

114.000طرح اتاق كودك كد 4034ساوين 

1.350.000ملورين سرمه اي ۷00شانهكاشان

986.000 طرح نايين آبي درباري36010زمرد مشهد

593.000طرح 14003زمينه كرمزمرد مشهد

قيمت ) تومان( مشخصاتنام كاال
8.500يك كيلوگرميشكر بسته بندي

325.300كيلوگرميشكر بسته بندي

542.200كيلوگرميشكر بسته بندي

۷.300هر كيلوگرمشكر فله دولتي

328.000كيلوگرميقند شكسته بسته بندي

546.000كيلوگرميقند شكسته بسته بندي

1090.000كيلوگرميقند شكسته بسته بندي

9.000هر كيلوگرمقند شكسته فله

8.900هر كيلوگرمقند كله فله

9.000هر كيلوگرمقند حبه پرسي

با تصويب و ابالغ كميته قيمت گذاري و ستاد تنظيم 
بازار خودرو، انتظار خودرو سازان براي افزايش رسمي 
نرخ مصوب محصوالت شان زودتر از موعد سه ماهه 
تعيين شده شــوراي رقابت)شهريور ماه امســال( محقق و قيمت انواع خودروهاي 
پرتيراژ داخلي گراني رسمي ۲۰تا 3۵درصدي را شاهد بوده است. با اين روند دور تازه 
عرضه خودروي داخلي با پيش شرط هاي اعالم شده و به صورت قرعه كشي در دستور 
كار مسئوالن ستاد تنظيم بازار و خودروسازان قرار گرفته است. اما ميزان قابل توجه 
افزايش رسمي قيمت مصوب اين خودروها نه تنها موجب كاهش شكاف نرخ مصوب و 
حاشيه بازار خودرو نشده بلكه مسابقه گراني خودرو از كارخانه تا بازار، نرخ هايي را براي 

خودروهاي داخلي رقم زده كه شايد در سال گذشته هيچ كس تصور آن را نمي كرد. با 
تعيين و ابالغ دور دوم افزايش رسمي قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي در سال جاري، 
نوسان نرخ ارز و عرضه قطره چكاني خودروسازان، نرخ حاشيه بازار انواع خودرو در حالي 
سير صعودي به خود گرفته كه متوليان تنظيم بازار خودرو تالش مي كنند تا با سخت تر 
كردن شرايط قرعه كشي شانس واسطه ها و دالل ها از ثبت نام و دريافت خودروهاي 
داخلي را كاهش دهند. از سوي ديگر گرچه آمارهاي رسمي از رشد توليد خودرو در 
۴ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حكايت دارد اما تقاضاي انباشته در بازار 
خودرو و عرضه محدود خودروسازان شرايطي را رقم زده كه اين افزايش توليد تأثيري 

در تثبيت يا كاهش قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي نداشته است.

ســواري در گروه سايپا)ســايپا و پارس خودرو( در 4ماه 
ابتدايي امســال131هزار و 201دستگاه بوده كه نسبت 
به 154هزار و 15دستگاه خودروي سواري توليد شده در 
سال98 حدود 15درصد افت كرده است. تيراژ توليد سايپا 
از ابتداي امسال تا پايان تيرماه نيز به تنهايي 11۷هزار و 
804دستگاه بوده كه در مقايسه با تيراژ توليد اين شركت 
در 4ماه سال گذشته )122هزار و 568دستگاه(3.8درصد 
كاهش يافته است. اما ســايپا در تير ماه امسال 38هزار و 
284دستگاه خودروي سواري توليد كرده كه اين حجم 
توليد نسبت به  ماه مشابه سال گذشته 26درصد افزايش 
يافته اســت. نگاهي به توليدات پارس خودرو نيز نشــان 
مي دهد كه اين شركت از ابتداي امســال تا پايان تيرماه 
مجموعا 13هزار و 39۷دستگاه خودرو توليد كرده كه در 
مقايسه با مدت مشابه پارسال 5۷.3درصد كاهش داشته 
است اما آمار توليدات اين شركت در تير ماه امسال حاكي 
از توليد 9هزار و 964دســتگاه خودروي سواري با رشد 

44درصدي نسبت به  مدت مشابه سال قبل است.

افزايش ميزان گراني رسمي خودرو
با توجه به مجوز چندي پيش شــوراي رقابت، قيمت 
محصوالت ايران خودرو و ســايپا در دور جديد فروش و 
نسبت به مرحله قبلي، افزايش قابل توجهي داشته است 
به نحوي كه ايران خودرو ســمند ال ايكس را با قيمتي 
حدود 95 ميليون تومان، پژو 206 تيپ 5 را با قيمت 103 
ميليون و 400 هزار تومان، 206 صندوقدار را با قيمتي 
بالغ بر 10۷ ميليون تومان، پارس را با قيمت 102ميليون 
و 500هزار تومان و دنــا را با قيمت 121ميليون و 600 
هزار تومان عرضه كرده است. همچنين سايپا تيبا را با 
قيمتي بين ۷8 تا 91ميليون تومان )بسته به تيپ آن(، 
ساينا را به نرخ ۷6 ميليون و 200هزار تومان و كوئيك 
معمولي را با قيمت 94ميليون و 400هزار تومان عرضه 

خواهد كرد.

دو شرط تازه ثبت نام قرعه كشي خودرو
با اعالم فصــل دوم قيمت جديــد خودروهاي داخلي در 
سال 99 از سوي شوراي رقابت، دور دوم فروش فوق العاده 
خودروسازان نيز از هفته گذشته كليد خورد. در شرايطي 
كه طي دور نخست فروش فوق العاده 2خودروساز كشور، 
به طور هماهنگ و در بازه زماني يكسان نسبت به فروش 
فوق العاده خودرو اقدام كردند اما در دور جديد، ايران خودرو 
زودتر  از سايپا طرح فروش فوق العاده  خودرو را اجرا كرد. 
همچنين طبق اعالم خودروسازان، بخش اعظم تعهدات 
مرحله نخست طرح فروش فوق العاده خودرو اجرايي شده 
اســت اما به نظر مي رسد تأخير ســايپا در اجراي مرحله 
دوم ثبت نام طرح فروش محصوالتش ناشــي از نرسيدن 
ميزان تحويل خودروهاي ثبت نامي اين شــركت به حد 
نصاب تعيين شده است. همچنين عالوه بر شروط قبلي، 
كميته خودرو 2شرط تازه را در فصل دوم فروش فوق العاده 
خودرو و لحاظ دايره شــمول متقاضيان داراي صالحيت 
براي ثبت نام را محدودتر كرده است. در اين مرحله مدت 
زمان شرط عدم خريد خودرو از 36به 48 ماه افزايش يافته 
و از ســوي ديگر پيش شرط نداشــتن پالك فعال كه در 
فصل نخست محدود به فرد متقاضي ثبت نام خودرو بود 
در اين مرحله به همه اعضاي خانواده تعميم يافته است. 
بر اين اســاس هيچ يك از اعضاي خانواده اي كه هر كدام 
از آنها داراي پالك انتظامي فعال باشــد، امكان شركت 
در قرعه كشــي فروش فوق العاده جديد خودروسازان را 
نخواهند داشت. اما تا كنون خودروسازان و كميته خودرو 
توضيح نداده اند كه چگونه خانوارهاي متقاضي ثبت نام در 
طرح فروش فوق العاده خودرو را كه داراي پالك انتظامي 
فعال هستند، شناســايي خواهند كرد و  با جود اين آنچه 
مسلم است با اين شروط تازه و تنگ تر شدن حلقه ضوابط 
و شــرايط ثبت نام متقاضيان در طرح فروش فوق العاده 
خودرو، حجم تقاضاي مشتريان براي اين خودروها  نسبت 
به فصل نخســت كه بيش از 6ميليون نفر براي دريافت 

25هزار خودرو ثبت نام كردند، كاهش خواهد يافت.

علي ابراهيمي 
دبير گروه بازار

گراني الياف؛ دليل گراني فرشبازار شكر كمبودي نداردافزايش ۵۵درصدي قيمت الستيك
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این شماره

حوزه هنری

مجید قیصری وقتی قلمش را برداشت كه بنویسد، 
اصال قصد نداشت نویسنده شود. او فقط می خواست 
تجربه های جنــگ را روی كاغذ بیاورد، اما مرتضی 
سرهنگی، در دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری، 
او را تشویق به  نوشــتن كرد. این آغاز نویسندگی 
قیصری بود؛ نویسنده ای كه بعدها عالوه بر داوری 
در جشــنواره های مختلف ادبی، آثار بسیاری در 
زمینه های جنگ، دین و موضوعات اجتماعی خلق 
كرد و برنده جوایز بسیاری شد. ما در اینجا از او درباره 
ادبیات و سیر تحول آن در نهادی چون حوزه هنری 

پرسیده ایم.

حال و هوای حوزه هنری را در سال های 
اخیر چطور دیده اید؟

حوزه هنــری در زمینه رمــان و داســتان در دوره ای 
فعالیت هــای اثرگذاری داشــت، امــا از دوره ای، این 
نوع ادبیات را كمرنگ تر ســاخت و به سمت خاطره  و 
مستندنگاری حركت كرد. البته این به معنای آن نیست 
كه نباید حوزه در این بخش ها فعالیت ســازنده داشته 
باشد، بلكه برای ما جای تعجب است كه چرا در بخش 
ادبیات خالقه عقب نشینی كرد و بی رمق شد؟ سال های 
گذشــته به گونه ای بود كه هركــس وارد حوزه هنری 
می شد، چهره های سرشناســی در این محیط حضور 
داشتند كه باعث رفت وآمد مشــتاقان بسیاری به این 
نهاد فرهنگی می شدند؛ چهره هایی چون احمد دهقان، 
محمدرضا بایرامی و رضا امیرخانی. نمی گویم همیشه 
بودند، اما رفت وآمدهایی داشتند. اما حاال حوزه از این 

زیر سایه مخملباف
بعد از تالش های مؤسسان در ســال های اول پیروزی 
انقالب كه منجر به تاسیس حوزه هنر و اندیشه انقالب 
اسالمی شد، از ابتدای دهه60 این نهاد انقالبی زیر سایه 
محسن مخملباف قرار گرفت؛ دوره ای كه مصادف بود 
با شــروع مدیریت محمدعلی زم بر حوزه. حوزه اما زیر 
سلطه برادر محسن و رفقایش قرار داشت؛ سال هایی كه 
مخملباف درباره هنر اسالمی مقاله می نوشت و »توبه 
نصوح« می ساخت، قیصر امین  پور و حسن حسینی شعر 
انقالبی می گفتند و ناصر پلنگی و حسین خسروجردی 
در حوزه هنرهای تجســمی روایتگر مضامین ارزشی 
بودند؛ دوره ای كه سوره بچه های مسجد منتشر می شد 
و حوزه در اختیار بچه های مســجد جواداالئمه بود. در 
این دوران هنرمندان حوزه هنری همسو با جناح چپ 
اسالمی بودند؛ جناحی كه دولت را هم در اختیار داشت. 
هرچند در آن سال ها هم آب هنرمندان حوزه با وزارت 
ارشــاد در یك جوی نمی رفت. اختالف برادر محسن 
با تیم انوار- بهشــتی در دهه60 باعث شد چند باری 
نخست وزیر برای رفع كدورت میان 2گروهی كه هر دو 
از نزدیكانش بودند پا پیش بگذارد. از نیمه دوم دهه60 
كه اختالف نظر 2جناح چپ و راست در عرصه سیاست 
شدت گرفت، این منازعات دامنگیر حوزه هنری هم شد؛ 
حوزه ای كه زیرمجموعه نهاد راستگرای سازمان تبلیغات 
اسالمی شده بود. اختالف تیم مخملباف با زم آن قدر باال 
گرفت تا اینكه انشعاب بزرگ در سال66 رخ داد. بیشتر 
هنرمندان شاخص حوزه در این ســال راه خروج را در 
پیش گرفتند. قیصر امین پور و دوستانش سمت سازمان 

صداوسیما رفتند و سروش نوجوان را به راه انداختند.
محســن مخملباف هم كــه سیاه مشــق هایش را در 
حــوزه انجام داده بــود بعد از فیلم هــای »بایكوت« و 
»دستفروش« كه اولی پرفروش ترین فیلم سال65 شد 
و دومی ستایش شده ترین فیلم حوزه از سوی منتقدان 
بود، به بنیاد مستضعفان رفت و همسو با چپ اسالمی، 
»عروسی خوبان« و »بایسیكل ران« را كارگردانی كرد. 
خروج چهره های شاخص، حوزه هنری را تا چند سالی با 

بحران هویت مواجه كرد.

دوران حاجی زم 
محمد علی زم بعد از ضربه كاری نخبگان حوزه هنری، 
كوشید تا با آنها كه مانده بودند كار را پیش ببرد. سطح 
كیفی محصوالت این نهاد در نیمه دوم دهه60 پایین 
آمد. زم در اندیشــه بازنگری و احیا، ســال های پایانی 
دهه60 را ســپری كرد. در غیبت مخملبــاف به نظر 
می رسید كاری از فیلمسازان باقیمانده برنمی آید. دیگر 
از آن جوشش و شور و جریان سازی  خبری نبود. چنان كه 
شاعران و نویسندگان انقالبی بازمانده هم نمی توانستند 
جای خالی قیصر امین پور و حسن حسینی را پر كنند. در 
انتهای دهه70 و در كمال ناامیدی و با كمترین همراهی 
حوزه هنری مجید مجیدی، بازیگر فیلم های مخملباف 
فیلم »بدوك« را كارگردانی كرد كه پذیرفته شــدنش 
در كن اتفاقی مهم بــود. ابراهیم حاتمی كیا ســازنده 
»مهاجر«، از معدود فیلم های موفق حــوزه در دوران 
پس از مخملباف هم وقتی خواست جواب استادش در 
عروسی خوبان را بدهد نتیجه كار فیلم واكنشی و ناموفق 
»وصل نیكان« از كار درآمد. در این سال ها مرتضی آوینی 
به حوزه آمد و پرچمدار جریانی تازه شد. سردبیری سوره 
كه نشــریه موفقی از كار درآمد و مستند سازی  درباره 
نسل كشی مســلمانان در بوســنی، آوینی را به چهره 
برجسته این نهاد انقالبی تبدیل كرد. هرچند آوینی در 
جریان راست مخالفانی جدی داشت و از روزنامه های 
كیهان و رسالت گرفته تا طیفی درون حوزه، با او مقابله 

می كردند و بعد از شهادتش بود كه ورق برگشت.
آغاز دهه70، شروعی تازه برای زم بود كه پس از یك دهه 
مدیریت حوزه، كوشید تا در این نهاد انقالبی همان راهی 
را برود كه دولت هاشمی در آن سال ها می پیمود؛ راهی 
كه دردسرهای زیادی را به همراه داشت و البته مواهب 
بسیاری. زم در دهه70 به فكر درآمدزایی برای نهاد تحت 

مدیریتش بود.
زم در حوزه هنری نهادســازی كرد. مدرسه كارگاهی 
فیلمنامه نویســی به راه انداخت و پــای هنرمندان و 
روشنفكران عرفی را به حوزه باز كرد. هفته نامه »مهر« را 
منتشر كرد كه در یكی از كم فروغ ترین دوران مطبوعات 
به موفقیتی چشــمگیر رســید و با فیلم »آدم برفی« 
نخســتین چالش رسمی اش با راست ســنتی را كلید 
زد. دوم خرداد به شــكوفایی سیاســت های زم یاری 
رســاند. آدم برفی پس از 3ســال از محاق بیرون آمد و 
پرفروش ترین فیلم سال76 شــد. یك سال بعد بازهم 
پرفروش ترین فیلم سال از دل حوزه هنری بیرون آمد و 
»مرد عوضی« ركورد فروش را شكست. موفقیت تجاری 
محصوالت هنری حوزه با دیگر سیاســت های زم برای 
درآمدزایی همراه شد. سینماداری در همین دوران از 
سوی حوزه كه مالك بیشتر سینماهای مصادره ای كشور 
شده بود جدی گرفته شــد. حاال نام حوزه در هرجایی 
به گوش می رسید؛ از واردات ســیگار گرفته تا باشگاه 
پرسپولیس! در اواخر دهه 70مخالفت ها با مدیریت حوزه 
اوج گرفت و درنهایت، ابتدای دهه80 حاجی زم مجبور 

شد بعد از 20 سال با حوزه خداحافظی كند.

محافظه كاری به سبك بنیانیان
سال80، سرانجام زم از حوزه هنری خداحافظی كرد. 
شایعه رفتن زم از یكی دو ســال قبل شدت گرفته بود 
و در نهایت در اوج فشــارهای سیاسی به حوزه و كمی 
پس از اكران فیلم »آب و آتش« كه خشم جناح راست 
را برانگیخته بود، حاجی زم با امپراتوری اش خداحافظی 
كرد و جــای خود را به حســن بنیانیــان داد؛ مدیری 
تكنوكرات كه حساســیت زدایی از حــوزه را به عنوان 
نخســتین و مهم ترین ماموریتش تعریف كرده بود. در 
دوره بنیانیان قرار بود حوزه هنری به دوران گذشته اش 
بازگردد و توقعات مخالفان و منتقــدان مدیریت زم را 
برآورده كند. در این ســال ها، به مرور پای هنرمندان و 
روشنفكران عرفی از حوزه بریده شد. نشریات حوزه به 
شكلی غیرجذاب و حتی در مواردی غیرحرفه ای، تنها 
منتشر شدند تا حساسیتی را برنینگیزند. البته در حوزه 
نشر و ادبیات، اتفاق های مثبتی رخ داد. خاطره نگاری ها 
از انقالب اسالمی و دفاع مقدس در این سال ها به شكلی 
مدون منتشر شدند. گعده های ادبی برقرار ماند و برخی 
از چهره هایی كه زمان زم از حــوزه دل بریده بودند به 
خانه شان بازگشتند. بنیانیان نه دنبال حاشیه و جنجال 
بود و نه به درآمدزایی به سبك زم فكر می كرد. ساختار 
حوزه در این دوره شــكل اداری تــری به خود گرفت؛ 
حوزه ای كه حاال بیشــتر از هنرمند و نویسنده و شاعر، 
كارمند داشــت. حوزه در دوران بنیانیان دیگر دغدغه 
جذب مخاطب گسترده را نداشت و در دورانی متفاوت 
به دنبال بازگشت به دهه60 بود. این را می شد در برخی 
محصوالت حوزه هم مشاهده كرد. هرچند دیگر به ندرت 
خبری از چپ های اســالمی بود و حوزه، حیات خلوت 
هنرمندان راستگرا شــده بود. در طول حدود یك دهه 
مدیریت حسن بنیانیان، حوزه آهسته و پیوسته به راه 
خود ادامه داد. در حوزه ســینما، مهم ترین محصوالت 
حوزه هنری را رضا میركریمی در اوایل و اواخر مسئولیت 
بنیانیان ساخت؛»خیلی دور، خیلی نزدیك« در سال83 
و »یه حبه قند« در ســال89. حوزه هنری در دهه80 
جزیره امنی بود كه از سال های ملتهب حاجی زم فاصله 
بسیار گرفته بود و به همین دلیل كمترین چالش ها را 

با دولت دوم خاتمی و دولت اول احمدی نژاد داشت.

 مومنی شریف در چهارراه حوادث
اگر بنیانیان بدون زمینه و پشــتوانه فرهنگی به حوزه 
آمده بود، جانشین او، محسن مومنی شریف، هم سبقه 
نویسندگی داشت و هم سال ها مدیریت و قائم مقامی 
بنیانیان را تجربه كرده بود. مومنی شــریف مدیری از 
بدنه حوزه هنری بود و آشــنایی و اشرافش بر این نهاد 
می توانســت امتیازی برای او و دستاوردی برای حوزه 
محسوب شود. ادبیات انقالب و دفاع مقدس ژانر مطلوب 

مومنی شریف بود و دست كم تا چندسالی حوزه در این 
زمینه كارنامه ای مقبول از خود به جا گذاشت. نكته ای 
كه این روزها به آن اشاره شده و نكته درستی هم هست، 
قدرتی است كه مومنی شریف به مدیران میانی حوزه 
هنری داد. در میــان این مدیران محمــد حمزه زاده، 
قدرت و اختیارات بیشــتری كســب كرد، تا آنجا كه 
خیلی ها به شوخی و جدی او را همه كاره حوزه هنری 
می دانســتند. ابتدای دهه90 ، ماه عسل اصولگرایان با 
محمود احمدی نژاد پس از آن خانه نشینی یازده روزه 
معروف به پایان رسید. در حوزه فرهنگ جنجالی ترین 
اتفاق دولت دوم احمدی نژاد، تعطیلی خانه ســینما 
بود. جدل های تمام نشــدنی جواد شمقدری با جامعه 
اصناف ســینمایی، درنهایت كار را به بسته شدن خانه 
سینما كشانده بود. از سوی دیگر تغییر لحن فیلم های 
ایرانی و پرداختن به معضالت طبقه متوســط شهری، 
اعتراض هایی را برانگیخته بــود. این دو اتفاق به ظاهر 
بی ربط در حوزه هنری به یكدیگر پیوند خوردند. طیف 
معروف به خانه سینما به حوزه رفتند و همزمان پروژه 
تحریم فیلم ها از سوی مدیران حوزه كلید خورد. احتماال 
عده ای با هدف منازعه با شمقدری و در سطحی باالتر 
احمدی نژاد، وارد این بازی شــدند و نتوانستند ابعاد 
گســترده چنین تصمیمی را پیش بینی كنند. حوزه 
هنری با در اختیار داشتن بیشترین سالن های سینما در 
كشور، از ابتدای سال91 وارد قصه تحریم شد و ناگهان 
همه سینمای ایران، جز طیف خانه سینما را مقابل خود 
دید. سینماگرانی كه دل خوشی از دولت دهم نداشتند 
در این زمینه حق را به جواد شمقدری می دادند. بخش 
خصوصی از همان زمان ساخت پردیس های سینمایی 
را جدی گرفت تا از نیازش به سینماهای حوزه بكاهد. در 
ابتدای دهه90 از دست  دادن سینما آزادی می توانست 
به قیمت شكســت تجاری در تهران تمام شود. چند 
ســال بعد با آمدن كورش و مگامال و... آزادی به مرور 
اهمیت سابقش را از دســت داد. در شهرستان ها هم 
اتفاق مشابهی رخ داد. تحریم فیلم ها اگر در كوتاه مدت 
به ســینماگران لطمه زد، در درازمدت به زیان حوزه 
هنری تمام شــد كه با اعالم خودمختاری، خودش را 
به انزوا كشاند. با پایان ماموریت دولت دهم و روی كار 
آمدن دولت تدبیر و امید و با كنار رفتن دشمن مشترك، 
 ماه عسل حوزه و طیف خانه سینما هم به پایان رسید. 
در این فاصله، حوزه هنری نهاد تحریم كننده سینمای 
ایران نام گرفته بود. با خروج چهره های شاخص، پروژه 
یكدست كردن حوزه كلید خورد. مجموعه ناهمگونی كه 
گرایش اصالح طلبانه داشت و با امكانات نهادی اصولگرا 
به تولید می پرداخت، جای خود را به چهره های جوانی 
داد كه از نظر گرایش سیاسی اغلب به جبهه پایداری 
نزدیك بودند یا به نحوی در مســیر رادیكالیســم گام 
برمی داشتند. مستند »راه طی شــده« و فیلم »دیدن 
این فیلم جرم است« بحث انگیز ترین محصوالت حوزه 
در این ســال ها، نه به دلیل اهمیت هنری كه به واسطه 
نگاه سیاسی شــان، مورد توجه قــرار گرفتند. در این 
سال ها نویسندگان شــاخصی چون رضا امیرخانی با 
حوزه زاویه پیدا كردند و مثل خیلی های دیگر ترجیح 
دادند كتاب هایشان را به بخش خصوصی ببرند. برخی 
از گعده ها و نشست های كالســیك حوزه هم به پایان 
داستانشان رســیدند. بحران مالی اواخر دهه90 دامن 
حوزه هنری را هم گرفت؛ حــوزه ای كه از نهادی مولد 
به مرور كامال تبدیل به مجموعــه ای فربه و كم بازده 
شد. حاال دادمان جایگزین مومنی شریف شده و چنین 
میراثی را تحویل گرفته است. انتظار می رود مدیر جوان 
و تازه نفس حوزه، پس از رصدكردن مشكالت، سكانس 
تغییرات را كلید بزند. نهادی كه بیشترین بودجه اش را 
صرف حقوق دادن به كاركنانش می كند كه اغلبشان 
نه هنرمند بلكــه كارمند هســتند، نیازمند تحرك و 
تجدیدنظر در برخی سیاست هایش است تا شاید بتواند 
به روزهایی بازگردد كه نهادی تأثیر گذار بود. حوزه اگر 
می خواهد اهمیتش را بازیابد چاره ای جز تن دادن به 

تغییر ندارد.

   حوزه هنــری بــا نام »كانون نهضــت فرهنگی 
اســالمی« به ابتكار طاهره صفارزاده شاعره انقالب و 
تعدادي ازدوستان و همفكرانش تأسیس شد و پس از 
چند ماه به »حوزه اندیشه و هنر انقالب اسالمی« تغییر 

نام پیدا كرد.
   سیدعلی موسوی گرمارودی درباره كانون نهضت فرهنگی اسالمی می گوید: »خدا 
گواه است پیشنهاد از مرحوم طاهره صفارزاده بود، ولی چون اهل خودبزرگ بینی نبود، 
من را جلو انداخت و من دبیری این كانون را برعهده گرفتم. در این كانون افراد بزرگی 
همچون مقام معظم رهبری، شهید بهشتی، شهید باهنر، متوسلی، مرحوم طاهره 
صفارزاده و بنده حضور داشتیم و عضو هیأت مؤسس این كانون بودیم؛ البته بعضی هم 
بودند كه بعدها راه شان را جدا كردند. نخستین اعالمیه ای كه شاه را خلع كرد از سوی 

همین كانون بود كه در اواخر پاییز سال1۳5۷ و اوایل دی ماه همان سال انجام شد«.

   آغاز فعالیت رســمی حوزه هنری؛ حــوزه، نهادی 
زیرمجموعه سازمان تبلیغات اسالمی كه از فعالیت های 
هنری و فرهنگــی حمایت می كند. ایــن نهاد ابتدای 
دهه1۳۶۰ به سازمان تبلیغات اسالمی پیوست. ساختمان اولیه حوزه اندیشه و هنر 
انقالب اسالمی در خیابان فلسطین بود و در این میان بخشی از مصالح مصرفی حوزه را 
از مراكز مصادره ای انقالب تامین كردند. نخستین مدیر این نهاد نیز محمدعلی زم بود.
   جـمعی از هـنرمندان حوزه از قبیل قیصر امین پور، سـیدحـسن حـسینی، 
سلمان هراتی و... در اعتراض به تغییراتی كـه در سیاست های مدیریتی  حوزه  رخ  

داده  بود، از آن خارج شدند.

   ماهنامه سوره؛ ســردبیر اول این مجله سیدمحمد 
آوینی بود. بعــد از مدتی ســیدمرتضی آوینی )برادر 
سیدمحمد( جایگزین او شــد و كار انتشار ماهنامه را 
تا 4۰ شــماره ادامه داد. بعد از شهادت سیدمرتضی در 
فروردین ۷۲، ماهنامه مدتی متوقف ماند و پس از آن دیگرانی چون سیدمحمد آوینی، 
سیدعلی میرفتاح و سیدعبدالجواد موسوی كار را ادامه دادند. اواخر سال۸1 وحید 
جلیلی سردبیری این ماهنامه را برعهده گرفت. اما پس از انتشار ۳۰ شماره به دلیل 
اختالفات فكری بین هیأت تحریریه و مسئوالن حوزه هنری، تحریریه چهارم اخراج 

شدند. پس از آن سردبیری این ماهنامه برعهده محمد حمزه زاده گذاشته شد.

پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی؛ این پژوهشگاه با داشتن 
۹ گروه علمی، ۶ مركز پژوهشی نیز ایجاد كرده است: مركز 
مطالعات دینی هنر، مركز مطالعات هنر و فرهنگ ایران، 
باشگاه هنرپژوهان جوان، مركز خالقیت های هنری، مركز 
دائمی همایش ها و نشســت های علمی و مركز تحصیالت تكمیلی. همچنین تأسیس 

كتابخانه و مركز اسناد كتابخانه تخصصی و انتشار مجله تخصصی »بیناب«.

مؤسسه آموزش عالی ســوره؛ معاونت آموزش حوزه 
هنری ســازمان تبلیغات اســالمی در این سال اقدام 
به تأسیس مؤسسه آموزش عالی ســوره غیردولتی 

غیرانتفاعی نوع دوم كرد.

۱۳۵۷۱۳68

۱۳69

۱۳۷2

۱۳60

4 دهه با حوزه هنری

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی كه سال هاست از مفهوم موفقیت فاصله 
گرفته و دامنه تأثیر گذاری اش كاهش یافته، بــا آمدن مدیری جوان، دورانی 
تازه را آغاز می كند. انتخاب مهدی دادمان به جای محســن مومنی شریف را 
شــاید بتوان مهم ترین اتفاق در حوزه فرهنگ در این روزها دانست. در بیش 
از چهاردهه، حوزه هنری به عنوان نهادی انقالبی، آشیانه هنرمندانی بوده كه 
گرچه بعدها هركدامشان سرنوشتی متفاوت یافتند، ولی روزگاری هنر انقالب 
را نمایندگی می كردند؛ هنرمندان، شــاعران و نویسندگانی كه بسط دهنده 
نگاهی آرمان گرایانه و انقالبی بودند. در این سال های طوالنی خیلی ها آمدند و 
رفتند، ولی حوزه هنری همچنان ماند؛ حوزه ای كه از دهه۸۰ دچار افول شد و در 
دهه۹۰ به دالیل متنوع و متعدد، بخشی از اهمیت و تأثیر گذاری اش را از دست 
داد. میراثی كه امروز به مهدی دادمان رســیده، یك نهاد فربه ولی كم حاصل 
است؛ نهادی كه در گذر زمان بسیاری از قابلیت هایش را از دست داده. حوزه 
در این سال ها تماشاگر فعالیت نهاد انقالبی تازه تأسیسی شده كه هدفمند تر و 

منسجم تر اهداف و ماموریت هایش را دنبال می كند: سازمان اوج.
اوج در این سال ها تقریبا همان كاری را كرده كه شاید مدیران حوزه عالقه مند 
به انجامش بودند. می گویم »شاید«، چون برخی از آثار تولید شده در اوج، خیلی 
همخوان با نگاه خاص حاكم بر حوزه نیســت. حوزه در این سال ها جسارت و 
انقالبی گری را جور دیگری تعریف كرده است. آخرین محصول سینمایی حوزه 
»دیدن این فیلم جرم است«، نشانه ای آشكار از همه آن چیزی است كه مطلوب 
مدیران حوزه در این سال ها بوده؛ فیلم توقیف شده ای كه راه رادیكال بودن و 
اعتراض به وضع موجود را نمی داند و بیهوده می كوشد نسخه به روز شده ای از 

آژانس شیشه ای ارائه دهد.

حوزه هنری در این ســال ها گرایش اش بیشتر بر مبنای جذب جوان ها بوده؛ 
شــاید با هدف كادرسازی و فراهم كردن بســتر فعالیت برای افراد همسو با 
سیاست های حوزه. حاصل این ســرمایه گذاری آنچنان كه باید انتظارها را 
برآورده نكرده. جای هنرمندان باتجربه و شاخص را جوان های جویای نامی 
گرفته اند كه جز همراهی با سیاست های حوزه، به ندرت چیز دیگری در چنته 
داشته اند. حوزه حتی در دوران افولش و تا همین چند سال پیش، محلی برای 
فعالیت مثال رضا میركریمی، محمدمهدی عسگرپور و منوچهر محمدی بود. 
ولي به نیمه های دهه۹۰ كه رسیدیم تقریبا هیچ هنرمند و سینماگر شاخصی با 
این نهاد همكاری نداشت. سیاست جوانگرایی حوزه هم به شهادت آثار جواب 
نداد، درحالی كه از نهاد همسویی چون اوج، مثال چهره ای چون محمد حسین 

مهدویان بیرون آمد.
درمجمــوع آنچه امــروز از این نهــاد برجا مانــده، مجموعــه ای فربه با 
كاركنان و كارمندان بســیار اســت كه فاصله ای قابل توجه با نهاد انقالبی 
 دهه۶۰ دارد؛ نهادی كــه خانه هنرمندان دلســپرده به انقالب اســالمی

 بود.

راه طی شده 
آنچه به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی 
 

 در این سال ها گذشت

اولین مدیر )۱۳60تا ۱۳80( | محمدعلی زم 
زم نخســتین مدیر این نهاد فرهنگی بود. او كه در دوره 
ریاست جمهوری آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، تـــصمیم 
گـرفت همسو با جریان مدیریتی حاكم، بـرای كسب درآمد 
و اســـتقالل  مالی حوزه از ســازمان تبلیغات اسالمی، 
فعالیت های اقتصادی را به صورت ویژه ای در دستور كار قرار 
دهد، مـعاونت تازه ای با نام خـودكفایی حـوزه هنری ایجاد 
كرد. در دوره مدیریــت زم، راه هایی برای این درآمدزایی 
انتخاب شــد كه بعدها مورد نقد قرار گرفت. حوزه تصمیم گرفته بود با كسب درآمد از 
فیلمسازی  و هـنرهای  دیگر، تـأسیس دانـشگاه غـیرانتفاعی سـوره، ساختن پاساژ در 
پامنار تهران، معامالت در زمینه دستگاه های كپی و چاپ، خرید بخشی از سهام شركت 
دخانیات، تـولید و تـــوزیع چای باالخص برند و نشان چای نمونه، شركت های سوره و 
نـمایندگی  بـعضی  از تجهیزات نوشت افزار، وضعیت اقتصادی خود را مستقل كند و بهبود 

دهد.
اما چرا چنین تصمیمی گرفته شد؟ در آغاز مدیریت زم، در سال1۳۶۰، مجلس ۳۶۰میلیون 
تومان بودجه برای این نهاد تعیین كرده بود، اما با گذر زمان این بودجه به جای آنكه افزایش 
یابد، كم و كمتر شد. ســال۶۹ این بودجه به ۶۰میلیون تومان تقلیل پیدا كرد؛ یعنی با 
گذشت 1۰سال، بودجه سازمان به جای افزایش چیزی حدود ۸۰درصد كاهش پیدا كرد. اما 
دفتر خودكفایی حوزه با فعالیت های اقتصادی، وضعیت این نهاد را دگرگون كرد و بعدها 
بنیاد هنرمندان سوره نام گرفت. این نهاد با درنظر گرفتن ۳برنامه اقتصادی كوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت، از نفت گرفتــه تا معادن و ســهامداری در كارخانه دخانیات، 
آستین های اقتصادی خود را باال زد و حتی برای خرید سهام یك باشگاه ورزشی هم تالش 

كرد. همه اینها بعدها از نواقص مدیریتی زم شد تا با آن مؤاخذه شود.

دومین مدیر )۱۳80تا ۱۳89( | حسن بنیانیان
تعطیل كردن فعالیت های اقـتصادی حوزه، مهم ترین اقدام 
مدیریتی بنیانیان بود. او كه پیش از این مدیركل سازمان 
نوسازی و تجهیز مدارس در دوره وزارت محمدعلی نجفی 
بود و به همراه او به سازمان برنامه و بودجه رفته بود، به عنوان 
نماد اصطالح »مهندسی فرهنگی« به حوزه هنری آمد. او در 
همان ابتدا، معاون خودكفایی حوزه هنری را از وارد شـدن 
بـــه اقدامات گذشته برحذر كرد. بـــا این حال تا اواخر 
دهه1۳۸۰، حوزه  هـنری اگرچه از فعالیت های  دخانیاتی كناره گیری كرد، اما در زمینه 
تـولید و تـوزیع چای باالخص برند و نشان چای نمونه، فعالیتش را ادامه داد و با شركت های 
سوره در ارتباط بود. همچنین نـمایندگی  بـعضی  از تجهیزات نوش افزار را هم در اختیارش 
حفظ كرد. در این دوره تمركز حوزه هنری بر محور شــعر و ادبیات قرار گرفت. تاسیس 

انتشارات سوره مهر اصلی ترین محصول دوران مدیریت بنیانیان است.
 حسن بنیانیان می گفت كه فلسفه وجودی حوزه هنری شفاف سازی رابـطه دین و هنر 
است. او درباره فعالیت های اقتصادی حـوزه كـه هنگام انـتصابش وعـده تـعطیلی آنها را 
داده بود، گفت: »مـن ناچارم برای پركردن هزینه های حوزه هنری به بخشی از فعالیت های 

گذشته ادامه دهم و این بـحث عـقلی است«.
اما نقدی كه به دوره مدیریتی او وارد شــد، بی توجهی كالن به فرهنگ، كارمندسازی و 

متخصص نبودن مدیران بخش های  مختلف  به  كارهای هنری بود. در این دوره حوزه به 
شكل ناشیانه ای خودش را شبیه وزارت ارشاد كرد. مدیرانش تالش كردند كه معاونت ها 
و مدیریت های مشابه ارشاد را طراحی كنند و دفاتر استانی اش، مشابه ادارات كل ارشاد 
در استان ها شد. نتیجه این اقدام چیزی نبود جز چاق شدن حوزه هنری كه حاال از پس 
هزینه های خودش هم برنمی آید. حوزه هنری كه قرار بود محلی برای اجتماع هنرمندان 

باشد و تكیه گاهی مطمئن برای تولیدات فرهنگی و هنری، دیگر این كاركرد را نداشت.
در دوره او ســاختمان بزرگ حوزه هنری با انبوه راهروهای تودرتو افتتاح شد و انبوه 
هنرمندان حوزه كه در ساختمان های كوچك و بزرگ حوالی خیابان سمیه و حافظ بودند، 

در یك جا مستقر شدند.

 سومین مدیر )۱۳89 تا ۱۳99( | محسن مومنی شریف 
مومنی شریف كه از سنین جوانی وارد حوزه هنری شده 
بود، از نویسندگان برآمده از این نهاد انقالبی به حساب 
می آمد. شاید بتوان او را فرزند حوزه هنری دانست. اما 
شریف نیز با توسعه نامتوازن بخش ها صدماتی به حوزه زد. 
در زمــان او عمده هزینه هــا به تولیــدات، محافل و 
جشنواره ها اختصاص داشت و كمترین بودجه به آموزش 
و پژوهش داده می شد. مدیریت او را از چند حیث قابل 
تأمل می دانند. حوزه هنری در سال های پیش از او دچار رخوت شده بود و در سومین 
دوره مدیریتی حوزه، شریف توانســت با دریچه های جدید و توجه به حوزه های نو، 
حرفی برای گفتن به منتقدان همیشگی این نهاد داشته باشد. او با توجه به نسل جوان، 
تعامل با هنرمندان به جای ریاست بر مجموعه، ایجاد فضای جدید در حوزه ادبیات 
دفاع مقدس، ساماندهی و توجه به خاطرات دفاع مقدس، تعامل با تعدادی از هنرمندان 
عرصه مقاومت در دیگر كشورها، آغاز ترجمه آثار شاخص، ایجاد ارتباط با فارسی زبانان 

در دیگر كشورها و... بخشی از نارضایتی را التیام داد.

چهارمین مدیر )۱۳99تا...(| محمدمهدی دادمان
جوان ترین مدیر حوزه هنری، حاال بر مسند این نهاد فربه 
تكیه كرده و باید خیلی چیزها را سامان دهد. دادمان متولد 
1۳۶۷ اســت و بعد از فارغ التحصیلی در رشته مهندسی 
صنایع از دانشگاه صنعتی شریف، مشغول تحصیل دروس 
حوزوی در حوزه علمیه علی بن موسی الرضا )مشكات( شده 
است. او در سال۸4 مدال نقره المپیاد ادبیات را كسب كرده 
و از آن زمان تاكنون عضو بنیاد ملی نخبگان است. دادمان 
پیش از انتصاب به عنوان مسئول حوزه هنری، به عنوان قائم مقام سازمان تبلیغات اسالمی 
مشغول به كار بود. محمدمهدی، پسر رحمان دادمان، وزیر راه وترابری دولت خاتمی كه در 
سانحه هوایی كشته شد، است. او در دوره اي به حوزه هنری آمده كه حوزه آینده  روشنی 
ندارد. بسیاری از هنرمندان نسل اول، دوم و سوم از حوزه رفته اند و كسی جایگزین شان 
نشده؛ سازمانی فربه كه پرداخت حقوق ماهانه كارمندانش بخش اعظم بودجه این نهاد را 
می بلعد و منابع درآمدزایی به حداقل رسیده است. البته احتمال این می رود كه نزدیكی او 

به رئیس سازمان تبلیغات، اختیارات و سرمایه بیشتری را روانه حوزه هنری كند.

حوزه هنری و مدیرانش
مدیران حوزه توسط ریاست سازمان تبلیغات اسالمی منصوب می شوند. تا امروز و در این چهار دهه 4مدیر جایشان را به یكدیگر داده و گاهی با عملكردهایشان 
این نهاد فرهنگی را از خط اصلی خود خارج كرده و گاهی باعث سرعت در حركت آن شده اند. بودجه حوزه  هـنری مستقیما از بیت المال تامین می شود و حوزه  
بعد از چهاردهه فعالیت مداوم، در درآمدزایی با امكانات موجود ناكام بوده است. این نهاد همچنین برخالف كمپانی های بزرگ هنری، هیچ برنامه ویژه اقتصادی 

ندارد. در این بخش به راه هایی كه هر یك در دوره ای پیش گرفتند نگاهی مي اندازیم و انتقادهایی را كه درباره آنها مطرح شده از نظر می گذرانیم.

 پاتوق كارمندان
نه خانه هنرمندان

مجید قیصری از عملكرد حوزه هنری در زمینه ادبیات می گوید

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار
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 سوءاستفاده
از كرونا

این شماره

حوزه هنری

چهره های خالی شده اســت. حوزه هنری هم اكنون 
مملو از كارمند است؛ كسانی كه چندان آورده ای برای 
این نهاد ندارند و تنها فضا را برای حضور هنرمندان 
تنگ تر كرده اند. به عبارتی فضایی كه روزی قرار بود 
پاتوق هنرمندان باشــد، امروز پاتوق كارمندان شده 
اســت. حوزه هنری هم اكنون در گرداب هزینه زای 

كارمندپروری قرار دارد.
اگــر بخواهید كتابی منتشــر كنید، 
حاضرید اجازه انتشار آن را به حوزه هنری بدهید؟

نه. من با توزیع كتاب های منتشر شده حوزه مشكل 
دارم و از طرف دیگر دوست دارم در مجموعه ای قرار 
بگیرم كه نویســندگان بزرگی در آن كتاب منتشر 
كرده اند. انتشــار كتاب دیگر برای نویسندگانی كه 
چند اثر منتشر كرده اند، چندان جذاب نیست. اكثرا 
عالقه مند هستند آثار خود را به دست ناشری بسپارند 
كه ماركت موفقی داشته باشد. حوزه هم اكنون بیشتر 
سكویی برای نوقلم هاست؛ البته این اصال بد نیست. 
حوزه هنری شاید برای آن دسته از نویسندگان كه تازه 
قرار است نخستین اثرشان را منتشر كنند جای خوبی 
باشد، اما برای نویسندگان حرفه ای تر به نظر انتخاب 

درستی نیست.
به نظرتــان امروز حــوزه هنری در 
زمینه ادبیات، فعالیت مثبت یا اثرگذاری انجام 

نمی دهد؟
سقف حوزه كوتاه شده. این نهاد كه از آن انتظار دانشگاه 
می رفت، حاال در حد مدرسه عمل می كند. این یعنی 
باید از دوره ای با آن خداحافظی كــرد و وارد فضایی 
بزرگ تر شــد. حوزه هم اكنون نیــز در برگزاركردن 
كالس، كارگاه و... فعالیت هــای مختلــف و مثبتی 
انجام می دهد. زحمت هایی كشیده می شود، اما برای 

مراحل بعدی برنامه ای وجود ندارد كــه این افراد را 
حفظ كند و به سطح باالتری برساند. مدیران این نهاد 
فرهنگی دورنمای روشنی از آینده فعالیت های امروز 

خود ندارند.
اگر شما مدیر بودید چه می كردید؟

ما با یــك تشــكیالت اداری و كارمنــدی طرفیم، 
درحالی كه تصور ما از این نهاد، كامال فرهنگی است. 
شاید باید تعدیل نیروهای مازاد نسبت به اهداف حوزه 
و جذب هنرمندان، هرچند به تعداد اندك، نخستین 

گام یك مدیر باشد.
جای چه كســی در حوزه هنری خالی 

است؟
كسی باید در حوزه حضور داشــته باشد كه از اعتبار 
خودش هزینه كند، نه از بودجــه متعلق به این نهاد. 
كسی باید در حوزه حضور داشته باشد كه نویسندگان 
حاضر شوند برای دیدن او كیلومترها راه بیایند تا او را 

ببینند و از او مشورت بخواهند و با او هم كالم شوند. 
این ظرف)حوزه هنری( هم اكنون خالی اســت. من 
به عنوان نویسنده اگر بخواهم كاری منتشر كنم یا پولی 
درآورم، جای دیگری این كار را انجام می دهم و نیاز به 
حضور در حوزه هنری ندارم. اما حاضر بودم برای دیدن 
سرهنگی، دقایقی هم كه شده به حوزه بروم تا هرچند 
كوتاه با او هم كالم باشــم. رویكرد امروز حوزه اشتباه 
اســت. این رویه اگر تغییر نكند وضعیت حوزه بهبود 

پیدا نخواهد كرد.
اگر شما قرار باشد پیشنهادی به حوزه 
بدهید كه فعالیت های این نهاد را به مسیر اولیه 
و درست خود بازگرداند، چه پیشنهادی خواهید 

داد؟
وضعیت حوزه با یك برنامه كوتاه یا پیشنهاد موقتی 
تغییر نمی كند. این نهاد نیاز به یك مربی خوب دارد كه 
تیم خوبی جمع كند. وقتی چند چهره بنام، سرشناس 
و كارشناس به حوزه هنری اضافه و در این مكان مستقر 
شوند، خودبه خود هزاران برنامه و جریان با حضورشان 
ایجاد خواهد شد. قرار نیســت هر برنامه ای در حوزه 
هنری، خبرساز باشد، كافی است آدم ساز شود. كسی 
باید بیاید كه دنبال بیالن  كاری و خبرنامه و... نباشد. 
فقط به این فكر كند كه چطور می تواند جریان ساز و 
انسان ساز شــود. این كار نیز زمانبر است. كافی است 
حوزه نگاهی به ســال های نخستین خود بیندازد؛ به 
كسانی كه در آن محیط زندگی می كردند. امروز دیگر 
ریل گذاری تغییر كرده و مســیر به سمتی چرخیده 
كه دیگر امیدی نیســت به راه درست خود بازگردد. 
روزگاری از دست شده كه دیگر به دست نخواهد آمد. 
حاال با تشكلی روبه روییم كه می خواهد سروصدا كند 

و دنبال اثری اساسی و اصیل نیست.

تاسیس
انتشارات

سوره مهر 

معاونت ســینمایی حوزه هنری با عنوان رسمی سازمان توسعه 
سینمایی سوره ثبت شد. هم اكنون ســازمان سینمایی حوزه 
هنری، سهمی ۲5درصدی از سینماهای كشور دارد كه این امر 

با اضافه شدن سینماهای بنیاد مستضعفین اتفاق افتاده است.

آغازمدیریت 
حسن 

بنیانیان

آغازمدیریت 
محسن 

مومنی  شریف

در روزهــای پایانی ســال ، حوزه با انتشــار 
هفته نامه »مهر« ظرفیت تازه ای به خود افزود. 
مهر، هفته نامه ای رنگی بــا قیمت ۲0تومان و 
در ۳۲ صفحه  بود كه مطالب متنوع فرهنگی را 
با سیمای تازه ای از نویسندگان جوان به دســت می داد؛ كسانی كه ادبیات و 
سینمای روز را خوب می شناختند و سعی داشتند مرزبندی های سابق هنر 
انقالبی و غیرانقالبی را كمرنگ كنند. پس از مهــر، كم كم مطبوعات حوزه 
هنری رونق می گیرد؛  عروس، مقام، ادبیات داســتانی، صحنه، بیناب و... در 
سال های پایانی دهه70 و سال های نخســت دهه80 به دكه ها می آیند، مهر 
آغاز روزنامه نگاری متفاوت در آستانه دوم خرداد است كه در سال های رونق 
مطبوعات دوم خرداد نیز همچنان خوانندگان بســیار داشت. سردبیر مهر 
سیدعلی میرفتاح و نویسندگان آن یوسفعلی میرشكاك، حسین معززی نیا، 
ابوالفضل زرویی نصرآباد، شهریار زرشناس، حسین یعقوبی، سیدابراهیم نبوی، 
محمدحسین جعفریان، محمد صالح عال و... بودند. پس از تغییر ریاست حوزه 
هنری از زم به بنیانیان، هفته نامه مهر در قالب دوهفته نامه منتشر شد. در 
دوره دوم مدیرمسئول مهر، حسن بنیانیان و سردبیر و دبیر تحریریه آن، 
حمید باباوند شد. از پاییز 1۳88 این نشریه به دوهفته نامه تخصصی كتاب 

»سوره مهر« تغییر كرد .
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فصلنامه نقد سینما به عنوان نشریه اي جدي و 
رادیكال به سردبیري مسعود فراستي منتشر 
مي شــود.دوره اول نقد سینما  فقط 4 شماره 

دوام آورد.
13731378

137۹

1380138۹

138۹138۹

4 دهه با حوزه هنری
مؤسسه آموزش 

عالی سوره به 
دانشگاه سوره 

تبدیل شد.

آغازمدیریت 
محمدمهدی 

دادمان

مدیر حوزه هنری تغییر كرده و اكنون كه مدیری جوان بر صندلی این میز تكیه 
داده است خیلی ها امیدوارند حوزه به روزهای اوج خود بازگردد. اما این نهاد 
فرهنگی چه تاریخی را پشت سر گذاشــت و وقتی از روزهای اوج و فرود آن 
صحبت می كنیم دقیقا چه تاریخی مدنظرمان است؟ سیدضیاء هاشمی كه فعالیت های سینمایی خود را در 
سال1۳6۲ از حوزه هنری آغاز كرد، سال ها مدیر سینماهای تحت پوشش این نهاد بوده است. این تهیه كننده 

سینما اكنون برای ما از این سال های حوزه هنری می گوید.

چرا حوزه هنری در دهه60 مقابل وزارت 
ارشاد جبهه گیری می كرد؟

من از اعضای حوزه بودم. از ابتــدا هم در مقابل وزارت 
ارشاد و مواضعی كه داشــت جبهه گیری می كردیم. 
بچه هایی كه در حــوزه هنــری كار می كردند، از دل 
انقالب آمده بودند و براســاس اعتقــادات خود عمل 
می كردند. حوزه هنری قاعدتا با مواضعی كه ارشاد اتخاذ 
می كرد به دلیل عام بودن و گستردگی فعالیت و عملكرد 
ارشاد، متفاوت بود، به همین دلیل حوزه هنری محكم 
روی مواضع اعتقادی و مضمونی آثارش می ایســتاد. 
اما به لحاظ تكنیك، خیلی ادعایی نداشتیم، زیرا تازه 
بچه ها با زبان سینما آشنا شــده بودند. قدم به قدم به 
لحاظ تكنیك، كارها پیشرفت كرد. از فیلم »توجیه« 
تا »بایكوت« شاهد تغییرات مؤثری در حوزه تكنیك 
و تســلط به زبان ســینما، در میان فیلمسازان حوزه 
بودیم. تشخیص یك شــورای چندنفره برای مایی كه 
در حوزه فعال بودیم، اعتبار چندانی نداشت، چون به 
لحاظ فكری و عقیدتی با افرادی كه ارشاد برای شوراها 
درنظر می گرفت، تفاوت اساسی داشتیم. افرادی كه در 
حوزه حضور داشــتند جزو دلسوزان انقالب محسوب 
می شدند و طبعا دیدگاه ها و نظراتشان یك قدم جلوتر 
از این شوراها بود، همینطور كه هم اكنون نیز معتقدیم 
شورای چندنفره با دیدگاه های خاص و حضور مستمر 
و دائمی برخی افراد همسو با سالیق مدیران، نمی تواند 
درباره آثار ســینمایی اظهارنظری جامع داشته باشد، 
زیرا این افراد نظراتشان شبیه مدیران است و همانطور 
كه شاهدیم در دوره های مختلف، سینما شبیه سالیق 
مدیرانش جلو رفته است. به همین دلیل، با حضور مداوم 
و انتخاب ســلیقه ای مدیران، خروجی سینمای ایران 
در دوره های مختلف شــباهت زیادی به هم دارد. این 
جبهه گیری و مواضع تا زمانی كه میرحسین موسوی، 
نخست وزیر وقت، به وساطت آمد، ادامه داشت. موسوی 
با وساطت، ارشــاد را موظف كرد كه به تولیدات حوزه 
هنری كاری نداشته باشد و مجوزهای الزم با دیدن آرم 
حوزه هنری، به آثار تولید شده این ارگان ارائه شود كه 

این توافق تا سال 67 پابرجا بود.
 حوزه هنری ابتدا در چه محلی شــكل 

گرفت؟
حوزه هنری در واقع حوزه اندیشه و هنر انقالب اسالمی 
بود كه وابسته به سازمان تبلیغات نبود. جوانان برومند 
انقالبی و متعهد با حداقل امكانات و تجهیزات این نهاد 
را راه اندازی كردند. آقایان رخ صفــت و تهرانی با چند 
اتاق، باعث جمع شــدن اهالی هنر كه به اندیشه های 
اسالمی اعتقاد داشتند، شدند. تعداد زیادی از هنرمندان 
تجسمی و گروه های نویســنده و شاعر كه سرآمد آنها 
حسینی و قیصر امین پور بودند، در آن فعالیت داشتند. 
نخستین كار حوزه در زمینه موسیقی، »نینوا« با دكلمه 
سلحشور و صدای حسام الدین سراج بود. تئاتر »حصار 
در حصار« یا »شــب آخر« نیز اجرا شد. این مجموعه 
در همه زمینه ها در مكانی كوچك كــه مجموعا 3 یا 
4اتاق در اختیار داشت و مابقی توسط جهاد سازندگی 
استان تهران آقای همدانی تصرف شده بود، فعال بودند. 
نخستین فیلم واحد فیلم حوزه هنری، توجیه بود. این 
كار كه نوشته محســن مخملباف بود، توسط منوچهر 
حقانی پرست كارگردانی شد و ابراهیم قاضی زاده آن را 
فیلمبرداری كرد. به مرور حوزه وارد مضامین اجتماعی 
و بعدها كارهای سیاسی شــد. بعد از ساخت چندین 
فیلم، مردم از آثار، به لحاظ مضمون، استقبال كردند. 
در آن زمان تنها فیلم مذهبی كه خارج از حوزه ساخته 
شده بود »سفیر« فریبرز صالح بود. ما نیز فیلم ها را بعد 
از اكران در مكان های عمومی و ســالن های نمایش، 

نشان می دادیم.
 نقـــــش محســن مخملبــاف در 
موضع گیری هــای رادیكال حــوزه هنری چقدر 

پررنگ بود؟ 
محسن مخملباف كامال تندرو و به شدت افراطی بود. 
افراط هم همیشــه باعث تفریط می شــود، به همین 

دلیل در آن زمان موضع گیری تند مخملباف و بعضی 
افراد دیگر دیده می شــد. آنها آن قدر افراطی بودند كه 
حاضر نبودند با بسیاری در یك النگ شات قرار بگیرند، 
اما در هنگامه  تفریــط، درباره مســائلی كه می دانیم 
فیلم ساختند. شاید برخوردهای ســلیقه ای و دور از 
تفكر بعضی مدیــران آن زمان باعث از دســت رفتن 
هنرمندی چون مخملباف شــد. افــراط بعضی ها در 
مواضع تندشان ناشــی از هیجانات انقالب بود. اما در 

مخملباف، افراطی خاص تر وجود داشت.
 چرا موضع ارشاد و فارابی مقابل حوزه 

هنری انفعالی بود؟ 
مسئوالن ارشاد و فارابی می دانستند نسبت به بچه های 
حوزه هنری به لحاظ روحیه انقالبي در سطح پایین تری 
قرار دارند. مسئوالنی بر مسند قدرت قرار داشتند كه 
بعضی هایشان علقه های مذهبی نداشتند و فقط ظاهر 
مذهبی خوبی داشتند. با این ظاهر هم فقط به ظواهر، 
یعنی گریم و حجاب افراد توجه داشتند. مسئوالن ارشاد 
و فارابی می دانستند حوزه وابسته به جایی نیست كه 
قدرتی از آن حمایت كند و فقط روی اعضایش حساب 
می كند، به همین جهت نمی توانستند موضع چندانی 
بگیرند. البته مســئوالن رده باالی وزارتخانه سعی در 

جذب نیروهای مؤثر حوزه هنری داشتند.
 چرا حــوزه همواره شــبیه جزیره ای 
خودمختار عمل كــرد؛ آن قدر كه آثــارش را به 

جشنواره های ارشاد نمی فرستاد؟
در دورانی كه نظــارت دولت بر تولیدات ســینمایی 
بســیار پررنگ بود و مثال در زمینه تصویب فیلمنامه 
سختگیری زیادی اعمال می شد، حوزه حكم جزیره ای 
خودمختار را داشــت و ظاهرا وزارت ارشاد را خیلی به 
رسمیت نمی شناخت. فیلم های حوزه هم تا سال ها در 
بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر شركت نمی كردند و 
به بخش مرور ســینمای ایران می آمدند. حوزه هنری 
درواقع حوزه اندیشه و هنر اسالمی بود و به دلیل انتخاب 
كســانی كه آثار را در جشــنواره قضاوت می كردند، 
ترجیح می دادیم فیلم ها را به جشــنواره ارائه ندهیم، 
چون با سالیق و روحیه منتخبان آشنا بودیم. تشخیص 
ما بر این بود كه بهتر اســت در این مســابقه ســینما 
شــركت نكنیم، زیرا فیلم های ما بــا مضامینی دینی 
ساخته شده بودند و از تكنیك باالیی برخوردار نبودند. 
اما نگاه برگزاركنندگان جشــنواره در حوزه ســینما، 
كامال جشــنواره ای و تخصصی بود. متأسفانه این نگاه 
جشنواره پســند و گلخانه ای داورها در دوره های دیگر 
جشنواره نیز ادامه و تسری پیدا كرد. بعضی با ریاكاری 
سعی در كسب اعتبار داشــتند كه همچنان این روند 
ادامه دارد. در آن دوره در مقابل حوزه ایستادن فضیلت 

به شمار می آمد.
 گردش به راست حوزه هنری در نیمه دوم 
دهه 60، به خروج بسیاری از چهره های شاخص این 
جریان منجر شد كه مهم ترین هایشان مخملباف، 
قیصر امین پور، حسن حسینی و... بودند. این اتفاق 

چقدر حوزه هنری را متحول كرد؟ 
آقای زم به لحاظ سیاسی راســت میانه رو و نگاهش از 
نظر سیاسی با جماعت راست همراه تر بود. اما به لحاظ 
هنری فردی انعطاف پذیر بود، چون با هنرمند جماعت 
كار كرده بود. در یك مقطع زمانی آقای زم برای اینكه 
بتواند امكانات مــادی به حوزه تزریــق كند تفكرات 
اقتصادی را بر حوزه حاكم كــرد. در این زمان تعدادی 
از هنرمندان متعهد از حوزه بیرون رفتند و در كیهان 
شروع به فعالیت كردند و رفتار واپسگرایانه ای در حوزه 
اتفاق افتاد. حوزه گرایش اش به ســمت كالن؛ سینما 
و ســینماداری رفت. فیلم های »آدم برفی« و »دیدار« 
را ساخت كه متأســفانه به دلیل سیاست های حوزه و 
توجه به اقتصاد، این آثار توقیف شدند. آن زمان حوزه 
از مسیری كه برای آن طراحی شده بود خارج شد و در 
كارهای اقتصادی همچون فوتبال، واردات سیگار، چاه 
نفت و... سرمایه گذاری كالن كرد؛ كارهایی كه در  شأن و 
منزلت حوزه نبود. درنتیجه دوستان حوزه كه هنرمندان 

از دل انقالب،در چنگ اقتصاد
گفت وگو با سید ضیا هاشمي از فعاالن حوزه در دهه هاي 60  و 70

  مخملباف از ابتدا رادیكال و به شدت افراطي بود
  با رفتن زم منتقدان راضي شدند ولي حوزه از دست رفت

  تحریم فیلم ها تصمیمي كامال سیاسي بود

نازنین و خوبی هم هســتند، اعتراضات شدیدی علیه 
آقای زم صورت دادند و همین باعث شد كه زم از حوزه 
برود. به عقیده من مدیریــت طوالنی در كار فرهنگی 
بسیار خوب و مؤثر است. اگر خطا و اشتباهی در حوزه 
مدیریت صورت می گیرد دســتگاه های نظارتی باید 
به جای آنكه مدیر كاركشته ای را كه سال ها در سمتی 

فرهنگی قرار داشته حذف كنند، اصالح كنند.
چرا می گویند دهه70 ، دهه تحول حوزه 

است؟ 
از دهــه70، سیاســت های حــوزه هنــری تغییرات 
گســترده ای كرد. درســت زمانی كه وزارت ارشاد در 
اختیار جریان راست سنتی قرار گرفت، حوزه فیلم هایی 
چون آدم برفی و دیدار را ساخت كه هر دو توقیف شدند. 
به نظر می رسد زم در آن سال ها، در حوزه فرهنگ، همان 
مسیری را طی می كرد كه دولت هاشمی برای عبور از 

دهه60 و رسیدن به توسعه و سازندگی طی می كرد.
چه اتفاقاتی باعث شد زم برود؟

فیلم هایی كه آقای زم تولید كرد با برخورد سیاســی و 
جناحی مواجه شد. ضرغامی بارها در مصاحبه هایش، 
به عنوان اشــتباه خود، برای توقیف این آثار یاد كرده 
اســت. در زمان مدیریت ضرغامی و الریجانی این آثار 
توقیف شدند و ناكارآمدی و مشكل مدیریتی زم نبود. 
فقط با این آثار برخورد سیاسی شــد. البته در همان 
مقطع فیلم هایی ساخته شد كه از جریان حوزه هنری 
و تفكرات آن دور بودند. این آثار در مشــاركت حوزه 
هنری با بخش خصوصی و تنها برای بازگشت سرمایه و 
جریان اقتصادی تولید شدند. زم تالش كرد با هر نگاهی 
در ســینما كار كند و مواضع قبلی حوزه هنری را كنار 
گذشت و وارد سینمای حرفه ای و تجاری شد. همین 

عوامل باعث شد زم در آن مقطع زمین بخورد.
بعد از رفتن زم چــه اتفاقی برای حوزه 

افتاد؟
با رفتن زم از حوزه هنری كه سال های طوالنی بر مسند 
ریاست حضور داشت، این نهاد توانست منتقدانش را تا 
حدودی راضی كند. اما ظاهرا آنچه از دست رفت، رونق، 
جذابیت و همه آن چیزی بود كــه به عنوان موفقیت 

می شناسیم.
 حوزه هنری كه در دهــه60 فیلم های 
پرتماشــاگر »بایكوت«، »گذرگاه« و »هراس« را 
 ساخت و در دهه70 با» آدم برفی« و »مرد عوضی« 
نبض گیشه را در دست داشت، یكباره مخاطبانش 

را از دست داد. چرا؟
نگاهی كه باعث زمین خوردن زم شد، همان نگاه اولیه 
حوزه بود. ورود به جریان تند اقتصاد كه پیش تر گفتم، 
بعد از تولید آثار سینمایی بدنه كه تجاری بودند، باعث 
حذف زم شد. نگاه اولیه حوزه كه نگاهی مذهبی و دینی 
بود بر مسند قدرت نشست و با شرایط روز جامعه آداپته 
نشد. آنها نمی توانستند جامعه هنری را با نگاه دهه60 
مدیریت كنند. به همین دلیل حوزه هنری دوباره افول 
كرد. پس از آن دیگر شاهد نگاه سیستماتیك در حوزه 
هنری نبودیم. اگر دیدگاه مذهبی را با توجه به گرایش 
جوان امروز مطابقت می دادیم، امروز شــاهد تولیدات 
مؤثری در این حوزه می بودیــم، نه اینكه حوزه هنری 
فیلمی تولید كند كه توسط خودش توقیف شود. این 

برای من قابل درك نیست.
چرا به تدریج فیلمســازان شاخص از 
همكاری با حوزه هنری امتناع كردند؟ یا فقط زمانی 
ســراغ حوزه آمدند كه در بخش خصوصی امكان 

ساخت فیلم مورد نظرشان را نداشتند؟
حوزه در یك زمان كامال سیاســی عمل كــرد. دولت 
تغییراتی كرد و بخشــی از چهره های مؤثر خانه سینما 
از این فرصت اســتفاده كردند و به حوزه هنری آمدند. 
حوزه تصور كرد توان جذب این چهره ها را دارد، غافل از 
اینكه این آدم ها فقط در جایی قرار می گیرند كه منافع 
مالی شان ایجاب كند. با حضور این هنرمندان در حوزه، 
جنجال و دعوا بیشتر شد. با تغییر دولت، این هنرمندان به 
سمت ارشاد رفتند و نه تنها با ساخت فیلم هایشان به نفع 
دیدگاه حوزه هنری عمل نكردند، بلكه پول های حوزه 

هنری چون خروجی مناسبی نداشت حیف و میل شد.
داستان تقابل حوزه با دولت های مختلف، 
داستانی تكراری اســت. این اتفاق در دولت دوم 
احمدی نژاد اوج گرفت و به تحریم اكران  چند فیلم 
در سینماهای حوزه هنری انجامید. تحریم فیلم ها 

تا چه اندازه تصمیمی سیاسی بود؟ 
تحریم فیلم ها توسط حوزه هنری، تصمیمی 100درصد 
سیاسی بود. جماعتی كه منافع خود را در گرو دعواهای 
سیاسی می دیدند، كاســه داغ تر از آش شدند و با انگ 
تولید فیلم های خیانت با مضامین ضد خانواده، حوزه 
هنری را ترغیب به پخش نكردن فیلم های سینمایی در 
سالن های نمایش در اختیار این نهاد كردند. این افراد كه 
می خواستند زهر خود را به دولت وقت بچشانند، كامال 
با ترفند آشوبگری سیاسی این فضا را ایجاد و از طریق 

فرهنگ، اهداف سیاسی شان را دنبال كردند.
حوزه هنری در بخش تولیدات سینمایی 
چند سالی است كم كار شده. آخرین محصول حوزه 
هم فیلم »دیدن این فیلم جرم است« بود كه توقیف 
شــد. روندی را كه حوزه در این سال ها طی كرده 

چگونه ارزیابی می كنید؟
متأسفم كه بگویم حوزه هنری هیچ روند مشخصی را 
دنبال نكرد. هیچ برنامه ریزی مشخص و مدونی برای این 
نهاد تدوین نشد. تنها كار این دستگاه عریض و طویل 
تشكیل شورایی است كه فیلم های موجود را می بیند و 
برای اكران آنها در سینماهایش تصمیم می گیرد. این كار 
اصال جزو وظایف حوزه هنری نبود. این نهاد از وظایف 
اصلی خود كه بسط و گسترش اندیشه اسالمی و تزریق 
آن به هنر بود، دور شد. دیگر هیچ تولید مؤثری را در آن 
در زمینه های مختلف هنری اعم از سینمایی، تجسمی، 
شعر، موسیقی، تئاتر، ادبیات و... شاهد نیستیم. متأسفانه 
كاخ نشینی مدیران آن، همه دیدگاه های اعتقادی این 
نهاد را تغییر داده. ساختمان های عجیب و غریب حوزه 
هنری باعث شده تا این نهاد از تفكر اولیه فاصله بگیرد. 
حوزه هنری زمانی مؤثر بود كه مدیران آن بر كف اتاق ها، 
روی موكت، بدون هیچ تجمالتی، شبانه روز، با اعتقاد 
تالش می كردند. هم اكنون مدیران با پول كالن هم توان 

كار در ساختمان های مجهز را ندارند.

نگار حسینخانی
روزنامه نگار

حوزه و ادبیات 
دســتاوردهای حوزه در قالب اندیشه و 
هدفش شاید به چند نمونه خالصه شود. 
یكی از آن نمونه ها، شب های شعرخوانی 
و حاضرانی بودند كه یكشــنبه های اول 
هر ماه برای گوش كردن به شــعرها در 
حوزه هنری حاضر می شــدند، شــاید 
بــرای خیلی هــا آن روز خاطره انگیــز 
باشــد. حــوزه هنــری عالوه بــر رضا 
امیرخانــی، ابوالفضــل زرویی نصرآباد 
را هم در آســتین خود داشت. زرویی 
در ســال های مدیریــت زم، دفتر طنز 
حوزه را بنیان گذاشــت. شب های شعر 

»در حلقه رنــدان« از دیگر برگ هــای برنده حــوزه هنری در 
سال های بنیانیان بود. حضور فاضل )ابوالفضل( نظری و دوستاِن نویسنده 
مومنی شــریف مثل احمد دهقــان، داوود غفارزادگان و رضــا امیرخانی 
آورده هایی بودند كه درست حفاظت نشــدند. آنها نیز كتاب های شان را از 
انتشــارات حوزه هنری به مرور گرفتند و به دیگر ناشــران سپردند. مجله 
الكترونیك »لوح« و دفتــر ادبیات و هنر مقاومــت، بخش های دیگری از 
دستاوردهای ادبی حوزه به حساب می آمدند. دفتر ادبیات و هنر مقاومت كه 
در سال1367 كار خود را آغاز كرد به پشتوانه مرتضی سرهنگی، هدایت اهلل 
بهبودی و علیرضا كمری در كانكسی كوچك در حیاط حوزه هنری تأسیس 
شــد. نویســنده های جنگ به دفتر ادبیات مقاومت می آمدند و نخستین 
تجربه های خود را آنجا منتشر می كردند؛ از كتاب هایی مثل »فرمانده من« و 
»روزهای آخر« احمد دهقان و »هفت روز آخر« محمدرضا بایرامی گرفته تا 
رمان هایی مثل »شطرنج با ماشین قیامت« حبیب احمدزاده و داستان های 
كوتاه مجید قیصری. گردآوری خاطرات مبارزان سیاسی سال های پیش از 
انقالب در سال های نخست دهه80، كلید خورد؛ از كتاب هایی مثل خاطرات 
»احمد احمد« و »عزت شاهی« گرفته تا »دا«، »كوچه نقاش ها«، »بابانظر«، 
»وقتی كه مهتاب گم شــد«.مجموعه داســتان های »زنگ ها«، »مدرسه 
رجایی«، »باغ بلور« محسن مخملباف، مجموعه شعر »رجعت سرخ ستاره« 
علی معلم دامغانی، »خون نامه خاك« نصراهلل مردانی، »تنفس صبح« قیصر 
امین پور، »همصدا با حلق اسماعیل« سیدحسن حسینی نیز از محصوالت 

حوزه هنری انقالب اسالمی است.

حوزه و سینما
حوزه هنری، میراث دار سینماهایی شده بود كه در سال های 
انقالب مصادره شده بودند. بخش سینمایی در سال های 
دهه60 یكی از مهم ترین بخش های حــوزه هنری بود و 
كسانی مانند محسن مخملباف، مجید مجیدی، ابراهیم 
حاتمی كیا و رســول مالقلی پور در آنجا مشــغول بودند. 
همچنین در دهه70 جنجالی تریــن بخش حوزه همین 
بخش بود؛ بخشی كه در سال های مدیریت حسن بنیانیان 
و محسن مومنی بیشتر سینماداری كرد. حوزه هنری در 
بهترین حالت در بعضی از پروژه ها سرمایه گذاری می كرد. 
مهم ترین خبر ســال های اخیر این سازمان  پخش نكردن 
فیلم های سینمایی در سینماهای حوزه هنری بود. این نهاد 
كه در چهاردهه، 70 اثر ســینمایی ساخته و نمایش داده 
است، 80 سالن سینما را در 19 استان مدیریت می كند. در 
این سال ها حوزه بیش از 10هزار فیلمنامه و طرح در بانك 
خود ذخیره كرده و ساالنه بیش از 300هنرجوی عالقه مند 
به رشته فیلمنامه نویسی را آموزش می دهد. تكثیر و توزیع 
بیش از 100اثر داخلی و خارجی در كانون رسانه خانگی 
كشــور، راه اندازی بانك جامع اطالعاتی سایت سینمایی 

سوره و... را می توان از فعالیت های این نهاد دانست.

متعلقات حوزه هنری
دانشگاه سوره، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اســالمی، انتشارات سوره مهر، 

هفته نامه مهر، ماهنامه سوره و...

چهره های سرشناسی در حوزه هنری 
حضور داشــتند كه باعث رفت وآمد 
مشتاقان بسیاری به این نهاد فرهنگی 
می شــدند اما حوزه مملو از كارمند 
است؛ كســانی كه چندان آورده ای 
برای این نهــاد ندارنــد و تنها فضا 
را برای حضور هنرمنــدان تنگ تر 

كرده اند
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با شما، برای شما
 قرار است بنویسید... کوتاه اما بنویسید... ســاده، روان، راحت... 
از خیلــی پیش از اینهــا بنا داشــتیم فضایی را فراهــم کنیم تا 
صحبت ها، دیدگاه ها، ایده ها، انتقادها، اعتراض ها و پیشنهادهای 
شما بی واسطه به صفحه ما راه پیدا کند. در حقیقت هدف اصلی ما 
تدارك یك صفحه بود )و البته هنوز هم هست( اما ترجیح دادیم 
که آرام آرام و ستون به ستون پیش برویم و قدم هایمان را هر روز 
محکم تر کنیم و بعد پنجره ای بزرگ تر را به روی شــما بگشاییم. 
برای همیــن، اگر نگاه و دیــدگاه خاصی داریــد... اگر موضوع و 
مسئله ای دغدغه ذهنی شماست... اگر نسبت به موردی انتقاد یا 
اعتراضی دارید... اگر فکر می کنید که باید توجه جامعه یا مسئوالن 
را به نکته یا موضوعی جلب کنید... اگر پیشــنهاد مشخصی برای 
حل مشکلی دارید... اگر نسبت به برخی تصمیم ها، برنامه ها و... در 
موضوعات مختلف شهری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی 
و...  نظر موافق یا مخالف دارید، آســتین باال بزنید و همینطور که 
در تاکسی یا اتوبوس نشســته اید یا در جمع و محفل دوستانه یا 
خانوادگی مشغول گپ وگفت هستید یا روی مبل و جلوی تلویزیون 
و یا حتی توی تختخواب لم داده اید، آنچه را در ذهنتان می گذرد 
و می خواهید آن را برای دیگران به اشتراك بگذارید، در قالب یك 
متن کوتاه بنویســید و برای ما پیامك کنید، تا بقیه خوانندگان 
روزنامه و مردم و همینطور مســئوالن، این نظرات و دیدگاه ها را 
ببینند و بدانند و بخوانند و شاید همین اتفاق، سبب خیر و منشأ 

یك حرکت تازه و مؤثر شود.
ادب و اخالق اجتماعی، همان گذرنامه یا مجوز ورود و انتشار دیدگاه ها 
و نظرات شماست که ما هم خیلی روی آن تأکید داریم و مطمئنیم که 
شــما هم به آن باور دارید و موقعیت ما را در انتشار آنها درك می کنید! 
اتفاقا همین ادب و اخالق است که راه را برای رسیدن به آن باالها هموار 
می کند. قرار است برای رساندن این نظرات، دیدگاه ها و ایده های شما به 
دیگران با هم همدست شویم؛ مهم همین بزرگراه یکطرفه است، البته 
این بار از پایین به باال؛ بدون توقف، مســتمر و مستدام.  در ابتدای این 
همراهی، با نظرات و دیدگاه های شــما در قالب موضوعات آزاد شروع 
می کنیم، اما قرار نیست در این نقطه متوقف بمانیم؛ فکرهای دیگری 
هم داریم و بنا داریم که خیلــی زود با طرح موضوع های هفتگی، جای 
شما را خیلی بیشتر از قبل در صفحات روزنامه باز کنیم و از صحبت ها 
و نظرات و دیدگاه های شما صفحه ای را شکل بدهیم که متعلق به خود 
شماست و قرارنیست پای مسئولی به آن باز شود!  برای گرفتن نظرات و 
پیام های شما یك شماره تلفن همراه و نام کوچکتان کافی است. البته ما 
چند عدد میانی آن شماره را ستاره دار می کنیم تا فقط خودتان بدانید و 

بس... بدون نام خانوادگی، شهر یا... .
پس بی آب و تاب با همان لحن و ادبیات خودتان بنویســید...  قرار هم 

همین است؛ بنویسید... ساده و کوتاه... ُرك و راست.
 پیامگیر ما با شماره 09023828491 در تمام طول شبانه روز 

آماده دریافت پیام ها، نظرات و دیدگاه های شماست.

بیش  از حد آب خوردن چه عوارضي دارد؟ 
همه مي دانیم كم آبــي بدن ما را دچار مشــكل مي كند؛ اما آیا 
مي دانستید پرآبي بدن نیز مشــكالتي براي سالمت ما به وجود 
مي آورد؟كم آبي بدن مشكالتي از جمله خشكي پوست، یبوست، 
چاقي و ... را براي ما به وجود مي آورد. جالب است بدانید پرآبي بدن 
نیز عوارضي دارد كه براي سالمت و كیفیت زندگي ما مضر است. در 
ادامه براي تشخیص اینكه آیا شما بیش از حد آب مي خورید یا نه و 

عوارض پر آب بودن بدن چیست، به شما كمک مي كنیم.

آیا من زیاد آب مي خورم؟
براي دانستن اینکه آیا زیاد آب مصرف مي کنید، هرگاه مي خواهید از 
خانه بیرون بروید ببینید آیا بطري آب برمي دارید و از آب داخل آن به 
شکل کامل استفاده مي کنید؟ به این فکر کنید که آیا قبل از ایجاد حس 
تشنگي آب مي خورید و اصطالحا دائما تشنه هستید؟ اگر این رفتارها 
را دارید و مدام به دستشــویي مي روید و دفعات اســتفاده از سرویس 
بهداشتي زیاد و رنگ ادرارتان بي رنگ و شــفاف است این را از عالیم 

مصرف زیاد آب بدانید.

عوارض پرآبي بدن
بســیاري فکر مي کنند،  فقط کم آبي براي بدن مضر است اما به همان 
اندازه که کم آبي براي جسم شما مشکالتي ایجاد مي کند، مصرف بیش 
از اندازه آب و پرآبي در بدن هم عوارض داد. به عنوان نمونه، آب زیاد در 
معده به خصوص در فصل هاي سرد، باعث حالت تهوع، استفراغ و اسهال 
مي شود. زیاد بودن آب بدن، سردردهاي مکرر، بدون هیچ دلیل  خاصي 
ایجاد مي کند و شما را از انجام کار هاي روزمره بازمي دارد. این سردردها 
به علت برهم خوردن تعادل بین نمك و آب در بدن  رخ مي دهد که به 
آن فشار اُسمزي مي گویند. این سردرد در قسمت فوقاني سر بوده و از 
پیشاني تا بیني را تحت تأثیر قرارمي دهد. در موارد حادتر ممکن است 
فرد دچار اختالالت تنفسي و مغزي نیز بشود. عالوه بر این موارد، ورم 
صورت، دست ها و پاها یکي دیگر از عوارض پرآبي بدن است. به این دلیل 
که سلول هاي بدن ما بیش از حد نیاز آب جذب کرده  و در نتیجه متورم 
مي شوند. گرفتگي عضله بیشتر براي شما رخ خواهد داد. داشتن بدن 
سالم مستلزم این اســت که همه مواد موردنیاز به اندازه کافي به بدن 
برسند، نه کمتر و نه بیشتر. آب زیاد، موجب برهم زدن تعادل الکتریکي 
بدن شده و موجب گرفتگي عضالت، لرزش دست ها و تن مي شود. در 
نهایت باید بدانید که احساس خستگي و بي حالي، به علت پر آبي بدن نیز 
ممکن است رخ دهد. در برخي از موارد این عارضه به علت کمبود ویتامین 
است، و در برخي دیگر به علت پر آبي بدن. بیش از حد نیاز آب خوردن، 
موجب تولید هورمون هاي استرس در بدن نیز مي شود و ما واکنش هاي 
سریع و استرسي به کنش ها نشــان خواهیم داد و در واقع نوعي ضعف 

اعصاب به وجود مي آورد.

در سايه مهرباني
حمایت هاي هدفمند مي تواند سرنوشت کودکان مستعد در آستانه 

بازماندن از تحصیل را عوض کند
بعضي ماجراها را نه یک بار و دوبار، اگر ده ها و صدها بار مرور كنیم، باز هم شــیرین اســت؛ 
قصه هایي پرفرازونشیب و واقعي كه پر از احساس خوب نوع دوستي است و احساس مي كني 
با این اتفاق هاي خوِب انرژي بخش، هنوز زندگــي جریان دارد؛  اتفاقات و رویدادهایي كه هر 
كدامشان مسیر زندگي هایي را تغییر داده و باعث شده اند همدلي و مهرباني، آنجا كه مي رود تبدیل به افسانه شود، دوباره جان 
بگیرد و جان ببخشد به كساني كه تشنه دریافتش هستند. همشــهري 3روایت از 3دانش آموز مستعد تحصیل اما در آستانه 
بازماندن از آموزش دارد كه مشكالت مالي مي توانست مسیر زندگي شان را عوض كند اما دستاني مهربان و حمایتي هدفمند و 

بابرنامه از سوي مؤسسه اي خیریه، باعث شد بچه هاي ناامید دیروز، به امیدواران فردا تبدیل شوند.

حمیدرضا بوجاریان
خبرنگار

درس خواندن و زندگي کردن انگیزه مي خواهد. 
این انگیزه بین بچه هایي که پدر و مادرشــان 
از هم جدا شــده اند در کمترین حد خود است 
و اگر کســي نباشد که دســت یاري سمتشان 
بگیرد، معلوم نیست آخر و عاقبتشان چه خواهد 
شد. فاطمه رستمي، یکي از همین بچه هاست 
که طعم تلخ طالق را در زندگي اش چشــیده؛ 
طعمي که او آن را اینطور بیان مي کند: »پدر و 
مادرم جدا شدند. مادرم به دلیل بیماري ای که 
دارد، نمي تواند خیلي سرکار برود. براي همین 
درآمدمان کم و مشکالت مالي مان زیاد است. 
مي خواستم درســم را رها کنم و بروم سرکار.« 
فاطمه آن زمان سن و سال زیادي نداشت. با این 
حال، درسش افت محسوســي پیدا کرده بود و 
خطر ترك تحصیل هر روز بیشتر از قبل تهدیدش 
مي کرد؛ »فکر مي کردم چرا باید درس بخوانم. 
قرار است با درس خواندن کجا را بگیرم. همه فکر 
و ذهنم شده بود ورزش کردن؛ آن هم تکواندو. آن 
موقع 17سالم بود و مي خواستم مستقل باشم«. 
وقتي فاطمه به دوره دبیرستان و سال سوم رسید، 
باید راه آینده زندگي اش را انتخاب مي کرد. در 
دوراهي انتخاب بین ادامه تحصیل و ورود به بازار 

کار بود که اتفاقي مسیر زندگي اش را تغییر داد.

از پایان خط تا رسیدن به كارشناسي
داشتن دوســتان و اقوامي خوب که هواي  آدم 
را در روزهاي سخت داشته باشند و بتوانند راه 
درست را نشان دهند، غنیمتي است که نصیب 
هر کسي نمي شود. وجود چنین افرادي در لحظه 
انتخاب مسیر آینده، مي تواند اثري بلندمدت 
روي زندگي کســي بگذارد که بــه راهنمایي 
آنها گوش مي دهد. فاطمه هم این شــانس را 
داشت که با راهنمایي یکي از اقوام با مؤسسه اي 
آشنا شود که انگیزه هاي ســاختن آینده را در 
او تقویت کند؛ »یکي از اقــوام، وضعیت من و 
خانواده ام را به نماینده مؤسســه داراالکرام که 
از قبل مي شناخت گفته بود. نماینده مؤسسه 
خانه مان آمد و مدارك ورزشي و علمي و وضعیت 
درسم را دید. با دیدن مدارکم گفت حاضر است 
کمکم کند.« کمك هایي که مؤسسه به فاطمه 
کرد ابعاد مختلفي داشت؛ روانشناسي، مشاوره 
تحصیلي و در نهایت بورسیه تحصیلي. مشاوره، 
مهم ترین بخــش از خدماتي بــود که فاطمه 

مي گرفت. فاطمه با کمك راهنمایش که هر روز 
به او سر مي زد و حال و احوالش را جویا مي شد، 
انگیزه اي دوباره براي درس خواندن پیدا کرد. او 
تبدیل به فاطمه اي شده بود که مي خواست مفید 
باشد؛ » اوایل هزینه هاي کمتري براي بورسیه 
پرداخت مي شد. بعد که فهمیدم در هر رشته اي 
که موفقیت کسب کنم و هر چه نمراتم باالتر 
برود کمك هزینه تحصیلي ام بیشتر مي شود، 
تالشم را بیشتر مي کردم تا نمره هایم بهتر شود 
و کمك هزینه دریافتي ام باالتر برود«. آن قدر 
درسش خوب شــد که نمراتش هر روز بهتر از 
قبل مي شد. براي همین سعي کرد براي دانشگاه 
رشته اي مناسب انتخاب کند؛ رشته اي که به 
گفته خودش، در انتخابش نگران هزینه آن نبود؛ 
»حامیانم در مؤسسه گفته بودند که نگران نباشم 
و از اینکه رشــته اي گرانقیمت را انتخاب کنم 
نترسم چون مثل کوه پشتم هستند. اما تصمیم 
گرفتم رشته اي که به آن عالقه داشتم را انتخاب 
کنم. رشته الهیات انتخابم بود و االن در این رشته 
در دانشکده فرهنگیان دارم درس مي خوانم«. 
او به زودي معلم مي شــود. یــاد مي دهد و یاد 
مي گیرد که چرخه مهرباني قرار است بچرخد 
و او یکي از تکمیل کننده هاي این زنجیره باشد.

هر كمكي ترحم نیست 
با کمك هایي که از ســوي حامیان به فاطمه 
مي شــود، او خودش را آماده ورود به دنیاي 
تعلیم و تربیت کرده و مي خواهد تا جایي که 
مي تواند به دانش آموزاني کــه توانایي مالي 
براي درس خواندن ندارنــد، کمك کند؛ چه 
با پرداخت بخشــي از هزینه هــاي درس و 
مشقشــان، چه با نذر تخصصش. او این کار 
را نه ترحم بلکه کمکي براي ایجاد حال خوب 
در بچه ها مي داند؛ »روزي کــه خیران براي 
کمك به خانه مان آمدند این حس را که دارند 
با کاري که مي کنند به مــن ترحم مي کنند 
نداشتم. براي همین االن مي خواهم با همان 
روش و منشــي که کمکم کردند به بچه هاي 
دیگر کمك کنــم«. او بــاور دارد نباید هیچ 
بچه اي به دلیل مشکل مالي از درسش عقب 
بیفتد؛ »باید سهمي که از زندگي برایم درنظر 
گرفته شده درســت ادا و زنجیره مهرباني را 

تکمیل کنم«.

در پناه خداي فاطمه برداشت دوم

هانیه عزیزي، ســال آینده مي خواهد 
کنکور بدهد. دلش از دســت زمین و 
زمان به تنگ آمده امــا در مقابل همه 
نامالیماتي که دست روزگار برایش رقم 
زده، دارد مقاومــت مي کند. مي گوید 
عمــه اش تکیه گاهي محکــم براي او 
بوده و او را به دنــدان گرفته و بزرگش 
کرده است. وقتي هانیه در بیمارستاني 
در شهرســتان خمین به دنیــا آمد، 
پدر و مادرش سازشــان بــا هم کوك 
نبود. هنوز 6 ماه از تولدش نگذشــته 
بود که رشــته پیوند زندگي والدینش 
از هم گسســت و هر کس رفت دنبال 
سهم زندگي خودش. ســهم هانیه از 
زندگي، شد پدري که کارمند شرکت 
واحد بود و خرج زندگــي را از این راه 
به دست مي آورد. اما روزهاي سخت تري 
انتظار هانیه را مي کشــید؛ »از شــش 
ماهگي تا هفت ســالگي پدرم کنارم 
بود. نزد عمه ام در روســتایي نزدیك 
خمین زندگي را شروع کردم؛ عمه اي 
که خودش هم آن موقع وضع و اوضاع 
مالي خوبي نداشــت و چنــد تا بچه 
بزرگ تر از من داشــت. با بودن پدرم 
فکر مي کردم چیزي کم وکسر نیست«. 
زندگي براي هانیه با وجود سختي نبود 
مادر، مي گذشــت اما اتفاقــي ناگوار، 
کشتي زندگي او را در دریاي پرتالطمي 
غوطه ورکــرد که هنــوز هــم امواج 

سهمگینش گاهي به آن خراش هایي 
مي اندازد؛ »پدرم بي گناه به زندان افتاد. 
االن 12سال از آن روز نحس و اتفاقی 
که پدرم را از من جــدا کرد مي گذرد. 
با رفتن پــدرم، کاماًل تنها شــدم و با 
وجود محبت هایي که عمه ام در حقم 
مي کرد، جاي خالي مادرم را بیشتر از 
قبل حس کردم«. با اینکه هانیه دلش 
مادر مي خواست اما مادرش هیچ رد و 
نشــاني از خودش به  جا نگذاشته بود. 
تنهایي، باعث شد او بفهمد باید گلیم 
زندگي اش را خودش ببافد و از دریاي 
پرتالطمش براي خــود ماهي بگیرد. 
بهترین راه براي این کار، درس خواندن 

بود و درس خواندن.

درس خواندن بي هدف
هانیه مي دید همکالسي هایش از پدر 
و مادرشــان مي گویند؛ از اینکه شب 
قبل چه کرده اند و کجــا به مهماني 
رفته اند و مادر یا پدر براي تولدشان چه 
چیزي خریده است. اما هانیه از همه 
این لذت ها بي بهره بود. پیش خودش 
فکر مي کرد که برود دنبال مادرش و 
او را پیدا کند تا دســت مهرباني شود 
باالي سرش؛ »شهر ما کوچك است 
و همه از حال هم خبر دارند. اما وقتي 
اسم مادرم را مي آوردم کسي خبري 
از او نداشت. این آخري ها بعد از چند 
سال پرس وجو کردن فهمیدم ازدواج 
کرده و تهران زندگــي مي کند. هیچ 
وقت دنبال من نگشته است و زندگي 
خودش را دارد«.  هانیه وقتي فهمید 
که مادر هم خیالــي از او در ذهنش 
ندارد، غم غربت سنگیني روي دلش 
نشست. تازه داشت احساس مي کرد 
یتیم اســت و مثل دیگران نیست. با 
اینکه عمه اش مي خواست نبود پدر و 
مادر را برایش جبران کند اما هیچ چیز 
برایش پدر و مادر نمي شد. گاهي که 
پدر از زندان با او تمــاس مي گرفت، 

سفارش مي کرد دخترش درس بخواند 
و او را ســرافراز کند. هانیه هم چنین 
مي کــرد؛ »در همه ســال هاي دوره 
تحصیلم، معدلم از 19و 60- 50صدم 
کمتر نمي شــد. دلم نمي خواســت 
به خاطر اینکه چیزي نمي دانســتم 
کســي بگوید بیچاره یتیم اســت و 
کســي را ندارد. همیشه مي خواستم 
باالتر از دیگران باشــم و کمبودي را 
که داشتم با درس و اطالعات عمومي 
باالیي که با مطالعه کردن به دســت 
آورده بــودم جبران کنم«. درســش 
آن قدر خوب بود که کسي در مدرسه 
نمي توانســت نمره اي باالتر از هانیه 
بگیرد اما او نمي دانست قرار است چه 
هدفی را با درس خواندن دنبال کند. 
فقط مي خواست درس بخواند و براي 

آینده اش برنامه اي مشخص نداشت.

طراحي هدف براي آینده 
درس خواندن هاي هانیه، او را در چشم 
خیلي ها عزیز کرده بــود؛ از معلمش 
گرفته تا دوستان و آشنایانش. خیلي ها 
مي خواســتند بچه هایشــان هانیه را 
الگوي زندگي خود قرار بدهند و از او یاد 
بگیرند؛ این طور شد که هانیه کم کم 
خودش را شناخت و اعتمادبه نفسش 
را باال برد؛ اعتمادبه نفسي که با کمك 
یکي از مربیان مدرسه و معرفي اش به 

خیریه داراالکرام آن را دوچندان کرد. 
داستان زندگي هانیه از 2سال قبل که 
اعضاي مؤسســه به خانه شان آمدند 
کاماًل فرق کرد؛ » من فقط مي خواستم 
درس بخوانم اما بعد از اینکه مؤسسه 
قبول کرد و مشــاور براي هر کاري به 
من مشــاوره مي داد، تازه فهمیدم که 
درس خواندن نباید تنهــا یك هدف 
باشد؛ باید پشتش ایده اي باشد تا بتوانم 
از چیزهایي که یاد مي گیرم درســت 
استفاه کنم. راهنمایي شدم و تصمیم 
گرفتم معلم باشــم؛ نه معلم ابتدایي 
و راهنمایــي بلکه معلم بــراي مقطع 
دبیرســتان«. مي گوید حال وحوصله 
شیطنت هاي بچه هاي مقطع ابتدایي 
و لوس بازي بچه هــاي دوره راهنمایي 
را ندارد و دوست دارد با بچه هایي که 
دیگر از آب وگل درآمده اند ســروکله 
بزنــد؛ »عمه ام هزینه هــاي تحصیلم 
را جــور مي کرد و مؤسســه هــم راه 
بهتردرس خوانــدن را یادم مي داد. هر 
جا مشکلي داشــتم با کمك مربیاني 
که کنارم بودند رفع اشکال مي کردم. 
االن در مقطع دبیرستان هم مثل دوره 
ابتدایي و راهنمایــي نمره هایم باالتر 
از بچه هاي دیگر اســت«. او بسیاري 
از درددل ها، غم ها و اشك هایش را با 
مشــاور و راهنمایي که از مؤسسه به او 
کمك مي کنند، گفته و ریخته اســت؛ 
براي همین اســت که با مشــاورانش 
راحت اســت و مي خواهد مثــل آنها به 
داد بچه هایي برسد که نیاز به کمك هاي 
روحي و آموزشــي دارنــد؛ »من هدف 
نداشتم اما االن مي دانم مي خواهم چه 
کاري در آینده انجام بدهــم. آرزو دارم 
زودتر دوره تحصیلم تمام شود و بتوانم در 
دانشگاه دوره معلمي را بگذرانم تا نذري 
را که دارم ادا کنم. مي دانم با این کارم بعد 
از مدت ها تحمل ســختي، حال بهتري 
پیدا مي کنم و خستگي همه این سال ها 

از تنم در مي رود«.

عزیزي كه عزیزتر شدبرداشت اول

شــقایق صفایي، از همان اول، آخر 
داستان زندگي اش را خودش نوشته 
بود. بچه هاي هم سن و سالش دوست 
داشتند مهندس، خلبان و دکتر شوند 
و شقایق اما دوســت داشت پزشکي 
متخصــص و تمام عیار شــود. دلیل 
اینکه چرا مي خواست پزشکي بخواند 
را نمي دانســت اما همه تالش اش را 
مي کرد تا به رؤیایي کــه از کودکي 
در ذهنش پرورانده بود برســد. براي 
رســیدن به آرزویش، راه طوالني و 
سختي در پیش داشت؛ »پدرم وقتي 
هفت ماهه بودم از مادرم جدا شد. هیچ 
وقت پدرم را ندیــدم. اصاًل نمي دانم 
زنده است یا فوت کرده. براي همین 
هیچ وقت طعم دســت مهربان پدر 
را باالي ســرم حس نکــردم«. نبود 
پدر بــار زندگــي را روي دوش مادر 

انداخته بود. 
مادر باید از صبح تا شــب کار مي کرد 
تا خرج زندگي را جــور کند. با اینکه 
مــادر صبح تــا شــب کار مي کرد تا 
خیال دختر یکــي یکدانه اش قرص 
به زندگي باشــد اما همیشــه کم و 
کسري هاي زندگي، خودش را نشان 
مي داد و شــقایق همیشه از بچه هاي 
هم سن وسالش کمتر داشت؛ »مادرم 
در مغازه لباس فروشــي کار مي کند. 
حقوقش آن قدر زیاد نبود و نیســت 

که بتواند از پس خرج و مخارج من و 
کرایه خانه و هزارتا چیز دیگر بر بیاید. 
براي کم شــدن بار مشکالت زندگي، 
کمیته امداد ما را تحت پوشش خودش 
گرفت. با این حال باز هم کم و کسري 
زیاد داشــتیم«. شــقایق براي اینکه 
غصه هایــش را از زندگي پنهان کند، 
در مســابقات زیادي از هنري گرفته 
تا ورزشــي شــرکت مي کرد. تقریباً 
در همه مســابقه ها حاضر بود و پاي 
ثابت رتبه هاي اول تا سوم هر مسابقه 
مي شــد. ده ها مدال و لوح قدرداني 
بابت مقام هایش گرفت و اینها مي شد 
دلخوشي شقایق که سن و سالش آن 

زمان به زور به 15رسیده بود.

ثبت نام در مدرسه با ترس و لرز
زندگي روي خوش اش را به شــقایق 
و مادرش نشــان نداده بود. شــقایق 
دوست داشــت روزي از راه برسد که 
او بتواند براي خودش کســي شــود 
و اسم و رســمي پیدا کند. تنها وزنه 
امیدش براي رســیدن به این هدف، 
درس خواندن بــود و درس خواندن. 
آن قدر وقت براي درسش مي گذاشت 
که اسمش به عنوان شاگرد اول کالس 
و مدرسه همه جا پیچید. دوره ابتدایي 
که تمام شــد، باید راهــي راهنمایي 
مي شــد اما مادرش مي خواســت او 
در بهترین مدرســه ها درس بخواند و 
استعداد شقایق در درس شکوفاتر از 
قبل شود. مدرسه خوب، پول خوب هم 
مي خواســت. وقتي شقایق در آزمون 
ورودي مدرسه نمونه دولتي رتبه اول را 
آورد، مجوز حضور در مدرسه را گرفت 
اما مي ترســید نتواند پول مدرسه را 
بدهد؛ »شهریه مدرســه خیلي زیاد 
بود. مي دانستم مادرم نمي تواند خرج 
شهریه مدرســه را بدهد. مشکلم را 
مدیر مدرسه فهمیده بود چون درسم 
خیلي خوب بــود، کمك هاي زیادي 

کرد تا شهریه ســال اول مدرسه را با 
دردســر کمتري پرداخت کنم. سال 
بعد دیگر خبــري از حمایت ها نبود 
و ما ماندیم و شــهریه اي که بیشتر از 
سال قبل شده بود«. همه مي دانستند 
شقایق اگر درسش را همینطور ادامه 
بدهد، حتمــاً براي خودش کســي 
مي شــود. با این حال، شقایق از ادامه 
وضعي که در زندگي داشتند، داشت 
ناامید مي شد. به این فکر مي کرد که 
چرا خانــواده او در چنیــن وضعیتي 
قرار دارند و چرا باید حال زندگي آنها 

ناخوش باشد.

پایان ناامیدي؛ طلوع امید 
کم کم چراغ امید در زندگي صفایي ها 
داشت خاموش مي شد. شقایق به این 
نتیجه رســیده بود که درس خواندن 
فایــده اي ندارد و داشــت انگیزه اش 
را بــراي تحصیل از دســت مي داد. 
مي خواســت هرطور شده به مادرش 
که از صبح تا شب براي دریافت حقوق 
اندکي در مغازه کار مي کرد کمك کند 
تا از فشار کار مادر کم کند. در این فکر 
و خیال ها بود که یکي از همسایه ها از 
حال و احوال شقایق و مادرش خبردار 
شــد و آنها را به مؤسســه اي خیریه 
که کارش حمایــت از دانش آموزان 
مســتعد اما کم توان مالي بود معرفي 

کــرد. شــقایق از آن روز مي گوید: 
»وقتي دیدم افــرادي آمده اند ازمن 
درباره درسم و موفقیت هاي ورزشي ام 
مي پرسند خوشحال شدم. فکر کردم 
براي کسي مهم است که درسم خوب 
باشــد یا مقام و مدال گرفته باشــم. 
حس خوبي داشــتم که تــا آن وقت 
تجربــه اش نکرده بــودم.« از فرداي 
روزي که کارشناســان و مددکاران 
مؤسسه داراالکرام خانه شقایق رفتند 
او بورســیه تحصیلي شد. هزینه هاي 
درس خوانــدن شــقایق را خیــران 
مؤسسه تأمین کردند. اما تأمین این 
هزینه ها شــرط و شروطي داشت که 
شــقایق باید آن را رعایــت مي کرد؛ 
»شرط کردند که باید همیشه معدلم 
باال باشد. قراردادي امضا کردم و قول 
دادم اگر به موقعیت خوبي در آینده 
رسیدم و دستم به دهنم رسید، دست 
بچه هاي دیگر تحت پوشش مؤسسه 
را بگیرم و از آنها حمایت کنم«. چند 
سال از آن  روزها می گذرد و با بورسیه 
تحصیلي مؤسســه، ترم دوم رشــته 
بیهوشــي را در دانشــگاهي دولتي 
مي گذراند و از شــهریور امسال ترم 
ســوم را شــروع مي کند. او تا 5سال 
آینده و بعد از گذراندن دوره طرحش، 
یك کارشناس بیهوشــي مي شود و 
مي تواند درآمد خوبي داشــته باشد. 
او مي خواهــد براي یك بــار هم که 
شده حامي خودش را ببیند و برایش 
بهترین هایــي را کــه در دل دارد، 
آرزو کند؛ »نمي دانــم اگر حامي ام را 
ببینم چه چیزي مي توانم بگویم. اما 
امیدوارم وقتي او را دیدم، سالم باشد 
و تا سال هاي ســال دست یاري اش 
ســمت بچه هایي مثل من دراز باشد 
و به مــن و افرادي ماننــد من کمك 
کند تا آرزوهایي که شــاید رسیدن 
 به آن سخت باشــد، برایشان آسان

 شود«.

قدم زدن در دشت شقایق برداشت سوم

نماینده داراالکرام خانه مان آمد. مدارك و وضعیت درسم را 
دید. با دیدن مدارکم گفت حاضر است کمکم کند

  به مهرباني برسيم
نزدیک به 19ســال از فعالیت این مؤسسه در كشور   

مي گذرد و در این سال ها، با كمک خیران موفق شده ایم 
به بخشــي از دانش آموزاني كه  بــدون والدین مؤثر، 
داراي مشكالت مالي براي تحصیل و دانش آموزاني كه 
عالقه مند به تحصیلند اما مشكل معیشت این امكان 
را از آنها گرفته است در قالب برنامه هاي حمایتي خود 
مشاوره، آموزش و بورســیه تحصیلي دهیم. امروز با 
تجربه 19سال گذشــته، به این نتیجه رسیده ایم كه 
استفاده از روش هاي سنتي براي شناسایي جامعه هدف 
و یافتن خیراني كه همپاي مؤسسه از كودكان پشتیباني و حمایت كنند پاسخگوي نیازها نیست 
و از این رو، در چند سال گذشته، با راه اندازي یكي از نخستین استارتاپ هاي شناسایي كودكان 
مستعد در آستانه محرومیت از تحصیل موفق شده ایم نزدیک به 9هزار دانش آموز را با كمک 
همیاران مؤسسه شناسایي و نسبت به پاالیش 3هزار نفر از آنها اقدام و براي 6هزار دانش آموز 
پشت نوبت حمایت نیز برنامه هایي براي جذب حامي اجرا كنیم. با استفاده از استارتاپ به مهرباني 
برسیم، سعي كرده ایم فعالیت هاي مؤسسه به صورت شفاف به اطالع خیران رسانده شود و آنها 
بتوانند به صورت كامل در جریان فرایند ارائه خدمات به كودكي كه از آن حمایت كرده اند قرار 
بگیرند. این اقدام منجر به افزایش اعتماد مردم به مؤسسه و بهبود فرایندهاي جذب حمایت از 
خیران شده است به گونه اي كه موفق شــده ایم بیش از 1200كودك تحت پوشش مؤسسه را با 
مشاركت آنها تا مدارج باالي علمي پوشش داده و فارغ التحصیل كنیم؛ فارغ التحصیالني كه خود 
اكنون به عنوان حامي با مؤسسه و براي حمایت از كودكاني دیگر در حال مشاركتند و با كمک آنها 

در تالشیم چرخه مهرباني را وسیع تر، بزرگ تر و قوي تر از گذشته ترویج كنیم.

مصطفي میراحمدي 
مدیرعامل مؤسسه داراالکرام
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   كنكور و محرم با حفظ پروتكل ها نگران كننده است
برگزاري كنكور و محرم با حفظ پروتكل ها هم نگران كننده است. 
از مسئوالن توقع داريم درصورت برگزاري كنكور و محرم همراه 
با شور حسيني نظارت بيشتري بر اجراي دقيق پروتكل ها داشته 
باشند تا خطرات احتمالي ناشــي از برگزاري چنين تجمعاتي به 

حداقل برسد.
حسيني از تهران 

   ساحل گناوه را پاكسازي كنند
لكه هاي نفتي ساحل گناوه چهره زشتي به اين ساحل زيبا داده اند 
و چنانچه مسئوالن نســبت به جمع آوري اين لكه ها اقدام نكنند 
معلوم نيست بعد از فروكش كردن شيوع كرونا، وضعيت گردشگري 
منطقه به چه جايگاهي نزول پيدا كند. اين در حالي است كه درآمد 
اكثر مردم ساحل نشين گناوه از گردشــگري است و اميد آنها به 

فروكش كردن هرچه سريع تر بيماري مهلك كروناست.
ضامن از بندر گناوه

   ترافيك آشفته و نابسامان شهر قدس
منطقه شهر قدس )قلعه حسن خان( به دليل وجود مراكز صنعتي 
وآموزشــي و تراكم جمعيت باال، اوضاع ترافيكي بسيار نابساماني 
دارد كه اين وضع به خصوص در اطراف ميدان قدس بدتر اســت 
و معموال ماموري براي كنترل و مديريــت ترافيك وجود ندارد. 
شهرداري هم عملكرد مناســبي براي كاهش راهبندان نداشته و 
با كوچك ترين اتفاقي تردد در اين شــهر قفل مي شود كه نمونه 
آن برف سنگين ســال گذشته است. از مســئوالن توقع داريم از 

هم اكنون به فكر باشند.
بيات از شهر تهران

  معطلي چند روزه كاميون هاي ترانزيت در مرز دوغارون
از عيد ســعيد قربان در مرز دوغارون با كاميون هاي مملو از كاال 
معطل هستيم و علت آن هم تعطيلي چندروزه افغانستان به دليل 
عيد بوده است، اما پس از آن بازگشايي و ترانزيت به كندي صورت 
مي گيرد درحالي كه تعداد رانندگان معطل در مرز بسيار است و در 
شرايط شيوع كرونا و كمبود امكاناتي نظير سرويس هاي بهداشتي، 
استراحتگاه موقت و... نگراني بيشــتر هم شده است. از مسئوالن 

توقع نظارت و مديريت داريم.
حيدري نسب از تايباد

   خانه هر ايراني، يك حسينيه است
ملت ايران بدون عشق امام حسين )ع( زندگي نكرده اند و نخواهند 
كرد و بي شك تا روزي كه زنده اند چنين خواهد بود؛ پس توقع از 
همه عاشقان امام حسين )ع( اين است كه براي زنده نگه داشتن 
پرچم حسيني، به فكر سالمت عاشقان حسين )ع( باشند و امسال 
هر عاشق خانه اش را به يك حسينيه تبديل كند تا به فضل الهي از 
اين شرايط بحراني عبور كنيم و سال هاي سال بتوانيم عاشقانه در 

راه سيد و ساالر شهيدان قدم برداريم.
موسوي از تهران 

   افزايش سقف انتقال وجه چه شد؟
در خبرها آمده بود كه افزايش سقف انتقال وجه چه در باجه هاي 
خودپرداز و چه در نرم افزارهاي موبايلي افزايش خواهد يافت. اما 
بانك ها سليقه اي عمل كرده و تنها برخي بانك ها اين كار را اجرايي 
كرده اند و اگر بخواهيد سقف انتقال وجه يا برداشت از كارت خود را 
افزايش دهيد، بايد به بانك مراجعه كرده و در اين فضاي كرونايي، 
ساعت ها در بانك ها و محيط بيرون معطل شــويد. آيا نمي شود 

مسئوالن بدون برنامه و شعاري حرف نزنند.
بابايي از كرج 

   توزيع سوسيس و كالباس نامرغوب ادامه دارد
درحالي كه به دليل گراني گوشت و مرغ، توان خريد مردم پايين 
آمده است، عده زيادي از مردم به خريد سوسيس و كالباس روي 
آورده اند كه متأسفانه نظارت چنداني روي آن نيست و اصال معلوم 
نيست با كدام گوشت و مواداوليه اين سوسيس و كالباس ها توليد 
و توزيع مي شــوند. اكنون كه بيماري كرونا توان ها را كم كرده و 
مردم به دليل گراني با سوء تغذيه بيشــتري روبه رو هستند، آيا 
مسئوالن نبايد نظارت بيشتري روي توليد و توزيع اين محصول 

حساس بكنند.
نوحعلي عسگري از تهران 

   شناي كودكان در فاضالب كوي سياحي اهواز
كوي سياحي اهواز محروم از كمترين امكانات شهري و رفاهي آب 
شرب مناسب نيز ندارد و متأسفانه فاضالب جاري در كانال هاي 
اطراف اين منطقه مشكالت بســياري ايجاد كرده است. كودكان 
گرما زده كه كولر و امكانات خنك كننده ندارند در ســاعات گرم 
بي توجه به بيماري كرونا و آلودگي هاي موجود در فاضالب براي 
خنكي به آب در بخش هــاي كم عمق مي زنند كــه بعضا منجر 
به غرق شــدگي، مرگ و بيماري آنها مي شــود. بارها درخصوص 
مشكالت اين منطقه صحبت شده است و دريغ از وعده و سخني 

كه تاكنون عملي شده باشد.
نوادري از اهواز

   صدور كارت هوشمند سوخت براي عشاير چه شد؟
عشاير اغلب داراي وانت يا وانت نيسان هستند كه در فصل كوچ 
از آن اســتفاده مي كنند، ولي تاكنون به وعده ارائه كارت سوخت 
به اين قشر عملي نشده است و با نزديك شدن به فصل جابه جايي 
عشــاير نگران هزينه هاي جابه جايي به خصوص در بخش بنزين 

خودروها هستند.
بيگلو از ياسوج

   تاالرها تعطيل شد، عروسي ها نه 
با اينكه با دستورالعمل هاي ابالغي تمامي تاالرهاي اصفهان تعطيل 
شده اند، همچنان عروسي هاي با تجمع بيش از 100نفر در باغ ها 
و سوله هاي اطراف شهر برگزار مي شود كه بي شك كانون شيوع 
كرونا خواهد بود. از مســئوالن توقع داريم بر اين موضوع نظارت 
كنند و با خاطيان كه با جان مــردم بازي مي كنند برخورد جدي 

داشته باشند.
حسن دخت از اصفهان

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

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

با مردم

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

شعله هاي آتش در شهرك صنعتي كمرد جاجرود چندين انبار 
و كارگاه را به كام خود فرو برد، اما با حضور به موقع آتش نشانان 

اين آتش سوزي مهار و از گسترش آن جلوگيري شد.
به گزارش همشهري، اين آتش سوزي صبح ديروز در شهركي 
صنعتي در منطقه كمرد جاجرود اتفاق افتاد. آتش ســوزي در 
3ســوله به وســعت حدود 2500متر اتفاق افتاده بود و وجود 
چرم، چسب، چوب و مواد قابل اشتعال هر لحظه آتش سوزي را 

گسترده تر مي كرد. با وجود اينكه آتش نشانان جاجرود و پرديس 
در همان دقايق اوليه خود را به محل حادثه رسانده و تالش خود 
براي مهار آتش سوزي را آغاز كرده بودند، اما هر لحظه بر وسعت 
حادثه افزوده مي شــد و در اين شــرايط بود كه از آتش نشاني 
تهران درخواست كمك شد و بالفاصله نيروهاي كمكي از تهران 

راهي محل حادثه شدند.
سيد جالل ملكي، سخنگوي آتش نشــاني تهران در اين باره 
گفت: با وجود اينكه محل حادثه خارج از محدوده آتش نشاني 
تهران بود، اما بالفاصله آتش نشانان 3ايستگاه همراه با 2تانكر 
و تجهيزات ويژه راهي محل حادثه شدند. محل آتش سوزي 
شهرك صنعتي با كاربري هاي مختلف بود كه حدود 3 سوله 
با متراژهــاي مختلف دچار حريق شــده و كامال شــعله ور 
بود. سوله ها مسقف بود و آتش از ســقف ها به بيرون مي زد 
و براســاس آن چيزي كه مشــخص بود، بيش از 2500 متر 
مجموع اين ساختمان هاي شــعله ور بود و عالوه بر آن يك 

ســاختمان 2 طبقه اداري در مجاورت ايــن محل نيز دچار 
حريق شده بود.

ملكي در ادامه گفت: كاربري اين ســوله ها هم محل نگهداري 
چرم و چســب و بخش زيادي نيز محل توليد چــوب و.. بود. 
آتش نشــانان تهران در كنار همكاران آتش نشان محل حادثه 

عمليات را آغاز كردند و با توجه به گســتردگي سوله ها بخشي 
از سقف ها در بخش هاي مختلف به علت شدت حرارت تخريب 
شد. با وجود اين در نهايت همكارانم موفق شدند آتش سوزي 

را خاموش كنند.
به گفته وي، در اين حادثه به هيچ كس آسيبي وارد نشد.

مهار آتش سوزي گسترده 
در جاجرود

جنايت مردي مرموز با 
لباس زنانه

مردي كه بــا انگيزه اي نامعلــوم لباس زنانه 
پوشــيده و وارد مجتمعي مسكوني شده بود 
بعد از آنكه مدير مجتمع و مأمور پليس را در 
برابر خود ديد به سوي آنها شليك كرد و باعث 
قتل مدير و جراحت مأمور پليس شــد. اين 
حادثه در يكي از مجتمع هاي مسكوني منطقه 
پرديسان قم اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار بود 
كه مدير مجتمع در تماس با پليس اعالم كرد 
كه زن جواني كه مسلح به كلت كمري است 
وارد آنجا شده و ممكن اســت براي ساكنان 
دردسر ايجاد كند. به دنبال اين خبر گروهي 
از مأموران راهي مجتمع شدند. زن مسلح در 
يكي از واحدها مخفي شده بود اما وقتي يكي 
از مأموران همراه مدير راهي اين واحد شدند 
فرد مسلح كه تا آن زمان به نظر مي رسيد زن 
است در را باز كرد و به ســوي مدير و مأمور 
پليس تيرانــدازي كرد. اين فــرد كه مردي 
جوان بود و لباس زنانه به تن كرده بود در اين 
تيراندازي موجب مصدوميت مأمور پليس و 
قتل مدير مجتمع شد و از آنجا گريخت. سردار 
ســيدمحمود ميرفيضي، فرمانــده انتظامي 
استان قم در اين باره گفت: به دنبال اين حادثه 
ضارب مأمــور پليس و قاتل شــهروند قمي 
درحالي كه ســوار بر پژو ۴05 قصد خروج از 
قم را داشت با شــليك چندين گلوله متوقف 

و دستگير شد. 

قتل دايي به دست 
خواهر زاده

پسر جوان كه با دايي اش دچار اختالف شده بود 
در جنايتي خونين وي را به قتل رساند.

به گزارش همشهري، اين جنايت روز دوشنبه 
در روســتاي دارســتان واقع در شهرستان 
ســيرجان اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار بود 
كه پســري 26ســاله از مدتي قبــل با دايي 
66ساله اش دچار اختالف شــده بود كه روز 
حادثه با بــاال گرفتن اين اختالفــات كار به 
درگيري كشيد و در اين درگيري پسر جوان 
دايي اش را به قتل رســاند. محسن نيك ورز، 
دادســتان ســيرجان در اين باره گفت: اين 
درگيري به علت مســائل خانوادگي رخ داد و 
متهم نيز كه حدود 26 سال دارد در بازداشت 
پليس آگاهي به ســر مي برد و تحقيقات در 

اين باره ادامه دارد.

 قاتلي كه 
سارق شد 

 قاتلــي كه از ســوي اوليــاي دم 
بخشيده شــده و از مجازات مرگ داخلي

رهايي يافته بود تبديل به سارقي 
شد كه ســربزنگاه و زماني كه در خانه مالباخته 
سرگرم جست وجو براي پيدا كردن طال و جواهرات 
بود دستگير شد. به گزارش همشهري، چند وقت 
قبل صاحب خانه اي در شــمال تهران به همراه 
خانواده اش به مهماني رفته و نيمه هاي شب وقتي 
به خانه بازگشت و كليد را در قفل چرخاند متوجه 
به هم ريختگي خانه و حضور افرادي در آنجا شد. 
مرد وحشت زده از همسرش خواست تا به پليس 
زنگ بزند و خودش با برداشتن وزنه اي كه كنار جا 
كفشي بود قدم در خانه اش گذاشت. از داخل يكي 
از اتاق خواب ها ســر و صدايي شنيده مي شد كه 
نشان مي داد 2نفر در خانه اش سرگرم جست وجو 
براي پيدا كردن طال هستند. او آهسته به سمت 
اتاق رفت اما پايش كه در تاريكي به پايه مبل خورد 
باعث شــد كه دو فرد ناشــناس متوجه حضور 
صاحبخانه شوند و از اتاق بيرون بيايند. يكي از آنها 
وقتي با صاحبخانه مواجه شد او را هل داد و فورا به 
ســمت بالكن كه در آن باز بود رفــت و پا به فرار 
گذاشت. اما نفر دوم هنوز در اتاق بود كه صاحبخانه 
مانع فرارش شد. از سوي ديگر زن صاحبخانه نيز به 
سراغ همســايه ها رفته و پليس را خبر كرده بود. 
طولي نكشيد كه مأموران در محل حاضر شدند و 
فرد ناشناس را دستگير كردند. او به محض حضور 
پليس وحشت زده شد و به گريه افتاد. مرد جوان 
اقرار كرد كه با همدستي 2نفر از دوستانش نقشه 
سرقت كشيده اند و نيمه هاي شب درحالي كه يك 
نفر از آنها زاغ زني مي كرده،  او به همراه همدست 
ديگرش وارد خانه شده تا دست به سرقت طال و 
جواهرات و امــوال قميتي بزنند اما ســر بزنگاه 

صاحبخانه رسيده و گير افتاده است.

سرقت هاي سريالي
متهم كه مردي ۴0ساله است در ادامه بازجويي ها 
اقرار كرد كه از چند روز قبل با همدستي دوستانش 
سرقت هاي سريالي را شروع كرده و به چند خانه و 
آپارتمان دستبرد زده اند. با اعتراف وي، پرونده اي 

در اين خصوص در دادسراي ويژه سرقت تشكيل 
شد و متهم براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار 
مأموران اداره آگاهي تهران قــرار گرفت. اين در 
حالي اســت كه مأموران با اطالعاتي كه ســارق 
دستگيرشده درخصوص همدســتانش قرار داد 
راهي مخفيگاه آنها شدند اما 2سارق از همان شب 
كه متوجه شدند همدستشان گير افتاده فرار كرده 
بودند. حتي ردي از آنها در پاتوق هايشان هم نبود. 
در اين شــرايط تالش براي شناسايي و بازداشت 

2متهم فراري اين پرونده ادامه دارد.

توبه ام را شكستم 
متهم ناصر نام دارد و ســال ها قبــل در يكي از 
شهرســتان هاي غربي كشور دســت به جنايت 
زده و 10سالي پشــت ميله هاي زندان بود. او به 
قصاص محكوم شــده بود اما با انجــام رايزني ها 
موفق شد از اولياي دم رضايت بگيرد و از مجازات 
مرگ رهايي يابد. اگرچه از زندان آزاد شد و توبه 
كرد كه دور كار خالف را خط بكشد اما مدتي قبل 
راهي پايتخت شد و آشنا شدنش با يك خالفكار 
سابقه دار باعث شد تا توبه اش را بشكند و تبديل به 

سارقي حرفه اي شود.
با همدستانت چطور آشنا شدي؟

با يكي از آنها كه صابر نام دارد و سابقه دار است در 
قهوه خانه اي در تهران آشنا شدم. او وقتي ديد در 
جست و جوي كار مناسبي هستم به من پيشنهاد 
سرقت داد. راستش من اهل تهران نيستم و از يكي 
از شهرستان هاي غربي كشور به پايتخت آمدم تا 
كار كنم. اما آنطور كه تصور مي كردم نبود. تهران 
شهر خيلي بزرگي اســت كه اگر گرگ نباشي از 
پس زندگــي برنميايي. چند جــاي مختلف كار 
كردم مانند رســتوران ها،  قهوه خانه ها و توليدي. 
اما پول خوبي گيــرم نمي آمد. از صبح تا شــب 
كار مي كردم اما مخارج زندگــي در تهران آنقدر 
باالســت كه حقوقم به آخر ماه هم نمي رسيد. تا 
اينكه پس از آشنايي با صابر )خالفكار سابقه دار( 
او پيشــنهاد دزدي داد و گفت اگر به چند خانه 
دستبرد بزنيم و طال، جواهرات و دالرها را بفروشيم 
پول خوبي گيرمان مي آيد. من هم وسوسه شدم 

به خاطر پول دست به سرقت بزنم.
چطور وارد باند سرقت شدي؟

وقتي قبول كردم با صابر همكاري كنم، او يكي از 
دوستانش به نام محمد را به من معرفي كرد. آنها 
به من آموزش ســرقت دادند. چون من از دزدي 
بيزار بودم اما وسوسه شدم كه دزدي را تجربه كنم 
به خاطر پول و اينكه به خانــواده ام ثابت كنم كه 

موفق شده ام اما اشتباه كردم.
چرا از شهرستان به تهران آمدي؟

براي كار آمدم اما سر از دنياي دزدان در آوردم. 
اشتباه بزرگي در زندگی ام مرتكب شدم. خيلي 
پشيمانم و فكر نمي كردم روزي برسد كه توبه ام 
را بشــكنم. در شهرســتانمان همه از من فرار 
مي كردند. بهتر بگويم همه از من وحشت داشتند. 
به خاطر اينكه به چشــم يك قاتل مرا مي ديدند. 
حتي اعضاي خانواده ام هــم از من فراري بودند. 
بچه هايشان را تنها با من در خانه نمي گذاشتند 
مبادا باليي سرشــان بياورم. نمي توانســتم اين 
وضعيت را تحمل كنم تا يكي از آشــنايانم گفت 
برو تهران. هم كار فراوان است و هم از اين محيط 

دور مي شوي.
از ماجراي قتلي كه مرتكب شدي 

بگو؟
خــام و بي تجربه بــودم. به خاطر يــك دختر با 
پســري كه هم محلي ام بود و او را سال ها بود كه 
مي شناختم درگير شــدم. من عاشق و دلباخته 
آن دختر بودم و بعد شــنيدم بچه محله مان هم 
عاشقش شده و از او خواســتگاري كرده است. با 

رقيب عشقي ام قرار گذاشتم. هم من چاقو داشتم 
و هم او. وقتي درگيري ميان ما باال گرفت، دوئلمان 
پايان تلخي داشت،  ما روز حادثه با چاقو به جان 
يكديگر افتاديم. رقيب عشقي ام جانش را از دست 
داد و من هم تا پرتگاه مــرگ پيش رفتم اما زنده 

ماندم و به اتهام قتل عمد دستگير شدم.
چه شد كه رضايت گرفتي؟

به همين ســادگي نبود. 10سال حبس كشيدم، 
10سال شوخي نيســت. هر روز زندان هزار سال 
مي گذرد، 10ســال از جواني ام پشت ميله هاي 
زندان گذشت. هر شب كابوس مرگ و طناب دار 
مي ديدم. حتي يك بار هم مرا بردند پاي چوبه دار و 
در واپسين لحظات به پايشان افتادم و التماسشان 
كردم حكم مرگم را اجرا نكننــد و به من زندگي 
ببخشند. آنها هم دلشان به رحم آمد و به من مهلت 
دادند. بعد از آن خانــواده ام تالش كردند تا از آنها 
رضايت بگيرند. سرانجام اولياي دم راضي شدند با 
دريافت ديه مرا ببخشند و رضايت بدهند. بعد از 
آزادي از زندان توبه ام را شكستم و خيلي پشيمانم.

چند مورد سرقت انجام دادي؟
به 10مورد هم نرسيده است. تازه دزدي ها را شروع 

كرده بوديم.
از شگردتان بگو؟

وقتي هوا تاريك مي شــد به خيابان هاي شمال 
تهران مي رفتيم. وقتــي مي ديديم چراغ خانه اي 
خاموش است زنگ آن را مي زديم. اگر كسي آيفون 
را برنمي داشت از طريق بالكن و يا شكستن قفل 

در وارد خانه يا آپارتمان ها مي شديم. 

جواني كه به اتهام قتل تا يك قدمي 

چوبه دار پيش رفته بود بعد از بخشش به 

سارقي حرفه اي تبديل شد

دستگيري ۲۴۴تبهكار در طرح كاشف
مــرد  قاتــل   

نيروي 
در انتظامي كارخانــه دار 

ميان 2۴۴متهمي 
بود كه در تازه ترين طرح كاشف 
پليس آگاهي تهران دســتگير 

شده اند.
به گزارش همشــهري، سردار 
حســين رحيمــي، فرمانــده 
انتظامــي تهــران درخصوص 
دســتاوردهاي اين طرح گفت: 
تازه تريــن طــرح كاشــف با 
مشــاركت و همــكاري پليس 
آگاهــي و پليــس امنيــت 
اقتصــادي تهران بــه مرحله 
اجــرا درآمــد و در جريان آن 

2۴۴متهم دستگير شدند.
وي بــا بيــان اينكــه ۴9باند نيــز شناســايي و منهدم شــد، گفت: 
دستگير شدگان جرائمي مانند قتل، جرائم مسلحانه، آدم ربايي، تجاوز 

و... مرتكب شده بودند.
سردار رحيمي گفت: در ميان دستگير شــدگان، 53نفر از محكومان 
فراري بودند كه سال هاي سال به زندان رجوع نكرده بودند. همچنين 
از مخفيگاه متهمان نيز 8قبضه سالح گرم و جنگي به همراه ده ها پوكه 

و فشنگ كشف شد.
به گفته فرمانده انتظامي تهران، در اين مرحله از طرح كاشــف حدود 

۷0درصد از متهمان دستگير شده سابقه دار هستند.
ســردار رحيمي گفت: در ميان متهمان، افرادي هستند كه در ششم 

مردادماه صاحــب كار خود را به 
قتل رســانده بودند. وي ادامه 
داد: 3متهم قصد فرار از مرز را 
داشتند كه دستگير شدند. آنها 
همچنين اقرار كردند كه مرتكب 
يك فقره قتل ديگر در شــمال 

كشور شده اند.
ســردار رحيمــي در ادامــه 
صحبت هايش از انهــدام ۴باند 
كالهبرداري خبر داد و گفت كه 
اعضاي اين ۴باند مرتكب بيش از 
1600فقره كالهبرداري شده اند 

كه به دام مأموران افتادند.
عالوه بر اين، شناسايي و انهدام 
باند جعل اسناد و همچنين انهدام 
باند سازنده طالهاي كم عيار كه سال ها فعاليت داشته و بالغ بر ۴00كيلو 
مس را در طالها مخلوط كرده بودند، از ديگر ماموريت مأموران در طرح 
كاشف بوده است. به گفته ســردار رحيمي، در تازه ترين طرح كاشف، 
20نفر از قاچاقچيان مطرح نيز دستگير شدند كه از آنها بالغ بر 5000 
مورد انواع و اقســام لوازم خانگي و صنعتي به ارزش 12ميليارد تومان 
كشف و ضبط شده است كه ازجمله آن مي توان به 300هزار متر پارچه 

خارجي، 5تن گردو و بادام خارجي اشاره كرد.
رئيس پليس پايتخت گفــت: در ۴ماه اول امســال ۴2درصد افزايش 
كشــفيات در حوزه قاچاق كاال داشــته ايم. در ۴ماه اول سال 39مورد 
پرونده زمين خواري را رسيدگي كرديم و ۷.5هكتار زمين در تهران كه 

ارزشي بالغ بر 5000ميليارد تومان دارد، رفع تصرف شده است. 

   انتقام  جويي مرگبار از مرد كارخانه دار
مأموران پليس آگاهي تهران، قاتل مرد كارخانه داري را 
در يكي از شهرهاي شمالي كشور دستگير كرده اند كه 
پنجم مرداد ماه در كارخانه اي حوالي باقرشهر دست به 
جنايت زد و پس از سرقت خودروي اسپورتيج فراري شد. 
اما مأموران به فــرار او 3روز بعد پايان دادند و حاال قاتل 
31ساله در ميان 244متهمي اســت كه در طرح كاشف 

دستگير شده اند.

انگيزه ات از جنايت چه بود؟
اختالف مالي با مقتول داشــتم. 200ميليون تومان به من 
بدهكار بود كه براي برگرداندن آن مدام امروز و فردا مي كرد.

چرا به او اين مبلغ را قرض دادي؟
قرار شد با هم كار كنيم. در زمينه توليد بدليجات و 

نقره. راستش او دوستي داشت كه فيلم هاي 
سي تي اســكن و راديولوژي را مي گرفت 
و با استفاده از دســتگاهي كه داشت، 
نقره هايش را جدا مي كرد و مي شد با آنها 
بدليجات ساخت. من هم 200ميليون تومان 

سرمايه ام را به مقتول دادم تا در زمينه توليد 
نقره با هم كار كنيم.

چطور با مقتول آشنا شدي؟
من اهل شرق كشورم و 

مدت ها قبل براي كار 
به تهران آمدم. مردي 
بــود كه مقتــول را 
مي شناخت و از طريق 
او با مرد كارخانه دار 

)مقتول( آشنا شدم.

تحقيقات  در  ظاهــرا 

مشخص شده كه كارگر كارخانه بودي؟
من 3روز بيشتر در كارخانه كار نكردم. رفتم آنجا كارگري 
كردم تا طلبم را بگيرم، اما مقتول مدام امروز و فردا مي كرد.

چه شد كه او را به قتل رساندي؟
روز حادثه در كارخانه با هم درگير شديم. با او درخصوص 
طلبم صحبت كردم اما مرد كارخانه دار عصباني شد و داد 
و فرياد راه انداخت. حتي به من فحاشــي كرد كه باعث 
عصبانيتم شد. من مرد آرامي هستم، حتي اگر مرا كتك 
هم  بزنند، اعتراضي نمي كنم اما روي فحش خصوصا فحش 
ناموسي حساس هستم. وقتي فحش مي شنوم، از خود 
بي خود مي شوم و خشم سراپاي وجودم را در برمي  گيرد. 
روز حادثه هم وقتي مقتول به من فحش داد و با هم درگير 
شديم،  او مرا هل داد و من چشمم به چاقويي افتاد كه 
در آشپزخانه كوچك كارخانه بود. آن را برداشتم 

و چند ضربه به مرد كارخانه دار زدم.

بعد چه شد؟
بعد از قتل خودروي اسپورتيج مقتول را به جاي 
طلبم و تسويه كاري برداشتم. به سمت شمال 

كشور حركت كردم كه 3روز بعد دستگير شدم.

شــغلت در كارخانه مقتول چه 
بود؟

من سرآشپز بودم. دعواي 
آن روز مــا در يك لحظه 
رخ داد و من اصال فكرش 
را نمي كــردم پايان دعوا 
تلخ باشد و من تبديل به 
قاتل شــوم. خيلي نادم و 
پشيمانم و به شدت عذاب 

وجدان دارم.
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شبچهارشنبه7دسامبر1947رويپردهدرسالنتاريك
وپرازتماشاچيسينماودرجديدترينمحصولفاكسقرن
بيستم،تصويردخترزيباييباچشمانيكشيدهوموهاي
بلوندتابدارنمايانميشــود.دختردرنقشاوي،پيش
خدمتكافهگوفرهولوموردتوجهسركردهجوانانبزهكار
است؛دختريباچهرهايمعصومودوستداشتني،سيني
بهدستتنهادر2سكانساينسووآنسويكافهميچرخد؛
وليانگارآنيدربازي،درنگاهودرراهرفتناونهفتهاست؛
آنيكهناخواستهكنجكاويتماشاچيانبرايدنبالكردن
فعاليتها،بازيهايبعدي،حاشيههاواحيانامهمانيهايي
كهميرودرابرميانگيزد.برخيتماشاچيانجديسينما
شــايدپيشازآنتنهاصداياوبهعنواناپراتورتلفندر
فيلم»خانمپيلگريمعجيبوغريب!«راشنيدهبودند،چرا
كهفاكسقرنبيستمسكانسكوتاهقايقسواريوآبتني
اووجونهاوردرنخستينبازياشدرفيلماسكوداهوو!
اسكوداهي!راقيچيكردهودرآوردهبود.وحاالاينفيلم
»سالهايخطرناك«اســتكهبهعنواننخستينحضور
مرلينمونرو21ســالهباقد162فوتيووزن52كيلويي،
داردتاريخرارقمميزند.مريلينمونروكهفيلمبهفيلماز
دخترانگروهكر،شاديعشق،يكبليتبهتاماهاكگرفته
تاهمهچيزدربارهايو،جنگلآسفالت،آقايانموطاليياش
راترجيحميدهند،باشهرتيكهكسبميكردوبااستعداد
كمنظيريش،انگارداشتجاپايغولهايبالمنازعهاليوود
چونمارليــنديتريش،گرتاگاربو،جــونكرافورد،بت
ديويس،كاروللمبارد،جينهارلو،ريتاهيورث،ويوينليو
كاترينهپبورنميگذاشت.دختركاليفرنياييكهباآمدنش
ازدنيايمدلينگدراواخردههچهلباهمهكمتجربگيامابا
پشتكار،روحينوومتفاوتبهسينمايهاليوودبخشيد،شد
پولسازترينستارهعصر،تأثيرگذارترينشمايلفرهنگ
عامهوجذابترينســتارهپاپقرنونشاندادكهچقدر
سادهوروانبدونجعلوقالبيشدن،سالهاميتواندردل

عشاقسينماحكمفرماييكرد.تماشاچيانسينماهرباردر
نگاهش،درنقشهايمنحصربهفردورفتارهايبانمكشو
درسيرتكاملشخصيتشتاخارش7ساله،چگونهبايك
ميليونرازدواجكنيدوبعضيهاداغشودوستدارند،انگار
بايكجوربالهت،گيجي،بيدســتوپاييوسبكعقلي
دخترانهمواجهبودند،ولــياوكهبيشازاندازهمعموليو
طبيعيوكمهوشوهواسبهچشمميآمد،خيليبيشتر
ازآنچيزيبودكهدرنگاهاولبهنظرميرســيد.شاگرد
اكتورزاستوديو،همســرآرتورميلرودوستخانوادگي
لياستراسبرگكهدرفيلمهايكارگردانانبزرگيچون
بيليوايلدر،ژوزفمنكيهويچ،جاناسترجس،فريتس
النگ،هواردهاكس،هنريهاتاواي،اتوپرمينگر،الرنس

اليوير،جورجكيوكروجانهيوستنجذابترين
واثرگذارتريــننقشهايــشراايفاكرده

بود،خيليزودزندگــيخصوصياش
پــرازقصههايجذاب،عاشــقانه،
رازآلود،كنجــكاوبرانگيز،پرپيچو
تابوپرهياهوشــدوشدمحبوب
آژانسهايمد،خبرنگارها،عكاسان
ومديــرانتبليغــاتكمپانيهاي
بــزرگودركوتاهترينزمانممكن
بافشنشــوهاوپينآپهايشبهپر
عكسترينچهرهزنجهانوبهنماد

جذابيتزنانهودرفاصلهاندكي
بهجذابترينزنقرنبيستم
تبديلشد.گروچوماركس
راستميگفتوقتيپيش
ازشهرتمرليننخستين
بارتستراهرفتنشبراي
نقشفرعيفيلم»شادي
عشق«راديدوحيرتزده
گفت:انگارميوست،تداباراو

بوپيپراجمعكردنتويهنفر.و
هارپوهمكهآفيشفرداصبحش

همشهری وضعیت بحرانی خانه هنرمندان 
تهران و اصفهان را بررسی می کند

تجمع هنرمندان اصفهاني براي جلوگیري از واگذاري 
خانه هنرمندان به بنیاد شهید به خشونت کشیده شد

خانه هنرمندان ؛تعطیلی در تهران، واگذاری در اصفهان
خانههنرمندانتهراندرآستانهورشكستگياستوبهسختيادامهحياتميدهد.در
روزهايكرونابيشترمنابعدرآمدخانههنرمندانازتماشاخانههاتاكافههاقطعشدهواگر

حمايتهايدولتيوشهردارينرسدخانههنرمندانتوانتامينهزينههايجاريخودرا
نيزندارد.ازسويديگرخانههنرمنداناصفهانپسازسالهابايدمحلاستقرارخودرا

بهبنيادشهيدواگذاركندوهنرمنداناصفهانيبهزوديبيخانهوسرپناهميشوند.در2
گزارشمستقلبهماجرايايندوخانهپرداختهايم.

تماشــاخانهايرانشــهروخانههنرمندان
ازجملهمكانهاييهســتندكهباشيوع
ويروسكرونــافعاليتخــودرامتوقف
كردهاند.حاالتعطيلي6ماههباعثشــده
دروضعيتسختاقتصاديقراربگيرندتا
جاييكهبهگفتهمديرانآن،اگراينتعطيلي
ادامهيابدوحمايتماديازجانبشهرداري
صورتنگيرد،ممكناســتكهايرانشهرو
خانههنرمنداننتوانندديگربهفعاليتخود

ادامهدهند.
بهگزارشهمشــهري،دراينسالهاخانه
هنرمنــدانوبعدهاتاســيسوفعاليت
تماشاخانهايرانشهرتوانستاين2مكان
فرهنگيرابهمعروفترينمراكزهنريو
فرهنگيپايتختتبديلكندوخانهامني
برايهنرمنــداندرعرصههايمختلفبه
شمارآيد.اماويروسكروناتماممعادالت
رابههمريخــت.بســياريازگروههاي
نمايشيكهازيكســالقبلبراياجرادر
سالنهايايرانشهرمنتظربودند،باتعطيلي
ايرانشهرنتوانستنداجراييداشتهباشند
وباتوجهبهاينكهايرانشهربافروشبليت
وهزينههايجنبيخــودازجملهفعاليت
كافيشاپهابهحياتشادامهميداد،حاال
ديگرازعهدههزينههــايجاريخودنيز
برنميآيد.بهگفتهحسينمسافرآستانه،
مديرتماشاخانهايرانشهر؛باشيوعكرونا
وتعطيليفعاليتهــايفرهنگيوهنري،
درآمدايرانشــهربهصفررسيدهودراين
وضعيت،بودجهمصوبشهرداريپاسخگو

نيست.

حمايتهاميتواندخانههنرمنــدانرازنده
نگهدارد

عالوه بر تماشاخانه ايرانشهر، خانه هنرمندان هم 
اين مشكالت را دارد. خانه هنرمندان فضايي براي 
فعالیت هنرمندان در شــاخه هاي مختلف هنري 
اســت که در اين سال ها توانســت با هنرمندان و 
مردم ارتبــاط بگیرد.خانه هنرمنــدان بودجه اي 
مصوب در شــهرداريـ  که متولي آن استـ  دارد 
که با توجه به شــرايط اقتصادي اين بودجه کفاف 
اداره اين مكان فرهنگي و هنري را نمي دهد و حاال 
با توجه به تعطیلي و عدم  فعالیت؛ خانه هنرمندان 
توانايي ادامه ندارد. مديرعامــل خانه هنرمندان 
که رياســت تماشاخانه ايرانشــهر را نیز عهده دار 
است، نگراني جدي از ادامه حیات اين مكان دارد. 
مجید رجبي معمار در گفت وگويش با بیان اين که 
شهرداري هم با مشــكل بودجه روبه رو بوده و به 
همین دلیل  کمك مالي شــهرداري در چند  ماه 

گذشته قطع شــده اســت؛ عنوان مي کند:»اين 
مجموعــه متعلــق به همــه هنرمندان اســت؛ 
همچنان که در شوراي عالي آن هم نمايندگان و هم 
تمام انجمن هاي هنري حضور دارند و همه آنان، 
اين مكان را خانه خــود مي دانند.خانه هنرمندان 
ايران رديف بودجه دولتي نداشته است و مهم ترين 
نقطه اتكاي آن کمك مصوبي اســت که از سوي 
شهرداري به عنوان نهادي عمومي به اين مكان تعلق 
مي گرفته که همراه با درآمدهاي خانه، هزينه هاي 
آن را تامین مي کرده است.«  رجبي معمار البته ابراز 
امیدواري کرد که با جذب حمايت  شهرداري، بتوان 
خانه امید هنرمندان را همچنان سرپا نگه داشت و 
تعطیلي اين خانه مقطعــي و ويژه دوران کرونايي 
باشد.همه تالش ما ن را به کار مي گیريم تا اين خانه 
را ســرپا نگه داريم و تعطیلي هاي آن تعطیالتي 
مقطعي و به دلیل کرونا باشد، نه اينكه تعطیالتي 

ادامه دار شود.

خانههنرمنــداناصفهــاننيزاين
روزهاآبستنبحراناست.پسازخبر
واگذاريســاختمانخانههنرمندان
اصفهانبهبنيادشــهيدشمارياز
هنرمنــداندرپاركجلــويخانه
هنرمنــدانتجمعكردنــد.تجمع
هنرمندانباحضــورنيرويانتظامي
2نفرازهنرمندان،محسنسليمانيو

حسينقرباني،بازداشتشدند.
مهديدادمان،رئيــسحوزههنري
نيزبهســرعتبهماجراواكنشنشان
دادوهيأتيرابهاصفهانفرســتادتا
ماجرارابررسيكنند.بسياريديگر
ازهنرمنداندرشبكههاياجتماعي
بهايناتفاقواكنشنشاندادند.ماجرا
رادرگفتوگوبامجتبيمجلسييكي
ازهنرمندانحاضردرتجمعبررسي

كردهايم.

ازگنجقارونتاخانههنرمندان
خانه محتشمي اصفهان، يكي از خانه هاي 
تاريخي شهر اســت که بیش از 80 سال 

قدمت دارد. 
ســكانس هايي از فیلم گنج قــارون در 
اين خانه فیلمبرداري شــده است. خانه 
محتشمي در ســال هاي پس از انقالب 
مصادره شد و در اختیار بنیاد مستضعفان 
و بعد بنیاد شــهید قرار گرفت. از ســال 
1373حــوزه هنــري مديريــت خانه 
محتشــمي را در اختیار گرفــت و خانه 
محتشــمي به خانه هنرمندان اصفهان 
تبديل شد. خانه محتشمي به دلیل ارزش 
معماري و تاريخي در ســال1384 ثبت 

ملي شده است. 
در سال هاي اخیر بنیاد شهید پیگیر بود 
که خانه را از حوزه هنري بگیرد و دوباره به 
ً  اين  تملك خود درآورد. اتفاقي که ظاهرا

روزها مراحل نهايي خود را مي گذراند.
خبر واگذاري خانه هنرمندان اصفهان به 
بنیاد شهید سبب واکنش هنرمندان شد. 
هنرمندان که خود را بي خانه و کاشــانه 

مي ديدنــد عصر روز يكشــنبه در مقابل 
پارکي که خانــه هنرمندان اصفهان آنجا 
قرار دارد تجمع کردند. تجمع ده ها تن از 

هنرمندان در آن حضور داشتند.
مجتبــي مجلســي،  گرافیســت و مدير 
مجمع طراحان انقالب اسالمي )آيه( به 
همشهري مي گويد: »تجمع روز يكشنبه 
نه به درخواســت راديوها و رســانه هاي 
بیگانه بوده، نه به دعوت شب نامه ها. روز 
شنبه در روزنامه اصفهان زيبا که متعلق 
به شهرداري اصفهان است، خبري منتشر 
شــد و از هنرمندان خواســتند تا براي 
پیگیري ماجراي خانه هنرمندان اصفهان 
درآنجا جمع شــوند. خانــه هنرمندان 
اصفهان در يك پارك واقع است و پارك 
آن قدر بزرگ است که تجمع20 تا 30نفر 
يا بیشتر چیز عجیب و غیرمعمولي نباشد 
و اصاًل به چشم نیايد. بعد از دقايقي بیشتر 
هنرمندان بــه داخل ســاختمان رفتند 
و تنها چهار پنــج نفر به خاطــر رعايت 
مســائل بهداشــتي بیرون نشستند. در 
چنین شــرايطي نیــروي انتظامي وارد 
 عمل شد و من و يكي از دوستان ديگر را 
دســتگیر و به ســمت ماشــین نیروي 

انتظامي برد.«

رئيسحوزههنري:بســيارمتأسفو
عذرخواهم

مهدي دادمان، رئیس تازه حوزه هنري، 
در صفحه خود در اينستاگرام نوشت: »روز 
يكشنبه از چند هنرمند دلسوز اصفهاني 
با اســپري فلفل و بي احترامي پذيرايي 
شد! مقابل خانه هنرمندان اصفهان! آمده 
بودند تا خبر تحويــل خانه هنرمندان به 
بنیاد شــهید را پیگیري کنند؛ صرفا يك 
دغدغه  درســت فرهنگي. از اتفاق پیش 
آمده بسیار متأسف و عذرخواهم. ديروز 
با بعضي از اين هنرمنــدان عزيز مكالمه 
کرده و امروز نمايندگان ويژه حوزه هنري 
را براي بررسي دقیق تر ماجرا و دلجويي 
از هنرمندان عزيز راهــي اصفهان کردم. 

از فرمانــده محترم نیــروي انتظامي نیز 
خواهشــمندم نســبت به رفتــاِر برخي 
مامورين ناجــا اقدام متناســب را انجام 

دهند«.

مسئلهكســياســتكهبهنيروي
انتظاميدستوربرخوردميدهد

مجتبي مجلسي در ادامه حرف هاي خود 
مي گويد: »مســئله من نیروي انتظامي 
نیســت. نیروي انتظامي وظیفه قانوني 
خود مي دانــد که بــا تجمع هــا مقابله 
کند. نیروي انتظامي نمي داند کســاني 
که تجمع کرده انــد هنرمندند يا اراذل و 
اوباش. مسئله کسي اســت که به نیروي 
انتظامي مي گويد با ايــن تجمع برخورد 
کنید. نمي دانم بنیاد شهید است يا حوزه 

هنري يا شوراي تأمین يا نهادهاي ديگر.
تجمع روز يكشــنبه مي توانســت مثل 
همه تجمع هــا و کارگاه هايي که در خانه 
هنرمندان برگزار مي شد، به آرامي برگزار 
شــود. حتي اگر قرار بر بازداشــت بود، 
 نیازي به انجام اين کارها نبود. دوســتان 
مي خواســتند زهرچشم بگیرند. شكايت 
من از نیروي انتظامي نیســت. شكايت 
من از نهادي اســت که نیروي انتظامي 
را وادار بــه مداخله مي کنــد. نهادي که 
نمي گويد آنها که جمع شده اند هنرمندند 
و براي پیگیــري يك مســئله فرهنگي 

تجمع کرده اند.« 

ضيافتبهصرفاسپريفلفلدرآستانهتعطيلي
فهيمهپناهآذر

روزنامه نگار

علياصغركشاني
روزنامه نگار

مهردادطبرسي
روزنامه نگار

 راهكاري براي بازگشايي ايرانشهر
مسافرآستانهدرتوضيحبيشتربههمشهريميگويد:»عالوهبربودجهحمايتي
شهرداري؛چرخهاقتصاديايرانشهرازدرآمدنمايشهاوديگرهزينههاي
جانبيتامينميشودواگرروالبهاينشكلباشدامكانادامهفعاليتوجود
ندارد.ايرانشهرازجملهســالنهاينمايشياستكهجدولاجراينمايشي
خودراتانيمه14۰۰داشتهوشورايسياستگذاريبرنامهريزيهابراياجراي
نمايشراانجامدادهواينتعطيليباعثشدهتابسياريازگروههااجرايخود
راازدستبدهندوگروههايديگرنيزبالتكليفهستند.«مسافرآستانهدر
ادامهيادآورميشود:»مااگرباتوجهبهپروتكلهايبهداشتيوفروشبليت
براساس5۰درصدظرفيتسالن،سالنهارابازكنيم،ايرانشهربااينوضعيت

اقتصادينميتواندازعهدههزينههايجاريوتعهداتيكهداردبربيايدمگر
آنكهحمايتماديشود.دراينميانگروههانيزبايدببينندميتوانندبااين
شرايطفروشووضعيتتماشاگرازعهدهمخارجخودبربيايند؟بااينحال

برخيازگروههاينمايشيهمبراياجرادراينتماشاخانه
اعالمآمادگــيكردهاندواميدواريــمدربارهچگونگي
راهاندازياينتماشاخانهبهنتيجهبرسيم.البتهگروههاي
متقاضياجراهمقطعاميدانندشرايطاجراباقبلازكرونا
قابلمقايسهنيستوبايدباحداقلهاكناربيايند.«ويبا

بياناينمطلبگفتكهاعالمورشكستي
نكردهايم،امابايدراهــكاريبرايادامه

فعاليتايرانشهرداشتهباشيم.

 مشكل را با بنياد شهيد حل خواهيم كرد
مهدياحمديفر،رئيسحوزههنرياصفهانبههمشهريميگويد:»همپيگيرمسئله
برخوردباهنرمندانهستيموهمپيگيراينكهخانههنرمنداناصفهانهمچنانخانه
هنرمندانباشد.دريكيدوروزآيندهجلسههاييبانهادهاوارگانهايديگربرگزار
ميكنيموانشــاءاهللبهزوديبهنتيجهخواهيمرسيد«.بااينهمهمهديدادماندر
ادامهمطلبخودنوشت:»مشكلرابابنيادشــهيد،مالكقانونياينساختمانحل
خواهيمكرد.خانههنرمنداناصفهانخانهومأمناهاليهنراينشهربوده،هستو
انشاءاهللخواهدبود.«ايننخستينچالشمهديدادماندرمقامرئيسحوزههنري
است.بايدديدكهآيارايزنيهاياوبهنتيجهميرسدواوميتواندازجايگاهروابطخود
درسازمانتبليغاتونهادهايديگراستفادهكندومسئلهخانههنرمنداناصفهانرا

بهصورتقانونيحلكنديانه.

مهديدادمان
رئيسحوزههنري

مجتبيمجلسي
هنرمند
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مونرو؛ شمايل فرهنگ عامه
راتنظيمميكرد،گفت:حواستباشهنكنهيكوقتتنهانگاهي به زندگي و زمانه بازيگري كه احساساتش بهاري نبود 

بريتوخيابونا!وبرايهمينبودكهسالهابعدوقتيسوارد
جانسونميخواستشروعبهتراشيدننمادستارگيكند
تنهابهمرلينمونروفكركردتاتنديسفوالدي15تنيبا8
مترارتفاعخوددرخيابانالينويزرابهنشانهايازجاودانگي

اووسينماتبديلكند.
امااوچهداشــتكهدرلحظهتمامفضارابهتسخيرخود
درميآورد؛چهداشتكهنميشدرويشقيمتگذاشت،
چهداشتكهخيليازهمنســالنشباهمهابهت،كاريزما
ومحبوبيتشــانازآنبيبهرهبودندوچهداشــتكه
آراموساده،بيدستپاچگيوشــلختگيبهيگانهستاره
دورانشتبديلشد.همهاينهاشــايدبهاينخاطربودكه
ستارهسينمايماوبزرگشدهپرورشــگاه،بيشازهر
چيزاستعدادشدراحساســش،درافكاربسيارزاللش،
دركنشماالمالازســادگياشمتجليميشد،آنهم
هنگاميكهرقيقوبيشيلهپيلهجلويشخصيتهاييبا
نگاههاييانگارمغرضانهوازسرشوريزودگذرميايستادو
نميدانستمنظورشانچيست؟وآنهنگامبودكهباهمان
نقشهميشگيبلونداحمق،باخويشتنداري،باغرور،با
خوشقلبي،بادستوپاچلفتيوالبتهباياغي گري،
حرصهمهرادرمــيآوردوبدخواهانرابا
همــهســنگدلي،افسارگســيختگي،
زرنگيوحــواسجمعيشــانبهتنبيه
وادارميكرد؛ياشــايدبــهايندليلكه
بازيهايش،شاديهايش،سادهلوحيها،
شــيطنتها،دلفريبيهاوطنازيهايش
هيچگاهنگذاشتدنياياطرافشعبوس
وگرفتهشــودوگويااينالماسگرانبهاي
ســينمايپرعظمــتهاليوودبا
سرپنجهبلورينشميخواست
گسترهنمادهايپرزرقوبرق
سينمايعامهپسنددورانش

رايكتنهجابهجاكند.
دختــرخــوبرو،خــوش
عكس،الههگون،فرشــتهخو
وهمهچيزتمامــيكههمچون
جواهريبيقيمــت،اصلاصل،
بالفاصلهپسازحضورش،نمونه
مثالزدنيدختــرخوشتيپ،
مرفهوبورژوآيدورانمدرنيسم

شــد؛خيليزودشددخترشــهرهايبزرگ،بوتيكها،
فروشــگاههايبانظمغولپيكر،معماريهايباشكوه،
اسكايســنترهايمجلل،كافههاوكالبهايگرمشهرو
ساحلهايهوسانگيز،چشمنوازوفريبنده.اوحاالفيلم
بهفيلموعكسبهعكسبادرهمكوبيدنمعصوميت،انگار
داشتعليههمهرمزورازهاوتماممالحظاتزنانهعصرش
عملميكردتانشاندهدباسينماوباجلوهگريميتوان
كاريكردكهجوانههايصداقتوپاكيزمانهازمياننرود.
شايدسينمايآندورانبيشازهرزمانديگريبهزنانگي
افراطيكهمونرودرطولدورانبازيگرياشخيليزيادتراز
هرهنرپيشهديگريعرضهميكرداحتياجداشتتانشان
دهدسينمايبدونزنانســتارهايچوناو،باتمامابعادو
ويژگيهاييكهباهمههژمونيشانمعرفيميكردند،چيزي

بيشازحدبيمعناوتوخاليخواهدبود.
اولفوريهسال1961چراغ هايســالنهايسينماهاي
هاليوودخاموشميشودتاتماشاچيانسينماجديدترين
بازيهنرپيشهدلخواهشاندرناجورهايجانهيوستون
راببينند؛اماانبوهتماشــاچياناينسالنهايپرازدحام
كهبيصبرانهمنتظرافتادننورآپاراترويپردهنقرهاي
هستند،اينباربدونستارهشانوبرايآخرينبارتصويرش
رارويپردهسينماميبينند؛وحاالديگراينگفتههايش
بودكهدستبهدستميشد:منآدمخودخواهوبيحوصله
ومتزلزليهستم.منهماشتباهميكنم،رفتارمازكنترل
خارجميشود،وگاهياوقاتكنترلكردنمسختميشود.
امااگرنتوانيدمنرادربدترينحالتحملكنيد،مطمئن
باشيدكهلياقتبهترينحالمنرانيزنداريد.نقصزيباست.
جنوننبوغاســت.واينكهخندهدارباشــيخيليبهتر
ازايناستكهماللآورباشــي.منآدمخوبيهستماما
فرشتهنيستم.گناهميكنموشيطاننيستم.منفقطيك
دختربچهكوچكامكهدريكدنيــايبزرگبراييافتن
كسيكهدوستشبداردتالشميكند.هدفمازبازيگري
پولدرآوردننيست.منفقطميخواهمفوقالعادهباشم.
مناگرازهمهقوانينوقواعدپيرويميكردم،بههيچجا
نميرسيدم.اماموفقيتباعثميشودبسياريازتمتنفر
شــوند.ايكاشاينطورنبود.لذتبردنازموفقيتبدون
ديدنحسادتدرچشمهاياطرافيانتچقدرميتوانست
شگفتانگيزباشد.طراحاندوســتدارندكهلباسهاي
بهاريبپوشموميانامواجبزرگيازرنگهاغرقشوم.اما
احساساتمنبهارينيســت.احساسميكنمكهبيشتر

شبيهيكپاييزگرمسرخهستم.

تابستانهكتابباشعار
»كتاببخوانيم،ايمنبمانيم«

طــرح تخفیــف تابســتانه 
کتاب از شــنبه 18 مرداد تا 
پنج شــنبه 30 مرداد برگزار 
می شــود.  ايــوب دهقانكار 
مدير خانــه کتاب بــه ايبنا 
گفــت: »کتابفروشــی های 
مشارکت کننده در طرح های 
قبلی، برای تايید شــرکت در 

تابستانه کتاب 99 نیاز به ثبت نام مجدد ندارند و کافی است با مراجعه به پنل کاربری خود 
شرايط شــرکت در طرح را تايید و اطالعات خود را کنترل و ويرايش کنند.«  همچنین 
موسسه خانه کتاب هفته گذشته اعالم کرد »تمام مطالبات کتابفروشان عضو طرح بهارانه 
کتاب 99 نیز پرداخت شد. در طرح فصلی بهارانه کتاب 99، 304 هزار و 255 نسخه کتاب، 
به مبلغ 117میلیارد و 488میلیون و 710هزار و 574 ريال توســط 108 هزار و 258نفر 
خريداری شد«.  »کتاب بخوانیم، ايمن بمانیم« به عنوان شعار طرح تابستانه 99 انتخاب 
شده است. با توجه به شرايط کرونايی و کســادی کار کتابفروشی ها طرح تابستانه کتاب 

می تواند سبب رونق کتابفروشی ها شود.  

سینما

گزارش

کتاب

بودجه حمايتي شهرداري قطع شده؛ ايرانشهر و خانه 
هنرمندان در تالش براي ادامه حیات خود هستند
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كيوسك

3 ماه مانده به انتخابــات، دولت دونالد 
ترامپ در حال دســت و پــا زدن براي گزارش

رســيدن به يك دســتاورد حداقلي در 
عرصه سياست خارجي است و در اين ميان قرعه به نام 
افغانستان افتاده؛ كشــوري كه طي روزهاي اخير بار 
ديگر به كانون توجه دستگاه سياست خارجي آمريكا 

تبديل شده است.
شامگاه دوشنبه، انتشار تصويري از گفت وگوي ويدئويي 
وزير خارجه آمريكا با معاون سياسي طالبان نشان داد 
كه دولت ترامپ تا چه حد براي به نتيجه رساندن پرونده 
پايان جنگ در افغانستان مستاصل شده و همين مسئله 
مايك پمپئو را به مذاكره مســتقيم با مال برادر مجبور 

كرده است.
خبر اين گفت وگو را ســهيل شــاهين، ســخنگوي 
گروه طالبان در قطر در پســتي توييتــري اعالم كرد. 
طبق اطالعات منتشر شــده در رســانه هاي افغان و 
همچنين براســاس گفته هاي سهيل شــاهين، آغاز 
مذاكرات بين االفغاني بــراي پايان دادن به درگيري ها 
در افغانســتان محور گفت وگوي ويدئويي پمپئو و مال 
برادر بوده است. معاون سياسي طالبان در اين گفت وگو 
بر ضرورت آغــاز مذاكرات صلح در افغانســتان تأكيد 
كرده، اما همچون گذشته شرايط طالبان براي نشستن 
بر ســر ميز مذاكره را تكرار كرده است: »آزادي تمامي 

زندانيان طالبان«.
19ســال از آغاز جنگ در افغانستان مي گذرد؛ جنگي 
كه با هدف از بين بردن حكومــت طالبان و گروه هاي 
تروريستي فعال در خاك اين كشور به راه افتاد، اما نه 
طالبان را از ميان برد و نه ريشه تروريسم را در افغانستان 
خشك كرد. جنگ افغانســتان تنها بيش از 2تريليون 
دالر خرج و حدود 2300كشته روي دست آمريكايي ها 

گذاشته است.
زلماي خليلــزاد، نماينده ويژه دونالــد ترامپ در امور 
افغانســتان، پس از 18 ماه مذاكره با مال برادر و ديگر 
اعضاي هيأت مذاكره كننده طالبــان، درنهايت 5 ماه 
قبل موفق شــد، توافق صلحي با طالبان امضا كند. دو 
طرف پيش از اين هم به صورت غيررســمي ارتباطاتي 
داشــته اند، اما اين نخســتين بار اســت كه يك مقام 
ارشــد سياســي دولت آمريكا با يك عضو ارشد گروه 
طالبان مســتقيم گفت وگو و مذاكره مي كند. تصوير 

گفت وگوي وزير خارجه آمريكا با معاون سياسي طالبان 
و درخواست او براي موافقت طالباني ها براي نشستن 
بر ســر ميز مذاكره براي پايان دادن به جنگ، صحنه 
تراژيكي خلق كرده است كه در تاريخ جنگ هاي آمريكا 

ماندگار خواهد شد.

اختالف بر سر رهايي زندانيان، مانع مذاكرات
مذاكراتي كه مايك پمپئو خواستار آغاز آن است، قرار 
بود 10روز بعد از امضاي توافق ميان نمايندگان دولت 
آمريكا و گروه طالبان، با حضور گروه هاي مختلف افغان 
آغاز شود. پيش شرط آغاز مذاكرات بين االفغاني، آزادي 
5هزار زنداني طالبان در بند دولــت و همچنين هزار 
نيروي دولتي در دست طالبان بود. قرار بود زندانيان، 
طي 10روز مبادله شــوند و در روز دهم در مذاكرات 

جامع بين االفغانــي، گروه هاي مختلــف افغان براي 
رسيدن به صلح و پايان جنگ در اين كشور بر سر ميز 

مذاكره بنشينند.
روند آزادي زندانيان اما 5 ماه به طول انجاميده اســت. 
دولت تاكنون 4900زنداني طالبان را آزاد كرده است. 
طبق گفته مقام هاي دولتي افغانستان، اين تعداد قرار 
است تا 5100نفر ادامه پيدا كند. در مقابل، طالبان هزار 
زنداني دولتي را آزاد كرده و منتظــر آزادي زندانيان 
خود است. مشكل اكنون در فهرستي است كه از سوي 
طالبان ارائه شــده است. اشــرف غني، رئيس جمهور 
افغانستان اعالم كرده از ميان فهرست طالبان، امكان 
آزادي 400نفر وجود ندارد؛ چرا كه اين افراد به خاطر 
جرم هايي مثل حمالت تروريســتي، قتل، آدم ربايي و 
قاچاق مواد مخدر به زنــدان افتاده اند و برخي محكوم 

به اعدام هستند. نام شماري از فرماندهان ارشد طالبان 
نيز در اين فهرست ديده مي شود كه به گفته مقام هاي 
امنيتي افغانستان، دست شان به خون عده زيادي آلوده 

است و آزادي آنها غيرممكن خواهد بود.
دولت به جاي اين 400نفر 500زنداني ديگر طالبان را 
آزاد مي كند كه طي روزهاي اخير 300نفر از آنها آزاد 
شده اند. رئيس جمهور افغانستان اعالم كرده كه قانون 
اختيار الزم براي آزادي اين افــراد را نمي دهد. طبق 
تصميم اشرف غني، سرنوشــت 400زنداني مورد نظر 
طالبان به دست گروه مشورتي موسوم به »لويي جرگه« 
سپرده خواهد شد. لويي جرگه كه احتماال روز جمعه 
تشكيل جلسه خواهد داد، شامل 3200نفر از بزرگان و 
صاحب نام  هاي افغانستان است كه از نقاط مختلف اين 

كشور به كابل خواهند آمد.
بعيد اســت لويي جرگه افغانســتان براي آزادي اين 
افراد به توافق برسد. به همين دليل است كه طالبان از 
اكنون مخالفت خود را با برگزاري نشست لويي جرگه 
اعالم كرده است. سهيل شاهين گفته است كه از نظر 
طالبان، برگزاري لويي جرگه به معناي ادامه جنگ در 

افغانستان خواهد بود.

برنامه آمريكا براي كاهش دوباره نيروها
از تعهدات موجــود در توافقنامه آمريكا و طالبان، تنها 
بندي كه تا بــه اينجا طبق برنامــه و زمانبندي اعالم 
شده پيش رفته، مربوط به كاهش نيروهاي آمريكايي 
است. شــمار نيروهاي آمريكايي اكنون از 12هزار نفر 
به 8600نفر رسيده اســت. خروج نيروهاي آمريكايي 
از افغانستان، يكي از شعارهاي اصلي انتخاباتي دونالد 
ترامپ بوده و او در فرصت باقي مانده تا انتخابات مجبور 

است در اين رابطه اقدام كند.
رئيس جمهور آمريكا ديروز در گفت وگو با وب ســايت 
خبري آكســيوس اعالم كرد كه تصميم دارد شــمار 
نيروهاي آمريكايي مستقر در افغانستان را به 4هزارنفر 
كاهش دهد؛ ايــن كاهش نيرو به اعتقاد بســياري در 
چارچوب مالحظات انتخاباتي ترامپ انجام مي شــود، 
نه توافق صلح افغانستان. برخي از كارشناسان سياسي 
و نظامي معتقدند خروج شتاب زده نيروهاي آمريكايي 
در نهايت به برتري طالبــان در معادله پيچيده امنيت 
در افغانستان منجر خواهد شد. افغانستان براي دونالد 
ترامپ به قماري شبيه شده كه يك سوي آن مي تواند 
برد در انتخابات و سوي ديگرش باخت، هم در انتخابات 

و هم در طوالني ترين جنگ تاريخ آمريكا باشد.

دولت دونالد ترامپ در آستانه انتخابات رياست جمهوري، تالش براي به نتيجه رساندن توافق صلح افغانستان را تشديد كرده است
قمار انتخاباتي ترامپ بر سر افغانستان

  نخست وزير پاكستان: براي 
ميانجيگري بين ايران و عربستان 

تالش ها هنوز در جريان است

   درخواست از آمريكا براي توقف 
سوءاستفاده از بهانه هاي امنيتي در 

بازار تجارت

   توافق نفتي آمريكا با YPG )كردهاي 
سوريه( حمايت ازترور است

محمد امين خرمي
خبرنگار

باز هم آتش بس شكننده
غير از موضوع رهايي زندانيان، توقف درگيري ها يكي از بندهاي اصلي توافق ميان آمريكا و طالبان 
بوده است. درگيري ها جز چند روز نخســت بعد از امضاي توافق، هرگز در افغانستان متوقف نشده 
است. طالبان و دولت به مناسبت روز عيد قربان نيز 3روز آتش بس اعالم كردند، اما به گفته مقام  هاي 
دولتي دست كم در 38مورد اين آتش بس از سوي نيروهاي طالبان نقض شده است. مقام هاي دولتي 
و فرماندهان طالبان همچون گذشــته، يكديگر را به نقض آتش بس محكوم مي كنند. طبق گزارش 
تلويزيون طلوع افغانستان، طالبان دليل حمله به نيروهاي دولتي را تالش آنها براي ايجاد چند پاسگاه 
جديد در برخي واليات اعالم كرده است. با اين حال، طالبان همچنان به تاكتيك تازه خود در توقف 

حمالت عليه نيروهاي خارجي متعهد بوده است.

ث
مك

انتخابات آمريكا

از روز دوشــنبه اطالعات ضد و نقيضي 
درباره ســفر يك هيــأت آمريكايي به خاورميانه

مناطق تحت ســيطره حزب كارگران 
كردستان در رشته كوه هاي قنديل عراق )مثلث مرزي 
ايران، عراق و تركيه( منتشر شــده است. هيچ منبع 
رســمي تاكنون درباره اصل اين سفر، تركيب هيأت 
آمريكايي و هدف آنها از حضور در اين منطقه حساس 
موضع گيري نداشــته اســت. با اين حــال اما منابع 
غيررسمي، 3سناريو را به عنوان اهداف احتمالي اين 

سفر مطرح كرده اند؛
1- اعالم نظر آمريكا درباره اختالفات ميان گروه هاي 

كردي و مسئله شمال سوريه
2-تكميل رايزني هــاي صورت گرفته بــراي انعقاد 
قرارداد نفتي ميان آمريكا با ســازمان قسد )نيروهاي 

دمكراتيك سوريه(
3-ميانجيگري براي پايان حمالت هوايي/توپخانه اي 
تركيه به شمال كردســتان و فشار به نيروهاي كردي 

براي عقب نشيني از مرز تا مسافت امن تأييد شده
معان الخضر، خبرنگار شبكه الجزيره در شمال سوريه 
روز گذشته ضمن تأييد اين خبر در صفحه توييتر خود 
نوشت: هيأت آمريكايي با اسكورت هوايي جنگنده هاي 
ائتالف، ظهر يكشــنبه وارد پايگاه حزب كارگران در 
رشته كوه هاي قنديل شده است. اين هئيت در مالقات 
با چند تن از رهبران حزب، از آنها خواسته روابط خود 
با گروه هاي كرد مستقر در شمال سوريه را قطع كنند. 
همچنين در بخش ديگري از اين مالقات، طرح صلح 
دولت آمريكا بــراي حل بحران شــمال عراق تقديم 
رهبران حزب كارگران كردســتان شده؛ طرحي كه 

گفته مي شود شبيه به طرح اين كشور براي 
حل بحران ميان طالبان با دولت 

افغانستان است. از سوي ديگر اما روزنامه العربي الجديد 
روايتي متفاوت بــه نقل از يك منبــع آگاه در حزب 
دمكراتيك كردستان را مطرح كرده است. در گزارش 
اين روزنامه آمده: مالقات هيأت آمريكايي با ســران 
حزب كارگران كردستان حدود 6ساعت ادامه داشته و 
تمركز اصلي آن بر قرارداد نفتي اخير با قسد بوده است. 
به گفته اين منبع، حزب كارگران خواهان مداخله در 
اين قرارداد و تامين ســهمي ويژه براي خود اســت و 
مذاكرات هيأت آمريكايي نيز بر همين اساس صورت 
گرفته است. العربي الجديد به نقل از اين منبع در ادامه 
مي نويسد: نارضايتي دولت الكاظمي از عملكرد حزب 
كارگران در خاك عراق و تالش براي ميانجيگري بين 
طرفين نيز از ديگر محورهاي مطــرح در رايزني هاي 
6ساعته روز يكشنبه بوده اســت. جالب آنكه به گفته 
منابع محلي، ارتفاعات قنديل و مناطق نظامي در شمال 
عراق براي نخستين بار در هفته هاي اخير، پس از سفر 
هيأت آمريكايي به شرايط نسبتا آرام گذشته بازگشته و 
نوعي آتش بس نانوشته بر آن حاكم شده است. روزنامه 
راي اليوم در اين باره مي نويسد: به دليل سيطره مطلق 
حزب كارگران بر اين منطقه، نمي توان با قطعيت درباره 
اطالعاتي كه از آنجا خارج مي شــود نظر داد. ما صرفا 
تا اين لحظه مي دانيم كــه هيأتي آمريكايي، ظهر روز 
يكشنبه وارد قنديل شده و يك روز بعد، درگيري هاي 
نظامي در اين منطقه به شــكل قابل توجهي كاهش 

يافته است.

مذاكره با سازماني تروريستي؟ 
سفر هيأت ناشناس آمريكايي به ارتفاعات قنديل )مقر 

اگر امسال يك سال عادي 
بود، نزديك به 2ميليون آفريقا

نفر به مكــه مي رفتند تا 
مراســم حج را بجا بياورنــد، اما كرونا 
آرزوي ميليون ها  زائــر را ويران كرد و 
حج امســال، با تنهاحــدود 1000نفر 

برگزار شد. 
به گــزارش واشنگتن پســت، عالوه بر 
ميليون ها زائر دلشكسته، كرونا آرزوي 
صدها هزار دامدار، تاجر و صادركننده 
را كه ميليون ها گاو، گوسفند، شتر و بز 
براي قرباني در حج به عربســتان صادر 

مي كردند را هم تيره كرده است.
كاهش يكباره تقاضا بــراي واردات، در 
سومالي، جايي كه دامداران سه چهارم 
صادرات كل كشور را تشكيل مي دهند، 
ويران كننــده اســت. از ايــن ميزان 
صــادرات، 70درصــد آن در ماه هاي 
منتهي به حج صرفا به عربستان سعودي 
فرستاده مي شــود و به آساني مي توان 
حــدس زد كه برگــزاري محدود حج، 
چه عواقبي براي مردم اين كشور دارد. 
به عبارت دقيق تــر، آنطور كــه بانك 
جهاني پيش بيني كرده است، صادرات 
دامداران سومالي، امســال 50درصد 

كاهش خواهد داشت.
عبدي عمر حشــي، 52ســاله و پدر 8 
فرزند درباره وضعيت صادرات دامداران 
مي گويــد: »ما دســتمان را پيش خدا 
دراز كرده ايم و دعا مي كنيم كه نفرين 
را از ما دور كند.« او اخيرا احشــامش 
را بار كاميــون كرده بــود و نزديك به 
1000كيلومتر از مركز سومالي به بندر 
بوســائو، جايي كه صادرات از آن انجام 
مي شود، سفر كرد، اما وقتي كه به اين 
بندر رســيد، با واقعيــت تلخي مواجه 
شد؛»وقتي كه به آنجا رسيديم، كسي 
حيوانات ما را نمي خريد. مجبور شديم 

همه آنها را به خانه برگردانيم.«
حشي مي گويد كه امسال 50هزار دالر، 
يعني تمام پس اندازش را از دست داده 

است.
اين تغيير بزرگ، پيامدهاي وحشتناكي 
براي دامــداران ســومالي، به خصوص 
قشــر فقيرتر آن داشــته است. فروش 
دام حــدود 60درصد درآمد بيشــتر 
خانوارهاي كشــور را تاميــن مي كند. 
ايــن درآمد، در كشــوري كه بيشــتر 
مردم آن در مناطق دوردســت زندگي 
مي كنند،  بسيار حياتي است و مردم در 
شمال كشور در منطقه پانتلند بيشتر از 

ديگران به آن نياز دارند.
حســين محمود شيخ حســين، وزير 
دامداري سومالي درباره اهميت موسم 
حج در زندگــي دامداران كشــورش 
مي گويد: »فصل حــج براي ما حياتي و 

ضروري است.« 
دامداران سومالي، عالوه بر احشام مورد 
نياز بــراي عيد قربان، مســئول تامين 
غذاي حجاج در روزهاي منتهي به عيد 
قربان نيز هستند. با اين حال، اين عيد 
قربان و مراســم قرباني كردن است كه 

تأثير عميقي بر زندگي آنها دارد.
بسياري از مردم سومالي وام مي گيرند 
تا گله هايشــان را بزرگ تر كنند. منبع 
اصلي آنها بــراي بازپرداخت اين وام ها، 
درآمدي اســت كه از حج نصيب شان 
مي شود. حاال بســياري از آنها به خاطر 
برگزاري محدود مراسم حج، در قرض 
فرورفته اند و درآمد بلند مدت شــان با 

خطر مواجه است.
احمد خليف، رئيس سازمان غيردولتي 
»اقدام عليه گرسنگي« مي گويد: »اين 
موقع از ســال معموال وقتــي بود كه 
دامداران و فعاالن اين بخش، به راحتي 
بدهي هايشان را پرداخت مي كردند، اما 
گشايشي كه آنها انتظار داشتند، به يك 
بن بست تبديل شــده است.« سازماني 
كه خليف مديريــت آن را بر عهده دارد 
پيش بيني كرده كــه كاهش صادرات 
احشام سومالي به كاهش شديد امنيت 

غذايي در اين كشور منجر خواهد شد.
بســياري از دامداران ابتداي سال وام 
گرفته اند. فصل صادرات در ســومالي، 
معموال 2ماه زودتر از فصل حج شــروع 
مي شــود. امســال اين فصل از  ماه مه 

)بهار(  شروع شده بود.
عبداهلل احمد كه بيش از 3دهه مي شود 
كه به خريد و فروش دام زنده مشــغول 
است، يكي از افرادي است كه به شدت 
از شيوع كرونا، متضرر شده است؛ »اين 
تــراژدي، اين ويروس، درســت وقتي 
گرفتارمان كرد كه در آســتانه شروع 
صــادرات بوديم. من بايــد چند تكه از 
زمين ها و تعداد زيــادي از حيواناتم را 
بفروشــم تا بتوانم چــرخ زندگي ام را 
بچرخانم و فرزندانم را در مدرســه نگه 

دارم.«
گروه بين المللي »اقدام عليه گرسنگي« 
گــزارش داده كــه قيمت احشــام در 
ســومالي به شــدت كاهش پيدا كرده 
اســت. بر اين اســاس، قيمت شتر از 
1000دالر براي هر نفــر به 500دالر 
رسيده اســت. قيمت گاو و بز هم نصف 
شده اســت. اين كاهش شديد قيمت، 
به همه، از چوپان هــا گرفته تا دالالن 

و صادركنندگان آسيب وارد مي كند.
خليف مي گويد: »ايــن وضعيت بر كل 
كشــور تأثير مي گذارد؛ از نرخ ارز و از 
كاهش شــديد ماليات گرفته تا كاهش 
ارزش پول و افزايش تورم. اثرات كاهش 

صادرات واقعا تكان دهنده است و همه 
در هر جايي آسيب مي بينند.«

اقتصاد سومالي، بعد از دهه ها درگيري و 
ناآرامي سياسي در وضعيت وخيمي قرار 
دارد. عوامل طبيعي مانند چرخه هاي 
خشكسالي و ســيل و حاال همه گيري 
كرونا و بســته شــدن مرز هــا، ثبات 
اقتصادي در اين كشــور را از بين برده 

است.
ايسه موسه 55ساله و گله دار در منطقه 
پانتلنــد كه 16فرزنــد دارد، مي گويد: 
»زندگي ما به بازار دام وابســته است. 
من حاال براي اينكه در سفره غذا بگذارم 

به دنبال وام هستم.«
از آنجا كه سوماليايي ها وابستگي زيادي 
به دامداري دارند، قدرت خريد مردم هم 
در سراسر كشــور كاهش يافته و باعث 
ســقوط اقتصادي بيشــتر مردم شده 
است. هرچند قيمت گوشت به يكباره 
پايين آمده، افرادي كه مشغول به تربيت 
احشام هســتند، توانايي خريد ندارند. 
بسياري از آنها از همين حاال احشام خود 
را براي سال آينده نگه مي دارند، به اين 

اميد كه حج در سال2021 بازگردد.
حشــي مي گويد: »تصور كنيد كه قرار 
بود حيوان صادر كنيد تا سودي به دست 
آوريد، امــا به يكبــاره در چنان فقري 
فرومي رويد كه ممكن است به كمپ هاي 
پناهجويان برويد و براي غذاي رايگان 

صف بكشيد.«

دعواي انتخاباتي بر سر يارانه كرونا

با نزديك شــدن به تاريــخ انتخابات رياســت جمهوري، تحوالت و 
كشــمكش ها در آمريكا ضرباهنگ تندتري گرفته   اســت. درگيري 
با پيامدهاي اقتصادي اجتماعي بحــران كرونا، بحث هاي انتخاباتي 
امسال آمريكا را پيچيده تر هم كرده  است. يكي از بحث  هايي كه اين 
روزها به عنوان محور مشترك بحران كرونا و انتخابات رياست جمهوري 
آمريكا در جريان اســت، جدل بر سر بسته كمك اقتصادي جديد در 
كنگره است. اين بســته كمك اقتصادي 3.5تريليون دالري شامل 
مواردي چون كمك غذايي براي فقرا، كمــك مالي به مدارس براي 
بازگشايي در ايام كرونا، كمك هزينه هفتگي به بيكاران و پرداخت يارانه 

به خانوارها مانند آنچه در دور اول اين بحران صورت گرفت، مي شود.
جزئيات اين بســته اكنون محور چانه زني وزيــر خزانه داري دولت 
ترامپ با اعضاي مجلس نمايندگان تحت كنترل دمكرات هاســت. 
اظهارنظرهاي اخير دوطرف نشــان مي دهد كه جمهوريخواهان از 
روند مذاكــرات ناراضي و دمكرات ها راضي هســتند. ميچ مك كانل 
رهبر جمهوريخواهان كنگره و دونالد ترامپ ، رئيس جمهور ديروز در 
اظهارنظرهاي جداگانه از روند مذاكرات ابراز نارضايتي كردند. اما نانسي 
پلوسي، رئيس مجلس نمايندگان ديروز گفت كه پيشرفت هايي در 
جريان است اگرچه كه همه  چيز به كندي پيش مي رود. از موارد مورد 
اختالف دولت جمهوريخواه و مجلس نمايندگان تحت كنترل اكثريت 
دمكرات، پرداخت كمك هزينه 600دالر در هفته به بيكاران، كمك 
مالي به مدارس و اداره پست و همچنين كمك به دولت هاي ايالتي در 
ايالت هاي تحت كنترل دمكرات هاست. هر كدام از طرفين ديگري را 
متهم مي كنند كه از جزئيات اين بسته براي اهداف انتخابات آبان ماه 
اســتفاده مي كند. دولت ترامپ با پرداخت كمك مالي اداره پســت 
مخالفت كرده چون مي خواهد جلوي راي گيري پستي در انتخابات 
پيش رو را بگيرد. همچنين اين دولت نميخواهد كمك يك تريليون 
دالري مورد نظر دمكرات ها به ايالت هــاي تحت كنترل اين حزب را 
عملياتي كند. موضوع مورد اختالف ديگر، كمك به مدارس است. دولت 
ترامپ از بازگشايي مدارس باوجود بحران كرونا دفاع مي كند. به همين 
دليل خواستار پرداخت كمك مالي به مدارس است. خانم پلوسي ابراز 

اميدواري كرده كه اين هفته دوطرف به توافق برسند.

گفت وگوي مستقيم هيأت آمريكايي با رهبران حزب كارگران كردستان در شمال عراق، 
احتمال تكرار سناريوي مذاكرات صلح طالبان با ميانجيگري آمريكا را افزايش داده است 

مذاكره محرمانه در ارتفاعات قنديل

مناطق تحت سيطره حزب كارگران كردستان) پ ک ک ( در ارتفاعات قنديل در شمال عراق

فرماندهي حــزب كارگران( در حالــي صورت گرفته 
كه دولت اين كشور، تنها 4 ماه قبل با انتشار بيانيه اي 
اعالم كرد مبلغ 5ميليون دالر را به عنوان پاداش براي 
هرگونه اطالعات مفيد جهت دستگيري جمال بايك 
)فرمانده نظامي حزب كارگران( يا حتي ترور او درنظر 
گرفته است. آمريكا سال گذشته نيز مبلغ 12ميليون 
دالر، براي كساني كه محل اختفاي 3تن از فرماندهان 
ارشد نظامي حزب را افشا كنند تعيين كرده بود. اصوال 
حزب كارگران كردستان در ليست گروه هاي ترويستي 
وزارت خارجه آمريكا قــرار دارد و با وجود آنكه ارتش 
اين كشــور تاكنون عمليات نظامي گسترده اي عليه 
مواضع حزب انجام نداده )نظيــر طالبان، داعش و...( 
اما هرگز روابط خود با اين گروه كردي را از چارچوب 
دشمني تروريســتي خارج نكرده است. بر اين اساس 
اهميت خبر سفر هيأت آمريكايي به ارتفاعات قنديل 
و مذاكره مستقيم با سران حزب كارگران، محدود به 
تأثيرگذاري احتمالي بر تنش هاي نظامي نبوده و ابعاد 
عميق تري را در بر مي گيرد. پيش از اين برخي منابع 
درباره احتمال تكرار سناريوي مذاكرات صلح طالبان با 
دولت افغانستان، بين حزب كارگران با دولت تركيه خبر 
داده بودند. براي مثال چارلز ليستر، تحليلگر مشهور 
آمريكايي با اشاره به اين موضوع در وال استريت ژورنال 
نوشته بود: موفقيت مدل مورد نظر دولت آمريكا در 
مذاكرات افغانستان، برخي بازيگران منطقه اي ديگر 
را هم به اســتفاده از اين مدل تشــويق كرده است. 
ازجمله دولت تركيه كه خواستار ميانجيگري آمريكا 
براي حل بحران نظامي اين كشــور با حزب كارگران 
كردستان در مرزهاي شمالي عراق شده است. اگرچه 
هيچ منبعي در دولت تركيه تاكنون اين اطالعات را 
تأييد نكرده، اما انتشار خبر مذاكرات مستقيم هيأت 
آمريكايي با ســران حزب كارگــران، موجب تقويت 
اين فرضيه شده است. به ويژه اگر اطالعات خبرنگار 
الجزيره، درباره درخواست هيأت آمريكايي از سران 
حزب مبني بر »قطع رابطه با قسد در سوريه« صحيح 
باشد، مي توان گفت نخســتين گام براي مذاكراتي 
جامع و احتماال طوالني بــا ميانجيگري آمريكايي ها 
برداشته شــده اســت. تمام اينها در حالي است كه 
هنوز بــراي قضــاوت درباره ميــزان موفقيت 
 مــدل آمريــكا در مذاكــرات ميان 
طالبان و دولت افغانســتان 

زمان الزم است.

سومالي؛ قرباني بزرگ حج محدود 

سياوش فالح   پور
خبرنگار
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گردسترسددرسرزلفينتوبازم
چونگويچهسرهاكهبهچوگانتوبازم

زلفتومراعمردرازاستولينيست
دردستسرموييازآنعمردرازم

عكس:ايرن،مريمآلمومن هنرزيباوهمچنانزندهقلمكاری،اصفهان

 خيلي ها براي نخســتين بار با خســرو 
ســينايي در تلويزيــون آشــنا شــدند. 
به عنوان كارشــناس آمده بود به برنامه 

هنرهفتم و حرف هايــي جنجالي 
درباره چند فيلم و فيلمساز شاخص 
تاريخ ســينما زد كه مهم ترينش 
»سرگيجه« هيچكاك بود. سينايي 

گفت چرا هيچ كس به صحنه خودكشــي كيم نووك ايراد 
نمي گيرد كه مثل عروسك باربي روي آب مانده تا جيمز 

استوارت بيايد و نجاتش دهد؟ 
سينايي كه سال ها مستند ساخته بود، داشت با معيارهاي 
جهان واقعي درباره فيلم داستاني قضاوت مي كرد. اين را 

عده اي همان موقع نوشتند و جواب سينايي را دادند.
  وقتي در جشــنواره شــانزدهم فيلم »كوچــه پاييز« 
سينايي در سالن منتقدان به نمايش درآمد، تعداد حاضران 
در سالن به زحمت به 100نفر مي رسيد. فيلم كه تمام شد، 
كل حضاري كه رفيق نيمه راه نشــده بودند، به 20نفر هم 

نمي رسيد.
 چند سال بعد سر »گفت وگو با سايه« هم تقريبا همين 
اتفاق افتاد. اين بار البته سالن شــلوغ تر بود و دليلش هم 
سوژه فيلم بود؛ صادق هدايت. تا آنجا كه يادم مانده، كمتر 

كسي فيلم را دوست داشت.
 در همه اين ســال ها نام ســينايي را بارها شــنيديم، 
گفت وگوهايش را خوانديم و فيلم هايش را ديديم و يادمان 
آمد آن فيلم ماللت باري كه در يك عصر كسل كننده پاييزي 
در دهه60 از تلويزيون ديده ايم »يار در خانه« ساخته خسرو 
سينايي بوده و البته »در كوچه هاي عشــق« را هم به ياد 
داشتيم كه تحملش روي پرده آســان نبود ولي هوشنگ 
گلمكاني نقد مفصل و مثبتي بر آن در مجله فيلم نوشــت. 
قبل از اينها »زنده باد« و »هيوالي درون« بودند كه اولي را 
كمتر كسي ديده بود و دومي را كمتر كسي دوست داشت.

 پس از ســال ها ناديده گرفته شــدن، باالخره عروسي 
به كوچه ســينايي هم آمد. جشــنواره هجدهم »عروس 
آتش« او حضوري پديده وار داشت و همه تشويق ها و ابراز 
احساسات هاي غايب در فيلم هاي قبلي، يك جا نثار سازنده 
عروس آتش شد. جذابيت دراماتيك)عنصر معموال غايب 
فيلم هاي سينمايي ســينايي( در عروس آتش به تمامي 
حضور داشــت. تجربه مستندســازي هم اينجا به كمك 
فيلمساز آمده بود. فيلم در جشنواره هجدهم درخشيد و 
مورد توجه توأمان تماشاگران، منتقدان و داوران جشنواره 

قرار گرفت.
 بعد از عروس آتش، داستان سينايي خيلي تغييري نكرد. 
همچنان به سختي فيلم سينمايي ساخت و به اكران هاي 
مهجور رضايت داد. سال ها براي پروژه »قطار ابدي« تالش 
كرد؛ فيلمي كه قرار بود با بازي عزت اهلل انتظامي ســاخته 
شود ولي هيچ وقت بودجه اش فراهم نشد. هيچ وقت فارابي 
براي سينايي پول نداشت و هيچ وقت اين فيلم ساخته نشد.

 ســينايي فيلمســاز اكــران عمومي نبــود. فيلم هاي 
ســينمايي اش زيادي شــخصي و زيادي نخبه گرا بودند. 
عروس آتش نمونه اي اســتثنايي بود كه هم عناصر درام 
در آن پررنگ بود و هم در زمانه مناسبي ساخته شده بود. 
»جزيره رنگين«آخرين فيلم ســينايي كه مثل هميشه با 
بودجه اندك و دشواري بسيار ساخته شده بود، به سختي 

اكران محدودي را تجربه كرد.
  از اينكه مستند ســاز ناميده شــود، ناراحت مي شــد. 
مي گفت فيلمساز است و اين تفكيك مستند ساز و سازنده 
فيلم داستاني هميشه به ضررش تمام شده، ولي بهترين 
آثارش همين مستندهايش هستند و در رأسشان: »آوايي 
كه عتيقه مي شود«، »شرح حال«، »حاج منصور الملكي« 
و بهتر از همه »مرثيه گمشــده«. مســتندي هم سال 56 
درباره تهران ساخت با نام »تهران امروز« كه تكه هايش به 
مستند هاي زيادي راه يافت؛ مستندي كه سندي تصويري 
از چهره پايتخت در فاصله يك سال مانده تا پيروزي انقالب 

ارائه مي دهد.
 سينايي در همه اين سال ها هميشه نام معتبري بود و اين 
اعتبار را تا پايان راهش حفظ كرد؛ هنرمندي كه احترامش 
واجب بود. وزن و وقار و استغنا و بزرگ منشي روشنفكران 
قبل از انقالب را به تمامي داشت. به گمانم همه دوستش 

داشتند، حتي اگر فقط عروس آتش را از او ديده بودند.
 خسرو سينايي بخشي از ميراث فرهنگي ماست. اين را 
چند سال پيش نوشتم و حاال با رفتنش بايد اين جمله را 

اضافه كنم كه او آوايي است كه عتيقه نمي شود.

رمان »هالل پنهان« نوشته علي اصغر 
شيرزادي كه پيش تر از سوي نشر افق 
منتشر شده و به چاپ چهارم رسيده بود 
اخيراً از سوي نشر گويا با طرح جلدي 

متفاوت منتشر شده است.
در ايــن رمــان، »يونس بشــيران«، 
نويسنده اي است كه در ماه هاي آغازين 
جنگ به عنوان افســر احتياط، مدتي 
را در جبهه و  همراه ســروان »ابراهيم 
يارزاولي« به سر برده است. او در ميانه 
كارزار، خســته و نوميد، همراهش را 
تنها گذاشته و اكنون پس از گذشت 

سال ها، تصميم دارد »نقش گمشده خود« 
را با نوشتن داستاني كه به  نوعي او را از رعب درونش رها مي كند، بيابد. 
نوشــتن براي او معنايي خاص و يكه دارد؛ او با نوشتن داستان مي تواند 
زنده بماند و زنده ماندن او با فائق آمــدن بر بعد هراس آور زندگي، يعني 
زمان، امكان دارد. و اين امر اتفاق نمي افتد مگر با نوشتن؛ نوشتن و چگونه 
نوشتن نقطه مركزي جهان داســتاني »هالل پنهان« است؛ تا آنجا كه 
مي توان گفت؛  هالل پنهان رماني است درباره چگونگي شكل گيري يك 
داستان، موضوعي كه در دنياي مدرن، مورد توجه نويسندگان زيادي قرار 
گرفته است. در بسياري از صحنه هاي توصيف شده حالت نااميدي، شك، 
پوچي و سرگشتگي نشان داده  مي شود كه همه موارد يادشده را مي توان 
نمادي از وضعيت جامعه مدرن به حســاب آورد. در حقيقت خواننده در 
هيچ صحنه اي شخصيت هاي داستاني را در موقعيتي ايده آل نمي بيند. 
سعي در مبارزه عليه سرگشتگي و كشف حقيقت زمانه در دشوارترين 
شرايط به تصوير در آمده است. و در اين بستر متالطم، يونس بشيران در 
جست وجوي هويت از دست رفته خود است. رمان تأملي دارد بر انسان و 

موقعيت هاي گوناگوني كه در آن قرار مي گيرد.
در پشت جلد كتاب آمده است: » از علي اصغر شيرزادي چندين كتاب 
در قالب رمان، داستان كوتاه و گزارش هاي كوتاه تصويري خوانده ايم. 
همچنين ده ها نقد و يادداشــت بر آثار برجســته ادبيات داســتاني و 
مقاله هايي در باب رمان و داستان كوتاه از او در مطبوعات به طبع رسيده 
است. در سال 1371نمايشــنامه اي كه براساس داستاني از شيرزادي 
تنظيم شــده بود، برنده نخســت جايزه بين المللي نمايشنامه نويسي 
كاراكاس )ونزوئال( شد. همچنين مجموعه داستان غريبه و اقاقيا جايزه 
20 سال ادبيات داســتاني ايران را از آن خود كرد...«رمان هالل پنهان 
چنين شروع مي شــود: » نگاه كنيد لكه هاي خون و تكه هاي پوست و 
گيسو بر دامنه پرده چسبيده اســت. در قاب پنجره اي كه ديگر پنجره 
نيست، كي و كجا اتفاق افتاد؟ انگار همين ديروز بود يا پريروز غروب، دو 
سه كوچه باالتر يا پايين تر از اينجا. حباب روشن شيشه اي به تلنگري 
شكسته است و داستان ما پيش از آنكه شروع شــود تمام  شده است. 
پس اين حس مبهم تعليق از چيست؟ «نشــر گويا هالل پنهان را در 

112صفحه به بهاي 20هزار تومان منتشر كرده است.

بيستمين شــماره فصلنامه تخصصي پژوهشنامه 
ادبيات كــودك و نوجــوان به همراه فهرســت 

الك پشت پرنده در 180 صفحه منتشر شد.
شــنيدن صداي يكديگر)ســرمقاله(، نه كتاب، 
موافقان و مخالفان)گفت وگــوي گروهي داوران 
الك پشت پرنده درباره نامزدهاي نشان طاليي و 
نقره اي سال 1398(، پرونده ويژه جاني روداري، 
جاني روداري در زمانه ما، كتاب شناسي آثار جاني 
روداري به زبان فارسي، روداري كبير: يك بررسي، 
داســتان هايي كه همه جا هســتند، دستور زبان 

فانتزي: درآمدي بر هنر داستان آفريني، ساختار بومي، مضمون 
جهاني، چرا برخي نوجوانان داســتان نمي خوانند؟ )گزارشي از يك پژوهش در 
شيراز( و فهرست بيســتم الك پشت پرنده)همراه يادداشــتي براي هر كتاب( 

عناوين مطالب اين شماره اند.
 اين مجله به مديرمســئولي مهــدي حجواني و ســردبيري مريم محمدخاني 
به صورت الكترونيكي براي پژوهشگران، دانشــجويان و عالقه مندان به ادبيات 
كودك و نوجوان منتشر شده است و براي تهيه آن مي توانند به اپليكيشن طاقچه 

مراجعه كنند.

در مطالعه اي جديد، محققان دانشگاه هاروارد دريافتند »تتراسايكلين« به خاطر 
تأثير در تنظيم سيستم ايمني در درمان بيماري كوويد-19 مؤثر است. به گزارش 
ساينس، تتراسايكلين عالوه بر فعاليت ضدباكتريايي، داراي عملكرد ضدالتهابي هم 
است. اين دارو داراي توانايي توقف تكثير سلول هايT و كاهش توليد مولكول هاي 
سيگنال ده التهابي است. اين دارو براي درمان HIV و ماالريا هم استفاده مي شود. 
محققان در اين مطالعه داروي تتراسايكلين را روي 24بيمار بررسي كردند. نتايج 
نشان داد؛ تتراســايكلين مي تواند نياز به دســتگاه تهويه ونتيالتور و طول مدت 
بستري بودن در ICU را در بيماران كاهش دهد.از آنجا كه كروناويروس موجب 
تقويت سلول هاي  اليه بيروني دستگاه تنفسي مي شود و واكنش هاي التهابي ريه 

را ترغيب مي كند، اين شرايط از طريق تتراسايكلين ها متوقف مي شود.

پرواز2ساعتهازلندنتانيويورك
شركت بريتانيايي ويرجين گلكتيك، فعال در زمينه صنايع هوايي اعالم كرد، نوعي 
جديد از هواپيماي مسافربري مافوق صوت را طراحي كرده  كه مي تواند تا 3 برابر 
سرعت صوت شتاب بگيرد. به گزارش انگجت، اين هواپيماي مسافربري با سرعت 
3700كيلومتر بر ساعت مي تواند فاصله لندن تا نيويورك را در كمتر از 2ساعت 
بپيمايد. گفته شده اســت كه اين هواپيما براي بلند شــدن و فرود از همان باند 
معمولي فرودگاه ها استفاده خواهد كرد.موتور اين هواپيماي مافوق صوت حاصل 
همكاري مشــترك ويرجين گلكتيك با واحد موتورسازي شركت خودروسازي 

رولز رويس است. سازمان فضايي آمريكا)ناسا( نيز با اين پروژه همكاري دارد.

همشهري15مرداد1379
فروش20ميليارددالرگازايرانبهتركيهقطعيشد

با امضاي يك توافقنامه تازه، قرارداد فروش گاز ايران به تركيه قطعي شد. به گزارش 
خبرگزاري ها، انتقال گاز ايران به تركيه براســاس اين قرارداد در نيمه دوم سال 
2001ميالدي آغاز مي شــود. تأخير 18ماهه اجراي اين طرح ناشي از مشكالت 
مادي بوده اســت.قرارداد اين طرح كه 20ميليارد دالر ارزش دارد، ابتداي سال 
1996ميالدي به امضا رسيد.»اورخانياردم« يكي از مقامات بلندپايه وزارت انرژي 
تركيه در پاسخ به سؤالي درباره  مخالفت آمريكا با اين پروژه گفت: تركيه به گاز 

نياز دارد و قرارداد خريد گاز از ايران به اجرا گذاشته مي شود.

سعيدمروتييادداشت
منتقدسينماوروزنامهنگار

ويترين

دريچه

دانستني ها

سالمت

20 سال پيش 

دودوما:مردي در تانزانيا پس از اينكه مجوز كاوش در يك 
معدن را گرفت، توانست ســنگ هايي با ارزش درمجموع 
5ميليون و400هزار دالر بيابد. بــه گزارش يورونيوز، اين 
مزرعه دار كه پدر 30فرزند اســت، 2سنگ تانزانيت را كه 
فقط در معادن اين كشــور يافت مي شود، استخراج كرد. 
او مي گويد قصد دارد با وجود اين ثروت به شــيوه قديم 
گاوداري كند و با بخشــي از اين پول بــراي اهالي محل 

سكونتش مدرسه بسازد.

آتن:با افتتاح نخســتين موزه زير آب در يونــان، موزه گردان 
فرصت خواهند يافت تا ضمن غواصي، يك كشــتي باســتاني 
را كه در قرن پنجم پيش از ميالد غرق شــده تماشــا كنند. به 
گزارش ديلي ميل، اين كشتي باســتاني در سال 425 پيش از 
ميالد به دليل بدي آب و هوا غرق شد. اين كشتی حامل 4هزار 
آمفورا)خمره(، سال1985 به دســت يك ماهيگير كشف شد. 
آمفورا، خمره  سفالي بزرگي با دو دسته است كه در يونان باستان 

از آن براي نگهداري شراب، روغن و غالت استفاده مي كردند.

برلين:آلماني ها  خطوط هوايي تاكســيراني را راه اندازي 
كرده اند كه در آن تاكسي هايي كه سيتي ايرباس نام دارند، 
مي توانند 4مسافر را تا مسافت 100كيلومتر جابه جا كنند. 
به گزارش اسپوتنيك، اين تاكسي ها با موفقيت نخستين 
پرواز خود را در دسامبر2019 در آلمان انجام دادند. هنوز 
تاريخ دقيقي در مورد زمان اجراي اين طرح وجود ندارد. 
مجريان اين طرح اميدوارند به كمك اين خطوط هوايي، 

بخشي از مشكل ترافيك شهر ها در آينده حل شود.

نيويورك:از آغاز ســال جاري ميالدي، آمــار تيراندازي در 
نيويورك از كل ســال گذشته بيشتر بوده اســت. به گزارش 
اينديپندنت، در فاصله ژانويه تا دوم آگوســت2020، شــمار 
تيراندازي ها 777مورد بود، درحالي كه در كل سال2019 اين 
تعداد 776مورد بود. اين آمار را روزنامه نيويورك پست منتشر 
كرد و بعدا از سوي اداره پليس نيويورك تأييد شد. اين ركورد 
زماني ثبت شد كه شنبه شب مردي را كه گلوله خورده بود، به 
بيمارستان لينكلن در محله برانكس در شمال نيويورك رساندند.

افزايشآمارتيراندازيدرآمريكاراهاندازيتاكسيهواييدرآلمانبازگشاييموزهزيرآبيافتنگنجبامجوزكاوش

آواييكهعتيقهنميشود

هاللپنهان

انتشاربيستمينشمارهپژوهشنامهادبياتكودك
ونوجوان

تأثيرتتراسايكليندربهبودناراحتيحادتنفسي

قصه پر غصــه كنكور، 
هر روز ابعــاد تازه اي 
به خــود مي گيــرد. 
بار روانــي اين آزمون 

پرتنــش، نه تنها بر 
دانش آموزان 
كه تا مدت ها 
گــرده  بــر 
پــدر و مادر 

خانواده ايراني سنگيني مي كند. هر آنچه 
خانواده هــا در ايام نزديك بــه برگزاري 
كنكور، فضاي رواني را همــراه با آرامش 
براي فرزندان خود مي خواهند، برخي از 
مســئوالن، با اعالم نظرهاي نسنجيده، 
ســنگيني بار آزمــون را بــر خانواده ها، 

دوچندان مي كنند.
با ورود مهمــان ناخوانــده كوويد- 19، 
براســاس تصميمات باالدســتي، قرار بر 
اين شد كه برگزاري تجمعات، با نظر ستاد 

ملي كرونا باشد.
به عبــارت ديگــر، در ايام درگيــر بودن 
جامعه با اين ويروس منحوس، تصميمات 
ســتاد ملي كرونا، فصل الخطاب اســت. 
موضوعي كــه رهبر انقــالب، بارها بر آن 

صحه گذاشتند.
درحالي كــه خانواده هــا و دانش آموزان، 
با اســترس كنكــور دســت و پنجه نرم 
مي كننــد، صداهــاي مختلــف درباره 
برگــزاري يــا عدم برگزاري كنكــور، به 
 تنــش ميــان خانواده هــا، دامــن زده 

است.
اعتبار و جايگاه مجلس شــوراي اسالمي 
به عنوان نهاد قانونگذاري كشور، بر كسي 
پوشيده نيست اما ورود اين نهاد به موضوع 
كنكور، قبل از اعالم تصميم ســتاد ملي 

كرونا، فاقد وجاهت است.
حال كه قرار اســت آينده ســازان ايران 
اسالمي، نتيجه ســال ها تالش خود را در 
كنكور سراسري نقد كنند، بر آحاد جامعه 
به خصوص مسئوالن كشوري فرض است 
كه فضاي همراه با آرامش را براي فرزندان 

ايران زمين مهيا كنند.

يافته هاي دو بررســي جديد نشان 
مي دهد كه شمار بزرگي از بيماراني 
كــه دوره نقاهــت از عفونــت 
كروناويــروس را مي گذراننــد، 
ممكن اســت تا هفته ها يا ماه ها 

دچار مشكالت قلبي باشند.
اين يافته ها بار ديگر نشــان 

مي دهند كه كروناويروس 
جديد به جز ريه ها به ساير 
اندام هاي بدن هم آسيب 
مي زند و باعث مشكالتي 

حتي در افرادي مي شــود كه پيش از دچار شــدن به اين 
عفونت، سالم بوده اند. پژوهشگران در يكي از اين بررسي ها 
در آلمان 100 فرد 45 تا 53 ســاله مبتال به كرونا را  ام آر آي 
كردند. مقايسه اســكن هاي اين بيماران با افرادي كه دچار 
ويروس نبودند، نشان دهنده وجود آسيب  قلبي ادامه يابنده 
و تغييرات ساختاري در قلب 78 نفر از بيماران بود. 76 نفر 
از بيماران شــاخص هاي زيستي در خونشــان داشتند كه 
در بيماران دچار حملــه قلبي ديده مي شــوند و 60 بيمار 
التهاب قلب داشتند. 67 نفر از اين 100 بيمار اخيراً در خانه 
بهبوديافته و 33 نفرشان نياز به بســتري پيدا كرده بودند.
هيچ كدام از اين بيماران پيش از دچار شدن به كرونا مشكل 

قلبي نداشتند يا عالئم قلبي تجربه نكرده بودند.
اين پژوهشگران شــواهد التهاب مداوم درون عضله قلب و 
نيز پوشش قلب را در اكثريت بزرگي از بيماران يافتند. اين 
پژوهشگران مي گويند گرچه هنوز شواهد مستقيمي درباره 
پيامدهاي درازمدت اين آســيب ها مانند نارسايي قلبي در 
دست نيست، ممكن اســت در طول چند سال آنچنان كه 
در التهاب هاي ويروســي ديگر ديده شــده است، اختالل 
دائمي كاركرد قلب ايجاد شود.آنچه باعث شگفتي پزشكان 
و بيماران بود، شدت و شيوع مشكالت قلبي بود كه هفته ها 
پس از رفع بيماري اصلي باقي مانده بود. در بررســي دوم، 
گروه ديگري از پژوهشگران آلماني گزارش هاي كالبدشكافي 
39 بيمار 78 تا 89 ساله را كه در شروع پاندمي كوويد- 19 
به علت آن فوت كرده بودند، بررسي كردند. آنان دريافتند كه 
ويروس كرونا قلب 16 بيمار را دچار عفونت كرده است. اين 
پژوهشگران شواهد تكثير ويروسي را در قلب اين بيماران كه 
دچار عفونت شديد بودند، يافتند. پيش از اين نيز پزشكان از 
سراسر جهان آسيب قلبي در بيماران كوويد- 19 را گزارش 

كرده بودند.
ايــن پژوهشــگران مي گوينــد الزم اســت بررســي ها و 
پيگيري هاي درازمدت انجام شــود تا معلوم شــود ويروس 

كرونا چه اثرات درازمدتي بر كاركرد قلب مي گذارد.

عليمالئكهپزشك همشهرينگاه
روزنامه نگار وپزشك

احمدجعفریچمازكتي
 روزنامه نگار

كروناآثاردرازمدتقلبيبهجاميگذارداينكنكورلعنتي!



1 3 1   چهارشنبه  1
 15مرداد 1399
 شماره 15

 وكيلي كه
 محكوم شد

معرفي احمد خان مقبل به عنوان وكيل

بر اساس اين سند، تيمورتاش وظيفه دفاع از خود در 
دادگاه را به شخصي به نام احمد خان مقبل يا در تاريخ 
قضاوت ايران به دكتر مقبل داده اســت. احمد مقبل 
حدود 80ســال زندگي كرد و بعد از انقالب اسالمي 
نيز در اروپا زندگي مي كرد و همان جا درگذشت. او از 
تحصيل كردگان اواخر قاجاريه در اروپا و در تشكيالت 
جديد نظميه همكار علي اكبر داور بود. او براي مدتي 
دادستان تهران شد اما خيلي زود رداي قضاوت را كند 
و به سوداي وكالت، وكيل شد. از نخستين پرونده هاي 
وكالــت او همين حضورش در دادگاه عبدالحســين 

تيمورتاش، وزير دربار كه در ديوان كيفر در دو نوبت 
محاكمه شــد، بود. عالوه بر وكالت، رابط بين داور و 
تيمورتاش هم بود و پيام هايشان را رد و بدل مي كرد. 
آخرين دفاع تيمورتاش را كــه تماما عجز، التماس و 
استرحام بود، از طرف داور توســط مقبل به او گفته 
شــده بود كه اتفاقا راه به جايي نبــرد و ثمري در لغو 
محكوميتش نداشت. احمدخان مقبل البته خيلي زود 
از وكالت هم بيرون آمد و در وزارت دارايي مديركل و 
حتي در مدت كوتاهي وزير كشاورزي در كابينه محمد 

ساعد شد.

سند

آزاديخواهان ناكام

تيمورتاش در 
نيويورك تايمز 

 روايتي از ديدار دو مشروطه خواه 
در آستانه مرگ

خبر دستگيري تيمورتاش در روزنامه 
آمريكايي و جوابيه كنسول ايران 

وانكاوی معاصر ر

مطبوعات خارجی

   حميدرضا محمدي  ������������������������������

علي نصيريــان را كــه مي بينم 
حســن خان  »ميــرزا  يــاد 
مستوفي الممالك« مي افتم؛ نقشي 
كه در فيلم سينمايي »شاه خاموش« 
)ساخته همايون شهنواز، محصول 
1382( ايفا كرد و ماجراي اشــغال 
ايران به دست قواي روس و انگليس 
در جريان جنگ جهاني اول را روايت 
مي كرد� محمدرضا فروتن هم البته 

نقش احمدشاه را برعهده داشت�
داستان به مرداد 1294برمي گشت 
كه قواي بيگانه قصد اشــغال وطن 
را داشــتند و او رئيس الوزرا بود� او 
پيش تر در سال 1293، وقتي جنگ 
آغاز شد، باز هم شخص دوم مملكت 
بود و در نهم آبان آن ســال، اعالن 
بي طرفي دولت ايران را منتشر كرد� 
احمدشاه در بخشي از اين اعالميه 
كه آن  را 13آذر همان سال در نطق 
افتتاحيه مجلس سوم شوراي ملي 
خواند، خطاب به او آورد: »امر و مقرر 
مي فرماييم كه جناب مستطاب اجل 
اشرف افخم اكرم مهين دستور معظم 
مســتوفي  الممالك، رئيس الوزرا و 
وزير داخله فرمــان ملوكانه را به 
فرمانفرمايان و حكام و مأموران دولت 
ابالغ دارند كه دولت ما در اين موقع، 
مســلك بي طرفي را اتخاذ و روابط 
دوســتانه خود را با دول متخاصمه 

كماكان حفظ و صيانت مي نمايد«� 
او را كه »آقا« خطــاب مي كردند، 
هر چه در توان مصروف و مشــغول 
ساخت، خارجي ها اما وقعي ننهادند 
و اين اعالميه را به هيچ انگاشتند و 
تا پشت دروازه هاي پايتخت آمدند 
و حتي روس ها كرج را به اشــغال 
درآوردند� برهــه اي كه ايده انتقال 
پايتخت به اصفهان مطرح شــد� 
نظام الســلطنه مافي و سيدحسن 
مدرس، بانيان دولت مهاجر بودند كه 
در نهايت، در كرمانشاه تشكيل شد�

شــاه جوان در اين فيلم عاشق يك 
كنتس اتريشي مي شــود� آن هم 
در اوج گرفتاري هــاي سياســي 
و اجتماعي كشــور� او با اين بانو به 
كاخ فرح آباد در دوشان تپه مي رود 
براي سواركاري� مستوفي الممالك 
تماس مي گيرد كه نظام الســلطنه 
و مدرس، قصد شــرفيابي دارند، او 
پاسخ مي دهد، خودتان ببينيد چه 
مي خواهند، مشــغله دارم! و او اين 
بيت طاليي ســعدي را خواند كه: 
»عروس مجلس ما خود هميشه دل 
مي برد/ علي الخصوص كه پيرايه اي 

بر او بستند«�

سياستمدار

ريش سفيد 
حكومت
ميرزا حسن خان 

مستوفي الممالك،  ۶ شهريور 
درگذشت

 گروه گزارش ������������������������������������������������������������

او خــود را قدرتمندترين فــرد در ايران بعد از شــاه 
مي دانست و شايد همين، كار دستش داد. عبدالحسين 
تيمورتــاش در گروه كســاني كــه از نزديــك براي 
روي كارآمدن رضاخان تالش مي كردند جزو نزديكان 
و محارم او بود. اما تقريبا همه كساني كه از سال  1300 
كه پاي رضاشــاه به زمين بازي سياست ايران باز شد، 
تا آخر با شــاه نماندند و از همه مهم تر او بود كه حامل 
تاج شاهنشاهي بود. داوری ترياك خورد و سكته كرد 
و فروغي زيرك تر از همه، به خانه خــود رفت و غير از 
ضرورت بيرون نيامد تا ترتيب رفتن رضاشاه از ايران و 

سلطنت پسرش را بدهد.
تبار تيمورتاش از زمين داران شــمال خراسان بودند 
و به همين دليــل در منطقه، نفوذی جدي داشــتند. 
او در نوجوانــي به روســيه رفت و تحصيــل كرد. در 
دوران مشــروطيت در گــروه ضد ســلطنت، عليــه 
محمدعلي شــاه مبارزه كــرد و لقب ســردارمعظم را 
گرفت. در مجلس دوم نماينده ســبزوار در شــوراي 
ملي شد و در مجلس بعدي هم حضور داشت تا اينكه 

در كابينــه وثوق الدوله، حاكم گيالن شــد و به جنگ 
جنگلي ها رفت. در همانجا بود كــه وعده زنده ماندن 
در صورت تسليم شــدن دكتر حشمت و يارانش را زير 
پاگذاشــت و او را به دار كشــيد. در جنبش جنگل او 
شدت عمل زيادي انجام داد. گزارش هاي متعددی از 
 اعدام اسيران جنگلي در آن دوران مخابره شده است. 
در سوم اسفند 1299 كه ســيدضياء و رضاخان كودتا 
كردند، او تا پايان دولت به حبس حكومت كودتا درآمد، 
اما از محبس به وزارت عدليه رفــت و با قاطعيتي كه 
داشت محاكم قضايي كشــور را يكپارچه كرد و تمام 
دادگا ه هاي عرفــي را برچيد. پــس از آن والي كرمان 
و بلوچســتان شــد و مدتي بعد به مجلــس رفت اما 
اعتبارنامه اش توسط نمايندگان گيالن به دليل شدت 
عمل عليه جنگلي ها با اشــكال مواجه شــد ولی او در 
مجلس ماند. سردارمعظم در پي لغو شدن قانون القاب و 
درجات نظامي در سال 130۴، نام خانوادگي تيمورتاش 
را براي خود برگزيــد. او در كنار افــرادي چون داور، 
نصرت الدوله، سردار اسعد و فروغي در تغيير سلطنت از 
قاجاريه به پهلوي نقش مهمي داشت و وزير دربار پهلوي 
اول شد. مهم ترين دليلي كه باعث سقوط تيمورتاش 

شــد، ناكامي او در جلب نظر انگليســي ها براي تغيير 
قرارداد نفت دارســي بود. ايران خواهان افزايش سهم 
خود از سود ساالنه شركت، از 1۶درصد به 2۵درصد بود، 
به اضافه دريافت مبلغ ثابتي معادل 2شيلينگ در هر تُن 
نفت صادراتي و اختصاص مقدار قابل مالحظه اي از سهام 
شركت به دولت ايران. از ســوي ديگر، موضوع حضور 
نظامي انگليس و تغييراتي كــه در جزاير خليج فارس 
در نظر بود همانند بحرين كه متعلق به ايران بود يكي 
از مسائلي اصلي اختالف ميان ايران و انگليس بود كه 
در بحران هايي مثل شورش قشقايي ها در جنوب ايران 
با عنوان اينكه سالح از خليج فارس به قشقايي قاچاق 
مي شود، مورد اعتراض شديد دولت مركزي قرار گرفت. 
ناكامي تيمورتاش در مذاكره با انگليسي ها البته شرايط 
خاصي را به وجود آورده بــود. هم اكنون گزارش هايي 
منتشر مي شود كه نشان مي دهد انگليسي ها از طريق 
عده ای، گزارش هاي مسموم كننده اي به شاه در مورد 
تيمورتاش مي دادند. تيمورتاش در بازگشــت از سفر 
مشايعت وليعهد )محمدرضا( به سوئيس براي تحصيل، 
در روسيه ديداري با مقامات شوروي مي كند كه به مذاق 
شــاه خوش نمي آيد؛ ضمن اينكه شايع شده بود كيف 

مدارك مذاكره تيمورتاش با انگليسي ها نيز در روسيه 
ربوده يا گم شده است و همين مسئله ظن شاه را بيشتر 
مي كند. سيدحســن تقي زاده در خاطراتش مي گويد: 
»بيچاره تيمورتاش تقصيري نداشــت، ولي رضاشاه 
مي گفت سوراخ خود تيمورتاش است و از طريق اوست 
كه آنها مطلع شده اند. اين شد كه همان روز جمعه كه 
دفتر هم نبود، به او كاغذ نوشت كه از وزارت دربار معاف 
 اســت. فردا كه ما رفتيم، ديديم تيمورتاش نيست...«. 
سردارمعظم خراســاني )تيمورتاش( به جرم بدهي، 
اختالس و دزدي به زنــدان مي افتد و جرائم متعددي 

عليه او اقامه مي شود. 
مجيد مهران در كتاب خاطرات خود، از قول عباس قلي 
گلشائيان كه آن هنگام دادستان ديوان كيفر كاركنان 
دولت بود نقل مي كند كه يكي دو مرتبه از تيمورتاش 
بازجويي كرده  اســت. تيمورتاش كه در مورد 10هزار 
تومان بابت تسطيح زمين هاي جالليه نيز متهم شده 
بود به گلشائيان مي گويد: »خود رضاشاه بهتر از هركس 
مي داند كه من اختالسي نكرده ام و اين مبلغ را دستمزد 
داده ام، اما چون بايد نابود شــوم اين پرونده ها را برايم 

درست كرده اند«.

گزارش اول

آرش نهاوندي ��������������������������������������������������������������

روزنامــه نيويورك تايمز در مطلب كوتاهــي در 21فوريه 
1933)2اســفند 1311( با عنوان »دو متهم در ايران«، از 
بازداشت عبدالحســين تيمورتاش و يكي ديگر از مقامات 
دولتي ايران خبر داد. زير تيتر اين خبر به اين مسئله اشاره 
شده كه وزير سابق در انتظار دادگاه به سر مي برد و يك مقام 

سابق نيز به اختالس متهم شده است.
روزنامه  نيويورك تايمز در 12اكتبر 1933)20مهر1312( 
در بخش نامه هاي ارسالي به ســردبيري، جوابيه كنسول 
افتخاري ايران در نيويورك در واكنش به نحوه انتشار خبر 
كشته شــدن تيمورتاش در اين روزنامه را به چاپ رسانده 
است. در اين جوابيه به اين مسئله اشاره شده كه در خبري كه 
درباره درگذشت تيمورتاش به چاپ رسيده نكاتي وجود دارد 
كه نيازمند اصالح است. تيمورتاش آنگونه كه در خبر اين 
روزنامه به آن اشاره شده ۴۵ساله نبوده و در هنگام درگذشت 
۵۴سال داشته است. رضا شاه پهلوي نيز ۵۴ساله است و قوه 
جسماني او خارق العاده است و از نظر سالمت نيز وضعيت 
بسيار مطلوبي دارد. در نتيجه خبر انتشار يافته در روزنامه 
نيويورك تايمز مبني بر اينكــه به دليل وضعيت نامطلوب 
سالمتي پادشــاه، احتمال قرار گيري تيمورتاش به عنوان 

نايب السلطنه در راس دولت تقويت شده بود، كذب است.

جمال رهنمايي  �����������������������������������������������������������

تصنيف مشهور »از خون جوانان وطن الله دميده« اشاره 
به افسانه اي دارد كه فردوسي در شاهنامه آن  را در برآمدن 

الله از خون سياوش به نظم درآورده است.
عارف قزويني بر مبناي اين افســانه شاهنامه اي تصنيفي 
در ۶بند ســروده كه به همين نام شهرت دارد و اين مصرع 
معروف آن همانند ضرب المثل هاي قديمي در خود هزاران 
»خاطره« و »داللت« به همراه دارد.عارف قزويني در زمره 
آزاديخواهان عصر مشروطه بود كه حاصل اين مبارزات را 
 بر باد رفته مي ديد.او در همين تصنيف اين نارضايتي را با 
ســوز و گداز شــاعرانه و ذكــر حســرت ها و ناكامي هاي 
آزاديخواهان عصر مشــروطه توصيف كرده است.اجراي 
استاد محمدرضا شجريان از اين شعر براي همه ما آشناست.

احمد كسروي در سال1311 به ديدار عارف قزويني كه در 
تنهايي و عزلت در قلعه كاظم خان همدان زندگي مي كرد 
رفته و دربــاره اين ديدار مي نويســد:»عارف را با قيافه اي 
فرسوده و درهم شكسته ديدم. از گذشته سخن به ميان آمد 
كه او گفت: در سال هاي 1302 و 1303 كه بازار گرامافون 
رواج داشت، عده اي از خواننده ها و شاعران، ترانه هايشان 
را ضبط مي كردند. نمايندگان كمپانــي پليفون آلمان به 
من پيشنهاد دادند كه ۶ ماه در يك هتل با بهترين امكانات 
از من پذيرايي كنند و من با خواندن ترانه هايي كه آهنگ 
و شعرش از خودم است 10صفحه به نام خودم پر كنم و در 
برابر هر صفحه هزار تومان از اين كمپاني بگيرم. من در آن 
هنگام نپذيرفتم؛ چون هميشه ترانه هايم را از روي احساس 
ساختم و از روي احساس خواندم و گرفتن پول در ازاي آن 
را حقير مي دانم«. كســروي مي گويد كه بعد از گفتن اين 
صحبت ها اشك در چشــمان عارف جمع شد و بغضش به 
آرامي شكســت. عارف مي گويد: »احساسات پاك ميهني 
و ملي، برترين امتيازات انساني است اما در اين كشور، قدر 
اين چيز ها را نمي دانند«. اريك فروم، روانكاو معروف آلماني 
–آمريكايي اعتقاد دارد مســئله آزادي، در برابر استبداد 
خويش و استبداد اجتماعي، مســئله اي رواني است و فرد 
بايد ابتدا از استبداد نسبت به خويشتن رها شود تا بتواند 
در برابر استبداد بيروني قدعلم كند. وي در كتاب »گريز از 
آزادي« كه توسط عزت اهلل فوالدوند به فارسي ترجمه شده 
به تفصيل توضيح داده كه آدميان عموما از آزادي گريزانند 
چون آزادي با مسئوليت و پذيرش بار تصميم هاي فردي 
همراه است و اين مسئوليت پذيري براي فردي كه مي تواند 
كودكانه بار مسئوليت خود را به »ديگران« منسوب كند، 
كاري سخت و حتي ناشدني است. همانگونه كه از توصيف 
كسروي از اين ديدار تاريخي برمي آيد، ادبيات آزاديخواهانه 
مشروطه خواهان براي بسياري از مردم اين سرزمين بسيار 
ترســناك و زودهنگام بود.عارف قزويني 2 سال و احمد 

كسروي ۴سال پس از اين ديدار از دنيا رفتند.

ديديم تيمورتاش نيست
ظهور و سقوط قدرتمندترين وزير دربار
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اين سند برای اولين بار 
 

چاپ می  شود

اختالس از بانك ملي
 در اين اسناد، بانك ملي ريز حواله هاي ارزي

 تيمورتاش را به عنوان مدرك جرم به دادگاه عرضه مي كند
 تيمورتاش وقتي در تاريخ 1311 به زندان افتاد، با پرونده اي قطور از جرائم و 
اتهامات روبه رو شد كه بسياري از آنها ريشه در روابط او به عنوان وزير دربار با 
سطوح مختلف اداري و اقتصادي سيستم پهلوي داشت� يكي از اين ماجراها 
كه شايد اسناد آنها براي نخستين بار در اين ويژه نامه منتشر مي شود، داستان 
اختالس از بانك ملي ايران است كه تيمورتاش نيز به نوعي در آن دست داشت 
كه بعد از اينكه در زندان قصر به زندان افتاد با شكايت بانك ملي ايران مواجه 
شد� تيمورتاش هنگام رفتن به اروپا، مبلغ معتنابهي پوند براي مصارف شخصي 
از بانك ملي خريداري كرده بود و هنگامي كه در اروپا بود، بهاي ليره به طور 
ناگهاني سقوط كرد و تيمورتاش پس از بازگشت به ايران، مابه التفاوت نرخ 
ليره را از بانك ملي پس گرفت� پيش از اين ماجرا نزديكي كورت ليندنبالت 
آلماني، نخستين رئيس بانك ملي ايران به تيمورتاش نيز اين ماجرا را دامنه دار 
مي كند� يكي از داليل بركناري تيمورتاش و زنداني شدنش را همين مسئله 
مي دانند كه به مواجهه مالي ايران و بريتانيا منجر شــد� بانك ملي ايران كه 
تازه تأسيس شده بود، پيشــنهاد كرد نرخ مبادله قران را مشتركا با بانك 
شاهنشاهي تعيين كنند ولي بانك شاهنشاهي )وابسته به انگلستان( اين 
پيشنهاد را نپذيرفت� در نتيجه تيمورتاش تصميم گرفت به كمك ليندنبالت 
بانك شاهنشاهي را بي اعتبار كند� او با تصويب اليحه نظارت بر اسعار خارجي 
)ارز خارجي( كنترل بانك شاهنشاهي بر معامالت ارزي را براي هميشه از بين 
برد� با اين اوصاف، طبيعي بود كه رويكرد منفي انگليسي ها نسبت به مسئوالن 
بانك ملي برانگيخته شود� پس از مدتي ليندنبالت به جرم اختالس و ارتشا از 
كار بركنار و زنداني شد، البته در اين زمان تيمورتاش هم كارش ساخته شده و 
در زندان قصر منتظر محاكمه بود كه يكي از بندهاي اتهامي اش همين مسئله 

بانك ملي بود�
در سندي كه منتشر شده بانك ملي ريز  حواله هاي ارز خارجي كه تيمورتاش 
از اين بانك گرفته است را به عنوان مدرك  جرم به دادگاه اعالم مي كند� در 
سند ديگر تيمورتاش به بانك ملي مي گويد كه اسناد اين مسئله در اختيارش 
نبوده و تأخير بر پاسخگويي را نبايد بر قبول بدهي اش به بانك بدانند� در آخر 
او خواسته كه بدهي اش را به بانك قسط بندي كنند� در سند ديگري پرونده 

اتهامي تيمورتاش در زندان قصر به رويت او رسيده و امضا شده است�

اين اسناد برای اولين بار 
 

چاپ می  شود



دوراهي پروانه و جوراب
 شروان اميرزاده ������������������������������������������������������������������������������������������������������

تجارتخانه منصوريــان بازار بزازهاي طهران در ســال1311 آگهي مزين به كارتون 
منتشر مي كند. اين شركت جز جوراب، ژاكت و بلوز و پيراهن نيز دارد و براي تبليغ 

تصميم مي گيرد به خريداران عمــده در هر صدتومان خريد، صــدي پنج، و در هر 
سيصد تومان، صدي شش، و در هر پانصد تومان، صدي هفت تخفيف دهد. آنطور كه 
از تصوير برمي آيد، بهره مندي از اين تخفيف مانند ماندن بر سر دوراهي انتخاب ميان 

پروانه يا جوراب است!

سيدمحمدحسين محمدي�������������������������������������������������������������������

ميرزاآقا صادق تبريزي را در شــمار علمايي دانســته اند كه در تلگرامي به 
محمدعلي شاه، خواستار لغو مشروطيت شده بود. درباره مخالفت او با مشروطه 
سخن هاي مختلفي گفته شده است كه چندان قابل رد يا اثبات نيست. او پس 
از 24سال تحصيل در نجف، به تبريز برگشت و مرجعيت مردم تبريز را به عهده 
گرفت. منابع مختلف از مردمداري او بسيار گفته اند، ولي نقطه اوج اين رفتار او 

را بايد در برخوردي كه با ارامنه داشت جست وجو كرد.
پس از فروپاشي روســيه تزاري و روي كار آمدن كمونيست ها، چندين هزار 

روسي و قفقازي و ارمني به ايران پناهنده شدند. در اين ميان، برخي از ارمني ها، 
تبريز را براي ســكونت انتخاب كرده بودند. ميرزاآقا صــادق در مقابل ورود 
ارمني ها از مردم خواست كه نسبت به آنان خوش رفتاري كنند و همچنين 
مبلغ زيادي را بابت كمك به آنان جمع آوري كرد. ميرزاآقا صادق تبريزي در 
دوره پهلوي از مخالفان جدي رضاشــاه بود. همين اختالف ها و اعتراض ها 
سبب شد تا حكومت وقت، براي مدتي او را تبعيد كند. ميرزا آقا صادق پس از 
تبعيد به قم رفت و تا هنگام مرگش در سال1311 در همان شهر ساكن بود. 
محبوبيت ميرزا صادق تبريزي به حدي بود كــه عده اي از مردم تبريز بعد از 
وفاتش نيز همچنان از او تقليد مي كردند. طبق برخي از منابع، انتظاريون كه 

اكنون در طالقان سكونت دارند، خود را از پيروان ميرزا آقا صادق تبريزي معرفي 
مي كنند. انتظاريون كه تا پيش از انقالب در تبريز ساكن بودند نه تنها از برق بلكه 
از هيچ يك از مظاهر دنياي جديد استفاده نمي كنند. دليل اين كار، فتوايي است 
كه ميرزا صادق در دوره پهلوي اول صادر كرده و استفاده از كاالهاي خارجي 
را حرام اعالم كرده بود. پيروان ميرزاي تبريزي شناسنامه ندارند، رابطه بسيار 
محدودي با جامعه بيرون از خودشان دارند و تا حد امكان تالش مي كنند حتي 
به پزشك نيز مراجعه نكنند. زيست و نوع زندگي انتظاريون را مي توان يكي از 
نشانه هاي ميزان اهميت و تأثيرگذاري ميرزا صادق تبريزي دانست؛ تأثيري كه 

هم اكنون پس از قريب به 90 سال همچنان قابل مشاهده است.
 اين عالم فتوايي صادر و استفاده از كاالهاي خارجي را 

حرام اعالم كرد

ميرزا آقاصادق تبريزي

چهره اول

 1 3 1 1

ريال جايگزين قران شد 
لغو امتيازنامه دارسي براي هميشه 

  چهارشنبه    15 مرداد 1399   شماره 15

اقتصاد

الو! الو! تهران!؟
توسعه تلگراف تهران ادامه دارد 

اجتماعی

������������������������������������������������������������������������������������������  امير حميدي نويد

سرنوشــت تاســيس راديو در ايران با راه اندازي تلگراف بي سيم گره خورده 
اســت؛ چرا كه تنها با گســترش اين پديده اســت كه زمينه تاسيس راديو 
فراهم مي شود. البته پس از آنكه ايران در سال 1291به عنوان ششمين عضو 
اتحاديه راديوتلگرافي به اين اتحاديه مي پيوندد، راه اندازي تلگراف بي سيم و 
خدمات مخابراتي متحول شده و شكل جدي تري به خود مي گيرد. بدين منظور، 
در اواخر ســال1303در زمين هاي قصر قاجار واقع در جاده قديم شميران، 
مقدمات راه اندازي تلگراف بي سيم توسط وزارت جنگ فراهم و طي 2سال بعد 
و پس از نصب نخستين دكل موج بلند بي سيم و پخش تلگرافي به كشورهاي 
مختلف جهان با محتواي دعوت به همكاري عمومي، نخستين ايستگاه راديويي 

و تلگراف بي سيم در ايران افتتاح مي شود.
طبق مقررات ايران ورود دستگاه هاي مخابراتي و استفاده از آنها تنها در حيطه 
اختيارات وزارت پســت و تلگراف و تلفن بود و اين موضوع را به خوبي مي توان 
از خالل مكاتبه فردي به نام »داوود موشــه الزار« و دايره تجارت داخلي وزارت 
فالحت و تجارت و فوايد عامــه دريافت كرد. او در جواب مراســله اي مبني بر 
تاسيس دستگاه راديو در ايران مي نويسد: »ورود دستگاه تلگراف و تلفن بيسيم 
گيرنده و يا مخابره كننده مطالب و آالت و اسباب آن جز براي اداره تلگراف بيسيم 
دولت وقت به طور كلي ممنوع است، لكن وارد كردن و استفاده از دستگاه هاي 
)راديو كنير( كه فقط براي شــنيدن نغمات به كار مي رود و همچنين تاسيس 
سينماي ناطق در ايران با رعايت مقررات مربوط مانعي ندارد.« براي تكميل كار 
و راه اندازي راديو، در 1307خورشيدي، نصب 2دستگاه موج كوتاه ديگر آغاز و 
در 1309 از آنها بهره برداري مي شود. ســپس مركز اين دو فرستنده از خيابان 
پيچ شميران به محله بي سيم نجف آباد و مركز مخابرات به ميدان توپخانه منتقل 
مي شود و تنها پس از 1311خورشيدي اســت كه به مرور مؤسسات بي سيم 

توسعه  پيدا كرده و زمينه تاسيس راديو را در سال1319 فراهم مي كنند.

عليرضا احمدي   �����������������������������������������������������

سال جديد شمسي با يك تحول بزرگ در حوزه اقتصاد 
در ايران آغاز شد؛ در ابتداي فروردين واحد پول كشور 
از قران به ريال تبديل و پول جديد توسط بانك ملي در 
سراسر كشور توزيع شد و مالك معامالت قرار گرفت. 
اســكناس هاي بانك ملي در قطعات 5، 10، 20، 50، 

100، 500و 1000ريالي منتشر شد. 
ازسوي ديگر در 13ارديبهشت قانون جديد تجارت از 
تصويب مجلس شوراي ملي گذشت تا گام ديگري در 
مسير اصالحات اقتصادي در كشور برداشته شود. در 
آبان ماه رويداد مهم ديگــري در حوزه تجارت به وقوع 
پيوست و كارهاي ســاختماني بندر شاهپور به پايان 
رسيد و شــرايط براي پهلو گرفتن كشتي هاي بزرگ 

تجاري در اين بندر مهيا شد.
 طول راه آهن از اين بندر تا صالح آباد نيز 250كيلومتر 

است كه آن هم روز 16آبان به بهره برداري رسيد.
در آخرين ماه پاييز مهم ترين رويداد ســال به وقوع 
پيوســت؛ روز ششــم آذر مقــارن با عيــد مبعث 
1351هجري قمري، پس از آنكــه جريان مذاكرات 
سيدحسن تقي زاده، وزير ماليه ايران با شركت نفت 
ايران و انگليس كه از تابستان درجريان بود، به نتيجه 
مشخصي نرسيد، رضاشــاه پرونده نفت را در بخاري 
ســوزاند و امتيازنامه دارســي را ملغي اعالم كرد و 
مراتب كتبا به شــركت نفت انگليس در ايران اطالع 
داده شد. با انتشــار اين خبر در شــماره فوق العاده 
روزنامه ها در همان روز، در تهران و شهرهاي مختلف 
كشور مراســم چراغاني و شــادماني برپا شد و روز 
10آذر تقي زاده در جلســه علني مجلس شــوراي 
ملي، لغو امتيازنامه دارســي را اعالم كرد و گزارش 
وي به تصويب مجلس رسيد. 2 روز بعد شركت نفت 
ايران و انگليس اقدام ايران در لغو امتيازنامه دارسي 

را غيرقانوني دانســت و از دولت ايران خواست كه از 
تصميم خود عدول كند. 

در 23آذر دولت انگلستان يادداشــت شديداللحني 
براي وزيرخارجه ايران فرستاد كه محمدعلي فروغي 
در پاسخ متذكر شد ايران باكي از اين تهديدات ندارد. 
با اين پاسخ ايران، دولت انگلســتان با استناد به ماده 
15اساســنامه جامعه ملل، شــكايت خود را از ايران 
به دليل لغو امتياز دارســي، تســليم دبيرخانه جامعه 

ملل كرد. 
در 14بهمن و در روزهايي كه فضاي داخلي كشور متاثر 
از جريان محاكمه عبدالحسين تيمورتاش، وزيردربار 
رضاشاه بود، جامعه ملل قراري صادر كرد كه بر اساس 
آن شركت نفت را به مذاكره مستقيم با دولت ايران وادار 
مي كرد. جامعه ملل مقرر كرد كه اگر مذاكرات مستقيم 
به نتيجه نرسيد، موضوع مجددا در جامعه ملل مطرح و 

درباره آن تصميم گيري خواهد شد.

فكاهی

سراي روشن

كافه اي براي شهر 
 

از فرشته ها تا فره ايزدي 
 

جشن و ضيافت باشكوهي كه از طرف بلديه طهران تدارك شده بود، معمول گرديد

معماری

تهران

  سعيد برآبادي ���������������������������������������������������������������������������������������������������

تهران در دوره رضاشاه، كارناوالي از معماري را در بدنه  خيابان هاي اصلي به خود 
ديد؛ حيات تازه اي كه مي خواست هم به گذشته ربطي داشته باشد و هم از كاروان 
روِز دنيا عقب نماند. اوج اين التقاط را مي توان در سراي روشن ديد. در بدنه عمارت 
روشن، هم فرشــته هاي نيمه عريان معماري روز اروپا ديده مي شوند و هم نشان 
فره ايزدي. همه  چيز اين ساختمان يادآور فشــاري است كه معماران ابتداي اين 
دهه تحمل مي كردند تا بتوانند ساختماني براي كارفرماي خصوصي بسازند. اين 
ساختمان كه امروز به يكي از ساختمان هاي ديدني خيابان ناصرخسرو بدل شده، 
كاربرد تجاري داشته و تاريخ ساخت آن، 1311گزارش شده است اما نه از معمار آن 
چيزي مي دانيم و نه به طور روشن مي دانيم كه يك عمارت تجاري به چه منظور با 
اين ميزان تزئينات بيروني ساخته شده است. با اين همه انگار عجيب بودن طراحي 
پوسته و تزئينات اين ساختمان به داد آن رسيده و هر گاه پاي طرح هاي مرمتي و 
بازســازي در قلب پايتخت به ميان آمده، معماران و مرمتگران پا پيش گذاشته و 
دستي به سر و روي  اين عمارت 100ساله كشيده اند. ثبت نام كامران صفامنش، 

معمار مهم و معتبر ايراني در فهرست مرمتگران اين بنا، گواه اين واقعيت است كه 
سراي روشن جايي در حافظه تاريخي معماري تهران پهلوي دارد، حتي اگر اينجا 
را به ضرب جادوي مجسمه هاي سنگي باروكي و سرستون هاي تخت جمشيدي 

به دست آورده باشد.

فرزانه ابراهيم زاده ���������������������������������������������������������������������������������������������
  

»ديشب مراسم افتتاح هتل بلدي با جشن و ضيافت باشكوهي كه از طرف بلديه طهران 
تدارك شده بود، معمول گرديد. برحسب دعوتي كه از طرف آقاي رئيس بلديه بعمل 
آمده بود از ساعت 9 و نيم بعد از ظهر آقايان مدعوين كه مركب از آقاي وزير محترم دربار، 
هيأت دولت، رياست مجلس ملي و جمعي از رجال و نمايندگان مجلس سفرا و وزراي 
مختار و كليه نمايندگان سياســي خارجه بودند، متدرجا در عمارت مهمانخانه بلدي 

حضور يافتند.« 
اين خبر يك روزنامه اطالعات عصر سه شــنبه 15 شهريور 1311 بود با گراور عكسي 
از هتل جديدالتاسيس بلديه و كافه شهرداري بعدي تهران؛ كافه اي كه حاال تبديل به 
استوانه اي زيبا شده كه قلب تئاتر كشور در آن مي تپد. درست خوانديد كافه بلدي كه در 
شهريور 1311 با حضور مهمانان عالي مقام  افتتاح شد همين جايي بود كه حاال چهارراه 
وليعصر قرار دارد و بعدتر روي آن تئاتر شهر را ساختند. داستان ساخت اين كافه براي 
شهرداري تهران از آن زماني آغاز شد كه به دستور رضاشاه خندق شمالي تهران پر شد 
و خياباني تازه ميان كاخ مرمر و كاخ سعدآباد كشيده شد. در محل سابق خندق زمين 
بزرگي بود كه جزو امالك جناب وزير يا همان ميرزا عيســي وزير بود. اما در آن زمان 

صاحبي نداشت و شهرداري آن زمين را در دست گرفت. از آن جا كه تهران جز »گراند  
هتل« هتل قابل  اعتنايي نداشت، تصميم گرفته شد تا اين زمين تبديل به هتل و كافه 

شود. هرچند كه در سال هاي بعد وجه هتل بودن آن در حاشيه كافه شدن پيش رفت.
»اين هتل كافه به پيشنهاد شهرداري تهران و با مبلغ 100 هزار تومان ساخته شد. در 
گزارش افتتاح آن آمده است: » ساختمان عمارت فوق العاده زيبا و مهندسي آن را يك 
نفر مهندس روماني مسيو فرد نموده و براي ساختمان سرتيپ بوذرجمهر رئيس محترم 

بلدي مساعي و فعاليت خاصي به خرج داده است.«
به نوشته اين گزارش و كساني كه بعدها اين ساختمان را ديدند:»عمارت مهمانخانه 
بلديه مشرف به باغ زيبايي است كه داراي خيابان بندي منظم و گلكاري هاي قشنگ استو 
اين باغ خود به عظمت و شكوه عمارت بيشتر افزوده است.« اين كافه هتل در سال هاي 
بعد رونقي گرفت و پاتوقي براي خانواده ها و برخي چهره هاي فرهنگي هنري شد. اما در 
دهه30 با گسترش تهران و اضافه شدن كافه هاي تازه  از رونق افتاد. در نهايت شهرداري 
تصميم گرفت آن را تبديل به هتلي 5 ستاره كند. اما مشكالت اجاره اي كه 2سال طول 
كشيد در نهايت باعث شد تا موضوع هتل تازه در جاي كافه شهرداري منتفي شود. در 
سال 1345 با تصويب ساخت سالن تئاتري مدرن و حرفه اي اين زمين به راديو تلويزيون 

ملي سپرده و تئاتر شهر روي محل كافه بلدي ساخته شد.
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در نيمه دوم حكومت رضاشاه، زماني كه اختناق گسترش يافت و 
تيرگي و يأس بر رمان اجتماعي چيره شــد، در ميان قصه نويسان 

محمد مسعود جايگاه ديگري يافت.
 او كه مهم ترين نماينده ژانر رمان اجتماعي در اين دوره است، در 
آثارش داســتان جواناني را مي گويد كه عمرشان با كار بي حاصل 
اداري و ســير مداوم در مراكز تفريحي و كوچه هاي آن قلعه بدنام 
تباه شده است. مسعود كه بيشــتر روزنامه نگار بود تا رمان نويس 

اما رمان هاي گزنده اي درباره فســاد اجتماعي و سرگرداني نسل 
جوان روزگار خود نوشت و بر پوچي و مالل انگيزي و آينده مبهم و 

اضطراب انگيز روزگارش تأكيد كرد.
 او در رمان هاي ســه گانه اش »تفريحات شب«، »در تالش 
معاش« و »اشــرف مخلوقات« طرحي انتقادي از سيماي 
زندگــي تحصيلكردگان را بــا زباني بي پروا ترســيم كرد و 
گزارشــگر وضعيت جامعه اي بود كه جوانانش زير فشــار 
استبدادي سهمگين، تنها و ترسان، به بي عاري و خودكشي 

گرايش مي يابند.

 هر چند كه به قول منتقدي، احساســات بر كارش غلبه داشت و 
با پرگويي و موعظه گري هماهنگي درونــي اثر را مختل مي كرد، 
اما واقع نگري و پرداختن به گرفتاري هاي روزمره ســبب شد كه 
داستان هايش از نظر ثبت زبان، روحيه و شيوه زيست جوانان دوره 

رضاشاه، ارزشي جامعه شناسانه بيابند. 
محمد مســعود اين نويسنده خشمگين و مســتأصل كه متأثر از 
نويسندگان رمانتيك با بينشي سوگنامه اي بود و زندگي بينوايان 
را با ناتوراليسمي چرك و تيره توصيف مي كرد، تنها راه چاره براي 

اين همه فالكت را خواب و فراموشي مي دانست. 
محمد مسعود، نويسنده رمانتيكي كه از خشم و استيصال مي نوشت

راوي زندگي جوانان  عصر رضاشاه

ادبيات

2و3صفحـــــــههاي

دگردیسی بزرگ
ورزش به عنوان يكی از نمادهای تجدد ، روز به روز 

ايرانی های بيشتری را به خود جذب می كرد

ورزش

معراج قنبری 

پندارنيك، گفتار نيك، كردار نيك
گزارش ويژه

 جواد نصرتی  �������������������������������������������������������������������������������

1311 سرآغاز يك دهه دگرگونی و تغييرات عمده در ورزش ايران بود. 
موج صنعتی سازی دولت و گسترش شهرنشينی در ايران، طبقه متوسط را 
در كشور فربه تر و ورزش به عنوان يكی از نمادهای تجدد و ترقی، روز به روز 
ايرانی های بيشتری را به خود جذب می كرد. با وجود عالقه مندی دولت 
برای توسعه ورزش، اين مردم بودند كه كودك كم جان ورزش در ايران را 
پا به پا پيش می بردند. در همان سال، دوچرخه سواران برای اولين بار مسير 
تهران تا كرج و تهران تا دربند و برعكس را در چيزی كه می توان اولين 

رقابت دوچرخه سواری ايران خواند ركاب زدند. اولين مسابقات متمركز 
دو و ميدانی هم در تهران برگزار شــد و روز به روز انجمن ها و كلوب های 

ورزشی بيشتری در شهرهای بزرگ تشكيل می شد. 
تنها نهادهای دولتی كه در امر ورزش فعال بودند انجمن ملی تربيت بدنی 
و كانون ورزش وزارت جنگ بودند اما هر دو نهاد، با فاصله پشت سر نسلی 
تازه قرار داشتند كه ورزش جايگاهی ويژه در سبك زندگيشان داشت. 
پيشتازی مردم چنان بود كه هر دو نهاد، خيلی زود در تاريخ محو شدند. 
اين تكاپوی مردمی، در نبود نهادهای قدرتمند رســمی بيشــتر نوعی 
لذت جويی همگانی بود. دليل وجود چنيــن فضايی در ورزش ايران در 
آن سال ها، بدون ناديده گرفتن نقش حكومت، محصول نگاه بنيانگذاران 
ورزش مدرن در ايران بود. مير مهدی خان ورزنــده، پدر ورزش مدرن 
ايران، پيرو مكتب ســوئدی ها در ورزش بود كه در آن، رقابت جايگاهی 
نداشت و ورزش، امری برای بهبود صحت جسم و روان عموم مردم بود. 
در ميانه همين دهه، با ورود توماس گيبســون كه به تازگی از دانشگاه 
كلمبيا فارغ التحصيل شده  بود، رويكرد به ورزش در كشور تغيير كرد و 
رقابت و همكاری تيمی به اولويت اول ورزش ايران تبديل شد. تالش های 
خودجوش در ابتدای دهه دوم قرن برای گسترش ورزش، سنگ بنای 
تحول بزرگ در ورزش ايران بود و فدراسيون ها و نهادهای رسمی، از دل 

همين لذت جويی ها زاده شدند.

دبيرستان فيروز بهرام فقط يك دبيرستان نيست

هر زمان كه صحبت از پيشينه آموزش و مدارس قديمي تهران 
به ميان مي آيد، نام دبيرستان »فيروز بهرام« نقش عمده اي دارد؛ 
مدرسه اي كه در روزگار پهلوي، از لحاظ علمي در رقابت با ديگر 

نام هاي پرآوازه   در بين مدارس يعني دبيرستان البرز بود.
بهرامجي بيكاجي، يكي از بزرگان زرتشتيان هند، فرزندي به نام 
فيروز داشت. او هزينه هاي ساخت اين مدرسه را پرداخت كرد و 
نام آن را به ياد پسر مرحومش- كه در خالل سال هاي جنگ اول 
جهاني- در درياي مديترانه با كشتي  غرق شده بود؛ فيروز بهرام 
گذاشت. زمين اختصاص يافته براي اين مدرسه، متعلق به انجمن 
زرتشتيان تهران بود و در منابع مختلف آورده شده كه ساخت آن 
حدود 1۰ ماه زمان برده و نزديك به ۷۰ هزار روپيه هزينه برداشته 
است. از افراد تأثيرگذار در اين روند، مي توان از ارباب كيخسرو 
شاهرخ و اردشــير كيامنش نام برد. يك روز بهاري از روزهاي 
ارديبهشت 1311 در تهران، رئيس انجمن زرتشتيان ايران در 
كنار رابيندرانات تاگور )فيلســوف مطرح هندي( و نيرالملك 
هدايت )وزير معارف( براي جشــن كلنگ زني اين دبيرســتان 
گرد هم آمده بودند. جمعي از وزرا و بزرگان زرتشتي نيز در اين 
روز ديده مي شــدند. ســرانجام در دوم دي ماه همين سال اين 
مدرسه شروع به كار كرد. جالب آنكه نخست مدرسه اي دخترانه 
بود و مدتي بعد با ساخته شدن دبيرســتان انوشيروان دادگر و 

منتقل شدن دختران به  آنجا، به يك دبيرستان پسرانه تبديل شد. 
اين دبيرستان تا اوايل حكومت پهلوي دوم، تنها يك مدير به خود 
ديد؛ سهراب سفرنگ كه مدت 11 سال امور مدرسه فيروز بهرام 

را در دست داشت.
براي اطالعات كافي از پيشينه و چگونگي شكل گيري اين مركز، 
مي توان به متن سنگ نوشــته اي كه در اين مدرسه نصب شده  
رجوع كرد. در اين سنگ نوشــته كه توســط كيخسرو شاهرخ 
نوشته شده، آمده است:»اين دبيرســتان كه از دهش رادمنش 
بهرامجي بيكاجي به يادگار فرزند روانشــادش »فيروز« كه در 
آغاز شهريور 12۷4خورشيدي برابر 22آگوست 1895ميالدي 
در بمبئي زاييده  شده و در هشتم دي ماه 1294برابر 29دسامبر 
1915جهان را بدرود گفته  است، به نام »دبيرستان فيروز بهرام« 
در 18 ارديبهشت 1311خورشيدي روي زمين انجمن زرتشتيان 
پايه گذارده  شده و به سرپرستي نيك انديش اردشير كيامنش 
ساخته و به رهنموني و دســتياري اين بنده آغاز و انجام  شده و 
در دوم دي ماه 1311خورشيدي گشايش يافته براي برخورداري 
نونهاالن و پاس و پايندگي جاويداني به انجمن زرتشتيان تهران 
برگزار شد«.  اين دبيرســتان در تاريخچه 88 ساله خود، چند 
مرتبه مورد مرمت و بازســازي قرار گرفت. نخست به طور كامل 
در ســال 13۷۷ با تالش هاي انجمن زرتشتيان تهران و نظارت 

سازمان ميراث فرهنگي و سپس خرده بازسازي هايي در سال هاي 
1391 و 1392.

در ايــن نزديك به 9۰ ســال، نام مشــاهير بســياري در بين 
دانش آموختگان يا معلمان اين دبيرستان به چشم مي خورد كه 
از آن جمله مي توان از احمد شاملو، فريدون رهنما، ايرج افشار، 
منوچهر انور، يحيي ذكاء، لوريس چكناواريان، هانيبال الخاص، 

مهرداد پهلبد، حسن علي منصور، حميدرضا پهلوي و... ياد كرد.
زماني كه به خيابان سي تير در تهران، كه يكي از تفرجگاه هاي 
اصلي تهران گردان و مسافرهاي نوروزي است قدم مي گذاريم، 
پس از گــذر از خيابان جمهــوري و در ابتــداي خيابان ميرزا 
كوچك خان )استالين ســابق(، خود را در مقابل مدرسه اي زيبا 
مي بينيم؛ بنايي كه در بسياري از مواقع با درهاي بسته آن روبه رو 
مي شويم. باالي در ورودي روي يك كاشي تذهيب شده با خطي 
خوش نوشته شــده: دبيرســتان فيروز بهرام. و كمي باالتر در 
جايي كه فروهر نقش بسته، آورده شده: پندارنيك، گفتارنيك، 

كردارنيك.
نگارنده بخــش عمده اي از اطالعــات خود را بــا بهره گيري از 
سالنامه هاي اين دبيرستان به دست آورده كه مطالعه بيشتر اين 
منابع و اسناد، منظرهاي گوناگوني از تاريخچه اين دبيرستان را 

به ما نشان مي دهد.

معضل طالق در پایتخت

 اشراف زاده اي 
در فكر زنان

در اين سال 332طالق در كشور ثبت شده

مستوره افشار
نايب رئيس دومين كنگره عالي نسوان شرق شد

يك سال، يك خبر

زنان

احسان بهرام غفاري   ���������������������������������������������������������������������������������������������������

بر اساس سرشــماري ســال 1311در تهران، 1229ازدواج و 332طالق ثبت شده كه 
با توجه به جمعيت آن موقع پايتخت كه چيزي حدود 2۰۰هزار نفر بوده اســت، نشان 
مي دهد به ازاي هر 3ازدواج، يك طالق روي داده اســت. نكته جالب اين اســت كه در 
 ماه آذر همان سال، نسبت طالق و ازدواج به بيش از 5۰درصد و در اسفند ماه به صددرصد 
مي رســد. اما دليل اين طالق ها چه بود؟ از نظر اجتماعي و فرهنگي، فشــار نزديكان و 
اختالفات مذهبي دو موردي بودند كه باعث اين جدايي ها مي شد و سوي ديگر ماجرا، 
فشارهاي دولتي و ناحيه اي بود كه باعث جدا شدن ها مي شد. به طور مثال در اواخر سال 
131۰، يكي از اهالي فارس در نامه اي به مسئولين حكومتي در پايتخت نوشته بود: »والي 
فارس اموال مرا با ضرب و شتم گرفته و حتي باعث شده است طالق اجباري بگيرم تا او با 
همسرم، وصلت كند!« عدم پرداخت نفقه نيز يكي ديگر از داليل طالق بود كه زن ها از فقر 
و نداري به ستوه آمده و درخواست طالق مي دادند. القصه، اين روند طالق و طالق دهي 
تا سال 132۰كه رضاشاه از ايران رفت، آن قدر رشد پيدا كرد كه به يكي از معضالت بسيار 
مهم سال هاي ابتدايي سده حاضر بدل شــد و دادخواهي ها و عريضه ها آن قدر عريض و 

طويل شد كه سر به آسمان مي كشيد. 

  ستايش يگانه    ����������������������������������������������������������������������������
موعد برگزاري دومين كنگره عالي نسوان شــرق در تهران رسيده بود 
و سنت اليتغير آماده شــدن كارها در دقيقه 9۰هم بي كم وكاست اجرا 
شد. مهماناني از تركيه، ســوره، لبنان، مصر، تونس، يونان، هندوستان، 
افغانستان، جاوه، حجاز، زنگبار، چين و ژاپن و حتي استراليا براي تبليغ 
تساوي زن و مرد به تهران گسيل شــدند و چمدان هايشان را در هتل 
كانتينانتال باز كردند. خانم نور حماده لبناني، رئيس كنگره، مسرت خود 
را از اينكه امنيت كامل بر تمام نقاطي كه حين ورود به ايران از آنها گذشته 
حاكم است به روزنامه ايران اظهار كرد و ايراني و مسلمان بودن شاه ايران 
را مايه افتخار دانست. نايب رئيس كنگره زني از ايران و از خانواده اي اشرافي 
بود كه از سال ها پيش قصد كرده بود براي ترقي زنان ايران گامي بردارد. 
مستوره افشار كه پس از فوت ناغافل محترم اسكندري، رياست »جمعيت 
نسوان وطنخواه« را برعهده داشت، از پدر و مادري اهل آذربايجان ايران، 
كه سبقه روشنفكري و آزادي خواهي داشتند، متولد شد. محيط خانواده 
به او اين جرات و جسارت را داد كه دريابد زن بودنش نبايد او و هيچ زن 
ديگري را از حقي محروم سازد. در سال 13۰4در سوگ دوست و هم قطار 

جوانمرگش، محترم اسكندري، در مجله »ايرانشهر« از اينكه راه همه نوع 
ترقي و تعالي در مملكت بر زنان مسدود است و نسوان از صحنه معارف 
مردودند گله كرد و قول داد كه او و يارانش در »جمعيت نسوان وطنخواه« 
براي اقتطاف ثمره تخم هايي كه مرحوم محترم خانم در راه ترقي زنان 
پاشيده، سعي و كوشش كامل به عمل خواهند آورد. البته پيشينه اشرافي 
او هميشه به سودش نبود و هر گاه كه بين حقيقت و مصلحت ناگزير به 
انتخاب مي شد، جانب احتياط را از دست نمي داد و نمي گذاشت رشته 
اتصالش به قدرت گسسته شود؛ مثال در جريان برگزاري كنگره، مستوره 
از دخالت هاي نابجاي شيخ الملك اورنگ كه نماينده دولت ايران در كنگره 
بود دفاع كرد و اين موضوع حتي اعتراض نور حماده را به دنبال داشت. در 
همين كنگره، برخي از اعضاي »جمعيت نسوان وطنخواه« براي بركناري 
او از رياســت اين جمعيت تالش كردند، اما مســتوره آنقدر از سياست 
سررشته داشــت كه جلوي اين اتفاق را بگيرد. مستوره در اين كنگره از 
وزير عدليه خواست كه »قانون معاينه طبي قبل از ازدواج راجع به امراض 
تناسلي« وضع شود. اين قانون سرانجام در 13آذر 131۷به تصويب رسيد 
و مطابق ماده دوم آن كليه دفاتر ازدواج مكلف بودند كه قبل از ازدواج از 
نامزدها گواهينامه پزشكي مبني بر نداشتن امراض مسريه مهم دريافت 
كنند. اما در تبصره اين ماده آمده بود كه دختران از داشــتن گواهينامه 
پزشك در قسمت امراض زهروي معاف اند. مستوره تقريبا 13سال بعد از 

برگزاري اين كنگره در 65سالگي درگذشت.

جمعی از دانش آموزان 
و معلمان فيروز بهرام

دانش آموزان فيروز بهرام در حياط پشتی

مراسم کلنگ زنی  شروع ساخت مدرسه

عکس از محمود پاکزاد ۱۳۴۰
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علي اكبر شيرواني ����������������������������������������������������������������������������

محمد مسعود با امضاي م.دهاتي سر و نثر پرسودايي داشت. او كه روزنامه نگار 
بود و با روزنامه جنجالي »مرد امروز«ش اسم ورسمي به هم زده بود، قلمش 
را آزادنه مي گرداند و اين دو، طرفداران و مخالفاني برايش دســت وپا كرده 
بود. رگه هايي از نثر مسعود را در سال هاي بعد مي توان يافت؛ مثاًل در ادبيات 
انتقادي دهه های 30 و40. اما كار مسعود آنچنان قوام ندارد كه سبك آفرين 
باشد و بشود آشكارا رگه ها را شناسايي كرد. كتاب »تفريحات شب« مسعود 
كه سال 1311منتشر شد چندپارگي نثر را نشان مي دهد و در ديگر آثارش 

نتوانسته متن شسته اي ارائه كند. عدم انسجام البته فقط گريبان زبان مسعود 
را نمي گيرد، ساختار داستان هايش نيز از همين جا ضربه مي خورد. سرانجام 
مسعود گلوله بود و انجام داستان هايش فراموشي. »به حضار معرفي شدم. 
نگاهي كه از بي اعتنايي و كمي دلسوزي تركيب شــده بود به جانم كردند 
و مشغول كار خود شــدند. من در نظر اينها مثل مرده هاي موميايي شده و 
آدمك هاي پاچه ورماليده، پشت  هم انداز، شــارالتان و به اصطالح مدرسه 
بداخالق، چيز ديگري نيســتم. كلماتشــان همه خالــي از لطافت ادبي و 
حركاتشان دور از قمپزمآبي و نزاكت طلبي ماســت. سرگل گفته هاي آنها 
و نقاط برجسته كلماتشــان از بورس، دالر، پوند، برات، بانك، پنبه، توتون 

تركيب شده درصورتي كه چاشني حرف هاي ما هميشه علم، فضل، كمال، 
معرفت است. ليكن بايد ديد عقل درباره ما و اينها و راجع به افكارمان نسبت 
به هم چگونه قضاوت خواهد كرد! موقعي كه ما در اتاق دفتر مدرسه دور هم 
جمع مي شويم در سر ارقام و اشكال و قواعد و فرمول ها جروبحث كرده، سال 
وفات فالن شاعر و روز تولد فالن فيلســوف وقتمان را اشغال نموده،  بر سر 
معناي لغات غامض غيرمصطلح و قواعد بي ربط منطق و خيال بافي هاي حكما 
و عرفان عهد دقيانوس جاروجنجال راه انداخته، درصورتي كه اينها با كمال 
آرامي مظنه اجناس و وضعيت بازار را مطالعه نموده، چرخ هاي زندگاني را در 

مجراي خود به حركت درمي آورند.« 

شيداي سياست

نثر

1 3 1 1

شورانگيز و شعرآميز
در سال هاي فترت تجددگرايي در شعر، 
نثرهــاي شــاعرانه تحت تأثير ترجمه 

شعرهاي اروپايي شكل مي گيرند

مرتضي كاردر �����������������������������������������������

تحت تأثير ترجمه  شعرهاي اروپايي است 
كه كم كم گونه اي از نثر شاعرانه در زبان 
فارسي شــكل مي گيرد� اهل ادب كه به 
سالح ارائه هاي ادبي مسلح اند و شيوه هاي 
برجسته سازي زباني را مي دانند، نثرهايي 
خلق مي كنند كه در ســطرهاي اندك و 

بسياري به شعر پهلو مي زند�
نمي شود گفت كه نثرهاي شاعرانه فقط 
تحت تأثير شعرها شكل مي گيرد، رمان ها 
و داستان هاي اروپايي آكنده از تصويرها 
و توصيف هاي شــاعرانه طوالني است� 
گونه اي از اين تصويرهــا و توصيف ها 
به پاورقي ها راه پيــدا مي كند و يكي از 
مؤلفه هاي ثابت پاورقي ها مي شود كه در 
داستان هاي نويسندگاني مثل جواد فاضل 

به كمال مي رسد�
اما در سال هاي گذار از شعر سنتي به شعر 
نو، در ســال هاي فترتي كه پيشگامان 
تجدد در جواني وادار بــه ترك ايران و 
جهان شده اند و خلف صالح ايشان دوباره 
ظهور نكرده، اســتاد بزرگان ادبيات كه 
ناگفته پيداست جرأت هنجارشكني و 
ساختارشكني ندارند، نثرهاي شاعرانه اي 
خلق مي كنند كه مي توانند آغازگر راهي 

تازه در زبان فارسي باشند�
شمس لنگرودي در كتاب ارجمند »تاريخ 
تحليلي شعر نو« نمونه هايي از نثرشاعرانه 
مي آورد، ازجمله ســطرهايي از رشيد 
ياســمي كه »ناگهان چهره خندان آن 
نير شبگرد از حاشيه كوه و جنگل برقي 
زد و در ميــان درختان چراغاني كرد كه 
حيرت بخش تر از يدبيضا و ديگر معجزات 

و ساحرهاي قديم بود�
شــب دهشــتناك را به ســحرگاهي 

شورانگيز و شعرآميز مبدل ساخت���«� 
نيز سطرهايي از سعيد نفيسي كه »جلگه 
در وداع آفتاب تابســتان چادر نيلگون 
خود را بر سر كشيد و  ماه شب چهاردهم 

از كران افق، از پشت كوه���
مرغ حق از گوشه مزرعه، از باالي درختان 
برومند باغي، صداي حزين خود را، با آواز 
يكنواخت چرخ خرمنكوبي توأم ساخت«� 

  
تحت تأثير ترجمه  شــعرهاي اروپايي 
است كه گونه اي از نثر شاعرانه در زبان 
فارسي شكل مي گيرد؛ گونه اي كه حتي 
گاه مي تواند تقطيع شود و با حذف ها و 
اضافه هايي شكل شعر پيدا كند اما كسي 
جرأت شكســتن قالب هاي سنتي شعر 
فارسي را ندارد� كسي جرأت ندارد عنوان 
شعر را باالي چنين متن هايي قرار دهد� 
هنوز تا درهم شكستن قالب هاي سخت 
و استوار شعر فارسي راه درازي مانده و 
آنكه »آب در خوابگه مورچگان« مي ريزد 

هنوز در كوه ها و دره هاي يوش است�

دختر لر، نخستين فيلم ناطق ايراني ساخته مي شود

دكاني كوچك كه منشأ تحوالت بزرگي شد
جزوه هاي برياني شبستري؛ نخستين نمونه هاي ادبيات ژانر در ايران 

بوي ماه مهر
گسترش آموزش موسيقي در سطح دبستان هاي تهران سپنتا در هندوستان

4صفحــــه

سينما 

نشر

موسيقی

ايران نوين حصار نمي خواهد

 واگذاري نمايشنامه
 يوسف و زليخا 

پايان عمليات تخريب حصار ناصري

نامه اي از سيدجالل الدين شادمان 

  حافظ روحاني   ��������������������������������������������������������������������������

يك شهر متجدد، پايتخت ايران نوين حصار نمي خواهد. از 1309 
تخريب دروازه هاي تهران ناصري آغاز شده بود و در سال1311 
با تخريب حصار ناصري به پايان رسيد تا شهر نويني كه قرار بود 

نماينده پايتخت پهلوي باشد ساخته شود.
هر چند و بنا به شــهادت تاريخ، گويا حصار ناصري علناً از 2 دهه 
قبل هم معناي چنداني نداشــت و شــهر در همه سو از محدوده 

حصار گذشته بود و داشت گسترش پيدا مي كرد. اما با استناد به 
پاره اي نوشته ها، از جمله پاورقي مرتضي مشفق كاظمي، »تهران 
مخوف«، حصار در اواخر دوره قاجار بيشتر محل تجمع خالفكاران 
بود تا عاملي براي امنيت شهر. رضاشاه كه با ادعاي امنيت بر تخت 
نشسته بود، با تخريب ديوار مي توانست ادعاي خود را ثابت كند. 
اين اقدام نخستين اقدام جدي در اصالح ساختار شهر و بنا نهادن 
يك شهر نوين با خيابان كشــي هاي نوين بود و سرآغاز بنا كردن 

پايتخت ايران نوين، آنچنان كه رضاشاه در ذهن پرورانده بود.

  مهرداد رهسپار   �����������������������������������������������������������������������

اسناد به ما مي گويند كه سيدجالل الدين شادمان پيش از انتشار 
اين اعالن، در نامه اي به دايره انطباعات وزارت جليله معارف نوشته 
است:»نظر به اينكه حقير، پيس يوسف و زليخا ]را[ تنظيم كرده 
خود را براي يك مرتبه نمايش در نه شب متوالي به حضرت آقاي 
ارباب افالطون شاهرخ واگذار كرده ام لذا بدين وسيله خاطر عالي 
را مستحضر مي دارم تا مقرر فرماييد اجازه انتشار اعالن به مؤسسه 

محترم ايشان داده شود«.

  سعيد مروتي ������������������������������������������������������������������������������
 

اگر خان بابا معتضدي شــيفته فيلمبرداري، ابراهيم مرادي عالقه مند 
به درام و اوگانيانــس دغدغه مند تربيت هنرپيشــه و كارگردان بود، 
عبدالحســين ســپنتا نيز  اهل ادبيــات و تاريخ بود. ســپنتا در هند 
مشــغول مطالعه و تحقيق درباره تاريخ و تمدن ايران بود كه آشنايي 
با اردشير ايراني او را به مسير فيلمســازي كشاند. اردشير ايراني، مدير 
استوديو امپريال فيلم، دســت هموطنش را مي گيرد و مي كوشد ذوق 
ادبي اش را با سواد ســينمايي همراه كند. اردشير كتاب هايي در مورد 
سناريونويسي،كارگرداني و مونتاژ كه از اروپا با خود به بمبئي برده بود و 
به زبان انگليسي بود به سپنتا مي دهد كه مطالعه كند و ضمنا در اين ايام 
سپنتا با يكي از كارگردانان برجسته سينماي بنگال كه به بمبئي آمده 
بود آشنا مي شود. اين شخص يكي از بزرگ ترين كارگردانان هند است 
كه مورد تمجيد ساتيا جيت راي،كارگردان معروف واقع شده به طوري 
كه ساتيا جيت راي درباره اش مي گويد او در آثار خود عميقا بنگالي است. 
دبوكي مرا در كارم بسيار تشويق كرد و تشويق هاي او برايم خيلي ارزش 
داشت. سپنتا از نظرات بوز بسيار استفاده كرد. پس از يك سال سناريو و 
وسايل صحنه آماده شد و فيلمبرداري در يكي از روزهاي بهار سال 1311 
با حضور دينشــاه ايراني و ابراهيم پور داوود، محقق و ايران شناس آغاز 
شد« )فصلنامه فرهنگ و زندگي، ويژه سينماي ايران، تابستان 13۵4(.

فيلمنامه »دخترلر« با تكيه بر ذوق ادبي سپنتا نوشته شد. ماجراي جعفر 
و گلنار آنقدر جذاب بود كه اردشــير ايراني امكانات استوديوي تحت 
مديريتش را به خدمت سپنتا درآورد. مشكل پيدا كردن بازيگر نقش 
گلنار بود كه اين مسئله هم با حضور صديقه سامي نژاد، همسر يكي از 
كاركنان ايراني استوديو حل شد. سپنتا هم نقش جعفر را برعهده گرفت 
و بعد از تهيه وسايل صحنه، كار شروع شد. نخستين فيلم ناطق ايراني با 
امكاناتي ساخته شد كه ابراهيم مرادي و آوانس اوگانيانس به خوابشان 
هم نمي توانستند ببينند. سپنتا صحنه را ميزانسن مي داد، جلوي دوربين 
مي رفت و تكنيسين ها هم به فرمان اردشير ايراني كه فيلمبرداري و بعد 

مونتاژ را برعهده داشت، كار را پيش مي بردند. در نخستين فيلم ناطق 
ايراني فقط عوامل ايراني بودند و امكانات فني اســتوديو امپريال فيلم 
هندوستان نقش كليدي در سر و شكل اثر داشت. فيلمبرداري و مونتاژ 

كه تمام شد، سپنتا براي اكران فيلم در ايران به وطن بازگشت.

  ندا زندي ����������������������������������������������������������������������������������������������
 

هرچند حال و اوضاع مملكت چنگي به دل نمي زد اما حسين شبستري برياني 
داخل آن دكان كوچك و قناس خيابان عالءالدوله )فردوسي( خيالش جاي 
ديگر بود. دل داده بود به چاپ قصه هاي شيرين و پرحادثه براي فرونشاندن 
عطش روح جوانك هاي ماجراجو. داستان اين دلدادگي به كجا برمي گشت و از 
كي آغاز شده بود، نمي دانيم. وقتي تاريخ نيست خيال پرواز مي كند به هركجا 
كه دلش مي خواهد. پيرمرد از خودش نه عكسي به جا گذاشته و نه خاطره اي 
مرقوم كرده؛ حتما داخل دكانش با ابوتراب شــايگان، ابوالقاســم طاهري، 
رضا سيدحسيني و خيلي هاي ديگر مي نشسته و درحالي كه چاي قندپهلو 
مي خوردند، درباره چاپ داستان هاي »مستطاب تارزان«، »جزيره گنج«، 
»جينگوز رجايي« يا »پينكرتن« گپ مي زدند. همان جزوه هاي 16صفحه اي 
با كاغذ كاهي كه هرچند در مقياس امروز از زيبايي ظاهر بري بود اما با جيب 
خالي جوانك هاي كتابخوان آن دوران قرابت وافري داشت و پاي خيلي ها را 
به كتابفروشي برياني و عالم كتابخواني باز كرد. آوازه كتابفروشي برياني حتي 
تا شهرستان ها هم رفته بود و اين به سبب خالقيت ناشر بود. آگهي مي داد و 
با گرفتن تمبر پستي باطل نشده، براي شهرستاني ها هم كتاب مي فرستاد. 
شايد خودش هم نمي دانست آن كتابفروشي كوچك و جزوه هاي پهن شده 
روي پياده رو يا آويخته از در چوبي دكانش بعدها چه تأثيري در نشر مملكت 
خواهد گذاشت. بنيانگذار انتشار كتاب هاي سريالي و كتاب هاي پليسي لقب 
مردي شد كه كم كم در دهه 20فعاليتش رو به افول گذاشت اما تأثيرش براي 

هميشه باقي ماند.

  حسين عصاران ������������������������������������������������������������������������

در ســال1311 و بعد از بازديد مخبرالسلطنه )نخســت وزير( و 
اعتمادالدوله )وزير معارف( از مدرسه موســيقي كلنل وزيري و 
مشاهده پيشــرفت و كيفيت آموزش، امكانات مالي و پشتيباني 
قابل توجهي براي تهيه  ســاز، نت، كتابخانه و آزمايشگاه صوت از 
جانب دولت در اختيار مدرسه قرار گرفت؛ افزايش بودجه مدرسه 
به 2۵1000ريال )معادل 1۸000دالر(، تخصيص ســاختماني 
بزرگ و مناسب در خيابان »قوام الســلطنه« براي انتقال مدرسه 
و تغيير نام آن به »مدرســه موسيقار«.اين اســتقبال از آموزش 
موســيقي تا جايي پيش رفت كه در همان سال، بر مبناي دستور 
نخست وزير، مقدمات آموزش اجباري ســرودهاي ساخته شده 
توسط وزيري در كليه مدارس3۸ گانه تهران مقرر شد و در تكميل 
آن رضاخان نيز دستوري مبني بر تهيه و تدوين كتابي براي آموزش 
سرود در دبستان ها صادر كرد كه نتيجه   اش تدوين و تصويب يك 

كتاب69صفحه اي )مشتمل بر 2۵ سرود( در دي ماه 1312بود.

تجسمی

تئاتر

داستاني از اختناق مطبوعات 

مطبوعات

محمد ناصر احدي ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

توفيري ندارد سال1311 را با عزل تيمورتاش به ياد بياوريم يا با لغو امتيازنامه نفتي دارسي. 
با اينكه هر دو اين رخدادها بسيار مهم و سرنوشت ساز بودند اما بال و پر مطبوعات چنان 
چيده شده بود كه نمي توانستند چندان به آنها بپردازند. حسين مكي در جلد پنجم كتاب 
»تاريخ 20ساله ايران« مي نويســد: »در پاييز1311يك روز در روزنامه هاي صبح خبري 
ساده و بدون شرح و توجيه بدين مضمون خوانده شد: آقاي تيمورتاش از وزارت دربار معاف 
شد«. قاعدتا اگر دست روزنامه نگارهاي آن دوره باز بود، مي توانستند به تيمورتاش كه از 
چشم رضاشاه افتاده بود، حمله كنند و اقدامات او را زير سؤال ببرند. اما از اين خبرها نبود. 
كساني كه به جان و مال و اعتبارشان عالقه داشتند، مي دانستند بايد چنين استنباط كنند 
كه تيمورتاش در دستگاه باعظمتي كه از دولتي سر شاه برقرار شده، نقشي بيشتر از يك 
مهره محقر نداشت. اين مهره تا زماني كه در مسير اجراي اوامر و اميال همايوني شخص 
شاه به وظايفش عمل مي كرد و با ساير اجزاي دستگاه تناسب داشت، محبوب اعليحضرت 
بود و مقرب درگاهش. اما حاال كه از اين دستگاه خارج و به دور انداخته شده، حتما ديگر با 
آرزوهاي دور و دراز و وطن پرستانه شاه مملكت هم داستان نبوده و توانايي عمل به وظايفش 
را نداشته است. كساني هم كه چنين نمي انديشيند، به ضرب توپ و تشر يا اگر سرسختي 
مي كردند، با استمداد از قوه قاهره، به چنين بينشي مي رسيدند. عرصه آنقدر بر مطبوعات 
تنگ شده بود كه محمدجواد هوشمند، مدير روزنامه »سعادت بشر«، به دربار نوشت كه 

مي خواهد »در انظار عموم« به زندگي خود پايان دهد.
سرلشكر آيرم، رئيس شهرباني، نمي گذاشت جرايد نطق بكشند و به مسائل روز كشور توجه 
نشان دهند. در اين وضعيت عجيب نيست كه روزنامه اطالعات در روزهاي ششم، هشتم 
و شانزدهم اسفند1311 ترجيح دهد به ماجراي مردي بپردازد كه ادعاي امامت كرده بود. 
از قرار معلوم، سيدغضنفر نامي از روستاي عيسي آباد دعوي امامت مي كند و مريداني هم 
داشته كه در وصفش شعرها مي گفتند. در نهايت غضنفر محاكمه مي شود و 10سال به 
حبس مي رود. ارجحيت داستان غضنفر بر تيمورتاش نشان دهنده ميزان اختناق حاكم 

بر جرايد در آن دوره است.

سرگل گفته هاي آنها و نقاط برجسته كلماتشان از 
بورس، دالر، پوند، برات، بانك، پنبه، توتون تركيب  شده
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شعر

 پيشنهاد: مطالعه كتاب »تاريخ هنرستان موسيقي«؛ مؤلف: علي تقي پور گورابي
ناشر: مؤسسه توسعه هنرهاي معاصر- ۱۳۹۷

غضنفر، مهم تر از تيمورتاش

غالمرضا رشيد ياسمي
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