
بازگشتآرامشبهاردویکنکوریها
وزرای بهداشت و علوم در بیانیه مشترکی اعالم کردند آزمون سراسری در تاریخ مصوب قبلی  برگزار می شود

سناريوهاي پيش  روي لبنان زمان کنکور تغییر نکرد
پس از استعفاي دولت

قلندر گمشده درپهنه تاريخ

سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران براي برگزاري مراسم 
 محرم، 59نقطه از قلمروهاي عمومي و فضاهاي باز شــهر را  

در اختیار هیئت هاي مذهبي و مردمي قرار مي دهد

روز دوشــنبه عمر کوتاه دولت حســان دیاب در لبنان به سر 
رســید؛ دولتي که نزدیك به 8 مــاه قبل، پس از اســتعفاي 

سعدحریري و با هدف کنترل فضاي داخلي لبنان بر سر کار آمد. شعار دیاب، مبارزه 
با فساد و عبور از بحران فروپاشي مالي بود.

 قلمروهای عمومی شهر
آماده مراسم محرم

با پذیرش استعفاي نخست وزیر و کل کابینه، اکنون مسیر 
قانوني انتخاب دولت کدام است؟

پرونده اي براي زاد روزعلي حاتمي
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تعديل، توقيف، تحديد
چشم انداز نگران کننده معیشت 

روزنامه نگاران

 گوهرشاد 
بـه خون كشيده شد

کاله شاپویي که 2000نفر را در 
گوهرشاد کشت!

ایران و آمریــکا به خاطر رانندگي 
وزیرمختار با هم مناقشه مي کنند

تعطیلي »شفق سرخ«؛ تبعید   رهنما؛ 
ماشین سانسور قرباني مي گیرد

یادداشت
بهزاد رنجبر ؛ روزنامه نگار

صرف نظر از رویدادهاي غیرمترقبه، تصمیم هاي سیاسي 
و اقتصادي، اثرات عمیقي بر بازار سرمایه  دارند. از این 
منظر بازار سرمایه نیز باید در نظام تصمیم گیري سیاستگذاران مورد توجه قرار گیرد 

و اثرات این تصمیم ها به طور جداگانه بر بازار سرمایه برآورد شود.
شاید 2دهه پیش آثار تصمیم هاي سیاسي و اقتصادي چندان بر بازار سرمایه نمایان 
نمي شد؛ اگرچه همان زمان هم بازار ســرمایه به  شدت از تصمیم هایي که در عرصه 
سیاسي و اقتصادي گرفته مي شد متأثر بود، اما به دلیل آنکه بورس چندان در کانون 

توجه مردم و دولت نبود این آثار فرصت ظهور و بروز پیدا نمي کرد.
حاال اما شرایط به کل تغییر کرده و بازار سرمایه ایران بدون تردید پس از نیم قرن تجربه، 
وارد مرحله جدیدي از فعالیت هایش شده است و این دور تازه از فعالیت ها را مدیون 
افزایش توجه مردم به بازار سرمایه و سیاست هایي است که بازار سرمایه را در کانون 
توجه قرار داده است. در سایه این عوامل، اثر تصمیم ها و سیاستگذاري ها به وضوح بر 
بازار سرمایه عیان مي شود و همه به خوبي متوجه مي شوند که تصمیم هاي سیاسي و 
اقتصادي مي تواند چه آثار مفید یا ویرانگري براي بازار سرمایه داشته باشد. شاید اگر 
سلسله مشکالت بازار سرمایه را از گذشته تا حال بررسي کنیم متوجه شویم که یکي 
از مشکالت اصلي بازار سرمایه در طول سال هاي متمادي درنظر گرفته نشدن بازار 
سرمایه در نظام تصمیم گیري کشور بوده است؛ به این معنا که در سیاستگذاري ها، 
تصمیم ها، طرح ها و لوایح مختلف نقش و آثار تصمیم ها بر بازار سرمایه درنظر گرفته 

نمي شد. درواقع بورس یك پازل گمشده در نظام اقتصادي کشور بود.
از 2 سال پیش به ویژه از ابتداي ســال جاري بازار سرمایه جایگاه به مراتب بهتري در 
دولت پیدا کرده است، اما به نظر مي رسد این افزایش توجه به بازار سرمایه از سر یك 
ضرورت اقتصادي و کاهش توان مالي دولت، تحت تأثیر عوامل مختلف است. به بیان 
بهتر باید گفت با وجود آنکه توجه به بازار ســرمایه بیشتر شده است، اما این افزایش 
توجه همچنان به عنوان یك سیستم یکپارچه، مدون نشده است؛ در نتیجه بیم آن 
مي رود که با حل مشکالت مالي دولت و ضرورت هایي که اقتصاد با آن روبه روست بار 
دیگر بازار سرمایه به بوته فراموشي سپرده شود و همچنان آثار تصمیم هاي سیاسي و 
اقتصادي بر بازار سرمایه درنظر گرفته نشود. شاید به همین دلیل است که بسیاري از 
کارشناسان مالي و اقتصادي مدت هاست پیشنهاد مي دهند براي راهبري اقتصاد، بهتر 
است یك مقام ناظر واحد مالي تأسیس شود تا هم تصمیم گیري ها و سیاست ها در این 
دستگاه یك کاسه شود و هم از موازي کاري و اختالف نظر در بین دستگاه هاي اجرایي 
کشور جلوگیري به عمل  آید. شاید این پیشنهاد خیلي هم بیراه نباشد چرا که در طول 
سال هاي گذشته اقتصاد ایران اثرات زیادي از تفاوت دیدگاه دستگاه هاي مختلف و 
حتي اختالف هاي آنها دیده اســت. اثراتي که هنوز برآوردي از عمق آن انجام نشده 

است، اما شاید اگر برآوردي از ابعاد آن انجام شود آثار عمیق آن بهتر نمایان شود.
نمونه عیني این تفاوت در زاویه دید و نوع نگاه را همیــن حاال هم به طور مثال در 
روابط ســازمان برنامه و بانك مرکزي و ظرف روزهاي گذشته میان وزارت نفت و 

وزارت اقتصاد در مورد نحوه واگذاري سهام پاالیشگاه ها مي توان دید.
هرکدام از این دســتگاه ها به زعم خود تصمیم درست و سیاســت بهینه را انتخاب 
مي کنند، اما تقابل این سیاست ها با یکدیگر مي تواند آثار پیدا و ناپیدایي بر عملکرد 
اقتصادي کشور و همینطور بازار سرمایه داشته باشد. از این  جهت باید راهکارهایي 
اندیشید که اوالً افزایش توجه به بورس فقط معطوف به دوران تنگناي مالي و دوره هاي 
ضرورت اقتصادي نباشد و دوما ساختاري درنظر گرفته شود که تحت  تأثیر یك نظام 
واحد تصمیم گیري، بازار سرمایه نیز در سیاســتگذاري ها دخیل شود. بدون شك 
اگر در بلندمدت چنین تحوالتي انجام نشود، اعتماد که یکي از محوري ترین عوامل 
توسعه یافتگي بازارهاي مالي در سراسر دنیاست به درستي در بازار سرمایه ایران شکل 

نخواهد گرفت و روند توسعه بازار سرمایه با خلل مواجه مي شود.

 بورس؛ پازل گمشده 
در نظام اقتصادي

دیدگاه
مجيد فراهاني؛ عضو شوراي اسالمي شهر تهران

بیســت و دوم مرداد ماه روز تشــکل ها و مشــارکت 
اجتماعي اســت که بــه ابتــکار شــوراي فرهنگ 
عمومي در تقویم رسمي درج شــده است. این نامگذاري نشــان مي دهد اهمیت 
و نقش مؤثر تشــکل ها و مشــارکت اجتماعــي جامعه در حوزه هــا و زمینه هاي 
مختلف اقتصادي، اجتماعي و سیاســي تا چه حد در ایجاد و شــکل گیري توسعه 
همه جانبه، متوازن و پایدار نقش دارد. امروز لزوم و ضرورت مشــارکت اجتماعي 
در تمــام فعالیت ها امري پذیرفته شــده و مورد وفاق همگان اســت و هر روز هم 
 به اهمیت و نقشــي کــه مي توانند در تحوالت کالن کشــور بــازي کنند افزوده 

مي شود. 
با وجود این اهمیت اما متأســفانه در شــرایط امروز بســیاري از ناکارآمدي هاي 
موجود بر ســر راه اجراي برنامه هاي کالن به ضعف و نقص در حوزه تشــکل ها و 
موضوع مشــارکت اجتماعي بر مي گردد که در 2ســطح حاکمیتــي و اجتماعي 
اثرات و رگه هایي از آن وجــود دارد که اوج آن در ســویه حاکمیتي و برنامه هاي 
کالن توسعه کشور دیده مي شود و متأســفانه توجه زیادي به مشارکت اجتماعي 
 و طراحي ســازوکارهاي اجرایي براي واگذاري برخــي تصمیم گیري ها به مردم 

نشده است. 
عالوه بر آن بي ثباتي در حوزه برنامه ریزي و تصمیم گیــري که به ناامني ذهني و 
رواني جامعه منجر شده در کنار بزرگ بودن دولت که عمال بخش خصوصي را هم 
در تسلط یا دست کم تأثیر مستقیم خود دارد نیز موجب شده نگرش ها و ارزش هاي 
فردگرایانه مجال ظهور بیشتري پیدا کنند و مشــارکت اجتماعي و نقش آفریني 
آن با چالش مواجه شود. روشن اســت که در سخن و در شعار، مشارکت اجتماعي 
همواره مورد توجه بوده اســت اما همانطور که اشــاره کردم در حــوزه عمل و در 
 عرصه عملیاتي و اجرایي، ســازوکار و راهکار مشــخص و دقیقي براي آن طراحي

نشده است. 
نتیجه این شــرایط برتري منافع فردي بر مصالح جمعي است که مي تواند پویایي 
و خالقیت و حتي اخالق اجتماعي را نیز در گردابي از بحــران گرفتار کند. به نظر 
مي رسد براي بهبود اوضاع در حوزه مشارکت اجتماعي و ایفاي نقش واقعي مردم 
در عرصه هاي مختلف که عالوه بر همبستگي و پیوستگي اجتماعي، نشاط و پویایي 
و طراوت اجتماعي را به دنبال دارد رســانه ها به عنــوان مؤثر ترین توزیع کنندگان 
ارزش هاي اجتماعي نقــش مهمي بر عهده دارند که با تولیــد محتواي معرفتي و 
بهره گیري از تکنیك هــاي مؤثر بتوانند اهمیت و ضرورت مشــارکت اجتماعي و 
 نقش آن در آرامش اجتماعي را براي توده هاي مردم و حتي الیه هاي نخبه کشور 

ترسیم کنند.
دامنه این مفهوم مي تواند از مشــارکت در امور محله تا تالش براي تأثیر گذاري بر 
جهت گیري هاي کالن گسترده باشد. موضوع مهم دیگري که در این زمینه مي توان 
به آن اشاره کرد رابطه و نسبت رضایت مندي سیاسي و اجتماعي مردم و مشارکت 
اجتماعي آنان است. به یك معنا هر چه میزان رضایت اجتماعي و سیاسي از شرایط 
و مطلوبیت باالتري برخوردار باشد به همان نسبت نرخ مشارکت اجتماعي در جامعه 

افزایش پیدا مي کند.
مسئله مشــارکت اجتماعي که از مســیر نهاد هاي قانوني و مدني فعال در جامعه 
عبور مي کند یك بحث فرهنگي اســت و نیازمند توجه بیشتر نهاد هاي فرهنگي 
و رسانه هاي جمعي همچون صدا و سیماســت که فرهنگ مشارکت را با توجه به 
معیار هاي مؤثر بر آن ترویج کنند و با برداشــتن موانع مشــارکت مردم به گونه اي 
حرکت کنند که مردم احساس کنند مشــارکت اجتماعي آنها نمادین و سمبلیك 
 نیســت و در واقعیت هــم نظــرات و مطالبات و ایده هــاي آنان مــورد پذیرش

 قرار مي گیرد.

 فرهنگ
و مشاركت اجتماعي

 آق مشهد
در انتظار حكم نجات

  رئیس قوه قضاییه  با بررسي دوباره 
پرونده  وقف آق مشهد موافقت کرد

  اسناد جدید همشــهري؛ مرجع 
قضایي در ســال هاي 82 و 83 وقف 

آق مشهد را منتفي کرده بود
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  با جواد طوسي درباره خشم 
و خضوع منتقدان نسبت به آثار 

علي حاتمي گفت وگو کرده ایم 
  آثار علي حاتمــي در زمان 
نمایش شــان چقــدر مــورد 
اســتقبال قرار گرفتند و با چه 

بازخوردهایي مواجه شدند؟
  علي حاتمي به روایت 

 احمدطالبي نژاد؛
14 منتقد سینما

توسعه فضاي سبز در جنوب تهران

مجوزدولتبرای
برخوردشدیدبا

اپراتورهایگرانفروش
جهانگیري بــه رگوالتوري مجوز 
داد درصــورت لغونشــدن گراني 
بســته هاي اینترنــت، 2اپراتور 
مسلط کشــور ماهانه حدودا5۱0 
و 330میلیارد تومان جریمه شوند 3

پروژه های شهرداري منطقه 9 با حضور مدیران ارشد شهري افتتاح شد

بازگشت همه بسوي اوست

جناب آقاي مهران كرمي
مدير مسئول محترم روزنامه همشهری

درگذشــت  پــدر گرامیتــان  را تســلیت عرض 
 مي نماییــم؛  از ایــزد منــان بــراي آن مرحــوم 
 علــو  درجــات و بــراي جنابعالــي و  بازماندگان 

صبر و سالمتي مسئلت داریم.
همكاران شما در موسسه همشهري

 بازگشت آرامش 
به اردوی کنکوری ها

افتتاح كتابخانه عمومي در متروي تهران
نخستین کتابخانه عمومي مترو در تهران افتتاح مي شود. به گزارش 

ایسنا، معاونت امور فرهنگي و اجتماعي شرکت بهره برداري راه آهن شهر
شهري تهران و حومه با مشارکت اداره کل کتابخانه هاي عمومي 
استان تهران طي تفاهمنامه اي تصمیم به تاسیس کتابخانه  عمومي در ایستگاه 

متروي میدان ولیعصر گرفتند.
 نخستین کتابخانه عمومي مترو امروز )22مردادماه( با حضور مسئوالن در محل 
ایوان انتظار ایستگاه متروي میدان ولیعصر افتتاح مي شود و با داشتن 4 هزار جلد 

کتاب همه روزه از ساعت ۷ تا 2۱ به فعالیت مي پردازد.

 در آخرین لحظاتی که صفحه اول همشهری برای چاپ آماده می شد 
بیانیه مشترک وزرای بهداشت و آموزش عالی منتشر شد که در آن جامعه

تصریح شده کنکور در روزهای تعیین شده  قبلی برگزار خواهد شد. 
گزارش همشهری که در صفحه جامعه امروز منتشر شــده،  نشان می دهد که 

تصمیم برای تعویق کنکور تا چه حد موجب آزردگی داوطلبان شده بود.
وزرای بهداشت و علوم  عصر سه شنبه در بیانیه مشترکی اعالم کردند که آزمون 
سراسری )کنکور( در تاریخ مصوب قبلی یعنی 29 مرداد تا یك شهریور برگزار 

می شود.
به گزارش ایرنا، وزرای بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و 
فناوری در بیانیه مشترکی با اشــاره به عدم تایید تغییر تاریخ برگزاری آزمون 
سراسری از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، یادآور شدند که این آزمون با همکاری 
استانداران، مراکز آموزشی، فرهنگی، ورزشی، نظامی و انتظامی در تاریخ قبلی 

یعنی 29 مرداد تا یك شهریور، برگزار می شود.
بر اساس اعالم وزارت بهداشــت، در بیانیه اي که به امضای حسن نمکی، وزیر 
بهداشت و منصور غالمی، وزیر علوم رسیده، آمده است: پیرو اعالم نیاز به زمان 
بیشتر جهت برگزاری آزمون سراسری توسط مجریان آزمون سراسری ورود به 
دانشگاه ها  به نیت یافتن فضای مناســب برای برگزاری منطبق با پروتکل های 
سختگیرانه، مشــروط به تایید تغییر تاریخ در ستاد ملی مدیریت کرونا، از آنجا 
که این تغییر به دالیل متعدد مورد تأیید ستاد قرار نگرفت، مقرر شد با همکاری 
استانداران، مراکز آموزشی، فرهنگی، ورزشی، نظامی و انتظامی، کمبود فضاها 
و تجهیزات مورد نیاز جهت اعمال و اجرای پروتکل ها مهیا و آزمون سراسری در 
تاریخ مصوب قبلی ستاد ملی مدیریت کرونا )در روزهای 29-30 و 3۱ مرداد و 

یکم شهریورماه( برگزار شود.
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محسن تواليي
خبر نگار

رئيس جمهور برخالف سال گذشته پيام هاي 
مكــرري دربــاره ادامــه فعاليــت دولت دولت

تدبيرواميد با وجود همه فشارها، تحريم ها و 
شرايط خاص سياست خارجي كشــور به بيرون مخابره 
مي كند. حســن روحاني اگرچه بهمن ماه ســال گذشته 
درخواست استعفاي خود خطاب به رهبر معظم انقالب را 
علني كرده بود، اما در آخرين سال فعاليت دولتش ادامه كار 
تحت هر شرايطي را دنبال مي كند. او ديروز با تأكيد مجدد بر 
اينكه دولت تا آخرين ســاعت كارخود، با همه توان انجام 
وظيفه خواهد كرد، اظهارداشت: مردم بايد در زمينه تالش 
دولت براي ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد اطمينان خاطر 
داشته باشند و بدانند براي حفظ معيشت و دارايي آنان از 
هيچ تالشــي فروگذار نخواهيم كرد. سخن روز سه شنبه 
حسن روحاني در جلسه ســتاد هماهنگي دولت مبني بر 
اينكه »دولت تا آخرين ساعت كار خود، با همه توان انجام 
وظيفه خواهد كرد«، ريشــه در حمايت هاي يك ماه اخير 
رهبر انقالب از دولت داشت. رهبر معظم انقالب 22تيرماه 
در اظهاراتي گفته بودند: »سال آخر دولت ها معموال سال 
حساسي است و بايد مراقبت شود كه پيگيري امور به هيچ 
وجه سست نشود و بر همين اساس اعتقاد راسخ دارم كه 
دولت ها بايد تا روز آخر وظايف خود را انجام دهند و بعد از 
پايان دوره قانوني خود، امانت را با ارائه صورت وضعيت، به 
دولت بعــدي تحويل دهنــد.« اين پاســخي به برخي 
مخالف خواني هاي نمايندگان تازه راه يافته به مجلس يازدهم 
بود كه زمزمه اســتيضاح رئيس جمهور را سر داده بودند. 

براساس گزارش پايگاه اطالع رســاني رياست جمهوري 
روحاني چند روز پس از اين اظهــارات، خدمت به مردم را 
افتخار و مهم ترين هدف دولت دانست و تأكيد كرد كه دولت 
با همه توان و تا آخرين روز و ساعت همانند روز اول و با همان 
روحيه و نشاط و بدون توجه به حاشيه سازي ها، روند خدمت 
به مردم را ادامه خواهــد داد و به مردم و رهبري عزيز قول 
مي دهيم كه همه امكانات و توان خود را براي دستيابي به 
اهداف بزرگ ملي تا روز آخر به كار گيريم. روحاني بهمن ماه 
سال98 حداقل به دنبال 2حادثه اعتراضات آبان ماه و دي ماه 
آن سال در پاسخ به يكي از ســؤاالت نشست خبري خود 
مبني بر اينكه »مدتي است شايعاتي مبني بر استعفاي شما 
مطرح مي شود، پاسخ شما به اين شايعات چيست«، گفته 
بود: استعفا چندان معنا ندارد، ما از آغاز انتخابات به مردم 
وعده و قولي داده ايم و پاي آن تا ســاعت آخر حضور خود 
خواهيم ماند. تالش مي كنيم آنچــه وعده داديم را در حد 
امكان اجرايي كنيم، البته ممكن است شرايط اقتصادي و 
فشار دشمن مشكالتي را براي ما ايجاد كرده باشد. هيچ وقت 
مسئله اســتعفا را در ذهن نداشــتم، اما ماه هاي اوليه كه 
انتخابات برگزار شد، موضوعي به داليلي در ذهن من بود و 
خدمت رهبري بيان كردم كه دولت آمده است و مي خواهد 
كار كند، اما شما اگر به هر دليلي فكر مي كنيد فرد يا دولت 
ديگري بهتر مي تواند خدمت كند، من آماده ام كه كنار بروم. 
ايشان به شــدت اين موضوع را رد كردند و گفتند من دلم 
مي خواهد شما تا آخرين لحظه به خدمت خود ادامه دهيد و 
من از دولت حمايت مي كنم. يــك مرتبه ديگر هم من به 
داليلي خدمت ايشــان رفتم و اين مسئله را مطرح كردم، 
ايشان گفتند من اجازه نمي دهم دولت حتي يك ساعت 
زودتر به كار خود پايان دهد. نظر من هم همين است و ما تا 

آخرين ساعت به وظيفه خود عمل خواهيم كرد، همه مردم 
هم تا به امروز از نظام و دولت حمايت كردند، اگر ما شرايط 
بهتري مي خواهيم بايد از نظام حمايت كنيم و اگر نقدي هم 
داريم آن را دلسوزانه مطرح كنيم. اين شايعه را قويا تكذيب 
مي كنم، دولت پاي مســئوليت و عهد خود خواهد ماند.« 
رئيس جمهور بيش از آنكه براي استعفاي دولتش نياز به 
حجت داشته باشد، براي سر كار ماندن نياز به جلب تأييد 
ادامه كار داشته است. اين را از خالل اظهارات مخالفانش چه 
در ميان مجلس و گروه هاي سياسي و چه در ميان اظهارات 
خود او مي توان فهميد. او وقتي از استعفاي خود بالفاصله 
پس از انتخابش در سال9۶ مي گويد، مخالفانش را وامدار 
جلب ادامه كار در سلســله مراتب نظام سياســي كشور 

مي كند.
علي شــكوري  راد، دبيركل حــزب اتحاد ملــت اخيرا به 
ســنگ اندازي هاي همين مخالفان براي زمينگير كردن 
دولت روحاني اشاره كرده و گفته بود: »۶ماه بعد از انتخابات 
ارديبهشت9۶، به دليل رويگرداني اصالح طلب ها از آقاي 
روحاني كه ناشي از عملكرد بد وي در آن ۶ ماه بود، اصولگراها 
به اين طمع افتادند كه آقاي روحاني را سرنگون كنند. جرقه 
اوليه حوادث دي9۶ را اصولگراياني زدند كه خواهان شروع 
يك حركت به منظور ســاقط كردن دولت بودند ولي خب 
جريان هاي ديگر وارد شدند و كنترل اوضاع از دستشان در 
رفت و آنها در هدايت اعتراضات به حاشيه رفتند، و حركتي 
كه آغاز كرده بودند تبديل به شورش عليه نظام شد. در آبان 
سال98 هم باز اصولگراها بودند كه مي خواستند از آن اتفاق 
براي سرنگوني روحاني استفاده كنند كه رهبري جلويشان 
ايستاد و اگر رهبري نبود، اغتشاشات را تا سرنگوني آقاي 

روحاني پيش مي بردند.«

 يك هفته بعد از اظهارات پر رمز و راز 
رئيس دفتر رئيس جمهور درباره پايان ديپلماسي

قريب الوقــوع تحريم ها عليــه ايران، 
برخي رسانه ها ادعا كرده اند مذاكرات پشت پرده بين 
ايران و آمريكا با وساطت آلمان در جريان است با اين 
حال سخنگوي دولت و ســخنگوي وزارت خارجه 

مذاكره با آمريكا را رد كرده اند.
هفته قبل محمــود واعظي در حاشــيه يك برنامه 
در جمع خبرنگاران گفته بود: بــا عالمت هايي كه 
از كشورهاي اروپايي و آســيايي و ديگران دريافت 
كرده ايم در روزهاي پاياني تحريــم قرار داريم زيرا 
تحريم كنندگان بــه هيچ يك از اهداف سياســي، 
اقتصادي، اجتماعي و امنيتي خود نرســيدند.  اين 
اظهارنظر گمانه هايي را در فضاي سياسي و رسانه اي 
ايجاد كرد در همين رابطه رســانه لبناني النشره به 
نقل از منابع ديپلماتيك كــه نامي از آنها نبرده ادعا 
كرد مذاكرات آمريكا- ايران با قدرت پيش مي رود و 
دولت آلمان در اين روند كه پيشرفت قابل توجهي 
هم پيدا كــرده نقش ميانجي را ايفــا مي كند.طبق 
ادعاي اين رســانه، آلمان اين بار به تنهايي ميانجي 

اين مذاكرات است.
 ديروز خبرگزاري ايلنا هم به نقل از يك منبع كه نام 
و نشاني از او ذكر نكرده نوشت: آلمان با همفكري و 
حمايت انگلستان پيشنهادي را ارائه كرده مبني بر 
اينكه در گام نخست آمريكا تحريم هاي غيرهدفمند 
كه بيشــترين تأثير اقتصادي بر زندگي مردم ايران 
دارد را موقتا لغو كند. به گفته او قرار است 8 تا 10روز 
ديگر ارزيابي واشنگتن در اين موضوع به پايان برسد.
در واكنش به اين اخبار دو مقام رسمي ايران ادعاها 
درباره توافق احتمالــي بين ايــران و آمريكا را رد 
كردند. سيدعباس موســوي سخنگوي وزارت امور 
خارجه ضمن رد خبر منتشــره در برخي رسانه ها 
به نقل از يك منبع ناشــناس درخصوص لغو موقت 
بخشــي از تحريم هاي به اصطالح غيرهدفمند، اين 
قبيل اظهارات را خبرسازي هاي غيرواقعي دانست 

كه مشخص نيست با چه اهدافي صورت مي گيرد.
موسوي افزود: اينكه شكست سياست هاي تحريمي 
آمريكا موضــوع مجادله اروپا و آمريكا باشــد بعيد 
نيســت، اما آنچه به جمهوري اسالمي ايران مربوط 
مي شود آن اســت كه تحريم هاي يكجانبه آمريكا 

غيرقانونــي و ظالمانه هســتند و براســاس برجام 
و قطعنامــه 22۳1، آمريــكا موظف اســت كليه 
تحريم هايي كه با خروج خود از برجام مجددا اعمال 

كرده است را لغو و بالاثر كند.
علي ربيعي، ســخنگوي دولت هــم در گفت وگو با 
همشهري در پاسخ به ســؤالي درباره ادعاي رسانه 
لبناني و اينكه آيــا ارتباطي با وعده گشــايش هاي 
اقتصــادي دولت و اعــالم خبر آن از طــرف رئيس 
دولت دارد بيان كرد: آمريكا هنوز آمادگي براي آغاز 
ديپلماسي نتيجه بخش با ايران را ندارد. تا زماني كه 
آمريكا رويكرد خود را نســبت به ايران تغيير ندهد و 
عمال به ســازوكار برجام برنگردد و تحريم ها را عليه 
ملت ايران كنار نگذارد و خسارت ها را جبران نكند در 
هيچ سطحي و هيچ مقامي با آمريكا مذاكره نخواهيم 
داشــت. ربيعي تأكيد كرد: ما در همكاري نزديك با 
ساير ملت هاي همسو، از همه ابزارهاي ديپلماتيك، 
سياســي و اقتصادي اســتفاده مي كنيم تا مطمئن 
شويم كه دولت آمريكا، از ادامه رفتارهاي غيرعادي و 
ناسازگار با معيارهاي جامعه بين المللي مأيوس خواهد 
شد. همينطور، ما همه نشانه هايي را كه ممكن است 
بيانگر تغيير رويه آمريكا در پيگيري سياســت هاي 
جاه طلبانه باشد، زيرنظر داريم اما هم اكنون، دليلي 
براي كنار گذاشتن اين ارزيابي نداريم كه خيره سري 
آمريكا همچنان بر اعالم اشتياق در تصحيح اشتباهات 
گذشته غلبه دارد. سخنگوي دولت تأكيد كرد: موضوع 
گشــايش اقتصادي تصميماتي داخلي است و براي 
ايجاد تعادل هاي پولي، مالي و اقتصادي اخذ مي شود 

و هيچ ارتباطي با موضوع بيان شده در سؤال ندارد.

پيشنهادات برجامي روسيه
ســرگئي الوروف،  روز سه شــنبه پــس از ديدار با 
هايكو ماس همتــاي آلماني خود گفــت: ازجمله 
مسائلي كه روســيه و آلمان در آن همكاري فعال 
دارنــد،  مي توان بــه برنامه جامع اقدام مشــترك 
اشــاره كرد. اينجا ايده هاي بســيار زيادي توسط 
همكاران اروپايي مان ارائه شد. روسيه نيز در عوض 
پيشــنهاداتي را ارائــه داده كه از نظر مــا به تداوم 
همكاري ها ميــان امضاكننــدگان كمك مي كند. 
اميدوارم كه درخصوص اين راهكارها با جزئيات به 

بحث بپردازيم .

تكذيبشايعهلغوتحريمها
سخنگوي دولت و وزارت خارجه ادعاي مذاكرات پنهاني با آمريكا را رد كردند

اصغر صوفي
خبر نگار

سخنگوي قوه قضاييه از بازداشت يك نماينده سابق در ارتباط با ادعاي 
مصطفي ميرسليم درخصوص پرداخت رشــوه ۶5ميليارد توماني به مجلس

رئيس يكي از كميسيون هاي مجلس دهم خبر داد.
به گزارش ايسنا، غالمحسين اسماعيلي در نشست خبري روز گذشته در پاسخ به 
سؤالي در اين باره توضيح داد: »گزارشي به قوه واصل شده و در حال بررسي هستيم و 
رسيدگي ها شروع شده و يك نماينده سابق مجلس در بازداشت است. هنوز ماهيت 
و جزئيات موضوع روشن نشده و مطمئن باشيد ما در رسيدگي ها آنچه از تخلفات به 
دستمان برسد، رسيدگي خواهيم كرد و حتما مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.« 
اسماعيلي ادامه داد: »رئيس قوه قضاييه گفته اند كه پرونده زيرميزي نداريم و همه 
پرونده ها روي ميز است اما نتيجه پرونده نيازمند رسيدگي هاي قضايي است و نتيجه 
آن به سمع مردم خواهد رسيد. موضوعي كه هنوز رسيدگي نشده به جاي پرداختن 

در رسانه با اعتماد به ما اجازه بدهند در دستگاه قضايي رسيدگي شود.«
ميرسليم اوايل خردادماه گذشــته همزمان با گشايش مجلس يازدهم و در فضاي 
رقابت با محمدباقر قاليباف براي رياست مجلس، طي اظهاراتي مدعي شد: »براي 
پس گرفتن يك طــرح تحقيق و تفحــص ۶5 ميليارد تومان فقط بــه يك رئيس 

كميسيون در مجلس پرداخت شده است.«
 ميرســليم ابتدا از دريافت كننده رشوه نامي نبرد و اشــاره اي به موضوع تحقيق و 
تفحص نكرد، اما پس از گمانه زني هاي فراوان رسانه ها و فعاالن سياسي و نسبت دادن 
اين مســئله به پرونده امالك نجومي در دوره شــهرداري قاليباف، او بار ديگر در 
سخناني در اواخر تيرماه درباره ادعاي خود توضيح داد: »همه مدارك را به دستگاه 
قضايي ارجاع داده ام و پيگيري ها از جانب آنها انجام مي شود. اصل موضوع به تحقيق 

و تفحص زمان حضور قاليباف در شهرداري بر مي گردد، وقتي 
تحقيق و تفحص در مجلس دهم رأي نمي آورد، شــهردار 
وقت از اينكه چنين موضوعي رأي نياورده، تشكر مي كند.« 
ادعاي ميرســليم داراي برخي مجهوالت و معلومات است 
كه حل معما را پيچيده تر مي كند؛ از يك ســو، نام قاليباف 
شهردار اسبق تهران و رئيس كنوني مجلس شوراي اسالمي 
و پرونده »امالك نجومي« با اين مسئله پيوند خورده است.

ماجراي جنجالي امالك نجومي به گزارش سازمان بازرسي 
كل كشور در ارتباط با واگذاري امالك چندهزار ميلياردي 
به برخي مديران شــهرداري و اعضاي شوراي شهر در دوره 
شهرداري قاليباف بازمي گردد كه شهريورماه 1۳95 توسط 
رسانه ها افشا شد. رقم تخلفات صورت گرفته در اين پرونده 

بيش از 2000ميليارد تومان برآورد شــده بود. آبان ماه همان ســال، محمدجعفر 
منتظري، دادستان كل كشور، وقوع »تخلف قطعي«

 درخصوص واگذاري امالك را تأييد كرد و از تخلــف در واگذاري امالك به ۴5 نفر 
از مديران شهرداري و خارج از شــهرداري كه عضو تعاوني نبوده اند و 150 نفر كه 
تخفيف باال و خارج از ضابطه گرفته اند و 29 نفر خارج از شــهرداري كه آپارتمان 

گرفتند، خبر داد.

ادعاي 10ميلياردي كه ديده نشد
به موازات دســتگاه قضايي، مجلســي هاي دوره دهم طرح تحقيــق و تفحص از 

شهرداري تهران را در دســتور كار قرار دادند؛ به طور مشخص كميسيون عمران 
به رياســت »محمدرضا رضايي كوچي« متولي اين طرح بود كه با همكاري ساير 
كميسيون ها و تشــكيل يك كميته تخصصي مأمور به انجام آن شده بود. پس از 
برگزاري جلســات اعضاي كميسيون و مديران شــهرداري، نتايج كار كميسيون 
عمران، تهيه گزارشــي با عنوان »رد تحقيق و تفحص از عملكرد شهرداري تهران 
در واگذاري امالك و پروژه هاي مشاركتي به اشخاص حقيقي و حقوقي« بود كه در 
اسفندماه 95 به رأي نمايندگان مجلس گذاشته شد و با 1۳2رأي موافق در برابر 
90رأي مخالف به تصويب رسيد. براســاس اين مصوبه، طرح تحقيق و تفحص از 
شهرداري تهران عمال از دستور كار مجلس خارج شد! در همان جلسه كه صديف 
بدري، سخنگوي كميسيون عمران بود، از تصميم اين كميسيون براي »رد تقاضاي 
تحقيق و تفحص از شهرداري« دفاع مي كرد، محمود صادقي، ديگر نماينده مجلس 
در مخالفت با اين مصوبه و نظر كميسيون عمران، طي سخناني گفت: »ظرف ۳ماه 
گذشته به برادر يكي از اعضاي كميســيون عمران تراكمي به قيمت 10 ميليارد 
تومان داده شده اســت.« اما ادعاي 10ميلياردي صادقِي اصالح طلب در سال 95 
به اندازه ادعاي ۶5ميلياردي ميرسليم اصولگرا در ســال 99 مورد توجه رسانه ها 

واقع نشد!

ميرسليم دچار بي اخالقي شده است
 محمدرضا رضايي كوچي، رئيس وقت كميســيون عمــران در مجلس دهم طي 
اظهاراتي اوايل مردادماه، گفت كه ميرســليم دچار بي اخالقي شــده است. وي 
دريافت رشوه توسط اعضاي كميسيون عمران از شــهرداري تهران را رد كرد و 
گفت كه مصوبه »رد تحقيق و تفحص از شــهرداري« نه تصميم يك فرد بلكه با 
رأي 80درصد نمايندگان انجام شده است، بنابراين »نظر هيچ شخصي فراي رأي 
اكثريت نبود.« او در بخشي از اظهارات خود به ادعاي محمود صادقي هم پرداخته 
و گفته: »منظور آقاي صادقي، برادر آقاي موســوي بيوكي، 
نماينده يزد بوده است كه پس از تحقيق مشخص شد او يك 
رابطه كاري با شهردار وقت تهران داشته و موضوع آنطوري 

كه آقاي صادقي مطرح كرده، نبوده است.«
 محمدرضا ملكشــاهي راد، يكي ديگر از اعضاي كميسيون 
عمران است كه پيش تر به اظهارات ميرسليم واكنش نشان 
داده و آن را رد كرده بود؛ او خود را عضو حزب موتلفه معرفي 
كرده اســت؛ همان حزبي كه ميرسليم عضو شوراي مركزي 
آن اســت. اين نماينده مجلس دهم با تأكيد بــر اينكه اين 
تحقيق و تفحــص مربوط به يكــي از كانديداهاي انتخابات 
رياست جمهوري سال 9۶ و قبل از برگزاري انتخابات مطرح 
شــده بود، گفته بود: »آنچه درخصوص كميســيون عمران 
مي دانم اين اســت آقاياني كه مدعي تحقيق و تفحص بودند، مدارك شــان متقن 

نبود.«
با گذشت حدود ۴سال از افشاي ماجراي امالك نجومي، جنجال ها پيرامون آن ادامه 
دارد. براساس گفته هاي سخنگوي قوه قضاييه، در هفته هاي گذشته »يك نماينده 
سابق« بازداشت شده است. نام و مشخصات اين نماينده سابق هنوز مشخص نيست 
كه آيا عضو كميســيون عمران بوده  يا بيرون از آن. به هر حــال، همه نمايندگان 
مجلس دهم در معرض اتهام ميرسليم مبني بر دريافت رشوه ۶5ميليارد توماني قرار 
دارند و افكار عمومي منتظر ارائه اطالعات بيشتر از سوي مقامات قضايي و معرفي 

آن يك »نماينده سابق« است.

بازداشتيكنمايندهسابق
 سخنگوي قوه  قضاييه درباره ادعاي ميرسليم مبني بر دريافت رشوه ۶5 ميلياردي از سوي يكي از 

نمايندگان مجلس دهم از بازداشت يك نفر در اين ارتباط خبر داده و گفته است نتيجه اعالم خواهد شد

پيش تر محمــود صادقي در 
يكي از جلسات مجلس گفته 
بود به بــرادر يكي از اعضاي 
كميســيون عمران تراكمي 
به قيمت 10 ميليارد تومان  

داده شده است

دستگيري 5جاسوس

ث
ســخنگوي قوه قضاييه در بخشي از اظهارات مك

خود در نشست خبري از دستگيري 5مورد به 
اتهام جاسوسي خبر داد و گفت: اخيرا 5 مورد 
دســتگيري در وزارت امور خارجه، صنايع و 
شركت هاي قطعات و پشتيباني كننده حوزه 
انــرژي، وزارت دفاع و ســازمان انرژي اتمي 
داشته ايم و در همين ايام دو نفر از جاسوسان 
حكم محكوميت قطعي گرفتند كه مســعود 
مصاحب در قالب دبير كل انجمن دوستي ايران 
و اتريش با سرويس موســاد و آلمان مبادرت 
به جاسوســي مي كرد، 10 سال حبس گرفته و 
حكمش قطعي است. نفر دوم فردي به نام شهرام 
شيرخاني بود كه جاسوس بود و براي انگليس 
در حوزه هاي مختلــف اطالعات مي فروخت و 
به دنبال آلوده سازي  مديران داخلي بود كه اين 

فرد هم به 10 سال حبس محكوم شد.

سياست مدارا با خبرنگاران و رسانه ها
غالمحسين اســماعيلي در پاسخ به سؤالي 
درباره بازداشــت خبرنگاران همزمان با روز 

خبرنگار گفــت: مــا در روز خبرنگار هيچ 
خبرنگاري را بازداشت نكرديم و انتشار دهنده 
اوليه اين موضوع خودش اصالحيه هايي زده 
اســت. اينكه در روز خبرنگار، خبرنگاري را 
بازداشت كرديم صحت ندارد. اسماعيلي در 
بخشي از ســخنان خود با تأكيد بر سياست 
مداراجويانه قوه قضاييه با اهالي رســانه و 
مطبوعــات در دوره تحول گفــت: در دوره 
تحول تالش شده اســت كه به جاي رويكرد 
سختگيرانه و سزادهي به رويكردي توأم با مدارا 
و اصالحي و اقناعي ســرلوحه رسيدگي هاي 
قضايي ما قرار گيرد و رســيدگي هاي حوزه 
قضايي در مطبوعات بــا اين رويكردها انجام 
شد.سخنگوي دستگاه قضا گفت: در يكساله 
اخير اقدامات ويژه اي در قوه قضاييه در حوزه 
رسانه انجام شده اســت ازجمله فعال شدن 
شوراي حل اختالف و صلح و سازش اصحاب 
فرهنگ و رسانه و برگزاري جلسات توجيهي 
و پيشــگيري و تذكر از ناحيه همكاران ما در 
حوزه فرهنگ و رسانه با مديران مسئول و ديگر 

دست اندركاران حوزه خبر و صدور بخشنامه 
رئيس محترم قوه قضاييه در زمينه رسيدگي 
به جرائم سياســي در چارچوب قانون جرم 
سياسي و ترويج اين رويكرد و نهادينه شدن 
در قوه قضاييه كه در همين يكي دو  ماه اخير 
تعدادي از پرونده هايي كه در وضعيت مشابه 
در جرائم عمومي و امنيتي رسيدگي مي شد 
به عنوان جرم سياسي كيفرخواست صادر شده 
و به دادگاه ارسال شده و با حضور هيأت منصفه 
رسيدگي شده است. در يك سال اخير هيچ 
روزنامه و خبرگزاري اي از ناحيه قوه قضاييه 
توقيف نشده اســت و جمعي از خبرنگاران و 
اصحاب رسانه كه قبال با محكوميت هايي مواجه 
شده بودند در دوره اخير از عفو مقام رهبري، 
آزادي مشروط و ساير ارفاق ها برخوردار شدند. 
توصيه ما اين است كه جامعه رسانه اي ما خط 
قرمزها را مراعات كنند و شايد گفتن اين حرف 
مناسب نباشــد كه چاره اي نيست اگر جرم و 
تخلفي انجام شد به ويژه در حوزه امنيت و عبور 
از خط قرمز، رسيدگي ماموريت اصلي ماست. 

تكرار پيام ويژه روحاني خطاب به مخالفانش

تا ساعت آخر هستيم

اولين رأي اعتماد مجلس
حسين مدرس خياباني گزينه رئيس جمهور براي 
وزارت صمت)صنعت، معدن و تجارت( شايد امروز 
روز ســختي براي گرفتن راي اعتمــاد از مجلس 
نداشــته باشــد. او از بدنه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت است كه به گفته رئيس دفتر رئيس جمهور 
در امور بازرگاني نقش بسيار تعيين كننده اي دارد. 
او ديروز كميسيون به كميسيون در مجلس به شرح 
برنامه كاري خود پرداخت. رضا رحماني وزير سابق 
اين وزارتخانه بود كه اواخر ارديبهشت ماه به صورت 
ناگهاني عزل شد. خيلي طول نكشيد كه مشخص 
شود دليل عزل او البي هاي پشت پرده او و برخي 
افراد نزديك به وي براي راي نياوردن اليحه تفكيك 
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه 
بوده اســت، اليحه اي كه دولت اصــرار زيادي به 
تصويب آن در مجلس داشت و وزير جلوي تصويب 
آن را مي گرفت.  در آن زمــان روابط عمومي نهاد 
رياست جمهوري در واكنش به ادعاهاي رحماني 
كه گفته بود از او خواسته شده است از اليحه دولت 
تا راي آوردن حمايت كنــد در غيراينصورت بايد 
اســتعفا دهد نوشــت: به هيچ وجه از جناب آقای 
رحمانی خواســته نشــده از اليحه دولت حمايت 
كنند، بلكه تاكيد شــده از فعاليت ها و رايزنی های 
فشرده سه نفر از نزديكان شان-كه در صورت لزوم 
نام آنها اعالم خواهد شد- در مجلس و رسانه ها عليه 
اليحه دولت، ممانعت بعمل آورنــد؛ همچنين از 
طرف رئيس جمهور به ايشان گوشزد شد كه تداوم 
اين روند تخلف است و قطعا با اين تخلف برخورد 
خواهد شد. در اين اطالعيه آمده بود: داليل تصميم 
رئيس جمهور به تغيير در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نه فقط منحصر به تالش وزير ســابق برای 
رد اليحــه دولت در مجلس، كه مربــوط به موارد 
متعدد ديگری نيز بود كه افــكار عمومی ، فعاالن 
اقتصادی، صاحبان كسب و كار و تجارت به خوبی 
از آن آگاهند. ديروز محمــود واعظي، رئيس دفتر 
رئيس جمهور به حمايت از گزينه پيشنهادي رئيس 
جمهور پرداخت و با اشاره به معرفی مدرس خيابانی 
به عنوان وزير پيشنهادی وزارت صمت به مجلس 
شورای اسالمی، جوانی، پركاری، سالمت عملكرد، 
تدين و انقالبی بودن و تخصص و اشراف بر دو بخش 
بازرگانی و صنعت را از ويژگی های برجســته وی 

عنوان كرد.

عكس آرشيوي است.    عكس:  پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري

مصطفي ميرسليم  ادعاي دريافت 65 ميليارد تومان رشوه از سوي برخي نمايندگان را مطرح كرده است.
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  در روزهــاي نزديك به 
ايام محــرم ســازمان گزارش

فرهنگـــــي هنـــري 
شهرداري تهران در حال آماده سازي  
59نقطــه از قلمروهــاي عمومــي و 
فضاهاي باز شهر تهران براي برگزاري 
مراسم عزاداري حسيني است. درواقع 
امســال يكي از معضالت پيش روي 
هيئت هاي مذهبي، شــيوع ويروس 
كروناست؛ به همين دليل معيار براي 
چگونگي برگزاري مراســم ايام محرم 
توســط هيئت هاي مذهبي براساس 
اعالم ستاد ملي كرونا خواهد بود كه بر 
اين اســاس بايد تامين فضاهاي باز و 
مورد نياز بــراي برگزاري مراســم با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي صورت 

پذيرد.
در اين بــاره حجت االســالم ميثــم 
امــرودي، رئيس ســازمان فرهنگي 
هنري شــهرداري تهــران مي گويد: 
»بــراي حمايــت و پشــتيباني از 
هيئت هــاي مذهبي و مردمي شــهر 
تهران در ايام محرم، سازمان فرهنگي 
هنري شهرداري تهران، فضاهاي باز در 
اختيار خود را كه با شرايط پروتكل هاي 
بهداشتي وزارت بهداشت منطبق بوده 
است، در اختيار هيئت هاي عزادار شهر 
قرار خواهد داد.« او افزود: »بر همين 
اســاس، 50هزار مترمربع از فضاهاي 
فرهنگي روباز براي عزاداري 20هزار 
نفر آماده مي شود. بيشتر اين فضاها نيز 
در محل فضاهاي روباز فرهنگسراها و 
خانه هاي فرهنگ و فضاهاي عمومي 

شهر مانند ميدان ها خواهد بود.«
 چنيــن اقداماتي نشــان مي دهد كه 

امروز با شــيوع ويروس كرونا، شــهر 
ما بيش از هر زمان ديگر به داشــتن 
فضاهــاي عمومي و عرصه گشــايي، 
پاتوق هــاي محلــي و قلمروهــاي 
عمومي نيازمند است؛ حتي سنت ها 
و آيين هــاي مــا نيــز در گذشــته 
همينطور بوده اســت و بســياري از 
مراســم هاي مذهبي ما در ايام محرم 
و عاشورا و تاسوعا مانند تعزيه خواني، 
خيمه گرداني و... در فضاهاي باز انجام 
مي شده اســت. مهرداد مال عزيزي، 
كارشناس شهري در اين باره مي گويد: 
»يك دســته بندي كلي در شهرهاي 
دنيــا بــراي تخصيــص فضاهــاي 
شــهري وجود دارد؛ بــه اين صورت 
كه در شــهرها 30درصد به فضاهاي 
مســكوني، 30درصــد بــه فضاهاي 
خدماتي، 30درصد بــه فضاهاي باز 
شــهري و 10درصد بــراي آيندگان 
ذخيــره مي شــود، ولــي عموما در 
شهرهاي كشور ما كمتر چنين اتفاقي 

مي افتد. اغلــب 45تــا 50درصد به 
فضاهاي مسكوني و كمتر از 20درصد 
به فضاهــاي باز اختصــاص دارد و به 
10درصد ذخيره اراضي براي آيندگان 
نيز توجهي نمي شــود.« به گفته اين 
كارشــناس، اگر براســاس 30درصد 
اختصاص به فضاهاي باز و قلمروهاي 
عمومي و... در شهر عمل كنيم، شهر 
شــكل زيبا و منحصر به فــردي پيدا 
مي كند كه شــهروند در آن احساس 
دلبازي مي كند. اتفاقات و رويدادهاي 
تقويمي ســال نيز مانند محرم، نوروز 
و... مي تواند در اين فضاها شكل بگيرد. 
مال عزيزي مي افزايد: »در شــهرهاي 
مهم دنيا بــراي ارتقــاي فرهنگ از 
فضاهاي باز اســتفاده مي كنند؛ يعني 
هرقــدر فضاهاي باز بيشــتر باشــد، 
مشــاركت مــردم در فعاليت هــاي 
اجتماعي و فرهنگي بيشــتر خواهد 
شد.« اين كارشــناس شهري با اشاره 
به اينكه شــيوع ويروس كرونا باعث 

شــده شــهرها داراي مالحظــات و 
خطوط قرمز شوند و اهميت فضاهاي 
باز با رعايت فاصله هــاي اجتماعي و 
احترام به حريم ديگران بيش از قبل 
نمود پيدا كند، بيان كرد: »با شــيوع 
ويــروس كرونا ما بايــد در فرهنگ و 
روابط اجتماعي مان تجديدنظر كنيم. 
همچنين اين 59نقطه از شــهر براي 
برگزاري مراسم محرم نيز بايد از چند 
ويژگي اساسي برخوردار باشند؛ ابتدا 
اينكه اين مكان ها نبايد سقف داشته 
باشند و نبايد دســتوري باشند، بلكه 
بايد كانون هاي نهادينه شــده توسط 
مردم باشــند. مردم جايي را قلمروي 
عمومي مي دانند كــه در زندگي آنها 
نقش اساســي داشته باشــد؛ مانند 
ميدان نقش جهــان اصفهان يا اراضي 
عباس آباد و ســوم اينكه هر روز و هر 
لحظه در اين مكان ها اتفاقات عمومي 
رخ بدهد كــه با زندگي شــهروندان 

يكپارچگي ايجاد كند.«
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در اختيار هيئت هاي مذهبي و مردمي قرار مي دهد
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توسعهفضايسبزدرجنوبتهران

 شهردار تهران در مراســم افتتاح چند 
پروژه در منطقه 9 از توسعه فضاي سبز در شهر

جنوب تهران خبــر داد. ديروز همچنين 
بلوار استاد معين جنوبي به محور 30متري جي متصل 
و مسير دسترسي ساكنان منطقه به خيابان هاي اطراف 

فراهم شد.
شهردار تهران در مراسم افتتاح اين معبر اظهار كرد: امروز 
يكي از محالت قديمي تهران كه حالت بن بست داشت از 
مسير رفت وآمد بهره مند شد و از نيروي زميني و وزارت 
دفاع كه در اين زمينه با ما همكاري خوبي داشتند و اگر 
همكاري آنها نبود اين مسير باز نمي شد، تشكر مي كنم.

پيروز حناچي افزود: البته االن در ابتداي كار هســتيم 
و اين اختيار را داريم كه مسير را شكل بدهيم. امسال 
شــاهد اتفاقات خوبي در شــهر تهــران خواهيم بود. 
موفق شــديم اعتبارات اوراق مشــاركت ســال97 را 
بگيريم و اوراق مشاركت ســال98 هم نقد شده است 
در نتيجه بخش هايي از خطوط متــروي 6 و 7 كامل 
خواهد شد و ســولقان به شــهرري وصل مي شود. او 
گفت: با ايران خودروديزل براي ســاخت 120اتوبوس 
و 120ميني بوس قــرارداد بســتيم و اعتباراتي براي 
بازســازي هزار اتوبوس تامين شده اســت كه پس از 
بازسازي به شــكل اتوبوس نو وارد شبكه خواهند شد. 
همينطور 5هزار دستگاه تاكسي به ناوگان اضافه خواهد 
شد و برنامه افزودن 10هزار تاكسي ديگر به آنها را هم 
داريم. شــهردار تهران تأكيد كرد: در مناطق 9، 10 و 
11 با كمبود فضاي سبز مواجهيم و يكي از اهدافي كه 
تعقيب مي كنيم توسعه فضاي سبز در محالت پرتراكم 
است چنانچه در سال گذشته و امسال تعداد زيادي از 

باغ ها مانند عبقري و وثوق  الدوله را تملك كرديم.
حناچي افزود: در اين منطقه زيرگذر اســتاد معين را 
داشــتيم اما اهالي منطقه بايد باز هم از ميدان آزادي 

عبور مي كردند كه با باز شدن اين مسير بار ترافيكي آن 
منتقل و مناسب شد. امكان اتصال شبكه اتوبوسراني از 

اين مسير نيز فراهم است.
وي تأكيد كرد: هدف تحريم هــا قطع كردن رگ هاي 
حياتي كشور و به هم ريختن اوضاع داخلي است كه با 
همكاري مردم پشت سر مي گذاريم. در روز هاي گذشته 
توليد قطار شهري داخلي را كليد زديم تا قطعاتي كه 
توليد آن در داخل كشــور اقتصادي است تا 80درصد 
ساخته شود. معموال وقتي شــرايط ارزي خوبي داريم 
اين كار را نمي كنيم اما با شــرايط جديد مي توانيم از 
اين فرصت استفاده كنيم و در بخش هاي ديگر مانند 

اتوبوس هاي برقي هم توليد را ادامه دهيم.

دسترسيبيشتراهاليمنطقهبهخيابانهاياطراف
رئيس شوراي شهر تهران هم در اين مراسم اظهار كرد: 
اكنون حدود يك كيلومتر از خيابان كه به صورت بلوار 
با پياده رو هاي پهن ايجاد شده است زمينه دسترسي 
بيشــتر اهالي منطقه به خيابان هاي اطراف را فراهم 
مي كند. اميدواريم كه با همــكاري ارتش بتوانيم اين 

پروژه را تكميل كنيم. محســن هاشــمي با تأكيد بر 
اقدامات عمراني شــهرداري گفت: در 2سال گذشته 
بودجه شهرداري را انقباضي بسته بوديم اما امسال اين 
بودجه به 30هزار ميليارد تومان رسيده است كه نصف 
آن به پروژه هاي عمراني اختصــاص دارد و طرح هاي 
نيمه كاره را به پايان مي رساند. پروژه هاي افتتاح شده 
در اين مراسم شامل احداث يك معبر 45متري به طول 
875متر حدفاصل خيابان نياركي تا محور 30متري جي 
است. عرض 45متري بلوار استاد معين جنوبي فضاي 
كافي براي ساخت 2خط تندرو و 2خط كندرو را فراهم 
كرده است. همزمان با اين مراسم، افتتاح و بهره برداري 
از پروژه هاي شهرداري منطقه9 نيز صورت گرفت كه 
شامل افتتاح درمانگاه منطقه9 و دوطرفه شدن زيرگذر 
استاد معين بود. پيش از اين و در هنگام افتتاح زيرگذر 
استاد معين كه از زير خيابان آزادي عبور مي كرد اهالي 
جنوب اين خيابان و اعضاي شوراياري محله  به يكطرفه 
بودن اين مسير از شــمال به جنوب اعتراض كردند و 
شهرداري با بررسي بيشتر شرايط ترافيكي منطقه، اين 

زيرگذر را به صورت دوطرفه كرد.

مديركل محيط زيست و توســعه پايدار از برنامه ريزي اســتقرار و پياده سازي  نظام 
مديريت محيط زيست )استاندارد ايزو14001( در مناطق 22گانه تا پايان سال جاري 
خبر داد. به گزارش مهر، شينا انصاري در مراسم اختتاميه ارزيابي استاندارد مديريت 
محيط زيست در منطقه12 با اشاره به پياده سازي و استقرار جديدترين نسخه نظام 
مديريت محيط زيست در شــهرداري تهران گفت: به روزترين اســتاندارد مديريت 
محيط زيست )ايزو14001 ويرايش2015( در اين منطقه به عنوان ششمين منطقه 

در تهران پياده سازي  شده است.

مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران تصريح كرد: براساس مصوبه 
شوراي اسالمي شهر، شــهرداري تهران به عنوان يكي از مهم ترين نهادهاي درگير با 
مسائل و مشكالت محيط زيستي، موظف به اجراي نظام مديريت محيط زيست است 
كه هدف آن حركت در راستاي الگوي توسعه پايدار شهري بوده است. وي با بيان اينكه 
پياده سازي  استاندارد مديريت محيط زيســت در اين منطقه با هدف آسيب شناسي 
مشكالت محيط زيستي، صرفه جويي در مصرف انرژي، توسعه انرژي هاي تجديدپذير، 
به كارگيري مواد و فرايندهاي كم آالينده و افزايش بهره وري و بازدهي خدمات صورت 
گرفته است گفت: در كل هدف اصلي استاندارد ايزو14001 ايجاد رويكردي نظام مند 

براي كاهش آسيب هايي است كه يك سازمان مي تواند به محيط زيست وارد كند. 

جدول اماكن پيشنهادي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران جهت برگزاري مراسم هيئات مذهبي در ايام محرم

 پروژه هاي شهرداري منطقه9 
با حضور مديران ارشد شهري افتتاح شد

محمدسرابی
خبر نگار
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   220ميليون بشكه نفت سر سفره مردم!
دولت مي گويد اگر مجلس اجازه دهد و مخالفت نكند روزي 600هزار بشــكه نفت و در يك سال پيش رو 
220ميليون بشكه نفت را در قالب اوراق سلف موازي با پشتوانه نفت خام به مردم مي فروشد. به اين ترتيب 
انتظار مي رود دولت به درآمد 190هزار ميليارد توماني دست پيدا كند تا هم از شر نقدينگي تورم زا خالص 
شود و هم اينكه بخش زيادي از كسري بودجه را تأمين و به طرح هاي تشنه نقدينگي كمك كند. سؤال 
اينجاست كه اگر در سررسيد قيمت نفت پايين بيايد، تكليف پول هاي مردم چه مي شود؟ دولت مي گويد 
نمي گذاريم مردم ضرر كنند و دست كم ســودي معادل نرخ سود سپرده هاي بلندمدت بانكي را تضمين 
مي كنيم. البته كساني هم كه نخواهند اوراق پيش فروش نفت را تا سررسيد نگه دارند، مي توانند آن را در 
بازار ثانويه بفروشند. پيشنهاد دولت پيش فروش نفت با سررسيد 2ساله است يعني دولت آينده در پايان 
سال نخست فعاليت خود بايد به تعهد خود عمل كند و اوراق را بازخريد و سودي دست كم معادل نرخ سود 
بانكي را به خريداران بپردازد. نمايندگان مجلس مخالف اين طرح مي گويند: درصورت اجراي پيشنهاد 
دولت، عمال دولت بعدي در يك سال نخست خود با چالش جدي سررسيد اين اوراق و تنگناي مالي مواجه 
خواهد شد. به گفته محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه  و بودجه دولت به جاي فروش 18.2ميليارد 
دالري نفت در سال جاري تا نيمه مرداد امسال تنها 6درصد از اين درآمد را به دست آورده يعني كمتر از 
نيم ميليون دالر. روشن است كه دولت به سبب تحريم ها با افت شديد درآمدهاي نفتي و به دليل كرونا با 
تأخير در دريافت درآمدهاي ريالي از محل ماليات ها مواجه است و به دليل ركود اقتصادي امكان افزايش 
درآمدهاي ريالي وجود ندارد و اين خطر جدي است كه دولت حتي در به دست آوردن درآمدهاي ارزي 
ناشي از صادرات غيرنفتي با مشكالت جدي مواجه شود. آيا طرح پيشنهادي دولت مي تواند گره گشا باشد 
يا اينكه مجلس مخالفت خواهد كرد و دولت را با تنگد ستي مالي شديد در سال پاياني تنها خواهد گذاشت؟

خبر

 شوك مثبت 
كشف واكسن كرونا به نفت

موفقيت واكسن كرونا در روسيه باعث شد تا قيمت 
نفت ديروز با رشــد بيش از يك درصد در معامالت نفت

همراه شــود. قيمــت نفت كــه هفته گذشــته را 
تحت تأثير اتفاقات در خاورميانه با رشد قيمت پشت سر گذاشت 
حاال با خبر موفقيت واكسن كرونا در روسيه به اين رشد ادامه داد 
تا آنجا كه قيمت نفت برنت در باالي ۴۵ دالر در هر بشكه جا خوش 

كرده است.
به گزارش ايرنا، كشف واكســن كرونا از آن جهت اهميت دارد كه 
مي تواند اميدها را براي بازگشت اقتصاد به شرايط عادي و افزايش 
تقاضا براي نفت افزايش دهد چراكه اقتصاد جهان با شيوع كرونا 
چند ماهي است كه به كما رفته و پيش بيني ها نيز حكايت از رشد 

منفي اقتصاد جهاني دارد.
بااين حال اخباري كه از روســيه درباره واكســن كرونا به گوش 
مي رسد دلگرم كننده اســت هرچند نبايد تا ابتداي سال 2021 
منتظر توزيع جهاني اين واكسن باشيم. موفقيت واكسن كرونا در 
روسيه در كنار نزديك شدن به فصل سرد سال و افزايش تقاضاي 
سوخت، اميدها را براي رسيدن قيمت نفت به باالي ۵0 دالر در هر 
بشكه در هفته هاي پيش رو بيشتر كرده است. البته در پي اميد به 
محرك هاي اقتصادي آمريكا بازار جهاني نفت با رشد قيمت طالي 
سياه مواجه شــده به نحوي كه قيمت شاخص نفت خام برنت با ۷ 
سنت افزايش به ۴۵دالر و 6 ســنت و قيمت شاخص نفت سبك 

آمريكا با 1۴سنت افزايش به ۴2 دالر و 8 سنت رسيد.
رويترز گزارش داده كه قيمت نفت خام ديروز استحكام بيشتري 
به دســت آورد، زيرا افزايش اميدواري بــه محرك هاي اقتصادي 
اياالت متحده آمريكا و رشد دوباره تقاضا در آسيا در پي بازگشايي 

اقتصادها، از قيمت ها حمايت بيشتري كردند.
خبر مهم ديگر اينكه مديرعامل سعودي آرامكو از برنامه اي براي 
رساندن ظرفيت توليد روزانه نفت خام اين شركت به 13 ميليون 
بشكه خبر داد. امين ناصر اعالم كرد: سعودي آرامكو برنامه هايي 
براي افزايش روزانه يك ميليون بشكه اي ظرفيت توليد نفت خود 
دارد و باوجود كاهش هزينه هــا مي خواهد ظرفيت توليدش را به 
مجموع روزانه 13 ميليون بشــكه برســاند. وي همچنين پس از 
اعالم نتايج 3 ماه اين شركت، در نشســتي آنالين به تحليلگران 
و ســرمايه گذاران گفت: برنامه هزينه ســرمايه گذاري شــركت 
آرامكو براي ســال 2021، به مقدار قابل توجهــي كمتر از برنامه 
پيشين خواهد بود. هزينه ســرمايه گذاري در برنامه پيشين ۴0 
تا ۴۵ ميليارد دالر بود. اين در حالي است كه سود شركت بزرگ 
نفتي سعودي آرامكو در 3ماه دوم سال جاري ميالدي ۷3 درصد 
كاهش يافت، زيرا سقوط تقاضاي انرژي و قيمت ها به دليل بحران 
ويروس كرونا در فروش بزرگ تريــن صادركننده نفت جهان اثر 

منفي گذاشت.

ايران در حالي از اواسط سال گذشته به 
اتحاديه اقتصادي اوراسيا پيوسته است حمل و نقل

كه همچنان در حوزه زيرســاخت هاي 
حمل ونقل كاستي هاي فراواني براي مبادالت كااليي با 
كشورهاي عضو اين اتحاديه وجود دارد و بايد حتي با 
دور زدن بوروكراسي هاي دولتي،  تمهيداتي براي رفع 

آنها انديشيده شود.
به گزارش همشهري، كاســتي های زيرساختي در 
مبادالت تجاري با همســايگان شمالي و كشورهاي 
عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا،  حتي در مورد ارتباط 
با روسيه كه متحد ايران محسوب مي شود و به نوعي 
لقب بزرگ ترين شــريك اقتصادي ايران در اتحاديه 
اوراســيا را يدك مي كشــد نيز وجود دارد. كمبود 
كانتينرهاي يخچالي براي حمل كاالهاي فسادپذير،  
ناهماهنگي مقطعي در حمل ونقل زميني در مرزهاي 
شمالي،  مهيا نشــدن زيرســاخت هاي ريلي براي 
انتقال بار در كريدور شــمال جنوب و همچنين نبود 
حمل ونقل دريايي منظم و جامــع در درياي خزر از 
مسائلي است كه مســتقيماً تجارت منطقه اي ايران 
با كشــورهاي شــمالي را تحت تأثير قرار داده است؛ 
اما حاال آنگونــه كه از خبرها برمي آيــد گويا فعاالن 
اقتصادي حاضــر در بازار روســيه مقدمات برقراري 
يك خط كشتيراني كانتينر بر ميان 2 كشور را فراهم 
كرده اند و قرار است نخستين كشــتي صادراتي در 
اين مسير از اواخر شهريور تا اوايل مهر حركت كند. 

ســيدجليل جاللي فر،  عضو اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و روســيه از راه انــدازي خط دائمي كشــتي 
كانتينربر ميان 2 كشــور در درياي خزر خبر داده و 
اعالم كرده است حركت نخستين كشتي در اين خط 
دائمي در ماه سپتامبر 2020 )اواخر شهريور تا اوايل 
مهر( انجام خواهد شد. به گفته او اين خط با تردد 2 
فروند كشتي كانتينري كه قابليت حمل كانتينرهاي 

يخچال دار را نيز دارد،  فعال مي شود.

حمل ونقل كانتينري در مسير ايران - روسيه
راه اندازي خط دائمي كشتيراني كانتينربر در درياي 
خزر پيامد تالش هايي است كه ايران و روسيه و فعاالن 
اقتصادي دو كشــور براي تكميل كريدور حمل ونقل 
شمال- جنوب انجام داده اند و مي تواند حداقل در حوزه 
مبادله محصوالت كشاورزي اثرات قابل توجهي داشته 
باشد. به عقيده عضو هيأت مديره اتاق مشترك ايران 
و روسيه،  سال هاست به واســطه فقدان كشتي هاي 
كانتينربر در درياي خزر،  توفيقي در افزايش صادرات 
محصوالت كشــاورزي و غذايــي ايران به روســيه 
به دســت نيامده؛ اما حاال انتظار مي رود در اين حوزه 
پيشرفت هاي خوبي صورت پذيرد. جاللي فر به پايگاه 
خبري وزارت راه گفته است: دولت هاي روسيه و ايران با 
عزمي راسخ با اقدامات زيرساختي به دنبال فعال سازي 
كريدور شمال و جنوب هستند و در اين راستا اقدامات 
زيادي با جديت در حال انجام است كه برقراري خط 

دائم كشــتيراني كانتينري در درياي خزر يكي از اين 
اقدامات محسوب مي شود.

از چابهار تا آستراخان
عضو هيأت مديره اتاق مشــترك بازرگانــي ايران و 
روسيه با اشــاره به اقداماتي كه به منظور زمينه سازي 
براي توســعه تجارت و ترانزيت در كشور انجام شده 
است،  مي گويد: عمليات ساختماني خط ريلي رشت 
به بندر كاســپين،  ساخت اســكله رو رو )براي حمل 
واگن و كاميون( در اين بندر و همچنين آمادگي كامل 
زيرســاخت هاي بندر انزلي كه از قديمي ترين بنادر 
شمال ايران محسوب مي شــود،  ازجمله اين اقدامات 
اســت ضمن اينكه اجراي عمليات احداث خط ريلي 
بندر چابهار و اتصال آن به شــبكه ريلي سراسري در 
راستاي استفاده از موقعيت راهبردي سواحل مكران از 
كارهايي است كه با به بهره برداري رسيدن عماًل امكان 
استفاده ترانزيتي و تجاري از چابهار ايران تا آستراخان 

روسيه را مهيا مي كند.

تخفيف براي ترانزيت در درياي خزر
براســاس برنامه ريزي هاي انجام شــده،  قرار اســت 
نخســتين خط الينري كشــتي كانتينربر در درياي 
خزر در ســپتامبر 2020 )شــهريور – مهر 99( و با 
تردد 2 فروند كشــتي كانتينري كــه قابليت حمل 
كانتينرهاي يخچال دار را نيز دارد،  آغاز شــود و براي 

اســتفاده حداكثري از ظرفيت اين مسير جديد،  قرار 
است تخفيف ها و مشــوق هايي به صاحبان كاالهاي 
ترانزيتي داده شود تا محموله هاي خود را در كريدور 
شمال- جنوب و از طريق اين خط كشتيراني به مقصد 
برسانند. به گفته جاللي فر صاحبان كاالهاي ترانزيتي 
براي حمل كاال از مســير كريدور شــمال – جنوب 
متناســب به حجم محموله ها از تخفيف مناســب و 
ويژه اي در اين خط كشتيراني برخوردار خواهند شد. 
طبق اظهارات عضو هيأت مديره اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و روسيه،  تردد 2 فروند كشتي فعال در اين خط 

كشتيراني،  در مسير اصلي بندر آستراخان روسيه و 2 
بندر منطقه آزاد انزلي )كاسپين – غازيان( و همچنين 
ساير بنادر شــمالي ايران و بالعكس ســازماندهي و 
برنامه ريزي شده است؛ اما اين ناوگان الينري شركت 
كشتيراني روســي قادر خواهد بود بنا به درخواست 
صاحبان خارجــي كاال،  كليه كاالهــاي تخصصي و 
حساس و آسيب پذير را از مسير بنادر آستراخان روسيه 
به بنادر شمالي و به صورت حمل تركيبي با همكاري و 
مشاركت سازمان بنادر و راه آهن ايران به بنادر جنوبي 

كشور و به كشورهاي مقصد حمل كند.

راه اندازي خط دائمي كشتي كانتينربر در درياي خزر

مصرف برق همچنــان ركورد مي زند تا جايي كه شــركت توانير 
اعالم كرده؛ دوشنبه  شب، ميزان مصرف برق با عبور از مرز ۵۷هزار 
مگاوات به ۵۷هزارو219مگاوات رسيد و آژير قرمز براي نيروگاه ها 
به صدا درآمده است. شركت مديريت شبكه برق ايران اعالم كرد؛ 
در ساعت 20 و ۵8 دقيقه شب دوشنبه نســبت به شب قبل آن 
ميزان مصرف برق در كشور يك هزار و 9۴مگاوات بيشتر شد كه 
در مقايسه با زمان مشابه پارسال نيز با رشد ۵ هزار و 2۷۷ مگاواتي 

روبه رو شده است.
ســخنگوي صنعت برق هم از افزايش 11درصــدي مصرف برق 
صنايع بزرگ در سال جاري خبر داد و گفت: بخش كشاورزي نيز 
با ۴درصد افزايش همراه بوده و برنامه هــاي مديريت بار در قالب 
296هزار تفاهمنامه و بدون خدشه به روند توليد، با موفقيت اجرا 
شده است. مصطفي رجبي مشهدي، توســعه شبكه ها و به مدار 
آوردن 2200مگاوات نيروگاه را از اقدامات صنعت برق براي گذر 
از پيك تابستان99 عنوان كرد و گفت: افزايش ظرفيت نيروگاهي 
به ســرمايه گذاري بااليي نياز دارد و نبايد مسائل را با گران ترين 
روش ها حل كنيم؛ ازاين رو در قالب برنامه هاي مديريت بار، امسال 
296هزار تفاهمنامه را عمدتا با بخش هاي صنعتي، كشــاورزي 
و تجاري بــراي كاهش مصرف در ســاعات اوج بار كــه 200 تا 
300ساعت در سال را شامل مي شود، به امضا رسانديم و خبر خوب 
رشد مصرف برق بخش هاي توليدي كشور در سال جهش توليد 
است كه در بخش صنايع بزرگ با 11درصد و در بخش كشاورزي 

با ۴درصد افزايش همراه شده است.
معاون برنامه ريزي و امــور اقتصادي توانيــر محدوديت مصرف 
بخش هاي توليدي كشور را براساس تفاهمنامه، با هماهنگي قبلي 
و بدون هرگونه اختالل در روند توليد عنوان كرد كه به مشتركان 
همكار با برنامه اجازه مي دهد در ساعات غير اوج بار بيشتر از ديماند 
تخصيص يافته مصرف كنند كه كامال مبتني بر صرفه اقتصادي 
و منافع ملي و بدون خدشه به روند توليد است. وي افزود: ممكن 
اســت به داليلي نادر مانند بروز اتفاقات در شبكه، ميزان ساعات 
همكاري تفاهمنامه ها افزايش يابد كه خوشــبختانه امسال هيچ 
موردي از خاموشي كه نياز باشد از قبل به مشتركان اطالع دهيم 
نداشتيم و با اهتمام كاركنان صنعت برق، ارائه خدمات در شرايط 
گرما و كرونا به خوبي انجام شــد. رجبي مشهدي مدت همكاري 
مشتركان در قالب تفاهمنامه را اغلب تا 1۵شهريور عنوان كرد و 
گفت: با توجه به كاهش دما انتظار مي رود برنامه هاي مديريت بار 
طي هفته هاي آتي و با توجه به پايداري شــبكه سراسري كاهش 

يابد.

مصرف برق در وضعيت قرمز

 بي اعتمادي به سياستگذاران
بورس را پايين كشيد

شاخص كل بورس تهران ديروز تحت تأثير خبر لغو 
واگذاري دومين صندوق سرمايه گذاري دولتي با بورس

نام دارا دوم با نزول ســنگيني مواجه شــد و جو 
بي اعتمادي به سياستگذاران و برنامه هايشان بر فراز بورس منجر 

به تشكيل صف هاي سنگين فروش شد.
به گزارش همشــهري، اختالف بر ســر نحوه واگذاري ســهام 
پااليشــگاه ها از ميانه هاي معامالت روز دوشنبه منجر به نزول 
بورس شده است و در مبادالت ديروز هم دامنه نزول در سهام 
پااليشگاه ها به عنوان رهبران كنوني بازار به سهام ساير شركت ها 
سرايت كرد و ابعاد آن گسترده تر شــد. با وجود آنكه وزير نفت 
مي گويد اختالفي بين وزارت نفــت و اقتصاد در مورد واگذاري 
صندوق سرمايه گذاري پااليشگاه ها وجود ندارد، اما در پيام ها 
و اطالعيه هايي كه دو طرف طي 2 روز صادر كردند، ريشه هاي 
اين اختالف به وضوح نمايان بود و همين موضوع ديروز منجر به 

افت 3.2درصدي شاخص بورس شد.
اختالف از آنجا ناشــي مي شــد كه قرار بود وزارت نفت براي 
واگذاري سهام پااليشــگاه ها زمينه هاي تأسيس يك صندوق 
سرمايه گذاري با نام دارا دوم را فراهم كند، اما آنطور كه سازمان 
خصوصي سازي به نمايندگي از وزارت اقتصاد مي گويد باوجود 
جلســه هاي مختلــف، وزارت نفت حاضر به تأســيس چنين 
صندوقي نشده است. شــركت پااليش و پخش به نمايندگي 
از وزارت نفــت اما مي گويد هيــأت عالي واگــذاري تصميم 
گرفته اســت ســهام پااليشــگاه ها را به صورت بلوكي عرضه 
كند، اما اشــاره اي نمي كند كه چرا درحالي كه قرار بود سهام 
پااليشــگاه ها در قالب يك صندوق سرمايه گذاري واگذار شود 
چنين تصميمي گرفته شده است. برخي خبرهاي تأييد نشده 
نشان مي دهد كه وزارت نفت به دليل تغييراتي كه در ساختار 
مديريتي اين پااليشــگاه ها ايجاد مي شود با واگذاري سهام در 
قالب صندوق هاي سرمايه گذاري مخالف است. درواقع واگذاري 
سهام پااليشگاه ها در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري مديريت 
اين پااليشگاه ها را بالتكليف نگه مي دارد. حاال اما بعد از 2 روز 
كشــمكش و صدور اطالعيه هاي مختلف از ســوي دو طرف، 
وزير نفــت و معاونش مي گويند كه اختالفي در كار نيســت و 
حاضرند هر طور كه وزارت اقتصاد مي گويد سهام پااليشگاه ها 

را واگذار كنند.

اختالفي در كار نيست
بيژن زنگنــه، وزير نفت ديــروز درباره نحوه واگذاري ســهام 
پااليشگاه ها گفت: با ارائه ســهام پااليشگاه ها در بورس مخالف 
نيستيم، بلكه موافقيم. اول گفتند در قالب  اي تي اف )صندوق 
سرمايه گذاري( واگذار شــود و بعد گفتند بلوكي مي خواهيم 
عرضه كنيم. وقتي قرار باشد بلوكي عرضه شود، ديگر به صورت  
اي تي اف قابل عرضه نيست، ولي به هر طريقي بخواهند عرضه 

كنند ما با آنها همكاري مي كنيم.
او درمورد اينكــه آيا وزارت نفت و اقتصاد بــا هم در اين زمينه 
اختالف دارند، گفت: اختالف بين وزارت نفت با وزارت اقتصاد در 
اين باره را عده اي بيكار بال وپر مي دهند. هروقت مشكلي وجود 
داشته باشد، ما تلفن يكديگر را داريم و با هم صحبت و موضوع 

را حل مي كنيم.
هوشنگ فالحتيان، معاون برنامه ريزي وزير نفت هم دراين باره 
گفت: وزارت نفت آماده اســت به هر روشــي كــه وزارت امور 
اقتصــادي و دارايي تشــخيص دهــد چه از طريــق صندوق 
سرمايه گذاري يا از طريق بلوكي، ســهام پااليشگاه ها را عرضه 

كند.

مقصر وزارت نفت است
با وجود ســخنان وزير نفت اما ســازمان خصوصي ســازي، از 
سازمان هاي تابعه وزارت اقتصاد روايت ديگري دارد. اين سازمان 
ديروز در واكنش به مواضع وزارت نفــت در اطالعيه اي اعالم 
كرد: اين وزارتخانه حاضر به تشــكيل صندوق سرمايه گذاري 
دارا دوم نشده است و همين عامل علت لغو عرضه اين صندوق 

در بورس بوده است.
به گفته اين سازمان، مســئوليت تأسيس صندوق هاي دولتي 
برعهــده وزارتخانه تخصصي مربوطه گذاشــته شــده و هيچ 
دســتگاهي غير از دســتگاه تخصصي مربوطه )كــه در مورد 
صندوق دارا دوم وزارت نفت اســت(، حق تشكيل صندوق را 
ندارد و اين مجوز قابل انتقال به هيچ دســتگاه اجرايي ديگري 
نيســت. لذا موضوع اعطاي اختيار توسط وزارت نفت و شركت 
پخش و پااليش فرآورده هاي نفتي به وزارت اقتصاد هيچ گونه 

موضوعيت قانوني ندارد.
اين ســازمان تحت تابعه وزارت اقتصاد اعالم كرد: درخصوص 
تأسيس صندوق سرمايه گذاري پااليشي، باوجود پيگيري هاي 
مكرر و تشكيل چندين جلسه با مسئوالن وزارت نفت، متأسفانه 
زيرســاخت هاي الزم براي تأســيس اين صندوق توســط آن 

وزارتخانه فراهم نشد و در نتيجه اين صندوق تأسيس نشد.
به گفته سازمان خصوصي ســازي پس  از اينكه روش واگذاري 
باقيمانده سهام دولت در پااليشگاه ها از طريق  اي تي اف به نتيجه 
نرسيد، الجرم سازمان خصوصي سازي پيشنهاد عرضه باقيمانده 
ســهام دولت در اين ۴پااليشــگاه به صورت بلوكي را به هيأت 
واگذاري ارائه داد و بر آن اســاس هيأت واگذاري، اجازه عرضه 

بلوكي پااليشگاه هاي فوق را به اين سازمان اعطا كرد.

صندوق دارا دوم آماده عرضه
سرانجام پس از 2روز كشمكش و پس از عيان شدن چالش هاي 
مربوط به تشكيل صندوق دارا دوم و فشارهايي كه به نظر مي رسد 
به وزارت نفت وارد شد، باالخره موافقت براي عرضه اين صندوق 
در بورس دريافت شد. بر همين اساس ديروز وزير نفت به شركت 
ملي پااليش و پخش دستور داد تا صندوق دارا دوم را تأسيس 
كند. بيژن زنگنه ديروز در صفحه توييتري خود نوشت: با ارائه 
سهام پااليشگاه ها در بورس نه فقط مخالف نيستيم، بلكه موافق 
هم هستيم. او ادامه داد: با توجه به درخواست اخير وزير اقتصاد، 
دستور داده شد كه شركت پااليش و پخش به سرعت نسبت به 

ايجاد صندوق اي تي اف پااليشي اقدام كند.
همگام با اظهارنظر وزير نفت، فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد هم 
اعالم كرد: هماهنگي بين وزارت نفت و اقتصاد به وجود آمده و 
صندوق دارا دوم در نخستين چهارشنبه شهريورماه و همزمان با 
هفته دولت به مردم عرضه خواهد شد. به گفته او، وزارت اقتصاد 
و وزارت نفت درخصوص عرضه صندوق سرمايه گذاري دارا دوم 

و عرضه آن در پنجم شهريورماه توافق كرده اند.
ناظر مجلس در شوراي عالي بورس هم اين سخنان را تأييد و از 
عرضه يونيت هاي صندوق سرمايه گذاري دارا دوم در شهريورماه 
خبر داد و گفت: تسريع در ثبت اين صندوق و پذيره نويسي آن در 
دستور كار هر دو وزارتخانه است. محسن عليزاده گفت: با قولي 
كه دوستان در سازمان خصوصي سازي داده اند، شهريورماه دارا 
دوم عرضه مي شود. او تأكيد كرد: دولت موظف است سهام خود 
را در پااليشگاه ها به صورت صندوق، پذيره نويسي كند؛ لذا عرضه 
بلوكي متوقف مي شود و تشكيل و ثبت صندوق ها در دستور كار 
وزارت نفت قرار مي گيرد تا در كوتاه ترين زمان ممكن و با ايجاد 

زيرساخت عرضه سهام به صورت صندوقي انجام شود.

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

3.16-65261-1999853شاخص كل بورس-واحد

30.82-8864-19892ارزش معامالت- ميليارد تومان

42.33-1177877-1604989تعداد معامالت- دفعه

3.03-276-8829ارزش بازار- هزار ميليارد تومان

در مبادالت روز گذشته شاخص كل بورس تهران با 65هزارو261واحد افت به زير مرز 2ميليون واحد بازگشت. ديروز همچنين ارزش معامالت 
بازار سهام نزديك به 31درصد كاهش يافت و بيش از 276هزار ميليارد تومان از ارزش سهام شركت هاي حاضر در بورس و فرابورس به دليل 

شدت نزول، كاسته شد.

 طرح پيشنهادي ستاد اقتصادي 
دولت براي پيش فروش نفت به گزارش

مردم با 2هدف جبران بخشي از 
كسري بودجه و تأمين منابع مالي جهت اجراي 
پروژه هاي عمراني به ويژه در حوزه نفت، گاز و 
پتروشيمي و همچنين جمع آوري نقدينگي در 
دست مردم با مخالفت مجلس مواجه شده است. 
به گــزارش همشــهري، درحالي كه حســن 
روحاني، رئيس جمهور يك روز پس از نشست 
سران قوا در جلســه روز دوشنبه شوراي عالي 
هماهنگــي اقتصادي، تأكيد كــرده كه هدف 
دولت او تدوين نقشــه راه اقتصادي براي سال 
آخر دولت و ايجاد گشايش بزرگ در معيشت 
مردم است، اما ســاعتي پس از جلسه دوشنبه 
عصــر، محمدرضــا پورابراهيمــي، رئيــس 
كميســيون اقتصادي مجلس در اظهارنظري، 

دليل مخالفت مجلس را بيان كرد.
رئيس جمهور ديروز در جلسه ستاد هماهنگي 
دولت با حضور برخــي از چهره هاي اقتصادي 
و سياســي كابينه اش اظهار كرد: مردم بايد در 
زمينه تالش دولت براي ايجاد ثبات و آرامش 
در اقتصاد اطمينان خاطر داشته باشند و بدانند 
براي حفظ معيشت و دارايي آنان از هيچ تالشي 

فروگذار نخواهيم كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رســاني رئيس جمهور، 
روحاني با اشــاره به دغدغه هاي متخصصان و 
اقتصاددانان در زمينه حجم نقدينگي موجود در 
جامعه و لزوم هدايت آن به مسير توليد و مقابله 
با تحريم و جنگ اقتصادي دشمنان، تأكيد كرد: 
دولت به ويژه ستاد اقتصادي همواره در تالش 
براي اتخاذ و اجراي سياست ها و تدابيري جهت 
كنترل نقدينگي و هدايت آن به مسير درست و 

چرخه توليد بوده است.

استقبال يا تصويب كليات؟
به گزارش همشــهري، درحالي كــه در خبر 
رســمي از جلسه شــوراي عالي هماهنگي قوا 

تنها به خبر استقبال سران قوا با پيشنهاد ستاد 
هماهنگي دولت اشاره شده بود، يك مقام آگاه 
به همشهري مي گويد: درباره متن پيشنهادي و 
سازوكار اجراي طرح پيش فروش نفت به مردم 
تصميم گيري نشده است، ديروز رئيس جمهور 
از تصويب كليات اين پيشــنهاد در نشســت 
شــوراي عالي هماهنگي اقتصادي خبر داد و 
گفت: طرح فروش داخلي نفت و عرضه آن در 
بورس انرژي ازجمله طرح هاي مبتني بر اقتصاد 
مردم محور و اقدامي مؤثر در راســتاي سامان 
دادن به بازار سرمايه و بورس و گام مهمي براي 
مقابله با تحريم نفتي دشمنان است. روحاني با 
اعالم خبر قطعي به تصويــب كليات اين طرح 
در جلسه روز دوشنبه شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا، اظهار اميدواري كرد پس 
از تصويب نهايي و تدوين شيوه اجرايي، دولت 

بتواند اين اقدام را عملياتي كند.
وي افزود: اين نقشــه راه مجموعه منسجمي 
از سياســت هاي كالن در حوزه هاي مختلف 
اقتصادي اســت كه براي يك ســال پيش رو 
طراحي و تدوين شــده تا دولت بتواند در عين 
مقابله با جنــگ اقتصادي دشــمنان و گذر از 
مشكالت و تنگناهاي به وجود آمده در اثر شيوع 
كرونا، اقتصاد را از تكانه هاي بيروني حفظ كرده 
و گشــايش هايي را در زندگي و معيشت مردم 
ايجاد كند. به گفته رئيس جمهور، اين نقشــه 
راه با ايجاد همگرايــي و هماهنگي ميان همه 
بخش هاي فعال اقتصادي، افقي روشــن براي 

كشور تا يك سال آينده را ترسيم خواهد كرد.

ساز مخالف بهارستان نشينان
اما ساعتي بعد از نشست شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي با حضور حسن روحاني، سيدابراهيم 
رئيســي و محمدباقــر قاليبــاف، محمدرضا 
پورابراهيمي گفت: قراردادهاي آتي مربوط به 
بخش نفت در مقابله با تحريم، هدايت نقدينگي 
در جامعه و همچنيــن تأمين منابع مالي براي 

دولت در بخش هاي مختلــف از اهداف طرح 
فروش نفت به مردم خواهد بود كه در دستور كار 
جلسه سران قوا قرار گرفت. رئيس كميسيون 
اقتصادي مجلــس گفت: با توجــه به اهميت 
موضوع و ضرورتي كه در فضاي اقتصادي كشور 
مطرح اســت كليات اين طرح موردتوافق قرار 
گرفت و براســاس آن دولت مي تواند از فروش 

نفت و قراردادهاي آتي نفت استفاده كند.
اما مجلس در حالي بــا اين طرح موافقت كرده 
كه پورابراهيمي درباره فــروش نفت به مردم 
به صورت قطعــي گفت: تــالش خواهيم كرد 
تعهدات دولت فعلي را به آينده موكول نكنيم و 
فروش نفت به صورت قطعي انجام شود و مبناي 
تسويه ريالي در سررسيد كه تعهد براي دولت 
آينده داشته باشد منتفي است. اين موضع گيري 
رئيس كميســيون اقتصادي مجلس به معناي 
مخالفت مجلس با طرح پيش فروش نفت توسط 
شركت ملي نفت به مردم با سررسيد بلندمدت 

و تسويه آن در دولت آينده است.

چراغ سبز قرارگاه خاتم
درحالي كــه هنــوز برســر جزئيــات طرح 
پيش فروش نفت بين مجلس، قــوه قضاييه و 
دولت اختالف نظر وجــود دارد، رئيس قرارگاه 
خاتم االنبياء)ص( با بيان اينكه اين نهاد موافق 
تهاتر نفت و اموال دولتي براي گرفتن طلب هاي 
خود از دولت اســت، گفت: اين اموال در ادامه 
به نقدينگي تبديل شــده و به پروژه ها تزريق 
مي شوند. سردار سعيد محمد با اشاره به بدهي 
نزديك به ۵0 هزار ميليــارد توماني دولت به 
قرارگاه گفت: پس از برگزاري جلسات متعدد 
قرارگاه با رئيس ســازمان برنامــه و بودجه و 
هيأت رئيســه مجلس در سال جاري پيشنهاد 
شــد؛ 81پروژه مهم، ملي و تأثيرگذار تا خرداد 
1۴00تكميل شــوند اما اين پروژه ها به منابع 
مالي بااليــي نياز دارنــد به هميــن دليل از 
ظرفيت هاي موجود در قانــون برنامه و بودجه 

استفاده خواهيم كرد.
وي تصريح كرد: در قانــون بودجه تهاتر اموال 
اداري دولــت، تهاتر نفت و اســتفاده از اوراق 
تسويه خزانه قيد شده است تا دولت بتواند ديون 
خود را تسويه كند اما با وجود اين ظرفيت هاي 
خوب در قانــون، به دليل بوروكراســي اداري، 
تهاتر به كندي پيش مي رود. ســردار محمد، 
تعريــف طرح هــاي ســودآور در فرابــورس 
به صورت پذيره نويسي را مســير ديگر قرارگاه 
خاتم االنبيا)ص( براي دستيابي به درآمد جهت 
تكميل پروژه هاي ملي عنوان كرد و توضيح داد: 
اين مسير هم با وزارت اقتصاد و سازمان بورس 
طراحي شده و اميد است در ابتداي 6  ماه دوم 
ســال، عرضه خوبي داشته باشــيم تا عالوه بر 
هدايت منابع و ســرمايه هاي مردمي به سمت 
توليد و اشــتغال، پروژه هاي بزرگ و تأثيرگذار 
كه در چارچوب اقتصــاد مقاومتي قرار گرفته 

را تكميل كنيم.

برخورد طرح پيش فروش نفت به مانع بهارستان
آيا مجلس در سال آخر، دولت را در تنگناي شديد مالي و كسري بودجه تنها مي گذارد؟

با توافق وزراي نفت و اقتصاد و بعد از 2 روز كشمكش بر سر عرضه صندوق سرمايه گذاري  
دارا دوم، يونيت هاي اين صندوق پنجم شهريور در بورس عرضه مي شود
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افقي:
1- بــا دل و جــرأت- الفت 

گرفته- همسر مرغ
2- واسطه و ميانجي- شرح 
جزء بــه جزء آيــات قرآن- 

پروردگار ما
3- شايع ترين بيماري كبدي 

در جهان- هنر هفتم
4- درخشــش- پي بنــدي 

ساختمان- شهر سربداران
5- ضمير جمع- مقدمه هر 

نوشته- تخم مرغ انگليسي
6- الفباي گوش نواز- حالت 
و كيفيت- گازي در اتمسفر 

زمين
7- ديگر- ميوه صددانه ياقوت 

- قسمت مهم و اساسي
8- مشــرق- نام چشمه اي 
در بهشــت- ناخوشــايند و 

آزاردهنده
9- ديوار بلند- جوانمردي- 

آنكه حج به جا آورده
10- انسان- نقاش اسپانيايي 
سبك كوبيسم- درون دهان

11- چوب خوشــبو- قهوه 
تلخ- شهر نفت خيز عراق

12- نوعي بيمــاري عفوني 
واگيردار- خوردني صبحانه- 

زندان مسعود سعدسلمان
13- نوعــي لبــاس بچه- 

مسلسل سنگين

14- پنهان- بشــر- از دين 
برگشته

15- متقارب- هواي دم را به 
ريه ها مي رساند- پرچم

  
عمودي:

1- فتنه جــو- صبور و مقاوم 
در برابر مشكالت و حوادث- 

همنشين زن
2- دوره بت پرستي پيش از 

اسالم- آگاهانه- منحني
3- از ملزومــات باغبانــي- 
توانايــي خوانــدن- عنصر 

درخشنده
4- بخشش- ابزار مكانيك- 

قالب برشكاري فلزات
5- عطــش- ســمت چپ 

ميدان جنگ
6- موقر- از آثار مشهور گوته 

آلماني- عهد و قرار
7- پــرت شــدن از بــاال به 
پاييــن- نوعــي اتوبــوس 
مسافربري- شهري در آلمان

8- مفلـــــوج- بيمــاري 
غول پيكري- نت آخر

9- همداستان رامين- عضو 
شامه- سقط جنين

10- زيبا و دلپسند- محو كردن- 
رختكن حمام هاي قديمي

11- ناگزير- آكادمي علوم و 
هنر هاي سينمايي

12- شــهري در خوزستان- 
تبهكاري- پرتابه جنگي

13- آدم ماشــيني- زباني از 
خانواده زبان هــاي قفقازي- 

مجاور
14- كاروان- ينگه دنيايي- 

هر بخش از مسابقه بسكتبال
15- گوشه اي در آواز ابوعطا- 
بشقاب زير اســتكان- مردن 

از غصه

اعداد1تا9راطوريدرخانههايسفيدقراردهيدكههررقمدرسطرها،ستونهاومربعهايكوچك3در3يكبارجدول اعداد | 3720
ديدهشود.پاسخهادرادامهآمدهاست.

سخت

592368714
168749523
437215986
719426358
846953271
253871469
921637845
375184692
684592137

متوسط

 2 1   9  6 
4    5  3  
  6   1   
   6   1  7
 8      2 
2  5   4   
   3   7  
  2  8    6
 5  9   4 8 274596831

513782496
698134275
762918354
149253768
835647912
957821643
321469587
486375129

ساده

متوسط

321749568
498256371
576831249
934628157
187593624
265174893
849362715
712485936
653917482

سخت

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

ساده

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

سناريوي تازه براي احياي تاالب گاوخوني
برنامه 5ساله احياي درياچه اروميه براي تاالب گاوخوني اجرايي مي شود

سيدمحمدفخار
خبر نگار

رئيس قوه قضاييه با پذيرش 
منابع
»خالف شــرع بّين« بودن طبيعي

هـكــــتار  وقــف 5600 
جنگل هاي هيركاني آق مشــهد، بررسي 
مجدد پرونده وقف آق مشهد را به معاونت 
قضايي قــوه قضاييه ارســال كــرد. اين 
بزرگ ترين گشايش در پرونده عجيب ترين 

وقف كشور است.
ماده477 قانون دادرســي كيفــري تنها 
زماني از ســوي رئيس قوه قضاييه اعمال 
مي شــود كه رأي پرونده اي خالف صريح 
شرع باشــد و اين يعني قوه قضاييه، وقف 
جنگل آق مشهد را خالف شرع دانسته است. 
روزنامه همشهري پيش تر در چند گزارش 
به ماجراي وقف بخشي از جنگل هيركاني 
مازندران در روســتاي آق مشــهد ساري 
پرداخت و بر لزوم بازگرداندن انفال به منابع 
طبيعي تأكيد كرد. در مســير پيگيري ها، 
همشهري حتي براي نخستين بار توانست 
با متولي وقف جنگل آق مشــهد گفت وگو 
كند و حجت االسالم حســينعلي خادمي، 

متولي وقف آق مشهد به اين روزنامه گفت 
كه تســليم »توطئه ها« نمي شــود. حاال 
غالمحســين اسماعيلي، ســخنگوي قوه 
قضاييه ديروز درخصوص آخرين اقدامات 
قضايي در پرونده 5600هكتاري جنگل هاي 
هيركاني آق مشهد اعالم كرد: »در ارتباط 
با جنــگل هيركاني در اســتان مازندران و 
يا جنگل مشهور به آق مشهد، قبل از آنكه 
سازمان جنگل ها و مراتع كشور ورود پيدا 
كند، با مطرح شدن اين موضوع رئيس كل 
دادگستري استان مازندران به همراه هيأتي 
شخصا از منطقه بازديد داشت و وضعيت را 
مورد ارزيابي و معاينه محلي قرار دادند. اسناد 
و مدارك را نيز مالحظــه كردند و گزارش 
رئيس كل دادگستري استان مازندران مبني 
بر اين بود كه حكم صادره واجد اشــكال و 
ايراد است و بايد نسبت به اين حكم اعمال 
ماده477 شود.« ســخنگوي قوه قضاييه 
تصريح كرد: »گزارش رئيس كل دادگستري 
استان مازندران براي ما واصل شده و رئيس 
قوه قضاييه نيز اين تقاضــا را پذيرفته و در 
راستاي اعمال ماده477 پرونده به معاونت 
قضايي ارجاع شده تا مجددا مورد رسيدگي 
قرار گيرد.« وي افزود: »هركجا مطلع شويم 

حقوقي از جامعه، مردم و بيت المال تضييع 
شده است حتي در ســايه احكام قطعيت 
يافته قضايي، حتما از مجاري قانوني نسبت 
به احياي حقوق بيت المال اقدام مي كنيم.« 
حجت االســالم محمدصــادق اكبــري، 
رئيس كل دادگســتري مازندران نيز ديروز 
درباره پرونده وقف جنگل آق مشهد گفت: 
»وقف بودن بخشــي از اراضي آق مشهد در 
ديوان عالي كشور تأييد مي شود و اخيراً نيز 
با رسانه اي شدن اين مسئله، طبق دستور 
رئيس قوه قضاييه و بازديد از محل، گزارشي 
تهيه و قرار شــد اين پرونده مجدد بررسي 

شود و نتيجه اين بررسي ابالغ مي شود.«

3رأيمهمعليهوقف
ديروز همزمان با اظهارنظرهاي مســئوالن 
قضايي درباره آق مشــهد، سندي حقوقي 
به دست همشهري رسيد كه نشان مي دهد 
پيش از اين نيز 3رأي مبني بر محكوميت 
وقف جنگل آق مشــهد در دستگاه قضايي 
صادر شده بود كه تاكنون از نگاه ها دور مانده 
بود. در اين 3رأي وقف باطل اعالم شــده و 

اعتراض متولي موقوفه پذيرفته نشده بود.
محمد داسمه، وكيل و فعال محيط زيست 

در اين بــاره اعالم كــرد: »سه شــنبه روز 
سرنوشت پرونده وقف آق مشهد بود. يك راز 
بزرگ را با سند افشا كردم. 17سال پيش در 
سال هاي 82 و 83 متولي موقوفه آق مشهد 
و اداره اوقــاف در دادگاه تجديدنظــر و 
ديوان عالي كشور محكوم شده بودند. سال ها 
اين آراي قطعي مكتوم بود و آرا را به يكي از 
مقامات محترم قوه قضاييه تقديم كردم.«  
در اين آراي قضايي كه در اختيار همشهري 
قرار گرفته بر 3بند تأكيد شده است. نخست، 
»وقف جنگل هــا و مراتــع و انفال صحيح 
نيست و صراحت فتاواي صادر شده داللت 
بر اين امر دارد.« ديگر، »جنگل ها و اراضي 
و مراتع مورد ادعاي خواهان ها جزو حريم 
متعارف قريه آق مشــهد تلقي نمي شود و 
تابع قريه موقوفه نخواهد بود؛ زيرا با توجه به 
وسعت و نوع اراضي عرفا مورد نياز و ضرورت 
موقوفه نيست.« و سوم، »اراضي احيا شده 
شامل مراتع و جنگل هاي موضوع دعـــوا 
در منطقه آق مشهد نيستند.«  بدين ترتيب 
پس از رأي حقوق مالكانه ســال82 توسط 
شعبه16 دادگاه عمومي به قضاوت قاضي 
عيسي زاده و تأييد شعبه6 دادگاه تجديدنظر 
استان مازندران، ديوان عالي كشور نيز حكم 
مي كند كه »طبق رأي شــماره41 مورخ 
25فرورديــن1383 اعالم مي شــود كه با 
توجه به اســتدالل مقيد در آن و محتويات 
پرونده مغايرتي با ضوابط شرعي و در نتيجه 
مخالفتي با قواعد قانوني ندارد و مبتني بر 
استنباط قضايي است. اعتراضات فرجامي 
آقاي حســينعلي خادمي، متولي موقوفه 
مرحوم ميرزا عبداهلل ســاروي و اداره اوقاف 
و امور خيريه ســاري موجه نبوده و تأثيري 
در تخديــش رأي مرقوم نداشــته و قابل 
پذيرش نيست. با استناد به مواد366، 370 
و 396 قانون آيين دادرسي مدني در نتيجه 
رأي فرجام خواســته ابرام مي گردد. حسن 
عباسيان و حجت اهلل يزدان زاده، مستشاران 

شعبه24 ديوان عالي كشور«
با توجه به مدارك جديد ارائه شده به دستگاه 
قضايي و موافقت رئيس قوه قضاييه با اعمال 
ماده477 درخصــوص پرونده وقف جنگل 
آق مشهد، به نظر مي رسد اين بار هم اعتراض 
متولي موقوفه پذيرفته نشود و رأي پرونده 
وقف ايــن بخش از جنگل هــاي هيركاني 
به نفع منابع طبيعي صــادر و بدين ترتيب 
5600هكتار از ارزشمندترين انفال كشور 

به ملت ايران بازگردانده شود. 

آق مشهد  در انتظار حكم نجات
  رئيس قوه قضاييه با اعمال ماده477 در پرونده  وقف آق مشهد موافقت كرد

  اسناد جديد همشهري؛ مرجع قضايي در سال هاي 82 و 83 وقف آق مشهد را منتفي كرده بود

زهرارفيعي
خبر نگار

براساس قوانين مسئوليت 
مديريت آب بــا وزارت تاالب

نيرو ست، اين وزارتخانه 
هم پس از تامين آب شــرب موظف به 
تامين آب براي محيط زيست است. اخيرا 
رضا اردكانيان، وزير نيرو در پاســخ به 
اينكه رهاســازي آب موجب بهترشدن 
شرايط تاالب ها شــده است؟ گفت كه 
»هم بارش ها كمك كرد و در مواردي هم 
كــه امكانــش بــود، پــس از تامين 
اولويت هايي مانند شرب، رهاسازي نيز 
انجام شد.« ولي عمال بخش كشاورزي و 
صنعت در ميانه راه طوالني موجود بين 
ســدها تا تاالب ها، چند برابر سهم خود 
برداشت مي كنند و عمال حقابه تاالب ها 
به درستي و يا اصال تامين نمي شود. قصه 
همه تاالب ها كمابيش يكسان است، اما 
قرار اســت براي تاالب گاوخوني برنامه 
5ساله اي به مانند برنامه احياي درياچه 
اروميه با همكاري ذينفعان تدوين شود.

مكانيابياشتباهصنايع
باران هاي 2ســال اخير اوضاع تاالب  ها 
را تا حدودي بهبود بخشيد اما حكايت 
گاوخوني، داستاني است پر آب چشم. 
براساس آنچه ســازمان محيط زيست 
به عنوان حقابه زيستي تاالب گاوخوني 
تعييــن كــرده اســت، از 1.2ميليارد 
مترمكعب آبي كه ســاالنه در اين حوزه 
آبريــز، وارد زاينده رود مي شــود، بايد 
176ميليون مترمكعــب به بدنه تاالب 
گاوخوني وارد شــود، امــا وزارت نيرو 
تاكنون قطره اي از آن را تخصيص نداده 
اســت. منابع آبي زاينده رود هميشــه 
محدود بوده است، اما راه اندازي و افتتاح 
متناوب فازهاي جديد در حوزه صنعت، 
گسترش جمعيت و توسعه كشاورزي 
در باالدست حوزه آبريز تاالب گاوخوني 
فشار را بر اين منابع بيشتر كرده است. 

آزاده احمــدي، متخصــص مديريت 
منابــع آب در گفت وگو با همشــهري 
درباره اينكه در اين شرايط چه كارهايي 
مي شــود كرد تا جان تاالب گاوخوني 
را نجات داد، مي گويــد: اصوال يكي از 
راه  حل هاي مســئله، پيدا كردن منابع 
جايگزين اســت. اســتفاده از پساب 
تصفيه شده شهرها در صنعت مي تواند 
بخشي از مشــكل را برطرف كند ولي  
حوزه آبريز گاوخوني يك حوزه بســته 
به حســاب مي آيد، در نتيجه پساب را 
نمي تــوان به عنوان يــك منبع جديد 
به حســاب آورد؛ چراكه پســاب شهر 
اصفهان بخشــي از آب هاي زيرزميني 
اين حوزه آبريز اســت. ضمــن اينكه 
متأســفانه صنايع بزرگ و آالينده در 
باالدست شهر اصفهان راه اندازي شده 
اســت. صنايعي به ايــن منطقه آورده 
شــده  كه اصوال بايــد در كنار آب هاي 
آزاد تاســيس شــود و نــه در منطقه 

نيمه خشكي مانند اصفهان.

آب،موضوعفرابخشياست
انتقــال آب از حوزه هــاي مجــاور و 
شيرين ســازي آب دريا از راه حل هاي 
ديگر اســت، اما به گفته اين متخصص 

حوزه آب، تجربيات قبلي نشان داده كه 
طرح ها روي كاغذ اصولي است، ولي موقع 
اجرا، براي منابع آبي اتفاقات ديگري رخ 
مي دهد و عمال در نهايت چيزي دست 
تاالب ها را نمي گيرد. رئيس پژوهشكده 
آب و فاضالب دانشگاه صنعتي اصفهان 
مي گويد: آب به منطقه نيمه خشــكي 
مثل اصفهان منتقل مي شود ولي مثال 
كشاورز در باال دست حوزه آبريز تصميم 
مي گيرد كه محصولي بكارد كه اساسا در 
استان هاي شمالي آن محصول با كيفيت 
بهتر و با آب كمتري به دســت مي آيد، 
سياستگذاري درســتي در اين زمينه 
وجود ندارد. اين كار به ضرر كشاورزان 
پايين دست حوزه آبريز هم تمام مي شود 
كه حقابه قديمي دارنــد، ولي به دليل 
ســوءمديريت، مقدار آب هميشگي به 

زمين هاي شان نمي رسد.
به دليل نبود حكمرانــي مؤثر در حوزه 
مديريت آب اجراي طرح هاي توسعه اي 
عموما به نفع محيط زيســت و تاالب ها 
تمام نخواهد شد. به گفته آزاده احمدي، 
عالوه بر نيــاز به برقــراري حكمراني 
خــوب و مؤثر آب، سياســتمداران نيز 
بايــد در بحث هاي كارشناســي حوزه 
آب نقش مداخله كننده خــود را كنار 

بگذارنــد. او مي گويد: بارها شــده كه 
افرادي حقابه ثابــت ندارند ولي تحت 
فشارهاي سياســي آب دائم مي گيرند. 
هنوز برگه هاي تبليغات انتخاباتي بين 
كشــاورزان منتشر مي شــود كه وعده 
مي دهد چاه هاي غيرمجاز شــما را به 
مجاز تبديل مي كنيم در حالي كه قانون 
چنين اجازه اي را نداده اســت. در واقع 
برنامه ريزي ها بايد بر اســاس آمايشي 
باشد كه در آن آب يك موضوع فرابخشي 
است. با پيگيري هاي مردم و تشكل هاي 
زيست محيطي موضوع احياي اين تاالب 
به »كارگروه ساماندهي تاالب گاوخوني« 
به رياست وزارت نيرو واگذار شده و قرار 
اســت در يك برنامه 5ساله  مانند آنچه 
براي درياچه اروميه تدوين و اجرا شد، 
برنامه اي با احتساب حقوق حقابه برها 
تدوين شود. هم اكنون نقشه راهي براي 
احيــاي زاينده رود و تــاالب گاوخوني 
با همكاري 2اســتان اصفهــان و چهار 
محــال و بختياري ارائه شــده  و ظرف 
2هفته آينده نهايي مي شود. حال بايد 
ديد اين برنامه، آبــي را به پهنه بي جان 
گاوخوني مي رساند و آيا اين تاالب دوباره 
زيستگاه باكال، حواصيل و آب چليك ها 

خواهد شد؟

سنا
س: اي

عك



2 چهارشنبه 22 مرداد 99  شماره 8011 6 3 0 2 3 6 2 9 #هوشمند

 روز گذشته پس از مدت ها حرف 
و حديث »والديميــر پوتين« دانش

رئيس جمهــوري روســيه در 
برنامه ای تلويزيوني از ثبت رســمي واكسن 
كروناي اين كشور به عنوان نخستين واكسن 
اين ويــروس در دنيــا خبر داد. بــه گزارش 
اســپوتنيك، به ادعاي پوتين اين واكسن كه 
توسط انستيتوي تحقيقاتي گاماليا مستقر در 
مسكو ساخته شده اســت تمام مراحل الزم 
براي اثبات ايمني و اثربخشــي را با موفقيت 
ســپري كرده اســت و به اين ترتيب روسيه 
نخستين كشوري است كه به واكسن مؤثر و 

قطعي عليه ويروس كرونا رسيده است. 
پوتيــن در يك برنامــه زنــده تلويزيوني در 
اين باره گفــت: اين واكســن در ســپتامبر 
)شهريور و مهر( توليد انبوه و در اكتبر )مهر و 
آبان( به مرحله واكسيناسيون خواهد رسيد. 
وي همچنين با تأكيد بــر بي خطر بودن اين 
واكســن اعالم كرد يكي از دخترانش دو دوز 
از اين واكســن را در مراحل آزمايش باليني 
دريافت كرده است كه پس از نخستين تلقيح 
دماي بدن او تا 38درجــه باال رفت و روز بعد 
به تدريج بــه 37درجه رســيد. همچنين در 

تزريق دوم دماي بدن او دچار نوسان كمي شد 
كه با بهبودي حال عمومي و ســپس افزايش 

ميزان آنتي بادي همراه بود.

از تزريق به فرزند تا شفافيت علمي
داوطلب شــدن يكي از فرزنــدان پوتين و 
همچنين وزير بهداشت روســيه در مراحل 
آزمايش انساني نشان از اعتماد آنها به ايمني 
و اثربخشي اين واكسن دارد اما مسئله مهم 
اين است كه مؤسسه تحقيقاتي گاماليا هيچ 
گزارشــي علمي از نتايج فازهاي اول و دوم 
خود منتشر نكرده است، كاري كه اصوال در 
فرايند توسعه و توليد دارو و واكسن بايد انجام 
شود.  اما دولت روســيه عالقه مند است اين 
كشــور را به عنوان يك نيروي علمي جهاني 

معرفي كند.
با وجود اينكه رئيس جمهور روســيه نسبت 
به ايمني طوالني مــدت و بي خطر بودن اين 
واكسن تأكيد دارد، اما بسياري از كارشناسان 
داخلي و خارجي روسيه معتقدند كه استفاده 
از اين واكسن پيش از نتيجه فاز سوم آزمايش 
انســاني »بازي با آتش« اســت. امــا پوتين 
مي گويد: اميدوارم در آينــده نزديك توليد 
انبوه اين واكســن را آغاز كنيم چون در برهه 
فعلي اين مهم ترين كار بــراي جمعيت كل 
دنياســت. پوتين ضمن تشكر از همه افرادي 

كه در مسير رسيدن به نخستين واكسن كرونا 
تالش كرده اند گفت كــه اين يك قدم بزرگ 
براي دنيا محسوب مي شود: من اميدوارم ساير 
همكاران ما در كشورهاي ديگر بتوانند مراحل 
آخر آزمايش واكسن كرونا را با موفقيت پيش 
ببرند تا به اندازه كافي واكسن براي همه مردم 

دنيا فراهم شود.
پروفســور »الكســاندر گينتزبرگ« رئيس 
مؤسســه تحقيقاتــي گاماليا نيــز گفت كه 
واكسيناسيون واكسن كروناي روسي در حالي 
آغاز مي شود كه فاز سوم آزمايش آن همچنان 
ادامه دارد. او تأكيد كرد در ابتدا دوزهاي كافي 
براي انجام تلقيــح در 10 تا 15منطقه از 85 

منطقه روسيه وجود خواهد داشت.

جنجال سياسي
مقامات روســي پيش از اين گفته بودند كه 
مرحله ســوم ساخت اين واكســن كه بسيار 
حياتي است پس از ثبت واكسن توسط دولت 
انجام خواهد شــد. اما منتقدان مي گويند كه 
تالش اين كشور براي توسعه واكسن ويروس 
كرونا در پي فشارهاي كرملين براي ساخت 
يك تصويــر پرقدرت علمي از روســيه براي 

جهانيان انجام شده است.
»ميخاييل موراشــكو« وزير بهداشت روسيه 
گفته بود كه نخســتين واكسن روسيه عليه 
ويروس كرونا در مؤسسه تحقيقاتي گاماليا و 
كمپاني Binnopharm توليد خواهد شد. وي 
همچنين اعالم كرد كه چندين كشور نسبت 

به خريد اين واكســن تمايل نشــان داده اند 
و صندوق ســرمايه گذاري مســتقيم روسيه 
)RDIF( در توليد و توسعه واكسن در خارج از 

كشور سرمايه گذاري مي كند.

واكسن واقعي است؟
بســياري از كارشناسان شــك و شبهاتي را 
درباره ادعاي روس ها بيــان كرده اند و تعداد 
كمي از متخصصان داخلي روسيه مي گويند 
كه مسكو در موارد بسياري درباره ميزان شيوع 
و مبتاليان در اين كشــور دروغ گفته است. 
وزير بهداشت روسيه اما چندي پيش با اعالم 
خبر واكسيناسيون نخستين گروه پر خطر در 
اكتبر، دنيا را شــگفت زده كرد. موراشكو كه 
ادعا كرد خودش يكــي از داوطلبان فاز اول و 
دوم آزمايش باليني واكسن روسيه بوده است 
عنوان كرد معلمان و كادر درماني در اولويت 
برنامه واكسيناسيون روســيه عليه ويروس 
كرونا هستند. البته به سياق سابق موراشكو 
جزئيات بيشتري درباره اين واكسن يا برنامه 

واكسيناسيون ارائه نكرد.
هفته گذشــته نيز رويترز به نقل از يك منبع 
آگاه اما ناشــناس گزارش داده بود نخستين 
واكســن كروناي روســي در اواسط آگوست 
به ثبت مي رسد. طبق اين گزارش ها، روسيه 
2واكســن كانديدا براي ثبــت دارد كه يكي 
توسط مؤسســه تحقيقاتي وكتور و ديگري 
نيز از ســوي انســتيتوي گاماليا در فاز سوم 

آزمايش هستند.

رئيس جمهور روسيه در حالي خبر از ثبت رسمي واكسن كروناي روسي 
داد كه هنوز فاز سوم آزمايش انساني را پشت سر نگذاشته است

 مجوز دولت
  براي برخورد شديد 

با اپراتورهاي گرانفروش 
معاون اول رئيس جمهور طي نامه اي به رگوالتوري 

اجازه داده درصورت لغو نشدن گراني بسته هاي اينترنت
اينترنت، 2اپراتور مسلط كشور ماهانه به صورت 

تخميني 510 و 330ميليارد تومان جريمه شوند.
براســاس نامه اي با امضاي اســحاق جهانگيــري، معاون اول 
رئيس جمهوري دولت به وزارتخانه هــاي ارتباطات و فناوري 
اطالعات، اقتصاد و دارايي، اطالعات و ســازمان برنامه و بودجه 
كشــور اجازه داده تا براســاس مصوبه جديد رگوالتوري براي 
برخورد با گرانفروشــي اپراتورها، با شركت هاي متخلف در اين 

زمينه برخورد كنند.
اين نامه براي برخورد جدي و شديد با اپراتورها تأكيد دارد كه 
با استناد به مصوبه30۴، ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي مي تواند دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطي و فناوري 
اطالعات را درصورت عدم رفع تخلف از مقررات تعرفه ها ظرف 
۴8ساعت از زمان ابالغ به دارنده پروانه و تا زمان رفع كامل تخلف 
به ازاي هر روز تأخير در رفع هر تخلف، تا سقف يك دهم درصد از 
درآمد ناخالص ساالنه براساس آخرين صورت مالي حسابرسي 

شده جريمه كند. 
به صورت حدودي اين جريمــه مي تواند بالغ بــر روزانه 17 تا 
18ميليارد تومان شود. روز گذشــته همچنين رئيس سازمان 
تنظيم و ارتباطات راديويي در نامه اي به رئيس سازمان بورس 
اعالم كرد اخطار جريمه روزانه به همراه اول داده شــده است و 
اين شركت درصورتي كه »اقدام مناسب« را انجام ندهد، مشمول 

اين جريمه خواهد شد.
به گزارش همشهری، حســين فالح جوشقاني، رئيس سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطــات راديويي در نامه اي كه پاســخ به 
نامه روز 19مرداد مديرعامل همراه اول شمرده مي شود، اعالم 
كرد، اخطاري با موضوع جريمه هاي مصوبه30۴ كميســيون 
تنظيم مقررات به همراه اول ابالغ شده و »درصورت عدم اقدام 
مناسب براي رفع تخلف حسب مصوبه يادشده نسبت به حداكثر 
جريمه اقدام خواهد شــد.« در اين نامه آمده است كه با توجه 
به صورت هاي مالي همراه اول، جريمه يادشده، »روزانه بالغ بر 

170ميليارد ريال« خواهد بود.
 تخمين زده مي شود كه تخلف در يكماه براي همراه اول جريمه 
510ميليارد توماني و براي ايرانسل جريمه 330ميليارد توماني 
را به همراه خواهد داشت. وزير ارتباطات چندي پيش گفته بود، 
برخورد با تخلف اپراتورها برايشان عبرت آموز خواهد بود و هدف 
از جريمه ها الزام آنها به تعديل قيمت خدمات به نفع مردم است.
هفته گذشــته و در حاشــيه حضور وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات در مجلس، او از مصوب شدن طرحي خبر داده بود كه 
براساس آن قدرت رگوالتوري در برخورد با گرانفروشي افزايش 

پيدا مي كند.

زهرا خلجي
خبر نگار

افزايش قيمت سهام با توليد كاميون 
حمل زباله

شركت نيكوال سازنده كاميون هاي برقي، 2هزار سفارش براي ساخت 
كاميون ويژه حمل زبالــه دريافت كرده كه اين موضوع ســهام اين 
استارتاپ را با افزايش قيمت روبه رو كرده است. به گزارش وب سايت 
تك كراچ پيش بيني مي شود، كار ساخت اين كاميون ها از سال2023 
آغاز خواهد شد و اين درحالي است كه آزمايش هاي جاده اي آنها در 
سال2022 به انجام مي رسد. »سرويس عمومي« كه دومين شركت 
بزرگ جمع آوري زباله و بازيافت در آمريكاست، اين سفارش خريد را 
ثبت كرده است كه مي تواند حتي به 5 هزار دستگاه نيز افزايش داشته 
باشد. اخبار مربوط به اين سفارش باعث شد تا سهام استارتاپ نيكوال 
با افزايش 22درصدي روبه رو شــود. نيكوال در اوايل سال جاري وارد 
بازار شده و درحالي كه عرضه اوليه آن 10/16دالر بوده است، ارزش 
هر سهم اين استارتاپ اكنون به 93/99 دالر رسيده است. كاميون هاي 
برقي اين استارتاپ از سيستم پيشرانه نيكوال Tre استفاده مي كنند 
كه مي تواند با يك بار شــارژ كامــل تا 150كيلومتــر حركت كند. 
موتور اين وســيله نقليه داراي قدرتي معادل هزار اسب بخار خواهد 
بود و باتري هــاي اين كاميون نيــز حداكثر 720كيلــو وات انرژي 
خواهند داشت. اســتارتاپ نيكوال همچنين برنامه ساخت يك وانت 

تمام الكتريكي را در دستور كار خود دارد.

ليسبون، شهر استارتاپي
پايتخت پرتغال، يكي از آفتابي ترين شهرهاي اروپاست. جمعيت اين 
شهر حدود 600 هزار نفر است و كسب وكارها نيز همگام با اروپا به سمت 
ديجيتال شدن رفته است، البته نه به اندازه شهرهاي مدرن اين قاره. 
به گزارش وب سايت »اي يو – اســتارتاپس«، با اين حال اكوسيستم 
اســتارتاپي ليســبون روزبه روز درحال رشد اســت. از سال201۴ 
استارتاپ هاي مستقر در اين شــهر بيش از 200ميليون يورو سرمايه 
جمع آوري كرده اند. از سال2018ميالدي، 726۴ شركت در ليسبون 
ايجاد شده اســت كه 7۴3تاي آن در بخش فناوري پيشرفته فعاليت 
مي كنند. همه گيري كوويد-19 ضربات ســختي بــه اقتصاد پرتغال 
وارد كرده اســت، اما نه به اندازه همسايه اش، اســپانيا. دولت پرتغال 
بالفاصله با بستن مرزها، شــروع به كنترل بيماري كرد و درحالي كه 
شهرهاي اين كشور ازجمله ليسبون به سمت تعطيلي و نيمه تعطيلي 
رفت، استارتاپ ها باعث شدند تا مردم بتوانند راحت از منزل امور خود 
را پيگيري كنند. پس از بحران اقتصادي سال2007، ليسبون و پرتغال 
راه هاي جديدي را براي توسعه پيدا كردند. به همين منظور تشويق به 
راه اندازي استارتاپ و همچنين سرمايه گذاري  در اين بخش، در اولويت 

قرار گرفت كه اتفاقا با استقبال بسيار خوبي نيز روبه رو شد.

100ثانيه خبر

   جرايم سنگين براي گوگل
درحالي كه استراليايي ها در حال ثبت يك شكايت عليه گوگل هستند، 
روسيه اين شركت را 1/5ميليون روبل جريمه كرد. به گزارش رويترز، 
دادگاهي در روســيه با اعالم يك رأي عليه گوگل، اين شركت را به 
پرداخت 20هزار و 350دالر به دليل نبســتن و جلوگيري نكردن از 
انتشار محتواي ممنوعه جريمه كرد. از سوي ديگر عالي ترين دادگاه 
اداري در فرانسه نيز جريمه اي 50ميليون يورويي براي گوگل درنظر 
گرفته است. علت اين حكم، عدم شفافيت درباره حفاظت از اطالعات 

كاربران اعالم شده است.
   MTN فعال در ايران مي ماند

گروه ام تي ان و شركت خدمات ارتباطي ايرانسل تأكيد كردند كه اين 
گروه آفريقايي، هيچ برنامه قريب الوقوعي براي خروج از ايران ندارد. 
اين شــركاي تجاري در بيانيه اي اعالم كردند كه هيچ برنامه فوري 
براي خروج MTN از بازار ايران وجود ندارد و 51/7ميليون مشترك 
فعال ايرانسل در جمهوري اسالمي ايران، مي توانند اطمينان داشته 
باشند كه خدماتي را كه از اپراتورشان انتظار دارند، بدون هيچ مشكلي 
دريافت مي كنند. به گزارش بلومبرگ، چندي پيش راب شاتر، مدير 
ارشد اجرايي ام تي ان از خروج اين شركت در منطقه خاورميانه طي 

يك برنامه چند ساله خبر داده بود.
   كمك ميدان مغناطيسي به رشد استخوان ها

محققان دانشــگاه دولتي ايالت باسك اســپانيا ماده اي ساخته اند كه 
نانوذرات مغناطيســي در خود دارد و به رشــد دوباره استخوان كمك 
مي كند. به گزارش نيو اطلس، اين ذرات نانو در يك قالب ســه بعدي از 
پروتئين »فيبروئين« وجود دارند. در اين مطالعه مشخص شد كه با ايجاد 
ميدان مغناطيسي، ذرات نانو واكنش نشان مي دهند، مرتعش مي شوند و 
در نتيجه ساختار، تغيير شكل مي دهد، كشيده مي شود و فشار مكانيكي 
به سلول ها وارد مي كند. در آزمايش هاي انجام شده مي توان با ايجاد فشار، 

فرايند تكثير سلول هاي استخوان را زودتر از حد تعيين شده شكل داد.
   احتمال حل يكي از دردسرهاي واتس اپ

واتس اپ قصــد دارد قابليت چت همزمان در چند دســتگاه را براي 
كاربرانش فراهم كند. به گزارش وب ســايت روزنامــه اينديپندنت، 
اكنون براي استفاده از چند دستگاه در واتس اپ نياز است تا گوشي 
اصلي به طور مرتب به اين اپليكيشن متصل باشد، اما در برنامه جديد 
محدوديت ها برداشته شده و امكانات بيشــتري در اختيار كاربران 

واتس اپ قرار مي گيرد.
   تصفيه آب با آفتاب

محققان دانشگاه مانش استراليا با استفاده از چارچوب هاي فلزي-آلي 
و نور خورشيد توانستند در كمتر از نيم ساعت آب شور و آب دريا را به 
آب آشاميدني تميز تبديل كنند. به گزارش تك اكسپلور، در اين روش، 
از فرايند نمك زدايي يا شيرين كردن آب براي رفع كمبود آب در سطح 
جهان استفاده شده است. اين مطالعه نشــان داد كه چارچوب هاي 
فلزي-آلي وابسته به تابش نور خورشيد داراي انرژي و ثبات خاصي در 

فرايند شيرين كردن آب هستند.

غول هاي فناوري در برابر ترامپ
اپل، فيس بوك، آمازون و مايكروسافت از سياست ترامپ مبني بر تعليق ويزاي كارگران خارجي به دادگاه شكايت كرده اند

تعدادي از شركت هاي بزرگ 
فناوري آمريكا ازجمله اپل، فناوری

فيــس بــوك، آمــازون و 
مايكروسافت، به يك كارزار حقوقي عليه 
قانون ممنوعيت صدور ويزاي جديد براي 
كارگــران موقت خارجي پيوســته اند كه 
دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريكا آن را 

به اجرا گذاشته است.
به گزارش بلومبرگ، اين گروه روز دوشنبه 
گذشته از دادگاه خواست كه به آنها اجازه 
داده شود تا ديدگاه اين صنعت)فناوري( به 
دادخواهي مخالفت با اين ممنوعيت اضافه 
شود. آنها مي گويند كه اين موضوع باعث 
مي شود كه »صدمات جبران ناپذيري به 

كسب و كارها و اقتصاد آمريكا وارد شود«.
ترامــپ در 22ژوئن بيانيــه اي صادر كرد 
كه براســاس آن، ويزاهاي غيرمهاجرتي، 

ازجملــه ويزاهاي H-1B براي مشــاغل 
 H-2B تخصصي با مهارت بــاال، ويزاهاي
براي كارگران شاغل در حوزه هايي غيراز 
كشــاورزي و ويزاهاي L-1بــراي نقل و 

انتقاالت درون شركتي را تعليق كرد.
از شركت هاي فناوري ديگري كه به دنبال 
بررســي پرونده دادگاه فدرال در اوكلند 
كاليفرنيا هستند، مي توان به اداب، گيت 

هاب، اينتل و مايكروســافت اشاره كرد. 
همچنين 52شــركت به طــور جداگانه 
درخواســت مشــابهي را به منظور تعليق 
اقدامات ترامپ در واشنگتن ارائه كرده اند.

اين گروه در پرونده اي كه تشــكيل داده 
نوشته اســت: »برنامه هاي تعليق ويزاي 
غيرمهاجرتي رئيس جمهور، ظاهرا از منافع 
كارگــران آمريكايي محافظــت مي كند، 

اما در واقع، به اين كارگــران، كارفرمايان 
آنها و اقتصاد كشور آســيب مي زند. اين 
اعالميه)ممنوعيــت ويــزاي كارگــران 
خارجي( به جاي محافظــت از كارگران 
داخلي در برابر تهديد رقابت هاي خارجي، 
اطمينان مي دهد كه شركت هاي آمريكايي 
براي پر كردن پست هاي با مهارت باال نياز 
به استخدام از خارج كشور دارند و تقاضاي 
داخلي به مراتب فراتــر از ميزان كارگران 

داخلي است.«
شركت هاي گوگل، اسپاتيفاي و بلومبرگ 
ال پي به طور جداگانه درخواست هايي را 
براي اعالم پشتيباني خود از حكم دادگاه 
مبني بر توقف اجراي سياســت ترامپ در 
مورد ممنوعيت ويزاي كارگران خارجي، 

ثبت كرده اند.
همچنين انجمن هــاي صنعتي، ازجمله 
اتاق بازرگاني اياالت متحده، ماه گذشــته 
شــكايت هايي را براي تعليق اين تصميم 

ترامپ مطرح كردند.

تگ پوشيدني براي ورزش در دوران كرونا 
يك شركت آلماني با توليد يك برچسب هوشمند، فاصله فيزيكي و مدت زمان مجاورت بازيكنان را كنترل مي كند 

از اين به بعد، براي اينكه تمرينات ورزشي به 
تعويق نيفتد، هنگامي كه بازيكنان ليگ ملي گزارش

فوتبال آمريكا)NFL( وارد اردوي تمريني 
مي شوند، يك تگ هوشمند پوشيدني به آنها داده مي شود 
تا فاصله فيزيكي و مدت زمان مجاورت آنها را كنترل كند.
سايت سي ان بي سي با اعالم اين خبر توضيح مي دهد كه 
در ليگ حرفه اي بسكتبال آمريكا)NBA( صداي بوقي كه 
نشان دهنده كم شدن فاصله گذاري فيزيكي است، تبديل 

به يك موضوع عادي شده است.
برچسب هاي SafeZone شــركت كينكسون آخرين 
ابزاري است كه NBA و NFL براي نظارت بر فاصله گذاري 
فيزيكي و همچنين رديابي تماس بازيكنان از آن استفاده 
مي كنند. واقعيت اين است كه ليگ هاي ورزشي چاره اي 
ندارند جز اينكــه روي اين ابزار ســرمايه گذاري كنند تا 

بتوانند در شرايط ايمن كار خود را ادامه دهند.
اين شركت مســتقر در آلمان سال هاست كه با تيم هاي 
حرفه اي براي رديابي عملكرد بازيكنان همكاري مي كند، 
اما اين بار تصميم گرفته اســت كه ويروس كرونا را مهار 
كند. مهدي بنتانفوس، مديرعامل كينكسون مي گويد: از 
زمان آغاز اين همه گيري، ما به جاي رديابي مكان اشيا يا 
دارايي هاي مردم، فناوري خــود را كمي اصالح كرديم تا 
اطالعاتي در مورد فاصله فيزيكي اشخاص به دست آوريم.

برخالف دستگاه هاي رديابي عملكرد اين شركت كه مكان 
دقيق و حركت بازيكنان را رديابي مي كند و اطالعاتي را 
در اختيار مسئوالن تيم قرار مي دهد، SafeZone فقط 
فاصله بين بازيكنان و مدت زمان تعامل آنها را اندازه گيري 

مي كند.
NBA اين دستگاه ها را در اختيار بازيكنان قرار داده است، 
اما فقط براي اعضاي رســمي ليگ و كاركنان رســانه ها 
الزامي است. NBA در سند ايمني و پروتكل هاي خود به 
بازيكنان اطمينان داده اســت كه از اين دستگاه ها براي 

دسترسي به موقعيت مكاني آنها استفاده نمي شود.
اين برچســب 1۴گرمي كه به اندازه كيف يك ايرپاد اپل 
است، يك حسگر دارد كه مي تواند به شكل يك مچ بند، 
با يك آي  دي مشخص استفاده شــود يا اينكه در داخل 
تجهيزات ورزشي در زمان بازي يا تمرين جايگذاري شود.
هنگامي كه يك بازيكن يا كارمند باشگاه در فاصله 2متري 
شــخص ديگري قرار مي گيرد، يك چراغ قرمز به عنوان 
سيگنال هشداردهنده روشن مي شــود. پس از 5ثانيه، 
صداي يك زنگ از دستگاه شنيده مي شــود كه به افراد 

هشدار مي دهد تا فاصله فيزيكي خود را رعايت كنند.
شركت كينكسون مي گويد كه تنظيمات اين دستگاه براي 
هر مشتري مي تواند شخصي سازي  شود تا فاصله فيزيكي 

مورد نظر و زمان در كنار هم بودن افراد مشخص باشد.

البته فقط بازيكنان از اين برچســب استفاده نمي كنند، 
بلكه همه افراد حاضر در محيط موظف به استفاده از اين 
دستگاه ها هستند. وقتي آنها وارد باشگاه يا اردوي تمريني 
مي شوند يك دســتگاه به آنها داده مي شود و سپس در 
پايان روز، آنها دستگاه را برمي گردانند تا ضمن ضدعفوني، 
داده ها دانلود شــود. به اين ترتيب درصورت مثبت بودن 
آزمايش يك بازيكن يا هر فرد حاضر در آن محيط، پيشينه 
تماس نزديك آنها و مدت زمان مجاورت قابل دسترسي 
است. شركت كينكسون مي گويد كه هر سنسور به عنوان 
يك آي دي منحصر به فرد ثبت مي شود. اطالعات موجود 
در دستگاه ها به وسيله شــركت IQVIA كه يك شركت 
مســتقل اســت و با NFL در مورد داده هاي مربوط به 

بهداشت و ايمني همكاري مي كند، بررسي مي شود.
پس از شناســايي يك مورد مثبــت، IQVIA كارمندان 
و بازيكناني را كه با فرد آلوده ارتباط نزديك داشــته اند، 
شناســايي مي كند تا به آنها اطالع دهد كه به مراقبت و 
آزمايش نياز دارند. با اين حال، اين فقط تيم ها و ليگ هاي 
ورزشي نيستند كه مشتري اين شركت هستند. يكي از 
بزرگ ترين شركت هاي مواد غذايي در جهان و 3شركت 
برتر دنيا در حال آزمايش Safezone هستند. در اروپا 
شــركت هاي Henkel، Oerlikon و Personio جزو 

مشتريان اين برچسب پوشيدني هستند.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

كشف آب شور بين مريخ و مشتري
دانشــمندان پس از مطالعاتي اعالم كرده اند، سيارك ِسِرس )Ceres( كه نخستين 
ســياره كوتوله )Dwarf planet( كشف شده و بزرگ ترين ســيارك در كمربند 
سياركي و بين مدار مريخ و مشتري است، مي تواند جايي براي زندگي باشد، چراكه 
زير سطح آن، اقيانوس هاي آب شور وجود دارد. به گزارش رويترز، ستاره شناسان با 
اســتفاده از اطالعاتي كه يكي از فضاپيماهاي ناســا به هنگام عبور از 35كيلومتري 

اين سيارك جمع آوري كرده بود، 
توانســتند به اين نتيجه برســند 
كه ســرس از نظر زمين شناسي، 
سطحي ســرمازده و يخي دارد، 
اما زيــر ســطح اقيانوس هاي آب 
شور يافت مي شود. كارول ريموند 
اخترشناســي كه روي اين پروژه 
كار مي كنــد گفت: »براســاس 
اطالعات به دست آمده دريافته ايم 

كه منابع آب شور بسياري در اين سيارك وجود دارد، اما درباره گستردگي آن هنوز 
نمي توانيم چيزي بگوييم.« قطر سرس حدود 950كيلومتر است و بيش از 22ميليون 
سال از عمر آن مي گذرد. آب منبع حيات است و دانشمندان بر آن هستند كه دريابند 
آيا حياتي روي سيارك سرس وجود دارد يا خير. اين احتمال وجود دارد كه موجودات 
ميكروبي بســياري در آن وجود داشته باشــند. با اين حال، مقامات ناسا رسما اعالم 
كرده اند كه عالقه و برنامه اي براي انجام تحقيقات بيشــتر در اين خصوص را ندارند. 
سرس در روز يكم ژانويه1801 توسط جوزپه پياتسي در پالرمو كشف  شد. سرس ابتدا 
به عنوان يك سياره درنظر گرفته شد، اما در دهه1850 زماني كه اشيای ديگري در 
مدار مشابه كشف شدند، اخترشناسان آن را به عنوان يك سيارك طبقه بندي كردند.

جهان استارتاپي جنجال روسيه با اعالم ثبت 
نخستين واكسن كرونا

   واكسن روسي به ايران مي آيد؟
دكتر »مينو محرز« متخصص بيماري هاي عفوني و عضو كميته علمي مبارزه با كرونا در ايران اخيرا و پس 
از خبر توليد واكسن روســي آن را يك نمايش خوانده بود. محرز با بيان اينكه براي قبول موفقيت يك 
واكسن بايد يكي از 3مركز معتبر جهان آن را تأييد كند گفته بود: »سازمان بهداشت جهاني يا سازمان غذا 
و داروي آمريكا يا اتحاديه اروپا بايد واكسن ساخت روسيه را تأييد كنند كه تا به حال اين اتفاق نيفتاده 
است.«  سازمان بهداشت جهاني نيز تأكيد كرد كه همه واكسن هاي كانديدا عليه ويروس كرونا بايد تمام 
مراحل آزمايش را پيش از ثبت پشت سر بگذارند. »كريستين ليند ماير« سخنگوي اين سازمان گفت: هر 
نوع واكسن يا دارويي بايد قبل از دريافت مجوز تمام تســت هاي آزمايشي مختلف را پشت سر بگذارد. 
برخي مواقع برخي محققان مستقل اعالم مي كنند كه به اكتشافاتي رسيده اند كه خبر خوبي است اما بين 
پيدا كردن يا داشتن سرنخي مبني بر داشتن واكســني كه كار مي كند و طي تمام مراحل آزمايشي، يك 

تفاوت بزرگ است.
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   بايد تكليف اوراق مشــاركت 
مشخص شود

رئيس شــوراي شهر 
تهران در صحن شوراي 
شهر اظهار كرد: دولت 
بايــد در بودجــه99 
تكليف 3هزارميليارد 

تومان اوراق مشــاركت را مشخص كند، با 
گذشت 5 ماه از ســال جديد هنوز اقدامي 
در اين راستا انجام نگرفته درحالي كه بايد 
تكليف اوراق مشخص شــود و براساس آن 
ناوگان حمل ونقل عمومي توسعه يابد. محسن 
هاشمي به مراســم رونمايي و ساخت قطار 
ملي مترو اشاره كرد و گفت:  اين پروژه بيش 
از 50درصد پيشرفت داشته و اعالم كرده اند 
تا بهمن يك  رام قطار ملي با 85درصد ساخت 
داخل به بهره برداري خواهد رســيد كه اين 
موضوع بسيار ارزشمند است. رئيس شوراي 
شهر تهران گفت:  عالوه بر قطار ملي امكان 
ســاخت اتوبوس هاي برقي در كشور وجود 
دارد و حتي ســاخت اتوبوس برقي ساده تر 
از مترو است. امكان ســاخت موتور و بدنه 
اتوبوس برقي در كشــور وجود دارد و فقط 
مشكل ساخت باتري داريم كه ابتدا مي توان 
از طريق واردات و بعد از آن با همكاري وزارت 
دفاع توليد باتري را نيز انجام دهيم. رئيس 
شوراي شــهر تهران در پاسخ به پرسشي 
مبني بر وضعيت انبــار نفت پايتخت گفت: 
موضوع بروز حادثه در انبار نفت سال هاست 
كه مطرح بوده و از شوراي چهارم كه در آن 
زمان زلزله نسبتًا بزرگي در پايتخت به وقوع 
پيوست مسئله مدنظر قرار گرفت و با وزارت 
نفت مكاتبه شد تا فكري به حال ايمني بيشتر 
انبار نفت كند. هاشــمي خاطرنشان كرد: 
وزارت نفت آن زمان اعــالم كرد كه انتقال 
انبار نفت از محل كنوني هزينه بااليي دارد 
لذا اقداماتي جهت افزايش بيشــتر ايمني 
و كاهش خطر انجام گرفــت ولي هنوز هم 
موضوع انتقال انبار نفت به مكاني خارج از 
تهران مطرح است.  به نظرم نياز است كه طرح 
جامع و مناسبي جهت ذخيره سازي سوخت 
در تهران اجرا شــود و مخزن سوخت مورد 
نياز پايتخت در محلي امن درنظر گرفته و از 
طريق لوله كشي سوخت در سطح شهر توزيع 
شود. رئيس شوراي شهر تهران تصريح كرد: 
هم اكنون توزيع سوخت در پايتخت از طريق 
هزار تانكر انجام مي گيــرد و از آنجايي كه 
تهران داراي خيابان هاي شــيب دار است 
امكان وقوع حادثه در هنگام تردد كاميون  ها 
وجود دارد، لذا بايــد تمهيدات الزم درنظر 
گرفته شــود. به نظرم بايد تصميم جدي در 
مورد انبار نفت گرفته شود و اقدامات الزم در 

اين راستا صورت خواهد گرفت.

 چهار دهه پس از نخســت وزيري 
مهندس مهدي بازرگان، نام او بر شورا

يكــي از خيابان هاي شــهر قرار 
مي گيرد. باتصويب شوراي شهر پنجم، خيابان 
ســازمان آب صادقيه در مناطق2و 5 به خيابان 
»مهدي بازرگان« تغيير نام خواهد يافت. 2سال 
پيش نيز شــورا نام يك خيابــان را به »محمد 
مصدق« تغيير داده بود. در دويست و سي امين 
جلسه شــورا همچنين كوچه حافظ حدفاصل 
ديباجي جنوبي تا سنجابي در منطقه3 كه محل 
زندگي مرحومه اعظم طالقاني بــود به نام وي 
نامگذاري خواهد شــد. به گزارش همشــهري، 
شوراي شــهر همچنين در جلسه روز سه شنبه  
خود ميزبان نماينده شوراياران محله كن بود و 
مشكالت اين محله را بررسي كرد. در اين جلسه 
برخي اعضا درباره تامين ايمني در بوستان هاي 
شهر تذكراتي دادند و رئيس شوراي شهر تهران 
نيز ضمن هشدار در مورد وقوع حادثه براي هزار 
تانكر انتقال سوخت در پايتخت و تأكيد بر تامين 
ايمني انبار نفت شــهران پيشنهاد كرد كه طرح 
جامعي براي ذخيره سازي سوخت و توزيع آن در 

پايتخت درنظر گرفته شود.

بررسي مشكالت منطقه5
رابط هيأت رئيسه شــوراياران منطقه5 با ارائه 

گزارشــي از فرصت ها و چالش هاي اين منطقه 
پيشــنهادهايي را در ارتباط با رفع مشــكالت 
و چالش هاي محــالت منطقه ارائه كــرد. امير 
قاســمي با اشــاره به فعاليت انبارهاي نفت در 
سطح منطقه5 گفت: در گذشــته همتي براي 
جابه جايي اين انبارها وجود نداشــت اما اكنون 
اين اميد به وجود آمده كه در شوراي شهر تهران 
تصميمي براي جابه جايي آنها انجام گيرد. البته 
اگر مســير تردد تانكرهاي حمــل بنزين از اين 
منطقه در كوتاه مدت تغييــر كند امنيت خاطر 
شهروندان تامين خواهد شد. او افزود: اين منطقه 
از نظر شــهري داراي ۷منطقه و 29محله است 
و مســاحت كل منطقه نيز 5۴00هكتار اســت 
كــه 288900واحد را درون خــود جاي داده و 
856000نفر و حدود 10درصد جمعيت تهران 

در اين منطقه زندگي مي كنند.
رابط شــوراياران منطقه5  برخي اعضاي شورا 
نظراتشان را درباره مســائل و مشكالت منطقه 
بيان كردند. وجود مراكز گردشــگري طبيعي، 
56كيلومتر معابر اصلي و شريان هاي بزرگراهي 
و همينطــور مراكــز متعدد خريــد را به عنوان 
فرصت هاي پيش روي ايــن منطقه عنوان كرد. 
پس از گزارش شــورايار منطقه 5 برخي اعضاي 
شورا نظراتشان را درباره مشكالت منطقه بيان 
كردند. مجيد فراهاني، رئيــس كميته بودجه و 

نظارت شوراي شــهر ضمن ابراز اميدواري براي 
تصويب هرچه سريع تر قانون شوراياري ها گفت: 
بزرگ ترين مشكل مســئله بودجه است كه در 
سطح مناطق وجود دارد و شــامل منطقه5 نيز 
مي شود. با وجود آنكه 52درصد افزايش بودجه در 
سال99 براي شهرداري منطقه5 وجود داشته اما 
الزام قانوني ماده68 قانون شهرداري ها كه سهم 
۴0درصدي اعتبارات بايد براي پروژه ها باشد در 
اين منطقه رعايت نشده و سهم فعلي اعتبارات 

عمراني فقط 28درصد است.
عضو كميســيون فرهنگي و اجتماعي شوراي 
شهر نيز در اين جلســه گفت: منطقه 5 توسعه 
آرامي از سال۴3 تا 58 داشته است. اين منطقه 
داراي روستاهاي زيادي بوده كه يكي از آنها كن 
اســت. مردم كن زبان خاصي دارند كه احتماال 
ادامه گويش مازني است. سرزمين بسيار آبادي 
بوده، اما روال توســعه در 30 تا 50سال گذشته 

رعايت نشده است.

احمد مسجدجامعي، با اشــاره به اينكه قواعد 
ساخت وساز در منطقه به هم ريخته است گفت: 
در سال58 تا 66 با گسترش ناگهاني ساخت وساز 
چندصد واحد تذكر دريافــت كرده اند كه اين 
ســاختمان ها اتفاقا ساخت و ســازهاي جديد 
هســتند و اين موضوع قابل مطالعه اســت. از 
ســال66 تا ۷3 نيز در ارتفاعات ساخت وســاز 
مي شــود درحالي كه مســير كن يــك زماني 
مســير تفريحي تهران به امامــزاده داوود بود. 
سيدمحمود ميرلوحي، عضو كميسيون برنامه 
و بودجه شــوراي شــهر نيز گفت: منطقه 5 به 
دليل نزديكي به منطقه 22 مي تواند هواي پاك 
را وارد شــهر كند، اما اگر غفلت كنيم، به زودي 
شاهد بروز مشكالتي در اين منطقه خواهيم بود. 
سيدآرش ميالني، رئيس كميسيون سالمت و 
محيط زيست شوراي شهر نيز گفت: در منطقه5 
تمركز روي مســائل ترافيكي اســت كه نشان 
مي دهد رونــد افزايش جمعيــت درآن منطقه 
وجود خواهد داشــت. بنابر ايــن ظرفيت هاي 

شوراي شهر تهران يك خيابان در غرب پايتخت را به نام 
اولين نخست وزير انقالب تصويب كرد

 خياباني به نام 
»مهندس بازرگان«

اسامي جديد برخي از خيابان هاي تهران طبق مصوبه ديروز شوراي شهر
نام جديدنام قبلي منطقه
مهندس مهدي بازرگانخيابان سازمان آب2و 5
سرلشكر خلبان شهيد مكريپل بي نام در محدوده تهرانسر21
شهيد علي اكبر كالتهگذر عدالت11
جهادگر شهيد محمد تقي رضويخيابان شاهد1

شهيد آقاسي زادهخيابان سراج19
شهيدان مايليخيابان آزادي سعيدي تا بلوار يافت آباد18
ميدان دانش آموزميدان باربري16

براساس سند برنامه  5 ساله ســوم توسعه شهر تهران، شهرداري 
مسئول اصلي حفظ ايمني فضاهاي عمومي شهر است. جاي تأسف 
است كه به رغم 2 تذكر قبلي اينجانب در سال هاي ۱397 و ۱398 
اقدام جدي در اين زمينه براي پيشگيري از تكرار حوادث ناگوار در 
بوستان ها انجام نشده است. بر همين اساس و با عنايت به اهميت 

فراهم كردن فضايي امن و ايمن براي حضور شــهروندان معزز تهراني در بوســتان ها و 
پارك هاي محلي در اجراي بند3 ماده80 قانون شوراهاي اسالمي كشور، درباره »لزوم توجه 
به ايمني بوستان ها، پارك هاي محلي و فراهم آوردن زمينه حضور امن و ايمن خانواده ها« 

براي سومين بار به شهردار تهران تذكر مي دهم.

 در سال هاي اخير شاهد حوادث تلخي در بوستان ها و فضاهاي عمومي تهران بوده ايم. فوت فاطمه 
كودك 5 ساله بر اثر سقوط آب نماي پارك كوهسار و فوت كودك 6 ساله در استاديوم آزادي بر اثر 
برق گرفتگي نمونه هايي از حوادث رخ داده در فضاهاي عمومي تهران بوده است. همچنين فوت 
نوجوان ۱3ساله در حوضچه بوستان الغدير، فوت كودك ديگر در بوستان مجاور بيمارستان شهيد 
فهميده به دليل برق گرفتگي و جانباختن 2 عابر پياده در حادثه واژگوني يك دستگاه جرثقيل در 

پياده رو نمونه هاي ديگري از حوادث در فضاهاي عمومي طي سال هاي اخير بوده است. از شهردار تهران درخواست دارم 
احكام پيش بيني شده در برنامه 5 ساله ســوم در حوزه ايمني و افزايش تاب آوري شهري به ويژه ماده89 برنامه را كه بر 
بازنگري در ساختار HSE شهرداري تهران تأكيد دارد، انجام دهد تا در آينده شاهد تكرار وقوع چنين حوادث تلخي 

براي شهروندان نباشيم.

پس از گذشــت چند روز از حادثه حريق در كلينيك سينا، حساسيت نسبت به 
رعايت مسائل ايمني در تهران فروكش كرد و همچنان در سطح شهر شاهد بروز 
حوادث مختلف هستيم. نوجوان ۱3ساله اي كه در بوستان الله جان خود را از دست 
داده با پدر خود در حال ورزش كردن بوده كه به دليل تكيه به پايه چراغ برق دچار 
برق گرفتگي شده و جان خود را از دست داده است و درخصوص اين سهل انگاري 

بايد با مقصران برخورد شود.  پيمانكار در نگهداشــت و رعايت نكات ايمني و رسيدگي نكردن بموقع به 
تأسيسات كوتاهي كرده و بايد اقدامات الزم در اين زمينه انجام مي گرفت. بايد از سوي شهرداران مناطق 
نظارت جدي و كاملي بر رعايت نكات ايمني و عملكرد پيمانكاران انجام شــود تا شاهد چنين حوادثي 

به دليل كوتاهي و قصور نباشيم.

افشين حبيب زاده زهرا صدراعظم نوری مجيد فراهانی

محيط زيســتي منطقه بســيار حياتي است و 
حفاظت از اين ظرفيت ها براي اينكه به سرنوشت 
ديگر مناطق تهران دچار نشود بسيار مهم است. 
موضوع ديگر مسئله شهرك هاي منطقه و حفظ 
فضاي سبز اين مناطق اســت كه به طور مثال 
شهرك اكباتان اكنون با اين مشكل مواجه است 
و بخشي كه قرار بود فضاي سبز باشد بالتكليف 

مانده است.
حجت نظــري، عضــو كميســيون فرهنگي و 
اجتماعي شــوراي شهر هم با اشــاره به مشكل 
ترافيك در منطقه 5گفت: بزرگراه شهيد ستاري 
به واســطه مركز خريد كورش ترافيك سنگيني 
دارد. هم اكنون عمال باالتر از شهرك اكباتان، بنياد 
مسكن يك مجتمع وسيعي را ساخته است كه اگر 
در اين منطقه مردم ساكن شوند ترافيك بزرگراه 
شهيد ستاري به اهالي هم اجازه تردد نخواهد داد.

سيدحسن رسولي، نايب رئيس كميسيون برنامه 
و بودجه شــوراي شهر تهران با اشــاره به اداره 
شهرك هاي مسكوني از ســوي هيأت مديره ها 
گفت: شــهرك هاي اكباتان و آپادانــا االن در 
قلب منطقه5 قرار دارند و پيشنهاد من به آقاي 
حناچي اين است كه براي تعيين تكليف تقسيم 
كار بين شهرداري و هيأت مديره اين شهرك ها 
كه مهلت قانوني آنها گذشته و يا انگيزه الزم را 
ندارند اما مالك مشاعات هستند، اليحه اي تحت 
عنوان تعيين تكليف مسئوليت هاي شهرداري 
و هيأت مديره شهرك هاي مســكوني واقع در 
تهران ارائه كنند كه موضوع تعيين تكليف شود. 
ناهيد خداكرمي، رئيس كميته سالمت شوراي 
شهر تهران نيز در پايان اين بخش از جلسه شورا 
پيشــنهاد طراحي منطقه كن به عنوان پرديس 

سالمت شهر تهران را مطرح كرد.
حجت نظری،عضو شورای شــهر و رئيس ستاد 
توان افزايی و حمايت از فعاليت ســازمان های 
مردم نهاد شهر تهران هم ابتداي جلسه در نطق 
پيش از دستورش  از نقش شــورا در حمايت از 

سازمان های مردم نهاد گفت.
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بازي دوشنبه شب اســتقالل و سپاهان در 
مرحله يك چهارم نهايي جام حذفي از يك 
جهت به مســابقه اي تاريخي تبديل شد، 
چراكه نخستين استعفاي امير قلعه نويي در 
عمر 20ساله سرمربيگري اش بعد از همين 
بازي اتفاق افتاد. قلعه نويي كه از دوره دوم 
تا نوزدهم به عنوان ســرمربي در ليگ برتر 
ايران حضور داشته تا به حال نه اخراج شده 
بود و نه استعفا داده بود. اما اين اتفاق نوبرانه 
ساعتي بعد از شكســت مقابل استقالل رخ 
داد تا ژنرال براي نخستين بار فصل را ناتمام 
بگذارد. استعفاي قلعه نويي بعد از باختن به 
شاگرد سابقش، بالفاصله به مهم ترين خبر 
فوتبال ايران تبديل شد و جالب اين بود كه از 
همان نخستين دقايق، گمانه زني ها درباره 
مقصد آينده اين مربي هم آغاز شــد. ظاهرا 
حــدس زدن تيم بعــدي قلعه نويي، آنقدر 
موضوع جذابي است كه اهالي رسانه حتي 
يك ساعت هم وقت تلف نكردند و از همان 
دوشنبه شــب بحث ها را در اين مورد آغاز 
كردند. در جريان ايــن بحث ها نام گل گهر 
سيرجان، مس كرمان و ذوب آهن اصفهان 
بيش از ديگر تيم ها شنيده مي شد. صدالبته 
هنوز خيلي زود است كه برنامه آينده امير 
قلعه نويي و مقصد بعدي او مشــخص شود 

اما نكته مهمي كه از همين االن جلب توجه 
مي كنــد، رديف شــدن اســامي تيم هاي 
كوچك و متوســط به عنــوان گزينه هاي 
احتمالي اســت. بعد از حــدود 16دوره از 
ليگ برتر كه به حضور قلعه نويي در تيم هاي 
بزرگ و مدعي قهرماني عادت كرده بوديم 
حاال براي نخســتين بار نام هيچ يك از اين 
تيم ها در ميان احتماالت نيست. تا همين 
دو سه هفته قبل از قلعه نويي به عنوان گزينه 
اول استقالل براي فصل آينده ياد مي شد اما 
حاال احتمال رفتن او به استقالل صفر است 
و احتمال حضورش در تراكتور و سپاهان و 
ساير مدعيان هميشــگي هم بيشتر از اين 
نيست. به اين ترتيب قلعه نويي - اگر اساسا 
عالقه اي به ادامه حرفه مربيگري داشــته 
باشد- از اين پس در تيم هاي ميانه جدول يا 
حتي تيم هايي كه براي فرار از سقوط تالش 
مي كنند، ديده خواهد شد. با اين حساب امير 
قلعه نويي به جرگــه مربياني از قبيل مجيد 
جاللي خواهد پيوســت. مربياني كه سابقه 
قهرماني در ليگ را دارند اما ديگر در كورس 
قهرماني حضور ندارند و در جاهاي ديگري از 
جدول ليگ روزگار مي گذرانند. چون ديگر 
كســي تيم پرهزينه اش را به اميد قهرماني 

به دست آنها نمي دهد

  ساكن طبقه وسط
  ديگر هيچ نيمكت بزرگي براي امير قلعه نويي وجود ندارد

 آيا طبقه اجتماعي او تغيير مي كند؟

 استقاللي ها نيم سكه گرفتند
استقاللي ها كه قبل از ديدار با سپاهان در ديدار حذفي از مديران باشگاه پاداش دريافت كرده بودند، پس از پايان 
بازي و صعود به نيمه نهايي هم پاداش گرفتند. براساس اخبار رسيده يكي از حاميان باشگاه پس از ديدار با سپاهان 
به هر يك از بازيكنان و كادرفني يك نيم سكه هديه داده است.

سپاهان طي 9روز 2بار به استقالل باخت اما شكست دوم شكل و شمايل كامال 
متفاوتي با شكست اول داشت. در بازي اول 2تيم، سپاهان اصال چهره يك تيم 
بازنده را نداشت و نتيجه بازي مي توانست كامال برعكس باشد. اما در بازي دوم 
استقالل كامال برتر از حريف بود و سپاهان با ارائه ضعيف ترين نمايش خود در 
اين فصل كامال مستحق شكست بود. اين موضوعي است كه آناليزهاي بعد از 
بازي و ديتاهاي ثبت شده كامال آن را تاييد مي كنند. در اين گزارش با تكيه بر 

آناليزهاي سايت مرجع متريكا به مقايسه اين 2 بازي پرداخته ايم.

  سپاهان نصف شد، استقالل 4برابر
از بازي ليگ تا جدال حذفي، تعداد پاس هاي بازيكنان ســپاهان دقيقا 130پاس 
افت كرد و تعداد شــوت هاي در چهارچوب اين تيم هم نصف شــد. در آن طرف 
ميدان، اســتقالل در تمام آيتم هــا آمارش را نســبت به بــازي اول بهتر كرد و 
باالتر از ســپاهان ايســتاد. نگاهي به آمارهاي 20 بازي بيندازيــم؛ در بازي اول 
مالكيت توپ 56-44 به ســود ســپاهان بود. ســپاهاني ها 510پــاس با دقت 
85درصد ردوبدل كردنــد و اســتقاللي ها 382پاس با دقــت 83درصد. نتيجه 
اين چرخاندن توپ در نهايت 10شــوت براي سپاهان و 5 شــوت براي استقالل 
بود كه در شــوت هاي داخل چهارچوب ســپاهان برتري مطلق 4 بر يك داشت. 
يعني اســتقالل در حالــي 2گل زد كه فقط يــك ضربه در چهارچوب داشــت! 
فرصت شــليك همان يك ضربه هم با اشــتباه واضح داور، نصيب دياباته شــده 
 بود. اما در مقابل زردپوشان موقعيت هاي بيشــتري خلق كردند و گل زيبايي هم

 زدند.

در بازي دوم اما هيچ خبري از موقعيت ســازي سپاهاني ها نبود و حسين حسيني 
روز آرامي را سپري كرد. تعداد شوت هاي در چهارچوب كه در بازي ليگ 4-1 به 
سود سپاهان بود در بازي حذفي 4-2 به سود استقالل شد. در تعداد پاس هم ديگر 
خبري از برتري فاحش سپاهان نبود و سايت مرجع متريكا، آمار 380 به 323پاس 
را ثبت كرد. يعني 2 ضربه كم خطر به چهارچوب دروازه استقالل، در مقابِل 4ضربه 
در چهارچوب آبي پوشان كه 2 ضربه تبديل به گل شــد و پيش از آنها ضربه علي 

كريمي از داخل 6  قدم هم حسابي پيام نيازمند را به دردسر انداخت.

 كريمي، مهره وزير فرهاد
نمرات فني كه بازيكنان در اين 2 بازي كسب كردند هم شاهد ديگري براي برتري 
آبي پوشان در بازي دوم است. در بازي اول شيخ دياباته با نمره7.49 بهترين بازيكن 
ميدان شد و سپاهان هم با محمد محبي)7.15( و علي قرباني)7.09( 2 بازيكن با 
نمره باالي 7 داشت. اما در بازي دوم شرايط كامال زيرورو شد؛ سپاهان هيچ بازيكن 

درخشاني نداشت و بهترين بازيكن اين تيم پيام نيازمند با نمره6.77 بود كه نمره 
متوسطي است. ماجرا وقتي جالب مي شــود كه بدانيم نمره ضعيف ترين بازيكن 
استقالل هم از نمره نيازمند باالتر بوده اســت. محمد دانشگر با 6.98 پايين ترين 
نمره را در بين آبي هــا گرفت، 9بازيكن نمره بين 7 تــا 8 گرفتند و علي كريمي با 
نمره عالي 8.92 بهترين بازيكن زمين شــد. كريمي 7عملكــرد دفاعي و 5 نبرد 
هوايي موفق داشت، 3شوت در چهارچوب زد و گل دوم بازي را هم به نام خودش 
ثبت كرد تا در همه آيتم ها درخشان ترين بازيكن تيمش باشد. البته در درخشش 
فوق تصور اين بازيكن، فرهاد مجيدي بــا تاكتيك هاي موثرش در بازي دوم نقش 
غيرقابل انكاري داشــت. سرمربي جوان استقالل دوشنبه شــب در غياب نيمي از 
چهره هاي هجومي  تيمش، علي كريمي را در پســت شماره10 به بازي گرفت و با 
نمايش عالي او در پست جديدش مهم ترين بازي فصل را از آن خود كرد. مجيدي 
با همين تصميم هوشمندانه، كادر فني حريف را مغلوب خود كرد و امير قلعه نويي 

را به استراحت اجباري فرستاد.

  حقش نبود، حقش بود
    برخالف بازي اول، استقالل اين بار تيم برتر ميدان بود

  و براي حذف سپاهان نيازي به اشتباه داور نداشت

رسول بهروش| حتي پيش از بازي حذفي استقالل و سپاهان هم تحليل ها 
مبتني بر اهميت خارق العاده اين مســابقه براي امير قلعه نويي بود. به 
داليل متعدد از بازي دوشنبه شب به عنوان شيشه عمر مربيگري امير 
ياد مي شد. نهايتا هم او باخت و ساعتي بعد استعفا داد. در مورد دوران 
ناموفق حضور قلعه نويي در سپاهان، حرف زياد است، اما عجالتا اين 

4نكته را بخوانيد.

1  سورپرايز غم انگيز سپاهان براي بازي با استقالل، سپردن بازوبند كاپيتاني 
به اميد نورافكن بود؛ تازه جواني كه در دو تقابل قبلي برابر تيم سابقش جنجال 
ساخته و شايد حتي از دايره ادب خارج شده بود، اما در جدال سوم پاداش همه 
كارهاي ناصوابش را با طاليه داري طاليي پوشان گرفت. اين اتفاق در تيمي رخ 
مي داد كه سرمربي اش الاقل به صورت تئوري و در مقام ادعا، هميشه از حفظ 
حرمت ها و رعايت آداب كوچك تري و بزرگ تري دم مي زد. قلعه نويي بازي 
با استقالل را پيش از سوت آغاز باخت. افســوس؛ اين امير را حتي خود امير 

هم نمي شناسد.
2   خشم و اخراج امير قلعه نويي بين دو نيمه بازي با استقالل، فرصت حضور 
او در نشست خبري بعد از بازي را گرفت. در غيراين صورت، شايد باز هم مشتي 
واژه و جمله تكراري از زبان ژنرال مخلوع مي شنيديم. واقعيت اما اين است كه 
پنهان شدن پشت سنگر كلمات، عمر كوتاهي دارد. شايد پارسال همين موقع 
مي شد با عباراتي همچون »مهندسي نتايج« روي ناكامي ها سرپوش گذاشت، 
اما كمي كه طول بكشد، حوصله مردم سر مي رود. اصال  گيريم پنالتي ميزبان 
اشتباه بود؛ سپاهان در مهم ترين بازي فصلش با حضور امثال سروش رفيعي، 
مهدي كياني، محمدرضا حســيني، اميد نورافكن و استنلي كي روش حتي 
يك موقعيت گل جدي هم روي دروازه استقالل خلق نكرد. آبي ها بايد چند 
مصدوم و غايب ديگر مي داشتند تا سپاهان الاقل به 2موقعيت جدي گلزني 

دست پيدا كند؟ 
3  در بخشي از استعفانامه مجازي قلعه نويي از سپاهان آمده است: »اميدوارم 
روزي دروغ ها در مورد هزينه هاي ما برمال شود.« امير هميشه اعتقاد داشته 
در مورد مخارج انجام شده در سپاهان بزرگنمايي شده و آنها به قول خودش 
از نظر هزينه، پنجمين تيم ليگ بوده اند. ما اما اگر قرار باشد حداقل يك قلم از 
هزينه هاي اضافي اخير در سپاهان را يادآوري كنيم، روي مربي دروازه بان هاي 
پرتغالي اين تيم انگشــت مي گذاريم. بعد از قطع همــكاري روي تاوارس با 
ســپاهان، قلعه نويي با وجود همه ادعاهايش در مورد لزوم حمايت از مربيان 
ايراني، ترجيح داد براي 9بازي ليگي و مسابقات حذفي باقيمانده از اين فصل 
باز هم يك مربي پرتغالي ديگر به اسم »واسكو اوورا« جذب شود. سپاهان بعد از 
اين داستان 8بازي انجام داد و پيام نيازمند 8گل خورد. آيا واقعا اين انتخاب در 
چنين شرايطي سودمند بود؟ هزينه اضافي يعني همين و البته خيلي چيزهاي 
ديگر؛ مثل جذب و حفظ محسن مسلمان به عنوان گران ترين تماشاگر ليگ!

4  عاقبــت اينكه امير قلعه نويي ســال ها يك نفس و بي وقفــه عليه عادل 
فردوسي پور موضع گرفت. او بارها ادعا كرد امثال عادل دشمن فوتبال هستند 
و با برنامه ريزي قبلي در راستاي خلوت كردن ورزشگاه ها عمل مي كنند. سياهه 
اتهاماتي كه امير به فردوسي پور نسبت مي داد، آنقدر طوالني است كه حتي 
يادآوري بخشــي از آن هم مالل آور به نظر مي رسد. حاال اما طعنه آميز است 
كه بدترين سال مربيگري قلعه نويي همزمان با غياب و سكوت تلخ عادل رخ 
مي دهد. خاموشي چراغ نود هفده ماهه شده و حاال روي ميز مجري محبوبش 
هندوانه حراج مي كنند. در چنين روزگاري، اميــر بدترين نتايج عمرش را 
مي گيرد، در استاديوم ها از دوست و دشمن شعار كنايه آميز مي شنود، از سوي 
رسانه هاي بومي گوشه رينگ كشانده مي شود و براي نخسين بار در عمرش 
استعفانامه مي نويسد. نه بزرگوار؛ مشكل شما عادل نبود. آيينه چون نقش تو 

بنمود راست، خود شكن، آيينه شكستن خطاست!

  نه؛ مشكل تو عادل نبود
4نكته در مورد امير قلعه نويي بعد از نخستين استعفاي عمرش
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 فينال حذفي با نظر اسكوچيچ

مسئول برگزاری مسابقات جام حذفی در خصوص تاريخ فینال اين مسابقات گفته است: »سعی می کنیم فینال جام حذفی 
را به فاصله نهايتا يک هفته از مسابقات نیمه نهايی برگزار کنیم اما اين مساله نیاز به برگزاری جلسه با سرمربی تیم ملی 
دارد. تیم ملی در روزهای يازدهم و هفدهم بازی دارد و به همین خاطر بايد با اسكوچیچ هماهنگی و تعامل داشته باشیم.«

فوتبال در اروپا به شدت داغ شده. امشب ليگ قهرمانان با ديدار پاري سن ژرمن 
و آتاالنتا آغاز مي شود اما داغ شدن فوتبال از پريشب و با ديدار تيم هاي اينتر با 
لوركوزن و منچستريونايتد با كپنهاگن شروع شــد. اينتر و منچستريونايتد به 

زحمت توانستند خود را به نيمه نهايي ليگ اروپا برسانند.
  لوكاكو كه زننــده گل دوم اينتر در برد 1-2مقابل حريــف آلماني بود براي 
نهمين بار پياپي در ليگ اروپا گل زد كه اين يك ركورد اســت. فقط كريستيانو 
رونالدو در ليگ قهرمانان با گلزني در 11بازي پياپــي ركورد بهتري از مهاجم 
بلژيكي دارد. او به ترتيب به تيم هاي ولفسبورگ، يانگ بويز )3(، يانگ بويز )2گل 
در بازي برگشت(، ديناموكي يف )رفت و برگشت(، لوگورتس )رفت و برگشت(، 

ختافه و لوركوزن گل زد.
  اينتر براي نخســتين بار از فصل 2009/10به مرحله نيمه نهايي مسابقات 

اروپايي رسيد؛ در آن فصل اينتر با مورينيو فاتح جام باشگاه هاي اروپا شد.
  الكسيس سانچس كه اخيرا موفق شــده خودش را از بند قرارداد با منچستر 
رها كند و با اينتر قرارداد قطعي ببندد، در اين بازي مصدوم شد و ادامه فصل را 

از دست داد.
  در همــه رقابت هــاي فصل جــاري تاكنــون 21ضربــه پنالتــي به نفع 
منچستريونايتد گرفته شــده است؛ منچســتريونايتد از اين نظر بين تيم هاي 
5 ليگ معتبر اروپايي ركورددار است. سولسشــر در توجيه اين همه پنالتي كه 
نصيب تيمش شده گفت: »ما هجومي بازي مي كنيم و طبيعي است كه برايمان 

پنالتي بگيرند.«
 يانسون، دروازه بان كپنهاگن در بازي با منچستريونايتد 13سيو موفق داشت. 

چنين موردي حداقل از سال2009 در ليگ اروپا بي سابقه است.
  امشب پاري سن ژرمن براي رؤياي ليگ قهرمانان خود به مصاف هجومي ترين 
تيم ســري آ مي رود؛ آتاالنتا كه ايليچيچ را به دليل مسائل خانوادگي در اختيار 
ندارد. پاري ســن ژرمن تنها تيمي نيســت كه هنوز رؤياي دست نيافته ليگ 
قهرمانان دارد. بين همه تيم هاي حاضر در مرحله يك چهارم پاياني تنها بايرن 
مونيخ و بارسلونا سابقه قهرماني در اين تورنمنت را دارند كه يكي از آنها در بازي 
روياروي جمعه شب از دور رقابت ها كنار خواهد رفت. از ميان مربيان هم فقط 

گوارديوال سابقه قهرماني در اين رقابت ها را دارد.
- تيم فرانسوي در گروه رئال بدون شكســت باال آمد و تنها يك باخت در بازي 
رفت مرحله قبلي به دورتموند داد اما آتاالنتــا در 3 بازي اول ديدارهاي مرحله 
گروهي بردي نداشت و بعدا خودش را باال كشيد تا در دور قبلي 8-4در رفت و 

برگشت والنسيا را در هم بكوبد.
  در تركيب پاريس دي ماريا محروم است و وراتي و كورتساوا مصدوم. امباپه 

هم معلوم نيست به اين بازي برسد. كاواني و مونير هم از ليست خط خورده اند.
  پاري سن ژرمن با قهرماني در ليگ ناتمام فرانسه كارش را پايان داد اما بعد از 
قرنطينه 2 جام حذفي و اتحاديه اين كشور را فتح كرد. آتاالنتا هم پايين تر از يووه 

و اينتر و باالتر از التزيو در سري آ سوم شد.
  آمار گلزني پاريس در اين فصل ميانگين 2.25گل در هر بازي و آمار حريف 
2 گل بوده و گل هاي خورده هر يك هم يك گل است. 2 تيم پيش از اين، سابقه 

رويارويي با هم نداشتند.

  اروپا داغ شد
  از پريشب، هر شب بازي لیگ اروپا و لیگ قهرمانان داريم

   راز اختالف مجيدي و مطهري؛ مربي بدنساز
  شنیده ها مي گويد برخالف تصور عمومي آماري که از عملكرد بازيكنان در تمرينات به دست سرمربي 

استقالل مي رسد، به سود مطهري نیست

اميرحســين اعظمي| اين روزها يكــي از مهم ترين اتفاقات 
حاشــیه اي براي آبي هاي پايتخت، ماجراي اختالف فرهاد 
مجیدي و ارسالن مطهري است که هفته گذشته رسانه اي شد. 
البته اين موضوع بالفاصله با واکنش مهاجم آبي ها روبه رو شد 
و مطهري وجود اختالف با مجیدي را تكذيب و به اين موضوع 
اشاره کرد که بازي کردن بازيكن به تصمیم سرمربي مربوط 

مي شود.

مطهري با اين مصاحبه قصد داشــت اوضاع را آرام کند ولي 
عدم خوشــحالي اين بازيكن بعد از گلش مقابل شهرخودرو 
دوباره شايعات را درخصوص اختالف اين بازيكن با سرمربي 
آبي ها بیشــتر کرد. البته مطهري، مجیدي و ديگر اعضاي 
کادرفني آبي ها ديگر صحبتي در اين باره انجام نداده اند ولي 
به نظر مي رسید برخي دلخوري ها همچنان ادامه دارد که ريشه 

اين موضوع مربوط به چندهفته پیش است.

قرعه كشي مرحله نيمه نهايي جام حذفي روز گذشته در 
محل سازمان ليگ برگزار شــد و اتفاق جالبي كه همه 
درباره آن صحبت مي كردند، باالخره رخ داد. از لحظه اي 
كه بازي استقالل و سپاهان در مرحله يك چهارم نهايي 
به پايان رســيد، همه درباره يك احتمال هيجان انگيز 
يعني برگزاري داربي تهران در مرحله نيمه نهايي صحبت 
مي كردند. اين فانتــزي باالخره با قرعه اي كه افشــين 
پيرواني و سعيد رمضاني سرپرست هاي 2 تيم برداشتند، 
به واقعيت بدل شد و حاال 2تيم پرطرفدار پايتخت بايد 
بدون حضور طرفــداران خود در يكــي از روزهاي 4يا 

5شهريورماه در ورزشگاه آزادي به مصاف هم بروند.
مراسم قرعه كشــي جام حذفي كه به طور زنده از شبكه 
ورزش سيما هم پخش مي شد، با اتفاقات جالب و بعضا 
عجيبي همراه بود. در همان شــروع قرعه كشــي وقتي 
مسئوالن سازمان ليگ از سرپرســت تراكتور خواستند 
براي برداشــتن نخستين گوي پشــت ميز قرعه كشي 
برود، ايوب ذوالفقاري از رفتن امتناع كرد و از مسئوالن 
خواست ظرف را نزد سرپرست ها ببرند! بعد از چند دقيقه 
كش وقوس باالخره خواســته سرپرست تراكتور اجابت 
شد و او قرعه شــماره2 را براي تيمش برداشت. بعد از او 
نوبت به افشين پيرواني رسيد كه قرعه شماره4 را براي 
پرسپوليس برداشت و مشخص شد پرسپوليس و تراكتور 
به يكديگر برخورد نخواهند كرد. نفر سوم سعيد رمضاني 

بود كه با برداشتن قرعه استقالل تكليف 2بازي را روشن 
مي كرد. رمضاني قرعه شــماره3 را از ظرف خارج كرد تا 
داربي نودوســوم تهران با دست هاي او شكل بگيرد. بعد 
از اينكه سرپرســت نفت مسجدســليمان هم به شكل 
فرماليته گوي شماره يك را از ظرف خارج كرد، نوبت به 
مصاحبه كوتاه با سرپرســتان 4تيم رسيد. در اين بخش 
سرپرستان تيم ها به نوبت پشــت تريبون رفتند تا چند 
كلمه اي درباره قرعه كشــي صحبت كنند و هنگامي كه 
افشين پيرواني به شكلي كنايه آميز به داوري بازي هاي 
اخير استقالل اشاره كرد، ادامه برنامه به جدال لفظي و 
حتي كري خواني طرفين بدل شد. پيرواني بعد از تأكيد 
بر اينكه »ما به عنوان قهرمان بــه ميدان مي آييم«، ابراز 
اميدواري كرد »اتفاقات اخيــر« در بازي اين تيم مقابل 
استقالل تكرار نشوند. بالفاصله سعيد رمضاني در جايگاه 
قرار گرفت و خطاب به پيرواني گفت: »لطفا از بحث هاي 
حاشــيه  اي پرهيز كنيد. كيفيت بازي استقالل در اين 
روزها كامال مشخص است و هم اكنون استقالل بهترين 
تيم ايران اســت.« با اين روند، ديگر تعجبي نداشت كه 
سرپرســت تراكتور هم در ادامــه از جام هاي حذفي در 
سال هاي دور و نزديك و قهرماني هاي تراكتور بگويد. اين 
مراسم كوتاه اما پرحاشيه بعد از 20دقيقه به پايان رسيد 
تا همه منتظر يك نيمه نهايي پرحاشيه و جذاب در هفته 

اول شهريورماه باشند.

   داربي تهران به انتخاب استقالل
حاشیه ها و کري هاي داربي  حذفي از همان نخستین لحظات بعد از قرعه کشي آغاز شد

  اختالف با مربي بدنساز
ماجراي دلخوري مطهري مربوط به يكي از مربيان بدنساز استقالل مي شود. گويا اين مربي كه آمارهاي خاصي از وضعيت تمريني 
بازيكنان استقالل به مجيدي ارائه مي دهد، در يك مقطع زماني بر اين عقيده بوده كه مطهري شرايط خوبي در برخي آيتم هاي تمريني 
ندارد و انجام برخي تمرينات توسط مهاجم استقالل با كيفيت كامل انجام نمي شود. برخي از آمارهاي مربوط به تمرينات استقالل 
هم در اختيار مجيدي قرار مي گيرد كه اين موضوع البته با ناراحتي مطهري همراه مي شود. او حتي در چند بازي نيمكت نشين شد كه 
اين موضوع شايعه اختالفش با مجيدي را بيشتر كرد. البته اين را هم بايد درنظر گرفت كه مطهري از زمان حضور در استقالل يكي از 
بازيكنان تأثيرگذار تيمش بوده و هرگز انتظار نداشته كه در مورد وضعيت و كيفيت تمرينات، توسط كادرفني مورد انتقاد قرار بگيرد.
اواخر خردادماه كه استقالل خودش را آماده شروع مجدد مسابقات ليگ برتر مي كرد، مصدوميت جدي چندبازيكن اين تيم واكنش 
كاوه ستوده، پزشك آبي پوشان را به همراه داشت و او با انتقاد صريح از شيوه بدنسازي بازيكنان، از مربي بدنساز استقالل خواست كه 
در نحوه تمرينات بدنسازي بازنگري كند. حرف هاي ستوده تنش هايي در استقالل ايجاد كرد ولي درنهايت مجيدي با منتشركردن 
يك استوري در اينستاگرام حمايت قاطعانه اي از مربي بدنساز تيمش انجام داد. اين مربي در استقالل يكي از خط قرمزهاي مجيدي 

است و اعتقاد ويژه سرمربي آبي ها به بدنساز تيمش باعث شده او جايگاه مستحكمي در اين تيم داشته باشد.
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   اتصــال مازندران بــه شــبکه حمل ونقل ریلی 
پایتخت، موضوعی است که بیش از 15سال پیشینه مازندران

دارد و تاکنون مسئوالن مختلفی درباره آن اظهار 
نظر کرده اند؛ از پیشــنهاددهندگان اجرای ایــن طرح، یعنی 
»محسن نریمان« نماینده اســبق بابل در مجلس و »عزت اهلل 
یوسفیان مال« نماینده آمل در دوره های هفتم، هشتم، نهم و دهم 
تا استاندار سابق مازندران که اکنون وزیر راه و شهرسازی است و 
حتی برخی اعضای شورای شــهر تهران. البته درباره این پروژه 

نقدهایی نیز مطرح است. مانند این که به 
دنبال افزایش جمعیت شناور در استان 
پس از اجرای این طرح و مناسب نبودن 
زیرساخت های حمل ونقلی بین شهری 
چالش های ترافیکی، اجتماعی و محیط 

زیستی زیادی ایجاد می شود.
 اما صرف نظر از نقــد و نظرها، آنچه که 
فعال درباره این پروژه خــاص و بزرگ 
به چشــم می خورد، متوقف بودن آن 
و حرکت در مســیر فراموشی به دلیل 
اولویت بندی های اجباری ناشی از کمبود 
اعتبارات اســت. مســئوالن مازندران 
می گویند شرایط اقتصادی باعث شده 
که اعتبــارات اختصاص یافتــه به این 

استان صرف پروژه هایی شود که پیشرفت فیزیکی باالیی دارند 
اما نیمه تمام مانده اند نه پروژه هایی که بعد از گذشــت سال ها 

درجا زده اند. 

خاموشی پروژه
طبق اطالعات ثبت شده در سایت شرکت پیمانکار پروژه مترو 
تهران- آمل، زمان اجرای این طرح سال 1393 عنوان شده بود و 
کارفرما هم شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 
است، اما نکته مهم آن است که از سال 93 تا امروز این پروژه فقط 
18 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است؛ پروژه ای که برای اجرای 

آن برنامه زمانی پنج ساله در نظر گرفته شده بود.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران دلیل متوقف ماندن و طوالنی 
شدن عملیات اجرایی این پروژه را کمبود اعتبار عنوان می کند و 
به همشهری می گوید: در حال حاضر با توجه به کمبود اعتبارات، 
اولویت استان در بخش حمل و نقل تکمیل محورهای مواصالتی 

اصلی استان یعنی هراز، سوادکوه و ساری-تاکام است. برای این 
پروژه فعال در سطح استانی برنامه خاصی وجود ندارد. 

»سید محمد نظری« به پیشرفت بخشــی از پروژه در فاز یک 
آن اشاره می کند و می افزاید: البته تاکنون پیمانکار چند کانال 
مربوط به این طرح را ســاخته و چند الیه از زیرسازی را هم در 
بخشی از مســیر انجام داده، اما به دلیل شرایط اعتباری پروژه 

متوقف شده است.
پروژه قطــار آمل-تهران پس از چند ســال بحــث و پیگیری، 
ســال 1390 به عنوان پروژه ای ملی در فهرســت بودجه قرار 
گرفت. ســال 1396 هم کــه »محمد اســالمی« وزیر کنونی 
راه وشهرسازی به عنوان استاندار مازندران انتخاب شد، موضوع 
قطارسریع السیر تهران-آمل را بار دیگر 
به جریان انداخت و حتــی در تهران 
همراه با نماینده وقت آمل، جلسه ای 
با اعضای شورای شهر پایتخت برگزار 
کرد تا این موضوع را با جدیت بیشتری 

دنبال کند.
 »محسن هاشمی« رئیس شورای شهر 
تهران که زمانــی مدیرعامل متروی 
پایتخت بود نیز در آن نشست که بهمن 
1396 برگزار شــد، از آغاز مطالعات 
تونل ریلــی البرز برای اجــرای پروژه 
مترو تهران-آمل خبر داد و تأکید کرد 
که ایجاد این مســیر ریلی می تواند با 
توجه به محدودیت های تردد خودرو به 

مازندران، اثرگذاری زیادی داشته باشد.

ادامه پروژه در گرو پیگیری 
یوسفیان مال که 16 سال نماینده آمل در مجلس بود و پیگیری 
زیادی برای اجرایی شدن این پروژه داشت، دلیل متوقف بودن 
پروژه را پیگیری نکردن مسئوالن می داند و معتقد است پس از 
تصویب یک پروژه و وارد شدن آن به ردیف بودجه، به سرانجام 
رسیدن آن فقط به پیگیری های مسئوالن بستگی دارد، نه میزان 

اعتباری که برای پروژه در بودجه در نظر گرفته شده است.
نماینده سابق آمل در مجلس با اشاره به وجود نزدیک به پنج هزار 
پروژه ملی در همه استان ها، به همشهری می گوید: پروژه های 
ملی در بودجه ساالنه دیده می شوند، اما حرکت رو به رشد این 

پروژه ها به پیگیری بستگی دارد. 
این پروژه در بودجه ســال 1399 قرار دارد و دارای ردیف ملی 
اســت. حتی مدتی پیش نیز قرار بود با دخالت مجلس، قرارگاه 

خاتم االنبیا)ص( به عنــوان پیمانکار وارد شــود. در واقع تمام 
شــرایط برای اجرای پروژه فراهم است و فقط به کمی پیگیری 

نیاز است.
یوسفیان مال به جذب منابع خارج از بودجه ساالنه برای پروژه 
چهارخطه کردن جاده هراز اشــاره می کند و می افزاید: ســهم 
پروژه جاده هراز از بودجه دولت 50 میلیارد تومان در هر سال 
است که هزینه ساخت یک تونل هم نمی شود. اما وقتی اجرای 
آن متوقف نشــد از منابع دیگر به آن اعتبار تزریق  شد و دیدیم 
که رئیس جمهــور فقط در یک مرحله 700 میلیــارد تومان از 
محل ســایر منابع برای این پروژه اختصــاص داد. برای قطار 
تهران-شــمال نیز این اتفاق باید بیفتد. او به اجرا شدن بخشی 
از کارهای زیربنایی اشاره می کند و معتقد است که پروژه هیچ 
مانع قانونی ندارد و می گوید: این مسیر 110 کیلومتری در مقابل 
صدها کیلومتر پروژه ریلی کشور چیزی نیست، اما اهمیت آن 

با توجه به حجم باالی رفت وآمدها به شمال بسیار بیشتر است.

قطار تهران-آمل در اولویت نیست
با این حال مسئوالن حوزه عمرانی و راه سازی استان معتقدند 

که اجرای این مســیر ریلــی فعال در 
اولویت هــای مازنــدران قــرار ندارد. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
مازنــدران بــه همشــهری می گوید: 
متأســفانه با کمبــود نقدینگی برای 
اجرای این پــروژه مواجه هســتیم و 
طبیعتا در نبود نقدینگی پروژه متوقف 

می شود.
»مهــدی رازجویــان« می افزایــد: 
نوســان های قیمتی باعث شــده که 
سرعت بسیاری از پروژه ها کاهش یابد. 
پروژه های کوچک تر دیگری داریم که 
مدت هاســت متوقف مانده اند و اتفاقا 
پیشــرفت فیزیکی خوبی هــم دارند. 

بنابراین اولویت را به آن پروژه ها می دهیم تا به سرانجام برسد.
وی نیز پروژه قطار سریع السیر آمل-الریجان-رودهن را یک طرح 
مهم برای مازندران می داند و معتقد است که اجرای آن به توسعه 
اســتان کمک می کند، اما در عین حال اعتقاد دارد اجرای این 

پروژه در شرایط کنونی اقتصادی کشور ممکن نیست و باید آن 
را به زمانی دیگر که شرایط اقتصادی بهبود می یابد موکول کرد.
رازجویان می گوید: در این شکی نیست که قطار آمل-الریجان-

رودهن یکی از پروژه های مهم برای توســعه منطقه است، اما 
ناچاریم که برای اجرای پروژه ها اولویــت  در نظر بگیریم. برای 
مثال اکنون تمرکزمان بر راه اندازی دو نیروگاه زباله سوز نوشهر و 
ساری و همچنین تکمیل طرح تعریض جاده های هراز و سوادکوه 
و چالوس است. تا زمانی که شرایط اقتصادی به این شکل است، 
نباید از دولت انتظار اجرای پروژه ای عظیم مانند قطار بین شهری 
را داشته باشیم. البته این پروژه ملی است و اعتبارات استانی برای 

آن نداریم.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار مازندران خاطرنشان 
می کند: اولویت ما این اســت که پروژه های نیمــه کاره را تمام 
کنیم. زمان کلنگ زنی این پروژه شرایط اقتصادی کشور مساعد 
بود، اما نمی توانستیم پیش بینی کنیم که در شرایط کنونی قرار 
می گیریم. اگر امروز طرح اجرای پروژه ای در این سطح عنوان 

شود، قطعا موافقت نمی کنیم. 

  
پیگیری های همشــهری برای به دست آوردن اطالعات بیشتر 
در مورد اجرای پــروژه از نماینده آمل نتیجه ای نداشــت. اما 
شواهد و اظهارات نشان می دهند قطار 
تهران-شمال که از نظر اجرایی تقریباً 
هنوز در همان نقطه ای که دســت کم 
5 سال پیش گفته می شد باقی مانده 
اســت، تا مدت ها بعد هم رنگ اجرا به 
خود نمی بیند و عمــال در حال تبدیل 
شدن به پروژه ای رو به فراموشی است. 
این سرنوشت بســیاری از پروژه های 
بزرگ اســت که عمدتا بــدون تأمین 
منابع اعتباری کار ساخت شــان آغاز 
می شود و پس از مدتی به دلیل کمبود 

اعتبار متوقف می شوند. 
هرچند کــه بــه اعتقاد بســیاری از 
مسئوالن و حتی شهروندان مازندران 
و تهران اجرای ایــن طرح یک اولویت 
حمل ونقلی محسوب می شود، اما کمبود اعتبارات و پیشرفت 
فیزیکی پایین در کنار نیاز به اعتبارات کالن سبب شده که این 
پروژه زیر سایه پروژه های کوچک تر و با پیشرفت فیزیکی بیشتر 

قرار بگیرد.

hamshahrionline.irWWW
متــن كـامـل در سایت

واحدهایصنفییزد۳روزتعطیلمیشوند
همه واحدهای صنفی استان یزد، غیر از گروه شغلی یک )فروشگاه های زنجیره ای، نانوایی ها، مراکز بهداشتی و درمانی، 
داروخانه ها و مراکز دام پزشکی(، براساس مصوبه ستاد استانی مقابله با 
شیوع کرونا، از امروز )چهارشنبه ۲۲ مرداد( به مدت 3 روز تعطیل می شوند.

 نماینده ســابق آمل در مجلس: 
این پروژه در بودجه سال 1399 
قــرار دارد و دارای ردیــف ملی 
است. مدتی پیش قرار بود قرارگاه 
خاتم االنبیا)ص( به عنوان پیمانکار 
وارد شــود. در واقع تمام شرایط 
برای اجرای پروژه فراهم است و 

فقط به کمی پیگیری نیاز است

رازجویان: اولویت فعلی اســتان 
تکمیل پروژه های کوچکتر نیمه 
تمام مانند راه اندازی دو نیروگاه 
زباله ســوز نوشــهر و ســاری و 
همچنین تکمیــل طرح تعریض 
جاده های هــراز و ســوادکوه و 

چالوس است

قطارتهران-شمال؛سنگبزرگیکهزدهنشد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران: قطار تهران-آمل پروژه ای مهم برای توسعه منطقه است، اما به دلیل شرایط اقتصادی کنونی اولویت استان نیست

اشکان جهان آرای
ساری- خبرنگار

طرح قطار تهران-آمل از 6 سال پیش  تاکنون 18درصد پیشرفت فیزیکی داشته است./عکس: همشهری
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آخرين جلســه رسيدگي به 
اتهامات اكبر طبري، معاون قضايي

اجرايــي حوزه رياســت قوه 
قضاييه در دوران رياســت آيــت اهلل آملي 
الريجاني بر ايــن قوه، روز گذشــته با اخذ 
آخرين دفاعيات اين متهم برگزار شد. او در 
آخرين دفاعيات خود با رد تمامي 16اتهامي 
كه در كيفرخواستش آمده است دفاعياتش 
را به عهده وكيلش گذاشــت و گفت: من از 
مسائل حقوقي چيزي نمي دانم، من حقوقي 

نيستم.
پرونده اكبر طبري، معروف  ترين و مهم ترين 
پرونده مبارزه با فساد درون قوه قضاييه در 
دوران رياست سيدابراهيم رئيسي بر اين قوه 
است كه به دوران تحول معروف شده است. 
او 7 روز پس از آنكه ابراهيم رئيسي، رياست 
اين قوه را برعهده گرفت، از معاونت اجرايي 
حوزه رياست قوه قضاييه بركنار شد. بعد از 
بركناري او، عليرضــا زاكاني، نماينده مردم 
قم در مجلس كــه اخيرا به رياســت مركز 
پژوهش هاي مجلس منصوب شده است از 
اين فرد به عنوان »كسي كه 2 رئيس قوه را 
بيچاره كرده« نام برد و گفت: كســي را كه 
مايه بدنامي قوه قضاييه و زد و بند شده بايد 
كنار گذاشــت. اين اقدام مناسب است ولي 

اينكه رها كنند و محاكمه نكنند خيلي غلط 
است و محاكمه چنين عنصري كه همه از او 
و اشكاالتش اطالع دارند براي سالمت قوه 

قضاييه بسيار مفيد و حياتي است.
اوايل تيرماه امســال نيز عليرضا زاكاني در 
توييتي عجيب درباره اكبر طبري نوشـت: 
»ابتداي انقالب، اكبر طبري به دليل فعاليت 
در گروهك منافقين دستگير و زنداني شد، 
اما بعــد از آزادي با ســاده انگاري عده اي، 
فرماندار شهرســتان نور مازندران و سپس 
با رابطه وارد نهاد قضايي شد و با زبان بازي 
پله هاي ترقي و خيانت را يكي بعد از ديگري 
طي كرد.« جلسه رسيدگي به اتهامات اكبر 
طبري از 18خردادماه آغاز شــد. براساس 
كيفرخواستي كه در همان جلسه اول براي 
او صادر شد، او متهم است به »مشاركت در 
تشكيل شبكه چند نفري در ارتشا، با وصف 
سردستگي، اخذ رشــوه از حسن نجفي به 
مبلغ بيــش از 80 ميليارد ريــال وجه نقد، 
اخذ زميــن به مســاحت 300 مترمربع در 
خيابان كريم خان، اخذ زميني مشــجر به 
مساحت هزار و 6۵7 مترمربع واقع در قريه 
نجار كالي لواســان، اخذ آپارتمان اداري به 
مســاحت 108 مترمربع در مجتمع سانا، 
تســهيل وجه نقد به مبلغ 100 هزار يورو، 

پولشويي از طريق تبديل وجه نقد به سهام 
شركت ســيمان به مبلغ ۴2 ميليارد ريال، 
دريافت رشوه از رســول دانيال زاده به مبلغ 
183 ميليارد و 233 ميليــون و 300 هزار 
ريال، دريافت رشــوه از مصطفي نيازآذري 
به ميزان ۵ قطعه زمين و يك ويال در بابلسر، 
معاوضه 3 دستگاه آپارتمان مسكوني متعلق 
به رســول دانيال زاده كه هر ســه واقع در 
كامرانيه شمالي در ســاختمان روماست.« 
در اين پرونده مصطفي نيــازآذري متواري 
است. در همان جلسه اول، نماينده دادستان 
درباره نحوه فرار مصطفــي نيازآذري گفته 
بود: »در تاريخ 27 دي ســال 90، مصطفي 
نيازآذري به اتهام اخالل در نظام اقتصادي 
كشور بازداشت شد؛ اما با وجود اقارير صريح 

متهم با دخالت و اعمال نفوذ اكبر طبري حكم 
برائت وي در برخي از عناوين اتهامي صادر 
و در برخي عناوين اتهامي ديگر نيز مسكوت 
ماند«. قهرماني، نماينده دادستان گفته بود: 
فرار مصطفي نيازآذري در قبال رشــوه اي 
اســت كه اكبر طبري از او گرفته است كه 
قريب به 1۵ هزار متر زمين و 3 طبقه ويالي 
لوكس به ارزش ۴20 ميليارد ريال در بابلسر 
است. به گفته نماينده دادستان بسياري از 
مسئوالن بانكي كه در اين پرونده و اقدامات 
مجرمانه نقش داشــتند با اعمال نفوذ اكبر 
طبري تبرئه شدند. يكي از اين افراد رسول 
دانيال زاده، بدهكار بزرگ بانكي است كه در 
همين دادگاه محاكمه شد و حمايت بي دريغ 
اكبر طبري از وي منتهي به صدور قرار منع 

تعقيب در برخي از پرونده هاي وي شده بود. 
3 واحد لوكس مسكوني در ساختمان روما 
و 3 واحد در ســاختمان فلورا دريافتي اكبر 

طبري از رسول دانيال زاده بوده است.
به گزارش خبرگزاري ميزان، طبري ديروز 
در بخش دفاعيات مربوط بــه ارتباطش با 
افرادي همچون دانيــال زاده و نيازآذري به 
اظهارات نماينده دادستان كه گفته بود درب 
اتاق طبري روي دانيال زاده باز بود اشاره كرد 
و گفت: او همسايه من بود، يا نيازآذري هر 
موقع به ايران مي آمد به من ســر مي زد، آن 
هم نه در دفتر كارم بلكه در محل ديگري با 
پول خودم نه از پول بيت المال با او صبحانه 

مي خورديم.
متهم طبري در بخشي از اظهاراتش گفت: 
در كيفرخواست، يكي از داليل وارد ساختن 
اتهام به من روابط تنگاتنگ با حسن نجفي 
بيان شده اســت؛ اين درحالي است كه من 
پيش از ورود به قوه قضاييــه با آقاي نجفي 
دوســت بودم؛ رابطه دوستي 3۵ ساله خود 
با نجفي را در جلسه دادگاه وصف كردم. اكبر 
طبري در خالل جلسات دادگاهش جمله اي 
را در دفاع از پول هايي كه از مشايخ و نجفي 
گرفته بود مطرح كرد كه به يكي از جمالت 
ماندگار جلســات محاكمه او تبديل شد. او 

گفته بود: »اگر من 800 ميليارد هم بخواهم 
اين برادرانم مي  دهند و اگر كل لواســان و 
كارخانه اش را بخواهم به نام من مي كنند. اين 
رفاقت است. اگر شما از اين دوستان نداريد به 

من ارتباطي ندارد.«
در ادامه آخرين جلسه دادگاه طبري، وكيل 
وي در جايگاه قــرار گرفت و گفت: به عنوان 
آ خرين دفــاع 18 مورد اليحــه مكتوب و 
جداگانــه تقديم دادگاه مي كنــم كه البته 
ناقص و ناتمام اســت و تقاضــاي هفت روز 
فرصت دارم كه يك اليحه ديگر براي كشف 

حقيقت تقديم دادگاه كنم.
در بخشي از جلســه دادگاه متهم مشايخ به 
آخرين دفاعيات خود پرداخت و گفت: من 
در سال 8۵ به عنوان وكيل نجفي، با طبري 
قراردادي را منعقد كردم و در همين راستا 
پولي را از حســاب خــودم پرداخت كردم؛ 
من در زمان مبادرت به ايــن كار، اطالعي 
از خالف بودن آن نداشــتم؛ لذا اگر در اين 
ميان خالفــي صورت گرفتــه عذرخواهي 
مي كنم و اگر اشــتباهي كردم با اين موي 
ســفيد عذرخواهي مي كنم. ساير متهمان 
اين پرونده نيز آخرين دفاعيات خود را انجام 
دادند. به گفته قاضي پرونده، حكم دادگاه در 

زمان قانوني صادرخواهد شد.

 آخرين دفاعيات اكبر طبري
 معاون اجرايي سابق حوزه رياست قوه قضاييه

 من از حقوق 
چيزي نمي دانم

چهره ها

برگزاري مرحله دوم انتخابات در موعد مقرر

عده اي نگاه قيم  مآبانه به محرم دارند

علي ربيعي، سخنگوي دولت 
در پاسخ به اين سؤال كه آيا 
مرحلــه دوم از انتخابات در 
زمان مقرر برگزار مي شــود 
و يــا اينكه به دليل شــيوع 
مجدد كرونا امــكان دارد به 
زمان ديگري موكول شود؟ 
گفت: بنابرنظر وزارت كشور، 
مرحله دوم يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي در 
21شهريور ماه برگزار مي شــود و با توجه به شيوع بيماري كرونا 
درصورت موافقت ستاد ملي مقابله با كرونا، پيشنهاد دولت انجام 
تبليغات يك هفته اي به روش هــاي غيرتجمعي همراه با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي وزارت بهداشت به خصوص استفاده از فضاي 
مجازي است؛ زيرا تجمعات در زمان تبليغات قابل كنترل نيست. 
به گزارش جماران، وي ادامه داد: همچنين انتخابات ميان دوره اي 
مجلس شوراي اسالمي درخصوص 3حوزه تهران، آستانه اشرفيه 
و تفرش در ســال1۴00 و همراه با انتخابات رياست جمهوري و 

شوراهاي اسالمي شهر و روستا برگزار مي شود.

عضــو شــوراي عالي انقالب 
فرهنگي گفــت: »عده اي با 
نــگاه قيم  مآبانــه مي گويند 
مراسم  ماه محرم بايد به مانند 
ســال هاي گذشــته برگزار 
شود« و تأكيد كرد: »وضعيت 
اقتصادي و معيشــتي مردم 
به هيچ وجه در  شأن و منزلت 
ملت ايران نيســت«. محمدرضا عارف در مراسم رونمايي از كتاب 
»بيانيه عاشورا« با هشدار به تبعات بي توجهي به اخالق در جامعه، 
گفت: امروز اعتماد عمومي به دولــت و حاكميت و اعتماد متقابل 
بين مردم و همينطور ارزش هايي مانند صداقت، امانت داري و وفاي 
به عهد آسيب ديده اند و بايد با نگاه فرهنگي اينگونه چالش ها را حل 
كرد و مطمئنا وظيفه مســئوالن فرهنگي و نهادهايي نظير وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي در اين خصوص بسيار سنگين است. وي با 
گاليه از رواج اتهام  زني و برچسب زني به افراد در جامعه، خاطرنشان 
كرد: بايد بخش فرهنگي كشــور ازجمله حوزه هــاي علميه براي 
حاكميت اخالق در جامعه و هدايت جوانان تالش بيشــتري كند؛ 
وگرنه با تــداوم وضعيت فعلي اين نگراني وجــود دارد كه به خاطر 

فاصله گرفتن از ارزش ها، جوانان را از دست بدهيم.

   دور دوم دادگاه طبري برگزار مي شود
غالمحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه روز گذشــته در نشست خبري درباره آخرين 
وضعيت پرونده و برگزاري آخرين جلسه دادگاه طبري گفت: ان شاءاهلل به زودي رأي اين پرونده 
صادر خواهد شد. آنچه در دادگاه رسيدگي شد همه موارد اتهامي اين فرد نبود. عالوه بر آنچه در 
دادگاه رسيدگي شده و امروز)سه شنبه( روز پاياني رسيدگي به اين بخش از پرونده است كه به 
دادگاه آمده، بخش هاي ديگري از آن در دادسرا مفتوح است و به زودي بخش دوم به دادگاه جهت 
رسيدگي ارسال خواهد شد. وي درباره متهمان متواري اين پرونده گفت: آنچه در كيفرخواست 
آمده در موردش در اين پرونده رأي صادر خواهد شد و عدم  حضور آنها مانع تصميم گيري دادگاه 

نخواهد بود.

به گفته قاضی پرونده، حكم دادگاه در موعد مقرر اعالم می شود
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بخش مراقبت و درمان كودكان در بيمارستان مفيد تهران در ماه هاي اخير و به ويژه موج 
دوم كرونا يكي از مراكز پرمراجعه خانواده ها بوده است. كوويد-19 كه در ابتدا تصور مي شد 
كودكان را مبتال نمي كند، رفتارش را تغيير داده است و در ماه هاي اخير متخصصان نسبت 

به مراقبت بيشتر از كودكان و اســتفاده از ماسك براي آنها هشــدار داده و بسيار تأكيد 
كرده اند.

با وجود افزايش آمار كودكان مبتال به كرونا در كشور، خبرهاي زيادي از آنها در رسانه ها 

منتشر نشده است. به تازگي خبرگزاري فارس گزارشي از بخش كودكان مبتال به كرونا در 
بيمارستان مفيد تهران منتشــر كرده كه احوال اين روزهاي كودكان مبتال به كرونا را در 

چند قاب، تصوير كرده است.

 چند قاب از روزهاي
 شلوغ  بيمارستان مفيد

حميدرضا بوجاريان 
خبرنگار

 توقيف يك روزنامه و قرارگرفتن روزنامه اي ديگر در شــرف 
تعطيلي؛ يكي به حكم هيأت نظارت بر مطبوعات و ديگري به گزارش2

خواست مديران و صاحب امتياز رسانه. خبرهايي كه پيامدش 
در اين روزهاي كرونايي براي روزنامه نگاران جز بيكاري و نگراني از تحديد 

آزادي فعاليت رسانه دستاورد ديگري ندارد.
به گزارش همشهري، روزنامه جهان صنعت پس از 17سال انتشار، در روزهاي 
اخير با حكم هيأت نظارت بر مطبوعات به دليل آنچه مصاحبه درباره كرونا و 
آمارهاي ارائه شده در اين مصاحبه خوانده شده، توقيف شد. روزنامه شهروند 
هم حال و روزي بهتر از شــرايط توقيفي ندارد. رئيس جمعيت هالل احمر 
به عنوان صاحب امتياز ايــن روزنامه مؤثر اجتماعي، گفته اســت كه اين 
جمعيت از اين پس رويكرد رســانه اي جديدي را دنبال مي كند و با هدف 
آنچه صرفه جويي در هزينه هاي هالل احمر و بازتاب بهتر خدمات جمعيت 
خوانده شده راه آنالين شدن و تعطيلي نسخه كاغذي روزنامه را مي پيمايد. 
اين 2اقدام اهالي رسانه را نگران از فرداي خود در فاصله چند روز پس از روزي 
كه در تقويم از آن به روز گراميداشت خبرنگار نامگذاري شده، كرده است. 
انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران كه پيش از اين خواستار تجديد 
نظر مديران هالل احمر و اصالح رويكرد اين مجموعه درباره روزنامه شهروند 
شده بود، در بيانيه تازه خود، توقيف مطبوعات را نادرست دانسته و توقيف 
روزنامه جهان صنعت را تقبيح كرده است. در اين بيانيه آمده است: فارغ از 
اينكه استناد به ماده قانوني مربوطه براي اتخاذ چنين تصميمي، ايرادات مهم 

حقوقي دارد، معتقديم كــه اين اقدام درحالي رخ 
داده است كه حرفه روزنامه نگاري در بي ثبات ترين 
روزهاي خود به سر مي برد و اينك بايد شاهد تشديد 
اين بحران، با بيكاري تعداد ديگري از همكاران خود 
باشيم. انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران 
تأكيد كرده است: به نظر ما ستاد ملي مقابله با كرونا، 
دولت و هيأت نظارت بر مطبوعات در صورت تعهد 
به آزادي رسانه ها و درك بحران هاي فزاينده اي كه 
بقاي رسانه هاي كشــور را به خطر انداخته است، 
مي توانســتند بدون توقيف نيز اين روزنامه را به 
رعايت آنچه  مورد توجه ستاد مقابله با كروناست، 

فراخوانند.
انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران در اين 
بيانيه ضمن دعوت از همه رســانه ها و همكاران 
روزنامه نگار به رعايت جدي تر اصول حرفه اي در 
اطالع رســاني، به ويژه در موضوعي چون پاندمي 
كرونا، خواستار آن شده كه با رفع توقيف فوري از 
روزنامه جهان صنعت از گسترش بيشتر زمينه هاي 

بحران رسانه اي و بيكاري روزنامه نگاران كشور پيشگيري كنند. در همين 
حال، كامبيز نوروزي، حقوقدان و نايب رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران 
استان تهران، توقيف روزنامه جهان صنعت از سوي هيأت نظارت بر مطبوعات 
را مستند به بند11 ماده واحده قانون مطبوعات، اصلي بي اساس مي داند.  او 
معتقد است طرف مصاحبه، فردي است كه در بسياري از رسانه ها با عنوان 
»عضو ستاد مقابله با كرونا« معرفي شده و در حرفه روزنامه نگاري و در حقوق 
مطبوعات چنين كسي منبع رسمي محسوب مي شود. نوروزي مي گويد: 
»ستاد مقابله با كرونا دركي از رسانه و رفتار رسانه اي ندارد. واكنشي در مورد 
اين عنوان براي دكتر محبوب فر نداشته است، حاال به دليل اين مصاحبه با 
حربه توقيف روزنامه وارد شده اند كه عجيب است.«  او معتقد است در موج 
اول كرونا بود كه ستاد، انتشار نشريات كاغذي را ممنوع كرد و براي مدتي 
نگذاشتند هيچ روزنامه اي به شكل كاغذي منتشــر شود؛ كاري نادرست 
و مغاير با حقوق ملت: »وقتي بحث از بيكاري روزنامه نگاران و مشــكالت 
معيشتي آنها و وضع رسانه ها و خيلي مشــكالت ديگر است، دولت كاري 
به كار رسانه ها ندارد اما وقتي بهانه اي براي توقيف يا جلوگيري از انتشار پيش 

مي آيد، به سرعت مي دوند؛ حتي اگر توقيف، غيرقانوني باشد.«

پشتيبان همكارانمان هستيم
در اين حال، مشاور مديرمسئول روزنامه جهان صنعت كه سابقه سردبيري 
اين روزنامه را در كارنامه دارد، درباره اثــر تصميم اعضاي هيأت نظارت بر 
مطبوعات بر معيشت كاركنان اين نشريه به همشهري مي گويد: »در اين 
روزنامه 50نفر مشغول به كار بودند. 25نفر از اين تعداد در بخش تحريريه 
و توليد محتــوا و مابقي افراد در بخش هاي فني، چــاپ و توزيع و خدمات 
مشغول به كار بودند.« نادر كريمي جوني با اشاره به اينكه در شرايط كنوني 
مديرمسئول، برنامه اي براي تعديل نيرو در روزنامه ندارد و از نيروها و اركان 
روزنامه حمايت خواهد كرد، ادامه داد: »حكم توقيف روزنامه جهان صنعت، 
در بهترين حالت كج سليقگي بود و در تالش هســتيم با ارائه دادخواستي 
به قوه قضاييه، رأي به ابطال حكم هيأت نظارت بر مطبوعات و بازگشــت 
روزنامه به عرصه رسانه هاي كشــور بگيريم. اين كار ممكن است مقداري 
طول بكشد اما مديرمســئول قاطعانه از همكاران روزنامه در دوره سخت 
معيشتي كنوني پشتيباني خواهد كرد.« به گفته اين عضو تحريريه روزنامه 
جهان صنعت، برنامه اي براي تعديل نيرو از سوي مديران روزنامه يا خروج 
نيروها براي پيداكردن شغلي تازه در رسانه اي ديگر وجود ندارد: »مديران 
روزنامه با حداقل كمك هاي دولتي خصوصا در دوره اخير روبه رو بوده اند اما 
با تالش خود حقوق كاركنان را پرداخت كرده اند. اميدوارم موضوع هرچه 
سريع تر فيصله پيدا كرده و خبرنگاران و كادر توليد روزنامه با قوت سابق به  
كار خود ادامه دهند.« كريمي در پاسخ به اين سؤال همشهري كه با توقيف 
اين روزنامه فعال در بخش خصوصي هر روز چه مقدار به سرمايه اين روزنامه 
خسارت وارد مي شود مي گويد: »تاكنون ارزيابي در اين باره نشده است اما 
روزنامه جهان صنعت تعهدات مالــي به صاحبان 
آگهي و شهروندان داشــته كه با توقيف انجام شده 

ازعهده پاسخ دادن به آنها برنمي آييم.«

آيا به روزنامه نگاري ادامه بدهيم؟
سردبير روزنامه شهروند، روزنامه اي كه در هفته هاي 
گذشته روزهاي بسيار پرچالشي را پشت سرگذاشته 
به همشــهري مي گويد: در وضعيت كنوني، تعداد 
بااليي از نيروهاي روزنامه حاضر به ادامه همكاري 
با مجموعه به دليل تغيير رويكــرد مديران جديد 
هالل احمر نيستند. »نرگس جودكي« به همشهري 
مي گويد اعضاي تحريريه و كاركنان تا شهريورماه با 
روزنامه قرارداد همكاري دارند و بعد از آن همكاري 
بخش بزرگي از روزنامه نگاران شهروند با اين روزنامه 
قطع خواهد شد: »اخيرا مسئوالن روزنامه نامه اي را 
براي امضا به اعضاي تحريريــه و كاركنان داده اند 
كه موافقت يــا عدم موافقت خود را بــا روند جديد 
فعاليت روزنامه اعالم كنند. اســتقبال كمي براي 
ادامه همكاري از سوي تحريريه شده و روزنامه نگاران حاضر به امضاي مفاد 
نامه ابالغي نشده اند.«  او مي گويد هم اكنون 65نفر در روزنامه شهروند در 
بخش تحريريه، فني، اداري و خدماتي مشغول به كار هستند كه تعداد اندكي 
از آنها حاضر به پذيرش شــرايط جديد كاري در روزنامه شده اند: »برخي 
روزنامه نگاران به دليل شيوع كرونا و افزايش اجاره بها، ناچار به ترك تهران و 
اقامت در شهرهاي اطراف شده اند. تنها درآمد اين دسته از همكاران حقوق 
دريافتي از روزنامه بود كه در شرايط كنوني اين حقوق در آستانه قطع شدن 
است.« سردبير روزنامه شهروند با تأكيد بر اينكه همكاران روزنامه به يكديگر 
براي گذر از شرايط سخت كنوني دلداري داده و اعالم كرده اند امضاي قرارداد 
جديد كاري از سوي تعدادي همكار به معني پشت كردن به دوستاني كه اين 
قرارداد را امضا نكرده اند نيست، مي گويد: »فضاي كاري در روزنامه نگاري هر 
روز تنگ تر از ديروز مي شود. برخي روزنامه نگاران ناچار به پذيرش شرايط 
سخت موجود هستند چراكه محل درآمد ديگري براي گذران زندگي ندارند. 
از سوي ديگر، برخي روزنامه نگاران شهروند به اين موضوع فكر مي كنند كه آيا 
در شرايط كنوني مي توانند به روزنامه نگاري ادامه دهند يا بايد شغل ديگري 

را براي ادامه معيشت خود انتخاب كنند.«

چشم انداز نگران كننده معيشت روزنامه نگاران؛ از »شهروند« تا »جهان صنعت«

تعديل، توقيف، تحديد
كامبيز نوروزي، حقوقدان: براي توقيف و تعطيلي به سرعت مي دوند

انجمن صنفي روزنامه نگاران 
استان تهران كه پيش از اين 
خواستار تجديد نظر مديران 
هالل احمر و اصالح رويكرد 
اين مجموعه درباره روزنامه 
شهروند شده بود، در بيانيه 
تازه خود، توقيف مطبوعات 
را نادرست دانسته و توقيف 
روزنامــه جهان صنعــت را 

تقبيح كرده است

يك بام و چند هوا
يكي از عواملي كه از دوشنبه شــب، داوطلبان كنكور را عصباني تر كرده، تأييد و تكذيبيه فرستادن وزيران بهداشت و علوم بر 
حرف هايي است كه خودشان پيش تر گفته اند. اول هر 2 وزير خبر دادند كنكور قطعا به تعويق افتاده، اما چند ساعت بعد گفتند اشتباه 
كرديم. وزير علوم در اين باره گفت: دوشنبه شب، شبكه خبر زيرنويس و پيام وزير بهداشت را هم پخش كرد. من هم براساس آن 
تعويق را تأييد كردم؛ درحالي كه تاريخ جديد برگزاري كنكور سراسري را ستاد ملي كرونا تعيين خواهد كرد. بعد هم منصور غالمي 
براي كاهش عصبانيت داوطلبان گفته: سعي خواهيم كرد نيم سال اول را براي ورودي هاي تازه دانشگاه ها حفظ كنيم. داوطلبان 
كنكور كارشناسي، روزهاي سختي را مي گذرانند، درس خواندن در قرنطينه، نامعلوم بودن آينده دانشگاه ها در سال تحصيلي بعد، 
تحمل استرس و نگراني والدين و پيگيري دائم اخبار براي اينكه بدانند كنكور چه زماني برگزار مي شود، تنها بخشي از مشكالتي 

است كه آنها دارند و بايد تا شهريور كه شايد كنكور برگزار شود با آن كنار بيايند.

ث
مك

تعويق چندباره آزمون سراسری و اعتراض داوطلبانی كه كابوس كنكور برايشان تمام نمی شود

کابوس ناتمام کنکور

فهيمه طباطبايي
خبرنگار

 كنكور دانشگاه ها كه هر سال طبق تقويم آموزشي دقيق 
و از پيش تعيين شده برگزار مي شــد، امسال به دليل گزارش

شــيوع كرونا، آنچنان آشفته اســت و درهم ريخته و 
افسارش از دست برگزاركنندگانش خارج شده كه در تاريخ برگزاري اين 
آزمون سراسري بي سابقه است. داوطلبان كنكور سراسري مي گويند 
كالفه و سردرگم شده اند و بايد براي بار سوم صبر كنند تا نوبت نشستن 
بر سر جلسه آزمون براي آنها فراهم شود و بتوانند از اين گذرگاه سخت 
كه حاال ماللت بار هم شده، عبور كنند. كنكور دكتري و كارشناسي ارشد 
كه باالخره بعــد از چندين ماه بحث و جدل بر ســر چگونگي رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي برگزار شد، داوطلبان كنكور كارشناسي خود را 
آماده كردند كه در روزهاي آخر مرداد در جلسه آزمون حاضر شوند و كار 
را تمام كنند، اما خبر آمد كه برخي نمايندگان مجلس با برگزاري اين 
كنكور مخالفند. موضوع آنقدر جدي شد كه محمدباقر قاليباف، رئيس 
مجلس چندين بار در نطق پيش از دستور اعالم كرد كه يا بايد برگزاري 
كنكور به تعويق بيفتد يا پروتكل هاي بهداشــتي ســختگيرانه تر در 
حوزه هــاي آزمون اجرا شــود. او نوزدهم مــرداد در اين بــاره گفته: 
»نمايندگان مجلس و وزيران بهداشت و علوم بر لزوم رعايت فاصله 8/ 
1متري تأكيد كرده اند ولي اين فاصله در بسياري از مواقع رعايت نشد؛ 
عالوه بر اين در كنكور كارشناسي پيش رو، تعداد داوطلبان نسبت به 
كنكور دكتري و ارشد بيشتر است؛ درحالي  كه تجربه آنها براي حضور در 
آزمون هاي سراســري كمتر است. همچنين تعداد بســيار زيادي از 
داوطلبان حتما همراه با اعضاي خانواده خود به محل برگزاري آزمون 
مي روند و اين يعني اضافه شدن صدها هزار نفر از والدين، پشت درهاي 
حوزه هاي برگزاري آزمون كه خود نيازمند برنامه ريزي، مديريت و حتي 
اطالع رساني هاي الزم است. گزارشي رسيده كه نشان مي دهد برخي 
پروتكل هاي جديد در 2 آزمون قبلي به طور كامل رعايت نشده؛ بر اين 
اساس ضروري است، روساي كميسيون هاي بهداشت و آموزش و معاون 
نظارت مجلس شوراي اسالمي، ظرف 48ساعت در جلسه اي با حضور 
وزراي بهداشت و علوم مشكالت موجود را بررسي و براي نحوه رفع اين 

مشكالت برنامه ريزي كنند.«

سنجش موافق، بهداشت مخالف
در جلسه چگونگي برگزاري كنكور، طبق معمول جلسات گذشته، 
مسئوالن سازمان ســنجش و وزارت علوم به دنبال برگزاري هر چه 
سريع تر آزمون، نمايندگان مجلس خواستار عقب انداختن آن و مديران 
وزارت بهداشت در پي راه حلي براي رعايت صددرصدي پروتكل هاي 
بهداشتي در حوزه هاي امتحاني بودند. مسعود نمكي، وزير بهداشت بعد 
از اين جلسه گفت: »ما در اين جلسه درخواست اجراي پروتكل هاي 
بهداشتي را براي حفاظت از فرزندان اين ســرزمين كه آينده سازان 
اين كشور هستند ابالغ كرديم كه سختگيرانه تر از پروتكل هاي ابالغي 
آزمون هاي دكتري و كارشناسي ارشد بود، اما مسئوالن برگزاركننده 

گفتند كه براي اجراي پروتكل ها و صيانت از برگزاري يك كنكور سالم 
و ايمن ما به زمان بيشــتري نياز داريم و يا اينكه پروتكل ها در سطح 
پايين مثل آزمون دكتري و كارشناسي ارشد باشد كه ما و نمايندگان 
مجلس اعالم كرديم نمي توانيم سطح اجراي اين پروتكل ها را كاهش 
بدهيم؛ چرا كه داوطلباني كه در كنكور سراسري شركت مي كنند در 
مقايسه با افرادي كه در كنكور ارشد و دكتري شركت كرده اند، آگاهي 
كمتري دارند؛ بنابراين، اين سختگيري الزامي است و حداقل ما بايد 
فاصله گذاري اجتماعي را بيشتر از قبل اجرا كنيم. مسئوالن وزارت علوم 
هم پاسخ دادند كه در اين فرصت محدود امكان اجراي پروتكل هاي 
جديد وجود ندارد و پيشــنهاد كردند اين آزمون اواخر شــهريورماه 
برگزار شود. در نهايت نتيجه جلسه اين شد كه اگر مسئوالن سنجش 
نمي توانند اين پروتكل ها را اجرايي كنند، تا زمان فراهم شــدن همه 
خواسته ها كنكور را به عقب بيندازيم. اما در نهايت بايد اين موضوع در 

ستاد ملي كرونا بررسي شود.«

سازمان سنجش 5 ماه فرصت داشت اما...
اين صحبت هاي پر از اما و اگر وزير بهداشت و حواله دادن دوباره نتيجه 
نهايي به تصميم ستاد ملي كرونا، صداي داوطلبان كنكور سراسري 
كارشناسي را در آورده اســت. آنها مي گويند: مسئوالن باالخره يك 
تصميم نهايي و دقيق بگيرند و از دوپهلو حرف زدن و امروز و فردا كردن 
دســت بردارند. بعد از خبرهايي كه درباره تعويق دوباره كنكور آمده، 
شبكه هاي اجتماعي پر شده از اظهارنظر دانش آموزاني كه حاال بيشتر 
از 6 ماه است كه خودشان را اسير تصميمات لحظه اي مديران توصيف 
مي كنند و مي گويند ديگر از اين وضعيت اطالع رساني خسته شده اند.

بهتاش فتحي، دانش آموز پايه دوازدهم وقتــي مي خواهد از كنكور 
حرف بزند ، صدايش از خشم مي لرزد و دائم در انتهاي هر جمله اش به 
بي كفايتي متوليان برگزاري كنكور ناسزا مي گويد: »مسئوالن سازمان 
سنجش از اسفند مي دانستند كه كرونا آمده و تجمع داوطلبان مسئله 
ساز مي شود، تا تيرماه بيشــتر از 4ماه وقت داشتند كه پروتكل هاي 
بهداشتي كه مد نظر وزارت بهداشت هست را فراهم كنند، پس چرا 
دست روي دست گذاشتند و اين كار را نكردند؟ پروتكل ها كه تغيير 
نكرده، همان بحث فاصلــه 2 متر بود كه نياز بــه افزايش حوزه هاي 
امتحاني داشــت و بعد هم بحث ضدعفوني كردن و ضرورت استفاده 
از ماسك. يعني آنقدر فراهم كردن اين 3 يا 4 مورد سخت بود؟ آقاي 
خدايي به جاي اينكه دائم بروي در جلسات و پافشاري كني روي مواضع 
غلطي كه داري،  اي كاش وقت مي گذاشتي و زمينه اجراي اين قوانين 

بهداشتي را فراهم مي كردي تا آنقدر با ذهن و روان ما بازي نشود.«
بهتاش حاال بيشتر از يك سال است كه براي كنكور رشته تجربي درس 
خوانده، مي گويد ديگر توان آماده شــدن دوباره براي كنكور را ندارد: 
»ذات كنكور استرس آور و فرسايشي اســت، اين امروز و فردا كردن و 
مديريت نكردن مسئله هم به آن اضافه شده و ما را از پا در آورده، من در 
اين مدت نزديك به  5كيلو وزن كم كردم و حاال قرص هاي افسردگي 
مي خورم؛ شب ها دائم كابوس مي بينم و يك ساعت نمي توانم درست 
بخوابم. با روح و روان ما بازي شده و حاضر نيستند به جاي حرف زدن و 

جلسه گذاشتن بي فايده، دنبال راه حل باشند.«

فشار كرونا و كنكور را با هم تحمل مي كنيم
مهسا فريدون آملي، داوطلب رشته انساني، دوشنبه شب وقتي خبر 
تعويق دوباره كنكور را شنيده، كارش به درمانگاه كشيده و رفته زير سرم. 
بي طاقت شده و حاضر نيست ديگر به كنكور فكر كند. گوشي موبايلش 
را خاموش كرده و با عصبانيت از والدينش خواسته ديگر به او نگويند 
روحيه ات را حفظ كن و ادامه بده تا درس ها را فراموش نكني. نخستين 
كاري كه كرده اين بوده كه 10تا فيلم دانلود كرده و مي خواهد هر كاري 
كند غيراز درس خواندن: »از مرداد پارسال كه شروع كردم به درس 
خواندن، روزي 8تا 11ساعت درس خواندم، بماند كه چقدر آزمون دادم 
و كالس رفتم. در دوره كرونا با سخت ترين شرايط در خانه كوچك مان 
با وجود 2 خواهر و برادر كوچك تر درس خواندم و تست زدم، به اميد 
اينكه تيرماه تمام مي شود، مرداد تمام مي شود و حاال مي گويند شايد 
شهريور كنكور بگيريم؟ ما فشار كرونا و كنكور را با هم تحمل مي كنيم. به 
خدا خيلي سخت است هم در قرنطينه باشي، هم روز و شب تنها و بدون 
دوستانت درس بخواني و با خانواده اي كه دائم به تو فشار مي آوردند كه 
رها نكن، ادامه بده، بحث كني و آخر سر هم به تو بگويند باز هم كنكور 
عقب افتاد. چرا؟ خب نمي شد زودتر فكري به حال اين روز كنيد تا يك 

ميليون كنكوري زودتر خالص شوند؟«

اينكه به ما مي گويند بچه، توهين نيست
متين با دوستانش اكانت توييتري ساختند و دائم براي كنكور هشتگ 
مي زنند اما مي گويند صدايشان به هيچ جا نرسيده كه اگر رسيده بود به 
جاي عقب انداختن كنكور، مسئوالن راه و چاره ديگري پيدا مي كردند. 
او مي گويد: خيلي خسته است و اگر همين االن كنكور بدهد، امكان 
قبولي اش به زير 50درصد رسيده اســت؛» از بس در اين 6 ماه حرص 
خوردم. از بس هر روز يك حرفي زدند و ما را ســرگردان كردند. وزير 
بهداشــت گفته داوطلبان كنكور كارشناســي بچه اند و نمي توانند 
پروتكل ها را رعايت كنند، اين چه حرفي است كه به ما مي زنند؟ كسي 
كه براي رفتن به دانشگاه كنكور مي دهد، بچه است؟ كسي كه روزي 7تا 
8ساعت درس خوانده و هزاران تست زده و امتحان نهايي را در بدترين 
شرايط داده يعني نمي داند زدن ماسك و ضد عفوني كردن دست ها و 
وسايل يعني چه؟ اين توهين به ما نيست. ظلمي كه امسال در حق ما 
شد را فراموش نمي كنيم. ما درس خوان ها خسته شديم و آنها كه در 
طول سال هيچ زحمتي نكشــيده بودند، 3-2 ماه فرصت پيدا كردند 

با خيال راحت درس بخوانند و هر موقع شد بروند و كنكور بدهند.«

سؤاالت لو مي رفت
خشم و عصبانيت داوطلبان كنكور از ناتواني مديران سازمان سنجش در 
برگزاري يك آزمون ايمن، باعث شد كه ابراهيم خدايي، رئيس سازمان 
سنجش به سخن بيايد و درباره تعويق دوباره كنكور صحبت كند. او در 
اين باره به ايسنا گفت: درصورتي كه مي خواستيم موارد مورد نظر وزارت 
بهداشت را اجرايي كنيم، اتفاقي مي افتاد كه خط قرمز ما بود و آن اين 
بود كه حتي درصورت تامين فضاي كافي و ايجاد فاصله 2 متري بين 
داوطلبان، بايد ســؤاالت كنكور به 390 شهر ارسال مي شد و در آنجا 
براساس فاصله گذاري جديد، پلمب سؤاالت باز مي شد و دفترچه ها 
مجددا مرتب مي شــدند كه در اين صورت احتمال لو رفتن سؤاالت 
كنكور افزايش مي يافت. در اين شرايط سازمان سنجش نمي تواند از 
معيارهاي خود كوتاه بيايد. بنابراين درخواست كرديم يا پروتكل هاي 
كنكور سراسري هم مانند آزمون ارشد باشد يا سازمان سنجش با شرايط 
جديد وزارت بهداشت نمي تواند كنكور را در موعد مقرر برگزار كند و 
اين موضوع طي نامه اي به استحضار دكتر غالمي، وزير علوم نيز رسيد 
و اعالم كردم كه حفاظت آزمون و لو رفتن سؤاالت را تضمين نمي كنم؛ 
بنابراين پيشنهاد كرديم آزمون سراسري با اين وضعيت قابل برگزاري 

نيست و بايد به تعويق بيفتد. 
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بی ثباتی در بازار محصوالت پروتئینیشوینده استاندارد بخرید قیمت آجیل تره باری هم به جیب مردم نمی خورد 

شيوع كرونا با افزايش استفاده از شوينده ها، مواد ضدعفوني كننده و ديگر اقالم بهداشتي و مراقبت شخصي مثل 
ماسك و دستكش، بازار سوءاستفاده كنندگان را هم داغ كرده است. به گزارش همشهري، از روزهاي ابتدايي 
شيوع ويروس كرونا در ايران كه به توصيه مسئوالن وزارت بهداشت و ستاد مقابله با كرونا مصرف اقالم بهداشتي 
براي پيشگيري از انتقال بيماري افزايش يافت، بازار مواد شوينده و بهداشتي نيز ملتهب شد و نه تنها قيمت اين 
كاالها افزايش يافت بلكه در يك مقطع زماني بازار با كمبود شديد مواجه شد. البته اين مشكل با افزايش توليد 
به سرعت حل شد و ژل ضدعفوني كننده، الكل و انواع شوينده  در مراكز توزيع مختلف در سطح شهر در اختيار 
مردم قرار گرفت اما اخيرا تبليغات انواع غيراستاندارد اين كاالها در فضاي مجازي خبرساز شده است. روابط 
عمومي سازمان ملي استاندارد ضمن هشدار به مردم در زمينه توجه به نشان استاندارد اين كاالها در زمان خريد 
اعالم كرد: مواد شوينده مشمول مقررات استاندارد اجباري است و واحدهاي توليدي طبق مقررات و قوانين 
استاندارد محصوالت خود را توليد و در بازار عرضه مي كنند، بر همين اساس فروش محصوالتي كه به صورت 

كارگاهي و خانگي توليد مي شود و سالمت مصرف كننده را به مخاطره مي اندازد مجاز نيست.

درحالي كه تا 2 ماه پيش قيمت مرغ به دليل افت تقاضا به زير قيمت مصوب رسيده بود و مرغداران 
با ضرر و زيان هنگفتي مواجه بودند، امروز با افزايش قيمت اين كاال دولت ناچار شــده از محل 
ذخاير مرغ، بازار اين محصول را تنظيم كند. به گزارش همشهري، اين روزها قيمت مرغ دوباره 
در بازار افزايش يافته و هر كيلوگرم از اين محصول حدود 19 هــزار تومان در تهران به فروش 
مي رسد، درحالي كه قيمت مصوب آن 1۵ هزار و ۵00 تومان است. گفته مي شود مرغ در برخي 
از فروشگاه ها حتي به قيمت هاي باالتر از 20هزار تومان نيز به فروش مي رسد. هفته گذشته از 
ســوي دفتر برنامه ريزي، تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صمت اعالم شد كه با هدف تنظيم 
بازار مرغ، ۵ هزار تن مرغ از محل ذخاير در حال توزيع اســت. سعيد صارمي، معاون اين دفتر با 
اعالم اين مطلب افزود: طبق مصوبه ســتاد تنظيم بازار 1۵ هزار تن مرغ با قيمت تنظيم بازاري 
مجوز توزيع داشت كه از اين ميزان 10 هزار تن مرغ توزيع شده است و ۵هزار تن نيز همچنان 

در راه بازار است.

نرخ باالي آجيل و خشكبار، باعث شده اين كاالها كه زماني جزو تنقالت و خوراكي هاي روزمره مردم 
بودند، از اولويت  خريد مردم خارج شوند و دست بسياري از اقشار حتي در مناسبت هاي خاصي مثل يلدا 
و عيد هم به سختي به اين اقالم برسد. به گزارش همشهري، سازمان ميادين ميوه و تره بار در گزارش 
مرداد ماه خود، نرخ انواع آجيل و خشكبار را اعالم كرده است. نگاهي به اين نرخ ها نشان مي دهد با اينكه 
در تابستان و فصل ركود بازار آجيل به سر مي بريم، قيمت باالي اين محصوالت به كمتر كسي از اقشار 
متوسط و پايين جامعه امكان خريد مي دهد. از ميان انواع آجيل و خشكبار، مغز انواع گردو، بادام، پسته و 
فندق هميشه جزو گران ترين و لوكس ترين محصوالت محسوب مي شوند و امروز هم قيمت انواع مرغوب 
آنها كمتر از 100هزارتومان نيست. هر كيلوگرم انواع پسته از 119 هزار تومان تا 129 هزار تومان، قيمت 
هر كيلوگرم انواع گردو از 63 هزار تومان تا 121 هزار تومان براي نوع كاغذي ايراني آن تعيين شده است. 
قيمت انواع مغززماني كه بدون پوست يا شور باشد، از اين نيز باالتر مي رود. هر كيلوگرم گردوي بدون 

پوست از 168 تا 219 هزار تومان قيمت گذاري شده است.
نرخ برخی انواع آجیل و خشکبار در میادین میوه و تره بار تهران قیمت بوقلمون بسته بندی و قطعه بندی شده در میادین میوه و تره بار تهراننرخ برخی انواع مواد شوینده در سایت های فروش آنالین

فن بازار 

راسته بازار

   زندگي در خانه هاي بزرگ، امروز ديگر 
در توان بيشتر مردم نيست و اغلب خانواده ها 
مخصوصــا زوج هــاي جــوان ناچارند در 
آپارتمان هاي كوچك و جمع و جور زندگي 
كنند، اما هنگامي كه در يك فضاي كوچك 
زندگي مي كنيد، رعايت تناسب در چيدمان 
به شكلي كه همه  چيز در هم نباشد و زيبايي 
فضاي خانه هم حفظ شــود كمي دشــوار 
است. با اين حال بعضي ترفندها و راهكارها 

مي تواند در اين زمينه مؤثر باشد.
   نخســتين راهكار اين است كه وسايل 
بزرگ منزل مثل مبل يا ميز ناهارخوري را 
در اندازه هاي مناسب تهيه كنيد. با انتخاب 
يك ميز ناهارخوري كوچك، فضاي اضافي 
را به خود اختصاص دهيد تــا بتوانيد از آن 

بهره وري بهتري داشته باشيد.
   خالقيــت در چيدمان فضاهاي كوچك 
نقشي اساسي دارد. مثال، زماني كه فضاي اتاق 
محدود است و تمايلي به خريد وسيله جديد 
نداريد، مي توانيــد از يك صندلي اضافي در 
خانه به عنوان ميز كنار تخت استفاده كنيد. 
همچنين مبل هاي تختخواب شو جايگزين 

مناسبي براي تخت هاي سنتي هستند.
   ميز تلويزيون بزرگ ترين هدررفت فضا 
در يك اتاق نشيمن كوچك است. تلويزيون 
خــود را روي ديــوار نصب كنيد يــا اگر از 
شومينه خود استفاده اي نداريد، باالي آن 

قرار دهيد تا فضاي الزم را بازيابي كنيد.
   اســتفاده از آينه يكــي از قديمي ترين 
ترفندهاي بزرگ نمايي فضاســت. آينه ها 
باعث مي شوند فضاي شما بزرگ تر و دلبازتر 
شود. يك آينه با قابي زيبا متناسب با طراحي 
داخلي خانه، مي تواند فضا را بزرگ نشــان 
دهد و به آن شــخصيت دهــد. همچنين 
يك رنگ شاد و روشــن، ايده خوبي براي 
رنگ آميزي اتاق كوچك شماست تا فضا را 

دلباز و بزرگ تر نشان دهد.
   از ديوارها اســتفاده كنيد. طاقچه هاي 
چوبي كوچك در بخش هايي از خانه كه به 
آن نياز داريد، مي تواند انتخابي خوب براي 
بهره وري از فضا باشد. يك طاقچه كنار مبل 
نشيمن يا تختخواب براي قرار دادن، كتاب، 
مجله يا دكوري هاي كوچك، مي تواند حكم 
ميز را براي شــما داشته باشــد. نصب يك 
آويز چنــد طبقه در كنج ديوار نيز بســيار 

كارگشاست.
   مبلمان چندكاره را جايگزين مدل هاي 
قديمي كنيد: يك ميز پيدا كنيد كه بتوانيد 
هم به عنوان ميز و هم ميز ناهارخوري از آن 
استفاده كنيد. يك مبل عميق تهيه كنيد 
كه مي تواند به عنوان تخت مهمان باشــد. 
مكعب هاي پارچه اي بخريد كه هم به عنوان 
ميز عسلي مورد اســتفاده قرار گيرد و هم 
نشيمن اضافه براي زمان آمدن مهمان باشد.

  خورشــيد خاوران يكي از پاســاژهاي 
لوكس و شيك محدوده جنوب شرقي تهران 
و يكي از مراكز خريــد عمده اين منطقه از 
پايتخت شناخته مي شود كه در آن مي توان 
انواع برند مطرح در حوزه پوشاك، كيف و 

كفش و طال و بدليجات را پيدا كرد.
   اين مجتمع در 6طبقه احداث شده كه 
طبقه ششم آن به فروشگاه هاي طال و جواهر 
اختصاص دارد. برندهاي تخصصي و مطرح 
كيف وكفش پيــش از ممنوعيت واردات و 
تحريم در اين مجتمع نمايندگي داشتند 

و كاالهاي اصلي خود را عرضه مي كردند.
  دوسه سالي مي شود كه واردات پوشاك 
به كشور ممنوع شده و بسياري از برند هاي 
خارجي ديگر در داخل كشــور نمايندگي 
رسمي ندارند. با اين حال امروز هم مي توان 
در اين پاساژ انواع كاال خارجي را پيدا كرد 
و گفته مي شــود قيمت اجناس نيز در اين 
مجتمع از برخي نقاط ديگر تهران كمتر و 

منطقي تر است.
   اين پاساژ اين روزها البته به دليل كرونا به 
شلوغي گذشته نيست اما هر سال اين بازار 
جشنواره اي با جوايز ويژه هم برگزار مي كند 
و به مشتريان و خريداران در قرعه كشي هاي 

دوره اي جايزه مي دهد.
   اين پاســاژ در محدوده طرح ترافيك 
نيست و مي توانيد با وسيله نقليه شخصي 
خودتان براي خريــد به آنجا مراجعه كنيد 
و مطمئن باشيد براي يافتن جاي پارك با 
مشكل مواجه نمي شويد. اين مجتمع داراي 
2طبقه پاركينگ، پله برقي در تمام طبقات و 

2 آسانسور است.
   در اين مركز خريــد امكانات تفريحي 
مثل رستوران خورشيد و سفره خانه سنتي 
در طبقه هفتم پاساژ دايراســت كه البته 
به دليل شــيوع كرونا خدمات دهي در اين 
مراكز با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي 

و به صورت محدود انجام مي شود.
   اين مجتمع تجاري در سه راه افسريه، 
ابتداي بزرگــراه امام رضا)ع( قــرار دارد و 
ساعت كار عادي آن مثل ديگر پاساژهاي 

تهران بين 10صبح تا 10شب است.

بزرگنمایی فضای خانه

مجتمع خورشید خاوران

قیمت هرکیلو)تومان(مشخصات نام آجیل و خشکبار
232.000مغز شدهپسته

120.000پوست كاغذیبادام درختی
۵2.000مرغوببادام زمينی

121.000ايرانی مرغوب- باپوستگردو

219.000 مغز شدهگردو

61.000-فندق

34.000مرغوبآلو بخارا 

80.000مرغوبانجير خشك

28.000پلويیكشمش 

99.000ممتازتوت خشك

قیمت هرکیلو)تومان(مشخصات نوع کاال
32.000با پوست بدون بال و گردنسينه

48.900بی پوست و استخوانمغز ران 

34.900با پوست و استخوانران 

37.600با پوستساق

40.300بدون پوست و استخوانسينه

12.000بدون نوك بالبال

28.900با بال، پوست و استخوانسينه

38.600بدون پوست، با استخوانران

23.800با بال، گردن، پوست و استخواننيم شقه سينه

2۵.600با ساق، استخوان پشت و دنبالچهنيم شقه ران

قیمت ) تومان (مدلبرند محصول

49۵.000 ليتریمحلول ضدعفونی كننده سطوح ماسيس 

7024.200 درصد- اتانول ۵00 ميلی ليترمحلول ضدعفونی كننده دست سپتاتك 

۵007.۵00 ميلی ليتریژل ضدعفونی كننده دست مدل درموسپت 

7020.۵00 درصد- 2۵0 ميلی ليترمحلول ضدعفونی كننده دست پنكل

221.700 ليتریمايع نرم كننده حوله و لباس سافتلن طاليی

370.000مدل پالتينيوم- بسته 72 عددیقرص ماشين ظرفشويی فيری 

8۵.۵00مدل گلد- بسته 32 عددیقرص ماشين ظرفشويی پريل 

418.200 ليتریمايع سفيدكننده وايتكس 

2۵09.000 ميلی ليتریمحلول ضدعفونی كننده دست و سطوح هيدرودرم 

44۵.۵00 ليتریمايع ظرفشويی ليمويی پريل 

با وجود تصویب و ابالغ افزایش رسمي 28درصدي قیمت فراورده هاي لبني در ستاد 
تنظیم بازار از تیر ماه امسال، شركت هاي لبني افزایش چراغ خاموش نرخ انواع شیر 
و لبنیات مشمول قیمت گذاري و اقالم كم مصرف را در دستور كار قرار داده اند و 
به نظر مي رسد پس از زمزمه هاي آزادسازي قیمت برخي محصوالت صنعتي مانند خودرو، حركت گام به گام صنایع 
لبني براي آزادسازي نرخ این اقالم نیز تندتر شده است. بررسي قیمت خرده فروشي انواع شیر و لبنیات، عرضه 
چند نرخي، رشد تخلفات درج قیمت و كاهش وزن و درصد چربي محصوالت لبني در حالي است كه كمتر از یك  ماه 
پیش ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت با بررسي مستندات رشد هزینه تمام شده تولید این اقالم حكم به افزایش 
22 تا 28درصدي محصوالت لبني پرمصرف مشمول قیمت گذاري داده و متعاقب آن شركت هاي لبني از تعیین و 
اعالم نرخ فراورده هاي لبني خارج از شمول قیمت گذاري در چارچوب ضوابط سازمان حمایت خبر دادند. اما این 
روزها تغییر روزانه و هفتگي قیمت شیر و لبنیات موجب كاهش سهم این اقالم از سبد مصرفي خانوارها شده است.

افزايش نرخ تورم و رشــد هزينه تمام شده توليد موجب 
رنگ پريدگــي نرخ مصوب و دســتوري ابالغي ســتاد 
تنظيم بازار براي اغلب اقالم خوراكي، كاالهاي مصرفي 
و محصوالت صنعتي شده اســت. شركت هاي لبني كه 
در تير  ماه امسال مجوز افزايش رسمي قيمت محصوالت 
مشمول قيمت گذاري خود را دريافت كرده بودند، طي 
يكي دو هفته گذشته براي چندمين بار قيمت انواع شير 
و لبنيات پرمصرف مشمول قيمت گذاري و فراورده هاي 
لبني كم مصرف و لوكس خارج از شمول قيمت گذاري 
سازمان حمايت را افزايش دادند. اين افزايش قيمت ها در 
حالي است كه سرانه مصرف شير و لبنيات در كشورمان، 
كمتر از نصف ميانگين جهاني است و به گفته كارشناسان 
تغذيه، كمبود لبنيات در سبد غذايي مردم، به خصوص 
اقشــار  كم درآمد، تهديــدی جدي براي ســالمت آنها 
محسوب مي شود. سرانه مصرف لبنيات در ايران حدود 60 
تا 80كيلوگرم و ميانگين مصرف جهاني آن 160كيلوگرم 
است كه اين رقم در كشورهاي اروپايي و آمريكا به 3۵0 تا 
۵00كيلوگرم نيز مي رسد. با وجود اين صنايع لبني طي 
چند روز گذشــته قيمت اين اقالم را بدون هيچ مجوز يا 

انتشار خبر رسمي افزايش داده اند.

افزايش خزنده نرخ لبنيات 
بررسي قيمت خرده فروشي شير و لبنيات در واحدهاي 
صنفي نشان مي دهد كه تقريبا اغلب محصوالت لبني از 
شير گرفته تا ماست و پنير طي چند روز گذشته موج تازه 
افزايش قيمت ها را تجربه كرده است، به نحوي كه قيمت 
برخي انواع شــير بطري نيم ليتري افزايش قيمت هزار 
توماني را شاهد بوده و قيمت شير يك ليتري تتراپك نيز 
نسبت به چند  ماه گذشته با افزايش 2هزار و 600 توماني 
از 7هزار و 400 تومان به 10هزار تومان رســيده است. 

همچنين انواع ماست از مسابقه افزايش بي سر و صداي 
قيمت ها جا نمانده و قيمت ماست هاي دبه اي پرچرب از 
24به 28هزار تومان افزايش يافته است. نرخ برخي انواع 
پنير بســته بندي 400گرمي نيز افزايش هزار تا 2هزار 
توماني را تجربه كرده اســت. عالوه بر محصوالت لبني 
مشمول قيمت گذاري، قيمت ســاير انواع فراورده لبني 
خارج از شمول نرخ گذاري سازمان حمايت نيز افزايش 
يافته و عالوه بر آن برخي شركت هاي لبني كاهش وزن و 
حجم ظروف بسته بندي برخي اقالم لبني مانند بستني را 
به عنوان راهكاري براي افزايش قيمت محصوالت خود با 
تبعيت و درج نرخ هاي مصوب در دستور كار قرار داده اند. 
قيمت انواع دوغ گازدار و بدون گاز، ماست و پنير طعم دار 
و... نيز طي 3 هفته اخير به طــور چراغ خاموش افزايش 
يافته است. اين نخستين باري نيست كه شركت هاي لبني 

با افزايش خودسرانه قيمت ها ستاد تنظيم بازار را ناگزير به 
گراني رسمي انواع فراورده  لبني كرده اند.

سردرگمي فروشندگان 
عالوه بر تأثير گراني لبنيات بر حذف اين اقالم از ســفره 
خانوارهــا و گاليه هاي مــردم از عرضــه چندنرخي و 
كم فروشــي فراورده هاي لبني، تغييــر هفتگي قيمت 
لبنيات موجب ايجاد مشكالتي براي فروشندگان اينگونه 
اقالم شده اســت؛ چرا كه اين افزايش قيمت ها موجب 
كاهش ميزان سود فروشندگان لبنيات با كاهش ميزان 
فروش اين اقالم در واحدهاي صنفي خرده فروشي شده 
است. اين افزايش قيمت ها موجب كاهش سفارش خريد 
محصوالت لبني در واحدهاي صنفي خرده فروشــي به 
يك ســوم و افزايش ميزان مرجوعي لبنيات شده است. 
با وجود اين شــركت هاي لبني در تعييــن نرخ 22 قلم 
محصول لبني كم مصرف خارج از شمول قيمت گذاري 
سازمان حمايت، خودمختار بوده و مشخص نيست كه 
قيمت اين اقالم چه زماني و بر مبناي چه ضوابطي تعيين 
و روي بسته بندي اين محصوالت درج مي شود. از سوي 
ديگر تغييرات پي درپي قيمت درج شده روي بسته بندي 
انواع ماست، شير، پنير و ساير محصوالت لبني شرايطي 
را رقم زده كه مغــازه داران براي فــروش اينگونه اقالم 
ناگزير به كنترل روزانه قيمت درج شده روي بسته بندي 
اينگونه محصوالت هستند تا به دليل فروش انواع لبنيات 

با قيمت هاي مصوب قبلي به مشتريان متضرر نشوند.

رنگ پريدگي نرخ و تاريخ انقضاي لبنيات
چهارم تير ماه امســال براساس تصميم جلسه كارگروه 
تنظيم بازار قيمت انواع لبنيات متاثــر از افزايش نرخ 
شير خام به طور رسمي 22 تا 28درصد افزايش يافت. 
در اين جلسه قيمت شــير خام به ازاي هركيلو 2هزار و 
900تومان تعيين و اجازه داده شــد بنابر شرايط، اين 
محصول 7درصد باالتر يا پايين تر از اين نرخ به فروش 
برسد. اين افزايش رســمي قيمت لبنيات در حالي بود 
كه پيش از آن انجمن صنايع لبنــي از افزايش قيمت 
محصوالت لبني و حتي حذف نرخ  مصوب لبنيات خبر 
داده بود. براساس اين قيمت گذاري، نرخ 10قلم فراورده 
لبني شامل شير كم چرب و پرچرب ساده در بسته بندي 
بطري و پاكتي مدت دار، پنير 4۵0گرمي UF، ماست 
كم چرب و پرچرب ساده در بسته بندي هاي كوچك و 
بزرگ و كره حيواني رســما افزايش يافت و مقرر شد تا 
شركت هاي لبني قيمت ساير فراورده هاي كم مصرف، 
طعم دار يا لوكس خارج از شمول قيمت گذاري دولتي 
را تعيين و روي بسته بندي اين اقالم درج كنند. اما نه 
نرخ مصوب فراورده هاي لبني مشمول قيمت گذاري و 
نه قيمت ســاير محصوالت لبني دوام چنداني يافته و 
تغيير هفتگي نرخ شــير و لبنيات به رويه اي جاري در 
بازار اين اقالم تبديل شده است. همچنين شركت هاي 
لبني شگردهايي را براي درج نكردن يا درج مخدوش و 
ناخواناي قيمت و تاريخ توليد و انقضاي اين محصوالت 
در پيش گرفته اند. بازرس هيأت مديره انجمن صنايع 
لبني گفت: كارخانه ها موظــف به درج اطالعاتي چون 
تاريخ توليد و انقضا و قيمت محصول توليدشده هستند 
و اگر اين اقدام صورت نگيرد، تخلف اســت. اسماعيل 
خاتمي مقدم، افزود: معموال برندهاي معتبر اين اطالعات 
را به شــكلي درج نمي كنند كه خوانا نباشد اما گاهي 
محدوديت هايي وجود دارد كه ممكن است در نحوه درج 
اطالعات تغييراتي ايجاد كند. براي مثال براساس قانون 
برچسب گذاري مجموعه اطالعاتي كه بايد روي برچسب 
كاال درج شود، زياد است. او گفت: تاريخ توليد، انقضا و 
قيمت اطالعات چاپي نيست و روي محصوالت نهايي 
پرينت مي شود. ممكن است سرعت ريلي كه محصوالت 
روي آن قرار مي گيرد تا اطالعات روي آنها درج شــود، 
كم و زيادشــده يا طراحي ظرف به نوعي باشد كه اين 
اطالعات در جاي مناسبي قرار نگيرد. البته ممكن است 
برخي افراد با  درج نكردن اين اطالعات يا مخدوش سازي  

آن قصد در پنهان كاري داشته باشند.

  برخورد با گران فروشي لبنيات 
معاون نظارت بر كاالهاي مصرفي و شــبكه هاي توزیعي و اقتصادي ســازمان حمایــت مصرف كنندگان و 
تولید كنندگان در گفت وگو با همشهري در مورد اختالف قیمت فروش و نرخ مصوب لبنیات گفت: بخشي از 
اقالم لبني شامل 3گروه پرمصرف شیر، ماست و پنیر كه 10محصول لبني را در بر مي گیرد، مشمول قیمت گذاري 
دولتی است و سازمان حمایت نتایج بررسي كارشناسي مستندات هزینه تمام شده تولید این اقالم كه توسط 
شركت هاي تولید كننده ارائه مي شود را به كارگروه تنظیم بازار داده و این ستاد قیمت مصوب چنین اقالمي 
را تصویب و براي اجرا ابالغ كرده است. داوود موسوي، افزود: براین اساس شركت هاي لبني و عرضه كنندگان 
این اقالم ملزم به رعایت قیمت هاي مصوب ستاد تنظیم بازار براي فراورده هاي لبني پرمصرف بوده و هرگونه 
عرضه این محصوالت با نرخ باالتر یا درصد وزن و چربي كمتر، تخلف محســوب مي شود و مردم مي توانند با 
بررسي قیمت درج شده این اقالم در سامانه 124و نرخ بســته بندي و فروش آن، تخلف عرضه كنندگان را به 
سازمان حمایت گزارش كنند تا برخورد شود. او در مورد نرخ لبنیات خارج از شمول قیمت گذاري دولتي نیز، 
گفت: در تعیین قیمت این اقالم لبني، ضوابط عمومي هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها مالك عمل است یعني 
واحدهاي لبني براساس این ضوابط و با توجه به اسناد و مداركي كه خودشان از هزینه تمام شده تولید دارند، 
نرخ این اقالم را تعیین مي كنند. با این روند جز 10قلم كاالي لبني مشمول قیمت گذاري، بقیه اقالم لبني نرخ 
مصوب ندارند، اما نبود نرخ مصوب براي اینگونه محصوالت به  معناي رها بودن قیمت و بازار سایر فراورده هاي 

لبني كم مصرف، لوكس یا طعم دار خارج از شمول قیمت گذاري مصوب نیست.

چند و چون

سهم فروشگاه های زنجیره ای ازگرانی حبوبات 

افزایش قیمت انــواع حبوبات از نیمه 
دوم سال گذشــته و با تغییر مبناي ارز 
مرجع واردات از دولتي به نیمایي، موجب 
حذف یا كاهش سهم این اقالم در سبد 
مصرفي برخي خانوارها به خصوص اقشار 
كم در آمد شده است. با هادي هاشمي، 

كارشناس اتحادیه بنكداران مواد غذایي گفت وگو كرده ایم.

علت نوسان قیمت حبوبات در بازار چیست؟
اكنون آخر فصل توليد حبوبات است و تا يك ماه آينده انواع حبوبات تازه 
توليد داخل به بازار عرضه مي شود. امروز قيمت تجاري)عمده فروشي( 
هر كيلوگرم لوبيا چيتي در خمين)مركز ســورت( 19تا 20هزار تومان 
است و با هزينه بوجاري، كسر بار و حمل ونقل به 21هزار و 200تومان 
افزايش مي يابد و با اين روند نرخ عمده فروشي هر كيلوگرم لوبيا چيتي 
پاك شده در بازار تهران به قيمت 21هزار و 800تا 22هزار تومان افزايش 
مي يابد. وقتي اين محصول دستچين مي شود، نرخ عمده فروشي آن نيز 
افزايش مي يابد. اما نرخ لوبيا چيتي و حبوبات هم همانند ســايركاالها 
تابع عرضه و تقاضا بوده و متغير است؛ مثال وقتي كارخانه هاي كنسروي 
به دليل آزاد بودن صادرات اين اقالم، لوبيا چيتي بيشــتري را از خمين 
خريداري مي كنند، نرخ اين محصول در بــازار افزايش مي يابد. قبل از 
عيد نرخ لوبيا چيتي به 21هزار تومان و سپس به 17هزار تومان كاهش 
يافت. طي ۵تا 10ارديبهشت افزايش قيمتي را در حبوبات شاهد بوديم 
كه اين افزايش قيمت هيچ ارتباطي به تغيير ارز مرجع واردات يا گراني 

نرخ ارز نداشته است.
یعني تغییر مبناي قیمت ارز واردات حبوبات به نیمایي 

تأثیري در گراني نداشته است؟
طي سال هاي گذشــته به دليل تخصيص ارز 4200توماني برخي انواع 
حبوبات مانند لوبياچيتي و ســفيد و عدس وارد مي شد كه امسال اين 
واردات به عدس محدود شــده و متعجب هســتم كه چرا علت گراني 
حبوبات نرخ ارز اعالم مي شود. با توجه به اينكه 9۵درصد حبوبات وارداتي 
طي يك سال گذشته عدس بوده و اين محصول نيز  به اندازه كافي وارد 
شده است، تغيير نرخ ارز تأثيري در گراني حبوبات نداشته است. با وجود 
اين بايد بين نرخ عمده فروشي و خرده فروشي حبوبات تفاوت قائل شد. با 
درنظر گرفتن نرخ عمده فروشي 22هزار توماني لوبيا چيتي و هزينه هاي 
دستچين شدن محصول، سود خرده فروشي و... نرخ اين محصول افزايش 
مي يابد. اما منشأ اصلي گراني حبوبات در مرحله بسته بندي و عرضه اين 
اقالم در فروشگاه هاي زنجيره اي است چرا كه امكان گرانفروشي حبوبات 
در بخش عمده فروشي با توجه به رقابت عرضه كنندگان در بازار مولوي 
وجود ندارد. فروشــگاه هاي زنجيره اي اجازه دارند تا 13درصد قيمت 
خرده فروشي حبوبات را در مراحل بســته بندي و عرضه دريافت كنند 
اما اين فروشــگاه ها عمال با افزودن الحاقيه هايي به نرخ مصوب حدود 
3۵درصد به قيمت حبوبات بسته بندي و دستچين اضافه مي كنند. وقتي 
نرخ يك بسته 900گرمي حبوبات در اين فروشگاه ها مثال 38هزار تومان 
است مردم تصور مي كنند كه بخش عمده اين قيمت نصيب توليد كننده 
مي شود اما واقعيت آن است كه 3۵تا 40درصد اين قيمت را فروشگاه هاي 
زنجيره اي به خود اختصاص مي دهند اما در قراردادهاي اين فروشــگاه 

عرضه حبوبات با نرخ سود 13درصدي درج شده است.
علت باال ماندن نرخ حبوبات فله در بازار چیست؟

قيمت حبوبات توليد داخل با توجه به فصل توليد و عرضه تغيير مي كند. 
اكنون نزديك به 11 ماه از فصــل توليد و عرضه قبلي لوبياچيتي و لوبيا 
قرمز گذشته و نخود توليد داخل تازه به بازار عرضه شده است. عالوه بر آن 
وقتي قيمت دالر افزايش مي يابد به دليل كاهش ارزش پول ملي و تفاوت 
قيمت حبوبات در ايران و ساير بازارهاي جهاني، صادرات انواع حبوبات 
نيز داراي صرفه اقتصادي مي شود يعني با توجه به نرخ هزار و 2۵0دالري 
هر تن لوبيا سفيد يا قيمت نخود در بازارهاي جهاني، صادرات اين اقالم 
مقرون به صرفه مي شود. همچنين طي چند سال گذشته تخصيص ارز 
دولتي براي واردات حبوبات موجب شــده بود تا توليد داخل اين اقالم 
صرفه اقتصادي نداشته باشد و بسياري از كشاورزان از كشت حبوبات 
خودداري مي كردند اما اكنــون افزايش قيمت حبوبات موجب ترغيب 

كشاورزان به توليد و عرضه حبوبات شده است.

حركت چراغ خاموش شركت هاي لبني براي افزايش قيمت شير و فراورده هاي لبني، سهم اين اقالم در سبد مصرفي خانوارها را كاهش داد

قيمت لبنيات چرب تر شد

علي ابراهیمي 
دبير گروه بازار
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 جشننامه
علیحاتمی

۱۳۴۹
حسن كچل

اولين فيلم بلند ســينمايي علي حاتمي و به تعبيري نخستين فيلم 
موزيكال واقعي سينماي ايران، تجربه اي دلچسب و جذاب در نوشتن 
ديالوگ هاي آهنگين و فضاي خيال انگيز از گذشته اي است كه حاتمي 
جوان حسرت از دست رفتنش را مي خورد. تجربه اي موفق در فيلم 

موزيكال و مطلعي مناسب براي ورود به سينماي حاتمي.
   سيروس الوند: حاتمي در سرودن اشعار، يكدستي و وحدت بيان 
خاصي از خود بروز داده است... صحنه هاي زائد در فيلم بسيار يافت 
مي شود و همينطور شخصيت چهل گيس خوب پرورش داده نشده 
است... حاتمي در مرحله كارگرداني با آنكه در بسياري صحنه ها حالت 
تئاتري پيدا مي كند، معهذا ذوق و سليقه و مهارت زيادي از خود نشان 

مي دهد )فردوسي، 18 فروردين 13۴9(.
گزارش اكران: نمايش از اول فروردين 13۴9. موفقيت در گيشه با 
يك ميليون و 300هزار تومان فروش در اكران اول تهران. چهارمين 

فيلم پرفروش سال 13۴9 )همراه با فيلم »رقاصه« شاپور قريب(.

طوقی 
شاخص ترين فيلمي كه تحت تأثير »قيصر« كيميايي و با عوامل همان 
فيلم ساخته شد ولي واجد فرديت و جهان تاليفي سازنده اش بود. اين 
حرف كه »طوقي« فيلمي از خانواده قيصر است، بيشتر محصول زمان 
اكران فيلم است و حاال آنچه بيشتر به چشم مي آيد مولفه هاي خاص 
حاتمي و كوشش به بار نشسته او در بيان سينمايي قصه هاي ايراني 
است. حاتمي در فيلم دوم پيشرفت قابل مالحظه اي در تكنيك داشته 

و دستاوردش در خلق فضا و تسلطش در گفتارنويسي چشمگير است.
  پرويز دوايي: طوقي حرف بسيار دلكشــي دارد. فرورفتن يك 
دختر به جلد يك كبوتر، از آن افكار نازك و لطيف شاعرانه اي است كه 
در قصه هاي قديم ما سابقه بسيار داشته است. طوبي در قالب طوقي به 
زندگي خودش ادامه مي دهد. عشق آ سيدمرتضي از طوقي به طوبي و 
باز به طوقي منتقل مي شود. عشقي شئامت آلود و تلخ كه عاقبت ندارد 
و عاقبت او را به خاك سياه مي نشاند. اين فكر و حرف قشنگ است، 

ايراني است ...  )سپيد و سياه، آبان 13۴9(.
گزارش اكران: نمايش عمومي از 23 مهر13۴9. پرفروش ترين فيلم 
سال با يك ميليون و ۷00هزار تومان فروش. 2 فيلم اول حاتمي در يك 

سال اكران شد، خوب فروخت تا جايگاهش در سينما تثبيت شود.

 ۱۳۵۰
بابا شمل 

فيلمي در تداوم تجربه »حسن كچل«، كه با هزينه زياد و حضور 
ستاره ها ساخته شــد و شكست خورد. شكســت »بابا شمل« را 
مي توان ناشي از اعتماد به نفس زياد از حد حاتمي جوان دانست 
كه از موفقيت فيلم هاي قبلي اش به  خود غره شده بود. بابا شمل 
سكانس به سكانس شــايد جذاب باشــد ولي تماشاي كل فيلم 
در يك نشست كسالت بار اســت. از معدود فيلم هاي حاتمي كه 
قضاوت عمومي درباره اش از زمــان اكران تا امروز تغييري نكرده 

است.
  عباس بهارلو )غالم حيدري(:  بابا شمل براساس چند داستان 
به ظاهر پيوسته ساخته شده است؛ اما داستان لوطي حيدر و بابا شمل 
و عالقه آن دو به شوكت الملوك سنجيده و هماهنگ از كار در نيامده 
است. به  نظر مي رسد فيلم از حيث عناصر داستان گويي مي لنگد. همه 
  چيز هست، اما ممزوج نيست و داستان فاقد تداوم دروني و منطقي 

است )علي حاتمي، نشر قصه، زمستان 13۷9(.
 گزارش اكران: نمايش عمومي از 21 مهر 13۵0. فيلم در روز اول 
اكرانش ركورد فروش روزانه در ســينماي ايران را شكست ولي بابا 
شمل تب تندي بود كه زود به سردي نشست. 880هزار تومان فروش 
در اكران اول تهران با توجه به حضور ستاره هايي چون فردين، ملك 
مطيعي و فروزان كه دستمزدهاي بااليي گرفته بودند رقمي نبود كه 

بابا شمل را از شكست تجاري برهاند.

۱۳۵۱
 قلندر

با خط داستاني جسورانه اي كه 
سانسور از جســارتش كاست 
مثــل بســياري از فيلم هاي 
حاتمي روايتي تلخ و تراژيك 
از عشقي اســت كه به تباهي 
مي انجامد. فيلم در زمان اكران 
توجه چنداني بــه  خود جلب 
نكــرد و گرچه در گــذر زمان 
نظرها بــه آن كمي تغيير كرد 
ولي در مجموع جزو آثار مهجور 

حاتمي محسوب مي شود.
  هوشنگ گلشيري: در 

»قلندر« زبان گزيده گو و تراش خورده خود قلندر زبان قراردادي فيلم 
است. با اين زبان تنها در لحظات حساس و البته تراژيك مي توان حرف 
زد، يعني خود عمل يا وضعيت است كه ســخن مي گويد و نه آدم در 

موقعيت... )فيلم، آذر13۷6(.
 گزارش اكران: آغاز نمايش عمومي از 30 فروردين 13۵1. رقمي از 
فروش قلندر در اكران اول تهران ثبت نشده و تنها به اين موضوع بسنده 

شده كه فيلم در گيشه شكست خورده است.

 خواستگار
در اين سال ها از »خواســتگار« هم كنار »سوته دالن« جزو بهترين 
فيلم هاي حاتمي ياد مي شــود ولي در زمان اكــران، فيلم به ندرت 
واكنش هاي مثبتي را برانگيخت. قصه عشــق معلم خط به زني كه 
دست نيافتني به  نظر مي رســد آكنده از حس و حال شخصي و تم 
مطلوب فيلمساز است. داستان »همه عمر دير رسيديم« با خواستگار 

شروع شد.
  محمد تراب نيا: آخرين ساخته علي حاتمي، كارگردان قصه پرداز 
سينماي ايران- مثل همه فيلم هاي قبلي او-  جز داستان و مايه غني 
و خوبش، واجد امتيازات چشمگير ديگري نيست. قصه فيلم قشنگ 
است و زمينه گسترده اي دارد براي تصويرشدن اما پرداخت حاتمي، 
اين قصه را خيلي شــتابزده، پشت ســر مي گذارد و به  خاطر همين 

شتابزدگي است كه هيچ كدام از لحظات فيلم، الاقل از نظر جذابيت 
و زيبايي، در حد فيلم طوقي او نيز نيســتند )ستاره سينما، 1۴ تير 

.)13۵1
 گزارش اكران:  نمايش عمومي از ۷ تير 13۵1. با 200 هزار تومان 
فروش در اكران اول تهران كم فروش ترين فيلم قبل از انقالب حاتمي 

است.
 

ستارخان
مشروطه به روايت علي حاتمي؛ نخستين تجربه فيلمساز در زمينه 
رجعت به رخداد تاريخي مشخص كه نشان مي دهد وفاداري نسبت 
به آنچه تاريخ خوانده مي شــود براي حاتمي اصل نيست. چيزي كه 
زمان اكران باعث شد صداي خيلي ها درآيد و حاتمي متهم به تحريف 
تاريخ شود. بيشتر انتقادها هم از شخصيت ستارخان به عمل آمد كه 
كاراكترش در فيلم از وجوه اسطوره اي مرسوم در روايت های تاريخي، 

بهره چنداني نداشت.
  بيژن خرسند: نگاه مي كنيم به صحنه پردازي و كارگرداني اين 
اثر مجلل و پرخرج سينماي ايران، كه چگونه يك كارگردان وقتي فاقد 
بيان سينمايي است، از پرداخت سينمايي هم عاجز است: در 2 مرحله 
پيشبرد داستان با گفتار و نوشته و پرداخت صحنه در سقوط از سينما 
به تئاتر... پاي لنگان فيلم، در پايان به آنجا مي رسد كه بين باقرخان و 
ستارخان جمالت ادبي رد و بدل مي شود - شنيدن اين جمالت را بين 
حيدر و علي از ياد نبريم- و لنگي پاي فيلم، به صورت لنگي واقعي پاي 

ستارخان فيلم را به اتمام مي رساند!  )رودكي، نوروز 13۵2(.
گزارش اكران: آغاز نمايش عمومي از 3 اسفند 13۵1. باز هم رقمي از 
فروش فيلم جايي درج نشده جز اينكه گيشه فيلم پايين تر از انتظار بوده 
تا حاتمي چهارمين شكست تجاري اش را در كمتر از 2 سال تجربه كند.

۱۳۵۶
سوته دالن

طبق توافقي جمعي اين بهترين فيلم حاتمي يا دســت كم بهترين 
فيلم قبل از انقالب اوســت. در سوته دالن گذشــته بازي فيلمساز، 
آنقدر متقاعد كننده از كار درآمده كه هر مخاطبي را تحت تأثير فضا، 
شخصيت ها و شــايد مهم تر از همه گفتارنويســي درخشانش قرار 

با جواد طوسي درباره خشم و خضوع منتقدان نسبت به آثار علي حاتمي گفت وگو كرده ايم 

قلندر گمشده رد پهنه اتريخ
فردا تولد علي حاتمي است. به 
سراغ جواد طوسي رفته ايم تا با 
نگاه عدالت ياب خود، اين همه سهل انگاري درباره علي حاتمي 
را در زمانه اش و نسبت به آثارش در بوته نقد بگذاريم و از او 
بخواهيم درباره ناديده گرفتن چنين كارگرداني در سينمايي 

كه تا اين اندازه مديون اوست با ما صحبت كند.

 اين را مي دانيم كه علــي حاتمي در زمان حياتش 
كمتر قدر ديد. اما با توجه به ســبك و ســياق حاتمي در 
فيلمســازي كه مورد قبول مخاطب امروز نيز هســت، چرا 

بسياري از آثار او در اكران عمومي شكست خوردند؟ 
اگر شكل گيري و دوام موج نو در اواخر دهه۴0 و نيمه اول دهه۵0 
را يك فرصت تاريخي مناســب براي تنوع در مضامين، سبك و 
شيوه فيلمسازي و لهجه و ادبيات يكسري از كارگردان هاي جوان، 
خوشفكر و باذوق بدانيم، بدون ترديد زنده ياد علي حاتمي يكي 
از شاخص ترين فيلمسازان صاحب سبك، برخاسته از اين دوران 
به شمار مي آيد. او به پشتوانه ريشه هاي اصيل تهراني، بافت سنتي 
خانوادگي، نــگاه منحصر به فردش به فرهنــگ بومي، اقليمي و 
تاريخ معاصر به ويــژه دوران قاجار از همان شــروع فعاليتش با 
نمايشنامه هاي راديويي و نخستين تجربه موزيكال سينمايي اش 
يعني »حسن كچل«، نشان داد كه هنرمندي نوجو و در عين حال 
اينجايي است. منتها بايد بپذيريم كه در سينماي اسير كليشه ها و 
نگاه عامه پسند سطحي و بي مايه، چقدر فيلمسازي با دغدغه هاي 
متفاوت حاتمي و نگاه بكري كه او به مفاهيم بومي، متل ها، تاريخ، 
سنت، كالم و ديالوگ نويسي داشت، مي تواند به درستي از سوي 
يك بخش خصوصي هويت مند و حرفه اي و كارآمد به بازي گرفته 
شــود؟ روي همين اصل مي بينيم كه تجربه كــم و بيش موفق 
حاتمي در خلق و پايه گذاري يك سينماي فانتزي و موزيكال در 
حسن كچل كه بدون شك نبايد نقش مؤثر و دلسوزانه علي عباسي 
به عنوان تهيه كننده اي صاحب سليقه را در آن ناديده گرفت، در 
ادامه مسير در »بابا شمل« با شكست كامل روبه رو مي شود. دليل 
اين است كه در ســينمايي بي برنامه و باري به هر جهت و در بند 
موج هاي لحظه اي و مقطعي اصال نمي توان روي هيچ چيز حساب 
باز كرد. چنان كه مي بينيم همين علي حاتمي، سازنده فيلم بسيار 
موفق و پرفروش »طوقي« در ســال13۴9 در فيلم بعدي، يعني 
بابا شــمل مورد بي مهري قرار مي گيرد و تهيه كننده آن مهدي 
مصيبي مدير »ســيرا فيلم« به زندان مي افتد. با اين همه حاتمي 
در ادامه مسيرش به همان ســينمايي كه به آن تعلق خاطر دارد 
وفادار مي ماند و در همان حال و هواي قصه باباشــمل منتها در 

قالبي داستاني، كالســيك و بياني تراژيك »قلندر« را مي سازد 
و به دنبال آن دســت به تجربه كامال متفاوتي چون »خواستگار« 
مي زند كه به زعم بنده يكي از بهترين و مهجورترين آثار سينمايي 
اوست. ولي متأســفانه قالب اپيزوديك و بداهه پردازانه اين فيلم 
و اهميت كالم مــوزون در آن و تأثيرپذيــري هنرمندانه از زبان 
نمايش هاي ســنتي ايراني همچون خيمه شب بازي در يك فهم 
درست مخاطب شناسانه قرار نمي گيرد و فيلم در گيشه شكست 

مي خورد.
»ســتارخان« نيز با توجه به اهميت تاريخي فيلم 

مورد اقبال منتقدان نبود.
اين تجربه تلخ در گيشه را در ستارخان هم مشاهده مي كنيم. اما 
شهامت و ريسك پذيري حاتمي در پرداختن به تاريخ مشروطه و 
پيشقراوالنش و حمايت مادي پرويز صياد به عنوان تهيه كننده و 
سرمايه گذار اين فيلم و خواستگار ستودني است. نتيجه كار آنگونه 
كه بايد مورد استقبال جامعه منتقدان قرار نمي گيرد. با اين حال 
هنوز ســتارخان تنها ســند تصويري به جا مانده درباره نهضت 

مشروطه و قهرمانانش است.
خــالف ســوته دالن كــه همچنــان مي تواند 
تماشايي ترين اثر حاتمي باشــد. نظرتان را درباره اين فيلم 

هم بگوييد.
سوته دالن به عنوان بهترين اثر حاتمي نمونه اي مثال زدني در دنيا 
و جهان بيني اوست. به وضوح مي توان تعادل و توازن فرم و محتوا 
را در آن ديد و ارتباط حسي و عاطفي با نگرش او برقرار كرد. از آن 
سو حاتمي با 2 تجربه گرا نسنگ و ماندگار »سلطان صاحبقران« 
و »هزار دستان« تعريف نويني از سنت سريال سازي و مواجهه با 
تاريخ معاصر با همه سايه روشن هاي آن ارائه مي كند. شايد بتوان 
گفت كه تنها حاتمي مي تواند شخصيت هايي چون ناصرالدين شاه 
و مفتش شش انگشتي را در وراي كنتراست فردي و دروني شان 
ســمپاتيك نشــان دهد. اين روايت پردازي تاريخــي در حاجي 
واشنگتن به بياني استريليزه شده و در عين حال شخصي و تاليفي 
رسيده است كه نوعي تبارشناسي تاريخي و نگرش آسيب شناسانه 
را نيز همچون هزاردســتان در بردارد. او در »كمال الملك« هم با 
لحن و كالمي عام تر همين شيوه را دنبال و به نوعي به نفع دنياي 
ســيال و كالژگونه ذهني اش مصادره به مطلوب مي كند. طبيعتا 
اين زاويه ديد شخصي و در عين حال بكر موافقان و مخالفان جدي 
و سرسخت خودش را دارد. ولي آنچه به عنوان ارزش مي توان از آن 
نام برد رو راستي حاتمي با خود و مخاطبش و كنار نيامدن با جريان 
متعارف و بازاري فيلمسازي اســت كه نمونه هاي متاخر آن را در 

»دلشدگان« و »مادر« مي بينيم.

يك بعدازظهر  داغ اتبستان
خاطره مصاحبه با علي حاتمي و نواري كه گم شد

يك ســال و نيمي مي شــد 
به صــورت حرفــه اي بــا 
مطبوعــات كار مي كردم و 
ديگر مطالبم به عنوان »نقد خوانندگان« چاپ نمي شــد. 
آن روزها مثل امروز خبري از اين همــه مجله و روزنامه و 
نشريه نبود. نه موبايلي بود و نه واتساپ و تلگرام. به همين 
دليل، ماهنامه فيلم و هفته نامه سروش در بين اهالي سينما 
و دوستداران هنر هفتم، ارج و قرب خاصي داشتند. سروش 
به ســردبيري مهندس مهدي فروزان، هر هفته 16صفحه 
سينمايي داشت و از شما چه پنهان، بخش اعظم آن را من 
توليد مي كردم. هم بــراي صفحات خارجي مطلب ترجمه 
مي كردم و هم در صفحات ايراني، گفت و گو و نقد داشــتم. 
براي گفت و گو با هنرمندان هم يك ضبط كوچك خبرنگاري 
بود كه هميشــه داخل كيف، همراهم بود. در طول هفته 
گفت و گوهاي زيــادي با دســت اندركاران فيلم هاي روي 
پرده داشــتم. براي فيلم هاي مهم و مطــرح، پرونده كامل 
مي رفتيم و بسته به اهميت فيلم وكارگردان، احتمال داشت 
اين پرونده در 2 شماره مجله كار شود. »مادر« مرحوم علي 
حاتمي از آن دســته فيلم هاي مهمي بود كه سروش براي 
آن پرونده پر و پيماني رفــت. وظيفه گفت و گو با كارگردان 
فيلم هم به عهده من گذاشته شد. راستش، خودم پيشنهاد 
دادم با او صحبت كنم. حاتمي از فيلمسازان قدر و كالسيك 
سينماي غيرمتعارف ايران بود و گفت و گويي اختصاصي با او 
براي كسي مثل من كه تقريبا در ابتداي كار حرفه اي اش قرار 

داشت، هم افتخار بود و هم برگ زريني در كارنامه كاري ام.
بعد از صحبت هــا و هماهنگي هاي اوليــه، حاتمي از من 
خواست براي ديدنش سر صحنه فيلمبرداري فيلم تازه اش 
»دلشدگان« بروم. حدود 2سال قبل از آن، براي گفت وگو با 
اكبر عبدي سر صحنه فيلم مادر رفته بودم. خانه اي قديمي 
در حوالي سه راه جمهوري، لوكيشن فيلم بود. كمي بعد از 
ســاخت فيلم مادر، آن خانه را تخريب كردند تا آپارتماني 
چند طبقه به جايش بسازند. يادم مي آيد احمد طالبي نژاد 
در اين رابطه در مجله فيلم مطلبي جذاب و رنج آور نوشت. 
اما لوكيشن دلشــدگان كاخ گلســتان بود. بعد از ظهري 
گرم بود كه كمي ناراضي راهي محل فيلمبرداري شــدم. 
علت نارضايتي اين بود كه يكي از فيلم هايي را كه مدت ها 
به دنبالش بودم، آن روز پيدا كردم. اما اگر مي خواســتم به 
تماشايش بنشينم، بايد قيد مصاحبه را مي زدم. اما مصاحبه 
با علي حاتمي چيز كمي نبود كه به خاطرش به تماشاي فيلم 
مورد عالقه ام بنشينم. نوار كاست بتاماكس روي تلويزيون 
دلبري مي كرد و من با حسرت از آن دل كندم و راهي كاخ 
گلستان شدم. گفتم مصاحبه را سريع مي گيرم و براي ديدن 

فيلم، خودم را به خانه مي رسانم.
بيش از 1۵پرسش آماده كرده بودم. بعد از هماهنگي جلوي در 
كاخ و ورود به داخل و در مسير مكاني كه فيلمبرداري جريان 
داشت، خانمي را ديدم كه به سمتم مي آيد. با نزديك تر شدن، 
متوجه شدم زري خوشكام )زهرا حاتمي( است. او را به نام صدا 
كردم و سالمي گفتم. لبخندي زد، كه حكايت از اين مي كرد 
كه او را شناخته ام. در مسير كوتاه تا مكان فيلمبرداري، گفت 
سر همسرش به شدت شلوغ است و بايد منتظر بمانم تا صحنه 
مورد نظر فيلمبرداري و حاتمي از كار فارغ شود. سر صحنه 
سالمي ردوبدل كرديم و به تماشاي آنچه جلوي چشم ام در 
حال ضبط شدن بود نشستم. تا حاتمي كار فيلمبرداري را 
تمام و وقتي براي صحبت پيدا كند، 2 ساعتي گذشت. من هم 
قيد شتاب براي رسيدن به خانه را زدم و به خودم گفتم امروز 
مصاحبه را مي گيرم و تمام. بعد از پايان فيلمبرداري )كه گروه 
اندك نوازندگان در حال نواختن موسيقي بودند و امين تارخ 
با دهان تكان دادن تصنيفي از استاد شجريان را مي خواند و 
فيلمبرداري اين صحنه چندين بار تكرار شد تا رضايت خاطر 
كارگردان را فراهم كند( حاتمي گرم و صميمي نزد من آمد 
و بابت تأخير در گفت وگو عذرخواهي كرد. كمي با هم حرف 
زديم و گفتم سر صحنه فيلم مادر هم بودم و ماجراي آن خانه 
قديمي را مرور كرديم. حاتمي ديــد ضبط را از داخل كيف 
درآورده و دارم كاغذ پرسش ها را نگاه مي كنم. عذرخواهي 
كرد و گفت آن روز سرشان به شدت شلوغ بوده و تمركز الزم 
براي مصاحبه ندارد. درخواست كرد پرسش ها را به همسرش 
بدهم تا او طي چند روز آينده به آنها پاسخ بدهد. نمي دانم چرا 
احساس كردم نمي خواهد مصاحبه كند و وقتم را تلف كرده ام. 
اما پرسش ها را به دست زهرا حاتمي داده و خداحافظي كردم. 

او تأكيد كرد كه در چند روز آينده تماس خواهد گرفت.
چون فكر مي كردم مصاحبــه اي در كار نخواهد بود، پيگير 
ماجرا نشدم. چند روز بعد در دفتر مجله بودم كه زنگ تلفن 
به صدا درآمد. خانمي از آن ســوي خط گفت مي خواهد با 
كيكاوس زياري صحبت كند. گفتم خودم هستم. لحن صدا 
مهربان تر و صميمي تر شد و گفت: »آقاي زياري ما را فراموش 
كرديد و رفتيد. مگر مصاحبه با علي را نمي خواستيد؟« تازه 
متوجه شدم زهرا حاتمي است. خوش و بش كردم و گفتم 
نمي خواستم مزاحم شوم و ترجيح دادم خود استاد هر زمان 
مصاحبه را آماده كرد، تحويل بدهد. مصاحبه آماده بود، اما 
روي نوار كاست! زهرا حاتمي با عذرخواهي گفت علي چون 
وقت نداشته و به خاطر قولي كه به من داده، خودش را موظف 
مي دانسته به پرسش ها پاسخ دهد و تأكيد كرد به علي گفته 
حتما پاسخ پرسش ها را بدهد. اما علي حاتمي به جاي پاسخ 
به پرسش هاي من، يك سري نكات و مسائلي را كه به نظرش 
جذاب و الزم بوده )و در جايي هم چاپ نشــده( به صورت 
مطلبي بلند در نوار ضبط كرده بود. نزد زهرا حاتمي رفته و 
نوار را گرفتم. آن را سريعا پياده كردم و چون مرحوم حاتمي 
خودش آن را ضبط كرده بود، ديگر نيازي به ارائه متن پياده 
شده به او نبود. مصاحبه در ۴ صفحه در سروش چاپ شد. با 
زهرا حاتمي تماس گرفتم و خبر چاپ مصاحبه را دادم. بعدا 
گفت علي آن را خوانده و بســيار لذت برده است. آن نوار تا 
مدت ها داخل كشوي وسايلم بود. اما با گذشت زمان، گم شد. 
همانطور كه نوار گفت وگوهايم با هنرمندان خوب ديگري هم 
چون رخشان بني اعتماد، رسول مالقلي پور، مجيد مجيدي، 
كيانوش عياري و محمدعلي ســجادي را گم كردم. كال ما 
ايراني ها حافظه حفظ آرشيو نداريم! شايد اگر نوار مصاحبه را 
داشتم، اين روزها مي توانستم آن را در يكي از اين حراج هاي 

هنري به قيمت خوبي به فروش برسانم!

كيكاوس زياری

زهرا رستگارمقدم

آثار علي حاتمي در زمان نمايش شان 
چقدر مورد استقبال قرار گرفتند و با چه 

بازخوردهايي مواجه شدند؟

علي حاتمي از همان فيلم اول نشان داد كه به سنت ها، آيين ها 
و حكايت هاي ايراني عالقه مند است. همين گرايش، از حاتمي 
چهره سينماگري سنت گرا ساخت كه به قديم و گذشته عالقه مند است. 
اين تصوير مسلط و مرســوم با خودش قضاوت هايي به همراه آورد كه در 
نخستين مواجهه ها با آثار فيلمساز، اغلب غيرمنصفانه، گرفتار سوءتفاهم و 
همراه با دست كم گرفتن سينماي حاتمي بود. جايگاه علي حاتمي به عنوان 
فيلمسازي شاخص، تثبيت شده بود، ولي در جزئيات )فيلم ها و سريال ها( 
معموال حاصل تالش او ناموفق ارزيابي مي شد. فروش پايين تر از انتظار بيشتر فيلم هاي حاتمي 
نشان مي دهد حتي تماشاگر هم در زمان اكران، خيلي از اين جنس سينما كه شبيه هيچ كس و 
هيچ فيلمي نبود استقبال نمي كرد.  از 1۲فيلم اكران شده حاتمي، 4فيلم پرفروش )حسن كچل، 
طوقي، سوته دالن و مادر( و  يك فيلم بافروش قابل قبول)دلشدگان( و 7فيلم )بابا شمل، قلندر، 
خواستگار، ستارخان، حاجي  واشنگتن، كمال الملك و جعفرخان از فرنگ برگشته( با شكست 
تجاري مواجه شدند. با اين همه، علي حاتمي در همه سال هاي فعاليتش فيلمسازي مهم ارزيابي 
مي شد؛ فيلمسازي كه با سوته دالن و مادر و ســريال هزاردستان خود بخشي از خاطره جمعي 

ايرانيان را به  خود اختصاص داد. تصويري كه امروز از علي حاتمي به عنوان شاعر سينماي ملي و 
فيلمسازي بي بديل با مجموعه اي از آثار درخشان و منحصربه فرد ثبت شده، مربوط به بعد از مرگ 
اوست. فيلم هايي چون حاجي واشنگتن و به خصوص مادر هم در سال هاي بعد است كه بيشتر مورد 
توجه قرار مي گيرد؛ ستايش هايي ديرهنگام از فيلمسازي كه سال ها به گذشته پرستي، تحريف 
تاريخ و در مواردي حتي به بي اطالعي از قواعد سينما متهم شد. به شكلي جالب توجه، از زمان 
درگذشت حاتمي به ندرت نقد و مقاله و يادداشتي در مذمت آثار اين سينماگر منتشر شده است. 
علي حاتمي نزديك به ربع قرن است كه از دنيا رفته و حاال ما با ميراثي مواجهيم كه در آنها تخيل، 
قصه گويي، نقد قدرت، نمايش آيين هاي ايراني و توجه به سنت هاي اصيل ايراني در عين نوجويي 
به چشم مي خورد. هنرمندي كه گفتارنويسي اش زبانزد عام و خاص است و توجهش به جزئيات 
مثال زدني، »اصالت« و »صاحب سبك« بودن را به عنوان شاخصه اي درخشان از خود به يادگار 
گذاشت. در اين مطلب بازخورد آثار حاتمي در ميان مردم، منتقدان و حضورشان در جشنواره ها را 
مرور كرده ايم. براي تكه نقدها، از بازچاپ آنها در كتاب هاي »صدفيلم تاريخ سينماي  ايران« احمد 
اميني، »تاريخ سينماي ايران« مسعود مهرابي، »تاريخ سينماي ايران« جمال اميد و »معرفي و نقد 

فيلم هاي علي حاتمي« غالم حيدري بهره گرفته شده است.

اما ديالوگ نويسي تنها خاصيت آثار او نيست. انگار 
بسته اي مخصوص براي شناســايي آثار حاتمي وجود دارد؛ 

نوعي كشش نوستالوژيك.
وقتي او مي خواهــد به يكي از شــاخه هاي فرهنگي و هنري اين 
سرزمين يعني موسيقي در دلشــدگان بپردازد، حتما بايد عشق، 
ناكامي و فرجام تراژيك را در آن بيــاورد. توجه كنيم به مواجهه 
حاتمي وار او به جامعه كامال سنتي كه در گذار مدرنيته معاصر در 
كانون جدا افتادگي و پريشاني و خأل بحران عاطفي قرار گرفته و 

تجويز آرماني و شفابخش حاتمي براي چنين دنياي به هم ريخته اي 
عرفاني ريشه دار و نوســتالوژيك در آن ساحت مادرانه فيلم مادر 
است. همه اين نشانه ها و مفاهيم و مناسبات فردي و دغدغه هاي 
فرهنگي و اجتماعي اينجايي به شدت هويتي اقليمي و سرزميني 

دارد و جنس خاصي از مخاطب را شناسايي مي كنند.
چرا منتقدان در زمان اكــران فيلم هاي حاتمي، 

نسبت به آثارش بي مهر بودند؟
شايد دليل آن بي مهري و قدرنشناسي نسبت به حاتمي و دنياي 
ذهني اش چه از جانب مخاطب و چه منتقدان همين جوهره اصالت 
و غربت تراژيكي باشد كه در يك جامعه متشتت و هويت باخته كه 
سيكل همچنان معيوب و فرسايشي خود از گذار سنت به دنيايي 
دفرمه با نشــانه هاي ظاهري مدرنيته و پسامدرن را طي مي كند، 
محل چنداني از اعراب ندارد. در رسالت و تعهد اين زمانه حاتمي 
همين بس كه در ميانســالي اش مي خواســت براي يك جامعه 
بي قهرمان پهلواني مردمي چون تختي را توصيه كند و به نمايش 
بگذارد و به اين نكته توجه داشته باشيد كه بعضي سعي كرده اند 
ناشيانه از علي حاتمي تقليد كنند و او را با تمهيدات و ترفندهايي 
همخوان با مخاطب متلــون اين دوران يا مصالــح يك مديريت 
سياسي و ايدئولوژيك متكثر از جنس اين زمانه كنند ولي جواب 
نداد و گوهر در مقابل خزف عيارش را در اين گذر بي رحمانه دوران 

همچنان حفظ كرده است.

مهرنوش سلماسی

ســوته دالن به عنوان بهترين اثر 
حاتمي نمونــه اي مثال زدني 
در دنيا و جهان بيني اوست. به 
وضوح مي توان تعادل و توازن 

فرم و محتوا را در آن ديد و 
ارتباط حسي و عاطفي با 

نگرش او برقرار كرد
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 سوءاستفاده
از كرونا

این شماره

 جشننامه
علیحاتمی

مي دهد. شخصيت مجيد يكي از خوش پرداخت ترين كاراكترهاي 
سينماي حاتمي است و اندوه نوستالوژيك فيلم واجد اصالت و فرديت 
است. انسجام روايي فيلم هم در بيان عشقي كه مطابق معمول آثار 

فيلمساز به تراژدي مي انجامد، مثال زدني است.

  بهار ايراني )علي اميني نجفي(: داســتان سوته دالن ظاهرا 
در تهران نيم قرن اخير مي گذرد، اما بي هيچ تعارف، هيچ نشــانه اي 
از مناسبات اجتماعي و ويژگي هاي تاريخي اين دوران را ندارد و تنها 
به نمودها و نشانه هاي ظاهري و روســاختي اين دوران اشاره دارد... 
گفتار هاي فيلم را بي ترديد مي توان از زبان سرخ پوســتان هزار سال 
پيش و حتي ساكنان احتمالي مريخ هم شنيد. سينمايي كه مثل خود 

كارگردان 200 سال از زمان عقب است )كيهان، 12 بهمن 13۵6(.
گزارش اكران: نمايش عمومي از 28 دي 13۵6. بعد از ۴ شكســت 
تجاري پياپي در ســال هاي رونق توليد و اكران و پس از ۵سال دوري 
از سينما و حضور در تلويزيون، حاتمي در سال ورشكستگي سينماي 
ايران، با ســوته دالن طعم خوش موفقيت در گيشه را چشيد. فيلم با 6 
هفته اكران در يك سينما )كاپري(، 2 ميليون تومان فروخت تا دومين 

فيلم پرفروش سال شود.

۱۳6۱
حاجی واشنگتن

اولين فيلم بعــد از انقالب علي حاتمي، نمايانگــر اوج هنر او در 
گفتار نويسي، چيدمان صحنه و به كارگيري هنرمندانه مجموعه 
عناصر، نشانه ها و آيين ها براي رسيدن به اصالت و هويت ايراني 
است. »حاجي واشنگتن« نشانه زمانه شناسي مولفش هم هست 
كه معموال به دليل رجعت به گذشته، اين ويژگي آثارش مغفول 
واقع مي شود. در فضاي سياست زده ابتداي دهه شصت، فيلم با 

تفسيرهاي عجيب و غريبي مواجه و سال ها در توقيف ماند.
  خسرو دهقان: زمينه كار، جوالنگاه بسيار خوبي براي حاتمي 
است؛ از عنوان بندي تذهيبي و دست خط حكم شاه قاجار گرفته تا 
درشكه و روبنده و بازار مسگرها و جبه و قليان و پسته و... همه  چيز 
در جاي خود و در خدمت و اقليم حاتمي اســت. صحنه آرايي ها و 
استفاده از ميز و نيمكت و چلچراغ و فرش در منتهاي ذوق و ظرافت 
اســت. حاتمي به عنوان يك طراح دكور و صحنه پــرداز چيزي را 
فروگذار نكرده است و اصال  اي كاش هميشه حاتمي در همين حد 
مي ماند و بقيه را مثال به شخص قابل ديگري وا مي گذاشت. )فيلم، 

اسفند1361(
گزارش اكران: در تهران با 16سال تأخير از 20خرداد 13۷۷. حاجي 
واشنگتن مثل »خط قرمز«و »مرگ يزدگرد«، بعد از نمايش در نخستين 
دوره جشنواره فيلم فجر در بهمن 61 توقيف شد. اگر فيلم هاي كيميايي 
و بيضايي مشكل حجاب داشتند، فيلم حاتمي با چنين مسئله اي مواجه 
نبود و به نظر مي رسيد تهيه كننده فيلم، سازمان صدا و سيما عالقه اي به 
اكرانش ندارد. سال ها آنونس حاجي واشنگتن در سينماها پخش مي شد. 

فيلم در يكي دو شهرستان هم به نمايش درآمد. با اين همه عمر حاتمي 
به اكران فيلمش در تهران قد نداد؛ فيلمي كه 2 سال پس از درگذشت 
او سرانجام در ۵ سينماي تهران روي پرده رفت؛ با نزديك به 28ميليون 

تومان فروش حدود 100هزار نفر به تماشايش نشستند.

۱۳6۳
كمال الملك

دومين فيلمــي كه حاتمــي به علت وقفــه پيش آمــده در توليد 
»هزار دستان« كارگرداني كرد تا گروهش از هم نپاشد. فيلمي درباره 
نقاش معروف ايراني كه روايت شخصي حاتمي از او باعث تكرار داستان 

قديمي تحريف تاريخ از سوي منتقدان شد.
  سيامك شايقي: مگر مي شود هم فيلمي درباره يك شخصيت 
واقعي و تاريخي ساخت و هم به ميل خود در تاريخ دست برد و آن را با 
سليقه هاي شخصي درآميخت؟ تاريخ، قصه و رمان نيست كه بتوان به 

»برداشتي آزاد« از آن دست زد. )فيلم، فروردين 136۴(
گزارش اكران: آغاز اكران از 2۴ بهمن 1363. اينطور كه جمال اميد 
روايت كرده در اكران اول تهران كمال الملك با موفقيتي نسبي مواجه 
شده ولي در نمايش هاي بعدي، خصوصا در شهرستان ها توفيقي كسب 
نمي كند و نهايتا ميزان فروش فيلم تا زمان نمايش آن از تلويزيون به 
رقمي نزديك به 8ميليون تومان مي رسد؛ يعني فيلم تقريبا به اندازه 

هزينه توليدش مي فروشد و در گيشه شكست مي خورد.

۱۳6۷
 جعفرخان از فرنگ برگشته

اقتباس از نمايشنامه حسن مقدم، با تمام مايه هايي كه مي توانست 
مبناي درخشش حاتمي باشد )مثل تقابل سنت و تجدد( در نهايت 
به ناكام ترين فيلم كارنامه او تبديل شد؛ آنقدر ناكام كه حاتمي حاضر 
نشد نامش به عنوان كارگردان در عنوان بندي بيايد. »جعفر خان از 
فرنگ برگشته« پس از توقيف براي رفع مشكلش به محمد متوسالني 
سپرده شــد و با افزودن صحنه هاي تازه و حذف چند سكانس، در 
نهايت به فيلمي آشــفته تبديل شــد كه به عنوان كارگروهي روي 

پرده آمد.
  احمد طالبي نژاد: جعفر خان از فرنگ برگشته، نسخه اصلي اش 
اجازه نمايش نمي گيرد و به كوشش مسئوالن امور سينمايي و به انگيزه 
جلوگيري از ورشكستگي تهيه كنندگانش، توسط محمد متوسالني 
در سال66 بازسازي مي شود... فيلم به نمايش درآمده از سنخ آثار به 

»نقد درنيامدني« است. )فيلم، ارديبهشت 1368(
گزارش اكران: نمايش عمومي از 2 اسفند6۷. فيلمي كه به عنوان 
كارگروهي و بدون ذكر نام كارگردان اكران شد و در گيشه شكست 
خورد. جعفر خان از فرنگ برگشته 3ميليون و 200هزار تومان فروخت 

و 318هزار نفر به تماشايش نشستند.

۱۳6۹
مادر

نمونه اي مثال زدني و موفق از هم نشــيني مجموعــه عناصري كه 
به سينماي حاتمي تشكل و هويت مي بخشــد. نزديك ترين فيلم 
به موفق ترين اثر كارنامه حاتمي )ســوته دالن( كــه حال و هواي 
نوستالژيك را در تنها فيلم ســازنده اش كه قصه اش در زمان حال 

مي گذرد، به زيبايــي خلق مي كند. »مــادر« اوج هنر حاتمي را در 
گفتارنويسي و تجسم بخشــيدن به همه آنچه حال و هواي ايراني 
ناميده مي شود به نمايش مي گذارد. گرماي فيلم در سينماي پس از 

انقالب حاتمي بي سابقه است.
  ناصر زراعتي: نوشتن درباره يك فيلم بد كار دشواري است. در 
مورد فيلم مادر چه بايد گفت؟ در واقع، چه مي توان گفت؟ فيلم مادر 
براي علي حاتمي- از پس بيش از 20سال كار در زمينه سينما- مايه 

تأسف است. )آدينه، شهريور 1369(

  جواد طوسي: در انتهاي فصل عنوان بندي، نام علي حاتمي 
به عنوان نويسنده و كارگردان روي تصوير مادر مي آيد. حاتمي 
بدين گونه خودش را با شــخصيت اصلي و ســمپاتيك فيلمش 
هم طراز مي كند تا همچون او به صورت شمع محفل و وصل كننده 
ارتباط ها و رفع كننده كدورت ها و دشمني ها چهره كند. )فيلم، 

مهر 1369(
گزارش اكران: نمايش عمومي از 10 مــرداد 1369. فروش در 
اكران اول تهــران 19 ميليون و 600 هزار تومان. ســومين فيلم 
پرفروش تهران. مجموع فروش در سال69، 33ميليون و 220هزار 
تومان با يك ميليون و 6۷6هزار تماشــاگر. موفق ترين فيلم بعد از 

انقالب حاتمي در گيشه.

۱۳۷۱ 
دلشدگان 

آخرين كار به ثمر رســيده حاتمي جزو بهترين هايش نيست اما 
مي شود در آن همه عناصر ســبك پردازانه استاد را مشاهده كرد 
و اينكه حاتمي فيلم به فيلم بيشــتر به فضاي تجريدي و تغيير و 
دستكاري در هر چيزي كه از واقعيت ملموس مي آيد، عالقه و اصرار 
نشان مي دهد. استفاده از آواز شجريان گرچه انتظارها را برآورده 
نمي كند ولي از جذابيت هاي فيلمي است كه پايان تراژيكش، جاي 

ساخته شدن با نمايش تابلويي نقاشي شكل مي گيرد.
  ســعيد عقيقي: در هيچ يك از عكس هــاي زيباي محمود 
كالري، چيزي به نــام پس زمينه وجود نــدارد. از عمق ميدان و 
تغيير زاويه ديد خبري نيســت. كمتر سوژه اي از جاي خود تكان 
مي خورد، چه رسد به آنكه توســط دوربين تعقيب شود؛  چرا كه 
ميزانسن مينياتوري فيلمساز واپس گراي ما، امكان هرگونه تحرك 
را از او سلب كرده است. در نتيجه، تركيب دوربين ثابت و ميزانسن 
ثابت و سوژه ثابت، به مجموعه اي كســالت آور منجر شده است... 

)فيلم، آذر13۷1(
گزارش اكران: نمايــش عمومي از آبان۷1. شــروع فوق العاده 
فيلم در روزهاي اول اكران، در ادامه روند آرام تري به خود گرفت. 
نزديك به يك ميليون تماشاگر، دلشدگان را در سال13۷1 ديدند 
و فيلم 33ميليون و ۴۴0هزار تومان فروخت؛  موفق ترين فيلم بعد 
از انقالب حاتمي پس از مادر و يازدهمين فيلم پرفروش سال۷1.

ســال گذشــته بود كــه احمد 
طالبي نژاد، نويســنده و منتقد 
ســينما، به مناسبت سالروز تولد 
علي حاتمي، يادداشتي منتشر كرده و در 
آن به اين مسئله اشــاره كرد كه حاتمي در 
خيلي از فيلم هايش نوآوري هايي داشت كه 
در زمان خودش آوانگارد بود، اما خيلي درك 
نمي شــد. حال در اين دو صفحه قرار است 
دوباره به مناسبت زادروز حاتمي به او بپردازيم كه هر سال بيش 
از پيش اهالي سينما را با فقدانش روبه رو مي كند. غم جاهاي 
خالي آنها كه رفتند و چنان كه بايد قدر نديدند، ما را در اينجا 
بر آن داشت تا با طالبي نژاد درباره حاتمي و كم قدر ديدن او در 

زمانه اش صحبت كنيم.

چرا علي حاتمي در زمان حياتش كمتر قدر ديد؟ چرا 
جشنواره ها به او بها نمي دادند؟

البته اين دو مقوله اي مجزاســت. به اين معتقد نيستم كه او كمتر 
قدر ديد. علي حاتمي چه پيش و چه پس از انقالب، از سوي نخبگان 
و عالقه مندان ســينما هميشــه مورد توجــه قرار مي گرفت و نظر 
مثبتي نســبت به آثار او وجود داشــت. او از موقعيــت ممتازي در 
ميان هم نســالنش به دليل ويژگي آثــارش بهره مند بــود. توجه 
حاتمي به فرهنگ ملي او را محبوب و مورد احترام كرده بود. اما در 
جشنواره ها متأسفانه حرف شما درست است. چه در جشنواره فجر 
و چه جشنواره هاي خارجي چندان اهميتي به آثار او داده نمي شد. 
دليل اين است كه حاتمي از امري سخن مي گويد كه از منظر مديران 
جشــنواره هاي خارجي، اهميت نــدارد. او از ارزش فرهنگي و فخر 
ملت ايران صحبت مي كرد، بر خالف بعضي فيلمســازان كه با سياه 
جلوه دادن زندگي مردم، كه البته در جاي خود قابل تامل است، جايزه 
مي گيرند. او چنين نبود؛ به همين خاطر آنچه جشنواره هاي خارجي 
دنبال آن بودند را در فيلم هاي حاتمــي نمي يافتند. در دوره اي كه 
فقر و بيچارگي مردم ايران مورد استقبال جشنواره هاي خارجي بود، 
علي حاتمي در اين بازي شركت نكرد. طبيعي بود كه مورد توجه هم 
قرار نگيرد. ايران با معيارهاي فرهنگي و هنري اساس فيلم حاتمي بود.
بســياري از فيلم هاي حاتمي در اكــران عمومي 
شكســت خوردند. مثال »قلندر«، »بابا شمل«، »خواستگار«، 
»ستارخان«، »جعفرخان از فرنگ برگشته« و »دلشدگان« در 
برابر موفقيت »حسن كچل«، »طوقي«، »سوته دالن« و فروش 
متوسط»كمال الملك« و حتي »مادر « كه در پخش تلويزيوني 

محبوب شد، بي مخاطب ماندند.
واقعيت اين است كه آثار حاتمي دو جنس دارد. تعدادي از فيلم هاي 
او مانند طوقي، سوته دالن، كمال الملك و مادر عامه پسند هستند. 
البته عامه پســند در اينجا به معناي مبتذل نيست، بلكه به معناي 
اين است كه مردم عادي هم آن را مي فهمند و دوست دارند. گاهي 
اين عالقه به دليل حضور بازيگري مانند بهــروز وثوقي در طوقي و 
سوته دالن است. اما درنظر داشته باشيد كه فروش نرفتن فيلم هاي او 
دال بر بي ارزش بودن آثار علي حاتمي نيست. فيلمي مانند خواستگار 
كه از بهترين فيلم هاي او اســت، از ســوي منتقدان چنان كه بايد 
مورد توجه قرار نگرفت. در حالــي  كه فيلمي تجربي و نوگرايانه بود. 

علي حاتمي به روايت احمد طالبي نژاد؛ منتقد سينما

سنت رگای نوجو

   هزاردستان؛ اين سريال 
جداي از تصاوير خيال انگيزي 
كه از 2دوره تاريخي شهر تهران 
ارائه مي دهد، به اين خاطر كه به شكل 
هنرمندانه اي اين ايده مترقي را طرح 
مي كند كه هر جريــان آرمان خواه و 
طالب اصالحات اگر دست به خشونت 
و ترور بزند از مســير راســتين خود 
منحرف خواهد شــد، هزاردســتان را اثري يگانه در نقد 

تروريسم و خشونت كرده است.
   حاجي واشنگتن؛ اين فيلم را به خاطر غم غربتي كه 
در سراسر فيلم موج مي زند و روايت صريح حاتمي از آدم 
ايراني كه در بن بست تعارضات ميان سنت و مدرنيته گيج 

شده و سرسام گرفته، انتخاب مي كنم.
   قلندر؛ روايت تأثيرگذار علي حاتمي از عشقي ممنوعه 
كه در نهايت به نيستي و نابودي مي انجامد، چنان عواطف 
مخاطب را درگير خود مي كند كه قلندر را در كنار دو اثر 
سترگ ديگر او، طوقي و ســوته دالن، در ميان فهرست 
برترين فيلم هاي عاشقانه ســينماي ايران قرار مي دهد. 
قلندر با آن تصاوير سياه و سفيد دلگيرش و بازي درخشان 
مرحوم ناصر ملك مطيعي در نقش عاشقي كه هرگز اميد 
وصال ندارد، اثري است ماندگار كه البته در كارنامه علي 

حاتمي قدري مهجور مانده.

اصغر نعيمی

   مادر؛ فيلمي لطيف 
اســت، مثل اكثــر آثار 
علي حاتمــي. اين فيلم 
ايراني در باب مرگ، اما تلخ نيســت. 
او در فيلم مادر به رواداري منش ها و 
شــخصيت هاي متفاوت مي پردازد و 
دعوت به آداب ايراني- اسالمي براي 

استقبال از مرگ.
   كمال الملك در تكريم هنر و هنرمند ايراني اســت؛ 
هنرمندي متواضع و با اخالق كــه در نهايت هم پيرمرد 

فرشبافي را در هنر، بر خود مقدم مي داند.
   حاجي واشنگتن؛ روايتي تلخ و دردناك برهه اي از 
تاريخ اين مرز و بوم است كه ناداني در حكمراني و سياست 
در آن به نمايش درمي آيد. هر ســه فيلم، بي آنكه ادعايي 
فلسفي داشته باشند، فلسفه زندگي و روحيه روانشناختي 
و اجتماعي ايران و ايراني را به زيبايي به نمايش مي گذارند.

منوچهر محمدی

   حسن كچل؛ فيلم 
موزيــكال موفقي در 

سينماي ايران است.
   دلشــدگان؛ اين فيلم با وجود 
همه كمبودهايي كه در جريان بوديم 
كه درباره اين فيلــم در مرحله توليد 
اتفاق افتاد، اما به فيلمي كالت تبديل 

و ماندگار شد.
   هزاردســتان؛ اين ســريال پيش و پس از انقالب 
در شهرك سينماي تهيه شد. ســال ها زمان صرف شد 
تا اين سريال تهيه شود، اما متأســفانه به شدت سانسور 
شــد و تكه پاره هايي از آن به نمايش درآمد. با وجود اين 
هزاردستان به عنوان نشانه اي مغتنم در تاريخ سريال سازي 

و دوره اي از تاريخ ايران ماندگار خواهد شد.

ابوالحسن داوودی

   خواستگار
ايــن تنهـــا فيلمــي از علي 
حاتمي اســت كه ديده ام در 
آن داستاني را بدون آنكه آكسسوار، 
لباس هـــا، كاله هــا، فوكول هـــا، 
دكمه ها، ديالوگ هـــاي اديبانه و... 
چنان اهـــميتي پيدا كنند، تعريف 
مي كند، بدون اينكه خود فيلم، پشت 
خرواري از آنهـا پنهـان بماند. با ذكر اين نكته كه برخي از 
فيلم هـاي آقاي حاتمي ازجمله حاجي واشنگتن، مادر و 
دلشدگان را نديده ام و از حسن كچل خاطره اي خيلي دور 

دارم. آن را در كودكي ديده ام.

فرزاد موتمن

بهترين اهی حاتمینگار حسينخانی

او در اين فيلم از تكنيك خيمه شب بازي براي نشان دادن موقعيتي 
انساني و تراژيك بهره برده بود. اما براي مخاطب آن دوره اين فيلم 
جذاب نبود چون بهروز وثوقي و فردين نداشت. البته اين موضوع را 
هم توضيح بدهم كه فيلم باباشمل با وجود كهكشاني از ستارگان 
بازيگري در آن دوره هم فروش خوبي نداشت. به قول پرويز دوايي، 
منتقد سينما، اگر اين بازيگران را حاتمي سوار بر كاميوني در شهر 
مي چرخاند درآمد بيشتري برايش داشت تا فيلمي كه با حضور آنها 

روي پرده برده است.
چرا چنين اتفاقي مي افتد؟

باباشمل داستاني روايي داشت كه به شكل ريتميك بيان مي شد. اين 
اصال منطق درستي نداشت كه براي بيان موضوعات بسيار عادي، از 
ريتم تند و ساز و آواز استفاده شــود. در حالي كه در فيلم موزيكالي 
مانند حسن كچل، داستان نيز ابعاد فانتستيك داشته باشد. حسن 
كچل مجموعه اي از داستانك ها بود كه افسانه هاي قديمي را در هم 
تنيده و تبديل شده به يكي از بهترين فيلم هاي موزيكالي كه در تاريخ 
سينماي جهان ساخته شده است. در واقع تنها فيلم موزيكال در دنيا 
كه لحظه معمولي هم ندارد و حتي ديالوگ بين شــخصيت ها هم 
حالت ريتميك دارد. در واقع داستان مناسب چنين قالب موزيكالي 

است. در حالي كه باباشمل داستاني رئاليستي است.
جعفرخان از فرنگ برگشــته چرا مورد اقبال قرار 

نگرفت؟
 اين فيلم پس از انقالب ســاخته و البته دچار جرح و تعديل هايي 
شد. پس از آن محمد متوســالني آن را بازسازي كرد و با حذفيات 
صورت گرفتــه، اثر ابتري شــد. بــه همين خاطر مورد اســتقبال 
قرار نگرفت. درباره قلندر هم چنين اتفاقي افتاد. اين فيلم موضوعي 
عجيب و غريب داشت و به عشق خواهر و برادر اشاره مي كرد كه در 
فرهنگ ما چندان قابل درك نيست. به همين خاطر تماشاگر واكنش 
نشان داد و نخواست آن را تماشا كند. اما دلشدگان مي توانست جزو 
پربيننده ترين فيلم هاي تاريخ ســينماي ايران باشد. دليل اينكه 
چنين اتفاقي نيفتاد اين بود كه فيلم به علت مشــكالت مالي اثري 
ناتمام ماند. به همين دليل از اين فيلم هم استقبال نشد. يك روز در 
هدايت فيلم، پيش مسعود كيميايي نشسته بودم. آن زمان هدايت 
فيلم نزديك به ســينما آزادي بود. با كيميايي صحبت مي كرديم 
كه علي حاتمي عرق ريزان وارد شــد. كيميايي پرسيد چرا اينقدر 
عرق كرده   اي؟ تعريف كرد وقتي در راه بوده، جلوي سينما 10نفر را 
ديده كه براي تماشاي دلشدگان صف كشيده بودند. بعد رفته و از 
گلفروشي روبه روي سينما 10 شاخه گل خريده و به اين تماشاگران 
نفري يك شاخه گل تقديم كرده، چون آنها در چنين گرمايي براي 
تماشاي فيلم او صف ايستاده بودند و او وظيفه خودش مي دانسته 

از مردم سپاسگزاري كند. چنين حسي در اين آدم وجود داشت.

چرا منتقدان در زمان اكران فيلم هاي حاتمي نسبت 
به آثارش بي مهري كردند؟

من چنين تصوري ندارم. منتقدان صاحب قلم و با انديشــه، خيلي 
وقت ها از آثار او دفاع كرده اند. كسي را سراغ ندارم كه عليه سوته دالن 
و مادر نوشــته باشــد. فيلم هاي خوب او همواره مورد ســتايش 
قرار مي گرفت. فيلم هاي ضعيف او هم مورد انتقاد قرار گرفته است؛ 
مثال با وجود اينكه فيلم طوقي را بارها ديده و دوست دارم، در فيلم 
همواره بي منطقي هايي به نظرم مي رسد كه چندان به كتم نمي رود و 
آن فيلم را از منظر فيلمنامه نويسي يكي از بي منطق ترين آثار او برايم 
جلوه مي دهد؛ مثال اينكه در شهر سنتي اي مانند كاشان يكي به شيراز 
مي رود تا دختري را كه نظر مــردي را جلب كرده با خود بياورد. در 
فيلم به جاي يك زن، جواني عذب راهي و عاشق دختر مي شود. با اين 
حال منتقدان هميشه همراه او بودند مثال اميد روحاني در سوته دالن 
روابط عمومي فيلم حاتمي شد و از او دفاع كرد. گرچه پس از مرگش 
دشمنانش هم به دوستانش بدل شدند، اما وقتي زنده بود هم تا جايي 

كه الزم بود منتقدان از فيلم هاي خوبش هميشه دفاع كرده اند.
آيا اهميت علي حاتمــي را صرفا بايد در پيوندش با 

سنت هاي اصيل ايراني جست وجو كرد؟
يكي از ويژگي هاي حاتمي پيوندش با سنت هاي اصيل ايراني است. 
اما همه ماجرا اين نيست. بر خالف تصور خيلي ها حاتمي در روابط 
اجتماعي اش انساني سنت گرا نبود؛ برعكس خيلي هم مدرن رفتار 
مي كرد؛ مثال در همان جلسه اي كه در دفتر هدايت فيلم داشتيم او 
بسيار از فيلم ترميناتور2 تعريف مي كرد و فيلم را دوست داشت و 
به كيميايي توصيه مي كرد فيلم را تماشــا كند، در حالي  كه ربطي 
به دنياي آثار حاتمي نداشــت. از طرف ديگر در بعضي فيلم هايش 
بسيار ساختارشــكن بوده. مثال در حاجي واشنگتن، گذشت زمان 
مهماني رئيس جمهور بركنار شده آمريكا، با تغيير ميزانسن در يك 

مكان زمان طوالني را روايت كرده يا در كمال الملك جايي اســتاد 
پير در باغ قدم مي زند و سر و صداي بچه هايي كه به مدرسه مي روند 
مي بيند و خودش را هم مي بيند. كودكي هايش از جلوي چشمش 
مي گذرد و اين ساختارشكني ها نشانگر نوجويي او است. آنقدر كه 
متهم به سنت گرايي بوده، نبود. مثال در فيلم مادر براي نخستين بار 
فضاي مجازي به شكل پيشگويانه اي مطرح مي شود. زن و شوهري 
كه نقش شان را امين تارخ و محبوبه بيات بازي مي كنند چون هر دو 

گرفتارند براي هم با استفاده از ضبط صوت پيغام مي گذارند.
آنچه آثار حاتمي را مانــدگار و بي تكرار كرده كدام 

عناصر هستند؟
چند عنصر در آثــار حاتمي او را ماندگار مي كند. ديالوگ نويســي 
بي نظير و انحصاري او كه كســي نتوانست آن را تكرار و تقليد كند. 
ديالوگ هايي سرشــار از نكات ريز و عاطفي با واژگاني كه مثل ُدر 
و گوهر از سرانگشــتانش روي كاغذ مي ريختند. خيلي ها خصوصا 
در ســال هاي پس از انقالب خواســتند اين راه او را تقليد كنند و 
بدلي از او بســازند، اما هيچ كس نتوانست چنين كند. زمان پخش 
سريال »هزاردســتان«، پرونده اي براي مجله فيلم منتشر كرديم 
كه با بازيگران هم مصاحبه هايي انجام شده بود. در آن زمان زنده ياد 
جمشيد مشــايخي جمله اي گفت كه تيتر شد؛» حاتمي، سعدي 
سينماي ايران است«. تأكيد او روي زبان حاتمي در سينما بود. اين 
سعدي بودن و تسلط بر زبان و كالم در كنار موضوعات و مالحت در 
بيان مضامين، او را علي حاتمي كرد. توجه كرده ايد؟ هر چندبار كه 
فيلم سوته دالن را ببينيد خسته نمي شويد، آنقدر كه فيلم، نمكي 
و مليح اســت. هرچند بعضي فيلم هاي او مانند باباشمل، قلندر و 
ستارخان را حاضر نيستم دوباره تماشا كنم. اما در كل رويه حاتمي 
باعث شد كه فيلمساز و به بيان درست تري هنرمند ماندگاري شود 

كه اين ماندگاري تا ابد ادامه خواهد داشت.

خالف تصور خيلي ها حاتمي در روابط اجتماعي اش 
انساني سنت گرا نبود؛ برعكس خيلي 
هم مدرن رفتــار مي كرد؛ مثال در 

جلســه اي كــه در دفتر 
كيميايي داشــتيم او 

بسيار از ترميناتور2 
تعريف مي كرد

طوقي، سوتــه دالن، 
كمال المـــــلك ، 
سلطان صاحبقران و 

هزار دستان
علي حاتمي از جهات مختلفي براي 
منظومه هنري رســانه اي كشور ما 
نعمت بود و ميراثي كه از او براي جريان 
توليد فيلم و سريال در ايران باقي ماند 
بي نظير و منحصر به فرد است. او در دوراني كه سانسور و 
فيلم خارجي نفس سينماي ايران را به تنگي انداخته بود، 
با فيلم هايش دروازه دنيايي از قصه، شخصيت، ديالوگ، 
چهره پردازي، لباس، ميزانسن، آكسسوار و لوكيشن را به 
روي ســينماي ايران باز كرد و در زماني كه در منطقه ما 
سريال سازي رؤيايي دســت نيافتني بود با سريال هايش 
زيرساخت ها و سنت هاي اين صنعت فرهنگي جهانگير را 
براي ما ايجاد كرد، اگرچه ما در بهره برداري از اين ميراث 
غني آنچنان كه شايسته بود و مي توانست امروز در رقابت با 
تركيه براي ما اعتبار، اشتغال و اثرگذاري ملي و منطقه اي 
ايجاد كند، عمل نكرديم. فيلم هايي نظير طوقي، سوته دالن 
و كمال الملك و ســريال هايي مثل ســلطان صاحبقران 
و هزاردســتان نه تنها به آثاري محبــوب و ماندني براي 
تماشاگران ايراني بدل شدند، بلكه افزون بر آن براي هنر 
سينما و صنعت توليد آثار ديداري شنيداري ما، الهام بخش، 

پيشگام و راهگشا بودند.

عليرضا داوودنژاد

 حاتمي در تلويزيون
هزار داستان

 حضور علي حاتمي در تلويزيون، ابتدا توفيقي 
اجباري بود.با شكست پي در پي فيلم هاي باباشمل، 
قلندر، خواستگار و ستارخان در گيشه، حاتمي به 
تلويزيون رفت و موقتا از سينماي ايران خداحافظي 

كرد.

1۳5۳ 
 مثنوي معنوي

سريالي ۶ قسمتي كه حاتمي سال 1۳5۲ براساس 
حكايت هايي از مثنوي كه به صورت داستان هايي 
مستقل ساخته شدند و خيلي هم مورد اقبال قرار 

نگرفتند.

1۳5۴
 سلطان صاحبقران

 مجموعــه اي تاريخي و بحــث برانگيز درباره 
ناصرالدين شاه قاجار كه وقتي سال 5۴ روي آنتن 
رفت هم بينندگان بســياري يافت و هم منتقدان 
فراواني. صفحات روزنامه ها پر شد از انتقادهاي تند 
و تيزي كه در آنها يك حرف مشترك بود:»حاتمي 
تحريف تاريخ كرده است«. تاريخ به روايت شخصي 
را عده اي نپســنديدند ولي خيلي ها هم شــيفته 
ظرافت هاي كار حاتمي در گفت وگو نويسي و خلق 
شخصيت هاي جذاب شــدند؛ شخصيت هايي كه 
قرار نبود الزاما شبيه آن چيزي باشند كه به عنوان 
تاريخ در ذهن ما ثبت شده اند. سلطان صاحبقران 
نشانه آشنايي و تسلط بيشتر حاتمي در كار با مديوم 

تلويزيون بود.
1۳۶۷-1۳5۸ 

 هزار دستان
  از آن سنگ هاي بزرگ كه فقط علي حاتمي توان 
برداشتنش را داشــت. با طرحي كه قبل از انقالب 
نوشته شد، پس از پيروزي انقالب تغييرات اساسي 
كرد، بارها بازنويسي شد و با آمدن و رفتن هر مدير، 
سريال متوقف مي شــد و حاتمي براي حفظ گروه 
سازنده در هر توقفي فيلمي سينمايي كارگرداني 
مي كرد. او شهرك سينمايي ساخت و تهران قديم را 
نه بازسازي كه بازآفريني كرد. سريال هزار دستان، 
10 ســال از عمر حاتمي را گرفت و به قول خودش 
پيرش كرد. پخش سريال در سال 1۳۶۷ استقبال 
گسترده اي را به همراه داشت و البته برخالف مردم، 
بسياري از منتقدان بيشتر علم مخالفت بلند كردند. 
فقدان پيوستگي در روايت با توجه به تغييرات فراوان 
در متن و صحنه هاي فيلمبرداري شــده، طبيعي 
به نظر مي رســيد. آنچه طبيعي نبود چنين سريال 
فاخري بود كه در نهايت از تمام بالهايي كه هر مدير 
و مميزي بر سرش آورد، سالمت بيرون آمد. حاال كه 
بيش از ۳ دهه گذشته، توافقي جمعي وجود دارد كه 
هزار دستان با تمام مشكالت و كاستي هايش بهترين 

سريال پس از انقالب است.
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عزاداريهايمحرمباپروتكلبهداشتيبرگزارميشود
در روايت هاي مختلف آمده اســت كه كل يوم 
عاشــورا و كل يوم كربال. هر جــاي كره خاكي 
كه انســان ها حضور دارند، آنهــا بايد عزادار 
امام حسين)ع( باشند. عزاداري براي سيدالشهدا شايد از اهم شعائر ديني 
شيعيان است كه الزم است به  عنوان شعاري همگاني در كوچه ها،خيابان ها، 
محافل و معابر عمومي بيان شده، ترويج شــود و هيئت ها و دسته جات 
عزاداري به نشانه عرض تســليت به خاندان اهل بيت به حركت درآيند. 
خوشبختانه همه ساله اين اقدام به شكل باشكوهي برگزار و هر ساله شكوه 
و معرفت آن بيش از سال قبل مي شود. تاكنون و با وجود همه تالش هاي 
انجام شده از سوي دشمن و هجمه ضد ديني سنگيني كه به اين آيين و 
مراسم مذهبي وارد شده است، كسي نتوانسته عاشورا و محرم و نهضت 
امام حسين)ع( و فرهنگ حسيني را كمرنگ كند. اما امسال، شيوع بيماري 
كرونا مردم را با مشكالت زيادي روبه رو كرده و تجمعات را تحت الشعاع خود قرار داده است. همانطور كه رهبر 
معظم انقالب نيز اشاره فرمودند، بيماري كرونا با وجود حجم بسيار كوچک آن، بسيار خطرناك است و تمام 
دنيا را درگير خود كرده است. بايد اقرار كنيم بشــر در برابر اين بيمار عاجز مانده است و از اين رو توصيه به 
كاهش تجمعات شده است اما محرم و دسته هاي عزاداري آن بدون تجمع عاشقان اهل بيت شدني نيست. در 
چنين شرايطي چه بايد كرد؟ تنها در استان تهران بيش از 3هزار مسجد و امام جماعت داريم. تكايا و هيئت ها 
و روضه هاي خانگي بســياري داريم و از اين رو بايد چه اقداماتي انجام شود تا هم تجمعات برقرار باشد، هم 
شعائر حسيني باشد و هم سالمت مردم به خطر نيفتد؟ در شعار ديني تأكيد شده است كه هم حفظ دين و هم 
حفظ سالمت واجب است و هر دو را بايد به شكل همزمان مورد توجه قرار داد و يكي را نبايد قرباني ديگري 
كرد. بنابراين اگر بخواهيم تمام تجمعات ديني را لغو و تعطيل كنيم، اين كار شدني نيست. معتقدم، اجتماعات 
بايد برقرار باشد اما با شيوه نامه هاي بهداشتي و رعايت دقيق آن از سوي تک تک شركت كنندگان در مراسم   
عزاداري. اگر پروتكل ها درست و اصولي توسط بانيان هيئت ها و ائمه جماعات و البته مردم رعايت شود امكان 
برگزاري مراسم فراهم خواهد بود و امسال از محرم و عزاداري هاي آن محروم نخواهيم شد. بنابراين، برگزاري 
مراسم ماه محرم در گرو رعايت پروتكل هاي بهداشتي است كه از سوي وزارت بهداشت ابالغ شده و به همه 
تكايا، حسينيه ها و هيئت هاي مذهبي تأكيد شده است كه اين پروتكل ها را بايد به دقت اجرا كنند تا هيچ يک 

از عزاداران در اين مراسم دچار مشكل نشوند.

ث
مك

عزاداريدرسايهسالمت
همشهري موضوع عزاداري هاي  ماه محرم را در ايام كرونا بررسي كرده و به واكاوي داليل اهميت

 رعايت مسائل اخالقي و پروتكل هاي بهداشتي در مراسم عزاداري ابا عبداهلل  ع پرداخته است 

اين روزها و در آستانه  ماه محرم، به دليل 
افزايش آمار مبتاليان به ويروس كرونا، 
دغدغه بسياري از مذهبي  ها و متدينين، 
چگونگي برگزاري مراســم عزاداري أبا عبداهلل)ع( است. اين دغدغه ها 

تاكنون واكنش  هاي مختلفي را از سوي مخالفين و موافقين برگزاري مراسم 
عزاداري أبا عبداهلل)ع( برانگيخته است. در اين ميان، آنچه مسلم است، 
نظر فعاالن حوزه سالمت درباره چگونگي اجراي مراسم عزاداري است؛ 

نظريه اي كه مقام معظم رهبري نيز بر اجراي آن تأكيد كرده اند.

مصطفي سليماني
كارشناس ارشد فلسفه

حجت االسالم والمسلمين ابراهيم اكبري
 مدير مركز خدمات حوزه علميه استان تهران

نی
ميا

ده 
ن 

سم
: يا

س
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نگاه

عادي انگاري كرونا
 خطري براي جامعه 

بــا وجــود مــوج دوم كرونا در 
روزهاي اخير، همچنان شــاهد 
جريان عادي زندگي در پايتخت 
و ديگر شهرها هستيم. مشــاهدات حاكي از آن است كه مردم 
كرونا را جدي نمي گيرند. به نظر مي رسد عده اي از اين افراد كه 
وقعي به وضعيت قرمز اين روزها نمي نهند، آنهايي باشند كه دل 
كندن از تفريحات و لذت هاي زندگي برايشــان دشوار است و 
تالش مي كنند هر طور شده زندگي را آنگونه كه قباًل بود ادامه 
دهند، عموماً اين دسته از افراد در محافل خصوصي و جمع هاي 
دوســتانه و خانوادگي خود، با بي توجهي به قابل سرايت بودن 
بيماري كرونا سبب وصل بيشتر زنجيره مي شوند و در شيوع اين 
بيماري ســهم خود را اينگونه ادا مي كنند. با وجود اين به دليل 
در دســترس بودن امكانات براي تعدادي از اين افراد و امكان 
مديريت زندگي براي آنان، به ســبب عدم فشــار اقتصادي، در 
بسياري از موارد از اين ويروس جان سالم به درمي برند. كساني 
كه بيش از همه در جلوگيري از قطع زنجيره انتقال مؤثرند، جزو 
اقشار كم درآمد جامعه هستند؛ آنهايي كه غم نان دارند و براي 
گذران زندگي خود و خانواده ناچار به ادامه كار و فعاليت مداوم 
در جهت كسب روزي هستند. هنگامي كه پاي معيشت و تامين 
نيازهاي اوليه انسان در ميان باشد، شايد انتظار بيهوده اي است 
در خانه ماندن و ترجيح مصلحــت جمعي بر مصلحت فردي از 
سوي شــهروندان. ميان ركود اقتصادي و نابساماني اجتماعي 
همبســتگي مثبت و معناداري وجود دارد، هنگامي كه جامعه 
در مشكالت اقتصادي غوطه ور باشد، فردگرايي و بي توجهي به 
نظم و نظام اجتماعي افزايش مي يابد؛ از اين رو رعايت مقررات و 
دستورالعمل هاي پيشگيري از شيوع كرونا مانند بسياري ديگر 

از قوانين رنگ مي بازد. 
مشاركت همه جانبه مردم در اجراي خط مشي ها براي جلوگيري 
از بحــران، نيازمند خلق بســترهاي مشاركت زاســت كه قبال 
در جريان جامعه پذيري كنشــگران بايد به طور جدي صورت 
مي گرفت ولي شواهد نشــان از ناقص بودن اين فرايند در ذهن 
ايرانيان دارد. در ابتداي ظهور همه گيري، به دليل ناشــناخته 
بودن پديده، عدم آگاهــي افراد از ميزان زمــان ادامه بيماري، 
فرارسيدن ايام تعطيالت نوروزي و اعالم قرنطينه از سوي دولت، 
شاهد كنترل موفق بيماري بوديم ولي پس از گذشت مدتي از 
اين وضعيت و بروز آسيب هاي اقتصادي آن، با بازگشايي ادارات 
و ديگر مشاغل و عدم حمايت دولت از اقشار كم درآمد، بسياري 
از مردم بين فقر مطلق و ابتال به بيماري دومي را برگزيدند. عالوه 
بر آن تمهيد قابل اجرايي براي فاصله گذاري اجتماعي از سوي 
مسئولين ارائه نشد )به طور مثال در حوزه حمل ونقل عمومي( 
نظارت دقيقي روي اجراي دستورالعمل هاي بهداشتي صورت 
نگرفت و همچنان با وجود گذشــت حدوداً 7 ماه از شيوع كرونا 
با مشكل كمبود، گراني و ســودجويي در زمينه تامين ماسك، 
الكل و ديگر تجهيزات بهداشــتي مواجه هستيم. با وجود آنكه 
زيرســاخت هاي فرهنگي در مهار و يا عدم مهار شرايط كنوني 
بسيار مؤثرند، اما به دليل قرار داشــتن درصد قابل مالحظه اي 
از جمعيت ايران زير خط فقر و شــكننده بودن قشــر متوسط، 
به نظر مي رسد عامل اقتصادي، مهم ترين دليل در بي توجهي به 
مسائل بهداشتي و جدي نگرفتن آن از سوي اكثريت مردم است 
و آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي موجود، برجسته ترين عامل 
در بي توجهي طبقات متوسط و باالي جامعه نسبت به پذيرفتن 
ريسك ابتال به بيماري اســت. در جامعه مدرن و مخاطره آميز 
امروزي، انســان ها به نحوي فزاينده دچار عدم قطعيت و درگير 
مخاطرات محلي، ملي و جهاني هستند و بر شدت آسيب پذيري 

آنان افزوده شده است.

 ما در عصري زندگي مي كنيم كــه مدرنيته به حد اعالي خود 
رســيده ولي در كشورهاي در حال توســعه همچنان جوامع و 
انســان ها آمادگي مواجهه بموقع و كنترل خطــرات مدرنيته 
را ندارند؛ از اين رو وقتي با بحران شــديدي چون يك بيماري 
همه گير مواجه مي شــوند، يقينا زيرســاخت هاي اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي، توان رويارويي با آن آســيب ها را نخواهد 
داشت. امكان دارد در هر جامعه اي به دليل وجود ظرفيت هاي 
خاصي در ابتدا واكنش مناسبي از ســوي كنشگران ابراز شود 
ولي به دليل عدم تعادل نهادها و ساختارهاي موجود، آن بحران 
تأثيرات منفي افزون تري نسبت به كشورهاي پيشرفته، در آن 
جوامع خواهد گذاشــت. ايران كه به عنوان يك كشور در حال 
توسعه و با موقعيت اســتراتژيكي خاص در خاورميانه هميشه 
در حال دســت و پنجه نرم كردن با انواع مسائل بوده، بايد خود 
را براي رويارويي با بحران هاي متفاوت ديگري چون مشكالت 
زيســت محيطي و پاندمي نيز آماده كند و در اين مسير دولت 
موظف اســت براي ارتقاي ســالمت اجتماعي، رفاه اجتماعي، 
ايجاد روحيه همبستگي و مشــاركت اجتماعي، افزايش سطح 
ســرمايه اقتصادي و فرهنگي مردم بيش از پيش برنامه ريزي و 

سرمايه گذاري كند.
با وجود همه موارد گفته شــده، حفظ جان خود و دوســتان و 
اقوام در مقابل بيماري اولويت و ارزشــي اســت كه نبايد آن را 
ناديده گرفته و سالمتي را فداي مســائل اقتصادي و اجتماعي 
كرد. بي شــك، بي تفاوتي به رعايت پروتكل ها و چارچوب هاي 
استاندارد بهداشتي و كم اهميت جلوه دادن آن ممكن است در 
مدت زمان كوتاهي بتواند بخشي از مشكالت اقتصادي خانوارها 
را برطرف كند اما در صورت ابتــالي فرد به بيماري هزينه هاي 
سنگيني را به دوش خانواده تحميل كرده و مي تواند بنيان آن را 
سست كند. از اين رو، در هيچ شرايطي نبايد دستورالعمل هاي 
بهداشــتي را ناديده گرفت و آن را كم اهميت جلوه داد چرا كه 
هر چه به قوانين بهداشتي توجه بيشتري شود، تهديد سالمت 
عمومي و در نهايــت هزينه هاي اجتماعي ناشــي از آن كمتر 

خواهد شد.

شراره جاللي فراهاني
 جامعه شناس 

قاب ایران قاب زندگی

مينيون نام يک قنادی قديمی  است كه چند روزی است  ثبت ملی شده است. اين قنادی در سال 13۰۸ 
توسط يک مهاجر اوكراينی به نام اوسب ترپوگوسيان و خانواده اش افتتاح شد.   

عكس:  ايرنا - داود قهردار

حضور مردم بدون رعايت فاصله گذاری اجتماعی در اماكن عمومی به خصوص مراكز خريد موجب 
تشديد نگرانی در مورد افزايش آمار مبتاليان به كرونا در آذربايجان شرقی شده است .

 عكس:  مهر - مينا نوعي

تعطيلي تجمعات يعني تعطيلي شريعت؟
متدينين و متشرعين به برگزاري مراسم عزاداري اصرار 
و تأكيد دارند. آنها برآورده شدن آرزوي معاندين اسالم و 
نيز تعطيلي شريعت را به عنوان پيامدهاي منفي برگزار 
نشدن  مراســم عزاداري  ماه محرم عنوان مي كنند. اين 
در حالي اســت كه در هفته هاي اخير، شيوع و ميزان 
مرگ و مير در اثر ويروس كرونا به بيشــترين حد خود 
در 6ماه گذشته رسيده است؛ آماري كه به شدت جاي 
تأمل و نگراني دارد. آشكار است كه با توجه به وضعيتي 
كه كشــور اكنون به آن دچار اســت و در شرايطي كه 
بسياري از شهرهاي ايران در وضعيت قرمز قرارگرفته اند، 
اقدام به برگزاري مراســم مي تواند بســيار خطرآفرين 
باشــد. رهبر معظم انقالب اســالمي معيار در برگزاري 
عزاداري هاي محرم را ضوابط كارشناســان بهداشتي و 
ستاد ملي مقابله با كرونا بيان كردند و فرمودند، هرچه 
آنها الزم بدانند، بايد مراعات شود. در عزاداري ها معيار 
آن چيزي است كه ستاد ملي كرونا اعالم مي كند. بنده 
هر چه آنهــا الزم بدانند مراعات خواهــم كرد. توصيه 
و تأكيد من به همــه عزاداران، هيئت هــا، منبري ها و 
مداحان نيز اين اســت كه ضوابط ستاد ملي كرونا بايد 
رعايت شود؛ چرا كه اگر همين مقدار مراقبت و كنترل 

هم سست شود، فاجعه اي بزرگ پديد خواهد آمد.

حقيقت، وراي اخالق نيست
داليل اعتقــادي )نظري(، عملي و تاريخــي، از جمله 
داليلي هستند كه موافقين برگزاري مراسم، براي اثبات 
صحت گفته هاي خودشان برمي شمرند. اينكه عزاداري، 
تجلي عالقه و باور به امامت است، زيرمجموعه تولي و 
تبري است و از اين رو، حتي مهم تر از حفظ جان است، از 
داليلي است كه موافقين برگزاري مراسم، براي وجوب 
برگزاري عزاداري، آن هم در هر شرايطي، به آنها اشاره 
مي كنند. اما با همه اين تفاســير، بايد با ديد عقاليي و 
خارج از هرگونه تعصب، توجه كرد كه حقيقت چيست. 
مسلما آنچه نبايد از نظر دور داشت اين است كه حقيقت 
نبايد چيزي وراي اخالق باشد. بركسي پوشيده نيست 
كه روضه ابا عبداهلل)ع( يكي از سنت هاي ديرينه شرعي 
و ملي ماست. مردم كشــور ما سال هاست به مفاهيم و 

ارزش هايي كه در اين دوره كوتــاه 10روزه و در قالب 
مجالس عزاداري ارائه مي شود به چشم يك كالس درس 
فشرده معرفتي نگاه مي كنند. بسياري از اين مجالس، 
بستر ظهور انديشه هاي روح افزا و جان پرور هستند. از 
اين رو، اين تجمعات و مراسم جزو جدانشدني اعتقادات 
مردم اند و به اعتباري، اعتقاد عموم مردم بر اين اســت 
كه آن چه از دين به ما رســيده، همه در سايه مجالس 
اباعبداهلل)ع( و نهضت او بوده اســت. عــزت و حرمتي 
كه شــيعيان براي  ماه محرم و عزاداري عمومي براي ابا 
عبداهلل)ع( قائلند بسيار باالست، به قدري كه بسياري، 
روضه را از اقرب اقربات مي داننــد و آن را از كوتاه ترين 
راه ها براي نزديكي به خداي متعال برمي شمارند. اما آيا 
با اين همه، برگزاري چنين تجمعات عمومي  عظيمي، 
در شــرايط كنوني واجب اســت؟ به اين معنا كه حتي 
»به خطر انداختــن جان خود و ســايرين«، در مرتبه 
بعد از آن قرار بگيرد؟ شايد مرور كوتاهي بر چند حكم 
شرعي قابل تعميم به مورد كنوني، بتواند در اين زمينه 
كمك كننده و راهگشا باشد. مواردي مانند انجام  يا ترك 
اموري كه مقدمه حفظ نفس است، شكستن نماز واجب 
براي حفظ مال يا جلوگيري از ضرر بدني، تقيه به منظور 
تــرس از جان يا آبــروي خود يا بســتگان، حق الناس 
به معناي حقوق مردم بر ذمه انسان و رعايت جان و مال 
آنان و نيز ترك وضو و يا روزه اگر براي بدن ضرر داشته 

باشند از اين جمله است.

افزايش معرفت در حسينيه هاي خانگي
واضح اســت كه روضــه از روزه  ماه مبــارك رمضان 
واجب تر نيست. وقتي ما مي توانيم روزه را درصورت 
احتمال وجود ضرر براي بدن تــرك كنيم، به طريق 
اولي مي توانيــم برگزاري مراســم عــزاداري براي 
اباعبــداهلل)ع( را، درصــورت وجود خوف از آســيب 
مالي يا جاني و يا آبرويي ترك كنيم. به شكل كلي، با 
توجه به فتاواي ذكر شــده، به نظر مي رسد كه هر گاه 
احكام دين در تعارض با سالمتي انسان يا جان، مال 
و ِعرض و آبروي او قرار بگيرند، بايد تعطيل شوند؛ اما 
عالوه بر همه اينها، بايد درنظر گرفت كه هيچ الزامي 
هم براي برگزاري مناسك ديني به شكل سنتي آنها 

وجود ندارد و مي توان با توجه به شرايط كنوني، رويه 
هوشمندانه تري را براي تعطيل نشدن اين مناسك در 
پيش گرفت. در حقيقت، مي توان با توجه به فضاهاي 
موجود و در دسترس، سبك ديگري را براي برگزاري 
 مراسم مذهبي برگزيد؛ ســبكي كه از يك طرف در 
تقابل با تخصص و علم و دانش متخصصين نباشــد 
و از طرف ديگــر، بتواند معارف و بركات ســنت هاي 
معمول را نيــز تا حد قابل قبولي احيــا كند. به عنوان 
مثال، مي توان در برگزاري  مراسم عزاداري ماه محرم 
در روزهاي كرونا زده فعلي، هر خانه را تبديل به يك 
حســينيه و عزاداري را در جمع اعضاي خانواده و در 
كمال ســالمت و خلوص نيت برگزار كرد. استفاده از 
برنامه هاي شــبكه هاي تلويزيونــي و راديويي كه در 
اين ايام برنامه هاي مناســبتي خــاص خود را پخش 
مي كنند، مي تواند به افزايش معرفت در حسينيه هاي 

خانگي كمك شاياني كند.

اجراي مناسک ديني با روش هاي جديد 
در زماني كه گردهمايي ها تهديد جاني محســوب 
مي شــوند، بديهي است بســياري از مناسك دين 
تحت تأثير قرار مي گيرند. به عنوان نمونه برگزاري 
نمازهاي جماعت، حــج واجب، دعاهــا و اعمال 
دســته جمعي، شركت در مراسم تشــييع جنازه، 
دفن ميت و حتي زيــارت اماكن مقدس و مذهبي 
به تعطيلي كشيده شده يا محدود شده اند. صد البته 
مي توان تالش كرد كه تا جاي ممكن، اين مناسك را 
در كيفيت و قالب ديگري، و بدون آن كه به طور كلي 
از ميان بروند برگزار كرد. همه ما نمونه نزديك و در 
دســترس اين كيفيت از برگزاري مراسم را در ايام  
ماه مبارك رمضان شاهد بوده ايم. برگزاري آنالين 
جلسات شــب هاي قدر نمونه موفق اين تجربه ها 
هستند و پيش از اين، بسياري از مصيبت ديدگان 
در چند ماهه اخير، به دليل محدوديت هاي اعمال 
شده درخصوص برگزاري مراسم تدفين و تشييع و 
ختم عزيزانشان، مناسك را در قالب ديگري به غير 
از قالب هاي رايج، به صورت آنالين و با تشكيل گروه 

عزاداري در فضاي مجازي انجام داده اند.

دستورالعمل هاي پزشكي اولويت است 
بر اساس نظرات كارشناســان حوزه پزشكي، برگزاري 
مراسم و به عبارتي »اصل تجمع«، مخالف با پروتكل ها 
و دســتورالعمل هاي بهداشتي اســت؛ رعايت مسائل 
فاصله گــذاري در دســته هاي عــزاداري و جمعيت 
تماشــاكنندگان، آن هم با كيفيتي كه مي دانيم ميسر 
نيست؛ برگزاري تجمع در فضاي بسته نيز عمال ممكن 
نيســت و به اين ترتيب، هرگونه اقدام براي برگزاري 
مراسم، به نوعي به خطر انداختن جان افراد و اقدامي در 
جهت شيوع بيماري در جامعه است. نمي شود بيهوده 
ادعا كرد مراســم ها و تجمعات را مي تــوان با رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي برگزار كرد. به هر صورت 
و با احتمال بسيار اندك هم، اين امكان وجود دارد كه 
در اين گردهمايي ها، حتي يك نفر نيز مبتال به بيماري 
شده و جانش به خطر بيفتد. بديهي است حق نداريم 
در هيچ حالتي جان هيچ انســاني را به خطر بيندازيم؛ 
چرا كه اين اقــدام هم مخالف با اصول شــرع مقدس 
اسالم و هم برخالف فتاواي مراجع عظام تقليد است. 
در شــرايطي كه هيچ گونه تضميني براي حفظ جان 
عزاداران حسيني وجود ندارد، چرا بايد بر تشكيل اين 
تجمعات اصرار كرد؟ بــه راحتي مي توان يقين حاصل 
كرد كه اخالق، كه به ظريف تريــن نكات در تعامالت 
انسان -حتي در ارتباط با طبيعت و اجسام بي جان - هم 
پرداخته است، در مقابل تضييع حقوق ديگران ساكت 
نايســتاده اســت. ما حق نداريم براي احياي يك امر 
مستحب )هر چند با فضيلت بسيار( مرتكب امر حرام 

قتل نفس شويم.

الگوگيري از مراسم ائمه)ع(
در واقع، ما بايد ببينيم كه هدف و مقصودمان از شركت 
در جلسات مذهبي و ديني، همچون جلسات عزاداري 
ابا عبداهلل)ع( چيست؟ آيا جز اين است كه مي خواهيم به 
اين وسيله با خلقيات، رفتار و مشي و مرام اهل بيت)ع( 
آشنا شــويم؟ آيا هدف ما از اصرار بر شركت در چنين 
مجالسي، چيزي جز هم رنگ شــدن و شبيه شدن به 
معصومين)ع( اســت؟ به نظر مي رسد كه مسئله بسيار 
روشــن تر و ســاده تر از اين اســت كه بخواهد به يك 
چالش، دغدغه و محل نــزاع در فضاي فرهنگي تبديل 
شود. نهايت آنچه يك فرد از شركت در مراسم مذهبي 
مي خواهد، نزديك شــدن به روح جاري در آن مراسم 
است. مراســم عزاي ابا عبداهلل)ع( وقتي ارزشمند است 
كه فرد را به سمت مرام ابا عبداهلل)ع( سوق بدهد؛ مرامي 
كه چيزي جــز مرام پيامبر مهرباني ها نيســت. عصاره 
اخالق را شايد بشــود در اين دو كلمه خالصه كرد كه 
»مرنج« و »مرنجان«. گرچه غالبــا اين عبارات را براي 
مفاهيم تربيتي و معرفتي به كار مي برند، اما وسعت اين 
دو واژه به قدري زياد است كه مي توانيم آنها را به حوزه 
آنچه اين روزها به آن مبتال هستيم هم وارد كنيم. ما به 
حكم اخالق حق نداريم زمينه را براي رنجش جسماني 
خودمان و ديگــران فراهم كنيم. در واقــع، آنچه ما در 
دوران كنوني، از برگزار نكردن مسئوالنه گردهمايي ها 
به دست مي آوريم، همان چيزي است كه در سال هاي 
پيش از اين، با برگزار كردن مجالس به دنبالش بوده ايم. 

گمشده ما اخالق ابا عبداهلل)ع( است كه دستيابي به آن، 
گاه با برگزار كردن مجالس اتفاق مي افتد و گاه با برگزار 
نكردن آن. در هر صورت، زيِر پا نگذاشتن عمدي فهم، 
بينش صحيح را در زمانه هاي ســردرگمي و آشوب به 

ارمغان خواهد آورد.

نزاع هاي غيرعقالني، ضعف جامعه ماست
آيا ما مي توانيم بي هيچ پشتوانه عقلي  و روايي، بگوييم 
كه »امام حسين)ع( خودش نگه دار ماست«، با اين كه در 
قرآن كريم به روشني آمده است كه »َواَل تُلُْقوا بَِأيِديكْم 
ْهُلكِة«؛ يعني با دستان خود خويشتن را به مهلكه  إِلَي الَتّ
در نيفكنيد؟ آيا با وجود هشــدارهاي پي  در پي جامعه 
پزشــكان و پرســتاران و با توجه به داليل و مستندات 
عقلي و علمي، شركت در اين تجمعات و گردهمايي ها، 
اخالقي، منطقي و عقالني است؟ آيا »توصيه به رعايت 
كردن«، مي تواند يقين كافي را براي ما به وجود بياورد 
كه اتفاقي نمي افتد؟ اگر قضيه اين چنين است كه همه 
افراد به محض توصيه شــدن به انجام كاري، خود را به 
اجراي آن توصيه ملزم مي كننــد، پس چرا ما هنوز در 
جامعه مان به مشكالت فرهنگي و اخالقي عديده دچار 
هستيم؟ حقيقت غيرقابل انكار اين است كه »توصيه« 
به هيچ عنوان كافي نيست. در چنين مواردي حتي اجبار 
به انجام يك عمل هم حل كننده مشــكل نخواهد بود؛ 
همان طور كه جريمه هاي راهنمايي و رانندگي تاكنون 
نتوانسته اســت مانع تخلفات مردم در اين زمينه شود. 
به هر حال، به نظر مي رسد كه معضل كنوني جامعه ما، 
بيشتر از هر چيزي، ضعف در حوزه اخالق، به دليل آلوده 
شدن در نزاع هاي غيرعقالني باشد و نه هيچ چيز ديگر؛ 
وگرنه كامال مشخص اســت كه مكتب ابا عبداهلل)ع( با 
اعمالي همچون به خطر انداختن جان خود و ديگران، 
به هيچ عنوان همسو نيست. وقتي ما نمي توانيم امنيت 
افراد را در يك عمل پرمخاطره تضمين كنيم، بي شك 
نبايد آنها را به انجام آن عمل ترغيب و تشــويق كنيم. 
مراســم عزاداري از لحاظ محتــوا و كيفيت برگزاري، 
با بســياري از مناســك مذهبي فرق دارد. در جلسات 
عزاداري، ازدحام، تداخل و تجمع، بسيار زياد و طبيعتا 
غيرقابل كنترل اســت و غالبا اين طور است كه تهييج 
احساسات و عواطف مذهبي، امور را از حالت عادي خارج 
مي كند. رعايت كامل امور بهداشتي و فاصله  اجتماعي 
در ميان دسته هاي عزاداري، سينه زني و نوحه خواني، 
يك چالش بزرگ و تقريبا يك امر نشــدني است. ما به 
حكم عقل مجاز نيســتيم كه خودمان و ديگران را در 
چنين مهلكه گريزناپذيــري بيندازيم. رعايت احتياط 
در چنين شــرايطي، برگزار نكردن مراسم است. وقتي 
»هر كس نفسي را بدون ارتكاب قتل و يا بي آنكه فساد 
و فتنه اي در زمين كرده، بكشــد مثل آن است كه همه 
مردم را كشته است«، پس نمي توان به راحتي دستوري 
را صادر كرد كه حتي با حســاب ضعيــف احتماالت، 
جان يك نفر هــم در اثناي اجراي آن بــه خطر بيفتد. 
سوگواري ها را بعد از بازگشــت شرايط به حالت عادي 
مي توان دوبــاره اعاده كرد، اما بي شــك، خأل وجودي 
افرادي كه در اين بين از ميان مي روند را هرگز نمي توان 

جبران كرد.
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   بانك ها براي پرداخت وام ازدواج اذيت مي كنند 
مگر نه اينكه طبق قانون و اخباري كه مدام مسئوالن در بوق و كرنا 
مي كنند براي پرداخت وام ازدواج به زوجين يك ضامن كافي است؟ 
پس چرا بانك ها به اين دستورات توجهي نمي كنند و هر بانكي ساز 
خودش را مي زند و جوانان ناچار از دريافــت وام را اين قدر اذيت 
مي كنند. بانك ملت براي پرداخت وام 2 ضامن كه كارمند رسمي 
باشند با چك كارمندي مي خواهد كه در شرايط فعلي به خصوص 

يافتن هر دوي اينها سخت است. آيا نبايد با جوانان مدارا كنند.
پيردلخوش از تهران

  پل پرديسان قم؛ همچنان ناتمام 
با گذشت يك دهه از ساخت پل پرديسان قم، همچنان بخش اتصال به 
جاده اصفهان و نيز بخش هايي از مسير كندروي تقاطع  نيمه كاره است. 
چه زماني قرار است كارهاي ناتمام پايان يابند و عده ای از نان خوردن 

از كنار تكميل اين پل دست بكشند؟
جوشقاني از قم

   تالفي نبود مشتري را سر خريداران در نياورند
در بســياري از مغازه ها وقتي از گراني بيــش از اندازه چيزي به 
فروشنده گاليه كنيد مي گويد از صبح مشتري نداشتيم يا چانه 
نزنيد كه واقعا مشــتري نداريم. آيا مشتري نداشتن مغازه داران 
باعث مي شود كه كارمنداني مانند ما جنسي را گاه به چند برابر 

قيمت بخرند؟
صفري از تهران

  رها شدن فاضالب به خليج فارس در زننده ترين شكل ممكن
وضعيت رها شدن فاضالب بندرعباس به دريا  آن قدر تصاوير زشت و 
زننده پيش چشم بيننده می آورد كه حد ندارد. واقعا سؤال اين است كه 

آيا جداي آلودگي آب دريا نبايد به فكر سالمت مردم باشند.
زرگر از بندرعباس

    با قوت مردم بازي نكنند
در خبرها خواندم كه رئيس اتحاديه نانوايي ها درخواست افزايش قيمت 
نان داده. واقعا همين يك لقمه نان را هم از مردم دريغ و با قوت مردم 
بازي نكنيد. خيلي ها مدت هاست فقط قادر به تهيه نان خالي هستند 
و عده اي از همان خيلي ها نيز نانشان را به رايگان و قسطي از نانوايي ها 

مي گيرند.
عباسي از تهران 

   سرانه پارك در شهر مادوان صفر است
روستاي مادوان حدود يك دهه قبل در يك تصميم غيركارشناسي به 
شهر ارتقا يافت درحالي كه همچنان روستاست. آن زمان فضاي الزم 
براي ايجاد پارك و سرانه ورزشي در شهر مادوان ديده نشد درحالي كه 
انتظار مردم از مادوان شهر بودن است و داشتن پارك از اولين نيازهای 
يك شهر است. مسئوالن هم مدام اعالم مي كنند براي ايجاد پارك با 
استفاده از ظرفيت زمين هاي منابع طبيعي به طور جدي پيگير هستند 
ولي تاكنون اتفاقي نيفتاده است و زيرساخت هاي ورزشي و تفريحي 

اين شهر صفر است.
جهاني از مادوان ياسوج

   اختالالت هسته بورس ضررهاي سنگين به سهامداران مي زند
وقتي يكباره بيش از 50 ميليون كد بورســي صادر مي شود كه بيش 
از نيمي از دارندگان اين كدها چيز زيادي هم از بورس نمي دانند بايد 
انتظار اختالالت گسترده در هسته بورس را داشت آن هم در شرايطي 
كه زيرساخت كافي و مناسب براي معامالت آنالين پيش بيني نشده 
است و يكباره ده ها كارگزاري و ميليون ها سهامدار كارشان به هم گره 
خورده اســت تا جايي كه خريد و فروش معمولي در بورس كار بسيار 

سختي شده است.
بنكدار از تهران

   آب و هواي سواحل جنوبي ايران در هواشناسي روزانه اعالم شود
ايران داراي دريا و سواحل گسترده خليج فارس، درياي عمان و درياي 
كاســپين و راه اتصال ايران به اقيانوس هند از طريق سواحل مكران و 
جاسك و چابهار است و اصوال   به همين دليل در زمره كشورهاي داراي 
بندر اقيانوسي است. با اين حال در اخبار روزانه هواشناسي خبري از 
اعالم آب و هواي اين نقاط نيست درحالي كه در اين مناطق توفان هاي 
اقيانوسي كه هرازچندگاهي به اين مناطق ساحلي كشيده مي شود، 
كوالك مي كند و مردم ساكن در اين مناطق با پيش بيني هاي خود از 
اين موارد آگاهند نه اينكه به آنها هشداري داده شود. لطفا مسئوالن به 

اين مهم توجه كنند.
زلفي از تهران

   فاضالب شوشتر همچنان به رودخانه كارون مي ريزد
سال هاست براي جلوگيري از ريختن فاضالب شهر شوشتر به رودخانه 
كارون پيگير بوده ايم اما متأسفانه هنوز بيش از50 درصد فاضالب هاي 
شهرستان شوشتر به رودخانه كارون سرازير مي شود. مسئوالن هم جز 
برآورد هزينه روي كاغذ براي تصفيه اين فاضالب، كار نمي كنند و عنوان 

مي كنند براي اجراي چنين طرحي اعتبار كالن نياز داريم.
دانايي از شوشتر

    فاضالب كوي سياحي باز هم جان كودكي را گرفت
از پيگيري براي ساماندهي فاضالب روباز كوي سياحي اهواز به تنگ 
آمده ايم و هر از چند گاهي بايد نظــاره گر جان باختن كودكي در اين 
فاضالب روباز باشيم. آيا واقعا مسئوالن استان خوزستان از ساماندهي 
يك جوي روباز براي در امان ماندن كودكان از مرگ ناتوان شــده اند. 
تاكنون 5كودك در اين فاضالب روباز و عميق جان باخته اند و مسئوالن 
فقط بعد از ديدن فيلم هاي خبرنگاران از كوي سياحي سخناني گفته اند 

كه هيچ تعهدي هم به اجراي آن ندارند.
صبوحي از اهواز

   با يك بارنددگي معمول كل آمل دچار گرفتگي مي شود
در بارندگي اخير در شمال كشور بيش از 35نقطه از شهر و منازل برخي 
از شهروندان ازجمله در بلوار شــيخ فضل اهلل نوري شهر آمل دچارآب 
گرفتگي شدند. آيا در شــهر باران خيزي مانند آمل نبايد زيرساخت 
كافي براي هدايت آب هاي سطحي وجود داشته باشد؟ آيا آمل در ناحيه 
كويري كشور واقع است كه بگوييم پيش بيني كافي براي ساماندهي 

بارندگي و آب هاي جاري و سطحي در آن نشده است.
بهرام پور از آمل

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

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

با مردم

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

تحقيقات براي شناســايي و دســتگيري عامالن سوء قصد به 
بازپرس جنايي تهران كه 2 مرد موتورســوار بودند، از ســوي 
تيم جنايي پايتخت آغاز شــده اســت. به گزارش همشهري، 
ساعت20:30 دوشنبه بيستم مرداد ماه قاضي عباس بخشوده 
بازپرس باسابقه شعبه هفتم دادســراي امور جنايي تهران، از 

خانه اش در حوالي خيابان فداييان اسالم خارج شد و به سمت 
ماشينش كه كنار خيابان پارك كرده بود، رفت. او قصد داشت 
سوار خودرويش شود تا به دادسراي مركز تهران برود. بازپرس 
جنايي تهران آن شب كشيك دادسراي مركز بود اما تصورش را 
نمي كرد كه حادثه اي هولناك در انتظارش است. قاضي جنايي 
درحالي كه قصد داشت در ماشين را باز كند و سوار شود ناگهان 
2مرد كه سوار بر موتور بودند به سمت وي هجوم بردند. مردان 
موتورسوار با جسم سنگيني كه در دستشان بود 2ضربه بر سر 

قاضي كوبيدند و وقتي او خون آلود نقش زمين شد، فرار كردند.

شروع تحقيقات
شاهدان با ديدن اين صحنه وحشت زده به اورژانس و پليس زنگ 
زدند. طولي نكشيد كه مأموران كالنتري131 شهرري خود را 

به محل رســاندند و پس از حضور در كنار خودرو، پيكرخونين 
قاضي جنايي را ديدند كه با حضور اورژانس وي براي درمان به 
بيمارستان انتقال يافت. به گفته اورژانس ضربه جسم سخت به 
حدي بود كه قاضي بخشوده به شدت از ناحيه سر آسيب ديده 
بود. اين موضوع نشان مي داد كه موتورســواران با نقشه قبلي، 
قاضي را شناسايي كرده و به كمين او نشسته بودند تا با حمله به 
سمت وي جانش را بگيرند. ماموران پليس در ادامه به تحقيقات 
ميداني پرداختند و دريافتند كه عامالن سوء قصد به قاضي )2مرد 
موتورسوار( صورت هايشان را پوشانده و پالك موتور را مخدوش 
كرده بودند. يكي از شاهدان در تحقيقات به مأموران گفت: در 
حال عبور از محل بودم كه ناگهان متوجه 2 مرد موتورسوار شدم. 
صورت هايشان را پوشــانده و در تعقيب مردي ميانسال بودند. 
موتورسواران ناگهان به سمت مرد هجوم بردند و با وسيله اي كه 

در دستشان بود برسر مرد ميانسال كوبيدند. پس از آن به سرعت 
از محل فرار كردند. آنها حتي پالك موتورشان را نيز مخدوش 

كرده بودند و من نتوانستم شماره آن را يادداشت كنم.
كارآگاهان در ادامه به بررسي دوربين هاي مداربسته اي كه در 
اطراف محل حادثه بود، پرداختند تا با انجام تحقيقات بيشــتر 
ســرنخي از عامالن اين سوء قصد به دســت آورند. درحالي كه 
تحقيقات در اين پرونده ادامه داشــت از بيمارستان خبر رسيد 
كه قاضي جنايي از ناحيه جمجمه به شــدت آسيب ديده و در 
بخش مراقبت هاي ويژه )آي سي يو( بيمارستان بستري است. 
اين در حالي اســت كه با دستور محمد شــهرياري سرپرست 
دادسراي جنايي تهران،  تيم ويژه اي تشكيل شده براي شناسايي 
و دستگيري 2موتورسوار ضارب تا انگيزه آنها از سوءقصد به جان 

قاضي مشخص شود.

سوءقصد به بازپرس 
جنايي تهران 

 زندگي
  جاويد 

براي 4نفر
 »جاويــد، كارت اهــداي عضو 

داشــت و آرزويش اين بود كه داخلي
پس از مرگ اعضــاي بدنش به 
بيماران نيازمند اهدا شود، به همين دليل پس 
از مرگش، ما هم خواسته اش را عملي كرديم« 
اين اظهارات يكي از نزديكان مردي است كه 
پس از خونريزي مغزي، دچار مرگ مغزي شد 
و خانــواده اش با اهــداي اعضاي بــدن او به 

چندين بيمار زندگي دوباره اي بخشيدند.
به گزارش همشــهري، اين مرد 40ساله كه 
جاويد خوشابي نام داشت و در تبريز زندگي 
مي كرد چند روز قبل به طور ناگهاني حالش 
بد شد. او كه از كارمندان وزارت نفت بود و تا 
پيش از اين، ســابقه هيچ بيماری ای نداشت، 
دچار سرگيجه شده بود. بعضي از افرادي كه 
هميشه با آنها مراوده داشت را نمي شناخت. 
در اين شرايط بود كه همســرش با برادرش 
تماس گرفت و كمك خواســت. چند دقيقه 
بعد بود كه برادر همسر جاويد از راه رسيد  و 
از اورژانس درخواست كمك كرد. در نگاه اول 
شرايط جاويد چندان وخيم نبود، اما وقتي او 
را به بيمارستان منتقل كردند و از وي  ام آر  اي 
و ســي تي اسكن گرفته شــد پزشكان اعالم 
كردند؛ او دچار خونريزي مغزي شده و شرايط 

ويژه اي دارد.

مرگ و زندگي
با وجود اينكه پزشكان پي  برده بودند وضعيت 
جاويد خطرناك است، اما هنوز منشأ خونريزي 
مغزي او مشــخص نبود و معلوم نبود چرا او 
دچار چنين عارضه اي شــده است. از سويي 
اين موضوع كه او پيش از اين سابقه بيماري 
خاصي نداشت و يكباره دچار خونريزي شده 
بود كادر پزشــكي را نگران كرده بود. در اين 
شرايط بهترين تصميم عمل جراحي و خارج 
كردن خون از جمجمه او بود؛ اما آزمايش هاي 

انجام شــده نشــان مي داد كه ميزان پالكت 
خون جاويد پايين آمده و امكان عمل جراحي 

وجود ندارد.
جاويد در شــرايط سخت و شــكننده اي در 
بيمارســتان بســتري بود تا اينكه 3روز بعد 
وضعيت او بحراني شــد. در اين شــرايط بود 
كه پزشكان جز عمل جراحي گزينه ديگري 
نداشــتند و بعد از انتقال جاويد به اتاق عمل، 
تالش ها براي نجات او آغاز شــد، اما شــدت 
خونريزي او به  حدي بود كه 2ســاعت پس از 
شروع جراحي، پزشــكان اعالم كردند؛ دچار 
مرگ مغزي شــده و بازگشــت او به زندگي 

غيرممكن است.

تصميم بزرگ
وقتي مــرگ مغزي جاويد قطعي شــد كادر 
پزشــكي با خانواده او وارد مذاكره شــدند تا 
آنها را براي اهداي اعضاي بدنش به بيماران 
نيازمند راضي كنند. سيدحسن ابوصالح، برادر 
همسر جاويد كه كارهاي مربوط به او را دنبال 
مي كرد در اين باره به همشــهري مي گويد: 
»اين اتفاق شــب عيد غديــر رخ داد و وقتي 
ماجرا را براي خواهرم تعريف كردم، او گفت: 
يك روز مهلت مي خواهم. چون ما از سادات 
هستيم او گفت تا ظهر روز عيد صبر مي كنم 
تا جدمان اميرالمومنين)ع( نظري داشــته 
باشــند. با اينكه نظرمان از همان ابتدا مثبت 
بود، اما تا ظهر روز عيد صبر كرديم و درنهايت 
خواهرم و خواهر و برادر جاويد موافقت خود 

را اعالم كردند.«
او ادامه مي دهد: »جاويد از مدت ها قبل كارت 
اهداي عضو گرفتــه بود و گفته بــود كه اگر 
برايش اتفاقي افتاد دوست دارد اعضاي بدنش 
به بيماران نيازمند اهدا شــود. وقتي چنين 
اتفاقي افتاد  ما هم گفتيــم وقتي خود جاويد 
دوست داشته اعضاي بدنش اهدا شود، ما هم 

همين كار را مي كنيم تا هم او راضي باشــد و 
هم به بيماران نيازمند كمكي شــده باشد. با 
اين كار اعضاي بدن جاويد هم زنده مي ماند.«

برادر همسر اين مرد در ادامه مي گويد:»جاويد 
يك پسر 11ساله به نام محمدصدرا دارد كه 
خيلي به پدرش وابســته بــود و حاال نبودن 
جاويد براي ما و محمدصدرا غم بزرگي است. 
تحمل دوري او براي ما ســخت و ناگوار است 
و از خدا مي خواهيم كه به مــا صبر بدهد. از 
همه افرادي كه خبر اهداي عضــو جاويد را 
مي خوانند هــم خواهش مي كنــم هم براي 
شادي روح او و هم براي آرامش همسر، فرزند 

و خانواده اش دعا كنند.« 

زندگي بخشيدن به 4بيمار
در همين حال مســعود فقيه دينوري، رئيس 
مركز آموزشــي و درماني امام رضا)ع( تبريز 
درباره چگونگي اهداي اعضاي بدن اين بيمار 
مرگ مغزي مي گويد: »پــس از اينكه مرگ 
مغزي وي تأييد شد تيم فراهم آوري اعضا اقدام 
به اخذ رضايت از خانواده وي كردند و پس از 
انجام مراحل قانوني و بررسي هاي تخصصي 
پيوند اعضا انجام شــد.« وي مي گويد: »كبد 
اين بيمار به پسري 19ســاله اهل بستان آباد 
تبريــز كه از 8ســالگي از بيماري نارســايي 
كبدي رنج مي برد با موفقيت پيوند زده شــد 
و قلب و عــروق و غضروف قلب بــراي پيوند 
به بيماران نيازمند به تهران منتقل شــد. اين 
عمل پيوند توســط تيم فوق تخصص مجرب 
جراحي و پيوند اعضا و متخصصان بيهوشــي 
در مدت زمان نزديك به 8ســاعت انجام شد 
و هم  اكنــون وضعيت عمومــي گيرنده كبد 
ثابت بــوده و اميدواريم با رعايت دســتورات 
پزشــكان متخصص، روند بهبودي وي تداوم 
يافته و در روزهاي آتي بتواند از بيمارســتان 

ترخيص شود.«

 دختر جوان ابتدا پــدرش را در 
بيمارستان رواني بستري كرد تا دادسرا

وانمود كند او محجور است و قادر 
به اداره اموالش نيست و از اين طريق اموالش را 
تصاحب كند، اما وقتي در نقشــه اول شكست 
خورد، اين بار نقشــه گروگانگيري كشــيد. به 
گزارش همشــهري، چند روز پيش، زن جواني 
راهي اداره پليس شــهر جديد هشتگرد شد و 
گفت كه 2مرد ناشــناس پدر ســالخورده او را 
دزديده اند. او در تشريح ماجرا گفت: همراه پدرم 
براي قدم زدن از خانه خارج شده بوديم، اما هنوز 
مسافت زيادي دور نشده بوديم كه يك خودروي 
سواري مقابل ما توقف كرد. 2مرد جوان از ماشين 
پياده شدند و با تهديد من، دست پدرم را گرفتند 
و ســوار ماشــين كردند و با خود بردند. در آن 
لحظات هر چه تالش كردم نتوانستم مانع آنها 
شــوم و مردان ناشناس در چشــم بر هم زدني 
ناپديد شدند. زن جوان مدعي بود كه پشت پرده 
اين آدم ربايي كسي نيست جز خواهر ناتني او. او 
در ادامه توضيح داد: سال ها پيش پدرم ازدواج 
مجدد كرد و از اين ازدواج صاحب يك دختر شد 
كه حاال حدودا 34ساله است. در همه اين سال ها 
من با پدرم در هشتگرد زندگي مي كردم و همسر 
دوم پدرم و خانواه اش در ســاوجبالغ. تا اينكه 

مهاجرت كردم و به خارج از كشور رفتم.
او ادامه داد: مدتي قبل، پــس از اينكه چندين 
بار با پدرم تماس گرفتــم و موفق به حرف زدن 
با او نشدم، نگرانش شــدم و به ايران برگشتم. 
آنجا بود كه فهميدم خواهــر ناتني من با اينكه 
زندگي مســتقل و همســر دارد، پــدرم را نزد 
خودش و مادرش برده و كمي بعــد هم او را در 
يك بيمارستان رواني بستري كرده است. وقتي 
به خواهرم اعتراض كــردم، گفت كه پدرمان به  
شدت بيمار است و مشــاعرش را از دست داده 
و حتي نمي تواند به درستي كارهايش را انجام 
دهد و براي همين او را در بيمارســتان بستري 
كرده اســت. اما من حرف هاي او را باور نكردم و 
به بيمارستان رفتم و پدرم را مرخص كردم و نزد 
خود در هشتگرد بردم. پدرم با اينكه 85سال سن 
دارد اما هيچ بيماري اي ندارد و تصميم گرفتم 
خودم از او مراقبت كنم تا اينكه اين اتفاق رخ داد و 
زماني كه براي قدم زدن خانه را ترك كرده بوديم، 
مردان ناشناس سر رسيدند و او را دزديدند و با 
خود بردند. حاال هم حدس مي زنم كه آدم ربايان 
را خواهر ناتني ام اجير كرده و انگيزه اش از اين كار 

تصاحب اموال پدر پيرمان است.

آزادي گروگان 
با اظهارات اين زن و صدور دســتورات قضايي، 
تيمي از مأمــوران پليس راهــي محل زندگي 
خواهر ناتني شاكي در ساوجبالغ شدند. حدس 
شاكي درست بود و وقتي مأموران وارد خانه اين 
زن شدند، پيرمرد را كه در آنجا زنداني شده بود، 
پيدا كردند. با دســتگيري خواهر ناتني شاكي، 
وي به اداره پليس منتقل شد و در بازجويي هاي 
اوليه مدعي شد به دليل اينكه نگران حال پدرش 
بوده و مي خواسته خودش از او مراقبت كند، از دو 
نفر از آشنايانش خواسته كه راهي محل زندگي 
او شوند و وي را به زور به خانه او بياورند. ادعاي 
اين زن در حالي بيان مي شــد كه مأموران در 

ادامه تحقيقات به سرنخ هايي دست يافتند كه 
نشان مي داد در همه اين مدت او قصد تصاحب 
اموال پدرش را داشته است. بنابراين تحقيقات 
از او ادامه يافــت و وي در نهايت به تالش براي 
به دســت آوردن ثروت پدرش اعتراف كرد. او 
گفت: وقتي خواهرم ناتني ام به خارج از كشور 
رفت، به  دليل اينكه پدرم ثروت زيادي داشــت 
و از طرفي ســنش باال بود، تصميم گرفتم او را 
در بيمارستان رواني بســتري كنم. پس از آن 
تالش كردم با پرونده سازي  وانمود كنم كه پدرم 
محجور اســت تا بتوانم اداره اموال او را به دست 
بگيرم اما درحالي كه نقشه هايم به خوبي پيش 
مي رفت، خواهرم به ايران برگشــت و پدرم را از 
بيمارستان مرخص كرد و نزد خودش برد. وقتي 
در نقشه اول ناكام ماندم، اين بار تصميم گرفتم 

با ربودن پدرم به هدفم برسم كه دستگير شدم.
به گفته سردار عباسعلي محمديان، با اعترافات 
اين زن، 2آدم ربايي اجير شده نيز دستگير شدند 
و متهمان با صدور قرار قانوني در اختيار مرجع 

قضايي قرار گرفتند.

متهم پس از ناكامي در نقشه اولش، سناريوي گروگانگيري نوشت

  نقشه هاي شوم دختر
براي تصاحب اموال پدر

مرگ سارق منزل هنگام فرار
 با بازداشت سركرده باند بزرگ سرقت منزل و 

اعترافات وي مشخص شــد كه كوچك ترين دادسرا
عضو گروه، پس از دســتبرد به خانه اي قصد 

فرار داشته، اما سقوط كرده و جانش را از دست داده است.
به گزارش همشهري، اواخر ســال گذشته گزارش سرقت 
از خانه اي به مأموران كالنتري104 عباس آباد اعالم شد. 
شاكي درخصوص جزئيات سرقت چنين گفت: سارقان از 
در پاركينگ وارد ســاختماني كه در آن زندگي مي كردم، 
شــدند. آنها در ورودي خانه ام را تخريب كرده و زماني كه 
من سركار بودم دست به ســرقت زدند. وي افزود: ارزش 
اموالي كه ســرقت كردند حدود يك ميليارد تومان بود. 
دزدان همه  جاي خانه ام را به هــم ريختند و همه طالها، 
عطر و ادكلن هاي مارك دار، ســاعت و تلفــن همراهم را 

سرقت كردند.
پس از ثبت اين شكايت پرونده براي انجام تحقيقات بيشتر 
به پايگاه ســوم پليس آگاهي تهران ارجاع شد و گروهي از 
مأموران براي اينكه ردي از ســارقان به دست آورند راهي 
محل حادثه شدند. در بررسي ها مشخص شد كه در اطراف 
محل حادثه دوربين هاي مداربســته اي وجود دارد. برای 
هميــن تصاوير و فيلــم دوربين ها بازبيني شــد و تصاوير 
دزدان به دســت آمد. كارآگاهان در گام بعدي سراغ بانك 
اطالعات مجرمان ســابقه دار رفتند و موفق شدند يكي از 
دزدان سابقه دار را شناســايي كنند. وي امير نام داشت كه 
پيش از اين بارها به اتهام سرقت، زندان را تجربه كرده بود. 
با اين سرنخ مأموران پاتوق هاي احتمالي امير را زيرنظر قرار 

دادند تا اينكه موفق شــدند مخفيگاه وي را در غرب استان 
تهران شناسايي كنند. با دستور داديار دادسراي ناحيه 15 
تهران، متهم ششم مرداد ماه امسال در عملياتي غافلگيرانه 

دستگير شد.
امير اگرچه در بازجويي هاي اوليه اصرار داشــت كه بيگناه 
است، اما وقتي شواهد را عليه خود ديد لب به اعتراف گشود 
و به سرقت هاي ســريالي با همدســتي 3نفر از دوستانش 
اقرار كرد. اما مدعي شد كه يكي از همدستانش در يكي از 
سرقت ها جانش را از دست داده است. وي در توضيح ماجرا 
گفت: مدتي قبل با 3نفر از دوستانم دور هم جمع شديم و 
باند سرقت تشكيل داديم. شگردمان اين بود كه به خانه ها 
دســتبرد مي زديم و اموال قيمتي را ميان خودمان تقسيم 
مي كرديم. وي ادامه داد: يكي از همدســتانم به نام كامران 
چندي قبل پس از دستبرد به خانه اي، قصد فرار داشت اما 
ناگهان از ساختمان به پايين افتاد. بعد از سقوط كامران،  من 
و همدستان ديگرم فرار كرديم اما كامران با حضور شاهدان 
و اورژانس به بيمارستان انتقال يافت. اميد داشتيم كه زنده 
مي ماند، اما ساعتي بعد شنيديم كه او در بيمارستان فوت 

شده است.
در همين حال سرهنگ كارآگاه قاســم دستخال، رئيس 
پايگاه ســوم پليس آگاهي تهــران در اين خصوص گفت: 
با اطالعاتي كه متهم در اختيار مأمــوران قرار داد يكي از 
همدستان وي نيز بازداشت شد، اما آخرين عضو اين گروه 
همچنان فراري اســت كه تالش پليس براي شناســايي 

مخفيگاه وي و بازداشتش ادامه دارد.

اين سارق از اعضاي باندي بود كه به خانه هاي پايتخت دستبرد مي زدند

بيمار مرگ مغزي از مدتي پيش 

براي اهداي اعضاي بدنش اعالم 

آمادگي كرده بود

كشف 3 كيلو كوكايين در كيف قاچاقچي

راز يك قاچاقچي و توزيع كننده مواد مخدر با كشف 3كيلوگرم 
كوكايين از كيف دستي اش فاش شد. به گزارش همشهري، 
ساعت 16نوزدهم مرداد ماه مأموران يگان امداد پليس تهران 
در حال گشــتزني و انجام ماموريت حوالي بزرگراه شــهيد 
باقري بودند كه به فردي مشكوك شدند. رفتار هاي او عجيب 
بود و درحالي كه كيفي در دستش بود اطراف را هم مي پاييد. 
ماموران به سمت مرد مشكوك رفته و به بازرسي كيف وي 
پرداختند. شك پليس با كشف كوكايين هايي كه داخل كيف 
بود به يقين تبديل شــد و مرد متهم به دام مأموران پليس 
افتاد. سرهنگ دالور القاصي مهر، فرمانده يگان امداد تهران 
در اين خصوص گفت: بررســي ها حكايت از اين داشت كه 
متهم قاچاقچي و فروشنده مواد مخدر است. داخل كيف وي 
3كيلو كوكايين بود كه قصد داشت آن را در تهران توزيع كند 

اما دستگير شد و نقشه هايش ناكام ماند. 

اسرار جسد سوخته برمال شد

تحقيقات درباره جسد سوخته اي كه چندي قبل در مراغه كشف 
شده بود به دستگيري 4نفر منجر شــد و نشان داد اين جنايت 
ناموسي اســت. به گزارش همشهري، اواســط سال98 كشف 
جسدي سوخته در يكي از روســتاهاي اطراف مراغه پليس را 
در برابر معماي پيچيده اي قرار داد. اين جســد متعلق به جواني 
34ساله بود كه با انگيزه اي نامعلوم به قتل رسيده و جسدش به 
آتش كشيده شده بود. در اين شرايط تحقيقات در اين باره آغاز شد 
تا اينكه پس از گذشت چند  ماه مأموران توانستند از اين جنايت 
رازگشايي كنند. نادر نجد، دادستان مراغه در اين باره گفت: پس 
از چند  ماه تالش، بررسي ها نشان داد 4نفر در اين جنايت دست 
داشته اند كه هر 4نفر به اتهام مشاركت در قتل عمدي بازداشت 
شدند و شواهد نشان داد قتل با انگيزه ناموسي اتفاق افتاده است.
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مثل خانه هايي كه ساخت و سازشان 
تمام شــده، اما كارهاي خرده ريز و گزارش

نظافت آخرشان مانده است، مثل 
خانه هايي كه مهندس ناظرها مي توانند براي پايان 
كار به آنجا ســر بزنند و گواهي هاي الزم را صادر 
كنند، اما براي سكونت دوباره هنوز آماده نيست، 
مثل خانه هايي كه اسباب و اثاثيه ارزشمند را به 
جايي ديگر برده اند يا رويشان را پارچه كشيده اند 
تا از آسيب هاي بازســازي در امان بماند... موزه 
هنرهاي معاصر تهران اين روزها چنين وضعيتي 
دارد. بازسازي موزه پس از 2 سال و نيم به روزهاي 
پاياني رسيده اســت، اما هنوز مدتي تا بازگشايي 

رسمي موزه كمي مانده است.
صبح سه شنبه شــماري از روزنامه نگاران از موزه 
هنرهاي معاصر تهران بازديــد كردند تا مراحل 
پاياني بازسازي را ببينند. بيشتر از يك سال قبل در 

31تير 1398نشست خبري بازسازي موزه برگزار 
شد و داليل تأخير در فرايند بازسازي به تفصيل 
گذشت. در اين مدت مديران هنرهاي تجسمي و 
موزه، همه  چيز را به آينده حواله مي دادند. شايد 
انتظار طبيعي اين بود كه در روزهاي پاياني سال 
98يا روزهاي آغاز سال جديد خبري از بازگشايي 
موزه برسد، اما شيوع كرونا ، سبب توقف و تأخير در 
بسياري از فعاليت هاي فرهنگي شد و از بازگشايي 
موزه نيز خبري نشد. حاال پس از چند  ماه، بازسازي 
موزه به روزهاي پاياني رسيده است و كم كم بايد 

بازگشايي موزه را انتظار بكشيم.

زمانبيشتربهنفعحفاظتآثار
هادي مظفــري، مديركل هنرهاي تجســمي 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي و احسان آقايي، 
مدير مــوزه هنرهاي معاصر تهــران خبرنگاران 
و روزنامه نگاران را همراهــي مي كنند و مراحل 
بازســازي را گزارش مي دهند. هــادي مظفري 
مي گويــد: »اميدواريم كــه تا پايان شــهريور 

كار بازســازي موزه پايان بپذيــرد و تالش هاي 
شبانه روزي همكاران مان به نتيجه برسد. بازسازي 
موزه در ارديبهشــت 1397آغاز شد، اما اهميت 
و حساســيت كار سبب شد كه بازســازي زمان 
بيشــتري از پيش بيني هاي اوليه طول بكشــد. 
كار بهســازي موزه در 12 جبهه و 2 فاز آغاز شد. 
فاز اول شامل 130 جبهه  فرعي و فاز دوم داراي 
80جبهه فرعي بود. امروز در فاز دوم به پيشرفت 
98 درصدي رسيديم و در مجموع پروژه پيشرفت 
91 درصدي را شاهد هستيم. 9 درصد باقي مانده 
نيز مربوط به انتقال آثار گنجينه به محل اصلي و 
آزمايشات ضروري تا پيش از افتتاح رسمي موزه 
است. سخت ترين بخش كار بازسازي موزه مربوط 
به گنجينه بود كه اين اتفاق افتاد و كار جابه جايي 
آثار به زودي انجام مي شــود. در دوران كرونا كه 
بخش عمده اي از فعاليت هاي فرهنگي كشور به 
حالت نيمه تعطيل درآمد، مــوزه آخرين جايي 
بود كه در 28 اسفند تعطيل شد و از 1۵ فروردين 
هم با ساعت هاي كاري طوالني بار ديگر فعاليت ها 
آغاز شــد. در زمان بازسازي فضاي گنجينه براي 
جابه جايي آثار هنري و بردن آنها به مكاني ديگر، 
مي توانستيم به كار سرعت دهيم، اما ممكن بود 
كيفيت نگهداري آثار كاهش پيــدا كند. در اين 
شــرايط ممكن بود بازسازي گنجينه ظرف چند 
هفته به پايان برسد، ولي ما ترجيح داديم زمان را 

به نفع حفاظت بهتر آثار گنجينه افزايش دهيم«.

جاييبيشتربراينگهداريآثارگنجينه
يكي از مسائل هميشگي موزه در سال هاي اخير 
كمبود جــاي الزم براي نگهــداري آثار گنجينه 
بوده است. يكي از اصلي ترين هدف هاي بازسازي 

نيز افزايش فضاي گنجينه اعالم شــد. حاال، هم 
ريل هاي نگهداري تابلوها از نو ســاخته شــده، 
هم به فضاي نگهداري تابلوها اضافه شــده، هم 
جايي بــراي نگهداري آثار كاغذي فراهم شــده 
اســت. آثار حجمي نيز مثل گذشته جاي ثابتي 
دارند. مجيــد حبيبي نژاد ناظر پروژه بازســازي 
مي گويــد: »مهم ترين بحــث در گنجينه اصلي 
مسئله افزايش ظرفيت آن بود تا عالوه بر نگهداري 
بهتر آثار كنوني، پيش بيني براي اضافه شدن آثار 
در آينده نيز انجام شــود. با توجه به اين مسئله 
تعداد قفســه هاي ريلي گنجينــه از 86 به 106 
رسيد كه شامل 13 قفسه ريلي متحرك و مابقي 
قفسه هاي ريلي ثابت است. كليه بخش ماشينري 
گنجينه را مهندسان ايراني انجام داده اند. يكي از 
نكات مهم در جاگذاري الين ها اين بود كه در زمان 
جلو و عقب شدن قفســه ها، هيچ گونه ارتعاشي 
نبايد در آنها وجود داشته باشــد. بنابراين زمان 
بسيار زيادي صرف آزمايش هاي مكرر آنها شد و 
هم اكنون اثري كه روي اين قفسه ها قرار بگيرد، با 
كمترين لرزش جابه جا مي شود. با افزايش ظرفيت 
گنجينه چند ريل براي آثار بزرگ درنظر گرفته 
شد. قبال چنين چيزي در گنجينه وجود نداشت 

و بعضي از تابلوهاي بزرگ كه روي ريل هاي قبلي 
جا نمي شــدند در كنار ديوار نگهداري مي شدند. 
نورپردازي و بهسازي كف و ديوارها نيز انجام شد 
و با توجه به اينكه براي ما مهم بود كه اصالت موزه 
تغييري نكند، كف پوش هاي قبلي پرداخت شدند و 
تغييري در آنها ايجاد نشد. راهروي مقابل گنجينه 
نيز تبديل به يك ســالن بزرگ شــد تا خدمات 
نمايشگاهي مانند عكاسي، آماده سازي آثار و... در 

اين فضا انجام شود.«

بازگشايي؛بعدازمحرموصفر
فــارغ از همــه اتفاق ها، پرســش اصلــي همه 
روزنامه نگاران اينجاست كه موزه در چه تاريخي 
بازگشايي مي شود؟ احســان آقايي، مدير موزه 
مي گويد: »ما بعد از محرم و صفر براي بازگشايي 
آماده ايم به شرط اينكه ســتاد ملي كرونا اجازه 
بدهد. با ستاد ملي كرونا هم مكاتبه كرده ايم، اما 
قرار شد به زمان بازگشايي كه نزديك شديم دوباره 
استعالم كنيم و ببينيم كه نظر ستاد ملي كرونا چه 
خواهد بود. طبيعتاً بعد از 2 سال بازديدكنندگان 
زيادي به موزه مي آيند و تمهيدات بهداشتي الزم 

بايد درنظر گرفته شود«.

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

شقايقميرزايي
روزنامه نگار

بازسازي موزه هنرهاي معاصر تهران پس از 2 سال به روزهاي پاياني نزديك مي شود
شمارش معكوس برای  بازگشايی

ســينماي كمدي ايران به دليل ماهيت 
اصلــي اش و مهم تــر از همــه ضعــف 
فيلمنامه همواره مورد بي توجهي داوران 
جشنواره هاي سينمايي بوده است. شايد 
اين يك رويه مرســوم در جشنواره هاي 
ايراني و عموما ســينماي ايران باشــد. 
بر همين اســاس بازيگراني كه سال ها 
نقش  آفريني كاراكترهاي كمدي و طنز 
را به عهده داشــته و دارنــد، همواره زير 
سايه طنز انگاري منتقدان و داوران قرار 
مي گيرند. برخــي منتقــدان و داوران 
جشنواره ها اصرار دارند برچسب طنز را 
بر پيشاني بازيگران نگه دارند و بدون هيچ 
دليلي آنها را در همان فضاي ساختگي 
ذهن خود تنها به صرف يك بازيگر طنز 
تعريــف مي كنند. بنابرايــن اگر بازيگر 
كميك بارها در فضاي جدي سينما هم 
بدرخشد، درست زماني كه به پاي ميز نقد 
مي رسد، محكوم به ديده نشدن مي شود. 
در باور نادرســت داوران و ديدگاهي كه 
برخاســته از ضوابط سفارشي است، رد 
با صالبت بازيگراني كه عنوان بازيگر طنز 
را يدك مي كشند، در فضاي جدي سينما 
ناباورانه از صحنه رقابت هاي جشــنواره 
پاك مي شــود. كما اينكه بســياري از 
بازيگران كاربلد طنز بيشــتر از آنكه در 
كارنامه خود فيلم هايي با مضمون طنز 
داشته باشند، آثار جدي با اصالتي را ثبت 
كرده اند  و چه زيركانــه ريزه كاري هاي 
اورجينــال بازيگري شــان را بــه رخ 
كشيده اند. جواد عزتي، بازيگر برخاسته 
از تئاتر خياباني از زمره بازيگراني است 
كه بارها قرباني داوري هاي ســليقه اي 
جشــنواره فجر شده اســت؛ بازيگري با 
قابليت هاي مختص خــود؛ عاري از ادا و 
اطوارهاي كليشه اي كه بي شك يكي از 
هنرمندان تأثيرگذار اين سرزمين است. 
بازيگر محجوب سينماي ايران، مستقل 
و يكه تاز در فضاي طنز بي حاشــيه قد 
علم كــرد و در پرطرفدارترين فيلم هاي 
سينماي طنز حضوري چشمگير داشت. 
درخشش در اين ژانر با هنرنمايي عزتي 

در كنار رضا عطاران، فيلم »هزارپا« را به 
پرفروش ترين فيلم تاريخ سينماي ايران 

بدل مي كند.
 او نقش ها را با معيار مرسوم نمي سنجد. 
در ســال هاي اخيــر جــواد عزتي در 
نقش هاي كوتاه توانسته است كلكسيوني 
از فيلم هاي خوب ســينماي ايران را به 
كارنامه اش بيفزايد. ايــن بازيگر خالق، 
نقش آفرين ســكانس هاي ماندگار شد. 
او در فيلم هاي »اكســيدان«، »التاري« 
و »جان دار«، نمايشــي غافلگيركننده 
و خالقانه   را ترســيم كرد. در 2نســخه 
تكرارنشــدني »ماجــراي نيمــروز« و 
»رد خون« در نقشــي كامال متفاوت به 
دور از تكنيك هاي افراطي و برگرفته از 
قريحه بازيگري اش بار ديگر در ســينما 
رد محكمي از خود بر جا گذاشت. پس از 
آن در »تنگه ابوقريب«، در قاب سينماي 
جنگ از خود اثــري قابل احترام درخور 
هويت اين ژانر با اصالت ســينما ترسيم 
كرد. امســال نيز او با نقــش حجت در 
»شناي پروانه« محمد كارت، از فيلم هاي 
مفتخر سي و هشتمين جشنواره فجر، با 
يك بازي درونگرايانــه بكر، حجت را بر 
همگان تمام كرد. حجت »شناي پروانه« 
با اينكه تعبير درســتي از اجراي عدالت 
است، اما مورد بي عدالتي هيأت داوران 
جشــنواره فجر قرار گرفت؛ حقي كه ادا 
نشد. خطايي كه اميد است بر ذات عادل 
سينماي ايران خدشه اي وارد نكند و در 
جشنواره سينمايي حافظ عزتي به حق 

خود برسد.

به بهانه نامزدي جواد عزتي در جشن حافظ

عزتيويكنامزديديگر

كرونا سراغ هر قشــر و طبقه اي مي رود و هر كســي را مبتال مي كند، اما هر قشر 
و طبقه اي امكان خالصــي از آن را ندارد. در ميان بازيگران مشــهور دنيا تاكنون 
چهره هايي همچون تام هنكس و مل گيبسون توانسته اند، مثل اغلب فيلم هايشان 
كه قهرماناني شكست ناپذيرند، كرونا را به لطف ثروت شان و بهره مندي از خدمات 
درماني خوب شكســت دهند. به تازگي نيز، آنتونيو باندراس، هنرپيشــه مشهور 
اســپانيايی كه نقش آفريني هاي تحســين برانگيزي در فيلم هاي پدرو آلمودوار 
داشــته، در صفحه توييتر خود، از ابتال به ويروس كرونا خبر داد. باندراس در روز 
تولد 60 ســالگی اش اعالم كرد كه نتيجه آزمايش كرونای او مثبت شده است و به 
همين دليل، امسال در قرنطينه جشــن خواهد گرفت. هنرپيشه فيلم هاي »نقاب 
زورو« و  »بي مصرف ها« وضعيت ســالمتی خود را نســبتا رضايت بخش توصيف 
كرد و نوشت: »اطمينان دارم با پيروی از دســتورالعمل های پزشكی هرچه زودتر 
بيماری ای را كه من و بسياری از مردم جهان را مبتال كرده، شكست خواهم داد.« 

آخرين نقش آفريني خوب باندراس، بازي در فيلم »درد و شكوه« آلمودوار بود.

ابتالي آنتونيو باندراس زوروكروناگرفت
به كوويدـ  19
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رضا عابديني؛ طراح هويت بصري تازه موزه
همزمانبابازسازيموزههنرهايمعاصرتهران،سايتموزهازدسترسخارج
وقرارشدكهنسخهتازهسايتهنگامبازگشاييموزهرونماييشود.بازسازي
بهطولانجاميد،امابهنظرميرسدنسخهتازهسايتميتوانستزودترازاينها
رونماييشود.احسانآقاييميگويد:»ايرادشماوارداست.امايكيازنكاتيكه
برايبازگشاييموزهقراراسترعايتكنيم،حفظمجموعهايازاستانداردهاست.

هويتبصرينيزيكيازاستانداردهايياســتكههمهموزههايدنيا،درتمام
المانهايكوچكوبزرگ،ازجملهسايترعايتميكنند.بازطراحيهويتبصري
تازهموزههنرهايمعاصربهعهدهرضاعابديني،گرافيستنامداروصاحبسبك
ايرانياست.چونهويتبصريتازهقراراستهمزمانبابازگشاييموزهرونمايي
شودوحتيشايدنشستمستقليفقطبرايهويتبصريموزهبرگزاركنيم،
شايدخيليجالببهنظرنميرسيدكهمايكبارسايتراباهويتبصريگذشته

باالبياوريموبعددوبارهازچندماهسايتتازهرارونماييكنيم.«

بازگشايي موزه، اتفاقي منحصر به فرد در تاريخ هنر ايران خواهد بود
زمانطوالنيبازســازي،
توقعاترابرايبازگشايي
بســيارزيادكردهاست.
همهمنتظرنــدتاببينند
موزهباچهنمايشــگاهو
اتفاقهايي مجموعه چه
بازگشاييميشود.بهنظر
ميرســدكارهاييمثل
صرفنمايــشگنجينه
مــوزهنميتواندتوقعات
رابرآوردهكند.احســان
آقايي،مديرموزههنرهاي
معاصرتهراندرپاسخبه

پرسشهمشهريميگويد:»افتتاحيهنمايشگاهبســيارهيجانانگيزاست.يكاتفاقمنحصربه
فرددرتاريخهنرايرانداردانجامميشــود.منتهياالننميتوانمبگويم،براياينكههيجانالزم
برايروزهايبازگشاييوجودداشتهباشد.بهبازگشاييموزهكهنزديكترشويم،نشستخبري
ويژهايبرگزارخواهيمكردومجموعهاتفاقهايبازگشاييرابهتفصيلبيانميكنيم.امابگويمكه
برنامهنمايشگاههايموزهازبازگشاييتاپاييز1400معلومشدهاست.برنامهسينماتكموزهنيزبراي
3دورهتعيينشده.نمايشگاههايآينده2بخشاست،نمايشگاهيازگنجينهموزهانتخابشدهو

نمايشگاههايديگريكهازآثارهنرمندانامروزايرانوهنرمندانبينالملليبرگزارميشود.«
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كيوسك

روز دوشنبه عمر كوتاه دولت حسان 
دياب در لبنان به سر رسيد؛ دولتي كه گزارش

نزديك به 8 ماه قبل، پس از استعفاي 
سعد حريري و با هدف كنترل فضاي داخلي لبنان بر 
سر كار آمد. شــعار دياب، مبارزه با فساد و عبور از 
بحران فروپاشــي مالي بود؛ اگرچــه در عمل هيچ 
دستاورد قابل ذكري از خود بر جاي نگذاشت. حاال 
بار ديگر لبنان به نقطه اي بازگشته كه 8 ماه قبل، با 
شروع جنبش اعتراضي 17اكتبر در آن قرار گرفته 
بود؛ استعفاي دولت، خيابان هاي مملو از معترضان 
خشمگين، وضعيت اقتصادي بحراني و البته رقابت 
جريان هاي سياسي براي سيطره بر وزارتخانه هاي 
دولت بعدي. در واقع همه  چيز مشابه 8 ماه قبل است 

با يك استثناء؛ ديگر خبري از بندر بيروت نيست!

اولين نبرد براي انتخابات زودهنگام
از همين حاال نشــانه هاي نخستين رويارويي ميان 
جريان هاي قدرت در لبنان نمايان شــده اســت؛ 
رويارويي اي كه به مســئله انتخابــات زودهنگام و 
سرنوشت پارلمان اين كشور برمي گردد. بخشي از 
جريان هاي سياسي لبنان، ازجمله احزاب كتائب و 
قوات )مسيحيان متمايل به آمريكا( خواهان انحالل 
پارلمان و برگزاري انتخابات زودهنگام هستند. اين 
دو حزب، هم اكنون سهم اندكي از پارلمان و متعاقبا 
ساختار قدرت سياسي لبنان در اختيار دارند؛ امري 
كه در شرايط كنوني به نوعي فرصت و امتياز براي 
كتائب و قوات تبديل شده اســت، چرا كه دستگاه 
تبليغاتي آن ها، جريان هاي رقيب خود را مســئول 
وضع كنوني كشور معرفي كرده و از مردم مي خواهند 
براي تغيير شرايط، به آنها رأي بدهند. از سوي ديگر، 
محبوبيت اصلي ترين رقيب اين دو حزب در مناطق 
مسيحي نشين )جريان آزاد ملي به رهبري ميشل 
عون( تا حد زيادي كاهش يافته است و اين موقعيت، 
فرصتي تاريخي براي كتائب و قوات به شمار مي آيد.

در مقابل اما احزاب جريان آزاد، المســتقبل )سعد 
حريري( و جنبش امل )نبيه بري( مخالف انتخابات 
زودهنگام بوده و از تشــكيل دولــت وحدت ملي 
حمايت مي كنند، چراكه از ريزش پايگاه رأي خود 
آگاه هستند و انتخابات زودهنگام را تهديدي عليه 
سهم كنوني خود در پارلمان مي دانند. دستگاه هاي 

تبليغاتي اين احزاب نيز با تأكيد بر وضعيت بحراني 
لبنان، ورود به مناقشــات و رقابت هــاي انتخاباتي 
را اشتباه دانسته و تشــكيل دولتي متشكل از تمام 
جريان هاي سياســي را راه حل عبور از بحران فعلي 

كشور به حساب مي آورند.
در اين ميان، حزب اهلل كــه از قضا پايگاه رأي ثابتي 
داشته و نگراني چنداني نســبت به نتايج انتخابات 
ندارد هم از تشــكيل دولت وحــدت ملي حمايت 
مي كند؛ البتــه با ديدگاهــي متفــاوت. به گفته 
حاج حســين الخليل، معاون سياســي حزب اهلل، 
برگزاري انتخابات زودهنگام بــدون اصالح قانون 
انتخابات صرفا بــازي با وقت بــوده و هيچ نتيجه 
متفاوت و مطلوبي براي جامعه لبنان نخواهد داشت. 
قانون كنونــي انتخابات در لبنان بــر مبناي نظام 
طايفه اي بوده و نسبت هاي ثابتي را براي هر جريان 
ديني/ نژادي درنظــر گرفته اســت. مخالفان اين 
قانون معتقدند چنين ساختاري فضا را براي فساد 
و ناكارآمدي مهيا كرده اســت و بــراي تغيير آن، 
بايد انتخاباتي دمكراتيك و نــه طايفه اي در لبنان 

برگزار شود.
جالب آنكه حســان ديــاب، نخســت وزير دولت 
ســابق لبنان روز شــنبه و همزمان بــا اعتراضات 
شــديد خياباني، موافقت خود با برگزاري انتخابات 
زودهنــگام را اعالم كرد. منابــع آگاه در اين باره به 

شــبكه الميادين گفتند: موضع گيري دياب بدون 
هيچ هماهنگي اي با ائتالف حامي وي )عون، بري، 
نصراهلل( و به صورت شــخصي بوده اســت! پس از 
گذشــت 3روز، روزنامه االخبار در گزارشي نوشت: 
دياب براساس مخالفت هاي شــخصي با نبيه بري 
و با هدف فشار بر او، مســئله انتخابات زودهنگام را 
به عنوان آخرين موضع گيري رســمي خود مطرح 
كرد؛ بري نيز در پاســخ و بدون هيچ هماهنگي اي 
با حزب اهلل و ميشــل عــون، از نمايندگان جنبش 
امل خواسته حمايت خود از دولت دياب را متوقف 
كنند؛ امري كه استعفاي دياب در عصر روز دوشنبه 

را به دنبال داشت.

نخست وزير بعدي؛ حريري يا نواف سالم؟
كفه ترازوي سياسي در لبنان فعال به نفع جرياني 
اســت كه از تشــكيل دولت وحدت ملي، بدون 
انتخابات زودهنگام حمايت مي كند. بر اين اساس، 
از هم اكنون اسامي مختلفي به عنوان گزينه هاي 
رياســت بر دولت جديــد لبنان در رســانه هاي 
اين كشور مطرح شده اســت؛ گزينه هايي كه در 
راس آنها نام ســعدحريري، نخســت وزير اسبق 
لبنان و نواف ســالم، سفير ســابق اين كشور در 
سازمان ملل به چشــم مي خورد. روزنامه االخبار 
در اين باره مي نويسد: گزينه اصلي آمريكا، فرانسه 

و عربستان سعودي براي رياست بر دولت جديد، 
نواف سالم، سفير ســابق لبنان در سازمان ملل و 
قاضي كنوني در دادگاه بين المللي الهه اســت. 
شــعار اين دولت »بي طرفي سياسي« و »جذب 
نيروهــاي تكنوكرات« خواهد بــود. در مقابل اما 
ســالم زهران، از تحليلگران سياســي نزديك به 
جريان 8مارس )حزب اهلل و متحدانش( با انتشــار 
مقاله اي مدعي شد: در ساعات پاياني روز دوشنبه 
نشســتي ميان نبيه بري، جبران باســيل )داماد 
ميشل عون( و علي حسين خليل، معاون سياسي 
حزب اهلل برگزار شده اســت. در اين نشست تمام 
اعضا، ضمن مخالفت با تشــكيل »دولت بي طرف 
سياســي« و مخالفت با انتخابــات زودهنگام بر 
تشــكيل »دولت وحدت ملي« تأكيــد كرده اند. 
 اصلي ترين گزينه مورد نظر هر 3شــخصيت نيز، 

سعدحريري بوده است.

صف كشي احزاب سياسي بر سر انتخابات زودهنگام و رقابت گزينه هاي مختلف براي نخست وزيري، مسير پيش روي لبنان در ماه هاي آينده را تعيين مي كند 
سناريوهاي پيش  روي لبنان پس از استعفاي دولت

  دولت لبنان در پي انفجار بندر 
استعفا كرد

   بازگشت به مدرسه

   ترس از مدرسه: نظرسنجي ها از 
ترس والدين حكايت دارند

سياوش فالح پور
خبرنگار

نواف سالمسعدحريري

انتخابات آمريكا

مرور تاريخ به سبك ترامپ 

نشســت خبري هفتگي دونالد ترامپ بار ديگر بــه صحنه تحريف حقايق از ســوي 
رئيس جمهور آمريكا درباره مسائل مورد عالقه او تبديل شــد؛ كرونا، انتخابات، چين، 
دمكرات ها و باراك اوباما همه جزو مســائل مورد عالقه او هستند كه اين بار نيز ترامپ 

روايت تازه اي از آنها پيش روي خبرنگاران قرار داد.
ترامپ از همان ابتداي نشست خبري طرح »راي گيري پستي« كه قرار است امسال در 
برخي ايالت ها جدي تر از گذشته اجرا شود را زير سؤال برد و مدعي شد كه ديگر كشورها 
به راحتي مي توانند در اين نوع راي گيري مداخله كنند. حدود نيمي از ايالت هاي آمريكا 
اعالم كرده اند كه به شهروندان اجازه مي دهند تا در صورت نياز بتوانند به صورت پستي 
رأي  دهند. اين امكان، افزايش حضور مردم در انتخابات را به دنبال خواهد داشت؛ چيزي 
كه خواسته دمكرات هاست چرا كه فكر مي كنند اگر عده بيشتري از مردم رأي خود را به 
صندوق ها بيندازند، احتمال شكست ترامپ بيشتر خواهد بود. ترامپ اما طي هفته هاي 

اخير بارها عليه اين طرح موضع گيري كرده و آن را زمينه ساز تقلب دانسته است.
در ميان همين سخنان بود كه ناگهان يكي از افسران سرويس مخفي آمريكا وارد سالن 
شد و از او خواست محل نشست را ترك كند. ترامپ پس از حدود 10دقيقه كه به نشست 
خبري بازگشت، اعالم كرد كه بيرون كاخ سفيد به فردي شليك شده و به بيمارستان 
منتقل شده است. طبق گزارش ان بي سي، تيراندازي از سوي يك افسر سرويس مخفي 
انجام شده اما جزئياتي درباره نوع تهديد و آيا اينكه فرد مظنون مسلح بوده، منتشر نشده 
است. ترامپ نيز پس از بازگشت به نشســت خبري اعالم كرد كه از نوع تهديد اطالعي 

ندارد. مشخص نيست عليه او بوده يا نه.
اين خبر، خبرنگاران را شــوكه كرد امــا گويا براي رئيس جمهور آمريــكا آنقدرها هم 
شوكه  كننده نبود؛ چرا كه او بالفاصله وقتي كه وارد محل برگزاري نشست شد، دوباره 

سخنانش را ادامه داد.
ترامپ تأكيد كرد كه چين به دليل تنش موجود با آمريكا به دنبال شكست او در انتخابات 
است. اين موضوع البته چيز تازه اي نيست و ترامپ بارها مدعي شده كه چين براي شكست 
او در انتخابات تالش مي كند. او سپس خطاب به خبرنگاران گفت: »مي دانيد چه كسي 
نمي خواهد من برنده شوم؟ روسيه.« ادعاي ترامپ در مورد چين شايد درست باشد اما 
ادعاي او درمورد روسيه آنقدرها درســت به نظر نمي رسد. تاكنون، نهادهاي اطالعاتي 
آمريكا در گزارش هاي متعددي اذعان كرده اند كه روســيه هم در انتخابات قبلي و هم 
در انتخابات امسال، هدفش پيروزي دونالد ترامپ بوده است. شبكه تلويزيوني سي ان ان 
ديروز به بهانه ادعاي ترامپ، به بررسي اين گزارش ها پرداخت. گزارش هفته گذشته مركز 
ملي ضدجاسوسي آمريكا يكي از اين گزارش هاست كه تأكيد دارد روسيه اقداماتي در 
پيش گرفته تا به موقعيت جو بايدن، رقيب دمكرات دونالد ترامپ، ضربه بزند. طبق اين 
گزارش، مسكو بايدن را ضد روسيه مي داند و به همين دليل به دنبال پيروزي دوباره ترامپ 
در انتخابات است. نهادهاي اطالعاتي آمريكا پيش از اين هم در گزارش هاي متعدد تأييد 
كرده اند كه روسيه براي پيروزي ترامپ در انتخابات گذشته تالش كرده است؛ موضوعي 

كه رئيس جمهور آمريكا را تا پاي استيضاح هم برد.
خبرنگاران از ترامپ در مورد اين گزارش ها پرسيدند كه او با ادعا در مورد تالش دمكرات ها 
براي تقلب در انتخابات به كلي بحث را عوض كرد. او تأكيد كرد كه دمكرات ها با پيگيري 
اجراي طرح رأي گيري پستي به دنبال تقلب در انتخابات هستند. او همچنين باراك اوباما 
و اطرافيانش را به جاسوسي از كمپين تبليغاتي خود متهم كرد و گفت كه اين كار اوباما 

»خيانت« است.
سخنان ترامپ در اين نشست خبري ، نكات ديگري داشت كه ادعاهاي او در مورد چين، 
روسيه و دمكرات ها را به كلي به حاشيه رانده اســت. او وقتي كه در مورد كرونا سخن 
مي گفت، به ماجراي آنفلوآنزاي اسپانيايي اوايل قرن بيستم اشاره كرد و گفت: »شيوع 
ويروس در سال1917 بسيار وحشتناك بود؛ گفته مي شود بين 50 تا 100ميليون نفر 
كشته شده اند؛ چيزي كه به نظر مي رسد درنهايت باعث پايان يافتن جنگ جهاني دوم 
شده است. خب در جنگ همه سربازان مريض شده بودند.« ترامپ مدعي شد كه 160هزار 
كشته  امروز در آمريكا در مقايسه با تلفات ميليوني آنفلوآنزاي اسپانيايي، آمار خوبي است 

و نشان دهنده موفقيت دولت آمريكا در كنترل بحران است.
رســانه هاي آمريكايي ديروز را مشغول اصالح كردن اشــتباهات ترامپ بودند. شيوع 
آنفلوآنزاي اسپانيايي در سال1918 اتفاق افتاده است و نه در سال1917. ترامپ اين تاريخ 
را در حالي اشتباه ذكر كرده كه پدربزرگ خود او در سال1918 به دليل ابتال به آنفلوآنزاي 
اسپانيايي درگذشته است. آنفلوآنزاي اسپانيايي در سال 1918 و 1919 در جهان شيوع 
پيدا كرده و حدود 500ميليون نفر را در جهان آلوده كرد. همچنين اين همه گيري در 
ماه هاي پاياني جنگ جهاني اول اتفاق افتاد، نه جنگ جهاني دوم. جنگ جهاني دوم در 

سال1939 آغاز شد و تا سال1945 ادامه داشت.
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وقتراغنيمتدانآنقدركهبتواني
حاصلازحياتايجانايندماستتاداني

كامبخشيگردونعمردرعوضدارد
جهدكنكهازدولتدادعيشبستاني

عکس:ايرنا/عادلباخدا كسادیبازارهمداندرشرايطكرونا

در بيابان هر كسي مي تواند راهي براي 
خودش داشته باشــد. آنقدر وسيع 
است كه شايد ســالي طول بكشد تا 
كسي پا جاي پاي تو بگذارد. سال ها 

قبل يكي از پسرعموها در بيابان 
ريگ سفيد، نزديك صحراي 
اســتبرق راهي را نشان داد 
كوفتــه و رفتــه؛ راهي كه 
مي زد روزگاري دراز، مسير 

كسي يا كساني بوده؛ راهي كه هيچ خانه اي را به كومه اي 
يا دهي را به قريه اي متصل نمي كرد؛ مسيري بين دو هيچ.

  فالني اين راه را به قدم خود گود انداخته، مي شناسي او 
را؟ پسر عمو پرسيد و نمي شناختم؛ مثل اغلب ديگران كه 

نمي شناختم.
  عاشــق شــده بود وقتي خيلي جوان بود، پســر عمو 

مي گفت.
و عشق ناكام چيز رايجي نيست در روستاها كه بزرگ تري 
دارد و معموال ميل به وصل بســيار است و شايد همين كه 
ناكامي رايج نيست، قدرت و صالبت و قهر آن را صد افزون 
مي كند و فالني كه اين راه را ساخته بود با قدم هاي خود در 
روزهاي بسيار و حتي شب هاي بي شمار، ناكام مانده بود در 
عشق و راهي به آغوش گندمگون نبرده بود. گفت: مي رفت 

و از درد بي درمان مي ناليد و مي خواند.
كوچك تر از آن بودم كه از چند و چون ماجرا بپرسم، اما در 
خاطرم ماند راه هايي هستند ساخته عاشقي بي پيشاني كه 

هيچ جا را به هيچ جا وصل نمي كنند.
 اين شــد كه بعدها هرگاه كه گذارم به بيابان هاي بيكران 

مي افتاد، راه را تنها راهنماي رسيدن نمي ديدم. 
راه پايكوب يك نفره مي توانست از عشق باشد يا ديوانگي، از 
حساب و كتاب باشد يا پريشاني. راه هاي پايكوب، راه هاي 

محترم.
چند سال بعد كسي نگاه مرا به راهي ديگر گرفت؛ راهي كه 
جوانكي براي درس خواندن ســاخته بود. رفته بود و آمده 
بود، رفته بود و آمده بود و شــيمي را نود بار خوانده بود در 
سرزمين بي معلم تا بتواند به شهر برود و سركالس دانشگاه 
بنشيند و نشسته بود.عاشــق گمانم زود مرد و درسخوان 

پزشكي بايد باشد در جاده سفيدپوش.
گاه مي خواهم به راه هاي شخصي آنها سري بزنم؛ راه هايي 
كه در هيچ نقشه اي ثبت نشده اند؛ كسي از آنها خبر ندارد 
و جايي را به جايي نمي رســانند، اما هستند. در دل بيابان 
و گاهي كه  ماه كامل اســت به باريكه اي از نقره مي كشند. 

زيبايي ناب. برو و ببين.

نيوزيلند ايــن هفته صدميــن روز پياپي بدون 
گزارش مورد جديــد عفونت كروناويروس را 

پشت سر گذاشت. 
زندگي مردم در اين كشور 5 ميليون نفري 
در اقيانــوس آرام جنوبي عمدتــاً به حالت 

عادي بازگشته است. اما علت موفقيت 
نيوزيلند در مبارزه با كروناويروس 

چه بود؟ 
نيوزيلند از اوايل فروردين هنگامي 
كه فقط 100 مورد مثبت كرونا در 

اين كشور شناسايي شــده بود، قرنطينه عمومي سختگيرانه اي را 
به اجرا درآورد و توانســت انتشــار محلي ويروس را در اين كشور 

متوقف كند. 
در 3 ماه گذشــته تنها موارد جديد عفونت شناسايي  شده مربوط 
به معدود مسافران بازگشته از كشورهاي خارجي بوده كه در مرز 

قرنطينه شده اند.
كارشناسان مي گويند: تركيبي از عمل به توصيه هاي درست علمي 
و رهبري عالي سياسي باعث شد اين كشور در اين پيكار پيروز شود.
نيوزيلند از همان ابتدا راهبرد جسورانه حذف ويروس و نه  فقط مهار 
انتشار آن را در پيش گرفت و اكنون بسياري از كشورها به درستي 

اين الگو پي برده اند. 
اغلب كشــورها بر ســر دوراهــي نجات جــان مردم يــا نجات 
اقتصادهايشان ســرگردان مانده اند، اما واقعيت اين است هنگامي 
كسب وكارها شكوفا مي شوند كه اطمينان خاطر در برابر خطرات 
آينده مانند شيوع بيمار ي ها وجود داشته باشد.اقتصاد نيوزيلند هم 
بهتر از بســياري از پيش بيني ها عمل كرد و ميزان بيكاري در اين 

كشور در حد فقط 4 درصد باقي ماند. 
رهبري جاســيندا آردرن، نخســت وزير نيوزيلند هم ســتايش 
گســترده اي را برانگيخت. او با دادن گزارش هاي روزانه در دوران 
قرنطينه به مردم اطمينان خاطر مي داد و پيامش درباره اقدام سريع 

و قاطع در برابر كرونا پذيرش عمومي يافت.
اكنون كل شمار عفونت هاي كرونا در اين كشور اندكي باالي 1500 
مورد و كل شمار مرگ هاي ناشي از كوويد ـ 19 فقط 22 مورد است.

البته نيوزيلند تاوان هايي را براي رسيدن به اين موفقيت داده است، 
صنعت گردشگري بين المللي سقوط كرده و اين كشور در وضعيتي 

منزوي تر نسبت به قبل از شيوع قرار گرفته است. 
دولت آردرن با وجود اينكه ساير كشورها با احتياط مرزهايشان را 

باز مي كنند، همچنان از بازگشايي مرزهايش اكراه دارد. 
تجربه شيوع  دوباره كرونا در كشــورهاي اين منطقه مانند ويتنام 
و استراليا نشان مي دهد كه چگونه ممكن است حتي هنگامي كه 
تصور مي رود شيوع كرونا مهار شده باشــد، به آساني ممكن است 

عفونت دوباره شعله ور شود.

كتــاب »غلبــه بر 
بي شعوري« نوشته 
ريچارد كــراوت و 
ديگران بــا ترجمه 
شهاب الدين عباسي 
از ســوي نشر خزه 

منتشر شد. 
ايـــــن كتـــاب، 

مجموعه اي اســت از 
مقاالت، يادداشــت ها، مطالبي منتشرشده 
در يوتيــوب و ديالوگ هايــي از فيلم هــاي 
ســينمايي و انيميشــن هاي مختلــف كه 
مترجم طي چندين سال گردآوري و ترجمه 
كرده اســت. محور همه  اين مطالب، جمله  
معروف سقراط است كه مي گفت: »زندگي 
بررسي نشده ارزش زيستن ندارد.« درواقع، 
»غلبه بر بي شــعوري«، كتابي است درباره  
اهميت بررســي و تأمل در زندگي و رسيدن 
به راهكارهايــي براي داشــتن يك زندگي 

خردمندانه.
اين كتاب هفتمين كتابي است كه نشر خزه 
در قالب مجموعه اي تحت عنوان »پياده روي 

با فلسفه« منتشر مي كند. 
پيش تــر از ايــن مجموعــه و بــا ترجمه 
شهاب الدين عباســي، اين كتاب ها به چاپ 
رسيده است: »سرهم بندي نكن« )ايده هايي 
عجيب از فيلسوفان بزرگ تاريخ/ گري هيدن( 
و »زندگي زيباي من« )داويده كالي، پردراگ 
چيچوواتســكي و ياهوي لــو(، »دور دنياي 
فلسفه در هشــت روز« )سفري به چند هزار 
سال تاريخ انديشــه در غرب و شــرق/ ِديو 
رابينســون و ريچارد آزبرن(، »فيلســوف و 
گرگ« )درس هايــي از حيات وحش درباره 
عشق، مرگ و خوشــبختي/ مارك رولندز( 
و »جســت وجوگر« )داستان شاهزاده اي كه 
مي خواست از رنج جهان بكاهد/ ِجين هوپ(. 
در قالب همين مجموعه، كتاب »كوهنوردي 
با نيچه« )خود شدن/ جان كاگ( نيز اخيراً با 

ترجمه مريم پيمان منتشر شده است.
»غلبه بــر بي شــعوري« در 304 صفحه با 
بهاي 40هــزار تومان به كتابفروشــي ها راه 

يافته است.

بيست وهشــتمين نشســت از مجموعه 
درس  گفتارهايي درباره  شمس تبريزي، 
چهارشــنبه 22مرداد  ســاعت 12 ظهر 
با ســخنراني عبدالرضا مــدرس زاده به 
»مقاالت شمس، روايتي تازه از آموزه هاي 
سبك عراقي« اختصاص دارد كه به صورت 

مجازي پخش خواهد شد.
به گزارش همشهري، آنچه با نام مقاالت 
شــمسـ  به همين شــكل و شــمايل 
و اصالــتـ  مي شناســيم، در يكــي از 
فشــرده ترين دوره هاي فكــر و فرهنگ 
ايراني و اســالمي كه با گســترده ترين 

كاركردهاي ادبي و هنري هم همراه بوده، بازتابي است از كنش ها و كوشش هاي 
عرفاني و معنوي كه بازگويي روايتي  تازه از آن را جناب شــمس بر عهده  داشته  
اســت. اينكه عمده مفاهيم و مضامين مندرج در اين مقاالت را مي توان در آثار 
فاخر ادبي سبك دوره عراقي به گونه هايي ديگر و با تغييرات مصداقي و ساختاري 
نشان داد، به  معناي آن است كه اين سخنان فشرده و كوتاه گونه، روايتي است تازه 
و بي سابقه كه مي توان آنها را از منظر دانش هايي چون روايتگري و نشانه شناسي 
هم بررسي و دنبال كرد.همخواني مضامين مندرج در مقاالت شمس با آثار ادبي 
و عرفاني سبك عراقي نشان از آسيب شناســي دقيقي دارد كه در اين مقاالت و 
در آن اشعار رخ داده است و از اين جهت، شايد بتوان آن را گونه اي تأثيرگذار از 

مفاهيم زبان شمس بر ديگران دانست.
عالقه مندان مي توانند با مراجعه به صفحه  اينستاگرام مركز فرهنگي شهر كتاب 
به نشاني Instagram/bookcityculturalcenter اين درس گفتار را پيگيري 

كنند.

دانشــمندان دريافته اند استفاده از 
ماســك عالوه بر اينكه ديگران را 
در برابر بيماري محافظت مي كند، 
باعث مي شود اگر فرد دچار بيماري 
شــد، بيماري وي خفيف تر باشد. 
به گزارش ديلي ميل،  ماه گذشــته 

در انگلستان اســتفاده از ماســك هنگام خريد در تمام روزها و در ساير اماكن 
سرپوشيده عمومي فقط در تعطيالت آخر هفته اجباري شد.

مونيكا گاندي، پزشك بيماري هاي عفوني در دانشگاه كاليفرنيا، سن فرانسيسكو، 
مي گويد: اســتفاده از ماسك باعث كمترشــدن ورود ويروس به بدن مي شود و 
سيستم ايمني آســان تر مي تواند با ويروس هاي واردشده مبارزه كند. محققان 
برآورد كرده اند كه حدود 40 درصد مبتاليان به ويــروس كرونا هيچ عالئمي از 
بيماري بروز نمي دهند. اما وقتي مردم شروع به استفاده از ماسك كرده اند،  درصد 
مبتاليان كه فاقد نشانه هاي بيماري بوده اند به شدت باال رفته است، به طوري كه 
فقط در يك مورد شيوع بيماري در يك كارخانه غذاي دريايي در اوريگان، اين 
ميزان از 90 درصد فراتر رفته است. همچنين به گزارش نيويورك تايمز، محققان 
چيني اوايل سال جاري اين نظريه را روي موش هاي آزمايشگاهي مورد آزمايش 

قرار دادند. 
آنها با قراردادن موش هاي سالم در كنار موش هاي مبتال به كرونا در قفس هاي 
مجاور، تعدادي از آنها را به كمك ماسك جراحي از بقيه جدا كردند. بسياري از 
موش هايي كه در قسمت جداشده با ماسك جراحي قرار داشتند دچار ويروس 
نشــدند و موش هايي كه ويروس گرفتند كمتر از موش هاي »بدون ماسك« در 

همسايگي بيمار شدند.

محققــان موفــق به كشــف يك 
سيگنال مغزي شده اند كه به تنهايي 
نشانگر رؤيا ديدن توسط فرد است. 
به گــزارش آي اي، محققــان در 
حركت تند چشــم در خواب يك 
سيگنال مغزي را شناسايي كرده اند 

كه مي گويد آيا فرد، در حاِل خواب ديدن اســت يا خير.دانشــمندان دانشگاه 
»كاليفرنيا بركلي« ســيگنالي را از فعاليت مغز شناســايي كرده اند كه مرحله 
خواب ديدن را از بيداري متمايز مي كند. مرحله خواب ديدن يا رويابيني شبيه به 
يك مغز بيدار است كه تشخيص را با استفاده از داده هاي الكتروانسفالوگرام يا نوار 

مغزي)EEG( دشوار مي كند. 

حميدرضااسالمي تصوير
ويترينروزنامه نگار

دريچه

دانستني ها

سالمت

مادريد: محققان اسپانيايي موفق به كشف ستاره هايي جديد 
با حجم زيادي فسفر شده اند كه مي تواند نشانه اي از حيات در 
سيارات نزديك به اين ستاره ها باشــد. به گزارش نيواطلس، 
فسفر ازجمله موادي است كه وجود آن در كنار 5ماده شيميايي 
ديگر شامل كربن، هيدروژن، نيتروژن، اكسيژن و سولفور براي 
شــكل گيري زندگي در نقاط مختلف جهان ضروري است. 
محققان در حال بررســي اند كه اين عناصر مهم از طريق اين 

سياره ها به نقاط ديگر جهان منتقل شده اند يا خير؟

بالتيمور:براساس آخرين آمار روزانه دانشگاه جانز هاپكينز، 
شمار مبتاليان به ويروس كرونا در جهان تا بامداد سه شنبه 
به وقت اروپــا از مرز 20ميليون نفر گذشــت، و شــمار 
جانباختگان نيز به بيش از 734هزار نفر رسيد. به گزارش 
ديلي ميل، در ميان 210كشــور رده بندي شــده، اياالت 
متحده با بيش از 5ميليون، برزيــل با بيش از 3ميليون و 
هند با بيش از 2ميليون مبتال، همچنان بيش از نيمي از 

موارد ابتال را در جهان دارا هستند.

آسونسيون:رونالدينيو، ستاره ســابق تيم ملي فوتبال برزيل و 
برادرش كه به اتهام در دست داشتن پاسپورت جعلي 5 ماه در زندان 
پاراگوئه به سر مي بردند، به زودي آزاد خواهند شد. به گزارش يورونيوز، 
دادگستري برزيل در دسامبر2018 پاسپورت رونالدينيو را به دليل 
پرداخت نكردن جريمه اي نقدي معادل 2ميليون و 500هزار دالر، 
باطل كرده بود. ستاره پيشين پاري سن ژرمن، به دليل ساخت وساز 
غيرقانوني در بستر يك درياچه حفاظت شده در برزيل محكوم به 

پرداخت جزاي نقدي شده بود.

توكيو:شــركت ژاپني توشــيبا آخرين ســهم خود در شركت 
كامپيوترســازي »داينابوك« را واگذار كــرد. اين به معني پايان 
فعاليت اين شركت در تجارت و ســاخت كامپيوترهاي شخصي 
)پي سي( و لپ تاپ است. به گزارش بي بي سي، نخستين لپ تاپ 
توشيبا، به نام »تي1100« سال1985 وارد بازار شد. اين لپ تاپ 
4 كيلوگرم وزن داشت و با فالپي ديسك 8.8ميلي متري كار مي كرد. 
فروش لپ تاپ توشيبا سال2011 به بيش از 17ميليون دستگاه 

رسيد اما در سال2017 اين رقم به 1. 9ميليون دستگاه افت كرد.

توقفتوليدلپتاپهايتوشيباآزاديرونالدينيواززندان20ميليونيشدنمبتاليانبهكروناكشفستارههاييباحجمزيادفسفر
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كاري جز روزنامه نگاري بلد  1  
نيســتم. آدم فنــي هم 
نيستم. عوض كردن يك المپ 
هــم برايــم مصيبــت اســت. 

سررشــته اي از تجــارت و 
كاســبي هــم نــدارم. 
سال هايي از عمرم را در 
دانشــگاه هدر دادم و 
مـــديريت صنعتــي 
خواندم ولــي عالقه اي 

به كار مرتبط با رشته تحصيلي ام نداشتم، پس رفتم دنبال 
عالقه و سينمايي نويس شدم. بيشتر از ربع قرن است كه 
روزنامه نگاري مي كنم و اگر مديران نشــرياتي كه با آنها 
همكاري كردم كمي انصاف داشتند و خودمم هم كمي 
پيگيــر و فكر آينده بودم، االن بازنشســته شــده بودم. 
نداشــتند و نداشتم، پس نشــد و من همچنان به شكل 

فرساينده اي روزنامه نگاري مي كنم.

2 روزنامه نگاري به مرور اهميتش را از دست داده   
و چرا و چگونه چنين شــده، داستانش بلندتر از 

آن است كه در اين ستون بگنجد.

3 اين روزها فيك نيوزها بيشتر خوانده مي شوند تا   
مطالب جدي در نشريات مكتوب. خبر، گزارش 
و يادداشت بايد به گوشي هاي تلفن همراه منتقل شوند تا 

خوانده شوند. 
فضاي مجازي با تمام محســناتش آسيب هايي جدي به 
رسانه هاي رسمي وارد كرده. در جايي كه دروازه باني خبر 
معنايي ندارد و هر راست و دروغي را مي شود به اشتراك 
گذاشــت و رقابت كردن مطبوعات اغلب كند و ساكن و 
محافظه كار با چنين پديده اي اصال كار ساده اي نيست. 
ما در نبردي ناجوانمردانه گرفتار شــده ايم و بازي را هم 
 تقريبا باخته ايم. آنهايي هم كه بايد دســتمان را بگيرند 
پايمان را مي گيرند. اين تعارف هاي روز خبرنگار را جدي 

نگيريد. 
كمتــر مديري تحمــل نقد داشــته و كمتر مســئولي 
روزنامه نگاري را به رسميت شــناخته جز اينكه تبديل 
به روابط عمومي ســازمان و نهاد متبوعش شود. انتقاد 
حتي در همين ســطح محدود و با رعايت خطوط قرمز 
هم به مرور از شــما فردي مخالف خوان مي سازد. تجربه 
روزنامه نگاري باعث مي شــود به مرور ياد بگيريد چگونه 
هم حرفت را بزني و هم براي خودت و رســانه اي كه در 
آن كار مي كني دردسر درســت نكني. ولي اين مهارت 
هم باعث نمي شــود از تو تصوير آدمي ناراحت در ذهن 
صاحبان قدرت ترسيم نشود. پس تو ممكن است اخراج 
نشوي ولي پيشرفتي هم نمي كني. در كار رسانه، اعتراض 
هم مي تواند يك بيزينس باشد، بايد بلد باشي كي و كجا 
و به چه شخص و نهادي اعتراض كني و در عوض امتياز 

بگيري.

4 اين حرفه در شمايل كالسيكش، تقريبا به انتهاي   
خط رسيده. من هم دارم به انتهاي خط مي رسم 
و خودم را براي بازنشســتگي آمــاده مي كنم. ما آخرين 
بازمانده هاي نسلي هستيم كه دوره صفحه بندي دستي را 
هم به ياد مي آوريم. دوره اي كــه اغلب مطالب به معناي 
واقعــي كلمــه توليــد مي شــد و اســتفاده از مطالب 
خبرگزاري ها اين قدر رايج نبود. اصال خبري از اين همه 
سايت و خبرگزاري نبود. فضاي مجازي هم كه اصال نبود. 
سال ها گذشته و سخت هم گذشته و مرا به سخت جاني 

خود اين گمان نبود. 
روزنامه نگاري براي من مثل معشــوق بي وفايي اســت 
كه هر كاري هم كــه مي كند محبتــش از دل نمي رود. 
شخصيت ما با اين عالقه شكل گرفته و شده آنچه نبايد 
مي شده. ايستادن پاي عشق هزينه دارد ولي توان آدمي 

هم حدي دارد. 
حاال مدتي است احســاس مي كنم تمام شده ام. هر ايده 
و خالقيتــي هم اگر داشــتم خرج كرده ام و مناســبات 
ژورناليســم روز را هم خيلي درك نمي كنم. بايد اعتراف 
كنم كه بــراي بازنشســتگي لحظه شــماري مي كنم. 
لحظه شــماري براي خداحافظي با حرفــه اي كه هنوز 
عاشقش هستم ولي ديگر از دستش خسته شده ام. خلوتي 

مي خواهم و كنج عافيتي تا اين تتمه عمر هم بگذرد.

سعيدمروتينقد و نظر
منتقد فيلم و روزنامه نگار

روزنامهنگاري؛معشوقبيوفا

عليمالئکهپزشك همشهری
 روزنامه نگار و پزشك
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عريضه
 قدغن است 

به خراسان بيايد
تبعيد نواب احتشام رضوي به ساوهبيچاره ام، بي گناهم، پريشانم...

علي فرزند حسين زنداني شماره 528 يكي از 
افرادي كه در غائله مسجد گوهرشاد به زندان 
افتاده اســت، در عريضه اي به نخست وزير، 
محمود جم، مي نويسد كه حسن شهرت و 
سابقه طرز رفتارش در گذشته بسيار خوب 
بوده و در زندان دچار پريشاني شده است. از 
نخست وزير مي خواهد كه ترتيب آزادي وي را 
بدهد. در خاتمه نامه او مي نويسد: »بيچاره ام، 

بي گناهم، پريشانم...«.

يكي از بازيگران ماجراي مســجد گوهرشاد، نواب 
احتشام رضوي بود كه بعدها پدر همسر شهيد نواب 
صفوي هم شد. او با اينكه در ابتدا به اعدام محكوم 
شده بود، در نهايت حكم تبعيد به ساوه را گرفت و 
در اين شهر ماند. بنا بر ســندي كه توسط سرتيپ 
نخجوان به رئيس اداره دادرسي ارتش ارائه داده شده 
است، به وي گفته شده كه نواب احتشام به هيچ وجه 
نمي تواند به خراسان برگردد. در اين نامه تأكيد شده 
است كه عدم ورود نواب احتشام بنا به امر شاه است.

سند اول
سند  دوم

مكتب ميهن پرستي 
شاهنامه

 قدرت كلمه و روايت 
در حماسه سرايي و برانگيختگي

وانكاوی معاصر ر

   حميدرضا محمدي  �����������������������

محمدابراهيم باســتاني پاريزي 
درباره  اش - اگرچه توأم با اغراق- 
نوشته است: »بايد بگوييم كه حق 
مرحوم پيرنيا از جهت ايران باستان 
بر ملت ايران هم  شأِن حق فردوسي 
و شاهنامه اســت�« او كه اگر آن 
مجموعه »تاريخ ايران باستان« 
را نمي نوشت، حتما تاريخ نگاري 
ايران چيزي كم داشــت� او كه 
ملي گرايي، خصيصه اش بود و به 
حفظ يكپارچگــي ملي برمبناي 

عناصر هويت ملي مي انديشيد�
ميرزا حسن خان مشيرالدوله در 
سياست هم، چنين بود و اگر نبود، 
از طراحاِن اتخاذ سياست بي طرفي 
ايران در جنگ جهاني اول نمي شد 
يا بســاط معاهده1919 را جمع 
نمي كرد و يا در اعتراض به اعطاي 
امتياز راه آهن خرمشهر - خرم آباد 
به انگليس، در سال1291، از وزارت 
معارف كابينــه محمدعلي خان 
عالءالسلطنه كناره نمي گرفت و 
حتي با قــرارداد 1933 مخالفت 

نمي كرد�
مشيرالدوله پيرنيا اما حقوقدان 
قابلي هم بود و ايــن چهره او، 
شايد مغفول مانده باشد� اگرچه 
علي اكبر داور را پدر دادگستري 
نوين مي دانند اما شايد درست تر 

اين باشد كه او را چنين بناميم�
كتاب »حقوق بين الملل« او كه 
درس گفتارهايش در مدرســه 
علوم سياسي است، نخستين 
كتاب مشخص علم حقوق بود كه 
تا آن زمان تدوين شده و 5 سال 
پيش از مشروطه منتشر شد� او 

خود از بانيان اين مدرسه بود�
وقتي در ســال1289، در كابينه 
محمدولي خان سپهدار تنكابني، 
وزير عدليه شد، از دولت و مجلس، 
اجازه گرفــت و 6 مــاه در خانه 
نشست� نتيجه آن اما خوش بود؛ 
»اصول محاكمات حقوقي« را - كه 
بعدها »آيين دادرسي مدني« نام 
گرفت- با جلب نظر علما تدوين 
كرد� بر اين  اساس، محاكم، شرعي 
و عرفي شدند و مورد درجه بندي 
قرار گرفت� چيزي كه حاال نامش 
دادگاه هاي بدوي و استيناف و در 
نهايت ديوان عالي كشــور است� 
همچنين براي نخستين بار او بود 
كه براي عدليه، از مجلس، بودجه 

مستقل گرفت�
 حرفش تا پايــان عمر، حتي در 
روزگار پهلوي اول، ســند بود؛ 
او كميســيون اصالح عدليه را 
رياســت كرد اما رياست ديوان 

عالي كشور را نپذيرفت�

سياستمدار

باني محاكم و 
محاكمات

مشيرالدوله پيرنيا در 29 آبان 
1314 درگذشت

جمال رهنمايي  ���������������������������������������������������

عالقه به ميهن، خاك و محل تولد كه در شــكل 
اغراق آميز آن ميهن پرستي ناميده مي شود، يك 

كهن الگوي )اركتايپ( ذهني است.
در اين الگوي ذهني، مفهوم سرزمين با استفاده از 
عالقه و مهري كه هر انسان به مادر خويش دارد، 
مشابه سازي  مي شود و ما ســرزمين مان را مانند 
مادر دوست مي داريم و واژه »مام ميهن« به تمامي 

نشان دهنده اين يكسان انگاري است.
بــراي تبييــن ايــن همانند ســازي  و توصيف 
مشــابهت هاي آن، ادبيــات نقش نخســتين و 
تعيين كننده اي دارد. مردم اشعار و حكايات زيبا 
را مي خوانند، احساس غرور و و تعلق پيدا مي كنند 
و ناخودآگاه آن را مانند مادر خود دوست مي دارند 
و حتي براي آن جان خود را نيز بي ارزش و ناچيز 

تلقي مي كنند.
حكيم ابوالقاسم فردوسي، سرآمد داستان سرايان 
و روايتگــران حماســي در تاريخ ايران اســت. 
نمي توان شاهنامه را خواند و سراپا احساس تعلق 
و شــورمندي به آنچه او به گفته خودش، بسيار 
اغراق آميز درباره تاريخ 50 پادشاه ايراني، پهلوانان 
نامدار و اساطيري افسانه اي در بيش از 50هزار بيت 
بيان كرده، نشد. قدرت اين روايت ها و داستان هاي 
حماسي و اســطوره اي كه نويســنده و خواننده 
مي دانند اغراق آميز اســت، در حفظ روحيه ملي 
ايرانيان و ايجاد »روح جمعــي ايراني«، با وجود 
همه تفاوت هاي نژادي، زبانــي، قومي و مذهبي 
تا آنجاست كه نقش شــاهنامه در حفظ اين تعلق 
خاطر ملــي را از نقش پادشــاهان بزرگ و قدرت 

نظامي ايران برتر دانسته اند.
»داللت« هاي مفهوم ســرزمين و ميهن بر »دال« 
مادر، همخواني هاي روشــني دارد. زمين زاينده و 
هستي بخش است، همانگونه كه مادر خالق و زاينده 
ماست. احساس تعلق به محله، شهر وكشور، براي 
ما احساس امنيت و آرامش به همراه دارد، همانگونه 
كه آغوش مادر اصلي تريــن مأمن و محل آرامش 
ماست. خاك به ما غذا و خوراك مي دهد، همانگونه 
كه مادر در ابتدا يگانه تغذيه كننده ماست. احساس 
تعلق به يك كشور به ما احســاس پذيرفته شدن 
در يــك جمع و گــروه را مي دهد كــه مهم ترين 
عامل ايجاد وحدت سرزميني است، همانگونه كه 
 زاده شــدن از يك مادر به ما احساس تعلق به يك 
خانواده و برادري و خواهري مي دهد. تصور اشغال 
و تسخير يك سرزمين توسط بيگانه به ما احساس 
تصرف شدن ناموسمان را مي دهد و براي هر دو آنها، 
واژه »تجاوز« به معني ردشدن از مرزها را مي دهيم.

 گوهـرشاد
 بـه خــون 
كشيده شد 

يعقوب توكلي �������������������������������������������
رضاخــان در زماني كــه در ارتش حضور 
داشت، يك تيربارچي بود. به رضا ماكسيم 
شهره يافت و همه مسائل را از زبان مسلسل 
و قدرت نظامي حــل مي كرد و اين موضوع 
را به دفعات تجربه كرده بود و اين عامريت 
و قاهريــت را اعمال مي كــرد. درمجموع، 
جريان روشــنفكري اي در ايران حاكم بود 
كه رضاخــان نماينده مشــت آهنين اين 
روشنفكري اســت. من رضاخان را جدا از 
جريان روشــنفكري نمي دانم. معتقدم كه 
رضاخان نماينده مشت آهنين روشنفكري 
اســت و چندان فاصله و تفاوتــي بين آنها 
نيست. اگر مصوبات مجلس سوم را ببينيد، 
تشكيالت تقي زاده را كه در »اجتماعيون-
عاميون« پي مي گرفتند، همه اين تشكيالت 
را آنها هم پيش بيني مي كردند. نكته تازه اي 
در زمان رضاخان شــاهد نيستيم. حتي در 
آثار و نوشته هاي دوره مشــروطه از سوي 
روشــنفكران، بحــث مربوط بــه معارضه 
با حجــاب و تغيير لباس و حتي تشــكيل 
قشون متحدالشكل و مدل اروپايي شدن را 
بعينه مي بينيم. آقاياني كه به سفر اروپايي 
مي رفتند نخستين دســتاورد جدي اي كه 
همراهشان به كشــور بازمي آوردند، تغيير 
فرم لباس خانواده هايشان بود و اين موضوع، 
در آن دوره، تبديــل به خواســت عمومي 
جريان اشــرافيت شــد. تأكيد مي كنم كه 
براي اشــرافيت و الغير! حتي عكس هايي 
از زندگي خصوصي ناصرالدين شاه در ميان 
اســت كه وقتي از اروپا به ايران بازگشت، 
لباس هاي اروپايي با خود بــه همراه آورد. 
اين موضوع به وضوح و بارها در اشــرافيت 
سياسي ايران به چشم مي خورد. در واقعه 
مسجد گوهرشــاد هم موضوع همين گونه 
بود. وقتي كه طيفــي از روحانيون ازجمله 
حاج آقا حســن قمي كــه از مراجع تقليد 
مشــهد در آن زمان بود، با سياســت هاي 

تغيير لباس و متحدالشكل كردن لباس ها 
و كاله شاپو مخالفت مي كند  و اين موضوع 
را هم به درستي تشخيص داد، بهانه اي براي 
مقدمــه اي از اقدام هاي ارتــش و رضاخان 
دســت حكومت مي افتد. رضاخان مرجع 
تقليد مشــهد را به زور تبعيد مي كند و او 
از كشور اخراج مي شــود و هنگامي هم كه 
مردم نســبت به اين موضــوع معترضند، 
اعتراضشان با خشونت پاسخ داده مي شود. 
محمدتقي بهلول تالش كرد كه اين اعتراض 
عمومــي را تبديل به تحصني در مســجد 
گوهرشــاد كند. تحصن مردم در مسجدي 
كه امروز هم اگر به آنجــا برويد و گذرتان 
به آنجا بيفتد، خواهيد ديــد كه با توجه به 
مساحت مســجد و اطرافش، محدود است 
و به زحمــت در دور و اطــراف و داخل آن 
5هزار نفر جا مي گيرنــد. درمجموع مردم 
نســبت به اين مســئله اعتــراض كردند. 
چنانچه چنــد روز مردم در آنجــا ماندند. 
ذهنيت ماكسيمي و تيربارچي بودن و حل 
همه  چيز از زبان مسلســل به اينجا منتهي 
مي شــود كه همين ســركوب را، اگر البته 
به رضاخان حق ســركوب را هــم بدهيم، 
مرحوم اسدي خواســت با برخورد پليس 
خاتمه دهد و تمايل داشــت پليس در اين 
امر مداخلــه كند، نه ارتش. بــه هر حال با 
توجه به شرايط آن دوره، ممكن بود پليس 
4تا باتوم بزند و مردم را متفــرق كند و به 
خانه هايشان بفرســتد. اصرار نايب التوليه 
استاندار همين بود و گفت در مسجد و كنار 
حرم امام رضا)ع( كشــتار و خونريزي به راه 
نيندازيد و نهايتا با موضوع، برخورد پليسي 
و امنيتي شود. اما مي بينيم كه رضاخان به 
سرلشگر ايرج مطبوعي دستور مي دهد كه 
منطقه را با تيربار و سالح نظامي محاصره 
كنند و مردم را به مسلسل ببندند و كشتار 
وسيعي انجام شود. مردم بي گناهي كه فقط 
مي گفتند نمي خواهيم لباسمان تغيير كند 

يا زنانمان بي حجاب باشــند و به هيچ وجه 
قائل به تغييــر حكومت نبودنــد، ادعاي 
تأســيس حكومتي را هم نداشتند و فقط 
همين را مي خواســتند كه حكومت قبول 
كند كه حجاب نواميس شــان حفظ شود و 
احيانا مئأثر فرهنگي اي كه دارند تحت فشار 
مدرنيته از بين نرود، به رگبار كشيده شدند. 
اين خواست حداقلي جامعه بود و تازه اگر 
حكومت در همين اندازه هم نمي خواست 
بپذيرد، حق نداشت كه با مسلسل از روي 
مردم رد شود؛ آن هم نه اينكه مسلسل را به 
ميان بياورد تا فقط بــراي اظهار قوه قهريه 
بخواهد در دل مردم ترسي بيندازد، بلكه با 
مسلسل آتشي روشن كند. و به اقرار اسداهلل 
علم در يادداشت هاي خودش كه مي گويد: 

»روزي كه به حــرم امام رضــا)ع( رفتم و 
خواســتم دعا كنم، خجالت كشيدم كه با 
اين كارهايي كه كرده ام، چه چيزي براي دعا 
كردن دارم، چــون امام رضا)ع( مي داند كه 
من در 15خرداد چه جمعي را كشــته ام«. 
و خب، مي گويد: »البته ضرورت داشت! و 
رضاخان هم قبال 2هزار نفر را اينجا كشت«. 
اين موضوع در حقيقت اقرار اســداهلل علم 
به كشــتار 2هزار نفري در يادداشت هاي 
اوســت. حاال نمي گوييم 2هزار نفر، اصال 
200نفر يا 10نفر! آن هم در مســجد و در 
حالي  كه مردم دســت خالي بودند و با يك 
محاصره ساده مي شــد آن تحصن را جمع 
كرد. اما واقعه مسجد گوهرشاد 2هزار نفر 
كشته روي دســت مردم گذاشت، آن هم 

به خاطر اينكه چرا آنها به كاله شاپو اعتراض 
كرده اند! جالب اينكه پــس از آنكه مدتي 
مردم كاله شــاپو به ســر نهادند، شركت و 
جريان ديگــري از غربي ها آمــد و به آنها 
كاله لگني پيشــنهاد را داد. حكومت هم 
دوباره تكليف كرد كه كاله شاپو را بيندازند 
و كاله لگني بر سر بنهند. طنزآميزتر اينكه 
نخست وزير اين دوره، يعني مخبرالسلطنه 
هدايت كه سياست كشــف حجاب را اجرا 
كرد و نخست وزير همين دوره است خودش 
به زنش اجازه نداد كه از خانه بيرون بيايد 
و كشف حجاب كند. اين هم از عجايب آن 
روزگار اســت و خودش هــم بعدها كتاب 
»نقد غرب زدگي در ايران« را نوشت و جزو 

پيشگامان نقد غرب زدگي در ايران است.

كاله شاپويي كه 2000نفر را در گوهرشاد كشت!

ايران به جاي پارس 
روزنامه نيويورك تايمز از تغيير نام يك كشور در خاورميانه گزارش مي دهد 

مطبوعات خارجی

 آرش نهاوندي   ���������������������������������������������������������������������������������

روزنامه نيويورك تايمز در تاريــخ اول ژانويه 1935)11دي 1313(، يكي از 
اخبار صفحه اول خود را به تغيير نام كشور پارس )پرسيا( اختصاص داد. اين 
روزنامه تيتر زد: نام كشــور پارس از 22مارس )اول فروردين 1314(، به نام 
ايران تغيير خواهد كرد. كشور پارس پس از تحويل سال نو شمسي ديگر به 
اين نام خوانده نخواهد شد و نام جديد ايران رسما جايگزين نام قديمي پارس 
خواهد شد. اين روزنامه همچنين براي مخاطبان آمريكايي خود توضيح داده 
كه منظور از سال نو )مطابق تقويم كشورهاي مسيحي و غربي(، اول ژانويه 
نيست؛ چرا كه نخستين روز سال نو مطابق تقويم ايراني 22مارس است. مصوبه 
تغيير نام كشور پارس توسط وزارت امورخارجه به همه سفارتخانه هاي ايران در 
خارج از اين كشور ابالغ شده است. در اين ابالغيه به تمام نمايندگي هاي اين 
كشور در خارج توضيح داده شده است كه ايران نام بهتري نسبت به »پارس« 
براي معرفي و توصيف اين كشور پادشاهي در عصر حاضر است. پارس نام يكي 
از استان هاي كنوني ايران و سابق بر اين يكي از اياالت جنوبي ايران بود كه 
پادشاهي ايران در عصر باستان از آنجا توسعه قلمرو خود را آغاز كرد. )منظور 
زادگاه كورش بزرگ، مؤســس امپراتوري هخامنشي است. در زمان كورش 
قلمرو هخامنشيان به خارج از محدوده هاي منطقه پارس گسترش پيدا كرد، 
امروزه پارس يا فارس، خاستگاه باستاني امپراتوري هخامنشي، استاني در 
جنوب ايران به مركزيت شهر شيراز است(، اما نام ايران ريشه در نام قوم آريايي 
دارد و به تعبيري به  معناي سرزمين آريايي ها نيز به  كار مي رود. )تا پيش از 
انقالب مشروطه نيزبه كار بردن نام ايران در قالب نام ممالك محروسه مرسوم 
بود، اما عموم اهالي كشور بيشتر خود را متصف به شهر يا ايالت محل زادگاه 

خود مي كردند و تنها پس از انقالب مشروطه در سال1385 بود كه كشور ايران 
نيز به عنوان يك واحد سياسي و يك ملت – دولت، معنا پيدا كرد، اما همچنان 
تا پيش از سال1314 در عرصه بين المللي نام پارس بيشتر كاربرد داشت و 
رسما در نامه ها و مقاوله نامه هاي ديپلماتيك از اين نام يا همانگونه كه در غرب 

مصطلح است، نام پرسيا يا پرشيا، استفاده مي شد(.

عكس سال

در سال اجراي كشف حجاب اين عكس در محوطه كافه بلديه )پارك دانشجوي كنوني( برداشته شده است�
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 واقعه گوهرشاد در تيرماه1314 و تصويب قانون منع حجاب در دي ماه همان سال، 
نتيجه منطقي قوانيني بود كه چندين سال قبل يعني در سال1307 توسط مجلس 
شوراي ملي تصويب شده بود. قانوني كه به موجب آن مردان موظف به پوشيدن لباس 
متحدالشكل شده بودند و مجبور بودند كاله پهلوي بر سر بگذارند. واكنش حوزه هاي 
علميه به اجباري شدن لباس متحدالشكل، تنها سكوت بود. حوزه علميه سعي مي كرد 
تا حد ممكن از درگيري با حكومت پرهيز كند و به جاي درگيري مستقيم، قانون را 
دور بزند. شايد هيچ كدام از علمايي كه در سال1307 سكوت كردند نمي توانستند باور 

كنند كه اين قانون، ابتداي مسيري است كه رضا پهلوي براي خودش ترسيم كرده 
است؛ تصميمي كه به قانون منع حجاب منجر خواهد شد. ماجرا فقط همين نبود آنان 
در جريان اعتراض آيت اهلل بافقي به كشف حجاب خانواده رضا پهلوي و دستگيري او 
نيز سكوت كرده و اين ســكوت را تا تيرماه 1314 نيز ادامه داده بودند. در فروردين 
1314عده اي از زنان، حين برگزاري جشني با حضور وزير معارف در شيراز، حجاب 
خود را برمي دارند. علمايي كه در شيراز به اين اتفاق اعتراض مي كنند، توسط دولت 
دستگير مي شوند. دستگيري علماي شيراز، واكنش حوزه مشهد را به همراه داشت. 
با تصميم عده اي از علماي مشهد، حاج آقا حسين قمي به قصد ديدار با رضا پهلوي به 
تهران سفر مي كند اما حكومت، حاج آقا حسين قمي را در شهرري محصور مي كند. 

مردم مشهد، در اعتراض به حصر حاج آقا حسين قمي، در مسجد گوهرشاد تجمع 
مي كنند و حكومت نيز به شــركت كنندگان تيراندازي مي كند تا واقعه گوهرشاد 
به عنوان لكه ننگي در تاريخ پهلوي اول براي هميشه نوشته شود. واقعه گوهرشاد با تمام 
اهميت و تأثيرگذاري اش عمالً نتوانست جلوي فعاليت هاي رضاخان را بگيرد. درست 
6 ماه بعد از واقعه گوهرشاد بود كه قانون منع حجاب نيز تصويب شد. كسي نمي داند 
شايد اگر حوزه هاي علميه به كشف حجاب خانواده پهلوي اعتراض كرده بودند و شايد 
اگر مانع تصويب قانون سال1307 شده بودند و شايد اگر در واقعه گوهرشاد موضع 
محكم تري مي گرفتند كار به تصويب منع حجاب نمي رسيد. ولي همه مي دانيم كه 

تاريخ را با اي كاش و اما و اگر نه مي توان خواند و نه مي توان نوشت.
 حاج آقا حسين قمي به قصد ديدار 
با رضا پهلوي به تهران سفر مي كند

مكافات سكوت

چهره اول

 1 3 1 4

تجديد ذوق باستاني

داور؛ نخستين مشتري بيمه ايران  
شركت بيمه ايران با سرمايه 20ميليون ريال آغاز به  كار كرد

اسب دواني به دستور رضاشاه در ايران رونق گرفت

  چهارشنبه    22 مرداد 1399   شماره 19

ورزش

اقتصاد

آب را بجوشانيد 
بهداشت آب در مجله بلديه به شهروندان توصيه مي شود 

اجتماعی

امير حميدي نويد �������������������������������������������������������������������������������������������������

در ايران مجله اي كه به بررسي ويژگي شهرها و مسائل مربوط به آنها در دوران مشروطه 
مي پرداخت، نامش بلديه بود؛ مجله اي كه در 3شهر تهران، رشت و اصفهان همزمان 
منتشر مي شد و با وجود برخي تفاوت ها مي توان گفت هر سه نشريه با يك ايده مشترك 

طراحي و منتشر مي شدند و به مشكالت بومي هر منطقه توجه بيشتري مي كردند.
كمك به بلديه در اداره شهر، اطالع رساني به ساكنان درباره اقداماتي كه بلديه انجام داده 
است، ارائه اطالعاتي درباره معرفي شهر هاي ديگر، اطالع رساني در مورد ناهنجاري ها  
يا بيماري هايي كه ممكن بود عموم جامعه را درگير كند مانند اعتياد، وبا، ماالريا و آمار 

تولد، فوت و ازدواج از مطالبي بود كه در اين مجالت منتشر مي شد.
از جمله مطالبي كه مزين به عكسي مرتبط و در نسخه اي از نشريه بلديه به سال1314 
منتشر شده، متني اســت با عنوان »نصايح صحي« مشــتمل بر 26بند كه با هدف 
»جلوگيري از ابتال به امراض مختلفه و حفظ سالمت عمومي و برطرف كردن پاره اي 
از امراض كه غالبا بر اثر بي مباالتي از مقررات عمومي حفظ الصحه پيش آمد مي كند 

دستورات ذيل را براي آگاهي اهالي و ساكنين محترم اعالم مي دارد«، منتشر شده است.
از نكات قابل توجه در متني كه به آن اشاره شد، مي توان به تذكري مبتني بر اجتناب 
از »از آشــاميدن آب هاي آلوده خودداري كرده حتي االمــكان از آب قنوات تميز يا از 
تلمبه هايي كه از طرف بلديه نصب شده آب مشــروب برداشته و درصورت امكان آب 
مشروب را پس از جوشاندن بياشاميد.« و همينطور به پرهيز »از شست وشوي رخت و 
البسه و ظروف و فرش و غيره در مجاري مياه )آب ها( خودداري و ديگران را هم ممانعت 
نماييد.«، اشاره كرد. و اين دو مورد كه به نكات بهداشتي درباره بيماري هاي واگيردار 

اشاره مي كند:
»چنانچه مريض مبتال به امراض مسريه در منزل پيدا كنيد فورا به اداره صحيه بلديه 
اطالع دهيد تا در ضد عفوني نمودن منزل و جلوگيري از سرايت به ديگران اقدام الزم 

به عمل آيد.« و اين نكته »از دست دادن با يكديگر در فصل گرما خودداري نماييد«.
در تهران نخستين شماره اين مجله به صاحب امتيازي بلديه طهران و مديرمسئولي 
عباس خليلي در تاريخ 19خرداد 1300هجري شمسي منتشر مي شود. فاصله انتشار 

آن هم به صورت هفتگي و در روز پنجشنبه بود.

عليرضا احمدي   ������������������������������������������������������������������������������������������������������

فروردين 1314 كه با تغيير نام كشور از پارس به ايران براساس بخشنامه وزارت امورخارجه 
آغاز شده بود، با خبري مهم همراه بود؛ يك هيأت اقتصادي به رياست مظفر اعلم، رئيس كل 
تجارت، براي مشاهده اوضاع اقتصادي، كشاورزي و صنعتي شوروي به مسكو اعزام شدند كه 

عده اي نظامي نيز اعضاي اين هيأت را همراهي مي كردند.
حوزه بانكداري كشور نيز در تابستان خبري مهم داشت كه در ميان اخبار وقايع مربوط به 
حادثه مسجد گوهرشاد كه در پي تظاهرات مردم مشهد عليه لباس متحدالشكل و كاله 
پهلوي رخ داد، چندان ديده نشد؛ در 14تير اعالم شد كه سرمايه بانك ملي ايران از 20ميليون 
ريال به 300ميليون ريال افزايش يافته اســت كه تحول چشمگيري درحوزه اقتصادي و 

بانكداري به حساب مي آمد.
در نخستين  ماه پاييز افتتاح چند طرح، به قطار توسعه صنعتي كشور سرعت بيشتري داد و 
پس از آنكه شركت سهامي قندوشكر و كبريت در 25شهريور در تهران به بهره برداري رسيد، 
كارخانه قند شاه آباد با حضور فروغي رئيس الوزرا، داور وزيرماليه و جم وزير داخله در روز 
18مهر افتتاح شد و 2 روز بعد نيز كارخانه هاي بزرگ قندسازي كرمانشاه و مرودشت فارس 

ازسوي هيأت وزيران به بهره برداري رسيد.
در اين ميان مهم ترين رويداد اقتصادي نيمه دوم سال در 24آبان به وقوع پيوست و شركت 
بيمه ايران با سرمايه 20ميليون ريال و با تالش و مديريت الكساندر آقايان آغاز به  كار كرد. 

داور وزير ماليه به عنوان نخستين مشتري، خانه خود را در مقابل آتش سوزي بيمه كرد.
توقيف سلمان اســدي مدير بانك فالحت، محاكمه علي منصور وزير سابق طرق به اتهام 
دريافت رشوه از شركت كامپساكس و انتصاب سرلشكر امان اهلل جهانباني به رياست اداره 

صناعت از مهم ترين اخبار اقتصادي زمستان 1314 بود.

 جواد نصرتی  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
يكي از ورزش هايي كه در دوران رضاشاه به دستور شــخص او رونق گرفت، سواركاري و اسب دواني بود. 
رضاشاه توجه زيادي به سواركاري فرزندانش داشت و در اصطبل سلطنتي، انواع اسب هاي اصيل از تمامي 
كشور جمع شده بود. در ابتداي سلطنت او، مسابقات منظم اسب دواني در منطقه تركمن صحرا در جريان 
بود و حتي در سال1307، شركت هواپيمايي يونكرس، پرواز مستقيم از تهران به منطقه تركمن صحرا داير 
كرده بود تا عالقه مندان را به مسابقات پاييزه برساند. در سال1314 به دستور رضاشاه و به منظور »تجديد 
ذوق باستاني ايراني اسب دواني« مسابقات اسب دواني به صورت منظم در سراسر كشور برگزار شد. افزايش 
عالقه مندي رضاشاه به مسابقات اسب دواني، احتماال به سفر يك سال پيش او به تركيه بازمي گردد؛ جايي 
كه او در كنار آتاتو رك، رهبر تركيه، عالوه بر بازديد از تاسيسات مدرن و پادگان هاي تركيه، از ميدان هاي 
اسب دواني اين كشور هم ديدن كرد. در همان سال ها به دستور رضاشاه، اداره اصالح  نژاد و پرورش اسب در 
ايران تأسيس شد تا بر پرورش اسب هاي اصيل نظارت كند. از همان ابتداي برگزاري مسابقات اسب دواني 
در سال1314، شرط بندي در مسابقات رواج زيادي داشت و »بليت هاي التاري شرط بندي اسب دواني« با 

نظارت اداره اصالح  نژاد و پرورش اسب و پشتوانه مالي بانك سپه فروخته مي شد.

فكاهی

 طراحي گدار در پس زمينه تالش جودت
سقف ساختمان دانشكده طب را بلند گرفتم چرا كه سقف علم بلند است

معماری

سعيد برآبادي  �������������������������������������������������������������������������������������������������������
  

درست است كه آن لوح برنزي دفن شــده در پاي دانشگاه تهران، تاريخ تاسيس 
نخستين دانشگاه كشور را 15بهمن1313 نشان مي دهد، اما نخستين ساختماني 
كه در محوطه باغ جالليه ســاخته شد، دانشكده پزشــكي بود كه كلنگش را در 
خرداد 1314بر زمين كوبيدند. ساختمان منحصربه فرد اين دانشكده، اثر دست 
آندره گدار است؛ معماري فرانسوي با پيشينه عالقه شديد به معماري و فرهنگ 
ايران كه در آن زمان رئيس موزه باستان شناسي نيز بود. معروف است كه پس از 
تهيه نقشه هاي نخستين اين بنا، به گدار خرده گرفتند كه چرا سقف طبقات تا اين 
حد مرتفع درنظر گرفته شده و او پاسخ داده است كه »سقف ساختمان دانشكده 
طب را بلند گرفتم چراكه سقف علم بلند است و سقف  رؤيا و خيال كساني كه در 
اين مكان مي خواهند درس بخوانند بلند تر از بقيه است«. بعدها و در مرور معماري 
ساختمان هاي سال هاي پيش رو، باز هم از گدار و ساختمان هايش در مجموعه 
دانشگاه تهران خواهيم گفت، اما عجالتا يك نكته در اين ميان بسيار مهم است. 
در مراحل ساخت وساز اين دوره از عمارت هاي دانشگاه تهران نبايد از نام حسين 
جودت نيز غافل شد. حسين جودت براي معماري آن روزگار، حكم آچارفرانسه 
را داشته است. او سياستمدار، مترجم و روزنامه نگار نيز بوده، اما مشهور است كه 
سختگيري و درايت رياضي وارش در ايجاد نقشه اصلي طرح دانشگاه تهران نقش 

مهمي ايفا كرده. خــودش در كتاب يادبودهاي انقالب گيــالن ذكر مي كند كه 
»دستور تهيه نقشه دانشگاه به وزارت فرهنگ داده شد. از طرف وزارت فرهنگ، 
آندره گدار، رئيس موزه باستان شناسي، مأمور تهيه نقشه )عمومي( گرديد. وقتي 
نقشه ها آماده شد، به حضور رضاشــاه بردند، توضيحات الزمه را دادند، رضاشاه 
فرمود: اين آن نقشه اي كه من براي دانشــگاه مي خواهم نيست، من مي خواهم 
كه دانشگاه تهران دانشگاه شرق بشود، برويد نقشه بزرگ تر و وسيع تري را تهيه 
كنيد. نقشه بعدي همان است كه اكنون پاوين هاي مختلف را شامل و ساخته شده 
 است. پس از تصويب نقشه دوم، ضرب االجل ساخت ساختمان تاالر تشريح را 6 ماه 
تعيين كردند.من با همكاري يكي از دوستان صميمي به نام سيدحسين نيكخو، 
با تالش شبانه روزي در آن بيابان بي آمدوشد و با مواجه شدن با خطرات توانستيم 
ساختمان را در زمان تعيين شده تكميل كنيم و تحويل دهيم«.در حدود 2سال و 
نيم، كار ساخت اين ساختمان به درازا كشيد كه در نوع خود يك ركورد سرعت در 
ساخت به حساب مي آيد؛ خصوصا اگر از جزئيات به كار رفته در طبقات، ستون ها، 
نوع پالن و شيوه استفاده از بتن در ســطوح مختلف مطلع باشيد. گدار با ايجاد 
فرورفتگي در ورودي مرتفع بنا قصد داشت، روي وجهه برونگرايي اين ساختمان 
صحه بگذارد و به اصطالح، ارتفاعش، باعث رعب و وحشت دانشجويان و مراجعان 
نشود. شايد اگر كسي جز جودت در آن زمان، رياســت اداره ساختمان دانشگاه 

تهران را برعهده داشت، گدار فرصت چنين آزمون و خطاهايي را پيدا نمي كرد.

دنداني چون فيل
 شروان اميرزاده ���������������������������������������������������������

در تبليغات خميردندان، طوري كه امــروزه ما مجبوريم 
در همه داروخانه ها و بيلبوردهــا ببينيم، معموال از چهره 
شــهروند پر از مهر و صفايي اســتفاده مي كنند كه رو به 

دوربين شــاد ايســتاده و لبخند مي زند؛ شــهروندي كه 
دندان هاي ســفيد دارد و به دوربين زل زده و با چشمان 
شاد و سيمايي بشاش شما را به اســتفاده از خميردندان 
فالن دعوت مي كند. منظورش چيســت؟ منظورش اين 
است كه اگر شــما هم از فالن خميردندان يا خميردندان 
فالن استفاده كنيد، دندان هايي به همين زيبايي خواهيد 
داشــت. در واقع شــما بايد خود را اين طور تصور كنيد. 

شهروندي با لبخند زيبا! اما ظاهراً در گذشته اين طور نبوده 
و براي تشويق شهروندان به استفاده از خميردندان، كاري 
مي كردند كه طرف بيشتر تشويق شود، دست كم از حيث 
ابعاد. منظورشان از نقش فيل در آگهي چه بود؟ منظورشان 
روشن است. شما مي توانيد دندان هايي به زيبايي عاج فيل 
داشته باشيد! بعيد اســت امروز زيبايي عاج فيل با زيبايي 

دندان بشر ارتباطي داشته باشد.

حاج آقا حسين قمي



  علي بزرگيان �������������������������������������������������������������������������

نيما يوشيچ در نامه اي به سال۱۳۱۴ مي نويسد: »در دوره اي كه 
فكر و ذوق و هر چيز كه صنعت و آرتيست با آن شناخته مي شود، 
رو به تحليل مــي رود و به زحمت جريان تحولــي خود را ادامه 
مي دهد، در دوره اي كه چيز قابل خواندن چاپ نمي شود، دختر 
سلطان پوشكين و امثال آن را كه مي بينيد بايد مستثني باشد.« 
راســت مي گفت اين شــاعر دره يوش. در دو دهه ابتدايي قرن 
جديد، رمان هاي جدي، مهم و اثرگذار كمي به فارسي برگردانده 

مي شد. غير از چند كار ويكتور هوگو يا آناتول فرانس و الكساندر 
دوما كه يادگار دوره ترجمه اواخر قاجار است، ترجمه رمان در 
عســرت بود و هما نطور كه نيما گفته بود »دختر كاپيتان«، اثر 
پوشكين جزو استثنائات بود؛ رماني كه در همين سال و به ترجمه 
پرويز ناتل خانلري از سوي دفتر انتشاراتي كالله خاور منتشر شد. 
رمان را خانلري بيســت روزه و وقتي محصل كالس۴ متوسطه 
بود، ترجمه كرد؛ آن هم با اندوختــه زبان داني اش از كودكي. او 
كه زبان هاي فرنگي را از پدرش آموخته بود، چون به مدرســه 
سن لويي رفت، زبان فرانسه اش را تقويت كرد و از زمان تحصيل 

در دبيرســتان دارالفنون، متوني را از فرانسه به فارسي درآورد؛ 
»در آن وقت محمد رمضاني افسانه هاي هفتگي چاپ مي كرد 
كه من هم بعضي از داستان هاي كوتاه را از ادبيات فرانسه ترجمه 
مي كردم.« دختر سروان كه ابتدا »دختر سلطان« نام داشت، در 
يكي از شماره هاي افسانه منتشر شــد؛ جزوه هايي كه خانلري 
خود اين دوره از ترجمه هايش را »سياه مشــقي« براي كارهاي 
مطبوعاتي ادبي دوره هاي بعدش خوانده اســت. دختر سروان، 
يكي از سرآغازهاي ترجمه هاي ادبيات روس به فارسي بود كه 
در دهه هاي بعدي جان تازه اي به فضاي فرهنگي ايراني بخشيد.

دختر سروان، سرآغاز ترجمه ادبيات روس به فارسي بود
ترجمه در بيست روز

ادبيات

2و3صفحـــــــههاي

معراج قنبري، حسين سبحاني

داخل شدن اجباري به صف ملل متمدن!
گزارش ويژه

مِن پيرمرد حاضرم كه جلو بيفتم و سرمشق بشوم 

در تهران هياهويي برپا بود. ســاده نبود، اما قانوِن تصويب شده 
بود. روحانيون و مذهبيون از يك سو، روشنفكران و مردم كوچه 
و بازار از سوي ديگر و ســلطنت طلبان و نزديكان دربار از طرف 
ديگر؛ واكنش ها، روزنامه ها، اعالن ها، مقاومت ها و شــروع يك 

مبارزه بزرگ.
علي اصغر حكمت، وزير معارف وقت، در مــورخ 25آذر ۱۳۱۴ 
دســتوري را به ادارات معارف استان ها و شهرســتان ها با اين 
مضمون صادر كرد: »امروز كه اين سيره حسنه قديم ]بي حجابي[ 
احيا مي شود، نه از راه تقليد ســاير ممالك است! بلكه به واسطه 
فوايد و محسنات طبيعي و اجتماعي اســت كه اين طرز لباس 

بنفسه دارا است.«
جامعه ايران در سال۱۳۱۴ در معرض تحول هاي بنيادين بود. 
دستور كشــف حجاب كه پيش زمينه هاي آن از يك سال قبل 
تدارك ديده شده بود، در ۱۷ دي ماه اين سال اجرا شد. رضاشاه 
موضوع را ساده تر از آنچه بود مي انگاشت. اجراي چنين طرحي در 
كشوري كه باورهاي مذهبي، قرن ها در عمق جان مردمش ريشه 
دارد و در زمانه اي كه در تفكر غالب مردمان آن روزگار، جايگاه 
زن در خانه است و زني كه حتي بدون روبنده در كوچه و خيابان 
ظاهر شود بايد انگشت نماي خلق شدن را نيز به جان بخرد، به اين 
سادگي ها نبود. چطور ممكن بود يك شبه و آن هم به اجبار، هويِت 
آن زن محجبه را با برداشتن چادر و پيچه و روبنده اش، به كلي 

تغيير داد و به نمونه يك زن فرنگي تبديلش كرد؟ 
تمدن؛ واژه اي كه با اين پروژه عظيم گره خورده بود. رضاشاه از 
اينكه وضعيت زنان در ايران، در نگاه غربي ها نقطه ضعف كشور 
او بود، دل خوشي نداشــت. گويي كه اگر ايران بخواهد به جمع 
ممالك متمدن عالم بپيوندد، بايد فكري هم به حال اوضاع زنان 
كند. درنهايت، سفر رضاشاه در ۱۳۱۳ به تركيه و ديدن شرايط آن 
كشور، او را به اين نتيجه رسانده بود كه حجاب و روبنده زنان مانع 
پيشرفت كشور است. زنان بايد در اجتماع حضور بيشتري داشته 

باشند و اين پوشش دست وپا گير را از سر بردارند.
علي اصغر حكمت در كتاب »ســي خاطره« جزئيات اجراي 

طرح كشــف حجاب را چنين روايت مي كنــد: »در آبان ماه 
۱۳۱۴، روزي كه ايشان ]رضاشاه[ از سفر مازندران مراجعت 
مي كردند، مرحوم فروغي، رئيس الوزرا و ديگر اعضاي هيأت 
دولت به استقبال قدوم ايشان در دهليز عمارت دربار ايستاده، 
نزديك به غروب بود كه شاهنشاه از اتومبيل پياده شدند، بعد 
از تعارفات رو به وزير معارف كرده، گفتند: »فالني در باب رفع 
حجاب چه كرديد؟« وزير معارف عرض كرد: »مطابق برنامه 
عمل كه به عرض رسيده، اقداماتي شده و تا حدي پيشرفت 
كرده و افكار عمومي آماده شده است. اكنون دختران خردسال 
با روي گشاده به مدرسه مي روند، ولي نسبت به زنان سالخورده 
تنها اين اقدامات معارف كافي نيســت، بايد در خانواده هاي 
عالي مملكت يك عمل جدي به ظهور برســد و اگر شخص 
اعليحضرت همايوني پيشقدم شوند، مردم همه تأسي خواهند 
كرد كه از قديم گفته اند: الناس علي دين ملوكهم«. شاهنشاه 
لحظه اي تأمل كرده، پس از چند دقيقه سكوت گفتند: بسيار 
خوب. ديگران كه اقدام نمي كنند، من پيرمرد حاضرم كه جلو 

بيفتم و سرمشق بشوم«.
به پيشنهاد حكمت، زمان مناسب رسمي شدن ماجرا، روز اعطاي 
ديپلم به دانش آموختگان دانشســراي تهران بــود. در اين روز 
)۱۷دي(، همسر شاه، دخترانش و شمس و اشرف با او همراه و 

براي نخستين بار در مجمعي عمومي بدون حجاب ظاهر شدند.
»علي اصغر حكمــت در ادامه روايت خاطــره اش نقل مي كند: 
»ساعت 6بعدازظهر همان روز، جلسه   هيأت وزيران در عمارت 
دربار منعقد شده بود و شاهنشاه به آن جلسه تشريف آوردند و 
بسيار مسرور و بشاش بودند. شاهنشاه فرمودند: از امروز ملت ايران 
در صف ملل متمدن داخل شد. هميشه اروپاييان ما را به واسطه 
عادت زن ها به حجاب و جهالت و بي ســوادي زنان مورد طعن و 
شماتت قرار مي دادند، ولي بحمداهلل اين عيب رفع شد و اين كار 
انجام گرفت و اين خدمت را هم مثل ســاير خدمات به مملكت 

انجام داديم«.
عصمت الملوك دولتشــاهي كه در زمان اجراي قانون كشــف 

حجاب، همسر شاه بود در گفت وگو با مرتضي رسولي پور چنين 
مي گويد: »در آن زمان كليــه طبقات مــردم پايبند به اصول 
اخالقي خاصي بودند. خانم ها در كوچه و خيابان كمتر رفت وآمد 
مي كردند. مسئله چادر نبود و بيشتر زنان در آن روزگار چاقچور 
داشتند كه نوعي روبنده بود. در چنان اوضاع و احوالي، يك دفعه با 
زور و اعمال قدرت، دستور رفع حجاب داده شد و به همين جهت 
هم با عكس العمل شديد مردم روبه رو شد. رضاشاه دستور داده 
بود كه همه ما بايد بي حجاب باشيم. اين كار اول بسيار مشكل 
بود، خجالت مي  كشيديم و خيلي ناراحت بوديم. سعي مي كرديم 
كمتر در انظار ظاهر شويم و به همين جهت اغلب به بيرون شهر 
مي رفتيم. چون از خودمان اختيار نداشتيم، مجبور به اطاعت از 

دستور شده بوديم«.
در آن روز، چنان واقعه مهمي در تاريخ ايران رخ داده بود كه خبر 
آن با آب و تاب زيادي در روزنامه ها منتشر شد. شاه طبق گفته 
خودش جلو افتاد تا سرمشق باشد براي هموارسازي راهي كه قدم 

برداشتن در آن، آنقدرها هم كه خود او خيال مي كرد ساده نبود.
ديري نپاييد كه گزارش ها يكي پس از ديگري نوشته مي شد. از 
حاكم بجنورد به والي ايالت  خراسان در ۱۸ارديبهشت۱۳۱5 آمده 
است: »چون در اين قبيل  شهرها، بازار و خيابان  يا محل تفريحگاه 
معيني نيست كه نسوان  خودشان مجبور شوند به عنوان خريد و 
غيره از منزل خارج شوند، به ناچار شبانه روز در خانه كمافي  السابق 
هستند، بنابراين خارج نشدن نسوان از منزل، مثل اين اسـت كه 

كشف حجاب نكرده اند«.
و در گزارشي از ايالت خراســان  در ۱۱خرداد۱۳۱5 آمده است: 
»بانوان در واليات با چارقد در معابر عبورومرور مي كنند. حتي 
بعضي ها بـــه طور مضحك خود را به اشكال  مختلف و عجيبي 

درآورده و مستور مي دارند«.
سرانجام قانون كشف حجاب در دوره پهلوي دوم و سال۱۳2۳، 
با درخواست علما لغو شد. براي مطالعه بيشتر درباره اين موضوع 
مي توان به كتاب »زناني كه زيــر مقنعه، كالهداري نموده اند«، 

نوشته منصوره اتحاديه، رجوع كرد.

ميراث  تعزيه مجلس حضرت سليمان 
 اين عكس يادگاري از تعزيه خواناني است 
كه در سال1314 در حوالي تهران، مجلس 
تعزيه حضرت سليمان برگزار كرده اند� 
پوشش ها و نقاب ها در نوع خود، جالب و 
چشمگيرند�

تصادف و قطع رابطه 

تربيت زناني براي عصر جديد

ايران و آمريكا به خاطر رانندگي وزيرمختار با هم مناقشه مي كنند 

هاجر تربيت در روز ۱۷دي ۱۳۱۴ مردان را تضييع كننده حقوق زنان خواند

يك سال، يك خبر

زنان

احسان بهرام غفاري   ����������������������������������������������������������������

تا نيمه اول قرن نوزدهم، نه ايرانيان از آمريكا اطالعاتي داشــتند و نه 
آنها از كشوري به نام ايران تا اينكه نخســتين بارقه هاي ارتباطي در 
زمان اميركبير پديد آمد و شد سرآغاز رابطه اين دو كشور و به تدريج 
اين ارتباط گسترده شــد. پس از لغو قرارداد دارسي، رضاشاه بيش از 
پيش خواهان ارتباط با آمريكايي ها شد و از آنها براي احداث راه و بعدها 
اكتشاف و استخراج نفت دعوت به  مشــاركت كرد. اما در اواسط پاييز 
سال۱۳۱۴، يك تخلف رانندگي دوستي 2 كشور را به چالش كشيد. 
وزير مختار ايران در ينگه دنيا، عبدالغفارخان جالل السلطنه، به دليل 
تخلف از مقررات رانندگي بازداشت مي شود. هرچند او به سرعت آزاد 
شده و پليس نيز بركنار مي شود اما وزيرمختار كه از حواشي بعد از اين 
اتفاق بسيار خشمگين شده است، گزارش تندي به رضاشاه ارائه مي دهد. 
دولت آمريكا نه تنها عذرخواهي نمي كند بلكه وزير خارجه آن كشور 
هم اظهاراتي مي كند كه شاه ايران را خوش نمي آيد و عاقبت دستور 
قطع مناسبات سياســي با آمريكا را صادر مي كند. تا عاقبت در اواخر 
سال۱۳۱۷،  نماينده ويژه رئيس جمهور آمريكا به تهران مي آيد و رسما 
از جانب دولت آمريكا در مورد بازداشت جالل السلطنه معذرت خواهي 

مي كند و روابط ديپلماتيك 2 كشور از سر گرفته مي شود.

  ستايش يگانه  �����������������������������������������������������������������������������

در سالي كه به عنوان تاريخ رسمي كشف حجاب ثبت شده، هر زني كه 
خودخواسته يا تحت فشار به اين كار تن داد يا هر زني كه بنا به باورها 
و اعتقاداتش يا از بيم مردان خانواده اش و قضاوت هاي در و همسايه 
چادر از سر بر نداشت، مي توانست موضوع روايت اين ستون باشد. اما 
يكي از زنان همسو با اين قضيه كه در روز ۱۷دي ۱۳۱۴- كه كشف 
حجاب در مراسم فارغ التحصيلي دختران رسميت يافت- سخنراني 
كرد، هاجر تربيت، رئيس كانون بانوان، بود. در اين مراسم، تربيت، 
پيش از اينكه رضاشاه به طور رســمي قانون كشف حجاب را اعالم 
كند، پشــت تريبون رفت و گفت: »مردان مملكت، عالوه بر اينكه 
بانوان را برخالف هر حق و عدالتي از جميع حقوق بشــري بي بهره 

كرده بودند، وجودهاي مفيدي كه در گيرودار زندگاني ممكن بود بار 
دوش آنها را سبك تر سازند، مبدل به اعضاي زائد و ناسودمندي كرده 
بودند و بر اندام آنها جامه هاي خفت و حقارت را مي پوشانيدند...«. 
تربيت كه چند ماه پيش از آن به رياست كانوان بانوان برگزيده شده 
بود، سعي در مهيا كردن زمينه اي براي ورود زنان به عرصه اجتماعي 
داشــت. با اينكه بعضي اظهارنظرها هاجر تربيــت را به همكاري با 
دستگاه رضاخان در اجراي برنامه كشــف حجاب متهم مي كنند، 
نمي توان بر همه خدمات او براي بهبود اوضاع زنان در جامعه ايران، 
چشم بست. هاجر تربيت در دوره هاي 2۱و 22مجلس شوراي ملي 
عضويت داشــت و در نهادهايي همچون »بنگاه حمايت مادران و 
نوزادان« و »حزب زنان« برنامه هايي را براي حمايت از زنان ايراني 

به اجرا درآورد.
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عاقبتوطنپرستی
درنگی در مفهوم وطن  یکی از اصلی ترین درون مایه های 

شعر شاعران در دوره جدید است 

مرتضي كاردر ����������������������������������������������������������������������

ای خطه ایران مهین، ای وطن من
ای گشته به مهر تو عجین، جان و تن من )ملک الشعرا بهار( 
نه اینکه مفهوم وطن در ادبیات گذشته ایران بی سابقه 
باشــد، اما آنچه ما امروز به عنوان وطن و وطن پرستی و 
شعرهای وطنی می شناسیم، مولود دوران جدید است و 
از طریق گفتمان های متجددانه اروپایی به فرهنگ ایرانی 
راه یافته� به نظر می رسد این مفهوم بیشتر از همه در شعر 
تجلی یافته است چرا كه شاعران آن روزگار فقط شاعر 
نبودند، شاعر، روشــنفکر، متجدد سیاسی اجتماعی، 
روزنامه نگار و��� بودند و وظیفه خود می دانستند كه عالیق 

ملی و میهنی را در مردم بیدار كنند� 
مفهوم وطن برای همه شــاعران دوره قاجار و پهلوی، 
هم نوگرایان و هم ســنت گرایان، موضوعیت دارد، چه 
محمدتقی بهار، چه میرزاده عشقی، چه عارف قزوینی� 
ریشه وطن پرستی در شــعر امروز حتی به شاعری مثل 
ادیب الممالک فراهانی، كه یکی از آخرین شاعران بزرگ 

سنت شعری ایران است، می رسد:
مادر توست این وطن كه در طلبش خصم

نار تطاول به خاندان تو افکند
هیچت اگر دانش است و غیرت و ناموس

مادر خود را به دست دشمن مپسند
از سال های شکل گیری مشــروطه تا سال های استبداد 
صغیر و كودتا و بعد اســتقرار حکومــت پهلوی ایران 
اتفاق های بســیار به خود می بیند� وطن پرستان آرمان 
خود را بربادرفته می بینند و شــور و حال شعر سال های 
مشروطه كم كم به یأس و سرخوردگی تبدیل می شود�    
پس شعرهایی مثل »برخیز بامداد جوانی زنو رسید« از تقی 
رفعت كه خطاب به جوان ایرانی است به سرعت تبدیل به 

شعرهای انتقادی می شود مثل شعر عارف قزوینی كه 
به مرگ راضی ام از وضع نامنظم ایران

ز پا فکنده مرا سخت، غصه و غم ایران 
و شعر میرزاده عشقی كه

ای دوست ببین بی سر و سامانی ایران
بدبختی ایران و پریشانی ایران

یا شعر ملک الشعرا بهار كه
ای وطن خواهان، زنهار!، وطن در خطر است

كم كم شعرهای انتقادی به مرثیه تبدیل می شود� میرزاده 
عشقی در سروده دیگری می گوید:

خاكم به سر ز غصه به سر خاک اگر كنم
خاک وطن كه رفت چه خاكی به سر كنم

نسیم شمال هم شاعر دیگری است كه حال و روز وطن و 
مردم ایران مثل ترجیع بندی در شعرهای او تکرار می شود:

ای غرقه در هزار غم و ابتال وطن
ای در دهان گرگ اجل مبتال وطن

ای یوسف عزیز دیار بال وطن
قربانیان تو همه گلگون قبا وطن

بی كس وطن، غریب وطن، بی نوا وطن
بیت ملک الشعرا بهار که آغازگر این نوشته است، نیز در 

بیت های بعد می رسد به:
دردا و دریغا وطن من، وطن من
  

پس از استقرار حکومت پهلوی اول، باستان گرایی رونق 
می گیرد؛ بازگشــت به گذشــته تاریخی، به ویژه ایران 
پیش از اسالم و توجه به فرهنگ و تمدن باستانی. بخشی 
از شــعرهای وطنی نیز درون مایه باستان گرایانه دارند، 
اما باستان گرایی آن قدر پررنگ نیســت که بتواند جای 
مرثیه های وطن را بگیرد، خاصه اینکه بسیاری از شاعران یا 
به تیر غیب از میان رفته اند یا با باستان گرایی چندان همراه 
نمی شوند.  شعرهای وطنی در سال های مشروطه و پیش 
از استقرار حکومت پهلوی و مرثیه های وطن در سال های 
قبل و بعــد، الگویی برای وطن پرســتی و ادبیات وطنی 
می شود که تا امروز هم باقی مانده است. ملک الشعرا بهار 
و میرزاده عشقی و عارف قزوینی بیشترین یا بهتر بگوییم 
جاودانه ترین شعرها را برای وطن سروده اند.  ذکر تصنیف 
مرغ سحر در سال ۱۳۰۶ گذشت که در کلیت استعاری اش 
شعری وطنی است. نیز در سال درگذشت عارف گذشت 
که »از خون جوانان وطن الله دمیــده« به عنوان یکی از 
جاودانه ترین سطرهای میهنی تا امروز باقی مانده است. 

عارف که شمار مرثیه های وطنی او از دیگران بیشتر است، 
شعری برای سنگ قبر کلنل محمدتقی پسیان سروده که 
به نظر می رسد زبان حال او و همه شاعران و وطن پرستان 

باشد:
این سر که نشان سرپرستی است

امروز رها ز قید هستی است
با دیده عبرتش ببینید

که این عاقبت وطن پرستی است

اقتباس ادبي از حكايت مشهور نظامي با تداركي كامل تر از 2 تجربه قبلي استوديو امپريال فيلم ساخته شد

پاورقيهايمشهور
جزوات بنگاه افشاري غوغا مي كند

آغازلبخواني
استفاده از موسيقي و ترانه در فيلم »شيرين و فرهاد«

شيرينوفرهادنخستينفيلمموزيكالسينمايايران

4صفحــــه

سينما 

نشر

موسيقی

جاپاياساتيد

خانوادهجنايتكار

برادران پتگر، تحصيل در مدرسه صنايع مستظرفه تهران را آغاز مي كنند

اجراي نمايش به زبان ارمني در تبريز 
طرفداران خود را دارد 

  حافظ روحاني   �������������������������������������������������������������������������

برادران پتگر، علي اصغر )1371-1297( و جعفر )1384- 1299(  
زاده تبريز بودند و شــاگردان 2استاد مشــهور هنر آذربايجان، 
برادران ارژنگي. با اين حال هر دو برادر تازه در آستانه جواني، براي 
تكميل تحصيالت خود راهي تهران و مدرســه صنايع مستظرفه 
تهران مي شوند. اين سفر انگار سرآغاز تصميم گيري جدي 2برادر 
است تا همچون استادان نخستين شــان، برادران ارژنگي، باقي 
عمر را صرف نقاشي كنند. آنها نيز به تأسي از برادران ارژنگي در 
دهه1320 نام خانوادگي پيشين شان- اكبري- را رها مي كنند و 
نام پتگر را برمي گزينند كه گويــا در زبان پهلوي به معني تصوير 
و تصويرگر است. آنها در دوراني وارد مدرسه مي شوند كه استاد 

پير، كمال الملك، راهي حسين آباد نيشابور شده است و اسماعيل 
آشتياني )1349-1271( مديريت مدرســه را برعهده دارد. اما 
برادران پتگر اين تجربه گران را به دســت مي آورند كه در هر دو 
مدرسه هنر زمانه شــان در تهران و تبريز تحصيل كنند. حاصل 
اين تجربه تأسيس نخستين مدرسه هنر خصوصي ايران در سال 
1319، كم و بيش همزمان با تأســيس دانشكده هنرهاي زيباي 
دانشگاه تهران است. آموزشگاه آنها نخســت در خيايان نادري، 
كوچه نوبهار، فعال مي شود. با اين حال بعد از يك بار تغيير مكان، 
2برادر در دهه1330 از هم جدا مي شــوند و هر يك مستقال كار 
مي كنند. با اين حال هنوز هم نام برادران پتگر به واسطه تأسيس 
يكي از نخستين آموزشگاه هاي خصوصي هنر در ايران در تاريخ 

به ياد مانده است.

  مهرداد رهسپار   ����������������������������������������������������

آگهي اجراي نمايشــنامه »خانــواده جنايتكار« به 
كارگرداني مادام طالشچيان در ســالن نكوئي. اين 
نمايشنامه در عراق، تبريز و تهران به زبان ارمني اجرا 
شده است. اســنادي از اين دست نشان مي دهد كه 
بخش هاي مهمي از تاريخ نمايش در ايران را نه صرفا 
در زبان فارســي معيار، كه بايد در زبان هاي تركي و 
ارمني جست وجو كرد؛ كاري كه اغلب مورخان تئاتر 
تا امروز به آن بي توجه بوده اند. اما نمايشنامه خانواده 
جنايتكار نمونه جالبي است و اصل نمايشنامه به زبان 
ايتاليايي و نوشته پائولو جاكومتي است كه به فارسي 
ترجمه شده، به وزارت معارف رفته تا مجوز بگيرد و 
بعد به زبان ارمني در سالن نكوئي به صحنه رفته است 
)منبع اسناد: سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري 

اسالمي ايران، شماره سند: 1429043(.

  سعید مروتي ������������������������������������������������������������������������������
 

باز هم عبدالحسين سپنتا، باز هم اردشير ايراني و باز هم استوديو 
امپريال فيلم. عشق ســپنتا به ادبيات اين بار در اقتباس ادبي از 
نظامي جلوه يافت. ســناريو در 1313 تنظيم شد و چون بيشتر 
ديالوگ ها از اشعار نظامي برگرفته شده بود و عمال قرار بود فيلمي 
موزيكال ساخته شود، در انتخاب بازيگران دقت بيشتري صورت 
گرفت تا لهجه بازيگران آسيبي به فيلم نزند. فخرالزمان وزيري در 
نقش شيرين و نصرت اهلل محتشم در هيأت خسرو ظاهر شدند و 
سپنتا هم نقش فرهاد عاشق پيشه را عهده دار شد. ايران دفتري 
و روح انگيز ســامي نژاد از ديگر بازيگران فيلــم بودند. مصطفي 
نورياني، نوازنده ويولن، موســيقي اختصاصي اي براي شيرين و 

فرهاد ساخت.
حاصل كار فيلمي شــد كه از آن به عنوان بهترين فيلم ســپنتا 
نام برده شــد. خرداد 1314 فيلم با نام »خســرو و شيرين« در 
سينماهاي ماياك و سپه اكران شد. فيلم در اكران دومش تغيير 
نام داد و اين بار با عنوان »شــيرين و فرهاد« در سينما سپه روي 
پرده رفت. عنوان اول احتماال انتخاب تهيه كننده و نام دوم مورد 

پسند كارگردان بوده.
كارگرداني كه از حاصل كارش رضايت داشت: »شيرين و فرهاد 
را بسيار دوســت دارم، چون آنچه را كه باور داشتم درست است، 
در اين فيلم انجام دادم. به خصــوص اينكه نه چون زمان دختر لر 
مبتدي بودم و نه چون زمان تهيه فيلم فردوســي در قيد زماني 
محدود و كوتاه و انجام يك ســفارش. « )تاريخ ســينماي ايران/ 

جمال اميد(
فيلم در سال هاي بعد هم نمايش هاي محدود و گذرايي داشت.

  ندا زندي ������������������������������������������������������������������������������������

حسن افشاري برخالف بسياري از هم صنفانش، كتابفروشي اش را در 
جنوب شهر تهران و جايي دور از مركز تاسيس كرد، اما مي دانست كه 
با كمي ابتكار مي تواند شرايط مساعدي براي بنگاه افشاري ايجاد كند. 
پس به سراغ »مترجمان رده دوم« كه در آن زمان كمتر شناخته شده 
بودند، رفت و داستان هاي تاريخي و عاشقانه مختلفي را كه عموما به 
قلم نويسندگان فرنگي نگاشته شده بودند در شكل كتاب هاي كوچك 
جزوه مانند و به اصطالح »پاورقي« طبع كرد. نوشته هايي از الكساندر 
دوما، ميشل زواگو، جك لندن، موريس مترلينگ، ويكتور هوگو و خالصه 
تنوعي از آثار سرآمدان زمان در اين كتاب ها به چشم مي خورد. فروشنده 
اين كتاب ها عموما دكه هاي مطبوعاتي بودند و خوانندگانش هم افرادي 

از طبقه متوسط كه سواد داشتند، اما درآمدشان كم بود. اينگونه بود كه 
هم شرايط فروش براي ناشر فراهم بود و هم شرايط خريد براي جمعيت 
عالقه مند. بنگاه افشــاري، معروف به بنگاه مطبوعاتي افشــاري، در 
سال هاي پيش از 1320 تأثير قابل توجهي بر كتابخواني داشت و شمار 
زيادي كتاب نيز به چاپ رساند. حيف و صد حيف كه درباره مؤسس و 

خانواده و خلف او اطالعات ثبت شده زيادي در دست نيست.
به عالوه، در همين سال، جلسه پنجم سلسله نشست هاي اداره انطباعات 
برگزار شدو تصميم گرفته شد تا ناشران و كتابفروشان بيش از پيش به 
تأسيس شركت هاي طبع و نشر تشويق شــوند و مولفان به تاليف در 
واليات مطبعه تاسيس شود و از اهالي علم و دانش واليات نيز حمايت 
معنوي شود. منابع درسي تأليف شــود و آموزگاران به ارائه نقد و نظر 

درباره كتب درسي بپردازند.

  حسین عصاران ������������������������������������������������������������������������������������������������

پس از بهره گيري هاي اوليه سينماداران ايراني از اجراي موسيقي در سالن هاي 
سينما، همزمان با تجربه ساخت نخستين فيلم ناطق در ايران، سويه ديگري از 
پيوند ميان سينماي ايران و موسيقي نيز رهنمون شد؛ آنجا كه اردشير ايراني در 
ساخت فيلم »دختر لُر« )1312( از آواز نيز به عنوان يك عنصر مؤثر در روايت فيلم 
استفاده كرد. پس از او عبدالحسين ســپنتا در تجربه ساخت دومين فيلم ناطق 
سينماي ايران، )شيرين و فرهاد- 1314(، مصطفي نورياني را براي ساخت آهنگ 
متن و همچنين ترانه سازي بر مبناي اشعار نظامي و وحشي بافقي به كار گرفت 
كه اين ترانه ها با صداي خود سپنتا و ايران دفتري در فيلم اجرا شدند و از اين راه 
بهره گيري و چه بسا استمداد سينماي ايران از موسيقي، به ويژه موسيقي باكالم 

)ترانه خواني( جلوه اي تازه تر و قالبي حرفه اي  تر به خود گرفت.

تجسمی

تئاتر

ماشين سانسور قرباني مي گيرد
مطبوعات

 عجب اين است كه همين تاريخ معجم جزو 
كتب درسي مدارس و مكاتب قديم بود
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تعطيلي»شفقسرخ«؛تبعيدرهنما
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 ليست آثار جالل الدين همايي بلندباالســت و چندوجهي. در كارنامه او 
مقاالت متعددي به چشم مي خورد كه هم شــانه با كتاب هايش بر زبان 
فارسي تأثير داشته اند؛ تأثير مستقيم و غيرمستقيم. همايي كه از حوزه 
علميه به مدارس و دانشگاه آمده بود، سنتي با خود آورد كه دنباله روهاي 
فراواني تا همين دوران دارد؛ سنت شفاهي. مقاالت همايي مملو از استنادها 
و خاطرات شفاهي  است و به تبِع همين شيوه، زبان و نثر و تركيبات شفاهي 
تاحدودي وارد مقاالت علمي و دانشگاهي شده است. فارغ از كج راه رفتن 

برخي در اين سال ها، اگر ســبكي كه همايي برگزيد به درستي استفاده 
مي شد مي توانست سنگ بناي زبان علمي كشــور باشد و در واژه گزيني 

و معادل سازي به كار آيد و امروز با چنين آشفتگي زباني مواجه نباشيم.
»هفت ساله بودم كه پيش پدرم كتاب نامه خسروان را به درس مي خواندم. 
كتابي بود چاپ سنگي به قطع كوچك با خط نستعليق خوش و تصويرهاي 
زيبا از پادشاهان قديم ايران شامل سلسله پيشداديان و كيان و ساسانيان، 
تأليف جالل الدين ميرزا، از شاهزادگان فاضل قاجاري كه شاهنامه فردوسي 
را از نظر سرگذشت تاريخي، مجرد از افسانه ها و صحنه سازي هاي رزمي و 
بزمي، خالصه و مختصر كرده و آن را به نثر فارسي سره بدون عربي نوشته 

است. درست ضد تاريخ معجم اديب فضل اهلل قزويني كه تاريخ شاهنامه را 
با نثر بسيار مغلق انباشته از مجازات و كنايات و لغات و امثال و اشعار عربي 
براي اتابك نصره الدين احمد از سلسله اتابكان لرستان تأليف كرده است 
و در مشكلي و اغالق دست  كمي از وّصاف دره ندارد. عجب اين است كه 
همين تاريخ معجم جزو كتب درسي مدارس و مكاتب قديم بود و من آن 
را پيش استاد مدرسه جديد به درس خوانده ام. باري، خانواده ما همه اهل 
علم و شعر و ادب بودند و از ديرباز با شاهنامه آشنايي داشتند. خوشبختانه 
همه از زن و مرد باسواد بودند. پدرم مردي به تمام معني عالم، اديب، شاعر 

و هنرمند بود.« 

محمد ناصر احدي ���������������������������������������������������������������������

در ســال1314، ديگر از مطبوعــات صداي مخالفــي به گوش 
نمي رسيد. اغلب روزنامه ها و روزنامه نگاران دردسرساز تارانده يا به 
محبس افكنده شده بودند. در اين وضعيت، حتي اگر كسي دنبال 
دردسر مي گشت، عرصه اي براي دردسرآفريني مهيا نبود. حكومت 
چنان زهرچشمي از جرايد گرفته بود كه تقريبا براي اغلب كساني 
كه سوداي دموكراسي در سر داشتند مسجل بود هواي سياست 
چنان گرفته و خفقان آور است كه اگر گرد و خاكي راه بيندازند، اول 
خودشان خفه خواهند شد. ماشين سركوب و سانسور رضاخاني 
دموكرات تر از آن بود كه بين خودي و غيرخودي فرقي قائل شود. 
گردانندگان اين ماشين بي رحم، همه را به يك چشم مي ديدند و 
هر كسي را كه قلم در دست داشت دشمن مي پنداشتند. در چنين 
اوضاعي، حتي خون شفق سرخ هم كه زماني در غائله جمهوريت از 
مدافعان رضاخان بود، مباح بود. روزنامه شفق سرخ به فاصله يك 
روز پس از منقضي شدن وكالت مجلس علي دشتي، لغو امتياز شد 
و خود او نيز با وجود همه موافقت ها و حمايت هايي كه از اقدامات 
رضاخان نشــان داده بود، به مدت 14 ماه به زندان افتاد. پايان تلخ 
شفق سرخ، حداقل براي جرايد و قلم  به دســتان آن دوره حامل 

اين پيغام بود كه مصالحه با ديكتاتوري، حتي به اميد رقم خوردن 
اصالحاتي كه نفعش به عموم برسد، سرانجام خوشي ندارد. در اين 
مقطع، رضاخان آنقدر بي طاقت و بي انعطاف بود كه روزنامه »ايران« 
را از زين العابدين رهنما گرفت و او را به لبنان تبعيد و مجيد موقر، 
مدير مجالت »مهر« و »مهرگان« را به جاي او منصوب كرد. هرچند، 
پس از شهريور 1320كه رضاخان ســقوط كرد، رهنما دوباره به 

»ايران« بازگشت.

شعر

نمایي از فیلم شیرین و فرهاد
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