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حقايقيتكاندهندهازمقايسهنسبتجمعيتوزميندرخوزستان

هجومشرکتهاینفتیوصنايعمختلفبهحريماهوازوحاشيههایآن
وتصرفزمينهاازسوینهادهایعمومی،امكانتوسعهشهر،

1ساماندهیحاشيهوتنفسراازشهروندانگرفتهاست

آمار سفر در تعطيالت

ســفرخودروييدرروزهايکروناييايرانبــازهمازبامداد
چهارشنبهگذشتهتابامدادروزيكشنبهرکوردزدومسافران
جادهايبيتوجهبههشدارهايستادمليمقابلهباکروناکهاز
آنهاخواستهبودازهرگونهسفرغيرضروريخودداريکنند،
بهدلجادههايکشورزدندو3استانشماليبازهمميزبان

بيشترينحجمترددمسافرانشد.
براســاسپيگيريهمشهريازآمارســفرهايانجامشدهبه
شمالکشورو4محورپرترددمنتهيبهقزوين،زنجان،قمو
مرکزي،تاروزعاشوراتعداد3ميليونو947هزارو985مسافر

بهدلجادههايايرانزدند.
اگرچههنــوزآمارکاملمرتبطباســفر

ازسويوزارتخانههاومتوليانبخشســفردرايرانمنتشر
نشدهاست،امااطالعاتدريافتيهمشهريازمديريتراهها
وحملونقلجادهايمشخصکردکهاستانمازندران،همين
حاالکهکرونادرايرانميتازد،همچنانرکورددارســفربه
نوارسبزشمالياســتوپسازآن،اســتانگيالنوسپس
استانگلستانرکوردتازهســفردرروزهايکروناييايرانرا

شكستند.

3استانشماليکشورميزبانبيشاز2/6ميليونمسافرشدند
بيشاز1/2ميليونايرانيتنهادرروزمنتهيبهعاشوراسفرکردند
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 پيام مراسم عزاداري 
در حسينيه امام خميني ره

ما به انقالب دیجيتال 
نياز داریم

گفتوگوبارســولجعفرياندرباره
ضرورتديجيتالسازيمنابعآرشيوي

آياســالتحصيلــيجديدبراي
آموزشآنالينآمادهاست؟

خانوادههاچهمشكالتيباآموزش
آناليندارند؟

سناريويآموزشوپرورشچيست؟

انتشارآمارماهانهمعامالتمسكن
متوقفشد

چشم بندي وزارت راه 
در بازار مسكن

تحصيل روي خط شلوغ
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يادداشت
اميرناظمي؛ معاونوزيرارتباطاتورئيسسازمانفناورياطالعات

دردنيايموازيماکسيهستکهميخواهدازطريق
تلويزيونبرجامعهتأثيربگــذاردودرنتيجهتصميم
گرفتهاستکارخانهتلويزيونسازيبسازد!البتهيامادر
آندنيايموازيزندگيميکنيميااينحكايتدنيايامروزماستوقتيميخواهند
ازطريقفضايمجازيبرجامعهتأثيربگذارند؛امابهجايتوليدمحتوايشبهفكر
ايجادپلتفرمميافتند.امروزنگاهبهاينترنت،رقابتميان2ديدگاهکليدياســت؛
2ديدگاهيکهتوليدکننده2نوعسياســتمختلفوالبتهسرنوشتمختلفهم

هست.ايندوديدگاهتفاوتنگاهبهدوگانهمحتواوپلتفرماست:
ديدگاه1پلتفرمساز:کسانيکهوزنپلتفرمرامهمترازمحتواميدانندواولويترا
تصاحبوتملكپلتفرمميدانند.آناندرراهتأثيرگذاري،پلتفرمرامهمترميدانند.
ديدگاه2محتواسازي:کسانيکهيابهدليلمهمتربودنمحتوايابهدليلمزيتنسبي
مليباالدرتوليدمحتوانسبتبهتوليدپلتفرميابهدليلامكانپذيريباالترتوليد

محتواآنرامهمتروتأثيرگذارترازتوليدپلتفرمميدانند.
ديدگاهنخستبرايدستيابيبهپلتفرماســتکههرچيزرابهانهميکندتاپلتفرم
خارجيرامسدودسازدوازهرموقعيتيبهرهميگيردتاپلتفرمخودراجايگزينآن

کند؛حتياگربهانهاشکروناوآموزشمجازيدانشآموزانباشد!
ديدگاهدومهدفــشپلتفرمنيســت،بلكهدردرجــهاولتوليدمحتــوادرهمه
پلتفرمهاســتودردرجهدومتأثيرگذاريبرپلتفرمهابــرايپذيرشقواعديکه

مطلوبميداندوالبتهبديهياستکهتأثيرگذارينميتواندصددرصدباشد.
ديدگاهدومهرپلتفرميرافرصتيبرايتوزيــعمحتوايشميداند؛درحاليکهدر
ديدگاهاولهرپلتفرمتهديدياستبرايتوزيعمحتواييکهکنترليبرآننيست.
بهعبارتيديگر،ديدگاهنخستديدگاهيمهندسيزدهاست؛وادامههماننگاهي
استکهدوستداردتابرايهمهچيزراهحلهايفنيارائهدهد.اينديدگاهازروزي
ميترسدکهمحتوايموردعالقهاشتوســطپلتفرمهابامحدوديتروبهروشود؛

ترسيکهنميشودگفتبيراهاست.
درتقابلميان2ديدگاه،بافرضهميشگيمنابعمحدودوضرورتانتخابراهبرد،
پرسشهايکليديچنينهستند:آيابرايرويايپلتفرمسازيمافرصتومنابع
محتواسازيراازدســتنميدهيم؟آياهرروزيکهماازدستميدهيم،فرصتي

نيستکهازکفمحتواسازخارجميشود؟
هردوديدگاهادلهخودرادارندوميتوانندباهمنبردکنند،امااگرحاصلايننبرد
ازدستدادنفرصتباشد،اسمشيكتهديدمليميشود؛همانجاييکهمنافع
مليقربانيميشود.تصميمگيريبرايانتخابيكياز2گزينه،تصميميسخت
اســت؛چراکههرگزينهطرفدارانومخالفانجديخــودرادارد.انتخابهريك
بهمعنايازدستدادنکوتاهمدتبرايبهدستآوردنبلندمدتاستودرنهايت

بسيارهمهزينهبراست.
درادامهداليليارائهميشــودکهبراساسآنديدگاهپلتفرمســازدربرابرديدگاه
محتواســازهمتأثيرگذاريپايينتروهمامكانپذيــري)واقعگرايي(پايينتري
دارد.بهعبارتديگر،کسانيکهبرتوسعهپلتفرمها،آنهمبهقيمتمسدودسازي
پلتفرمهايديگراقدامميکنند،دربلندمدتاقدامــيدرخالفمنافعمليانجام

ميدهند.مينويسمتاآيندگانيقضاوتکنندکهکدامراهبرددرستبود.

مزیت ملي صنایع خالق
درکتاببادبادكبازبهقلمخالدحســيني،جاييهســتکهشخصيت1

اصليداســتانازفيلمهايدورانکودکياشدرکابلآنروزها
مينويسد؛جاييکهکودکانافغانستانيدرسينماهابهتماشاي

فيلمهايوسترنمينشستندواينفيلمهاکهدرايراندوبلهوصداگذاريميشد،
آنانرابهاينفكرانداختهبودکهجانوينايرانياست!

دنياي تلویزیون سازهاي 
بي برنامه!

ادامه در 
صفحه6

ديدگاه
آیت اهلل قربانعلي  دري نجف آبادي؛   عضومجمعتشخيصمصلحتنظام

بزرگداشــتوتعظيــمشــعائرالهينشــانهتقواي
دلهاست.يكيازارزشــمندترين،انسانسازترينو
حياتبخشترينشعائراســالمياقامهشعائرکربالو
امامحسين)ع(وبرپاداريعزايسيدوساالرجواناناهلبهشتاست.شرايطجاري
وبيماريکروناسالعجيبيراپديدآوردوعزاداريهايماهمحرمهممتفاوتاز
محرمهاوعزاداريهايسالهايگذشتهرقمخورد؛محرميهمراهباعشق،ايمان
وايثارباهمدليومواسات،بانظموانضباطديدنيباهمتهايبلندودلهايپاك
وبهيادماندني؛محرميکهعمقوفاداريملتماودوستدارانحضرتاباعبداهللرا

بيشازگذشتهبهجهانياننشانداد.
دراينايام،دشمناناســالموانقالبازمدتهاقبلباتخريبوتبليغدروغينو
شانتاژخبريبهدنبالضربهزدنبهعزاداريحضرتسيدالشهدا)ع(وزيرسؤالبردن
شكوهوعظمتمحرموعاشوراوعزادارانحســينيبودهوتمامتوجهآناندراين
مسيربهملتبزرگماوحماسهبزرگکربالوسوگواريهايعاشقانهدوستداران
اهلبيت)ع(دراياممحرممعطوفبود.آنــانباتحريفووارونهجلوهدادنحقايق
وسوژهسازيوبهانهتراشــيتالشکردندتابتواننددرانديشه،فكروروانجامعه
وملتهايديگرشبههايجادکردهوعزادارانحســينيرادلسردوروحيهآنهارا
تضعيفکنند؛چراکهميدانندحســينبنعلي)ع(،عاشوراوکربالمظهرغيرت،

شجاعتوظلمستيزياست.
محرمواهلبيت)ع(مظهرآزادي،آزادگيواستكبارستيزياست.محرمماهدفاعاز
حقوعدالت،دفاعازمظلومومقابلهباظالمانوطاغوتياناســت.محرمانسانساز
وتاريخسازاست.ايامزندهشدناسالماســت.ماهبيداريوفداکاريدرراهخداست
وازاينرو،خونغيرتعاشوراييدرزندهدالنميجوشدوراهعزتوشرفرابهما
ميآموزدومسئوليتهايسنگينيرابرايدلدادگاناردوگاهاباعبداهلل)ع(همراهدارد.
محرمماهياســتکهمحباناهلبيت)ع(دراشــكالگوناگونبهاحيايعاشورا
ميپردازندودرسقياماهلل،بندگي،اطاعت،نماز،عبادت،ســجده،دعاواستغاثه

راميآموزند.
عاشقانابيعبداهللالحسين)ع(درســالجاريوباشيوعويروسکروناوبارعايت
دستورالعملهايبهداشتيتالشکردندتامراسمباشكوهعزايحسينيراهمراه
اقداماتبهداشتيانجامدادهوسالمتوبهداشتعموميراهمراهصالبتديني،
اعتقاديوايمانيبهنمايشبگذارندوعظمتســوگواريوعشــقوشوروحال
حسينيراهمراهســالمتوبهداشــتفرديواجتماعيراهمراهباشوروشوق
حسينيبهزيباترينوجهترســيمودرکنارآنازبهداشتوسالمتعمومينيز
پاســداريوصيانتکنند.ملتايران،درايناياممنزلبهمنزلباکاروانکربالو
ساالرشهيدانمنزلگاههايبهداشتوسالمت،احسانوهمدلي،ايثاروفداکاري،
توليدوخدمت،برادريومحبترانيزطيکردندوهمسفرباکاروانعشق،نينامه
دلدادگيوشورونشاطراهياندلدادگيودلباختگيراسرودندوحقمطلبراادا
کردندوسجادههايخلوصراباميکربالييانبههمآميختندودرسجهادسالمت
راهمراهکرامتخونشــهيدانومصالحامتاســالميوتعظيمشعائراسالميو

انقالبيبهنمايشگذاشتند.
واضحاستکهدانشگاهامامحسين)ع(ومكتبکربالهميشهودرهرحالچراغراه
استوتعطيليبردارنيست.تاکتيكهاتغييرميکنند،اماآرمانهاواهدافمتعالي
وارزشهاواصولهموارهثابت،پايدار،راهگشاوراهنماستوبايدمتناسبباشرايط

باجديتوتوکلبرخداونددنبالشود.
عاشقاناهلبيت)ع(نيزهرگزمراســممحرمراحتيبهبهانه
کروناتعطيلنكرده،بلكهباتغييــرتاکتيكهادرقالبپويش

هرخانهيكحســينيهآنرابهدرونمنازلبردهودرسختترينشرايطهمواره
کوشيدهاندتااينچراغدرخشانوحياتبخشپرفروغبماند.

 مكتب كربال هميشه 
و در هر حال چراغ راه است

نگاه
محمد كاموس؛ دبيرگروهايرانشهر

حاشيهنشينيتعريفواحدينداردوبنابرجغرافيا
وفرهنگ،درهرشــهرياکشــوربانوعخاصياز
اينپديدهشــهريواجتماعيروبهروهســتيم.
امــادرعموميتريــنتعريــف،حاشيهنشــيني
همراهبا»رشــدجمعيت«مطرحميشــودکهدرنهايتمنجــربهافزايش
تعدادشهرهادرهرکشــورخواهدشــد.افزايشروستاها،شــهرهاوحتي
اســتانها،گواهيبراينمدعاســت؛همانطورکهدرگذشــتهدرکشورهاي
توسعهيافتهحاشيهشهرهاتبديلبهمحلزندگياقشارکارگريشدوهمين
موضوعبهگسترشمســاحتشــهرودرنهايتتوسعهدربســياريازآنها

انجاميد.
اماکارشناســانيكيازمهمترينعواملحاشيهنشينيدرايرانرا»اصالحات
ارضي«ميدانندکهدرنتيجهتمرکزگراييســرمايهدرشــهرهاوگسترش
حكومتمرکزياتفاقافتادودرنهايتمنجربهمهاجرتروستاييانبهشهرها

برايکسبرفاهواشتغالشد.
جمعيــتشهرنشــينکــهدردهــه40حــدود33درصــدازجمعيــت
کلايــرانراتشــكيلمــيداد،پــسازاصالحــاتارضــيواجــراي
برنامههــايتوســعهايبــه64درصــددراواخــردهــه50رســيدو
امــروزبيــشاز70درصدجمعيــتکشــوردرشــهرهاســكونتدارند.
جداازتوسعهنامتوازنتراکمشهريدرشهرهايکشور،آمارحاشيهنشينان
نيزبنابــراعالممســئوالنرقميبيــشاز11ميليوننفررانشــانميدهد
وامــروزهدراغلباســتانهايکشــوروبهويژهدرکالنشــهرهابــاپديده
حاشيهنشــينيمواجهيم.دراينبيناســتانهاييمانندخراســانرضويبا
بيشازيكميليوننفرحاشيهنشــيندررتبهاولوخوزســتانبا850هزار
حاشيهنشــين)آمارغيررســميبيشازاينهاســت(دررتبهدومازايننظر

قرارگرفتهاند.
البتههميشــهجمعيت،نكتهقابلتاملحاشيهنشينينيستوبرايمثالدر
شــهريمانندکرج،وجودزندانها،خانوادهزندانيانرابهحاشيهنشيناناين
شهرتبديلکردهيادريزد،هجوماتباعبيگانهحاشــيهرابهجايزمينهاي
اطرافبهقلبشهرکشاندهاست.شهرهايديگرهمبهداليلمختلفيميزبان
حاشيهنشينانهســتند،اماوجهمشتركانواعحاشيهنشــيني،جايخالي
مولفههاييچون»عدالتاجتماعي«زيرســايهفقرونبــودامكاناترفاهي،

بهداشتيوامنيتدراينمناطقاست.
ازسويديگر،باتوسعهحاشيهنشينيدرايرانشاهدتقابلفرهنگهاهستيم.
هرچندايناتفاقمنجربــهپيدايش»خردهفرهنگها«شــدهکهخودتأثير
مستقيمدرچندپارهشدنفرهنگاصلييكجامعهدارد،اماهمچنانميتوان
معضلاصليحاشيههارامشكالتفرهنگي،اقتصاديواجتماعيدانستکه
زمينهرابرايبروزآسيبهاياجتماعيمانندنزاع،اعتياد،سرقت،فقروفحشا

ايجادکردهاست.
بهنظرميرسدفرارازحاشيهنشــينيغيرممكناست،زيراباافزايشجمعيت
چارهايجزايننيست،اماچراييپيدايشحاشيهنشــينيدرهرشهررابايد

مختصهمانمنطقهبررسيوکارشناسيکرد.
چارهحاشيهنشينيدرايران،حذفحاشيههانيست،بلكهترجمهايصحيحاز
مفهومعدالتوکارشناسيبراساستفاوتهاياقليميهرمنطقهاست.يكجا
ممكناستساماندهيحاشيههابامشكلکمبودزمينروبهروباشدويكجا
بهدليلغيربوميبودنساکنان،مسائلفرهنگيدستوپاگيرشدهباشدامابه
هرحال،حاشيهنشــينانمانندديگرافراد،سرمايهجامعهايبهشمارميآيند
کهبايدازحقوقشهرونديمناسببرخوردارباشند؛سرمايهايکهسودآندر

نهايتعايدفرهنگواقتصادهمانجامعهخواهدشد.

حاشيه هاي یك شهر

همشهريازعزاداريهايمتفاوتتاسوعاوعاشورايحسينيامسالگزارشميدهد
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850هزارحاشيهنشــين،خوزستانرابهدوميناســتانازنظروسعت
سكونتگاههایغيررسمیتبديلکردهاست؛آماریکهطبقسرشماریایرانشهر

ســال95باجمعيتخراسانشــمالیبرابریمیکندوازاســتانهای
خراسانجنوبی،کهگيلويهوبويراحمد،سمنانوايالمبيشتراست.400تا500هزار
نفرازجمعيتحاشيهنشينخوزستاندربيشاز5هزارهكتارازاراضیبافتناکارآمد
اهوازسكونتدارند،درشرايطیکهبرایمثال580هزارنفرجمعيتاستانايالمدر

2ميليونهكتارمساحتپراکندهاند.

معضل زمين  و مالكيت در اهواز
مقايسهنسبتجمعيتوزمينمياناهوازوايالمبهخوبیگويایدغدغهعضوشورای
شهراهوازاستکهمهمترينمشــكلســاماندهیبافتناکارآمدرا»کمبودزمين«
میداند.»رحيمکعبعمير«اينمشــكلرانهتنهامربوطبهمناطقحاشيهایاهواز
ازجملهکویسيدخلف،روستایابوالفضل،عيندو،سياحیومندلیمیداند،بلكهبه

مواردیازمناطقداخلشهرچونگلستانهماشارهمیکند.
اوبااســتنادبهاينكهبخشیاززمينهایاهوازوحاشــيهاينکالنشهرتحتمالكيت
شرکتنفتوبسياریاززمينهاهمدراختياربنيادهایمختلفاست،حاشيهنشينی
رادرخوزستانواهوازدارایشرايطويژهایمیداندکهموضوعمنطقهمعروفروستای

ابوالفضل،بخشکوچكیازآناست.
کعبعميرتوضيحمیدهد:»شهرداریدربســياریازمناطقنمیتواندکاریانجام
دهدچونزمينندارد.بهعنوانمثالدرکویسياحیبرایساختپارك،زمينیدر
اختيارشهردارینيستوهمهاراضیدرتملكبنيادمستضعفانياستاداجرايیفرمان

امام)ره(است.«

ردیف اعتباری برای شهرداری ها
مشكلگسترشحاشــيهدراهوازفقطزميننيست.بسياریازطرحهایعمرانیاين
کالنشهرمانندمتروبهدليلکمبوداعتبارسالهاستبالتكليفماندهومسئوالنشهری

اهوازنتوانستهاندآنهاراپيشببرند.
عضوشورایشهراهوازبهاينموضوعهماشارهمیکند.کعبعميرمیگويد:»برایحل
معضلحاشيهنشينیدراهوازکهجمعيتآنهابرابريكشهراست،بايدهمهسازمانها
بهکمكبيايندوبايكبرنامهگستردهشهری،رفاهی،فرهنگی،اجتماعیوورزشیبا

پيوستمطالعاتاجتماعیشروعبهفعاليتکنند.«
بهاعتقادوی،منابعمالیشهرداریباوضعيتامروزکهبيشاز80درصدمردمدرشهرها
زندگیمیکنند،جوابگوینيازهایعمرانی،رفاهی،فرهنگی،ورزشی،اجتماعیواقتصادی
مردمنيست.دولتونمايندگانمجلسبايددروضعيتفعلیشهرداریهاتجديدنظرکنند
ومانندوزارتخانههاساالنهرديفاعتباریبرایکارهایعمرانیو...ايننهاددرنظربگيرند.

بدهكاری وزارت نفت به اهواز 
مشكالتمالیدرشرايطیبرسرراهتوسعهاهوازوخوزستانقرار

داردکهبسياریازصنايعبزرگکشوردراينمنطقهشكلگرفتهاندوبخشزيادیاز
درآمدکشورازهمينخطهبهدستمیآيد.

اهواز؛ شهر  بي زمين

سوگواری زیر آسمان شهر

ادامه در 
صفحه12 

صفحه هاي 2، 3  و 12 را بخوانيد

ادامه در 
صفحه10

صفحه2
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شهرها و روستاهاي ایران امسال نيز با 
برپایي مجالــس روضه و عــزاداري، محرم

حســيني  عاشــوراي  و  تاســوعا 
1۴۴2قمري را به سوگ نشستند. این مراسم اگرچه با 
شكل و شمایل متفاوتي نسبت به سال هاي گذشته 
برگزار شد، اما عزاداران شــور و شعور حسيني را در 
عزاداري هاي توأم با رعایت پروتكل هاي بهداشــتي 
بيماري كرونا به نمایش گذاشتند. دسته جات عزاداري 
جاي خود را به تجمع منظم و فاصله گذاري شده مردم 
در فضاي باز مساجد، حسينيه ها و اماكن مذهبي داده 
بودند و هيئت  هاي مذهبي بيشــترین بهره را براي 
برپایي جلسات روضه آنالین خود بردند. گذرگاه ها، 
ميدان ها و معابر روباز خيابان ها امسال ميزبان اصلي 

تجمعات عاشورایي مردم بودند. 
عزاداران حســيني همزمان با ظهر عاشــورا و بانگ 
اذان، نماز ظهــر عاشــورا را به تاســي از اباعبداهلل 
الحســين)ع(، اقامه كردند. نماز امسال ظهر عاشورا 
در فضاي بــاز برگزار شــد و در تهــران حرم مطهر 
حضرت عبدالعظيم)ع(، ميدان امام حسين)ع( و سایر 
مكان هاي تعيين شده از سوي ادارات تبليغات اسالمي 
ميزبان نمازگزاران بود. صفوف فاصله گذاري شــده 
نمازگزاران تصاویر كم نظير این عزاداري ها بودند. نماز 
ظهر عاشوراي امسال در مشهد نيز به امامت آیت اهلل 
احمد علم الهدي، نماینده ولي فقيه در خراسان رضوي 
و با رعایت فاصله اجتماعي و پروتكل هاي بهداشتي در 
صحن هاي مختلف حرم مطهر حضرت امام رضا)ع( و 
خيابان هاي منتهي به حرم اقامه شد. نذورات تاسوعا 
و عاشوراي حســيني نيز عمدتا در قالب كمك هاي 
نقدي به مناطق محروم و نيازمندان در سراسر كشور 

اختصاص یافتند.

نداي لبيك يا حسين در كربال
آیين هاي ویژه دهمين روز محرم در كربالي معلي و 
دیگر عتبات مقدسه و شهرهاي مختلف عراق نيز با 
حضور هزاران زائر داغدار حسيني برگزار شد. در این 
مراسم یكي از مقتل خوانان داستان كامل روز عاشورا 
را براي عزاداران خواند و با پایان مقتل خواني، عزاداران 
تا اذان ظهر شــروع به عزاداري كردند. این مراسم با 
اقامه نماز جماعت ظهر و عصــر ادامه یافت. پيش تر 
وزارت بهداشت عراق با صدور بيانيه اي اعالم كرده بود 
كه عزاداران حسيني مي توانند با رعایت پروتكل هاي 
بهداشتي به عزاداري در كربالي معلي بپردازند. مراسم 
»ركضه طویرج« نيز بعد از ظهر روز یكشنبه در ميان 
تدابير شدید امنيتي و با رعایت پروتكل هاي بهداشتي 

برگزار شد.
به گزارش تسنيم، »ركضه طویرج« یكي از بزرگ ترین 
تجمعات بشري در دنياســت كه ساالنه هنگام ظهر 
عاشوراي محرم به مناسبت شهادت امام حسين)ع( و 
یاران و اصحابش برگزار مي شود. عزاداران پس از اقامه 
نماز ظهر از منطقه »قنطره الســالم« واقع در شرق 
شهر به سمت بارگاه امام حســين)ع( به شكل فوج 
فوج درحالي كه لبيك یا حسين و یاحسين، یاحسين 
سر مي دهند به نشانه لبيك به نداي امام حسين)ع( 
در روز عاشورا و هنگامي كه تنها و بي یاور شد، فرمود: 
»آیا كسي نيست مرا یاري كند«، مي روند. درباره این 
آیين ویژه مردم عراق روایت هاي مختلفي وجود دارد 
و برخي آن را مرتبط با حادثه عاشــوراي 61هجري 
مي دانند كه بخشي از انصار اباعبداهلل الحسين)ع( از 
قبيله بني اسد نتوانســتند به موقع خود را به معركه 
عاشورا برسانند. سایت رسمي عتبه حسيني درباره 
تاریخچه این مراســم عاشورایي نوشــته است كه 
عزاداران در پاســخ به نداي »هل مــن ناصر« امام 
حسين)ع( در ظهر عاشوراي محرم سال 61هجري 

قمري، شعار »لبيك یا حسين)ع(« سر مي دهند.
هزاران نفر از مردم یمن نيز به مناســبت فرا رسيدن 
عاشوراي حسيني)ع( در استان هاي صنعاء و صعده 
تجمع كردنــد. شــركت كنندگان در ایــن تجمع 
حسيني)ع( با در دست داشــتن پالكاردهایي شعار 
»هيهات منا الذله« را ســر دادند. یمني ها همچنين 
اعالم كردند كه عزم و اراده خود براي تداوم مقاومت در 
برابر متجاوزان را از عاشورا الهام مي گيرند. در نيجریه 
نيز مراســم عزاداري با حمله پليس بــه عزاداران به 

خشونت كشيده شد.

حمله نظاميان هندي به عزاداران حسيني در كشمير 
دســته هاي عزاداري اما در كشمير با حمله سنگين 
نظاميان هندي مواجه شدند. مردم مسلمان كشمير 
همزمان با تاسوعا و عاشوراي حسيني اقدام به برپایي 
دسته هاي عزاداري در خيابان هاي شهرهاي مختلف 
كردند. نظاميان هندي ضمن یورش به دســته هاي 
عزاداري اقدام به ضرب و شتم شدید مردم مسلمان 
كشمير كرده و ده ها نفر را مجروح كردند. هند ضمن 
اعالم حكومت نظامي برپایي دســته هاي عزاداري 
حسيني در كشــمير را ممنوع كرده بود، ولي مردم 
مسلمان كشــمير با شكســتن حكومت نظامي به 
عزاداري پرداختند. مردم كشــمير در این خصوص 
اعالم كردند؛ به دليل شــيوع بيمــاري كرونا امكان 
عزاداري در داخل خانه ها و حســينيه ها وجود ندارد 
و نظاميان هندي نيز هرگونه تحركي خارج از منازل 
را به شدت ســركوب مي كنند. هند از یك سال قبل 
ضمن لغو خودمختاري كشمير تالش كرده به صورت 
یكطرفه كشمير را بخشي از خاك خود قلمداد كند كه 
با مخالفت مردم كشمير و بسياري از كشورهاي جهان 
مواجه شده است. نظاميان هندي طي 30سال اخير 
بيش از 100هزار مسلمان كشميري را كشته و باعث 

مفقود االثر شدن 10هزار نفر دیگر شده اند.

گزينه مكتب كربال روشن است: هيهات من الذله 
دبيركل حزب اهلل لبنان یكشــنبه در ســخناني به 
مناسبت عاشوراي حسيني با بيان اینكه جنگ یمن، 
جنگي آمریكایي است، گفت: ما مخالفت قاطع خود 
را با رژیم غاصب صهيونيستي اعالم مي كنيم؛ حتي 
اگر همه جهان این رژیم را به رســميت بشناســند. 
سيدحســن نصراهلل، دبيركل حزب اهلل لبنان در این 
سخنان ضمن تسليت به مناسبت عاشوراي حسيني 
گفت: هرگاه باطل حاكم شــود و حق غریب و بلكه 
متهم شود، آن جاست كه از همه مومنين و آزادگان 
توقع مي رود كه دست به اعتراض بزنند؛ اعتراضي كه 
ممكن است تا پاي شهادت هم بكشد.گزینه مكتب 
كربال روشن اســت: هيهات من الذله. وي گفت كه 
ملت هاي منطقه خواهان زندگي آزادانه و عزتمندانه در 
كشورهایشان با همه منابع و ثروت هاي ملي هستند و 
مي خواهند در كشوري با حاكميت كه مقابل هژموني 
آمریكا و غارت منابع شان مي ایســتد زندگي كنند. 
ما ملتي عاشورایي هســتيم و هيچ گاه زیر بار ظلم و 
خواســته هاي ظالمانه نمي رویم. ما كنار مبارزان و 
مجاهدان با اشغالگري در فلسطين، قدس و لبنان و هر 
سرزمين عربي اشغال شده اي مي مانيم. محور مقاومت 
نماد حق عليه باطلي است كه نماینده آن آمریكاست 
و یكي از شاخص هاي مهم در قدرت محور مقاومت 
رویارویي با جنگ جهاني كه سال ها پيش آغاز شده 
و پيروزي در این جنگ است. همانطور كه ما و ایران 
در سال هاي اخير در لبنان، فلسطين، سوریه و عراق 

و یمن پيروز شده ایم در آینده هم پيروز مي شویم.
نصر اهلل در مخالفت با هرگونه ســازش و عادي سازي 
روابط با اســرائيل گفت: ما مخالفت قاطع خود را با 

رژیم غاصب صهيونيستي اعالم مي كنيم، حتي اگر 
همه جهان این رژیم را به رســميت بشناسند. ما با 
همه اشكال عادي ســازي  روابط با اسرائيل مخالفيم 
و بار دیگر بــر موضع مان در مخالفــت و محكوميت 
موضع رهبران امارات و تصميمات شــان در این باره 
تأكيد مي كنيم. اسرائيل حتي آبروي مقامات امارات 
را هــم حفظ نكــرد. كاري كه امــارات كرد خدمت 
مجاني به ترامــپ در بدترین روزهاي سياســي اش 
و خدمتي رایگان بــه بنيامين نتانياهــو در بدترین 
دوران سياسي اش است. اسرائيلي ها حتي توجيهات 
اماراتي ها براي توافق عادي سازي  روابط را هم تأیيد 
نكردند و در همان روز عادي سازي  دروغ شان را فاش 

كردند.

مبارزه عليه سازش با اسرائيل
رهبر شــيعيان بحرین هم در ســخناني مبــارزه با 
عادي ســازي روابط با رژیم صهيونيســتي را نمونه 
مبارزه امام حسين)ع( عليه حكومت یزید دانست و 
گفت: امت اسالمي امروزه پيش روي یك امتحان قرار 
دارد. براســاس گزارش فارس، شيخ عيسي قاسم در 
سخناني به مناسبت شب عاشوراي حسيني، گفت كه 
اگر دنباله رو امام حسين )ع( هستيم، باید عليه سازش 
و صهيونيســت ها برخيزیم. او گفت: »حسين)ع( از 
ســازش با یزید خودداري و بر ظلم او شورید و كسي 
كه در جبهه حسين)ع( است باید در جنگ با یهود و 

سازش حضور یابد.«
شيخ عيسي قاسم درخصوص اوضاع بحرین نيز گفت 
كه در این كشور هرساله نبرد یكجانبه  و سياسي عليه 
منبر امام حسين برپا مي شــود و به امام حسين)ع( 
مي گویيم كه ما با شمایيم نه با دشمنان تان. او تأكيد 
كرد: »سخن شيعه و سني نيســت، نبرد دیروز نبرد 
امروز نيز اســت و چيزي تغيير نيافتــه و گروهي با 
كردارشان به بهشت و گروهي به جهنم رفتند و امروزه 
هم ما در برابر یــك امتحان قرار داریــم.« این عالم 
بحریني همچنين گفت كه اتبــاع یزید و حاميانش 
امروز نيز همان منــش و راه را در پيش گرفته و هر 
شــخصي كه در راه تغيير شــرایط هزینه مي كند و 

اخالص به خرج مي دهد را ترور معنوي مي كنند.

  ميليون ها عزادار حسيني در ایران و دیگر كشورهاي دنيا 
مراسم عزاداري شهادت آقا اباعبداهلل را به جا آوردند

  در كشمير مراسم عزاداري با خشونت پليس همراه شد
  در لبنان و بحرین سيدحسن نصراهلل و شيخ عيسي قاسم از 

رهبران عربي خواستند با درس گرفتن از سيره امام حسين)ع( 
دست از سازش با رژیم صهيونيستي بردارند

در كشمير مراسم عزاداري با هجوم پليس به عزاداران به خشونت كشيده شد.

در كربال  نداي لبيك يا حسين در بارگاه مطهر امام حسين )ع( به آسمان برخاست.

عالم در عزاي حسينع

گزارش

آخرين تير آمريكا به برجام خطا رفت
آمریكا پس از نااميدي از بازگرداندن تحریم هاي تسليحاتي ایران از طرف 
شوراي امنيت سازمان ملل به سراغ گزینه نهایي خود رفته تا با یك تفسير 
خودسرانه از قطعنامه2231 شوراي امنيت، تحریم هاي ایران را احيا كند؛ 
اقدامي كه حتي جان بولتون مشاور سابق امنيت ملي آمریكا آن را احمقانه 
خوانده است. مایك پمپئو، وزیر خارجه آمریكا در یك تویيت نوشت: هفته 
گذشــته، ایاالت متحده آمریكا روند 30روزه را فعال كرد تا تقریبا همه 

تحریم هاي سازمان ملل عليه ایران بازیابي شود. 
وي در ادامه مدعي شد كه پس از آنكه شوراي امنيت نتوانسته ماموریت 
خود براي حفظ صلح و امنيت بين المللــي را تأیيد كند، این تحریم ها از 
نيمه شب به وقت گرینویچ در تاریخ 20سپتامبر )30شهریور( بازمي گردد.

به ادعاي او،  اگر هریك از اعضاي شوراي امنيت قطعنامه اي براي تمدید 
تعليق تحریم ها ارائه بدهد، ایاالت متحده با آن مخالفت خواهد كرد. اگر 
هيچ قطعنامه اي ارائه نشود، تحریم ها عليه ایران در 20سپتامبر باز خواهد 

گشت. این چگونگي عملكرد قطعنامه2231 است.
ادعاي پمپئو در حالي اســت كه آمریكا حتي مسير شكلي مكانيسم حل 
اختالف در برجام و قطعنامه2231 شوراي امنيت را هم طي نكرده، چون 
براساس این 2ســند اگر طرفي مدعي نقض تعهدات از سوي ایران شود 
مي بایست با حســن نيت براي حل اختالف تالش كرده و به شوراي حل 
اختالف برجام مراجعه كند و درصــورت باقي ماندن اختالف در یك بازه 
زماني مشخص جلسه وزیران خارجه تشكيل و سپس موضوع به شوراي 
امنيت ارجاع شود اما آمریكا با خروج از برجام تنها ناقض این توافق به اذعان 
جامعه بين المللي و اعضاي برجام بوده است؛ بنابراین اساسا امكان استفاده 

آمریكا از مكانيسم حل اختالف برجام وجود نداشته است. 
مهم ترین علت تكاپــو و تقالي آمریكا در  ماه هاي اخير نزدیك شــدن به 
27مهرماه موعد لغو تحریم تسليحاتي ایران براساس برجام است. آمریكا 
براي جلوگيري از این رخداد،  ماه گذشــته قطعنامه تمدید تحریم هاي 
تسليحاتي ایران را به شوراي امنيت برد اما از 15رأي تنها موفق به جلب 
رأي كشور دومينيكن شــد؛ با این حال تالش كرد با ادعاي عضویت در 
برجام، مكانيسم ماشه را فعال كند كه البته شكایت این كشور به شوراي 
امنيت با بي اعتنایي 13عضو شــورا مواجه شــد و به رغم این شكست در 
تالش است رأســا اعالم كند كه تحریم هاي ایران بازگشته؛ موضوعي كه 
اگر به عنوان یك قطعنامه یا مصوبه از سوي شــوراي امنيت تأیيد نشود 
شكستي فاحش در كارنامه دیپلماسي دولت آمریكا به ثبت خواهد رسيد، 
چون كشــورهاي جهان براي اجراي قطعنامه هاي بين المللي مصوبات 
شوراي امنيت كه در وبسایت این سازمان قرار مي گيرند را محل مراجعه 

قرار مي دهند.
در همين رابطه محمدجواد ظریف، وزیر خارجه كشورمان روز جمعه در 
تویيتي سعي كرد خروج آمریكا از برجام را با یك مثال عيني نشان دهد. 
او نوشت: روشن است كه آنها نه فهمي نســبت به »حقوق« دارند و نه از 
ملل متحد چيزي مي دانند. شاید این یك مثال براي آنها روشن كند: شما 
ســال2018 از برجام طالق گرفتيد، قرار داشتن نام شما در سند ازدواج 
بي معناست. سعيد خطيب زاده، ســخنگوي وزارت خارجه ایران هم به 
تویيت وزیر خارجه آمریكا واكنشي تویيتري نشان داد و نوشت: 13عضو 
شوراي امنيت، ازجمله رئيس شورا اعالم كرده اند آمریكا به دليل آنكه عضو 
برجام  نيست، از اساس هيچ جایگاه قانوني ندارد تا بتواند به قطعنامه2231 
متوسل شود. عقربه هاي ساعت فقط در جهان خيالي موازي پمپئو حركت 
مي كنند. این امر وقتي اتفاق مي افتد كه یك استاد سابق جاسوسي، رهبر 

دستگاه دیپلماسي ایاالت متحده مي شود.
 مجيد تخت روانچــي، نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد هم در 
تویيتي نوشــت: تحقير حقوق بين الملل توســط آمریكا به حد جدیدي 
رسيده است. آمریكا ناقض برجام و قطعنامه2231 شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد است، به عمد قطعنامه2231 را تفسير غلط مي كند و اعضاي 
سازمان ملل -اعم از نزدیك ترین متحدانش- را به خاطر مقابله با زورگویي، 
تهدید مي كند. یكجانبه گرایي آمریكا ســازمان ملل را تضعيف مي كند. 

اقتدار شوراي امنيت در خطر است.
با این حال دیروز رسانه ها گزارش دادند كه تروئيكاي اروپایي مذاكراتي 
با واشنگتن درباره ســناریوهاي پس از بازگشت مفروض تحریم ها عليه 
ایران داشته اند. در این رابطه یك دیپلمات اروپایي گفته است: ما به آنها 
مي گویيم اینكه شما در مكانيسم ماشه )بازگرداندن تحریم ها عليه ایران( 
موفق شوید هيچ اهميتي نخواهد داشت، چون روسيه و چين آن را نادیده 
خواهند گرفت و شما درنهایت با وضعيت فروش سالح به ایران از یك طرف 

و گام هاي هسته اي این كشور از طرف دیگر مواجه مي شوید.
درخواست فعال كردن مكانيسم ماشه نه فقط توسط اعضاي برجام بلكه 
در داخل آمریكا و از جانب یكي از كليدي ترین اعضاي تيم سابق ترامپ 
هم مورد تمسخر قرار گرفته اســت، جان بولتون، مشاور پيشين امنيت 
ملي آمریكا روز جمعه درخصوص كليد زدن مكانيسم ماشه به خبرگزاري 
آسوشــيتدپرس گفت: درسي كه از این مســئله مي گيریم این است كه 
ایاالت متحده به اینكه براي حمایت از اصول مان به تنهایي در سازمان ملل 
ایستاده، مفتخر است . ما حداقل باید این كار را هوشمندانه انجام دهيم؛ نه 

اینكه خودمان را احمق جلوه دهيم.

   نخستين گردهمايي برجامي ها پس از كرونا
درحالي كه دولت آمريكا تالش هاي خود را براي نابودي برجام تشديد كرده، 
شهر وين پايتخت اتريش ۱۱شهريور  ميزبان نشست كميسيون مشترك 
برجام با حضور هيأت هاي ايران و ۱+4 )آلمان، فرانســه، روســيه، چين و 
انگليس( و هماهنگ كننده اتحاديه اروپاست و آنگونه كه پيش از اين هم 
اعالم شده بود سيدعباس عراقچي، معاون سياسي وزير امور خارجه ايران و 
هلگا اشميد، معاون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا رياست اين دور از 
نشست را برعهده دارند. مرداد ماه سال جاري ريابكوف، معاون وزير خارجه 
روسيه از احتمال برگزاري كميســيون مشترك برجام به طور حضوري در 

آينده نزديك خبر داده بود.

رئيس قوه قضاييه، رئيس مجلس و فرمانده كل سپاه در 
 عكس
مراسم ســوگواری سرور و ساالر شــهيدان و ياران خبر

باوفايش شركت كردند.

مراســم عزاداري در حســينيه 
امام خميني)ره( كه بدون حضور رهبري

جمعيــت تنهــا با حضــور یك 
ســخنران و یك مداح برگزار مي شــود بازتاب 
زیادي در شبكه هاي اجتماعي داشت. دفتر مقام 
معظم رهبري امسال در اطالعيه اي اعالم كرد 
مراســم عــزاداري امســال در حســينيه 
امام خميني)ره( به علت رعایت دستورالعمل هاي 
بهداشــتي و ضوابط اعالمي ستاد ملي مقابله با 
كرونا به صورت عمومي برگزار نمي شود. برخي 
كاربران شــبكه هاي اجتماعي با بازنشر تصویر 
رهبــر انقالب كــه بــه تنهایي در حســينيه 
امام خميني)ره( مراسم ســوگواري اباعبداهلل 
الحســين)ع( را بجا مي آورند، نوشتند كه این 
تصویر در شرایطي كه ستاد ملي كرونا همه را از 
اجتماعات نهي مي كند پيام مهمي دارد. رهبر 

انقالب در ســخنراني دهم مردادماه امسال نيز 
فرموده بودنــد: در عزاداري ها معيار آن چيزي 
است كه ستاد ملي كرونا اعالم مي كند. بنده هر 
چه آنها الزم بدانند مراعات خواهم كرد. توصيه و 
تأكيد من به همه عزاداران، هيئات، منبري ها و 
مداحان نيز این است كه ضوابط ستاد ملي كرونا 
باید رعایت شــود، چرا كه اگــر همين مقدار 
مراقبت و كنترل هم سســت شــود، فاجعه اي 

بزرگ پدید خواهد آمد.
در همين حال مراســم عزاداري شب عاشورا با 
حضور رهبر معظم انقالب اسالمي در حسينيه  
امام خميني)ره( برگزار شــد. به گزارش پایگاه 
اطالع رســاني دفتر مقام معظم رهبري، در این 
مراسم حجت االســالم والمســلمين عالي در 
سخناني، »صبر فردي« و »صبر اجتماعي« را 
دو دستور مهم قرآن كریم به اهل ایمان خواند و 

 پيام مراسم عزاداري 
در حسينيه امام خمينيره

تشكر رئيس دولت و وزير كشور از عزاداران حسيني
رئيس جمهور به عنوان رئيس ستاد ملي مقابله با كرونا در گفت وگو با وزراي كشور و بهداشت، از رعايت دقيق دستورالعمل هاي بهداشتي توسط متوليان 
هيئات، وعاظ، مداحان و عزاداران اباعبداهلل الحسين)ع( در ايام ســپري شده از ماه محرم، به ويژه در شب هاي تاســوعا و عاشورا كه در گزارش دكتر 

رحماني فضلي و دكتر نمكي به عنوان روساي كميته هاي امنيتي و بهداشتي ستاد ملي مقابله با كرونا انعكاس يافته بود، ابراز خرسندي و قدرداني كرد.
براساس گزارش پايگاه اطالع  رساني رياست جمهوري، حسن روحاني در گفت وگو با سعيد نمكي با اشاره به اخباري درخصوص دستيابي برخي كشورها به 
واكسن كرونا، دستور داد هر چه سريع تر اقدامات الزم براي خريد اين واكسن و انجام مراحل آزمايشي و تشخيصي معمول انجام شود تا درصورت امكان 
هر چه سريع تر اقدامات مؤثر در اين زمينه در كشور آغاز شود. او در عين حال تأكيد كرد: با توجه به گستردگي موج دوم شيوع بيماري كوويد- ۱9، وزارت 
بهداشت، بايد تمهيدات الزم براي جلوگيري از خستگي و فرسودگي كادر درماني كشور را فراهم كرده و درصورت لزوم نسبت به آموزش سريع تر نيروهاي 
جديد و جايگزيني آنان، اقدامات الزم را انجام دهد. وزير كشور كه مجري اصلي دستورالعمل هاي ستاد ملي كرونا در عزاداري هاي امسال محرم بود، در 

پيامي از عزاداران حسيني به خاطر رعايت اين پروتكل ها تشكر كرد. 
براساس گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت كشور، عبدالرضا رحماني فضلي در بخشي از اين پيام جهان امروز را نيازمند انديشه عاشورايي دانست كه سعادت، 
رفاه و آسايش انسان را در پناه عزت و كرامت و سربلندي او آسان مي كند و در ادامه اين پيام نوشت: ضمن تسليت اين ايام سوگواري حضرت سيدالشهدا)ع( 
به بقيه اهلل االعظم)عج( و رهبر معظم انقالب و همه آزاديخواهان جهان و هموطنان عزيز از همه زنان و مردان ميهن اسالمي كه به نداي فراخوان رهبر فرزانه 
و رئيس جمهور محترم و ساير علماي اسالم و كارشناسان در رعايت پروتكل هاي بهداشــتي لبيك گفته و عمق حماسه واقع بينانه حسيني را به نمايش 

گذاشتند تشكر كرده و از خداوند متعال عزت و عافيت ايران اسالمي در ظل توجهات حضرت حق تعالي را خواستارم.

ث
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گفت: صبر فردي عبارت از عمل به احكام شرعي 
است اما صبر اجتماعي یعني همكاري مؤمنان با 
هم در مقابل مشكالتي كه در داخل و یا از خارج 
براي جامعه اســالمي به وجود مي آید و نسخه 
قرآني براي سربلند بيرون آمدن از این سختي ها، 
رسيدگي به محرومان و اميد دادن به یكدیگر با 
بيان دســتاوردها و پيشرفت هاست. همچنين 
در این مراســم، حجت االسالم واضحي به ذكر 

مصيبت و مقتل خواني پرداخت.
این مراسم تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

نامه وزير بهداشت به رهبر انقالب
دكتر سعيد نمكی وزیر بهداشــت در نامه ای 
به رهبــر معظم انقالب اســالمی ضمن عرض 
تسليت ایام سوگواری سرور و ساالر شهيدان، 
حضرت اباعبداهلل الحســين)ع( و یاران باوفای 
ایشــان تصریح كرد: صميمانه مراتب قدردانی 
و ســپاس بيكران خــود و همــه همكارانم را 
خدمت حضرتعالی كه در برگزاری مراسم عزای 
حسينی، نمادین و همچون هميشه درس آموز 

و اسطوره وار عمل فرمودید تقدیم می دارم.
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نگاه

خوشا به حالمان كه زير پرچم حسينيم

كاربري در اینســتاگرامش نوشــت: »امسال 
آنهایي روسياه شــدند كه مي گفتند خواهيم 
دید چطور دسته هاي عزاداري همه نكات سالمتي و بهداشتي را زیرپا 
مي گذارند تا كمر كادر درمان بشــكند...« كاربري دیگر هم كامنت 
گذاشت: »قربان كادر درمان كه 6ماه و اندي است، یك نفس پاي كار 
ایســتاده؛ اما كجاي كار مي لنگد اگر عزاداري در فضاي باز با فاصله و 
ماسك و ضدعفوني همراه باشد؟«  در مرور پست هاي صفحات مجازي 
بودم دلم گرفت و پَر كشيد براي عزاداري هاي مملو از جمعيِت تكایاي 
چيذر، تجریش، حصاربوعلي، نياوران، جماران، سوهانك و رستم آباد. 
اما دلم شكســت؛ از مطلبي پایين تــر در اینســتاگرام؛ مطلب یك 
خبرگزاري كه از نخستين روز محرم، انگار چشمانش را روي زحمات 
هيئت ها، شــهرداري  و نيروي انتظامي براي برپایي مراسم و آگاهي 
مردمي كه خودشان پاي كارند تا همه  چيز به بهترین شكل برگزار شود 

بسته و تأكيدش را بر دیر سياه پوش شدن شهر تهران گذاشته است.
دهه نخست  ماه محرم گذشت؛ آنچه نمایان بود اینكه بي تردید كرونا 
در ميان تأثيراتش بر سبك زندگي شــهروندان، روي آیين مذهبي 
و سنتي هم نقش داشته است. در این بين، ســؤال اینجاست كه آیا 
تأثيرات منفي بوده؟ بدون اغراق مي توان گفت شاهد اقداماتي بوده ایم 
كه حتي به بهتر شدن ســبك عزاداري ها هم انجاميده است. به طور 
ميانگين طي دهه نخست محرم در سال هاي گذشته، بيش از 2هزار 
كيلوگرم پسماند ظروف پالستيكي و یك بار مصرف از سطح شهر تهران 
جمع آوري مي شده است. امسال اما خبر چنداني از ظروف پالستيكي 
نبود. اگرچه نباید فراموش كرد كه در محرم 1399)1442ه.ق( نذر 
غذا چندان در كار نبود و بالطبع استفاده از ظروف پالستيكي هم به 
حداقل ممكن رسيد. در عين حال این مسئله تكميل كننده پویش هاي 
فرهنگي سال پيش با عناوین »نذر_سبز_محرم«، »محرم_یاران« و 
»یاران_محيط زیست« شد؛ پویش هایي كه توجه شهروندان عزادار 
را به استفاده كمتر از ظروف یك بار مصرف و رها نكردن پسماندهاي 
خشــك در معابر جلب مي كرد. البته كه در مراسم حسيني امسال 
تاكنون، اولویت سالمتي عزاداران بوده است. به گونه اي كه بلوغ فكري 
عزاداران حسيني كامال مشهود بود و كمتر تصویري دیده مي شد كه 

در آن ماسك استفاده  شده در معابر شهر رها شده باشد.
نكته دیگر امسال را مي توان نذرهایي دانست كه به جایي مناسب تر از 
هرسال روانه شدند؛ درست مثل نذر ماسك كه با همراهي مردم، باعث 
شد تا جدا از ميليون ها ماســكي كه نذر هيئت ها و تكایا شد، هزاران 
ماســك نيز در اختيار گرمخانه ها و افراد كم برخــوردار قرار گرفت. 
واقعيت آن است كه در تاسوعا و عاشــوراي امسال نذرها متناسب با 
شرایط جهت دهي شــد؛ نذورات به جاي آنكه بي برنامه توزیع شوند، 
راه شان به سوي كساني باز شد كه در شرایط دشوار اقتصادي احتياج 
بيشتري به نيم نگاه هاي خيرانه دارند. اینكه دست كم 20سازمان مردم 
نهاد در روز عاشورا در قالب 4 گروه در 4 منطقه دره فرحزاد، روستاهاي 
شــهرري، كوره هاي آجرپزي اســماعيل آباد منطقه 18 و كوره هاي 
آجرپزي منطقه 19 بين نيازمندان اقالم بهداشــتي، ماسك و مواد 
غذایي بسته بندي شده توزیع كردند بي شك حاصل تغيير رویكردي 
صحيح اســت. از ســوي دیگر در روزگاري كه چرخ توليد به سختي 
مي چرخد، تهيه و دوخت پارچه هاي سياه و منقش به اشعار حسيني، 
به توليدكنندگان داخلي سپرده شد. و البته شــاید یكي از دالیل با 
تأخير سياه پوش شدن برخي از نقاط پایتخت مشكالت تهيه و توليد 
پارچه هاي سياه بوده است. بماند در محرم امسال پویش »با یاد تو« 
براي دعوت شهروندان به انجام كارهاي خير و مؤثر با نام سيدالشهدا، 
برپایي 50موكب سالمتي و اجراي »كوچه هاي حسيني« در تمامي 
محالت تهران براي تجهيز خودروها به بلندگو و ذكر مصيبت از طریق 

آنها در آستانه غروب نيز از سوي شهرداري در دستور كار قرار گرفت.
اما جاي بسي تأسف دارد وقتي همه ملت ایران زیر پرچم حسين)ع( 
همدل مي شــوند و عــزاداري مي كنند، برخــي از رســانه ها نگاه 
سياســي تخریبي را به جاي همراهي در برگزاري مراســم عزاداري 
اباعبداهلل الحسين)ع(، ارجح دانسته اند. با وجود این، شور و احساسي كه 
نسبت به امام حسين)ع( و یاران باوفایش در دل ها وجود دارد، بازهم 
به خوبي دیده شد و آیين ها همراه با عقالنيت متناسب با شرایط، برپا 
شدند. در یك كالم باید گفت: »شــكر خدا كه بر سر این كوچه پرچم 

حسين است/ خوشا به حال دلي كه عشقش حسين است« 

پايش لحظه اي برج طغرل

معاون هماهنگــي امور عمراني اســتانداري تهران با تشــریح روند 
بازآفریني شهري در ســطح شهرســتان ري به بازآفریني محدوده 
برج طغرل اشــاره كرد و افزود: وضعيت برج طغــرل از طریق نصب 

سنسورهاي زاویه سنج به صورت مداوم پایش خواهد شد.
به گزارش همشهري، محمد تقي زاده با بيان اینكه بيش از 5۷درصد 
مصوبات ســتاد بازآفریني در اســتان تهران عملياتي شــده است، 
گفت: هم اكنون راهبرد ســتاد بازآفریني در شهرستان ري به عنوان 
تاریخي ترین منطقه اســتان تهران توجه به حفــظ بافت تاریخي و 
مذهبي این محدوده است. در حقيقت موضوع بازآفریني در شهرستان 
ري با محوریت ساماندهي بافت فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت 
عبدالعظيم)ع( در حال پيگيري اســت كه البته اعتبارات تخصيص 
یافته براي این موضوع كافي نيست. بازسازي آتشكده ري، برج طغرل 
و برج نقاره خانه نيز نيازمند تخصيص اعتبار است. او در تشریح اقدامات 
حوزه بازآفریني شهري در سایر شهرستان هاي استان تهران، اظهار 
كرد: حرایم اطراف كاروانسراي حاج كمال در رباط كریم، ظرف یك ماه 

باید تعيين تكليف شود.

معرفي برگزيدگان مسابقه بازآفريني 
كارخانه سيمان 

برگزیدگان مســابقه بازآفریني كارخانه ســيمان معرفي شدند. به 
گزارش پایگاه خبري شهر، »مسابقه بين المللي ایده هایي براي انطباق 
كاربري و باز آفریني كارخانه ســيمان ري« با ثبت نام 254گروه آغاز 
شد و درنهایت 50گروه آثار و مدارك خود را تا پایان مرداد1396 به 
دبيرخانه مسابقه ارائه كردند. رتبه اول این مسابقه به گروه حقيقي با 
سرگروهي آقاي حميد ناصر خاكي و رتبه دوم به گروه حقوقي با عنوان 
شركت مهندسان مشاور رسيد و گروه حقيقي با سرگروهي آقاي نوید 

فالحت نيز رتبه سوم مسابقه را به دست آورد.

حامد فوقاني
دبير گروه شهري

 99/6/1-99/6/7 99/6/1-99/6/7 99/6/8-99/6/1499/6/8-99/6/14 99/6/15-99/6/2199/6/15-99/6/21 99/6/22-99/6/2899/6/22-99/6/28
هفته اول محرمهفته اول محرم هفته دوم محرمهفته دوم محرم هفته سوم محرمهفته سوم محرم هفته چهارم محرمهفته چهارم محرم

ارائه مكان برگزاری 
هيئت ها

تعزيت 
دوره آموزشی 1خورشيد

كانونی 14راه نشامن بده

چهارپايه خوانی ميدان 2بلندا
امام حسين)ع( 15جلوه سوگ

ديدار با خانواده و 
روضه خوانی برنامه های 3مهر آيني

آذری زبان
ياشاسني 
16حسني )ع(

 آيين تعزيه خوانی
تعزيت 

كنسرت اميد 4خورشيد
معنوی 17رثا

سوگواره هنری 
نوجوانان

 بر مدار 
برنامه های رسانه5حسني )ع(  18كارام جان

موسيقی عزاداری 
اقوام محصوالت فضای 6ني ناله

مجازی
سلسله موي 

19دوست

مسابقه ادبی كليپ معرفی 7بر آستان اشك
خادمين 20پرده عشاق

مسابقه عكس 
و فيلم

روايت 
معرفی 100 كتاب و 8شيدايي

مسابقه
سطرها 

21روضه خوان

نقالی و پرده خوانی
 پرده خواني

مستند سهيل 9 نينوا
كريمی

از تكيه دولت تا 
22ميدان امام حسني)ع(

مسابقه مداحی كليپ مجازی10نوگالن حسيين 23فازمرت مديا

نصب پرچم سردر 
خانه ها آلبوم موسيقی11علمدار 24آوازهاي حمرم

نمايشگاه آثار 
گرافيك و ديجيتال

منايشگاه 
25عاشورايي شابلون نويسی 

روی ماشين ها 12نشان حسيين

روضه های خانگی 13روضه خوان

تهران همه حسينيه بود

 محرم امســال به يادماندني خواهد شد. 
شهر سياهپوش و شهروندان عزادار بودند گزار ش

اما بيماري كرونا بر آيين هاي عاشورايي 
تأثير گذاشته بود. مراسم برگزار مي شد ولي كساني كه 
نگران حفظ ســامتي خود و ديگــران بودند فاصله 

اجتماعي را حفظ مي كردند.
 بخشــي از آيين ها به فضاي مجازي منتقل شد و 
قسمتي از مراسم هيأت ها با فاصله گذاري و استفاده 
از ماســك به اجرا در آمد. با هشــدار هاي متعدد 
ســتاد ملي مقابله با كرونا درباره انتشار بيماري و 

دوري كردن از تجمعــات، برنامه ريزي براي محرم 
امســال به صورت دغدغه عمومي درآمد اما با آغاز 
دهه محرم مشخص شد كه هم مي توان اين مراسم 
ديني را برگزار كرد و هم تاجــاي ممكن از انتقال 
بيماري جلوگيري كرد. سرانجام در روز هاي تاسوعا 
و عاشورا اين تاش ها به بار نشست و آيين عزاداري 
ساالر شهيدان شــهر  را پر كرد. پيش از اين پيروز 
حناچي، شهردار تهران در مراســم اهتزاز پرچم 
عزاداري اباعبداهلل در پارك حقاني تهران گفته بود: 
»امسال در ايام محرم شــرايط متفاوتي نسبت به 
سال هاي گذشــته وجود دارد اما تاريخ نشان داده 
است كه در تمامي دوره ها و حتي در شرايط بدتر نيز 

مراسم عاشورا برپا شده است.«

محمد سرابي، مجيد جباري
خبر نگار

3هزار اجرا و 25عنوان برنامه در »جلوه های سوگ«
عليرضا فاطميان پور، معاون فرهنگي ســازمان 

فرهنگي هنري شهرداري تهران
در طراحي برنامه هاي امسال ماه محرم، 
تهران مانند همه شــهرهاي كشور 
درگير يك موضوع اساسي بود. شيوع 
كرونا وضعيت عجيبي را ايجاد كرده بود و مي بايست 
عاوه بر اينكه محرم و صفر را پاس مي داشتيم، الزم 
بود شعائر حسيني با رعايت پروتكل ها براي حفظ 
جان مردم طراحي شود. به همين جهت تاش كرديم 
در طراحي برنامه ها همانطور كه مقام معظم رهبري 
برآن تأكيد داشتند، رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
به عنوان يكي از مولفه هاي اصلي مدنظر قرار گيرد. 
ضمن اينكه بايد مراسم سوگواري امام حسين)ع( با 
رعايــت فاصله گــذاري اجتماعــي و همــه 
دستورالعمل هاي بهداشتي برگزار مي شد و نگه 
داشتن پرچم سيدالشهدا )ع( در اين ميان اهميت 
زيادي داشــت. طراحي و جمع كــردن همه اين 
اقدامات در كنار هم كمي كار را دشوار مي كرد اما به 
لطف خدا عاشوراي حسيني، اتفاق خوب و مطلوبي 
را در سطح شهر شــاهد بوديم. باتوجه به شرايط 
ويژه اي كه امسال به خاطر شيوع بيماري كرونا با آن 
مواجه بوديم، براساس تصميمي كه در شهرداري 
تهران اتخاذ شد، بيش از 30 نقطه از مراكز سازمان 
را در اختيار تكايــا قرار داديم و ســعي كرديم 
متقاضيان و گردانندگان هيأت هاي عزاداري امام 
حســين)ع( را هم در حوزه تجهيز و هم در توزيع 

اقام بهداشــتي و رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
كمك كنيــم. يكي از بارز تريــن برنامه ها در اين 
30نقطه از پايتخت، سوگواري در ميدان آييني امام 
حسين بود كه در 10شب گذشته برنامه هاي متناسب 
با اين روزها برگزار و از استقبال زيادي برخوردار 
شده است. در عين حال ميدان امام حسين، جزو 
مراكــزي در تهران اســت كه بــا رعايت دقيق 
پروتكل هاي بهداشتي و با اجتماع عظيم سوگواران 

حضرت سيدالشهدا همراه بوده است.
يكي ديگر از طرح هاي شاخص متناسب با ايام ماه 
محرم، طرح »علمدار« بود كه براساس آن، سردر 
منــازل و كوچه هاي مناطــق 22گانه پرچم هاي 
سيدالشهدا با كمك اوقاف توليد و نصب شد.طرح 
»بلندا« يا همان طرح چهارپايــه خواني از ديگر 
برنامه هاي شــاخص ســازمان فرهنگي و هنري 
شهرداري تهران در روزهاي گذشته بود كه قبا 
هم برگزار مي شد اما به جهت محدوديت هاي شيوع 
كرونا، اين كار را از اول محرم شروع كرديم و تا آخر 
محرم همچنان ادامه دارد. ايــن طرح به صورت 
ويژه در تاســوعا و عاشــورا در كوچه ها و برخي 
بقاع متبركه برگزار شد. ضمن اينكه مراسم تعزيه 
خواني و مراســم نقالي و پرده خواني در 12نقطه 
شــهر تهران هم از برنامه هاي مهم اين روزها بود 
كه در تاســوعا و عاشــورا به صورت ويژه برگزار 
شــد. »ني ناله« ديگر برنامه اي بود كه در 10نقطه 
شهر با اجراي موسيقي هاي آييني متناسب با ايام 

محرم توسط گروه هايي 
از طوايف و قوميت هاي 
ايران عزيز براي عزاداري 
برگزار شد  سيدالشهدا 
و همچنان ادامه خواهد 

داشت؛ اين برنامه هم مورد استقبال شهروندان 
قرار گرفت. ويژه برنامه خاص سوگواري آذري هاي 
مقيم تهران نيز هرشب در فرهنگسراي خاوران 
برگزار مي شود. ضمن اينكه فرهنگسراي رسانه 
نيز ميزبان عزاداري ويژه اهل رسانه است. برخي 
نقاط ســازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران 
هم در اين ايام مكان طبخ غذا بــراي توزيع در 
مناطق محروم هســتند. تجمع بانوان زينبي در 
ميدان آييني امام حسين و عزاداري ويژه بانوان 
در اين ميدان از برنامه هاي شاخصي است كه روز 
سه شنبه همزمان با سوم امام برگزار مي شود. در 
اين روزضمن مراسم سوگواري بانوان و قدرداني 
از خانواده  شهداي سامت، از بانواني كه به صورت 
خودجوش در ايام كرونا بــه خانواده هاي داغدار 
كمك كردند تجليل مي شــوند.در مجموع، ويژه 
برنامه هاي محرم امسال با عنوان »جلوه سوگ« و 
شعار »حسينيه اي به وسعت يك شهر« 25عنوان 
برنامه و 3هزار اجرا را شامل مي شود. برنامه هايي 
كه از سوي ســازمان فرهنگي هنري شهرداري 
تهران در ماه محرم امسال طراحي شده و برخي از 

آنها تا ماه صفر ادامه خواهد داشت.

توزيع بيش از ۱5هزار ماسك در روز عاشورا
با همكاري سازمان هاي مردم نهاد و حضور اعضاي شوراي شهر، بيش از 15هزار 
ماسك و ديگر اقام بهداشتي بين خانواده هاي كم درآمد در برخي محات شهر 
تهران توزيع شد. رئيس ستاد توان افزايي و حمايت از فعاليت سازمان هاي مردم 
نهاد شهر تهران گفت: همه ساله در ايام محرم شاهد آن هستيم كه ميليون ها نفر از عاشقان 
امام حســين)ع( و اهل بيت پيامبر)ص( با حضور در تكايا، هيأت ها و مساجد به عزاداري 
مي پردازند. در اين ميان، مردم نيز نذور خود را در ايستگاه هاي صلواتي و هيأت ها و منازل 
و... توزيع مي كردند. اما امسال شيوع كرونا اوضاع را متفاوت تر از سال هاي قبل كرده است.

حجت نظري، يادآوري كرد: نذر امسال ما نذر سامت و نذر ماسك است. نذر سامت، پويشي 
بود كه اتفاقا بارها از طرف مردم در مورد آن پيشنهادهايی مطرح شده بود. بر اين باورم كه 
عزادار واقعي حضرت سيدالشهدا )ع( نگران سامتي جامعه هم هست و طبيعي است كه در 
اين شرايط، عده اي بخواهند نذورات خود را به تهيه ماسك، اقام بهداشتي و... اختصاص 
دهند. اين عضو شوراي شــهر تهران افزود: براي اجراي اين طرح نيز با كمك سمن ها و 
مشاركت سازمان رفاه، خدمات و مشاركت اجتماعي شهر تهران نقاطي از شهر را كه مواردي 

نظير استفاده از ماسك كمتر در آن رعايت شده را شناسايي كرديم.
نظري يادآوري كرد: بيش از 20سمن براي مشــاركت در اين طرح اعام آمادگي كردند و 
با حضور بيش از 50داوطلب ســازمان هاي مردم نهاد شهر تهران، داوطلبان سازمان هاي 
مردم نهاد در قالب 4گروه در 4منطقه دره فرحزاد، روستاهاي شهرري، كوره هاي آجرپزي 
اســماعيل آباد منطقه18 و كوره هاي آجرپزي منطقه19 اين ماسك ها را بين خانواده هاي 
نيازمند توزيع كردند. محمدجواد حق شناس، ناهيد خداكرمي و شهربانو اماني از اعضاي 

شوراي شهر تهران نيز در اين پويش حضور داشتند.
در مجاورت كوره هاي آجرپزي منطقه دولتخواه بيش از 300خانوار با حداقل امكانات ساكن 
هستند كه تاكنون در چند مرحله در چند ماه اخير، سازمان هاي مردم نهاد شهر تهران با 

همكاري ستاد سمن ها اقدام به توزيع بسته هاي بهداشتي و كاال در بين آنان كرده است.
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جدول زمان بندی اجرای جلوه سوگ

روضه های زنانه در بوستان های بانوان
 

مراســم روضه های زنانه همواره بستری برای 
حفظ و انتقال پيام عاشــورا بــرای مادران و 
كودكان بوده است. امسال كه شرايط كرونا اجازه برگزاری 
مراسم هميشــگی را نمی داد »زيرآســمان روضه« در 
5بوســتان بانوان در مناطــق 15،16،18،19 و 20 ميزبان 
روضه های خانگی زنان شهر بود. شهرداری پيش از اين هم 
اعام كرده بود كه بوســتان های بانوان را برای اين منظور 

اختصاص داده است.
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   شناسايي خانه هاي خالي با خوداظهاري پيامكي
با اصالح ماده 54مكرر قانون ماليات هاي مستقيم و تغيير فرايند و قواعد شناسايي و دريافت ماليات از خانه هاي خالي، مالكان خانه هايي 
كه براساس اطالعات موجود خالي از سكنه شناسايي شده اند، بايد از طريق پيامك وضعيت واحد ملكي خود را مشخص كنند. در اين 
فرايند از زمان آغاز به كار سامانه ملي امالك و اسكان موسوم به سامانه شناسايي خانه هاي خالي، روزانه حدود ۱۰۰ تا ۱5۰هزار پيامك به 
مالكان خانه هاي خالي ارسال شده و تعداد دريافت كنندگان اين پيامك به حدود ۱.5ميليون نفر رسيده اند و آنگونه كه معاون مسكن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازي مي گويد: مالكان بايد پيامك برگشت تأييد اطالعات و يا عدم تأييد آن را ارسال كنند و پس از دريافت 
اطالعات برگشتي، اين اطالعات پردازش و صحت سنجي خواهند شد. طبق اظهارات محمود محمودزاده، به مالك مهلت داده شده كه 
درصورت نادرست بودن اطالعات، در قالب پيامك برگشت اعتراض خود را ارسال كند. البته هنوز ضرايب جديد مالياتي براي خانه هاي 
خالي به تصويب نرسيده و صرفا وزارت راه و شهرسازي در حال شناسايي خانه هاي خالي است تا پس از ابالغ قانون جديد، دريافت ماليات 

از آنها در دستور كار سازمان امور مالياتي قرار بگيرد.

بورس

از بامداد روز چهارشنبه، 5شهریور1399، پذیره نویسي دومين 
صندوق سرمایه گذاري دولتي با نماد پاالیش در بورس آغاز شد و 
طبق اعالم سازمان خصوصي سازي، فروش واحدهاي این صندوق 
نيز مانند صندوق دارا یكم با تخفيــف 20درصدي به متقاضيان 

عرضه شد.
به گــزارش همشــهري، امــكان خریــد واحدهــاي صندوق 
سرمایه گذاري پاالیش كه به دارا دوم نيز معروف شده، تا ساعت2۴ 
روز چهارشــنبه نوزدهم شــهریورماه ادامه خواهد داشت و هر 
كد ملي مي تواند مجموعا تا ســقف 5ميليــون تومان واحدهاي 
2 صندوق دارا یكم و پاالیش را خریداري كنــد. به عبارت دیگر 
چنانچه فردي پيش از این  2ميليــون تومان یا كمتر در صندوق 
دارا یكم ســرمایه گذاري كرده باشــد، اینك مجاز است به اندازه 
مابه التفاوت این رقم تا سقف 5ميليون تومان براي خرید صندوق 
پاالیش اختصاص دهد و كساني كه قبال در پذیره نویسي دارا یكم 
شركت نكرده اند مي توانند تا ســقف 5ميليون تومان از صندوق 

پاالیش خرید كنند.

پااليش راه دارا يكم را مي رود؟
دومين صندوق ســرمایه گذاري متشــكل از ســهام دولت در 
شركت هاي پاالیشي، برخالف اینكه تصور مي شد با نماد دارا دوم 
عرضه شود، با نماد پاالیش در بورس ثبت شد. محمود گودرزي، 
معاون بورس تهــران در رابطه باانتخاب نام نمــاد این صندوق 
مي گوید: نام صندوق براساس اینكه متولي تأسيس این صندوق 
كدام ســازمان است مشخص مي شود و به واســطه اینكه متولي 
صندوق اول، وزارت دارایي بود، نام صندوق دارا یكم تعيين شد و 
در صندوق دوم به دليل اینكه متولي آن شركت پاالیش و پخش 
است نام صندوق پاالیشي و نماد پاالیش بر آن گذاشته شده است.
اینكه صنــدوق ســرمایه گذاري پاالیش ازنظــر بازدهي نتواند 
ركورد صندوق دارا یكم را بشكند، مســئله اي است كه بسياري 
از تحليلگران به آن عقيده دارند؛ چراكه مبناي محاســبه قيمت 
واحدهاي صندوق دارا یكــم، ميانگين قيمت یك ماه قبل از آغاز 
پذیره نویسي بود و سرمایه گذاران در همان روز ثبت نام با احتساب 
تخفيف 20درصدي، صاحب بازدهي 100درصدي بودند. این در 
حالي اســت كه صندوق پاالیش بر مبنــاي قيمت هاي روز قبل 
پذیره نویسي و با تخفيف 20درصدي فروخته مي شود كه با فرض 

تداوم روند صعودي بورس نيز نمي تواند به رشد دارا یكم برسد.
كارشناســان بر این باورند كه ســهامداران براي خرید ســهام 
واحدهاي ایــن صندوق باید ابتــدا ببيند روند صعودي ســهام 
پاالیشــگاه ها تداوم خواهد یافت یا خير؟ چراكه واحدهاي این 
صندوق متشكل از سهام پاالیشگاه هاست و قرار است ارزش این 
صندوق با تخفيف 20درصدي و بــا درنظر گرفتن قيمت تابلوي 
سهم در زمان آغاز پذیره نویسي محاسبه شود، بنابراین به صرفه 
بودن خرید واحدهاي صندوق وابســتگي زیادي به رشد سهام 

پاالیشگاه ها در بورس دارد.

برخي كارشناسان با توجه به اینكه این پذیره نویسي تا 19شهریور 
ادامه دارد، پيشــنهاد مي كننــد، بهترین زمــان تصميم گيري 
براي خریــد واحدهاي این صندوق روزهاي آخر پذیره نویســي 
اســت به این دليل كه تا آن زمان تحت تأثير نوسان قيمت سهام 
پاالیشگاه ها، ميزان بازده صندوق براساس ارزش خالص دارایي ها 

نسبت به قيمت پایه مشخص مي شود.

فروش سهام دولتي براي توزيع بهينه ثروت
پس از حواشي زیادي كه پيرامون عرضه صندوق پاالیش ایجاد 
شد، همزماني این حواشي با روند نزولي بورس باعث شد بسياري 
از كســاني كه صندوق دارا یكم را خریده بودند، نسبت به خرید 
صندوق پاالیش دچار تردید شــوند و برخــي همچنان در این 
سردرگمي به سرمي برند. ازنظر كارشناســان و تحليلگران بازار 
سرمایه، با احتســاب تخفيف 20درصدي و با توجه به وضعيت 
فعلي سهام پاالیشي در بورس، خرید صندوق پاالیش مي تواند در 
كوتاه مدت بازدهي قابل قبولي نصيب سرمایه گذاران كند و حتي 
براي ميان مدت و بلندمدت نيز به واسطه وضعيت سهام حاضر در 
این صندوق مي توان بازدهي مناسبي براي آن پيش بيني كرد. در 
این ميان فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادي و دارایي نيز از مردم 
دعوت كرده است تا از این فرصت كه با هدف توزیع بهينه ثروت 
بين آحاد مردم صورت مي گيرد به خوبي استفاده كنند. به گفته او 
مجوزهاي موردنياز براي عرضه سهام دولت در شركت ها از طریق 
صندوق هاي سرمایه گذاري قابل معامله در بورس )etf(، تا آخر 

سال ادامه خواهد یافت.

جزئيات پذيره نويسي صندوق دولتي پااليش
پذیره نویسي دومين صندوق ســرمایه گذاري دولتي متشكل با 
نماد پاالیش، متشكل از سهام دولت در ۴شركت پاالیشي شامل 
15درصد از سهام پاالیشگاه بندرعباس، تهران، اصفهان و تبریز 
است و مهلت پذیره نویسي آن از بامداد روز چهارشنبه، 5شهریور تا 
ساعت2۴ روز چهارشنبه، 19شهریورماه اعالم شده است. متوليان 
سازمان خصوصي سازي این مهلت دوهفته اي را كافي و مناسب 
مي دانند و باوجوداینكه بسياري از افراد خرید این صندوق را به 
روزهاي آخر موكــول مي كنند، فعال دربــاره احتمال تمدید آن 
نظري نداده اند. طبق اعالم ســازمان خصوصي سازي واحدهاي 
صندوق پاالیش با اعمال 20درصد تخفيف به قيمت پایاني سهم 
در روز معامالتي قبل از شروع پذیره نویسي صندوق )قيمت روز 
سه شنبه ۴شهریور( عرضه خواهد شد و حداكثر سرمایه گذاري 
توسط هر شخص حقيقي ایراني پس از كسر ميزان سرمایه گذاري 
همان فرد در صندوق دارا یكم، 5ميليون تومان معادل 500واحد 
ســرمایه گذاري خواهد بود. پذیره نویســي واحدهاي صندوق 
پاالیش براي اشــخاصي كه داراي كد بورســي هستند از طریق 
كارگزاري هاي بورس نيز قابل انجام اســت اما اشخاصي كه فاقد 
كد بورسي هستند مي توانند از طریق درگاه هاي غيرحضوري و 

حضوري بانك هاي منتخب براي خرید واحدها اقدام كنند.

فرايند پذيره نويسي صندوق پااليش

 راهبرد وزارت راه و شهرســازی براي مهار 
قيمت مســكن و ســاماندهي این بازار، از مسكن

توصيه بــه نخریدن خانه توســط مردم به 
توقف انتشار آمار معامالت ماهانه تغيير كرده و این سناریو 
با منتشر نشدن آمارهاي مربوط به معامالت مردادماه شهر 
تهران اجرایي شده است. حتي بانك مركزي نيز برخالف 
سنت هميشگي، آمار معامالت مسكن در  ماه گذشته را 
منتشر نكرده و خواسته یا ناخواسته با وزارت راه همراهي 

كرده است.
به گــزارش همشــهري، چنــد ماهي از حــذف قيمت 
پيشنهادي فروشــندگان در آگهي هاي اینترنتي فروش 
مسكن مي گذرد. ناكارآمدي این سياست با رشد حدود 
۴0درصدي ميانگين قيمت مســكن در 5ماهه امسال 
اثبات شده اســت. حاال در اقدامي عجيب اما سابقه دار، 
راهبرد توقف انتشار آمار براي مهار وضعيت و ساماندهي 
بازار اتخاذ شده كه گرچه از منظر كارشناسي نمي تواند 
كمترین مشــكلي را مرتفــع كند، اما به واســطه حذف 
صورت مســئله و كاهش فشــار بر متوليان امر سياست 
پذیرفته شده اي در دستگاه هاي دولتي است. این اتفاق 
پيش از این براي انتشــار آمار تجارت خارجي در سایت 

گمرك و انتشار جزئيات رشد اقتصادي نيز رخ داده بود.

تزريق ابهام به بازار پرحاشيه
حذف قيمت از آگهي هاي اینترنتي فروش مسكن با هدف 

حذف امكان سفته بازي در فرایند قيمت گذاري مسكن و 
سپردن كشف قيمت به معامالت واقعي بازار بود؛ اما در 
عمل یا فرایند كشف قيمت به واسطه حضور سوداگران و 
قيمت سازان در بازار مســكن به كف بازار سپرده نشد یا 
حتي كف بازار نيز در هيجان تورم انتظاري همان راهي 
را رفت كه قيمت گذاري در آگهي هاي اینترنتي رفته بود. 
در این وضعيت، به جاي اتخاذ سياست هاي اصولي نظير 
سختگيري هاي مالياتي براي معامالت چندباره و مكرر 
مسكن، به نظر مي رسد ســاده ترین راهكار یعني حذف 
آمار از ویترین بازار مسكن انتخاب شده است كه ظاهرا با 
حذف صورت مسئله، مشكالت مسئوالن براي پاسخگویي 
به جامعه را حل مي كند. به گزارش همشهري، پيش ازاین 
با به تأخير افتادن انتشــار آمارهاي مربوط به معامالت 
بازار مســكن شــهر تهران در مردادماه1399 كه اصوال 
باید در یكي دو روز اول شــهریور منتشر مي شد، فرضيه 
تغيير راهبرد وزارت راه در بازار مسكن و تصميم به توقف 
آمارهاي ماهانــه به منظور جلوگيري از تشــنج قيمتي 
مطرح شده بود كه حاال با گذشت 10روز از زمان انتشار 

آمار، درستي آن نسبتا اثبات شده است.

منع دسترسي آزاد به اطالعات
دولت به قدر بضاعت برنامه هایي براي رفع كاستي هاي 
بازار مسكن و ســاماندهي متقاضيان مصرفي این بازار 
در دســتور كار قرار داده و به خصوص بــا اجراي طرح 

اقدام ملي توليد مســكن و تكميل مســكن مهر تالش 
مي كند بخشــي از كســري بازار را جبران كند. در این 
ميان هواداري از مستأجران، به خصوص در دوره كرونا 
نيز اقدام دیگري اســت كه توانســته مشكالت بخشي 
از ضعيف ترین متقاضيان بازار مســكن را براي دوره اي 
موقتي رفع كند. از ســوي دیگر با جدي تر شدن وضع 
ماليات بــر خانه هاي خالي و حركــت پرقدرت مجلس 
در اصالح قانــون براي وارد آوردن فشــار حداكثري به 
محتكران مســكن، راه جدیدي بــراي متوليان حوزه 
مسكن باز شــده تا این بازار را به سمت كارآمدتر شدن 
سوق دهند. حلقه مفقوده این مســير، وضع ماليات بر 
معامالت چندباره مسكن و عایدي حاصل از سفته بازي 
در این بازار اســت كه البته باوجــود چندین بار مطرح 
شــدن از ســوي دولت و مجلس، همچنان راه به جایي 
نبرده است. لزوم تصویب و اجراي سریع قانون دریافت 
ماليات از عایدي معامالت مكرر در بازار مسكن با نگاهي 
به سهم حدود 85درصدي معامالت سرمایه گذاري در 
بازار مسكن از الزامات ساماندهي این بازار است كه دقيقا 
معلوم نيست با چه توجيهي سال هاست مغفول مانده و 
در شرایط فعلي نيز عزم جدي براي آن شكل نمي گيرد.

اگر همه این اتفاقات را نمایي كلي از وضعيت برنامه ریزي 
در حوزه بازار مســكن قلمداد كنيم، واضح اســت كه نه 
دست دولت و مجلس براي مدیریت اوضاع چندان بسته 
است و نه با اجراي این برنامه ها، مشكل الینحلي در این 
بازار باقي مي ماند كه به حذف آمار از بازار پرحاشيه مسكن 
نيازي باشد؛ آن هم در دولتي كه مدعي شفافيت و اجراي 
قانون دسترســي آزاد به اطالعات اســت و مسئوالنش 
مدعي لزوم سخن گفتن با مردم هستند. توقف آمارهاي 
مربوط به معامالت مسكن از سوي وزارت راه و شهرسازي، 
مي تواند شاهدي بر رسوخ سياست هاي تنظيم بازاري و 
تعزیراتي در دستگاه هاي دولتي یا تشدید فشار متوليان 
تنظيم بازار به این دستگاه ها باشد كه در هر دو صورت، 
دستاوردي جز مبهم تر كردن بازار و سرگرداني مردمي 

كه نيازمند تهيه مسكن هستند، ندارد.

انتشار آمار ماهانه معامالت مسكن متوقف شد

وزارت راه و شهرسازي با توقف انتشار آمارهاي مربوط به معامالت مردادماهي بازار مسكن شهر تهران، عمال سانسور 
اطالعات در بازار امالك را كليد زد

چشم بندي وزارت راه در بازار مسكن

نوبت برچيدن بساط رانت ناشی از دالر 
۴200 تومانی فرارسيده است و پس از كالن

اعالم نظر حســن روحانــی، رئيس 
جمهــور و موضع گيری صریــح عبدالناصر همتی، 
رئيس كل بانك مركزی در مخالفت با توزیع ارز با نرخ 
تثبيت شده دولتی به نظر می رسد پازل بعدی اصالح 
سياســت های اقتصادی با اولویــت دادن جدی به 
مدیریت نرخ رشد نقدینگی و پایان دادن تدریجی به 
بساط رانت ارزی تكميل می شود. ورای فسادزا بودن 
توزیــع دالرهــای ۴200 تومانی به نظر می رســد 
سياست گذار پولی و ارزی در صدد است با هماهنگ 
كردن سياست های مالی دولت، در جستجوی یافتن 
راهی برای گام برداشتن در مسير كاهش پایدار تورم 
است چرا كه بانك مركزی نگران تزلزل احتمالی در 
روند كاهشــی نرخ تورم اســت. به ویژه اینكه بانك 
مركزی بر این باور است با برچيده شدن بساط دالر 
۴200 راه برای تك نرخی شدن ارز هموارتر می شود.

ارز تك نرخی می شود؟
رئيس كل بانك مركــزی در تازه ترین موضع گيری 

خود از تالش مــداوم آمریكا و همدســتانش برای 
ایجاد بی ثباتــی در بازارهای پولــی و ارزی ایران با 
رویكرد ایجاد انتظارات منفــی در مردم با هدف به 
زانو درآوردن اقتصاد كشور خبر داده و گفته است: 
به رغم فشــارها، دشمنان كشــور در القای انفجار 
نقدینگی و ابرتورم از طریق تحریك انتظارات تورمی 
ناكام مانده اند. همتی با اشــاره به روند افزایش نرخ 
تورم در ماه های نخست سال آن را »موقتی« دانسته 
و می گوید: این افزایش موقتی به طور عمده ناشی از 
شيوع ویروس كرونا و تحریك انتظارات تورمی بوده 
كه حاال كنترل شــده و تالش جدی برای حركت 
به ســمت نرخ تورم 20درصدی در جریان است. به 
گزارش همشهری، سياستگذار پولی و ارزی كه در  
ماه گذشته شاهد بر هم خوردن ثبات در بازار ارز بود، 
حاال بعد از ایجاد ثبات نسبی ارزی، اطمينان می دهد 
كه مشــكلی در تامين ارز واردات وجود ندارد. البته 
رئيس كل بانك مركزی به صراحت مخالفت خود را 
با ارز ۴200تومانی ابراز و اعالم كرده است: از ابتدا 
بــا ارز ۴200تومان مخالف بودم و هســتم اما تابع 
سياست های دولت هستم زیرا قصد دولت دستيابی 

اقشار پایين جامعه به كاالهای اساسی است. به گفته 
وی، سال گذشته 15ميليارد دالر كاالی اساسی با 
ارز ۴200تومان وارد شد و دولت نيز معتقد به حذف 
این ارز اســت، اما به آثار اجتماعی دقت می كند و 
با تدابير اتخاذشــده به تدریج حل می شود. رئيس 
شــورای پول و اعتبار درباره تك نرخی شــدن ارز 
تاكيد دارد: اگر ارز ۴200تومانی حل شود سياست 
ما نزدیك شدن نرخ ارز نيما و بازار است كه به تدریج 
نزدیك می شود. با حذف ارز ۴200تومانی، مقدمه 

تك نرخی شدن ارز ایجاد می شود.
به گزارش همشــهری، در حالی رئيس كل بانك 
مركــزی از تامين مطلوب ارز كاالهای اساســی و 
نيازهای ارزی از 2كانال منابع ارزی و سامانه نيما 
به رغم افت قابل مالحظــه درآمدهای ارزی دولت 
از محل فروش نفت خبر می دهد كه تاكيد دارد راه 
كنترل نرخ تورم و ثبات بازار ارز از مسير استقالل 
این نهاد می گذرد. چند روز پيش هم رئيس جمهور 
رسما باردیگر مخالفت خود را با سياست تك نرخی 
كردن ارز با تثبيت قيمــت روی نرخ ثابت را علنی 
و گفت: تقریباً دولت )با سياست ارز ۴200تومانی( 
موافق بود امــا من با این نظر كــه ارز را تك نرخی 
كنيم، مخالف بودم و همــه اقتصادی های دولت و 
مشاورین در جلسه ای به اتفاق می گویند راه حل ارز 
تك نرخی است، گفتم اگر این است به عنوان »اكل 
ميت« )وضعيت اضطرار( در این شــرایط موافقت 
می كنم برای اینكه آرام شود. حاال پس از گذشت 
ماه ها از زمان تصميم گيری درباره رانت سياه ارزی 
در فروردین ســال97 به نظر می رسد زمينه الزم 
برای پایان دادن به این سياست فراهم شده و گویا 
دولت در سال آخر عمر خود به این نتيجه رسيده 
كه راه ثبات در بازار ارز با ارزپاشــی با نرخ دولتی 
آن هم بــه دليل مالحظــات اجتماعــی و دغدغه 
معيشتی مردم نمی گذرد. باید دید آیا زمان وداع با 

دالر ۴200تومانی فرارسيده است؟

كيفيت حمله به نقدينگی
نه فقط بی ثباتی در بازار ارز باعث اختالل در نظام 
و سياســت ارزی كشور شده كه رشــد پایه پولی 

و نقدینگی هــم موجب تزلزل در سياســت های 
پولی و نبض تند ميانگين رشــد قيمــت  كاالها و 
خدمات مصرفی مردم شده و به همين علت برای 
كاهش ضربات نقدینگی به اقتصاد، اتاق كنترل و 
مانيتورینگ نقدینگی در ساختمان بانك مركزی 
فعال شده است. البته بانك مركزی معتقد است كه 
نرخ رشد نقدینگی در 2سال اخير و دوران ریاست 
همتی بر این بانك از نرخ رشــد بلندمدت 20ساله 
پایين تر آمده و در شرایطی كه طی سال های 1379 
الی 1398 نقدینگی ســاليانه به صورت متوسط به 
اندازه 27.6درصد افزایش یافته، در بازه دوســاله 
97 و 98 نيز ميانگين رشد نقدینگی 27.2درصد 

بوده كه تفاوت معنی داری با روند بلندمدت ندارد.

مقاومت با تدبير جواب می دهد
جلوگيری از پولی شدن كسری بودجه دولت ازجمله 
پازل هایی اســت كه با هدف خنثی ســازی فشار 
حداكثری بر اقتصاد ایران در برابر تحریم ها چيده 
شده است. اما پاشنه آشيل این ریل گذاری می تواند 
عدم التزام در سياســت های مالی باشــد؛ هرچند 
تالش زیادی در حال انجام است كه تنگنای مالی 
دولت از مســير غيرتورمی با تكيه بر فروش اوراق 

بدهی و سهام دولتی دنبال شود. با این حال اصرار 
بر حفظ سياست شكست خورده ارز ۴200تومانی 
در تنگنای شــدید ارزی می توانــد تهدیدكننده 
باشد؛ چراكه این سياســت به معنای توزیع كور و 
غيرهدفمند یارانه ارزی است و كمتر اقتصاددانی 
از انتفاع اقشــار محروم در نتيجه واردات كاالهای 
اساســی با دالر ۴200تومانی دفاع می كند و تنها 
به فشــار كســری بودجه دولت به بانك مركزی 

می انجامد. 
به گزارش همشهری، هرچند بخشی از انبساط پولی 
بانك مركزی به ویژه در ماه های پایانی سال گذشته 
ناشی از نمایان شدن شــكاف دخل و خرج دولت و 
تالش برای خنثی كردن امواج شدید زلزله كرونا بر 
اقتصاد كشــور بوده كه باعث شد رشد پایه پولی از 
نقدینگی سبقت بگيرد اما به نظر می رسد مهم ترین 
چالش نحوه مدیریت نقدینگی و انتظارات تورمی 
در شرایطی است كه نرخ بهره بانكی منفی است و 
انگيزه مردم به ســبب تردید نسبت به روند پایدار 
نرخ تورم برای حفظ ســپرده های خود نزد شبكه 
بانكی در حال كاهش اســت؛ موضوعی كه باعث 
شده برخی اقتصاددانان پيشنهاد افزایش نرخ سود 

بانكی را مطرح كنند.

مهار تورم و پايان رانت ارزی ؛ اين بار جدی است همشهری پازل بعدی مهار نقدینگی را واكاوی می كند

   قدرت مانور بانک مرکزی را افزايش دهيد
تيمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هيات علمی دانشگاه تهران در يك تحليل 
جامع به دشواری های پيش روی بانك مركزی در مسير كاهش نرخ تورم و البته 
انعطاف  پذيری سخت در تعيين ســود بانكی می پردازد. پيش از اين موسی 
غنی نژاد با اشاره به منفی بودن نرخ بهره  بانكی خواستار اصالح اين نرخ از سوی 
بانك مركزی شده بود اما رحمانی معتقد است: برای اطمينان از كاهش پايدار 
نرخ تورم بايد سياست های پولی منعطف تر و اختيارات بانك مركزی بيشتر 
شود. عضو هيات علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران تاكيد می كند: درست 
در شرايطی كه بانك مركزی در حال تكميل مراحل آماده سازی اين چارچوب 
نوين سياستگذاری پولی است، اقتصاد كشور در معرض دشواری های بزرگی 

قرارگرفته كه تحريم های بی سابقه و كسری بودجه شديد دولت و وقوع كرونا و به عنوان نمونه ادغام تعداد زيادی 
بانك و موسسه اعتباری و اقداماتی برای اصالح مشكالت برخی از بانك ها و مؤسسات اعتباری بااهميت ترين آنها 
بوده است. او نتيجه می گيرد: پياده كردن اين چارچوب سياستگذاری به سرعت ميسر نبوده است؛ اما مستقل از 
اينكه بانك مركزی با چه سرعتی قادر به پياده سازی و استقرار كامل اين چارچوب نوين سياستگذاری پولی شود، 
مباحثه ای داغ از نظر تئوريك راجع به نرخ ســود وجود دارد كه سبب ترديد بانك مركزی در سرعت اجرای اين 
چارچوب نوين می شود.  رحمانی، اقتصاددان ايرانی با اشاره به سياست عمليات بازار باز و تعيين داالن نرخ سود 
در بازار بين بانكی می گويد: تداوم افزايش نرخ سود در بازار بين بانكی مستلزم آن است كه نخست دولت اندكی 
هزينه باالتر تأمين مالی از طريق عرضه و فروش اوراق را بپذيرد و دوم شورای پول و اعتبار قدرت مانور بيشتری 

به بانك مركزی برای معقول نمودن نرخ سود سپرده ها و تسهيالت اعطا كند.

نقشه تازه آمريكا براي 
دستبرد به دارايي هاي ايران

معاون حقوقي بانك مركزي: پيگير آزادسازي 
1/7ميليارد دالر هستيم

دولت آمریكا در تازه ترین سياست خصمانه خود عليه دارایي هاي ایران 
درصدد مصادره 1.7ميليارد دالر از پول مردم كشورمان است؛ هرچند گزارش

یك مقام بانك مركزي گفته اســت پيگيري هاي حقوقي جدي براي 
مقابله با تالش ها در قالب طرح دادخواست نزد دادگاه هاي آمریكا در جریان است تا 
بالغ بر 1.7ميليارد دالر آزاد شود. به گزارش همشهري، پس از شكست حقوقي دولت 
آمریكا در لوكزامبورگ این بار برخي شهروندان این كشور به دادگاه هاي آمریكایي 
پناه برده اند تا مؤسسه كلير استریم لوكزامبورگ را وادار سازند بالغ بر 1.7ميليارد دالر 

از دارایي هاي ایران را مصادره و به آنها منتقل كند.
سيد اميرحســين طيبي فرد، معاون حقوقي بانك مركزي درخصوص اخبار انتشار 
یافته مبني بر شكایت برخي شكات آمریكایي در نيویورك براي دستيابي به دارایي 
این بانك در بورس آلمان گفت: این موضوع مربوط بــه اوراق بهادار متعلق به بانك 
مركزي ایران اســت كه نزد مؤسسه »كليراســتریم« در لوكزامبورگ باقي مانده و 
ارتباطي به كشــور آلمان ندارد. او با بيان اینكه تاكنون آمریكایي ها اقدامات قضایي 
متعددي را به منظور توقيف این وجوه در لوكزامبورگ انجام داده اند، تصریح كرد: با 
اقدامات و پيگيري هاي حقوقي متقابل ایران كه طي چند سال اخير با هماهنگي مركز 
امور حقوقي بين المللي ریاست  جمهوري انجام شده، آمریكایي ها موفق به توقيف و 
مصادره آن نشده اند. وي یادآور شد: هم اكنون نيز خواهان هاي آمریكایي با توجه به 
شكســت هاي چندباره حقوقي در لوكزامبورگ، با طرح دادخواست نزد دادگاه هاي 
آمریكا، در تالش براي اخذ دستور به منظور الزام مؤسسه »كليراستریم« لوكزامبورگ 
به انتقال وجوه به آمریكا هســتند كه پيگيري هاي حقوقي جدي براي مقابله با این 

اقدامات نيز در دست انجام است.
معاون حقوقي بانك مركزي در توضيح علت شكســت آمریكایي ها در دادگاه هاي 
لوكزامبورگ گفت: علت اصلي شكســت آمریكایي ها در دادگاه هاي لوكزامبورگ و 
سایر پرونده هاي مفتوحه در دادگاه هاي اروپا، توجه به استقالل دارایي بانك مركزي 
از دولت و پيروي از قاعده حقوقــي بين المللي مصونيت قضایي اموال و دارایي بانك 
مركزي ایران از اقدامات قضایي و اجرایي بوده و این امر در رأي دادگاه هاي یادشده 

مورد تصریح قرار گرفته است.
وي خاطرنشان كرد: بانك مركزي پيگيري هاي حقوقي الزم براي آزادسازي وجوه 

یادشده را كه بالغ بر 1.7ميليارد دالر است در دست اقدام دارد.
به  گزارش ایســنا، برخي افراد در آمریكا با این ادعا كه از اقدامات تروریستي ایران 
آسيب دیده اند با تنظيم شكایت نامه اي قصد دارند دارایي هاي بانك مركزي ایران در 
یكي از شركت هاي زیرمجموعه بورس آلمان را به عنوان غرامت بردارند. بورس آلمان 
در بيانيه اي اعالم كرده است كه این شكایت عليه كلير استریم، ایران، بانك مركز و 
چندین شركت دیگر است. مؤسسه كلير استریم این اتهامات را بي اساس دانسته و 

تأكيد كرده گام هایي براي مقابله با این اتهامات اتخاذ خواهد كرد.

ايران حكم را قبول ندارد
ســال گذشــته ميالدي )2019( دادگاهي در لوكزامبورگ از اجراي حكم دادگاه 
آمریكایي براي تأمين غرامت قربانيان شــاكي از محل دارایي هــاي بانك مركزي 
ایران خودداري كرد. اواخر فروردین ماه امســال حســن روحاني، رئيس  جمهوري 
از آزادســازي »یك ميلياردو600مليون دالر از منابع بانك مركــزي ایران« كه در 
لوكزامبورگ مسدود شده خبر داد و آن را »پيروزي حقوقي« خواند. البته مقام هاي 
قضایي لوكزامبورگ اعالم كردند این حكم نهایي نيست. این در حالي است كه یك 
دادگاه دیگر هم در لوكزامبورگ در حكمي كه 15فروردین صادر كرد، نقل وانتقال این 
دارایي را به وسيله شركت كليراستریم ممنوع كرد. گفتني است آمریكا سال هاست 
مؤسسه »كليراستریم« را به ظن پولشویي و دور زدن تحریم هاي ایران زیر ذره بين 
گذاشته است. بورس آلمان هرگونه تخلف در این زمينه را رد كرده است. دارایي هاي 
مسدود شده بانك مركزي بخشي از ســرمایه گذاري خارجي این بانك است كه در 
سال هاي 1378 تا 1386 انجام شده اســت؛ زماني كه نقل وانتقال بين المللي پول 

ایران تحریم نبود.
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 ســفر خودرویي در روزهاي 
كرونایي ایران باز هم از بامداد گردشگري

چهارشنبه گذشته تا بامداد 
روز یكشــنبه ركورد زد و مسافران جاده اي 
بي توجه به هشــدارهاي ستاد ملي مقابله با 
كرونا كه از آنها خواسته  بود از هرگونه سفر 
غيرضــروري خــودداري كننــد، بــه دل 
جاده هاي كشور زدند و 3استان شمالي باز 
هم ميزبان بيشــترین حجم تردد مسافران 

شد.
براســاس پيگيــري همشــهري از آمار 
ســفرهاي انجام شده به شــمال كشور و 
4محور پرتردد منتهــي به قزوین، زنجان، 
قم و مركزي، تا روز عاشورا تعداد 3ميليون 
و 947هزار و 985مسافر به دل جاده هاي 

ایران زدند.
اگرچه هنوز آمار كامل مرتبط با سفر از سوي 
وزارتخانه ها و متوليان بخش سفر در ایران 
منتشر نشده اســت، اما اطالعات دریافتي 
همشــهري از مدیریت راه ها و حمل ونقل 
جاده اي مشخص كرد كه استان مازندران، 
همين حاال كه كرونــا در ایــران مي تازد، 
همچنان ركورددار سفر به نوار سبز شمالي 

اســت و پس از آن، اســتان گيالن و سپس 
استان گلستان ركورد تازه سفر در روزهاي 

كرونایي ایران را شكستند.

رشد21درصديسفربهمازندران
محســن هاشــمي، رئيس اداره مدیریت و 
اطالعات راه ها و حمل ونقل جاده اي استان 
مازندران با اعالم اینكه سفرهاي انجام شده 
به استان مازندران در روزهاي تعطيل منتهي 
به تاســوعا و عاشوراي حســيني با افزایش 
27درصدي نســبت به مدت مشابه هفته 
گذشته مواجه شــد، به همشهري گفت: از 
بامداد روز چهارشنبه هفته گذشته تا بامداد 
یكشــنبه تعداد 387هزار و 667 خودرو به 

استان مازندران وارد شده اند.
رئيــس اداره مدیریت و اطالعــات راه ها و 
حمل ونقل جاده اي استان مازندران تأكيد 
كرد: در صــورت تحليل این آمــار متوجه 
خواهيم شد كه سفر به مازندران نسبت به 

روزهاي عادي 21درصد رشد داشته است.
به گزارش همشــهري و  براساس اطالعات 
ارسال شده از اداره راه ها و حمل ونقل جاده اي 
اســتان مازنــدران اگر تعداد سرنشــينان 
خودروهاي ورودي به اســتان مازندران را 
براســاس داده هاي آماري و ضریب اشغال 
خودروها بر پایه 3.5سرنشــين محاســبه 

كنيم، مشخص مي شــود كه در تعطيالت 
منتهي به تاسوعا و عاشوراي حسيني، تعداد 
1ميليون و 360هزار و 334مسافر ورودي از 
چهارشنبه گذشته تا بامداد دیروز  با خودرو 

به استان مازندران سفر كرده اند.

ورود327هزارو632خودروبهاستان
گيالن

اســتان گيالن رتبه دوم ســفر به نوار سبز 
شــمالي در تعطيالت منتهي به تاســوعا و 
عاشوراي حسيني را به خود اختصاص داد. 
استان گيالندرست در روزهایي كه بسياري 
از هيئت هاي مذهبــي از برپایي مراســم 
عزاداري ساالر شهيدان با هدف جلوگيري 
از شيوع بيشتر بيماري كووید-19 در كشور 
خودداري و اقدام به برپایي آنالین مراســم 
عزاداري در فضاي مجــازي كردند، ميزبان 
مسافراني بود كه در همين شرایط كرونایي 
كشور خط مرزي آن استان را شكافتند و به 

سفر رفتند.
عارف بابــازاده، سرپرســت اداره مدیریت 

اطالعات راه ها و حمل ونقل جاده اي استان 
گيالن درباره تعــداد خودروهاي ورودي به 
استان گيالن به همشــهري گفت: از بامداد 
روز چهارشــنبه تا بامداد دیروز )یكشنبه( 
تعداد 327هــزار و 632خودرو به اســتان 

گيالن وارد شدند.
او نيز از افزایش تعــداد خودروهاي ورودي 
به استان گيالن به نســبت روزهاي عادي 

هفته خبر داد.
بدین ترتيب و براســاس اظهــارات رئيس 
اداره مدیریت و اطالعات راه ها و حمل ونقل 
جاده اي استان گيالن و با اتكا به روش تحليل 
آماري كارشناسان اداره راه ها و حمل ونقل 
جاده اي براي اســتخراج تعداد مســافران 
ورودي براساس خودروهاي واردشده به یك 
مقصد، مي توان به این نتيجه رسيد كه استان 
گيالن در 5روز گذشته ميزبان یك ميليون  و 

146هزار و 712مسافر ورودي بود.

گلستانرتبهسومدرتعطيالت
محسن ميرصالحي، رئيس اداره مدیریت و 

اطالعات راه ها و حمل ونقل جاده اي استان 
گلســتان نيز از افزایش مسافران ورودي به 
آن اســتان، همزمان با تعطيالت تاسوعا و 

عاشورا خبر داد.
رئيــس اداره مدیریت و اطالعــات راه ها و 
حمل ونقل جاده اي اســتان گلســتان به 
همشــهري گفت: از بامداد چهارشــنبه 
گذشــته تا بامداد روز یكشــنبه )دیروز( 
49هزار و 786خودرو به اســتان گلستان 

وارد شدند.
براســاس تحليل آماري محاســبه تعداد 
مســافران ورودي، بــا شــمارش حجــم 
خودروهــاي ورودي بــه یــك مقصد نيز 
درمي یابيم كه اســتان گلســتان نيز رتبه 
سوم سفر به نوار سبز شمالي را در تعطيالت 
تاســوعا و عاشــورا به خود اختصاص داده 
و ميزبــان تعداد 174هزار و 251مســافر 

ورودي شده است.
با تجميع آمار مسافران ورودي به 3استان 
مازنــدران، گيالن و گلســتان مشــخص 
مي شود كه از چهارشنبه گذشته تا بامداد 

دیــروز، تعــداد 2ميليــون  و 681هزار و 
297شهروند ایراني تنها در 4روز به 3استان 

واقع در شمال كشور سفر كرده اند.

ركوردتازهسفر
براساس اعالم وزارت راه و شهرسازي طي 
24ســاعت منتهي به روز عاشورا نيز تردد 
242هزار و 377خودرو تنهــا در بزرگراه 
كرج-قزویــن و قزوین-زنجان ثبت شــد. 
61هزار و 670خودرو نيز از تهران عازم قم 
شدند و در آزادراه تهران-ساوه هم 57هزار 

و 864خودرو ثبت شدند.
 بدین ترتيب تنها در 4محور پرتردد كشور، 
ظرف 24ســاعت، 361هزار و 911سفر با 
خودرو انجام شد كه باز هم براساس محاسبه 
آماري براساس خودروی ورودي به مقصد 
سفر، یك ميليون و 266هزار و 688شهروند 
تنها در روزهاي تاسوعا و عاشورا در 4محور 
پرتردد ســفر كردند. بدین ترتيــب تا روز 
عاشورا حدود 4ميليون ایراني در جاده هاي 

كشور سفر كردند.

   3 استان شمالي كشور ميزبان بيش از 2/6ميليون مسافر شدند
آمار سفر در تعطيالت بيش از 1/2ميليون ایراني تنها در روز منتهي به عاشورا سفر كردند 

محمدباريكاني
خبر نگار

خبرهاي كوتاه

سازمانملل:120ميليونشغلگردشگريازدستميرود
سازمان ملل در گزارشــي جدید در مورد تأثير كووید-19 بر توریسم 
جهان منتشر كرد هشــدار داد: 1.2تریليون دالر خسارت به این بخش 
وارد مي شود و 120ميليون شغل از دست مي رود. به گزارش مهر به نقل از 
راشاتودي، سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود پيش بيني كرد كه 
در سال2020 تعداد گردشگران بين المللي نسبت به سال گذشته 58 تا 
78درصد افت  كند. براساس این گزارش، با واردآمدن این شوك ناگهاني 
به صنعت توریسم جهان كه بخش عمده درآمد برخي كشورها را به عهده 
دارد، بين 850ميليون تا 1.1ميليارد نفر از گردشگران بين المللي جهان 
كاسته مي شود. آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل متحد گفت: در 5 ماه 
اول امسال تعداد توریست هاي بين المللي به كمتر از نصف كاهش یافته و 
320ميليارد دالر از صادرات به واسطه توریسم از دست رفته است. او گفت: 
خسارتي كه تا كنون به این بخش وارد شده، بيش از سه برابر زیاني است كه 

در كل بحران اقتصادي2009 به صنعت توریسم وارد آمد.

حفظيوز،اولويتاولاست
كيومرث كالنتري، معاون محيط زیست طبيعي و تنوع زیستي سازمان 
حفاظت محيط زیســت به ایرنا گفت: اولویت اول ســازمان حفاظت 
محيط زیست حفظ یوزپلنگ آسيایي در زیستگاه اصلي است و تمام تالش 
این سازمان و بخش هاي مردمي و دوستداران محيط زیست جلوگيري 
از انقراض قطعي این گونه ارزشــمند در طبيعت ایران است. او گفت با 
حفاظت اصولي از زیستگاه مانند كاهش دام، سگ هاي گله، ایمن سازي 
جاده ها و راه ها و درنهایت همكاري و مشاركت مردم موفق به ایمن سازي  
زیستگاه  یوزپلنگ ایراني شدیم. وي با اشاره به نهم شهریورماه، روز ملي 
حفاظت از یوزپلنگ ایراني، افزود: یوزپلنگ نه فقط در ایران بلكه در دنيا 
در معرض انقراض است. اما تنها پناهگاه یوز آسيایي در نقاطي از ایران 
است كه حدود 6ميليون هكتار در 7استان و 10منطقه تحت مدیریت 
سازمان حفاظت محيط زیست وسعت دارد. به گفته كالنتري، سازمان 
حفاظت محيط زیست به دنبال اتصال شبكه زیستگاهي یوزپلنگ و كاهش 

تهدیدات زیستگاه این گونه براي آرام كردن شرایط تكثير طبيعي است.

كاهشدمادرشمالافزايشگردوخاكدرشرق
مدیركل پيش بيني و هشدار سریع سازمان هواشناسي از وزش باد شدید 
همراه با گردوخاك در شرق كشــور طي روزهاي آینده خبر داد. صادق 
ضيایيان به ایسنا گفت: امروز )10شهریورماه( استان گلستان، خراسان 
شمالي، شمال خراسان رضوي، ارتفاعات البرز مركزي و ارتفاعات شمال 
غرب كشور با بارش شدید مواجه مي شوند. به گفته او، پيش بيني مي شود، 
از روز سه شنبه تا پنجشنبه نيز ارتفاعات شمال غرب كشور، البرز و زاگرس 
مركزي با رگبار باران، همراه با رعد و برق و وزش باد شدید روبه رو شوند. 
مدیركل پيش بيني و هشدار سریع سازمان هواشناسي با اعالم اینكه امروز 
نيز كاهش نسبي دما در شمال شرق كشور پيش بيني مي شود، گفت: 
در شرق كشور طي 2روز آینده، وزش باد شدید همراه با گردوخاك رخ 
مي دهد. ضيایيان درباره وضعيت جوي تهران افزود: پيش بيني مي شود 
آسمان تهران، بعدازظهر امروز با افزایش ابر و حداقل دماي 19 و حداكثر 
دماي 30درجه سانتي گراد و فردا در بعضي ساعات نيمه ابري با وزش باد 

و حداقل دماي 20 و حداكثر دماي 30درجه سانتي گراد مواجه باشد.

هزومچلماعوسات
سيتبنادرگدنرب
اراوگحجرادوه
كردايزحاوراك
لترهزالااينغا
معنتميانزيملر
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هشاميهورگانمت
ولماشلايسفعش
ارلكهايسابرلد
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زتكارتهمقلبد
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افقي:
 1- خلق و خو- غذایي ایتاليایي- 

ابزار سوراخ كردن
2- متذكر- كار تصفيه خون از مواد 

زائد را انجام مي دهد- روز عرب
3- سخن صریح- پادشاه- همسر 

مرد
4- واحــد طول روســي معادل 
1067متر- خداوندي- قسمت 

پایين لباس
5- روســتاي گردشگري نطنز- 

وضع حمل
6- جبران كردن- صميمي- در 
قدیم مي ســوزاندند تــا محيط 

خوشبو شود
7- زن خانه دار- بوي خوش- بله 

آلماني
8- جملــه قرآنــي- پایانــه 

مسافربري- نام
9- خودم- نوعي اختالل رواني- 

پایتخت ليختن اشتاین
10- عســكر- همــدم- چراغ 

خوراك پزي قدیم
11- خداوندي- همتاي دیاناي 

رومي
12- قيادت- یكتــا- تكيه كالم 

درویش
13- الســتيك داخلي تایر- از 
شاگردان ميرعماد خوشنویس- 

گرداگرد دهان
14- سوره نودوسوم قرآن- در را 

به چارچوب متصــل مي كند- با 
شكوه 

15- نيكبختي- مورد قبول واقع 
شدن- پول قدیمي
  

عمودي:
1- بهشــت- به كمال رسيدن- 

خشنود
2- از پادشاهان سلسله قاجار كه 
50سال بر ایران حكومت كرد- از 

حروف مقطعه قرآن
3- محكم كردن- انگشت اشاره- 

ابزار دندانپزشكان قدیم
4- گرفتــن حق به طــور تمام و 

كمال- ریاست
5- نخســت- از تيم هاي فوتبال 
باشــگاهي ایتاليا- جانور خيالي 

ترسناك
6- عارضــه اي ناشــي از رشــد 
مهارگسيخته سلول هاي بدن- 

كاخ لویي سيزدهم- ماچ
7- باز اي... ناز با دل من بســاز- 

پوشاك زنانه- سيلي
8- جوش صورت- نوعي گردنبند 
زنانه- فروختن به قيمت پایين تر 

از قيمت اصلي
9- دیدني فوتبــال- پروردگار- 

اصطكاك
10- داراي نوك بســيار باریك- 

رشته اي از پوست گياه- رادار
11- پيــرو دیــن موســي)ع(- 

شيریني- جلگه
12- توده مردم- معادل فارســي 

صياد
13- گویند حبيب خداست- پدر و 

مادرها- نام آذري
14- ضمير دوم شــخص مفرد- 
كتاب خاطرات سال هاي اسارت 
احمد یوســف زاده كه با استقبال 

مخاطبان مواجه شد
15- اشــاره به دور- سخت ســر 

امروزي- نيكو رو
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طغيان دوباره كرونا؟
ستادمليمقابلهباكروناازبهمنماهگذشــتهتاهمينامروزبهطورمكررازمردم
درخواستكردهاستتااعالمپايانمهاروكنترلبيماريكرونادركشورازسفر
پرهيزكنند.اماظاهراحساسيتعمومينسبتبهايندرخواستهاكاهشيافته
وبخشيازمردمبدوندرنظرگرفتندرخواستهايستادمليمقابلهومديريت
بيماريكوويد-19،همچنانهرتعطيالتطوالنيرازمانمناسبسفرميدانندو
هشدارهايمكرركادربهداشتودرمان،درخواستهايعاجزانهوزيربهداشتو
سربازانخطمقدممبارزهباكروناازمردمبرايخودداريعموميازسفرنيزكارساز
نيفتادهاســت.همينديروزتصاويريدرخروجيبرخيرسانههاوحتيفضاي
مجازيقرارگرفتكهنشانميدادســواحلمازندراندرقرقهمانمسافراني
استكهبدوندرنظرگرفتنهشدارهايكرونايينهتنهابهجادههايشماليزدندو
ريسكابتالبهكوويد-19رابهجانخريدند،كهحتيبرايساعتيحضوردرساحل
خزررعايتحالساكنانشهرهايشماليكشورراهمنكردند.بنابراينشايددوراز
ذهننباشدكهدراينشرايط،نمودارآمارابتالبهكرونادر2هفتهآيندهبارديگردر
شمالايرانوحتيشهرهايمبدأسفرازجملهتهرانروندتصاعديداشتهباشد.
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یك اتفاق بزرگ و بي نظير در تاریخ حيات بشر 
در شرف وقوع است. ایالن ماسك، كارآفرین و فناوری

تاجــر ثروتمندي كــه بــه رویاپردازي هاي 
بلندپروازانه شهره است، از یك رابط بين مغز انسان و رایانه كه 

توسط شركت »نورالينك« ساخته شده، رونمایي كرد.
در یك برنامــه هيجــان انگيز ماســك كه بــه طرح هاي 
بلندپروازانه  اش مشهور است براي نخســتين بار یك تراشه 
كامپيوتري به نمایش گذاشت كه براي آزمایش در مغز یك 
خوك جاسازي شــده و به گفته او نشان دهنده پيشرفت در 
اســتفاده از فناوري رایانه اي براي بهبود بيماري هاي عصبي 

در انسان است.
این خوك كه گرترود نام دارد، یك پردازنده به اندازه ســكه 
در مغزش دارد كه ســيگنال هاي بي ســيم مي فرســتد كه 
نشان دهنده فعاليت عصبي در پوزه او در هنگام یافتن غذاست.
نورالينك كه شــركتي متعلق به ماســك، صاحب تســال و 
اســپيس ایكس به شــمار مي آید، در حال كار روي توسعه 
رابط هاي مغز انسان و رایانه است. این شركت براي نخستين بار 
برخي از فناوري هایش را در این خصوص به نمایش گذاشته 
اســت. یكي از اهداف اصلي این است كه شــركت با كاشت 
دستگاه هاي رابط در انسان هایي كه دچار قطع نخاع شده اند، 
كنترل آنها به وســيله تلفن هاي هوشــمند و یــا رایانه ها را 
امكان پذیر سازد. روزنامه ایندیپندنت در این خصوص نوشته 
است كه این دومين رویداد عمومي از زمان راه اندازي فناوري 
عصبي از زمان تأســيس شــركت نورالينك در سال2016 
به حساب مي آید؛ برنامه اي كه هدف نهایي اش ادغام انسان ها 
با هوش مصنوعي است. ماسك در این رویداد مهم گفت: »این 
ابزار مانند Fitbit )دستگاهی براي سنجش عملكرد فيزیكي 
مانند قدم شمار و...( در جمجمه شــما با سيم هاي ریز است. 

من مي توانم همين حاال یك دستگاه نورالينك داشته باشم و 
شما ندانيد. شاید من چنين باشم.« ماسك در این رویداد كه 
به صورت آنالین برگزار شد، به پرسش هاي متعدد مردم پاسخ 
داد: »در ابتدا ممكن است كه این دستگاه كمي گران باشد، 
اما در ادامه راه، قيمت آن به طور حتم كاهش پيدا خواهد كرد. 
خصوصي بودن و همچنين داشتن امنيت باال در دستور كار 
شركت براي ساخت این ابزار است. در آینده، شما قادر خواهيد 
بود كه خاطرات خود را ضبط و دوباره پخش كنيد. حتي این 
امكان وجود دارد كه این خاطرات را به یك بدن دیگر منتقل 
كنيد یا به یك روبات بسپارید. با این روش مي توان نابينایي، 

ناشنوایي و قطعي نخاع را از بين برد.« 
این دستگاه به اندازه یك سكه است و مي توان آن را با بخشي 
از جمجمه انسان جابه جا كرد. ماســك همچنين گفت كه 
این دســتگاه یك باتري مادام العمر دارد و مي تواند به صورت 
مستقيم به تلفن هوشمند كاربر متصل شود. برخالف نسخه 
اوليه كه در رویداد2019 نورالينك به نمایش گذاشــته شد، 
باتري دستگاه كامال به صورت بي سيم شارژ مي شود. هنگامي 
كه آخرین نسخه از این دســتگاه روي خوك مورد آزمایش 
قرار گرفت، توانســت فعاليت مغز این حيوان را بخواند و این 
در حالي بود كه هيچ آســيبي به مغز خوك وارد نكرد. با این 
حال ماسك به این نكته اشاره نكرد كه دستگاه قرار است چه 

زماني وارد بازار شود.
از ســوي دیگر وب سایت ورج هم به گزارشــي از این رویداد 
مهم پرداخته است. به نوشته این سایت، ماسك به یك بحث 
چالش برانگيز وارد شد و درباره مســائل بسيار مهم و حياتي 
ســخن گفت: »قرار نيســت كه به طور ناگهاني نورالينك با 
استفاده از این دستگاه، كنترل مغز انسان ها را در دست بگيرد. 
در اصل هدف، این اســت كه مغز با هوش مصنوعي به نوعي 
همزیستي برسد.« شاید اینگونه به نظر برسد كه با این فناوري 
انســان ها عقب خواهند ماند. از این رو، ماســك مي خواهد، 
فناوري ای ایجاد كند كه امكان »ادغام با هوش مصنوعي« را 
فراهم كند. او در این خصوص گفته است: »ما یك مغز در داخل 
یك خمره هســتيم و آن خمره، جمجمه ما است.« بنابراین 

هدف خواندن پيام هاي عصبي مغز خواهد بود.«
پيش تر در مصاحبه ای با نيویورك تایمز عنوان شــده بود كه 
در آینده، دانشمندان نورالينك اميدوارند كه از پرتوهاي ليزر 
براي عبور از جمجمه استفاده كنند؛ نه سوراخ كردن آن. طبق 
این گزارش، آزمایش هاي اوليه با حضور دانشــمندان علوم 
اعصاب از دانشگاه استنفورد انجام خواهد شد. ماسك در این 
خصوص گفت: »اميدواریم كه تا پایان سال آینده این مورد را 
در یك انسان بيمار داشته باشيم.« او همچنين در قسمتي از 
بخش پرسش و پاسخ فاش كرد كه یك ميمون موفق شده با 
استفاده از مغزش، یك رایانه را كنترل كند. در عين حال باید 
گفت كه كار گذاشــتن نورالينك در جمجمه هم كار بسيار 
دشواري محسوب مي شود؛ به همين دليل است كه شركت، 
یك روبات مخصوص جراحي ســاخته است تا این امر دشوار 

را به آن واگذار كند.

  دهه اول محرم نشان داد كه مردم 
به خوبي استفاده از فضاي مجازي اینترنت

را بلد هســتند و از پلتفرم هاي 
آنالین به خوبي براي برگزاري هيئت هاي آنالین 
در روزهای متفاوت محرم امســال اســتفاده 
كرده اند. از همان روزهــاي ابتدایي  ماه محرم، 
ســرویس هاي متعددي ارائه خدمات را شروع 
كردند و با استقبال مناســب مردم نيز مواجه 
شــدند. اپراتورهاي موبایل و البته شركت هاي 
مختلف ارائه دهنده خدمات اینترنتي نيز وارد 
كار شــدند و اینترنت مصرفي براي مشــاهده 

مراسم هاي محرم را رایگان اعالم كردند.
آنطور كه اعالم شده، مشتركان اینترنت همراه 
اول، ایرانسل، شاتل، آسياتك و مخابرات در  ماه 
محرم براي شــركت در مراسم هاي هيئت هاي 
آنالین بر بستر رسانه هاي صوت و تصویر فراگير 

به صورت كامل ترافيك رایگان دارند.
براي جلوگيري از شيوع بيشتر ویروس جدید 
كرونا و حفظ سالمتي مردم پلتفرم هاي مختلفي 

در دسترس كاربران قرار گرفتند كه به خوبي از 
آنها استقبال شــد. هر چند تماس هاي روزنامه 
همشــهري براي مصاحبه با مقام هاي شركت 
زیرســاخت براي دریافت آخرین آمار وضعيت 
ترافيك شبكه ارتباطي كشور بي پاسخ ماند اما 
وزیر ارتباطات در آخرین آمار ارائه شــده اعالم 
كرده كه برگزاري آنالین مراسم هاي عزاداري 
محرم، ترافيك داخلي كشور را در ۳ روز ابتدایي 
 ماه محرم به ميزان متوسط 5 درصد رشد داده 
اســت. بر همين اســاس تخمين زده مي شود 
به ویژه در ایام تاسوعا و عاشوراي حسيني ميزان 
اســتفاده كاربران از پلتفرم هاي آنالین رشــد 

چشمگيري داشته است.
براي برگزاري آنالین مراسم عزاداري  ماه محرم 
با توجه به شــيوع كرونا و لزوم حفظ سالمتي 
شــهروندان وزارت ارتباطات به 1892 هيئت  
عزاداري در سراســر كشــور اینترنت رایگان 

اختصاص داده بود.

محرم متفاوت 
به گزارش همشــهری، شــرایط محرم امسال 
با هميشه متفاوت اســت. با توجه به وضعيت 

شيوع كرونا در كشور هر نوع تجمعي مي تواند 
جان افراد بســياري را به خطر بيندازد و شيوع 
بيماري كووید-19 را بيشتر كند. به همين خاطر 
هيئت ها و مساجد براي جلوگيري از لطمه زدن 
به ســالمت شــهروندان و همچنين برگزاري 
درســت و دقيق عزاداري ها مي توانند امســال 
بدون نياز به بودجه یــا نيازمندي فني خاصي 
عزاداري امسال را به صورت آنالین برگزار كنند. 
پلتفرم هاي مختلف داخلي وجود دارند كه بدون 
گرفتن هيچ هزینه اي امكانات الزم براي پخش 
مستقيم و آنالین را حتي براي هيئت هایي كه 

سایت ندارند، فراهم مي كنند.
این امكانات باعث مي شود كه حتي هيئت هاي 
كوچك یا شهرستان هاي كشور بتوانند جمعيتي 
حتي صدها هزار نفري را جــذب كنند و افراد 
بسيار بيشتري از ســال هاي گذشته بتوانند از 

این مراسم فيض الزم را ببرند.
عزاداري  ماه محرم ازجمله در تاسوعا و عاشوراي 
حســيني براي مردم ایران مســئله اي مهم با 
قدمتي تاریخي است، اما به خاطر حفظ سالمت 
امسال همه هيئت ها ملزم به رعایت پروتكل هاي 

بهداشتي هستند.
بــا اســتفاده از فناوري هاي جدیــد ازجمله 
ســرویس هاي ابري كار پخش زنــده و آنالین 
برخالف گذشته بسيار ساده شده و حتي با یك 
موبایل معمولي و بدون نيــاز به امكانات خاص 
فني امكان پذیر است. در این ایام هم پلتفرم هاي 
داخلي خدمات خود را بــه هيئت ها به صورت 

رایگان و بدون هزینه ارائه مي كنند.
به عنوان نمونه، پيش از این  پلتفرم هاي محافل 
)با پشــتيباني آپارات( و هيئــت آنالین در  ماه 
رمضان از ســوي كاربران مورد اســتقبال قرار 
گرفته بودند. یكي از خدمات دهنده هاي مشهور 
ابري كشــور هم اكنون ابراز آمادگــي كرده تا 
به صورت رایگان خدمات پخش آنالین را براي 
هيئت هایي كه تجمع حضــوري ندارند، فراهم 
كند. پلتفرم پخش زنده  با امكان استریمينگ 
بر بستر وب است و توانایي پاسخ دهي به تعداد 

نامحدود كاربران را دارد.

شبكه ملي اطالعات در دهه اول محرم  با رشد ترافيكي 
قابل توجهي براي استریم مراسم هيئت ها روبه رو بود و 

توانست نياز كاربران را در دوران كرونا برطرف كند

 استقبال از سينه زني 
در تكيه هاي آنالين

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

   از آپارات تا »تكيه« آنالين
آپارات در اطالعيه اي رسمي اعالم كرده كه ۳۷۰ هيئت تصميم گرفته اند امسال مراسم خود را در این پلتفرم 
زنده پخش كنند. آپارات مي گوید روزانه بيش از ۳۷۰ مراسم مذهبي مربوط به  ماه محرم شامل سخنراني و 
مجلس روضه و هيئت هاي مهم را زنده پخش مي كند. طبق بيانيه آپارات، بيش از ۱۲۱ هزار IP روزانه مشغول 
تماشاي مراسم هاي مذهبي در این پلتفرم هستند. این آمار پس از ۷روز از آغاز  ماه محرم به دست آمده است.

وب سایت و اپليكيشن هيئت آنالین هم امسال ميزبان بيش از ۱5۰۰ هيئت مذهبي در سراسر كشور بود كه 
آمار خوبي به حساب مي آید. پلتفرم »تكيه« هم با شعار »حسينيه اي بدون زمان و مكان« فعاليت  خوبي در 
دهه اول محرم داشت و روزانه ویدئوهاي متنوعي را روي خروجي خود قرار داد. این پلتفرم اعالم كرده كه 
مي تواند فرصت حضور در همه هيئت هاي ایران را به عزاداران ارائه بدهد. سامانه تكيه مراسم  عزاداري را 
زنده پخش مي كرد تا مردم در خانه خود بتوانند عزاداري كنند. سامانه خيمه هاي آنالین هم رابط كاربري 

متفاوتي در مقایسه  با بسياري از سامانه هاي مشابه براي پخش عزاداري ارائه داده بود.

این روایت كوتاهي است از آنچه مي تواند مزیت هاي 
واقعي و تاریخي ایران را نشان دهد. فيلم، موسيقي 
و هنر ایران همچنان اصلي ترین مزیتي است كه مي تواند به ما گوشزد كند 

كه صنعت اصلي در آینده ایران »صنایع خالق« مي تواند باشد اگر... .
تصویر یك كشور صنعتي شده در ذهن ما عجين شده بود با چرخ دنده هاي 
تودرتویي كه در فيلم »عصر جدید« چارلي چاپلين، تمایل انســان را به 
اتوماسيون و توليد انبوه به نمایش در مي آورد؛ چرخ دنده هایي كه در نهایت 
همان كارگر را در خود مي بلعيد. اما سال ها ست كه هنر و خالقيت تبدیل 
شده است به صنعتي بزرگ تر و همراه با تأثيرگذاري بيشتر به نام »صنایع 
خالق«. مزیت نسبي كليدي ایران و ایرانيان نه در منابع ارزاني مانند نفت 
)كه به پایان دوران نفت در حال نزدیك شدن هستيم( و نه در مزیت هاي 
آب وهوایي است. نه تنها مزیت ما ایرانيان، بلكه هویت ما ایرانيان نيز نه بر 
پایه ویژگي نژادي و نه بر پایه منافع ميان ایاالت و سرزمين هاي مختلف كه 
بر پایه عناصري كليدي مانند زبان فارسي استوار است. فرض كنيم حتي 
یك پيام  رسان جامع ایراني ساخته شد و ما دیوارمان را با دنيا كشيدیم؛ 
پس مزیت هاي كليدي براي كشورمان، نقش آفریني جهاني و معرفي نگاه 
ایراني چه مي شود. این دیدگاه پلتفرم ساز است كه مزیت هاي ملي را نادیده 
مي گيرد و كنترل را مقدم بر صنعت مي داند. در حقيقت نگاه پلتفرم ساز 
نگاه به محدودسازي فرهنگي و اقتصادي هم هست. این نگاه به دست خود، 

زبان فارسي و فرهنگ ایراني را از جهان حذف مي كند.

 خالي كردن ميدان نبرد گفتماني
جهان عرصه تفاوت هاي گفتماني است؛ تفاوت هایي كه گاه در ۲

پناه گفت وگو تبدیل به درك متقابل مي شــود و گاه در پناه سكوت ها و 
سوءتفاهم ها مي شود نبرد گفتماني.

شاید بتوان با یك مثال بهتر نشــان داد. تویيتر در ایران فيلترشده است. 
تحليل تویيتر نشان مي دهد گروه هاي برانداز، تجزیه طلب و ضدانقالب 

در اكانت ها 22درصد سهم دارند؛ درحالي كه در سایر شبكه هاي اجتماعي 
دسترس پذیر )اینســتاگرام یا شــبكه هاي اجتماعي در زمان آزاد بودن 
مانند تلگرام( این ســهم هيچ گاه فراتر از 5درصد نرفته است. به عبارتي، 
هر نوع خالي كردن شــبكه هاي اجتماعي به معناي زمينه ســازي براي 
تقویت گفتمان هاي رقيب اســت. جالب آنكه نرخ عضوگيري گروه هاي 
برانداز 25درصد بيش از متوســط نرخ عضوگيري در سایر گروه هاست. 
عضوگيري متوسط در این شبكه اجتماعي حدود ۳.6درصد  در هر فصل 
است؛ درحالي كه نرخ عضوگيري گروه هاي برانداز ۴.5 درصد است. این آمار 
حاصل سياست مسدودسازي است؛ و حاال طرفداران طرح پيام رسان تالش 
دارند تا این الگوي ناموفق را در سایر شبكه هاي اجتماعي نيز تسري دهند.
به عبارت ســاده تر، آمار به ما مي گوید كه هر مسدودسازي، صرف نظر از 
نيت هاي سياستگذاران شان، در نهایت به تقویت گفتمان هاي متعارض 
انجاميده اســت؛ گفتمان رقيبي كه بدون نياز به چالش با گفتمان هاي 
دیگر، با كمترین هزینه، بيشــترین منافع را كسب كرده است؛ آن هم در 
دنيایي كه براساس نظرسنجي ایسپا در سال98 اصلي ترین منبع خبر براي 
2۷.۳ درصد از مردم اینترنت )شامل شــبكه هاي اجتماعي و سایت هاي 
خبري( است؛ درحالي كه شبكه هاي ماهواره اي سهم ۷.8 درصدی را دارند. 
به این ترتيب و از كنار هم قرار گرفتن ایــن واقعيت ها مي توان به راحتي 
پيش بيني كرد كه مسدودسازي پيام رسان هاي خارجي یك لطف بزرگ 
به گفتمان هاي رقيب گفتمان رسمي جمهوري اسالمي ایران است؛ یك 

لطف بسيار بزرگ براي آنها!

 تعدد پلتفرم ها و افزایش تنظيم گري
شكل گيري پلتفرم هاي بزرگ جهاني تنها مسئله ایران نيست ۳

و سایر كشورها نيز در این چالش قرار گرفته اند. به همين دليل است كه 
رویكردهاي حقوقي در سایر كشورها در دستور كار قرار گرفت. مقررات 
حفاظت از داده هاي عمومي )GDPR( كه در اتحادیه اروپا در چند سال 
گذشته تدوین و پياده ســازي شــد، یكي از همين ابزارها بود؛ به نوعي 
نبرد اروپایي ها در برابر شــركت هاي بزرگ آمریكایي؛ نبردي كه در آن 

حكمرانان منطقه اي بتوانند بر ایــن پلتفرم ها اعمال حاكميت كنند. در 
حقيقت مقرراتي مانند GDPR به نوعي ابــزار مقابله با یكجانبه گرایي 
شركتي )یا بهتر گفته شود یكجانبه گرایي آمریكایي( بوده است. در دنياي 
آینده، صرف نظر از آنكه دوست داشته باشــيم یا نه، قدرت پلتفرم هاي 
جهاني افزایش پيدا خواهد كرد و ما تمركز بيشــتري را در عرصه جهاني 
تجربه خواهيم كرد. ایــن پلتفرم ها ميداني براي تقابل محتواهاســت. 
واقعيت گرایي نشــان مي دهد كه هيچ مزیت مشخصي را نمي توان براي 
ما برشمرد كه بتوانيم جایگاهي جهاني در این عرصه كسب كنيم؛ به این 
ترتيب ایجاد پيام رسان جهاني در حد یك شعار باقي خواهد ماند. خروج 
از پلتفرم هاي جهاني نيز یعني پذیرش شكست گفتماني و پاي گذاشتن 
بر مزیت هاي فرهنگي و صنایع خالق و نهایتا حذف خودخواسته صداي 
ما در عرصه جهاني. حتي اگر شما بزرگ ترین پلتفرم جهان را هم داشته 
باشيد، باید مقررات جهاني و مالحظات دیگران را بپذیرید وگرنه شما آن 
بزرگ ترین پلتفرم نيســتيد. تنظيم گري و مقررات گذاري یكجانبه نيز 

نتيجه عملياتي اش همان است.

 گسترش اینترنت ماهواره اي
فناوري هاي مختلف به سمت كاهش كنترل پذیري كشورها بر 4

اینترنت پيش مي رود، اما دیر یا زود اینترنت ماهواره اي عرضه خواهد شد؛ 
اینترنتي كه در همين ماه ها SpaceX تست هایش را در پروژه استارلينك 
منتشر كرد. فرض كنيد 2  یا 5 سال دیگر این اینترنت بياید؛ آن وقت این 
پلتفرم سازها یا همان تلویزیون سازها مي خواهند چه كنند؟ مي خواهند 
به سمت آن شليك كنند؟ ما اما عهد كرده ایم تا غافلگير شویم! بعد كميته 
و قرارگاه اینترنت ماهواره اي ایجاد كنيم و بعد پس از 20 سال بشود مثل 
تلویزیون هاي ماهواره اي كه حاال 85 درصد مردم مخاطبشان هستند؛ اما 

هنوز در تریبون هاي رسمي ممنوع است و خالف قانون!

سخن آخر
دیدگاه پلتفرم ســاز در ســطح آرزوها هيچ تعارضي با هيچ كس در هيچ 

كشوري ندارد، اصال همه آرزوهایشان همين هاست؛ همين كه بزرگ ترین 
شركت هاي جهان را خودشان داشته باشــند. در دنياي شعارها، داشتن 
بزرگ ترین پلتفرم هاي جهان آرزوي همه است؛ همانطور كه آرزوي داشتن 
معتبرترین شبكه خبري تلویزیون یا خوشنام ترین خودروساز جهان؛ اما 
تنها چيزي كه ما را متفاوت مي كند، نگاه به واقعيت ها ست. واقعيت دنياي 

امروز حداقل پاسخ درخور  دادن به ۴ پرسش باال ست.
دیدگاه محتواســاز هم چالش هاي خودش را دارد؛ ضعف ها و قوت هاي 
خودش را. در دنياي محتواساز ترس از مسدودشدن حرف ها هست؛ ترس 
از سوءاستفاده از داده هاي شهروندان و ترس از مواجهه با محتواهایي كه 
دوستشان نداریم. دیدگاه محتواساز هم به این پرسش ها پاسخ هایي دارد.

اما دنياي ما دنياي مصالحه ها ســت. ما در تك تــك بخش هاي زندگي 
فردي یا جمعي مان با دیگري و دیگران در حال مصالحه هستيم. چيزي 
مي دهيم و چيزي مي گيریم؛ یك بده-بستان دائمي. در این طرح كنترل 
پيام رسان ها )كه در حقيقت كنترل پلتفرم و مبادي ورودي اینترنت را هم 
شامل مي شود!( چه مي دهيد و چه مي ستانيد؟ این پرسشي است كه هر 
قانونگذاري باید بتواند به آن پاسخ دهد؛ پاسخي كه مورد پذیرش جمعي 
هم قرار گيرد. راهبرد پابرجا راهبردي است كه در سناریوهاي مختلف از 
آینده كمترین تأسف را ایجاد كند. رفتن به سمت راهبرد پلتفرم سازي و 
پلتفرم داري درصورت گسترش اینترنت ماهواره اي هيچ دستاوردي جز 
خسران و تأسف نخواهد داشت. این راهبرد پلتفرم داري البته تا آن موقع 
توانسته قدرت توليد محتوا و مزیت ملي را نيز كمرنگ كند. همان جایي 
كه سرمایه اجتماعي نيز به دليل خروج از پلتفرم هاي جهاني مدام كمتر و 
كمتر شده است. برعكس راهبرد پلتفرم سازي اما راهبرد محتواسازي است. 
این راهبرد صرف نظر از كاهش توان مسدودسازي ها و آمدن اینترنت هاي 
ماهواره اي مي تواند كارآمد باشــد. مي تواند جامعه اي با سواد دیجيتال 
باال بســازد كه احتماال به جاي یك برادربزرگ تر كنترلگر، انسان هایي با 
خودكنترلي باال خواهد داشت. مي تواند بازار اقتصادي مناسب در عرصه 
صنایع خالق كسب كند و نهایتا مي تواند ســرمایه اجتماعي را از طریق 

حضور در پلتفرم هاي جهاني ارتقا  دهد.

دنياي تلویزیون سازهاي بي برنامه!

جهان استارتاپی

پرواز آزمایشي خودروي پرنده

استارتاپ ژاپني SkyDrive، پس از مدت ها تالش و برنامه ریزي 
موفق شد آزمایش عمومي و سرنشــين دار پرواز خودروي پرنده 
خود را به انجام برساند. به گزارش انگجت، استارتاپ اسكاي درایو 
كه دفتر مركزي اش در توكيو قرار دارد، در ســال2018 تاسيس 
شده است و در زمينه فناوري پرواز، فعاليت مي كند. این استارتاپ 
كه توســط شــركت خودروســازي تویوتا حمایت و پشتيباني 
مي شود، موفق به انجام نخستين آزمایش عمومي با پرنده اي كه 
ساخت تویوتاست، شــد. این آزمایش در شهرك تویوتا و حوالي 
زمين آزمایشــي این شــركت با موفقيت به انجام رسيد. در این 
برنامه، خودروي پروازي SD-03 به وســيله یك خلبان از سطح 
زمين برخاست و در ارتفاع كم شروع به پرواز كرد. فناوري به كار 
گرفته شده در این وسيله نوید آن را مي دهد كه در آینده مي توان 
خودروهاي خودران و بدون خلبان پرنده نيز ســاخت. تویوتا با 
سرمایه گذاري ۳50هزار دالري در اسكاي درایو، برنامه  مربوط به 
خودروهاي پرنده را پایه ریزي كرد. این استارتاپ بسيار اميدوار 
است كه بتواند تا پایان ســال جاري ميالدي تأیيد انجام پرواز در 
خارج از زمين هاي آزمایشــي را دریافت كند و به شدت به دنبال 
آن است كه تا سال202۳ یك پرنده تجاري با 2صندلي ساخته 
و روانه بازار كند. برنامه اصلي اسكاي درایو، ساخت تاكسي پرنده 

است.

تالش هاي یك استارتاپ حقوقي
ارزش صنعت قضایي و حقوقي در ســال201۷ ميالدي بيش 
از 8۴9ميليارد دالر بود و پيش بيني شــده است كه این رقم 
به یك تریليارد دالر در پایان ســال آینده ميالدي برسد. پس 
بي دليل نيست استارتاپ لس آنجلسي استنو )Steno( بخواهد 
سهمي در این بازار داشته باشــد. به گزارش تك كرانچ، مانند 
بيشــتر دفاتر خدمات حقوقي، این اســتارتاپ هم آنچه را كه 
ارائه مي دهد، راه هایي براي اجراي بهتر مسائل حقوقي است. 
اســتنو كه اوایل سال2019 تاسيس شده اســت، كارش را با 
تمركز بر دادگاه ها آغاز كرد و در ایــن خصوص گزارش هایي 
را از دادگاه هاي مختلف تهيه مي كرد. آنهــا اما حاال خدمات 
حقوقي را با اضافه كردن سامانه اي براي برقراري كنفرانس هاي 
ویدئویي امن دنبال كرده اند. موضوع داشتن بستري براي ایجاد 
ویدئوكنفرانس هاي امن در روزهایي كه شــيوع ویروس كرونا 
جامعه را به شدت تهدید مي كند، ایده اي فوق العاده كاربردي 
محسوب مي شود. مقامات این استارتاپ همچنين در سامانه اش 
دست وكال را براي پيدا كردن مشتریان بيشتر باز گذاشته اند. 
وكال تا زمان حل و فصل كامــل پرونده نيازي به پرداخت پول 
به اســتارتاپ ندارند و مي توانند تمام تمركز خود را روي كار 

موكل شان قرار دهند.

100ثانيه خبر

   آي پد جدید، ارزان تر است
برخي منابع خبري از »آي پد« جدیدي خبر مي دهند كه نمایشگر 
بزرگ تر و بدنه اي باریك تر دارد. به گزارش انگجت، »آي پد« جدید 
ارزان تر از نمونه هاي قبلي خواهد بود. گفته شــده شــركت اپل در 
ساخت این دستگاه از سخت افزارهاي ارزان قيمت تر استفاده كرده 
اســت. برخي علت ارزان  بودن این آي پد را تــالش اپل براي جذب 
مشــتري در بازار كســادي كه شــيوع ویروس كرونا ایجاد كرده، 

دانسته اند.
    ساخت چسب با الهام از مگس

دانشمندان ژاپني با الهام از پاي مگس، موفق به اختراع یك چسب 
ارزان و چندبار مصرف شدند كه با محيط زیست هم سازگار است. به 
گزارش نيو اطلس، دانشمندان چسبي ساخته اند كه مانند پهنه هاي 
پاي چســبناك مگس ها مي تواند به سطوح وصل و از آنها جدا شود. 
فرایند توليد این چســب ها كه مانند چســب هاي مخصوص كفش 
مي  تواند بارها چسبيده و جدا شود، فعال بسيار گران است، اما به مرور 
زمان و با توسعه سخت افزاري، این چســب به ماده اي ارزان قيمت 

تبدیل خواهد شد.
   ساخت كاوشگر روده بزرگ

محققان دانشــگاه  كلرادو بولدر  در تحقيقات خود موفق به توســعه 
یك كاوشگر روده بزرگ براي تصویربرداري خودكار و نمونه برداري 
از پوليپ ها شدند. به گزارش مدگجت، همه ســاله ميليون ها عمل 
كلونوسكوپي در سرتاسر جهان انجام مي شــود تا سرطان در اسرع 
وقت تشخيص داده شود. اكنون محققان در دانشگاه كلرادو بولدر یك 
دستگاه مخزن مانند روباتيك را براي حركت و گردش در روده بزرگ، 
تصویربرداري و حتي نمونه برداري از روده بزرگ توليد كرده اند كه كار 

را هم براي پزشكان و هم براي بيماران آسان تر مي كند.
   حفاظت از گوشي در سقوط ۳متري

شــركت اینســيپيو براي گوشــي 1۳00دالري»گالكسي نوت20 
اولتر ا« یك قاب ارزان و منحصر به فرد توليــد كرده كه داراي 2الیه 
حفاظتي است. به گزارش زد دي نت، درحالي كه سازندگان قاب هاي 
گوشي هاي موبایل مدعي هستند كه قاب هاي شان معموال مي تواند 
در سقوط یك متري از گوشي محافظت كند، اینسيپيو مي گوید، قاب 
این گوشي، قادر است درصورت سقوط از ارتفاع ۳متري، تلفن همراه 
گران قيمت شما را كامال ســالم نگه دارد. قيمت قاب اینسيپيو، تنها 

۳0دالر خواهد بود.
   مأموریت هاي جدید ناسا

ناسا براي بررسي وضعيت آب و هواي فضا در پي اجراي 5ماموریت 
جدید است. به گزارش انگجت، قرار اســت 2ماموریت از ميان این 
5برنامه به تأیيد رسيده و اجرایي شود. این ماموریت ها، یك ميليون 
و 250هزار دالر براي ناسا هزینه خواهد داشت. این طرح ها برداشت 
انســان از نحوه تعامل خورشــيد با آب و هواي فضــا و تأثير آن بر 
سياره هاي منظومه شمسي و به خصوص كره زمين را توسعه مي دهد.

   ساخت ماسك باتري دار براي مقابله با 
بيماري همه گير

یك شركت كره اي ماسك جدیدي ساخته است كه 
با نصب باتري قابليت تصفيه هوا دارد. مدت زمان 

شارژ این باتري بين 2تا 8ساعت است. به گزارش 
سي نت، این ماســك كه هفته آینده در نمایشگاه 
ایفاي برليــن رونمایي مي شــود از نظر ظاهري 
شبيه به سایر ماسك ها است، اما 2فيلتر باكيفيت 
HEPA دارد كــه 99/9۷درصــد از آالینده ها و 
ذرات مضــر را از بين مي برد. در واقــع این فيلتر 
مي تواند ذراتي با ابعاد 0/۳ميكرون را مسدود كرده 
و مانع از ورود آنها به دستگاه تنفسي شود. با توجه 
به تداوم شيوع ویروس كرونا انتظار مي رود از این 
ماسك استقبال شــود. باتري 820ميلي آمپري 
این ماســك انرژي مورد نياز براي فعاليت 2فن را 
تأمين مي كند. درصورت فعاليت فن ها با حداكثر 
توان عمر باتري 2ساعت خواهد بود. اما درصورت 
فعاليت فن ها با دور آهســته این زمان به 8ساعت 
افزایش مي یابد. این ماســك مدرن به همراه یك 
قاب عرضه مي شــود كه از آن مي توان براي شارژ 
باتري و ضدعفوني ماسك با استفاده از اشعه ماورای 
بنفش استفاده كرد. هنوز قيمت این ماسك اعالم 

نشده است.

   ابداع یك روش ســریع و ارزان براي 
تشخيص كووید-۱9

محققان روشــي جدید براي آزمایش تشخيصي 
كوویــد-19 ابــداع كرده انــد كه بــدون نياز به 
تجهيزات پيشرفته، ویروس كرونا را با حساسيت 
باال و فقط ظرف ۴0دقيقه شناســایي مي كند. به 
گفته این محققــان آمریكایي، هزینــه انجام هر 
آزمایش كمتر از ۷0ســنت خواهد بود كه بسيار 
به صرفه تر از آزمایش های فعلي است. به گزارش 
ساینس، تشخيص سریع كووید-19 براي مقابله با 
شيوع این بيماري، به یك چالش جدي بدل شده 
است و هم اكنون روش هاي مولكولي مختلفي براي 
تشخيص بيماري مورد استفاده قرار مي گيرد. اما 
هریك از این روش هــا محدودیت هایي دارد كه 
باعث افزایش زمان تشــخيص، هزینــه یا نياز به 
تجهيزات خاص مي شــود. محققان آمریكایي با 
استفاده از یك فناوري مبتني بر CRISPR كه 
در سال هاي اخير براي ویرایش ژن ها مورد استفاده 
قرار مي گيرد، توانســتند یك آزمایش تشخيصي 

جدید موســوم بــه CRISPR-COVID  را 
براي كووید-19 ایجاد كننــد. به گفته محققان، 
این آزمایش از یك فرایند تشخيصي هم دما براي 
شناســایي ویروس با دقتي بهره مي برد كه امكان 
تشــخيص حتي یك نســخه از ویروس را فراهم 
مي كند و نيازي به استفاده از چرخه هاي دمایي و 

فناوري هاي پيشرفته ندارد.

   اثر عوامل ژنتيك بر درمان كووید-۱9
محققان دانشگاه مينه ســوتاي آمریكا طي انجام 
تحقيقاتي از اثــر عوامل ژنتيك بــر واكنش افراد 
نسبت به داروهاي كووید-19 خبر دادند. به گزارش 
گاردین، در ایــن تحقيقات تعــدادي از داروهاي 
مورد اســتفاده براي درمان كوویــد-19 ازجمله 
هيدروكســي كلروكين، رمدسيویر، توسيليزومب 
و اســترویيدها بررسي و مشخص شــد تغييرات 
ژنتيك مختلفي وجود دارند كه موجب تغيير نحوه 
متابوليســم دارو در بدن بيمار مي شوند و فرایند 
درمان كوویــد-19 را تحت تأثير قــرار مي دهند 

و همين تغييــرات ژنتيك موجــب افزایش خطر 
ناسازگاري و عوارض جانبي مي شود. از آنجایي كه 
داروهاي مورد استفاده براي درمان كووید-19 در 
مراحل اوليه آزمایش های باليني اســت اطالعات 
كافي مربوط به تأثير عوامــل ژنتيك بر این داروها 
وجود ندارد. امــا با وجود این محققان توانســتند 
نشــانگرهاي ژنتيك متعددي را شناســایي كنند 
كه زمينه را براي افزایش اثرگذاري و ایمني داروها 
فراهم مي كنند. به اعتقاد محققان براي اینكه بتوان 
آزمایش های ژنتيك را به عنوان بخشــي از فرایند 
درمان بيماران مبتال به كوویــد-19 توصيه كرد، 

انجام تحقيقات بيشتر، امري ضروري است.
براساس آخرین گزارش سازمان جهاني بهداشت، 
تاكنون 2۴ميليون و 661 هــزار و 128 نفر به این 
بيماري مبتال شــده اند، 1۷ميليون و 11۷هزار و 
2۷۳نفر بهبود یافته اند و 8۳6هزار و ۳29نفر جان 
خود را از دست داده اند.دانشــمندان بسياري در 
سراسر جهان به دنبال ساخت واكسن این پاندمي 

هستند.

كرونا Xعلم

ادامه از 
صفحه اول

قدم جديد براي اتصال مغز به كامپيوتر
همزیستي انسان و هوش مصنوعي، برنامه اي بلندمدت بوده كه شركت ایالن ماسك آن 

را در دستور كار خود قرار داده و عملياتي كرده است 

طرح: داود كاظمی
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گزارش تصويري از روز واقعه
محرم متفاوت امسال دهه اول خود را با شكوه هرچه تمام  پشت سر گذاشت . با وجود 

همه ضرورت هایي كه براي ســامت ســوگواران اباعبداهلل الحســين)ع( درميانه نگاه 
همه گيري كرونا احساس مي شد، برنامه ریزي شهرداري و  همه ارگان هاي ذیربط، 
بيرق عزاي سيدالشهداء را برافراشته نگه داشت و جلوه سوگ ســاالر شهيدان در حسينيه اي به 

وسعت تهران نقش بست. 
تصاوير: گروه عكس همشهري
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بعد از داربي در شــرايطي كه انتقادها از تصميمات غلط و توجيهات 
عجيب يحيي گل محمدي باال گرفته بود، ناگهان افشين پيرواني وارد 
معركه شد و كشف تاريخي اش را با عموم مردم در ميان گذاشت: »االن 
اگر بازي را برده بوديم، همه در حــال تعريف از كادرفني بودند.« چرا 
هيچ كس از اين زاويه به موضوع نــگاه نمي كند؟ اي كاش در اروپا هم 
توجه مي شد كه اگر بارسلونا 8 بر 2 بايرن مونيخ را مي برد، االن كيكه 
ستين سر جايش بود و آلماني ها داشتند پوست فليك را مي كندند. 
پسر چرا الكي شلوغش مي كنيد؟ اصال در همين جام ملت هاي قبلي 
اگر ما 3 بر صفر ژاپن را برده بوديم، تاريخ فوتبال مان عوض مي شد. شايد 
كي روش مي ماند و گير شيادي به اســم ويلموتس هم نمي افتاديم. 
حقيقتا كه آفرين به درايت افشين خان؛ از كرامات شيخ ما اين است، 

شيره را خورد و گفت شيرين است!

شيره را خورد و گفت شيرين است 

مي گويند وحيد اميري يك پيشنهاد از قطر دريافت كرده و ممكن 
است با پرداخت پول رضايتنامه، از پرسپوليس جدا شود. خب البته 
پرسپوليسي ها كه به شدت به دالر نياز دارند، چون به زودي بايد 
بقيه بدهي شان به استوكس را بدهند! در عين حال اما خوب است 
وحيد قبل از اخذ هر تصميمي، قشنگ فكرهايش را بكند. او يك بار 
پرسپوليس را ترك كرد و سر از ترابوزان اسپور تركيه درآورد، اما 
خيلي زود پشيمان شد و در نخســتين فرصت به ايران برگشت. 
وحيد مدعي بود نتوانسته دوري از وطن را تحمل كند. همه اين 
حرف ها كه فوتبال او دير گل كرد و در سال هاي آخر بازيگري نياز 
به درآمد بيشتر دارد هم همان زمان دوره شد. االن اما وحيد بايد 
بداند يك بازيكن 32ساله فرصتي براي گرفتن تصميم اشتباه و 

بعد اصالح آن نخواهد داشت. همين.

ديگر فرصتي براي پشيماني نيست

حاال همه حاشيه هاي داربي و ايراد و اشكاالت فني مربيان پرسپوليس 
به كنار، اين اشكاالت اماليي و نگارشي در پست اينستاگرامي يحيي 
گل محمدي را چه كنيم؟ در حقيقت تعداد بســيار اندكي از مردم 
ايران ممكن اســت »دغدغه« را »دقدقه« بنويسند يا »با هاون در 
آب كوبيدن« را به معناي كار بيهوده كردن بدانند. شكل درست اين 
مفهوم كنايي، »آب در هاون كوبيدن« است. توصيه هميشگي مان 
به اهالي محترم فوتبال اين است كه مي توانيم وقتي از معناي چيزي 
مطمئن نيستيم، آن را ننويسيم يا قبل از انتشار، در موردش با ديگران 
مشورت كنيم. با اين همه، آنچه داســتان پست پر از غلط يحيي را 
عجيب تر مي كند، ســابقه تدريس او در مدرسه راهنمايي هويزه 
است. گويا گل محمدي حدود 25سال پيش آنجا درس زبان تدريس 
مي كرده؛ خب برادر كمي هم روي زبان مادري كار مي كردي تا چنين 

فاجعه اي رقم نزني.

واقعا معلم بودي؟

نكته بازي

وقتي فرهاد مجيدي هستي، كلي محبوبيت داري و يك روز بعد از پيروزي بر 
حريف ديرينه استعفا مي دهي، قاعدتا انتظار داري هواداران پاشنه در باشگاه را 
از جا بكنند و خواهان ادامه همكاري با تو باشند، اما اين اتفاق هرگز براي سرمربي 
استقالل رخ نداد. به جرأت مي توان گفت كناره گيري نمايشي فرهاد از هدايت 
اســتقالل، نتيجه مورد انتظار او را به دنبال نياورد. مديران باشگاه كه قاعدتا 

به خاطر مذاكره بدموقع با استراماچوني بايد تحت فشار قرار مي گرفتند، برخورد 
كامال قهري با مجيدي را در پيش گرفتند و عجيب اينكه بخش قابل توجهي از 
افكار عمومي هم حق را به آنها داد. مديرعامل استقالل نه تنها استعفاي مجيدي 
را در فضاي مجازي جدي نگرفت، بلكه سرمربي تيمش را به كميته انضباطي 
باشگاه هم احضار كرد. سعادتمند همچنين فاصله 14امتيازي با پرسپوليس 
را در  شأن استقالل ندانست و گفت باشگاه حق دارد براي فصل بعد تصميم 
بگيرد. اين موضع گيري مطلقا غيرقابل باور بود و عجيب اينكه بيشتر هواداران 
استقالل هم حق را به باشگاه دادند. در نهايت هم مجيدي صرفا با پادرمياني 
مجيد نامجومطلق و وريا غفوري اســتعفاي صوري اش را پس گرفت و روي 

نيمكت استقالل برگشت.
به نظر مي رسد مجيدي در مورد وزن خودش و آندره آ استراماچوني دچار يك 

اشتباه محاسباتي بزرگ شده؛ او تصور مي كرد با نايب قهرمان كردن استقالل 
در ليگ و حذف پرسپوليس در ضربات پنالتي توانسته سايه مرد ايتاليايي را 
از سرش كنار بزند، اما عكس العمل ها به استعفاي مجيدي دقيقا عكس اين 
داستان را ثابت كرد. خيلي از مردم هنوز فكر مي كنند اگر امكان بازگشت استرا 
وجود داشته باشد، او براي نيمكت استقالل بهتر از مجيدي است؛ به همين دليل 
هم سياست مديران باشگاه را تأييد كردند تا ناز فرهاد بي خريدار باقي بماند. 
اينكه باالخره مربي ايتاليايي برمي گردد يا نه روشن نيست، اما مجيدي بايد 
بداند براي رهايي از شر اسم استراماچوني نياز به دستاوردهاي بزرگ تري دارد؛ 
مثال شايد قهرماني در ليگ برتر بتواند او را در چنين جايگاهي بنشاند. در غير 
اين صورت اين تصميمات شتاب زده و هيجاني غيراز اينكه صالبت و پختگي او 

را به عنوان يك مربي زير سؤال ببرد، نتيجه ديگري نخواهد داشت.

 درگذشت سرژيك تيموريان
سرژيك تيموريان، بازيكن سابق فوتبال ايران در 46سالگي درگذشت. او بازيكن سابق تيم هاي آرارات، استقالل و ماينس 
آلمان بود كه سابقه بازي در تيم ملي اميد ايران را هم داشت. سرژيك كه برادر بزرگ تر آندو تيموريان بود به دنبال يك 
سانحه تصادف 40روز را در كما سپري كرد و در نهايت به دليل آسيبي كه به ريه اش وارد شده بود درگذشت.

اشتباهات اصلي سرمربي پرسپوليس، بيرون از زمين بود

 پنج جمله غلط يحيي

ناز بي خريدار
 واكنش ها به استعفاي فرهاد مجيدي

كامال دور از انتظار او بود

بهروز رســايلي | در مــورد اشــتباهات فني يحيي 
گل محمدي در بازي با اســتقالل زياد حرف زده شده؛ 
از تركيب اوليه اشتباه تا تعويض هاي بد، بيرون كشيدن 
پنالتي زن ها و البته داستان سپردن يكي از اين ضربات 
به اوساگونا. اين اما همه داستان نيست و به نظر مي رسد 
سرمربي پرسپوليس اتفاقا اشــتباهات بزرگ ترش را 
بيرون از زميــن انجام داد. او در توجيه شكســت برابر 
استقالل از جمالتي استفاده كرد كه واقعا عجيب بود 

و جاي بحث دارد. 
  جمله اول: »تركيب به كسي مربوط نيست«؛ يحيي 
گل محمــدي در حالي بعــد از بازي به اين شــكل به 
انتقادهاي فني جــواب داد كه اتفاقا همــه جاي دنيا 
خبرنگاران چنين سؤاالتي مي پرسند. وقتي سرمربي 
پرسپوليس قبل از دقيقه30 سعي مي كند با به ميدان 
فرســتادن كمال كاميابي نيا اشتباهش را جبران كند، 
واضح است كه خبرنگاران حق سؤال دارند. پرسپوليس 
در دقايق ابتدايي بازي با اســتقالل كامال تحت تأثير 
حريف بود. سرخ ها يك گل خوردند و ممكن بود 2 يا 3 
گل ديگر هم دريافت كنند؛ آيا اگر چنين اتفاقي مي افتاد 
و يك شكست فاجعه بار رخ مي داد، باز يحيي مي توانست 

همين جواب را به خبرنگاران بدهد؟
  جمله دوم: »مي خواستند ما برنده نباشيم«؛ موج 
گســترده و منفي واكنش  هاي هواداران به اين ادعاي 
گل محمدي، به اندازه كافي باطل بودن آن را آشكار كرد. 

پرسپوليس تا 2دقيقه به پايان بازي از استقالل جلو بود 
و طبيعتا آن زمان كســي تصور نمي كرد اراده اي براي 
پيروز كردن حريف وجود داشته باشد. بيرون از مجموعه 
استقالل فقط يك نيرو در خدمت پيروزي آبي ها بود؛ 

خود يحيي گل محمدي!
  جمله ســوم: »ناچار شــديم دروازه بان اصلي را 
بفروشيم«؛ تا ديروز از نظر كادرفني پرسپوليس بوژيدار 
رادوشوويچ دروازه بان اصلي قرمزها براي فصل بعد بود. 
ايــن موضــوع در مصاحبه هــاي ســرمربي و مربي 
دروازه بان هاي تيم هم كامال به چشم مي آمد و آنها دنبال 
گلري بودند كه طاقت نيمكت نشيني داشته باشد. حاال 
اما با چند نمايش شــبهه برانگيز، ناگهان رادو شايسته 
مالمت علني لقب مي گيرد. از قضا خود عليرضا بيرانوند 
هم امسال اصال فصل خوبي نداشت و به نظر مي رسيد 
زمان ترانسفرش فرا رسيده؛ حتي خود باشگاه هم براي 
راضي كردن آنتورپ به حضــور بيرو در ايران در مقطع 
پاياني فصل هيچ تالشي نكرد. اين رويه كه با 2اشتباه 
به طور آشــكار عليه دروازه بان خوب تيم در سال هاي 
گذشته موضع گيري شود، برازنده يك مربي حرفه اي 
نيست. حتي اگر صالح مي دانيد دروازه بان شماره يك 

بگيريد، اين كار را بدون تحقير بوژيدار انجام بدهيد.
  جمله چهارم: »ناچار شديم سراغ خريد استوكس 
و اوساگونا برويم«؛ هيچ اجباري در كار نبود، كما اينكه 
سرمربي قبلي هم قيد جذب بازيكن خارجي را زده بود. 

به عالوه مسئله كمبود زمان 
هم مطرح نيست. دست كم در 

مورد اوساگونا، خود يحيي در نخستين 
جلسه تمريني اش با پرسپوليس ناخواسته افشا 

كرد از 10روز قبل سفارش خريد او را داده بود؛ يعني 
زماني كه باشگاه پرسپوليس »ظاهرا« تالش مي كرد 
گابريل كالدرون را برگرداند! خوب اســت مسئوليت 

بازيكني كه پيش خريد كرديد را بپذيريد.
  جمله پنجم: »خواهان تعويق داربي بوديم«؛ بدترين 
بهانه يحيي بعد از بازي همين بود كه داربي نبايد برگزار 
مي شد؛ خب چرا؟ بايد به چه زماني موكول مي شد؟ بعد 
از مســابقات آســيايي؟ پس تكليف فصل جديد چه 
مي شد؟ ســوپرجام چي؟ آيا اگر پرســپوليس در اين 
مرحله به نفت مسجدسليمان مي خورد هم گل محمدي 
خواهان تعويق مسابقه مي بود؟ چطور مسابقات ليگ 
به خاطر شانس باالي قهرماني پرسپوليس بايد به موقع 
برگزار مي شــد، اما براي داربي حذفي نســخه تعويق 
پيچيديد؟ تازه گاليه از عدم تعويق مسابقه در حالي است 
كه پرســپوليس براي اين بازي تركيب كاملش را در 
اختيار داشت، اما اســتقالل با كلي مصدوم مثل روزبه 
چشمي و سياوش يزداني و بازيكن ناآماده اي همچون 
محمد دانشــگر وارد ميدان شد. راستش گل محمدي 
داربي نااميدكننده بود و گل محمــدي بعد از داربي، 

به مراتب نااميدكننده تر.
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مهدي رحمتي سرمربي شهرخودرو شد و اين يكي از عجيب ترين خبرهاي 
فوتبال ايران در روزهاي اخير بود. بعد از پايان ليگ نوزدهم مشخص بود كه 
كار سهراب بختياري زاده با شهرخودرو به پايان رسيده و رابطه اين سرمربي 
با مالك باشگاه نشــان مي داد دوران كوتاه ســرمربيگري سهراب در تيم 
مشهدي به پايان رسيده است. اما در ميان گزينه هايي كه براي جانشيني 

بختياري زاده از آنها نام برده مي شد، مهدي رحمتي عجيب ترين نام بود. 
رحمتي در هفته هاي پاياني ليگ با بختياري زاده به مشكل خورد و سهراب 
آخرين بازي را بدون حضور اين دروازه بان سپري كرد. اما رابطه خوبي كه 
رحمتي با مديران مشهدي داشت باعث شد از همان ابتدا نام او به عنوان گزينه 
سرمربيگري در شهرخودرو مطرح شود و درنهايت نيز اين اتفاق رخ داد. فرهاد 
حميداوي، مالك باشگاه شهرخودرو تصميم گرفت سكان هدايت تيمش را به 
اين دروازه بان بسپارد و مذاكرات طرفين نيز به خوبي پيش رفت. براي اينكه 
رحمتي به نخستين سرمربي-دروازه بان تاريخ ليگ برتر تبديل شود، تنها 
مشكلي كه وجود داشت مدرك مربيگري او بود. رحمتي مدرك مربيگري 
ندارد و بايد يك مربي با مدركA آسيا به عنوان دستيار او برگزيده مي شد؛ اين 

مشكل با حضور نوازي و سامره در كادرفني اين دروازه بان حل شد.

اولين گلر-سرمربي تاريخ ليگ
مهدي رحمتي سرمربي شهرخودرو شد و نوازي و سامره 

را به عنوان دستيارانش برگزيد

ادامه رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا كه قرار است از اواخر شهريورماه 
در قطر برگزار شود، با حضور دوباره تماشاگران در ورزشگاه ها همراه 
خواهد بود. مسابقات ليگ قهرمانان آسيا در اين فصل بعد از برگزاري 
2هفته ابتدايي به خاطر شيوع ويروس كرونا تعطيل شد و قرار است از 
روز 24شهريورماه به شكل مجتمع در كشور قطر از سر گرفته شود. 
از ايران 4تيم در 4گروه اين مسابقات حضور دارند و بايد طي همين 

مدت كوتاه يعني از 24شــهريور تا ســوم مهرماه 4هفته باقيمانده 
از رقابت ها را در قطــر برگزار كنند. پيش از اين گفته مي شــد اين 
مسابقات نيز بدون حضور تماشــاگران انجام خواهد شد اما روزنامه 
الوطن ديروز خبر داد طبق اعالم كميته برگزاري بازي ها در هر ديدار 
از 2۰ تا ۳۰درصد ظرفيت ورزشگاه ها براي حضور تماشاگران استفاده 
خواهد شد. اين خبر خوشحال كننده اي براي هواداران فوتبال است 
كه بعد از مدت ها دوباره مي توانند از نزديك فوتبال ببينند اما شايد 
خبر خوبي براي تيم هاي ايراني نباشد. 4نماينده ايران كه در 2هفته 
ابتدايي رقابت ها در هيچ مسابقه اي ميزبان نبودند، در ادامه راه هم 
بايد در ورزشگاه هايي به ميدان بروند كه به احتمال زياد ظرفيت چند 

درصدي آنها با هواداران عربي پر خواهد شد.

ميهمان بوديم، ميهمان  تر شديم!
بازي هاي ليگ قهرمانان آسيا در قطر با حضور تماشاگر 

برگزار خواهد شد

  مسي تحريم مي كند
ستاره آرژانتيني حضور در تست كرونا و تمرينات را 

تحريم كرد تا دنبال راه قانوني فرار بگردد

 ارسال مدارك براي ميزباني 2027
فدراسيون فوتبال ايران مدارك مربوط به فرايند نامزدي ميزباني جام ملت هاي آسيا ۲۰۲۷ را به كنفدراسيون فوتبال آسيا 
ارسال كرد. مدارك مربوطه مشتمل بر ويژگي هاي سخت افزاري و نرم افزاري كشور در حوزه هاي گوناگون ارسال شده است. 
ايران براي ميزباني رقابت هاي جام ملت هاي آسيا ۲۰۲۷ با كشورهاي قطر، عربستان، ازبكستان و هند رقابت خواهد كرد.

۲ جام در ۲8روز
آرسنال با آرتتا در روزي كه اصال شباهتي 
به فرهنگ و ســبك توپچي ها نداشــت 
و بيشــتر به ســبك كي روش، مورينيو و 
سيمئونه مي خورد، موفق شد دومين جام 
خود را هم در يك ماه گذشته ببرد. بعد از 
فتح جام حذفي حاال نوبت سوپرجام بود 
كه بعد از تساوي يك - يك مقابل ليورپول 
قهرمانی ليگ در ضربات پنالتي به دست 
آمد. البته كسي از آرسنال براي ليورپول با 
عدد 6)مجموع يك گل زده در وقت قانوني 
و 5پنالتي( كري نخواند! آرسنال با اين جام 
به شانزدهمين قهرماني اش در سوپرجام 
انگليس رســيد كه فقط منچستريونايتد 
)17( آمار بهتري از اين تيم دارد. اوباميانگ 
جام خيريه را بــه چادويك بوزمن، بازيگر 
پلنگ ســياه كه اخيرا در ميانسالي و بعد 
از مبارزه با ســرطان درگذشــت تقديم 
كرد. او كه قــراردادش را به زودي تمديد 
مي كند، ستاره اين مســابقه بود. از فصل 
پيش تاكنون غير از استرلينگ )۳1 گل(، 
هيچ بازيكني به اندازه اوباميانگ در تمام 
مسابقات گل نزده؛ او ۳۰گل در 45بازي و 
استرلينگ ۳1گل در 52بازي زده اند. اين 
هفتاد و يكمين گل او در 11۰بازي براي 
آرسنال بود. آرتتا از زماني كه از دستياري 
گوارديوال به سرمربيگري آرسنال رسيده، 
ابتدا كرونا را شكست داد و سپس مربياني 
مثل سولشر، آنچلوتي، لمپارد، گوارديوال، 
كلوپ و دو جام حذفي و سوپرجام را فتح 
كرده است. او در كمتر از نيم فصل دو جام 
گرفته؛ درحالي كه گوارديوال در فصل اولش 
در من سيتي هيچ جامي نگرفت و سولشر، 
لمپارد، مورينيــو در تاتنهام و ديگران هم 
نتوانســتند جام بگيرند. اما آرسنال با اين 
ســبك بازي مي تواند تنها در تورنمنت ها 
و تك بازي ها برنده شــود و چنين مدلي 
براي قهرمان شــدن در ليگ كافي به نظر 
نمي رسد؛ آن هم با بازيكناني مثل بيرين، 
گنــدوزي، ميتلند نايلــز، داويد لوييس، 
هولدينگ، موســتافي، النني، تيرني و... 
آرسنال از 11 بازي آخر خود كه به پنالتي 

كشيده، ۹ بازي پيروز شده است.

 الليگا و تأييد بند
 فسخ ۷۰۰ ميليوني

حرف و حديث هاي فراوان 
درمورد بند آزادسازي قرارداد 

مسي با بارسلونا باعث شد 
تا عصر ديروز الليگايي ها 

بيانيه اي رسمي در اين خصوص 
صادر كنند، بيانيه اي كه نشان 

مي دهد اين بند پابرجاست. در 
بخش هايي از اين بيانيه آمده 

است: »اين قرارداد تا پايان 
فصل۲۰۲۱ اعتبار داشته و بند 

فسخ ۷۰۰ميليون يورويي در آن 
پابرجاست. با توجه به وجود اين 
بند، الليگا بدون رضايت باشگاه 

و يا بدون پرداخت بند آزادسازي 
درج شده در قرارداد، اقدامي 

در جهت حذف قرارداد بازيكن 
انجام نخواهد داد.«

سوارس ديروز در تست كروناي باشگاه بارسلونا حاضر بود اما مسي 
در تست شــركت نكرد. او همچنين پيغام داده در نخستين جلسه 
تمرين براي فصل جديد حاضر نخواهد شد. مسي تصميمش را گرفته 
و مي خواهد برود اما فهميده كه ممكن است به خاطر دير اعالم كردن 
جدايي اش )بايد تا پيش از 1۰ژوئن خبر مي داد( با مشكالت حقوقي 
روبه رو شود. به نظر مي رسد بازگشت غيرممكن است اما باشگاه حاضر 
نيست او را آزاد يا معاوضه كند و من سيتي يا هر باشگاه ديگري براي 
جذب مسي بايد رقم فســخ ۷۰۰ميليون يورويي قراردادش را 
بپردازد. گوارديوال براي مذاكره با باشگاه و خود مسي در شهر 
بارسلونا حضور دارد اما منچسترسيتي تنها مقصد ممكن براي 

اين بازيكن نيست.
  رونالد كومان ترجيح مي دهد تيم فصل آينده بارسا را 
بدون مسي و دار و دسته اش شامل سوارس، پيكه، آلبا و 
بوسكتس ببندد. البته غيراز سوارس و مسي بقيه ماندني 
هستند اما دستمزدشان را كم و موافقت مي كنند روي 
نيمكت بنشينند. ممفيس، فان دبيك، واينالدوم و مانه 
بازيكنان مدنظر سرمربي هلندي براي تركيب اصلي 
هستند ضمن اينكه كوتينيو بر مي گردد و او و گريزمان 
ديگر مجبور نخواهند بود در پســت غيرتخصصي 
وينگر راســت بازي كنند و به پست خودشان رجوع 
خواهند كرد. مسي بماند، با اوضاعي كه به وجود آمده، 
دلخور خواهد بود. او سرمربي را قبول ندارد و شرايط 
ستين بار ديگر تكرار مي شود. رفتن مسي يعني 
باشگاه از شر دستمزد سالي ۷۰ميليون يورويي او 
خالص مي شود. با اين رقم مي شود سالي 
يك ستاره خريد و به عالوه، فروش 
مســي هم به اقتصاد در حال 
ورشكستگي بارسا كمك 
خواهد كرد اما بارتومئو 
نمي خواهد با اين ستاره 
و وكاليش مذاكره كند. 
تصميم او قطعي است، يا 

بمان، يا ۷۰۰ميليون و يك يورو بده و برو.
   نيمار و دي ماريا از پاري سن ژرمن درخواست كرده اند براي جذب 
مسي تالش كند. از درون باشگاه فرانسوي خبري درز كرده كه رؤياي 
ناصر الخليفي براي داشتن همزمان نيمار، امباپه، مسي و رونالدو با 
سرمربيگري گوارديوال نزديك است. گوارديوال مشكلي با رفتن مسي 
به پاريس ندارد چون خودش ممكن است يك سال ديگر به او بپيوندد. 
شهر منچستر براي مسي كه به آب و هواي آفتابي بارسلونا عادت كرده 
زيادي آلوده و باراني و بي روح است. شايد پاريس يا حتي تورين مقصد 
بهتري باشد. در ايتاليا گويا ترجيح مي دهد به يوونتوس برود تا اينتر 
چون يووه دست كم يك جام تضمين شــده در ليگ هر فصل دارد و 
حضور او در كنار رونالدو مي تواند به فانتزي هاي كودكان سراسر دنيا 
واقعيت ببخشــد. اينگونه به نظر مي آيد كه شانس بقيه تيم ها نظير 

چلسي و منچستريونايتد بسيار كم شده است.
   ايراد قانوني پيش روي مسي اين اســت كه تا 9ژوئن بايد پايان 
همكاري را اعالم مي كرد يعني ۲۰روز بعد از پايان قرارداد بازيكنان. اگر 
شرايط قرنطينه و تعطيلي كرونايي را هم درنظر بگيريم و پايان فصل را 
۲3آگوست كه فينال ليگ قهرمانان برگزار شده درنظر بگيريم، او بايد 
۲۰روز زودتر درخواست قطع همكاري را فكس مي كرد نه چند روز 
ديرتر. حتي پاي منچسترسيتي هم در پرونده حقوقي باز است و اگر 
بارتومئو بتواند مسي را در دادگاه محكوم كند، من سيتي هم محكوم 
خواهد شد چون واضح اســت كه مذاكراتي بين بازيكن و باشگاه 
انگليسي صورت گرفته است. بارسا مي تواند بعد از دو جلسه غيبت 
مسي در تمرينات او را به كميته انضباطي بكشاند و حتي تا 6 ماه محروم 
و ۲5درصد از دستمزدش را كسر كند. اگر مسي در دادگاه هاي داخلي 
محكوم شود مي تواند درخواست تجديدنظر بدهد و حتي پرونده را به 
فيفا و سپس به كاس ببرد اما با توجه به زمان زيادي كه اين دادگاه ها 
طول مي كشد و تجربه بازي سوپرجام بين استقالل و پرسپوليس نشان 
داد كه پروسه حقوقي مي تواند تا يك سال هم به طول بينجامد و مسي 
عمال يك فصل را از دست خواهد داد. مسي از يك تيم حقوقي مشاوره 
مي گيرد كه با باشگاه بارسلونا هم همكاري دارند. بارسا تصميم گرفته 
به خاطر اينكه گمان مي برد آنها به مسي راه و چاه را براي جدايي نشان 

داده اند، با اين تيم حقوقي قطع همكاري كند. 
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کعب عمیر با در نظر گرفتــن همین نکته به 
بدهی وزارت نفت به ســازمان امور مالیاتی و 
دارایی خوزستان اشــاره می کند و تصریح می کند: »وزارت نفت 
از ســال 93 طبق قانون باید ســهم دو درصدی از درآمد خود را 
برای جبران آالیندگی به اداره امور مالیاتی استان می داد تا برای 
فعالیت های عمرانی بین شهرستان های باوی، هفتگل، شادگان، 

کارون، حمیدیه و اهواز تقسیم شود. 
با شــکایت اداره امور مالیاتی اســتان و پیگیری های اســتاندار 
خوزســتان، فعال حکم بدهی ســال 93 نفت قطعی شده است 
که بر مبنای آن باید 1100 میلیارد تومان پرداخت می شــد،  اما 
از این رقم تا امروز فقط 100 میلیارد تومان وصول شــده که 38 
درصد آن یعنی 38 میلیارد تومان سهم اهواز است. از سال 94 به 
بعد هم شــکایت صورت گرفته،  اما هنوز حکم صادر نشده است. 
این در حالی است که اگر ســهم 2 درصدی به موقع و به صورت 
ساالنه از سوی وزارت نفت پرداخت شــود و به کارهای عمرانی 
اختصاص یابد،  بسیاری از مشکالت حاشیه نشینی در اهواز حل 

خواهد شد«.

آقای وزیر، اهواز را کجا ببریم؟
»موسی شاعری« شهردار اهواز نیز مشکل زمین های تصرفی را تأیید 
می کند. نمونه های مشابه روســتای »ابوالفضل )ع(« یا مسکن مهر 
در دغاغله، ســیدخلف، چنیبه، دابوهیه، خیط، دامغه و لذه وزرگان 
هم وجود دارد. شــاعری اما بیش از نهادهای عمومــی مثل بنیاد 
مستضعفان، ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( و... انگشت اتهام خود را 
به سمت وزارت نفت می گیرد و به همشــهری می گوید: »اهواز بعد 
از مشهد، بیشترین میزان حاشیه نشــینی را دارد که نتیجه جنگ ، 
خشکسالی، پروژه های انتقال آب، سدسازی، از بین رفتن کشاورزی 
و معیشت روستاییان است. شهرها باید مسیر و فضایی برای توسعه 
داشته باشند، اما اهواز از یک سمت به شهرستان کارون قفل می شود 
و از ســه ســمت دیگر در محاصره حرایم نفتی قرار دارد. ما چقدر 
می  توانیم شهر را با افزایش تراکم و ارتفاع گسترش دهیم؟ به هر حال 
در کنار رشد تراکم باید سرانه های عمومی ورزشی، آموزشی، فرهنگی 
و تفریحی هم در سطح توســعه یابد،  اما من امروز به عنوان شهردار 
کالنشهر اهواز اعالم می کنم نهادهای عمومی و شرکت نفت جایی 

برای تنفس اهواز نگذاشته اند.« 
شــهردار اهواز تصریح می کند: »آقای زنگنه، وزیر نفت در جلسه ای 
حضور داشــتند و برخی از مسئوالن با نقشه وضع شــهر اهواز را به 
ایشان توضیح دادند،  اما پاسخ شان این بود که وظیفه ما تولید نفت 

است. سؤال ما از وزیر نفت این است که تکلیف یک و نیم میلیون نفر 
جمعیت اهواز چیست؟ در شرایطی هم که حق آالیندگی پرداخت و 
به مصوبه قانونی مجلس تمکین نمی کنید،  ما چه باید بکنیم؟ اهواز 

را کجا ببریم؟«

مالکی نهادهای عمومی  
شــهردار اهواز با تأیید صحبت های کعب عمیر، عضو شورای شهر 
درباره بدهی وزارت نفت به کالنشــهر اهواز، حکم بدهی سال 93 تا 
95 این وزارتخانه را قطعی اعالم می کند کــه به موجب آن، وزارت 
نفت بیش از 5 هزار میلیاد تومان باید به اداره امور مالیاتی و دارایی 
خوزستان پرداخت کند ؛ رقمی که به گفته او و بسیاری از کارشناسان 

بار زیادی را از دوش حاشیه اهواز برمی دارد. 
شاعری رشد حاشیه نشینی،  افزایش ســکونتگاه های غیررسمی و 
به وجود آمدن مشکل زمین خواری مانند آنچه در منطقه روستای 
ابوالفضل رخ داد را ناشــی از زمین ها و امــالک تصرفی و بالتکلیف 

می داند که به محیط شهری هم آسیب می زند. 
او توضیح می دهد:  » نهادهای مختلف بایــد از زمین داری و مالکی 
دست بردارند و این امکانات را به مردم واگذار کنند و اجازه دهند شهر 
به صورت طبیعی توسعه پیدا کند. چرا این همه زمین بدون استفاده 
مانده است؟ این امالک باید برای افزایش رفاه مردم تبدیل به ثروت 
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بهره برداری از خط آهن چابهار به زاهدان در سال آینده 
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: خط راه آهن چابهار به زاهدان که 
نقش مؤثری در اقتصاد کشور و انتقال کاال به کشورهای همسایه دارد، 
سال آینده به بهره برداری می رسد.

سیده زهرا عباسی 
 خبرنگار

   دالیل شکل گیری حاشیه نشینی در خوزستان 
یک عضو شورای شــهر اهواز با بیان اینکه حاشیه فعلی اهواز قبال 
با شهر فاصله زیادی داشــت و به نوعی زمین  زراعی بومیان منطقه 
محسوب می شد، به همشهری می گوید: »پیش از حکومت رضاشاه، 
مالکیت این مناطق به صورت ســنتی و عرفی و ویژه کشــت دیم و 
چرای دام بود و همه حد و مرز خود را می دانســتند. بعد از روی کار 
آمدن رضاشاه و شکل گیری حکومت نوین، کل زمین های حاشیه به 
وابستگان رژیم پهلوی اختصاص می یابد و با یک برگه سند مالکیت 
به آن ها می رســد و بومیان منطقه چون نفوذ و قدرتی نداشــتند ، 
همه زمین های خود را از دســت می دهند.«  »رحیم کعب  عمیر« به 
ذکر مثالی می پردازد و می افزاید: »برای مثال منطقه ســیدخلف در 
گذشته روستای سیدخلف بود و  قدمت آن با حداقل 700 سال قدمت 
به حکومت مشعشعیان می رســد. چطور است که االن اهالی صاحب 
هیچ حقی نیستند، اما شرکتی وابســته به رژیم گذشته صاحب این 
زمین هاست؟ اغلب مناطق حاشیه ای اهواز این شرایط را دارند و اگر 
این بنیادها نام مالکان پیشین زمین های حاشیه ای را منتشر کنند،  
مشخص می شود که هیچ کدام بومی منطقه نیستند. همه این زمین ها 
بعد از انقالب به بنیادهای مختلف چون مستضعفان و ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( و... رسیده که بر مبنای مالکیت غلط است.« او دالیل 
شکل گیری حاشیه نشینی در خوزستان را هم صنعتی شدن در دهه 
50، اتمام نفت در شهرهایی چون مسجدسلیمان و هفتگل، فعالیت 
نیشــکر در اراضی مردم اهواز، خرمشهر، شادگان، کارون و شعیبیه 
شوشتر که اراضی مردم را تصرف کرده و موجب شد اهالی این شهرها 
به حاشــیه اهواز بیایند و در نهایت جنگ ایران و عراق که در نتیجه 
آن، کل مرز غربی خوزستان از آبادان، خرمشهر، هویزه، سوسنگرد، 
بستان و شرق شوش آسیب زیادی دیدند، می داند. کعب عمیر تاکید 
می کند که بعد از پایان جنگ هم دولت ها توجه ویژه ای به این معضل 
نکردند؛ در حالی که اگر زیرساخت ها در همان دهه 60 اصالح شده بود،  

امروز با این مشکل بزرگ روبه رو نبودیم.

اهواز؛شهر  بي زمین
هجوم شرکت های نفتی و صنایع به حریم اهواز و حاشیه آن و تصرف زمین ها 
از سوی نهادهای عمومی، امکان توسعه شهر،  ساماندهی حاشیه  و تنفس را از 
شهروندان یکی از پهناورترین شهرهای ایران گرفته تا جایی که حتی امکان 

ساخت مسکن مهر هم در آن وجود ندارد
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شود. مگر رسالت نهادهای عمومی زمین داری و مالکی است؟«
شــهردار کالنشــهر اهواز در ادامه به وزارت راه و شهرسازی و اداره 
ثبت امالک برای واگــذاری امالک عمومی انتقــاد می کند و ادامه 
می دهد:  »شــهر اصفهان با اســتفاده از اراضی تصرفی توسعه پیدا 
کرد،  اما در اهواز هر نهادی که قدرت بیشــتری داشت، زمین ها را 
تملک کرد و حاال اگر هم بفروشــد پول آن از شــهر بیرون می رود. 
این زمین ها حق مردم اهواز است و باید صرف توسعه و رفاه شهری 
شود که شهروندانش گرمای باالی 50 درجه را تحمل می کنند و با 
وجود داشتن چاه نفت، خطوط گاز و صنایع سنگین حسرت متروی 

شهرهای دیگر را می خورند.« 
او با اشاره به افزایش دوبرابری درآمد شهرداری در سال گذشته اما 
تاکید می کند که عقب ماندگی های اهواز با درآمد شهرداری به تنهایی 
جبران نمی شود و همچنان مردم این کالنشهر سؤالی بی جواب دارند 
که چگونه در نفتی ترین کالنشهر ایران با چنین محرومیتی زندگی 

می کنند.

اهواز، زمینی برای مسکن مهر ندارد
موضوع مالکیت زمین در اهواز اما جای دیگری هم دامن قشر ضعیف 
را گرفته است. طرح مسکن مهر که روزگاری قرار بود با هدف خانه دار 
کردن مردم محروم و ساماندهی حاشیه  کالنشهر اهواز ایجاد شود، تا 

امروز با یک مانع جدی روبه رو شده است؛ مالکیت زمین. 
مدیر اتحادیه تعاونی های مســکن مهر کالنشــهر اهواز در این باره 
به همشهری می گوید: »در دهه 80 قرار شــد دولت با دادن زمین، 
تسهیالت کم بهره و ساخت مسکن مهر بار حاشیه نشینی را از دوش 
شهرها بردارد، اما این پروژه برخالف شهرهای دیگر در اهواز به دلیل 
معضل مالکیت زمین پیــش نرفت و حتی یک واحد در این شــهر 

ساخته نشد.«
»محمود شــهبازی« به زمین 15 هکتاری تعاونی های مسکن مهر 
در نزدیکی کیانپارس اهواز اشــاره می کند و می افزاید: »در همان 
زمان مجوزهای الزم را از سوی نهادهایی چون مسکن و شهرسازی،  
ثبت اسناد و جهاد کشــاورزی دریافت کردیم تا برای 15 هزار نفر 
خانه ساخته شــود،  اما یکباره مسکن و شهرســازی استان که آن 
زمان دبیرخانه ستاد مســکن مهر بود اعالم کرد زمین برای دولت 
است، اما هیچ وقت مشخص نشد این ادعا از سوی کدام نهاد دولتی 
مطرح می شود؟ حاال هیچ کدام از نهادهای دولتی زیر بار نمی روند 
و با گذشت بیش از 10 سال پروژه مسکن مهر اهواز بالتکلیف مانده 

است.«
وی مشکل تعاونی های مســکن مهر و روســتای ابوالفضل را یکی 
می داند و تصریــح می کند که زمیــن روســتای ابوالفضل و زمین 
تعیین شــده برای تعاونی های مســکن در نزدیکــی کیانپارس که 
منطقه ای اعیان نشین محسوب می شــود،  قرار دارد؛ زمین هایی که 
در سال های گذشته افزایش قیمت قابل توجهی پیدا کرده است و به 

همین دلیل نهادهای مختلف دست روی آن ها گذاشته اند. 
شهبازی معتقد است اتفاق پیش آمده در روستای ابوالفضل )درگیری 
چهارشنبه هفته گذشته میان نیروی انتظامی و مردم در این منطقه( 
زنگ خطری برای همه بــود تا تکلیف زمین هــای مصادره ای این 

کالنشهر هرچه زودتر روشن شود. 
او ادامه می دهد:  » ابتدا گفتند این زمین برای اداره اطالعات است که 

اداره اطالعات اهواز و خوزستان تکذیب کرد. بعد گفتند دادگستری 
و بعد از آن گفتند سپاه که از فرمانده کل سپاه خوزستان نامه گرفتم 
که اینطور نیست. مردم زندگی شان را فروخته اند و برای مسکن مهر 
سرمایه گذاری کردند و حاال همین طور بالتکلیف مانده اند و به آنها 
می گویند بروید بیرون شهر در منطقه شیرین شهر و رامین شهر که 
50 کیلومتر با اهواز فاصله دارد. شیرین شهر در سیل سال گذشته، 
به طور کامل زیر آب رفت و رامین شهر هم روی شن زار ساخته شده 
اســت. این یعنی می خواهند مردم فقیر را به تبعیدگاه بفرستند و 
این زمین ها که حاال ارزشی پیدا کرده اســت را از این مردم محروم 

بگیرند.« 
شهبازی از جلسه روز دوشنبه خود با رئیس دادگستری خوزستان 
خبر می دهد که برای تعیین تکلیف این مشکل قرار است برگزار شود. 

  
هرچند »غالمرضا شــریعتی« استاندار خوزســتان در گفت وگو با 
همشهری از پیگیری قانونی برای تعیین تکلیف مالکیت زمین های 
تصرفی صحبت می کند، اما توسعه کالنشهر اهواز منتظر روند کند 
اداری این فرآیند نمی ماند. حدود یک سوم از جمعیت این کالنشهر 
در حاشیه و سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند و همچنان در 
حال افزایش هستند؛  جمعیتی که با کمک نهادهای عمومی و دولت 
می توانستند ساکن رسمی این شهر نفت خیز باشند و حاال اهواز بیش 
از آنکه یک شــهر توسعه یافته باشد به ســرزمین مردمان بی زمین 

تبدیل شده است. 

ادامه از 
صفحه اول
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 پاسخ پير  هادي به شائبه انتخاباتي - تبليغاتي بودن 
سفرهاي استاني رئيس مجلس:

قضاوت با مردم است
درباره چرايي و چند و چون سفرهاي استاني محمد باقر قاليباف با محسن 
پيرهادي، نماينده تهران و عضو هيات رئيســه گفت وگويي داشتيم. از او 
درباره شــائبه  انتخاباتي- تبليغاتي بودن سفرهاي استاني رئيس مجلس 
9 ماه مانده به كارزار سيزدهمين انتخابات رياست جمهوري و محتمل بودن 
حضور محمد باقر قاليباف در اين ميدان پرســيدم.  مشروح اين مصاحبه 

اجمالي پيرهادي با همشهري به شرح زير است: 
   سفرهاي استاني محمد باقر قاليباف با چه انگيزه و هدفي كليد خورده 

است ؟
 محمد باقر قاليباف يك مدير عملگرا و ميداني است . براي عملگرايي نياز دارد 
كه در بازديدهاي ميداني مسائل را بشناسد تا براي حل آن به ايده اي اجرايي 
و عملي دست يابد. از طرفي هم يكي از وعده  هاي انتخاباتي آقاي قاليباف 
در شهر تهران رسيدگي به مشكالت مردم در حوزه  هاي انتخابيه بود، در 

كنار انگيزه شخصي او براي ورود و رسيدگي بي واسطه به مشكالت مردم .
مزيد بر اينها اخيراً او در مقام رئيس مجلس مذاكراتي با نمايندگان داشت 
كه براي پيگيري بهتر امور بهتر است به حوزه  هاي انتخابيه سركشي كند تا 
از نزديك در جريان مشكالت و كاستي  هاي نقاط مختلف كشور قرار گيرد.

  تعريف و جايگاه و حوزه عملكردي مجلس مشخص است. آيا سفرهاي 
استاني او مي تواند تاثيري در حوزه مديريت اجرايي داشته باشد ؟

 همانطور كه مي دانيد، حوزه كار مجلــس داراي 2 بعد تقنيني و نظارتي 
است؛ در بعد تقنيني كه شامل قانونگذاري مي شود، حوزه عمل مشخص 
است اما در حوزه نظارتي كه هم بايد بر حسن اجراي قانون و هم بر عملكرد 
اجرايي دولتمردان نظارت داشته باشيم، بازديد  هاي ميداني به ما اين كمك 
را مي كند كه از روند اجراي قانون و پيشــبرد امور اجرايي ديد و برداشت 
مشخص تري داشته باشيم. آگاهي از وضعيت زندگي مردم، اجراي قانون و 
وضعيت اجرايي امور در شهر  ها و روستاهاي دور و نزديك پايتخت كامال در 
حيطه وظايف نظارتي نمايندگان تعريف مي شود و همواره جزء جدا نشدني 
از كار نمايندگان بوده است. ما اميدواريم با ورود رئيس مجلس به اين حوزه 

در سطح ملي بعد نظارتي مجلس تقويت شود .
  حوزه انتخابيه قاليباف تهران است، بهتر نبود او سفرهاي استاني اش را 

از مبدأ انتخاباتي اش كليد بزند ؟
 بازديدها در تهران بر قرار اســت و مجمع نمايندگان تهران در اين 3 ماه 
گذشته  از روي كار آمدن مجلس يازدهم با مردم همواره در تعامل و مراوده 

بوده اند، مثال همين اواخر رئيس مجلس از اسالمشهر بازديد كرد.
  چرا خوزستان مبدأ سفر انتخاب شد؟

 اگر هر استان ديگري انتخاب مي شد همين چرايي مطرح مي شد.
  اما خوزستان به دليل حواشي اي كه اخيرا در مورد آن مطرح است، مثل 
اعتصابات كارگران هفت تپه، ناآرامي  هاي بخش غيزانيه يا حواشي اي كه 
اخيرا در مورد مالكيت اراضي روستاي ابوالفضل مطرح شده است، خيلي 
مورد توجه سياستمداران به وي ژه آناني اســت كه سوداي كانديداتوري 

رياست جمهوري 1400 دارند.
 به نظرم با توجــه به مطالبات مردمي اين منطقه و مشــكالتي كه در اين 
اســتان وجود دارد، رئيس مجلس در انتخا ت مبدأ سفرهاي استاني اش 

خوش سليقگي كرده است .
   سيستان و بلوچستان هم در مشكالت و مطالبات مردمي كم از خوزستان 

ندارد و مي توانست مبدأ سفر باشد.
 بله، اما خوزستان به دليل منابعي كه در اختيار دارد و انبوه مشكالتي كه اين 

روزها با آن دست به گريبان است نيز مبدأ خوبي است.
  با توجه به در پيش بودن انتخابات رياســت جمهــوري 1400 و اينكه 
به صورت غير رسمي گفته مي شود قاليباف يكي از گزينه  هاي محتمل اين 
كارزار انتخاباتي است، بحث سفرهاي استاني رئيس مجلس بيش از اينكه 
در راستاي وظايف نمايندگي باشد، بيشتر به تكاپوي انتخاباتي- تبليغاتي 

تعبير مي شود ؟
 مردم بهترين قضاوت را در اين ميدان انجــام مي دهند، از آنجا كه مردم 
ذينفعان اصلي اين سفرها هستند، بايد حرف مردم را در اين باره شنيد و از 
آنها پرسيد كه پيگيري مطالبات آنها انتخاباتي بوده است يا نه؟ ما نمي توانيم 
به هر كنشي كه از سوي يك مســئول يا چهره سياسي صورت مي گيرد، 
برچسب انتخاباتي بزنيم . نظارت يكي از بخش هاي اصلي  وظايف نمايندگي 
است . رئيس مجلس يا هر مسئولي كه امكان حل مسئله اي را با حضور در 
منطقه اي دارد، بايد در راســتاي انجام وظيفه به آن عمل كند و اگر از اين 

امكان بهره نبرد، در ايفاي وظايفش كوتاهي كرده است.
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محمد باقر قاليباف، رئيس 
مجلس نخســتين ســفر مجلس

استاني اش را از خوزستان 
كليد مي زند و بنا دارد شهر به شهر برود تا 
در رداي سكان دار بهارستان بي واسطه با 

مردم در ارتباط باشد. 
سفرهاي استاني قاليباف در رأس مجلس 
به این دليل حائز اهميت است كه قریب به 
9 ماه دیگر سيزدهمين انتخابات ریاست 
جمهوري برگــزار مي شــود و او ازجمله 
گزینه هاي جناح راســت براي حضور در 
انتخابات 1400محسوب مي شود. اگرچه 
 نزدیكانــش این ســفر را در حيطه وعده 
انتخاباتي او براي ارتباط مستقيم با مردم 
مي دانند و تاكيد مي كنند كه او در جایگاه 
رئيس مجلس براي بررســي مشكالت و 
چاره جویي براي حل مشكالت مردم راهي 
نقاط دور و نزدیك پایتخت خواهد شد و 

سفرهاي او زمينه انتخاباتي ندارد. 

 چه كساني قاليباف را همراهي مي كنند؟
به نظر مي رســد عالوه بر حلقه مشاوران 
و معاونــان قاليباف، مجمــع نمایندگان 
اســتان ها تيمي هســتند كه او را در این 
سفر ها همراهي مي كنند. عالوه بر مجمع 
نمایندگان اســتاني در این سفرها تيمي 
به عنوان مشاور و معاونان رئيس مجلس 
با او به بازدید نقاط دور و نزدیك پایتخت 
مي روند و این هيــأت از این جهت حائز 
اهميت است كه وزنه سياسي - انتخاباتي 
ایــن تصميم جدیــد رئيــس مجلس را 

مشخص خواهد كرد. شائبه اي انتخاباتي 
كه در پي اولين ســفر استاني محمدباقر 
قاليباف از تركيب تيم همراهش تقویت 

خواهد شد.

از مبدأ خوزستان به مقصد؟ 
ســفر به خوزســتان به عنــوان اولين 
مقصد سفرهاي اســتاني قاليباف وراي 
بحث محروميت اســتان خوزســتان، از 
آمار قابل توجه بيكاري، فقر و مشــكالت 
كم آبــي گرفته تا ماجــراي ریزگرد  ها، از 
لحاظ سياســي داراي اهميت وی ژه است. 
بر سر زبان افتادن نام خوزستان به واسطه 
اعتصابات مســتمر كارگران هفت تپه از 
یك ســو  و بروز و ظهور مشــكالتي چون 
ماجراي بخش غيزانيه و اخيرا روســتاي 
ابوالفضل از سوي دیگر، موضوعاتي است 
كه بهانه ورود چهره  هاي سياسي داعيه دار 
انتخابات 1400 به این استان شده است؛ از 
تيم خودجوش مجلسي  ها براي پيگيري 
مشكالت كارگران هفت تپه و ميدان داري 
مهرداد بذرپاش در قامت ریاســت دیوان 
محاســبات در این ماجرا گرفته تا بلوایي 
كه اختالف نظر پرویز فتاح در رأس بنياد 
مستضعفان با اهالي روستاي ابوالفضل بر 

سر مالكيت اراضي آن به پا كرد.
 در همين راســتا، مجتبي یوسفي، دبير 
مجمع نمایندگان اســتان خوزستان در 
تشریح برنامه های رئيس مجلس گفت: این 
سفر احتماال در روز سه شنبه )11شهریور( 
انجام شــود. نماینده اهواز با بيان اینكه 

رئيس مجلس در این ســفر به 14حوزه 
انتخابيه استان خوزســتان سفر خواهد 
داشت، در گفت وگو با تسنيم اضافه كرد: 
رئيس مجلس نيز به دليل عالقه شخصی 
كه به استان خوزســتان داشتند، قبول 
كردند كه اولين سفر استانی خود را به این 

استان داشته باشند.

ميراث مرد پرحاشيه 
اگرچه سفرهاي استاني مقامات و عمدتا 
كاندیداهاي ریاست جمهور ادوار گذشته 
امــري مرســوم و در حطيــه تكاپو   هاي 
انتخاباتي و تبليغاتي بود، اما با نشســتن 
محمود احمدي ن ژاد بر كرســي ریاست 
جمهــوري در بهار 84 عنوان ســفرهاي 
استاني از دایره امر انتخاباتي – تبليغاتي 
خارج شــد و به امري در جهت نظارت و 
پيگيري وعده  هاي داده شده رئيس جمهور 
بدل شــد؛ ایده اي كه اگرچه  همچنان از 
ســوي صاحب نظران سياســي به امري 
پوپوليستي تعبير مي شــود، اما پيگيري 
این روند از سوي دیگر مقامات ارشد نظام 
همچون روســاي 3 قوه و برخي مدیران 
اجرایي دیروز و امروز همچون محمد باقر 
نوبخت در یك سوي ميدان و سعيد جليلي 
در سوي دیگر ميدان، خبر از این مي دهد 
كه سفرهاي استاني ضرورتي براي كسب 
وجهه از نظر افكار عمومي است و بر همين 
منوال دور ماندن آنهــا از این روند منتج 
به دســتاوردهاي سياســي- اجتماعي 

خوشایندي براي آنها نخواهد شد.

سفرهاي استاني محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس از استان خوزستان آغاز شد
ميدان داري از بهارستان

با پایان مهلت 2ســاله دادگاه هاي ویــژه مبارزه با 
مفاسد اقتصادي معروف به دادگاه هاي استجازه اي، قضايي

محاكمه متهمان اقتصادي شكل غيرعلني به خود 
گرفته است. در واقع مشــخصا از 20مردادماه خبري از برگزاري 
دادگاه هاي علني و ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادي منتشر نمي شود؛ 
درحالي كه پيش از این تاریخ و در طول هر هفته، تصاویر و جزئيات 
برگزاري دادگاه هاي علني رسيدگي به پرونده هاي مختلف مفاسد 
اقتصادي در خبرگزاري ها، ارگان هاي رسانه اي قوه قضایيه و نيز 
بخش هاي خبري صداوسيما منتشر مي شد. طي 2هفته گذشته، 
نخستين جلسه دادگاه محمد امامي، از متهمان اصلي بانك سرمایه 
و سایر متهمان پرونده  و نيز نخستين جلسه دادگاه هفت سنگان 
قزوین به صورت غيرعلني برگزار شد، اما هيچ گونه خبر و تصویر و 
نيز جزئيات كيفرخواست این دو پرونده مهم فساد و زمين خواري 
در رسانه ها و خبرگزاري ها منتشر نشــد. در همين حال، ادامه 
جلسات دادگاه هاي رســيدگي به برخي پرونده هاي فساد كه تا 
20مرداد به صورت علني و ویژه برگزار شده بودند، شكل غيرعلني 
به خود گرفتند. یك جلسه از دادگاه رسيدگي به اتهامات برخي از 
مدیران بانك مركزي هفته گذشته در حالي برگزار شد كه صرفا 
یك خبر كوتاه درباره آن در یكي از كانال هاي تلگرامي منتسب به 
قوه قضایيه منتشر شــد. این در حالي اســت كه جلسات قبلي 
رســيدگي به این پرونده به صورت علني برگزار شــده و مشروح 

دادگاه همراه با جزئيات و تصاویر آن هم منتشر شده بود.
 فرصت 2ساله برگزاري دادگاه هاي استجازه اي از 20مرداد 97 با 
موافقت مقام معظم رهبري با نامه رئيس وقت قوه قضایيه آغاز شده 
بود. در این تاریخ صادق آملي الریجاني طي نامه اي به رهبري، به 
جنگ اقتصادي دشــمنان عليه ملت ایران و همراهي عده اي از 
اخاللگران و مفســدان اقتصادي با اهداف دشمن اشاره كرده و از 
ایشان درخواست كرده بود تا اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع 
و سریع در چارچوب قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي 
كشور و قانون مجازات اسالمي داده شــود. در این نامه پيشنهاد 
شده بود كه هرگونه تعليق و تخفيف مجازات اخاللگران و مفسدان 
اقتصادي ممنوع باشد. براساس نامه آملي الریجاني، آراي صادره 
از دادگاه هاي ویژه به جز اعدام، قطعي و الزم االجرا بوده و احكام 
اعدام با مهلت حداكثر 10روز قابل تجدیدنظرخواهي در دیوان عالي 

كشور خواهد بود. در بخشي از این نامه آمده بود كه »این مصوبه 
براي مدت 2سال از تاریخ تصویب معتبر است.« بر مبناي خواسته 
آملي الریجاني، كليه اتهامات اشخاص حقيقي و حقوقي و كشوري 
و لشكري مرتبط با پرونده ارجاعي اعم از مباشر، شركا  و معاونين در 

یك شعبه رسيدگي مي شود.
رهبر انقالب اســالمي بالفاصله با پيشنهادهاي رئيس سابق قوه 
قضایيه موافقــت و تأكيد كردند: »مجازات مفســدان اقتصادي 
سریع و عادالنه انجام گيرد و در مورد اتقان احكام دادگاه ها دقت 
الزم توصيه شــود.« در آذرماه 97 آیين نامه اجرایي دادگاه هاي 
ویژه اقتصادي موسوم به دادگاه هاي »استجازه اي« ابالغ شد و در  
ماه هاي پایاني همان سال، شعب ویژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي 

در كشور فعال شدند.
سه شنبه هفته گذشته، غالمحســين اسماعيلي، سخنگوي قوه 
قضایيه در پاسخ به سؤالي درباره امكان تمدید مهلت دادگاه هاي 
ویژه، گفت: »در این ارتباط در روزهــاي آینده خبرهاي خوبي 
خواهيم داشت. مهم این اســت كه روند رسيدگي به پرونده هاي 

مهم اقتصادي با قوت و اقتدار ادامه دارد و ادامه خواهد داشت.«
طي 2سال گذشته، این دادگاه ها عموما به صورت علني و با حضور 
رسانه ها برگزار شده و بازتاب گسترده اي در رسانه ها و افكار عمومي 
داشته است؛ رویه اي كه با تغيير ریاست قوه قضایيه نمود بيشتري 
یافت. با انتصاب سيدابراهيم رئيسي به عنوان رئيس دستگاه قضا، 
پاكسازي عدليه از عناصر و قضات فاســد نيز در دستور كار قرار 
گرفت و متهمان در چارچوب همين دادگاه هاي ویژه مورد محاكمه 
قرار گرفتند. رسيدگي به پرونده اكبر طبري، معاون اجرایي سابق 
حوزه ریاست قوه قضایيه و ســایر متهمان پرونده از نمونه هاي 

برجسته این دادگاه در دوره موسوم به »تحول قضایي« بود.
افزون بر این، طي 2سال گذشته، صدها حكم توسط دادگاه هاي 
ویژه مفاســد اقتصادي صادر و اجرا شده اســت كه نام برخي از 
اصحاب قدرت و ثروت و تعدادي از آقازاده ها و متهمان دانه درشت 
در ميان محكومان به چشم مي خورد. روند برگزاري این دادگاه ها با 
استقبال مردم و افكار عمومي، رسانه ها و بسياري از فعاالن سياسي 
و اقتصادي مواجه شده است، در همين حال، انتقاداتي هم از سوي 
برخي حقوقدانان و محافل سياسي در ارتباط با چگونگي برگزاري 

این دادگاه ها مطرح شده بود.

سخنگوي قوه قضایيه: روزهاي آینده خبرهاي خوبي درباره تمدید برگزاري علني دادگاه هاي فساد 
خواهيم داشت و مهم این است كه روند رسيدگي به پرونده هاي مهم اقتصادي با قوت ادامه دارد

 دادگاه  هاي فساد 
درانتظار جلسات علني
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ایثارگران بدانند

مهديهتقويراد
خبر نگار

 كرونا متفاوت ترین عزاداري 
 ماه محرم و صفــر را پيش گزارش

روي ایرانيــان قــرار داد. 
خيابان هایي كه همواره همزمان با تاسوعا و 
عاشورا لحظه اي خالي از جمعيت عزاداران 
نبود امسال با وجود اپيدمي ویروس كرونا 
شرایطي بي شباهت به همه ساليان گذشته 
را تجربه كردند. اگرچه از صداي ســنج و 
طبل و گذر دائمي دسته هاي سياهپوش 
خبري نبود اما بســياري از مســاجد و 
هيئت ها با توجه به ممنوعيت عزاداري در 
فضاهاي سرپوشيده، برنامه هایشان را در 
فضاهاي عمومي شــهر برگزار كردند؛ با 
حضور جمعي از سوگواران حسيني زیر 

آسمان شهر.
به گزارش همشهري، كرونا آداب و آیين ها 
و همه مناسك امسال را با سال هاي قبل 
متفاوت كرده و حفظ ســامت عزاداران 
مهم تریــن اولویــت در این ایام اســت. 
نتيجه توصيه هاي ســتاد ملي كرونا به 
عزاداران حســيني، عاوه بر برگزاري و 
احياي دوباره روضه هاي خانگي با حضور 
تعداد كمي از افراد، عــزاداري در فضاي 
باز بــا رعایت فاصله گــذاري اجتماعي و 
تقویت كمك هاي مؤمنانه و ارائه بسته هاي 
معيشتي به خانواده هاي نيازمند به جاي 

نذري هاي همه ساله بود.
5 ماه قبل بود كه مقام معظم رهبري در 
سخنراني كه به مناســبت نيمه شعبان 
داشــتند، به مشكات و ســخت شدن 
شرایط زندگي براي افراد به دليل تبعات 
ناشــي از گســترش ویروس كرونا اشاره 
كرده و فرمودند: خوب اســت كه در ماه 
مبارك رمضان یك رزمایش گســترده 
براي مواســات، همدلي و كمك مؤمنانه 
به نيازمندان و فقرا در جامعه شكل بگيرد. 
همان زمان كمك هاي زیادي با مشاركت 
خيران در قالب سبدهاي كمك معيشتي 
ازجمله موادغذایي خشك به خانواده ها 
اهدا شــد. اما اهداي این كمك ها به ماه 
رمضان ختم نشــد و این روزها همچنان 

ادامه دارد.

پاياناماواگرها
پيش از شــروع  ماه محرم امــا و اگرهایي 
درخصوص برگزاري مراســم ســوگواري 
محرم وجود داشت؛ اینكه چطور مي توان 
جماعتي را دورهم جمع كرد و مراسم محرم 
را چونان ســال هاي گذشــته برگزار كرد 
بي آنكه خطري سامت عزاداران حسيني 
را تهدید كند. در نهایت ســتادملي مقابله 
با كرونا اعــام كرد كه مراســم عزاداري 
محرم در همه شهرها برگزار مي شود اما با 
محدودیت هایي. این محدودیت ها در واقع 
مشابه پروتكل هایي بود كه پيش تر در زمان 
برگزاري مراسم شب هاي قدر با موفقيت 
اجرا شده بود. بررسي هاي ميداني خبرنگار 
همشهري نشان مي دهد، بيشتر هيئت ها 
امسال پروتكل ها را رعایت كرده اند و در عين 
حال كرونا بخشي از مهم ترین سنت قدیمي 
تاسوعا و عاشورا یعني پخت غذاي نذري و 
توزیع آن بين نيازمندان را تغيير داده است.

علي سرگلزایي، مسئول هيئت ابوالفضلي ها 
در خيابان كارگر است و معتقد است نباید 
اهداي اقام موادغذایي به خانواده ها محدود 
به زمان خاصي شــود و در طول سال باید 
این كمك ها استمرار داشته باشد. هيئت 
ابوالفضلي ها بيش از 56ســال قدمت دارد 
و حاال بيشتر بنيانگذاران این هيئت رخت 
از دیار خاك بر كشــيده اند و نســل دوم و 
سوم آنها مســئوليت برگزاري هيئت را بر 

عهده دارند.
سرگلزایي به همشهري مي گوید: هر سال 
قبل از شــروع ماه محرم تعــداد زیادي از 
افرادي كه طي سال نذر داشتند، نذورات و یا 
مبلغ آن را به هيئت اهدا مي كردند و در دهه 
اول روزانه حدود 1200غذا براي عزاداران 

پخت مي كردیم، امسال اما تصميم بر این 
شد تا نذورات اهدایي با رضایت نذركننده ها 
به صورت اقام خشــك غذایي در اختيار 
خانواده هاي نيازمندي كه شناسایي شده 
و یا به ما معرفي شدند، قرار بگيرد كه تا روز 
گذشته حدود 15هزار بسته موادغذایي را در 
اختيار این خانواده ها قرار دادیم و تا آخر ماه 

صفر این برنامه ادامه خواهد داشت.

توزيعآبمعدنيبهجايشــربتو
چاي

هيئت یا ثاراهلل در حوالي منيریه یكي دیگر 
از هيئت هاي قدیمي در این منطقه است 
كه سن آن حاال از 60ســال هم گذشته، 
محمدجــواد آقالویــي، یكــي ازخادمان 
هيئت اســت كه در روزهاي شــلوغ دهه 
اول محرم راضي به گفت وگو با همشهري 
مي شود. آقالویي مي گوید: امسال شرایط 
با سال هاي قبل تفاوت چشمگيري دارد، 
امســال براي اینكه خداي نكرده مشكلي 
براي عزاداران پيش نياید تصميم گرفتيم 
برنامه هاي هيئت را در محل باز برگزار كنيم 
و البته برخاف سال هاي قبل از عزاداران 
با غذاي نذري پذیرایي نمي كنيم.  او ادامه 
داد: امسال با كمك خيرین، ماسك و مواد 
ضد عفوني كننده تهيه كرده ایم و در هنگام 
ورود عــزاداران به هيئت این مــواد را در 
اختيارشان قرار مي دهيم. همچنين برخاف 
سال هاي قبل كه توزیع شربت و چاي نذري 
داشتيم امسال اقدام به تهيه آب معدني هاي 
كوچك كرده ایم و ایــن آب معدني ها را در 

اختيار عزاداران قرار مي دهيم.
آقالویي گفت: از ماه رمضــان تا كنون نيز 
چندین نوبت اقام غذایي خشك از جمله، 

برنج، ماكاروني، رب، رشته سوپي، روغن، 
برخي انواع حبوبات و در مــواردي مرغ و 
گوشــت را در قالب كمك هاي مومنانه و 
بسته هاي معيشتي تهيه كرده و در 4نوبت 
تا كنون هر نوبت حدود 2هزار بســته مواد 
غذایي در اختيار خانواده هاي نيازمند واقعي 
كه شناســایي كرده بودیم قرار دادیم و با 
شروع  ماه محرم نيز این كمك ها همچنان 

ادامه دارد.

دودازآشپزخانهبلندميشود
در این روزها هيئت هایي هم هســتند كه 
به جاي تهيه بسته هاي معيشتي، زیرنظر 
ناظران بهداشــتي اقدام بــه طبخ غذاي 
نذري مي كنند. هيئت خدام الحسين یكي 
از هيئت هایي اســت كه امسال همچون 
سال هاي گذشته غذاي نذري مي پزد اما با 

رعایت تمام پروتكل هاي بهداشتي.
آقاي صميمي در این بــاره مي گوید: براي 
تمام افرادي كه در آشپزخانه هيئت خدمت 
مي كنند، گان، كاه، دســتكش، ماسك و 
پاپوش یكبارمصرف تهيــه كرده ایم و هر 
روز قبــل از ورود به آشــپرخانه این افراد 
تب سنجي مي شــوند و بعد از ضد عفوني 

كردن دست ها اقدام به طبخ غذا مي كنند.
صميمي ادامه داد: امسال به این دليل كه 
نمي توانســتيم در فضاي سر بسته هيئت 
برگزار كنيم تصميم گرفتيم تا ارادت خود به 
سرور و ساالر شهيدان را با طبخ غذا و توزیع 
آن بين نيازمندان نشــان دهيم. از روز اول 
محرم تا كنون روزانه 3هزار غذا تحت نظر 
ناظران بهداشتي طبخ كرده و به حومه تهران 
براي توزیع بين خانواده ها ارسال كرده ایم. در 
این راه افراد زیادي بودند كه خودروي خود 
را براي توزیع غذا در اختيارمان گذاشتند 
و آقایي هم هزینه بنزین خودروهایمان را 
كه در كار توزیع غذا هستند، در این 10روز 

تقبل كرده است.
او گفــت: در كنار ایــن موادغذایي یكي از 
خيرین تهيه ماسك و مواد ضد عفوني كننده 
براي ایــن خانواده ها را تقبل كــرده و به 
همراه هر بســته غذایي 5عدد ماســك و 
500ميلي ليتر مــاده ضد عفوني و 5جفت 
دســتكش یك بار مصرف نيــز در اختيار 

خانواده ها قرار مي گيرد. 

سوگواری
زیرآسمانشهر
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سرانجام با اباغ بخشنامه اي 
تغيير رشــته فرزندان هيأت دانشگاه

علمي دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي از مهر ماه سال جاري ممنوع شد. 
دســتورالعمل جدید نقل و انتقال فرزندان 
اعضاي هيأت علمي با امضاي منصور غامي، 
وزیر علوم، سعيد نمكي، وزیر بهداشت و محمد 
مهدي طهرانچي، رئيس دانشگاه آزاد اسامي 
براي اعمال در كنكور سراسري سال99 اباغ 
شد.این دســتورالعمل اجرایي براي استفاده 
پذیرفته شدگان سال1399 و بعد از آن ماك 
عمل است و دستورالعمل تاریخ 14مرداد92 
لغو مي شود. در جزئيات دستورالعمل جدید 
تســهيات فرزندان اعضاي هيأت علمي در 
كنكور99 آمده: فرزندان هيأت علمي مي توانند 
به دانشگاه شــهر محل فعاليت والدین خود 
انتقالي بگيرند و حق تغيير رشته را نخواهند 
داشــت. همچنين پذیرفته شــدگان آزمون 
سراسري مي توانند از دانشگاه مبدا به یكي از 
دانشــگاه هاي واقع در شــهر محل خدمت 
)ترجيحا دانشگاه محل خدمت( عضو هيأت 
علمي و یا درصورت نبودن آن رشته به دانشگاه 
نزدیك ترین شهر به محل خدمت عضو هيأت 
علمي حسب مورد با تعيين سازمان سنجش 
آموزش كشور یا دانشــگاه آزاد ضوابط انجام 
مي گيرد. همچنين انتقال هنگامي امكان پذیر 
است كه داوطلب حدنصاب علمي را براي كد 
رشته محل مورد تقاضا دارا باشد و یا از دانشگاه 
مبدا به دانشگاه مقصد در همان رشته، گرایش، 

مقطع و گروه آزمایشي انجام مي شود.
عنواني كه براي سهميه فرزندان هيأت علمي 
به كار برده مي شــد، »امتياز تسهيات نقل و 
انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي براي كنكور 
سراسري« بود. همشهري براي نخستين بار 
در مهر ماه97 با انتشار گزارشي تحت عنوان 
»آقازاده هــاي كنكوري« ماجراي اســتفاده 
فرزندان 80هزار عضو هيأت علمي دانشگاه ها 
را رسانه اي كرد. در این گزارش به جزئيات این 
نوع سهميه اشاره شــد و تأكيد بر اینكه این 
ســهميه هيچ گونه مبناي كارشناسي ندارد. 
پيگيري رسانه اي در این خصوص باعث شد 
موجي از اخبار و مقاالت دراین باره در رسانه ها 
منتشر شود كه در نهایت در آذر98 الیحه اي 
تحت عنوان »ساماندهي سهميه هاي ورود به 
مقاطع مختلف آموزش عالي« از سوي وزراي 
علوم و بهداشــت به هيأت دولت ارائه و در آن 
پيشنهاد شد مصوبه تسهيات فرزندان هيأت 

علمي لغو شود.
 فرشاد مهرافشان، كارشناس و مشاور آموزشي 
درباره حذف امتياز تغيير رشته فرزندان هيأت 
علمي دانشــگاه ها به همشهري مي گوید:»از 
ابتدا هم ســهميه اي در كار نبــود؛ در واقع 

دستورالعملي بود كه به صورت رانت به سهميه 
تبدیل شد. دستورالعملي كه از آن سوءاستفاده 
مي شد و بعضا ما شاهد بودیم دانشجویي كه در 
رشته دامپزشكي پذیرفته شده بود با استفاده از 
این سهميه در دانشگاه دیگري كه تراز باالتري 
داشت در رشته پزشكي ادامه تحصيل مي داد.«

به گفته مهر افشان، با این دستورالعمل تا حد 
زیادي مي توان اميدوار بود كه این روند بهبود 
پيدا كند، البته تغييــر چنداني در پذیرش ها 
به وجود نيامده، اما با وجــود این مي توان آن 
را یك گام مثبت در راستاي عدالت آموزشي 

قلمداد كرد.
مهر افشان با بيان اینكه این دستورالعمل همه 
آنچه مي تواند عدالت آموزشــي را برقرار كند 
نيست، در این باره این طور توضيح مي دهد: »در 
این بخشنامه نكته ابهام برانگيزي وجود دارد. 
در آن حد نصاب تعيين نشده و صراحتا بيان 
نشده كه چطور محاسبه مي شود؛ آیا حد نصاب 
همان طبق فرمول قبل محاسبه مي شود!؟ یا 
نه. قبا حد نصاب 90درصد آخرین فرد قبولي 
بود كه به اشتباه به عنوان تراز محاسبه مي شد. 
اميدوارم با توجه به حساســيت این موضوع، 
نحوه محاسبه حد نصاب هم تصحيح شود و 
همان نمره قبولي محاسبه شود. اگر این اتفاق 
رخ دهد اباغ این بخشنامه جدید قطعا اتفاق 
خوبي است.« او در پاســخ به این پرسش كه 
بخشنامه جدید تا چه اندازه مي تواند عدالت 
آموزشي را محقق  كند، مي گوید: »براي نيل به 
عدالت آموزشي، باید افراد دغدغه مند همچنان 
تاش كنند و موضوعات رسانه اي شود؛ ما با 
این بخشنامه تنها یك گام براي تحقق عدالت 

آموزشي برداشته ایم.«
گفتني است كه مصوبه اعمال تسهيات براي 
فرزندان هيأت علمي براســاس رأي دیوان 
عدالت اداري در ســال 91 ابطال شد. اما این 
مصوبه در تير ماه 92 توســط شــوراي عالي 
انقــاب فرهنگي تصویب شــد. براســاس 
دســتورالعمل اجرایي مصوبه جلسه 735 
در تاریخ 25تير ماه92 شــوراي عالي انقاب 
فرهنگي درخصــوص اعطاي تســهيات 
فرزندان اعضاي هيأت علمي، داوطلب براي 
انتقال بایــد 90درصد و براي تغيير رشــته 
باید 92.5درصد نمــره آخرین نفر پذیرفته 
 شده در ســهميه آزاد را كســب كند.طبق 
دستورالعمل قبلي پذیرفته  شدگان آزمون 
سراسري مي توانستند از دانشگاه مبدأ به یكي 
از دانشــگاه هاي واقع در شهر محل خدمت 
عضو هيأت علمي و یا درصــورت نبودن آن 
رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیك ترین شهر 
به محل خدمت عضو هيأت علمي با دارا بودن 
حد نصاب مطابق با ضوابط اعام شده انتقال 

یا تغيير رشته دهند.

تغييررشتهفرزندان
اهميتسالمتايثارگراندرقوانيناعضايهيأتعلميممنوعشد

 آســيب پذیري ایثارگران به ویژه آزادگان و جانبازان و گروه خاص 
آنان یعني جانبازان شيميایي همواره مورد توجه بوده و در قوانين 
به صورت خاص به آن پرداخته شده است، در ماده15 قانون جامع 
خدمات رساني به ایثارگران آمده است: بنياد موظف است با همكاري 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور تامين و ارتقاي 
سطح بهداشت و درمان و پایش و كنترل وضعيت جسمي و رواني 
خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان نسبت به 
ایجاد بانك جامع اطاعات پزشكي و پيراپزشكي و تشكيل پرونده 
سامت براي آنان اقدام نماید. بخش عمده اي از این اقدامات تاكنون 
مــورد  بي توجهي قرار گرفتــه و حركت مثبتــي در زمينه اجراي 
این ماده قانوني مشــاهده نمي شــود. عمده بي توجهي ها ناشي از 
عدم تامين اعتبار الزم براي اجراي قانون است. با این حال با شرایط 
خاصي كه در سال هاي اخير در شــيوع انواع آنفلوآنزا و در وضعيت 
فعلي شيوع كرونا را شاهد هستيم، ضرورت توجه و اهتمام مسئوالن 
به این حق قانوني ایثارگران بيش از گذشته باید مدنظر قرار گيرد. 
تحقق موارد مندرج در مــاده 15 قانون جامع خدمات رســاني به 
ایثارگران مي تواند ميزان آسيب پذیري ایثارگران را به شدت كاهش 
داده و مصونيت آنان را در برابر بيماري ها ارتقا بخشــد. مشكات 
درماني جامعه ایثارگري در این ســال ها به حدي بوده كه كمتر به 
این مسائل اساسي توجه شده اســت. عاوه بر موارد فوق ضرورت 
واكسيناسيون در شرایط فعلي براي ایثارگران بيش از گذشته است.

واكسن نوعي از درمان اســت كه با هدف تحریك سيستم ایمني 
بدن براي مبارزه بــا باكتري ها و ویروس ها انجام مي شــود. طبق 
گفته ســازمان بهداشــت جهاني؛ »واكســن ها یكي از مؤثر ترین 
راه هاي پيشگيري از بيماري ها هســتند.« در ماده16 قانون جامع 
خدمات رساني به ایثارگران آمده اســت: وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــكي موظف اســت بــا هماهنگي بنياد نســبت به 
واكسيناسيون خاص در مورد خانواده شــاهد، جانبازان، آزادگان 
و افراد تحت تكفل آنان به صورت رایگان اقــدام نماید، اقدامي كه 
تاكنون از آن غفلت شده اســت. به منظور تقویت ایمني و سامت 
جامعه تأكيدات بســياري درخصوص تأثير واكســن آنفلوآنزا در 
سامت مردم شده اســت. این امر براي قشر آســيب پذیر جامعه 
ایثارگري از اهميت زیادي برخوردار است. جانبازان به ویژه جانبازان 
نخاعي و شيميایي بيش از گذشــته نيازمند مراقبت هاي پزشكي 
هستند و وضعيت آنان باید سریعاً مورد توجه قرار گرفته و در زمان 
خود نسبت به اجراي آن اقدام شود. در شرایط فعلي تأخير مي تواند 

تبعات زیادي به دنبال داشته باشد.

خبر

كودكان؛ناقالنخاموشكرونا
براساس یك بررسي جدید كه در كره جنوبي انجام شده، ویروس كرونا 
مي تواند تا 3هفته داخل مخاط بيني كودكان باقي بماند و به این ترتيب 
آنها مي توانند ناقان این بيماري باشند؛ درحالي كه نقش آنها در گسترش 
این ویروس اغلب در حاشيه مانده و مورد توجه قرار نمي گيرد.   به گزارش 
ایسنا، نتيجه این تحقيق، تأكيدي است بر اهميت رعایت فاصله گيري 
اجتماعي و ضدعفوني دقيق در زماني كه كودكان به مدارس بازمي گردند.  
این تحقيق، یافته جدیدي به ما مي دهد درباره اینكه كودكان مي توانند 

حامل ویروس باشند و ظرفيت انتقال و پخش آن به دیگران را دارند.

مكتبكربالهميشهودرهرحالچراغراهاست
خوشبختانه هيئات مذهبي كشور در رعایت پروتكل هاي بهداشتي  ادامهاز

و فاصله گذاري اجتماعي الگویي موفق از پيشگيري شيوع كرونا را صفحهاول
به رغم عدم تعطيلي مراسم عزاي حسيني ثبت كردند كه قدردان آنان هستيم.

در آموزه هاي اسامي، تأكيد بسياري بر رعایت بهداشــت و سامت جامعه شده است؛ 
بنابراین در ایام  ماه محرم و عزاي دهه نخست محرم دیدیم كه عزاداران حسيني با رعایت 
مسائل بهداشتي و پزشكي، نه تنها مغایر با تعاليم و احكام مترقي دیني و عشق و ارادت 
به ســاحت مقدس اهل بيت معصومين)ع( اقدام و حركتي نداشتند، بلكه همانطور كه 
در دوران شــروع بيماري هيئاتي  در قالب گروه هاي مردمي و جهادي در صف نخســت 
مقابله با این بيماري بودند، در ایام عزاي حسيني با بهترین شيوه ها مراقب اجراي تمامي 
دستورالعمل هاي پيشگيري از كرونا بودند. در كنار این و در ظهر عاشورا عزاداران حسيني بار 
دیگر شعور حسيني را در كنار شور هميشه جاویدان عاشورایي به نمایش گذاشته و با رعایت 
فاصله گذاري اجتماعي و تمامی پروتكل هاي بهداشتي نماز جماعت را به عنوان مهم ترین 

درس عاشوراي حسيني باشكوه چشمگيري در نقاط تعيين شده اقامه كردند.

اكنون پس از 10روز عزاداري حسيني، امت اسامي نشان داد در بزنگاه ها با تلفيق شور 
و شعور حسيني هيچ گاه اجازه خاموش شدن چراغ سوگواري اهل بيت)ع( را نخواهد داد. 
از سوي دیگر، رعایت موازین بهداشتي تأثير منفي بر شكوه و عظمت عزاداري ها نداشت و 
قطعا در ایام پيش رو همچون اربعين حسيني، دهه آخر  ماه صفر و ایام دیگر این 2 ماه نيز با 
رعایت همين دستورالعمل ها و همكاري مطلوبي كه هيئات مذهبي با مسئوالن بهداشت و 
درمان خواهند داشت، به اقامه عزاي اهل بيت)ع( خواهند پرداخت. این در حالي است كه از 
زمان شيوع كرونا همه مردم از اقشار مختلف به ویژه هيئات  مذهبي و غيور، بسيجيان فداكار 
در عرصه خدمت و گروه هاي جهادي در رزمایش كمك مومنانه همراه اقشار آسيب پذیر 
بوده و همچنين در عرصه درمان نيز در كنار كادر درماني بوده و هستند تا باري از دوش 
زحمتكشان عرصه بهداشت و درمان بردارند. قطعا رعایت موارد بهداشتي در مراسم ها كمك 
چشمگيري به كادر درمان در جهت كاهش شيوع بيماري خواهد كرد. اميد كه با دعاي خير 
مومنين و مومنات شاهد ریشه كني این بيماري و ویروس منحوس كوویدـ 19باشيم و با 

تاش مضاعف ان شاءاهلل از این مرحله تلخ با سربلندي عبور خواهيم كرد.

همشهري از تأثير كووید-19 بر مهم ترین آیين 
پورمذهبي جمعي ایرانيان گزارش مي دهد

ناه 
ر پ

 امي
ي/

هر
مش

س: ه
عك



13 2 دوشنبه10شهریور 99  شماره8025 بازار 3 0 2 3 6 2 4

آسیب قیمت گذاری دستوری به تولید روغن موتور ماراتن کمبود وگرانی در بازار لوازم خانگیسود 40درصدي داللي در بازار گوشت قرمز 

گالیه هاي توليد كنندگان از افزایش هزینه تمام شده توليد و دپوي دام زنده در حالي ادامه دارد كه 
40درصد قيمت خرده فروشي هركيلوگرم گوشت قرمز نصيب دالل ها مي شود. به گزارش همشهري، 
آمارهاي مسئوالن وزارت جهادكشاورزي و دامداران در حالي از رشد توليد و عرضه انواع گوشت قرمز 
گوسفندي و گاوي حكایت دارد كه قيمت خرده فروشي این محصول در بازار مصرف همچنان باال 
مانده است. مدیرعامل اتحادیه دامداران كشور با بيان اینكه دامداران حاضرند گوشت گوساله را به 
قيمت 74 هزار و 500 تومان عرضه كنند، گفت: اما ستاد تنظيم بازار قيمت گوشت گوساله را 70هزار 
تومان اعالم كرده است. سعيد سلطاني سروستاني با اشاره به اینكه نرخ تمام شده هر كيلوگرم گوساله 
زنده براي دامدار 32هزار تومان اســت، افزود: افزایش قيمت گوشــت قرمز در بازار به دليل وجود 
دالالن و واسطه هاست و این افراد از هر كيلوگرم گوشت قرمز 40درصد سود مي برند. اگر گوشت به 
قيمت 74هزار و 500تومان از دامدار خریداري و به بازار مصرف عرضه شود،  هم توليد كننده و هم 

مصرف كننده راضي خواهد بود.

قيمت انواع روغن موتور توليد داخل متاثر از افزایش نرخ و مشــكالت تامين مواداوليه توليد در بازار 
خرده  فروشي در حالي افزایش یافته كه توليد كنندگان داخلي، قيمت گذاري دستوري را عامل آسيب 
به این صنعت مي دانند. به گزارش همشهري، نوسان نرخ ارز و مشكالت تامين مواداوليه وارداتي یا توليد 
داخل در بورس كاال موجب افزایش قيمت و افت كيفيت برخي انواع روغن موتورخودرو در بازار شده 
است. گرچه اخيرا روند افزایش قيمت روغن موتور در بازار جزیي بوده و این محصول افزایش نرخ حدود 
10هزار تومان در هر4ليتر را تجربه كرده است و شوك قيمتي تازه و شدیدي به بازار این اقالم وارد نشده 
اما حتي این ميزان افزایش قيمت نيز صاحبان خودروهاي پرتيراژ ارزان قيمت را براي انجام سرویس 
خودروهایشان با مشكل مواجه كرده است. علي كاظمي، مدیر بازاریابي، فروش و صادرات شركت نفت 
ایرانول با بيان اینكه قيمت روغن موتور در بازار باید براساس نظام عرضه و تقاضا تعيين شود، از گراني 
260درصدي مواد افزودني توليد روغن موتور در بورس كاال خبر داد و گفت: قيمت گذاري دستوري 

روغن موتور به توليد داخل این محصول آسيب زده است.

این روزها بازار لوازم خانگي حال و روز خوشي نداشته و عالوه بر كمبود این اقالم در بازار، قيمت ها هفتگي 
تغيير كرده و سهم محصوالت قاچاق از بازار افزایش مي یابد. به گزارش همشهري، با وجود ممنوعيت 
واردات لوازم خانگي، تداوم مشكالت توليد كنندگان داخلي براي تامين مواداوليه و رشد دالل بازي در 
بازار فروش این اقالم موجب افزایش سهم محصوالت قاچاق فاقد گارانتي از بازار شده است. این شرایط 
موجب شده است تا مشتریاني كه به دليل كاهش قدرت خرید قادر به تهيه لوازم خانگي نو با قيمت هاي 
نجومي نيستند، تعمير و خرید محصوالت دست دوم را در دستور كار قرار دهند. از سوي دیگر برخي 
مشتریاني كه لوازم خانگي نو اولویت خرید آنهاست با چشم پوشي از شهرت و اعتبار برندهاي معروف 
و حتي گارانتي این محصوالت به خرید لوازم خانگي ارزان قيمت و حتي برندهاي بي نام و نشان قاچاق 
روي آورده اند. افزایش سهم بازار لوازم خانگي قاچاق در حالي است كه این اقالم در فهرست كاالهاي 
مشمول كد رهگيري براي برخورد در سطح عرضه قرار دارد اما انواع لوازم خانگي خارجي حتي در برخي 

نمایندگي هاي رسمي فروش با قيمت هاي نجومي به مشتریان عرضه مي شود.
قیمت برخی انواع اجاق گاز تا 3 میلیون تومان در بازار  قیمت برخی انواع روغن موتور خودرو در بازار  قیمت خرده فروشی برخی انواع گوشت گوساله در بازار

فوت وفن

راسته بازار

با نزدیك شــدن به فصل بازگشــایي 
مدارس، دغدغه والدین و دانش آموزان 
براي خرید نوشــت افزار و دفتر مشق با 
قيمت، كيفيت و كاركرد مناســب نيز 
بيشتر شده اســت. بر این اساس براي 
خرید دفتر مشــق مناســب با مقطع 
تحصيلي دانش آموزان بایــد به نكاتي 

توجه كرد.
  وزن، نخستين عامل مؤثر در خرید 
بهترین و مناسب ترین دفتر مشق براي 
دانش آموزان است كه با توجه به تعداد 
برگه و گرماژ كاغذ مصرفــي در توليد 
آن متفاوت است. هر چه تعداد برگه ها 
كمتر باشد، دفتر سبك تر است و حمل 
آن راحت تر و به همان ميزان صدماتي 
كه ممكن است به دليل سنگيني كيف 
مدرســه به كودكان وارد شــود، كمتر 

است.
  تناسب تعداد برگه هاي دفتر مشق با 
نياز دانش آموزان عامل مؤثر دیگري است 
كه ارتباط مستقيمي با وزن دفتر دارد، 
بنابراین بهتر است درصورتي كه كودك 
شما نياز به دفتر مشق با تعداد برگه هاي  
زیاد ندارد، دفتري با تعــداد برگه هاي 
كمتر بخرید تا عالوه بر ســبك بودن، 
فرزندتان به دليل كهنه یا تكراري شدن 

طرح و رنگ دفتر مشق دل زده نشود.
  از نظر وزن و تعداد برگه، خرید دفتر 
مشــق 40تا حداكثر 60 یا 80 برگ، با 
جلد مقوایي یا دفاتر طرح دار ســيمي 
گزینه مناسبي اســت اما هنگام خرید 
دفتر مشق باید به نوع كاغذ مصرفي نيز 
توجه كرد دفترهایي با كاغذ داراي گرماژ 
حداكثر 70 یا 80 گرم و سفيد رنگ بهتر 

از كاغذهاي كرم یا كاهي رنگ است.
  از نظر نوع خط كشــي دفتر مشــق 
نيز مدل خط ممتد یا خــط نقطه اي، 
راحت ترین شــرایط نوشــتن را براي 
دانش آمــوزان خصوصــا در پایه هاي 
ابتدایي فراهم مي كند. همچنين بهتر 
است از خرید دفترهاي با خطوط بسيار با 
فاصله كم خودداري كنيد. بهترین تعداد 
براي خطوط یك دفتر مشــق در اندازه 
 )B5 اســتاندارد )قطع وزیري یا اندازه

بين 20 تا 25 خط است.
 نوع و فرم صحافي و جنس جلد تأثير 
مســتقيمي بر ماندگاري دفتر و راحت 
بودن حركت دست هنگام نوشتن دارد. 
دفترهاي سيمي عالوه بر اینكه راحت تر 
ورق مي خورند در هنــگام كندن برگه 
نيز ســایر برگه ها پاره نمي شود. دفاتر 
سيمي )فنري( دوبل از دفاتر تك سيمي 
مقاوم تر اســت. فرم صحافي بيشــتر 
دفاتر نيز به صورت عمودي اســت. اگر 
مي خواهيد یك دفتر بادوام براي مشق 
دانش آموز خود تهيه كنيد، دفترهاي با 
جلد پالستيكي انتخاب بسيار مناسبي 

هستند.

  اگر براي امور تحصيلي مانند انجام 
تحقيقات، نوشتن پایان نامه یا به دليل 
نوع شغل خود نيازمند تایپ یا ترجمه 
مطلب هستيد، توجه داشته باشيد كه 
در راســته بازار ترجمه و تایپ خيابان 
انقالب، روبه روي دانشگاه تهران، عالوه 
بر خرید كتاب هاي درسي یا غيردرسي، 
مي توانيد از این نوع خدمات نيز استفاده 

كنيد.
  مي توان این راســته بــازار را پاتوق 
محصالن به خصــوص دانشــجویاني 
دانست كه روزانه براي امور دانشجویي 
خود مانند تایــپ، ترجمــه، تحقيق، 
فتوكپي و تكثير مراجعه مي كنند. عالوه 
بر آن در این راســته بازار انواع كتاب و 
سي دي  آموزشــي و كمك آموزشي به 

مشتریان عرضه مي شود.
  توجه داشته باشيد كه به دليل تعدد 
مغازه هــا و رقابتي بودن فضــاي ارائه 
خدمات تایپ، كپي، ترجمه و... قيمت 
ارائــه اینگونه خدمات در راســته بازار 
انقالب به مراتب پایين تر از خدمات ارائه 
شده در سایر نقاط شهر تهران است. از 
نظر كيفيت نيز این خدمات با كيفيت 

بهتري به متقاضيان عرضه مي شود.
  قــرار گرفتن این راســته بــازار در 
محدوده اصلي طرح ترافيك و  كمبود 
جاي پــارك و احتمال جریمه شــدن 
به دليل پارك خودرو شخصي تان در این 
محدوده از جمله نقاط منفي این راسته 
بازار محسوب مي شــود اما دسترسي 
آســان به بورس ترجمه و تایپ انقالب 
از طریق وســایل حمل ونقــل عمومي 
به خصوص اتوبوس هاي تندرو و تاكسي، 
این نقطه ضعف را كم رنگ تر كرده است.

خرید دفتر مشق مناسب 

بورس تایپ و ترجمه 

ماجراي افزایش قيمت تن ماهي از ســال گذشته و با 
گران شدن ماهي تن وارداتي براي توليدكنندگان آغاز 
شد. بخشي از ماهي تن مورد استفاده در صنعت توليد 
كنسرو ماهي با واردات تامين مي شود. واردات ماهي تن 
تا سال 97با ارز دولتي انجام مي شد اما از 2 سال پيش 
با توجه به افزایش نرخ ارز، آغاز دوباره تحریم ها و لزوم 
مصرف  بهينه منابع ارزي، برخي اقالم كاالیي وارداتي از 
دایره شمول ارز دولتي خارج شدند و ارز مبناي واردات 
آنها ارز نيمایي تعيين شد، ماهي تن نيز یكي از این اقالم 
بود. در این سال به دليل حذف ارز دولتي ماهي و خروج 
از گروه كاالیــي یك، قيمت ماهي داخلــي از كيلویي 
10 هزار تومان به 28 هزار تومــان افزایش یافت و این 
موضوع موجب افزایش قيمت هر قوطي كنســرو تن 
ماهي به 15 تا 18 هزار تومان شد، درحالي كه پيش از 
این، نرخ هر قوطی كنسرو ماهي تن معمولي بين 6500 
تا 9 هزار تومان بود. كاهش مقطعي نرخ دالر و ورود به 
فصل صيد ماهي داخلي قيمت كنسرو ماهي را در سال 
گذشته تعدیل كرد اما این داســتان، دوباره امسال با 
كمبود ماهي تن، در حال تكرار شدن است و این بار پاي 

بانك مركزي در ميان است.

دپوي ماهي تن در گمرك
80درصد ماهي تن مورد نياز شــركت هاي توليدي از 
داخل كشور و تنها 20درصد با واردات تامين مي شود 
اما همين یك پنجم، براي كل این صنعت مشكل ایجاد 
كرده و گراني محصول نهایي در بازار را باعث شده است. 
دبير ســندیكاي صنایع كنســرو ایران در گفت و گو با 
همشهري مشكالت این صنعت را جدي عنوان مي كند 

و مي گوید: بانك مركزي ارز مورد نياز واردات مواداوليه 
كنسرو ماهي را اختصاص نمي دهد كه این امر منجر به 
افزایش قيمت و كاهش مصرف ایــن محصول در بازار 
شده اســت. محمد ميررضوي مي افزاید: سال گذشته  
ارز ترجيحي 4هزار و 200تومانــي واردات ماهي تن 
برداشته شــد و ارز نيمایي جایگزین آن شد. گذشته 
از رســيدن قيمت این نوع ارز به حدود 20هزار تومان 
هم اكنون همان ارز نيمایي نيــز اختصاص نمي یابد و 
محصوالت وارد شده صنایع، در گمرك دپو شده است. 
مشــكالت عدم تخصيص ارز بــراي واردات مواداوليه 
كنسرو تن ماهي این صنعت را با مشكل جدي مواجه 
كرده است و هم اكنون با كمبود ماهي مواجه هستيم. 
به گفته كارشناسان این حوزه، از 105كاالیي كه صنایع 
كنسرو كشــور توليد مي كنند تنها كنسرو تن ماهي با 
مشكل مواجه است زیرا بانك مركزي ارز مورد نياز براي 
واردات كسري ماهي تن را اختصاص نمي دهد كه این 
امر باعث افزایش قيمت ماهي تن صيد شده در كشور 
نيز شده است؛ اتفاقي كه پيامد قطعي آن افزایش قيمت 

و كاهش شــدید مصرف خواهد بود. براساس برآوردها 
قيمت تمام شده كنســرو تن ماهي به حدود 30هزار 
تومان افزایش یافته است. به گفته فعاالن این صنعت، 
به دليل مشكالت عدم تخصيص ارز ميزان واردات ماهي 
تن بسيار كاهش یافته است و به ميزاني رسيده كه نياز 

صنایع داخلي را تامين نمي كند.

مشكالت توليدكنندگان
تخصيص نيافتن ارز براي ترخيص ماهي هاي خریداري 
شــده از گمرك، توليدكنندگان را با مشكالت زیادي 
مواجه كرده اســت. درحالي كه مجوز واردات ماهي تن 
از سوي سازمان دامپزشكي صادر شده و واردكنندگان 
ماهي مورد نياز را خریداري كرده اند، ماهي هاي وارداتي 
در گمرك باقي مانده و به آنها دموراژ اعمال مي شود. به 
گفته یكي از توليدكنندگان طي سال هاي گذشته ميزان 
واردات ماهي تن از 15 هزار به كمتر از 5 هزار تن رسيده 
و امســال هم كمتر از 500 تن وارد شــده، درحالي كه 
ميزان صيد داخل هم به شدت كم شده و طي این سال ها 

به نصف رسيده و كارخانه ها به شدت درزمينه مواداوليه 
براي توليد كنســرو تن ماهي كمبود دارند. وي كه در 
نشست بررسي مشكالت توليدكنندگان سخن مي گفت، 
تصریح كرد: محصوالت وارداتي در گمرك گير كرده و 
بانك مركزي ارز نمي دهد، درحالي كه كانتينرهاي مانده 
در گمرك هزینه بسيار زیادي براي توليد كننده ها دارند 
و از سوي دیگر كاالهاي وارداتي فساد پذیر هستند. یكي 
دیگر از توليدكنندگان و از اعضاي ســندیكاي صنایع 
كنسرو در این نشســت گفت: 3 ماه و 10روز است كه 
ماهي هاي وارداتي در گمــرك بندرعباس باقي مانده و 
به دليل عدم تخصيــص ارز براي واردات این محصوالت 
2ميليارد تومان دموراژ به شركت كشتيراني جمهوري 
اسالمي پرداخته ایم.وي افزود: بخشنامه بانك مركزي 
به صنایع كنســرو اجازه داده بود كه صنایع تا 7مرداد 
محصول خود را تاميــن ارز و ترخيص كنند اما به دليل 
مشكالت سيســتم بانكي و بروز كرونا این محصوالت 
در گمرك مانده اســت و كيفيت آنها در حال از دست 
رفتن است. توليدكنندگان مي گویند ما در بوروكراسي 
بانك مركزي و وزارت صمت گرفتار شده ایم. آنها نه تنها 
ارز نمي دهند، بلكه موانع مختلفي هم ســر راه ما ایجاد 
مي كنند. با اینكه بيشتر نياز صنایع به ماهي تن، از محل 
توليدات داخلي تامين مي شــود، جلوگيري از واردات 
و افزایش تقاضا در بــازار قيمت ماهــي داخلي را هم 
افزایش داده است. به گفته فعاالن این صنعت قيمت هر 
كيلوگرم ماهي تن از 15هــزار تومان به 45هزار تومان 
افزایش یافته است كه این امر در نهایت منجر به افزایش 
قيمت تمام شده محصول و كاهش مصرف تن ماهي در 

كشور مي شود.

  تعطیلی 105 کارخانه 
مشكالت حوزه تولید کنسرو تن ماهي، بسیاري از تولیدکنندگان را از گردونه تولید خارج کرده است. نایب رئیس 
سندیكاي کنسرو ایران گفت: از 13۵ کارخانه کنســرو ماهي کمتر از 30 کارخانه فعال هستند و آنهایي که فعالیت 
دارند، با کمتر از ۲0 درصد ظرفیت کار مي کنند. مسعود بختیاري با اشاره به ظرفیت باالي اشتغال در این صنعت گفت: 
این مشكل در کشور به دلیل عدم حمایت دولت،  اختصاص نیافتن ارز براي واردات ماهي تن و کافي نبودن صید داخل 
آغاز شده، به طوري که با افزایش قیمت تمام شده قیمت هاي داخلي رشد نداشته اند و همه اینها باعث شد که بخش 
زیادي از فعاالن این حوزه کار خود را تعطیل کنند. به گفته بختیاري، در شــرایطي که صید داخلي بسیار کم شده، 
میزان واردات هم از ۵0 هزار تن به ۲0 هزار تن کاهش یافته است و اگر دولت واردات را به رقم قبلي برگرداند، وضعیت 

تولید کارخانه ها بهتر خواهد شد.

چند و چون

کاهش ۵0 درصدی فروش کابینت

رونق ساخت و ســاز، درکنار بهبود 
شرایط تامین مســكن، بازار بسیاري 
از صنایع و اصناف مرتبط با این صنعت 
را نیز گرم مي کند. رسته هاي صنفي 
تولید کابینت آشپزخانه و فروشندگان 
مبلمان و لوازم خانگــي از جمله این 
مشاغل هستند. اما این روزها رکود ساخت وساز، اصناف مرتبط 
را نیز زمینگیر کرده اســت. با علي جعفــري، رئیس اتحادیه 
ســازندگان و فروشــندگان مصنوعات چوبي و کابینت چوبي 

گفت وگو کرده ایم.

وضعیت بازار و شرایط واحدهاي صنفي چگونه است؟
وضعيت بازار به هيچ وجه خوب نيست و واحدهاي صنفي در شرایط 
خيلي بدي هستند. كار ما به شدت وابسته به ساختمان سازي  است و 
االن كه ساخت وســاز در ركود كامل اســت دیگر كسي به فكر خرید 
كابينت و دیگر اقالم این چنيني نيســت. مسكن سال گذشته متري 
 7تا8ميليــون تومان بود ولي امســال ميانگين قيمــت آن به متری

 بيش از 21ميليون تومان رسيده و آمار خرید و فروش به شدت پایين 
آمده، وقتي خرید و فروش مسكن و ساخت وساز پایين بياید طبيعتا 
تمام اصناف وابسته به این صنعت هم متاثر از آن آسيب مي بينند و آمار 
فروش شان پایين مي آید. این در حالي است كه قيمت مواد اوليه هم 
افزایش داشته است. بعضي از اعضاي اتحادیه كه در حوزه لوازم اداري 
فعاليت دارند و در ميدان حسن آباد فروشگاه دارند وضعيت شان نسبت 
به سایرین بهتر اســت ولي دیگر اعضا فقط گذران زندگي مي كنند و 
حتي حق عضویت شان در اتحادیه را به سختي مي پردازند. واحدهاي 

صنفي ما نسبت به پارسال دست كم 50درصد افت فروش داشته اند.
وضعیت دسترســي و تامین مواداولیه در این صنف 

چگونه است؟
تامين مواداوليه هم اكنون بزرگ ترین مشكل صنف ماست كه باعث 
مي شود سازنده ها نتوانند معدود ســفارش هاي خود را هم به راحتي 
تحویل خریدار بدهند. 50درصد از مواداوليــه توليد با واردات تامين 
مي شود و به ویژه در زمينه MDF اجناس وارداتي كيفيت باالتري دارند 
اما از وقتي قيمت ارز افزایش یافته تامين ارز براي واردات بسيار دشوار 
شده و این داستان تنها مربوط به امسال نيست. بسياري از اصناف از 
زمستان پارسال و بعد از شيوع كرونا با مشكل تامين ارز مواجه شده اند 
ولي سازندگان مصنوعات فلزي و كابينت MDF بيش از 2سال است 
كه با این مشكل دست به گریبانند. تامين ارز براي واردات مواد اوليه 
ابتدا قرار بود با ارز نيمایي انجام شــود ولي حتي سال گذشته هم این 
ارز به ما تخصيص نيافت و ســازندگان با ارز آزاد مواد مورد نيازشان را 

تامين كردند.
براي تهیه مواداولیه داخلي هم مشكل دارید؟

كارخانه هاي داخلي اجنــاس خوبي دارند ولي متأســفانه االن به ما 
نمي فروشند، ترجيح مي دهند كاالیشان را نگه دارند و با گران شدن ارز، 
به نرخ روز به ما بفروشند. همين موضوع قيمت نهایي توليد را بسيار 
افزایش و تقاضا را كاهش داده است. به طور كلي بازار مواد اوليه به دليل 
گراني ارز و نبود نظارت و بي توجهي دولت ها بسيار نابسامان است. ما 
چنين شرایطي را در دوره جنگ هم تجربه كردیم اما آن زمان با كمك 
وزارت بازرگاني، با تقسيم ورق و حواله بين اعضا این شرایط را مدیریت 
كردیم و درحالي كه مواداوليه 10برابر گران شــده بود، اجازه ندادیم 
قيمت در بازار افزایش یابد، اما امروز دولت فقط وعده مي دهد و هيچ 

كمكي به توليد نمي كند.
مبناي قیمت گذاري و میانگین قیمت خدمات در این 

صنف چگونه است؟
مبناي قيمت گذاري، نــرخ مواداوليه به كار رفته براي توليد اســت. 
كارخانه هایي كه امروز ما از آنها جنس مي خریم قيمت كاال را به دلخواه 
خودشان تعيين مي كنند و ما ناچاریم به هر قيمتي كه آنها مي گویند 
خرید كنيم. حداقــل قيمت نصب كابينــت MDF امروز متري یك 
ميليون و 500هزار تومان اســت و تا متــري 3و 4ميليون تومان هم 
مي رســد. هم مواداوليه و هم قيمت خدمات ما در یك سال گذشته 

دست كم 50درصد گران شده است.

تخصيص نيافتن ارز به واردات ماهی تن مورد نياز صنایع توليدی، باعث دپوی حجم زیادی از واردات در گمرك شده
 و گرانی كنسرو تن ماهی را به دنبال داشته است  

قیمت تن ماهي تا کجا باال مي رود؟

فرخنده رفائی
خبر نگار

مصرف گوشت سفید به  عنوان یكي از سالم ترین 
مواد پروتئیني همواره مورد توصیه کارشناســان 
تغذیه بوده و با توجه به موقعیت جغرافیایي ایران 
و قرارگیري کشور در میان ۲زیستگاه مهم آبزیان، 
اینكه ماهي و دیگر آبزیان ســهم باالیي در برنامه 
تغذیه خانوارهاي ایراني داشته باشند، انتظار نابجایي 
نیست. با این حال سرانه مصرف ماهي در کشور ما 
حتي در بسیاري از استان هاي ساحلي سرانه مناسبي 
نیست. یكي از مهم ترین دالیل سرانه پایین مصرف 
آبزیان در ایران قطعــا قیمت باالي این محصوالت 
است. گرچه قیمت گوشت قرمز در مقایسه با آبزیان 
باالتر است ولي وســعت طیف کاربرد آن در تهیه 
غذاهاي مختلف، در کنــار کاهش روزبه روز قدرت 
خرید خانوارها باعث شده مردم خرید گوشت قرمز 
را اقتصادي تر از ماهي و میگو بدانند. در بسیاري از 
خانواده ها مصرف تن ماهي، هم به دالیل اقتصادي و 
هم به دلیل ذائقه افراد خانواده از ماهي تازه بیشتر 
است و تن ماهي از ســوي دیگر با توجه به قیمت 
مناسب آن، غذاي محبوب کارمندها، دانشجوها، 
مجردهاي دور از خانــواده و بهترین انتخاب براي 
مواقعي است که فرصت براي پختن غذا کم است، اما 
به  نظر مي رسد این کنسرو محبوب هم با قیمت هاي 
عجیب این روزها کم کم از سفره مردم دور و دورتر 

مي شود.

قیمت) کیلوگرم- تومان (مشخصات نوع گوشت 
92.000كم چرب گوساله خورشتی 

98.000پاك كرده راسته گوساله 

95.000پاك كرده ران گوساله 

95.000پاك كرده سردست گوساله 

62.000-دنبالچه گوساله 

63.000-قلوگاه گوساله 

93.000پاك شده گردن گوساله 

96.000-ماهيچه گوساله 

68.000تازه چرخ كرده گوساله 

68.000گوساله و گوسفند چرخ كرده مخلوط 

قیمت ) تومان(مشخصات نوع و برند اجاق گاز 
800.000ایرانی  روميزی پارس  

1.550.000ایرانی  صفحه ای پارس مكس 

1.881.000ایرانی- 5 شعله روميزی استيل 

1.970.000مدل IG 8503 صفحه ای شيشه ای كن  

2.250.000 ایرانی فرتوكار سينجر 

3.050.000مدل 15Fفرتوكار اخوان  

3.013.000اسمارت فول برقی فرتوكار سينجر  

3.600.000مدل 16Fفرتوكار اخوان  

3.960.000مدل A9 DFSاجاق گاز مبله فردار آلتون  

1.419.000مدل ونيز V1- 5 شعله  اجاق گاز  ایران شرق طرح فردار 

قیمت ) تومان(مشخصات برند روغن موتور  

4100.000 ليتری - درجه 10W40  اسپيدی سوپر پاور   

4121.000 ليتری- درجه 10W40  سوپر بهران پيشتاز  

472.000ليتری- درجه  20W50 ایرانول 600 1

5205.000ليتری- درجه  5W40ایرانول رونيا   

73.000 4 ليتری - درجه  20W50بهران پيشتاز  

4118.000ليتری-درجه 10W40نفت پارس سوپر پایا   

4175.000 ليتری- درجه 10W40كاسترول مگنتيك   

480.000 ليتری - درجه 20W50  اسپيدی سوپر پاور   

4170.000 ليتری- درجه 10W40ليكومولی   

 CNG 20   كاسپين مدلW50 3.891.000ليتری- درجه
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شبنم سیدمجیدی
روزنامه نگار

این شماره

آموزشاز
راهدور

خانواده ها چه مشكالتي با آموزش آنالين دارند؟

 مصايب والدين
و دانش آموزان

گزارش ميداني همشهري درباره هزينه هاي 
مادي و كمبودهاي سخت افزاري و نرم افزاري 

خانواده ها در آموزش آنالين
در ماه هــاي گذشــته ميليون هــا 
دانش آمــوز و معلم مجبور شــدند 
خودشــان را با آمــوزش آنالين و از 
راه دور تطبيق دهند. البته اين موضوع فقــط به دانش آموزان و معلمان 
محدود نشد و والدين نيز بايد با اين وضعيت ســازگاري مي يافتند. در 
اين مدت، والديني كه فرزندان آنها كوچك تر هســتند در ايجاد تعادل 
ميان مسئوليت هاي شغلي و روزانه خود و نظارت و فراهم كردن شرايط 
براي آموزش آنالين كودكان دچار چالــش بوده اند. همچنين متمركز 
نگه داشتن كودك روي دروس، يكي ديگر از چالش ها بوده است. به گفته 
آنها انتقال درس ها از سوي معلم به درستي انجام نمي گيرد و دانش آموزان 
با حواس پرتي مواجه اند. مشــكالت آموزش آنالين يك روي ديگر هم 
دارد و آن نداشتن دسترسي و امكانات الزم براي خيلي از خانوا ده هاست. 
چندي پيش وزير ارتباطات اعالم كرده بود كه همچنان حدود 20درصد 
از روستاهاي ايران به اينترنت پرسرعت دسترسي ندارند. عالوه بر اينها 
60هزار معلم نيز در استان هاي مختلف از دسترسي به اينترنت محروم اند 
و به دليل فقر، امكان خريد گوشــي هوشمند را هم ندارند. به شبكه شاد 
هم انتقادات زيادي وارد است. اين نرم افزار موجب محروميت از تحصيل 
چندين ميليون دانش آموز شده است؛ چرا كه دسترسي به گوشي هاي 
هوشمندي كه نرم افزار شاد روي آنها قابل نصب باشد، براي خيلي ها ممكن 
نبوده است. حاال به اقالم مورد نياز دانش آموزان براي سال تحصيلي جديد، 
عالوه بر دفتر و خودكار و مداد و پاك كن، بايد تبلت،گوشي و اينترنت را 
هم اضافه كرد. امروز حتي مؤسساتي با شعار »هم دفتر و مداد... هم تبلت 
و موبايل...« كمپين هاي كمك به مناطق كم برخوردار براي تامين لوازم 

مورد نياز تحصيل را راه انداخته اند كه البته كافي نيست.

آموزش تعطیل شود
عليرضا در شيراز زندگي مي كند و امسال هم مانند سال قبل، فرزندش را 
در مدرسه غيرانتفاعي نام نويسي كرده است. آموزش قرار است به صورت 
تركيبي از مجازي و حضوري باشد. به گفته او اگر وضعيت شهر قرمز شود، 
كالس ها به صورت كامال مجازي و در وضعيت زرد به صورت حضوري و 
يك روز درميان با تعداد كم در هر كالس برگزار مي شــود. او مي گويد: 
»اما به احتمال زياد باز هم آموزش به طور كاماًل مجازي خواهد بود. اين 
خودش دردسر بزرگي است؛ چون پدر يا مادر بايد روزانه 6ساعت حواسش 
به فرزندش باشد تا مسئله درس خواندن ســر كالس مجازي و تنظيم 
نرم افزار روي موبايل يا لپ تاپ به مشكل نخورد. بچه ها درس را به خوبي 
ياد نمي گيرند و جور معلم را بايد من پدر بكشم«. اما به نظر او اين دردسر 
والدين به سالمت ماندن بچه ها مي ارزد. او مي گويد: »خوب بود كه يك 

سال آموزش به طور كامل تعطيل شود«.
نسرين اهل تهران اســت و مي گويد: »هنوز مشخص نيست كه آموزش 
در سال آينده مجازي يا حضوري باشــد. در هر صورت اگر بنا بر حضور 
دانش آموزان باشد، من نمي گذارم پسرم به مدرسه برود. اگر بپذيرند فقط 
موقع امتحانات پايان ترم مي گذارم و اگر نه كالً بهتر است يك سال تحصيل 

را از دست بدهد. سالمتي اش برايم مهم تر است«. 
فرزند علي، 12ســال دارد. در كودكي جراحي عمل قلب باز را پشت سر 
گذاشته و به گفته پدر، آنقدر ضعيف است كه نمي تواند ريسك حضور او 
در مدرسه را بپذيرد. مي گويد: »اگر حضور در مدارس اجباري شود، اصال 
نمي گذارم يك سال درس بخواند. آموزش آنالين هم بازدهي ندارد. اصال 
چطور بچه 6ساعت زل بزند به گوشي؟ دائماً حواسش پرت مي شود«. در 
هر صورت اين يك سال هدر مي رود. با پوزخند مي گويد: »يك سال ديرتر 

به جمع تحصيل كرده هاي بيكار بپيوندد، هيچ اتفاقي نمي افتد«.

تجربه ناموفق آموزش آنالين
شاهد مي گويد: »دختر من 8ساله است و تجربه آنالين اصال موفق نبود و 
نتوانست آنطور كه بايد دروس را ياد بگيرد. من با حضوري شدن آموزش 
موافقم و از آن اســتقبال مي كنم«. او با دفاع از معلمــان ادامه مي دهد: 
»نمي توانم از معلمي كه 30ســال با گچ و تخته كار كرده انتظار داشته 

 موضــوع مهمي كه ايــن روز ها 
خانواده ها با آن مواجه هســتند 
بحث ثبت نام و حضور دانش آموزان 
در كالس هاي درسي است. آنها از يك سو به خاطر شيوع بيماري 
كرونا نگران ســالمت فرزندانشــان در مدارس هستند و از سوي 
ديگر دغدغه درس و مشق آنها را دارند. اصول حاكم در بازگشايي 
مدارس، حضور دانش آموزان اســت و بايد ديد آموزش و پرورش 
چه برنامه هايي در اين خصوص در پيــش رو دارد و چه اقداماتي 

انجام خواهد داد.

3سناريو روي میز آموزش
 وزارت آموزش و پرورش 3سناريو را براي بازگشايي مدارس از 
15شهريور 99درنظر گرفته كه هر كدام از اين سناريوها براي 
وضعيت هاي مختلف شهرها در رابطه با شــيوع ويروس كرونا 
طراحي شده اســت. ســناريوي اول درصورتي اتفاق مي افتد 
كه شرايط ســفيد باشــد وتقريبا غيرمحتمل ترين سناريوي 
قابل پيش بيني اســت كه در ايــن صورت ســال تحصيلي از 
15شــهريور 99 با حضور دانش آمــوزان در مدارس همانند 

سال هاي قبل آغاز مي شود.
عليرضا كمرئــي، معــاون آموزش 
متوســطه وزيرآموزش و پرورش در 
گفت وگــو بــا همشــهري در مورد 
سناريوي دوم در سال تحصيلي جديد 
مي گويد: »اگر ســتاد ملي مقابله با 
كرونا اعالم كند كه بازگشايي مدارس 
بالمانع اســت ما آموزش ها را طبق روال سال هاي گذشته آغاز 
خواهيم كرد. اما سناريوي دوم كه محتمل تر است اين است كه با 
شرايط زرد روبه رو شويم كه در اين صورت حضور دانش آموزان از 
15شهريور 99 در مدارس با رعايت پروتكل هاي دقيق بهداشتي 
و تعداد كنترل شده دانش آموزان در كالس هاي درس و رعايت 

كامل فاصله فيزيكي خواهد بود.
در ســناريوي دوم تعطيلــي  پنجشــنبه لغو خواهد شــد تا 
بتوان مدارس را در اين شرايط به صورت زوج و فرد ميان تعداد 
دانش آموزان كالس تقسيم كرد. دانش آموزاني كه روزهاي زوج 
در مدارس حضور دارند در روزهاي فــرد مي توانند به صورت 
غيرحضوري به تكاليف شان برسند يا از آموزش هاي غيرحضوري 
بهره بگيرند. البته مدارس مي توانند روز چهارشنبه و پنجشنبه را 
به صورت غيرحضوري آموزش دهند و هر دو گروه دانش آموزان 

در اين دو روز از آموزش مجازي بهره مند شوند«.
معــاون وزير درخصوص اجراي ســناريوي ســوم مي گويد:»در 

 درس خواندن
درون حباب محافظ 

تجربه كشورها در آموزش و بازگشايي مدارس در شرايط كرونا چگونه است؟

ســختي هاي زندگي در دوران همه گیري كرونا براي والدين و 
كودكان مشابه بوده است. بازگشــت به مدرسه به همان  اندازه 
كه قدمي مهم و امیدوار كننده اســت، مي توانــد براي والدين 
نگران كننده و براي كودكاني كه ماه هاست از فضاي تحصیل دور بوده اند، دشوار باشد. اگرچه مدارس 
در گوشه و كنار جهان به صورت تدريجي فعالیت خود را آغاز كرده اند، اما براساس گزارش يونیسف، 
هنوز میلیون ها دانش آموز به واسطه اعمال تعطیلي هاي عمومي در كشورها و تعطیلي مدارس در 
بیش از 186كشور جهان، از فضاي مدرسه دور مانده و خانه نشین هستند. با اين همه درحال حاضر 
بیش از 70كشور از برنامه هاي خود براي بازگشايي مدارس خبر داده اند و تا اوايل ماه ژوئن، صدها 
میلیون دانش آموز به كالس هاي درس بازگشته اند.آنچه كه مسلم است بازگشت به مدرسه براي 
كودكان تجربه اي متفاوت از تجربه هرسال خواهد بود و حتي ممكن است پس از مدتي كوتاه دولت ها 
بار ديگر تصمیم به بستن مدارس بگیرند؛ زيرا وضعیت همه گیري كوويد-19ثباتي ندارد. با توجه به 
دشواري موقعیت موجود و نوساناتي كه در شدت وضعیت همه گیري در كشورها وجود دارد، هر كشور 

متناسب با میزان درگیري اش برنامه اي متفاوت را براي بازگشايي مدارس به اجرا گذاشته  است.

دانمارك
اوليــن كشــور غربي كه 
مدارس خــود را از 15 ماه 
مــارس )27فرورديــن(

بازگشايي كرد كشور دانمارك بود. مدارس اين 
كشور پس از تأييد پارلمان دانمارك بازگشايي 
شدند. براي حفظ ايمني و سالمت دانش آموزان 
2تا 12ساله اي كه به كالس هاي درس بازگشته 

بودند، كودكان در گروه هايي 12نفره دسته بندي 
مي شــوند. اين گروه ها كه به حباب محافظ نيز 
مشهورند، هريك در زماني تعيين شده به مدرسه 
وارد مي شــوند، جداگانه ناهار مي خورند، و در 
زمين بازي، فضاي بازي مخصــوص به خود را 
دارند. تمامي دانش آموزان به صورت اجباري بايد 
هر دو ساعت يك بار دست هاي خود را بشويند، 
اما اجباري به استفاده از ماســك وجود ندارد. 
ميزها در هر كالس در فاصله 2متري از يكديگر 
قرار گرفته است و تمامي تجهيزات آموزشي بايد 
روزي دوبــار گندزدايــي و ضدعفوني شــوند. 
همچنين درصورت امكان كالس هاي درس در 
فضاي باز و محوطه مدرســه برگزار مي شوند. 
هيچ يك از والدين اجازه ورود به محوطه مدارس 
را ندارند. اجراي اين مقررات موفقيت آميز نشان 
داده  است زيرا از زمان بازگشايي مدارس به آمار 
ابتال موردي اضافه نشده است. از 18مي 2020 
)29ارديبهشت( نيز دانش آموزان 12تا 16سال 
با اجراي مقررات مشابه راهي دبيرستان ها شدند. 
كشورهاي اروپايي ديگر،  مانند آلمان، فنالند و 
نروژ كه مقرراتي مشابه را به اجرا گذاشته اند نيز 
با افزايش قابل توجه آمار مــوارد جديد ابتال به 
كوويد-19 مواجه نشــده اند. با اين همه شايد 
اجراي اين مقررات در كشورهايي مانند آمريكا 
كه آمار ابتال در آن روزبه روز افزايش پيدا مي كند، 
چندان اثرگذار نباشد. دانمارك كشوري است كه 

از ابتدا با آمار ابتالي كمي مواجه بود و تصميم 
زودهنگام دولت اين كشور براي اجراي قرنطينه 
پيش از اينكه مرگي ناشي از ابتال به كوويد-19 
در اين كشــور ثبت شــود، به مديريت و مهار 
بيماري كمك بسيار كرد و نرخ مرگ ومير را در 
اين كشور در حد 10نفر در ازاي هر 100هزار نفر 
نگه داشــت، درحالي كــه اين نــرخ در آمريكا 

42.29مرگ در ازاي هر 100هزار نفر است.

كره جنوبي
اين كشــور از گذشــته به 
از  يكــي  داشــتن 
سختگيرانه ترين نظام هاي 
آموزشي جهان مشــهور بوده است، با اين همه 
طرح بازگشــايي مدارس كره جنوبي پنج بار به 
تأخير افتاد.  در نهايت بخشي از دبيرستان هاي 
اين كشــور از 20مي 2020 )31ارديبهشت(، 
يعني 2 ماه پس از برنامه اعالم شده، بازگشايي 
شدند. پس از آن قرار بر اين شد كه از روز سوم 
ژوئن )14خرداد( 1.8ميليون دانش آموز مقاطع 
دبستان، متوســطه و دبيرســتان به مدارس 
بازگردند. اما اوج گرفتــن موارد ابتال در اطراف 
سئول باعث شد صدها مدرسه بازگشايي خود را 
بار ديگر بــه تعويق بيندازنــد. درحال حاضر، 
ورودي مدارس كره جنوبي به ابزار سنجش دماي 
بدن مجهز است و ورود بدون ماسك به مدارس 

زنگ ها براي كه به 
صدا در مي آيد؟

نگراني خانواده ها از ارائه امكانات مدارس 
نيمه حضوري و غيرحضوري، در نقاط زرد 

و قرمز
انــگار ســال ها از روزهايــي كه 
دانش آمــوزان براي بــارش برف 
چشم به آســمان مي دوختند تا 
چند روز سفيدي و لغزندگي خيابان ها مدرسه ها را تعطيل كند، گذشته 
اســت. حاال در روزهايي به ســر مي بريم كه بچه ها مدرسه برايشان 
خاطره اي دور و آرزويي دست نيافتني شده است. سال گذشته مدارس 
طوري نيمه كاره رها و كالس ها در خانه  برگزار شد كه كسي نفهميد آيا 
پايه مورد نظر را گذرانده است يا نه. سال تحصيلي پيش رو اما وضعيت 
مبهم تري پيدا كرده اســت. آموزش و پرورش اعالم كرده با شيوه نامه 
جديد،  سال تحصيلي از 15شهريور آغاز مي شود. اما خانواده ها همچنان 
نگرانند. نگران اينكه با شرايط جديد فرزندان شان به درستي پايه هاي 
مورد نظر را مي گذرانند يا به طور كلي مدارس به وظايف شــان عمل 

خواهند كرد يا خير؟ امسال زنگ ها براي كه به صدا درخواهد آمد؟

آموزش در سه وضعیت؛ قرمز، زرد و سفید 
از اسفندماه 1398 كه شيوع ويروس كرونا منجر به تعطيلي مدارس 
در كشور شد، مسائلي مثل بازگشايي دوباره مدرسه ها، نحوه برگزاري 
امتحانات، روش هاي آموزشــي و... همه را با سردرگمي مواجه كرده 
بود. خانواده ها نيز در اين ميان با چالشي جدي مواجه بودند. شيوه نامه 
بازگشايي مدارس در سال تحصيلي جديد كه به تازگي ابالغ شده، اما 
قرار است وضع را نسبت به سال گذشته بهبود دهد. اما اين شيوه نامه 

چيست و خانواده ها درباره آن چه مي گويند؟ 

در اين شيوه نامه آمده كه اقداماتي متناسب با وضعيت هاي سه گانه 
)سفيد-زرد-قرمز( شهرها براي مدارس درنظر گرفته شده است. تاريخ 
بازگشايي مدارس از 15 شهريور 1399 خواهد بود و وظايف مدرسه و 
وضعيت هر يك از دوره هاي تحصيلي در اين شيوه نامه مشخص شده 
است. يعني قرار است دانش آموزان و معلمان، با توجه به اينكه محل 
تحصيل و تدريس شان در مناطق زرد و قرمز است، رفت و آمدهايشان 
به حداقل ممكن برســد. به همين خاطر آموزش در سه وضعيت، به 
شكل حضوري و غيرحضوري در شــبكه هاي اجتماعي، تلويزيون و 
ارسال بسته هاي يادگيري خودآموز خواهد بود. اما خانواده ها با اين 

شيوه نامه چه مسئله اي خواهند داشت؟

والدين و نظافت مدارس
يكي از مسائلي كه در بندهاي اين شيوه نامه ذكر شده است؛ ضدعفوني 
مستمر كالس ها، سرويس هاي بهداشتي و محيط مدرسه با مشاركت 
اوليا و نهادهاي مسئول اســت. عاطفه كه بايد پسرش، رهام را براي 
سال جديد تحصيلي آماده كند نمي داند منظور از نهادهاي مسئول 
چه كساني هستند. او مي گويد بسيار براي رفت وآمدهاي پسرش به 
مدرسه نگران اســت؛ چون آنها در وضعيت زرد قرار دارند و بايد به 

مدرســه رفت وآمد كنند. او مي گويد: »هر سال مدارس هزينه هاي 
مختلفي را به خانواده ها تحميل مي كردند. حاال به اين هزينه ها، مبلغ 
خريد الكل و مواد ضدعفوني هم اضافه شده است. اگر خانواده اي توان 
چنين هزينه هايي را نداشته باشد چه بايد كرد؟ اصال والدين قرار است 
چه نوع كمكي به مدرســه كنند؟ آيا بايد والدين بروند و مدرسه را 
ضد عفوني كنند؟ چطور بايد چنين كاري كرد. اين مشخص است كه 
رقم هاي قابل توجهي صرف ضدعفوني مدرسه ها خواهد شد اما با اين 
وضعيت اقتصادي و اضافه شدن مواردي به سبد خريد خانواده ها آيا 
براي ما ممكن است چنين كمكي به مدرسه كنيم؟ چرا روشن سازي 

نمي كنند؟« 

سويیچ از وضعیت قرمز به زرد
در شيوه نامه آمده است مدير و كاركنان اجرايي مدرسه بايد حضور 
مســتمر در محل كار خود داشته باشــند و زمان هر جلسه آموزش 
غيرحضوري در فضاي مجازي از 25تا 35دقيقه اســت. از ســويي 
براساس ضوابط و دستورالعمل ها در مدارس غيردولتي، نمونه دولتي، 
هيأت امنايي، استعدادهاي درخشان و شاهد ساعاتي عالوه بر ساعات 
تكليفي جدول مصوب دروس در جــدول دروس و پايه ها و دوره ها 
ارائه مي شود. امين كه دخترش در مقطع دبيرستان تحصيل مي كند 
مي گويد زمان كالس ها در سال گذشته و تابستان آنقدر زياد بود كه 
بچه ها كالفه مي شدند. او مي گويد:»بايد شرايط سفت و سخت تري بر 
اين وضعيت حاكم باشد. چرا بچه ها در هر ساعتي از روز يا حتي شب ها 
مدام آنالين باشند و با آنها تماس گرفته شود؟ اين كش آمدن ساعت 
مدرسه خطر گريز را بيشتر مي كند و به سختي مي توان دانش آموزان 
را سر كالس نشاند«. امين از سويي به حذف اجتماعي بودن محيط 
مدرسه و تعامل بين دانش آموزان اشاره مي كند و مي گويد با حذف اين 
موارد كالس ها به اندازه كافي بي مزه هست؛ »بچه ها ديگر نمي توانند 
مثل گذشته با هم همراه شوند. البته محيط نرم افزار شاد براي مقطع 
ابتدايي شايد مناسب باشــد، اما در مقطع دبيرستان با تعدد معلم ها 
چندان ميسر نيســت. اســتفاده از نرم افزارهاي ديگر هم با توجه به 
سرعت اينترنت چندان مناسب نيست. قطع و وصل شدن اينترنت 

فضاي درسي را از بين مي برد و بايد در اين باره فكر جدي شود«.
البته به دليل ضرورت رعايت پروتكل هاي بهداشــتي در شرايط زرد، 

كالس ها به دو گروه تقسيم شده و ميزان هزينه دريافتي از دانش آموزان 
از زمان قبل از تقسيم كالس بيشــتر نخواهد بود. همه اينها البته با 
نواقصي در بســياري از مدارس اجرا مي شود. مثال بسياري از مدارس 
بيش از يك ماه است كه كالس هاي خود را برگزار كرده و بچه ها را پاي 
كالس هاي غيرحضوري، نيمه حضوري و حضوري نشــانده اند. سارا 
مي گويد كه كالس هاي دخترش يك ماه اســت كه برگزار مي شود و 
بعضي روزها به مدرسه مي رود. با اين حال سؤال او اين است كه با تغيير 
وضعيت هاي ناگهاني مديريت چگونه خواهد بود؛»مثال درنظر بگيريد 
كه شهري در وضعيت قرمز است و بچه ها آموزش غيرحضوري مي بينند 
و بعد ناگهان به وضعيت زرد مي رسد. خب تكليف چيست و چطور اين 
برنامه ها ناگهان سوييچ مي شود. درنظر بگيريد اين وضعيت مستمر 
باشد. يعني هر شهر در چند ماه، چندبار تغيير وضعيت دهد. تكليف 
چيست؟ كل برنامه و زندگي خانواده تحت تأثير قرار مي گيرد و بچه ها 
را دچار استرس مي كند«. به اعتقاد سارا اين شرايط فقط مشكل را از 

گردن و عهده آموزش و پرورش باز كرده و گردن خانواده ها مي اندازد.

زوج و فرد شدن ترافیك مدارس
اما قرار است در ســال تحصيلي جديد دانش آموزان زوج و فرد شوند 
و پنجشنبه ها هم مدارس داير شوند. نتيجه چه خواهد شد؟ معلم ها 
بايد حضور بيشتري در مدارس داشته باشند! معظمي كه معلم پايه 
چهارم ابتدايي است مي گويد: »نه تنها كار ما كم نشده كه طاقت فرسا 
شده است. ســاعت حضور معلم پيش از اين محدود مي شد به زمان 
حضور معلم در مدرسه. حال آنكه اواخر سال تحصيلي گذشته و در 
ســال پيش رو معلم تمام وقت خود را بايد صرف آموزش كند. در هر 
ساعتي بايد در دسترس بود. حاال هم كه با شيوه نامه جديد اين معلم ها 
هستند كه باز توجهي به آنها نشده است. درنظر بگيريد رسيدگي به 
دروس دانش آموزان در شبكه شاد و 6روز حضور در مدرسه و حذف 
پنجشنبه ها تنها روحيه معلم را تضعيف خواهد كرد«. او معتقد است؛ 
اين اضافه كار هيچ مبلغي را روانه جيب معلم ها نمي كند، همين امر 
وضعيت تدريس به بچه ها را وارد شــرايط تــازه اي مي كند. معلم ها 
معتقدند در شــيوه نامه اي كه آموزش و پرورش ترتيب داده، توجه 
زيادي به معلم ها نشده است و مشخص نيســت بار مالي الزم براي 

اضافه كاري معلمان پيش بيني شده است يا خير.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

باشــم، با روش جديد بتواند كالس را اداره كند. ايــن معلمان آموزش 
آنالين نديده اند و اصال با اصول ابتدايي آن هم آشنايي ندارند. حتي بلد 
نيســتند يك عكس خوب و واضح بگيرند و براي دانش آموز بفرســتند 
كه بتواند آن را بخواند. آموزش آنالين باعث شده همه  چيز كندتر پيش 
رود و فقط اعصاب خراب براي ما بياورد. برنامه شــاد پر از مشكل است. 
نمي دانم مشكل از اينترنت ضعيف است يا برنامه. حتي بارگذاري فيلم 
آموزشي از طرف معلم دائم با مشكل و وقفه مواجه مي شود. دانلود فيلم 
هم خودش داستان ديگري است كه نشدني است. در هر صورت اگر بنا 
شود دانش آموزان به مدرسه بروند، من فرزندم را مي فرستم. هزينه هاي 
اينترنت هم هر روز باالتر مي رود. با اين وضعيت اقتصادي چطور مي توانم 
هزينه روزانه 6ساعت استفاده فرزندم از مدرسه آنالين را بپردازم؟ آن هم 
هر روز. شايد آموزش آنالين در كشورهايي كه از رفاه نسبي برخوردارند، 
مسئله پيچيده اي نباشد، اما در اينجا ما در فراهم كردن همان امكانات 

اوليه و ساده هم مانده ايم«.
چندي پيش معاون آموزش و پرورش اعتــراف كرد كه حدود 5ميليون 
دانش آموز به دليل نبود امكانات در ايــران از آموزش آنالين بازمانده اند. 
نداشتن دسترسي به اينترنت يا ناتواني دانش آموزان براي خريد اينترنت 
گران و نبود گوشي هايي كه قابليت نصب برنامه شاد را داشته باشند، باعث 
شــد خيلي از كودكان در مناطق محروم، ديگر امكان ادامه تحصيل را 
نداشته باشند. سعيد در اين باره مي گويد: »چند باري پسر همسايه مان 
به خاطر امتحان هايش با خجالت بسيار آمد در خانه مان تا صبح گوشي 
را از من بگيرد و امتحان هايش را بدهد. مدل گوشي خودش قديمي بود 
و اندرويد جديد روي آن نصب نمي شد. باعث شــرم من شد. تازه اينجا 
تهران است و قطعاً در مناطق ديگر وضعيت بدتر است. مي دانيد قيمت 
يك گوشي موبايل كه برنامه شاد روي آن قابل نصب باشد، چند است؟ 
آنهايي كه تز آموزش آناليــن را داده اند، اصاًل به ايــن موضوع فكر هم 
كرده اند؟ او ادامه مي دهد: »اينكه از آنها بخواهيم گوشي و تبلت رايگان 
در اختيار دانش آموزان بگذارند كه آن قدر دور از ذهن است كه خارج از 
بحث مي شود!« فاطمه 45ساله، 3فرزند مدرسه اي دارد. مي گويد: »هر 
3دانش آموز مقاطع مختلف هستند. در خانه يك كامپيوتر و يك گوشي 
موبايل داريم. يكي به من جواب دهد كه چطور 3نفر بايد با استفاده از اين 
كامپيوتر و گوشي، همزمان آموزش آنالين ببينند؟ چرا حداقل طرحي 
براي ارائه اينترنت ارزان يا تبلت و موبايل ارزان تر ارائه نمي كنند؟ ســال 
تحصيلي گذشته دائماً مشكل داشتيم. امسال هم حتماً همين گونه است«. 
به نظر او، مشكل قطعي اينترنت وسط كالس، انتقال سخت تر مطالب از 
سوي معلم و محيط نامناسب خانه براي درس خواندن و مزاحمت هاي 
زيادي كه وجود دارد، بازدهي كالس هاي آنالين را كم كرده است. فاطمه 
ادامه مي دهد:»معلم بچه ها را نمي بيند و نمي داند اصال درس را متوجه 
شــده اند يا نه. بچه ها دل به درس نمي دهند و حواسشان پرت چيزهاي 
ديگر مي شود. ســر كالس به جاي اينكه به معلم گوش دهند كارهاي 
ديگر مي كنند. بازي مي كنند، با همديگــر چت مي كنند، در امتحانات 
حتي به راحتي تقلب مي كنند. آن قدر مشكالت وجود دارد كه نمي دانم 

از كجايش بگويم«.
سال تحصيلي جديد كم كم از راه مي رسد و هر روز بر نگراني هاي والدين و 
دانش آموزان افزوده مي شود. مشكالت آموزش آنالين، استرس هاي حضور 
احتمالي دانش آموزان سر كالس و ناتواني آنها براي مراقبت از سالمت خود 
در برابر كرونا، هزينه هاي آموزش آنالين و كمبود امكانات براي خيلي ها در 
شرايطي كه اقتصاد خانوارها با مشكالت بسياري مواجه است، تنها بخشي 

از چالش هاي اين روزهاي خانواده هاست.

سناريوي آموزش و پرورش براي سال تحصيلي 1400-1399 چيست؟

تحصيل در سال جديد با گزينه درس اختياري
گفت وگو با عليرضا كمرئي و رضوان حكيم زاده، معاونان وزير آموزش و پرورش

شــرايطي كه به دليل قرمز بودن وضعيت هر شهر، در مقاطعي از 
سال تحصيلي ستاد كرونا اجازه حضور دانش آموزان سر كالس را 
صادر نكند، سناريوي سوم اجرا مي شود كه آموزش كامال مجازي 
است. حال ممكن اســت اين مقاطع يك ماه يا يك هفته باشد يا 
در برخي مناطق اين محدوديت گذاشــته شود و در منطقه ديگر 

محدوديتي نباشد«.

تمركز روي مباحث مهم و پايه اي
آموزش ها بيشــتر روي مباحثي متمركز خواهد شــد كه به پايه 
آموزشي مقطع بعدي كمك كند. كمرئي با بيان اين موضوع و با 
توجه به در اختيار داشتن زمان محدود آموزشي مي گويد: »ما در 
شرايط خاصي قرار داريم كه مجبوريم رويه هاي آموزشي را تغيير 
دهيم. طبيعتا در وضعيت زرد و قرمز امكان اجراي تمام واحدهاي 
آموزش با كاهش زمان آموزش وجــود ندارد. ما براي اين موضوع 
چند پيش بيني داريم. ابتدا به ساكن كه آموزش ها را از 15شهريور 
آغاز مي كنيم. از طرفي در امتحانات نوبت اول معموال تعطيلي هايي 
داريم اما در شرايط كرونا تدابيري اتخاذ كرده ايم تا بتوانيم زمان را 
كنترل كنيم. در اواخر اسفند ماه كه مسافرت ها آغاز مي شود هم در 
تالشيم تا زمان را تحت كنترل داشته باشيم. در مجموع سعي داريم 
از اتالف وقت به هر شكل ممكن در طول سال تحصيلي جلوگيري 
كنيم. سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي واحدهاي يادگيري 
كه دانش آموز به صورت خودكار مي تواند مطالعه كند را، در اختيار 
دانش آموزان قرار مي دهد. دروســي كه مبنــاي يادگيري بعدي 
دانش آموزش نيستند و مي توان يادگيري آن را به صورت داوطلبانه 
به عهده دانش آموز گذاشــت و اگر ضرورت نبــود امتحان گرفته 
نشود. به اين ترتيب حجم بخشي از دروس به اين شيوه كاهش پيدا 
مي كند. تمام اين برنامه ها درصورتي است كه مدارس داير نباشد«.

وي درخصوص ارتقاي نرم افزار پلتفرم شاد هم اظهار مي كند: »تيم 
فني وزارتخانه در تالش است تا اســتفاده از اين نرم افزار را براي 

دانش آموزان جذاب تر كند تا بهتر بتوانند با اين فضا ارتباط برقرار 
كنند. از طرفي ارتقاي نرم افزار فعاليت را براي معلمان آســان تر 

خواهد كرد«.

مدارس حق گرفتن شهريه مازاد ندارند
توزيع كتاب هاي درســي تمامي دوره هاي تحصيلي از منطقه به 
مدرسه در بازه زماني 20مرداد تا 14شهريور ماه صورت پذيرفته 
و در ســال تحصيلي پيش رو تمامي كتاب هاي درسي دوره هاي 
تحصيلي توسط مدارس توزيع خواهد شد. براساس تقويم زماني 
مقرر است با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي توزيع كتاب هاي 

خديجه نوروزی
روزنامه نگار

سمیرا مصطفی نژاد
روزنامه نگار
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آموزشاز
راهدور

ممنوع است. مدارس در ابتداي روز بازگشايي 
ميان دانش آموزان ماســك و ضد عفوني كننده 
دســت توزيع كردند. همچنين دانش آموزان 
موظفند فاصلــه اجتماعي را رعايــت كرده و 
به صورت مداوم دســت هاي خود را بشــويند. 
بعضي از مدارس در كره جنوبــي براي حضور 
دانش آموزان شــيفت يك روز در ميان تعيين 
كرده اند. تعداد ديگري از مدارس تكنيك تلفيقي 
كالس هــاي حضــوري و آناليــن را در پيش 
گرفته انــد. دانش آموزان در ســاعت ناهار نيز 

موظفند به تنهايي غذاي خود را صرف كنند.

آلمان
آلمــان يكــي از معدود 
كشورهاي اروپايي است كه 
به دليل وجود تعدد نظرات 
درباره بازگشايي مدارس يا ادامه آموزش از راه 
دور، مقــررات يكپارچــه اي براي بازگشــت 
دانش آموزان به مدارس تعيين نكرده است. هر 
ايالت در آلمان مســئوليت تعيين سياســت 
آموزشي را به عهده دارد، به همين دليل مقررات 
بازگشــايي مدارس در هر ايالت و حتي در هر 
مدرسه بسيار متفاوت است. با اين همه مدارس 
به طور كلي مقررات حفــظ فاصله اجتماعي، 
اجباري بودن ماسك، رعايت نكات بهداشتي و 
گروه بندي دانش آموزان را براي كاهش احتمال 

ابتال به اجرا گذاشته اند. مدارس آلمان به صورت 
ويژه مقررات بهداشتي سختگيرانه اي را به اجرا 
گذاشته اند. مواد ضد عفوني كننده بايد به صورت 
مداوم در مدارس فراهم باشد، مراكز بهداشتي 
مدارس بايد به صــورت مــداوم گندزدايي و 
پاكسازي شوند و كالس ها بايد از سيستم تهويه 
مناسبي برخوردار باشند. استفاده از ماسك در 
راهروها و فضاهاي عمومي مــدارس اجباري 
اســت، اما در كالس درس نيازي به استفاده از 
ماسك وجود ندارد. در بعضي ايالت ها، درتمامي 
ساعت ها و تمامي فضاها بايد ماسك به صورت 
دانش آموزان و معلمان باشد. همچنين بيشتر 
مدارس از شــيوه گروه  بنــدي دانش آموزان 
اســتفاده مي كنند، به اين شــكل كه تعدادي 
خاص از دانش آموزان تحــت آموزش معلمي 
تعيين شــده قرار مي گيرند تا به اين شكل از 
مخلوط شدن دانش آموزان با هم جلوگيري شود 
و درصورت بيماري، امــكان رديابي فرد ناقل و 
افرادي كه توسط او آلوده شده اند، افزايش پيدا 
كند. تعــدادي از ايالت هاي آلمــان، پيش از 
بازگشــايي مدارس معلمان را ملزم كردند تا 
نتيجه تست كوويد-19خود را ارائه دهند و به 
گفته انجمن ويروس شناســي آلمان، قشــر 
معلمان ازجمله اقشــاري هســتند كــه بايد 
به صورت مــداوم و رايــگان به اين تســت ها 
دسترسي داشــته باشــند. دانش آموزاني كه 

نشــانه هاي ابتال به بيماري هاي ريوي حاد را 
دارند نيز موظفند بايــد به صورت منظم مورد 
آزمايش قرار گيرند تا درصــورت ابتال جلوي 
پخــش شــدن ناگهانــي بيمــاري در ميان 

دانش آموزان گرفته شود.

چين، تايوان، ژاپن
مدارس استان هاي مختلف 
كانــون شــيوع ويــروس 
كرونــا در چيــن به تدريج 
از 27آوريــل )8فروردين( 
بازگشايي شــدند. وزارت 
آموزش و پــرورش چين، 
مــدارس را ملــزم كــرد 
ورودي هــاي خــود را به 
سيســتم كنتــرل دماي 
بدن مجهز كنند و دانش آمــوزان بايد از طريق 
برنامه كد سالمت چين، نشــان سبز سالمت را 
دريافت كنند. روز 6ژوئــن )17خرداد( مدارس 
پكن با آغاز موج جديدي از همه گيري بار ديگر 
تعطيل شدند. اكنون زمان بازگشت دانش آموزان 
ابتدايــي، متوســطه و دبيرســتان به ترتيــب 
29آگوســت )8شــهريور(، اول )11شهريور( و 
7سپتامبر)17شهريور(2020  اعالم شده است 
و مهد كودك ها نيز قرار است از هشتم سپتامبر 
)18شهريور( بازگشايي شوند. تايواني ها هرگز 

به صورت رسمي مدارس خود را تعطيل نكردند، 
اما تعطيالت زمســتاني خــود را 10روز تمديد 
كردند تا فرصت كافي براي گندزدايي از تجهيزات 
آموزشــي، توزيغ ملزومات بهداشــتي و اعمال 
پروتكل هاي جديد در مدارس را داشته باشند. 
مدارس تايوان اكنون ملزم به كنترل دماي بدن 
دانش آموزان هســتند و در بعضــي از مدارس، 
پارتيشن هاي پالستيكي روي ميزي براي امنيت 
بيشتر دانش آموزان، روي نيمكت ها تعبيه شده 
است. ژاپني ها كمي پس از برطرف شدن وضعيت 
اضطرار در كشــور، از 18مي)29 ارديبهشت(  
مدارس را بازگشايي كردند. در ابتدا دانش آموزان 
به صورت شيفتي و يك روز درميان در كالس ها 
حاضر مي شدند تا فاصله گذاري مناسب رعايت 
شود. همچنين ســاعات حضور در مدرسه نيز 
كاهش يافت. اما درحال حاضر اين شــيوه اجرا 
نمي شــود و كالس ها به صورت كامال حضوري 
برگزار مي شوند البته در شرايطي كه ماسك زدن 
در تمامي زمان هاي حضور در مدرسه و كالس ها 
براي دانش آموزان و معلمان اجباري است، دماي 
بدن دانش آموزان به صورت روزانه كنترل مي شود 
و كودكان موظفنــد دائما دســت هاي خود را 
بشويند. همچنين پنجره ها در فضاهاي بسته بايد 
دائما باز باشند تا هوا در جريان باشد. بسياري از 
مدارس ژاپن براي جبران دوران تعطيلي اجباري، 
مدت زمان تعطيالت تابستاني را كوتاه تر كرده اند.

تحصيل روي خط شلوغ
آيا سال تحصيلي جديد براي آموزش آنالين آماده است؟

يك سال قبل كه خانواده ها دست فرزندان 
دانش آموزشان را مي گرفتند و كمر همت 
براي خريد وسايل موردنياز سال جديد 
تحصيلي  مي بستند، هيچ كدام به ذهنشان خطور نمي كرد كه خيلي 
زود، در كنار ملزومات هميشگي حضور فرزندانشان در مدرسه بايد 
دغدغه جديدي به نام آموزش مجازي در شرايط كرونا را به فهرست 

اضافه كنند.
كرونا همانطور كه سبك و سياق زندگي همه را منقلب كرد، در همان 
نخستين روزهاي حضورش، سايه ترس را بر مدارس و سال تحصيلي 
دانش آموزان انداخت. مدارس از همان اوايل اسفند تعطيل شدند و 
آموزش حضوري جاي خود را به آموزش از پشت صفحه تلويزيون و 

شبكه هاي اجتماعي داد.
در گام اول برخي از معلم ها از ابتكار خود استفاده كردند و با تكيه بر 
كانال ها و شبكه هاي اجتماعي مسير آموزش به دانش آموزانشان را 
حفظ كردند. با گذشت زمان مسئوالن سيســتم آموزشي هم وارد 
ميدان شدند و با حاشيه هاي بسيار شبكه آموزشي دانش آموزان به نام 

»شاد« را در دسترس قرار دادند.
مشكالت شبكه شاد و آموزش مجازي از همان روزهاي ابتدايي نمايان 
شد. از يك سو آموزش و پرورش با معلم هايي روبه رو بود كه برخي از آنها 
توان فعاليت در فضاي مجازي را نداشتند و در تمام دوران فعاليتشان 
براي اين كار آموزش نديده بودند، از سوي ديگر هم بخشي از مسائل به 
زيرساخت هاي دسترسي به اينترنت و شبكه شاد مربوط بود؛ چرا كه 
كند بودن اينترنت، ناتواني شبكه شاد براي پذيرش ظرفيت بااليي از 
كاربران و هزينه باالي اينترنت موجب شد تا بسياري عطاي استفاده 
از شبكه شاد را به لقايش ببخشند و براي پيگيري يادگيري و آموزش 

به شبكه هاي اجتماعي ديگر هجرت كنند.
البته در كنار اين مسائل نبايد فراموش كرد كه گروهي از دانش آموزان 
به دليل برخوردار نبودن از تلفن همراه هوشمند يا تبلت و دسترسي 

نداشــتن به اينترنت، به طور كلي از آموزش مجــازي جا ماندند و 
نتوانستند خود را با برنامه هاي آنالين آموزش و پرورش همراه كنند.

حال كه سال تحصيلي با اما و اگرهاي بسيار به روزهاي آغازين نزديك 
مي شود، بســياري با نگاه به عملكرد آموزش و پرورش در روزهاي 
كرونايي، نگران وضعيت پيش رو هستند. آنطور كه مركز اطالع رساني 
و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش اطالع داده اســت، ســال 
تحصيلي جديد با دسته بندي مناطق بر اساس وضعيت سه گانه سفيد، 

زرد و قرمز از نظر سالمتي كار خود را شروع مي كند.
بر اساس بندهايي از اين شيوه نامه حضور مداوم و فعال مدير و تمام 
همكاران در شبكه آموزش دانش آموزي شاد به عنوان بخشي از محيط 
كار، شناسايي، ثبت نام، آموزش و نگهداشت تمام دانش آموزان مدرسه 
و عضويت آنها در شاد، تعيين روش دسترسي دانش آموزان به هر يك 
از روش هاي آموزشي متناسب با شرايط و اقتضائات هركدام از آنها، 
پايش مستمر كيفيت ارتباط به عنوان بخشي از دستورالعمل جديد 

مدارس ذكر شده است.
در اين شيوه نامه تأكيد شده است كه اگر وضعيت آن منطقه به دليل 
كرونا قرمز باشد، فعاليت هاي آموزشي و تربيتي به صورت مجازي در 
سامانه شاد يا با استفاده از ساير روش ها متناسب در تمام روزهاي هفته 
انجام مي شود. قرار دادن اين دستورالعمل در كنار نگراني ها و البته 
پيش بيني ها از اوج گيري دوباره كرونا در فصل پاييز و زمستان اين 
نكته را يادآور مي شود كه به احتمال بسيار، آموزش و پرورش در سال 
تحصيلي آينده بايد تمام تكيه اش را بر فضاي مجازي داشته باشد؛ 
واقعيتي كه با توجه به كمبودهاي حوزه آموزش مجازي، پيشاپيش 

به دغدغه جدي خانواده ها تبديل شده است.

معضلي به نام دسترسي 
در راســتاي هميــن نگراني هــا بود كــه صحبت هاي محســن 
حاجي ميرزايي، وزير آموزش و پرورش در جمع نمايندگان مجلس، 

نورا عباسی
روزنامه نگار

آب پاكي را بر دســت خانواده هاي نگران ريخت. او در جلسه اي كه 
29مردادماه در مجلس برگزار شده بود، از امكان پذير نبودن پوشش 
صددرصدي تمام مناطق كشــور براي اتصال به شبكه شاد صحبت 
كرده بود. وزير آموزش و پرورش در نشســت كميســيون آموزش 
و تحقيقات مجلس گفته بود كه بســياري از زيرســاخت ها توسعه 
پيدا كرده، اما يك سوم مناطق كشور به امكانات الزم براي آموزش 
غيرحضوري و سامانه شاد دسترسي ندارند. آنطور كه از صحبت هاي 
وزير در اين نشســت برآورد شد، قرار اســت صدا وسيما جايگزين 
عدم دسترسي به فضاي مجازي شود. در واقع برنامه ريزي شده است 
تا آن دانش آموزاني كه از دسترسي به سامانه شاد و تلويزيون محروم 

هستند، با توسل به بسته هاي آموزشي، تحصيل خود را ادامه دهند.
در كنار صحبت هاي وزير آموزش و پرورش نمي توان از آماري كه از 
سوي سيدحسن الحسيني، مشاور وزير آموزش و پرورش و مسئول 

شبكه آموزشي دانش آموزان)شاد( ارائه شده است به راحتي گذشت؛ 
آماري كه به تنهايي بيانگر تمام خألها و مشكالت پيش روي آموزش 
مجازي دانش آموزان است؛»89درصد دانش آموزان در شبكه »شاد« 
ثبت نام كرده اند اما به اين معنا نيست كه همه دسترسي كامل به ابزار 
هوشمند دارند. حدود 3ميليون دانش آموز ابزار هوشمند ندارند كه 
بخشي از آنها دانش آموزان اتباع خارجي هستند؛ 507 هزار دانش آموز 
پناهنده داريم كه پيش بيني مي كنيم آنها ابزار هوشمند ندارند و از 

كميسارياي عالي درخواست كرده ايم پاي كار بيايند«.
دسترسي دانش آموزان به گوشي يا تبلت هوشمند به چنان مشكلي 
تبديل شده است كه براي رفع آن پويش تهيه تبلت براي دانش آموزان 
مناطق محروم شكل گرفت و حتي رضوان حكيم زاده، معاون آموزش 
ابتدايي وزير آموزش و پرورش اواسط مرداد امسال از رايزني با نماينده 
بانك ها، شركت هاي پتروشيمي، شركت هاي بازرگاني، بنياد بركت، 

بنياد مستضعفان، كميته امداد و ســازمان برنامه و بودجه براي حل 
معضل تبلت دانش آموزان خبر داد تا از اين طريق گره دسترسي به 

شبكه شاد و استفاده از آموزش مجازي حل شود.

شاد ارزان يا رايگان؟
در كنار تمام مشكالت پيش روي دانش آموزان براي استفاده از فضاي 
آموزشي در دوران كرونا، بســياري از دانش آموزان و البته معلم ها از 
هزينه باالي اينترنت خود گله داشتند؛ نكته اي كه قرار شد با رايگان 

شدن اينترنت در سامانه شاد حل و فصل شود.
در همين راستا جواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
در ارديبهشت ماه اعالم كرد كه مصرف ترافيك شبكه شاد به منظور 
ارائه خدمات آموزشي آنالين و برگزاري كالس هاي مجازي تا پايان 

فصل امتحانات به شكل رايگان ارائه مي شود.
هر چند وزير ارتباطات در روزهاي اخير نيز قــول اينترنت رايگان 
داده بــود اما محمود حبيبــي، مديركل دفتر فنــاوري اطالعات و 
ارتباطات وزارت آموزش و پرورش در نخستين روز شهريورماه اعالم 
كرد:»اينترنت شاد رايگان نيست و آنچه مصوب شد اين است كه براي 
استفاده از اينترنت ثابت، آبونمان ماهانه تعيين شود كه هنوز هزينه 
آن مشخص نيست، اما رقم آن بسيار اندك خواهد بود. براي استفاده 
از شاد از طريق اينترنت ثابت ديگر ميزان مصرف تعيين كننده نيست 
و دانش آموزان و معلمان هرقدر از شاد استفاده كنند، آبونمان ماهانه 
را پرداخت مي كنند«. بر اساس گفته حبيبي آن دسته از معلم ها و 
دانش آموزاني كه از اينترنت همراه براي اتصال به شاد بهره مي برند هم 
بايد يك سوم هزينه ها را پرداخت كنند و البته نبايد فراموش كرد كه 
اين اينترنت فقط براي استفاده از بستر شاد است و درصورت استفاده 
از نرم افزارهاي ديگر نرخ اينترنت به شيوه معمول حساب مي شود. 
مروري بر مشــكالت و البته راه حل هاي آموزش و پرورش در حوزه 
آموزش فضاي مجازي با ابهامات بسياري همراه است؛ چرا كه برخي 
اتفاقات مانند ظرفيت سامانه شاد براي پذيرش تعداد باالي كاربران 
جز در ميدان عمل قابل بررسي نيست. در واقع بايد منتظر ماند و ديد 
كه آموزش و پرورش تا چه حد مي تواند بر مشكالتي همچون هزينه 
اينترنت، كاركرد درست سامانه شاد، دسترسي دانش آموزان به تلفن 

هوشمند و تبلت، عملكرد درست معلمان و... فائق آيد.

بوي ماه مدرسه؟
كالس اولي ها در شرايط غيرحضوري كالس ها، چگونه با مدرسه آشنا مي شوند؟

آب... بابا، نان داد و هزار داســتان 
جالب و به يادماندني از ياد گرفتن و 
دست هاي خسته از مشق هاي شبانه 
و دلهره صبح و مدرسه؛ همه و همه به باد رفت. امسال آن شور اول 
مهر و بوي مخصوصش به مشام هيچ دانش آموزي نخواهد رسيد. 
هنوز نمي دانيم اول مهر چگونه برگزار خواهد شد. فقط مي دانيم 
كه ديگر دانش آموزي براي جدا شــدن از مادرش گريه نمي كند، 
هرچند بي شك ديرتر از هم سن و سال هايش بزرگ مي شود. ديرتر 
ياد مي گيرد و زندگي را آغاز مي كند. با شرايط به وجود آمده، ناشي 
از شيوع ويروس كرونا، سال تحصيلي جديد با شيوه نامه خاصي 
همراه خواهد شد اما همه نگران كالس اولي ها هستند. براساس اين 
شيوه نامه، قرار است آموزش هاي الزم عوامل اجرايي و آموزشي، 
به ويژه به معلمان و مربيان پيش دبستاني، براي روش هاي متنوع 
ارائه خدمت، تا قبل از آغاز سال تحصيلي به اتمام برسد و با هر تغيير 
وضعيتي، وظايف و نقش هاي جديد مديريت شود. اما با اين حال چه 
بر سر دانش آموزان تازه وارد به مدرسه خواهد آمد؟ ممكن است در 
وضعيت زرد هم مدارس با حضور دانش آموزان و نوآموزان داير باشد. 
اما اگر مدارس برپا نشد، سامانه شاد به كمك دانش آموزان خواهد 
آمد؟ چگونه با آن ارتباط برقرار خواهد شد؟ درباره اين دغدغه ها با 

زهرا طهماسبي، كارشناس آموزشي صحبت كرده ايم.

يادگيري الفبا و دوري معلم از شاگرد
»الفبا را ياد نگرفته«؛ اين را مادر پارسا مي گويد كه پسرش سال گذشته 
كالس اول بود. او مي گويد:»سال گذشته با چند بحران روبه رو بوديم. به 
استثناي كروناي اسفندماه، پيش از آن نيز كمبود معلم در اين مقطع 
بچه ها را تا آبان ماه در مدارس دولتي بدون معلم گذاشت. از آبان تا دي ماه 
با تغيير معلم روبه رو بوديم و پس از آن هم تعطيلي هاي ديگر از شهادت 
سردار قاسم سليماني تا بيست دوم بهمن ماه، عيد فطر، آلودگي هوا و.... 
متأسفانه پسرم مهم ترين مقطع تحصيلي خود را در اين سال تجربه كرد. 
پارسا نمي تواند درست حروف را بخواند. بسيار نگرانم سال دوم تحصيلي 
را چطور مي تواند شروع كند؟« شايد بيشتر نگراني آنهايي كه با بچه ها 
در اين سن سر و كار دارند، آموزش كارگروهي و تجربه اجتماعي شدن 
باشد. اما اين فقط رونماي ماجراست. وضعيت براي اولياي كالس اولي ها 

بغرنج تر از آن است كه تصور مي شود.
زهرا طهماسبي، كارشــناس آموزش كه فرزندش اين دوره را، در سال 
تحصيلي گذشته تجربه كرده است مي گويد: »بچه ها در ورود به مدرسه، 
ترسي همراهي شان مي كند كه با شناخت معلم و همكالم شدن با او در 
يك فضاي مشترك كم رنگ تر شده و از بين خواهد رفت. حذف اين فضا 
صدمات ناخوشايندي به اين تازه دانش آموز شــده ها خواهد زد. همه 
آن شــناخت هايي كه با ورود به مدرســه، دانش آموزان ياد مي گيرند، 
در وضعيت فعلي حذف شده اســت. عالوه بر اين فضاي خانه نيز كمي 
استرس زا خواهد شد«. طهماسبي معتقد است يادگيري حروف كم و 
بيش توسط خانواده ها انجام خواهد شد اما اموري از دست مادران نيز 
خارج است؛»چطور مي توان فضاي مدرسه را براي كسي كه هيچ سابقه 
ذهني از آن ندارد به درستي ايجاد كرد؟ بچه ها عادت يكجا نشستن را در 
همين دوره آموزش مي بينند. حرف نزدن بدون اجازه، احترام به حقوق 
ديگران و... با محبوس شــدن بچه ها در خانه آموزش هايي است كه به 

تأخير خواهد افتاد. از طرفي اضطراب بچه ها چند برابر خواهد شد«. 

معلمان، رصدگران مشق و تكاليف
زمان كمــي را بچه هــا در فضــاي درس زندگي مي كنند. از ســويي 
آموزش هاي تلويزيون چندان براي همه دانش آموزان مناسب نيست. 
طهماسبي در اين باره مي گويد:» بعضي از بچه ها به خاطر سرعت در انتقال 
اطالعات به وسيله تلويزيون و ديگر نرم افزارها دچار استرس مي شوند. زيرا 
نوع سرعت انتقال اين اطالعات در كالس بسته به توانايي هر دانش آموز 
توسط معلم رصد شده و روحيات آنها درنظر گرفته مي شود. درحالي كه 
براي آموزش دور در فضاهاي ديگر اين امكان را ايجاد نكرده و به صورت 
يكســاني ارائه مي شــود. همين امر دانش آموزي را كه سطح هوشي 
متفاوتي با همكالسي هايش دارد، درنظر نمي گيرد. اين امر بيش از هر 
زمان ديگري وظيفه خانواده ها را خطيرتر خواهد كرد«. بيش از هر زمان 
ديگري معلم ها در اين مقطع آموزگار والدين خواهند بود. آنها در اصل به 
خانواده مي آموزند كه چطور بايد اين دروس را براي بچه ها تشريح كرد. با 
اين نوع ارتباط با واسطه خانواده چنانچه شرايط مطلوبي داشته باشد، در 
تالش خواهد بود كه حروف را به شكلي كه معلم ارائه مي كند به فرزندش 
انتقال دهد. در شــمايلي كلي تر معلم در اصل رصدگر مشق و تكاليفي 
است كه خانواده به بچه آموزش داده است. اين كارشناس آموزشي معتقد 
است:»معلم بيشتر با تكاليفي روبه رو خواهد بود كه معلم به پدر و مادر ياد 

داده تا به فرزندانشان بياموزند«.

قطع بي موقع شبكه آموزش
بعضي خانواده ها كه وضعيت مالي بهتري دارند از بسته هاي آموزشي 
و كمك آموزشي استفاده مي كنند. اما نرم افزار شاد در اين بين چطور 
مي تواند به دانش آموزان كمك كند؟ طهماسبي مي گويد كه اين نرم افزار 
وابسته به خوراكي است كه معلم در آن بارگذاري مي كند؛»متأسفانه 
دانلود در اين نرم افزار به سختي انجام مي شــود و اتصال به اينترنت از 
مشــكالت اساســي اين طرح خواهد بود، زيرا قطع شدن بي موقع اين 
حوصله را براي آموزش كم و منقطع خواهد كرد. همه اين فضاي ايجاد 
شده نه تنها نوعي دلزدگي كه دلهره اي را در بچه ها به وجود خواهد آورد«.

با توجه به شيوع ويروس كرونا كارگروهي و حتي همراهي بچه ها با ديگر 
هم سن و سال هايشان ممكن نيست. در اصل فضايي انتزاعي شكل خواهد 
گرفت كه يك دانش آموز بي تجربه بايد نه تنها آن را درك كند كه در اين 
فضا زندگي كند و بياموزد. درنظر بگيريد به اين شكل امتحان دادن را 
هم اضافه كنيم. طهماســبي مي گويد:»كم آوردن زمان براي پاسخ به 
تمام سؤاالت، قطع شــدن اينترنت و نمره قائل شدن و امتيازدهي در 
چنين فضايي وضعيت را براي دانش آموز بغرنج تر خواهد كرد. در كنار 
اين مســئله بايد به اين هم توجه كرد كه آموزش بچه ها توسط والدين 
گاهي با بي حوصلگي هايي همراه است و همين باعث مي شود دانش آموز 
فشار بيشتري را تحمل كند. شايد الزم باشد با تداوم اين شرايط فكري 
به حال اين مسئله هم كرد كه نكات روانشناسي را به خانواده ها در انتقال 
اطالعات و آموزش دهي آموخت«. به اعتقاد اين كارشناســان آموزش 
ابتدايي، ما براي سال هاي آتي با مشــكالتي چون عدم ارتباط بچه ها با 
محيط هاي بيرون از خانه، همسن و ســاالن و عدم تمركز و مشاركت 
روبه رو خواهيم شد. از سويي تجربه اضطراب ناشي از اين فضا، كودكان 

را از درس خواندن جدا خواهد كرد.

نگار حسينخانی
روزنامه نگار

سناريوي آموزش و پرورش براي سال تحصيلي 1400-1399 چيست؟

تحصيل در سال جديد با گزينه درس اختياري
گفت وگو با عليرضا كمرئي و رضوان حكيم زاده، معاونان وزير آموزش و پرورش

درسي دوره اول متوسطه از تاريخ 25مرداد ماه شروع و ساير مقاطع 
تحصيلي اعم از عادي و اســتثنايي از10شــهريور ماه شروع و تا 

15شهريور ماه به اتمام برسد.
معاون وزير آموزش وپرورش در مورد شهريه هايي كه از والدين در 
سال تحصيلي جديد اتخاذ مي شود، مي گويد:»آن دسته از مدارسي 
كه مجاز باشند كالس هاي فوق برنامه ارائه بدهند مانند مدارس 
شاهد و نمونه دولتي، هيأت امنايي، سمپاد و... در طول سال به هر 
دليلي شرايط اجازه برگزاري كالس ها را ندهد بايد شهريه مازاد را 
عودت دهند و رضايت والدين را جلــب كنند. اگر كالس ها را هم 
به صورت مجازي و آنالين برگزار شوند اجازه ندارند به بهانه هاي 

مختلف ازجمله مصرف اينترنت، شــهريه مــازادي در قياس با 
كالس هاي حضوري دريافت كنند«.

در تالش براي دادن خدمات به دانش آموزان ابتدايي مناطق 
محروم

طبق پيش بيني هاي آموزش و پرورش، 8 ميليون و 400هزار نفر 
در دوره ابتدايي و حدود يك ميليون نفر پايه اولي در سال تحصيلي 

جديد ورودي دانش آموزان خواهد بود كه ثبت نام شده اند.
رضــوان حكيم زاده، معــاون آموزش 
ابتدايي وزير آموزش و پرورش نيز در 
گفت وگــو با همشــهري درخصوص 
وضعيت مقاطــع پيش دبســتاني و 
ابتدايي در ســال تحصيلــي جديد 
مي گويــد: »دســتورالعمل مناطق با 
توجه به وضعيت سفيد، زرد و قرمز مناطق تهيه شده است. 3بستر 
براي  آموزش درنظر گرفته شده كه شامل شبكه شاد، برنامه هاي 
آموزشــي از تلويزيون و حضور معلمان در مناطق آموزشي سفيد 
است كه دسترسي به زيرساخت هاي فناوري ندارند يا دانش آموزان 
اين مناطق دسترســي به گوشــي ندارند. در تالشــيم تا هيچ 

دانش آموزي خارج از جريان آموزش قرار نداشته باشد«.
وي درخصوص كالس اولي ها نيــز مي گويد:»يكي از دغدغه هاي 
ما درخصوص اين گروه ســني اســت كه تا حاال مدرسه را تجربه 
نكرده اند. بنابراين توصيه مان اين اســت كه در گروه هاي حتي 3 
يا 4نفره هم كه شــده با كمك والدين حداقلي از زمان را حتما در 
مدرسه با معلم خود ارتباط داشته باشند. مگر اينكه شرايط به لحاظ 
بهداشتي به گونه اي باشد كه همين امكان هم وجود نداشته باشد و 

مجبور به پيگيري آموزش از طريق فضاي مجازي باشند«.
27هزار مدرسه ابتدايي در كشور وجود دارد كه تعداد جمعيت شان 
از 35نفر كمتر است و ممكن اســت در اين مدارس دسترسي به 

فناوري وجود نداشته باشــد. حكيم زاده درخصوص اين مدارس 
مي گويد: »اولويت ما در اين مناطق برگزاري كالس هاي حضوري با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي است. البته فارغ از اينها درسنامه هايي 
در همه اســتان ها در حال تهيه است كه توسط راهبران آموزشي 
توزيع مي شود تا اشكاالت دانش آموزان رفع شود. در مناطق زرد 
هم پيش بيني ما آموزش تركيبي است و ميزان حضور دانش آموزان 
و تقسيم بندي ها برعهده شوراي مدارس است. در مناطق قرمز هم 

آموزش ها مجازي دنبال مي شود«.
معاون وزير درخصوص كيفيت آموزشــي به صــورت آنالين هم 
مي افزايد: »والدين با فراهم كردن بسترهاي آموزشي و نظارت در 
امر كيفيت، بسيار مي توانند كمك كننده باشند. قطعا هيچ آموزشي 
جاي آموزش حضوري به ويژه در مقاطع ابتدايي كه دانش آموزان در 
سنين حساس تري هستند را نمي گيرد. يادمان باشد اين شرايط، 
انتخاب ما نيست بلكه يك اجبار است كه در آن قرار گرفته ايم. البته 
براي ارتقاي كيفيت آموزش آنالين ساعت هاي آموزشي را براي 
معلمان گذاشته ايم تا همگام با اهداف ما پيش روند. چون تدريس 
در فضاي مجازي مختصات خاص خود را دارد. در اين مدت سعي 
كرده ايم ابزارهاي فضاي مجازي را ارتقا ببخشيم و اشكاالت را تا 
حد امكان برطرف كنيم و امكان ارتباط به صورت زنده )اليو( برقرار 
شده. به دنبال اين هستيم تا از ظرفيت هاي متعدد و متنوع استفاده 

كنيم تا كيفيت فضاي مجازي ارتقا يابد«.

3ميليون دانش آموز گوشي هوشمند ندارند
حكيم زاده به برخي مشــكالت موجود اشاره مي كند و مي افزايد: 
»برخي از مناطق زيرساخت هاي فناوري ندارند كه فراهم كردن 
زيرساخت ها جزو وظايف و ماموريت هاي وزارت ارتباطات است. 
البته وزارتخانه ما در حال پيگيري اين موضوع اســت تا مناطق 
بيشتري تحت پوشش قرار بگيرند. 3ميليون و 250هزار دانش آموز 
به دليل نداشتن گوشي هاي هوشــمند و تبلت امكان استفاده از 
فضاي مجازي را ندارند. اميدوارم با پويش ملي اي كه ايجاد شده 
هر چه زودتر دسترســي اين دانش آموزان هم به فضاي مجازي 
ايجاد شود. در اين راستا نياز به مشاركت هاي برون سازماني داريم 
كه البته سازمان صنعت، معدن و تجارت در اين زمينه قول هايي 

داده است«. 
وي مي افزايد: »نداشتن تبلت يا گوشي هوشمند هم مي تواند يك 
فرصت و هم يك تهديد باشد. در شرايط عادي بايد ميلياردها تومان 
خرج ساخت مدارس مي شد اما هم اكنون با يك و نيم ميليون تومان 
مي توان به دانش آموز محرومي تبلت داد و مدرسه را عمال با اين 
مبلغ در اختيار دانش آموز قرار داد كه بتواند از منابع متعدد و متنوع 

يادگيري استفاده كند«.
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نگاه

طب سنتي و كرونا   
 

يكي از مواردي كه افراد در زندگي بايد به آن توجه داشته باشند، 
داشتن سبك زندگي سالمت و تغذيه مناسب براي پيشگيري از 
بروز بيماري هاست. در گذشته، برخالف امروز كه سبك زندگي 
سالمت به  عنوان رويكردي اساسي در جوامع بشري مورد توجه 
بود، بيماري ها مانند امروز رشــد پيدا نكرده بود و طب ســنتي 
برگرفته از تجربه و دانش محدود آن زمان مي توانســت بسياري 
از مشــكالت بهداشــتي مردم را برطرف كند. باگذشت زمان و 
جايگزين شدن طب مدرن به جاي سنتي، شاهد افول طب سنتي 
در برهه هايي از زمان بوديم. با وجود اين، طب مدرن نيز خالي از 
اشكال نبود. استفاده از داروهاي شيميايي دست ساز بشر هر چند 
به شكل موقت در مواردی تسكين دهنده دردهاي بيماران شده و 
با استقبال بيشتري درمقايسه با داروهاي تجويز شده طب سنتي 
قرار گرفت اما، كم كم عوارض استفاده از داروهاي طب مدرن نشان 
داد نبايد براي درمان دردها صرفاً متكي بر طب مدرن بود. از اين 
رو، با تحقيقات دامنه دار انجام شده ازسوي محققان و بررسي طب 
سنتي و خواص استفاده از داروهاي طبيعي و اطالع رساني درباره 
فوايد اين طب به مردم، بار ديگر طب سنتي در زمانه مدرن امروز 
به  عنوان راهكاري براي درمان بي عوارض بســياري از بيماري ها 
معرفي شد. معتقدم، طب سنتي برخالف طب مدرن كه براي هر 
بيماري، يك داروي مجزا تجويز مي كند قادر است به شكل همزمان 
و با استفاده از يك فرمول واحد مرهمي اساسي براي درمان چند 
بيماري كاماًل متفاوت از يكديگر باشد. درمان بيماري هاي خانواده 
صفراوي ازجمله بيماري هايي است كه استفاده از طب سنتي ثابت 
كرده است مي توان با بهره گيري از آن، بيمار مبتال به اين بيماري ها 
را مي توان درمان كرد. از سوي ديگر، محققان دريافته اند استفاده از 
برخي روش هاي توصيه شده در طب سنتي مانند حجامت، راهكار 
مؤثرتري در مقايسه با استفاده از داروهاي شيميايي براي درمان 
بيماري هاست و به اين دليل، اكنون شاهد افزايش حضور افراد در 
مراكز مجاز انجام حجامت كه براي درمان امراض خود به اين روش 

متوسل مي شوند هستيم.

چرا با طب سنتي مخالفت مي شود؟
با وجود همــه توصيه هايي كه دربــاره مزايا و فوايد اســتفاده از 
روش هاي طب سنتي در كتب پزشــكي شده است، در سال هاي 
گذشته همواره شاهد برخي مخالفت ها در استفاده از طب سنتي 
در جامعه بوده ايم. به نظر مي رسد، مخالفت هايي كه با طب سنتي 
مي شود از سوي كساني سازماندهي مي شود كه منافع آنها با توسعه 
اين طب در جامعه به خطر مي افتد. مي دانيم برخي شركت هاي 
داروسازي و برخي پزشكان عالقه چنداني به استفاده از روش هاي 
طب ســنتي به  دليل بي ميلي اين طب به اســتفاده از داروهاي 
شيميايي ندارند. استفاده از طب سنتي و فراگير شدن آن در جامعه 
مي تواند منافع اين گروه ها را به خطــر بيندازد و از اين رو، چنين 
شركت ها و افرادي مي كوشند مردم را به طب سنتي بدبين كرده 
يا آثار مثبت اين طب را در درمان بيماري ها كمرنگ جلوه دهند. با 
اين حال، خوشبختانه درسال هاي گذشته فراگيري طب سنتي در 
جامعه رو به رشد بوده است و رشته هاي دانشگاهي مرتبط با اين 
طب در دانشگاه تهران نيز تأسيس شده و دانشجويان بسياري در 
اين رشته ها در حال تحصيلند؛ دانشجوياني كه در آينده مي توانند 
با تلفيق علم روز و تجربه هاي گرانبهاي گذشــتگان راهكارهاي 
درمان بســياري از بيماري ها را با عوارض بسيار كمتر پيدا كنند 
و مرهمي شــوند براي درمان درد بيماراني كه امكان استفاده از 

داروهاي شيميايي را ندارند.

طب سنتي راهكاري براي درمان كرونا ندارد 
با وجود تدريس رشته هاي طب ســنتي در دانشگاه هاي كشور، 
يكي ازمشــكالتي كه جامعه طب ســنتي با آن دست به گريبان 
است حضور افرادي است كه مي كوشند با سوءاستفاده از اعتماد 
مردم به طب سنتي براي خود منافع اقتصادي ايجاد كنند. با شيوع 
بيماري كرونا، برخي افراد با روش هاي افراطي و طرح ادعاي اينكه 
طب سنتي مي تواند بيماران مبتال به كرونا را درمان كند وارد عمل 
شدند و با تجويز برخي داروها سعي كردند طب سنتي و پايه هاي 

علمي و اخالقي آن را زير سؤال ببرند. 
متأســفانه بايد گفت چنين افرادي در هر صنفي حضور دارند و 
براي به دست آوردن منافع شخصي دست به اقداماتي مي زنند كه 
اعتماد عمومي به برخي باورهاي سنتي را از بين مي برند. بنابراين، 
تأكيد مي كنم كه طب سنتي هيچ راه درماني براي بيماران مبتال 
به كرونا پيش بيني نكرده اســت اما، مدعي اين هستيم كه طب 
سنتي مي تواند از بروز بيماري در افراد پيشگيري كند و با رعايت 
دستورالعمل هاي آن، شدت بيماري را در افراد مبتال كاهش دهد. 
تغيير سبك زندگي و استفاده از الگوهاي تغذيه اي مناسب براي 
تقويت سيســتم ايمني بدن ازجمله اين روش هاست و هر ادعاي 
ديگري براي درمان بيماري وجاهت علمــي از نظر طب مدرن و 

طب سنتي ندارد.

طب سنتي؛ نيازمند سرمايه گذاري 
به  نظر مي رسد با توجه به شــرايط كنوني و لزوم استفاده كمتر از 
داروهاي شيميايي به  دليل هزينه هاي سنگين توليد اين داروها 
و نيز عوارض بعدي مصرف آنها، نيازمند بازگشت به تاريخ و طب 
سنتي و بهره گيري از كتاب هاي مرجع علم پزشكي نوشته شده 
از سوي ابن سينا و پزشكان حاذق و بهره برداري دقيق از محتواي 
چنين كتاب هايي هستيم. در برهه كنوني بدون شك، با بهره گيري 
از همه دانش خود قــادر خواهيم بود براي درمــان بيماري هاي 
نوپديدي كه بشــر را تهديد مي كند راه هاي درمان مؤثري پيدا 
كنيم؛ درماني كه بتواند نيازهاي بشر امروز را تامين و سالمت او 

را تضمين كند.

محمد همتي
عضو هيات علمی انجمن طب سنتی و حجامت ايران 

قاب ایران قاب زندگی

 هرچه به بازار بزرگ تهران نزديک تر می شويم بر تعداد موتورسواران افزوده می شود؛  در اين هياهوی ممتد و 
بی انتها يا صدای موتورها به گوش می رسد و يا صدای راكبانی كه برای پيدا كردن مسافر صدا می زنند: »موتور!؟«
 عكس:  ايرنا - فاطمه عابدي

برداشت انار  در استان خوزستان آغاز شد.عالوه برتازه خوری، از پوست انار براي رنگرزی، توليد ترشی انار 
يا ناردون و رب انار محلی استفاده  می شود.رب انار و ترشی بين مردم خواهان بسياری دارد. 

عكس: باشگاه خبرنگاران-  مرتضي ياقوتي

وضعيت كسب و كارهاي خانگي در ايران
امروزه كسب و كارهاي خانگي از بخش هاي حياتي 
و ضروري فعاليت هاي اقتصادي كشورهاي پيشرفته 
محسوب مي شود؛ كسب و كارهايي كه از نظر ايجاد 
شغل، نوآوري در عرصه محصول يا خدمات، موجب 
تنوع و دگرگوني بســياري در اجتماع و اقتصاد هر 
كشوري مي شــود. همچنين براي جوانان، كسب و 
كارهاي خانگي نقطه شروع مناسبي براي راه اندازي 
كسب و كار شــخصي اســت زيرا راه اندازي آن در 
مقايسه با ديگر انواع مشــاغل خرد، ساده و آسان 
است. به عنوان نمونه يك متخصص رايانه مي تواند 
با يك دستگاه رايانه و يك خط تلفن، شغلي مبتني 
بر وب راه اندازي كند و كارها و خدمات مختلفي را 
به مردم عرضه و از اين راه براي خود درآمد كســب 
كند. پس از تصويب قانون ســاماندهي و حمايت از 
مشاغل خانگي از سوي مجلس شوراي اسالمي در 
سال 1389، گسترش مشاغل خانگي به عنوان يكي 
از سياست هاي مهم اشــتغال زايي در كشور مورد 
توجه قرار گرفت. اين مهم هر سال با صدور مجوز و 
حمايت هاي مالي و قانوني تداوم يافته و مورد توجه 
مردم به ويژه بانوان قرار گرفته اســت. پژوهش هاي 
صورت گرفته از ســال 1390 تاكنون حكايت از آن 
دارد كه گروه سني 34-30 سال بيشترين متقاضيان 
مشاغل خانگي را تشــكيل مي دهند و بيش از 70 
درصد متقاضيان نيز بانوان بوده اند. همچنين حدود 
نيمي از اين افراد پيش از اشتغال در مشاغل خانگي 
بيكار بوده اند و بيش از 60درصد متقاضيان مشاغل 
خانگي موفق به دريافت تسهيالت شده اند. در اين 
راستا توليد پوشاك، محصوالت كشاورزي و دامي و 
فعاليت هاي خدماتي مرتبط با آن نظير بسته بندي، 
فرآوري و... بيشــترين فراواني را در بين مشــاغل 

خانگي به خود اختصاص داده است.

داليل توجه مردم به كسب و كار خانگي
هم اكنون بيش از 150كشــور جهان )ســوئيس، 
ايتاليا، تايوان، چين، اســتراليا و آمريكا( در حوزه 
مشاغل خانگي فعاليت مي كنند و اجزاي متشكله 
بســياري از توليداتي كه به بازار عرضه مي شــود 
در محيــط خانه ها شــكل مي گيرد. كشــورهاي 
توسعه يافته به دليل دسترســي گسترده به شبكه 
اينترنت پرسرعت قادرند بخشي از نيروي كار خود را 
از راه دور يا كار خانگي به كار در منزل از طريق كار با 
رايانه سوق دهند و از اين رو كسب و كارهاي كوچك 
به دليل ســاختار ســاده و زودبازده  و نياز اندك به 
سرمايه در جهت متعادل كردن بازار كار مؤثر بوده اند. 
در كشــور ما با توجه به تركيب جمعيتي، كسب و 
كارهاي كوچك خانگي مي تواند بازدهي مناسبي 
داشته و در كوتاه مدت و حتي در ميان مدت در رفع 
مشكل بيكاري مؤثر باشد. از اين رو سامان بخشيدن، 
به روزرســاني و نظام مند كردن كســب و كارهاي 

خانگي يك ضرورت آشكار است.

مزيت كسب و كارهاي خانگي 
اين نوع افراد مي توانند به عنوان كسب و كاري پاره 
وقت فعاليت خود را آغاز كنند و محدوديت زماني 
براي انجام آن وجود ندارد. چنين شــرايطي سبب 

شده اســت فعاليت در اين حوزه از انعطاف پذيري 
بيشتری در ســبك زندگي و يكپارچگي با خانواده 
برخــوردار باشــد و ميل افــراد به ايجــاد چنين 
فرصت هاي كاري در خانه افزايش يابد. از ســوي 
ديگر، هزينه كمتر براي شروع و عملياتي كردن ايده 
توليد ، صرفه جويي در هزينه هاي مراقبت از كودكان 
و والدين ســالخورده و نيز امكان مشــاركت دادن 
اعضاي خانواده در انجام كار و بهره گيري از ايده هاي 
آنان براي بهبود در فرايند كسب و كار از مزيت هايي 
است كه سبب مي شود مشــاغل خانگي در سبك 
زندگي امروز مردم جايــگاه ويژه اي براي خود پيدا 

كند.

اهميت يک شغل خانگي
اگر همين حــاال كســب و كاري در منــزل خود 
راه اندازي كنيد، در شرايط اقتصادي فعلي مي توانيد 
با كمترين سرمايه ممكن كسب و كار خودتان را در 
خانه راه اندازي كنيد. همانطــور كه مي دانيد براي 
راه اندازي كســب و كار در منزل به سرمايه زيادي 
نياز نداريد؛ مخصوصاً اگر كسب و كارتان اينترنتي 
باشــد. اگر ايده اي براي راه اندازي كسب و كار در 
منزل نداريد با توجه به ســليقه و ميزان عالقه تان، 
بهترين ايــده را انتخاب و كســب و كار خودتان را 
راه اندازي كنيد. هر كاري، سختي خودش را دارد. 
اصاًل اينطور نيســت كه راه اندازي كسب و كار در 
خانه كار خيلي ساده و راحتي باشد اما واقعاً ارزش 
راه اندازي دارد. همين كه كســب و كار از خودتان 
اســت و براي خودتان كار مي كنيد، بهترين مزيت 
است و داشــتن مهارت و تخصص براي راه اندازي 
كسب و كار در خانه مي تواند كمك بزرگي به شما 

باشد. نكته اينكه اگر قصد راه اندازي كار در منزل را 
داريد نيازي نيست از شــغل فعلي خودتان استعفا 
كنيد. مي توانيد در كنار كارمندي اين شغل را شروع 
كنيد و بعد از اينكه به درآمد رسيديد همين شغل را 

به عنوان شغل اصلي ادامه بدهيد.

مراحل راه اندازي كسب و كار خانگي 
هنگامي كه قصد راه اندازي كسب و كار خانگي را داريد 
بايد به دقت به اين موضوع فكر كنيد كه آيا ايده كسب 
و كارتان مطمئناً مناسب هســت يا نه؛ درنظر بگيريد 
محيط خانه براي اين كار چگونه هست، به اين هم فكر 
كنيد كه آيا به اندازه كافي داراي مهارت حرفه اي و تجربه 
هستيد يا خير و از چه طريقي مي خواهيد سرمايه الزم 
را تهيه كنيد و از همه مهم تر به چه كسي، كجا و چگونه 
مي خواهيد محصولتان را بفروشيد. پس از اين، تدوين 
برنامه كسب و كار و همچنين طرح امكان سنجي طراحي 
مي شود كه هدف آن روشن كردن اين موضوع است كه 
آيا كســب و كار مقرون به صرفه اســت يا خير و امكان 
موفقيت آن چقدر است؟ اين موضوع هم براي شخص 
كارآفرين مفيد است و هم براي كارشناسي كه ارزيابي 
طرح را انجام مي دهد يا به وي واگذار مي شود. هميشه 
هنگام تقاضاي سرمايه براي راه اندازي كسب و كار بايد 
برنامه كسب و كار به طور كامل و مناسب وجود داشته 
باشد و توجه در مراحل ايجاد كسب و كار خانگي، انتخاب 
نام و عالمت تجاري و كسب مجوزهاي الزم، نحوه تأمين 
منابع، طراحي محصول جديد و آشنايي با فرايند توليد 
و راه اندازي نكات مربوط به آن است. پيش از راه اندازي 
كسب و كار خانگي، ضروري است تا به صورت صادقانه در 
مورد خود و توانايي هايتان فكر كنيد. پاسخ به سؤاالت، 
مي تواند به شما در درك اين موضوع كمك كند. آيا شما 
تالش و تعهد كافي براي دستيابي به اهدافتان داريد؟ آيا 
شما مشتاق و خالق هستيد؟ آيا شما بلندپرواز و با اعتماد 
به نفس هستيد؟ اما نبايد فراموش كرد كه تنها داشتن 
اين ويژگي ها براي تبديل شدن به يك كارآفرين خانگي 
موفق كافي نيست بلكه براي دستيابي به موفقيت، بايد 

همواره برنامه اي مشخص و عملي را دنبال كرد.

چگونه ايده پيدا كنم؟ 
ايده چيست؟ ايده عبارت است از پيشنهاد خالقانه و 
ابتكاري براي برطرف كردن يك مسئله يا چند مسئله، 
بهبود يك يا چنــد فرايند و تغييــر در يك وضعيت. 
ايده پردازي يك مهارت است و درست مانند مهارت هاي 
ديگر قابل يادگيري است. هرچه بيشتر تمرين كنيد، 
پيداكردن ايده هاي خوب در زماني كه به آنها احتياج 
داريد ساده تر خواهد شد. متداول ترين راه خلق ايده، 
خطور تصادفــي آن به ذهن شماســت! يعني بايد به 
زندگي روزمره خودتان ادامه بدهيد تا احياناً ذهن شما 

در حالت عادي يا با ديدن چيزي، خالقيت به خرج دهد 
و ايده خلق كند! ولي متأسفانه اين روش متداول اغلب 
عمدي نيست، پس بهتر است به سراغ روش هاي عمدي 
برويم. براي خلــق ايده، متدهــاي مختلفي طراحي 
شــده اســت كه همگي از يك اصل پيروي مي كنند. 
تا مي توانيد ايده خلق كنيد، از تعــداد زياد گزينه ها 
نترسيد؛ در اين مرحله كميت از كيفيت مهم تر است! تا 
مي توانيد روياپردازي كنيد! به مشكالت عملياتي شدن 
ايده هاي خود فكر نكنيد. در اين مرحله نيازي نيست به 
مسائل عملياتي و پياده سازي  ايده ها فكر كنيد، به عالوه 
اينكه يادتان باشد اغلب ايده ها در زماني كه خلق شدند 

اصاًل عملياتي به نظر نمي رسيدند!

روش »اي كاش... / چه مي شد اگر... «
زندگي روزانه ما پر از جمالتي است كه با عباراتي مثل 
»اي كاش... « و »چه مي شــد اگر...« آغاز مي شوند. 
چه اين جمالت را به زبان بياوريم چه فقط از ذهن ما 
بگذرند هميشه وجود داشته و دارند. »اي كاش ها...« 
بيشــتر در بيان آرزوها و نيازهايي هستند كه هنوز 
پاسخ داده نشــده و مي توانند منشــأ خلق ايده اي 
نوآورانه و جديد باشند و »چه مي شد اگر...« مفروضات 
متداول وضعيــت موجود را به چالش مي كشــند. 
به عنوان نمونه، مدير آموزش يك سازمان مي گويد 
چه مي شــد اگر دوره هاي آموزشي خود را به صورت 
غيرحضوري هم ارائــه مي داديم؟ يــا خريدار يك 
فروشگاه آنالين مي گويد  اي كاش مي توانستم نظرات 
ديگران در مورد هر كاال را هم ببينم و بهتر در مورد 
خريد تصميــم بگيرم. چنين مواردي نقاط شــروع 
مناسبي براي خلق ايده هاي تازه براي برطرف كردن 
نيازهاي روزمره هســتند. بنابراين  اي كاش ها و چه 

مي شد اگر ها مي تواند منبع الهام بخش مناسبي براي 
راه انداختن كسب و كاري باشد كه كمتر كسي به آن 

فكر مي كند.

تأثير مشاغل خانگي بر سبک زندگي 
كم بودن درآمد و هزينه هاي ســربار زندگي، هميشه 
دغدعه اي بوده است كه باعث شــده، نان آور خانواده 
با آن درگيري زيادي داشــته باشد. براي همين است 
كه در اغلب موارد شاهد انتخاب 2 تا 3 شغل از سوي 
نان آور خانواده براي تأمين هزينه هاي زندگي هستيم 
كه همين موضوع به ايجاد تنش بين اعضاي خانواده 
به دليــل دورشــدن از يكديگر، نبــود طوالني مدت 
سرپرســت خانواده و ايجاد ناهنجاري هاي اجتماعي 
در خانواده و نيز مشــكالت بهداشتي و درماني منجر 
می شــود. در بيشــتر اين موارد، درآمدي كه نان آور 
خانواده از مشاغل دوم و سوم به دست مي آورد كمتر 
از حد انتظار است و نمي تواند او را از نظر روحي درباره 
فعاليت مضاعفي كه انجام مي دهــد قانع كند. براي 
كاهش اين مشكالت و نزديك تر كردن اعضاي خانواده 
به هم، كسب و كارهايي كه در خانه قابل اجراست اثر 
قابل توجهی در تقويت روابط اعضاي خانواده و كاهش 
اختالفات و دوري آنها از يكديگــر دارد. درآمدي كه 
از مشاغل خانگي به دســت مي آيد به راحتي هزينه 
نمي شــود؛ چرا كه اعضاي خانواده كه در كســب آن 
مشاركت داشته اند از سختي به دست آوردنش مطلع 
شده و مي دانند كه چگونه و براي چه مصارفي درآمد 
خود را هزينه كنند. اين اتفاق ســبب مي شــود افراد 
خانواده درآمد خود را صرف هزينه هايي كنند كه به آن 
نياز واقعي و جدي دارند. از سوي ديگر، مشاركت اعضاي 
خانواده در توليد خانگي و كسب درآمد، آنها را مستقل 
بار آورده و از فشاري كه بر نان آور خانواده براي تأمين 
هزينه هاي زندگي وارد مي شود، كم مي كند. اين جنبه 
از كســب و كارهاي خانگي را بايد مهم ترين بخش از 
فعاليت خانگي و كسب درآمد در زندگي به شمار آورد.

چگونه مي توانم يک كســب و كار خانگي داشته 
باشم؟ 

براساس قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، 
مشــاغل خانگي آن دســته از فعاليت هايي را شامل 
مي شود كه از سوي عضو يا اعضای خانواده در فضاي 
مسكوني در قالب يك طرح كسب و كار بدون مزاحمت 
و ايجاد اخالل در آرامش واحدهاي مسكوني همجوار 
شكل مي گيرد و منجر به توليد كاالي قابل عرضه به 
بازار خارج از محيط مسكوني مي شود. براساس مصوبات 
ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، رشته هاي 
مشــاغل خانگي )335 عنوان شــغلي( در حوزه هاي 
صنايع دستي، فرش دســتباف و رشته هاي مربوط به 
صنايع، امور توليدات دامي، شــيالت، صنايع تبديلي 
و تكميلي كشاورزي، عشايري، امور توليدات گياهي، 
توليدي، تجارت الكترونيك و فعاليت هاي فرهنگي و 
هنري تعريف شده است. مشاغل خانگي انواع مختلفي 
دارد كه از آن جمله مي توان به مشاغل مستقل كه فرد 
مي تواند با اتكا به توان شــخصي، خالقيت و ابتكار، به 
شكل خويش فرمايي به فعاليت هاي توليدي و خدماتي 
بپــردازد و در نتيجه، منجر به كســب در آمد و ايجاد 

فضاي كسب و كار شود، اشاره كرد.

زندگي كن ، پول در بيار
افزايش سرسام آور هزينه هاي زندگي سبب شده است افراد بسياري به فكر 

ايجاد كسب و كارهاي خانگي براي افزايش درآمد خانوار باشند

حتماً براي شما هم اتفاق افتاده است كه خرج زندگي به دخل تان 
نخورده و ماه تمام نشده، كفگير نقدينگي تان به ته ديگ خورده 
باشد. همه اينها در شرايطي است كه همه تالشتان را براي رياضت 
اقتصادي و زدن از سر و ته مخارجي كه به نظرتان ضروري نبوده است انجام داده ايد اما زور اين حربه به 
گراني ها نرسيده است و باز كم آورده ايد. اما چاره برطرف كردن كم و كسري ها چيست؟ آيا بايد به قول 
برخي ها دوموتوره يا چند موتوره كار كرد تا خرج زندگي تأمين شود؟ اما اين روزها فكركردن به شغل هاي 
دوم و سوم هم به دليل درآمد كمي كه دارند جالب نيست. به اين دليل عده اي به اين فكر افتاده اند از هنري 
كه دارند در قالب كسب و كارهاي خانگي استفاده كنند و با عملي كردن هنر خود و فروش اش به ديگران، 
براي خانواده درآمدزايي كنند؛ اقدامي كه اثرات مثبتي بر سبک زندگي مردم گذاشته است. اما چگونه 
مي توان كسب و كاري خانگي راه انداخت كه بر زندگي خانواده ها اثرمثبت و در خور توجهی بگذارد؟ اصوالً 
چگونه مي توان كسب و كار خانگي راه انداخت و ايده اوليه اش را از كجا بايد پيدا كرد. همشهري براي پاسخ 

به اين سؤاالت، با فرخ هاشمي، مشاور اجتماعي گفت وگو كرده است.

فرخ هاشمی
مشاور و تسهيلگر مشاغل خانگی

   براي آنهايي كه ايده ندارند 
درصورت عدم وجود شــغل )ايده( مورد نظرتان در فهرست مشاغل خانگي، 
مي توانيد در فرم ثبت نام شغل پيشنهادی تان را ثبت  كنيد و درصورت تصويب، 
به فهرست مشاغل خانگي اضافه و مجوز شغل خانگي برايتان صادر شود. اين را 
بدانيد كه متقاضيان مشاغل خانگي بايد از مهارت و تخصص كافي جهت انجام 
شغل خانگي براساس فرم اطالعات مشاغل خانگي مورد نظر برخوردار باشند. 
براي ثبت نام در فرايند مشاغل خانگي بايد با مراجعه به سامانه حمايت مشاغل 
خانگي به نشانيmashaghelkhanegi.mcls.gov.ir ثبت نام كنيد. افرادي 

كه مجوز را از دستگاه هاي اجرايي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دريافت 
كردند مي توانند از مزايای وام و تسهيالت )مستقل 50 ميليون توماني و پشتيبان 
200 ميليون توماني با سود 4 درصد( استفاده كنند. براساس قانون ساماندهي و 
حمايت از مشاغل خانگي و شــهرداري ها، صاحبان مشاغل خانگي در روزهاي 
مشــخص در هفته مي توانند محصوالت خود را در روزبازارها يا هفته بازارهاي 
محلي كه در اختيار آنها قرار مي گيرد عرضه كنند و لذت كسب درآمد از فعاليت 

خانگي خود را تجربه كنند.

براي راه اندازي كسب و كار در منزل به 
سرمايه زيادي نياز نداريد؛ مخصوصاً 
اگر كسب و كارتان اينترنتي باشد. اگر 
ايده اي براي راه اندازي كسب و كار در 
منزل نداريد با توجه به سليقه و ميزان 
عالقه تان بهترين ايــده را انتخاب و 
كسب و كار خودتان را راه اندازي كنيد. 
هر كاري سختي خودش را دارد. اصاًل 
اينطور نيست كه راه اندازي كسب و كار 
در خانه كار خيلي ساده و راحتي باشد

درآمدي كه از مشاغل خانگي به دست 
مي آيد بــه راحتي هزينه نمي شــود 
چرا كه اعضاي خانواده كه در كســب 
آن مشــاركت داشــته اند از سختي 
به دســت آوردنش مطلع هســتند و 
مي دانند كه چگونه و براي چه مصارفي 
درآمد خود را هزينه كنند. اين اتفاق 
سبب مي شود افراد خانواده درآمد خود 
را صرف هزينه هايي كنند كه به آن نياز 

واقعي و جدي دارند
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   راهنمايي و رانندگي با رانندگان مدارا كند
به تازگي راهنمایي و رانندگي با ارســال پيامــك به مالكان 
خودروهایي كه خالفي باالي یك ميليون تومان دارند اخطار 
ارســال مي كند كه اگر تا یك  ماه آینده تسویه حساب نكنند، 
خودروي آنها توقيف مي شــود! با توجه به گراني هاي اخير و 
از دست رفتن درآمد خيلي از مردم، توقع مي رود راهنمایي و 

رانندگي بيشتر از اینها با مردم مدارا كند.
اعتمادي از تهران

  گراني بيش از اندازه نوارهاي تست قند خون
هم اكنون ميليون ها بيمار مبتال بــه دیابت یا همان قند باالي 
خون در كشــورمان زندگي مي كنند كه اغلب هر روز و بعضاً 
روزي 2بار یا چندبار باید ميزان قند خون خود را با دستگاه هاي 
دستي مخصوص كوچك دیجيتال اندازه گيري كنند، از آنجا كه 
قيمت نوارهاي تست قند این دستگاه ها وارداتي و یك بار مصرف 
و فوق العاده گران شده، جا دارد دولت محترم این اقالم را مانند 
انسولين هاي َقلمي، با ارز دولتي وارد كرده و با قيمت ارزان تر و 
یارانه اي در اختيار بيماران دیابتي نيازمند به این وسيله ضروري 

قرار دهد تا بابت بيماران قندي بيش از این تاوان نپردازیم.
كمالي از همدان 

   مسافران ورودي به ايران حتي يك ساعت قرنطينه 
نمي شوند

در بدو ورود به كشورهاي عربي مسافر با نصب جي پي اس 14روز 
قرنطينه مي شود، ولي درایران، دوستي از اسپانيا آمده بود كه 

حتي یك ساعت هم  معاینه و قرنطينه نشد.
 يك پزشك

  خط بي آر تي از پايانه شرق به وردآورد داير شود
اگر از پایانه شــرق به پایانه وردآورد خط بي آرتي برقرار شود 
از خروج خودروهاي شــخصي عمال جلوگيري شــده و تا حد 

قابل قبولي از ترافيك كاسته خواهد شد.
مزيناني از تهران 

   شلوغي بيش از اندازه دفاتر خدمات قضايي الكترونيك
دفاتر خدمات قضایي الكترونيك بســيار شلوغ شده و با اینكه 
پرسنل این دفاتر پشــت فضاي محصور با پالستيك هستند و 
ماسك دارند، اما تماس مرتب افراد با وسایل و تكرار امور  مختلف 
ميان این باجه و آن باجه، خطر شيوع ویروس كرونا را زیاد كرده 
است. كاش مردم بخشي از كار قضایي خود را از طریق اینترنت 
و در خانه انجام دهند. كارهایــي از قبيل تایپ كردن عریضه، 

پرداخت پول تایپ یا هزینه ثبت سنا و امثال اینها.
 داوودپور از پرسنل دفتر خدمات قضايي 

   كندي خدمات دهي در شعب بانك سپه 
خدمات دهي شعب بانك سپه بســيار به كندي انجام مي شود 
به طوري كه براي واریز وجه حداقل باید یك ســاعت زمان در 
نظر بگيرید و در این شــرایط كرونایي در بانك معطل شوید، 

چه كسي مسئول است؟
امامي از تهران

   به داد جنگل هاي بلوط الوار گرمســيري انديمشك 
برسيد 

متخلفان بدون ترس و واهمه به قلع و قمع درختان روستاهاي 
دشت الله، اناركي و منگره و... در اندیمشك ادامه مي دهند و 

محيط زیست اندیمشك هم كاري نمي كند.
ليوارجاني از انديمشك

   جوالن موش هايــي كه ســيم هاي خودروها را نيز 
مي جوند

جوالن موش ها در این هواي بســيار گرم تابســتان در داخل 
جوي هاي آب كثيف كوچه ها و خيابان ها و اطراف سطل هاي 
بزرگ زباله، مردم تهران را بيشــتر از كرونا نگــران مي كند. 
شهرداري، شهر تهران را از وجود موش هاي خطرناك كه حتي 

سيم هاي سيستم فني خودروها را مي جوند، پاك كند.
اسفندياري از تهران 

   ترافيك حضور كوهنوردان دماوند در روزهاي كرونايي
متأسفانه كوهنوردان بي توجه به كرونا و محدودیت هاي درنظر 
گرفته شده همچنان بر صعود پافشاري مي كنند و این حضور 
بيش از حد كوهنــوردان در دماوند، خطرات محيط زیســتي 

زیادي  به همراه دارد.
خوش نگر از كرج

   قانون سربازي اصالح شود
از نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمي درخواست مي كنم، 
نسبت به اصالح قانون سربازي اقدام كنند. وقتي این تعداد غایب 
سربازي وجود دارد یعني این قانون خالي از اشكال نيست، چون 

قانون باید متناسب با شرایط روز تغيير كند.
بقايي از تهران

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

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

با مردم

پاسخ مسئوالن

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

با غرفه دار خاطي ميدان تره بار برخورد شد
روابط عمومي ســازمان مدیریت ميادین ميوه و تره بار شهرداري 
تهران پيرو چاپ پيــام مردمي با عنوان »لزوم نظارت بيشــتر بر 
ميادین ميوه و تره بار« در ستون با مردم روز 31تيرماه پاسخ داده 
است: سازمان ميادین شهرداري تهران رعایت حقوق شهروندي و 
تكریم ارباب رجوع را وظيفه ذاتي خود مي داند و در این مورد بدون 
اغماض با متخلفان در چارچوب قانــون برخورد كرده و مي كند. 
موضوع یادشــده نيز با دقت مورد بررســي قرار گرفت و مطابق 
مستندات موجود در این سازمان با غرفه دار خاطي مطابق مقررات 
برخورد شد و اميد است دیگر شاهد تكرار چنين برخوردهایي در 
این بازار و سایر بازارهاي ميوه و تره بار نباشيم. شهروندان مي توانند 

هرگونه تخلف احتمالي را با شماره 1888اطالع رساني كنند.

مامور كالنتري قلهك كه هنگام اجراي حكم تخليه قصد داشت با 
فداكاري جان مستأجري كه دست به خودسوزي زده بود را نجات 

بدهد به دليل شدت سوختگي جانش را از دست داد.
به گزارش همشهري، این حادثه شنبه گذشته درحالي رخ داد 

كه ســتوان دوم پرویز كرم پور مأمور اجرا در كالنتري قلهك به 
همراه دادورز و نماینده دادســتان براي اجراي حكم تخليه به 
آپارتماني حوالي قلهك رفتند. مرد مستأجر كه 51ساله بود و به 
همراه پسرش زندگي مي كرد وقتي آنها را مقابل آپارتمان دید و 
متوجه شد صاحبخانه حكم تخليه گرفته است، براي اعتراض به 
حكم، مقابل واحد و كنار آسانسور روي خودش بنزین ریخت. 
بعد كبریت را از جيبش درآورد كه خودش را بســوزاند. مأمور 
فداكار با دیدن این صحنه از پشت سر او را در آغوش گرفت و با 
صحبت او را آرام كرده و كبریت را از مرد مستأجر گرفت. پس از 
آن به داخل خانه رفت تا براي مرد مستأجر یك ليوان آب بياورد. 
مرد مستأجر ناگهان فندكي كه داخل جيبش بود بيرون آورد و 

خودش را آتش زد.

او همانطور كه شعله هاي آتش زبانه مي كشيد وارد آپارتمان شد. 
مأمور فداكار با دیدن او تــالش كرد كه آتش را خاموش كرده و 
او را نجات بدهد اما به دليل اینكه لحظاتي قبل تر مرد مستأجر 
را در آغــوش گرفته بود كــه اجازه ندهد خودش را بســوزاند، 
لباس هاي خودش نيز آغشــته به بنزین شده بود. همين باعث 
شــد لباس هایش گر بگيرد و با این حال تــالش مي كرد آتش 
خودش و مرد مستأجر را خاموش كند. شاهدان هم به كمكشان 
شتافتند و لباس هایشان را از تنشان خارج كردند و به اورژانس 
زنگ زدند. هردو مصدوم به بيمارســتان منتقل شدند اما مرد 
مستأجر روز بعد فوت شد و مأمور فداكار با سوختگي 60درصد 
به آي ســي یو انتقال یافت. تالش براي نجات مأمور پليس آغاز 
شد اما وي به دليل شدت صدمات و ســوختگي روز پنجشنبه 

ششم شهریور ماه به كام مرگ رفت و نامش در ليست شهداي 
پليس ثبت شد.

 مأءمور فداكار
تسليم مرگ شد

دستگيري عامل حادثه 
خونين در پمپ بنزين

تنها یك ســاعت پس از حادثه وحشتناك در 
یكي از پمپ بنزین هاي شهرستان بوكان كه 
در جریان آن جوان شرور با حمله به متصدي 
پمپ بنزین او را با ضربات چاقو مجروح كرد، 

متهم این پرونده از سوي پليس دستگير شد.
به گزارش همشهري، جمعه شب گذشته یك 
خودرو پرشــيا با 2 سرنشين وارد پمپ بنزین 
حبيب زاده در شهرســتان بوكان شــد. مرد 
جواني از ماشــين خارج شــد و شــروع به 
سوختگيري كرد. این در حالي بود كه راننده 
پشــت فرمان نشسته و ماشــين روشن بود. 
یكي از كاركنان جایگاه كه پســري جوان بود 
از راننده و سرنشــين دیگر پرشيا خواست كه 
ماشين را خاموش كنند. او مي گفت كه بنزین 

زدن درحالي كه ماشــين روشن است ممنوع 
و خطرناك اســت. با این حــال هيچ كدام از 
سرنشينان خودرو به حرف هاي او توجه نكردند 
و همين باعث شد كه متصدي جایگاه، بنزین را 
قطع كند. در همين هنگام جواني كه در حال 
سوختگيري بود به طرف او رفت و درحالي كه 
چاقوي بزرگي در دست داشت، چند ضربه به 
متصدي جــوان زد و او روي زمين افتاد. مرد 
شــرور در ادامه و درحالي كه كامال خونسرد 
بود سوار ماشين شد و همراه همدستش فرار 
كرد. انتشــار فيلم این حادثه در شبكه هاي 
اجتماعي خشم مردم زیادي را به همراه داشت 
و پليس با اطــالع از حادثــه تحقيقات براي 
دستگيري مرد شــرور را آغاز كرد. سرهنگ 
سلمان حيدري، فرمانده انتظامي شهرستان 
بوكان گفت: مأموران در كمتر از یك ســاعت 
موفق شدند متهم را دستگير كنند كه پس از 
تكميل پرونده، وي تحویل مقامات قضایي شد.

سرقت از طالفروشي ها 
با همدستي همسران 

مردي كه همراه 2همســر و خواهرش دست 
به سرقت از طالفروشــي هاي تهران مي زد، 
دستگير شــد. به گزارش همشهري، اعضاي 
این باند در گروه هاي دو یا سه نفره و به عنوان 
مشــتري وارد طالفروشــي ها مي شــدند و 
مي گفتند كه قصــد خرید گوشــواره دارند. 
آنها چندین گوشواره را از صاحب طالفروشي 
مي گرفتند و یكي از آنها به بهانه امتحان كردن 
گوشــواره ها به مقابل آینه مي رفــت و بقيه 
اعضاي باند با صحبت كردن، حواس فروشنده 
را پرت مي كردند. ســارق اصلي همزمان كه 
مشغول امتحان كردن گوشواره ها بود، تعدادي 
از آنها را زیر لباســش مخفي مي كرد و بقيه 
گوشــوراه ها را تحویل فروشنده مي داد و بعد 
به بهانه اینكه هيچ كدام از آنها را پسند نكرده 
است، همراه همدستانش از مغازه خارج مي شد 
و فرار مي كرد. با شكایت شــاكيان، تيمي از 
كارآگاهان اداره هفدهم پليس آگاهي تهران 
با بررسي  دوربين هاي مداربسته طالفروشي ها 
اعضاي این باند را شناسایي و دستگير كردند. 
ســردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي 
تهران گفت: سردسته این باند مردي است كه 
به همراه خواهر و همچنين 2همسرش دست 
به این ســرقت ها مي زد كه پس از دستگيري 
مشخص شــد آنها بيش از یك ميليارد تومان 

با این شگرد از طالفروشي ها سرقت كرده اند.
وي ادامــه داد: هــر دو هــوو داراي ســابقه 
دســتگيري و زندان به دليل سرقت به همين 
شيوه و شگرد هستند و همسر كوچك تر پس 
از گذران 4سال محكوميت، به تازگي از زندان 

آزاد شده بود.

ادعاي عجيب» ك.الف« 
در جلسه بازپرسي

 »مي خواستم هيجان را تجربه كنم 
و اصــال فكــرش را نمي كردم كه پيگيري

دستگير خواهم شد.« این ادعاي 
عجيب »ك. الف« متهم پرونده جنجالي تجاوز به 
دختران دانشجوست كه پس از دستگيري پيش 
روي بازپرس پرونــده مطرح كــرد. به گزارش 
همشــهري، از چند روز قبل در فضاي مجازي 
تویيتر و اینســتاگرام هشــتگي با عنوان تجاوز 
خبرساز و جنجالي شــد. برخي از افرادي كه به 
گفته خودشان قرباني تجاوز شده و جرأت نكرده 
بودند شــكایت كنند، حاال در فضاي مجازي به 
بازگویي روایت هاي تلخي از لحظاتي كه قرباني 
تجاوز شده بودند پرداختند تا شاید از این طریق 

بتوانند متجاوز را رسوا كنند.
بسياري از این روایات تكان دهنده عليه یكي از 
دانشجویان دانشگاه تهران به نام »ك.الف« بود 
كه بازتاب گســترده اي داشــت. دختري جوان 
مدعي شده بود كه »ك.الف« او را فریب داده و به 
خانه اش كشانده و بعد از تعارف نوشيدني مسموم 
به او تجاوز كرده است. بقيه دختران نيز روایات 
مشــابهي عليه این مرد مطرح كردند و این در 
حالي بود كه هيچ دختري از ترس آبرویش از فرد 

متجاوز شكایت رسمي نكرده بود.
آنطور كه قربانيان مطرح كرده بودند، »ك.الف« 
دانشجوي رشــته باستان شناســي بود كه پس 
از آشــنایي با دختران دانشــجو در دانشــگاه و 
یا فضاي مجازي آنهــا را به خانــه خود دعوت 
مي كرد. دختران دانشجو مدعي شدند كه متهم 
»ك.الف« مشــروبات الكلي ســرو مي كرده كه 
آنها پس از نوشــيدن از هوش مي رفتند. وقتي 
هم به هــوش مي آمدند كه كار از كار گذشــته 
بــود. روایت هاي افشــاگرانه از »ك.الف« باعث 
جریحه دار شــدن احساســات عمومي جامعه 

مخصوصا زنان و دختران شد و در ادامه مأموران 
پليس امنيت عمومي، با دســتور قاضي روح اهلل 
رضاپورگتابي، بازپرس شــعبه ســوم دادسراي 
امنيت و اخالقي تهــران، تحقيقات و رصد هاي 
خود را در فضاي مجازي آغاز كردند. تيم تحقيق 
با قربانيــان تجاوز  ارتباط برقرار كــرده و به آنها 
اطمينان دادند كه هویتشــان محفوظ خواهد 
ماند و قربانيان وقتي خيالشان راحت شد حاضر 
شدند شــكایت هاي خود را به صورت رسمي در 
پليس امنيت عمومي مطرح كنند. از سوي دیگر 
تحقيقات براي بازداشــت متهم نيز آغاز و او در 

مخفيگاهش دستگير شد.

انكار تجاوز 
متهم »ك.الف« متولد سال66 و مجرد است. او 
مدتي در یك كتابفروشي حوالي خيابان حافظ 
كار مي كرد و عالوه بر این در زمينه بومگردي نيز 
فعاليت دارد. او پس از دســتگيري روانه دادسرا 
شــد و به بازپرس پرونده گفت: مي خواستم یك 
هيجان عجيــب را تجربه كنم. قبــول دارم كه 
دختران دانشــجو را به خانه ام دعوت مي كردم 
و به آنها مشــروب مي دادم اما به هيچ عنوان از 
داروي بيهوشي و خواب آور استفاده نمي كردم. 
من كسي را بيهوش نكردم اما عادت دارم كه براي 
مهمان هایم مشروبات الكي سرو كنم و آنها آنقدر 
الكل مصرف مي كردند كه از هوش مي رفتند. بعد 
من با آنها رابطه برقرار مي كردم اما هيچ اجبار و 
زوري در كار نبود. تمام دخترها با ميل خودشان 
به خانه ام مي آمدنــد و با من ارتباط داشــتند. 
من هيجان اینكه دختران در مقابلم مشــروب 
مي خوردند را دوست داشــتم و حتي فكرش را 

نمي كردم كه از من شكایت كنند.
»ك.الف« در ادامه گفت: معموال یا در دانشــگاه 

یا در فضاي مجازي و یا در شهرهاي مختلفي كه 
به خاطر بومگردي به آنجا سفر مي كردم با دختران 
آشنا مي شدم و بعد در فرصتي مناسب آنها را به 
خانه ام دعــوت مي كردم. وي ادامــه داد: من به 
همراه خانواده ام زندگي مي كنــم اما یك خانه 
مجردي هم در تهران دارم كه هرازگاهي به آنجا 
مي روم. البته در شــمال هم ویال دارم و به خاطر 
شرایط كاري ام زیاد سفر مي كنم. وي ادامه داد: 
از كودكي به دليل اینكــه كتاب زیاد مي خواندم 
اطالعات عمومي باالیــي دارم و به همين دليل 

برخي تصور مي كردند كه نخبه هستم.
اگرچه متهم در جلســه بازپرســي و تحقيقات 
مدعي شده كه از نظر روحي و رواني سالم است 
اما با وجود ایــن قاضي پرونده دســتور داده تا 
سالمت رواني وي تحت بررسي قرار بگيرد. عالوه 
بر این در تحقيقات مشخص شده كه متهم یك 
سابقه كيفري نيز داشته اما زنداني نشده است. 
خانواده وي نيز از نظر اجتماعي،  فرهنگي و مالي 
در طبقه متوســطي قرار دارند و صاحب پســر 
دیگري نيز هســتند. این متهــم در بازجویي ها 
مدعي شــده كه از دختران و زنان نفرتي ندارد و 
در طول زندگي اش یك بار عاشق دختري شده 
اما بعد از گذشت یك سال به دليل اختالفاتي كه 

داشتند، رابطه شان پایان یافته است.

افزايش شاكيان 
به دنبال افشاگري هاي تویيتري و اینستاگرامي، 
در ابتدا  6نفر به صورت رسمي از متهم جنجالي 
شــكایت كردند. بعد از آن وكيل چند شــاكي 
دیگر راهي اداره پليس شد و از سوي موكالنش 
شــكایتي عليه متهم مطرح كــرد و حاال تعداد 
شــاكيان به بيش از 10نفر رسيده است. این در 
حالي است كه چند دختر دیگر به صورت تلفني 

شــكایت هاي خود را عليه »ك.الف« نزد پليس 
امنيت عمومي تهران و بازپــرس پرونده مطرح 
كردند و چون ساكن شــهرهاي دیگر بودند قرار 
شد بعد از تعطيالت به صورت حضوري به پليس 
و دادسرا مراجعه كنند. با حضور آنها در روزهاي 
آینده احتماال تعداد شــكایت هاي مطرح شده 
به 20نفر هم خواهد رســيد. با این حال به نظر 
مي رســد كه تعداد شــاكيان همچنان افزایش 
یابد چراكه متهم در بازجویي ها مدعي شده كه 
از دوران دانشجویي اش در دانشگاه تهران یعني 
بيش از 5سال قبل دختران دانشجو را به خانه اش 

دعوت مي كرده است.
پليس و دســتگاه قضایي همچنان از شــاكيان 
مي خواهند كه با اطمينان از اینكه هویتشــان 
محفوظ خواهد ماند و اینكه در این پرونده فقط 
بحث تجاوز مطرح است و به بحث شرب خمر و 
رابطه نامشروع به هيچ عنوان ورود نخواهد شد، 
براي ثبت شكایت به پليس امنيت عمومي تهران 
واقــع در خيابان مطهري،  خيابان ســروش و یا 
شعبه سوم بازپرسي دادسراي امنيت و اخالقي 

مراجعه كنند.

متهم در اوين
هفته گذشــته پس از تحقيق از متهم جنجالي، 
بازپرس پرونده براي وي قرار قانوني صادر كرد و 
او كه از سنگ كليه هم رنج مي برد به زندان اوین 
انتقال یافت. از سوي دیگر تحقيقات درخصوص 
اینكه  آیا متهم از قربانيان خود عكس یا فيلم تهيه 
مي كرده ادامه دارد. همچنين در شاخه دیگري از 
تحقيقات، بررسي ها درخصوص اظهارات شاكيان 
مبني بر اینكه متهم در مشــروبات الكلي خود 
داروهاي بيهوشي و خواب آور مي ریخته نيز ادامه 

دارد تا ابعاد پنهان ماجرا آشكار شود.

تا كنون بيش از 10نفر از قربانيان اين 

مرد با مراجعه به اداره پليس و دادسرا 

عليه او شكايت كرده اند

9سال حبس براي پدر رومينا 
 3 ماه پــس از قتل 

هولنــاك رومينــا جنايي
دختــر  اشــرفي، 
13ســاله تالشي به دســت پدرش، 
دادگاه قاتل را به تحمل 9سال حبس 
محكوم كرد؛ حكمي كه با اعتراض و 
واكنش هاي زیادي روبه رو شده است. 
حاال اغلب مي پرســند چرا مجازات 
سنگين تري در انتظار پدري كه دست 
به چنين جنایت هولناكي زده نيست؟

به گــزارش همشــهري، نــام رومينا 
اشرفي، دختر 13ســاله تالشي از اول 

خرداد ماه امسال بر زبان ها افتاد؛ درست روزي كه دیگر او زنده نبود. پدرش 
در جریان جنایتي هولناك او را در خانه با داس به قتل رســاند و علت قتل 
دخترش را اعاده حيثيت عنوان كرد. اما ماجرا چه بود؟ بهمن، پسر جواني 
بود كه به رومينا عالقه داشت و مي خواست با او ازدواج كند اما خانواده رومينا 
با این وصلت مخالف بودند. در این شــرایط بود كه بهمن، به طور مخفيانه 
رومينا را همراه خودش به شــهر دیگري برد و چند روز در آنجا نگه داشت. 
آنها مي خواستند با این كار پدر رومينا را وادار كنند كه با ازدواج شان موافقت 
كند. اما نمي دانستند كه با این كار چه سرنوشت تلخي در انتظارشان است. 
هرچند رومينا همان روز اول با خانواده اش تماس گرفت و اعالم كرد همراه 
بهمن در آستارا و حالش خوب است اما پدر دختر نوجوان برآشفته راهي آنجا 
شد. او به اتهام آدم ربایي از بهمن شكایت كرد و چند روز بعد با كمك پليس 
توانست رومينا را پس گرفته و به خانه برگرداند اما یك روز بعد نقشه اي را كه 
در سر داشت عملي كرد. او با داس به جان دخترش افتاد و در جریان یكي از 
هولناك ترین جنایت هاي سال هاي اخير دختر 13ساله اش را به قتل رساند. 
او خيلي زود دستگير شد و در بازجویي ها اعالم كرد به خاطر آبرویش دست 
به قتل دخترش زده است. او مي گفت وقتي فهميد دخترش با بهمن رفته از 

خود بي خود شده و نقشه قتل كشيده است.
انتشار خبر قتل رومينا بازتاب هاي گسترده اي به همراه داشت. تا چند روز 
همه درباره این حادثه دردناك صحبت مي كردند. این ماجرا آنچنان جنجالي 
شــد كه حتي چند روز بعد رئيس قوه قضایيه نيز به حادثه واكنش نشــان 

داد و اعالم كرد كه حكم این پرونده 
عبرت آموز خواهد بود. در این شرایط 
بود كه انتظار براي محاكمه و مجازات 

پدر رومينا آغاز شد. 
چند روز قبل مــادر رومينا كه 3 ماه 
سخت را پشت ســر گذاشته است، از 
صدور حكم شوهرش خبر داد و گفت 
كه دادگاه او را به اتهام قتل دخترشان 
به 9سال حبس محكوم كرده است. او 
گفت: رأي دادگاه براي همســرم تنها 
9سال و براي بهمن 2سال حبس اعالم 
شده است. او ادامه داد: با وجود تأكيد 
مقام هاي قضایي براي رســيدگي ویژه به این پرونــده، رأي دادگاه ترس و 
وحشت به جان من و خانواده ام انداخته است. من به این رأي اعتراض دارم و 
خواهان تجدیدنظر در دیوان عالي كشور هستم. دیگر نمي خواهم شوهرم به 

روستا بازگردد و نگران جان تنها پسرم و خانواده ام هستم.
او در ادامه گفت: در همين مدت كوتاه بارها خانواده همســرم، من و فرزند 
خردســالم را تهدید كرده اند و با وجود آنكه صالحيت الزم را ندارند؛ قصد 

گرفتن كودك خردسالم را دارند. 

رسيدگي نهايي در ديوان عالي كشور
انتشار خبر رأي دادگاه درخصوص پدر رومينا با واكنش هاي زیادي روبه رو 
شد و بســياري به آن اعتراض كردند. طوري كه دادستان گيالن مجبور به 
ارائه توضيحاتي درباره رأي دادگاه شد. مهدي فالح ميري، به ميزان گفت: 
پرونده قتل رومينا اشرفي توسط قضات باسابقه و به دور از هرگونه جوسازي 
و براساس ظرفيت قانوني موجود رسيدگي شده است. براساس رأي دادگاه 
بدوي، قاتل رومينا اشرفي به اتهام قتل عمد از جنبه عمومي جرم به 9سال 
حبس و پرداخت دیه و بهمن خاوري به 2سال حبس و تبعيد محكوم شده 
اســت. او در ادامه گفت: این رأي قابل فرجام خواهي است. قانون هم اكنون 
درخصوص قتل فرزند حداكثر مجازات را، حبس و دیه قرار داده و دادگاه نيز 
بر همين مبنا اقدام به صدور رأي كرده؛ از طرفي وظيفه دستگاه قضایي اجراي 

قانون است و ابزار قاضي براي برقراري عدالت اجراي قانون است.

   چرا پدر رومينا قصاص نمي شود؟
سيدمجتبي حسين پور، وكيل دادگستري

صرف نظر از تلخي هاي بي پايان 
در پرونده قتل رومينا اشرفي 
مهم ترين پرسش اين است كه 
چرا پدر به اتهام قتل فرزندش 
قصاص نمي شــود؟ پاسخ اين 
پرسش را بايد در مباني فقهي، 
شــرعي و ماده301 قانون مجازات اسالمي جست وجو 
كرد. براساس اين ماده: »قصاص درصورتي ثابت مي شود 
كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجني عليه نباشــد و 
مجني عليه، عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشد.« طبق 
اين ماده كه از فقه وام گرفته شده، اگر قاتل فردي پدر يا 
جد پدري او باشد قصاص نخواهد شد. در اين مورد هم با 
استناد به همين ماده پدر رومينا از قصاص معاف و از لحاظ 
جنبه عمومي جرم به تحمل حبس محكوم شده است. در 
واكاوي اين پرونده سراسر تلخي به اين نتيجه مي رسيم 
كه قانون در چنين مواردي با خأل و ايراد اساســي مواجه 
است. هرچند طبق شــرع نمي توان پدران فرزندكش را 
قصاص كرد اما 9سال حبس هم منصفانه به نظر نمي رسد و 
قانون بايد مجازاتي سخت و بازدارنده براي مرتكبان چنين 
جرائمي درنظر بگيرد. هرچند پدران مهربان و دلســوز 
در جامعه كم نيستند اما به داليل مختلف پدران خشن 
و پرخاشگري هم در جامعه وجود دارند كه صدور چنين 
احكامي نه تنها براي آنها بازدارنده نيست، بلكه ممكن است 
موجب جري شدن آنها شود؛ چراكه مي دانند اگر دست به 
قتل فرزندشان بزنند قصاص نمي شوند و قانون براي آنها 
مجازات سنگيني درنظر نگرفته است. نبايد فراموش كرد 
كه اين پرونده ابعاد گسترده اي داشت و موجب جريحه دار 
شدن افكار عمومي شد. همچنين بسياري از افراد مجازات 
9سال حبس براي قتل دختري 13ساله را با جرائم ديگري 
كه به مراتب مجازات هاي سنگين تري دارند قياس كرده و 
ممكن است قبح چنين جرائمي برايشان ريخته شود. آيا 

اين مجازات بازدارنده است؟ 
صرف نظر از انتقاداتي كه به قانون وارد است در همين 
ظرفيت هاي موجود قانوني نيز مي توان از مجازات هاي 
تكميلي براي مرتكبان چنين جرائمي اســتفاده كرد. 
تبعيد و تكليف كردن براي انجام كار اجباري ازجمله 
مجازات هاي تكميلي اســت كه دادگاه مي تواند براي 

مرتكب درنظر بگيرد.
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شماچهوقتيكهرئيسكتابخانه،موزهومركز
اسنادمجلسشوراياســاميبوديدوچهحاالكهدر
كتابخانهدانشگاهتهرانهستيد،برايانتشارديجيتال
منابعآرشــيويكارهايمهميانجــامدادهايد.ابتدا
بفرماييداصاكيوچطوربهضرورتاينامرواقفشديد.
اينرابهآندليلميپرسمكهكمترديدهشدهمسئوالني
كهدرگيراموركانسياســتگذاريهستند،خصوصا
روحانيونكهغالبانگاهخوشبينانهايبهامورتكنولوژيك

ندارند،دغدغههاييازاينجنسداشتهباشند.
بنده در سال 1374كتابخانه تخصصي تاریخ قم را تأسيس و 
از همان زمان، كار كتابداري حرفه اي را شروع كردم. پيش از 
آن، از سال 1368با كامپيوتر كار مي كردم و كتاب ها و مقاالتي 
را كه مي نوشتم، خودم تایپ مي كردم؛ بنابراین از همان وقت، 
مفهوم سرچ لفظي را در فایل هاي زرنگار به طور كامل دریافتم؛ 
اینكه چقدر كار را آســان مي كند. اما مهم تر از اینها، از سال 
1370یا 1371در مركز علوم اسالمي نور بودم و بخش تاریخ 
آنجا را تاسيس و اداره مي كردم. نخستين برنامه مركز، انتشار 
بحار روي دیسكت هاي كوچك بود. این نخستين تجربه ما 

بود. در حوزه تاریخ، نخستين بار، 
چندین كتــاب تاریخي قدیمي را 
با عنوان نور الســيره )یك( عرضه 
كردیم. سرچ لفظي در این كتاب ها 
كار را بسيار آســان كرد. كنار آن 
نوعي خاص از كار فهرست نویسي 
كامپيوتــري را هم انجــام دادیم. 
نورالســيره )دو( مشــتمل بــر 
كتاب هاي بيشــتري، نزدیك به 

400مجلد بود. در مركز نور، بعدها سي دي »تراجم و كتب 
شرح حال« و ســي دي »جغرافي« و »تراث« هم آماده شد؛ 
بنابرین از نزدیك به 30سال پيش با این مفاهيم آشنا بودم. 
وقتي در ســال 1387به كتابخانه مجلس آمدم، نخستين 
برنامه كتابخانه دیجيتــال را، ابتدا به صورت ســاده اي راه 
انداختيم. كار را رها نكردیم و به دنبال آن، نسخ خطي و چاپ 
ســنگي را در زمان كوتاهي كمتر از یك سال اسكن كردیم. 
البته بخش اندكي از قبل اسكن شده بود، اما اسكن مجموع 
نسخ خطي به صورت 3شيفت، شامل 23هزار مجلد، طي 9 ماه 
تمام شد. در نهایت، با موافقت هيأت امنا، این كتاب ها شامل 
بيش از 20هزار نســخه خطي و بالغ بر 10هزار كتاب چاپ 
سنگي و سربي روي وب سایت كتابخانه مجلس قرار گرفت. آن 
زمان، این قبيل كارها در دنيا كم و بيش آغاز شده بود، اما در 
ایران خيلي تازگي داشت. درباره اینكه سياستگذاران ما خيلي 
به این قبيل مسائل اهميت نمي دهند، با شما موافقم. هنوز هم 
نوعي محافظه كاري شدید در این زمينه هست. روحانيون كه 
به جاي خود، بقيه هم افكارشان متاثر از همان هاست؛ چپ و 
راست هم ندارد. تفهيم این مسائل، نياز به تغيير ذهن آنها دارد 
كه به سادگي هم ممكن نيست. هر وقت در كتابخانه مرعشي 
قم و مهم تر از آن، كتابخانه آستان قدس تغييري دیدید، آن 

وقت احتمال بدهيد كه اميدي براي تغيير وجود دارد.
يكيازنگرانيهادربارهديجيتالكردنمنابع
آرشيويوعموميكردنآنها،ماحظاتسياسيوچه
بساعقيدتياست.امابسياريازپژوهشگرانمعتقدند
حتياسنادومداركيمثلنشرياتكهمحتوايمحرمانهو
طبقهبنديشدهندارندهماغلببهسختيقابلدسترسي
هستندوكتابخانههاومراكزيكهبهاينموادآرشيوي
دسترســيدارند،باآنهاهمكارينميكنند.باتوجهبه
تجربهايكهداريد،علتمخالفتباديجيتالوعمومي

كردنمنابعآرشيويراچهميدانيد؟

به نظر این مســئله علل مختلفی دارد. اوال ناآشنایي مدیران 
و سياستگذاران كه شناخت درســتي از این مسئله ندارند و 
از نزدیك نياز به آن را حس نمي كنند. دیگر اینكه بسياري 
از اینهــا، نگاه هاي امنيتــي دارند. این مســئله منحصر به 
ایران نيســت؛ در دنيا هم، حوزه فضاي مجــازي به هر نوع 
آن، در معرض این شــبهات هســت و ایران هم از این معنا 
مستثنا نيســت. طبعا نگاه امنيتي به برخي از ابعاد آن، مثال 
انتشار كتاب ها و اســناد قدیمي، كودكانه اســت، اما اتفاق 
مي افتد. مسئله دیگر، هزینه است كه این قبيل كارها نياز به 
سرمایه گذاري هاي جدي دارد و ما به خصوص طي سال هاي 
اخير بــا گرفتاري هاي مالي اي كه داریــم، از این امور عقب 
هستيم. مشكل دیگر هم بحث مالكيت اســت. بسياري از 
كتابخانه ها فكر مي كنند به تمام معنا مالك آثاري كه دارند، 
هستند و اختيار نشــر آن كتاب ها در دست آنهاست. برخي 
هم كه مشــكل مالي دارند، به عنوان درآمد به این مســئله 
مي نگرند و منابــع را كنترل مي كنند تا بتواننــد بابت آنها 
مبالغي دریافت كنند؛ بنابراین مجموعه اي از عوامل ســبب 
مي شود تا در این زمينه فكري نشود. شاید باید موارد را از هم 
تفكيك كرد یا با فناوري، راهي براي 
حل برخي از این مشــكالت یافت. 
بنده بيش از همــه، عامل جهالت و 
ناداني نسبت به این حوزه را سبب 
این محدودیت ها مي دانم. شــاید 
اگر یكي از اینها، یك كار پژوهشي 
نيازمند به اسناد و ارجاعات كرده بود، 
سهل گيرانه تر با این مسئله برخورد 
مي كرد. این را هم بيفزایم كه برخي 
از مراكز كتابخانــه اي، خالف هم مي گوینــد و درحالي كه 
كار جدي در این زمينــه نكرده اند، آمارهاي عجيب و غریب 
مي دهند. متأسفانه، تصميم گيري هاي ما چنان است كه تا 
به سخت ترین مرحله نرسيم، كاري نمي كنيم. تمام اینهایي 
كه عرض كردم، در حوزه اسناد، نسخ خطي و نشریات قدیمي 
اســت. درباره كتاب هاي جدید و مقاالت تازه، نيازمند طرح 
مباحث دیگري هستيم كه عمده آنها مسائل حقوقي و مالي 

است.
باتوجهبهاينكهدرايــرانقانونكپيرايت
رعايتنميشــود،چقدراينمسئلهدرمسيرديجيتال

كردنمنابعمشكلزاست؟
ببينيد، كال مشكالت حقوقي و مالي در این زمينه هست. در 
هر بخشي هم جدي است. درباره مقاالت علمي پژوهشي در 
پایگاه هاي اطالعاتي خارج از كشــور كه مشروط به پرداخت 
وجوهي هستند، حتي به رغم نبود قانون كپي رایت در ایران، 
مشكل وجود دارد. دانشگاه تهران به بسياري از این پایگاه ها 
دسترسي دارد، اما به هيچ وجه از روال حقوقي موجود خارج 
نمي شــود و حاضر به دسترســي نامشروع نيســت. درباره 
كتاب هاي چاپ خارج كشــور، البته در كانال هاي تلگرامي 
مي شود آنها را گذاشت، اما در كل اقدام خوبي نيست و تصویر 
مناســبي از ایران ارائه نمي دهد. به نظرم بایــد از منابع آزاد 
)Open Source(، كتاب هاي تاریخ گذشــته اما مورد نياز، 
پایان نامه هاي دانشگاه هاي دولتي و آزاد و دیگر مراكز تحصيلي 
كه اختيارشان با مدیران دولتي یا شبه دولتي است، از اسناد 
موجود در مراكز دولتي، از نسخ خطي كتابخانه هاي بزرگ كه 
همگي شان یا دولتي هستند یا شرعي و وقفي شروع كرد. اینها 
هيچ محدودیتي ندارند؛ جز تصميم مدیران. جالب است كه 
بسياري از آنها حتي زیر بار مصوبات مجلس و هيأت دولت هم 
نمي روند. درباره پایان نامه ها و رساله ها، بسياري از دانشگاه ها 
به رغم مصوبات مجلس و دولت، هنوز همــكاري با ایرانداك 

ندارند و خودشان هم پایگاه هاي اطالعاتي مناسب براي عرضه 
ندارند. به نظرم در این زمينه باید دولت با جدیت بيشــتري 
كار كند؛ هرچند دولت بر كتابخانه هایي مثل آســتان قدس 
یا مرعشي یا ملك و امثال اینها تســلطي ندارد تا كاري انجام 
دهد. یادتان باشد كه وقتي كتابخانه دیجيتال مي گویيم، صرفا 
معنایش مصرف مفت از فایل هاي الكترونيكي نيست. طبيعي 
است كه در مواردي دولت و ملت باید براي این كار هزینه كنند؛ 
مهم این است كه امكانش فراهم باشد. چنان كه عرض كردم، 
براي توسعه علم در ایران، پزشكي یا فيزیك یا رشته هاي فني یا 
هر رشته دیگري، شما باید هزینه هاي گزافي بكنيد كه مطمئن 
هستم جز چند نفر در وزارت علوم یا برخي از دانشگاه ها، تصور 
روشــني از این حجم گردش مالي ندارند. دانشگاه تهران كه 
شرایط خوبي دارد، ساالنه بيش از 10ميليارد تومان مي باید 
هزینه كند كه در مواردي بدهي هاي سنگين دارد. تا وقتي این 
سرمایه گذاري ها در حوزه علم نشود و این پایگاه ها كه منبع 
پژوهش هاي نو هستند در اختيار دانشجویان و استادان نباشند، 
علم پيشــرفت نخواهد كرد. كسي با فشــار آوردن به مغزش 
نمي تواند علم به دست آورد، بلكه با مطالعه آخرین پژوهش هاي 

علمي مي تواند پيشرفت كند.
درگاماول،منابعيكه
امكانارائهديجيتالآنهابراياغلب
كتابخانههاومراكزمعتبروجوددارد
وچندانآنهارابهزحمتودردسر

نمياندازد،بهنظرشماكدامند؟
پيش از این اشاره كردم؛ نسخ خطي، 
كتاب هاي چاپي تاریخ گذشــته كه 
مع االسف زمان 50ســال بعد از فوت 

مولف را براي آن گذاشته اند و این یكي از ظالمانه ترین قوانيني 
است كه در حق علم مي شود و اسناد و مداركي كه در بخش 
سازمان اسناد كتابخانه ملي و مراكز دیگري مثل قوه قضایيه و 
جز آن هست. ما باید از مواردي كه مشكل حقوقي ندارد، شروع 
كنيم، اما متأســفانه همه اینها از نظر سامانه هاي خوب، ابزار 
اسكن كردن منابع و وجود نيروهاي كارآزموده مشكل دارند. 
ما حتي متادیتاي درستي هم از سرمایه هاي موجود نداریم. 
باز تأكيد می كنم، من از هميــن مقدار كه در كتابخانه ملي با 
پژوهشگران همكاري مي شود، یعني در همين حد هم، از همه 
كارگزاران موجود در این حوزه متشكرم. جاهایي هست مثل 
كاخ گلستان كه ورودي آنها از سد سكندر هم سخت تر است. 
جاهایي هست كه مي گویند سالي یك تصویر از نسخه خطي 
درخواستي شما مي دهند. كتابخانه هایي هست كه ميليون ها 
برگ سند دارند، اما یك مورد آن هم فهرست نشده است. حاال 

هم شروع كنند، تا 50سال دیگر تمام نمي شود.
ازنظرامكاناتســختافزاري،چقدرامكان
راهاندازيكتابخانههايديجيتالوارائهخدماتآناين

وجوددارد؟
از نظر امكانــات ســخت افزاري و مهم تــر از آن نرم افزاري 
بي مشكل نيستيم. مراكز دیتاسنتر كه بتوانند كارهاي شما 
را به آساني انجام دهند و امن باشند، چندان زیاد نيستند و 
در این زمينه سرمایه گذاري هاي الزم نشده است. باال رفتن 
هزینه سرورهاي مفصل كه بتواند حجم باالیي از اطالعات 
را در خود جاي دهد و پردازش كند، مشــكل عمده است. از 
نظر توليد سامانه ها، چند شركت بزرگ هستند كه این قبيل 
كارها را انجام مي دهند. براي كارهاي معمولي، در حد حفظ 
متادیتا و ارائه فایل هاي الكترونيكي، ظاهرا مشكلي ندارند، 
اما به نظرم ما پيشــرفت هاي زیادي در این زمينه یعني كار 
دیجيتال با امكانات هوشمند نداریم. مقایسه وب سایت هاي 
داخلي و خارجي مي تواند این را به خوبي نشان دهد؛ به همان 

مقدار كه گوگل بوك با برخي از پایگاه هاي ما فاصله دارد. طبعا 
نباید نااميد باشيم و بر ماســت تا از شركت هاي خصوصي 
حمایت كنيم. با توجه به ســقوط ارزش ریال، بســياري از 
قراردادهایي كه 3سال پيش در این زمينه تنظيم شده، ضرر و 
زیان قابل توجهي را به این مراكز زده است. نيروي زبده اي كه 
بتواند فكورانه كار برنامه نویسي را انجام دهد، كمتر در اختيار 
است و بسياري از تحصيلكردگان آي تي طي سال هاي گذشته 
از ایران رفته اند. من گاهي آدم بزرگي را مي بينم كه در جواني 
سوداي دیگري داشته و دست بر قضا گرفتار زندان و... نشده و 
امروز آدم بزرگي در این كشور است، پيش خودم مي گویم ما 
چقدر بابت رفتن این جوانان دانشجو خسارت مي بينيم. این 
به خصوص در زمينه آي تي و فني كامال محسوس است. ما در 
انجام كارهایمان در خوف و رجا هســتيم؛ حتي در دانشگاه 
تهران كه نيروهاي بسيار خوبي دارد، وضعيت خوبي نداریم. 

این نظر بنده است.
شــيوعكروناباعثشــدكهبســيارياز
كتابخانههايمعتبردرجهانبرســرعتوكيفيتارائه
خدماتآناينخودبيفزايند.بهنظرشمااينپديدهدر
ايرانهمتأثيريمشــابهداشته

است؟
مســلما، كرونا زمينه ذهني بهتري 
را بــراي كار در فضاي مجازي پدید 
آورده است، اما به نظرم جز چند كار 
بســيار جزئي كه به راحتي مي شود 
از آنها صرف نظر كرد، اقدامي نشده 
است. فكر كنيد، گذاشتن تعدادي 
كتاب رمان، یا آزاد كردن چند صد 
كتاب چاپي از سوي فالن دانشــگاه، اینها مشكل ما را حل 
نمي كند. ما نياز به یك انقالب دیجيتــال در زمينه كتاب و 
مقاله داریم. این كار، نه از نظر ذهني و نه عملي، زمينه جدي 
براي اجرا ندارد. شما ببينيد، این ایرانداك باید فعال ترین مركز 
براي ارائه پایان نامه ها و رساله هاي دكتري باشد. همين االن 
شما سرانگشتي تعداد رســاله ها و پایان نامه هاي كشور را در 
همه مراكز تحصيالت عالي حساب كنيد و ببينيد موجودي 
ایرانداك چه اندازه اســت. من فكر نمي كنم 10تا 20درصد 
هم شود. اگر شما همه مراكز آموزش عالي را در تهران و همه 
شهرها، در دانشگاه ها و حوزه ها شمارش كنيد، خواهيد دانست 
كه  این حجم چقدر عظيم است، گرچه از محتوا خبر ندارم. 
این معنایش این است كه ما در این زمينه كار جدي نكرده ایم.

نكتهآخر؟
مشكل اصلي كتابخانه هاي دیجيتال، به ویژه نسبت به منابع 
داخلي، قوانين حقوقي است كه به هيچ روي مساعد این اوضاع 
و احوال نيست. 2، 3هفته قبل، بنده الیحه اي را در این زمينه 
مشتمل بر 13ماده در كانال تلگرامي خودم منتشر كردم. در 
آنجا راه هاي ســاده تري براي ترویج علم از طریق گسترش 
كتابخانه دیجيتــال ارائه كردم. چند روز بعــد، وزیر محترم 
ارشاد، پاسخ بخش حقوقي و امور مجلس وزارتخانه را بر آن 
الیحه براي بنده فرستادند و البته فرمودند انتشار نيابد؛ چون 
بحث ادامه دارد. نگراني ها، عمدتا از ســوي ناشران و درواقع 
بحث مالكيت فكري است. مسلما با محافظه كاري و اصرار بر 
محدودیت هاي بيشتر در حوزه علم ما نخواهيم توانست گامي 
به جلو برداریم. شرایط همه كشورها مانند كشورهاي اروپایي 
نيست كه از این نظر استقرار دارند. ما نياز به جهش هاي علمي 
جدي داریم و اال فاصله ما هميشه با آنها باقي مي ماند و مطمئنا 
بيشتر هم خواهد شد. هر نوع محدودیتي در این زمينه، دست 
و پاي ما را بيشتر خواهد بست؛ ضمن آنكه البته باید مسائل 

حقوقي را هم درنظر داشت.

كتابخانه هایــي هســت كه 
ميليون ها برگ ســند دارند، 
اما یك مورد آن هم فهرســت 

نشده است

 تا وقتي ایــن پایگاه ها كه منبع 
پژوهش هاي نو هستند در اختيار 
دانشجویان و استادان نباشند، 

علم پيشرفت نخواهد كرد

موج اول كرونا فرصت مغتنمــي بود براي 
پرسه زني در كتابخانه هاي دیجيتال وطني. 
این قضيه براي من البته نه از سر تفنن بلكه 
به خاطر پژوهشي بود كه دنبال مي كنم و مربوط مي شود به كتاب ها و ناشران فراموش شده 

4دهه اول قرني كه رو به اتمام است.
   نخستين برخوردم در این زمينه با كتابخانه ملي بود. از شروع كرونا، حضور فيزیكي 
در كتابخانه ملي تعطيل شد اما كتابخانه دیجيتال راهش باز ماند و ورود و استفاده البته 
براي اعضا به صورت آزاد و رایگان برقرار بود. من از قبل عضو كتابخانه بودم اما عضوگيري 
دیجيتال هم از همان موقع ها راه اندازي شد یعني اگر عضو نبودید و نباشيد با طي چند 
مرحله ساده عضو مي شوید و مي توانيد از كتابخانه دیجيتال استفاده كنيد. از آمار و ارقام 
تعداد كتاب هاي اسكن شده بي اطالعم اما كتاب هاي بسيار زیادي از چاپ سنگي گرفته تا 
چاپ سربي و حتي كتاب هاي چاپ جدید به صورت اسكن با كيفيت خوب در این درگاه 
وجود دارد. اسكن ها به راحتي قابل كپي و ذخيره در كامپيوتر خودتان هستند. در ماه هاي 
اوليه خبــري از آرم كتابخانه ملي نبود اما به تازگي یــك آرم كوچك در كنار هر صفحه 
اسكن اضافه شده است. اسناد و عكس هاي اسكن شده هم زیاد است البته در این زمينه 
محدودیت هایي وجود دارد مثال عكس هایي كه كليدواژه پهلوي در شناسنامه آنها وجود 

دارد قابل بازشدن و مشاهده نيستند.
  دومين كتابخانه اي كه در فضاي مجازي به آن مراجعه داشتم كتابخانه دیجيتال آستان 
قدس رضوي بود. ســامانه آنها از بقيه كتابخانه هاي وطني پيشرفته تر است البته تعداد 
كتاب هاي اسكن شده شان به اندازه كتابخانه ملي نيست. با عضویت در سایت مي توانيد 
از كتابخانه استفاده كنيد. كتاب هاي اسكن شــده با آرم آستان قدس در پس زمينه قابل 
مشاهده است اما قابل ذخيره سازي نيست. براي اینكه كتاب را داشته باشيد باید درخواست 
بدهيد. درخواست بررسي مي شــود. مدت زمان بررسي بســتگي به این دارد كه كتاب 
اسكن شده باشد یا نه. این قضيه در قوانين شان آمده كه فقط 20صفحه از هر كتاب قابل 
درخواست است ولي خيلي جدي نيست. من در بخش توضيحات درخواستم نوشتم همه 
صفحات كتاب را مي خواهم و با درخواستم موافقت شد و كتاب را كامل برایم فرستادند. 
اسكن هاي این كتابخانه از كتاب ها گاهي 2صفحه از كتاب را شامل مي شود و گاهي یك 
صفحه. هر اسكن از كتاب هم 100تومان قيمت دارد. یعني یك كتاب 100صفحه اي اگر 
هر صفحه اش یك فایل اسكن باشد مي شود به قرار 10000تومان و اگر 2صفحه اي اسكن 
شده باشد قيمتش مي شود 5000تومان. پرداخت هزینه از طریق سایت كتابخانه قابل 
انجام است و به محض پرداخت، فایل كتابي كه مي خواستيد قابل دانلود مي شود. اینكه همه 
كارها از قبيل جست وجو و درخواست و پرداخت هزینه و ارسال فایل و در آخر دانلود آن از 

طریق درگاه كتابخانه انجام مي شود كار را بسيار سریع و دلپذیر كرده است.
  سومين كتابخانه دیجيتال كه اتفاقي با آن برخورد كردم و فهميدم چه گنجينه اي از 
كتاب هاي 1300 تا 1350 را در خود دارد، كتابخانه آیت اهلل  بروجردي در مسجد اعظم 
قم بود. این گنجينه هم به خاطر وقفي است كه مرحوم محمد رمضاني صاحب انتشارات 
كالله خاور داشته و 40هزار جلد كتابي را كه در طول عمرش با چه مرارتي جمع آوري كرده 
و واقعا بعضي از نمونه هاي آن در هيچ كتابخانه اي پيدا نمي شود هم اكنون آنجا جاخوش 
كرده كه در این چندوقت به این نتيجه رســيدم كه چه جاي خوبي هم براي نگهداري 
این كتاب ها بوده است. مجموعه مرحوم رمضاني شــاید چون وقفي به حساب مي آمده 
خوشبختانه حفظ شده و به خاطر سن و سال كتاب ها، نفيس هم به شمار رفته، بنابراین همه 
كتاب ها كامل اسكن شده اند. زیرساخت هاي سایت كتابخانه آیت اهلل بروجردي به نظرم 
خوب است و در كار كردن هم سهولت دارد. همه اسكن ها در سایت قابل رویت هستند اما 
قابل ذخيره سازي نيستند. براي داشتن فایل ها باید درخواست بدهيد كه معموال خبري 
نمي شود تا خودتان تماس بگيرید. اما برخوردها با من در هر تماس انصافا خوب و دوستانه 
بوده است. بعد از تماس و تعيين مبلغ كه معموال هر صفحه 200تومان حساب مي شود با 

پرداخت مبلغ از درگاه سایت كتابخانه، فایل كتاب برایتان ایميل مي شود.
  برخورد آخرم با كتابخانه مركزي دانشگاه تهران بود.كتاب هاي اسكن شده كتابخانه 
دیجيتال دانشگاه تهران زیاد نيســت اما كتاب هاي زیادي در كتابخانه مركزي دانشگاه 
هست كه حتي در كتابخانه ملي وجود ندارد و درصورت درخواست برایتان اسكن مي كنند. 
زیرساخت هاي دیجيتال كتابخانه البته هنوز به قوت آن سه تاي دیگر كه نام بردم نيست. 
در یك مورد كه من با كتابي برخورد داشــتم كه در كتابخانه ملي ثبت نشده بود، براي 
درخواست كتاب با كتابخانه تماس گرفتم. همان موقع پشت تلفن كتاب را در سيستم پيدا 
كردند و فرستادند براي اسكن. فردا دوباره تماس گرفتم و فایل اسكن شده كتاب آماده بود 
اما اشكال اینجاست كه هنوز درگاهي براي پرداخت مبلغ در سایت كتابخانه وجود ندارد. 
در مورد خودم با تماس مجدد و گالیه، مشــكل حل شد به این ترتيب كه خانم متصدي 

مربوطه، فایل را بدون پرداخت هزینه برایم از طریق تلگرام ارسال كرد .

ديجيتالهايوطني
چند كتابخانه دیجيتال كه به كار محققان مي آید

مرتضيسيدينژاد
مستندساز و  پژوهشگر

شيوعكروناولزومرعايتقرنطينهخيليهارا
بهسمتاستفادهازمنابعديجيتالسوقدادو
كمبودهاومشكاتجديايراكهدراينزمينه
وجوددارد،آشكاركرد.اماواقعيتايناستكهمحققانوپژوهشگرانواقعي
سالهاستكهبااينكموكاستيهاآشناهستندوميدانندكهبرايپيداكردن
نســخهايخطيياكتابيقديمييامقالهيكمجلهوروزنامهبايدروزهاوماهها
وقتصرفكنندوچهبسادرآخرهمبهنتيجهنرسند.رسولجعفريان،روحاني

پژوهشگرياستكهبهواسطهدغدغههايپژوهشياشومسئوليتهاييكه
داشته،ضرورتتوسعهآرشــيوهايديجيتالرادرككردهودراينخصوص
اقداماتمهميانجامدادهاست.اوهماكنونرئيسكتابخانهمركزي،مركزاسنادو
تامينمنابععلميدانشگاهتهراناستودرمدتحضورشدراينسمت،فرصت
استفادهازبخشعمدهايازمنابعآرشيويدانشگاهتهرانرابرايعاقهمندان
فراهمكردهاســت.بااودربارهابعادمختلفمشــكاتديجيتالكردنمنابع

آرشيويوضرورتايناقدامصحبتكردهايم.

به تازگي كتابخانه ملي از سامانه هاي »حافظه ملي ايرانيان« 
و »سنا« رونمايي كرده است. با اينكه اين كار هنوز در شروع 
راه است و براي اظهارنظر درباره آن به گذر زمان نياز است، 
در اين باره چه فكری مي كنيد؟ براي اينكه اين اقدام بعد از 

مدتي دچار ركود نشود، چه پيشنهادي داريد؟
درســامانهحافظهمليايرانيانكه4بخشدارد،بخشيكهبرايمناهميت
دارد،شــبكهكتابخانهكشوراســتكهبتوانتماممتاديتايكتابخانههاي
بزرگرايكجاداشــت.پيشازاينپايگاهlib.irدراينزمينهفعالبودكه
آفايندادههايبيشــتركتابخانههايبزرگراداشتوبرايپژوهشگران
بسيارمفيدبودوهست،امامتأســفانهمدتياستكهتغييرينكردهاست.
مشابهآنسامانهدركتابخانهمليايجادشدهكهاميدوارمكارايياشبيشتر
باشدوآناينعملكند.بررسيهاياوليهدراينبرنامه،شروعخوبيرانشان
ميدهد،امامسلمابايدمنتظربودتانتايجبهتريبهدستآيد.سامانهديگر،
جستوجوييكپارچهنسخخطياســت.ميدانيدطيسالهايگذشته،
جناباستادمصطفيدرايتي،فهرستگاننســخخطيايرانراآمادهكرد.
قبلازايشان،پايگاهhttp://aghabozorg.ir/بودوهستكهاطاعات
نزديكبه250هزارنسخهدرآنهست؛البتهنهمتننسخهها.آقايدرايتي
بانگارش»دنا«)چاپمجلسدرزمانمديريتبنده(وبعداانتشــار»فنخا«
دردورهجديد،بهصورتفيزيكيوچاپي،ايــناطاعاترابازدرحدهمان
دادههايكتابشناسانهبيشــتركرد.اخيرا،اينبرنامه،شــاملمتاديتاي
نسخههايخطيبالغبريكميليونازنسخههايايرانوعراق،درپايگاهي
دركتابخانهمليعرضهشدهكهكارسودمندياست.طبعااينهمانبرنامه
آقايدرايتياستكهخوشبختانهاينبارراضيشدهآنرانهبهصورتكتاب،
بلكهبهصورتالكترونيكيودرقالبيكاپليكيشنعرضهكند؛كاريكهبايد
10سالقبلميشدوايشانراضيبهاينكارنبود.همچنين،پايگاهنشريات
كشوردرحدمتاديتانســبتبهعناويننشرياتوديدنشماريازنشريات
ديجيتالشده،جزوپايگاههايياستكهدركتابخانهمليافتتاحشدهاست.
بايدصبركردوديداينســامانههاتاچهاندازهكاراييدارد.ايناقدامات،نه
درزمينهديجيتالكردنكتابها،بلكهدرحدمتاديتاكارهايخوبياست،

مشروطبرآنكهدرارائه،نقصينداشتهباشد.ازشروعآنبايدخوشحالبود.
مشكلعمدهكارهايمانداشتنجامعيتاست؛اينكهشمانميدانيدوقتي
ســرچميكنيد،همهمنابعراديدهايدياخير.كتابخانهمركزيدانشگاهدر
دادنديتاهايكتابخانههايخوددرحوزهكتابونشريات،همكاريكاملي
باكتابخانهمليداشتواميدداردكهاينهمكارينيزادامهيابد.آنچهمانياز
داريم،عاوهبريكپارچهكردنمعلوماتكتابشناســانه،گسترشكتابخانه
ديجيتالازنظراشتمالبرمحتوايمتوناست.بحثهمنبايدصرفاگذاشتن
فايلباشد،بلكهجستوجودرآنها،وجوداوسيآروامكاناتهوشمندديگر
درجستوجوميبايدموردتوجهماقرارگيرد.دراينجا،داشتننيروهايزبده،
مديريتخوبومتمركز،پرهيزازحاشيهرويواختصاصبودجهموردنياز

است.پيششرطهمهاينها،داشتندركدرستازاينمسائلاست.

گفت وگو با رسول جعفریان رئيس كتابخانه مركزي دانشگاه تهران

ما به انقالب ديجيتال نياز داريم
محمدناصراحدي

روزنامه نگار

گفت و گو
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كيوسك

امروز بــراي اولين بــار هواپيمایي 
اسرائيلي به طور رسمي وارد فرودگاه گزارش

بين المللي ابوظبي مي شود. پيش از 
این برقراري هرگونه روابط رســمي ميان طرفين 
براساس قوانين دولت امارات ممنوع بود، اما حاال با 
توافق سه جانبه امارات، اسرائيل و آمریكا )23مرداد( 
در جهت عادي سازي روابط، زمينه براي اتفاقاتي 
نظير سفرهاي رسمي مقامات، مالقات هاي علني، 
انعقاد توافقنامه هاي رسمي و... فراهم شده است. 
پيش از این قــرار بود مقامات نظامــي و امنيتي، 
ازجمله رئيس موساد و فرماندهان ارتش اسرائيل 
نيز در این هواپيما حضور داشته باشند، اما به دالیلي 
كه روشن نيســت، ســفر این هيأت به هفته بعد 
موكول شده و امروز تنها مقامات مدني، مانند وزراي 
گردشگري و كشــاورزي از تل آویو عازم ابوظبي 
شده اند. این پرواز از طریق شركت هوایي »عال« 
اسرائيل و از مبدأ فرودگاه بن گوریون صورت گرفته 

است.
همچنين رویترز مدعی شــد بنياميــن نتانياهو، 
نخست وزیر رژیم صهيونيستی نيز در این هواپيما 
كه از آســمان عربستان ســعودی عبور می كند 
حضور خواهد داشت. این خبر تا ساعات پایانی روز 
یكشنبه از سوی هيچ منبعی در اسرائيل و امارات 

تایيد نشد.
جالب آنكه عالوه بر هيأت دولتي اســرائيل، جرد 
كوشنر، مشاور ارشــد و داماد دونالد ترامپ نيز در 
این پرواز حضور دارد. او پيــش از ترك تل آویو به 
شبكه 13تلویزیون دولت اســرائيل گفت: من به 
نمایندگي از دولت آمریكا بــراي تقویت روابط دو 
طرف عازم ابوظبي مي شوم. هنوز جزئيات مهمي 
در مســير عادي ســازي روابط امارات و اسرائيل 
باقي مانده كه باید بر سر آنها بحث و رایزني شود؛ 
ازجمله تاسيس سفارت ها، روابط تجاري و چگونگي 
صدور ویزا. از ســوي دیگر و یك روز مانده به این 
پرواز تاریخي، دولت امارات به طور رســمي قانون 
ممنوعيت تعامــل تجاري-دیپلماســي با رژیم 
صهيونيستي را براساس حكم شيخ خليفه بن زاید 
آل نهيان ملغي كرد. خبرگزاري دولتي امارات روز 
گذشته با انتشار بيانيه اي دولتي در این باره نوشت: 
در چارچوب تالش هاي دولت امارات براي توسعه 

روابط همه جانبه با اســرائيل و از طریق طراحي 
نقشــه راه مشــترك، با هدف برقراري روابط دو 
جانبه، پيشرفت اقتصادي و تقویت همكاري هاي 
تكنولوژیك، قانــون ممنوعيت تعامــل با دولت 

اسرائيل رسما ملغي مي گردد.
شــبكه الجزیره به نقل از منابع آگاه مدعي شده 
حجم تعامل تجاري دو طرف قرار است در جریان 
نخستين قرارداد تا ســقف 4ميليارد دالر در سال 
تعيين شود؛ رقمي كه ممكن اســت در آینده اي 
نزدیك تا 3و یا حتي 4برابر نيز افزایش یابد. الون 
شوســتر، وزیر كشاورزي اســرائيل پيش از ترك 
سرزمين هاي اشغالي به مقصد ابوظبي گفت: براي 
همكاري با امارات در زمينه تامين امنيت غذایي، 
انتقــال تكنولوژي هاي مدرن تصفيــه آب دریا و 
كشت محصول در مناطق صحرایي آمادگي داریم. 
او تأكيد كرد: با پول هاي امارات و تخصص هاي ما 
مي توانيم گام هاي بزرگي در مسير توسعه برداریم!

هشدار كوشنر به عربســتان درباره بايدن و 
ايران

درحالي كه انتظار مي رفت توافــق علني امارات 
و اسرائيل با اقدامات مشــابه متحدان امارات در 
كشورهاي عربي براي عادي سازي روابط با رژیم 
صهيونيستي همراه شود، اما مجموعه واكنش هاي 
كشورهایي نظير سودان، عربستان، مراكش و حتي 
بحرین نشــان مي دهد هنوز براي چنين تحول 
بزرگي در جهان عرب آمادگي الزم وجود ندارد؛ 
به گونه اي كه تمام این كشــورها ضمن استقبال 
از تصميم امارات اعالم كردند فعال برنامه اي براي 

تغيير وضعيت روابط خود با اسرائيل ندارند.
برخي رسانه هاي صهيونيستي ازجمله »اسرائيل 
امروز« )نزدیك بــه نتانياهو( این مســئله را به 
موضع منفي سعودي ها نســبت به توافق امارات 
و اسرائيل نسبت داده اند. در گزارش این روزنامه 
آمده: عربستان نسبت به تقویت چشمگير جایگاه 
امارات در جهان عرب نگران اســت و دیگر مانند 
گذشته تمایلي به همراهي با برنامه هاي این كشور 
در سطح منطقه ندارد. پاسخ هاي منفي رهبران 
سودان و بحرین به درخواست مایك پمپئو براي 
عادي سازي روابط با اسرائيل تا پيش از انتخابات 

آمریكا به خوبي نشان دهنده این واقعيت است.
بر این اساس به نظر مي رسد فشارهاي دولت ترامپ 
بر عربستان براي ورود به باشگاه دوستان اسرائيل 

در منطقه تا پيش از انتخابات ریاســت جمهوري 
آمریكا افزایش یابد. در این زمينه، روزنامه یدیعوت 
احرونوت روز گذشته به نقل از منابع آگاه مدعي 
شــد: كوشــنر به وليعهد ســعودي درباره عدم 
 مشاركت وي در مراسم رونمایي از توافق امارات 
و اسرائيل هشــدار داده اســت. براساس گزارش 
این روزنامه، كوشــنر به محمد بن سلمان گفته: 
درصورت عدم مشاركت رهبران سعودي و بحرین 
در این مراســم، احتمال پيروزي جــو بایدن در 
انتخابات تقویت مي شود؛ امري كه به معناي تكرار 
مذاكرات با ایران و تضعيف موقعيت بن سلمان در 

كاخ سفيد خواهد بود.
یدیعوت احرونوت همچنين در تحليل این تحوالت 
مي نویســد: با وجود آنكه كار توافق ميان امارات 
و اسرائيل عمال به نتيجه رســيده، اما از دید كاخ 
ســفيد، این توافق بدون ورود رســمي عربستان 
سعودي ارزش تبليغاتي چنداني نخواهد داشت. 
تمام اینها در حالي است كه گفته مي شود امروز 
و همزمان با ســفر هيأت اســرائيلي به ابوظبي، 
یك هيأت سعودي نيز عازم این شهر شده است. 
یدیعوت احرونوت ســفر این هيأت را در نتيجه 
فشارهاي مستقيم كوشــنر بر وليعهد سعودي و 
با هدف زمينه سازي براي توافق ميان عربستان و 

رژیم صهيونيستي به شمار آورده است.
برخي منابع عربــي، اصلي ترین دليل عدم تمایل 
سعودي به تكرار سناریوي امارات را مواضع شخص 
سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان مي دانند. 
روزنامه العربــي الجدید در این باره مي نویســد: 
ســلمان در دوران جواني و ميانسالي، مهم ترین 
رابط ميان پادشاهي سعودي با گروه هاي جهادي 
فعال در منطقه، ازجمله مقاومت فلســطين بوده 
اســت و پذیرش چنين توافقي براي عادي سازي 
علني روابط عربستان و اسرائيل از سوي او امري 
محال به نظر مي رسد. این در حالي است كه شك 
و تردیدهاي اساسي نسبت به سالمت جسمي و 
رواني سلمان وجود دارد، تا جایي كه برخي منابع 
طي ســال هاي گذشــته از بيماري آلزایمر براي 

توصيف وضعيت وي استفاده كرده اند.
درصورتي كه فشارهاي آمریكا بر دولت عربستان 
به نتيجه برسد و این كشور برقراري روابط رسمي با 
اسرائيل را بپذیرد، مي توان پيش بيني كرد كه تعداد 
قابل توجهي از كشورهاي عربي دیگر نيز از تابوي 
عادي سازي  روابط با رژیم صهيونيستي عبور كنند.

نخستين هيأت رژیم صهيونيستي با هدف توسعه روابط سياسي و تجاري امروز وارد امارات مي شود
پاي اسرائيلي ها به خليج فارس باز شد

  آنچه باعث هراس پوتين شده است

   آبگزيت )اشاره به استعفاي 
ناگهاني شينزو آبه؛ نخست وزير ژاپن(

   همزمان با ورود اعتراض هاي 
بيت المقدس به هفته دهم، 20 هزار نفر 

خواستار استعفاي نتانياهو شدند

   شركت هاي اماراتي مي توانند با 
اسرائيل تجارت كنند

   نبرد مديترانه؛ تركيه حاضر به 
عقب نشينی نيست

   در انتظار گزينه حريری

رامي خوري
استاد روزنامه نگاري دانشگاه آمریكایي بيروت

ادامه اعتراض هاي خياباني عليه نژادپرســتي در آمریكا در كنار 
شيوع كرونا به بزرگ ترین دردسر دونالد ترامپ در هفته هاي باقي 
مانده تا انتخابات ریاســت جمهوري تبدیل شده است؛ وضعيتي 
كه با كشته شدن یكي از هواداران او در درگيري با مخالفانش در 
شهر پورتلند در شمال غرب آمریكا به یك بحران جدي تر تبدیل 

شده است.
دونالد ترامپ دیروز در واكنش به ماجراي پورتلند، شــهردار این 
شهر را مورد انتقاد شــدید قرار داد و از او خواست هرچه سریع تر 
براي تحت كنترل در آوردن اوضاع از نيروهاي ارتش استفاده كند. 
او در پستي تویيتري تد ویلر را متهم كرد كه طي 95روزي كه از 
آغاز اعتراض ها مي گذرد، تنها نظاره گر بوده است. ترامپ شهردار 
پورتلند را »احمق« خواند و وضعيت ناامني ها در این شهر را نتيجه 
ناتواني او در مدیریت بحران دانست. ترامپ رقيب دمكراتش در 
انتخابات پيش رو را هم از حمالت تند و تيزش بي نصيب نگذاشت 
و در تویيتي دیگر نوشــت: »شــهردار پورتلند مثــل جو بایدن 

خواب آلو، بي كفایت است.«
شــهردار پورتلند روز جمعه در نامــه اي سرگشــاده از دونالد 
ترامپ خواسته بود از دخالت در امور شــهرهاي مختلف آمریكا 
خودداري كند و اجازه دهد مسئوالن در هر شهري خود در مورد 
شيوه كنترل اوضاع تصميم بگيرند. او با ورود نيروهاي ارتش به 
پورتلند مخالف است و اعالم كرده نيروهاي پليس مستقر در این 
شهر توانایي مقابله با تخریب ساختمان ها و فروشگاه ها را دارند. 
شهردار پورتلند در نامه خود جمله اي آورده كه در روزهاي اخير 
هياهوي بسيار به پا كرده است. او خطاب به دونالد ترامپ نوشته 
است: »ما به سياست تفرقه افكنانه و عوام فریبا نه تو نيازي نداریم. 
شهروندان پورتلند دست تو را خوانده اند. ما مدیریت فاجعه بار تو 
در بحران كرونا را دیده ایم و همه مي دانيم كه دامن زدن به آشوب  
و خرابكاري ، تنها برگ برنده تو در انتخابات ریاســت جمهوري 

است.«

آمریكا بيش از 3 ماه اســت كه صحنه اعتراض هاي خياباني عليه 
نژادپرستي است و این وضعيت جامعه آمریكا را بيش از پيش به 
یك جامعه دو قطبي ميان طرفداران برتري نژاد سفيد كه حاميان 
اصلي دونالد ترامپ هســتند و دیگران تبدیل كرده است. در این 
ميان، شــهر پورتلند در شــمال غرب آمریكا صحنه خشن ترین 
رویارویي  ها ميان معترضان به اقدامات تبعيض آميز عليه سياهان 

و نيروهاي پليس بوده است. 
طي این مــدت، این معترضان بــه دولت بوده اند كــه اغلب در 
خيابان ها تظاهرات كرده و با نيروهاي پليس درگير مي شدند. در 
روزهاي اخير اما گروه هاي راست افراطي كه به برتري نژاد سفيد 
معتقدند نيز به خيابان ها آمده اند تــا در برابر طرفداران جنبش 
سياهان قدرت نمایي كنند. نتيجه این قدرت نمایي، كشته شدن 
یكي از هواداران گروه »نجواي وطن پرستي« بود. او در اثر شليك 

گلوله و در درگيري با مخالفان دونالد ترامپ كشته شده است.
دونالد ترامپ تاكنون بارها دمكرات ها را مسئول وضعيت 2 قطبي 
ایجاد شده در جامعه آمریكا و درگيري هاي خياباني ميان مردم 
دانسته است. او از همين مسئله به عنوان حربه اي براي ترساندن 
رأی  دهندگان آمریكایي از به قدرت رسيدن جو بایدن استفاده 

كرده است. 
ترامپ در مقابل، شعار »قانون و نظم« داده و وعده اش باز گرداندن 
آرامش به خيابان ها در سراســر آمریكا درصــورت پيروزي در 

انتخابات است.

انتخابات آمريكا

حزب اهلل و لبنان جديد

انفجــار در بنــدر بيــروت، در 
پيكربنــدي سياســي لبنــان نگاه

به عنوان یــك نقطه عطف ثبت 
خواهد شد. این انفجار كه حدود 200كشته و بيش از 6هزار مجروح و ویراني 
بخش هاي بزرگي از شهر را به جا گذاشته  است، جنبش اعتراضي لبنان را هم 
زنده كرده است. این جنبش اعتراضي از حدود یك سال قبل در تالش براي 
بيرون كردن كل طبقه سياســي حاكم لبنان آغاز شد. سال گذشته وقتي 
اقتصاد لبنان زیر بار بدهي سنگين و سوءمدیریت سرانجام فروپاشيد، بسياري 
از مردم لبنان دریافتند كه در كشور خودشان سلب اختيار، به حاشيه رانده و 
تنها رها شده اند و خدمات عمومي و اوليه كمي از سوي دولت ارائه مي شود و 

اميدي هم به آینده نيست.
ده ها هزار شهروندي كه از سه شنبه انفجار بيروت به خيابان ها آمدند، ابعاد 
جدیدي از بي اعتمادي و خشم به دولت را نشــان دادند؛ دولتي كه از نظر 
معترضان ناتواني و بي توجهي اش بــه وضعيت مردم باعث وقوع این انفجار 
شده است. هدف خشم مردم در این اعتراض ها، طبقه سياسي حاكمي است 
كه مدت هاست بر آنها حكومت كرده و آنها و كل اقتصاد را به ورشكستگي 

و بدهي كشانده است.
حمله به وزارتخانه ها و تصرف ساختمان هاي عمومي نشان مي دهد كه مردم 
مي خواهند خودشان كنترل مستقيم دولت را به دست بگيرند و نمي خواهند 
اجازه دهند همان سياستمداران بي توجه، فاسد و غافل كنترل قدرت را در 
دست داشته باشند. شعار معترضان »همه یعني همه« بارها تكرار شده و مردم 
خشم شان را عليه همه نيروهاي سياسي ابراز كرده اند. معترضان همچنين 
به حزب اهلل هم به عنوان عضوي از طبقه حاكم انتقاد صریح كرده اند. وقایع 
روزهاي گذشته، معدود كانون هاي قدرتي كه در لبنان باقي مانده و با هم 
درگير هستند یا مي توانند درباره گذار به یك سيستم حاكميتي جدید با هم 

مذاكره كنند را نمایان كرده است.
لبناني ها به شــدت به گروه هاي سياســي حاكم بي اعتماد هســتند. آنها 

درخواست كرده اند كه كمك كنندگان خارجي كمك هاي انسان دوستانه 
را از كانال دولت ارائه نكنند چرا كه مي ترســند این كمك ها به یغما رود یا 
به گروه هاي خاص برسد. شورش شــهروندان پيام خود را رسانده و درون 
طبقه حاكم شكاف ایجاد كرده است. موج اســتعفاها از درون دولت و بعد 
نمایندگان مجلس شروع شد و ســرانجام به كناره گيري نخست وزیر و كل 

كابينه منجر شد.
لبنان همان وضعيتي را تجربه مي كند كه كشورهاي عرب دیگر از سال2010 
تجربه كرده اند: نيروي توقف ناپذیر شــهروندان خشــمگين و به حاشيه 
رانده شده در خيابان كه به دنبال به زیركشيدن ساختار قدرت هستند. اما 
ساختار قدرت در لبنان با دیگر كشورهاي عربي متفاوت است و به چالش 
كشيدنش دشوارتر. احزاب سني، مسيحي، دروزي و دیگر گروه هاي مذهبي 
نشــان داده اند كه هنگام بروز تهدید و خطر، كمي عقب نشيني مي كنند و 
تقســيم قدرت را تغييراتي مي دهند ولي همچنان در حاكميت و در بازي 

پول و قدرت مي مانند.
وقایع ســال گذشــته، احزاب عمده مذهبي و فرقه اي را در چشم اكثریت 
مردم لبنان ازجمله بعضي از حاميان خود این احزاب بي اعتبار كرد؛ چرا كه 
استانداردهاي زندگي و معيشت خود این حاميان هم مانند همه مردم لبنان 
وخيم شده است. اكنون این احزاب هيچ كدام به تنهایي نمي توانند جلوي 
درخواست ها براي تغييرات ساختاري را بگيرند. همانطور كه در سال هاي 
اخير دیده ایم، احزابــي مانند جنبش آزاد ميهني ميشــل عون و جنبش 

المستقبل سعد حریري تنها مي توانند با حمایت حزب اهلل حكومت كنند.
حزب اهلل اما وضعيتي متفاوت دارد. حــزب اهلل از نظر نظامي قدرتمندتر از 
دولت است و از هر سازمان فرقه اي مذهبي دیگري، منسجم تر است. حزب اهلل 
همچنين از نظر ساختاري با ایران، ســوریه و دیگر گروه هاي شبه  نظامي 
منطقه كه به جبهه مقاومت مشهور هستند، مرتبط است. حزب اهلل عمدتا 
پشت صحنه و از طریق اتحاد و هم پيماني هاي پویا و تغييرپذیر با گروه هاي 
پيشرو مسيحي، شيعه و سني در دولت هاي مختلف كار مي كند. ما احتماال 
وارد مرحله اي در لبنان شده ایم كه 2بازیگر قدرتمند و مؤثر ظهور كرده  اند: 
حزب اهلل و توده مردم. مردم غيرهماهنگ هســتند اما غيرقابل توقف هم 
هســتند. آنها با جنبش اعتراضي خود مي خواهند ساختار قدرت كنوني را 

با یك سيستم حكومتي دمكراتيك تر و مبتني بر قانون جایگزین كنند.
اگر معترضان حمایت هاي خود را در یك روند سياسي متمركز هدایت كنند، 
مي توانند با نخبگان سياسي یا وارد تعامل شوند یا آنها را بركنار كنند، بعد 

انتخابات پارلماني برگزار كنند كه با نظارت گروه هاي مستقل همراه باشد. 
این درواقع 2خواسته اصلي معترضان است. باید منتظر مذاكرات فشرده اي 
باشيم؛ مذاكره بر سر قانون جدید و غيرفرقه اي انتخابات كه امكان برگزاري 
انتخابات جدید را فراهم كند و نتيجه آن انتخاب رئيس جمهوري جدید و یك 
سيستم حكومتي تازه باشد. این روند در وضعيت ایده آل باید توسط دولت 
انتقالي و اضطراري متشكل از تكنوكرات هاي معتبر و متمركز بر اقتصاد و 

برآمده از اكثریت مردم هدایت شود.
بسياري از حاكمان فرقه اي مذهبي بي اعتبار شده كنوني با این روند مخالف 
هستند اما حزب اهلل احتماال با شــرایطي این را مي پذیرد. حزب اهلل اجازه 
نمي دهد دولت و حكومت لبنان فرو بپاشــد و از ســوي دیگر نمي خواهد 
لبنان را به تنهایي اداره كند. همزمان اما نمي خواهد سالح هاي پيشرفته  و 
توانایي هایش را كه دوبار اسرائيل را به آتش بس مجبور كرد، تسليم كند. این 

سالح ها و توانایي ها، باعث بازدارندگي در مرز لبنان و اسرائيل شده است.
بنابراین چالش بزرگ براي معترضان و همه لبناني ها اكنون این است: آیا 
شهروندان و حزب اهلل به توافق مصالحه اي مي رسند كه امكان تشكيل یك 
دولت جدي و توانا براي هدایت دوره طوالنــي انتقالي را فراهم كند و روند 
احياي كشور را در عين حفظ سالح حزب اهلل و دور نگه داشتن این موضوع از 
ميز مذاكره كليد بزند؟ و اگر روزي برسد كه مردم لبنان از حزب اهلل بخواهند 
توانایي هاي مستقل نظامي  اش را كنار بگذارد، آیا مي توان تصور كرد كه این 
توانایي ها زیرمجموعه وزارت دفاع و در یك سيســتم امنيت مرزي واحد 

تجميع شود؟
بسياري از لبناني ها سال هاست كه به این احتماالت فكر مي كنند اما هيچ 
توافقي به دست نيامده است. باید پذیرفت این وضعيت سيستم حاكميتي 

فاسد قدیمي امكان داده مدت ها در قدرت بماند. 
اكنون زمان تعيين كننده فرارسيده است. دیگر چيزي براي یغما بردن از مردم 
باقي نمانده و مردم دیگر صبر ندارند و مي خواهند همه رهبران سياسي را 
به دار بياویزند. در این شرایط حزب اهلل باید استراتژي جدیدي تدوین كند 
كه هم به نفع خودش باشد و هم به نفع مردم ناراضي خيابان. لبنان انتخاب 
دیگري ندارد غيراز اینكه به ســمت پيكربندي مجدد نظام سياسي برود. 
نخبگان حاكم بارها شكست خورده اند و مردم بيش از یك بار دست به خيزش 
زده  اند. این بار آنها تا وقتي عزت و شهروندي شان را بازنيابند و یك حكومت 

كارآمد مستقر نكنند، از پا نمي نشينند.
منبع: الجزيره

نصراهلل: اگر همه جهان هم با 
اسرائيل سازش كنند، ما آن را 

به رسميت نمي شناسيم
دبيــركل حــزب اهلل لبنان طــي ســخناني منطقه 
خاورميانه را ميدان تقابل ميان حق و باطل توصيف 
كرد و در این رویارویي، اسرائيل را جبهه باطل خواند 
و گفت: »حق فلسطيني هاست كه از بحر تا نهر كشور 
خود را تشكيل دهند و حق مردم سوریه و لبنان است 
كه اراضي خــود را بازپس گيرند. حــزب اهلل لبنان و 
مقاومت اســالمي در روز دهم محرم بر التزام قاطع 
خود براي دشــمني با این رژیم تأكيد مي كنيم و اگر 
تمامي جهان اســرائيل را به رسميت بشناسند ما به 

رسميت نخواهيم شناخت.«
سيد حسن نصراهلل كه به مناسبت روز عاشورا سخن 
مي گفت به عادي ســازي روابط ميان امارات و رژیم 
صهيونيســتي اشــاره كرد و گفت كه ابوظبي با این 
كار، به جهان عرب خيانت كرده است. او گفت: »اما 
اسرائيلي ها مانع از آبروریزي آنها نشدند و گفتند كه 
در قبال ســازش حاضر به توقف طرح اشــغال كرانه 
باختري نيستند. اسرائيل با فروش جنگنده اف-35 به 
امارات هم مخالفت كرد، چرا كه تالش دارد با برتري 
نظامي، موجودیــت خود را تضمين كنــد، بنابراین 
اماراتي ها در قبال خواري و ذلــت و اهانت، حاضر به 

سازش شدند.«

نصراهلل آمریكا را هم عضو دیگر جبهه باطل دانســت 
و گفت: »این كشور خواهان سيطره و تسلط بر دیگر 
كشورهاســت و به دنبال تــاراج نفــت و گاز و اموال 
منطقه است.« او سياســت آمریكا در قبال فلسطين، 
یمن، سوریه، لبنان، عراق و ایران را مظاهر دشمني و 
اقدامات متجاوزانه این كشور در خاورميانه دانست و 
گفت: »در برابر این تجاوزگری ها راهی جز این نداریم 
كه بگویيــم در جبهه حق قرار می گيریــم و در برابر 
باطل بودن آمریكا می ایستيم. همان گونه كه در طول 
سال های گذشــته در لبنان پيروز شدیم و مجاهدین 
در یمن پيروز شــده اند و همانگونه كه عراق و سوریه 
بر داعش غلبه كرده و ایران در تمامی سال های جنگ 
و فشار ایستادگی كرده اســت. آینده این درگيری و 
جنگ در فلســطين و منطقه نيز پيروزی برای حق 
است. یكی از نشــانه های پيروزی این است كه محور 
مقاومت وارد جنگی جهان شمول و فراگير شد و پيروز 

از آن بيرون آمد.«
دبيركل حزب اهلل لبنان به مسائل داخلي این كشور نيز 
پرداخت و درخصوص تشكيل دولت گفت كه اميدوار 
اســت فراكســيون هاي پارلماني لبنان روز دوشنبه 
نامزد تشكيل كابينه را معرفي كنند. او گفت: »لبنان 
به نخست وزیري نياز دارد كه بتواند وضعيت اقتصادي 
و زندگي مردم را بهبود بخشدو ضمن بازسازي، دست 
به اصالحات بزند.« او از تــالش امانوئل مكرون براي 
رسيدن به یك توافق سياسي در لبنان استقبال كرد و 
گفت: »ما از هر نوع بررسي به دور از جنجال براي نيل 
به یك توافق سياسي اســتقبال مي كنيم اما به شرط 
اینكه ایــن گفت و گوها بــا اراده و رضایت گروه هاي 

سياسي مختلف باشد.«
 او اضافه كرد: »هر دولــت و حكومت و پارلماني باید 
آرزوها و خواسته هاي مردم را محقق كند، اما جمعيت 
لبنان 5 ميليون نفر است و از كجا باید خواسته مردم 
لبنان را تشــخيص داد؟ آیا مي توان با تظاهرات این 
مســئله را فهميد؟ اگر هزار نفر به خيابان آمدند آیا 
حرف آنها خواســته مردم اســت، ده هزار نفر آمدند 
چه؟ باید بر اســاس یك مالك  توافق شود و پس از 
آن حكومت و جامعه جهاني باید به خواســته مردم 
احترام بگذارد. آیا مي توان به همه پرسي اعتماد كرد و 
رأي گيري انجام داد؟ آیا انتخابات پارلماني نياز است 
تا موضع مردم مشخص شود؟ هر آنچه مي خواهيد، ما 
حاضر به انجامش هستيم، اما باید این مسئله یك بار 
براي هميشه مشخص شــود تا دیگر كســي نتواند 

خواسته خود را به نام مردم جلوه دهد.«
 سيد حسن نصراهلل به حادثه انفجار بيروت نيز اشاره 
كرد و گفت كه مســئوالن قضایي باید بدون تعارف و 
سستي این موضوع را پيش ببرند و نباید خون »شهدا« 
و مجروحين ضایع شود. او همچنين خواستار تسریع 
در پرداخت غرامت شد و از ارتش و نهادهاي مربوطه 
نيز خواســت تا نتایج تحقيقات خود را اعالم كنند تا 

جلوي افترا بستن ها و دروغ ها گرفته شود. 
نصراهلل به حمالت اخير رژیم صهيونيستي به اطراف 
فرودگاه دمشق كه به شهادت »علي كامل محسن« 
منجر شد نيز اشــاره كرد و گفت: »حزب اهلل به دنبال 
مجازات قاتالن و تثبيت موازنه پاســخگویي از سال 
2006 به این سو است. اگر حزب اهلل مي خواست پاسخ 
دهد و با آن روحيه خود را باال ببرد یا مانور رســانه اي 
بدهد، همان روز اول ایــن كار را مي كرد، اما حزب اهلل 
به دنبال كار رســانه اي نيســت، بلكه  دنبال تثبيت 
معادله و موازنه است و اســرائيل باید بفهمد كه اگر 
یكي از نيروهاي حزب اهلل را به شهادت برساند، یكي از 

نيروهایش كشته خواهد شد.« 

آشوب گري رئيس جمهور ضدآشوب

سياوش فالح پور
خبرنگار
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ســاليان درازي پيــش، در نهم شــهریور صمد 
بهرنگي، نویسنده معروف و معلم روستاهاي 
آذربایجان شــرقي در رود ارس غرق شــد و 
دیده از جهان فروبست. بهرنگي اهل نگارش 
كتاب هاي »طرفدار نوشت« نبود و به مانند 

اكثر نویسندگان، شاعران و هنرمندان 
ما دنبال رضایت خاطر خواننده و راضي 

كردن مخاطبان خود نبود. صمــد بهرنگي با اینكه چندان 
سوادي نداشت )درمقایسه با فضال و استادان واقعي( همواره 
دنبال تقویت ماهيچه هاي فكري و ذهني و تعقلي خود بود 
و تاب آوري او در لحظات مرزي زندگي انسان، یعني لحظه 
مرگ، عجيب و بــزرگ بود و به هيچ وجــه »خودبيماري 
انگاري« و نق زدن بســياري از روشنفكران و هنرمندان را 
نداشت. با اینكه شاعران و شعر را هميشه ارج مي نهاد ولي 
متأســفانه به دليل ایدئولوژي زدگــي و چپ گرایي »ادب 
تعليمي« را آن هــم در قالب ایدئولوژي چپ بســيار ارج 
مي نهاد و با شعر امروز در حد شعاري آن موافق بود و شعر 
حجم و شعر ناب را به شدت رد مي كرد. همانگونه كه گفتم 
او سواد چنداني نداشت ولي شعور و شهامت فراوانی داشت. 
صمد، فارغ التحصيل دانشســراي مقدماتي تبریز بود كه 
پس از فراغت به عنوان معلم، عازم روستاهاي اطراف تبریز 
شد. بهرنگي براي رفتن به مثال سرزمين موعود خود یعني 
شوروي و مسكو )كه به قول آقاي امير هوشنگ ابتهاج كه 
مي گفت مدتي است در همســایه من خوانده خروس كه 
بعد ها دیدیم آن خروس هم دالر تخم گذاشــت( با اینكه 
شــناگر ماهري نبود، خود را بــه رود ارس انداخت و غرق 
شد و تأكيدها و سفارش هاي غالمحسين ساعدي و دكتر 
ترابي و فرزانه و چندین تن دیگر را گوش نكرد. این را هم 
یادآور شوم كه بهرنگي در تبریز همشــهري من بود و در 
محله چرنداب بود و من در محله شــش گالن. سن من از 
او كمتر و همواره نام او برایم بسيار باارزش بود و بعد ها كه 
در خيابان فردوسي تبریز به قهوه خانه »باستان« مي رفتم، 
دوستان او هنوز در تبریز بودند و سني از آنها گذشته بود. 
بزرگ ترین ویژگي بهرنگي، عشق و عالقه او به تدریس در 
دبستان هاي روستاها بود. بهرنگي مي خواست آموزش را از 
فكر و ذهن كودكان آغاز كند. كتاب و اثر سياسي معروف او 
یعني »ماهي سياه كوچولو« وقتي به چاپ رسيد به سرعت 
نایاب شد و كانون پرورش فكري كودكان چندین بار آن را 
چاپ كرد كه در هر چاپ به ســرعت كتاب نایاب مي شد و 
پس از چاپ هاي مكرر، به طور قاچاق و زیرزميني و افست 
هم منتشر شد. ماهي ســياه كوچولو، از دوران مشروطيت 
تا كنون باالترین تيراژ انتشــار را داشته، قهرمان این كتاب 

نماد مبارزه با استبداد است.
در بهرنگي روزمرگي كه پایه و اســاس آن عادت است وجود 
نداشــت و از نظر زندگي شــخصي هم به شــدت از غذاها و 
گوشت هاي احشامي پرهيز مي كرد. هاضمه ادراكي اش تيز 
بود و به آثار و عقاید فرجام نگر مي اندیشيد و توجه داشت، نه 
به ماساژ هاي فكري. او مرگ را تنها در راه مبارزه مي خواست. 
مرگ بــراي او پایان مبــارزه بود و چون مارتيــن هایدگر را 
مثل بسياري از روشــنفكران ، نویســندگان و اندیشمندان 
نمي فهميد، نمي توانســت قبول كند كه مرگ یك »امكان« 

است نه پایان و به شدت با خنثي شدگي مبارزه مي كرد. 

اي پســر، به روزگاِر خاِل تو ]دایي تو[ سلطان مسعود 
چون به پادشاهي نشســت، طریِق مردانگي و شجاعت 
نيك دانستي اما طریِق ُملك داشتن نه. از پادشاهي، با 

كنيزكان معاشرت كردن اختيار كرد.
چون لشكر و ُعمال دیدند كه به چه مشغول است، طریِق 
بي فرماني بر دست گرفتند و شغل هاي مردمان فرو بسته 
شد و لشكر و رعيت دلير شدند. تا روزي، از رباِط َفراوه 
زني مظلومه آمد و از عامل ]مســئولي[ بناليد. سلطان 
مسعود وي را نامه اي فرمود. زن نامه بستد و ببرد. عامل 
بر آن كار نكــرد، گفت: »این پيرزن كــي باز به غزنين 
رسد؟« زن، دیگر باره بازگشــت و باز به غزنين آمد و به 

مظالم رفت و داد خواست.
سلطان مسعود او را دیگر باره نامه فرمود.

پيرزن گفت: »یك بار نامه بردم و كار نكرد.«
ســلطان گفت: »من نامه دادم، چون كار نمي كند چه 

توانم كرد؟«
پيرزن گفت: »تدبير این 
كار آسان است: مملكت، 
چنــدان دار كه به نامة تو 
كار كنند و باقــي، بگذار 
تــا كســي دیگر بــدارد 
كه بر نامــة او كار كنند و 
تو همچنين به ِعشــرت 

خویش همي باش تا بندگاِن خدا در بال و ِمحنت گرفتار 
نباشند.«

مسعود از سخِن پيرزن سخت خِجل شد.
بفرمود تا داد آن پيرزن بدادند و آن عامل را بر دِر َفراوه 
بياویختند. و پس از آن از خواب غفلت بيدار شد. بيش 

كس را زهره نبود كه در فرماِن وي تقصيري كردي.
قابوسنامه-عنصرالمعاليكيكاوسابناسكندر

ما انسان هاي این جایي و امروزي _ خواسته 
و بيشتر ناخواسته _ پيوسته گرفتاران انواع 
دام هاي رد و قبوليم. مــدام نظر مي دهيم 
و بر طينت خویش پافشــاریم. اغلب بدون 
اســتعانت از قواي فكر و به مدد احساسات 

لحظه اي مخالفيم یا موافق.
اساس این نظردهي و تأكيد یاري رسان اثبات 
ماست، با گمان اینكه همه حقيقت یا بخشي 
از آن را صاحب شده ایم یا خواهيم شد. آنكه 

مي گوید نه! به اختيار یا به طور غریزي مي ایستد رویاروي آنكه مي گوید 
آري! و بالعكس. هر یك خود را محق مي داند و در پي نفي دیگري است. 
چنين موضعگيري و واكنش سرســختانه اي را مي توان در ارتباط هاي 
ساده خانوادگي و نيز روابط پيچيده اجتماعي دید و ارزیابي كرد. مي توان 
آن را در مناسبات سياسي و جدال هاي متكي بر منافع مادي و استعانت 
از قدرت حاكمه پي گرفت. و نيز در عرصه هاي اقتصادي كه نقطه عطف 

این تأیيد یا انكار است.
همه ما عموما تصورات شبهه آلودي از حقيقت داریم. هم او كه مي گوید 
آري و هم او كه مي گوید نه، به تجربه و گواهي رویداد ها و اظهارات خرد 
و درشــت و همچنين عدله هاي اجتماعي _ تاریخي دریافته اند: آنچه 
روزي رداي باالبلند آري بر تن داشته، ملبس نه و نفي شده است. هم نه 
و هم آري، هيچ گاه بر زميني سفت و محكم نخواهند ایستاد. همواره در 
مظان تردید قرار دارند. رخ نمون حقيقت در زندگي امروزي ما، تصوري 
اســت درهم جوش از آري و نه. تماميت وجودي آري و نه، امري است 
به شدت نسبي. شاید بتوان وراي آري و نه، نظر سومي را به حساب آورد: 
آري _ نه. این را من نمي گویم. واقعيت هاي از ســر گذشته مي گویند. 
همه  چيز نه سياه سياه است، نه سفيد سفيد. چشم سوم ما دیده است 
در سياهي بارقه هایي از ســفيدي و نيز در سفيدي، رگه هاي غيرقابل 
انكاري از سياهي. روزگاري مفهوم »پرنده« در كشورهاي استبدادزده و 
جهان سومي نماد و سمبل آزادي و رهایي و صلح بود. » آلفرد هيچكاك« 
در اوایل نيمه دوم قرن بيستم ميالدي با ساخت فيلم »پرندگان« این 
طرز تلقي را مخدوش كرد و نشان داد كه پرندگان عالوه بر ویژگي هاي 

زیباشناسي داراي خصلت هاي وحشت آفرین هم هستند.
طبيعي است كه اگر بســاط ســالمت جامعه از نظر سياسي و به ویژه 
فرهنگي مهيا باشد، اگر در اجتماع حقوق شهروندي و برابري زن و مرد 
در زمينه هاي مختلف به صورتي قانونمند و دقيق و ضمانت دار رعایت 
شود، اگر حقوق كارگران و كودكان در پرتو قانون بخش جدایي ناپذیري 
از منافع عمومي و ملي قلمداد شود، اگر به خواسته هاي زنان به منزله 
ستون و شالوده پایداري جامعه اهميت داده و جامه عمل پوشانده شود، 
اگر در قلمرو فرهنگ انواع ســرعتگيرها تعبيه نشــود و براي كارهاي 
فرهنگي ارزش و اعتبار دائمي در نظر گرفته شود و پيش تر و مهم تر از 
همه آنها توزیع ثروت ملي ميان آحاد مردم به تساوي و عادالنه صورت 
پذیرد، آنگاه، به مرور زمان سلطه و ســيطره »آنكه مي گوید آري« و 

»آنكه مي گوید نه« كم رنگ و كم رنگ تر خواهد شد.

كتاب »ميخائيل باكونين؛ شورشي سودایي« اثر ادوارد هالت كار را محمود حبيبي 
به فارسي برگردانده و نشر نو به تازگي آن را منتشر كرده است.

این كتاب زندگينامه ميخائيل باكونين اســت. باكونين )زاده 1814– درگذشته 
1876( آنارشيست انقالبي روس و از بنيانگذاران آنارشيسم جمعي بود. او یكي از 
بانفوذترین چهره هاي آنارشيسم و یكي از بنيانگذاران سنت آنارشيسم اجتماعي 
به شمار مي رود. اعتبار وي به عنوان كنشگر، وي را در قامت یك نظریه پرداز برجسته 
معرفي كرد و نفوذ قابل توجهي در ميان رادیكال ها در سراسر روسيه و اروپا به دست 
آورد. یكي از ویژگي هاي بارز این زندگينامه كه آن را از آثار مشابه متمایز مي كند، 
فضاي سایه روشني اســت كه در آن زندگي ميخائيل باكونين، آنارشيست روس 
و معاصرانش به تصویر كشيده شده اســت؛ آرمان گرایاني كه دوپارگي شخصيتي 

دارند و سرشان پر سوداست اما پایشان در بند واقعيات زندگي. شــاید همين امر باشد كه زندگاني او را اینچنين 
دلنشين كرده است. در این كتاب ضمن آشنایي با بخشي از تاریخ اروپا در نيمه دوم قرن نوزدهم، همراه با باكونين 
در شهرهاي مختلف این قاره براي تحقق عدالت و آزادي و برابري مبارزه مي كنيم و در خلوتش با او مي خندیم و 

مي گریيم و در نهایت نيز با تمام وجود طعم تلخ غربت را مي چشيم.
ادوارد هالت كار، همواره از این اثر به عنوان بهترین اثر زندگينامه اي خود یاد مي كرد. از نظر او، باكونين به یك معنا، 
»تجسم كامل روح آزادي در تاریخ« بود، پيامبري سودایي كه همواره در پي نابودي نظم موجود بود و هدفي جز بر 
صدر نشاندن فرد در مقابل قدرت دولت نداشت. هرچند كه آرمان هاي آنارشيستي باكونين به خاطر ویژگي هاي 
خاص خود هرگز عملي نشد، اما هشدارهاي او درباره خطرات نظام هاي دیكتاتوري هنوز هم جدي و راهگشاست.
ادوارد هالت كار یا ئي. اچ. كار )28 ژوئن 1892–3 نوامبر 1982( مورخ، دیپلمات، روزنامه نگار و نظریه پرداز روابط 

بين الملل انگليسي و یكي از مخالفان تجربه گرایي در تاریخ نگاري بود.
نشر نو این كتاب را در 632صفحه به بهاي 118هزار تومان منتشر كرده است.

سي ویكمين نشســت از مجموعه درس گفتارهایي 
درباره  شمس تبریزي، چهارشنبه دوازدهم شهریور 
ساعت 11صبح با سخنراني قاسم كاكایي به »شمس 
تبریزي و ابن عربي« اختصــاص دارد كه به صورت 

مجازي پخش خواهد شد.
به گزارش همشهري، اگر از نام موالنا بگذریم، یكي 
از پربسامدترین نام هاي اهل معرفت معاصر با شمس 
تبریزي كه شــمس از وي در مقاالت یــاد كرده و از 
مالقات هاي خود با وي سخن گفته است، شيخ محمد 
در دمشق است. شمس از وي به عنوان شگرف مرد، 

ریسماني ستبر و كوهي عظيم یاد مي كند و در عين حال انتقادات بسيار سختي به وي 
روا مي دارد. آیا این شــيخ محمد همان ابن عربي است؟ بزرگان متعددي گفته اند هم 
اوست. ولي به هرحال، این شيخ محمد چه ابن عربي باشد و چه نباشد علت تندي هاي 

سخت شمس به او و به بسياري دیگر از اهل عرفان چيست؟
سؤال دیگر درباره شخصيت شمس است. او چه جایگاهي در عرفان دارد؟ دیگر سؤال 
درباره مشرب عرفاني شمس و مقایسه آن با مشــرب عرفاني ابن عربي است و اینكه 
این دو مشــرب چگونه با هم تعامل دارند؟ این تعامل در قونيه، بين عصاره ابن عربي، 
صدرالدین قونوي و شمس، جالل الدین مولوي، چگونه صورت پذیرفته است؟ در این 

درس گفتار، به این سؤاالت پاسخ داده مي شود.
عالقه مندان مي توانند با مراجعه به صفحه اینســتاگرام مركز فرهنگي شهر كتاب به 
نشــاني Instagram/bookcityculturalcenter این درس گفتار را به صورت 

زنده مشاهده كنند.

دبيــر انجمن داروســازان 
تهران بــا تأكيد بــر اینكه 
فقــط افــراد پرریســك و 
مبتالیان بــه بيماري هاي 
زمينه اي نيازمنــد تزریق 
واكسن آنفلوآنزا هستند، به 
خبرگزاري ایسنا گفت: افراد 
پرریسك باید به نحو ویژه اي 

غربالگري شوند و واكسن آنفلوآنزا را دریافت كنند.
وي درباره شرایط توزیع واكســن آنفلوآنزا، گفت: باید توجه كرد كه سال جاري 
سال ویژه اي است و حتي وزیر بهداشت هم بيان كرد كه ما پایيز بسيار سختي را 
خواهيم داشت. زیرا از یك سو با بيماري كووید ـ 19 مواجهيم و از طرفي در پایيز 
با ویروس آنفلوآنزا نيز مواجه خواهيم شد. عالئم باليني بيماران در این 2 بيماري 
مشابه یكدیگر است و این مسئله باعث مي شود كه مقداري روش درمان سخت 
باشد و مسائل تشخيصي هم با چالش هایي مواجه شود، اما به هر ميزان كه بتوانيم 
افراد پرریســك و مبتالیان به بيماري هاي زمينه اي را با تزریق واكسن آنفلوآنزا 
ایمن تر كنيم، به روند پيشــگيري از كرونا هم كمك كرده ایم. زیرا اگر قرار باشد 
این 2 بيماري، فردي را كه در معرض آلودگي است یا ریسك فاكتورهاي بيماري 
را دارد، مانند بيماران قلبي، دیابتي و... هم به كرونا و هم به آنفلوآنزا مبتال شود، 

مي تواند خطرات بسيار جدي تري داشته باشد.

اجــراي  به دنبــال  ناســا 
5مأموریــت جدیــد با هدف 
و  آب  وضعيــت  بررســي 
هواي فضاســت و بودجه اي 
1.25ميليــون دالري را بــه 
اجراي هریــك از این طرح ها 
اختصاص مي دهــد. اجراي 
طرح هاي یاد شده درك انسان 

از نحوه تعامل خورشــيد با آب و هواي فضا و تأثير آن بر سياره هاي منظومه شمسي و 
به ویژه زمين را افزایش مي دهد. به گزارش مهر، تا به حال 5طرح پيشــنهادي در این 
زمينه نهایي شده و قرار است هریك براي بهينه سازي  به مدت 9 ماه مورد مطالعه قرار 
بگيرند. در نهایت 2طرح انتخاب مي شــوند تا براي اجراي آنهــا در فضا اقدامات الزم 
صورت بگيرد. مقامات ناسا مي گویند: اجراي طرح هاي یاد شده درك انسان را از فضا 
افزایش مي دهد و از سوي دیگر اطالعاتي را در اختيار ناسا قرار مي دهد كه بهتر بتواند از 
فضانوردان در جریان سفرهاي فضایي طوالني مدت حفاظت كند. آب و هواي فضا تأثير 
گسترده اي بر سيگنال هاي ارتباطي و اكتشافات فضایي 60 سال اخير داشته و توفان هاي 

مغناطيسي منظومه شمسي گاهي باعث از كارافتادن شبكه جي پي اس شده است.

اصغرضرابينقد و نظر
منتقد و روزنامه نگار پيشكسوت

مجيدروانجویادداشت
ویتریننویسنده و روزنامه نگار

قصه هاي كهن

دریچه

دانستني ها

سالمت

آالسكا: مردي آمریكایي كه از كانــادا عبور مي كرد به خاطر 
نقض قوانين قرنطينه با جریمه اي برابر با 750 هزار دالر كانادا 
یا 6 ماه حبس روبه رو شد.به گزارش بي بي سي، جان پنينگتون 
40 ساله از ایالت كنتاكي در ماه ژوئن از آالسكا وارد كانادا شد و 
در هتل ریمراك شهر بنف توقف كرد. او در 25 ژوئن، 1200 دالر 
كانادا جریمه شد؛ چرا كه كارمندان هتل با پليس تماس گرفتند 
و گزارش دادند كه احتماالً او قوانين قرنطينه را نقض كرده است. 
آمریكایي ها به خاطر ویروس كرونا از ورود به كانادا منع شده اند.

كارولينا: طبــق تحقيقي كه جامعه انســاني بين الملل 
)اچ. اس. آي( در ســال 2018 انجام داده است، در فاصله 
ســال 2006 تا 2015 ميالدي 40 هزار قطعه از اعضاي 
بدن زرافه را از آفریقا به ایاالت متحــده وارد كرده اند. به 
گزارش ایندیپندنت، جلدهاي انجيل از پوست زرافه كه در 
كاروليناي شمالي به فروش مي رود، چكمه هاي گاوچراني 
از پوســت زرافه در تگزاس  و كوســن هاي داراي روكش 
پوست زرافه در فلوریدا را به  صورت قاچاق وارد مي كنند.

پكن: كرم زنده اي به طول تقریباً 13سانتي متر از مغز یك 
بيمار چيني خارج شد. این كرم 17سال در مغز این مرد 
جوان زندگي مي كرده اســت. به گزارش دیلي ميل، این 
جوان 23ساله گفت كه از 6 سالگي دچار بي حسي دست 
و پا مي شــده، ولي فقط هنگامي كه حِس قسمت فوقاني 
سمت راست بدنش را از دســت داد، سراغ پزشكان رفت. 
این كرم انگلي به دليل خوردن گوشت خام قورباغه یا مار 

وارد بدن وي شده است.

اوزاكا: بقایاي بيش از 1500 نفر كــه در قرن 19 در یك 
گور دسته جمعي دفن شــده اند، در غرب ژاپن كشف شد. 
به گزارش ایندیپندنت، به گفته دانشــمندان، این اجساد 
متعلق به جواناني است كه در اواخر قرن 18 بر اثر همه گيري 
بيماري از بين رفتند. برخي كارشناســان از احتمال یك 
همه گيري سفليس سخن گفته اند كه آن زمان در مناطق 
پرجمعيتي مانند اوساكا شــيوع داشت. یافته ها، جزئياتي 

درباره سنت دفن مردم عادي در آن زمان ارائه مي دهند.

كشفگوردستهجمعيدرژاپن17سالزندگييككرمدرمغزانسانپوستزرافهبرايجلدانجيلجريمه750هزاردالرينقضقرنطينه

صمدبهرنگيوبنبستمرگ

سلطانمسعودوپيرزنستمديده

ميخائيلباكونين؛شورشيسوداييآنكهميگويدآري!آنكهميگويدنه!

نشستيدربارهشمستبريزيوابنعربي

واكسنآنفلوآنزابرايپرريسكها

ناساآبوهوايفضارابررسيميكند
مهارت

تبلتوآسيبهايآموزشي
استفاده از تبلت به توانایي كودك در مداد دست گرفتن آسيب 
مي رســاند. سرپرســت تيم تحقيق از بنياد قلب انگلستان، در 
این باره مي گوید: »كودكان فعلي در 10 سالگي داراي قدرت و 

مهارت مناسبي در ناحيه دست خود نيستند.« 
به گزارش بي بي ســي، بــه گفتــه وي، »كودكاني 
كه به مدرســه مي آیند باید قلم در دســت بگيرند 

اما قادر به نگه داشــتن قلم نيســتند، زیرا 
مهارت هاي حركتــي خوبي ندارند. 
آنها نياز به كنترل قوي ماهيچه هاي 

انگشتان شــان دارند اما اســتفاده از 
صفحات لمســي تبلت و  آي پد موجب 

شــده ماهيچه هاي دست 
كودكان خوب رشد نكند.«
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دولتمتوسطها
گروهي از دولتمردان  در حصر خانگي و 

گروهي هم در زندان كشته شدند

كابينه علي منصور در يك كالم خالي از رجال استخواندار دهه اول حكومت رضاشاه بود؛ جايي كه از تقي زاده تا فروغي، تيمورتاش، داور و حكمت در آن عضويت 
داشتند و اين نشان مي دهد كه چگونه روشنفكران و دولتمردان حامي ديكتاتور حذف شده اند. گروهي در حصر خانگي و گروهي هم در زندان كشته شده بودند. در 
راس فهرست وزرا، مظفر، ملقب به ساالرمظفر و سردار انتصار وزير امورخارجه است. مهم ترين بخش زندگي علی منصور كه يك ناكامي محض براي يك سياستمدار 
است زماني رخ داد كه وي در روز 25مرداد 1332 سفير ايران در بغداد بود و هواپيماي شاه كه بعد از ناكام ماندن كودتا از رامسر به سمت عراق رفته بود در فرودگاه 
با بي محلي مظفر اعلم روبه رو شد. اما 3روز بعد شاه پيروز كودتا شد و براي هميشــه زندگي اعلم تحت الشعاع قرار گرفت و او به تبعيد اروپا رفت و به رغم تالش 
بسيار تا سال ها نتوانست به ايران بازگردد تا اينكه در سال1350 به شرط حضور نيافتن در اجتماعات عمومي به ايران آمد و 2سال بعد مرد. اما در كابينه منصور 
شوكت الملك علم، پدر اسداهلل علم كه سال ها بود وزير پست و تلگراف بود در همين سمت باقي ماند و علي سهيلي، نخست وزير دهه 20 وزير كشور شد. سرلشكر 
نخجوان كه در ماجراي شهريور 20 دستور مرخص شدن ارتش را داد وزير جنگ و مرات وزير فرهنگ بود. خود علي منصور ضمن اينكه نخست وزير بود وزارت 
پيشه و هنر را برعهده گرفت. نكته جالب اينكه با توجه به اينكه امور كشاورزي امري مهم در حكمراني دولت بود مصطفي قلي رام به عنوان رئيس اداره كل كشاورزي 

به مجلس شوراي ملي معرفي شد. در آن زمان هنوز وزارت كشاورزي تشكيل نشده بود و رام به عنوان مديركل كشاورزي عضوكابينه و منشي هيأت وزيران بود.

سند

نوگراي خودشيفته
آياواقعًاميتوانكوششهايتندركيارا
گامهاييبراينوگراييدرشعردانست؟

مرتضيكاردر����������������������������������������������

»ايجواني،ايجمال/نيماللي،نيزوال/خنده
كن،رورابهآيندهكن،خشنودوشنگولوشاد/
روزگاريخرماست/عشــقوعشقوعشقم
است/زيروبم،ديمودومودومودم،زندگاني
زندهبادومردهغم!/چهكنم؟/ديرشدوسير
شدم/زانتظاريپيرشدم/آخربهمانظرينشد/
وزآنچهميخواســتيمخبرينشدونشدكه
بشود!/چشمبهراهمچهشدايروزگار؟!/انتظار!
/خستهشدمخسته،ستوههمستوه!/اندوه!«�

عباسنوريملقببهشمسالدينكيامشهور
بهتندردرآبانســال۱۳۱۸پسازاخذمدرك
دكتريحقوقازپاريسبهايرانبازميگرددو
جزوهايرابهنام»شاهين؛نهيبجنبشادبي«
در24صفحهمنتشرميكند�اواثرخودراشاهين

مينامد،چيزيغيرازنظمونثر!
»همهدوگونهسخنراخوبميشناسند:نظمو
نثر�وليميانهايندوكيفيتياستكهنهايناست
ونهآن�اينكيفيتبرزخراچهبناميم؟چرا»نَثم«
نناميم؟نثمبازيويژهخودراداردوشايستهآن
استكهموردتوجهشاهينسازباشد«�بعددكتر
تندركيادرتبيينشاهينميگويد:»شاهيننه
نظماستونهنثمونهنثرزيراكههمنظماست
وهمنثموهمنثر�پسشاهينچيست؟شاهين
آهنگيناستوشاهينسازآهنگينگوييكهاز
خشكتريننظمهارهسپار،ازنثمگذشته،به
نرمتريننثرهاميرسدوسخنرادرقالبمعني

ميسازد؛سخنزبانزنده«�
مقدمهتندركياوجزئياتتقســيمبنديهاي
اومفصلترازاينهاست�اصاًلآنچهسببشده
تاامروزدربارهشــاهينوتندركيابنويسند
ادعاهايياستكهاودرنوشتههايخودكردهو
متنهايخودرااتفاقيدرادبياتايراندانسته
است؛»شــاهيننيرويياســتكهبهسبك
گذشته ادبياتفارسي خاتمهدادهاست�شاهين
پيكياستكهشيوهتازهايدرسخندرآورده
است�شاهيندفتريستكهقرنهامحورادبيات
ايران خواهدبود�ايننهيبجنبشادبيراحتمًا
بخوانيد�ازخواندن»تيسفون«كهنگارش دكتر
تندركيا ويكيازشــاهكارهايادبياتزبان

فارسياستنيزغفلتنكنيد«�
درسالهاياخيرتحليلهاييدربارهتندركيا
نوشتهاندكهفراترازمتنها/شعرهاياوهستند
وبازيهايزبانيابتدايياوراتاوصفهاييمثل
نخستينكوششهابرايخلقشعرهايآوايي
ارتقادادهاند�امافارغازحواشــيومقدمهو
ادعاهاوقتيبهمتنشاهينميرسيم،ميبينيم
كهآنهانهارزشادبيدارند،نهواجدخالقيتهاي
نوگرايانهونوآورانهاند،نهپيشــنهادتازهايبه
شعرفارسيمحســوبميشوند�تندركيااگر
درتاريخادبياتامروزجايگاهيداشتهباشد،
ازجهتتقدمدرتغييرشكلظاهريشعراست

وديگرهيچ�
كوششتندركيا،مثلكوششهايمحمدمقدم،
بدونآگاهيواشرافبهتاريخادبياتفارسي
وحركتآگاهانهبهسويشعرنووحتيبدون
آشناييابتداييباعروضفارسي،سطرهايي
استكهبراساسسجعوجناسشكلگرفته�اما
آياازشاعرانگيهمدرسطرهاياوخبريهست؟
حقيقتايناستكهدكترتندركياايدهايدرسر
داشتهوميخواســتهچيزيبگويدامابهدليل
عدمتسلطبهشعروحتيزبانفارسيدربيشتر

سطرهايخودالكنماندهاست�
»ايخودســتا،خواهيكهمنخــواريكنم؟
هيهي!!/برپايتــوزاريكنم؟!هيهي!!/آيا
پســنديمنچنينكاريكنم؟!وايواي!!/از
ديدنتبهتركهخودداريكنم!وايواي!!/من
بندهشوم؟!نيني!!/پيشتوسرافكندهشوم؟!
نيني!!/زيرلگدهايتكشانمآبرو،پاسخودم؟!

قاهقاه!!/هيچگاهيهيچگاه!!«�

مصطفيشوقي�������������������������������������������������������
پدر و پسر، نخست وزير ايران بودند. اما پدر )علي منصور( 
مرگ پسر )حسنعلي منصور( را ديد و در تشييع جناره اش 
شــركت كرد. علي منصور يا منصورالملك از رجال دوره 
پاياني قاجاريه بود كه هم در دارالفنون تحصيل كرده بود 
و هم در مدرسه سياسي. او ابتدا به عضويت وزارت خارجه 
درآمد و در دايره مربوط به انگليس مشغول به كار شد. از 
نكات كمتر گفته شده درباره او اين است كه در زماني كه 
وزيرخارجه مشاورالممالك ســعي مي كرد در كنفرانس 
صلح پاريس بــراي ايــران جايگاهي بيابــد، منصور در 
همراهي با وثوق الدوله، رئيس الوزرا، مشغول عقد قرارداد 
1919 بود. شايد به همين دليل بود كه پس از اينكه سفر 
مشاورالممالك به پاريس با ناكامي و دلخوري همراه شد، او 
توسط وثوق الدوله از رياست دايره انگليس به كفالت وزارت 
امورخارجه رسيد و رداي وزارت به تن كرد. در كابينه هاي 
متعدد بعد از وثوق، او يا معاونت وزارت خارجه را در اختيار 
داشت و يا در دوره نخست وزيري قوام السلطنه  قائم مقام 
و معاون وزير داخله بــود. در همين زمان بود كه در غائله 

ســميتقو در اروميه و ســرحدات آذربايجان، او در حكم 
معاونت وزارت داخله حاكم اروميه شد و به جنگ سميتقو 
رفت، اما نتوانست شورش او را از بيخ و بن بركند و سميتقو 
به تركيه فرار كرد. منصور از همراهان رضاشاه بود، اما در 
حلقه اول جايي نداشت و همواره در مناصب درجه 2 و 3 
حضور داشت و در كابينه هاي مختلف در پست معاونت يا 
استانداري در آذربايجان خدمت مي كرد. تا اينكه درنهايت 
در كابينه مخبرالســلطنه هدايت به عنوان وزير داخله يا 
كشور معرفي شد. شايد مهم ترين سال هاي حضور منصور 
در مناصب سياسي پيش از نخست وزيري، انتصاب او به 
وزارت طرق يا راه بود كه در ايــن دوران راه آهن مركزي 
ايران شكل گرفت و ســاخت آن سرعت يافت. اما منصور 
در همين زمان به زندان افتاد و محاكمه شــد. او متهم به 
دريافت رشوه از يك شركت سوئدي براي گرفتن امتياز 
خط راه آهن در محدوده چابكسر شد. رئيس شركت اقرار 
كرده بود كه وزير طرق ايران مبلغ 15هزار تومان رشــوه 
داده است. براســاس قانون، محاكمه وزرا بايد به تصويب 
مجلس برسد و دولت خيلي ســريع اليحه محاكمه او را 

به مجلس برد. براساس اليحه دولت: »وضعيت معامالتي 
وزارت طرق و جريان امور در زمــان تصدي علي منصور 
فوق العاده مختل و خراب بوده و بازار ارتشا و سوءاستفاده 
در اين وزارتخانه رواج كامل داشــته و اكثرا نيز منتهي بر 
اضرار دولت و تفريط ماليه مملكت گرديده است و شخص 
علي منصور نيز عالوه بر اينكه از اكثر معامالت وزارت طرق 
به طرق مختلفه سوءاستفاده نموده است، با وجود اطالع 
از وضعيت ناگوار وزارتخانه به هيچ وجه درصدد اصالح و 
جلوگيري از ارتشا و سوء استفاده هاي ساير مستخدمين 

برنيامده است«.
پرونده اي كه از اعترافات افراد مختلف براي منصور ساخته 
شده بود به حدي بود كه او و  وزارتخانه اش به رشوه گيري 
در معامالت خريد كشــتي ســلطنتي گرفته تا ساخت 
بندرگاه متهم شده بودند و به  نظر مي رسيد كه او حبس 
طوالني مدتي خواهد كشيد، اما در نهايت تبرئه شد. رفع 
اتهام از او به شدت رضاخان را برآشفته كرد و رئيس ديوان 
عالي و وزير دادگســتري را عزل كرد. با اين حال رضاشاه 
2سال بعد قبول كرد كه منصور به عنوان وزير صناعت در 

كابينه محمود جم معرفي شــود و جالب اينجاســت كه 
2سال بعد از وزارت و بعد از احمد متين دفتري به عنوان 
نخســت وزير ايران كابينه خود را به مجلــس برد. اين از 
معماهاي تاريخ است كه چگونه منصور كه در سال 1315 
به رشوه گيري گسترده متهم شده بود در سال 1317وزير 
شد و در سال 1319 نخست وزير. كابينه منصور، دولتي 
عادي بود، چه آنكه رضاشاه در اوج قدرت خود به سر مي برد 
و اساسا همه خط مشــي هاي حكمراني توسط او تعيين 
مي شــد و دولت ها درواقع اجرا كننده اوامر شاه بودند. اما 
در اين ميان يك اتفاق مهم در طليعه شــهريور 1320، 
دولت منصور را در تاريخ معاصر ايران مهم كرده اســت.  
دولت هاي شوروي و انگليس توسط سفيران خود در تهران 
در روزهاي 2۸ تير و 25 مرداد 1320 يادداشت هايي به 
دولت منصور ارسال كردند و خواهان اخراج بخش عمده 
آلماني هاي مقيم ايران شدند. منصور در پاسخ آنها چه در 
مذاكرات متعدد شفاهي و چه با ارسال يادداشت هايي به 
مسكو و لندن در هفتم و ســي ام مرداد اطمينان  داد كه 
دولت او مراقب  رفتار همه شهروندان بيگانه خواهد بود. اما 

اين براي متفقين قانع كننده نبود تا اينكه ساعت 4بامداد 
سوم شهريور 1320 ســفيران شوروي و انگليس به خانه 
منصور رفتند و هركدام يادداشــتي به او دادند كه عالوه 
بر تكرار همان خواســت قبلي درباره اخراج آلماني ها، در 
آنها تهديد به حمله نظامي هم عنوان شده بود. همزمان 
با حضور اين دو سفير در خانه منصور، نيروهاي انگليس از 
بندر شاهپور)بندر امام خميني( و خرمشهر و قصر شيرين 
و نيروهاي شوروي از جلفا وارد ايران شدند. شب همان روز 
سوم شهريور، رضاشاه منصور را بركنار كرد و نخست وزيري 
را به محمدعلي فروغي داد. منصور بعد از اشــغال ايران 
به اســتانداري خراســان رفت و مدتي هم به استانداري 
آذربايجان برگزيده شــد تا اينكه در ابتداي سال1329 
براي 3 ماه نخست وزير ايران شــد، ولي در اوج رويارويي 
كه بر سر قضيه نفت ايران شكل گرفته بود كاري از پيش 
نبرد و سفير ايران در تركيه شــد.  او تا زماني كه پسرش 
حسنعلي در سال 1342 به نخست وزيري رسيد، سفير، 
مشاور و... بود. منصور در سال1353 درگذشت و هنگام 

مرگ ۸۸سال داشت.

معراجقنبري��������������������������������������������������������������
از فــرداي  آن روز صــداي ايــران بلنــد شــده بود. 
ساعت۶بعدازظهر يك روز بهاري در تهران )چهارشنبه، 
چهارم ارديبهشت1319(، جاده قديم شميران شاهد 
مراسم مهمي بود. ساعت7:15 را نشان مي داد كه صدا 
براي نخســتين بار از طريق امواج به گوش مردم ايران 
رسيد: »اينجا تهران اســت، صداي ايران«. اين مراسم 
تا ساعت 11شــب به طول انجاميد و در آن هنرجويان 
مدرسه عالي موسيقي با رهبري غالمحسين مين باشيان 
به اجراي برنامه پرداختند. محمدرضای وليعهد درست 
در عمارتي ايســتاده بود و با فشــردن دكمه اي مجوز 
پخش صدا را از راديو صادر كرده بود كه روزي پدرش، 
بي سيم پهلوي را افتتاح كرد. احمد متين دفتري در نطق 
افتتاحيه راديو گفت: »وسيله شنيدن راديو در دسترس 
همگي گذاشته شده است. تمام اهل كشور در هر جا كه 
باشند، آسان و بلكه رايگان از آن برخوردار خواهند بود«.
براي نگاه به پيشــينه پيدايش راديو در اين سرزمين، 
بايد به نخســتين اقدامات وزارت جنگ براي استفاده 
از بي سيم در ســال1303 و افتتاح عمارت كاله فرنگي 
به منظور بي سيم پهلوي بازگشت. در سال 1305 بي سيم 
به ايران وارد شد و در سال1311 توسعه پيدا كرد. هيأت 
وزيران، روز دوم مهرماه سال 1313 استفاده از راديو را 
تصويب كرد و مقرراتي وضع شد كه براي نصب آنتن و 
استفاده از راديو اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن الزم 
بود. ســال131۶ مقدمات ايجاد مركز راديو به وســيله 
وزارت پســت و تلگراف و تلفن فراهم و در سال 1317 
»سازمان پرورش افكار« تاسيس شد. در نتيجه، تاسيس 
راديو در ماده يازدهم اساسنامه  اين سازمان پيش بيني 
شد. از اين ســال تالش براي تاسيس نخستين راديوي 

ايران جدي تر شد.
تاج الملوك آيرملو، همسر رضا پهلوي، در خاطرات خود 
در اين مورد مي گويد: »يادم هست مردم تهران آن قدر 
به هيتلر عالقه داشــتند كه در ميــدان توپخانه جمع 
مي شدند تا از راديو به سخنراني هاي هيتلر گوش كنند. 

در آن موقع اكثر مردم راديو نداشتند، ايستگاه راديو در 
خيابان بي سيم پهلوي )سيد خندان( تاسيس شده بود و 
روزي يك ساعت برنامه راديويي زنده پخش مي كرد. از 
بي سيم پهلوي به ميدان توپخانه يك خط كابل كشيده 
بودند و در ميدان توپخانه چند بلندگو گذاشته بودند تا 
مردم اخبار راديو را بشنوند. مردم هر وقت خبر پيروزي 
قواي هيتلر را مي شنيدند از ته دل براي آلماني ها هورا 

مي كشيدند«. 
به تهران1319 بازگرديم. راديو در مدت زمان كوتاهي 
به رسانه محبوب مردم تبديل شد. ابتدا تنها 4ساعت از 
روز صداي راديو در تهران شــنيده مي شد. موسيقي، 
مثنوي، شــاهنامه خواني و خبر، مهم ترين برنامه هاي 
راديو را تشكيل مي دادند. در شهريور همين سال، اداره 
كل انتشارات و تبليغات تاسيس و امور مربوط به راديو 
به عهده اين اداره گذاشــته شد. عيسي صديق به عنوان 
رئيس اين اداره منصوب شــد و مي توان گفت كه نام او 
به عنوان نخســتين مدير راديو در ايران ثبت شــد. در 
روزهاي نخســت، راديو تهران داراي 2فرستنده ، يكي 
براي موج متوسط و ديگري براي موج كوتاه بود و براي 
پخش برنامه هاي خود از يك اســتوديو در محل اداره 

بي سيم استفاده مي كرد.
ژيال ســازگار در كتاب »كارنامه اي از راديو و تلويزيون 

ملي ايران« اشــاره مي كند: »كليه امــور راديويي كه تا 
ســال1321، زيرنظر وزارت پســت و تلگــراف و تلفن 
اداره مي شــد و آقاي ابراهيم خليلي سپهري نخستين 
مدير آن بود، در اين سال بين اين وزارتخانه و اداره تازه 
تاسيس يافته »تبليغات و انتشارات« كه رياست آن را در 
ابتدا آقاي دكتر صديق برعهده داشت، تقسيم شد و آقاي 
ابراهيم خليلي سپهري مدير قبلي راديو تا سال1330، در 
سمت معاونت كل اين اداره انجام وظيفه مي كرد. در اين 
تقسيم وزارت پســت و تلگراف كه از سال1317، تعداد 
30تن را از طريق مسابقه، براي امور فني راديو انتخاب 
كرده و 2سال تعليم داده بود، همچنان مسئول امور فني 
راديو باقي ماند و تمامی كارهاي سياسي و برنامه ريزي 
راديو در اختيار اداره كل انتشارات و تبليغات قرار گرفت«.
اين روزهاي خوب عمر كوتاهي داشت. جنگ دوم جهاني 
آغاز شده بود و پس از اشــغال ايران، فرستنده هايي كه 
براي توسعه فعاليت هاي راديو سفارش داده شده بود، تا 
سال1327 به ايران نرسيد. پيام استعفاي رضاشاه آخرين 
موضوع مهمي بود كه در راديو تهران خوانده شد، چراكه 
پس از آن با اشغال ايران، شيوع قحطي و خروج رضاشاه، 
اداره راديو براي مدتي تعطيل شــد و دوباره كار خود را 

از 1322 شــروع كرد. راديو تهران تحت نظارت شديد 
نيروهاي متفقين بود. اماكن عمومي كنترل مي شدند 
تا مردم سراغ امواج راديوهاي ديگر نروند. كار بيخ پيدا 
كرده بود و ســال1322 كه جوزف استالين، وينستون 
چرچيل و فرانكليــن روزولت بــراي كنفرانس تهران 
به ايران قدم گذاشــتند، حكم كردند كه فعاليت تمام 
فرستنده هاي مخابراتي ايران متوقف شود و راديو تهران 
در پي اين دستور يك هفته خاموش و بي صدا ماند. در 
سال 1327 يك فرستنده و يك استوديوي كوچك در 
ميدان ارگ در اختيار راديو قرار گرفت و سال133۶ نام 

»راديو تهران« به »راديو ايران« تغيير پيدا كرد.
اين جعبه جــادو كم كم در خانه هــاي ايرانيان جايگاه 
ويژه اي پيدا كرد. نخستين آنها راديوهاي بزرگ المپي با 
مارك هاي »وستينگهاوس« و »زيمنس« بودند كه وقتي 
روشن مي شدند مدتي زمان مي برد تا المپ ها داغ شوند 

و راديو شروع به كار كند.
راديو تهران در ســال هاي دهه1320 لوگو يا نشــانه 
مشخصي نداشت. شايد بتوان نخســتين نشانه اش را 
هماني دانست كه روان شاد محمود جوادي پور در سال 

1339 با آن نوشته خاص و متفاوت طراحي كرد.

در فاصله سال هاي 1325 تا 133۸، رفته رفته استان ها 
و شهرهاي مختلف نيز به تاسيس راديو اقدام كردند. از 
آن جمله مي توان به همدان، شيراز، اصفهان، كرمانشاه، 
مشهد، گرگان، رشت، سنندج، تبريز، اهواز و يزد اشاره 
كرد. در تاريخ راديــو، نام هاي مهمي در ميان اســت. 
افرادي كه طي مسير كردند و از خود نشانه هاي بزرگ 
و خاطره هاي خوش به يادگار گذاشتند؛ سعيد نفيسي، 
محمد حجازي، ابوالقاسم پاينده، علينقي وزيري، توسي 
حائري، ملك الشعراي بهار، رشيد ياسمي، ذبيح اهلل صفا، 
حسينقلي مستعان، قدســي رهبري و شماري ديگر از 

نامداران هنر در ايران.
ساختمان كاله فرنگي،  امروز در خيابان شريعتي پايين تر 
از ســيدخندان قرار دارد و در اختيار وزارت ارتباطات 
است. البته تاسيسات اوليه بي ســيم، اسناد مربوط به 
تاسيس راديو در ايران و انواع راديوهاي قديمي و بزرگ، 
هنوز در آن حفظ و تبديل به موزه بي سيم و راديو شده 

است.
تاريخچه راديو در ايران را مي توان با مطالعه كتاب »راديو 
ملي ايران 59-1319« با پژوهش و گردآوري محسن 

شهرنازدار پي  گرفت.

آن  پدر   و   پسر 

4 ارديبهشت همه راديو هاي تهران روشن بودند

 درباره علي منصور 
نخست وزيري كه دادگاهي شد اين عكس برای اولين بار 
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شــيخ عباس قمي را بايد يكي از پرآوازه ترين روحانيون تاريخ حوزه هاي 
علميه دانست. او از شاگردان سيديزدي بود. كتاب او »مفاتيح الجنان« در 
كنار قرآن و ديوان حافظ تقريباً در هرخانه اي پيدا مي شود. شيخ عباس قمي 
كه با نام »محدث قمي« نيز شناخته مي شود شاگرد محدث نوري بوده و به 

همين دليل شايد بتوان او را آخرين نسل از محدثان نامدار شيعه دانست.
تا پيش از مفاتيح الجنان، بيشتر مردم براي دعا خواندن، از كتاب زادالمعاد 
)مفتاح الجنان( عالمه مجلسي استفاده مي كردند. ظاهراً در كتاب عالمه 

مجلسي ادعيه اي بود كه از نظر سندي چندان مورد قبول شيخ عباس قمي 
و برخي از علما نبوده است. شيخ عباس قمي هم باانگيزه تأليف كتابي بهتر 

و مستندتر از زادالمعاد، مفاتيح الجنان را نوشت.
كتاب در دوره خود شيخ عباس قمي پرآوازه شد و شهرت او را در ميان 
مردم به همراه آورد. شــيخ عباس در چاپ دوم كتاب، برخي از ادعيه و 
زيارات را با عنوان ملحقات به مفاتيح اضافه كرد و كساني را كه مطلب 
بيشــتري به كتابش اضافه كنند، مورد لعنت خدا و مالئكه قرار داد. با 
وجوداين ، ناشران، بخش ديگري را با عنوان ملحقات دوم به اين كتاب 
اضافه كردند كه جاي اما و اگرهاي بسيار زيادي دارد. چندين سال پيش 

توليت حضرت عبدالعظيم بخش ملحقات دوم را از مفاتيح الجنان چاپ 
حرم حذف كرد اما اين حذف با واكنش منفي برخي از هيئتي ها مواجه 

شد.
بعد از شيخ عباس قمي برخي همچون آيت اهلل مكارم شيرازي كتاب مفاتيح 
را پااليش كرده و تالش كردند تا نســخه اي به روزتر و متقن تر از مفاتيح را 
عرضه كنند كه البته چندان مورد اقبال عمومي قرار نگرفت. شيخ عباس 
قمي پس از گوهرشاد و ماجراي كشف حجاب، مجدداً مشهد را به مقصد 
نجف ترك كرد و تا روز وفاتش، يك بهمن 1319 در نجف اشرف ماند و در 

كنار استادش محدث نوري به خاك سپرده شد.

شيخ عباس قمي باانگيزه تأليف كتابي بهتر و 
مستندتر از زادالمعاد، مفاتيح الجنان را نوشت

ستاره محدثان

چهرهاول

1 3 1 9

»رد« بلند از »هال بان« به »پيشروي مركز«

درگذشت
 كمال الملك

 مهم ترين نقاش دوره قاجار 
جنگ جهاني دوم را نديد

واژگاني كه هرگز وارد فوتبال نشدند

  دوشنبه    10شهريور 1399   شماره 30

ورزش

تجسمی
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فوتبال، با خود سيلي از واژگان انگليسي را به ايران آورده بود. همزمان با فراگيرترشدن 
اين پديده، مقامات به اين فكر افتاده بودند كــه واژگان جايگزين عبارات خارجي را 
هم به مردم بدهند. در سال 1319 فرهنگستان زبان فارسي، واژگان انتخابي خود را 
اعالم كرد و دولت، بعد از تصويب آنها توسط وليعهد وقت محمدرضا پهلوي كه رئيس 
انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي بود، بخشنامه اي را از طريق وزارت دارايي به تمامي 

استان هاي كشور ارسال كرد تا از اين واژگان استفاده شود. بسياري از اين تركيب هاي 
تازه، هرگز به فرهنگ فوتبال ايران وارد نشدند؛ از واژگان نامانوسي همچون هال براي 
دروازه گرفته تا رد براي پاس و پيشروي مركز براي سانترفورواد. در اين بخشنامه، براي 
توجيه اســتفاده از واژه هال براي دروازه، به متون قديمي استناد شده بود و با همين 
منطق گل كيپر كه امروز دروازه بان خوانده مي شود، هال بان ترجمه شده بود. براساس 

توضيح بخشنامه، هال، ميله هاي دروازه چوگان بوده است.

فكاهی

پيمان تجاري با آلمان نازي

پسری كه عزیز سلطان بود
مليجك درگذشت 

تهران

اقتصاد

فرزانه ابراهيم زاده  ������������������������������������������������������������������������������������������������

در يكی از شب های سرد زمستان 1319 خورشــيدی مردی ميانسال زمانی كه 
شب هنگام داشت از خيابان سعدی به ســمت چهارراه سيد علی می رفت پايش 
درون تلی از كاهگل فرو رفت و به زمين خورد. مردمی كه رفتند كمك كنند و  او را از 
زمين بلند كنند، او را مرده يافتند. مردی با مردمك های ثابت كه كمتر شباهتی به 
پسركی كثيف داشت كه روزگاری محبوب ترين آدم دربار سلطان صاحبقران بود؛ 

اما خودش بود:» غالمعلی خان عزيزالسلطان ملقب به مليجك دوم.«
درباره غالمعلی خان مليجك كه زمســتان 1319 در حادثه ای عجيب مرد حرف 
و حديث های زيادی هســت. خيلی ها به اعتبار تصويری كه علی حاتمی با بازی 
درخشان پرويز فنی زاده در فيلم سلطان صاحبقران از او ساخته است او را دلقك 
شــاه می دانند، اما واقعيت اين است كه »پســر بچه ای كوچك« بود كه سلطان 
صاحبقران دلمرده از مرگ گربــه اش او را در اتاق امين اقدس عمه  مليجك ديد و 

مهرش به دلش نشست و محبت ملوكانه را نثارش كرد و عزيز سلطان شد.
در روز  ۲۷ شهريور 1۲۵۷ شمســی در عباس آباد تهران به دنيا آمده بود. پدرش 
محمد نام داشت كه به مليجك اول ملقب شده است. اصليت خانواده عزيزالسلطان 
از گروس بيجار بود و نقطه اتصال آن ها به دربار شاه زبيده خانم خواهر محمد بود. 
زبيده به روايت نزديكانش برای همراهی انيس الدوله وارد دربار شد اما از آن جايی 
كه زنی معتمد و قابل اطمينان بود شاه او را مسئول خزانه شخصی و جواهراتش كرد 
و برای اين كه مشكلی نداشته باشد او را صيغه خود كرده و به او لقب امين اقدس داد. 
اما با محبوب شدن غالمعلی او مسئول نگهداری بچه شد. روزی هنوز بچه زبان باز 
نكرده بود كه شاه ديد در حال نشان دادن گنجشكی روی درخت است و آن را به 
زبان گروسی مليچه می نامد و شاه كه خوشش آمد به او و پدرش لقب مليجك داد. 
 شاه در سفرها غالمعلی را به همراه خود می برد و در تخت روانی او را جای می داد. 
اين نزديكی به شاه باعث شده بود كه بسياری از نزديكان شاه به او حسادت كنند. 
البته خود عزيزالســلطان در خاطراتش اين را كتمان نمی كند كه بچه لوسی بوده 

كه خيلی هم به تميزی اهميت نمی داده و از حمام كردن بدش می آمده است.

هيچ كسی حق تشر زدن به مليجك را نداشت. اين رفتار باعث شده بود كه خيلی 
از نزديكان و همسران شاه با او دچار مشكل باشــند و از او بدگويی كنند. يكی از 
كسانی كه به حد مرگ از عزيزالســلطان تنفر داشت اعتمادالســلطنه بود. او از 
مليجك به عنوان بچه چرك و كثافت ياد می كرد و بارها در خاطراتش می گويد شاه 
با داشتن اين همه فرزند زيبا چرا به اين بچه بی ادب و كثيف و بدبو دل بسته است. 
ناصرالدين شاه در سفر سومش به فرنگ مليجك را با خود برد. البته داستان های 
زيادی هم از اين ماجرا وجود دارد كه برای خواندنش بايد به منابع مراجعه كنيد. 

در اين سفر ملكه ويكتوريا به مليجك نشان و حمايلی داد. 
ناصرالدينشاه اين پسر را بســيار دوست داشــت و برای اين او را نزديك خودش 

نگه می داشت كه گمان می كرد او برايش خوش يمن است.
 ناصرالدين شــاه از ميان دخترانش دو تا از محبوب ترين شان يعنی تاج السلطنه و 
اخترالدوله را برای مليجك انتخاب كرد. تاج السلطنه در برابر اين انتخاب سركشی 
كرد ولی اخترالدوله از نظر پدر تاجدار سرپيچی نكرد. شــاه بخشی از باغ بزرگ 
سپهساالر كه ميراث مرحوم ميرزا حسين خان و همسرش بود پشت قباله مليجك 
كرد و به گفته منابع يكی از بزرگ ترين جهازبرون ها را برای اين عروســی گرفت. 

عروسی اي كه با ترور شاه بابا به بزرگ ترين طالق منجر شد. 
زندگی عزيزالسلطان بعد از كشته شــدن ناصرالدين شاه با افت و خيزهای زيادی 
رو به رو شد. با اين كه اخترالدوله طالق گرفت اما مظفرالدين شاه با او رفتار بدی 
نداشت، با اين همه خيلی هم محبوب نبود و يك سمت خيلی معمولی يعنی منصب 
كشيك چی باشی داشت.  او بعد از اخترالدوله گويا با يكی از دختران كامران ميرزا 
نايب السطنه پسر چهارم و محبوب ناصرالدين شاه به اسم غنچه كه به معززالملوك 
ملقب بود، ازدواج كرد. عزيزالســلطان بعد از مشروطه و افول قدرت كامران ميرزا 
با مشكالت زيادی مواجه شد. تا ســال 1319 زنده بود. اما زندگی سختی داشت. 
نه از آن مرحمت های شاه بابا به او چيزی رسيده بود و نه از ثروت كامران ميرزا. او 
سال های پايانی عمر در چهارراه ســيدعلی در خيابان سعدی در خانه ای كوچك 
زندگی می كرد؛ خيابانی كه در نهايت محل فوت او شد. پيكر غالمعلی خان را در 

آرامگاه مستوفی در ونك به خاك سپردند. 

سير تحوالت جنگ در اروپا، كشور را در مسير مبهمي قرار داد 

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

تصويب پيمان بازرگاني ايران و شوروي در روز 1۵فروردين از سوي مجلس شوراي 
ملي، روزنه اميدي بود كه در بحبوحه جنگ جهاني دوم، بتوان توازن تجاري كشور 
را تا حدودي حفظ كرد؛ بهار 1319 با اين چشم انداز آغاز شده بود كه ايران با توجه 
به ژئوپليتيك ويژه اش براي طرف هــاي درگير در جنگ، بتواند با درپيش گرفتن 
رويكرد بي طرفي، از تبعات اقتصادي زيانبار در امان بماند.  در اين ميان توسعه و 
تجهيز بنادر كشور ادامه داشــت و روز ۲9فروردين ساختمان بندر بوشهر و چند 
اسكله به پايان رسيد تا در خدمت رونق تجارت كشور قرار گيرد. اما انگار قرار بود 
سير تحوالت جنگ در اروپا، كشور را در مسير مبهمي قرار دهد؛ درحالي كه مردم 
پايتخت از افتتاح فرستنده راديو تهران در ۵ ارديبهشت خوشحال بودند، در صحنه 
نبرد اروپا گره ها كور تر مي شد و كشورهاي اروپايي يكي پس از ديگري به كام آلمان 
نازي و ايتاليا سقوط مي كردند. دراين ميان پاييز 1319 با اخبار اقتصادي مهمي 
همراه بود كه ازآن جمله مي توان به گشــايش راه آهن تهران- زنجان در 1۲ مهر 
و بهره برداري از ساختمان سد روانســر در 10 آذر اشاره كرد، اما مهم ترين اتفاقی 
كه حتي مي توان گفت نقشی محوري در آينده ايران داشت، روز 19 آذر به  وقوع 

پيوست؛ پيمان بازرگاني دولت هاي ايران و آلمان به امضا رسيد تا نقش ايران در 
خاورميانه به عنوان پل پيروزي براي متفقين و متحدين پررنگ تر شود.

8 آذر 1319شماره 6؛ صفحه اول�17 آبان 1319شماره 3؛ صفحه اول�
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حسنا مرادي     ��������������������������������������������������������������������������������������������������

تك ستاره ادبیات داستاني ايران در سال۱۳۱۹، حسینقلی مستعان بود. با اينكه 
مســتعان دوباره به دنیاي روزنامه نگاري بازگشــته بود و خــودش امتیاز مجله 
»راهنماي زندگي« را گرفته بود، اما نوشــتن رمان و داستان را كنار نگذاشت. او 
پروژه »۲۵ كتاب داستان در ۲۵ ماه« را براي خودش تعريف كرده بود و ماهي يك 
رمان مي نوشت و چاپ مي كرد. بیشتر داستان هاي او در ۱۲۰ تا ۱۶۰ صفحه و در 
قطع جیبي چاپ مي شدند و موضوعاتشان هم رمانتیك و عشقي و تقابل عشق 
غني و فقیر بود. مستعان در اين ســال، ۱۲ رمان »آزيتا«، »آفرين«، »دالرام«، 

»نوري«،»رخزا«، »شوريده«، »شیده«، »شــیرين«، »عروس«، »غزال«، »گل 
بي خار« و »ناز« را نوشت. شیوه و شــگرد طراحي ساخت رمان مستعان، نسبت 
به زمانه خودش، بســیار پیشــرو بود. او براي نوشــتن هر رمان، گاهي دو برابر 
تعداد صفحات رمان، تحقیق مي كرد. پس از تحقیق، پیرنگ قصه را مي نوشت و 
خصوصیات و مشخصات هر كدام از شخصیت هاي داستان را مشخص مي كرد و در 
آخر سراغ نوشتن قصه اش مي رفت. نوشته هايش پر از توصیف هاي روشن بودند و 
در آنها از نصیحت ها و موعظه گويي هايي مطول و حوصله سربر مرسوم در ادبیات 
داستاني آن روز، خبري نبود. زبان شخصیت هاي داســتان هايش، زبان مردم و 
موضوع شان هم، زندگي مردم بود. با وجود استقبال فراوان مردم از كتاب هاي او، 

جامعه ادبي آن روز رمان هاي او را جدي نمي گرفتند و مانند جريان اصلي ادبیات 
داستاني آن سال ها به آن بها نمي دادند. او كه نه عضو گروه ادبي نوگراي »ربعه« 
)هدايت، علوي، مینوي، شین . پرتو و...( بود و نه در گروه اديبان سنت گراي دولتي 
»سبعه« )تقي زاده، حكمت، رشیدياسمي، اقبال آشــتیاني، نفیسي و...( جايي 
داشت، به »آقاي خوش بین« معروف شده بود، چون در كتاب هايش خبري از تصوير 
تلخ و سیاه اجتماعي آن روزها نبود. عالوه بر رمان هاي مستعان، تنها رمان شاخص 
ديگري كه در سال۱۳۱۹ چاپ شد، رمان »داستان زارا« )عشق چوپان( محمد 
قاضي بود. اين كتاب، تنها رماني است كه محمد قاضي نوشته و در قالب داستاني 

عاشقانه، زندگي كردها در نظام ارباب و رعیتي آن زمان را به تصوير  كشیده.
حسینقلی مستعان ۱۲ رمان در ۱۲ ماه نوشت

سالآقايخوشبين

ادبيات

2و3صفحـــــــههاي

ميعادگاه  عاشقان  هنر
گزارش ويژه

دانشكده هنرهاي زيبا با تأثیرپذيري از مدرسه هنرهاي زيباي پاريس تاسیس شد

آموزش هنر در ايران تا پیش از تاســیس مراكز رســمي، 
براساس اصل اســتاد- شــاگردي و رويكردهاي سنتي بنا 
شــده بود. تا پیش از دانشــگاه تهران ايــن آموزش ها؛ در 
مدارســي چون »دارالفنون«، »مجمع الصنايع ناصري« و 
»صنايع مستظرفه«انجام مي شد. دانشگاه تهران كه در دوره 
پهلوي اول بنا نهاده شده بود )براي مطالعه بیشتر به بخش 
گزارش ويژه در شماره ۱۸، سه شنبه ۲۱مرداد رجوع شود( 
در حكومت پهلوي دوم توسعه و گسترش يافت. تهران در 

آستانه دهه۱۳۲۰ نیازمند يك مركز هنري مدرن بود.
پیشینه تاسیس به ۱۳۱۷ بازمي گردد. مهرماه اين سال در 
محل»مدرسه عالي كمال الملك«، مركزي با نام »مدرسه 
عالي معماري« تاسیس شــد. اين مدرســه در آغاز با ۲۰ 
دانشجو شــروع به كار كرد. بعد از يك سال ۲۰ دانشجوي 
ديگر نیز پذيرفته شــد و به دلیل كمبود فضاي آموزشي، به 
»مدرسه ايران  و آلمان« در انتهاي خیابان سرهنگ سخايي 
)سوم اسفند( تغییر مكان داد. در نهايت و در سال۱۳۱۹ اين 
مركز به شبستان مسجد »مدرسه خان مروي« منتقل شد 
و در مهرماه ۱۳۱۹ و براســاس تصويب كمیسیون دانشگاه 
تهران، نام »دانشكده هنرهاي زيبا« تأيید و داستان تاسیس 

آن آغاز شد.
دانشــكده هنرهاي زيبا با تأثیرپذيري از مدرسه هنرهاي 
زيبــاي پاريس، با نــام »هنركــده« راه اندازي شــد و در 
ســال۱۳۲۸ به »دانشــكده هنرهاي زيبا« تغییر نام داد. 
نقاشــي، معماري و مجسمه ســازي، زير گروه آموزشــي 
»هنرهاي تجسمي«، نخستین رشــته ها در اين دانشكده 
بودند. آندره گدار، نخستین مدير دانشكده از آغاز تا ۱۳۳۲ 
بود. محسن فروغي و هوشنگ سیحون از ديگر مديران اين 
دانشكده در سال هاي پیش از انقالب بودند. نخستین دوره 
هنركده )۱۳۲۴–۱۳۲۰( سه دانش آموخته در رشته نقاشي 
معرفي كرد؛ جلیل ضیاءپور، حسین كاظمي و جواد حمیدي 
و در دوره هاي بعدي افرادي چــون پرويز كالنتري، صادق 
بريراني و... از اين دانشــكده فارغ التحصیل شدند.تدوين و 
تنظیم برنامه دروس معماري توســط آقاي روالن مارسل 
دوبرول و دروس نقاشي و مجسمه سازي توسط ابوالحسن 

صديقي، براساس برنامه هاي درسي مدرسه هنرهاي زيباي 
پاريس انجام شد. تا پیش از تاسیس رشته گرافیك، دروس 
تخصصي آن در اين سه رشته تدريس مي شد. در دهه۱۳۴۰ 
افرادي چون مرتضي ممیز، قباد شیوا، عباس كیارستمي، 
آيدين آغداشلو، محمد احصايي، فرشید مثقالي، علي اكبر 
صادقي، نیكزاد نجومي، خســرو بیات و... در رشته نقاشي، 
زيرنظر اســتاداني چون محمود جوادي پور، علي آذرگین، 
علي محمد حیدريان، هوشنگ سیحون، كارل اشالمینگر، 
بهجت صدر، مارتین آشــوب امین فر، محســن مقدم و... 

آموزش ديدند و از اين دانشكده فارغ التحصیل شدند.
روند ايجاد رشته گرافیك )ارتباط تصويري( از سال۱۳۴۸ 
آغاز شد و تثبیت جايگاه آن تا سال۱۳۵۵ به طول انجامید. 
مرتضي ممیز تحصیالتش را در »آرت دكو« فرانســه ادامه 
داده بود و پس از بازگشــت به ايران، در انديشه پیاده كردن 

الگوي آموزشي آرت دكو پاريس در دانشكده هنرهاي زيبا 
بود. كوشش هاي ابتدايي مرتضي ممیز كه به تازگي به جمع 
هیأت علمي پیوسته بود، با مخالفت هايي روبه رو شد و بعدها 
با اضافه شدن افرادي مانند سیما كوبان و جالل شباهنگي و... 
به جمع هیأت علمي، تالش ها ادامه يافت. سرانجام با كوشش 
معلمان فوق، تاسیس رشــته طراحي گرافیك همزمان با 
رشــته طراحي صنعتي مورد موافقت قرار گرفت و در اين 
مدت مدرسین جديدي چون محمدحسین حلیمي، هادي 
شفائیه )عكاس( حسین گنجینه )متخصص چاپ دستي( و 
حسین ساسان )حكاك( نیز همكاري آموزشي مؤثر خود را 

با رشته طراحي گرافیك آغاز كردند.
اين دانشكده در گذر از ســالیان دراز، عمري ۸۰ساله پیدا 
كرده و امروز به میعادگاه عالقه مندان تحصیل در رشته هاي 

هنري تبديل شده است.

كارمندي كه رئيس شد
فخري راستكار در سال ۱۳۱۹ به  عنوان كارمند فني وارد مجلس شد

زنان

يك سال، يك خبر

وانکاوی معاصر ر

كارت پستال

بلواي زبان 
طي ۲سال، يك هزار لغت جديد از سوي فرهنگستان ساخته و ابالغ شد

توفيق خنداندن خلق
وقتی شور بختی و ناكامی خنده دار می شود 

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

در سال۱۳۱۷ كه فخري، دختر حبیب اهلل راستكار )اسعدالسلطنه( و منیرالسلطنه، در نخستین 
كالس كتابداريـ  كه به ابتكار وزارت فرهنگ تشكیل شــده بودـ  شركت كرد، احتماال كسي به 
مخیله اش هم خطور نمي كرد كه او روزي رئیس كتابخانه مجلس شوراي ملي شود. فخري راستكار 
فوق لیسانس ادبیات و كتابداري از دانشگاه تهران داشت و در سال ۱۳۱۹ با سمت كارمند فني در 
كتابخانه مجلس مشغول به  كار شد. او در كنار نامداراني چون يوسف اعتصام الملك، عبدالحسین 
حائري و سعید نفیسي از مؤلفان مجموعه چندجلدي »فهرست كتابخانه مجلس شوراي ملي« 
است. دومین دوره كالس كتابداري، در سال ۱۳۳۳، به همت دانشكده ادبیات دانشگاه تهران 
با همكاري يونسكو برگزار شد و باز راستكار فرصت را غنیمت شمرد و در اين دوره نیز شركت 
كرد. خوب مي دانست هر چه توشه دانســته هايش را پربارتر كند، پشتوانه قرص و محكم تري 
براي آينده خواهد داشت. او در سال ۱۳۴۷ به رياست كتابخانه مجلس رسید و تا سال ۱۳۵۲ 

در اين سمت باقي ماند.

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

در اوايــل مردادماه۱۳۱۷، اســماعیل مرآت به جــاي علي اصغر 
حكمت وزير معارف شد كه به همه كارهاي فرهنگي كشور شتابي 
عجیب وغريب داد. به طور مثال طي ۲سال، يك هزار لغت جديد از 
سوي فرهنگستان ساخته و ابالغ شد. افرادي چون دكتر قزويني 
و ملك الشعرا از اين شــتاب بي دلیل گاليه كردند اما گوش مرآت 
به اين حرف ها بدهكار نبود. از طرفي تعداد لغاتي كه هر ماه ابالغ 
مي شد آن قدر زياد بود كه مردم نمي توانستند آنها را حفظ كنند 
و جامعه آموزشي كشور هم با مشــكالت زيادي مواجه شده بود، 
به طوري كه فهم كتاب هاي درسي بسیار مشكل شده بود. ادارات 
نیز دست كمي نداشــتند، واژه هاي عجیب وغريب بي اساس جاي 
نامه نگاري ها و واژگان هزارســاله را گرفته بود و نوشتن يك نامه 
ساده يا يك دستور، به مرز محال رســیده بود. اين موضوع باعث 
شد كه در سال۱۳۲۰ كم كم دامنه اعتراضات چنان باال بگیرد كه 
فرهنگستان مورد ناسزا قرار گرفت. فرهنگستان عاقبت كوتاه آمد 
و بسیاري از واژگان جديد را حذف كرد و اجبار را هم در استفاده از 

لغات جديد برداشت. 

جمال رهنماي �������������������������������������������������������������������
هفته نامه طنز » توفیق « يكی از معروف ترين و موفق ترين نشريات 
طنز ايران بود كه حدود نیم قرن و در ســه دوره توســط حسین و 

محمد علی توفیق كه پدر و پسر بودند ، منتشر شد.
در سال ۱۳۱۹ انتشار دوره دوم اين نشريه آغاز شد.

زبان فارســی به دلیل داشــتن ظرفیت معنايی زياد، ويژگی های 
كنايی،ضرب المثل های فراوان، داشــتن صنعت جناس و استفاده 
دو معنايــی از يك واژه، قابلیــت  فراوانی برای توســعه طنز دارد. 

آثار بزرگان ادب فارسی، 
گنجینــه ای از رنــدی و 
دوپهلويــی مفاهیــم در 
اختیــار طنزپردازان قرار 

داده اند.
موضــوع اصلــی مجله 
توفیق، انتقاد از عملكرد 
نخســت وزيران بــود و 
هنگامی كــه يكبار مقاله 
»فتنــه روســیاه« را در 
انتقاد از محمدرضا پهلوی 
نوشت، دفتر نشريه و خانه 
محمدعلی توفیق به تاراج 
رفــت و خــودش نیز به 

جزيره خارك تبعید شد.
انتقادات صريح، بی پروا و 
طنزآلود توفیق در دوره 
سوم انتشار به آن رونقی 
دوباره بخشــید، اما عمر 
مجلــه توفیق  در ســال 
۱۳۵۰ با دستور مستقیم 
هويدا پايان يافت. اگرچه 
هیچ وقت دادگاهی برای 

محكومیت اين نشريه و توقیف آن تشكیل نشد.
شوخ طبعی و بیان طنز آمیز در ادبیات روانشناسی به عنوان يكی از 
مكانیسم های دفاعی كارآمد شناخته می شود. بر اساس اين نظريه كه 
توسط آنا فرويد در كتابی به همین نام تشريح شده، مكانیسم های 
دفاعی، واكنشی ناخودآگاه به منظور كاهش اضطراب از طريق تغییر 
در ادراك واقعیت هستند و از كاركردهای روان برای محافظت از ما 

در برابر آسیب های روانی به شمار می روند.
تحمل روان آدمی انــدازه ای دارد كه اگر فشــارهای روانی از آن 
باالتــر بــرود ، نتايج آن 
به صــورت بیماری های 
جسمی و حتی گاهی به 
صورت جنون )سايكوز( 
خود را نشــان می دهند. 
مكانیســم های دفاعی 
هوشــمندانه  شــیوه 
روان بــرای رهـــايی از 
ی  ب هــــا ا ضطــــر ا

آسیب رسان هستند.
مكانیســم دفاعی شوخ 
طبعی جزو مكانیسم های 
دفاعی مثبت به شــمار 
می آيد و مــا را از افتادن 
در مكانیسم های دفاعی 
روان رنجور هم محافظت 
می كنــد . اســكار وايلد 
می گويــد: بــه انســان 
قدرت تجسم داده شده 
تا نداشته هايش را جبران 
كند وبه وی احســاس 
شوخ طبعی داده شده تا 
رنج هايش تسكین يابد .

معراج قنبري

كارت پستال ساختمان دانشكده حقوق
چاپ شده در سال 1319

روزنامه اطالعات - مرداد1319



پاسداشت زبان

نثر
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   حميدرضا محمدي  �����������������������������

در اين يكصدسال قرن سيزدهم، 
شــايد در ميان جامعه زرتشتي 
 مذهبــان ايــران، كســي را به 
تأثيرگــذاري ارباب كيخســرو 
شاهرخ نتوان يافت� او اگرچه اهل 
سياســت بود و 9  دوره نمايندگي 
جامعه زرتشــتيان را در مجلس 
تجربه كرد و رئيس و از پايه گذاران 
انجمن زرتشتيان تهران بود، ايجاد 
بنيان هاي فرهنگــي متعددي از 
جمله آرامگاه فردوسي- كه منتج به 
هزاره فردوسي در سال1313 شد- 
و البته كتابخانه مجلس شــوراي 
ملي را سبب شــد كه شايد كمتر 
درباره آن صحبت شده است� برخي 
البته پايه گذار را مرتضي قلي خان 
صنيع الدولــه، نخســتين رئيس 
مجلس مي دانند، اما مساعي ارباب 
شاهرخ كه در دوره دوم به مجلس 
راه يافته بود، سبب شد تا در 18دي 
1288، واژه »كتابخانه« به ماده 13۵ 
نظامنامه داخلي )آيين نامه داخلي( 
مجلس شــوراي ملي اضافه  شود� 
او كه همزمان، رئيس شعبه اداري 
و كارپرداز مجلــس بود، كتابخانه 
را جزئي از آن دايــره آورد تا خود 
آموزش را به دست گيرد زيرا در اين 
انديشه بود كه وكالي ملت، جايي 
براي مطالعه داشته باشند� با وجود 
اين و اهداي بيش از هزاروچهارصد 
جلد كتاب، امور اداري آن تا 16 سال 
بعد به تعويق افتاد تا ســرانجام، 
تصميم نخســت كــه حوضخانه 
براي اين مهم لحاظ شود، به سبب 
محدوديت فضا و كتاب هايي كه تا 
همان زمان فراهم آمده بود، كنار 
گذاشته شــد و عمارت اصطبل و 
كالســكه خانه به كتابخانه مجلس 
تبديل و با تأييد ارباب شــاهرخ، 
ميرزا يوسف خان اعتصام الملك، به 
رياست آن گمارده شد� او كه خود 
هنوز و همچنان دلســوز آن نهاد 
بود، در همان ســال، ابزار و ادوات 
چاپ را از آلمان بــه ايران آورد و 
چاپخانه مجلس را هم بنا گذاشت� 
او چنان دلســوز بود كه مورگان 
شوســتر، مستشــار آمريكايي، 
قلم در ســتايش اش لغزاند كه »او 
كســي بود كه هيچ وقت از اوقات 
شــبانه روزي، از پيشرفت مقاصد 
و اصالحــات مملكتــي كوتاهي 
نمي نمود«� ارباب شاهرخ، آخرين 
كسي بود كه رضاشــاه او را به تيغ 

كين خونين كرد�

آغاز كارمندي موسيقي
تاسيس راديو

4صفحــه

موسيقی

دو شب فراموش نشدني
نمايشنامه هائي كه دو ساعت شما را مي خنداند

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

منبع: سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران، 
شماره سند: 1455659.

  حسين عصاران ����������������������������������������������������������������������������������������������

افتتاح راديو در چهارم ارديبهشــت 1۳19بي ترديد مهم ترين اتفاق و پرجلوه ترين 
گردشگاه براي انواع موســيقي در ايران محســوب مي شــود. اهميت اين ارتباط 
دوسويه آنجايي شفاف تر مي شود كه بدانيم 2 ســال پيش تر از افتتاح راديو يكي از 
كميسيون هاي سه گانه  »سازمان پرورش افكار«، يعني كميسيون »موسيقي و راديو« 
و به رياست غالمحسين مين باشيان متولي راه اندازي و تأسيس نخستين فرستنده 
راديويي كشور بوده است.همچنان كه يكســال پيش تر از افتتاح راديو نيز مقدمات 
شكل گيري اركســتر راديو از بهترين نوازندگان و خوانندگان دوران، ورود قريب به 
۳۰۰۰ صفحه گرام از زبان هاي مختلف و همچنين شكل دهي به يك اركستر براي 
اجراي موسيقي غربي، در اين كميسيون پيش بيني شده بوده است.گويي برآوردهاي 
اوليه چنان بوده كه راديو مهم ترين رسانه براي انتشار موسيقي خواهد بود و موسيقي 
نيز عاملي جذاب، براي جلب نظر سليقه هاي مختلف به راديو. با افزايش برد اين رسانه 
در سراسر كشور عرصه  ترانه سازي )به عنوان مهم ترين مؤلفه و شاخه  موسيقي( مطابق 
ساليق تصويب و تبليغ شده راديو گسترش يافت و اينچنين كار ورزان ترانه را به دو 

دسته »راديويي / غير راديويي«و چه بسا »دولتي / غيردولتي« تبديل كرد و...
اهميت اين ارتباط دوسويه آنجايی شفاف ترمی شــود كه بدانيم دو سال پيش تر از 
افتتاح اين رسانه، در كنار كميســيون  اختصاصی »راديو«، كميسيون »موسيقی« 
نيز سهم و نقش مشخصی در راه اندازی و تأسيس اولين فرستنده ی راديويی كشور 

داشته است.

يزد   بار ديگر صاحب گلبهار مي شود
داستان دست به قلم شدن مهدي آذريزدي در باغ دلگشاي اهل كتاب 

نشر

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

»همين كه قفســه ها پر از كتاب شــد، كودكان 
دبستاني كه از بازار مي گذشتند به هم خبر دادند 
كه بچه ها اينجا هم يك گلبهار باز شده«. گلبهاري 
ديگر با نام »كتابفروشــي يزد«، توســط آقارضا 
سعيدي كه از شركاي نخستين كتابفروشي يزد 
بود، افتتاح شــده بود تا پاتوقي براي اهل مطالعه 
و كتاب شــود و سائقي براي دســت به قلم شدن 
مهدي آذريزدي. آذريزدي درباره اين كتابفروشي 
مي گويد: »در ســال 1۳19 يك كتابفروشي تازه 

به وسيله آقارضا سعيدي كه از منســوبان )گلبهاري ها( بود، و قبال 
يك كارگاه جوراب بافي ماشيني دستي در سراي والي به راه انداخته 
بود به  وجود آمد. ايشان دكاني را در سربااليي بازار خان اجاره كرد و 
دومين كتابفروشي امروزي را كه قفسه و ميز و پيشخوان و ويترين 
و اين چيزها داشت، در يزد تأســيس كرد و مرا كه در ميان كارگران 
كارگاه بافندگي اش اهل تر مي شناخت، به آنجا منتقل كرد. تابلو بزرگ 
آن را به نام كتابفروشي يزد با خط خوب خودش طّراحي كرد و رنگ 
زدن آن را به من ياد داد...«. ديــري نپاييد كه آقارضا تصميم گرفت 
براي انجام فعاليت نشر و چاپ به كرمان برود و به همين دليل تمام 

امور را به آذريزدي سپرد و او كه آرزوهاي زيادي 
در سر پرورانده بود شروع به كارهاي جديد كرد؛ 
»من هم خيلي شلوغ مي كردم، آن قدر كتاب وارد 
مي كردم كه محيط يزد ظرفيت آن را نداشــت و 
بيشــتر چيزهايي بود كه خودم آرزوي ديدن آنها 
را داشــتم و گويا مغازه مداخلي نداشــت. در اين 
مّدت چون مي ديدم ناشران در تهران، كتاب چاپ 
مي كنند، من هم هوس كردم به نام كتابفروشــي 
يزد، انتشارات داشته باشم... از كاري كه مي كردم 

خوشحال و از مّوفقيتي كه داشتم شادمان بودم«.
محمدعلي اسالمي ندوشــن كه يكي از مشتريان 
پروپا قرص اين كتابفروشــي بود، آنجا را باغي دلگشــا مي دانست و 
از همصحبتي با آذر لــذت مي برد. غالمعلي رئيــس يزدي صاحب 
بزرگ ترين كتابخانه شخصي در يزد، عبدالحسين آيتي مدير نمكدان 
و نويسنده تاريخ يزد، حاج شيخ محمود فرساد رئيس انجمن ادبي يزد، 
دكتر محمود افشــار صاحب امتياز مجله آينده، دكتر فرهاد آباداني 
استاد دانشــگاه اصفهان و بســياري ديگر از سرشناسان و بزرگان و 
اهل ادب و قلم يزد نيز مشتري كتابفروشي يزد بودند. چند سال بعد 
آذريزدي قصد عزيمت به تهران را كرد و با رفتن او در حدود ســال 

1۳22 شمسي كتابفروشي يزد براي هميشه بسته شد.

تئاتر

معين، طليعه نسل دوم پژوهشگران مدرن زبان 
فارسي بود

  دوشنبه    10شهريور 1399   شماره 30

علي اكبر شيرواني ���������������������������������������������������������������������������

سال1۳19 محمدمعين »حافظ شيرين سخن« را منتشر كرد كه نويد 
پژوهشگري كوشا در زبان فارسي مي داد. حافظ شيرين سخن از تعلّق 
شخصي معين نشأت مي گرفت و نســبت به ديگر كارهايش جايگاه 
سترگي نداشت، اما كارنامه او در پاسباني و پاسداشت زبان فارسي قابل 
مناقشه نيست. معين، طليعه نسل دوم پژوهشگران مدرن زبان فارسي 
بود؛ بعد از نسل اول كه عمدتاً تحصيل كرده هاي دانشگاه هاي اروپايي 
بودند. معين گام نويي در ارائه سبك در نثر برنداشت اما با پافشاري اش 

هم نوشتار پالوده شد و هم در انتخاب موضوع  تأليفي، تأثير بسزايي بر 
هم نسالن و نسل هاي بعد گذاشت؛ حتي غيرمستقيم. نقش برجسته 
او كه از معاشرت با علي اكبر دهخدا و تأليف لغتنامه اش مي آمد، بازيابي 
واژه ها بود؛ واژه هايي كه قدمت داشت اما به دست فراموشي سپرده شده 
بود و فراواني و استمرار معين در استفاده از اين واژه ها در نوشته هايش، 

آنها را سكه رايج بازار زبان كرد. به راستي كه معين، معين زبان بود.
»بر گوشه بساط، كتابي با جلد مزين قرار داشت و هر دم چون ستاره اي 
زيبا به من چشمك مي زد. كودك بودم و هنوز خواندن نياموخته، ميل 
داشتم آن را بردارم و تماشا كنم ولي جرأت اين كار نيافتم. نياي پيرم 

كتاب را برداشت، يكايك حاضران نيت مي كردند و او ديدگان خويش را 
بسته، زير لب چيزي مي گفت. آنگاه كتاب را مي گشود، غزلي مي خواند 
و تعبير مي كرد. هنوز قيافه آن پير روشــن ضمير از لوح خاطرم محو 
نشده كه چون با بيتي موافق مرام و معرف وصف الحال تصادف مي كرد 
حظي مي برد، سر را به راست و چپ به آهنگي متوافق حركت مي داد و 
آواز خويش را نيز هماهنگ مي ساخت، صاحبدالن آن حلقه صفا به به و 
احسنت مي گفتند. نوبت به من رسيد، گفتند تو هم نيتي كن تا ببينيم 
مقصودت برآورده مي شود يا نه؟ مدتي دراز رنجور بودم، جز بهبودي 

چيزي نمي خواستم، همان را درنظر گرفتم، كتاب بگشود«.

نه كتاب
 نه مجله اما خواندني

آغاز انتشار مجله خواندني ها

مطبوعات

 محمدناصر احدي    ��������������������������������������������������������������������

علي اصغر اميراني بيجاري گروســي كردســتاني، مؤســس و 
گرداننده مجلــه »خواندنيها« )دقيقا بــا همين »ها«ي متصل 
به خواندني(، در شــماره اول اين مجله به تاريخ شهريور 1۳19 
در مطلبي با عنوان »بيان مقصود« هدف از انتشــار خواندنيها را 
چنين بيان كرده است: »... بسياري از مطالب خواندني سودمند 
كه از نظر پرورش توده داراي نتايج گران بهايي است در مطبوعات 
كشور چاپ مي شــود ولي مردم يا به واســطه عدم فرصت و يا از 
نظر دسترس نداشــتن به آنها از اســتفاده محروم مي مانند«. از 
طرف ديگر، تجربه به اميراني نشــان داده بود كه بيان خشك و 
خالي مطالب منظور اصلي را كه جلب توجه توده اســت محقق 
نخواهد شــد. در همين مطلب آغازين نخستين شماره، اميراني 
نوشــته: »خواندني ها به طوري كه از نام آن پيداست شامل زبده 
مطالب خواندني اســت كه از ميان صدها مطالب متنوع علمي، 
ادبي، اجتماعي، اقتصادي، تاريخي، بهداشتي، ورزشي و تفريحي 
مطبوعات كشور اعم از روزنامه ها و مجالت تهران و شهرستان ها 
به طور گلچين هر ماهه انتخاب و با ذكر مأخذ و نام نويســنده يا 
مترجم با درنظر گرفتن مرام اين بنگاه چاپ مي شــود. بنابراين 
خواندنيها كتابخانه كوچكي است كه در آن هر كس از هر طبقه 
فراخور ذوق و سليقه خود مطالب سودمندي خواهد يافت و چون 
تهيه كنندگان اين مطالب منحصر به يك يا چند نويســنده و يا 
مترجم معين نيست، بديهي است كميت و كيفيت مطالب آن نيز 
متنوع و جالب خواهد بود و چون در چاپ اين مجموعه هيچ نظر 
ديگري نداريم آن را به بهايي كه تمام مي شود در سراسر كشور در 
دسترس خوانندگان مي گذاريم.« در سال 1۳19، انتشار روزنامه 
و مجله ابدا كار آساني نبود و نياز به كسب مجوز از مراجع گوناگون 

داشت. از طرف ديگر، اميراني در شهريور 1۳19، به گفته خودش، 
25سال داشت درحالي كه حداقل سن قانوني براي گرفتن مجوز 
روزنامه يا مجله ۳۰ســال بود. پس چگونه خواندنيها منتشــر و 
خواندني شد؟ در كتاب »خاطرات مطبوعاتي« سيدفريد قاسمي 
آمده كه اميراني در اين باره گفته: »شــهريور 1۳19 درست 25 
سال داشتم و چون ســن قانوني و رســمي براي اجازه انتشار و 
گرفتن امتياز روزنامه و مجله آن وقت ها ۳۰  سال بود ناچار شدم 
سياست شــترمرغي را در پيش بگيرم. مشهور است به شترمرغ 
گفتند بار ببر، گفت مرغم، گفتند: بپر، گفت شــترم و با اجراي 
اين سياســت هم خود را از زحمت پرواز خالص كرد و هم از شر 
باربري. من هم تا وقتي كه ســنم به ســن قانوني براي تحصيل 
امتياز نرسيده بود ناچار بودم براي جلوگيري از هرگونه اشكال و 
ايراد قانوني مجله را به  صورت كتاب بدون تاريخ و شماره وحتي 
بدون ذكر نام مدير و محل اداره منتشر كنم تا اگر كسي گفت چرا 
امتياز نداري بگويم اينكه من منتشر مي كنم مجله نيست بلكه 
كتاب است كه هر چند وقت يكبار چاپ مي شود و اگر مي گفتند 
چاپ كتاب احتياج به اجازه اداره نــگارش وزارت فرهنگ دارد 
مي گفتم اين نشــريه كتاب نيســت بلكه مجموعه اي از مطالب 
چاپ شده ساير روزنامه ها و مجالت است  كه يك بار از سانسور 
اداره نامه نگاري شهرباني گذشته و نياز به اجازه مجدد ندارد.« از 

خواندنيها كه تا 1۳58 منتشر شد، بيشتر خواهيم نوشت.

يك سال بعد از شروع جنگ جهاني دوم، فيلم هاي دو جبهه متخاصم سينماها را به تسخير خود درآورده بودند
رقابت آلمان و روسيه در سينماهاي تهران

سينما 
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 جنگ جهاني دوم از سال 1۳18 شروع شده بود. ايران خيلي زود اعالم 
بي طرفي كرد اما همه مي دانستند كه رضاشاه به سمت آلمان هيتلري 
گرايش دارد. گردش به سوي آلمان و فاصله گرفتن از انگلستان از چند 
سال قبل شروع شده بود. تمايلي هم به همسايه قدرتمند شمالي وجود 
نداشت. در تعطيلي كامل توليد داخلي، واردات ساالنه فيلم خارجي 
از مرز1۰۰ فيلم عبور كرده بود. بازار ايران براي همه بود ولي گرايش 
به آلمان تأثيرش را در تركيب اكران هم گذاشته بود. نتيجه نمايش 
عمومي انبوهي فيلم آلماني بود كه رقيبي قدرتمند براي محصوالت 
هاليوودي محســوب مي شدند. در ســال هاي آخر حكومت پهلوي 
اول، زور آلماني ها بيشــتر مي چربيد.از فيلم هــاي خبري تبليغاتي 
گرفته تا فيلم هاي سينمايي، محصوالت آلمان هيتلري، سينماهاي 
تهران و شهرســتان را در اختيار خود گرفته بودند. به روايت جمال 
اميد، آلماني ها در اواخر دهه1۳1۰، حتي موفق شــده بودند بعضي 
از آثار توليد شده شــان را كه مضمون جنگي داشتند در سينماهاي 
تهران و شهرستان به نمايش درآورند؛ فيلم هايي نظير »سرگذشت 

صاحب منصــب در لهســتان«، » آتش جنگ در آفريقــا«، »كانال 
سوئز«، »داوطلب«، »سرگذشت افسر لهستاني« و »ميهن پرست«. 
سينماهاي البرز، ديده بان)ماياك(، ري، ميهن، فردوسي و تجريش 
تقريبا جزو تيول آلماني ها محسوب مي شد. ســال 1۳19 اما سال 
قدرت نمايي روس ها بر پرده ســينما بود. رضاشــاه دل خوشــي  از 
روس ها نداشت اما كار چنداني هم از دستش برنمي آمد. ضمن اينكه 
بلشــويك ها در ايران طرفداران پر و پا قرصي داشتند. سينما تهران 
شده بود پاتوق فيلم هاي روسي. آلمان هنوز پيروز ميدان جنگ بود 
كه روس ها فيلم هاي تبليغاتي شان را در سينماهاي تهران به نمايش 
درمي آوردند. اكران فيلم»رژه ارتش ســرخ« نشان مي داد روس ها 
بازي را برده اند؛ يك قدرت نمايي كامل در كشــوري كه پادشاهش 
گرچه اعالم بي طرفي در جنگ كرده بود ولــي خود را متحد آلمان 
هيتلري مي دانست. اسميرنوف، وزير مختار شوروي نه تنها راه اكران 
رژه ارتش سرخ را هموار كرد كه كاري كرد رجال تهران هم به تماشاي 
قدرت نمايي ارتش بلشويك ها بنشينند. سينما تهران نمايشگر همه 
آن چيزهايي شد كه قرار بود در ماه هاي بعد در صحنه جنگ رخ دهد.

چه كسي ارباب را كشت؟ حوادث
هنوز گره قتل كيخسرو شاهرخ باز نشده است 
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11 تير ماه 1۳19 كساني كه از خيابان كاخ در حوالي تقاطع سزاوار 
مي گذشــتند پيكر مردي را ديدند كه در هم شكسته روي زمين 
افتاده بود. 2 روز طول كشيد تا آنها فهميدند آن مرد ناشناس كسي 

نيست جز ارباب كيخسرو شاهرخ.
هنوز بعد از 8۰سال كسي نمي داند ارباب كيخسرو شاهرخ چرا و 
چطور آن روز در حاشيه خيابان كاخ افتاده بود. در گواهي فوتش 
نوشتند، مرگ در اثر تصادف؛ ماشيني كه ناغافل آمده بود به پياده رو 
و او را كشته و رفته بود. اما خيلي ها مرگ نماينده زرتشتيان مجلس 
را حادثه اي ســاده تلقي نمي كرده و نكردند و در همه اين سال ها 
معتقد بودند نماينده آزادي خواه مجلس شوراي ملي كشته شده 
است. ارباب  كيخسرو شاهرخ نماينده هفت دوره مجلس شوراي 
ملي و عضو هيأت رئيســه، بنيانگذار و رئيس انجمن زرتشــتيان 

ايران و تهران، بنيانگذار كتابخانه مجلس، بنيانگذار شركت سهامي 
تلفن، پيشنهاد دهنده ساخت يادمان و آرامگاه فردوسي بود. ارباب 
كيخسرو در سال هاي پاياني عمرش مانند ارباب جمشيد و ارباب 
بهمن گيو ورشكســت و حتي مجبور به فروش خانه شخصي اش 
شد، اما نتوانســت از پس بدهي بر بيايد و مرگ باعث باقي ماندن 
بدهي هايش شد. فرزندان ارباب كيخسرو فعاليت هاي سياسي بهرام 
شاهرخ، پسرش را كه سال ها گوينده بخش فارسي راديو برلين بود 
و عليه رضاشاه و بريتانيا صحبت مي كرد دليل مشكالتش مي دانند؛ 
مشكالتي كه نهايتا به مرگ مشكوكش منجر شد. به گفته پروين 
شاهرخ، دخترش، او را در شب 1۰ تير در مجلس عروسي دستگير 
كردند و فردا صبح پيكرش در خيابان كاخ پيدا شد. حاال در تهران 
تنها يك كوچه به نام ارباب كيخســرو شاهرخ است و يادگارهايي 
كه بعد از 8۰سال هنوز به ياد يكي از وطن پرست ترين نمايندگان 

مجلس ايران باقي مانده است.

ارباب گشتاسب فيروزگر)تهران(

ارباب سروش سروشيان)كرمان(

ارباب كيخسرو شاهرخ)تهران(

ارباب بهرام  يگانگي)يزد- تهران(

ارباب كيخسرو كيانيان)كرمان(
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