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مالقات در تهران
مهم ترين رويداد جهان  در پايتخت ايران

 لطمه 33درصدي کرونا 
به درآمد هاي شهر

متهمان آزار در برابر 
هیأت منصفه مجازی

غريبه هاي آشنا

 گفتاری درباره 
رسالت دانشمند

گزارش عملكرد مالي شهرداري تهران 
در تيرماه و 4ماه نخست سال99 نشان 

مي دهد

در سوگ اسماعيل سعادت و به پاس 
عمری كه در فعاليت علمی و ترجمه 

آثار فلسفی گذراند

 نظرســنجی از 10 فعال اجتماعی
فرهنگــی و حقوقی دربــاره تاثير 

افشاگری های مجازی بر جامعه

  گفت وگو با مهاجران افغانستاني 
درباره تجربه زندگی در ايران

  شايد علت مهم مهاجرت مردان 
افغانستاني به ايران، جست وجوي 
كار باشــد، اما زنان افغانســتاني 
به داليل ديگري نيز به ايران آمده اند
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اصالح رويه  دادگاه های ويژه اقتصادی
 سخنگوی قوه قضاييه از موافقت رهبرمعظم انقالب با درخواست رئيس اين قوه  برای استمرار همراه با اصالح  دادگاه های ويژه مفاسد اقتصادی خبر داد

2از اين پس همه وكال  می توانند در دادگاه های رسيدگی به اخالل در نظام اقتصادی شركت  كنند 

 سايه ساخت وساز  
بر کوچه باغ هاي جماران

 طبق مصوبه مجلس، حفظ بافت جماران  وظيفه قانوني
شوراي عالي شهرسازي  و شهرداري است

مجازات هاي کرونايي آمد

فقــدان ضمانت اجرايي كافــي براي پروتكل  هــاي ابالغي 
ســتاد ملي مقابله با كرونا يكي از انتقادات جدي به شــيوه 

سياســتگذاري اين ســتاد در ماه هاي اخير بوده است. حاال اين ســتاد با ابالغ 
بخشنامه اي  به همه دستگاه هاي دولتي مجازات هايي را براي افرادي كه از ماسك 
استفاده نكرده يا فاصله اجتماعي را رعايت نمي كنند، پيش بيني كرده است. اين 
مجازات ها در بخش اداري از توبيخ كتبي در پرونده شــروع مي شود و به انفصال 

موقت از خدمت مي رسد. 

 قيمت خودرو
با ثبات ارز  آرام می گيرد

طي 12روزگذشته به طور ميانگين خودروهاي داخلي 12درصد 
و خودروهاي مونتاژي حدود 5درصد گران شده است

  ناديده گرفتن پروتكل هاي پيشگيري از كرونا از اين پس
با ابالغ بخشنامه اجرايي از سوي دولت، مجازات دارد

فيلم  اين گزارش را در همشهري آنالين  ببينيد

صفحه12 
را بخوانيد

نوسان نرخ ارز، صدور مجوز افزايش رســمي هر 3 ماه يك بار 
قيمت خودروهاي داخلي و خودداري سرمايه گذاران از عرضه 

خودروهاي ثبت نامي به بازار موجب كاهش عرضه و موج تازه گراني خودرو در حاشيه 
بازار شده است.  به گزارش همشهري، سير صعودي قيمت خودرو كه طي چند  ماه 
اخير متأثر از شكست سياست هاي تنظيم بازار ادامه داشته طي 4روز گذشته با عبور 
نرخ پرايد111 از مرز 104ميليون تومان و رسيدن قيمت حاشيه بازار پژو206 تيپ2 

به 182ميليون تومان تندتر شده است. 

صفحه4 را 
بخوانيد
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يادداشت
علی اعطا؛ عضو هيأت رئيسه و سخنگوي شوراي شهر تهران

در روزهــاي اخير برخــي از افــراد مطلع در مســئله لغو 
محدوديت هاي ارتفاعي جمــاران ابراز نگرانــي كرده اند. 
زمزمه هايي به گوش مي رسد كه بعد از يك ماه از فروكش كردن 
نسبي ماجراي لغو غيرمنتظره محدوديت هاي ارتفاعي در جماران، بار ديگر داستاني از نو آغاز 
شده  و احتمال اجراي اين تصميم، مجددا مطرح شده اســت. به نظر مي رسد شوراي عالي 
شهرسازي و معماري ايران بر سر يك دو راهي قرار گرفته است. يك راه، صيانت از جايگاه واال 
و  شأن شايسته اين شورا به عنوان حافظ و پاسدار ارزش هاي فرهنگي و تاريخي شهرهاست. 
مي توان مدعي بود در دوره هاي مختلف غيراز مواقعي خاص و بســيار محدود، شوراي عالي 
شهرسازي، مدافع منافع عمومي شهر و شهروندان از نقطه نظر اصول و قواعد شهرسازي و 
شهرنشيني بوده است. ديگر راه پيش روي شوراي عالي شهرسازي، اما هم اكنون، تبعيت از 

دستورات يا درخواست هايي است كه نسبتي با منافع بلندمدت شهر و شهروندان ندارد.
اين دوراهي، نخستين بار در جلسه 13مرداد امسال بر ســر راه اين شورا قرار گرفت. وقتي 
صورت مسئله عيان و آشكار شد، روز يكشنبه 12مرداد اعضاي شوراي شهر به نمايندگي 
از همه شــهروندان تهران، در نامه اي با 16 امضا خطاب به وزير محترم راه و شهرســازي، 
نسبت به موضوع واكنش نشان دادند و ابراز نگراني كردند. اين، مطالبه اي  است براي تعويق 
هرگونه تصميم گيري، تا بتوان با بررسي هاي همه جانبه فني و اجتماعي - فرهنگي، موضوع 
را به درستي تبيين كرد و با انعكاس نقطه نظرات مديريت شــهري )شورا و شهرداري( به 
شوراي عالي، از هر نوع آسيب به بافت فرهنگي و تاريخي جماران جلوگيري شود. در نامه اي كه 
در روز يكشنبه 12مرداد ماه با امضاي 16نفر از اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران خطاب به 
وزير راه و شهرسازي تهيه و ارسال شد، به طور مشخص اين درخواست مطرح شد تا موضوع از 
دستور كار شوراي عالي خارج شود و بررسي مجدد آن منوط به بررسي هاي جدي تر باشد. پس 
از گذشت يك ماه از اين جلسه، در روزهاي اخير زمزمه هايي مبني بر احتمال تصميم مبتني بر 
لغو محدوديت ارتفاعي جماران به گوش مي رسد. در اين رابطه به چند نكته مي توان اشاره كرد.

نكته اول اينكه الزم اســت شــوراي عالي شهرســازي و معماري ايران، ارزيابي هاي 
كارشناسي كميته هاي فني خود را كه اين موضوع در جلسه روز 13مرداد جهت بررسي 
به آنها ارجاع شده است را در معرض اطالع همگان قرار دهد. طبيعي است بررسي هاي 
كارشناسي كميته هاي فني، به عنوان بازوهاي كارشناسي اين نهاد، نكاتي واجد اهميت و 
در خور اعتنا دارد و شوراي عالي، منطقا نمي تواند همه آنها را به يك سو نهاده و تصميمي 
از جنس  ديگر اتخاذ كند. درصورت بي اعتنايي شوراي عالي به نظرات كميته هاي فني، 

مباني تصميم احتمالي اين شورا بر كدام چارچوب استوار خواهد بود؟
نكته دوم اينكه  بايد توجه كرد دوران تصميم گيري در اتاق هاي در بسته سپري شده است.

متأسفانه اينجانب به عنوان نماينده مردم تهران، ري و تجريش در شورا، با وجود پيگيري هاي 
مكرر،   موفق به كسب اطالع از مسئولين مربوطه در شــوراي عالي شهرسازي و معماري 
نشدم. وقتي دسترسي به اطالعات و مباني تصميم گيري ها براي نماينده مردم آسان نيست، 
ديگران چه مي كنند و چگونه كسب اطالع مي كنند؟ روشن اســت كه فرايند و مباني 
تصميم گيري ها بايد روشن، شفاف و قابل دفاع باشد. نمي توان در تاريكي تصميم گرفت 
و بي هيچ توضيحي، نتيجه تصميمات را به صورت يك سويه به سمع و نظر مردم رساند.

نكته سوم اينكه مبادا تصميمي بگيريم كه هويت فرهنگي تاريخي جماران به عنوان 
محل سكونت بنيانگذار كبير جمهوري اسالمي خدشــه دار شده و خاطره ماندگار اين 
بافت روستايي از كالبد جماران زدوده شود. طبيعي است كه چنين مواجهه هايي با مكان 
– خاطره جماران، بي توجهي به هويت تاريخي منطقه اي است كه در سال هاي نزديك، 
نقطه كانوني قلب تپنده جمهوري اسالمي ايران بوده است. مبادا تصميمي بگيريم كه 
درنظرگاه آيندگان، متهم به بي اعتنايي به هويت تاريخي و فرهنگي شهرهاي خود شويم.

در پايان ضمن اميدواري به اتخاذ تصميمي قابل دفاع و كارشناسي از سوي وزير محترم 
راه و شهرسازي و ساير اعضاي محترم شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، اين نكته 
را يادآوري مي كنم كه تصميم گيري براي جمــاران، تصميم گيري براي هر نقطه اي از 

شهر نيست. اين نكته را دريابيم.

دوراهي شوراي عالي شهرسازي 
در جماران

ديدگاه
عبدالصمد خرمشاهي؛ وكيل و حقوقدان

روز گذشته سخنگوي قوه قضاييه خبر از موافقت مقام 
معظم رهبري درخصوص پاره اي از اصالحات درباره 
پرونده هاي مفاســد اقتصادي داد. در يك نگاه كلي و 
جمع بندي مختصر مي توان گفت اين اصالحات بســيار مهم و ضروري و در جهت 

رعايت هرچه بيشتر حقوق متهمان است كه ذيال به پاره اي از آنها اشاره مي شود:
الف( شعب دادگاه هاي ويژه اقتصادي كه در واقع شعبي از دادگاه هاي انقالب تلقي 
مي شدند در اين تغييرات صاحب اختيارات دادگاه هاي كيفري 1 و 2 شدند و اين 
امر به لحاظ تفكيك نشــدن پرونده ها مي تواند تا حدودي از اطاله دادرسي در اين 

دادگاه ها جلوگيري كند.

ب( مقرر شده است در اين دادگاه هاي ويژه صرفا به پرونده هاي كالن و مهم در زمينه 
اخالل اقتصادي رسيدگي شود. درخصوص پرونده هاي جزئي ساير دادگاه ها حق 
رسيدگي دارند. البته هنوز مشخص نشده است معيار كامل براي تفكيك پرونده هاي 
كالن از پرونده هاي جزئي چيست؟ هرچند در همين رابطه سخنگوي قوه قضاييه 
اظهار اميدواري كرده است كه از سوي بانك مركزي مفاهيم اينگونه جرائم تبيين 

و شفاف شود.

ج( در رابطه با دادگاه هاي ويژه در گذشــته و به روال ســابق مقرر شده بود اسامي 
متهمان حتي قبل از صدور حكم قطعي و نهايي در رســانه ها منتشر شود، اين امر 
با حقوق دفاعي متهم و عدالت قضايي سرسازگاري نداشت؛ در اصالحات به وجود 
آمده، اين رويه تغيير كرده و با متهمان پرونده هاي مفاسد اقتصادي همانند ساير 
متهمان رفتار خواهد شد كه اين تغيير نيز به نوعي در جهت رعايت حقوق متهمان 

است.

د( درخصوص آراي صادره از اين دادگاه هــا، روال بر اين بود كه به جز حكم اعدام، 
ساير احكام دادگاه ها قطعي تلقي شود. در اصالحات جديد مقررات اعاده دادرسي و 
ماده477 قانون آيين دادرسي كيفري كمافي السابق در اين خصوص اجرا خواهد 

شد. اين اصالح و تغيير، به تبعيض بدون دليل سابق پايان مي دهد.

ه ( تبصره ذيل ماده48 قانون آيين دادرسي درخصوص انحصاري بودن شركت تعداد 
خاصي از وكال در اين دادگاه ها  برداشته شد. البته اميدواريم حذف تبصره فوق الذكر 
در دستور كار مجلس شوراي اسالمي هم قرار گيرد. زيرا مي دانيم تبصره ماده48 
قانوني بود تبعيض آميز كه مورد اعتراض كليه وكال قرار گرفته بود و... يك ســري 
تغييرات مهم ديگر كه همگي آنها به نظر مي رسد در جهت حذف اطاله دادرسي و 
رفع تبعيض هاي ناروا ميان متهمان و كارشناسان و وكال  باشد كه امري ضروري بود 

كه در اصالحات جديد درنظر گرفته شده است.
اما در پايان الزم است به اين نكته اشاره شود كه چرا با وجود نهادهاي نظارتي مانند 
سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و ساير نهادهاي نظارتي باز هم شاهد 
افزايش روزافزون اينگونه پرونده ها و اينگونه جرائم هستيم كه قوه قضاييه ناگزير به 

تشكيل دادگاه هاي ويژه جرائم اقتصادي شده است.
براساس قانون اساسي، يكي از وظايف مهم قوه قضاييه، پيشگيري از جرم است كه 
قطعا درهرحال في نفسه مهم تر از مجازات محكومين اســت. جا دارد قوه قضاييه 
بيش از پيش به ايــن نكته مهم و حياتي بپردازد و نهادهــاي نظارتي قبل از اتفاق 
هرگونه جرمي، با شدت و حدت عمل بيشتري به وظايف اصلي خود بپردازند؛ چرا 

كه به قول شاعر: 
 سرچشمه شايد گرفتن به بيل

چو پر شد نشايد گذشتن به پيل

 دادگاه هاي فساد 
و توجه به حقوق متهم

13ســال از روزي كــه مجيد مجيــدي با فيلــم »آواز 
گنجشك ها« )1386( به جشنواره بين المللي برلين رفت 
و براي اين فيلم نامزد خرس طاليي اين جشــنواره شد، 
مي گذرد و حاال، بعد از 2 فيلم »محمد رسول اهلل« )1394( 
و »آن ســوي ابرها« )1395( كه موفقيتي را براي وي در 
عرصه جهاني به دنبال نداشتند، مجيدي بار ديگر با فيلم 
»خورشيد« )1398( به سينماي انساني اي رجعت كرده 
كه مشخصه اصلي سينماي اوست و در جهان او را با اين 
نوع سينما مي شناسند و ستايش مي كنند. »خورشيد« به 
لطف داستان گيرا و اثرگذارش و حضور قهرمانان آشناي 
فيلم هاي مجيدي، يعني كودكاني از قشر فرودست جامعه، 
توانست به عنوان نماينده رسمي سينماي ايران در بخش 
رقابتي هفتادوهفتمين دوره جشــنواره ســينمايي ونيز 
حضور يابد. ونيز نخستين جشنواره مهمي است كه از زمان 
شيوع كرونا در جهان برگزار شده و البته شركت كنندگان 
در اين جشــنواره ملزم به رعايت كامل موارد بهداشتي و 
فاصله اجتماعي هستند. مجيد مجيدي كارگرداني است 
كه معموال به مسائل روز  واكنش نشان مي دهد و مي شد 
حدس زد كه او از تريبون اين جشنواره براي بيان مشكالتي 
كه تحريم ها براي كشور ايجاد كرده است، استفاده كند. 
اين اتفاق هم افتاد و او در نشست خبري فيلم »خورشيد« 
در جشنواره فيلم ونيز نه تنها درباره مسئله جهاني كودكان 
كار كه موضوع فيلم خورشيد است، بلكه درباره تحريم هاي 

ظالمانه آمريكا در دوران كرونا صحبت كرد.
معمــوال وقتــي ســينماگران ايراني در نشســت هاي 
جشنواره هاي خارجي حضور پيدا مي كنند، اغلب سؤاالتي 

كه از جانب خبرنگاران خارجي از آنها مي شود، درباره مسئله 
سانسور در ايران است. مجيدي هم در نشست خبري فيلم 
»خورشيد« كه ديروز برگزار شد، در پاسخ به سؤالي درباره 
اينكه آيا با نشان دادن حقايق سياسي و بحث كودكان كار در 
فيلمش با مشكل مواجه نشده، گفت: »اين مسئله اي جهاني 
اســت و مختص به كشور خاصي نيســت اما آسيب هايي 
كه برخي كشــورهاي خاورميانه به سبب جنگ افروزي ها 
ديده اند، بيشــتر اســت. ما اكنون 40ســال است تحت 
تحريم هاي آمريكا هستيم و همين االن كه در حال صحبت 
با شما هستم و در اين شرايط كرونايي كه يك درد مشترك 
جهاني است، يكي از مشــكالت ما در اين شرايط سخت، 
عدم ورود دارو به ايران به دليل تحريم هاي آمريكاســت و 
40سال است كه مردم ايران، به دليل تحريم هاي غيرانساني 

آمريكا، در شرايط سختي زندگي مي كنند.«
مجيدي در بخش ديگري از صحبت هايش با اشــاره به 
شــرايط اقتصادي اي كه در جهان حاكم اســت و باعث 
ضعيف شدن برخي كشورها شده، گفت: »در هند كه من 
در سال هاي گذشته در آن كار كردم، تعداد اين كودكان 
بي شمار اســت و شــرايط اقتصادي كه در جهان حاكم 
است و علل مختلفي دســت به دست هم داده تا كشورها 

ضعيف و ضعيف تر شــوند. در اين شرايط به طور طبيعي 
بخش بزرگي از خانواده آســيب پذير شده و موجب شده 
بچه ها وارد عرصه كار شوند؛ حقيقتي كه خيلي تلخ است، 
درحالي كه اين بچه ها بايد رشد كنند. تك تك اين بچه ها 
در واقع سرمايه هاي هر ملتي هســتند و اين سرمايه ها 
به راحتي به هرز مي روند و اين سرمايه ها از خيلي چيزها 
چون آموزش محروم مي شوند و متأسفانه خطرات زيادي 
آنها را دنبال مي كند. شميال كه در اين فيلم بازي كرده، 
يكي از مهاجران افغان است و ما در كشورمان جمعيتي 
چند ميليوني از افغان ها داريم. در افغانســتان كه هم مرز 
ايران است، حدود 40 تا 50سال است كه جنگ در جريان 
است و اين جنگ افروزي ها باعث شده مردم روي آسايش 
را نبينند و بچه ها صدمه آنها را مي بينند. همين االن در 
سوريه، يمن و افغانستان شاهد فجايعي هستيم كه قطعا 

اثرات آن بيشتر روي بچه ها ست.«
در اين نشست جواد عزتي و شــميال شيرزاد از بازيگران 
فيلم »خورشيد« نيز صحبت كردند. كيت بالنشت، رئيس 
هيأت داوران جشنواره بين المللي ونيز است و »خورشيد« 
براي اينكه بتواند شير طاليي اين جشنواره را شكار كند، 

بايد با 17فيلم ديگر  پيشي بگيرد.

طلوع »خورشيد« در ونيز
 صحبت هاي مجيد مجيدي 

درباره  تحريم هاي آمريكا در دوران كرونا

ياور يگانه
خبرنگار
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 یك قرن پس از آغاز مناسبات دیپلماتيك بين 
سیاست 
ایران و ســوئيس، وزیر خارجه این كشور در خارجی

ادامه ســفري كوتاه به اصفهان كــه از نظر او 
دیداري شگفت  آور بوده دیروز و امروز در تهران به رایزني هاي 
دیپلماتيك پرداخت. در ســال هاي اخير سوئيس به دليل 
مسئوليت این كشــور در حفاظت از منافع آمریكا هميشه 

به عنوان كبوتر نامه بر آمریكا نقش آفریني كرده است.
ایگنازیو كاسيس كه نخستين وزیر یك كشور اروپایي است كه 
از بعد از شيوع كرونا به ایران سفر كرده در بدو ورود به كشور، 
رهسپار اصفهان شد تا از این شهر تاریخي دیدن كند. او كه 
پس از پایان سفرش به اصفهان از این شهر به عنوان مروارید 
خاورميانه یاد كرد، در دیدار با اســتاندار اصفهان با اشاره به 
نقش ميانجيگرانه سوئيس بين ایران و آمریكا گفت: »تالش 
سوئيس آن اســت كه حداقل هاي گفت وگوي بين ۲ كشور 

برقرار شود.«
شائبه واسطه گري سوئيس بين ایران و آمریكا زماني بيشتر 
ایجاد شد كه رســانه ها از تماس وزیر خارجه آمریكا با وزیر 
خارجه سوئيس در آســتانه ســفر او به تهران خبر دادند؛ 

موضوعي كه البته سخنگوي وزارت خارجه ایران 
درباره آن موضع گيري كرده كه براساس آن 
مایك پمپئو قصد داشته وزیر خارجه سوئيس 
را از روابط عادي با ایــران منصرف كند كه 

موفق نشده است!
در سال 9۵ رئيس جمهور سوئيس به تهران 

سفر كرد كه در پاسخ به آن در سال 97حسن 
روحاني، رئيس جمهور ایران به سوئيس 

سفر كرد و این عالوه بر رفت وآمد ها در 
سطوح دیگر است. سعيد خطيب زاده 
با بيان اینكه ســفر وزیــر خارجه 
ســوئيس ربطي به روابــط ایران و 
آمریكا ندارد، مهم ترین برنامه هاي 
ســفر وزیر خارجه ســوئيس را به 
تهران، شــركت در مراسم صدمين 
سال برقراري روابط ایران و سوئيس 
و فعاليت كانال مالي سوئيس عنوان 

كرده است.
پس از خروج آمریكا از برجام تاكنون 
۲ مــورد تراكنش از طریــق كانال 
سوئيس انجام شــده كه نخستين 
آن به صورت آزمایشي در بهمن ماه 
سال گذشته صورت پذیرفت. در 
خرداد ماه سال جاري هم نخستين 

عمليات رسمي این  كانال انجام گرفت كه هر دو مورد شامل 
انتقال اقالم دارویي با استفاده از منابع موجود مالي ایران در 
سوئيس بود. بهمن ماه گذشــته بود كه »ماركوس الیتنر«، 
سفير سوئيس در تهران در نشســت خبري پر سر و صدا در 
سفارت این كشور با نشان دادن چند كارتن، از ورود 180 هزار 
بسته از اقالم دارویي مورد نياز بيماران پيوند اعضا به ایران خبر 
داد. همان زمان سيدعباس موسوي، سخنگوي وقت وزارت 
خارجه ایران با بيان اینكه رفتار سوئيسي ها تبليغاتي بوده، 
تصریح كرد: شركت سوئيسي كه این كار را كرده هم مزد خود 
را مي گيرد و هم با پول ملت ایران این كار را انجام مي دهد. 
تعهدات آنها ده ها و صدها برابر بيش از اینهاست و هيچ منتي 

بر ملت و دولت ایران ندارند.
كانال سوئيس به موازات ســازوكار اروپایي ها براي جبران 
خروج آمریكا از برجام موســوم به اینستكس ایجاد شده كه 
تا كنون اقدام مؤثري در این راستا نداشته تا جایي كه رهبر 

انقالب یك ماه قبل از تعبير چرند براي آن استفاده كردند.
سوئيس هم اكنون حافظ منافع آمریكا در ایران، حافظ منافع 
ایران در كانادا و حافظ منافع متقابل ایران و عربستان است 
و به همين دليل نقش مهمي در پرونده هاي دیپلماتيك 
مرتبط با ایران دارد و شــاید به همين دليل ســفير 
سوئيس از پركار ترین دیپلمات هاي مقيم در ایران 
به شمار مي رود. در جریان ترور سردار سليماني 
فرمانده نيروي قدس در عراق كه توسط آمریكا 
انجام شد سفير سوئيس واسطه ایران و آمریكا 
براي انتقال پيام بــود. در آن زمان آمریكایي ها 
از طریق سفارت سوئيس به ایران پيام داده بودند 
كه در واكنش به ترور سردار سليماني اقدامي صورت 
ندهد و در مقابل ایران هم پيام تندي داد كه به گفته 

ظریف در  شأن آمریكایي ها بوده است!
عالوه بر این تبادل پيام، ســفير ســوئيس در 
یك بازه زماني كوتاه چندبار به وزارت خارجه 
احضار شد تا مراتب اعتراض مقامات ایران را به 

مقامات كاخ سفيد منتقل كند.
سوئيسي ها به دليل تصدي مسئوليت حفاظت 
از منافع آمریــكا در پرونده هاي زندانيان دو 
كشور هم نقش آفریني داشته اند، آذر سال 
قبل با وساطت سوئيس یك تبعه آمریكایي و 
یك پ ژوهشگر ایراني به نام مسعود سليماني 
در سوئيس تبادل شدند و خرداد امسال هم 
مایكل وایت تبعه آمریكایي زنداني در ایران 
و مجيد طاهري و ســيروس عسگري دو 
تبعه ایراني از زندان هاي آمریكا آزاد شدند.

وزیر خارجه سوئيس دیروز مذاكرات خود را با مقامات ایران آغاز كرد، بخش مهمي از 
این مذاكرات درباره ضرورت گسترش فعاليت ها از طریق كانال مالي سوئيس بود

كافه مجلس

  تعهدي كه قالیباف از تريبون مجلس داد
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس در جریان 
جلسه علني دیروز بهارســتان در نطق پيش 
از دستور خود به ســفرش به خوزستان اشاره 
كرد و گفــت: ما خود را متعهــد مي دانيم كه 
تصميمات گرفته شــده را با نظارت مستمر تا 
به سرانجام رساندن همه آنها پيگيري كنيم. 
به گزارش خانه ملت، او تأكيد كرد كه خروجي 
این نظارت ميداني به طور شــفاف و همراه با 
جزئيات به زودي در سایت مجلس بارگذاري 

خواهد شد.

  نخست وزيري را احیا كنیم 
نایب رئيس مجلس شــوراي اســالمي گفت: 
به نظر مي رســد الزم اســت در كشور، مدتي 
طوالني نظام پارلماني حاكم شود. به گزارش 
ایسنا، اميرحســين قاضي زاده هاشمي با بيان 
اینكه درحال حاضر مشــكالت زیــادي در 
پاسخگوسازي مســئوالن وجود دارد و باید 
اقدامات جدي تــري انجام شــود، ادامه داد: 
نظام ما یك نظام ریاســتي اســت، باید براي  
پاســخگو كردن مســئوالن باتوجه به توزیع 
اختيارات در كشــور فكري جــدي كرد كه 
نيازمند برنامه هاي بنيادي تر است. وي با اشاره 
به اینكه یك نظر این است كه نخست وزیري 
را احيا كنيم تا مجلس بتوانــد دولت را رصد 
كند، افزود: مجلس اكنون نمي تواند بسياري 
از برنامه هاي دولت را رصد كند، رئيس جمهور 
نيز یك فرد برخاســته از آراي مردم اســت و 
نمي توان به راحتي به سراغش رفت، زیرا یك 
نماد سياسي است. وقت آن است كه گفت وگو 

براي پاسخگوسازي كابينه انجام شود.

  هیأت رئیســه مجلس گشت و گذار 
سیاسي نكند

مصطفي ميرســليم، نماینده تهــران گفت: 
برخــي اقدامــات در 10دوره اخيــر نهــاد 
قانونگــذاري، پارلمــان را از رأس امور بودن 
خارج كرده است. او در گفت وگو با خبر آنالین 
ادامه داد: در مجلس غيــر از امور نمایندگان 
كه محور تمام فعاليت ها ســت، امور اداري و 
مالي و استخدامي، امور حراست و حفاظت و 
همچنين خدمات فني و تخصصي و جاري قرار 
دارد كه بســيار در هم تنيده است و بدانيد كه 
پيشبرد صحيح آنها كار ساده اي نيست و وقتي 
براي سرخاراندن و گشت و گذار و كار سياسي 
دیگر به هيأت رئيسه نمي دهد. اگر آنها گرفتار 
این حواشي شدند، بدانيد كار اصلي خود را فدا 
كرده اند. وي افزود: اعضاي هيأت رئيسه باید 
بدانند كه هيچ برتري نسبت به دیگر نمایندگان 
ندارند؛ آنها براي ایفاي وظيفه خدمتگزاري به 
دیگر نمایندگان نامزد شــده اند و نمایندگان 
نيز آنها را انتخاب كرده اند تا امكانات درســت 

خدمت كردن به مردم برایشان فراهم  آید.

  اجازه نــدادم فرزندانم با »اندرويد« 
آشنا شوند 

فاطمه محمدبيگي، نماینده قزوین گفت:  مادر 
3فرزند هستم. امروز آنها را به مدرسه بردم و 
به من گفتند فرزندانم باید در سامانه »شاد« 
ثبت نام كنند. تا امروز اجازه نداده بودم فرزندانم 
با فضاي »اندروید« آشنا شوند؛ به این دليل كه 
فكر مي  كنم براي سالمت روحي و اخالقي شان 
الزم نيســت وارد فضاي »اندروید« شــوند. 
اما حاال نگرانم كه نكنــد فرزند من در فضاي 
اندروید وارد اینترنت شود و محتواي مستهجن 
ببيند. او به ســایت فراز گفت: سال هاي سال 
تالش كرده ایم كه بچه هــاي ما با صحنه هاي 
نامناســب مواجه نشــوند. اینترنت مي تواند 
به صورت كنترل شــده در اختيار قشــرهاي 
مختلف قرار بگيرد. دانشــمندها، پزشك ها، 
معلم ها و دانش آمــوزان، هركدام باید پهناي 
اینترنت و ساعت اســتفاده مختص به خود را 
داشته باشــند. اما بگذارید بي پرده بگویم. با 
اجراي این قوانين دســت یك عده از مسائل 
اقتصادي كوتاه مي شود و باید هم با این طرح 
مخالفت كنند. این طرح قابل دفاع اســت و 
ان شــا ءاهلل مشــكالت آن نيز در مجلس رفع 
خواهد شد. او همچنين ادامه داد: مقاصد فردي 
كه از 1۲ شــب تا ۶ صبح از اینترنت استفاده 
مي كند، با مقاصد كاربران ۶ صبح تا 1۲ شب 

متفاوت است.

اليروبي كانال سوئیس

راج نات سینك وزير دفاع هند در مسیر سفر به مسكو با امیر سرتیپ حاتمي، وزير دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران ديدار و گفت وگو كرد. به گزارش   عكس
روابط عمومي وزارت دفاع، در اين ديدار موضوعات منطقه اي، دوجانبه و بین المللي مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار گرفت.خبر

رسيدگيبهپروندههايكثيرالشاكيتسريعميشود
رئیس قوه قضايیه بخشنامه ضرورت تسريع در رسیدگي به پرونده هاي داراي خواهان يا شــاكي متعدد را به مراجع قضايي سراسر كشور ابالغ كرد. به گزارش ايسنا، در 
بخشنامه ابالغي سیدابراهیم رئیسي تأكید شده كه اينگونه پرونده ها داراي اهمیت و پیچیدگي بوده و رسیدگي به آنها مستلزم فرصت كافي و تخصص الزم، برای رسیدگي 
دقیق و سريع و پیشگیري از وقوع موارد مشابه است. در اين بخشنامه همچنین آمده است: براي رسیدگي به پرونده هايي كه تعداد شاكي يا خواهان آن بیش از حد معمول 
است، شعبي از دادسرا يا دادگاه نخستین و تجديدنظر تعیین و امر ارجاع به گونه اي مديريت شود كه شعب مذكور از فرصت الزم جهت رسیدگي به پرونده هاي مهم برخوردار 
باشند و از ارجاع پرونده هاي ديگر به شعبه حتي المقدور خودداري شود.« بر اين اساس، رؤساي دادگستري ها و دادستان ها مسئول ارجاع و نظارت بر رسیدگي پرونده هاي 
فوق در شعب خاص دادسرا و دادگاه هستند. مطابق اين ابالغیه، درصورتي كه پرونده از جنبه هاي مختلف داراي پیچیدگي و رسیدگي به آن مستلزم اخذ نظر كارشناسان 
مجرب و متخصص باشد، روساي واحدهاي قضايي ترتیبي اتخاذ نمايند كه امكان بهره گیري از تیم اقتصادي و مالي براي قضات رسیدگي كننده فراهم شود. رئیس قوه قضايیه 
همچنین به مراجع قضايي سراسر كشور تأكید كرده است: اين قبیل پرونده ها به لحاظ اهمیت و كثرت مدعیان و مالباختگان با رعايت همه دقت هاي حقوقي و قضايي بايد 
به صورت ويژه و در حداقل زمان و وقت هاي فوق العاده مورد رسیدگي قرار گیرد. در پايان، معاون اول قوه قضايیه مسئول نظارت بر حسن اجراي بخشنامه معرفي شده است.

ث
مك

رهبر معظم انقالب اسالمي با درخواست 
رئيس قوه قضایيه مبني بر تداوم فعاليت قضايي

شعب ویژه دادگاه انقالب اسالمي جهت 
رســيدگي به پرونده هــاي اخاللگران و مفســدان 
اقتصادي با لحاظ برخــي اصالحات، موافقت كردند. 
به گزارش ميزان، رئيس قوه قضایيه در نامه اي با اشاره 
به استمرار شرایط و ضرورت هاي اعالم شده در نامه 
۲سال قبل آیت اهلل آملي الریجاني، رئيس سابق قوه 
قضایيه براي تشكيل این دادگاه ها، درخواست مزبور 
را مطرح و خاطرنشان كرده است به زودي پيشنهادات 
و نيازمندي هاي قانوني قوه قضایيه در جهت مبارزه 
قاطع، سریع، قانوني و توأم با عدالت به مجلس شوراي 

اسالمي تقدیم خواهد شد.

توسعه صالحیت دادگاه هاي ويژه
بالفاصله پس از انتشار خبر موافقت رهبري با استمرار 
فعاليت شعب ویژه با فساد، ســخنگوي قوه قضایيه 
در جمع خبرنگاران حاضر شد و ابعاد و جزئيات دور 
جدید از دادگاه هاي ویژه را تشریح كرد. غالمحسين 
اسماعيلي با بيان اینكه این دادگاه ها از فردا به كارشان 
ادامه مي دهند، به اصالحــات صورت گرفته در دور 
جدید دادگاه ها اشاره كرد و گفت: دادگاه هاي ما كه 
شعبي از دادگاه انقالب بودند توسعه صالحيت پيدا 
كردند؛ یعني هم صالحيت دادگاه انقالب دارند، هم 
كيفري یك و هم كيفــري دو. بعضي اوقات اتهامات 
متعددي براي متهمان مشــخص مي شد اما دادگاه 
مي گفت در صالحيت ما نيســت و به دادگاه كيفري 
یك یا دو مي رفــت. نباید پرونده تجزیه شــود و از 
شعبه اي به شعبه دیگر برود. اسماعيلي توضيح داد: 
برخي از اشكاالت، ایرادات و انتقادها به استجازه قبلي 
وارد بود كه برطرف شــد. یكي این بود كه چرا وكال 
محدود هستند كه در استجازه جدید این محدودیت 
برداشته شــد و همه وكال مي توانند در دادگاه هاي 

رسيدگي به اخالل نظام اقتصادي شركت كنند.
سخنگوي قوه قضایيه گفت: انتشار جزئيات و اسامي 
متهمان برابر قانون آیين دادرسي كيفري است و هر 
كجا كه قانون این اجازه را داده براساس قانون جزئيات 
را منتشر مي كنيم و آنجا كه قانون اجازه ندهد دقيقا 

مطابق با ضوابط قانوني رسيدگي خواهيم كرد.
اســماعيلي اظهار كرد: در ارتباط با اعتراض به آرا و 
زمان پيش بيني شده براي اعتراض، همه تابع قانون 
آیين دادرســي كيفري خواهند بــود و تفاوتي بين 

این دادگاه ها و سایر دادگاه ها وجود نخواهد داشت. 
وي پيرامون احكام این دادگاه هــا گفت: احكام این 
دادگاه ها جز در موارد اعدام كماكان قطعي اســت. 
احكام قطعي هم مشــمول مقررات اعاده دادرســي 
خواهند بود. اعمال مــاده477 اگر ضرورت پيدا كرد 

اعمال خواهد شد.
ســخنگوي قوه قضایيه پيرامون زمان تداوم فعاليت 
شعب ویژه دادگاه انقالب اسالمي جهت رسيدگي به 
پرونده هاي اخاللگران و مفسدان اقتصادي با لحاظ 
برخي اصالحات گفت: این استجازه حداكثر تا پایان 
شهریور1400 اعتبار دارد. اما اراده قوه قضایيه بر این 
اســت كه قبل از این موعد با كمــك مجلس و وضع 
قوانين خاص براي استمرار فعاليت شعب ما، تشكيل 
شعب ویژه اقتصادي را با مصوبه مجلس داشته باشيم 
و به محض اینكه مصوبه مجلس به دســتمان برسد، 

شروع به اجراي مصوبه مجلس خواهيم كرد.
اســماعيلي در بخشــي از اظهــارات خــود افزود: 
گفته شــده بود چرا به پرونده هاي قبل از استجازه 
رسيدگي مي شد كه این موضوع هم لحاظ و مقرر شد 
پرونده هاي بعد از مرداد97 رسيدگي شود. سخنگوي 
قوه قضایيه ادامه داد: بانك مركزي و وزارت صمت به 
بررسي كارشناسي مصادیق مجرمانه مي پردازند و اگر 
مصداق جزئي بود براســاس تبصره بررسي مي شود. 
لذا دیگــر رأي چندماهه نخواهيم داشــت و دالالن 
و كســاني كه مجرم بوده اند محاكمه مي شوند. ابزار 
تشخيص دهنده سازمان شاكي یعني بانك مركزي 
و وزارت صمت در كنار خود قاضي هستند البته ما از 
قاضي مي خواهيم تا مصادیق عمده و كالن مشخص 
شود و مجلس به قانون شفافيت بدهد. وي افزود: طبق 
اصالحيه هاي جدید ما دیگر در دادگاه هاي ویژه رأي 

یك سال و ۶ماه  نخواهيم داشت.

پیشینه دادگاه هاي ويژه
برگزاري علنــي دادگاه هاي ویژه مبارزه با مفاســد 
اقتصادي موســوم بــه دادگاه هاي اســتجازه اي از 
۲0مردادماه، همزمان با پایان مهلت ۲ساله این دادگاه 
متوقف شده بود. تمدید مهلت برگزاري این دسته از 
محكمه ها نيز به موافقت رهبري موكول شده بود. به 
گزارش همشهري، سابقه برپایي شعب ویژه رسيدگي 
به پرونده هــاي اخاللگران و مفســدان اقتصادي به 
ابتكار عمل صادق آملي الریجاني، رئيس پيشــين 
قوه قضایيه بازمي گردد. در پي خروج آمریكا از برجام 
و آغاز دور جدید تحریم هــاي اقتصادي عليه ایران، 
آملي الریجاني در ۲0مردادماه سال97 طي نامه اي 
به رهبر معظم انقالب، به جنگ اقتصادي دشــمنان 
عليه ملت ایــران و همراهي عــده 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 ســریع در چارچوب قانون مجازات 
اخاللگران در نظام اقتصادي كشور و قانون مجازات 
اسالمي داده شود. 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: »این مصوبه براي 

مدت ۲سال از تاریخ تصویب معتبر است.« 
رهبر انقالب اسالمي بالفاصله با پيشنهادهاي رئيس 
سابق قوه قضایيه موافقت و تأكيد كردند: »مجازات 
مفســدان اقتصادي ســریع و عادالنه انجام گيرد و 
در مورد اتقان احــكام دادگاه ها دقــت 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.
رسيدگي به پرونده هاي فساد بزرگ بانك سرمایه با 
متهماني همچون حســين هدایتي و هادي رضوي، 
پرونده مدیران بانك مركزي، پرونده مربوط به شبكه 
ارتشا در قوه قضایيه با محوریت اكبر طبري و قاضي 
منصوري، شــبنم نعمت زاده، پرونده پتروشيمي و 
بســياري از متهمان اخالل نظام ارزي و اقتصادي از 
نمونه هاي برجســته این دادگاه در دوره موسوم به 

»تحول قضایي« بود.

دادگاه اكبر طبری يكی از مهم ترين و معروف ترين دادگاه هايی بود كه در چارچوب رسیدگی به پرونده اخاللگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.    عكس: خبرگزاری میزان

 رئيس شوراي شهر تهران به نامه احمد توكلي 
درباره امالك واگذار شــده شهرداري واكنش شورا

نشان داد. به گزارش ایلنا، محسن هاشمي در 
واكنش به نامه احمد توكلي مبني بر ارائه اســناد 700ملك 
واگذار شده به غير، به منظور پيگيري گفت: قبل از اینكه نامه را 
ببينم، در فضاي مجازي آن را مشاهده كرده بودم. او ادامه داد: 
اگر بخواهيم مشكلي كه براي آقاي فتاح پيش آمد براي من 
پيش نياید، باید محافظه كارانه وارد این موضوع شویم. هاشمي 
افزود: لذا چون آقاي توكلي نامه را سرگشاده و علني كردند، 
سرگشاده پاسخ مي دهم و توصيه مي كنم چون ليست امالك 
مشخص است، مي توانند به شهرداري مراجعه كنند و به صورت 
خصوصي اجازه مي دهيم ليست كساني كه امالك را در اختيار 
گرفتند ببينند؛ اما اینكه بخواهيم ایــن گزارش را به صورت 
كتبي براي ایشان بفرستيم، بعيد است این كار صورت بگيرد. 
احمد توكلي، رئيس هيأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان 

شفافيت و عدالت در نامه اي به محســن هاشمي با اشاره به 
اظهارات وي در برنامه تلویزیوني تهران۲0 نوشــت: سازمان 
مردم نهاد دیده بان شفافيت و عدالت براساس تكليف ذاتي و 
متكي به اساسنامه قانوني اش، آمادگي خود را براي دریافت، 
بررســي و درصورت نياز مطالبه گري از اشــخاص مرتبط با 
موضوع 700ملك شــهرداري واگذار شــده اعالم مي دارد و 
براساس روال هميشگي اش، نتایج اقدامات خود را در مراحل 
مختلف به ملت شــریف ایران گزارش مي نمایــد. بنابراین 
خواهشمند است تمامي اســناد و مدارك مرتبط با موضوع 
فوق الذكر را به این سازمان مردم نهاد ارائه فرمایيد. سخنان 
رئيس شوراي شهر تهران  اشاره به سخنان پرویز فتاح، رئيس 
بنياد مستضعفان است كه مدعي شــده بود افراد و نهادهاي 
مختلف، امالك متعددي از این بنياد را در اختيار گرفته و پس 
نمي دهند؛ واكنش افراد و نهادهاي ذیربط به سخنان فتاح اما 

موجب شد كه سخنان خود را پس گرفته و عذرخواهي كند.

پاسخ رئیس شوراي شهر تهران به توكلي

 سخنگوي قوه قضايیه از موافقت رهبر معظم انقالب با درخواست رئیس اين قوه 
براي استمرار دادگاه هاي ويژه مفاسد اقتصادي خبر داد

اصالحرويهدادگاههایويژهاقتصادی

 همه وكال مي توانند در دادگاه هاي 
رســيدگي به اخالل نظام اقتصادي 

شركت كنند
  متهمان می توانند به آرای دادگاه 
اعتــراض كنند و احكام ایــن دادگاه 

قطعی نيست

اروپاجبرانكند
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شوراي اسالمي در ديدار ايگنازيو كاسیس، وزير خارجه سوئیس  افزود: ملت ايران 
به دلیل تحريم هاي يكجانبه، ظالمانه و خالف قانون آمريكا نسبت به اين كشور بدبین هستند، از اين رو تصمیم قطعي 
دولت و ملت ايران تقويت اقتصاد و فناوري دروني جهت عبور از بحران با توجه به ظرفیت باالي كشورمان است. قالیباف 
اظهار كرد: در كنار اين همكاري با هرگونه ســلطه مخالف بوده و عدم مذاكره با آمريكا نیز به دلیل نگاه سلطه  طلبانه 
آنهاست و ملت ايران هرگز از خساراتي كه به دلیل تحريم هاي آمريكايي به وجود آمده، نمي گذرد. رئیس قوه مقننه 
همچنین با اشاره به بدعهدي ها در جريان اجراي توافقنامه هسته اي يادآور شد: با وجود اينكه مواضع اخیر شوراي 
امنیت خوب بود، اما بدعهدي در توافق هسته اي جزو خاطرات تلخ ايرانیان است؛ لذا در انتظار جبران آن هستیم. 
وي در ادامه با بیان اينكه اروپاي مستقل قابلیت ايجاد روابط روان با ايران را دارد، عنوان كرد: اروپا نبايد تحت تأثیر 
سیاست هاي آمريكا قرار بگیرد به خصوص كه اقدامات آنها باعث بي ثباتي و ناامني در منطقه شده است. قالیباف در 
ادامه با اشاره به ترور سپهبد شهید سلیماني از سوي نیروهاي آمريكا اظهار داشت: اقدامات سپهبد سلیماني باعث 
شده بود تروريسم به اروپا نرسد، اما آمريكا او را ترور كرد. ايگنازيو كاسیس، وزير خارجه سوئیس نیز در اين ديدار 
با اشاره به كانال مالي كه اخیرا میان دو كشور باز شده است، اظهار داشت: اين كانال مالي به جريان سیال درآمدهاي 
ايران به خصوص در حوزه غذا و دارو كمك مي كند كه البته اقدام كمي بوده و بايد گسترش يابد. وي با اشاره به حضور 
برخي شركت هاي سوئیسي در ايران عنوان كرد: چند شركت بزرگ سوئیسي با وجود تحريم هاي موجود علیه ايران 

هنوز در اين كشور حضور دارند و به كار خود ادامه مي دهند.

ث
مك
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جماران تنهــا یــك محله در 
شــمالي ترین نقطه شهر تهران گزارش

نيست؛جماران تنها یك محله 
قدیمي پایتخت محسوب نمي شود.این محله 
عالوه بر بافت سنتي و تاریخي یادآور زندگي 
امام خميني)ره( بنيانگذار انقالب اســالمي 
است. بعد از انقالب این محله به واسطه قرار 
گرفتن در دامنه جنوبي رشــته كــوه البرز و 
داشــتن آب و هوایــي مناســب ميزبــان 
امام خميني)ره( بود. بنيانگذار انقالب اسالمي 
در دوران بيماري به توصيه پزشكان نيازمند 
ســكونت در محله اي بود كــه آب و هوایي 
مناسب داشته باشد. اگرچه كاخ نياوران و كاخ 
سعدآباد عالوه بر قرار گرفتن در چنين آب و 
هوایي امكانات مجللي داشت، اما ساده زیستي 
امام خميني)ره(، او را به سمت محله جماران 
كشــاند. خانه امام در كنار حسينيه جماران 
ریشــه انقالب را به این محله قدیمي گره زد. 
چنان كه ســران بلندپایه نظام مانند مرحوم 
آیت اهلل هاشمي تقریبا تمام سال هاي بعد از 

انقالب را در محله جماران  زندگي كرد.
بافت ســنتي و تاریخي جماران به این محله 
هویت داده اســت. طوري كه تصميم گيري 
درباره حفظ بافت ســنتي آن در دستور كار 
شــهرداري تهران قــرار دارد و اینكه چگونه 
مي شود جماران به هویتي در دسترس براي 

آیندگان تبدیل شود.
عبدالرضا گلپایگاني، 
معاون شهرسازي و 
معماري شهرداري 
تهران به همشهري 
مي گوید: »موضوع 
جماران از چند وجه 
قابل بررسي است و براي تصميم گيري حتما 
باید به این وجوه توجه شــود. بحث انتخاب 
امام خمينــي)ره( براي ســكونت در محله 
جماران یــك موضوع كليدي و مهم اســت. 
اینكه چرا امام خميني)ره( جماران را انتخاب 
كردند. اینها موضوع كليدي اســت كه براي 
شناخت درست انقالب و شناخت شخصيت 
امام نمي شــود این موارد را نادیــده گرفت. 
زماني كه مشــكل قلبي براي امام پيش آمد، 
پزشكان توصيه كردند كه محل سكونت امام 
نزدیك بيمارســتان  باشــد و هواي مناسبي 
داشته باشد. امام همان موقع مي توانست در 
كاخ سعدآباد و كاخ نياوران زندگي كند. چرا 
چنين كاري نكرد؟ در واقع این یك مســئله 
مهم است، چراكه كاخ ســعدآباد و نياوران به 
بيمارستان نزدیك هستند و هواي خوبي هم 
دارند. اما موضوع زندگي امام چيز دیگري بود 
و مي خواست در كنار مردم و در فضایي باشد 
كه روحيه طاغوتي بر آن حاكم نباشد. خيلي ها 
بعد از انقالب رفتند و بعضــا در نزدیكي كاخ 
زندگي كردند، ولي امام كاخ را انتخاب نكرد. 
این براي تاریخ انقالب اســالمي مهم است. 
آن چيزي كه سبب شد امام جماران را براي 
سكونت خود انتخاب كنند یا به پيشنهاد آقاي 
امام جماراني چنين كاري انجام دهند، ریشه 
در شخصيت تاریخي ایشان دارد و ما نباید این 

را فراموش كنيم.«
محله جمــاران از منظر شهرســازي اهميت 
ویــژه اي دارد. در اواخــر دوره محمدباقــر 
قاليباف، شهردار وقت تهران 2باغ خسروشاهي 
و امير سليماني توسط شهرداري تملك شدند 
و تبدیل باغات به فضاي سبز عمومي طراوت 
خاصي بــه این محله داده اســت. گلپایگاني 
معتقد است: »بحثي كه ما از جنبه شهرسازي 
داریم، متأثر از انتخاب امام خميني)ره( است 
و باید  آن را به نسل هاي بعدي انتقال دهيم. 
شناخت شخصيت امام به شناخت نوشته ها 

و گفته هاي ایشان اســت، اما بخش دیگري 
از این شــناخت به مكان رویدادي است كه 
اتفاقات متاثركننده تاریخ ایران و حتي جهان 
را شــامل مي شــود. اگر بخواهيم شخصيت 
امام را كــه از نظر ما تاریخ جهــان را متحول 
كرده است درســت بشناســيم باید به همه 
جوانب آن بپردازیم. بخشي از آن هم به محل 
ســكونت امام برمي گردد و  محلي كه مردم 
مي خواهند  بــا بازدید از آن با نــوع زندگي 
امام آشــنا شــوند.« او ادامه مي دهد: »این 
انتخاب هوشمندانه امام از روي اعتقاد ایشان 
است و زندگي در كنار مردم و در سطح مردم 
براي امام مهم بوده اســت. این رمزي اســت 
كه عشق مردم و بســيجي ها به امام داشتند 
و وقتي آن فضاي زندگي ایشــان را از نزدیك 
مي دیدند، این عشق دوچندان مي شد. یعني 
زماني كه حسينيه جماران را مي دیدند كه در 
نهایت سادگي است، این عشق و عالقه بيشتر 
مي شد و وقتي حرف و عمل امام یكي بود، این 
شناخت و محبت نســبت به ایشان تبدیل به 
عشق مي شده است. محبت امام در دل همه 
بود ولي وقتي كالمشــان را مي دیدند، این به 
عشق تبدیل مي شــد. اینها بحث هاي خيلي 
ریشــه داري اســت كه به رفتار امام خميني 
ارتباط پيدا مي كــرد. این موضــوع را نباید 

فراموش كنيم.«

سكونتگاه هاي رهبران بزرگ دنيا
آیا این اختراع ما در حوزه شهرســازي دنيا و 
در حفظ مكان رویدادها ست كه بگویيم این 
مكان ها حفظ شــود، یا اینكــه در دنيا نمونه 
دارد. این صحبتي اســت كه معاون شهردار 
تهران مطرح مي كند و ادامــه مي دهد كه با 
یك مطالعه مي توان دریافت كه در كشورهاي 
دیگر هم براي نلســون مانــدال در آفریقاي 
جنوبي، محمدعلي جناح در پاكستان، مهاتما 
گاندي در هند، لينكلــن در آمریكا، آتاتورك 
در تركيه و... مشــاهده كرده ایم. گلپایگاني 
مي گویــد: »البته آتاتــورك در یونان به دنيا 
آمده و آمدند ماكت خانه اش را در اســتانبول 
هم ساختند. اینها چيزهایي نيست كه اختراع 
ما باشد و مردم و نســل هاي بعدي حق شان 
اســت كه نســبت به بنيانگــذار جمهوري 
اسالمي اطالعات دقيقي داشته باشند. ما كه 
نمي توانيم حق نســل آینده را از آنها بگيریم. 
حاال مابه ازاي آن در شهرســازي چه شــده 

است؟« 

ابتداي دهه80
در اواخر دهه70 و اوایــل دهه80 طرح هایي 
به تصویب رســيده اند كه اكنون با تمهيدات 
شهرداري تهران براي حفظ و نوسازي بافت 
سنتي و تاریخي جماران نقش تعيين كننده اي 
دارند. معاون معماري و شهرسازي شهرداري 
تهران مي گوید: »قبل از ســال80 و در چند 
مرحله مصوباتي در كميسيون ماده5 داشته 
كه مبتني بر حفظ خانه امــام و حفظ محله 
جماران و همان چيزي كه امام انتخاب كردند، 
بوده و تا رفته در قانون برنامه سوم توسعه بند 
»د« ماده166 تبدیل به قانون شــده اســت. 
صراحتــا در قانون مصوبه  مجلــس و در این 
بند قانون گفته شــده كه براي بافت سنتي و 
تاریخي محله جماران یك مكانيســم قانوني 
درنظــر بگيرید. اگر كه نياز به تملك اســت، 
تملك شــود و وزارت شهرسازي وظيفه دارد 
كه زمين معــوض را در اختيار شــهرداري 
تهران بگــذارد. آن بخش هایي هم كه تملك 
شــده، تبدیل به فضاي گردشگري مي شود؛ 
یعني كامال یك مكانيســم قانونــي مصوبه 
مجلس بــراي این موضوع هســت.« او ادامه 
مي دهد: »براســاس هميــن مصوبه مجلس 
هم شــوراي عالي معماري و شهرســازي در 
سال80 مصوبه اي داشت كه محدودیت هایي 

 طبق مصوبه مجلس، حفظ بافت جماران  وظيفه قانوني
شوراي عالي شهرسازي  و شهرداري است

سايهساختوساز
بركوچهباغهايجماران

محمود مواليي
خبر نگار

لطمه 33درصدي كرونا به درآمد هاي شهر

شــوراي شــهر تهران دیروز بعد از وقفه یك 
هفته اي تعطيالت محرم 5دستور جلسه داشت شورا

كه نتيجه اش 4مصوبه بود.
بعد از ابقاي اعضــاي كميســيون هاي تخصصي و تصویب 
2طرح مهــم كه برقــراري انضباط مالي بيشــتر و دیگري 
هوشمند ســازي  یارانه هاي شــهرداري را دنبــال مي كند، 
شــوراي شــهر تهران دیروز گزارشــي را از خزانه دار شورا 
گرفت كه نشــان مي دهد درآمدهاي شــهر به نسبت سال 
قبــل 33درصد كاهش یافته اســت. در این بيــن برخي از 
اعضاي شوراي شهر تهران اعتقاد دارند كه چنين گزارشي بر 

بازنگري و اصالح بسته محرك اقتصادي شهرداري و كشف 
 راه هاي جدید درآمدي مهر تأیيد مي زند. هدف از این بسته، 
ایجاد درآمدهاي نو در دوران كرونا براي شــهرداري تهران 
بوده است. دویست وسي وچهارمين جلسه شوراي شهر تهران 
دیروز، )یكشــنبه( پس از تذكرات پيش از دستور، با ابقاي 
اعضاي كميســيون هاي تخصصي آغاز شد تا به این ترتيب، 
پارلمان شــهري پایتخت بدون تغيير در كميســيون هاي 
هفت گانه، برنامه هایش را در آخرین سال شورا دنبال كند. 
اما موضوع تامل برانگيزي كه نگراني اعضاي شورا را به دنبال 
داشــت، كاهش درآمدهاي شــهرداري بود. ارائه گزارش 
عملكرد مالي تير ماه و 4ماهه ســال1399 دومين دســتور 
جلسه دیروز بود كه از سوي سيدحســن رسولي، خزانه دار 

شورا ارائه شد.

ارزشفرهنگي-هويتي
جمارانفراترازيكمحلهاست
  سيدمهدي معيني، دكتراي شهرسازي

چيزي كــه باعث 
حفــظ محله هاي 
قديمي مي شــود 
هويتي«  »نــگاه 
است. با اين نگاه 

محله جماران ارزش فرهنگي، اجتماعي و 
تاريخي دارد و براي جلوگيري از تخريب 
آن نبايــد يــك طبقه  هم بــه خانه هاي 
قديمي اضافــه كنيــم. ارزش تاريخي 
لزوما به معني قديمي بودن نيســت، بلكه 
بايد ســاختمان هايي كه به دليل سكونت 
چهره هاي مشهور يا وقوع حوادث تاريخي 
شناخته شــده اند، براي حفــظ فرهنگ 

اجتماعي باقي  بمانند.
در شهر هاي توســعه يافته  هم اين تالش 
براي حفظ محله هــا را مي بينيم؛ مثال در 
محله هاي تاريخي بــه  هيچ وجه نمي توان 
نماي قديمي ساختمان را عوض كرد يا به 
طبقات آنها اضافه كرد. در منطقه ســوهو 
لندن تعداد زيادي رستوران و كافه وجود 
دارد كه مورد بازديد گردشــگران و خود 
مردم لندن قرار داشت. بعد از شيوع كرونا 
الزم بود كه فاصله گذاري اجتماعي در اين 
محدوده رعايت شــود، اما تراكم مغازه ها 
زياد بود؛ بنابراين تصميم گرفته شــد كه 
به جاي تعطيل كردن مغازه هــا، معبر را 
به روي خودرو ها مســدود كنند تا فضاي 
بيشــتري از خيابان نصيب عابران شود، 
اما هويت گردشــگري محله در نتيجه باز 
بودن رســتوران ها باقي  بماند. شهروندان 
هم اين را مي پذيرند؛ زيرا بار ها اتفاق افتاده 
اســت كه براي حفظ هويت يك محله از 
فعاليت ديگري صرف نظر شود. در مناطق 
مركزي پاريس يا محله هايي كه مخصوص 
فعاليت هاي هنري اســت هم مي شود اين 

تغييرات را ديد.
منطقه جماران در تاريخ انقالب نقش دارد 
و بايد اين را مورد توجه قرار داد، ولي اين 
نگاه بايد به تمامي مناطق واجد ارزش شهر 
هم تســري پيدا كند و نبايد فقط به يكجا 
معطوف شود. مناطقي از تهران در گذشته 
آماج ساخت وســاز بي رويه قرار گرفتند و 
كار به جايي رسيد كه درون بافت مسكوني 
مجتمع هاي تجاري بزرگ و برج هاي بلند 
ساخته شد. اكنون كســاني كه مجوز اين 
اقدامات را دادنــد، نمي توانند از موضوع 

حفاظت از محالت صحبت كنند.
زماني در فرهنگ عامه ما و حتي فرهنگ 
شهرســازي اين ســؤال مطرح بود كه 
معني »ميراث« چيســت؛ زيرا ميراث را 
محدود به ســاختمان هاي تاريخي مربوط 
به قرن هاي گذشــته مي دانستيم، اما اين 
ديدگاه اكنون تغيير كرده است و اصطالح 
ميراث به عناصر فرهنگ و اجتماعي شهر 
هم اطالق مي شود. در سال هاي گذشته و 
زماني كه يك مؤسســه فرانسوي از سوي 
شــهرداري پاريس به تهران آمده بود و از 
مناطق ما بازديد مي كرد، نخستين چيزي 
كه در خيابان وليعصر به عنوان ميراث ثبت 

كردند درختان چنار و نهر هاي آب آن بود.
موضوع ديگري كه در حفظ محالت مطرح 
مي شود، مسئله ســاكنان قديمي است. 
زمان ماندگاري در محله هاي شهري بسيار 
كم شده اســت. قبال خانواده هايي كه در 
يك محله زندگي مي كردند، آنقدر به آنجا 
وابســته بودند كه چند نسل در آن اقامت 
داشــتند. االن مطالعاتي انجام شده است 
كه نشان مي دهد در برخي از مناطق ميزان 
ماندگاري به 2سال رســيده است. اين در 
ميزان حس تعلق به مكان مؤثر است. اگر 
نگاهمان نگاه عام به شهر باشد و درصورتي 
كه مشــاركت مردمي را هم داشته باشيم 
براي حفظ محالت توفيق خواهيم داشت. 
مردم ايران جايي در فرانسه كه امام به مدت 
چند ماه در آن زندگي كرده اند را نديده اند، 
اما نوفل لوشاتو را مي شناسند. با اين وصف 
»جماران« يك خاطره ملي از وقايعي است كه 
در ذهن ملت ايران باقي مانده و نمي شود آن 

را فقط يك محله شمال شهر به حساب آورد.

از روز 27ارديبهشت1358 تمام ايران و جهان به خانه اي در جماران چشم 
دوختند تا عظمت روحي را شاهد باشــند كه با كالم پرنفوذ خويش مسير 
جديدي را براي تاريــخ رقم مي زد. امواج كالمي كــه در اين خانه كوچك 
شكل مي گرفت تا فراســوي قاره ها پيش مي رفت و جان هاي مشتاقان را به 
تسخير درمي آورد، بارقه اميد در دل ها مي نشاند و شور زندگي مي آفريد. آن 
جاودانگي كه جماران از نام امام خميني)ره( گرفت، اين محله را به نامي آشنا 

بدل كرد و در تاريخ اين سرزمين ماندگار و جاودانه ساخت. با سكنی گزيدن 
امام در اين محل، جماران به كانون تصميم گيري هاي مهم سياســي ايران 
بدل شد و شــهرتي جهاني يافت. همچنين تصميم هاي مهم كشور درباره 
مسائلي چون جنگ تحميلي و اعالم آتش بس و مواردي ديگر در اين مكان 
اتخاذ شد. جماران پس از اين تاريخ شاهد ديدارها و مالقات هاي بسياري از 

شخصيت هاي جهاني بود.

آن جاودانگی كه جماران از نام  امام گرفت...

يك روســتاي كوهســتاني شــميراني با كوچه هاي باريك و معابر 
پيچ درپيچ، خانه هاي شــاخص بافت با سقف شــيرواني و ديوارهاي 
كاهگلي، آب وهواي مطبوع و مجاورت با سلســله جبال البرز مركزي، 
باغ ها و كشتزارهاي وسيع، قنات هاي متعدد و دكان هاي قديمي، فضاي 
مذهبي مســجد و تكيه ها، حمام و زورخانه قديمي مورد توجه اقشار 
مختلف مردم  بوده است كه در روزگار كنوني خاطرات آن مرور مي شود. 
يكي از نمادهاي مهم جماران كه گوياي قدمت آن اســت وجود 2چنار 

عظيم و سر به فلك كشيده است كه عمر يكي از آنها را باالي 800سال 
قدمت تخمين زده اند.

1- بافت روستا شهري: خانه هاي شميراني با سقف حلبي شيرواني و ديوارهاي 
كاهگلي، كوچه هاي باريك و پيچ درپيچ

2- منظر طبيعي: چنارهاي كهنسال، مسير قنوات، منظر كوه
3- هويت تاريخي: حضور امام خميني)ره( و پيوند محله با فرهنگ سياسي-

انقالبي ايران، ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي ساكنان

3شاخصه ارزشمند جماران

حيرت من از ورود به يك كوچه 
تنگ و باريك شــروع شد. در 
ماشــين منتظر بودم كه اين 
كوچه تنگ به باغي بزرگ مشابه 
باغ هاي سر مسير منتهي شود و 
اين مرد بزرگ و رهبر ايران را در 

يك سرسرايي مجلل ببينم. هيچ كس نمي تواند تعجب و حيرت مرا 
درك كند. وارد حياط كه شدم از شوك عرق كردم. به اتاقي كوچك 

شايد 3در4 وارد شديم...

ادوارد شواردنادزه 

حسينيه جماران بنايي دوطبقه و به مساحت 
800مترمربع اســت كه تاريخ ساخت آن به 
سال1232 خورشيدي مي رسد. سيدابراهيم 
امام جماراني آن  را وقف دهكده جماران كرد 
و در سال1355 توسط اهالي بازسازي شد. 
حسينيه و بيت امام در كوچه حسني كيا واقع 

است. از همين كوچه همين فيدل كاسترو به منزل امام رفت. او وقتي منزل امام 
را ديد تعجب كرد و گفت: »كشور شما از اين اتاق كوچك رهبري مي شده است و 

)با تأسف گفت( شما نتوانسته ايد اين را در جهان تبليغ كنيد.«

فيدل كاسترو

 ادامه  در
صفحه7

گزارش عملكرد مالي شهرداري تهران در تيرماه و 4ماهه سال99 نشان مي دهد

كسري عملكرد 42درصدي نسبت به بودجه مصوب
او درباره حساب هاي درآمد و هزینه شــهرداري تهران )تيرماه 
و 4ماهه سال1399( گفت: »در بخش عملكرد حساب درآمد، 
شــهرداري تهران براســاس بودجه مصوب موظــف بوده در 
برش عملكردي 4ماهه خود نســبت به تأمين منابع در سقف 
101هزارو915ميليارد ریال اقدام كنــد. طي این دوره 4ماهه، 
58هزارو803ميليارد ریال معادل 58درصد درآمد كسب كرده 
است اما طي 4ماهه مذكور، كسري عملكرد 43هزارو112ميليارد 
ریالي معــادل 42درصد نســبت به بودجه مصوب مشــاهده 
مي شــود.« به گفته خزانه دار شــورا، »از مجموع درآمد 4ماهه 

)58هزارو803 هزار ميليارد ریال( 16هزارو714ميليارد ریال، 
معادل 28درصد، درآمد پایــدار و 72درصد ناپایدار اســت.« 
سيدحسن رسولي درباره عملكرد هزینه اي هم گفت: »در این 
دوره، شهرداري اجازه داشته حداكثر تا سقف اعتبار مصوب به 
مبلغ 89هزارو884ميليارد ریال هزینه كند. طي دوره مذكور، 
57هزارو704ميليارد ریال )64درصد( هزینه در دفاتر ثبت شده 
اســت. از این مبلغ 99.7درصد به صورت پرداخت هاي نقدي و 
0.3درصد آن غيرنقدي است. در دوره گذشته )3ماهه نخست 
سال1399( 99.9درصد هزینه به صورت پرداخت هاي نقدي و 

0.1درصد آن غيرنقدي بوده است.«

واكنش به گزارش عملكرد مالي شهرداري
تحقق یك درصد از درآمــد غيرنقد، موضوعي بود كــه پس از ارائه 
گزارش خزانــه دار با انتقاد محمدســاالري مواجه شــد. این عضو 

شــوراي شــهر با انتقاد از محقق نشــدن 
بودجه غيرنقد شــهرداري تهران، خواستار 

شفاف ســازي  ســازمان امالك و معاونت مالي شــهرداري تهران 
 درخصوص امالك واگذار شده در دوره مدیریت اسبق شهرداري شد.
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در ساخت وســازها ایجاد كرد. همان مصوبه 
قانوني مجلس چيزي اســت كــه باید به آن 
احترام گذاشت و ما نمي توانيم مصوبه اي در 
شــوراي عالي معماري و شهرسازي بگذرانيم 
كه مصوبه مجلس را تحت الشــعاع قرار دهد. 
آخرین مصوبه شــوراي عالي براي ما مالك 
عمل اســت. طوري كــه محدودیت هایي در 
ارتفاع ایجاد كــرده، محدودیت در كاربري ها 
و در تغيير گذرها كه آن هم حداقلي اســت 
و آن چيزي كــه در مجلس مصوب شــده و 
بــراي ما الزم االجرا ســت، خيلــي محكم تر 
است و آن چيزي كه در شوراي عالي مصوب 
شده، تســهيل كرده اســت. در واقع مصوبه 
شوراي عالي نمي تواند مغایر با مصوبه مجلس 
باشد. روي این موضوع در جلسات جماران هم 
تأكيد شد كه باید قانون مجلس را لحاظ كنيم. 
عالوه بر این، تمام اعضاي شوراي عالي نسبت 
به حفظ بافت سنتي جماران تأكيد داشتند، 
اما ما اگر بخواهيم مسائل را دسته بندي كنيم، 
موضوع بافت جمــاران ارتباط با شــناخت 
دقيق تر از انقالب اســالمي و محل سكونت 
امام خميني)ره( و محله جماران پيدا مي كند. 
بعد از این قضيه مصوبه اي در شــوراي عالي 
مبني بر حفظ بافت سنتي و تاریخي جماران 
داشــتيم و وظيفه اي براي شهرداري تهران، 
شوراي عالي معماري و شهرسازي و وزارت راه 
و شهرسازي تعيين كردند كه بر زمين معوض 
بود. شوراي عالي براساس آن قانون مصوبه اي 
گذرانده كه محدودیت هایي را درنظر گرفته 
است؛ مثال یك جاهایي را گفته دو طبقه و یك 
جاهایي یك طبقه. شهرداري تهران چند تا از 
امالك بيت امام را در جماران تملك كرده و 
آنجا را تبدیل به باغ  یــا باغات تملك كرده و 

به  فضاي سبز عمومي تبدیل شده و در اختيار 
مؤسسه نشر آثار امام قرار داده است.«

محدوديت ها و اعمال آن
بــه گفته معــاون شــهردار تهــران، برخي 
از ســاكنان محله جمــاران با اعمــال این 
محدودیت هــا، مخالــف هســتند. او عنوان 
مي كنــد: »ما هم بررســي كردیــم. به طور 
كلي 148قطعه اســت كــه در طرح مصوب 
شــوراي عالي قــرار گرفته اند. از ایــن تعداد 
حدود 60قطعه ســاكنان آن قبل از سال80 
است. بقيه قطعه ها بعد از مصوبه شوراي عالي 
معمــاري و شهرســازي و با علم بــه اینكه 
محدودیت هایي وجــود دارد، اقدام به خرید 
كرده اند. سرنوشت این 60 یا 66 پالك از منظر 
حقوقي و از منظر شهرسازي یك مسئله است 
و از منظر جلب رضایت ســاكنان یك مسئله 
دیگر است. از نظر شهرسازي ممكن است یك 

پهنه 5طبقه باشد ولي در همان پهنه 5طبقه 
اگر مســاحت 250متر باشــد و عرض گذر 
كمتر از 10متر باشــد، این محدودیت اعمال 
مي شود و در واقع این قانون تنها براي جماران 
نيســت. ضوابط شهرســازي براي كل شهر 
تهران است. از منظر حقوقي هم به این شكل 
نيست كه بگوید براي همه ساختمان ها مجوز 
ساخت 4طبقه داده شــود. حتي در امالكي 
كه فضاي سبز تعيين شــده، آنها نمي توانند 
فضاي ســبز را تملك كنند و بایــد به دیوان 
عدالت اداري برونــد. اگر دیوان عدالت اداري 
رأي به صدور پروانه دهد، من حداكثر 2طبقه 
پروانه مي دهم؛ آن هم مستند به رأي دادگاه 
است. پس از نظر قانوني هم من محكوم به این 

نيستم كه اینها حق قانوني دارند.«
گلپایگاني رضایــت اهالي محلــه و مالكان 
را اولویــت قــرار مي دهد و عنــوان مي كند: 
»صحبتي كه در شهرداري و شوراي عالي شد، 
ما پيشــنهاد دادیم كه به واسطه حساسيتي 
كه امــام خميني بر رضایت مردم داشــتند، 
شــهرداري تهران وظيفه خــود مي داند كه 
فــرا از روال و رویه ها در محلــه جماران، اگر 
نياز باشد كســاني كه قبل از ســال80 آنجا 
بودند، رضایت شــان را جلب كند. این كسب 
رضایت را اعالم كردیم كه هر پالك متناسب 
با شرایط تصميم گيري شود. در شوراي عالي 
هم پيشــنهاد مــا این بــود كه بــا توجه به 
چارچوب هاي مورد نظر، اوال مبناي ماده166 
قانون برنامه سوم باشــد، اگر طرحي در آنجا 
مي خواهد بازنگري شود، باید بر مبناي همان 
قانون مصوب مجلس باشد و ما اجازه عدول از 
قانون را نداریم. دوم گفتيم كه تسهيل رضایت 
ســاكنان بومي جماران، یعني آنها كه قبل از 

ســال80 اقدام به خرید ملــك در این محله 
 كرده بودند.

 رضایت ســاكنان بومي نيز به این شيوه كه 
تك تك پالك ها باید بررســي شــود. حتي 
گفتند آنها 4طبقه مي ســازند و از آنجایي كه 
خودشان پول ندارند، یك شریك مي آید و با 
ســاختن آپارتمان 2 طبقه براي او مي شود و 
2طبقه براي مالك زمين. ما در شوراي عالي 
پيشنهاد دادیم كه اگر بحث نوسازي است، با 
تأیيد شهرداري و شــوراي شهر آن 2 طبقه را 
خودمان براي مالكان نوسازي مي كنيم. این 
به سود مالك اســت كه دیگر سه دانگ زمين 
را هم به شــریك ندهد و تبدیل به ساختمان 
4طبقه نشــود. حتي اعالم آمادگي شده و با 
مؤسسه نشر امام هم صحبت كردیم قطعاتي 
كه تعدادشان حدود بيست وچند قطعه است، 
تملك كرده و تبدیل به فعاليت گردشــگري 
مي كنيم. تنها همان شكل سابق حفظ شود و 

رضایت مالكان را جلب مي كنيم.«

تسهيل در دسترسي به بيمارستان 
محله جماران نزدیك بيمارســتاني است كه 
حاال در گذر زمان دسترسي به آن  دشوار شده 
 و معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران 
در این رابطه تأكيد مي كند: »ما سعي داریم 
دسترسي به بيمارستان را اصالح كنيم، چون 
االن از كوچه حسني كيا یك مقدار دسترسي 
مشكل است و ما گفتيم از طریق همان باغي 
كه تملك شده، دسترســي صورت بگيرد تا 
مشــكلي كه از بابت دسترسي به بيمارستان 
وجود داشت، از بين برود. بحث بعدي اینكه 
اگر الزم اســت كه ما در مقيــاس جهاني به 
جماران نــگاه  كنيم، حتما زیرســاخت هاي 
گردشگري آنجا تقویت شوند. شهرداري هم 
اعالم كرده كه براي این زیرساخت ها هزینه 
مي كند.« او ادامه مي دهد: »مسئله بعدي كه 
اهميت دارد، امنيت اســت. سران كشورهاي 
خارجي وقتي به ایران سفر مي كنند، تمایل 
دارند كه خانه امام را مشاهده كنند. آیا چنين 
جایي رده امنيتي نــدارد؟ حتما دارد. بحث 
بعدي توجه بــه حفظ منظــر طبيعي محله 
جماران است. از منظر زیست محيطي، جماران 
ویژگي هایي دارد كه فارغ از این موضوع محل 
زندگي امام یا بحــث امنيتــي و  ميراثي و... 

اهميت ویژه اي دارد.«

تغييرات و مصوبات
در نهایت قانون درباره محله ارزشمند جماران 
چه تصميمي خواهد گرفت. معاون شــهردار 
درباره تغييرات، مصوبات و.... توضيح مي دهد: 
»نكته مهم و كليدي وجــود دارد و آن توجه 
به وظایف شوراي عالي معماري و شهرسازي 
است. اصوال تغييرات در حد طرح تفصيلي جزو 
وظایف كميسيون ماده5 است. شوراي عالي 
معماري و شهرســازي درباره تصویب طرح 
جامع و راهبردهاي كلي و مسائل ساختاري 
طــرح تفصيلي نظــر مي دهد، امــا مداخله 
شوراي عالي در مســئله تعيين ضوابط براي 
یك محله جزو روال كاري این شــورا نيست؛ 
مگر با حكم قانون. اینجــا هم قانون و مصوبه 
مجلس از شوراي عالي خواسته كه براي محله 
جماران طرح تهيه كند، شوراي عالي معماري 
و شهرسازي وارد عمل شده است. اگر این شورا 
بخواهد ورود كند، تنها در مورد خاص جماران 
چنين كاري مي كنــد و از آنجا كه در مصوبه 
مجلس صراحتا روي بافــت تاریخي جماران 
تأكيد شده است، شوراي عالي اگر ورود كند، 
صرفا در جهت حفظ بافــت تاریخي خواهد 
بود و منطبق بــر بند »د« مــاده166 قانون 
برنامه سوم مي تواند ورود كند. از منظر قانوني 
تدوین ضوابــط جزئي بــراي 18هكتار جزو 
وظایف كميسيون ماده5 است. در شوراي عالي 
شهرسازي هم جمع بندي به این شكل شد كه 
با تعيين چارچوب هایي در این شــورا پرونده  
تشكيل و موضوع را به كميسيون ماده5 ارجاع 
دهند.این كميســيون نيز مطابــق با ضوابط 
قانوني طرحي توسط شــهرداري تهيه كند.  
اینكه شوراي عالي خالف مصوبه مجلس عمل 
كند، این هم ایراد قانوني پيــدا خواهد كرد. 
حفظ هویت تاریخي محلــه جماران و حفظ 
مرتبط با هویت انقالب اســالمي اســت.« او 
درباره اعضاي كميسيون ماده5 نيز مي گوید: 
»اعضاي كميسيون ماده5 همان هایي هستند 
كه قبال در شوراي عالي معماري و شهرسازي 

بودند و تقریبا صددرصد با اینكه بافت سنتي 
جماران به هم بخورد، مخالــف بودند. به هر 
صورت هر تصميمي بگيرند، اگر مغایر با قانون 
نباشد، مورد احترام است. به هر حال، شهرها 
و محله هایــي در آینده موفق تر هســتند كه 
ریشــه در رویدادهاي تاریخي داشته باشند. 
آن بخش هایي از شهرها زنده و پویا تر هستند 
كه به یك پدیده تاریخي متصل مي شوند. این 
اتصال پدیده تاریخي بــراي یك محله ثروت 
اســت و این مي تواند در جمــاران هم توليد 

ثروت كند.«

چارچوبپيشنهاديشهرداري
برايبازنگريطرحويژهجماران

1- حفظ طرح بر مبناي ماده166 قانون برنامه سوم
2- تحصيل رضايت ساكنان بومي محدوده مربوط به 

پيش از تصويب طرح
3- بررسي ميداني و دقيق درباره تك تك پالك ها 
و يافتن راه حل هايي در زمينه معماري، انتقال حق 

توسعه و... متناسب با نيازهاي هر قطعه
4- حل مشكل دسترسي به بيمارستان

5- ايجاد زيرساخت هاي مناسب براي گردشگر و 
زيارت بيت و حسينيه امام

6- تعييــن رده امنيتي محــدوده و امكان ايجاد 
فضاهاي عمومي

7- توجه به حفظ منظر طبيعي جماران و ويژگي هاي 
زيست محيطي

مجيد جباري
خبر نگار
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   افت تقاضا در مقابل گراني
در مرداد امســال، شاخص ميزان سفارشات مشــتريان در شامخ بخش صنعت به 44.23واحد رســيده كه نسبت به رقم 
58.85واحدي اين شاخص در تيرماه با كاهش جدي روبه رو بوده. كاهش اين شاخص نشان دهنده تأثير افزايش قيمت ها در 
ماه هاي اخير بر تقاضاي مشتريان است. همچنين در اين ماه شاخص موجودي اوليه به رقم 43.09واحد رسيده كه همچنان 
نشان دهنده كاهش در سطح موجودي مواداوليه بنگاه هاي توليدي است؛ اما اين روند كاهشي نسبت به تيرماه 39.53 اندكي 
كمتر شده است. از سوي ديگر شاخص مقدار توليد محصوالت در بنگاه هاي اقتصادي نيز به 46.23واحد رسيده كه نسبت به رقم 
56.47واحدي اين شاخص در تيرماه از افول جدي سطح توليد حكايت دارد. برآورد مي شود اين كاهش به دنبال كاهش شديد 
موجودي مواداوليه در ماه هاي گذشته و كمبود شديد نقدينگي و همچنين كاهش ميزان سفارشات مشتريان در مردادماه باشد.

ارز

پرسه دالر فردايي در حوالي 25هزار تومان
 نبض قيمت ها در معامالت فردایي 

متفاوت با صرافي ها مي زند  نرخ رشــد اقتصادي فصل بهار به منفي 
3.5درصد رسيده و برخالف برآوردهاي توليد

دولت، شــاخص هاي آینده نگــر نيز از 
انقباض فعاليت های اقتصادي در سایه كاهش موجودي 
مواداوليه و ابزار مورد نياز توليــد و افزایش قيمت آنها 

حكایت دارند.
به گزارش همشــهري، تازه ترین نتایج شاخص مدیران 
خریــد )PMI( كه تحت عنوان شــامخ توســط مركز 
پژوهش هاي اقتصادي اتاق ایران منتشر مي شود، نشان 
مي دهد در مرداد امســال براي چندمين مــاه متوالي 
فعاليت هاي اقتصادي در 2حــوزه مواداوليه و فروش با 
مشكل جدي مواجه هســتند و بر همين اساس فعاالن 
اقتصادي دورنماي فعاليت هاي آینده را نيز انقباضي و 

فاقد گشایش هاي جدي پيش بيني مي كنند.
درحقيقت، محدودیت هاي ارزي و تجاري در دوره تحریم 
باعث شــده باوجود تمركز دولت بر تأمين مواداوليه و 
تجهيزات و لوازم مورد نياز توليد از محل واردات، بازهم 
نياز بنگاه هاي اقتصادي به سختي و با قيمت باالتر تأمين 
مي شود. این در حالي است كه فعاليت هاي اقتصادي در 
ماه هاي اخير با مشــكالت دیگري نظير كاهش قدرت 
خرید سرمایه در گردش و كاهش تقاضاي بازار و كاهش 

سفارشات مشتریان نيز مواجه هستند.

انقباض اقتصاد در ميانه تابستان
شاخص مدیران خرید )PMI( موســوم به شامخ كه از 
مهرماه1397 براي بخش صنعت و از شهریور98 براي 
كل اقتصاد ایران توســط مركز پژوهش هاي اقتصادي 
اتاق ایران محاسبه و منتشر مي شود، شاخصي آینده نگر 
و نشان دهنده انتظارات و برآوردهاي فعاالن اقتصادي 
از وضعيت آتي فعاليت هاســت. رقم این شاخص از یك 
تا 100محاسبه مي شود كه قرار گرفتن آن در محدوده 
باالتر از 50 به منزله رونق و انبســاط و ارقام كمتر از 50 
به معناي انقباض و ركود و بدبيني فعاالن اقتصادي نسبت 
به وضعيت فعاليت ها در  ماه آینده تلقي مي شود. حاال در 
مردادماه1399 و در یازدهمين دوره شامخ كل اقتصاد، 
این شاخص براي مردادماه معادل 46.43واحد محاسبه 
شــده كه باوجود بهبود حدود 2.11درصدي نســبت 
به تيرماه، همچنــان در محدوده زیــر 50 و در منطقه 
انقباض قــرار دارد. در این ماه وضعيت شــاخص هایي 
نظير سفارشات جدید مشــتریان، موجودي مواداوليه 
لوازم و همچنين قيمت خرید مواداوليــه و لوازم براي 

چندمين ماه متوالي بدتر از ماه قبل ثبت شده است.
بررسي ها نشــان مي دهد گرچه شــامخ كل اقتصاد در 
مردادماه اندكي نســبت به تيرماه بهبود یافته است اما 
همچنان از افزایش فشار بر فعاليت ها در برخي حوزه هاي 

مهم نظير تقاضــاي جدید مشــتریان و حجم و قيمت 
مواداوليه و لوازم موردنياز توليد حكایت دارد.

عقب نشيني خريداران
نتایج شامخ مردادماه نشان مي دهد در این ماه شاخص 
ميزان سفارشات خرید مشتریان به 41.53واحد رسيده 
كه كمترین مقدار در 4 ماه گذشــته محسوب مي شود. 
بررســي نظرات فعاالن اقتصادي در این دوره نشــان 
مي دهد، بيشترین بخش تأثيرگذار در كاهش شاخص 
ميزان سفارشات خرید مشتریان، افت شدید تقاضا در 
بخش صنعت بــوده اســت. به عبارت دیگر، محصوالت 
صنعتي از یك سو به دليل كاهش قدرت خرید بازار و از 
سوي دیگر به واسطه كاهش مصرف در سایر حوزه هاي 

توليدي با كاهش تقاضاي مشتریان مواجه شده است.

كمبود و گراني مواداوليه
در مردادماه امســال، شــاخص موجودي مواداوليه یا 
لوازم خریداري شــده نيز به 40.24واحد رســيده كه 
كمترین مقدار در ميان زیرشاخص هاي شامخ در این ماه 
محسوب مي شود و نشان دهنده كمبود مواداوليه براي 
بنگاه هاي اقتصادي اســت. در شــرایط عادي، حدود 
85درصد از مجمــوع ارزش واردات ایران به مواداوليه، 
كاالهاي واسطه اي و سرمایه اي اختصاص داشته و اینك 
با محدودیت هــاي ارزي حوزه واردات، سياســت هاي 
انقباضي براي ثبت ســفارش و از همه مهم تر، كاهش 
اســتقبال بازرگانان از تجارت خارجي به واسطه مبهم 
بودن دورنماي بازار ارز و اقتصادي، موجودی مواداوليه 
و ابزار موردنياز توليد در بــازار و در انبار توليدكنندگان 

كاهش پيدا كرده است.
این در حالي اســت كه نتایج نظرســنجي از بنگاه هاي 
اقتصادي منتخب نشــان مي دهد در مرداد امســال، 

قيمت خرید مواداوليــه یا لوازم خریداري شــده براي 
توليد نيز براي چندمين ماه پياپي با رشــد مواجه شده 
و به 90.27واحد رسيده است. معناي این افزایش، رشد 
چندباره قيمت مواداوليه موردنياز توليد است كه عماًل 
در ماه هاي آتي باید در قيمت تمام شــده محصوالت و 

شاخص قيمت فروش بنگاه هاي اقتصادي تخليه شود.

انتظارات از اقتصاد شهريور
در شامخ مردادماه، شاخص انتظارات در ارتباط با ميزان 
فعاليت اقتصادي براي شهریور به 51.55واحد رسيده 
كه نسبت به رقم 44.64واحدي این شاخص در ماه قبل 
بهبود نسبي داشــته است. البته بخشــي از این بهبود 
مرهون كاهش انتظارات فعاالن اقتصادي در مردادماه 
به واسطه تعطيالت تابســتاني بوده و در حقيقت، حاال 
فقط كاهش فعاليت هاي اقتصادي در تابستان به حالت 

اوليه برگشته است.
به طوركلــي در مردادماه با وجود اینكه شــدت كاهش 
در فعاليت ها در بخش خدمات، كشاورزي و ساختمان 
نسبت به تيرماه كمتر بوده؛ اما بخش صنعت با كاهش 
شــدید در فعاليت ها و ميزان توليد روبه رو بوده است. 
كاهش تقاضاي مشــتریان در داخل و خارج به همراه 
افزایش شدید و مداوم قيمت ها و همچنين در دسترس 
نبودن ارز موردنياز جهت تأمين مواداوليه باعث شده تا 

بنگاه ها براي جلوگيري از تعطيلي، كاالها و خدمات خود 
را به ناچار با قيمت هایي كه متناسب با هزینه هاي توليد 
نيست، ارائه كنند و این به شدت انگيزه و نيروي حركت 
را از فعاالن اقتصادي گرفته است. در این ميان با توجه 
به اینكه شــدت كمبود در مواداوليــه در مرداد اندكي 
مالیم تر شده انتظار مي رود با اتخاذ تدابيري براي تسریع 
در ترخيص كاالهاي اساســي انباشت شده در گمرك، 
حداقل گشایشي در تأمين مواداوليه بخشي از بنگاه هاي 

اقتصادي حاصل شود.

افول تابستاني صنعت
در ماه هاي گذشته، شامخ بخش صنعت به عنوان لنگري 
براي حفظ شــاخص كل اقتصادي قلمداد مي شد و در 
اغلب موارد باالتر از 50واحد قرار داشت اما در مردادماه، 
شــامخ بخش صنعت نيز با افت نســبتاً سنگين مواجه 
شده و نتوانسته است شــرایط قبلي خود را حفظ كند. 
در مردادماه، شــامخ بخش صنعت با سقوطي كم سابقه 
از 55.25واحد در تيرماه به 48.08واحد رسيده است. 
بررسي ها نشــان مي دهد بخشــي از این روند كاهشي 
به دليل تعطيالت تابستاني برخي از بنگاه ها در مردادماه 
است؛ اما بخشي دیگر ناشــي از كاهش شدید تقاضا و 
فروش بوده كه باعث شده است شاخص نسبت به تيرماه 

با كاهش شدید روبه رو باشد.

دورنماي خاكستري توليد
تنگناي تأمين مواداوليه و رشد هزینه نهاده هاي توليد انتظارات فعاالن اقتصادي از آینده را مبهم و پرتردید كرده است

ارزش ریال ایران دیروز در معامالت صرافي هاي مجاز نسبت به سایر 
ارزهاي خارجي روندي نزولي را تجربه كرد و با شتاب گرفتن نوسان 
قيمت در معامــالت فردایي یا همان كاغذي، انتظــارات رواني براي 
افزایش قيمت ارز در حال تشدید شدن اســت تا جایي كه برخي از 
احتمال كف ســازي بازار براي رونمایي از دالر 25هزار توماني خبر 

مي دهند.
به گزارش همشــهري، قيمت هر دالر آمریكا در سبزه ميدان تهران 
براســاس معامالت كاغذي و فردایي تــا عصر دیروز بــه 24هزار و 
630تومان هم رسيد. براساس سنت رایج در معامالت فردایي، افراد 
خریدار و فروشــنده ارز روي معامله مقادیر مشخصي از ارز با قيمتي 
مشــخص توافق مي كنند، اما ارزي بين آنها رد و بدل نمي شود، بلكه 
تبادل ریالي ارز معامله شده به فردا موكول مي شود كه این رفتار بيانگر 
نوعي شاخص پيش نگر از نوسانات آینده بازار ارز است و به نقل و انتقال 
واقعي ارز، بين طرفين منجر نمي شود. ارز كاغذي هم همان معامالت 
فردایي است كه معامالت توسط فرد امين در بازار روي كاغذ ثبت شد 
و نقل و انتقال واقعي در آنها صورت نمي پذیرد، هرچند براساس قوانين 
و مقررات انجام معامالت كاغذي و فردایي جرم محسوب مي شود، اما 
این شــكل از معامالت ارزي در بازار رایج بوده و قيمت آن به صورت 
لحظه اي در شبكه هاي اجتماعي اعالم مي شود كه با نرخ معامالتي ارز 

در صرافي هاي مجاز اختالف قيمتي وجود دارد.

اختالف قيمت انتظاري و واقعي
درحالي كه قيمــت دالر فردایي در حوالــي 24هزارو500تومان در 
نوسان است، اما نرخ آزاد دالر در معامالت دیروز به 22هزارو600تومان 
رسيده كه اختالف حدودا 2هزار توماني بين نرخ واقعي و انتظاري را 
نشان مي دهد. منظور از نرخ ارز آزاد یا اصطالحا دالر آزاد، قيمت دالر 
در معامالت نقدي و رایج روزانه بازار آزاد و عمدتا خارج از صرافي هاست 
كه خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال را با هم رد و 
بدل مي كنند كه شــاخص قيمت را بازار تهران یا همان سبزه ميدان 

تعيين مي كند.
نرخ سوم ارز همان نرخ ارز سناســت كه بيانگر ميانگين نرخ خرید و 
فروش ارز براساس معامالت ثبت شده در صرافي هاي مجاز است كه 
سامانه ســنا زیرنظر بانك مركزي قرار دارد و متوسط قيمت ارزها به 
تفكيك خرید و فروش از ساعت 10صبح تا 6عصر ، به صورت ساعتي 
اعالم مي شــود كه در معامالت دیروز ارزش هر دالر در ســامانه سنا 
22هزار و283تومان اعالم شــده بود. بانك مركــزي به طور معمول 
براي مداخله در بازار، نرخ ارز را از طریق صرافي هاي بانك ها و برخي 
صرافي هاي خاص اعالم مي كند كه صرافي قيمت ساز همان صرافي 
بانك ملي اســت كه دیروز هر دالر آمریــكا را 22هزارو500تومان 

مي خرید و 22هزارو600تومان مي فروخت.

واكنش بازار به پيام سياستگذار
تحوالت 2روز نخست هفته را مي توان واكنش بازار ارز به پيام هفته 
گذشــته رئيس كل بانك مركزي دانســت كه اعالم كرده بود: از روز 
سه شنبه گذشته بانك مركزي ازطریق بازار متشكل ارزي و صرافي هاي 
بانكي تأمين نيازهاي ارزي بازار اســكناس را آغاز كرده و در روزهاي 
آتي نيز این سياســت را با هدف ایجاد تعادل و ثبات بازار ارز با قدرت 
پيش خواهد برد. به نظر مي رسد مداخله سياســتگذار در بازار ارز تا 
اندازه اي توانسته جلوي پيشروي قيمت به سطح باالتر را گرفته باشد، 
اما براي مشاهده اثر این مداخله باید تا پایان هفته صبر كرد و دید آیا 
دالر آمریكا دوباره وارد كانال 25هزار توماني در معامالت بازار آزاد و 

صرافي ها خواهد شد؟

تغيير مسير انتظارات تورمي
روند انتظــارات تورمي به نظر در حال تغيير مســير جدي اســت و 
درحالي كه نهاد سياســتگذار عزم خود را جزم كرده تا نرخ تورم را به 
محدوده 22درصد ســوق دهد، با درنظرگرفتن نبض شاخص بورس 
در هفته هاي اخير و روند تند قيمت ها در بازار مسكن و خودرو به نظر 
مي رسد كه مردم به دليل نگراني از افت ارزش پس اندازهاي ریالي و 
دارایي هاي خود در جســت وجوي راهي تازه هستند كه بر انتظارات 
تورمي دامــن مي زند. به ویــژه اینكه نرخ بهره بانكي منفي اســت و 
ســپرده گذاري در بانك ها جذابيتي براي تبدیل شــدن به آهنرباي 
جذب نقدینگــي و جلوگيري از تبدیل شــبه پول به پــول را ندارد. 
پيش بيني مي شود درصورتي كه نرخ رشــد نقدینگي از كانال مورد 
انتظار سياستگذار خارج شود، گزینه افزایش نرخ بهره بانكي و استفاده 
از ابزار انتشــار اوراق ودیعه در اولویت جدي سياستگذاران پولي قرار 

گيرد تا دست كم از التهاب قيمت ارز جلوگيري شود.

قیمت خودرو با ثبات ارز آرام می گیرد 

نوســان نرخ ارز، صدور مجوز افزایش رسمي هر 3 ماه 
یك بــار قيمــت خودروهــاي داخلي و خــودداري خودرو

سرمایه گذاران از عرضه خودروهاي ثبت نامي به بازار 
موجب كاهش عرضه و موج تازه گراني خودرو در حاشــيه بازار شده 

است. 

به گزارش همشهري، ســير صعودي قيمت خودرو كه طي چند  ماه 
اخير متأثر از شكست سياست هاي تنظيم بازار ادامه داشته طي 4روز 
گذشــته با عبور نرخ پراید111 از مرز 104ميليون تومان و رسيدن 
قيمت حاشيه بازار پژو206 تيپ2 به 182ميليون تومان تندتر شده 
است. این شرایط موجب شده تا حتي فعاالن بازار خودرو نيز از افزایش 
قيمت اخير خودرو به عنوان سونامي گراني انواع خودروهاي داخلي 
و خارجي یاد كننــد. این افزایش قيمت ها در حالي اســت كه حتي 
مصوبات ستاد تنظيم بازار براي تنگ تر شدن حلقه ثبت نام و عرضه 

خودرو و مصوبات شــوراي رقابت براي گراني رسمي خودرو با هدف 
كاهش شكاف نرخ مصوب و حاشيه بازار این محصوالت كارساز نبوده 
است. بررسي قيمت خودروهاي توليد و مونتاژ داخلي بنابر قيمت هاي 
اعالم شده توسط اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو طي 
بازه زماني 12 و 4روز گذشــته نيز بيانگر تندتر شدن روند صعودي 
قيمت خودرو از 12 تا 16شهریور ماه است. گرچه متوسط رشد قيمت 
خودروهاي توليد داخل در دوره زماني 4 تا 16شهریور 11.7 درصد)9 
تا 58ميليون تومان( و خودروهاي مونتاژي 5درصد )25 تا 40ميليون 
تومان( بوده است، اما تب گراني این خودروها طي دوره زماني 4روزه 
تندتر شده اســت؛ به نحوي كه در دوره زماني مذكور ميزان افزایش 
قيمت خودروهاي داخلي به 9.32 درصد)8 تــا 38ميليون تومان( 
و خودروهاي مونتاژي به 3.2درصد )7 تا 32ميليون تومان( رسيده 
است. همچنين پژو207 اتوماتيك با رشد 58ميليون توماني و جك 
اس5 با افزایش 40ميليون توماني قيمت، به ترتيب ســكاندار گراني 

خودروهاي توليد و مونتاژ داخلي طي 12روز گذشته بوده اند.

سونامي تازه گراني خودرو 
رئيس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشــندگان خودرو در گفت وگو 
با همشهري با بيان اینكه طي 4روز گذشــته شاهد سونامي افزایش 
قيمت انواع خودرو در حاشــيه بازار بوده ایم، گفت: نوسان نرخ ارز و 
ضعف نظارت بر بازار عمده ترین علت گراني اخير خودرو بوده است. 
شرایط بازار خودروهاي داخلي به گونه  اي شده كه هيچ خودرویي در 
نمایشگاه ها معامله نمي شود و محدوده خرید و فروش این خودروها از 
طریق فضاي مجازي صورت مي گيرد. سعيد موتمني، افزود: با افزایش 
نرخ ارز افرادي كه موفق به ثبت نام و دریافت خودرو از خودروسازان 
شده اند، در حالي از فروش آن خودداري مي كنند كه نمایشگاه داران 
خودرویي براي عرضه به مشتري در اختيار ندارند. به گفته او صدور 
مجوز افزایش رسمي هر سه ماه یك بار قيمت خودرو نيز بار رواني منفي 
بر عرضه خودرو و بازار داشته و موجب شده تا سرمایه گذاران به اميد 
گراني بيشتر از عرضه خودرو به بازار خودداري كنند. موتمني گفت: 
به جرأت مي توان گفت كه 99درصد علت تندتر شــدن تب افزایش 
قيمت خودرو طي 6 تا 7 ماه اخير ناشــي از افزایش نرخ ارز بوده، اما 
وقتي نرخ ارز نيز كاهش مي یابد كساني كه خودرو را گران خریده اند از 

عرضه آن خودداري مي كنند؛ مگر اینكه نرخ ارز براي مدتي طوالني 
روند نزولي داشته باشد.

سبقت تقاضا از عرضه خودرو 
رئيس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشــندگان خودرو رشد عرضه 
خودرو و تثبيت نرخ ارز را تنها راهكار ساماندهي قيمت ها در حاشيه 
بازار خودرو دانست و گفت: تجربه چند  ماه اخير نشان داده كه حتي 
افزایش نظارت بر بازار خودرو و سخت تر شدن شرایط ثبت نام و خرید 
نيز مانع گراني و كاهش فاصله قيمت مصوب و حاشيه بازار خودروهاي 
توليد یا مونتاژ داخلي نشده اســت. موتمني تأكيد كرد: باید خودرو 
به اندازه كافي توليد و به بازار عرضه شود، اما واقعيت آن است كه در 
شرایط كنوني خودروسازان توان توليد و عرضه خودرو متناسب با نياز 
بازار را ندارند چرا كه نياز ســاالنه بازار به خودرو حدود یك ميليون و 
300هزار دستگاه است، اما حداكثر توليد خودروسازان طي 2 سال 
گذشته حدود 800هزاردستگاه بوده كه تنها بخشي از ميزان توليد به 
بازار عرضه و بخشي دیگر صرف تعهدات معوق خودروسازان شده یا 
به دليل كمبود قطعات و تامين مواد اوليه به صورت ناقص در خطوط 

توليد شركت هاي خودروسازي دپو شده است.

قيمت سازي  مجازي خودرو
رئيس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشــندگان خــودرو گفت: در 
شرایطي كه فروش فوري شــركت هاي خودروسازي متوقف شده و 
نمایشگاه داران قادر به خرید از سبد محصوالت خودروسازان داخلي 
نيســتند، تنها ســرمایه گذاران بازار خودرو و افرادي كه با پشت سر 
گذاشتن شرایط سخت ثبت نام خودرو و برنده شدن در قرعه كشي، 
قادر به تحویل گرفتن خودرو از شــركت هاي خودروسازي شده اند، 
تعيين كننده قيمت خودرو در حاشيه بازار و از طریق فضاي مجازي 
هســتند. موتمني افزود: در واقع این افراد با درنظر گرفتن نرخ ارز، 
شــرایط توليد و عرضه خــودرو و افزایــش 5 تا10درصدي قيمت 
خودروهایشان نســبت به نرخ حاشــيه بازار، به نوعي با قيمت سازي  
در فضاي مجازي زمينه افزایش قيمت ها حتي در شــرایطي كه درج 
قيمت در آگهي هاي فروش خودرو در فضاي مجازي ممنوع شده را 

فراهم كرده اند.

  طي 12روز گذشته به طور ميانگين خودروهاي داخلي 12درصد و خودروهاي مونتاژي حدود 5درصد گران شده است
  پژو207 اتوماتيك با رشد 58ميليون توماني و جك اس5 با افزایش 40ميليون توماني قيمت به ترتيب سكاندار گراني خودروها بوده اند 

علي ابراهيمي 
خبرنگار

منبع: اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو

قيمت نام خودرو
4شهريور

قيمت 
12شهريور

قيمت 
16شهريور

مقدار تغيير 
مقدار تغيير درصد تغيير 12روزه12روزه

4روزه
درصد تغيير 

4روزه
959610499.4788.33پرايد 111
8384951214.461113.10پرايد131

96.597.511316.517.1015.515.90تيبا صندوق دار
1111121241311.711210.71تيبا هاچ بك

1121131251311.611210.62ساينا
1481521661812.16149.21پژو 405
1791821971810.06158.24پژو پارس

206168170182148.33127.06تيپ دو
206203206220178.37146.80 تيپ پنج

206197198214178.63168.08 وي هشت
207236240256208.47166.67 دنده اي

2073173373755818.303811.28 اتوماتيك
LX 1491541702114.091610.39سمند
S7 602606632304.98264.29هايما
S5 585593625406.84325.40جك

753780787344.5270.90پژو 2008
640645665253.91203.10سراتو

درصد رشد 12روزهدرصد رشد 4روزهدامنه رشد 12روزه -ميليون توماندامنه رشد4روزه - ميليون توماننوع خودرو
99.3211.77 تا 858 تا 38داخلي

253.245 تا 740 تا 32مونتاژي

مقدار رشد قيمت خودرو هاي داخلي و مونتاژي از 12روز گذشته )ارقام به ميليون تومان(

ميانگين رشد قيمت خودرو هاي مونتاژي و داخلي
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فاكساكعمشرايخ
انتانيارميمرت

فسارودماياوز
اراخبهلفانان
الدصرداتنالتا
لماعترتلاهاقس
ابطاتوريبهليپ
مهفبادنگهدافا
ادانارگاپمهرس

نرهرارشرادبا
باروجلوونرهم
يردوكدازانگاو
زدياميلاروشنم
دنبندرگنژورتين

جد         ول 8031
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افقي:
 1- فرمانروایــان- علــت- 

شعبده بازي
2- كوزه گر- پایــان و آخر- 

جانشينان
3- عطا و كــرم- از برادران 
حضرت یوســف)ع(- ظرف 
دو جــداره بــراي نگهداري 

مایعات
4- پارچه ابریشــمي داراي 
نقش و نگار- شجاع- كاشتني 

انفجاري
5- سازمان جاسوسي اسرائيل- 

از آالت موسيقي- رفوزه
6- روكار ساختمان- پنهان 
شــدن براي حمله ناگهاني- 

دین ها
7- روز گذشــته- از كتــب 
فقهي شــيعه تأليف شــيخ 

صدوق- سوغات تابستان
8- ابزار پهــن كردن خمير- 

ليكن- لغتنامه عرب
9- پوشــش- درخشــان- 

یادداشت
عناصــر  از  مبتكــر-   -10
تشــكيل دهنده نمك طعام - 

آفرین
11- كاله الف- سرباز روس 

تزاري- همبازي لورل
12- پــول خارجـــــــي- 

رستگاري- همراه باميه

13- شــهري در ایتاليا- بر پا 
ایســتادن- من به... لبت  اي 

دوست گرفتار شدم
14- چند وكيل- متجانس- 

نامي دخترانه
15- نوعي تایر بدون تيوب- 

جوانمرد- حقه باز
  

عمودي:
1- تعطيلي- آونــگ- فيل 

ماقبل تاریخ
2- اعتيادآور- حكيم و عارف 

ایراني در زمان صفویه
3- هدایتگــر- نوبت بازي- 

زیرانداز ارزان قيمت
4- بایگاني- بخشــش در راه 

خدا- خالص
5- بارانداز كشتي- چند وزیر

6- تقویم- جاروكش اماكن 
متبركه- معاون هيتلر

مجموعــه  عمــارت-   -7
داســتاني نوشــته احمــد 
محمود- جانوري شبيه راسو 
كه در زمستان رنگش سفيد 

مي شود
8- مخلوطي از شن و ماسه و 
سيمان و آب- شرف- غير از 

مورد قبلي
9- نوعي اجاق برقي- دومين 

دورقمي- صدا
كاغــذ-  10- خميدگــي 

آدم ماشيني- محتاج
11- تباهي- فرماني نظامي

12- درآمــد- نامناســب- 
شادمان و خرسند

13- تحيــت- بــاغ دیدني 
شيراز- جمال

14- از تفاســير شيعي قرآن 
تأليف آیت اهلل مكارم شيرازي- 

شب اول زمستان
15- یاقــوت- چيرگي- نام 

آذري

اعداد1تا9راطوريدرخانههايسفيدقراردهيدكههررقمدرسطرها،ستونهاومربعهايكوچك3در3يكبارجدول اعداد | 3740
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سخت

173298456
952416387
684375129
317564298
268139745
549827613
795641832
821753964
436982571

متوسط

  2   1   
6    7  3  
 7 4   5  8 
   4   8  3
 3      7 
2  9   6   
 6  5   9 3 
  1  8    4
   9   6  783165492

624937518
591824673
348512967
157396284
269478351
435789126
816253749
972641835

ساده

متوسط

892361547
615874392
374295186
157429863
436158279
289736415
768542931
921683754
543917628

سخت

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

ساده
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  5 7  9  2 
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محمدباريكاني
خبرنگار

 وزیر خارجه سوئيس كه كشورش 
حافظ منافع آمریكا در ایران است و گردشگري

براي نخســتين بار به ایران ســفر 
كرده ، پيش از آنكه تصاویري از دیدارهاي رسمي 
خود در ایران منتشر كند، ترجيح داد صفحات 
خــود در فضــاي مجــازي را بــه جاذبه هاي 
گردشگري ایران اختصاص دهد و همچون یك 
گردشــگر شــگفت زده از عجایــب تاریخي و 

جاذبه هاي گردشگري ایران رفتار كند.
ایگنازیو كاســيس كه براي مذاكــره با مقامات 
كشــورمان و همچنين حضــور در یكصدمين 
ســالروز حضور دیپلماتيك سوئيس در ایران به 
كشورمان سفر كرده است، در بدو نخستين ورود 
خود به ایران، جاذبه هاي گردشگري كشورمان 
را براي بيــش از 4200دنبال كننــده خود در 
اینستاگرام و 22هزارو300دنبال كننده خود در 

فضاي تویيتر به اشتراك گذاشت.
وزیر خارجه سوئيس در بدو ورود به ایران و پيش 
از انجــام هرگونه گفت وگوهــاي دیپلماتيك با 
مقامات سياسي كشورمان به اصفهان سفر كرد و 
مستقيم به ميدان ثبت جهاني شده نقش جهان 
رفت و تصاویر متعددي از ميزبانــي ایراني ها و 
گوشــه و كنار یكي از مهم ترین ميراث جهاني 

ایران در فضاي مجازي به اشتراك گذاشت.
او اصفهــان را مروارید خاورميانــه لقب داده و 
شناخت فرهنگ و مردم یك كشور را پيش نياز 
برقراري روابط دیپلماتيك خوب ارزیابي كرده 
اســت. نخســتين پيام ایگنازیو كاسيس، وزیر 
خارجه ســوئيس در ورود به ایــران و با توجه 
به تصاویر منتشــر شده توســط او در صفحات 
شخصي  اش در فضاي مجازي، پيام سفر به ایران 

و شناخت فرهنگ و مردم این كشور  ا ست.
اما روابط گردشگري ایران و سوئيس در سال هاي 
گذشته چگونه بوده و چه تعداد گردشگر ورودي 
ایران از اتباع كشــور سوئيس هســتند. ایران 
و ســوئيس چه اقدامي در جهت توســعه بازار 

گردشگري یكدیگر داشته اند؟
تعــداد گردشــگران ورودي از ســوئيس بــه 
ایران در ســال96 و براســاس اعــالم معاونت 

گردشگري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنایع دســتي كشــور بــه همشــهري، 
7هزارو60 گردشــگر  بود. این آمار در سال97 
بيــش از 17درصــد كاهــش یافت و بــه رقم 
5هزارو815گردشگر  رسيد. آمارهاي سال 98 
و 99 ورود گردشگران ســوئيس به ایران نيز با 
بازگشت دوباره تحریم ها و شيوع كرونا در جهان 
با افت چشــمگير در این بازار هدف گردشگري 

ایران مواجه شد.
جــداي از كاهش آمــار گردشــگران ورودي 
ســوئيس به ایران اما، آن كشــور در بازارهاي 
هدف گردشگري ایران قرار دارد و طي سال هاي 
گذشته تعامالت گردشگري ایران و سوئيس تنها 
به ورود گردشگران سوئيســي به ایران محدود 
نشده است. یادداشت هاي تفاهم همكاري ميان 
ایران و سوئيس در زمينه هاي مختلف گردشگري 
همچون آمــوزش، برپایي رویدادهــا، برگزاري 
نمایشگاه ها و انجام تورهاي آشناسازي به امضا 

رسيد كه برخي از آنها نيز اجرایي شد.
سوئيســي ها حتــي دوره هایي براي توســعه 
پایدار گردشگري و تدوین حساب هاي اقماري 
گردشگري براي طرف ایراني گذاشتند كه منجر 
به 3 ســفر ســوماروگا، مدیركل دفتر طرح هاي 
گردشگري كشور سوئيس به ایران شد. مدیركل 
دفتر طرح هاي گردشــگري ســوئيس حتي در 
سال هاي 93 و 94 با نماینده دفتر اطالع رساني 
گردشــگري ایران در ســوئيس دیدار داشت و 

همكاري هاي گردشگري ميان این 2 دفتر براي 
اعزام گردشگر بين 2كشور ادامه یافت.

حاال وزیر خارجه ســوئيس كه نخســتين سفر 
رسمي خود به ایران را تجربه مي كند، در ابتداي 
ورود به ایران به اصفهان رفت و در ایوان عمارت 
عالي قاپو در ميدان ثبت جهاني شده نقش جهان 
ایســتاد و تصاویري با پس زمينــه این ميدان 

تاریخي بر صفحات مجازي منتشر كرد.
او حتي در نخستين دیدار دوستانه اش به دیدار 
شــهردار اصفهان رفت و با او در مورد این شهر 
تاریخي و مهم ترین مقصد گردشــگري جهاني 

ایران به گفت وگو پرداخت. 
ایگنازیو كاســيس، وزیر امور خارجه ســوئيس 
كه كشــورش حافظ منافــع آمریــكا در ایران 
اســت و نخســتين ســفر او به ایران در آستانه 
انتخابات آمریكا با حرف و حدیث هاي فراوان و 
گمانه زني ها از آوردن پيام ترامپ به ایران مواجه 
شده است، اما فارغ از تمام تحليل هاي سياسي 
توانسته است در گام نخســت یكي از مهم ترین 
مقاصد گردشگري ایران را به هزاران دنبال كننده 
خود در صفحات مجازي معرفي كند و اصفهان را 

مروارید خاورميانه بنامد.
اقدام وزیر خارجه سوئيس در بدو ورود به ایران 
در معرفي جاذبه هاي گردشــگري كشــورمان 
مي تواند یكي از مهم ترین فرصت هاي گردشگري 
كشور در مذاكرات دو جانبه مقامات 2كشور براي 
توسعه تعامالت گردشگري ایران و سوئيس باشد.

پيامحافظمنافعآمريكاازايوانعاليقاپو
وزیر خارجه سوئيس در بدو ورود به ایران از ایوان عالي قاپو به تبليغ جاذبه هاي گردشگري ایران پرداخت و 

اصفهان را مروارید خاورميانه خواند 

زهرارفيعي
خبرنگار

زماني كــه تحقيقات مركز 
محيط
استراتژیك مجمع تشخيص زيست

مصلحــت نظام نشــان داد 
ســاكنان تبریز به دليــل گردوغبار نمك 
دریاچه اروميه فشــار خون شان باال رفته 
اســت، همه امكانات و منابع براي احياي 
دریاچه اروميه بسيج شد و هيچ عاملي اعم 
از تحریم هــا، كمبــود منابــع مالــي، 
ناهماهنگي بين دســتگاه ها و بي تجربگي 
مانع از اجراي این مگاپروژه كه در نوع خود 
در دنيا بي نظير بود نشد. حاال سال هاست 
كه ساكنان شهرهاي شمالي با معضل زباله 
دست به گریبان هســتند و این در حالي 
است كه به گفته رئيس سازمان حفاظت 
محيط زیست، پســماند نخستين معضل 
زیست محيطي كشور است. اما نبود بودجه 
اصلي ترین بهانه مســئوالن براي سامان 

ندادن معضل پسماند در كشور است.
عيسي كالنتري، رئيس سازمان حفاظت 
محيط زیست صبح دیروز در نشست خبري 
كارگروه ملي نجات دریاچــه اروميه، در 
پاسخ به این سؤال همشهري كه چرا براي 
حل معضل زباله هاي شمال به مانند پروژه 
احياي دریاچه اروميه اقدام نمي شــود؟ 
گفت: 40 ســال از انقــالب مي گذرد و به 
تازگي ســازمان برنامه و بودجه »آمایش 
سرزمين« را به عنوان یك اصل در توسعه 
پذیرفته و قرار اســت تا پایان سال برنامه 

آمایش سرزمين را تهيه كند.
او افزود: نبود اعتقاد به »توســعه پایدار« 
به عنوان علمي كه از دهه70 در دنيا رواج 
پيدا كرده، درد دوم ماست. مجلس وقت، 
در برنامه ســوم توســعه، كلمه »توسعه 
پایــدار« را به دليل غربي بــودن این واژه 
حذف كرد. حاال معضل پسماند نخستين 
و خشــك شــدن تاالب ها دومين معضل 
زیســت محيطي كشور شــده و ایجاد آن 
تابعي از توسعه پایدار اســت و هم اكنون 

مجبور به پذیرش آن هستيم.

رئيس ســازمان حفاظت محيط زیســت 
كشور در ارتباط با معضل زباله هاي شمال 
گفت: تصميم داشتيم با تحقق درخواست 
برداشت 1.3ميليارد دالر از صندوق توسعه 
ملي ظرف دو یا سه سال مشكل را برطرف 
كنيم، ولي مجلس وقت این پول را برداشت 
و در بخش هاي دیگر هزینه كرد. هم اكنون 
هم تنها براي اجراي چند پروژه كوچك از 
صندوق توسعه محيط زیست مقداري پول 

برداشت كرده ایم.
معضل زباله در كشــور كــم از گردوغبار 
نمكي دریاچه اروميه ندارد. تجربه اروميه 
اما نشــان داد كه اگر براي غبارهاي نمك 
كاري نمي شد، نه تنها مهاجرت اجباري با 
صدها هزار ميليارد تومان هزینه رخ مي داد 
كه كشت وكار نيز در استان هاي همجوار 
دریاچه از بين مي رفت. عيســي كالنتري 
در این باره و در پاسخ به سؤال همشهري 
مي گوید: بزرگ ترین خطر خشــك شدن 
دریاچه اروميه ایجاد غبارهاي نمك است. 
هم اكنون بيــش از 95درصد گردوغبارها 
مهار شده اســت و اوضاع طوري شده كه 
زنبورهاي عسل در ســال95 نتوانستند 
فعاليتــي در منطقــه داشــته باشــند. 
درحالي كه اگر زنبور عسل 7سال فعاليت 
نكند كشــاورزي از بين مي رود. مســئله 
چنان استراتژیك بود كه دستور داده شد 
با وجود تحریم و كمبود منابع مالي به هر 

طریق ممكن این پروژه اجرا شود. موضوع 
آنقدر مهم بود كه حتي جلوي ادامه ساخت 
ســدهایي با بيش از 50درصد پيشرفت 

فيزیكي مانند سد نازلو نيز گرفته شد.
عيســي كالنتري احياي دریاچه اروميه 
را نيز منوط به عدم تغيير سياســت ها در 
دولت هاي بعدي دانسته است. او مي گوید: 
نمي توانم تضمين دهم كــه دولت بعدي 
عوام فریب نباشد و به مردم وعده ندهد كه 
با احياي سدها بخش كشاورزي را توسعه 
مي دهد. پایان سال99 بخش عمده اي از 
پروژه هاي هزینه بر احياي دریاچه اروميه 
به پایان مي رســد. 11هزار ميليارد تومان 
براي ایــن مگاپروژه هزینه شــده و آنچه 
باقي مي ماند راه اندازي مركز آینده پژوهي 
دریاچه اروميه اســت كه به جاي ســتاد 
احياي دریاچه براي پایش و نظارت پروژه ها 
تاسيس مي شود. عيسي كالنتري در پاسخ 
به برخي افراد كــه مي گویند بارش  خوب 
باران ســبب احياي دریاچه اروميه شده 
است، مي گوید: بارش ها مؤثر بود، ولي باران 
در سنوات گذشته و در دهه80 نيز بود، اما 
هرسال 40سانتي متر از عمق آب دریاچه 
اروميه كاهش مي یافــت. كار ما پيگيري 

رساندن آب به دریاچه بود.
به اعتقاد بســياري از كارشناسان احداث 
جــاده ميان گذر بر دریاچــه اروميه تأثير 
منفي گذاشــت. اما قرار است جاده دومي 

نيز بر این دریاچه با هدف تســهيل عبور 
آب و جلوگيــري از رســوب گذاري نمك 
احداث شود. حاال رئيس سازمان حفاظت 
محيط زیســت مي گوید: عمليات احداث 
پل دوم باید 3 سال پيش اجرایي مي شد اما 
به علت كمبود بودجه به امسال موكول شد.

به گفته كالنتري، بــا احداث این پل 500 
متري از سمت غرب دریاچه، گردش آب 
به 98درصد خواهد رسيد و ساخت آن نيز 
طی 6 تا 7 ماه به پایان مي رسد تا با احداث 
آن، چرخش آب ناشــي از پــل ميان گذر 

كالنتري جبران شود.
روند احيــاي دریاچه اروميه تا رســيدن 
بــه تــراز اكولوژیــك )1274متــر( در 
ســال1406 ادامه خواهد داشت. تاكنون 
ســتاد احياي دریاچه اروميه پروژه هاي 
انتقال آب رودخانه زاب، انتقال پســاب 
تصفيه خانه شــهرهاي اروميــه و تبریز، 
الیروبي رودخانه هاي اصلــي منتهي به 
دریاچــه، احداث ســردهانه روي رودها، 
تكميل و تجهيز ســازه هاي اندازه گيري 
در شــبكه هاي آبياري، اجراي پروژه هاي 
آبياري تجميعي و قطره اي، تغيير الگوي 
كشــت، اجراي پایلوت گياهان دارویي و 
ده ها طرح دیگر را براي رســاندن آب به 
دریاچــه اروميه اجرایي كرده اســت و تا 
دي ماه امســال نيز بخش عمده اي از این 

پروژه ها به پایان مي رسد.
مسعود تجریشي، مدیر دفتر برنامه ریزي و 
تلفيق ستاد احياي دریاچه اروميه با اشاره 
به وضعيت پيشــرفت پروژه هاي احياي 
دریاچه اروميــه نيز در نشســت خبري 
رئيس ســازمان حفاظت محيط زیست به 
خبرنگاران گفته اســت: قول داده بودیم 
در ســال99 یك متر به حجم آب دریاچه 
اروميه اضافه شود كه در پایان سال به آن 
خواهيم رسيد. در ســال1406 اما به تراز 

اكولوژیك مي رسيم.
به گفته تجریشي، احياي دریاچه اروميه به 
یك برند بين المللي تبدیل شده و تاكنون 
127مقاله از اقدامات صورت گرفته در این 

پروژه، تهيه و جهاني شده است.

پسماند؛ نخستين معضل زيست محيطي ايران
  رئيس سازمان حفاظت محيط زیست در پاسخ به همشهري:

 مجلس وقت 1/3 ميليارد دالر پول حل معضل زباله شمال را در بخش هاي دیگر هزینه كرد 
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شــاید برایتان عجيب باشــد كه بدانيد 
آنفلوآنزاي فصلي ســاالنه تعداد زیادي از دانش

افراد را مبتال و برخي را حتی به كام مرگ 
مي كشد. گزارش ســاالنه مراكز كنترل و پيشگيري از 
بيماري هــا در ایاالت متحده آمریكا نشــان مي دهد كه 
ســاالنه 140هزار تا 810هــزار نفر به خاطــر ابتال به 
آنفلوآنزاي فصلي بستري و از این بين 12هزار تا 61هزار 
نفر نيز جان خــود را از دســت مي دهند. بــه گزارش 
همشــهري، مهم ترین راه براي كاهش این ميزان ابتال، 

بستري و مرگ، واكسن آنفلوآنزاست.
به همين خاطر است كه حاال در جهان تالش گسترده اي 
براي تزریق واكسن آنفلوآنزا به گروه هاي پرخطر وجود 
دارد. در واقع یــك نگراني جدي وجــود دارد كه براي 
گروه هاي پرریسك ازجمله كادرپزشكي یا افراد مسن، 
ابتال به آنفلوآنزا در فصل سرما بتواند سيستم ایمني این 
افراد را ضعيف كرده و ریسك ابتالي آنها به كووید-19 
را افزایش دهد. عالوه بر ایــن، چنين وضعيتي مي تواند 
باعث كمترشــدن قدرت بدن براي مقابلــه با بيماري 

كووید-19 شود.

واكسن چه زماني بايد تزريق شود؟
 شاید تصور كنيد هر زماني از فصل پایيز و زمستان كه 
همزمان با شيوع ویروس آنفلوآنزاست اراده كنيد، زمان 
خوبي براي تلقيح واكسن است اما اینطور نيست، زمان 
استفاده از واكسن در ميزان اثربخشي آن و محافظت از 
شما بسيار مهم است. به توصيه متخصصان بهترین زمان 

براي زدن واكسن اواخر شهریور تا اوایل مهر ماه است.
ویروس آنفلوآنزا در تمام طول سال وجود دارد، اما از اوایل 
مهر تا اواخر پایيز به راحتي گسترش مي یابد و به طور كلي 

بين آذر تا دي به اوج خود مي رســد. دليل تعيين زمان 
خاص براي دریافت واكسن این است كه 

توليد آنتي بــادي كافي براي 
محافظت در برابر ویروس 
آنفلوآنزا حــدود 2هفته 
طول مي كشــد. امــا این 

محافظت به مرور كمرنگ مي شود، بنابراین واكسيناسيون 
قبل از زمان تعيين شده ممكن است شما را نسبت به پایان 
فصل آنفلوآنزا آســيب پذیرتر كند. افراد مي توانند مجددا 
اواخر زمســتان و ابتداي بهار واكســن را دریافت كنند تا 

نسبت به ویروس در بهار نيز محافظت شوند.

چه كساني در اولويت دريافت واكسن هستند؟
مبتالیان به بيماري هــاي زمينه اي و مزمــن )بيش از 
6ماه( مانند دیابت، نارســایي قلبي و آسم، زنان باردار، 
كودكان 6ماهه تا ۵ســاله، تمام ســالمندان )6۵سال 
به باال( و كاركنان بهداشــت و درمــان اولویت اصلی در 
تزریق جهاني واكسن آنفلوآنزا هستند. كودكان 6 ماه تا 
8سال به 2دوز با فاصله 4هفته نياز دارند، بنابراین بهتر 
است واكسيناســيون آنها از اواسط شهریور شروع شود. 
واكسن آنفلوآنزا هرساله براساس تغييرات ویروس توليد 
مي شــود. از آنجایي كه فصل آنفلوآنزاي 21-2020 با 
بيماري همه گير كووید-19همزمان شده، شرایط كمي 
پيچيده تر است. همپوشاني این دو بيماري ویروسي قطعا 
بار مضاعفي بر دوش بيمارستان ها و كادر درمان خواهد 
شد. زدن واكســن آنفلوآنزا مي تواند در كاهش این بار 

كمك و خطر ابتال به هر دو بيماري را كم كند.

چه افرادي نبايد واكسن بزنند؟
اگر هم اكنون بيمار هســتيد، بهتر اســت صبر كنيد تا 
بهبود پيدا كنيد. اگر به هریك از موادي كه ممكن است 
در واكسن استفاده شود حساســيت دارید، از تزریق آن 

خودداري كنيــد؛ مــوادي مانند پروتئيــن تخم مرغ، 
مونوسدیم گلوتامات، آنتي بيوتيك هایي مانند نئومایسين 
و جنتامایسين و فرمالدئيد كه ویروس آنفلوآنزا را غيرفعال 

مي كنند.

احتمال مبتالشدن به كرونا و آنفلوآنزا هست؟
هنوز دانشــمندان اطالعــات كاملي دربــاره بيماري 
كوویــد-19 ندارند، بــه همين خاطر احتمــال ابتالي 
همزمان به آنفلوآنزا و كووید-19 وجود دارد و مشخص 
اســت در چنين شــرایطي ابتالي همزمان به آنفلوآنزا 
و كرونا از ابتال به یكي از آنها مي تواند كشــنده تر باشد، 
اما این مســئله قطعي نيســت. گروهي از پزشكان هم 
مي گویند ابتال به یك ویروس مثــل آنفلوآنزا مي تواند 
از ابتال به ویروس دوم جلوگيري كند. اما این مسئله اي 
شوخي بردار نيست و به همين دليل كشورهاي مختلف 
براي جلوگيــري از تبدیل شــدن این مســئله به یك 
بحران جدید، واكسيناســيون گروه هاي پرریسك را در 

برنامه شان قرار داده اند.

 زدن واكسن عوارض دارد؟
اكثر افراد پس از زدن واكســن هيچ واكنشــي نشــان 
نمي دهند. در واكسن آنفلوآنزا ویروس زنده وجود ندارد، 
بنابراین شما بيمار نمي شوید. اما برخي از افراد در محل 
تزریق واكنش موقتي دارند؛ ســرخي و تورم جزئي كه 
معموال ظرف یك یا 2روز برطرف مي شود. سایر عوارض 
جانبي احتمالي ممكن است شامل سردرد، سبكي سر، 

تب درجه پایين، دردهاي عضالني و حالت تهوع باشد.

آنفلوآنزا يا كوويد-۱۹؛ مسئله اين است!
واقعيت این است كه عالئم 2بيماري 
ازجمله تب، ســرفه، خســتگي، درد 
عضالنــي و حتي اســهال و اســتفراغ 
مشترك هســتند. تنها با تست است كه 
 تفاوت 2بيمــاري را مي توان متوجه شــد.
 ولي باید بدانيد كه هردو مسري هستند 
و بــه همين خاطر بایــد قرنطينه را 
درصورت داشتن عالئم در دستور 

كار قرار دهيد.

 آنفلوآنزا در بحبوحه شيوع كرونا تبدیل به یك موضوع ترسناك شده اما واكسن این بيماري در آستانه 
فصل سرما براي چه كساني ضروري و حياتي است؟

پناهگاهي به نام واكسن آنفلوآنزا

زهرا خلجي
خبر نگار

جهان استارتاپی

تحول در حمل بار با »زيرو«

در  مــاه ژوئيه اســتارتاپ Volta Trucks برخي مشــخصات و 
تصاویري از كاميون برقي Zero خود را منتشر كرد. به گزارش نيو 
اطلس، هم اكنون این استارتاپ كه در  ماه مه سال2019 تاسيس 
شده است، نمونه اوليه اي را از محصول فوق العاده اش فاش كرده 
كه آزمایش هاي تكميلي روي آن همچنان ادامه دارد. قرار است 
توليد این كاميون خاص در ســال2022 آغاز شود. این كاميون 
برقي 16تني كه به طور خاص براي پاسخگویي به نيازهاي حمل 
بار داخل شــهري طراحي شده اســت، حداكثر 90كيلومتر در 
ساعت سرعت دارد و بسته باتري 200-160كيلوواتي آن پس از 
یك بار شارژ كامل، براي حداكثر 200كيلومتر جوابگوست. این 
كاميون فضایي بالغ بر 37/3مترمكعــب دارد و مي تواند 8/6تن 
بار جابه جا كند. راننده در وســط كابين مي نشــيند و به وسيله 
3نمایشگر موجود، كنترل و نظارت خوبي بر اطراف كاميون خود 
دارد. طراحي به گونه اي شكل گرفته كه راننده دید 220درجه اي 
دارد كه مي تواند به رانندگي او كمك كند. دوربين هاي عقب بهتر 
از آینه هاي ســنتي یك منظره360 درجه اي را ارائه مي دهند. 
اســتارتاپ ولتا قول داده كه به زودي سيســتم دستيار راننده را 
نيز در این وسيله نقليه ارائه دهد. طبق گزارش هاي رسيده، این 
استارتاپ نخستين توليدكننده خودروهاي تجاري تمام الكتریكي 
در اروپاســت كه از فناوري e-Axle اســتفاده مي كند. در این 
سيستم موتور الكتریكي، انتقال نيرو و محور موجود در یك واحد 
سبك و كارآمد را مي بيند؛ درحالي كه بسته باتري فسفات آهن 
ليتيوم در بين ریل هاي شاسي قرار دارد و به صورت مدوالر خواهد 
بود تا به ولتا اجــازه  دهد كاميون ها را مطابــق با نيازهاي خاص 
اپراتور تنظيم كند. راب فاولر، مدیرعامل این استارتاپ سوئدي 
كه دفتر مركزي آن در اســتكهلم قرار دارد درخصوص محصول 
شركتش مي گوید: »وســایل نقليه تجاري مایه حيات تجارت و 
معيشت در شهرها هستند، اما كاميون هاي بزرگ امروزي به طور 
خطرناكي خود را در خيابان هاي شــهر به ما تحميل مي كنند و 
بر محيط پيرامون خود تسلط دارند. با راه اندازي خط توليد ولتا 
زیرو )Volta Zero(، ما درحال تغيير چهره حمل ونقل جاده اي 
هستيم. مي خواهيم تصور دنيا را از وسيله نقليه بزرگ تجاري و 
نحوه كار و حضور آنها در شهرها با آالیندگي زیست محيطي صفر 
تغيير دهيم. این مهم با 3ركن امكان پذیر است: ایمني، پایداري 
و برق رساني. كاميون منحصر به فرد ما به عنوان یك پيشنهاد از 
مدلي تجاري در مدیریت ناوگان حمل ونقل به حســاب مي آید. 
شــركت ما نيز مي خواهد ســهمي در دنياي برقي آینده داشته 

باشد.«

100ثانيه خبر

   حمله به سايت هاي وردپرس
شركت پشتيبان فایروال وب ســایت Wordfence اعالم كرد، 
ميليون ها ســایت »وردپرس« در این هفته مورد كاوش و حمله 
قرار گرفته اند. به گزارش زد دي نت، این حمله زماني رخ داد كه 
هكرها، با كشف آسيب پذیري »روز صفر« در بخش مدیریت فایل        
)File Manager( یعـــــــــني پالگين محبوب وردپرس كه 
روي بيش از 700هزار سایت نصب شــده است، كار خود را آغاز 
كردند. هنوز مشخص نيســت كه هكرها چگونه موفق به كشف 
»روز صفر« شده اند، اما آنها از یك هفته قبل، كار تحقيق در مورد 
سایت هایي را كه ممكن اســت این افزونه را نصب كرده باشند، 

شروع كرده بودند.
   چيني مرموز به زمين برگشت

فضاپيماي مرموز چيني كــه جمعه به فضا رفته بــود، به زمين 
بازگشــت. به گزارش تلگراف، این فضاپيما كه قابليت اســتفاده 
چندباره را دارد، در پرتابي آزمایشــي، جمعه به فضا پرتاب شده 
بود و حاال به نظر مي رســد پس از پایان ماموریت آزمایشي اش به 
زمين برگشته است. چيني ها نه درخصوص پرتاب و نه درخصوص 
بازگشت این فضاپيما كه با موشك »النگ مارچ2اف« به مدار زمين 

فرستاده شده بود، اطالعاتي را منتشر نكرده اند.
   تسال در بوسني و هرزگوين

یك شركت در بوسني و هرزگوین وانتي مشابه »سایبرتراك تسال« 
براي یكي از مشتریان خود ســاخت! به گزارش رویترز، شركت 
»استارك سولوشــنز« در مدت زمان 8ماه یك خودروي »فورد 
رپتــور اف-1۵0« را اوراق و حتي كوچك ترین قطعات آن را جدا 
كرد و در مرحله بعد با این قطعات یك خودروي بنزیني ســاخت 
كه ظاهر آن شباهت زیادي به سایبرتراك تسال دارد. مدیر شركت 
مي گوید كه یكي از مشتریان شان سفارش چنين وسيله نقليه اي 

را به آنها داده است.
   آمازون به دنبال استخدام نيروهاي بيشتر

شركت آمازون اعالم كرد كه قصد دارد با توسعه فعاليت خود به ویژه 
در روزهاي شيوع ویروس كرونا، كارمندان بيشتري را به استخدام 
خود درآورد. به گزارش وب سایت سي نت، آمازون در برنامه خود 
به دنبال استخدام 10هزار كارمند جدید طي چند سال آینده است. 
این شركت غول پيكر ازجمله شركت هایي محسوب مي شود كه در 
جریان همه گيري بيماري كووید-19، مشتریان بسيار زیادي پيدا 

كرد و كسب و كارش حسابي رونق گرفت.
   يافتن اجساد با كمك گياهان

پژوهشگران دانشگاه تنسي در مطالعات جدیدشان، اعالم كرده اند 
كه تيم هاي جست وجو و نجات مي توانند از درخت ها و بوته ها براي 
ردیابي اجساد در جنگل استفاده كنند. به گزارش سي ان ان، در این 
تحقيقات، مشخص شده است تغييرات شيميایي در اكوسيستم 
اطراف اجســاد، خاك، ریشــه و برگ هاي گياهان اطراف آن را 
دگرگون مي كند. به گفته این پژوهشگران، چنين چيزي ممكن 
است به تغييراتي در تركيبات محلول رساني گياه منجر شود كه از 

راه دور نيز قابل رصد خواهد بود.

یك سال پيش، شركت »هایمر« غول كمپ 
آلمان، بمب پر سرو صداي خود را كه یك ون حمل و نقل

مخصوص كمپ بود، منفجر كرد. به گزارش 
 VisionVenture نيو اطلس، این مدل مفهومي كه ون كمپ
نام داشــت، حاال با یك موتور جدید، iSmove با همكاري 
“Hymer Niesmann + Bischoff” نسخه توليدي آن ون 
به حساب نمي آید و حتي خيلي هم به ون شباهتي ندارد، اما 
ویژگي هاي بســياري را به شــما ارائه مي دهد كه شباهت 
قابل توجهي به مــدل مفهومــي2019دارد. به ویژه حمام 

هيبریدي كه اختراعي به سبك VisionVenture محسوب 
مي شود. خودرویي راحت، با فضاي زیاد، سبك و جمع و جور 
كه طول آن درســت اندازه ون هاي مخصوص كمپ است. 
هایمر سال گذشــته تأكيد كرده بود كه به دنبال توليد ون 
مخصوص كمــپ VisionVenture نيســت، اما برخي از 
ویژگي هاي این مدل مفهومــي را در توليد مدل جدید خود 
مورد استفاده قرار خواهد داد. در كنار حمام فوق العاده اي كه 
در این وسيله نقليه تعبيه شده اســت و آن را با سایر ون ها و 
كاروان ها متفاوت مي كند، باید به اتاق استراحت و نشيمن 
iSmove هم اشــاره اي داشته باشــيم. در واقع مي توانيم 
بگویيم كه یكي دیگر از ویژگي هاي این ون، اتاق استراحت 
هوشــمند آن است كه یك تختخواب كشــویي زیبا، كاماًل 

یكپارچه از بــاال پایين آورده مي شــود. طــول تختخواب 
187سانتي متر و عرض آن 130سانتي متر است. اطراف این 
تخت، دیوارهاي پارچه ای قــرار گرفته كه زیبایي ویژه اي را 
براي آن ایجاد مي كند. درباره اتاق نشيمن باید به این موضوع 
اشاره كرد كه فضاي جادار و زیبایي در آن طراحي شده و البته 
براي نشســتن ۵نفر، مبلمان و ميز طراحي شــده اســت. 
آشپزخانه این وسيله نقليه هم در نوع خود به شكلي خاص 
طراحي شده است. یك یخچال فریزر 138ليتري آنجا قرار 
گرفته است و قفسه هایي كه مي توان ظروف را در آن گذاشت؛ 
قفسه هایي كه به صورت برقي بسته مي شود تا از آنها در مقابل 
تكان ها محافظــت كند. قيمت یك دســتگاه iSmove از 

90870یورو شروع مي شود.

اوريون آماده سفر
فضاپيمــاي اوریون كم كم آماده مي شــود تا نخســتين پــرواز خود به فضــا را در 
سال2021انجام دهد. به گزارش اسپيس، ناسا در بيانيه اي اعالم كرد كه فرایند بررسي 
سيستم پذیرش و اعطاي گواهينامه طراحي اوریون با موفقيت انجام شده و این فضاپيما 
آماده است تا سال آینده به عنوان بخشــي از برنامه آرتميس، براي ارسال فضانوردان 
به ماه به فضا پرتاب شود. این فضاپيماي كپسولي كه بخش هایي از آن قابليت استفاده 

چندباره را نيز دارد، قادر 
اســت بين 2تــا 6نفر را 
با خود به مــدار  ماه ببرد. 
ضمن اینكــه باید گفت 
اوریون داراي سيستم لغو 
ماموریــت اضطراري هم 
هست و توانایي بازگشت 
ایمــن از اعمــاق فضا به 

زمين را به خوبي دارد. قرار اســت این فضاپيما با موشك نســل جدید SLS به فضا 
پرتاب شود. البته در نخستين ماموریت آرتميس، این فضاپيما بدون سرنشين راهي 
ماموریت 3هفته اي خود خواهد شد. این ماموریت قرار است در ماه نوامبر2021انجام  
شود. نخستين عمليات با اعزام فضانوردان به كره ماه كه »آرتميس2« نام دارد در ماه 
آگوست2023 صورت خواهد گرفت. »آرتميس«، یك برنامه فضایي با هدف فرستادن 
انسان به قطب جنوب  ماه در سال2024است. این پروژه به وسيله ناسا و شركت هاي 
صنایع هوافضایي تجاري آمریكایي با همكاري آژانس فضایي اروپا، آژانس كاوش هاي 
هوافضاي ژاپن، آژانس فضایي كانادا و آژانس فضایي اســتراليا در حال پيگيري است. 
هدف نهایي این پروژه حضور دائم انسان روي كره ماه به منظور ایجاد فضاي مناسب براي 

فعاليت شركت هاي خصوصي روي آن و در نهایت سفر انسان به مریخ است.

مأموريت به اپراتورها براي ساخت 
پيام رسان بومي

درحالي كه بســياري از پلتفرم  هاي ایراني در فضاي مجازي شــكل 
گرفته اند و به ارائه خدمات مشــغولند، اما تقریبا انگيزه اي براي توليد 
پيام رسان هاي بومي در ميان سرمایه گذاران دیده نمي شود. بسياري از اپليكيشن هاي مالي و صوتي و تصویري 
در ایران راه اندازي شده كه منافع اقتصادي سرمایه گذاران را تامين مي  كند، اما از آنجا كه پيام رسان ها ماهيتي 
اجتماعي دارند، بخش خصوصي رغبتي براي راه اندازي پيام رســان ها از خود نشان نداده است. این در حالي 
است كه 2اپراتور بزرگ كشــور هم انگيزه اي براي توليد یك پيام رسان بومي نداشــته ا ند، اما ظاهرا به گفته 
رئيس مركز ملي فضاي مجازي مجاب شده اند و قرار است این ماموریت را آغاز كنند. رئيس مركز ملي فضاي 
مجازي مي گوید: ما از نظر اقتصادي و فني كشور را در شرایطي مي بينيم كه بتوانيم پيام رسان هاي بزرگ و با  
كيفيت خوب عرضه كنيم، اما انگيزه اقتصادي در این زمينه وجود ندارد.  سيدابوالحسن فيروزآبادي با اشاره 
به اینكه در ابتدا اپراتورهاي بزرگ كشور ورود به این حوزه را نپذیرفتند، ادامه مي دهد: همراه اول و ایرانسل از 
ثروتمندترین شركت هاي حوزه فضاي مجازي كشور هستند و مي توانند این كار را انجام دهند. البته جدیدا بعد 
از دستور مقام معظم رهبري در آذر سال گذشته، از سوي مركز ملي و وزارت ارتباطات، مذاكراتي را با همراه 
اول و ایرانسل شروع كردیم و اميدواریم كه این دو اپراتور به زودي یك پيام رسان فراگير ملي را عرضه كنند. دبير 

شوراي عالي فضاي مجازي درباره عدم اعتماد كاربران به پيام رسان هاي 
بومي هم مي گوید: من معتقد نيستم كه مردم نگران امنيتشان در 
پيام رسان هاي داخلي هستند. زماني كه پوسته هاي تلگرام وجود 
داشتند، حرف هاي زیادي بود مبني بر اینكه این پوسته ها حكومتي 
و امنيتي هســتند، اما كاربران همچنان در این پوســته ها حضور 

داشتند. در كشور ما مردم پول را در بانك مي گذارند، معامالت 
را در سازمان هاي ثبت اسناد انجام مي دهند، مكالمات 

تلفني دارند. در كشور زیســت طبيعي در حال 
انجام است و هيچ جا نگراني امنيتي وجود ندارد.

كساني كه لفظ »اينترنت ملي« 
را به كار مي برند، خائن هستند

روز گذشته مركز داده مادر شبكه ملي اطالعات با حضور وزیر ارتباطات، 
اعضاي حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي و برخي نمایندگان مجلس 
افتتاح شــد. وزیر ارتباطات در مراســم افتتاح این مركز با اشــاره به 
انتقاد هایي كه از چند روز گذشته نســبت به این مركز و حمایت هاي 
جدید از پيام رسان هاي بومي شــده اعالم كرد كه 400ميليارد تومان 
ســرمایه گذاري براي پایداري و اســتقالل شــبكه اي كه در مقابلش 
سرمایه گذاري هاي عظيم خارجي روي سرویس هایشان اتفاق افتاده 

رقم بزرگي نيست. 
به گزارش همشــهری، محمدجواد آذري جهرمي كساني را كه راه اندازي 
شبكه ملي اطالعات را با نام اینترنت ملي گره مي زنند، خائن دانست و اعالم 
كرد  درشرایطي كه كشور با تحریم هاي ظالمانه مواجه است و شركت هاي 
تكنولوژي خارجي هر روز از ارائه خدمات به كســب وكارهاي ایراني ســر 
باز  مي زنند، راه اندازي این شــبكه ضروري اســت. همچنين جهرمي در 

این مراسم از كمك گرفتن از بخش هاي مختلف 
براي توســعه زیرســاخت ها و ارائه خدمات 

روي شــبكه ملي خبر داد و اعالم كرد كه 
در این زمينه ســتاد نيروهاي كل مسلح 
ازجمله بخش هایي اســت كه پيشــنهاد 
كمك براي توسعه زیرســاختي در بحث 

جست وجوگرهاي ملي و 
همچنين پيام رسان هاي 

بومي را داده است.

واكسن آنفلوآنزا حاوي 
قسمت هايي از ويروس 
آنفلوآنزاي غيرزنده به 

 همراه 
تثبيت كننده هاست.

قسمت هايي از ويروس 
به نام آنتي ژن مي تواند 

بدون ايجاد بيماري، 
سيستم ايمني بدن 
انسان را براي مقابله 

با آنفلوآنزا تحريك كند.

بالفاصله پس از تزريق 
واكسن، بخش خاصي از 

سيستم ايمني بدن شروع به 
بررسي آنتي ژن ها مي كند.

سپس توليد آنتي بادي براي 
هدف قراردادن آنتي ژن های 

معيني كه از طريق تزريق 
واكسن دريافت شده است آغاز 

مي شود كه اين فرايند مدتي 
طول مي كشد.

در اين مرحله، ممكن است 
فرد در نقطه اي كه تزريق 
انجام شده كمي احساس 

سوزش، تب ماليم يا 
سردرد داشته باشد.

اين عوارض جانبي حاصل 
تشخيص و واكنش سيستم 

ايمني بدن نسبت به يك 
مهاجم است كه البته خيلي 

ماندگار نيست.

به محض اينكه سيستم ايمني 
شما آنتي بادي مناسب را براي 
مقابله پيدا كرد، بدن شروع 
به ساخت كپي هاي بسيار از 

آنتي بادي مي كند، دقيقا مانند 
زماني كه دچار سرماخوردگي يا 

آنفلوآنزا شده باشيد.

حدود 14روز زمان 
مي برد تا بدن براي 

مقابله با ويروس كامال 
مجهز و مسلح شود.

در زمان اصلي، سيستم 
ايمني كلي بدن شما 

همچنين مي تواند با كمك 
آنتي بادي هايي كه توليد كرده 

با آنفلوآنزا بجنگد.

پس از تزريق واكسن، بدن 
شروع به ساختن سلول های 
حافظه مي كند. اين سلول ها 

مي توانند آنتي ژن را به همراه 
آنتي بادي كه براي جنگيدن با 
ويروس بهترين است از زمان 

تزريق به ياد بياورند.

درحالي كه رفته رفته تعداد 
آنتي بادي هاي در حال چرخش در 
بدن كاهش مي يابد، اگر آنتي ژن 

مشابه در بدن ظاهر شود، 
سلول هاي حافظه مي توانند آنها 

را تشخيص بدهند. سلول هاي حافظه هميشه حاضر 
و آماده هستند. آنها مي توانند به 
سرعت تعداد زيادي از بهترين 
آنتي بادي ها را براي جنگيدن با 

ويروس آنفلوآنزا كپي كنند.
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واكسن آنفلوآنزا چطور عمل مي كند؟

اين ون، آينده كمپينگ را متحول 
مي كند!

عمادالدين قاسمي پناه
خبرنگار
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گشتاسب مظفري
كارشناس حوزه دیپلماسي شهري

محافظه كاري شهرداري در جذب بودجه غيرنقد
رئيس شوراي شــهر تهران با بيان 
اينكه شــهرداري تهران در جذب 
بودجه غيرنقــد، محافظه كاري 
بســياري مي كند، گفت: »به نظر 
مي آيد دست شــهرداران مناطق 
بيش از حد بسته شــده است.« 

محسن هاشمي رفســنجاني در پايان جلسه شوراي شهر 
تهران گفت: »در اين جلسه در خصوص برنامه ريزي شهرداري 
براي سال۱۴۰۰ و فعاليت هايشان به اين مناسبت و همچنين 
برنامه هاي اين مجموعه براي هفته تهران گزارشي ارائه شد. 
اعضاي شوراي شــهر نيز نظرات خود را ارائه كردند.« او به  
گزارش خزانه دار شورا اشــاره كرد و گفت: »در اين گزارش 
وضعيت مالي شهرداري تهران تا آخر تير ماه چه در درآمدها 
و چه در هزينه ها اين بود كه شهرداري تهران در جذب بودجه 
غيرنقد موفق نيست. ازاين رو اعضا نگراني خود را در اين باره 
ابراز كردند و حتي از هيأت رئيسه خواستند جلسات ويژه 
در اين باره گذاشته شود.« هاشــمي رفسنجاني ادامه داد: 
»اين مشكل را در طول 3سال داشتيم و هر 3سال شهرداري 
تهران در جذب بودجه غيرنقد محافظه كاري بسياري مي كند. 
به نظر مي آيد كه دست شهرداران مناطق بيش از حد بسته 
شده و وقتي مي خواهند در اين باره كار كنند بايد يك مسير 
طوالني را طي كنند كه از سازمان امالك و تشكيالت حقوقي 
شهرداري عبور مي كند. گفته شده اين كار بايد با روش مزايده 
انجام شود كه محكم كاري است؛ از يك جهت خوب است كه 
كار را بسيار محكم كرده اما از سوي ديگر مسير را كند كرده 
اســت. اميدواريم در اين باره دخالت كنيم و با استفاده از 
قوانين موجود اختيارات شهرداران را باال ببريم كه با استفاده 
از قوانين موجود بودجه نقدي جذب كنند. هاشــمي گفت: 
در گذشته به اين شكل بود كه وقتي پيمانكاري طلبكار بود 
كارشناسي ملك انجام و با قيمت كارشناسي با طلبكار تهاتر 
مي شد؛ اما اكنون شهرداري اعالم كرده است كه هيچ ملكي 
نمي تواند بدون مزايده قانوني واگذار شــود. بر اين اساس 
طلبكاران بايد در مزايده شركت كنند و اگر طلبكاري نتواند 
قميتي بدهد كه ملك را بگيرد نمي تواند طلب خود را دريافت 
كند. همين امر باعث شده شــهرداران مناطق نتوانند براي 

بدهي ها از بودجه غيرنقد استفاده كنند.

ادامه از  محمد ســاالري به وضعيت نامناســب 
درآمدهــاي شــهرداري اشــاره كــرد و صفحه 3

تصميم گيري شوراي شهر را در این زمينه ضروري دانست. او با 
بيان اینكه نمي توان فقط شنونده مشكالت بود، این را هم گفت 
كه باید جلسه اي اضطراري را با مسئوالن مربوطه در این خصوص 
داشته باشيم. جاي سؤال است كه چرا باید تنها یك درصد بودجه 
غيرنقد محقق شــود.« رئيس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي شــهر تهران اضافه كرد: »متأسفانه ســازمان امالك و 
معاونت مالي شــهرداري نه بودجه غيرنقد را محقق كرده و نه 
توانسته همه امالك واگذار شــده را برگرداند؛ به همين خاطر 

سازمان هاي مربوطه باید در این خصوص شفاف سازي  كنند.«
باال بودن رقم هزینه هاي جاري شــهر در گــزارش خزانه دار، 
موضــوع دیگري بود كه واكنش شــوراي شــهر را برانگيخت. 
رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران از »مقدم 
بودن هزینه هاي اداره شهرداري به جاي توسعه و عمران شهر« 
انتقاد و به نكات دیگر گزارش اشاره كرد و گفت: »متأسفانه در 
4ماهه نخست سال1399 ما شاهد تنها 166ميليارد ریال هزینه 
غيرنقد ثبت شده هستيم كه این موضوع حكایت از نبود اراده اي 
در تحصيل و هزینــه منابع غيرنقد در شــهرداري دارد؛ ضمن 
اینكه از مجموع 5هزارو880ميليارد تومان مصارف شهرداري 
تهران در 4ماهه نخست سال، تنها 412ميليارد تومان در بخش 
تملك دارایي سرمایه اي )پروژه هاي تعمير، نگهداري و عمراني( 
هزینه و ثبت شده، كه این رقم معادل 0.8درصد برش مصوب 

بودجه است.
 فراهاني با بيان اینكه در این شرایط تحصيل منابع سخت و دشوار 
اســت، اظهار كرد: »مدیریت منابع و كنترل هزینه ها اهميت 
زیادي دارد. براســاس تبصره32 بودجه99 شــهرداري، شورا 
به منظور ارتقاي سطح بهره وري و كاهش هزینه هاي غيرضروري 
در تمامي واحدهاي اجرایي 7تكليف را تصویب كرده است كه 
براساس بند8 این تبصره مقرر شده بود دستورالعمل اجرایي این 
تبصره حداكثر تا پایان خرداد99 توسط شهرداري ابالغ شود؛ 
ازاین رو انتظار شورا توجه جدي شهرداری به اجراي مصوباتي 

است كه براي این روزها به تصویب شورا رسيده است.«

تصويب طرح يك فوريتي براي حفاظت از كارگران 
یك فوریت طــرح اصالح رویه ها و فرایندهــاي حاكم در نحوه 
انجام فعاليت هاي خدمات شهري و نحوه حمایت از خانواده هاي 
متوفيان سومين دســتوري بود كه در دویست وسي وچهارمين 

جلسه، روي ميز شورا قرار گرفت. براساس این طرح شهرداري 
تهران موظف اســت ظرف 3ماه، الیحه اي را ارائه كند كه بعد از 

كارشناسي نحوه وقوع سوانح، رویه ها را اصالح كند.
در جریان بررســي این طرح، احمد مســجدجامعي به عنوان 
پيشنهاد دهنده آن گفت: »در ماه هاي اخير شاهد بروز حوادث و 
سوانحي هستيم كه متأسفانه به مجروح یا كشته شدن كارگران 

خدمات شهري منجر شده است.«
او خاطرنشــان كرد: »در این طرح الزم اســت عالوه بر اصالح 
رویه هاي حاكم بــر نحوه انجام فعاليت هاي خدمات شــهري، 
در مورد ارائه خدمات فرهنگي نيز چاره اندیشــي شود.« بعد از 
توضيحات مسجدجامعي، بدون هيچ نظر مخالفي، یك فوریت 
این طرح به رأي گذاشته شــد و درنهایت با 18رأي به تصویب 

رسيد.

هوشمند سازي  يارانه هاي شهرداري 
یك فوریت طرح هوشمندســازي یارانه هاي شهرداري تهران 
دستور بعدي پارلمان شهري پایتخت بود. بهاره آروین به عنوان 
پيشنهاد دهنده این طرح كه 11 امضاي اعضاي شوراي شهر را 
هم پاي خود داشت، در توضيح دالیل یك فوریتي بودن آن گفت: 
»همانطور كه مطلع هستيد ما در شهرداري یارانه هاي مختلفي 
پرداخت مي كنيم؛ مثال در حوزه حمل ونقل عمومي یا حوزه هاي 
اجتماعي و فرهنگي به درستي یارانه هایي را پرداخت مي كنيم، 
اما این یارانه ها لزوما به دست اقشار هدف نمي رسد و این منجر به 

هدررفت منابع مي شود.«
او افزود: »متأسفانه اكنون شرایط به گونه اي است كه یارانه كسي 
كه هر روز از مترو استفاده مي كند در قياس با كسي كه اگر سالي 
یك بار ماشينش خراب شود، مجبور به استفاده از مترو مي شود، 
یكسان است. درصورت هوشمندســازي و هدفمندسازي این 
حوزه مي توانيم یارانه ها را به دســت اقشــار آسيب پذیر جامعه 

برسانيم.«
آروین با اشاره به درگاه واحد شهروندي در سامانه »تهران من« 
بيان كرد: »این درگاه اكنون فراگير شده است و به كمك آن این 
امكان را داریم كه یارانه ها را هوشــمند و هدفمند  سازیم. ما در 
كميته شفافيت در این رابطه از شهرداري الیحه خواسته ایم، اما 
درخواست یك فوریت آن به این دليل است كه مي خواهيم در 
بودجه امسال مدنظر قرار گيرد.« این طرح یك فوریتي هم بعد 
از توضيحات آروین بدون هيچ مخالفي با اكثریت آرا همراه شد 

و به تصویب رسيد.

نظام نامه اي براي برقراري انضباط مالي 
در ادامه جلســه دویست وســي وچهارم شوراي شــهر تهران، 
كليات نظام نامه انتخاب، ارزیابي و نظارت بر عملكرد ذیحساب 
و قائم مقامان ذیحساب شــهرداري تهران با دفاع رئيس كميته 

بودجه و نظارت مالي شورا به تصویب رسيد.
مجيد فراهاني، دردفاع از نظام نامه انتخــاب، ارزیابي و نظارت 
بر عملكرد ذیحســاب و قائم مقامان ذیحساب شهرداري تهران، 
گفت: »براي ارتقاي انضباط مالي و سالمت اداري در شهرداري 
ما نيازمند ساماندهي امور مربوط به انتخاب، ارزیابي و نظارت بر 
عملكرد حسابرس منتخب شورا، ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب 
هســتيم كه با تأیيد شــورا فعاليت مي كنند. با تصویب فرایند 
بررسي نظام نامه انتخاب، ارزیابي و نظارت بر عملكرد ذیحساب 
و قائم مقامان ذیحساب شهرداري تهران گام مهمي براي تقویت 

نظارت حين خرج شورا برخواهيم داشت.«
او تأكيد كرد: »نظام نامه با اســتفاده از نظــرات اعضاي محترم 
كميســيون حقوقي و نظارت و در تفاهم با كميســيون برنامه 
و بودجه در جلســه كميسيون مشترك بررســي و نتيجه براي 
تصویب ارائه مي شود. در فرایند تدوین این نظام نامه از تجربيات 
خزانه داري كل كشور و دســتورالعمل هاي آن در حوزه تعيين 
و نظارت بر عملكرد ذیحسابان استفاده شــده و با بهره گيري از 
نظرات خبرگان و متخصصان ذیحســابي كشور طرح تكميل و 
متناسب با شرایط شــهرداري تغيير یافته است. متأسفانه نگاه 
مقطعي به ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب سبب شده است ما 
شاهد مغفول ماندن تبصره7 مصوبه شورا درخصوص ذیحسابي در 
شهرداري تهران باشيم؛ بنابراین اميدوارم با همگرایي و اتفاق نظر 
شما همكاران عزیز نظام نامه انتخاب، ارزیابي و نظارت بر عملكرد 
ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب شهرداري تهران به عنوان نقشه 
راه تحقق وعده شوراي پنجم به شهروندان در ارتقاي انضباط مالي 
تصویب شود.« در نهایت كليات این دستور جلسه هم تصویب شد 
و در جریان بررسي جزئيات این دستور برخي مواد آن با رأي شورا 
همراه و ادامه آن به جلسه بعدي موكول شد. در جریان بررسي 
جزئيات این طرح، اعضاي شورا با پيشنهادهایشان، نظام نامه را 

چكش كاري كردند.
پيش از آغاز به كار جلسه دیروز،  ســه عضو شورا نطق پيش از 
دستور داشــتند. مرتض الویري  درنطقش از ضرورت توجه به 
زیرساخت فضاهاي گردشگري اطراف تهران گفت. حجت نظري 
فراز و فرودهاي سه ساله شوراي شهر پنجم را تشریح كرد و سيد 

محمود ميرلوحي نيز به برخي اقدامات شوراي پنجم اشاره كرد.

گزارش عملكرد مالي شهرداري تهران در تيرماه و 4ماهه سال99 نشان مي دهد
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لطمه 33درصدي كرونا به درآمد هاي شهر
یادداشت

   اعتبار براي آموزش مجازي دانش آموزان جنوب شهر
احمد مسجدجامعي: مشــكل ما در مدارس دولتي جنوب تهران كمبود 
امكانات در دسترس دانش آموزان براي آموزش مجازي است. در برخي از 
نقاط شهر حتي تأمين ماســك نيز براي دانش آموزان دشوار است. براين 
اساس مي توانيم بخشي از اعتبار سند مربوط به وظايف بهداشتي شهرداري 
در مدارس را به تامين تجهيزات آموزش مجازي براي دانش آموزان جنوب 
شهر اختصاص دهيم. ارتقای خدمات بهداشتي به محصلين يكي از مواردي 
است كه در اهداف اين سند آمده و در بندب ماده سوم آن نيز تأمين اقدامات 

و تجهيزات بهداشتي در مراكز آموزشي مطرح شده است.

   توجه به ساخت پاركينگ هاي محله اي
زهرا نژادبهرام: شوراي پنجم در قالب مصوبه عوارض افزايش ارزش قانوني، 
ناشي از طرح هاي توســعه شهري و ســاخت پاركينگ محله اي با هدف 
ساماندهي موضوع تأمين پاركينگ در شهر تهران، دريافت عوارض كسر 
پاركينگ را صرفًا براي پارسل هاي واقع در شرايط خاص مندرج در مصوبه 
مذكور )۵مورد(، مجاز اعالم كرد. در عين حال در مصوبه صراحتاً قيد شد كه 
كليه عوارض وصولي از اين محل بايد صرف ساخت پاركينگ هاي محله اي 
شود. انتظار مي رود معاونت مالي و اقتصاد شــهري در هماهنگي كامل با 
معاونت شهرسازي و معماري، هرچه سريع تر مكانيسم شفاف براي وصول و 

رديابي عوارض حاصل از كسري پاركينگ ايجاد و به شورا ارائه كند.

   تالش براي ارتقای سالمت و بهداشت دانش آموزان
مجيد فراهاني: شــهرداري تهران به عنوان همراه هميشگي مردم در هر 
شرايطي الزم است تالش خود را براي صيانت از حق حيات شهروندان به ويژه 
دانش آموزان عزيز و معلمان زحمتكش به كار بندد. شوراي اسالمي شهر تهران 
در بودجه مصوب سال۱399 شهرداري را مكلف به هزينه ۴67ميليارد ريال 
براي »حمايت از توسعه و تجهيز مدارس« كرده كه الزم است اين اعتبارات با 
جهت دهي هزينه كرد به تامين تجهيزات و امكانات الزم براي ضد عفوني و 
ارتقاي سالمت و بهداشت دانش آموزان در مدارس براي پيشگيري از شيوع 

كرونا و صيانت از حق حيات دانش آموزان عزيز هزينه شود.

   نظم بخشي به المان هاي بصري
ناهيد خداكرمي: شهر تهران از نظر بصري در وضعيت آشفته و ناخوشايندي 
قرار دارد، كه يك ســري مربوط به عناصر معماري در مقياس بزرگ مانند 
ساختمان هاست، به همين دليل به شهردار تهران تذكر داده مي شود با توجه 
به مصوبات مربوط از شوراي اول تا چهارم و همچنين مصوبه اصالحي شوراي 
پنجم، عالوه بر توجه به اخذ عوارض تابلو ها، نسبت به ساماندهي تابلو هاي 
واحد هاي تجاري صنفي و اداري اقدام كند و ضمن جلوگيري از آشفتگي 
بصري، براي سالمت روح و روان شهروندان و نظم بخشي به المان هاي بصري 

براساس ضوابط طراحي شهري در هر راسته اقدام عاجل به عمل آورد.
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 جای خالی ظرفيت مديريت شهري
در مواجهه با بحران

كووید 19بحراني جهاني است كه تمامي شهرهاي 
جهان و محيــط پيراموني آن را درگير كرده اســت.

با وجود اینكه شــروع این تراژدي هولناك از شهرها 
بود، اما در آغاز این دولت ها بودند كه مدیریت شهرهاي بحران زده را با استفاده 
از ابزار قوه قهریه به دست گرفتند. اما با گســترش بحران، مدیران شهري نقش 
پراهميت تري را در این زمينه بازي كردند. همين موضوع توجه به اهميت و جایگاه 

مدیریت شهري را در مواجهه با بحران ها، نشان مي دهد.
ماهيت بحران پيش آمده، اثرات غيرقابل انكاري در حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي، 
اقتصادي و زیست محيطي شهري به جا گذاشت و مدیران و كنشگران شهرها با 
حضور در خط مقدم، نقش اساسي در واكنش به این مخاطره جهاني داشته اند.در 
این ميان تجربيات جهاني نشان مي دهد، بيشترین رضایت شهروندان از عملكرد 
شهرهایي است كه مدیریت شهري جایگاه قانوني محكم و اختيارات گسترده اي 
دارند.لذا قدرت انعطاف پذیري باالتري در بحران ها و مســائل پيش رو )تغييرات 
آب و هواي جهاني و...( به آنها مي دهد.اهميت این موضوع تا جایي است كه منجر 
به بازنگري نقش شهرها در حل بسياري از مسائل و مباحث همچون چالش هاي 
توسعه پایدار، عدالت اجتماعي، حكمروایي خوب شــهري، مدیریت یكپارچه، 
تاب آوري و مدیریت بحران شده است.  ســاختار هاي كارآمد حاكميتي، تامين 
هماهنگي هاي بين نهادي و اختيارات حكومت هاي محلي در قالب حكمروایي 
خوب شــهري در شــرایط اضطراري همچون بحران كرونا، ابزارهاي راهبردي 
نيرومندي را در اختيار سازمان هاي مردم نهادي همچون شهرداري ها قرار مي دهد 

كه در كنترل و بهبود اوضاع پيش آمده بسيار مؤثر است.
شهرهایي كه اختيارات قانوني مناسب و جایگاهي شفاف در ساختار سياستگذاري 
دارند، فراتر از مرزهاي اداري و ملي در همكاري با سازمان هاي بين المللي، نهادهاي 
بشر دوستانه، دانشگاه ها و جامعه مدني، پيش رفته و سرفصل هاي مهمي را در 
مدیریت پيامدهاي اقتصادي و بحران سالمت در مقياس محلي و جهاني رقم زدند. 
در مقابل شهرهایي كه دولت هاي ملي به آنها نگاه باال به پایين دارند و بيشتر سعي 
در كنترل شرایط به وجود آمده كردند، عملكرد مناسبي در عرصه عمل نشان ندادند 
و با این شيوه مدیریتي نه تنها در كنترل شرایط بحراني حاضر موفق نبودند، بلكه در 
بي حاصل كردن ارتباط چندین دهه بين شهر و مدیریت شهري و پتانسيل هاي آن 
گام برداشتند. با این اوصاف شهرها مجبور شدند فراتر از حدود قانوني و اختيارات 
خود عمل كنند و با منابع كامال ناكافي در زمينه هاي مــادي و فناورانه، در ارائه 

خدمات شهري به شهروندان از مرزهاي تعهد به وظایف قانوني، عبور كردند.
با وجود اهميت و نياز مبرم به تقویت جایگاه و نقش مدیریت شهري در بحران ها، 
این مهم در قانون جدید مدیریت بحران كشور كه در شهریور1398 به تصویب 
مجلس شوراي اسالمي رسيده مغفول مانده است. در این قانون آنجا كه به مباحث 
مربوط به مدیریت شهري و نقش آن در مواقع بحران مي پردازد، جز محدودیت ها 
و سلب اختيارات در مقابل حوادث غيرمترقبه و شرایط بحراني، استنباط دیگري 
دریافت نمي شود.فروكاســتن از جایگاه و اختيارات شهرداري صرفا در حد یكي 
از واحدهاي اجرایــي برنامه هاي ابالغي و دســتورالعمل هاي مصوب، آورده اي 
جز نادیده گرفتن تجارب و فعاليت چندین ســاله مدیریت شهري در چارچوب 

حكمروایي شهري ندارد.
با توجه به ضرورت ایفاي نقش مؤثر مركزیت سياسي- اداري كشور توسط شهر 
تهران، مدیریت این شــهر در حوادث غيرمترقبه براساس قانون قبلي مدیریت 
بحران به صورت ویژه به عنوان سياست گذار در مواجه با بحران شهر تعيين شده 
بود. بدین معني كه شهرداري تهران با تشكيل ستاد مدیریت بحران شهر تهران و 
بازوهاي اجرایي آن در تمامي مناطق، سازمان ها و نواحي شهر، سكان فرماندهي 
تمامي دستگاه هاي اجرایي و سازمان هاي مستقر در شهر تهران را بر عهده داشت 
و سازمان ها و دستگاه هاي اجرایي مســتقر در حوزه جغرافيایي شهر موظف به 
همكاري با شهرداري بودند.تجربه بيست ساله مدیریت شهري تهران با توجه به 
تجهيزات، امكانات و زیر ساخت هاي مطالعاتي و اجرایي طي این سال ها، به رشد 
خوبي در مدیریت بحران شهر رسيد.اما با توجه به عدم هماهنگي بين سازمان ها 
و دستگاه هاي مستقر در شهر تهران توســط مدیریت شهري پایتخت كه منتج 
از خأل هاي قانوني بود، متأســفانه جایگاه حوزه مدیریت شهري تهران در قانون 
مدیریت جدید بحران تا حد یك واحد اجرایي فروكاسته شد و به جاي حل مسئله، 

صورت مسئله پاك شد.
این درحالي است كه شهرداري تهران به تجارب و نتایج ارزشمندي در چارچوب 
مدیریت یكپارچه شهري در مواجهه با بحران ها رسيده بود، با تنزل جایگاه قانوني 
شهرداري تهران، نه تنها دست شهرداري تهران در زمينه مدیریت بحران كوتاه 
شد، بلكه ماحصل تجربيات چندین ساله در این زمينه به صورت ابتر باقي ماند و 
اثرگذاري شهرداري تهران به مطالبه و وصول سهم شهرداري از اعتبارات مصوب 
در مواقع بحران ها از دولت ختم شد. اميد است در دوره مجلس دوازدهم با توجه 
به وجود تجربه مدیریت شــهري نزد برخي از اعضا و نمایندگان محترم و درك 
مسائل و مشكالت این حوزه، الیحه مدیریت شــهري یكپارچه با هدف تثبيت 
جایگاه قانوني حوزه شهرداري ها به تصویب رسد و مسائل و مشكالت چندین دهه 

شهر تهران در این چارچوب، به شكل مؤثرتري مدیریت شود.
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در يك برنامه تلويزيوني كه اصال نمي داني كي و كجا پخش شده، 
يك نفر به وقت كشي بازيكنان تراكتور در نيمه دوم بازي با استقالل 
اشاره كرده؛ بعد تراكتوري ها بيانيه آتشــين بلندباال داده اند كه 
آهاي، در رســانه ملي فقط از پرسپوليس و اســتقالل حمايت 
مي شود. بابا بس كنيد ديگر؛ دســت بكشيد از اين داستان كهنه. 
مگر در همين تلويزيون مجريان پرسپوليسي و استقاللي بدترين 
چيزها را به تيم رقيب نگفته اند؟ تازه مگر اشاره به وقت كشي جرم 
است؟ يعني در روز روشن مي خواهيد بگوييد وقت نكشتيد؟ بعد 
هم چطور وقتي اين همه رســانه ديداري، شنيداري و نوشتاري 
مدام قربان صدقه تراكتور مي روند و كليدواژه »پرشورها« را تكرار 
مي كنند، به وظيفه خودشان عمل كرده اند، اما با 2 خط انتقاد بايد 
عليه شان بيانيه بنويسيد؟ اين چه منطقي است؟ كوتاه بياييد. اين 

بازي خسته كننده را باالخره يك جا تمام كنيد.

از گل نازك تر به اينها نگوييد

االن كه اين مطلب را مي خوانيد احتماال تكليف علي عليپور با باشگاه 
پرسپوليس روشن شده؛ يعني يا ماندني شده يا چمدانش را بسته و 
سراغ پيشنهاد خارجي اش رفته است. به هر جهت عليپور چند مرحله 
با سرخپوشان مذاكره كرد و از همان ابتدا اين شايعه به وجود آمد كه 
براي تمديد قرارداد به باشگاه پيشنهاد 10ميليارد توماني داده است. 
عليپور بار اول مقابل ساختمان باشگاه اين شايعه را تكذيب نكرد، اما 
بار دوم خيلي شل  و ول گفت: »نه، پيشنهاد 10ميلياردي ندادم.« 
يعني يك طوري كه مثال پيشــنهادش 9ونيم ميليارد تومان بوده 
است! درهر صورت اين روزها آدم ارقامي در فوتبال ايران مي شنود 
كه بيشتر به خواب و  رؤيا شباهت دارد. باز عليپور يك مشت گل براي 
پرسپوليس زده؛ بازيكني داريم كه 6 ماه است گل نزده و درخواست 

6ميلياردي دارد!

نه ونيم ميليارد چطور؟

اميرخان قلعه نويي براي ليگ بيستم هدايت گل گهر سيرجان را 
پذيرفت تا براي بيستمين سال پياپي، بدون استراحت به مربيگري 
ادامه بدهد. خيلي هم خوب؛ خداوند سالمتي بدهد و اميرخان حاال 
حاال در فوتبال ايران تشــريف داشته باشند. فقط اينكه وقتي خبر 
انتصاب قلعه نويي را شنيديم، ياد ويدئوي معروف اعتراض او به داوران 
در بازي حذفي با استقالل افتاديم؛ جايي كه امير هر چه دلش خواست 
و از دهانش درآمد به كادر داوري و ســر تا پاي فوتبال ايران گفت و 
فيلمش را هم همه كشور ديدند. شايد كميته انضباطي با اين تصور 
غلط كه امير از سپاهان استعفا داده و خانه نشين است، اين داستان 
را رها كرد، اما االن كه او هدايت گل گهر را برعهده گرفته، منتظريم 
برخوردي متناسب صورت بگيرد. اصال فرض كنيد يك مربي گمنام 

اين حرف ها را زده؛ خداوكيلي چقدر محرومش مي كرديد؟

يك مربي گمنام بود، چه مي كرديد؟

نكته بازي

با عملكري كه سيدحســين حسيني در فصل 
نوزدهم ليگ برتر و جام حذفي از خود نشــان 
داد، طبيعي بود كــه اســتقاللي ها در پنجره 
نقل وانتقاالت به دنبــال خريد دروازه بان بروند. 
مديران استقالل روز گذشته با رشيد مظاهري 
به توافق رسيدند تا حسيني صاحب يك رقيب 

همسطح شود. 
البته قرارداد استقالل با اين بازيكن با توجه به 
نحوه فســخ قرارداد او با باشگاه قبلي و شكايت 
تراكتوري ها فعال با اماواگرهايي همراه اســت. 
رشــيد مظاهري از دروازه بان هــاي مطمئن 
و موفق ليگ در ســال هاي گذشــته بوده كه 
چنديــن فصــل متوالــي به خوبــي از دروازه 
ذوب آهن محافظــت كرده بود. بعــد از اينكه 
محسن فروزان در ليگ هجدهم تراكتور را دچار 
حاشــيه هاي عجيب و غريبي كرد و تبريزي ها 
از قهرماني دور افتادند، رشــيد مظاهري راهي 
تبريز شــد تا تراكتور بعــد از مدت ها صاحب 

يك دروازه بــان مطمئن شــود. فصل نوزدهم 
البته از بهترين فصل هاي بازي رشــيد نبود و 
او نتوانست در جمع 3دروازه بان برتر ليگ قرار 
بگيرد. اما بــاز هم با نگاهي بــه آمارهاي ليگ 

نوزدهم مشخص مي شود رشــيد مظاهري در 
فصلي كه گذشــت موفق تر از حسين حسيني 
بوده است.حسين حسيني در تمامي 30هفته 
ليگ گذشــته از دروازه اســتقالل محافظت 
كرد و رشــيد مظاهري هم فقط يك بازي را از 
دست داد و 2610دقيقه درون دروازه ايستاد. 
حســيني به طور ميانگين در هر بازي يك گل 
خــورد و ميانگين گل خورده رشــيد 0.8گل 
در هر بازي بــود. درنهايت و بــر پايه آمارهاي 
زير كه از ســايت مرجع متريكا استخراج شده 
است، رشــيد مظاهري در رتبه پنجم و حسين 
 حســيني در رتبه هفتم بهترين گلرهاي فصل
 ايســتاده اند. البته مظاهــري در جام حذفي 
بازي نكرد و عملكرد حســيني در جام حذفي 
در اين جدول محاســبه نشده اســت وگرنه با 
عملكرد ضعيفي كه حســيني در جام حذفي - 
به خصوص در بازي فينال داشت- شايد اختالف 

2 دروازه بان بيش از اينها مي شد.

  كمي رشيدتر از حسيني
  مقايسه دروازه بان جديد با دروازه بان فصل گذشته  استقالل

    نامجومطلق تست داد، وريا تمديد كرد
روز گذشته باشگاه استقالل اعالم كرد مجيد نامجومطلق، بهزاد غالمپور و وريا غفوري 
تست كرونا داده اند. با انتشار اين خبر گمانه زني ها درخصوص بازگشت نامجو مطلق به 
استقالل براي حضور روي نيمكت آبي ها در بازي هاي آسيايي آغاز شد اما پس از چند 
ساعت خبر رسيد اين مربي كماكان تمايلي براي بازگشت ندارد! براساس شنيده ها سفر 
به مشهد و رعايت نشدن فاصله اجتماعي در مســير برگشت باعث شده تا نامجو مطلق 
براي اطمينان از ســالمتي خودش تســت كرونا بدهد و اين موضوع ارتباطي با حضور 
در بازي ليگ قهرمانان نداشته اســت. اينطور كه گفته مي شود، سعادتمند در روزهاي 
اخير مذاكراتي با نامجو مطلق داشته اما نتوانسته او را راضي به بازگشت كند. او پس از 
استعفاي مجيدي ديگر  تمايلي به حضور روي نيمكت آبي ها ندارد و اين موضوع را بارها 
به مديريت باشگاه اعالم كرده است. اين در حالي است كه روز گذشته يك منبع آگاه در 
استقالل به همشهري خبر داد در اين وضعيت بحراني كه استقالل بدون سرمربي مانده، 
سعادتمند دوباره به فكر بازگرداندن مجيدي براي بازي هاي آسيايي افتاده اما خيلي بعيد 
است بتواند او را راضي به بازگشت كند. البته سعادتمند روز گذشته باالخره به يكي از 
وعده هايش در روزهاي اخير عمل كرد و توانست قرارداد وريا غفوري را براي 2 سال ديگر 
تمديد كند. وريا كه شنيده مي شــد از پرداخت نشدن مطالباتش ناراحت است، پس از 
مذاكرات شنبه شب در هتل آزادي، صبح ديروز در دفتر سعادتمند حاضر شد و به صورت 
رسمي قراردادش را امضا كرد تا كمي خيال هواداران راحت شود. هنوز اطالعاتي از رقم 

قرارداد جديد وريا با استقالل منتشر نشده است.

 استعفاي واتس اپي بنا
محمد بنا استعفا كرد؛ اين خبري بود كه ديروز در فضاي مجازي پيچيد اما هيچ منبع خبري آن را تاييد نكرد. در شرايط 
كرونايي كه اردوهاي كشتي فرنگي تعطيل شده، اعضاي كادر فني در گروه واتس آپي هماهنگي هاي الزم را با هم انجام 
مي دادند اما به يكباره بنا اين پيغام را نوشت و از گروه خارج شد: »حاللم كنيد، من ديگر مسئوليتي در تيم ملي ندارم.«
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    مجيدي: بازيكنان استقالل را مدير- دالل ها انتخاب مي كنند 
فرهاد مجيدي، براي چندمين بار در هفته هاي اخير مديران اين باشگاه را به كارشكني متهم كرد و مدعي 
شد كه آنها دوست داشته اند تيم او شكست بخورد. سرمربي مستعفي استقالل، در متني كه ديروز در 
كانال تلگرامي اش منتشر كرد، از بازگشت استراماچوني استقبال كرد: »جمعيت قابل توجهي از هواداران 
استقالل با دوست خوبم، آقاي استراماچوني رابطه اي عاطفي دارند و تا زماني كه اين موضوع حل نشود، 
اين استقالل است كه ضرر خواهد كرد. من كنار رفتم تا دست باشگاه براي حضور آقاي استراماچوني باز 
باشد و آنها موظف هستند كه بعد از اين همه دروغگويي، حاشيه سازي و از دست رفتن يك جام قهرماني، 
آقاي استراماچوني را به استقالل بازگردانند در غيراين صورت مديريت باشگاه يك خيانت بزرگ عليه 
منافع استقالل انجام داده  است.«در بخشي ديگر از اين متن، مجيدي از تفاوت ميان ليست بازيكنان 
مورد عالقه او با ليستي گفت كه باشگاه استقالل در حال جذب آنهاست:» من 31تير ماه به باشگاه ليست 
تمديد )علي كريمي، روزبه چشمي، فرشيد اسماعيلي، محمد دانشگر، داريوش شجاعيان( را دادم و 2 روز 
قبل از بازي با شاهين بوشهر در هتل آزادي نام احسان حاج صفي، دانيال اسماعيلي فر، رضا اسدي، آرمين 
سهرابيان، صابر حرداني و آرمان رمضاني را به عنوان ليست خريد در جلسه با مديريت عنوان كردم. اما آنها 
به سراغ نفراتي رفتند كه مدنظر من نبودند و از همه بدتر اينكه بازهم برخي از مدير- دالل ها كه در دوران 
آقايان شفر و استراماچوني ضربات كشنده اي به اين تيم وارد كردند در پشت پرده مشغول تيم بستن و 
داللي خودشان هستند.«فرهاد مجيدي همچنين مدعي شد كه مديران باشگاه استقالل با او صادق نبوده 

و 12هفته انتظار شكست تيمش را كشيده اند.
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در روزهايي كه هر كسي به باشگاه هاي پرسپوليس، استقالل، 
تراكتور يا سپاهان نزديك مي شود حداقل رقم درخواستي اش 
5 يا 6 ميليارد تومان است، يك ســؤال خيلي مهم ذهن آدم را 
درگير مي كند؛ اينكه چرا مديران اين باشگاه ها در كنار نازكشي 
از بازيكنان متوسط ليگ برتري، نيم نگاهي هم به استعدادهاي 
دســته يكي ندارند؟ مگر ليگ يك در اين ســال ها كم بازيكن 
بزرگ تحويل ليگ برتر داده؟ احمــد نوراللهي، مهدي طارمي 
و محمد انصاري از كجا آمدند؟ همين محمد محبي ســپاهان 
از كجا آمد؟ مهــدي قائدي از كجا آمد؟ يعني همين امســال 
ناگهان چشمه خروشان استعدادهاي دســته اولي خشكيده 
است؟ استقالل و ســپاهان كه كال تكليف شان روشن نيست و 

نمي دانيم چه كســي براي آنها خريد مي كند. تراكتور هم كه 
هنوز از سلسله جشن هاي قهرماني در جام حذفي خالص نشده 
است. با اين اوصاف در پرسپوليس هم كه خيلي زود و جدي وارد 
نقل وانتقاالت شده، نمي بينيم كسي سراغي از استعدادهاي ليگ 
يكي بگيرد. اساسا از رســول پناه توقعي نيست، اما سبد خريد 
يحيي گل محمدي چرا خالي از اســتعدادهاي اين رده است؟ 
آيا يحيي بعد از اين همه ســال مربيگري در تيم هاي متوسط، 
هنوز متوجه نشده گاهي يك بازيكن ارزان ليگ يكي مي تواند 
از همه ســتاره هاي ليگ برتري كارآمدتر باشد؟ فقط در مورد 
پرسپوليس حرف نمي زنيم، اما انگار دست ليگ يك به اصطالح 
نمك ندارد و هر چه ستاره به سطح باالتر معرفي مي كند، كسي 
توجه نمي كند. شايد هم به خاطر قيمت پايين بازيكنان دسته 
اولي، پورسانت خوبي به دالل ها و بقيه سهم خواهان احتمالي 
نمي رسد، وگرنه تجربه نشان داده دسته اول معدن جواهر است. 
مخصوصا حاال كه جذب بازيكن خارجي هم ممنوع شده، كاش 

باشگاه ها نگاه جدي تري به اين رده داشته باشند.

  خشاب خالي قهرمان

  دست بي نمك ليگ يك
   چرا باشگاه هاي مهم سراغ خريد بازيكن

  از دسته اول نمي روند؟

        با رفتن عليپور و اوساگونا پرسپوليس حداقل 2 مهاجم مي خواهد و هيچ مهاجمي در بازار نيست
اردوي كرونا در فوتبال

آمار مبتاليان به ويروس چيني در فوتبال باال رفته است

تعداد مبتاليان به كرونا در حوزه فوتبال به طرز عجيبي باال رفته و اين ممكن 
است آغاز مسابقات ليگ هاي اروپايي را كه تنها يكي دو هفته به موعد آن 
باقي مانده، به مخاطره بيندازد. در موج اول كرونا عده معدودي مثل آرتتا، 
ديباال، مالديني، ماتوييدي، روگاني و چنــد بازيكن نه چندان مطرح به 
كوويد-19 دچار شدند. حاال انگار موج دوم دقيقا به صخره فوتبال خورده 

و آمار مبتاليان در اين حوزه از ديگر صنف ها و رشته ها دارد مي زند باال.
  ايكاردي همســر جنجالي اش وندا نارا را متهم كرد كه با بي فكري 
باعث شده 2 فرزندشان كرونايي شوند. وندا نارا در روزهاي اخير بارديگر 
در كانون انتقادات كاربران شــبكه هاي اجتماعي قرار گرفت وقتي از 

فرزند خردسالش خواست از او عكس  بگيرد.
  سيلويو برلوسكني، مالك سابق باشگاه ميالن و صاحب فعلي باشگاه 
مونتزا كه پريروز در ديداري دوســتانه 1-4 به ميالن باخت به خاطر 
ابتال به اين بيماري روانه بيمارستان شد. اين اوضاع براي نخست وزير 
سابق ايتاليا در 83ســالگي اصال خوب نيست؛ خصوصا اينكه او عاليم 

ذات الريه را هم دارد.
  ديه گو كوستا و سانتياگو آرياس، 2 بازيكن اتلتيكو مادريد هستند 
كه  به ويروس كرونا مبتال شدند. اومتيتي از بارسلونا هم سهم باشگاه 

كاتالونيايي از اين ويروس بود.
  كورتوا هم ازجمله بازيكناني بود كه خبر رسيد دچار ويروس چيني 
شده اما اين خبر خيلي زود تكذيب شــد. از ميان بازيكنان رئال فقط 

يوويچ يك بار كرونايي شده بود.
  در پاريس هم اوضاع خوب نيســت. فرانســه يكي از كشــورهايي 
است كه بيشــترين تلفات و آمار را در اين پاندمي ثبت كرده. 3 ستاره 
پاري سن ژرمن به نام هاي پاردس، دي ماريا و نيمار مبتال به اين ويروس 

شده اند.
 بوكا جونيورز هم 19مورد ابتال به ويروس كرونا را به ثبت رساند كه 
14نفر آنها بازيكن بودند. 2 بازيكن هــم از ماينس آلمان كوويد-19 

گرفتند.
 داويد سيلوا هم كه به تازگي كلي پيشنهاد ازجمله پيشنهاد تيم ديويد 
بكام در آمريكا و التزيو را رد كرده و به رئال سوسيداد پيوسته، بالفاصله 
پس از نخستين كنفرانس مطبوعاتي اش و مراسم معارفه كرونا گرفت.

  3بازيكن آتاالنتا هم تست شان مثبت شد اما باشگاه ايتاليايي نام آنها 
را فاش نكرد. فقط خبر رسيده كه ايليچيچ پس از مشكالت خانوادگي 
و اختالف با همسرش به تمرينات برگشــته. او به دليل خيانت همسر 
دچار افسردگي شده بود و مراحل پاياني مسابقات ليگ قهرمانان اروپا 

را از دست داد.
  جاســتين كاليورت، آنتونيو ميرانته، كارلس پــرس و برونو پرس

 4 بازيكني هستند كه از آ اس  رم تست شان مثبت شده.
  اندومبله از تاتنهام، پوگبا از منچستر و 8 بازيكن چلسي به نام هاي 
جورجينيو، باركلي، امرسون، تيموري، باتشــوايي، ماونت، آبراهام و 

پوليسيچ هم به اين سياهه اضافه شدند.

جهان

 توافق دايي با تراكتور
علي دايي با تبريزي ها براي هدايت تراكتورسازي به توافق رسيد. اين خبري است كه تسنيم آن را منتشر كرده و 
مدعي شده علي دايي به زودي قرارداد رسمي اش را با تراكتورسازي امضا مي كند و ليست بازيكنان مورد نظرش را 

در اختيار زنوزي قرار مي دهد. به اين ترتيب ساكت الهامي با قهرماني حذفي از اين تيم جدا خواهد شد.

ي|
اس

د عب
شا

|فر
س

  عك
   

معارفه  بدون پروتكل
اين طور كه به نظر مي رســد قانون 
ممنوعيــت حضور تماشــاگران 
در اســتاديوم ها فقــط مربوط به 
بازي هاي رســمي بوده و ويروس 
كرونا فقــط در رقابت هاي ليگ و 
حذفي مي توانسته تماشاگران را 
آلوده كند! پس از حضور تماشاگران 
تبريزي در استاديوم بنيان ديزل 
بــراي گرفتن جشــن قهرماني 
تراكتورسازي در رقابت هاي حذفي، 
ديروز هم نوبت به سپاهاني ها رسيد 
تا در ورزشگاه نقش جهان مراسم 
معارفه ســرمربي جديدشان را با 
حضور تماشــاگران برگزار كنند. 
نويدكيا كه صبح روز گذشته رسما 
به عنوان سرمربي سپاهان معرفي 
شد، عصر ديروز به نقش جهان رفت 

تا رسما به هواداران معرفي شود.

عكس نوشت

بهترين مهاجم پرسپوليس در 3فصل اخير باالخره تصميم خودش را گرفت و با انتشار پيامي از 
هواداران خداحافظي كرد تا راهي اروپا شود. علي عليپور از نيم فصل گذشته با پيشنهاد تمديد 
قرارداد از سوي باشگاه روبه رو شد اما قراردادش را تمديد نكرد. او كه از چند باشگاه خارجي 
پيشنهاد داشت در روزهاي اخير براي تعيين تكليف به باشگاه پرسپوليس رفت و درخواست 
مالي اش را ارائه داد. گفته مي شود درخواست مالي او 10ميليارد تومان براي يك فصل بوده 
كه از سوي مديران پرسپوليس رد شده و آنها حاضر شده اند تا سقف 6ميليارد تومان براي يك 
فصل به اين بازيكن بپردازند. به اين ترتيب عليپور بعد از 5.5فصل حضور در پرسپوليس از اين 
باشگاه خداحافظي كرد تا احتماال ادامه فوتبالش را در پرتغال دنبال كند. عليپور در مجموع 
211بازي براي پرسپوليس در رقابت هاي مختلف انجام داد، 74گل زد، 26پاس گل داد و 
12پنالتي گرفت. او يك بار آقاي گل ليگ برتر شد و بهترين گلزن تاريخ پرسپوليس در ليگ 

برتر و ليگ قهرمانان آسيا هم هست.
  3.5ميليارد براي پنالتي آسماني

يكي دو روز قبل از اينكه عليپور از هواداران خداحافظي كند، كريستين اوساگونا سر ميز مذاكره 
با مديران باشگاه پرسپوليس نشست و بعد از اين جلسه خبر فسخ قرارداد او در رسانه ها منتشر 
شد. اوساگونا كه در نيم فصل ليگ نوزدهم به پرسپوليس پيوسته بود، يك سال و نيم با اين 
باشگاه قرارداد داشت اما تمديد قرارداد او در سال دوم منوط به رضايت باشگاه پرسپوليس بود. 
اين بازيكن در مجموع فقط يك گل براي پرسپوليس زد و چهره موفقي در طول نيم فصل دوم 
نداشت. او در داربي حساس جام حذفي هم از ضعيف ترين چهره هاي پرسپوليس بود و با پنالتي 
ضعيفش باعث حذف اين تيم شد. جالب اينكه روز گذشته ريز قرارداد اين مهاجم آفريقايي 
در رسانه ها منتشر و مشخص شــد او بابت يك نيم فصل 3.5ميليارد تومان از پرسپوليس 
دريافت خواهد كرد. البته مبلغ قرارداد اوساگونا در صفحه اول قرارداد به قيمت يك ميليارد 

و 665ميليون تومان ذكر شده اما در ادامه ميزان قرارداد او به دالر محاسبه شده كه با نرخ ارز 
امروز به 3.5ميليارد تومان مي رسد! اوساگونا طبق قرارداد 10هزار دالر )250ميليون تومان( 

نيز بابت پاداش قهرماني از پرسپوليس دريافت مي كند.
  هيچ مهاجمي در بازار نيست

با رفتن عليپور و اوساگونا، خط حمله پرسپوليس تقريبا خالي شد و حاال پر كردن خط آتش 
اين تيم به بزرگ ترين دغدغه مديران و كادر فني اين تيم بدل شده است. هم اكنون عيسي 
آل كثير -خريد جديد پرسپوليس- و مهدي عبدي تنها مهاجمان پرسپوليس هستند و حتي 
وحيد اميري كه هرازگاهي براي كمك به اين خط اضافه مي شد هم شرايط نامشخصي دارد 
و شايعه جدايي او به شكل جدي مطرح شده است. خط حمله پرسپوليس هم اكنون تقريبا 
خالي است و شرايط اين تيم دقيقا برعكس رقيب سنتي است كه با دياباته، قائدي و مطهري 
بهترين خط حمله ليگ را در اختيار دارد. براي سروسامان دادن به خط حمله سرخپوشان و پر 
كردن جاهاي خالي ديروز شايعات و حدس وگمان هايي در رسانه ها مطرح شد. برخي رسانه ها 
از بازگشت اوساگونا نوشتند و اينكه پرسپوليس بعد از رفتن عليپور از فسخ قرارداد با اين مهاجم 
آفريقايي منصرف شده است. خبري كه با توجه به كيفيت پايين اوساگونا و نمايش هاي او در 
فصل گذشته، نمي تواند درست باشد. برخي ديگر از تالش پرسپوليس براي خريد 2 مهاجم 
جوان و لژيونر ايران خبر دادند. شهاب زاهدي و يونس دلفي 2 بازيكني هستند كه صحبت 
از حضور آنها در جمع سرخپوشان مطرح شده و البته براي به خدمت گرفتن هر يك از آنها 
مشكالت و موانع زيادي بر سر راه پرسپوليس خواهد بود. با توجه به اينكه خريد بازيكن خارجي 
فعال ممنوع است و مهاجم درجه اول ايراني هم فعال در بازار موجود نيست، پرسپوليس براي پر 
كردن جاي خالي عليپور با مشكالت فراواني روبه رو خواهد بود. بايد ديد خط حمله اي كه فعال 

فقط عبدي و آل كثير را دارد با كدام بازيكنان تكميل خواهد شد.
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مریم سرخوش 
خبرنگار

 راه اندازي قطار دو طبقه تهران - همدان تا پايان شهريور
قطار دوطبقه تهران - همدان اواخر شهریور روي ریل مي رود. این قطار نخستين قطاري است كه به صورت دوطبقه در 
این مسير حركت می كند. پيش از این سعيد ابراهيم نژاد، مدیركل راه آهن 
غرب كشور از حركت آزمایشي این قطار در هفته گذشته خبر داده بود. hamshahrionline.irWWW

متــن كـامـل در سایت

  تب كرونا گاهي در اســتاني اوج مي گيرد و در استاني 
فروكش مي كند، گاهي یك اســتان را به مرز هشــدار گزارش

مي رساند و دوباره به منطقه سفيد تبدیل مي كند. برخي 
دليل این نوسانات را عملكرد متفاوت مسئوالن بهداشت هر استان، كادر 
درمان و البته وجود تجهيزات پزشكي مي دانند. اما رئيس مركز مدیریت 
شبكه بهداشت وزارت بهداشت كه با آغاز كرونا، سفرهاي استاني را در 

رأس برنامه هایش قرار داده، نظري متفاوت دارد.
جعفر صادق  تبریــزي معتقد اســت: عوامل متعــدد دیگري مانند 
فاكتورهاي اجتماعي، سفرهاي بين استاني و تفاوت اجراي پروتكل هاي 
بهداشتي در شهرهاي گردشگرپذیر با دیگر مناطق، افزایش سفر به 
روستاها، نزدیكي مناطق روستایي و شــهري در برخي استان هاي 
كشور، همدلي و همراهي بيشــتر برخي جوامع شهري و روستایي 
در رعایت پروتكل هاي بهداشــتي و... ازجمله عواملي اســت كه بر 
شيوع یا كنترل بيماري كرونا در شهرهاي مختلف كشور تأثيرگذار 
اســت و نمي توان تنها عملكرد و ارزیابي كادر درمان و دانشگاه هاي 
علوم پزشكي را قضاوت كرد. صحبت هاي رئيس مركز مدیریت شبكه 

وزارت بهداشت را در ادامه بخوانيد.

عملكرد استان ها را به خوب و بد تقسيم نمي كنيم 
بنابر آمارها مازندران، گلســتان، گيالن، خراسان رضوي، اصفهان و 

آذربایجان شرقي بيشترین مقصد مسافران 
در تمام تعطيالت بودند. این موضوع از دو سو 
تهدیدآميز است؛ انتقال ویروس به شهرهاي 
مقصد و مبتال شدن گردشگران در بازگشت 
به مبدأ كه در هر دو حالت، تأثير مستقيمی 
بر شيوع كرونا دارد. جعفر صادق تبریزي در 
این باره به ارزیابي هاي انجام شده در استان ها 
اشــاره و عنوان مي كند: از اوایل اســفند و با 
شيوع كرونا همه دانشگاه هاي علوم پزشكي 
از یك برنامه تبعيــت و در مدت زمان تعيين  
شده آن را اجرایي كردند، اما عوامل مختلف 
باعث شــد كه خروجي كار در همه استان ها 
یكسان نباشد و شاهد كاهش یا افزایش ابتال 
و مرگ ومير در نقاط مختلف باشــيم. البته 
این شرایط به هيچ وجه نباید به تقسيم بندي 
عملكرد اســتان ها به گزینه هاي خوب و بد 
منتهي شــود؛ چراكه همكاران ما در تمامي 

مراكز درماني شهرها و روستاهاي كشور در طول 6 ماه گذشته با تمام 
وجود كار كرده اند.

وي با اشاره به اجراي 3مرحله غربالگري كووید - 19در كشور اظهار 

مي كند: در مرحله اول حدود 78ميليــون نفر در عرض یك ماه و نيم 
غربالگري شــدند كه از اوایل اســفند تا اواخر فروردین ادامه داشت. 
سامانه سالمت و 1020مركز خدمات جامع سالمت هم در این دوره 
راه اندازي شــدند. مرحله دوم هم از 24فروردین تا اوایل مرداد انجام 
شد كه جمعيت 42ميليون نفري را دربر گرفت. در این مرحله تمركز 
ما بر گروه هاي سني پرخطر ازجمله افراد مبتال به دیابت، فشار خون، 
داراي بيماري هاي تنفسي، تحت شيمي درماني، مادران باردار و افراد 
داراي BMI باالي 40بود. مرحله سوم غربالگري هم از 20مرداد آغاز 

شده و همچنان ادامه دارد.

احتمال شيوع كرونا در روستاها
رئيس مركــز مدیریت شــبكه وزارت 
بهداشــت درباره اینكه ممكن اســت 
بســياري از روســتاهاي دورافتاده از 
طرح هــاي غربالگري محــروم مانده 
باشــند، عنــوان مي كنــد: در مناطق 
روســتایي كمترین آلودگــي و باالي 
97درصد ایمني وجود دارد؛ زیرا فاصله فيزیكي با توجه به وســعت 
خانه ها لحاظ مي شــود، تردد هم محــدود اســت و ارتباطات به 
گستردگي شهرها نيســت. ویروس كرونا از طریق ازدحام منتقل 
مي شــود و در این مناطق با توجه به جمعيت كمتر، احتمال انتقال 
كاهش پيدا مي كند. وي تأكيد مي كند: این مسئله كه روستایي از 
طرح غربالگري ما جامانده باشد را تأیيد نمي كنم؛ چون در كل كشور 
هيچ منطقه باالي 500نفر جمعيت، بدون 
خانه بهداشت نداریم. در 18هزار و 700خانه 
بهداشت سراسر كشور 32هزار بهورز مستقر 
هســتند و به صــورت مرتب به روســتاها 
سركشــي مي كنند. عمدتا به دليل آشنایي 
بهورزان با ساكنان روســتاها، مشكالت به 
سرعت قابل شناسایي اســت و تدابير الزم 
براي كنترل كرونا اندیشــيده شــده است. 
غربالگري روستاها در مرحله اول طي 2هفته 
تمام شــد و كمترین ابتال را در این مناطق 

داشتيم.
اما نگراني این مســئول از انتقال ویروس به 
روستاهاي كمتر درگير پس از مسافرت هاي 
اخير اســت كه در این باره عنــوان مي كند: 
روستاهاي زیادي وجود دارند كه هيچ بيمار 
مبتال به كرونایــي در آنها ثبت نشــده، اما 
برگــزاري برخي آیين هــاي مذهبي در این 
مناطق، جمعيت زیادي را به آنجا كشــاند كه ممكن اســت همان 
مسافران انتقال دهنده بيماري باشند و این احتمال وجود دارد كه در 

چند روز آینده با شيوع كرونا در این مناطق مواجه شویم.

 

تأثير فاكتورهاي اجتماعي در مهار كرونا 
صادق تبریزي با تأكيد بر اینكه ارزیابي شاخص عملكرد دانشگاه هاي 
علوم پزشكي در استان ها به صورت مداوم انجام مي شود، بيان مي كند: 
بحث كووید - 19بيشتر از حوزه پزشكي و درماني، یك بحث اجتماعي 
اســت. فاكتورهاي اجتماعي ازجمله رعایت فاصله گذاري، ماندن در 
خانه، پرهيز از سفر و به حداقل رساندن ارتباطات نباید نادیده گرفته 
شود و فقط به سنجش عملكرد كادر درمان استان ها در مقابله با كرونا 
بپردازیم. وي ادامه مي دهد: به عنوان مثال در اســتان سمنان به ویژه 
شهرهاي سمنان و شاهرود به عنوان شاهراه ارتباط از مركز به شرق 
كشور، همواره با آمار باالي ابتال به كرونا مواجه بودیم یا در استان هاي 
شمالي مانند مازندران، گيالن و گلستان به دليل گردشگرپذیر  بودن، 
تردد باال در این مناطق و نزدیكي فاصله شــهر و روستاها شاهد روند 
صعودي كرونا بودیم. در این حالت كادر درمان نمي تواند در مقابله با 
كرونا عملكرد مورد انتظار را داشته باشــد. از سوي دیگر روستاهاي 
قم نسبت به مناطق شــهري كمترین درگيري را با كرونا داشتند و 
موارد جزئي ثبت  شده است، اما كرونا در روستاهاي گلستان حتي از 
شهرها هم پيشي گرفته است. هر قدر هم كه مردم بومي این مناطق 
پروتكل هاي بهداشتي را رعایت كنند یا كادر درمان در كنترل بيماري 

موفق باشند، بي توجهي مسافران زمينه  ساز شيوع مي شود.
این مسئول تأكيد مي كند: این شرایط و نياز برخي استان ها به نسخه 
بومي باعث شــد كه حدود 2 ماه قبل اختياراتي به مسئوالن استاني 
واگذار شود تا در موارد خاص محدودیت هایي را پيشنهاد بدهند؛ مثل 
اتفاقي كه در تهران شاهد بودیم و به پيشنهاد استاندار و فرمانده ستاد 

مقابله با كرونا در تهران برخي محدودیت ها اعمال شد. در یزد هم با 
وجود افت شيوع كرونا باز هم به پيشــنهاد استانداري، طرحي براي 
تعطيلي كل شهر درنظر گرفته شد و تنها مشــاغل گروه یك مجوز 

فعاليت داشتند.

مشاركت مردمي؛ نقطه قوت كنترل كرونا
رئيس مركز مدیریت شبكه بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اینكه 
روند تعاملي بين مركز و ستاد هاي مقابله با كرونا در استان ها در كنترل 
كرونا مؤثر بوده، بيان مي كند: تنها نمي توان به این روند تعاملي اكتفا 
كرد، بلكه باید عوامل اجتماعي و همراهي مردم را هم درنظر گرفت. 
دانشگاه علوم پزشكي شــيراز در حوزه ســرپایي با انجام تعداد زیاد 
تست هاي سرپایي، قرنطينه خانگي و محدودیت هاي خروج از خانه، 
توانســت موفقيت بيشــتري در كنترل این بيماري كسب كند، اما 
مهم ترین عامل در این زمينه مشاركت ساكنان شيراز بود. در خراسان 
رضوي هم با وجود افزایش كرونا، اجراي پروتكل هاي بهداشتي در مركز 
استان، به ویژه در حاشيه  شهر با استقبال مردم مواجه شد. در خوزستان 
نيز شاهد كاهش مراسم عروسي و عزاداري ها و محدود كردن مهماني ها 
از سوي مردم بودیم. در كردستان هم این اتفاق افتاد. در كرمانشاه حوزه 
درمان و مردم همسو با هم در كاهش بحران تالش كردند. نكته مهم 
اینجاست كه باید بدانيم در هر اســتاني كه مردم مشاركت داشتند و 
همدلي اجتماعي بيشتري براي مقابله با این بيماري صورت گرفت، 
كنترل كرونا به راحتي انجام شد و كاهش آمار بستري رخ داد؛ اتفاقي كه 

انتظار داریم در همه كشور وجود داشته باشد.

در فــارس، خراســان رضوي، 
كردستان، كرمانشــاه و حتي 
خوزســتان به دليــل همدلي 
اجتماعي و مشاركت مردم در 
اجراي پروتكل هاي بهداشتي 
كنترل كرونــا راحت تر صورت 
گرفته و كاهش آمار بســتري 
داشتيم؛ اتفاقي كه انتظار داریم 
در همه كشور وجود داشته باشد

 همشهري دالیل عملكرد متفاوت استان ها در مقابله با كرونا را  در گفت وگوروستاها دور از کرونا
 با رئيس مركز مدیریت بهداشت وزارت بهداشت بررسي كرد

مشاركت های مردمی در برخی استان های كشور، عامل كنترل شيوع ویروس كرونا عنوان می شود.      عكس:  ایسنا

مدارس قم تا اطالع ثانوي حضوري 
برگزار نمي شود

فرایند آموزشي دانش آموزان قمي با اعالم قرمز بودن وضعيت استان 
از نظر شيوع كرونا، كامال مجازي خواهد بود و تا تصميم جدید ستاد 
كرونا قرار نيست در مدارس به روي محصالنش باز شود. هر چند كه 
در شرایط مجازي باز هم خانواده ها دغدغه هایي دارند؛ زیرا در سال 
گذشــته تحصيلي عالوه بر عدم حضور 15درصــد از دانش آموزان 
قمي در شبكه اجتماعي، مشكالت دیگري از جمله قطعي اینترنت 
و نبود دسترسي به گوشي هاي هوشــمند هم وجود داشت. سميرا 
روشــنایي، مادر 2 دانش آموز مقطع ابتدایي در این باره گفت: سال 
گذشته دخترم در كالس دوم ابتدایي و پسرم در كالس چهارم ابتدایي 
مشغول تحصيل بودند. یك دستگاه گوشي براي آنها تهيه كردیم، ولي 
كالس هایشان با هم تداخل داشتند. اگر امسال هم همين وضعيت 
ادامه داشته باشد توانایي تهيه گوشي دیگري را نداریم. وي كند بودن 
سرعت اینترنت و شبكه شاد را یكي دیگر از مسائل آموزش مجازي ذكر 
كرد و گفت: سال گذشته معلمان مباحث آموزشي را در قالب فایل هاي 
صوتي و تصویري ارائه مي كردند و تبحر كافي براي كم كردن حجم 
فایل ها نداشتند، به همين دليل هزینه زیادي براي خرید بسته هاي 
اینترنتي پرداخت كردیم. والدین دانش آمــوزان كالس اولي هم در 
مورد آشنا نبودن فرزندان شان با شيوه هاي تعليم و تربيت در فضاي 
مجازي با دغدغه هاي متفاوت تري مواجهند. مدیركل آموزش و پرورش 
استان درباره دغدغه هاي مطرح شده به همشهري گفت: امسال تمام 
فعاليت هاي تعليم و تربيتي در شبكه اجتماعي شاد خواهد بود، بنابراین 
بخش قابل توجهي از مشكالت این شبكه با كمك كارشناسان نخبه 
فناوري اطالعات در نســخه دوم آن برطرف شده است. حميدرضا 
شيخ االسالم افزود: در استان قم 25نفر از كارشناسان فناوري اطالعات 
بعد از رونمایي از نسخه جدید شبكه اجتماعي شاد، آموزش هاي الزم 
را دریافت كرده اند و به عنوان پشتيبان براي پاسخ به سؤاالت همكاران 
فرهنگي و خانواده ها فعاليت خواهند كرد. عالوه بر این؛ نحوه استفاده 
از این شبكه را از طریق كانال هاي ارتباطي و رسانه ها آموزش مي دهيم 
تا همه ابهاماتي كه در مورد شبكه اجتماعي شاد وجود دارد برطرف 
شود. وي در مورد جاماندگان از شبكه شاد بيان كرد: در سال تحصيلي 
گذشته براي دانش آموزاني كه در برنامه شاد حضور نداشتند، مطالب 
كتاب ها را روان سازي و تبدیل به جزوه كردیم. بعضي از آموزگاران به 
منازل دانش آموزان رفتند و به صورت موردي مباحث آموزشي را ارائه 
كردند. در مورد آشنایي كالس اولي ها با فضاي كالس و معلمان، در 
چند روز گذشته طرحي را به صورت بومي اجرا كردیم كه در آن 5نفر از 
دانش آموزان به همراه یكي از والدین در كالس حضور پيدا مي كردند و 
با فضاي كالس و معلمان آشنا مي شدند. این مسئول درباره نحوه ارائه 
دروس مدارس فني و حرفه اي هم بيان كرد: دروس تئوري مدارس 
فني و حرفه اي در قالب برنامه شاد ارائه مي شود، اما در مورد دروس 
كارگاهي منتظر گزارش ستاد ملي مقابله با كرونا هستيم. اگر وضعيت 
قم همچنان قرمز باشد احتماال دانش آموزان را با رعایت فاصله گذاري 

اجتماعي در كالس هاي كارگاهي تقسيم بندي مي كنيم.

روح اهلل كریميقم
قم -خبرنگار 
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بيش از 2 ماه از انفجار مركز 
مونتاژ سانتریفيوژهاي نطنز، هستهاي

سخنگوي ســازمان انرژي 
اتمي اطالعات بيشــتري درباره علت این 
حادثــه در اختيــار رســانه ها قــرار داد. 
توضيحات بهروز كمالوندي، ســخنگوي 
ســازمان انرژي اتمي از ميــان فرضيات 
مختلف، گزینه خرابــكاري را تأیيد كرده 
است. مركز مونتاژ ســانتریفيوژهاي نطنز 
11تيرماه منفجر شد و فرضيات مختلفي 
ازجمله حمله پهپادي، نفوذ، خرابكاري و...

درباره این انفجار مطرح بود. كمالوندي در 
یك برنامه تلویزیوني با اشــاره به ســوابق 
خرابكاري در تأسيســات هسته اي ایران و 
احتمال نفوذ بازرســان آژانس گفت: »ما 
غيراز بــازرس، بارها حمالت ســایبري را 
داشتيم و آنها را دفع كردیم. تعداد زیادي 
خرابكاري صنعتي داشتيم و از موارد زیادي 
كه كشف كردیم، نمایشــگاهي داریم كه 
البته همه اینها مواردي نيست كه بخواهيم 
به بازرس انتساب دهيم. اما مي تواند بازرس 
هم عامل باشــد. بایــد مراقبــت كنيم و 
مي توانم بگویم مراقبت خوبي هم شــده و 

اشراف كامل وجود دارد.« 
او با بيان اینكه حادثه نطنز متأسفانه جنبه 
خرابكاري دارد، گفت: این ســازمان هاي 
امنيتي هستند كه باید دقيق بررسي كنند 
و قرار هم بر این بوده كه آنهــا در این باره 
اظهارنظر كنند و تحقيقاتشان ادامه دارد 
و تا آنجایي كه اطالع داریم عوامل را كشف 
كرده اند و دالیــل، روش و چگونگي را هم 

مي دانند و نســبت به این موضوع اشراف 
دارند. ما جزئيات دقيــق را نمي دانيم، تا 
اندازه اي می دانيم كه به ما گفته اند، چون 
موضوع در دســت پيگيري و بررسي است 
معذوریم كه بيشتر در رابطه با آن صحبت 
كنيم. به گفته كمالوندي »هدف آنها ضربه 

زدن به ما در توليد مواد غني شــده است، 
ولي نتوانســتند به هدف خود برسند، لذا 
ما یك ســالن دیگر هم به تجهيزات خود 
اضافه مي كنيم. اكنون توليد ما صدمه اي 
ندیده و تالش مذبوحانه آنها، ما را متوقف 

نكرده است.« 

سخنگوي سازمان انرژي اتمي قبال گفته 
بود: »بررسي هاي امنيتي خرابكارانه بودن 
این اقدام را تأیيد مي كند و آنچه مســلم 
است اینكه در نطنز انفجار رخ داده است اما 
اینكه این انفجار چگونه صورت گرفته و با 
چه موادي انجام شده و جزئيات آن چيست 

را مسئوالن امنيتي در وقت مناسب اعالم 
خواهند كرد.« او با تشــبيه كردن صحنه 
فعلي به صحنه جنگ گفته:»ممكن است 
در این صحنه ضربــه اي بخوریم ولي این 
صحنه انگيزه ما براي دفاع و كار را بيشــتر 

كرده است.«
ساخت سوله مونتاژ سانتریفيوژها از سال92 
شروع شد. در سال9۴ ساخت این سوله در 
حال تكميل بود كــه به دليل بحث برجام 
كامال تكميل نشد. این سوله بعد از خروج 
آمریكا از برجام و دســتور رهبر انقالب به 
سازمان انرژي اتمي مبني بر ایجاد زمينه 
الزم براي توليد 190هزار سو دقيقا 2روز 
بعد از ایــن فرمایش ایشــان یعني در روز 
16خرداد1397 با حضور خبرنگاران این 

مجموعه افتتاح شد.
براساس توضيحات كمالوندي، تصميمات 
الزم براي بازســازي ســوله  آسيب دیده 
مجتمع شهيد احمدي روشن )نطنز( اتخاذ 
شده و قرار است سوله بزرگ تر و با تجهيزات 
پيشرفته تري در این مجتمع احداث شود، 
هرچند كه اذعان كرده: »ممكن است این 
حادثه در برنامه ميان مدت در توســعه و 
توليد ماشين هاي پيشــرفته كندي هایي 
ایجاد كند.« و اینكه »در زمينه بازســازي 
سوله خســارت دیده باید 2 فرایند ایجاد 
تاسيســات و تامين تجهيزات به موازات و 
درعرض هم در دســتور كار قرار گيرد. در 
واقع همزمــان با احداث تاسيســات باید 
تامين تجهيزات را هم پيگيري و ابعاد كار را 

گسترده تر كنيم.«

شوراي سياســتگذاري ائمه جمعه كشــور با صدور 
بيانيه اي ضمن محكوم كردن اقــدام هتاكانه یكي از احزاب

نشریات فرانسوي به ساحت مقدس پيامبر اعظم)ص( 
تأكيد كرد: این تحركات نه تنها اهانت به مقدســات مســلمين كه 
شكستن حرمت همه ادیان توحيدي و پيامبران الهي است كه وظيفه 
 پاسخگویي آن را برعهده همه آزادیخواهان بيدار جهان مي گذارد. 
به گزارش ایرنا، در این بيانيه آمده است: اقدام جسارت بار و هتاكانه 
یكي از نشریات مزدور فرانسوي به ســاحت مقدس پيامبر صلح و 
عدالت، نشانه انفعال و استيصال استكبار در مقابله با گفتمان بيداري 
جهاني و مقاومت اسالمي اســت و به منظور انتقام از شكست هاي 
پياپي مســتكبران در مقابله با آزادیخواهان جهان و پيروان مكتب 

توحيد هرازچند گاهي انجام مي شود.

فرمانده نيروي زميني ارتش گفت: امروز چرخه دفاعي 
را براساس 23رســته مورد نياز نيروي زميني تبيين دفاعي

كرده و توانسته ایم در حوزه قطعه سازي به  خودكفایي 
برسيم. امير سرتيپ كيومرث حيدري، فرمانده نيروي زميني ارتش 
جمهوري اســالمي ایران در مراســم كلنگ زني نمایشگاه دائمي 
دفاع مقدس خاطرنشان كرد: نيروي زميني توانمندي و توانایي الزم 
را دارد كه در حوزه قطعه سازي بنابر اراده فرمانده معظم كل قوا به 
كشورهاي دوست كمك كند. وي به حضور نيروي زميني، در مرزهاي 
شرق كشــور اشــاره كرد و افزود: نيروي زميني در مرزهاي غرب و 
جنوب غرب مستقر بود و از سال گذشته در شمال شرق و شرق نيز 
مستقر شده، به همين دليل نيازمند بودیم پادگان هایي كه قابليت 

تاكتيكي ویژه دارند را احداث كنيم.

تصويريازمراســمافتتاحيهنظامجمعسپاريونخستينفراخوانجمعسپاري
عكس
دبيرخانهمجمعتشــخيصمصلحتنظامبامحوريتتدوينسياستهايبرنامهخبر

هفتم.اينبرنامهونشستدرمحلقديممجلسشوراياسالميباسخنرانيمحسن
رضاييبرگزارشد.درايننشستمحسنرضايي،دبيرمجمعتشخيصمصلحت
نظامبابياناينكهمســئلهبرنامههفتموسياستهايكليآنبهعنواننخستينبرنامهگامدوم
انقالبپيشرويماستوميخواهيمريلگذاريجديدكنيم،گفتهاست:كمترازيكسالديگر
فرصتهستودرارديبهشتماهســالآيندهپيشنويسآنرابايدخدمترهبرمعظمانقالب،
تقديمكنيم.دبيرمجمعتشخيصمصلحتنظامگفت:يكيازمسائلچالشبرانگيزكشور،برخورد
جزيرهايبرايحلمسائلاست.موضوعاتمعموالبهچندوزارتخانهبرخوردميكندونيازمند
همفكريوهمراهياست.صنعتبايددركناركشاورزيباشدتامحصوالتدركنارمزارعنمانند.
ويبهاهميتموضوعتمركززداييدرسياستگذاريواموراجرايياشارهكردوگفت:تمركزگرايي
درتهرانوبياختيارياستانهايكمشكلديگراست.اگربخواهيممردمراوارداقتصادكنيم،با

دولتهايمتمركزنميشود.برنامههفتمبايدفكريدرموردرابطهدولتبامردمارائهكند.

نشستتدوينسياستهايبرنامههفتم

بعد از 100روز از روي كار آمدن مجلس 
یازدهــم باالخــره حكــم به تشــكيل مجلس

كميســيون قضایي با 8عضو - حداقل 
اعضا- داده شد. با رأي اكثریت مجلس به كليات طرح 
اصالح بندي از آیين نامه داخلي مجلس، تعيين حداقل 
اعضاي كميســيون حقوقي و قضایــي برعهده هيأت 
مشتركي از روســاي شــعب و هيأت رئيسه مجلس 

شوراي اسالمي گذاشته شد.
 ازآنجا كه ایــن كميســيون تنها 8متقاضــي دارد، 
كميســيون حقوقي و قضایي مجلس یازدهم با 3ماه 

تأخير با حضور 8نماینده آغاز به كار مي كند.
بي رغبتي نماینــدگان براي عضویت در كميســيون 
قضایي و حقوقي مجلس در 3 ماه گذشــته سبب شده 
بود كه این كميســيون تخصصي كه به خاطر جایگاه 
تقنيني بهارستان قلب تپنده مجلس محسوب شود به 

حد نصاب نرسد و جلسه اي برگزار نكند.
در ادوار گذشته مجلس این كميسيون دستاوردهاي 
قابل تامل و مهمي داشــته اســت؛ ازجمله اینكه در 
مجلس دهم بســياري از طرح ها و لوایح مهم حقوقي 
قضایي مانند مبارزه با پولشویي، حذف مجازات اعدام 
در جرم مواد مخدر، ارائه شناسنامه به فرزندان داراي 
مادر ایراني ، قانون تسري اصل ۴9 قانون اساسي و طرح 
اعاده اموال نامشروع در كميســيون حقوقي قضایي 

تصویب شد.
عضویت تنها 8نماینده در كميسيون قضایي و حقوقي 

درحالي كه ميانگين عضویت دیگر كميســيون هاي 
تخصصي 18نفر اســت در حالــي در مجلس یازدهم 
براي نخســتين بار در ادوار یازده گانه مجلس شوراي 
اسالمي بروز یافته است كه دست كم 50نماینده داراي 
تحصيالت حقوقي هستند و تجربه قضاوت و وكالت یا 

مدرك دانشگاهي در رشته حقوق دارند.
پيش تر حســن نوروزي، نماینده رباط كریم كه تجربه 
حضور در كميسيون قضایي ادوار نهم و دهم مجلس را 
دارد درباره علت پایين بودن متقاضي براي عضویت در 
كميسيون حقوقي قضایي گفته بود كه دالیل متفاوت 
است؛ مثال كسي كه در كميسيون شوراهاست، عضو 
شــوراي امنيت ملي هم هســت و برخي از روســاي 
كميســيون ها عضو برخي مجامع در حوزه هاي عالي 
هســتند؛ درحالي كه در كميســيون حقوقي قضایي 

چنين نيست.
ســرانجام نمایندگان دیروز در آســتانه صدمين روز 
استقرار شــان در خانه ملت تصميم گرفتند به مطالبه 
مغفول مانده 8عضو كميسيون قضایي ورود كنند و در 
قالب طرحي آیين نامه داخلــي را تغيير داده و مصوب 
كنند كه كميســيون با همين تعداد اندك بتواند كار 
خود را آغاز كند. البته در این ميان موافقان و مخالفان 
مقابل هم صف كشيدند و نمایندگان موافق از زشتي 
این اتفاق براي شــأن مجلس گفتنــد و مخالفان هم 
مدعي شدند كه به زور نمي توان كسي را به كميسيون 

حقوقي فرستاد.

خودكفاييارتشدرحوزهقطعهسازيمحكوميتاقدامهتاكانهنشريهفرانسوي

تشكيل كميسيون قضايي با 100روز تأخير
در ادوار گذشته مجلس، كميسيون حقوقي و قضایي طرح ها و لوایح مهمي مثل مبارزه با پولشویي، 
حذف مجازات اعدام در جرم مواد مخدر و  ارائه شناسنامه به فرزندان داراي مادر ایراني را به تصویب 

رسانده بود، اما در مجلس یازدهم این كميسيون با بي توجهي نمایندگان مواجه شده است
 سخنگوي سازمان انرژي اتمي: هدف خرابكاران ضربه زدن به ما 
در توليد مواد غني شده بود، ولي نتوانستند به هدف خود برسند

مركزمونتاژسانتريفيوژهاينطنزدرتاريخ11تيرماهامسالبراثرخرابكاريمنفجرشد.

شناسايي عوامل خرابكاري در نطنز
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ستاد كرونا مجازات  متخلفان را 
رأسا تصويب مي كند؟

 مقام قانونگذاري و صالحيت تعيين 
فعل با ترك فعــل مجرمانه و تعيين 
مجازات بــراي هر یــك از آنها براي 

اصول قانون اساســي جمهوري اســالمي ایران، جزو حقوق و 
تكاليف مجلس شوراي اسالمي است و انطباق تصميمات مجلس 
با اصول قانون اساسي و شــرع مقدس به  عهده شوراي محترم 
نگهبان اســت. از بدو پيروزي انقالب و تدوین قانون اساسي و 
تشكيل مجلس و شوراي نگهبان تاكنون این رویه استمرار داشته 
است، اما در همين اصول قانون اساسي استثنائاتي براي تدوین 
و تصویب قانون پيش بيني شده و به موجب این اصول اختيارات 
ازسوي مجلس شوراي اسالمي به موجب اصل 185قانون اساسي 
به كميسيون هاي تخصصي همين مجلس تفویض اختيار شده 
است و تصميمات كميســيون هاي تخصصي مجلس و تدوین 
قانون مانند تصویــب قانون درصحن علني مجلس محســوب 

مي شود.
ازدیگر اســتثنائاتي كه قانونگذار اساســي در واگذاري اختيار 
قانونگذاري به سایر قوا ازجمله قوه مجریه و قوه مقننه داده است 
تصویب آیين نامه ها،  بخشنامه ها و تصویب نامه هاست كه به عنوان 
نمونه تصویب نامه هایي كه در هيأت وزیران با حضور اكثریت وزرا 
و شخص رئيس جمهوري یا معاون اول ایشان بنا به سياست هاي 
كالن اجرایي كشــور تدوین و تصویب مي شود،  مانند مصوبات 
مجلس قانونگذاري داراي ضمانت اجراي قانوني و حتي قضایي 
است. همچنين آیين نامه ها یا بخشنامه هایي كه به موجب قوانين 
مصوب مجلس به رئيس قوه قضایيه اختيار تدوین و تصویب آنها 
داده شده است و در مدتي كه جناب آقاي رئيسي، تصدي ریاست 
قوه قضایيه را داشته اند، در راستاي بهينه سازي قوه قضایيه و با 
اختيارات قانوني كه داشته اند از این دست مصوبات تصویب و به 
دســتگاه هاي زیر مجموعه قوه قضایيه براي اجرا ابالغ كرده اند. 
برخي مصوبات كه در حكم قانون اســت، تصميماتي اســت كه 
قانون به مســئوليني از قواي ســه گانه اعم ازمقننــه،  مجریه و 
قضایيه داده است كه تصميمات این تشــكالت نيز مانند قانون 
بوده و براي همه شهروندان اعم از شهروندان عادي و مسئوالن 
الزم االجراســت. مانند مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام 
كه از هر سه قوه دراین مجمع عضویت دارند و حتي برخي افراد 

كه بدون سمت دولتي یا حكومتي هستند، 
برابر قانون با معرفــي مقام معظم رهبري 

عضو این مجمع شــده اند و یك حق رأي در تصميم گيري هاي 
این مجمع دارند.

زهرا جعفرزاده
خبرنگار

فقدان ضمانــت اجرایي كافــي براي 
پروتكل  هاي ابالغي ستاد ملي مقابله با گزارش

كرونا یكــي انتقادات جدي به شــيوه 
سياستگذاري این ستاد در ماه هاي اخير بوده است. حاال 
این ستاد با ابالغ بخشــنامه اي  به همه دستگاه هاي 
دولتي مجازات هایي را براي افرادي كه از ماسك استفاده 
نكرده یا فاصله اجتماعي را رعایت نمي كنند، پيش بيني 
كرده اســت. این مجازات ها در بخش اداري از توبيخ 
كتبي در پرونده شروع مي شــود و به انفصال موقت از 
خدمت مي رسد. در بخش عمومي هم ارائه خدمات به 
افرادي كه از قوانين كرونایي سرپيچي كنند، ممنوع 

اعالم شده است.
به گزارش همشهري، نخستين بار اواخر مرداد بود كه 
ایرج حریرچي،  معاون كل وزارت بهداشت اعالم كرد 

ستادملي مقابله با كرونا قصد دارد مجازات هایي را براي 
افرادي كه پروتكل هاي ابالغي را به درســتي رعایت 
نكرده یا نادیده مي گيرند، پيش بيني و اجرا كند. آنچه او 
در آن زمان گفت هفته اول شهریور در قالب بخشنامه اي 
به دستگاه  هاي دولتي ابالغ شده است؛  بخشنامه اي كه 
به نظر مي رسد براي نخستين بار پس از شيوع كرونا در 
ایران تالش كرده مجازات هایي را براي نادیده گرفتن 
پروتكل ها با قابليت اجرا تدوین و آماده ســازي كند. 
راهكاري كه بســياري از كشــورهاي جهان در 6ماه 
گذشته براي كنترل و پيشگيري از شيوع ویروس كرونا 
اجرا كرده اند. براي مثال دولت آلمان و كانادا 2كشوري 
هستند كه از زمان پاندمي كووید-19 سختگيرانه ترین 
جرایم مالي را براي نادیده گرفتن پروتكل هاي بهداشتي 
از سوي شهروندان اعمال مي كنند. كشور فرانسه هم 
در هفته هاي اول شــيوع، جریمه هاي سنگيني براي 
تخلفات كرونایي درنظر گرفته بود و افرادي كه خروج 
غيرضروري از خانه داشــتند را تــا 135یورو جریمه 

مي كرد استراليا هم در هفته هاي اول، براي كساني كه 
قرنطينه را مي شكستند تا سقف 50هزار دالر جریمه 
نقدي و در برخي موارد زنــدان تعيين كرده بود. همه 
اینها در شرایطي است كه نخستين قوانين كرونایي در 
ایران در هفته دوم تعطيالت نوروز با محدودیت تردد 
در جاده ها، تعطيلي برخي اصناف و ممنوعيت ورود به 
بوستان ها اجرا شد. وزارت بهداشت در ماه هاي گذشته، 
پروتكل هاي متعددي را براي همزیستي با كرونا ارائه 
و به بخش هــاي مختلف ابالغ كرده اســت اما فقدان 
ضمانت اجرایي براي ایــن پروتكل ها پيش از ورود به 
موج دوم اپيدمي كرونا در ایران،  صداي وزیر بهداشت را 
هم درآورد و اوایل تير زماني كه سعيد نمكي به مشهد 
سفر كرده بود در مصاحبه اي نسبت به شرایط نامناسب 
پرواز، بي تفاوتي مدیران اجرایي و مردم به شدت اعتراض 
كرد؛ مانند دیگر منتقدان. حسن روحاني كه راهبري و 
هدایت ستاد ملي مقابله با كرونا را برعهده دارد پيش از 
این بارها گفته بود كه براي اجراي پروتكل ها نمي توان 
مردم را تحت فشار گذاشــت. حاال در آستانه ورود به 
پایيز كه پيش بيني مي شود با وجود همزمان كرونا و 
آنفلوآنزا روزهاي سختي در راه باشد، بخشنامه جدید و 
پيش بيني مجازات ها را مي توان به عنوان نقطه عطفي 
در حوزه سياستگذاري و اقدام براي پيشگيري از كرونا 
درنظر گرفت. اما جزئيات این مجازات ها چيســت و 

چگونه بر زندگي روزمره ما اثر مي گذارد؟
در بخشنامه ستاد ملي كرونا )مستند به سي و سومين 
جلسه ستاد( كه رونوشــتي از آن را دیروز خبرگزاري 
ایســنا منتشــر كرده، به وزارتخانه ها و سازمان هاي 
دولتي اختيار داده شده با مواردي كه مشمول نادیده 
گرفته شدن پروتكل هاي بهداشتي پيشگيري از كرونا 
هســتند، برخورد كنند. براســاس این بخشنامه، در 
حوزه اداري، رعایت نكردن شــيوه نامه هاي بهداشتي 
و ضوابط ابالغي ستاد مدیریت كرونا از سوي كاركنان 
و مدیران دستگاه هاي اجرایي تخلف به شمار مي رود. 
همچنين در حوزه عمومي استفاده از ماسك و رعایت 
فاصله اجتماعي براي افراد جامعه در وسایل حمل ونقل 
عمومي، مراكز تجمع سربســته، محيط هاي صنفي 
و اداري الزامي اســت. در عين حــال ارائه خدمات و 
تســهيالت اداري، انتظامي، قضایي، رفاهي، بانكي و 

خدماتي از سوي دســتگاه هاي دولتي و غيردولتي به 
افراد و مراجعه كنندگاني كه از ماسك استفاده نكرده 
و یا فاصله اجتماعي را رعایت نمي كنند، ممنوع بوده و 
متخلفان در زمينه ارائه خدمات بر حسب مورد طبق 

این مصوبه مجازات مي شوند.

جزئيات مجازات ها در اداره ها
با ابالغ این بخشنامه از ابتداي شهریور اعمال مجازات 
به دليل رعایت نكردن شــيوه نامه هاي بهداشتي، در 
2بخش اداري و حوزه عمومي و مردمي انجام مي شود. 
در حوزه اداري، مجازات بندهــاي الف، ب، ج و د ماده 
9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري به معاونان باالترین 
مقام دســتگاه اجرایي و مدیران كل بــدون ارجاع به 
هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري انجام مي شود. 
مجازات هاي اداري پيش بيني شده به این شرح است:  
مرتبه اول به صورت اخطار كتبي بدون درج در پرونده؛ 
مرتبه دوم: توبيخ كتبي با درج در پرونده؛ مرتبه سوم: 
كسر یك ســوم حقوق و فوق العاده شــغل یا عناوین 
مشــابه حداكثر به مدت یك ماه؛ مرتبه چهارم: كسر 
یك سوم حقوق و فوق العاده شــغل یا عناوین مشابه 
حداكثر به مدت 3ماه و مرتبه پنجــم: انفصال موقت 
حداكثر تا 3ماه. در عين حال طبق تبصره اول در این 
بخش، مجازات هاي موضوع این بند قطعي و غيرقابل 
تجدیدنظر بوده و براســاس تبصره دوم هم ترتيبات 
اجرایي این بند توسط ســازمان اداري و استخدامي 

كشور ابالغ مي شود.

جزئيات مجازات ها در فضاهاي عمومي
براساس این بخشــنامه در حوزه عمومي )مردم( اوال 
استفاده از ماسك و رعایت فاصله اجتماعي براي تمام 
افراد جامعه در وسایل حمل ونقل عمومي، مراكز تجمع 
سربســته، محيط هاي صنفي و اداري الزامي اســت و 

دوما ارائه خدمات و تسهيالت اداري، انتظامي، قضایي، 
رفاهي، بانكي و خدماتي از ســوي دستگاه هاي دولتي 
و غيردولتي به افراد و مراجعه كنندگاني كه از ماســك 
استفاده نكرده یا فاصله اجتماعي را رعایت نمي كنند، 
ممنوع است و متخلفان در زمينه ارائه خدمات بر حسب 
مورد، طبق بندهاي این مصوبه مجازات خواهند شد. 
همچنين طبق این بخشنامه، ارتكاب همزمان بيش از 
یك مورد از مصوبات ابالغي ستاد ملي مدیریت بيماري 
كرونا، مانند استفاده نكردن از ماسك یا رعایت نكردن 
فاصله گذاري اجتماعي از سوي كاركنان و ارائه خدمات 
و تسهيالت به افراد موضوع حوزه عمومي، در هر مرتبه 
از مجازات هاي فوق موجب اعمال مجازات یك مرتبه 
باالتر خواهد بود.  در بخش دیگري از بخشنامه اعمال 
مجازات به دليل رعایت نكردن شيوه نامه هاي بهداشتي، 
اعالم شــده كه همه مقامات مذكور در ماده12 قانون 
رســيدگي به تخلفات اداري موظفند براي تســریع و 
افزایش اثربخشي اعمال مجازات ها نسبت به تفویض 
اختيار موضوع این ماده به معاونان و مدیران اســتاني 
اقدام كنند تا شرایط قانوني اعمال مستقيم مجازات هاي 
فوق فراهم شود. همچنين نمایندگان موضوع ماده3۴ 
آیين نامه اجرایي قانون رســيدگي بــه تخلفات اداري 
)مسئوالن هماهنگي هيأت هاي دستگاه ها( موظفند 
گزارش اعمال مجازات هاي موضوع این بخشــنامه را 
به صورت ماهانه به دبيرخانه هيأت عالي نظارت، مستقر 
در سازمان اداري و استخدامي كشور ارائه كنند. آنطور 
كه ایرج حریرچي، معاون كل وزارت بهداشــت، درباره 
مجازات هاي تعيين شده در حوزه اداري و دستگاه هاي 
اجرایي مي گوید از زمان اعالم این بخشنامه رعایت نكردن 
شيوه نامه هاي بهداشتي و ضوابط ابالغي ستاد مدیریت 
كرونا از سوي كاركنان و مدیران اجرایي تخلف به شمار 
مي رود و به وزارتخانه ها اختيار داده شد كه با این تخلف 

برخورد كنند.

 محمدحسين قرباني، مشاور وزیر بهداشت در گفت وگو با همشهري: تعيين مجازات براي 
متخلفان، اهرم بازدارنده  براي كاهش موارد ابتال و نظارت بر اجراي پروتكل هاي بهداشتي است

با ابالغ بخشنامه اجرایي از سوي دولت، نادیده گرفتن پروتكل هاي پيشگيري از كرونا از این پس مجازات دارد

مجازات كرونايي آمد
یادداشت

پيمان حاج محمود عطار
حقوقدان

ادامه در 
صفحه 17

 رعايت پروتكل هاي بهداشتي حق شهروندي است
محمدحسين قرباني، نايب رئيس پيشين كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي و مشاور 
وزير بهداشت، معتقد است تعيين مجازات براي متخلفات ديرهنگام انجام شد، اما باز هم اقدامي است كه 
مي تواند در پيشگيري از ابتال تأثير گذار باشد. او در گفت وگو با همشهري مي گويد: »رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي با توجه به وسعت شيوع اين بيماري، يكي از حقوق شهروندي است و به عنوان حق الناس شناخته 
مي شود و همه بايد رعايت كنند.« به گفته او، كوويد-19 بيماري نوپديدي است و مردم براي زندگي طوالني 
مدت با اين ويروس بايد خودشان را آماده كنند: »رعايت پروتكل هاي بهداشتي در فضاهاي عمومي مهم 
است اما مهم تر، فضاهاي سربسته اداري اســت كه بايد پروتكل هاي سختگيرانه براي پرسنل و مجموع 
كاركنان درنظر گرفته مي شد. دستورالعمل جديد كه شامل مجازات براي تخلف هاي كرونايي هم در همين 
راستاست. مردم به رفاه طلبي عادت كرده اند، درحالي كه براي مقابله با اين بيماري، بايد قوانيني وضع شود 
و حداقل هاي برخورد با متخلفان اعمال شود. مجازات تعيين شده هم متناسب با نوع جرم است.« او مي گويد 
در برخي كشورها مثل هند و پاكستان، برخوردهاي فيزيكي با قانون شكنان كرونا صورت مي گيرد درحالي كه 
در كشور، اينطور نيست و مجازات ها متناسب با تخلفات است: »مجازات هاي تعيين شده حداقلي و گام 
اول اجراي قوانين است. بايد منتظر ماند كه در اجرا به چه صورت پيش مي رود، قطعا دچار فراز و فرودهايي 
مي شود اما مجازات ها، اهرم بازدارنده است تا بتواند در سيستم نظارتي و حاكميتي اعمال شود و در نهايت 
منجر به اشاعه فرهنگ همكاري و كاهش موارد ابتال مي شود.« مشاور وزير بهداشت مي گويد كه اجراي اين 
قوانين سخت است اما همين كه خود سازمان ها مسئول نظارتند اتفاق خوبي است و الزم نيست كه حتما 
در همه امور وزارت بهداشت ورود پيدا كند. به گفته او، ادارات حتي مي توانند براي كساني كه پروتكل ها 
را رعايت نمي كنند، به اضافه كاري ها اضافه كنند و از مرخصي ها كم كنند: »اين شروع خوبي براي بزرگ تر 
كردن دايره رعايت پروتكل هاي بهداشتي است. هرچند كه الزم است وسايل حفاظتي مثل ماسك و مواد 

ضدعفوني كننده هم در اختيار كاركنان قرار گرفته و بودجه هايش درنظر گرفته شود.«

ظر
ن
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تثبیت فاصله نرخ مصوب و بازار گوشت و مرغ رکود  بازار محصوالت فوالدی تشدید شد باال ماندن قیمت برنج و مهلت 10 روزه وارد کنندگان 

دپوي برنج هاي وارداتي در گمركات كشور و رشد هزینه تمام شده توليد برنج ایراني زمينه افزایش 
قيمت انواع برنــج توليد داخل و وارداتي در بازار خرده فروشــي را فراهم كرده اســت. به گزارش 
همشــهري، حذف ارز دولتي و مشــكالت تخصيص ارز و ترخيص برنج هاي خارجي از گمركات 
كشور، موجب رشد 3 برابري نرخ هر كيلوگرم برنج خارجي در بازار شده است. این افزایش قيمت ها 
زمينه رشــد تقاضا و گراني انواع برنج ایراني در بازار خرده فروشــي را فراهم كرده اســت. كاهش 
50درصدي ترخيص و نياز 3برابري ریالي واردات برنج خارجي طي 5ماه نخست امسال موجب شد 
تا ستاد تنظيم بازار در مصوبه اخير خود براي رفع مشكل رســوبي برنج هاي وارداتي در گمركات 
كشور، واردكنندگان را به ترخيص برنج هاي وارداتي رسوبي بنادر كه تا قبل از 31مرداد وارد بنادر 
و گمركات شده )داراي قبض انبار یا اعالميه ورود( بدون هرگونه محدودیت تخصيص و تامين ارز 
موظف كند. در این مصوبه آمده ترخيص سفارش هایي كه تا قبل از 31مرداد ارز آنها تامين و حواله 

شده نيز مشمول ممنوعيت فصلي نيست.

با وجود رشد توليد و عرضه و اعالم نرخ مصوب انواع گوشت قرمز و مرغ، فاصله قيمت خرده فروشي و 
مصوب این اقالم در بازار خرده فروشي باال مانده است. به گزارش همشهري، قيمت خرده فروشي هر 
كيلوگرم مرغ در تهران حدود 19هزار تومان، گوشت مخلوط گوساله 90 تا 95 هزار تومان و گوشت 
گوســفندي در محدوده 100هزار تومان باقي مانده است. بررسي قيمت ها در بازار خرده فروشي 
محصوالت پروتئيني نشــان مي دهد كه قيمت هر كيلوگرم مرغ در تهران در محدوده 18هزار و 
700 تا 19هزار تومان بوده و هر كيلوگرم ران مرغ با قيمت حدود 17هزار و 500تومان به فروش 
مي رســد. همچنين قيمت هر كيلوگرم گوشت شقه گوســفندي در محدوده 100هزار تومان و 
گوشت گوساله مخلوط نيز حدود 90تا 95هزار تومان است. این در حالي است كه قيمت مصوب 
هر كيلوگرم مرغ در ســامانه اطالع رســاني قيمت كاال و خدمات 15هزار تومان، گوشت گوساله 
مخلوط 69هزار تا 79هزار و 400تومان و گوشت مخلوط گوسفندي 84هزار و 700 تا 98هزار و 

500تومان اعالم شده است.

با فروكش كردن تب گراني انواع محصوالت فوالدی در بازار، نرخ خرده فروشي این اقالم طي 2هفته 
گذشته تثبيت و ركود بازار تشدید شد. به گزارش همشهري، نوسان نرخ ارز و رشد تورم طي 3ماه 
نخست امسال زمينه افزایش بي رویه قيمت انواع تيرآهن، ميلگرد، ورق، نبشي و قوطي را در بازار فراهم 
كرده، اما مسئوالن از تشدید ركود حاكم بر بازار این اقالم خبر مي دهند. رئيس اتحادیه فروشندگان 
آهن و فوالد تهران با اشاره به ركود بازار آهن و فوالد گفت: بازار آهن نيز همانند سایر بازارهایي كه در 
ركود هستند وضعيتي مشابه دارد. اگر قرار است ركود در ساخت وساز و مصالح ساختماني را شاهد 
باشيم، بازار آهن نيز نمي تواند از این وضعيت مستثنا باشد. حميدرضا رستگار با بيان اینكه باید براي 
ساخت وساز و مصارف فوالدي برنامه ریزي مناسبي صورت گيرد، افزود: كارخانه هاي فوالد و آهن 
متوقف نمي شوند بلكه باید این كارخانه ها شمش را تبدیل به فوالد و ایجاد اشتغال كنند. او ظرفيت 
توليد و صادرات ساالنه فوالد كشــور را 11ميليون تن دانست و افزود: برخي دستورالعمل هایي كه 

براي فوالد صادر مي شود، غيرمنطقي است.
          قیمت برخی انواع گوشت گوساله و گوسفندی در بازار قیمت خرده فروشی  برخی انواع برنج  ایرانی در فروشگاه های اینترنتی             قیمت برخی انواع محصوالت فوالدی در بازار خرده فروشی 

فوت وفن

راسته بازار

كمبود و افزایش قيمت انواع الســتيك 
خــودرو موجب احتــكار و عرضه برخي 
الســتيك هاي بي كيفيت تاریخ مصرف 
گذشته یا مخدوش به مشــتریان شده 
اســت. ایــن شــرایط موجب شــده تا 
خرید الســتيك هاي نو و تشخيص آن 
از الســتيك هاي انبار شــده به یكي از 
دغدغه هاي خودروسواران تبدیل شود، 
براي تشخيص الستيك هاي تازه توليد 

شده از انباري باید به نكاتي توجه كنيد.
  هنگام خرید الســتيك خودرو توجه 
داشته باشيد كه به  دليل شــرایط آب و 
 هواي گــرم و جاده هاي پر دســت انداز،

رعایــت نكــردن ســرعت مطمئنــه، 
خانواده هاي پرجمعيت و تكميل ظرفيت 
كامل خــودرو توســط افــراد خانواده، 
الســتيك هاي به اصطالح عمــر كرده، 
مي تواند باعث بــه خطر افتــادن جان 

سرنشينان شوند.
  متأسفانه مشــكالت توليد و تامين و 
نابساماني عرضه انواع الستيك خودروهاي 
سبك سواري و سنگين و تجاري موجب 
شده اســت تا این روزها بازار عرضه انواع 
الستيك بي كيفيت، تاریخ مصرف گذشته 

و قاچاق بيش از گذشته داغ شود.
  این الستيك هاي بي كيفيت كه با نام 
الستيك هاي انباري شناخته مي شوند، به 
دالیل مختلفي نظير توقيف محموله هاي 
قاچاق،  فروش  نرفتن در یك كشــور به 
دالیل مختلف و انتقال آنها به كشور ثالث 
یا الستيك هایي كه در یك سري ساخت 
كارخانه مشــكل فني داشــته و توسط 
توليد كنندگان به كشور هاي جهان سوم 
قاچاق مي شــوند، توســط فروشندگان 
جزء با قيمتي در حــدود 10 تا 20 هزار 
تومان كمتر از آنهایي كه تازه توليد شده 
از عمده فروشان الستيك خریداري و به 

مشتریان عرضه مي شود.
  از سوي دیگر گرچه خودروسازان براي 
مشخص كردن زمان توليد الستيك ملزم 
به ثبت تاریخ ساخت هستند اما متأسفانه 
در برخي مــوارد این تاریــخ به گونه اي 
روي الســتيك ها درج شــده كه توسط 
مصرف كننده به راحتي قابل تشــخيص 

نيست.
   هنگام خرید الســتيك خودرو توجه 
كنيد كه در جداره بيروني یك عدد چهار 
رقمي درج شده كه مشخص كننده زمان 
توليد آن اســت. در این عدد كه براساس 
ســال و هفته توليد مشــخص مي شود، 
2رقم اول تعداد هفته و 2 رقم آخر سال 
توليد را نشــان مي دهد. مثال درج عدد 
2106 روي الستيك به معناي آن است 
كه این الستيك در بيست و یكمين هفته 
ســال2006 توليد شــده و اگر این عدد 
سه رقمي باشد، به معناي توليد آن قبل از 

سال 2000 است.

   اگــر قصد خرید لوســتر و آبــاژور یا 
آیينه و شمعدان منزل یا محل كارتان را 
دارید، توجه داشته باشيد كه در كوچه و 
پسكوچه هاي راسته بازار خيابان ابوسعيد 
كه تا خيابان 15خرداد نيز امتداد دارد پر از 
مغازه ها و پاساژهاي لوستر، آباژور و آیينه 
و شمعدان فروشي در طرح ها، مدل ها و با 

قيمت و كيفيت متفاوت است.
   راســته بازار خيابان ابوسعيد یكي از 
معدود مراكز بزرگ عرضــه این اقالم در 
كالنشــهر تهران اســت كه در آن عالوه 
برانواع لوســتر، آباژور، چــراغ خواب و... 
مدل هاي مختلف آیينه و شــمعدان در 
طرح هــا و رنگ هاي مختلــف نقره اي، 
طالیي، كریستال و... در اختيار مشتریان 
قرار مي گيرد و اگر به  دنبال نوع خاص و 
لوكس اینگونه محصوالت هســتيد نيز 
مي توانيد آن را از لوكس فروشي هاي این 
راسته بازار البته با قيمت باالتر تهيه كنيد.

   بيشتر شهرت این راسته بازار به  دليل 
فروش آیينه و شــمعدان هایي است كه 
در برخي مدل هاي نفيــس قيمت هاي 
بسيار باالیي داشته و اغلب مشتریان آن 
را زوج هاي جواني تشــكيل مي دهند كه 
به  دنبال تشكيل زندگي مشترك بوده و 
آیينه و شمعدان مرغوب را ازجمله لوازمي 
مي دانند كه قرار است سال هاي سال در 

زندگي مشترك آنها حضور داشته باشد.
   در این راسته بازار انواع لوستر، آباژور 
و چراغ  روشــنایي وارداتي و توليد داخل 
با قيمت هاي متفاوت به مشتریان عرضه 
مي شود. گرچه راسته بازار الله زار بورس 
اصلي خرید انواع محصوالت روشنایي و 
كاالي برقی محسوب مي شود اما بورس 
لوستر، آباژور و آیينه و شمعدان خيابان 
ابوسعيد نيز از راسته بازارهاي مطرح براي 

فروش اینگونه اقالم است.

تشخیص الستیك  نو از انباري

بورس لوستر و آباژور ابوسعید 

طي روزهاي اخير انتشار فهرست قيمت هاي نجومي 
انواع كودهاي شــيميایي مورد تعهد دولت و نيز انواع 
سموم دفع آفات گياهي از سوي مراجع مسئول دولتي 
كه براساس ارز نيمایي قيمت گذاري شده، سر وصداي 
زیادي به پا كرده اســت. قيمت هاي درج شده در این 
فهرست بعضا 3 تا 5برابر قيمت قبلي این محصوالت 
اســت و این امر نگراني ها نسبت به جهش هزینه هاي 
توليد در بخش كشاورزي و تبعا تهدید امنيت غذایي 
را بيشتر كرده اســت. تعدادي از كارشناسان و فعاالن 
اجتماعي بخش كشاورزي اخيرا در نامه اي، این تصميم 
دولت را »نشــان از بي تدبيــري، بي توجهي مفرط و 
عدم تجزیه و تحليل كارشناســي پيرامــون عواقب 
سخت و سنگين این مصوبه« دانسته  و هشدار داده اند 
كه »بي گمان در آینده اي نزدیك پيامدهاي بســيار 
ناخوشایند این سوءمدیریت را بر زندگي كشاورزان و 
توليدكنندگان و همه عواملي كه در خدمت این صنعت 
توليدگر بزرگ هستند و نيز جامعه مصرف كننده شاهد 
خواهيم بود«. در بخشي از این نامه آمده است: »تامين 
بخش عمده نيازهاي غذایي كشور و حتي صادرات و 
ارز آوري باالي این بخش، آن هم در دوران ابالغ شعار 
رونق توليد و جهش توليد و از همه مهم تر اقتصاد بدون 
نفت كه بر دوش كشاورزان و توليدكنندگان و فعاالن 
این عرصه است تحت شــرایط ظالمانه حاضر چگونه 
امكان پذیر است، آن هم بدون تغيير و مدیریت قيمت 

نهایي محصول!؟«

تهديد امنيت غذايي؛ پيامد گراني نهاده ها 
افزایش شــدید قيمت نهاده هاي كشــاورزي با انتقاد 
شــدید نظام صنفي كشــاورزي روبه رو شــد. مشاور 
نظام صنفي كشــاورزي و منابع طبيعي كشور ضمن 
انتقاد از افزایش 3 تا 5 برابري نرخ هاي مصوب سموم 
و كودهاي شيميایي در آستانه فصل زراعي، این اقدام 
دولت را شوك بزرگي به جامعه كشاورزي توصيف كرد 
و گفت: كشاورزان در چند ســال اخير به اميد بهبود 
شرایط نسبت به ســال قبل اقدام به كشت مي كردند 
ولي متأسفانه سال به سال وضعيت بدتر شده، در حدي 
كه امسال با توجه به افزایش 5برابري قيمت كودهاي 
شيميایي فسفاته و پتاسه و افزایش حدود 3 تا 5برابري 

سموم به عنوان مؤلفه هاي مهم توليد، كشاورزان دیگر 
قادر به ادامه كار و كشــت گندم، كلزا، چغندر و دیگر 
محصوالت اساســي كشاورزي نيســتند. سيدجعفر 
حسيني با اشاره به سياســت دوگانه دولت در زمينه 
افزایش قطره چكاني قيمت  خرید تضميني محصوالت 
كشــاورزي در برابر افزایش یك شبه و ناگهاني قيمت 
نهاده هایي چون كود و ســم، تصریح كرد: اگر شوراي 
اقتصاد تا پایان شــهریور قيمت تضميني محصوالت 
كشاورزي را متناسب با افزایش هزینه هاي توليد تعيين 
و اعالم نكند كشــاورزان به هيچ عنوان اقدام به كشت 
گندم و كلزا نمي كنند، چون جيبشان خالي شده و حتي 
توان خرید بذر را نيز ندارند. این فعال بخش خصوصي 

 قيمت جديد سموم  کشاورزی
افزایش قیمت چشمگیر سم و دیگر ملزومات مورد نیاز کشاورزان از ابتداي امســال به قدري شدید بوده که بسیاري از 
کشاورزان و باغداران را با چالش جدي بر سر ادامه کشت برخي محصوالت مواجه کرده است. گفته مي شود حتي کشاورزاني 
که براي کشت در سال  جاري برنامه ریزي کرده و سرمایه کنار گذاشته بودند، از افزایش قیمت یكباره موادی همچون سم تا 
200درصد شوکه شدند و از برنامه ریزي هاي قبلي کشت خود نیز بازماندند. حتي تا پیش از اعالم نرخ هاي جدید نیز خرید 
کود و سم براي برخي از کشاورزان به دشــواري امكان پذیر بود. بسیاري از سموم مانند سم علف کش پاراکوات از 30هزار 
تومان در سال گذشته به 70هزار تومان، سم حشره کش موونتو از 200هزار تومان به 580هزار تومان و سم سایپرمترین از 
70هزار تومان سال زراعي گذشته به 140هزار تومان رسیده و حتي بنا به گفته کشاورزان در زمان طغیان آفت، پیدا کردن سم 
با همین قیمت ها نیز ممكن نبوده است. اما حاال قیمت هاي جدید مصوب اعالم شده است و باید دید آیا نرخ جدید مي تواند 
آرامش را به بازار بازگرداند یا خیر؟ براساس مصوبه جدید شوراي اقتصاد قیمت سم دلتامترین که در اردیبهشت 47هزار 
تومان بود، در شهریور به 107هزار تومان رسیده، فنیتروتیون از 108 هزار تومان اردیبهشت ماه به 434 هزار تومان رسیده 
و اکسي کلرور مس که در اردیبهشت 44هزار و 500تومان بود به 130هزار تومان رسیده است. این نرخ هاي مصوب سازمان 

حمایت است و گفته مي شود در بازار، قیمت ها بعضا بیش از این است.

شوراي اقتصاد اخیرا در مصوبه اي قیمت 
جدید برخي کودها و سموم کشاورزي را اعالم 

کرده و به گراني پنج ماهه این محصوالت در 
بازار رسمیت بخشیده است؛ تصمیمي که به 
باور کارشناسان هزینه هاي تولید در بخش 

کشاورزي را افزایش خواهد داد 

قيمت سم و كود رسما 3تا5 برابر افزایش یافته است

تهديد امنيت غذايي

چند و چون

حذف فرش دستباف از سبد خانوارهای ایرانی 

تحریم هاي اقتصادي در حالي موجب 
از دســت رفتن بازار آمریكا به عنوان 
عمده تریــن مقصــد صادراتي فرش  
دستباف ایراني شده است که در بازار 
داخلي نیــز متاثــر از افزایش هزینه 
تمام شده تولید، نرخ باالي تورم و کاهش 
قدرت خرید مشتریان، بازار این هنر صنعت ایراني روزگار خوشي 
ندارد. عالوه بر این، شــیوع کرونا به بازار فرش ایراني در بازارهاي 
داخلي و خارجي آسیب زده است. با سیدمجتبي عراقچي، رئیس 
اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف تهران گفت وگو کرده ایم.

وضعیت کنوني بازار فرش دستباف چگونه است؟
به دليل تشدید ركود حاكم بر بازارهاي صادراتي و افت شدید صادرات 
فرش دستباف ایراني، بازار داخلي این محصول نيز راكد است، چرا كه 
حدود 90 تا 95درصد فرش دستباف ایراني صادر مي شود. با این روند 
وقتي صادراتي براي فرش دســتباف وجود نداشته باشد، وضعيت بازار 
داخلي نيز مساعد نخواهد بود. به این معنا كه حتي فرش هاي كهنه منازل 
نيز كه تعویض مي شود، باید صادر شود. از آنجا كه اكنون صادرات فرش 
با مشكل مواجه شده، صادركنندگان قادر به نقل و انتقال پول نيستند و 
دولت نيز به صادركنندگان فشار آورده تا ارز حاصل از صادرات فرش را به 
كشور بازگردانند كه عمال صادرات فرش دستباف متوقف شده است. از 
سوي دیگر شيوع كرونا موجب توقف یا كاهش شدید مبادالت تجاري و 
پروازها شده است كه این امر رسيدن فرش به مقاصد صادراتي را با مشكل 
مواجه كرده است. با این روند ركود شدید صادرات موجب تشدید ركود 

در بازار داخلي فرش دستباف شده است.
تأثیر کاهش قدرت خرید مردم بر بازار فرش دستباف 

چگونه بوده است؟
عالوه بر مشكالت صادرات و توليد فرش دستباف ایراني، كاهش ميزان 
درآمد و قدرت خرید مردم نيز در تشدید ركود بازار این كاال مؤثر بوده 
است، به نحوي كه اكنون فرش دستباف از سبد خرید كاالي خانوارهاي 
ایراني خارج شده و جاي خود را به سایر كفپوش هاي ارزان قيمت تر مانند 
موكت و فرش ماشيني داده است. با این روند اكنون بازار فرش دستباف 
با ركود خيلي وحشتناكي مواجه شده و هيچ كس در زمينه خرید فرش 

سرمایه گذاري نمي كند.
میزان افت فروش فرش دستباف نسبت به سال گذشته 

چقدر بوده است؟
شاید بتوان گفت كه ميزان فروش فرش دستباف ایراني نسبت به سال 
گذشته در بازار داخلي حدود 80درصد افت كرده كه این امر تأثير منفي 
بر ميزان توليد فرش داشته اســت. به دليل توليد نشدن فرش دستباف 
در كارگاه هاي متمركز و سهم عمده تك بافي در منازل از مجموع توليد 
این كاال امكان دپوي آن براي عرضه هنگام بهبود شرایط بازار نيز وجود 
ندارد. وقتي بافنده نتواند فرش خود را بفروشد نمي تواند نسبت به خرید 
مواداوليه و توليد مجدد فرش اقدام كند. تنها در برخي كارگاه هاي متمركز 
یا فرشــبافان تحت پوشش آستان قدس رضوي اســت كه توليد فرش 
همچنان ادامه دارد و فرش هاي توليدي دپو مي شود. از سوي دیگر این 
فرش ها نيز در حرم امام رضا)ع( مورد استفاده قرار مي گرفت كه با شيوع 
كرونا و كاهش تعداد زائران حرم، اكنون كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد.

چرا با وجــود افت 80درصدي فــروش، قیمت فرش 
دستباف کاهش نیافته است؟

به دليل كاهش شدید توليد، تشدید ركود و افت فروش فرش دستباف 
تأثيري در كاهش قيمت این محصول نداشته است. عالوه بر این رشد 
هزینه تمام شده توليد فرش دستباف را شاهد بوده ایم. حدود 85درصد 
قيمت تمام شده توليد فرش دستباف دستمزد كارگر و حدود 15درصد 
آن هزینه مواداوليه است كه امسال تقریبا به 2برابر افزایش یافته است. 
افزایش دستمزد كارگران فرشــباف به تبع رشد نرخ تورم موجب رشد 
هزینه تمام شــده توليد فرش و گراني این محصول شده است. در واقع 
تشدید تورم باعث ركود بازار فرش دستباف شــده است، چرا كه قشر 
كم درآمد و متوسط جامعه قادر به خرید این محصول نيستند. در زمينه 
مواداوليه نيز تنها ابریشم است كه بخشي از آن از طریق چين وارد مي شود 
و مشــكلي در زمينه تامين ارز و واردات آن وجود ندارد و اكنون اغلب 
مواداوليه مورد نياز توليد فرش دستباف در داخل كشور تامين مي شود.

دربــاره عواقب بي توجهي به بخش توليد هشــدار داد 
و افزود: در شرایط دشــوار تحریم و جنگ اقتصادي و 
مشكالتي كه بر ســر راه واردات ایجاد شده، مسئوالن 

چگونه مي خواهند كاالهاي اساسي را تأمين كنند؟

ريشه هاي افزايش قيمت
بين 70 تا 80درصد سموم كشــاورزي مورد استفاده در 
كشور از توليدات داخلي تامين مي شود، اما كارخانه هاي 
داخلي براي توليد ســم باید مواد تكنيكال به این سموم 
اضافه كنند كه این مواد از خارج كشــور وارد مي شود و 
تغيير سياست هاي ارزي نخستين متهم افزایش شدید 
قيمت ها در بازار است. اما به اعتقاد كارشناسان این عرصه، 
اشــتباهات در تصميم گيري ها بيش از تغيير قيمت ارز 
تخصيصي بحران ساز بوده اســت. كارشناسان معتقدند 
دولت تا پيش از این، از یك طرف بــه بهانه كمبود و نياز 
داخلي، صادرات سموم كشــاورزي به خارج از كشور را 
ممنوع كرده بود و از سوي دیگر براي بعضي سموم آماده 
مصرف- نه تكنيكال ها-  كه مشــابه آن در داخل كشور 
توليد مي شود ارز 4200توماني اختصاص داده بود. به این 
معنا كه توليدكننده داخلي تنها براي تامين مواد تكنيكال 
كه 30درصد هزینه توليد را شامل مي شود، یارانه دریافت 
مي كرد و واردكننده و در حقيقت شركت  خارجي طرف 
معامله، براي كل پروسه توليد                محصول! سياستي كه در 
كنار تحریم هراسي منجر به واردات بي رویه سموم از چين 
و هند و انبار كردن این محصوالت براي 2ســال شد و به 
نوعي توليدكنندگان داخلي را با چالش مواجه كرد. با این 
حال وفور سموم وارداتي ارزان، هم موجب ارزاني و مصرف 
بي رویه در داخل شد و هم قاچاق به خارج را افزایش داد و 
انبارها را از سموم خالي كرد. حذف ارز دولتي واردات قطعا 
شرایط را تغيير خواهد داد اما پيامد این تصميم نيز جز 

افزایش قيمت در بازار نخواهد بود.

حذف ارز دولتي زود بود
دونرخي بــودن ارز و اختصاص یارانه بــه واردات برخي 
كاالها با هدف كمك به اقشار آسيب پذیر، سياستي است 
كه همواره مورد انتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي 
قرار گرفته اســت. به بــاور اقتصاددانان و كارشناســان 
بازار، رقابت تنها عاملي است كه مي تواند در كنار بهبود 
كيفيت محصوالت به تنظيم بازار و حتي كاهش قيمت ها 
كمك كند، اما در شــرایطي كه تحریــم و محدودیت 
صادرات، دولــت را به اتخاذ سياســت هاي انقباضي در 
زمينه تخصيص ارز واداشته و تامين ارز نيمایي و صادراتي 
براي واردكنندگان به راحتي امكان پذیر نيست، افزایش 
چندبرابري نرخ ارز پایــه واردات، بازار را با جهش قيمت 
روبه رو كرده است. رئيس اتحادیه فروشندگان مواداوليه 
كشاورزي و لوازم باغباني و بهداشتي دامي در این زمينه 
گفت: بازار به رقابت نياز دارد تا جنس خوب توليد و وارد و 
قيمت ها تنظيم شود. بسته بودن درها باعث ایجاد رانت و 
نجومي شــدن قيمت ها مي شــود، اما به نظــر من قطع 
اختصاص ارز دولتي به واردات، زودهنگام بود. محمدتقي 
نجم آبادي با تأكيد بر این نكته كه نباید اجازه داد سونامي 
قيمت ایجاد شود، افزود: حتي در زماني كه این تصميم 
نهایي نشده بود شاهد افزایش شــدید قيمت ها در بازار 
بودیم، به طوري كه سم 79 هزار توماني به 200 هزار تومان 
رسيد و سمي كه كشاورزان تا چندماه قبل 85 هزار تومان 
مي خریدند به 185هزارتومان رسيد. این مسئول صنفي 
كاهش توليد را از تبعات چنيــن تصميمي عنوان كرد و 
افزود: بشخصه با اختصاص یارانه موافق نيستم اما تغييرات 
باید به صورت قطره چكاني، تدریجي و مرحله به مرحله رخ 
دهد. حذف ناگهاني ارز، ســونامي قيمت ایجاد مي كند 
و كشاورز ممكن است مجبور  شود توليد خود را كاهش 
دهد. به باور این كارشناس و مقام صنفي، كنار كشيدن 
دولت از و واگذاري كار به توليدكننده، واردكننده، تجار 
و بازار، تنها راهي است كه به واقعي شدن قيمت ها و پایان 

رانتخواري مي انجامد.

افزایش قیمت کود و سموم کشاورزي از ماه هاي 
ابتداي امسال و در حالي  که کشاورزان در نیمه 
فصل کشت بســیاري از محصوالت بودند، آغاز 
شد. با تغییر نوع ارز واردات مواداولیه تولید سموم از دولتي به نیمایي، جهش 
قیمت این مواد در بازار قابل پیش بینــي بود و همین امر زمینه احتكار و گراني 
سموم کشاورزي را فراهم کرد تا جایي  که کشاورزان در خرید کود و سم مورد 
نیاز خود بعضا با 100 تا 200درصد افزایش قیمت مواجه شدند و برخي که توان 
مالي پایین تري داشتند، محصوالت و مزارع خود را بدون سمپاشي رها کردند. 

کارشناســان و فعاالن این بخش از همان زمان نسبت به پیامدهاي این گراني 
هشدار دادند و این انتظار وجود داشــت که با توجه به وابستگي مقوله امنیت 
غذایي کشــور به بخش کشاورزي، تنظیم بازار کود و ســم و سایر نهاده هاي 
 کشــاورزي و دامي، مورد توجه و در اولویت دغدغه هاي مســئوالن، به ویژه 
دو وزارتخانه ذي نفع و تصمیم گیر، یعني وزارت جهادکشاورزي و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت قرار گیرد، اما ابالغ مصوبه اخیر شوراي اقتصاد درخصوص قیمت 
جدید مصوب و افزایش 3 تا 5برابري قیمت کود و سموم کشاورزي، آب پاکي را 

روي دست کشاورزان ریخت.

فرخنده رفائی
خبر نگار

قیمت ) تومان (مشخصات نوع و برند برنج   

195.000درجه 2 - كيسه 10 كيلویی شيرودی- برتر 

140.125كيسه 5 كيلوگرمی هاشمی- حاج تبارك 

295.000اعالء- كيسه 10 كيلوییهاشمی- كيميا 

158.500كشت دوم فریدونكنار- كيسه 5 كيلوییبينام – بهزاد 

161.900دودی- كيسه 4.5 كيلویی هاشمی - گلستان 

269.335درجه یك – كيسه 10 كيلویی طارم – فریدونكنار 

143.900ممتاز- كيسه 4.5 كيلویی طارم- گلستان 

177.000عطری- كيسه 10 كيلویی نيم دانه هاشمی – آقاجانيان 

68.685معطر-كيسه 2.26 كيلویی طارم ممتاز- گلستان 

132.750كيسه 5 كيلویی صدری هاشمی- آقاجانيان 

قیمت) تومان(مشخصات نام محصول 

2.050.000هر شاخه تير آهن 12 

2.600.000هر شاخهتير آهن 18

7.600.000هر شاخهتير آهن30

9.400هر كيلوگرم  ميلگرد 12

4.000هر كيلوگرم ميلگرد  6.5

9.500هركيلوگرم ميلگرد 28 

 x10 15.850 هر كيلوگرمپروفيل

x70 15.700 هر كيلوگرمپروفيل

15.500هر كيلوگرم ورق سياه 2

10.000هر كيلوگرم ورق سياه 10

قیمت) کیلوگرم- تومان(مشخصات نوع گوشت 

100.000الشه كامل شقه گوسفندی 

95.000ران نيم شقه گوسفندی 

89.000سردست نيم شقه گوسفندی 

127.000كامل – پاك كرده ران گوسفندی 

95.000با استخوان راسته گوسفندی 

120.000پاك كرده فيله گوساله  

90.000پاك كرده ران گوساله 

75.000با استخوان ماهيچه گوساله 

75.000پاك كرده سردست گوساله 

65.000-قلوه گاه گوساله 
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شبنم سیدمجیدی
روزنامه نگار

این شماره

صدایزنان

اكتبر سال 2017 عبارت »من هم« يا به انگلیسی 
»Me Too« در فضای مجازی همه دنیا گسترش 
يافت. اين يك نقطــه تاريخی بــرای زنان بود. 
همه  چیز از افشای يك رســوايی جنسی در هالیوود آغاز شــد و جنبشی عمومی 
در دنیا را جرقه زد. هزاران زن از 2كلمه»من هم« اســتفاده كردند تا خودشان را 
به عنوان بازماندگان تعرض يا تجاوز جنسی معرفی كنند. قوانین جديدی وضع شد 
و صاحبان قدرت مجبور شدند عقب بكشند، عذرخواهی كنند و درباره رسوايی های 
جنســی و اتهامات آزار پاسخگو باشند و درنهايت با دســتگیری و مجازات روبه رو 
شوند. جنبش به سراسر دنیا رسید و افقی تازه را در پیش رو قرار داد؛ جنبشی كه از 
»من هم« آغاز شد و به جنبش ديگری با عنوان »حاال چه؟« )Now What( رسید. 
توانايی سیستم های قضايی برای اجرای عدالت مورد بحث قرار گرفت. مشكل اينجا 
بود كه دستگاه های قضا به اندازه ای كامل و قوی نبودند كه از آزارديدگان حمايت 
كافی كنند. درباره اينكه مردان چطور بايد با زنان رفتار كنند، بحث های زيادی شكل 
گرفت. آنها قوانین را نمی دانستند و حتی در مورد نابرابری های جنسی به قدر كافی 
اطالعات نداشتند. در ايران نیز جنبش با تأخیر بیشــتر، اما درنهايت به راه افتاده 
است. زنان به شكل ناشناس يا با اسم و رسم و مشخصات از مردانی نوشتند كه مورد 
تجاوز، تعرض يا آزار آنها قرار گرفته اند؛ از اساتید و سلبريتی ها و هنرمندان نوشتند، 
از مديران شركت ها، نويســنده ها، حتی فعال حقوق زنان... و به طور كل، مردان در 
قدرت. صدای بازماندگان شــنیده شــد. مردی كه تعداد زيادی از زنان در فضای 
مجازی به او اتهام تجاوز زدند، از سوی پلیس دستگیر شد. مردانی از كار در شركت ها 
و مؤسسه های بزرگ بركنار شدند. بعضی مديران پاسخ دادند. چندين بار در جامعه 
تويیتر ايرانی، مردانی به خاطر رفتارهای نامناســب و حرف هايی كه نمی دانستند 
مصداق آزار و خشونت اســت، عذرخواهی كردند. تابو شكسته شد و كم كم مردان 
آزارديده نیز از تجربه های ناخوشايند خود نوشتند و زنانی كه سال ها سكوت كرده 
بودند، رازهای مگوی خود را برمال كردند. امروز ما نیز در نقطه ای تاريخی ايستاده ايم. 
شايد همانطور كه سال های2017 و 2018 سال زنان نام گرفت، سال های 1399 و 
1400 نیز با تغییراتی كه به وجود می آيد بتوانند به عنوان سال های تغییر برای زنان 
ايران شناخته شوند. تغییر در قوانین و نحوه رسیدگی به اين نوع جرائم، تغییر در 
كاهش قربانی نكوهی میان عامه جامعه و افزايش حمايت های قانونی و معنوی از 

آزارديدگان می تواند يك شروع باشد.
امروز اين قوانین چندان كارآمد نیستند و اثبات جرائم نیز بسیار دشوار است. رئیس 
پیشین كانون وكالی دادگستری مركز در اين باره می گويد: »بعد از گذشت سال ها 
افراد متجاوز و سوءاستفاده كنندگان جنسی افشا می شوند كه از بُعد حقوقی و قانونی، 
اثبات اين اتهامات چندان آسان نیست ولی می تواند 2اثر متمايز داشته باشد«. دكتر 

علی نجفی توانا با اشاره به اينكه اين افشاگری ها می توانند با تخلیه روحی، 
روانی و فشارهايی كه سال ها اشخاص آزار ديده به دوش كشیده اند، به 

آنها كمك كند، ادامه می دهد: »اينكه چرا افشاگری ها زودتر صورت 
نگرفته داليل متعددی می تواند داشته باشــد كه مستلزم مطالعه 
دقیق موردی، مصاحبه و بررسی روانشناختی و آسیب شناسانه است. 
بايد اين موضوع را نیز درنظر گرفت كه با توجه به فضای ايجاد شده 
ممكن است افرادی نیز به دروغ به سوءاستفاده جنسی متهم شوند، 

اما درواقع خودشان قربانی بعضی تسويه حساب های شخصی 
باشند«.

به عقیده او يكــی ديگر از آثار افشــاگری ها، نوعی 
زمینه ســازی  بــرای هتك حیثیــت اجتماعی، 
حرفه ای و شخصیت وخانوادگی اشخاصی است 
كه متهم به سوءاستفاده جنسی شده اند. قطعا 
برای اشــخاص متهم نیز ايــن امكان وجود 
دارد كه نسبت به اعاده حیثیت و درصورت 
كذب بودن اين اتهامات، به تعقیب شخص 

افشاكننده اقدام كنند.

او ادامه می دهد: »آنگونه كه قانونی درارديبهشت 1399 در مجلس شورای اسالمی 
برای حمايت از كودكان و نوجوانان در برابر آزارها و خشــونت ها به تصويب رسید 
و طی اين افراد می توانند درباره اين چنین آزارهايی اطالع رسانی كنند، مقامات با 
حفظ اسامی، نسبت به افشای بعضی از مسائل، به ويژه در سوءاستفاده های جنسی از 
كودكان و نوجوانان مساعدت الزم را انجام می دهند و قوه قضايیه هم با ايجاد نهادی 
در اين زمینه موظف است امكانات الزم را فراهم كند. بنابراين با الگو گرفتن از اين 
قانون می توان زمینه ای فراهم كرد كه افراد با حفظ نام به انتشار مستند و مستدل 

اينگونه تعرض ها و تجاوزها اقدام كنند«.
اين حقوق دان به اثر اجتماعی ديگری نیز اشاره می كند؛ »در كشور ما رازداری در 
مورد آزارهای جنسی، بسیار دقیق و قوی اجرا می شود و وقتی خانواده ها در مقابل 
چنین مواردی قرار می گیرند كمتر به طرح دعوی اقدام می كنند و معموال  برای 
حفظ آبروی خود حتی واكنشی نشان نمی دهند. افشای نام متجاوزان يك ُحسن 

بزرگ دارد؛ اينكه قباحت و ترس ناشی از افشاكردن را به حداقل می رساند.«

قانون چه می گوید؟
در قانون مجازات اسالمی برای اثبات جرم جنسی، اقرار، شهادت و علم قاضی مورد 
نیاز است. اما مسئله اينجاست كه در بحث تجاوز جنسی، اقرار متهم علیه خود بعید 
اســت، همچنین از آنجا كه اينگونه جرائم معموال در خفا رخ می دهد، استفاده از 
شهادت شهود هم بسیار اندك است. بنابراين تنها امكان باقیمانده، علم قاضی است. 
علم قاضی نیز با استفاده از گزارش پلیس، نظريه پزشكی قانونی، اظهارات متهم و 

روابط میان متهم و قربانی حاصل می شود.
تجاوز جنسی در قانون مجازات اسالمی، يكی از مواردی است كه با اشد مجازات 
تا حد اعدام مواجه می شود. در واقع هرگاه يكی از طرفین راضی به برقراری رابطه 
جنسی نباشــد و ديگری وی را وادار به ارتكاب اين عمل كند، با تشديد مجازات 
همراه است. اين مجازات شامل تجاوز در حال بیهوشی، خواب يا مستی و همچنین 
تجاوز از طريق اغفال، فريب يا تهديد و ترساندن می شود. اما اين حیله و فريب شامل 
فريب خوردن با مثاًل وعده ازدواج نمی شود. دكتر نجفی توانا در اين باره می گويد: 
»در كشور ما درصورتی كه به صورت مستدل و مستند ثابت شود كه چنین رابطه ای 
وجود داشته و خود شخص با میل و رضايت حتی برای كسب موقعیت اعم از مالی 
و معنوی، استخدام و امتیازات ديگر، اين رابطه را برقرار كرده باشد خود شخص هم 
به جرم رابطه نامشروع و زنا قابل تعقیب ومجازات است«. او ادامه می دهد: »البته 
توجه داشته باشیم كه اين امر مانع از اقدام درخصوص افرادی نیست كه از استیصال 
قربانیان و تالش آنها برای حفظ آبرو، سوءاستفاده می كنند. اگر فردی تحت اجبار 

و اكراه مورد سوءاستفاده قرار می گیرد قضیه فرق می كند«.
دكتر نجفی توانا می گويد: »با اين حال درخصوص حدود و قصاص، هرزمانی 
اين امكان وجود دارد كه طرح دعوا كنیم و اشــخاصی كــه واقعا مورد 
تعرض قرار گرفته انــد می توانند بــا مراجعه با مرجع قضايــی و ارائه 
مدارك و مستندات و مشخصات شخص مورد نظر، چگونگی تعرض را 
توضیح دهند و نسبت به تعقیب شخص اقدام كنند«. تعرضات و آزار و 
اذيت های جنسی بانوان نیز اعم از لمس عمدی بدن زنان و استفاده از 
الفاظ ركیك و هتك حیثیت آنان بر حســب مورد می تواند 
مجازات حبس يا شالق داشته باشد كه به هیچ وجه 

بازدارنده نیست. 
بايد به اينجا فكر كنیم كه بعد از شكست سكوت 
و بعد از اينكه بسیاری از زنان از تجارب زيسته 
خود صحبت كردند، حاال چه؟ بايد بحث را 
به ســطح عمیق تری ببريم و همه زنان و 
مردان از همه نسل ها و اقشار جامعه را 
درگیر اين موضوع كنیم؛ اينكه چگونه 
به اينجا رسیده ايم و چگونه می توانیم 

تغییری مثبت و پايدار ايجاد كنیم؟

نقش آموزش در خانه و مدرسه، در جلوگیری از سوء استفاده های جنسی از كودكان چیست؟

خانواده ها از كالس های آموزش مسائل جنسیتی به 
كودكان استقبال نمی كنند

گفت وگو با ماريا پاسیار روانشناس و بازی درمانگر

بعد از سوءاستفاده جنسی،بچه ها گوشه گیر می شوند، رفتارشان تغییر می كند و شاید بیش از پیش گریه كنند. بچه، بازیگوش، 
اسرارآمیز و خشمگینانه رفتار می كند یا رفتار جنسی ناهنجار و نامناسب با سنش بروز می دهد. در این مواقع شما باید چه كنید؟ 
روانشناسان معتقدند در این مواقع شما به عنوان والدین باید آرام باشید. به او بگویید بی گناه است و هیچ وقت او را مقصر ندانید 
و توبیخش نكنید. آموزش های جنسی به كودكان شاید سخت ترین كاری باشد كه هر پدر و مادری در دوران تربیتی فرزندش با آن روبه رو خواهد بود، اما نتایج 
خیلی خوبی در پرورش فرزندان خواهد داشت. درباره نوع آموزش به كودكان در خانواده و مدرسه برای مقابله با سوء استفاده جنسی، با ماریا پاسیار، روانشناس 

و بازی درمانگر صحبت كرده و از او درباره نقش آموزش در كاهش آسیب ها را جویا شده ایم.

چه سنی برای آموزش های جنسیتی 
مناســب اســت؟ و با چه روش هایی باید این 

آموزش ها را به كودكان داد؟
در هر ســنی، كودكان بايد اطالعات جنسی خاصی 
را درباره جنســیت بدانند. معموال اين آموزش ها از 
سه سالگی شروع می شود. با عروسك و اسباب بازی ها، 
كتاب هايی كه برايشان خوانده می شود و تفاوت پدر 
با مادر و اينكه مادر، بچه به دنیا می آورد و... به شكل ابتدايی با جنسیت آشنا می شوند. 
اين روش های غیرمستقیم ذهن كودكان را آماده آشنايی های بعدی می كند چون بچه 
در اين سن قدرت يادگیری چندانی ندارد. اما از 5سالگی بايد نام درست اعضای جنسی 
بچه ها به آنها گفته شود و خانواده، فرزندش را با اندام خصوصی بدنش آشنا كند. طوری 
درباره تولد نوزاد توضیح دهد كه درك درستی از تولد يك نوزادان داشته باشد و نسبت 
به هويت جنسی خود احساس مثبتی كند. اما از 6 تا 9ســالگی ديگر كودكان بايد از 
تولیدمثل حیوانات و گیاهان درك درستی داشته باشند. تفاوت 2جنس را بدانند و برای 
نامگذاری نواحی جنسی از كلمه های درستی استفاده كنند. در سنین باالتر يعنی بین 9 

تا 13سالگی كودك بايد بداند جنسیت، بخش طبیعی زندگی است و با تغییرات جنسی 
دوران بلوغ آشنا شود و از روند تولیدمثل به درك درستی برسد. همچنین نسبت به مقوله 

سوءاستفاده جنسی آگاهی داشته باشد.
خانواده ها معموال چقدر از چنین كارگاه هایی استقبال می كنند؟

خانواده ها بیشتر از فیلم ها و انیمیشن ها اســتقبال می كنند؛ روش هايی كه به شكل 
غیرمستقیم به آنها و بچه هايشان آموزش می دهد، زيرا برگزاری كارگاه و گفت وگوی 

مستقیم، برای والدين كمی سخت است.
به این فكر كرده اید كه این آموزش ها را در ســطح مدارس هم برگزار 

كنید؟
درنظر بگیريد اين آموزش ها در كالسی سی نفره باشد و يك نفر با آن مخالفت كند. همان 
دانش آموز به تنهايی می تواند جو كالس را به هــم بزند. مديران مدارس نیز از وضعیت 
به هم ريختن جو كالس ها حمايت نمی كنند. با اين حال شروع ابتدايی بهترين سن برای 
اين نوع آموزش ها به حساب می آيد. معموال درباره موارد خاص كه مشكلی در كودك بروز 
می كند، به مسئله آن فرد مشخص و خانواده اش پرداخته می شود. مگر اينكه آن كودك 

بهانه شود و كارگاهی برای آموزش والدين ديگر هم شكل بگیرد.

هم اكنون كارگاه های آموزشی این چنینی در كجا برگزار می شود؟
اين كارگاه ها به دلیل شــیوع ويروس كرونا بسیار كم شــده و خانواده ها هم چندان از 
برگزاری آنالين كالس ها استقبال نمی كنند. اما به طور كلی كارگاه های شناخت جنسیت، 
خودمراقبتی جنســی، آموزش بلوغ برای خانواده ها، فرزندپــروری و... هر دوره برگزار 

می شود و برای هر گروه سنی محتوای آموزشی اين كارگاه ها با يكديگر متفاوت است.
معموال چه زمانی خانواده ها به روانشناس مراجعه می كنند؟ آیا آنها 

می توانند سوء استفاده جنسی از كودكشان را درك كنند؟
معموال خانواده ها از طرح اين مسائل اجتناب می كنند. حتی زمانی كه برای جلوگیری از 
آسیب بیشتر مراجعه می كنند، عالقه ای به بازگو كردن مورد پیش آمده ندارند و بیشتر 
تمايل دارند آسیب ايجاد شده رفع شود و خود را مقصر ندانند. بیشتر روی بهبود درس، 

كم شدن پرخاشگری و... كودكان شان تأكید دارند.
كتاب هایی در این باره وجود دارد كه بتواند به خانواده ها كمك كند؟

بله. كتاب در اين باره زياد است. با همین عنوان آموزش و تربیت جنسی در كودكان و 
نوجوانان شايد با كتاب های زيادی روبه رو شويد. همه اينها می توانند مفید باشند. حتی 
درباره پیشگیری از سوء استفاده جنسی از كودكان هم رفرنس های فراوانی وجود دارد. 

مثال آشنايی با پسران و بلوغ پسران يا آشنايی با دختران و بلوغ دختران و يا آشنايی با 
جنسیت خود كه معموال اين كتاب ها برای كودكان و با نقاشی و رنگ آمیزی همراه است.

اگر مشــكالت كودكان آسیب دیده حل نشــود، در آینده دچار چه 
مشكالتی خواهند شد؟

معموال بسته به جنسیت دچار واهمه هايی نسبت به جنس مخالف خود می شوند. حتی 
در زندگی زناشويی با مشكل روبه رو خواهند شــد. ناامنی و بی اعتمادی يكی ديگر از 
آسیب ها به اين كودكان است. البته اين در فرد می تواند بروز و ظهور انفعالی داشته باشد 

يا به شكل انتقام ظهور كند.
پدر و مادر چطور باید متوجه چنین سوء استفاده هایی شوند؟

پدر و مادر آگاه سريع متوجه تغییرات فرزندان شان می شوند. از ترس در نگاه كردن تا انزوا 
و گوشه گیری می تواند نشانه هايی برای آزارديدن كودكان باشد؛ مثال اگر كودك شاد 
باشد، گوشه گیر می شود. اگر ساكت باشد، نوع نگاه و ترس هايش تغییر می كند، خواب 

آرام ندارد، اشتهايش مختل می شود و... .
چطور می توان فضا را برای حرف زدن بچه ها فراهم كرد؟

پدر و مادر آنقدر بايد با فرزند خود دوست باشند كه هر اتفاقی افتاد سريع به آنها بازگو 
كند. اما همین كه فهمیدند بايد عادی رفتار كرده و به او بگويند كه تقصیركار نیست و اين 
ماجرا ممكن است برای خیلی ها اتفاق بیفتد. به فرزندشان بگويند كه همراهش هستند 
تا مشكلش رفع و فرد متجاوز تنبیه شود. نبايد بگذارند بچه احساس گناه كند، چون اين 

احساس تا آخر عمر همراه او خواهد ماند.
آیا باید هنگام بازی با هم سن و ساالن، بچه ها را كنترل كرد؟

نوع پوشش و نوع بازی بچه ها بايد رصد شود. البته نبايد بچه را متوجه اين نگرانی كرد و 
بايد و نبايد برايش گذاشت كه با چه كسی و چطور بازی كند، بايد از دور مراقب بود. واكنش 
شديد، بچه را حساس می كند. اين تربیت، يكی دو روزه نیست. بايد از ابتدا به بچه ياد داد 
كه مثال هنگام رفتن به سرويس بهداشتی، در را ببندد و كامل لباس هايش را از تن بیرون 
نیاورد و... . به  نظرم وقتی پدر و مادر تصمیم به بچه دار شدن می گیرند بايد آموزش ببینند.

بچه های كار و خیابان نیز از این مسئله مســتثنا نیستند. برای این 
كودكان چه كاری انجام می شود؟

در فعالیت با مؤسسه ايلیا به بچه ها خودمراقبتی و آشنايی با اندام جنسی و... آموزش 
داده می شد. معموال اكثر آســیب ها گريبان اين بچه ها را می گیرد. شايد شهرداری و 
ســرای محالت در كمك و آموزش به اين بچه ها خیلی مؤثر باشند. می دانم خیلی ها 
داوطلب آموزش رايگان هستند، اما اگر شــهرداری فضای الزم را ايجاد كند، داوطلب 

برای آموزش زياد است.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

متهمان آزار در برابر هیأت منصفه مجازی
نظرسنجی از 10فعال عرصه های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی درباره تأثیر افشاگری های مجازی بر جامعه

این روزها نام های بسیاری را می شــنویم؛ نام های آشنا و ناآشنایی كه در 
فضای مجازی به آزارهای جنسی متهم می شوند. گاهی تكذیب و رد ادعاها 
در پی این افشاگری ها می آیند و در سایه سكوت بعضی دیگر، داستان غمبار 
تعرض های جنسی همچنان ادامه دارد. پلیس در یك مورد، یكی از متهمان 
را كه زنان بسیاری او را به تجاوز متهم كرده بودند، دستگیر كرد. اما در بقیه 

شبنم سیدمجیدی- سمیرا مصطفی نژاد- نگار حسینخانی
روزنامه نگار

افراد نمی توانند در فضای مجازی، قانون را در 
دست بگیرند

افشاگری ها در مورد تعرضات، 
تجاوزها و آزارهای جنسی در 
فضای مجازی، ممكن است 
باعث تغییرات خوبی در فضای واقعی شود 
ولی به طور كل معتقــدم اين موارد بايد از 
طريق سیســتم قضايی پیگیری شود. در 
فضای مجازی می توان به خانواده ها و افراد 
در مورد مسئله تجاوز، شــیوه برخورد با 
قربانیان و قوانین و مجازات های مربوط به 
آن صحبت و فرهنگسازی كرد اما نبايد نام 

افراد به اتهام تجاوز قبل از صدور حكم قطعی برده شود. 
در قوانین مــا، اصل بر برائت اســت و درصورت اثبــات بی گناهی، ديگر 
برای آبروی رفته نمی توان كاری كرد. مســئله اصلی اين اســت كه شیوه 
برخوردهای قضايی با چنین مواردی تســهیل شــود، همچنین شرايط 
فرهنگی فراهم و به قربانیان اطمینان خاطر داده شــود كه بتوانند بدون 
ترس و واهمه شكايت خود را مطرح كنند، پرونده تشكیل دهند و به سرعت 

هم به آن رسیدگی شود.
 كشــاندن مســئله به شــبكه های اجتماعی، بســتر را برای اخاذی يا 
تسويه حساب های شخصی فراهم می كند. فضای پلیس و سیستم قضايی 
خیلی مردانه اســت و خانم هايی كه در اينگونه موارد می خواهند شكايت 
كنند، فضا را نامانوس می بینند. شــايد حضور قضات زن، افســران زن، 
بازپرسان و دادياران زن بتواند احســاس آرامش را برای طرح شكايت به 

زنان بدهد. 
همچنین دستگاه قضا بايد شكايت ها را جدی بگیرد تا اعتماد مردم جلب 
شــود. بعد از طی مراحل قانونی، درصورت لزوم، فراخوانی داده شــود تا 
قربانیان احتمالی ديگر نیز شكايت خود را به پلیس مطرح كنند. خود افراد 
نمی توانند قانون را در دســت بگیرند و از طريق فضای مجازی يارگیری 
كنند. البته اثبات ادعاهــای مربوط به تجاوز در دادگاه می تواند دشــوار 
باشد اما با ايجاد علم برای قاضی می توان اين شكايت ها را به نتیجه رساند. 
معتقدم قوانین ما در اين زمینه كمبود و خأل ندارد. مسئله اساسی، تسهیل 
روندهای قانونی، فرهنگسازی و ايجاد شرايط امن، برای قربانیان است تا 

طرح شكايت كنند.

دكتر حسین میرمحمدصادقی
حقوق دان

تغییر قوانین در مورد زنان دور از ذهن نیست
تغییرات در دســتگاه 
قوانیــن  و  قضايــی 
می تواند ايجاد شــود 
اما اين اتفاق بســیار كند خواهــد بود و به 
مسائل بسیاری وابستگی دارد. افشاگری ها 
در فضای مجازی و شــبكه های اجتماعی 
قطعاً تأثیرگذار است؛ چرا كه مخاطب اصلی 
علم حقوق، جامعه است. حتی در نظام های 
حقوقی مثل نظام ما كه مبانی آن شــرعی 
اســت، باز هم جامعه در آن مطرح است. در 
گذشته هم ديده ايم با شكل گیری مطالبه عمومی در مورد برخی قوانین، به 
مرور زمان، قانونگذار مجبور به تغییر آنها شده است. طرح مسائل از سوی عموم 
مردم می تواند باعث هشــیاری قانونگذار شود و دستگاه قضايی را حساس تر 
كند تا به اين موضوعات دقیق تر رســیدگی شود. حتی ممكن است در نحوه 
رسیدگی به اين شــكايات تغییر ايجاد و در مورد الزام به رعايت حتمی متن 
قانون منعطف تر عمل شود. يكی از مشكالت اساسی در رسیدگی به موضوع 
تجاوز، توجه زياد به ادله شاكی و كافی بودن آنهاست و همچنین اينكه اين ادله 
محصور به مواردی مثل وجود شاهد، اس ام اس يا دوربین مدار بسته و... است. 
همین موضوع باعث می شود اثبات آن در بعضی موارد، بسیار سخت باشد. ولی 
وقتی موضوع در سطح گسترده مطرح شود و افراد متعددی يك نفر را متهم 
كنند، قطعاً  نحوه رسیدگی متفاوت خواهد بود و شايد بتوان از ادله جديدی 
استفاده كرد. فردی كه به خاطر افشاگری ها در فضای مجازی دستگیر شد، 
ممكن است در نهايت تبرئه شود. مشخص نیست. ولی همین كه دستگاه قضا 
خودش را مسئول دانست كه وارد اين موضوع شود نشان می دهد كه طرح اين 
مسائل به شكل عمومی می تواند در مواردی موفق عمل كند. هر چند تغییر 
قوانین در مورد زنان يا تصويب قوانین جديد برای جلوگیری از خشونت علیه 

آنها بسیار كند و سخت خواهد بود ولی دور از ذهن نیست.

دكتر وحید جالیی
وكیل پايه يك دادگستری و مدرس دانشگاه

افشاگری ها؛ زنگ خطری برای خاطی و قربانی
 اينكــه قربانیان پس از مدت هــا تصمیم به 
صحبت كردن گرفته اند نوعی آگاهی است؛ 
آگاهی بــه اينكه آنها مقصر آنچــه رخ داده، 
نبوده اند بلكه مقصر فرد متجاوز است. جای 
تعجب دارد كه اســامی افشاشده به افرادی 
در سطوح باالی جامعه و قشر روشنفكر تعلق 
دارد. اين شكل از افشاگری توسط قربانیان، 
مستلزم نوعی شــجاعت و به جان خريدن 
مسائلی است كه در حاشیه رخ خواهند داد. 
اما امیــدوارم اين جنبش برای كســانی كه 
دختران را بی پناه و صرفا ابزاری جنسی درنظر می گیرند كه هركار كه بخواهند 
می توانند با آنها انجام دهند درس عبرتی باشد؛  افرادی كه به دلیل معذورات 
فراوانی كه برای زنان در جامعه وجود دارد بدون هیچ احساس نگرانی به كارهای 
خود ادامه می دهند. اين تأثیری است كه چنین جنبشی می تواند داشته باشد. 
چنین رويدادی برای ديگرانی كه ممكن است در معرض خطر يا تنها نظاره گر 
باشــند نوعی زنگ خطر خواهد بود تا بدانند چنین اتفاق هايی برخالف میل 
دختران و زنان رخ می دهد و آنقدر كه تصور می شــود همه چیز خیر و خوش 
نیست. شايد بتوان افشاگری ها را نوعی آموزش هم درنظر گرفت اما واقعیت اين 

است كه آموزش ها بايد از دوران كودكی و از درون خانواده شروع شود.

شهال اعزازی
جامعه شناس

به فرموده یا خودجوش
مقوله آزار جنسی در تاريخ بشر سابقه ای 
ديرينه  دارد. اما اينكه در اين شرايط ناگهان 
مسئله آزار جنسی مطرح می شود و توفان 
تويیتری راه می افتد، كمی مشكوك به نظر 
می رسد. يكی از متهمان، هنرمند مطرحی 
در ايران اســت. به نظرم ايــن تويیت ها با 
حساب و كتاب خاصی نوشته می شوند. اين 
را می دانیم كه آزار جنسی تنها معطوف به 
هنرمندان و اهل فرهنگ نیست. از سويی 
اين حركت بیشتر به فرموده به نظر می رسد 
تا حركتی خودجوش. اگر در اروپا و آمريكا ماجرای »me too« راه افتاد 
براساس قانون حاكم در آن جوامع، مجازات هايی درنظر گرفته شد كه فرد 

خاطی را به سزای عمل خود  برساند. 
اما در اوضاع كنونی كشــور، آيا پا گرفتن چنین جنبش هايی درســت و 
نتیجه بخش اســت؟ آيا امكان اين وجود دارد كــه در جامعه ای چون ما، 
مدعیان آزارديده به راحتی بتوانند اقرار كنند؟ منكر امكان چنین وضعیتی 
نیستم، اما نبايد به مطامعی كه اين افراد از آن بی نصیب نخواهند بود هم 
نظر كرد؛ شهرت، بهانه ای برای مهاجرت و... باشد. شرم شرقی ما كمی با 
وضعیت موجود غريب اســت. اين اتهام ها در تاريخ سینما از وودی آلن تا 
پوالنسكی و... وجود داشته، اما هیچ گاه باعث حذف اين هنرمندان نشده 
است. بی شك بنا بر قانون اين افراد بايد مجازات شوند، اما شخصیت هنری 
اين افراد را نمی توان با ضعف اخالقی شــان ناديده گرفت. هم اكنون اتهام 
به يكی از هنرمندان بزرگ وارد شــده و اين نگرانــی وجود دارد كه نكند 
توطئه ای در میان باشد تا چهره هنری او مخدوش شود. به نظرم اين ماجرا 

دوطرفه است.
فرهنگ و هنر جريانی نیست كه با چنین اتفاقاتی متوقف شود. حتی جنگ 
هم اين جريان را متوقف نكرد. اما اينكه اهالــی فرهنگ و هنر از اين پس 
آسیب پذيرتر خواهند بود واقعیت است. به نظرم فیلم خوبی از اين سناريوی 

نوشته شده ساخته نخواهد شد.

احمد طالبی نژاد
منتقد سینما

سكوت 
شكسته شد

رئیس پیشین كانون 
وكال: با وجود آثار مثبت 

افشاگری ها درباره آزارهای 
جنسی، اثبات آنها بسیار 

مشكل خواهد بود
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صدایزنان

»من_ هم«؛ مبتكرانه ترین جنبش زنان
فعالیت علیه متجاوزان چه سابقه ای در جهان دارد؟

می گویند هند، افغانستان، سوریه یا عربســتان خطرناك ترین كشورهای جهان برای زن بودن 
هستند. گزارش های رسمی و بین المللی مانند گزارش سال 2018 مؤسسه تامپسون رویترز این 
آمار و رتبه بندی ها را ارائه می دهند؛ گزارش هایی كه با خواندن ابعاد خشونت و ظلمی كه علیه 
زنان در كشورهای یادشده در جریان است، قلبتان به درد می آید، سری تكان می دهید و در دل خوشحال می شوید كه در 
این كشورها زندگی نمی كنید. اما بیایید واقع بین باشیم: این گزارش ها بازتابی بسیار كم سو از واقعیت هستند. اگر واقعیت را 
بخواهید بدانید، از همان لحظه ای كه جنسیت و نامگذاری جنسیت در تاریخ بشر به  خود مفهومی گرفت و از همان لحظه ای 
كه برچسب متفاوت بودن، جنس ضعیف تر، جنس دوم، جنس احساسی تر، نادان تر، بی استعدادتر و هزاران صفت دیگر بر 
زن خورد، دیگر هیچ كجای دنیا برای زن بودن امن نبوده و نیست. اما شاید در آینده ای نه چندان دور وضعیت تغییر كند. به 
لطف آگاه سازی های عمومی، افزایش فرصت ها برای تحصیل و اشتغال زنان، افزایش نقش زنان به محدوده ای فراتر از خانه 
و خانه داری و قانونگذاری های فراجنسیتی، جهان در مسیر تغییر رویكرد به موضوع جنسیت و زنانگی قدم برداشته است. 
مهم تر از همه، به لطف جسارت و شجاعت زنانی كه چشم بر انگ ها و محدودیت های ساختگی و پوچ فرهنگ ها و سنت ها 
بستند و داستان تعرض ها و آزارهای جنسی كه متحمل شده بودند را با صدای بلند بر زبان آوردند، جنبش های بزرگی در 
سطح ملی و حتی جهانی ایجاد و قانون های فراوانی از نو نوشته شد تا شاید به مرور، جهان در آینده به جای امن تری برای 

زنان تبدیل شود.

جنبش #من_هم
اگرچه از آغاز جنبش عدالت خواهی زنان در آمريكا بیش از يك قرن 
می گذرد، اما جنبش من_هم يكی از جديد ترين ابتكارات فعاالن 
حوزه دفاع از حقوق زنان به شــمار می رود. در سال 2007 تارانا 
بورك فعال حقوق زنان از عبارت »من هم« برای افزايش آگاهی 
جامعه و همدردی با قربانیان خشونت و تعرض جنسی استفاده كرد. 
يك دهه بعد، در سال2017 با باالگرفتن افشاگری ها علیه هاروی 
واينستاين به اتهام تعرض و تجاوزهای جنسی متعدد، اين عبارت 
به شعار جنبشــی تبديل شــد كه به تدريج به شكل های مختلف 

بومی سازی شد و در كشورهای ديگر جهان نیز به جريان افتاد.
آلیشیا میالنو، هنرپیشه آمريكايی در آن ســال در تويیتر اعالم 
كرد اگر هر زنی كه مورد تعرض و تجاوز جنســی قرار گرفته، در 

شبكه های اجتماعی از هشتگ »من هم« استفاده كند، می توان 
ابعاد اين جنايت را در ســطح جامعه مشــاهده كرد. درپی اين 
درخواست تعدادی از چهره های مشهور هالیوودی به آن واكنش 
نشان دادند و به مرور میلیون ها نفر در آمريكا اين هشتگ را با هدف 
افشاگری و مبارزه با تعرض و تجاوز در شبكه های اجتماعی مورد 
استفاده قرار دادند. راهپیمايی ها و اعتراضات جمعی فراوانی در پی 
آغاز اين جنبش در شهرهای مختلف آمريكا به راه افتاد. نتیجه اين 
اقدام و پوشش رسانه ای آن اخراج  افراد خاطی كه عمدتا افرادی 
مشهور و ثروتمند بودند و مقابله جامعه با آنها بود. نیويورك تايمز 
در گزارشی اعالم كرد در طول افشاگری های جنبش من_هم در 
آمريكا، دست كم 201 مرد عالی رتبه مقام ها و مشاغل خود را از 
دست دادند و بیش از 50زن و بیش از 70مرد جايگاه شغلی آنها 

سمیرا رحیمی
روزنامه نگار

را پر كردند. از عواقب مثبت اين جنبش می توان به ايجاد تغییر در 
قانون های مختلف كاری، اداری و قضايی اشاره كرد. روايت جمعی 
قربانیان از يك متهم، به سیستم قضايی در اثبات جرم كمك كرد 
و همزمان شناسايی ادعاهای بی اساس با هدف تسويه حساب های 
شــخصی را ساده تر ســاخت. ساده سازی روند شــكايت توسط 
قربانیان، جلوگیری از مجبور ساختن كارمندان جديد به امضای 
نامه عدم افشا، بررسی شكايت ها خارج از فرايند زمانگیر قضايی، 
تعیین جريمه های بسیار سنگین يا حذف معافیت های مالیاتی 
برای افراد و شركت ها درصورت وقوع آزار جنسی در آنها ازجمله 
تغییراتی هستند كه به لطف جنبش »من هم« ايجاد شدند. بیش 
از 80كشور مختلف جهان به شیوه ای مشابه با اين جنبش همراه 

شدند و هرروز زنان بیشتری با اين جنبش همراه می شوند.

تشدید مجازات تجاوز در هندوستان
هندوستان كشــوری اســت كه عالوه بر باال بودن آمار تجاوز و 
تعرض به زنان در آن، ضعف های اساسی قانونی مانع از برخورد با 
متجاوزان شده است. در سال 2013 وقوع جنايت هولناك، تجاوز 
گروهی به دانشجويی بیست وسه ساله در دهلی، باعث شد جنبشی 
وسیع در هند ايجاد شود تا دولت را وادار به تغییر قوانین خشونت 
علیه زنان كند. با پخش شدن خبر اين رويداد هولناك، تظاهرات 
گسترده ای در دهلی و ديگر شهرهای هندوستان آغاز شد و دولت 
مجبور شد برای مهار خشم مردم، قانون جرائم جنسی را تغییر 
دهد و مجازات های سنگین تری را برای تجاوز تصويب كند، اگرچه 
قوانین جديد نیز از نقاط ضعف فراوانی برخوردارند و به طور كامل 
قربانیان تجاوز را تحت پوشش خود قرار نمی دهند. با آغاز جنبش 

#من_هم در جهان، انتشــار اســامی متجاوزين در شبكه های 
مجازی هندوستان نیز آغاز شد، ازجمله لیستی از اسامی 60نفر 
از اساتید مشهور دانشگاهی هند در میان اسامی متجاوزين منتشر 
شد. در سال 2018 هنرپیشــه ای هندی، نانا پاتكار هنرپیشه را 
به تعرض جنســی متهم كرد و اين اقدام جنبش من_هم را در 
هندوستان تسريع كرد و در پی آن زنان زيادی در رسانه و سیاست 
اتهامات مشابهی را مطرح كردند. ام جی اكبر، وزير امور خارجه 

ازجمله افراد متهم به تعرض جنسی در آن سال است.

متجاوز تویی!
جنبشی نخستین بار در نوامبر سال2019 در حاشیه اعتراض ها 
به نابرابري اجتماعی در شیلی ايجاد شد. تصوير گروهی بزرگ از 
زنان با چشم بند كه سرودی به نام »متجاوزی در راهت« را يكصدا 
فرياد می زنند و همزمان حركاتی مشابه را اجرا می كنند، به سرعت 
در شبكه های مجازی پخش شد و سرود اين زنان شیلیايی را به 
ســرودی واحد برای معترضان به تجاوز و تعرض جنســی علیه 
زنان تبديل كرد. اين ســرود و حركات نمايشی آن به سرعت در 
مكزيك، كلمبیا، فرانسه، اســپانیا و بريتانیا در سطحی گسترده 
و توســط گروه هايی بزرگ از زنان به اجرا گذاشــته شد. سرود 
توسط گروه نمايش فمینیستی به نام الستسیس و براساس اثر 
نظريه پردازی آرژانتینی به نام ريتا سگاتو نوشته شده بود. سگاتو 
معتقد است خشونت جنسی بیشتر از آنكه يك مشكل اخالقی 
باشد، يك مسئله سیاسی است. در اين سرود شرح داده می شود 
كه چگونه نهادها، پلیس، نظام قضايی و ساختار سیاسی به صورت 
سیستماتیك حقوق زنان را زير پا می گذارند. در بخش ديگری از 
شعر به بهانه های متنوعی اشاره می شود كه زنان را مقصر وقوع 
تعرض يا تجاوز جلوه می دهد: اين تقصیر من نیســت، يا تقصیر 
جايی كه بودم، يا آنچه به تن داشــتم. متجاوز تويی! براســاس 
گزارش های رسمی، هرروز 42مورد تعرض جنسی در شیلی به 
پلیس گزارش می شود در حالی  كه تنها 25درصد از اين شكايت ها 
به دلیل وجود كلیشه های سنتی و تعصبات فرهنگی، به رسیدگی 

قضايی می انجامند.

 فیلم و سینما چه تجربه ها و مشكالتی درباره ساخت 
آثار مربوط به مسائل آزار زنان دارد؟

 سینما به جامعه
جسارت می دهد 

 گفت وگو با روح اهلل حجازی، درباره فیلم 
»اتاق تاريك« و تجربه ساخت آن

امیر در تپه های اطراف خانه گم شده. اما وقتی پیدا 
می شــود رفتارش تغییر كرده. شب ادراری، تهوع 
و دل درد، مادر و پدرش را به این فكر می اندازد كه 
فرزند خردسال شان در آن دقایق كوتاه ناپدید شدن، زندگی اش دستخوش چه 
اتفاقاتی شده؟ فیلم اتاق تاریك، پنجمین ساخته روح اهلل حجازی است. این فیلم 
كه در سال96 ساخته شده، توانسته جایزه بهترین فیلم جشنواره بین المللی هانوی 
در سال2018 و جایزه بهترین فیلم جشنواره بین المللی كراال هند در سال2018 و 
جایزه بهترین فیلمنامه از جشنواره بین المللی بارسلونا اسپانیا 2018، را از آن خود 
كند. اتاق تاریك تنها نماینده ایران در جشنواره فیلم بلگراد در سال2019 بود. حاال 
پس از 3سال با توجه به افشاگری های توییتری نسبت به آزارگران جنسی، توجه 
به امر آموزش و این فیلم بیشتر شده است. با حجازی درباره ساخت اتاق تاریك و 

توجهش به این موضوع صحبت كرده ایم.

با توجه به اینكه جامعه ما تا امروز چندان 
پذیرای آموزش و طرح مســائلی درباره آزارهای 
جنســی نبوده، با چه پرداخت هایی می توان این 
مسائل را طرح و جامعه را نسبت به آن منعطف تر 

كرد؟ 
در ابتــدای امر بايد به علت شــكل گیری معضل فكر 
كرد. اين مسئله از آن جمله مسائلی است كه جوامع 
سنتی با آن درگیرند. از قضا در همین جامعه هم پرداختن به چنین مسائلی دشوار به نظر 
می رسد. حتی در بعضی از جوامع اروپايی هم حرف زدن درباره اين مسائل تابو است. پس 
بخشی از سكوت در قبال چنین مسائلی عرفی است. بايد فكر كرد كه با چه روشی می توان 
به آن پرداخت. انديشمندان، متفكران جامعه و هنرمندان و بین هنرمندان، آن دسته كه 
مديوم شان تصوير است، شــايد بهتر بتوانند در اين باره به جامعه كمك كنند؛ خصوصا 

به خاطر فراگیری مديوم های تصويری، شايد طرح آن از اين طريق تأثیرگذارتر باشد.
پس به زعم شما سینما بستر مناسبی برای طرح چنین پرسش هایی است.

سینما بهانه ای است كه باقی انديشمندان بتوانند به بهانه فراگیری يك اثر هنری درباره 
موضوعی خاص، نسبت به آن حســاس شــوند. خودم تجربه اين را داشته ام كه آثاری 
اجتماعی بســازم و اين آثار محل بحث جامعه شناســان و روانشناسان شاخص كشور 
قرار گیرد. مثال فیلم »زندگی مشترك آقای محمودی و بانو« در دانشگاه يو سی ال ای 
كه دانشگاه معتبری در جهان است، محل تبادل نظر قرار گرفت. پس با پرداخت هايی 
اين چنینی، می توان تلنگری به جامعه زد و آگاه سازی كرد. هرچند جامعه بداند چه خبر 
است، اما گاهی بايد خبر را مهم جلوه داد تا بیشتر به آن توجه شود. چون بعضی می گويند 
اين مسائل هست، چه لزومی دارد شما هم آن را بازگو كنید؟! به اين دسته افراد بايد گفت؛ 
هنرمند كارش ديدبانی اســت و وقتی به موضوعی می پردازد، يعنی آن موضوع مغفول 
مانده است. هنرمند به موضوعی می پردازد تا بقیه هم بیايند و به آن توجه كنند. مردم با 
اينكه درباره بعضی مسائل اطالع دارند، اما جرأت بیانش را پیدا نمی كنند. سینما می آيد، 

تابوشكنی می كند و برای طرح مسئله به جامعه جسارت می دهد.
خب، گاهی بیان همین مســائل در اثر تبدیل به سیاه نمایی از جامعه 

نمی شود؟ 
معضل وجود دارد و اين به آن معناست كه با بیان آن نمی توان گفت هنرمند سیاه نمايی 
می كند. هنرمند چه اثرش را خلق كند و چه نكنــد، اين اتفاق ها می افتد. آنقدر تا امروز 
پنهانكاری كرده ايم كه به اينجا رسیده كه خاطیان جرأت پیدا كنند كارشان را ادامه دهند. 
وظیفه ما آگاه سازی است تا اگر كسی با چنین ناماليمت هايی روبه رو شد، بداند چطور 

رفتار كند. در فیلم اتاق تاريك همین كار را در قبال خانواده ها كرده ام.
جرقه ساخت چنین فیلمی از كجا زده شد و چرا اتاق تاریك را ساختید؟ 
پیش از اين فیلم هم فیلم های ديگری ســاخته بودم كه نگاهی اجتماعی داشتند؛ مثال 
»زندگی خصوصی آقا و خانم میم« و زندگی مشترك آقای محمودی و بانو كه هر دو آثاری 
اجتماعی هستند و به زعم منتقدان، تحلیلی از جامعه سنتی رو به مدرن ما ارائه می كنند. 
اتاق تاريك هم دور از آن آثار نیست. اين فیلم درباره خانواده ای است كه در رابطه با بچه اش 
با مشكل رو به رو می شود. اين موضوعی بود كه مدتی ذهنم را درگیر كرده بود و دوست 
داشتم درباره آن بگويم. خودم پدر 3بچه  هستم كه يكی شان هم سن و سال بچه فیلم است. 
وقتی از اين پسرم شنیدم كه يكی از دوستانش تصمیم داشته خودش را از بالكن به پايین 
پرت كند، ذهنم مشغول شد. به اين فكر كردم كه يك بچه چرا بايد خودش را بكشد؟ درگیر 
درام شده بودم. همانجا فرضیه تجاوز در ذهنم كلید خورد. پروانه ساخت گرفتم و وقتی 
از وزارت ارشاد متوجه شدند كه تصمیم دارم درباره اين موضوع فیلمی بسازم، ممانعت 
كردند و گفتند پرداختن به اين تابو ممكن نیست. تهديد شدم كه پروانه نمايش نمی گیرم.

نگار حسینخانی
اما فیلم ساخته شد. برای ساخت این فیلم با چه چالش هایی روبه رو شدید؟ روزنامه نگار

در فیلمنامه طوری برخورد كــرده ام كه هم بگويم و هم نگويم كه چــه اتفاقی افتاده؛ 
محدوديتی كه به ناچار باعث خالقیتی برايم شد. دركل، فیلم سختی بود؛ هم اين در لفافه 
حرف زدن و هم نگرانی هايی كه درباره مجوز و ساخت وجود داشت. خب، برای ساخت 
اين فیلم حمايت نشدم و با كمك برادرهايم و وام و فروش ماشینم اين فیلم را ساختم. در 
جشنواره فیلم فجر هم با اينكه به زعم روانشناسان بزرگ و سرشناسی چون دكتر شیری 
و دكتر آذين فیلم مورد قبولی بود، مغفول ماند، درصورتی كه تا آن روز به چنین موضوعی 
پرداخته نشده بود. پشت فیلم به جايی گرم نبود. با اين حال در چند جشنواره خارجی 

جايزه گرفت.
تأثیر اجتماعی فیلم چطور بود؟ 

اين فیلم هم در ادامه كارهای قبلی و به نوعی تابو بود. ما كلی كودك در جامعه داريم، اما 
به اين موضوعات نپرداخته ايم. هنوز هم پــدر و مادرهايی از اينجا يا از خارج ايران برايم 
پیغام می فرستند. در محافل مختلف اين فیلم هنوز نقد و بررسی می شود و معلم ها به آن 
توجه نشان می دهند. خیلی راضی ام از تأثیری كه فیلم بر خانواده ها و افراد مؤثر در نظام 

آموزشی بر جای گذاشته است.
با توجه به شرایط پیش آمده، آیا جنبش ها می توانند به آگاهی جمعی 

منجر شوند و چه مخاطراتی خواهند داشت؟ 
جنبش »me too« در خارج از ايران و ايران قابل تامل است، البته اگر مثل فضاهای ديگر، 
درگیر جو نشود. حركت هايی از اين دست، گاه مورد سوءاستفاده قرار می گیرند و بعضی 
حرمت ها ناديده گرفته می شود. آنچه مسلم است می تواند اين باشد كه با مسائلی از اين 
دست سطحی برخورد نشــود. هدف افرادی كه دست به افشاگری می زنند، نبايد صرفا 
مطرح كردن خودشان باشد. كسانی بوده اند كه درســت، دقیق و عمیق اين موضوع را 
مطرح كرده اند. بايد توجه داشته باشیم كه در اين جنبش دغدغه مطرح شود، نه خود فرد. 
اگر نیت مان درست باشد جواب می گیريم. بايد از زوايای جدی تری به مسئله نگاه كنیم؛ 
نه فقط ايجاد يك جنبش صرف. ما از انديشمندان، هنرمندان و فرهیختگان مان انتظار 
داريم فرهنگسازی كنند. اما مثل هر حركت عمیق ديگری، اين امر نیز زمانبر خواهد بود.

سینما به عنوان یكی از جریان های آگاهی بخش در جامعه تا امروز چه 
تالشی برای آگاهی بخشــی در این باره كرده؟ و به طور كلی این مدیوم با توجه به 
مقاومت جامعه در برابر هر امر ناشناخته و تابو شده ای و با اینكه سانسور رمق آن را 

گرفته است، توانسته دست به چه راه هایی برای گشایش بزند؟ 
واضح است كه سینما در جهان و ايران بســیار مؤثر بوده. سینما، به عنوان فراگیرترين 
هنر با مخاطبانی گســترده و ســینمای ايران با همه بضاعت كم و محدودش، توانسته 
تأثیرگذار باشد. ولی می توانست بیشــتر به اين موضوعات بپردازد. ما در سینمای ايران 
آثار جريان سازی  داشته ايم؛ فیلم »دايره مینا«ی داريوش مهرجويی زمینه ساز تشكیل 
سازمان انتقال خون در ايران شد. يا فیلم »بودن يا نبودن« كیانوش عیاری كمك فراوانی 
به گسترش مقوله اهدای عضو كرد. من هم به حد بضاعتم، با آثاری كه ساخته ام، در مجامع 
فرهنگی و دانشگاهی، موضوعات فیلم هايم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. پس از 
شكل گیری همین موج جديد افشاگری ها درباره آزارهای جنسی، فیلم اتاق تاريك مورد 
بحث قرار گرفته. گروهی در يكی از شبكه های اجتماعی با حضور 4هزار معلم نخبه كشور، 

از من خواستند اين فیلم را تحلیل كنیم.
آیا با توجه به تجربــه موفقی چون اتاق تاریك بازهم ســراغ چنین 
موضوعاتی خواهید رفت یا به نظرتان به عنوان هنرمند كارتان را در این باره كرده اید 

و نیازی به تكرار آن در شمایلی دیگر نمی بینید؟ 
خیلی دوســت داشــتم بعد از اتاق تاريك، دوباره درباره موضوعاتی از اين دست كه به 
دغدغه های اجتماعی مربوط است فیلم بسازم، اما گاهی آنقدر از جانب مديران فرهنگی 
مورد ظلم و ناديده انگاشتن تعمدی قرار می گیريم كه دلسرد می شويم. البته من اين فیلم 
را برای مردم ساخته ام و جوابش را هم گرفته ام. با اين حال تولید چنین فیلم هايی دست كم 
در اكران، نیاز به حمايت مالی دارد. اين فیلم حمايت نشد و هیچ تبلیغ محیطی و تلويزيونی 
از آن صورت نگرفت. از جايی به بعد، جلوی پخش تیزرهای تلويزيونی فیلم را گرفتند. به 
دروغ گفتند فیلم درباره تعرض است، درحالی كه قصه فیلم اصال درباره تعرض نیست، فقط 
فرضیه اش مطرح می شود. متأسفانه فعال انرژی الزم را برای اين كار ندارم و فاصله گرفته ام. 
اما دوست دارم امكانش كه پیش آمد دوباره از اين دست فیلم ها بسازم. من كه جیب پر پول 
و حمايت دولتی ندارم. اما اگر شرايطش فراهم شود حتما دوباره فیلم می سازم. اين مسائل، 
هم در جامعه ما و هم برای ديگر جوامع مهم است. امیدوارم روزی برسد كه مسئوالن تا اين 
اندازه از مردم عقب نمانده باشند. آن روز حتما بايد جشن بگیريم؛ روزی كه بگذارند درباره 

مسائلی كه مردم خودشان به خوبی می دانند حرف بزنیم و كار كنیم.

متهمان آزار در برابر هیأت منصفه مجازی
نظرسنجی از 10فعال عرصه های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی درباره تأثیر افشاگری های مجازی بر جامعه

موارد از سوی دستگاه قضا هیچ گونه واكنشی را ندیده ایم. این افشاگری ها 
عالوه بر آثار مثبتی كه به جا می گــذارد و می تواند حریم امن متجاوزان را 
از بین ببرد، مثل یك شمشــیر دو لبه عمل می كند. محاكمه و صدور حكم 
برای افراد در یك دادگاه غیررســمی مجازی آثار منفی دیگری نیز به جا 
خواهد گذاشت. ما درنظرسنجی از 10فعال عرصه های اجتماعی، فرهنگی 
و حقوقی به تأثیر این افشــاگری ها بر جامعه از ابعاد گوناگون پرداخته ایم؛ 
اینكه جنبش های این چنینی چه تأثیرات مثبت و منفی خواهد داشــت و 

چطور باید هدایت شود؟

ایجاد برجستگی ادراكی در توده مردم
اتفاقی كه اخیرا در ايران افتاده جنبشی 
است كه از سال ها پیش در جهان آغاز 
شــده و آنچه ما امروز در ايران شاهد 
آن هســتیم طبیعتا تأثیر رسانه است. اين 
اتفاق ها به صورت ســنتی در جامعه ايران 
جزو رازهای مگو بوده اند و به چند دلیل افشا 
نمی شده اند؛ اول به دلیل باالبودن نظارت 
اجتماعی كه افراد را از خودافشــاگری بر 
حذر می داشته است. دوم اينكه در كشور ما 
گروهی معتقدند بیان اين رويداد ها می تواند 
نوعی اشاعه فحشا باشد. از نظر من حداقل تأثیر اين شكل از افشاگری ايجاد 
برجستگی ادراكی برای توده مردم و مسئولین است و از چنین رويداد هايی 
حساســیت زدايی می كند كه اين اتفاق خوبی است. اما مكانیزمی كه برای 
افشاگری مورد اســتفاده قرار دارد، چندان تأثیرگذار نیست و نمی تواند از 
تجاوز جلوگیری كند. با اســتفاده از مكانیزمی هماهنگ با فرهنگ خودی 
می توان بهتر عمل كرد؛ مكانیزمی كه به كمك آن قربانیان بتوانند بدون ترس 
از انتقام جويی متجاوزان و بدون نگرانی از افشای هويتشان به مراكزی خاص 
مراجعه كرده و طرح شكايت كنند و قوه قضايیه نیز بالفاصله به شكايت ها 
رسیدگی كند. ايجاد چنین سازوكاری برخالف اين شكل از خودابرازگری 
افراط گونه كه اكنون در جامعه پا گرفته است، می تواند از میزان وقوع تجاوز 

و تعرض بكاهد.

علیرضا شریفی یزدی
جامعه شناس

فرار  از   پنهان كاری
مهم تريــن وجــه اين 
آگاهی بخشی  جنبش، 
به جامعه است. آزارگری 
جنسی نه تنها در جامعه فرهنگی و هنری 
كه در همــه عرصه ها وجــود دارد. اما به 
شخصه بارها نويســندگان زنی را مالقات 
كرده ام كه همكاری با زنان ناشر را به مردان 
ترجیح داده و اعــالم می كنند گاه عطای 
انتشار اثرشــان را به لقايش بخشیده اند. 
آزارهای جنسی ابعاد و اشــكال متفاوتی 
دارد و در اغلب مواقع به خشونت منتهی می شود. در كشور ما نیز بخشی از 
محدوديت ها، اين وضعیت را بغرنج تر كرده است. پنهان كردن اين مسئله 
نیز بحران به وجود آمده را بدتر كرده و حاال به شــكلی ديگر خود را نمايان 
می كند. به نظرم اين افشــاگری ها اتفاق خوشايندی اســت زيرا در درجه 
نخست سطح آگاهی جامعه را باال برده و از ســويی اين خطر را برای افراد 
متجاوز ايجاد می كند تا به راحتی حقوق ديگران را تضییع نكنند. سكوت 
اين ســال ها وضعیت را به گونه ای كرده بود كه متجاوزان از آن اســتفاده 
می كردند. اين وضعیت در قشر فرهنگی هم آسیب هايی به همراه داشت. 
حاال فرد متجاوز می داند كه جامعه در برابر هر نوع ضايع شدن حقش سكوت 
نخواهد كرد. به نظرم شرايط بايد از سوی قوه قضايیه به گونه ای فراهم شود 
كه ظالم سريع تر به سزايش رسیده و از فرد آسیب ديده حمايت شود. چون 
آوردن شاهد و ايجاد مستندات بعد از سال ها مقدور و ممكن نیست و همین 
بی توجهی به آسیب ديده دســت متجاوز را برای سوء استفاده های بعدی 

بازتر خواهد گذاشت.

اعظم كیان افراز
ناشر و سخنگوی انجمن صنفی زنان ناشر

نیاز به نهادسازی از سوی هنرمندان
اصوال هر نوع فسادی كه روی هر 
گروهی كه در حوزه تخصصی 
فعال هســتند، تأثیــر منفی 
بگذارد، آسیب به همه اقشار آن گروه وارد 
خواهد شد. مثال در كرونا به واسطه فداكاری 
بخشی از پزشكان و پرستاران احترام و شأنی 
برای كل نظام پزشكی ايجاد شد كه حتی 
پزشكان و جراحان زيبايی نیز از آن منزلت 
بهره مند می شوند، درحالی كه ممكن است 
نقشی در مبارزه با كرونا نداشته باشند. وقتی 
بعضی هنرمندان مرزهای اخالقی را می شــكنند، آسیب آن به كل جامعه 
هنرمندی كشور می رسد. آسیب ها گاهی آثار كوتاه مدت و گاهی بلندمدت 
دارد. مثال خانواده ها ممكن است از ورود بچه هايشان به اين عرصه جلوگیری 
 كنند و بخشی از استعدادهای جامعه از اين عرصه دور خواهند شد. اما آيا اين 
افشاگری ها صحیح است؟ آيا شفاف سازی در هر عرصه ای مفید است؟ گاهی 
پرداخت هیجان زده درباره موضوعی ده ها برابر ماجرا را از واقعیت بزرگ تر 
می كند. هنرمندان بايد نهادسازی هايی برای جلوگیری از اين جريان انجام 
دهند. هنرمند بیــش از اينكه به انتظارات نخبگان جامعه احتیاج داشــته 
باشد، به تأيید مردمی نیاز دارد، مگر اينكه به رشد و بلوغ رسیده و تأيید را از 
هنرمندان و نخبگان بگیرد. هنرمند چون معروف است، اين فساد هم معروف 
می شود. اگر نه در همه اقشــار وجود دارد. اگر بخواهیم در جامعه فساد كم 

شود بايد مجموعه ای از كارها انجام شود؛ ازدواج آسان و... .

حسن بنیانیان
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی

نابودی حریم امن متجاوزان
با چنین جرائمی بايد با سازوكارهای مختلفی 
مقابله شود كه يكی از مؤثرترين آنها همین 
شكل از افشاگری  است. ترس از افشای اين 
حقايق به نفع مجرم و متخلف خواهد بود. 
اينكه قربانیان از ترس آبــرو و ديگر داليل 
بخواهند چشــم بر حقايــق ببندند، يعنی 
میدان دادن به متجاوزان. اگر اين كار قبحی 
دارد قبح عمل مجرمانه است. دستگاه های 
ذی ربط بايد برخورد ويــژه  و خارج از روال 
مرسوم با اين جرائم داشته باشند. اشتهار، 
ارتباطی به اخالق ندارد. اين باور بايد شكســته شود. زمانی كه ناسالم بودن 
بعضی از فضاها در جامعه افشا شود، افراد بیمار و مجرم خود را كنترل می كنند 
و افرادی كه در معرض قربانی شدن هستند نیز هشیارانه تر عمل خواهند كرد. 
نكته مهم ديگر آموزش دادن است؛ آموزشــی كه در جامعه ما به يك تابوی 
كاذب تبديل شده و برای مجرمان حريمی امن به وجود آورده است. بايد به 
افراد از دوران كودكی در مورد اين مسائل آموزش داده شود. درمجموع باور 
دارم اين موجی كه به راه افتاده می تواند تأثیر بازدارنده قابل توجهی در جامعه 
داشته باشد و نبايد جلوی آن گرفته شود. برخورد سريع، قاطع و بدون مالحظه 
دستگاه های ذی ربط نیز می تواند در ايجاد خود كنترلی و همچنین آگاهی و 

هشیاری در جامعه تأثیرگذار باشد.

نادر صادقیان
جامعه شناس

تابوشكنی مثبت در جامعه
اين جنبــش از2 نظر فــردی و اجتماعی 
می تواند تأثیر مثبت داشــته باشد. از نظر 
اجتماعی، وقتی قربانی، تعــرض و تجاوز 
تجربه  خود را در جامعه ای مانند ايران به زبان می آورد، نوعی تابوشكنی انجام 
داده است. به اين شكل اجتماع به آسیب های نهانی كه در عمقش وجود دارد 
پی خواهد برد. مسئوالن اجتماعی يا مردم مجبور به مديريت جريان می شوند 
و راهكارهايی برای محافظت از افراد ايجاد می كنند. از نظر فردی نیز افراد، 
به ويژه نســل های آينده دانايی الزم برای مديريت خود را به دست خواهند 
آورد تا از بروز چنین جرائمی جلوگیری  و از خود در برابر آن محافظت كنند 
و يا بدون ترس درباره آن سخن بگويند. ابراز و به زبان آوردن آنچه بر قربانی 
گذشته، عالوه بر ايجاد اعتماد به نفس در او می تواند تا حدودی گره های روانی 
ايجاد شده را نیز باز كند. اين شــكل از تابوشكنی اتفاق خوبی است و باعث 
ايجاد روحیه مطالبه گری در افراد خواهد شد. اما هم زمان خطری اخالقی نیز 
به همراه دارد؛ اينكه امكان تفكیك دروغ و واقعیت در چنین شرايطی بسیار 
دشوار می شود. البته روايت جمعی قربانیان درباره يك فرد می تواند به اثبات 
گناهكاربودن مجرم كمك كند. اما تك روايت ها بايد با دقت بیشتری مورد 

بررسی قرار گیرند.

شهره قمرفالح
جامعه شناس
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نگاه

 نكاتي درباره
ورزش، سالمتي و سالمندي 

هنگامي كه درباره سالمتي 
بدن صحبت مي كنيم،يكي 
از راه هاي به دست  آوردن آن 
انجام فعاليت هاي ورزشي است. اما فعاليت ورزشي داراي انواع 
گوناگوني است كه بايد از آن شناخت داشت و بتوان به درستي 
و بهنگام از آنها براي افزايش توان جســمي و بهبود كيفيت 
فعاليت سيستم ايمني بدن در مقابل بيماري ها استفاده كرد. 
ورزش هاي هوازي فوايدي دارد ازجمله اينكه ظرفيت هاي 
قلبي و ريوي را باال مي برد و خســتگي پذيري عضالت ما را 
افزايش مي دهد؛ به اين معني كه اين نوع ورزش ها مي تواند 
زمان خسته شدن عضالت از فعاليت بدني را افزايش دهد و 
با اين روش بتوانيم زمان بيشــتري براي ورزش كردن بدون 
اينكه عضالت بدن دچار خستگي شوند داشته باشيم و اين 
موضوع منجر به افزايش اســتقامت بدن مي شود. از سوي 
ديگر، ورزش هاي قدرتي نيز داراي فوايد و ارزش هايي هستند 
كه ورزش هاي هوازي از آن بي بهره اند. همانطور كه از نام اين 
ورزش ها برمي آيد، بر پايه قدرت عضالت بدن تأكيد دارد و 
هدف اوليه آن اين است كه قدرت عضالت هر فرد براي كاري 
كه از آن انتظار دارد تقويت شود. اگر فرد عواملي را رعايت 
نكند، ممكن اســت اين فعاليت ها بر سالمت عمومي اش اثر 

منفي گذاشته و براي فرد مشكالتي ايجاد كند.

تفاوت توده بدني و عضالني چيست؟
وقتي فعاليت بدني را شروع مي كنيم، در ابتدا عضالتي كه بيشترين 
درگيري را دارند و ممكن است ضعيف باشند، به تدريج  پيشرفت 
مي كنند. درهمه فعاليت هاي ورزشي بايد اصل پيشرفت تدريجي 
را در ذهن داشته باشيم و براســاس نيازهاي بدن و توانايي بدن 

پيشرفت كنيم.
 از ســوي ديگر، توده عضالني با توده بدنی فرق دارد. توده بدني 
شاخصي اســت كه از تقســيم وزن به مجذور قد به متر به دست 
مي آيد. اين موضوع با توده عضالنــي فرق دارد و با تركيب ورزش 
هــوازي و قدرتي مي توانيم تــوده بدني خــود را در حد طبيعي 
نگه داريم. اما با ورزش قدرتي مي توانيم توده عضالني خود را كه 
بخشي از توده بدني ماســت ارتقا دهيم و اين موضوع به بدن ما 
كمك مي كند كه بتوانيم ورزش خود را به درستي داشته باشيم. 
براي سالمتي نيازمند تركيبي از ورزش هوازي با قدرتي هستيم 
و بهترين روش، ورزش در اين زمينه است و مناسب است كه 2تا 
3روز در هفته ورزش قدرتي و در همه روزها ورزش هوازي انجام 
شود. در ورزش قدرتي توصيه مي شود بين 8تا 10تمرين در ورزش 

قدرتي تكرار تا عضالت به شكل مستمر و متناسب تقويت شود.

گودي كمر و روش هاي درمان 
گودي كمر، اختاللی قامتي است و بايد بررسي شود كه به شكل 
اوليه اســت يا ثانويه. به شــكل كلي وقتي گودي كمر زياد است 
نشان دهنده اين است كه عضالت بدن در برخي نقاط ضعيف شده 
است. بســياري از افرادي كه گودي كمر دارند مشكل اضافه وزن 
دارند و عضالت قسمت مركزي بدن و ناحيه كمر و فيله هاي كمر 
ضعيف شده اند. برخي عضالت در قسمت ران بدن نيز ممكن است 
جمع شده و نيازمند آن اســت كه حركت هاي ورزشي اصالحي 
داشت. برخي عضله ها بايد تقويت  شــوند و برخي ديگر نيازمند 
كشيده شدن هستند تا بتوانند گودي كمر را اصالح كنند. افزايش 
وزن با اين روش ها و ورزش ها از بين نمي رود بلكه افراد بايد تغذيه 
خود را اصالح  كنند و فعاليت ورزشي و پياده روي را در دستور كار 
خود قرار دهند. درصورتي كه فرد مشكل الغري دارد و گودي كمر 
در او وجود دارد، ضرورت دارد با پزشك و مشاور تغذيه مشورت و 
با دريافت دستورالعمل هاي تغذيه اي و ورزشي نسبت به برطرف 

كردن مشكل اقدام كند.

به بدنتان استراحت بدهيد 
ورزش كششــي با ورزش هاي ديگــر فــرق دارد. به عنوان مثال 
فعاليت هايی كه بچه ها در مدارس و پارك ها انجام مي دهند سبب 
افزايش انعطاف پذيري بدن مي شــود. پيشنهاد مي شود براي هر 
عضله 4بار و به زمان 20ثانيه اين ورزش ها را انجام دهند و تكرار آن 
در هر روز توصيه مي شود. از سوي ديگر، ورزش هاي قدرتي نبايد 
هر روز انجام شود؛ چرا كه بدن و عضالت افراد، نيازمند استراحت و 
بازيابي توان خود هستند و انجام روزانه ورزش هاي قدرتي مي تواند 
به بافت هاي عضالني آســيب وارد كند. بنابراين توصيه مي شود 
به ازاي هر روز ورزش قدرتي، يك روز فرصت ريكاوري و بازيابي 
به اندام بدن داده شــود تا عضالت بتوانند متناسب با فشاري كه 
تحمل كرده اند خود را احيا كنند و براي ادامه ورزش در روزهاي 

بعد آماده باشند.

ميانسالي و سالمندي و ورزش 
وقتي از عضله اي اســتفاده نشــود روند تحليل عضالت شــديد 
مي شود. وقتي بي تحرك در منزل هستيم و فعاليت ورزشي نداريم 
اندام دچار مشكل مي شــوند و مي توانند اندازه و حجم خود را از 
دست داده و كوچك تر از حد معمول شوند. اين مشكل خصوصا 
در اندام هاي مربوط به صورت و نيز دست ها و بازوها بيشتر ديده 
مي شود. براي برطرف كردن اين مشكل، ضرورت دارد براي تقويت 
اندام ها و عضالت بدن، ورزش هايي را در دســتور كار قرار داد تا 
مانع از ضعيف شدن عضله ها شــود. به عنوان نمونه، ورزش هاي 
مناسبي براي تقويت عضله هاي صورت وجود دارد كه فرد سالمند 
يا ميانسال مي تواند با كمك آنها از چروكيده شدن صورت و ايجاد 

احساس ناخوشايند سالمندي جلوگيري كند.

غريبه هاي آشنا
گفت وگو با مهاجران افغانستاني درباره تجربه زندگی در ايران

از سال1200 هجري قمري كه تهران پايتخت شد هر سال افراد زيادي 
از شهرها و روستاهاي مختلف به اين شــهر مهاجرت كردند. اما فقط 
ايراني ها نبودند كه تهران را براي اقامت دائمي انتخاب كردند. شهروندان 
كشــورهاي ديگر نيز پايتخت ايران را براي زندگي انتخاب كردند و بيشتر آنها شهروندان همسايه 
شرقي ايران بودند. 4دهه اي مي شود كه تهران ميزبان مهاجراني از كشور افغانستان است اما هنوز 
برخی نگاه های منفي به افغانستاني ها وجود دارد. آماري گرفته نشده است اما نگاه برخي از ايراني ها 
به مهاجران افغانستان تصوير كارگر افغاني است؛ همان كارگري كه در سريال هاي طنز تلويزيون نام 
شنبه، جمعه  و... را دارد. اما خارج از قاب تلويزيون محله هايي هم پيدا مي شود كه افغان ها حضور دارند 
و مي توان بي واسطه به گفت وگو با آنها نشست. محله شهرري تهران همانجاست. يک روز گرم تابستان 
فرصتي براي صحبت درباره تجربه مهاجرت و زندگی در ايران  و چالش های قانونی مهاجران دست داد. 
شهرري براي تهراني ها يادآور شاه عبدالعظيم حسني، بازار قديمي و كباب هايش است. محله اي در 
جنوب شرقي پايتخت كه از سال ها قبل بخشی از مهاجران كشور همسايه در آن ساكن شدند. اگر در 
خيلي از محله هاي تهران مردان جوان افغان را مي بينيم كه به كار بنايي مشغول هستند اينجا مي توان 
خانواده هاي افغان را ديد. پدران، مادران، كودكان و نوجوانان افغانستاني زيادي در اين محله زندگی 
می كنند. پدر و مادرهايي كه اغلب در جواني كشوري به جز سرزمين مادري خود را براي زندگي انتخاب 
كرده اند و فرزندانشان را در خاك ايران به دنيا آورده اند؛ فرزنداني كه حاال هويتشان هم به ايران و هم 

به افغانستان گره خورده است.

عطيه ملک زاهدي
خبرنگار

مهاجران هميشه مقصر
»ما اومديم اينجا كه دين مون حفظ بشــه« اين 
جمله را پيرمرد كارگاه آهنگري مي گويد. پيرمرد 
كه در اصل از هزاره هاي افغانستان است، 20سالي 
مي شود كه ساكن ايران اســت. در جواب چرا به 
ايران آمديد؟ مي گويد: »طالبان كه اومد شيعه ها 
را مي كشــتن. جنگ شــد، اومديم كشور شيعه 
كه دين مون حفظ بشــه.« پيرمرد با غمي كه در 
چهره اش هم مشخص است مي گويد: »تو كشور 
ايران هم شــاهد برخی نامهربانی ها هســتيم«. 
رضا يكي ديگر از كارگران اين كارگاه اســت. او 
مي گويــد: »اومديم ايران كــه اذيت مون نكنند 
ولي اينجا برخی مسخره مون مي كنند. ايراني ها 
مي گن افغان بيســواد، افغاني پررو، اومدن اينجا 
كار رو گرفتن. وقتي اعتــراض مي كنيم مي گن 
كه نبايد اين طوري حــرف بزنيد. مي گن همين 
كه گذاشتيم اينجا باشيد بايد خدا رو شكر كنيد 

وگرنه بايد مي رفتيد كشور خودتون...«.
حسن از ديگر مهاجران ســاكن اين محله است. 
اين پسر جوان معتقد است نگاه ساكنان باالشهر و 
پايين شهر به افغانستاني ها متفاوت است: »پايين 
شهر مي گن افغان ها اومدن ما بيكار شديم. مي گن 
چرا برنمي گردين كشور خودتون... فكر مي كنن ما 
مسئول بيكاري شون هستيم فقط كارهاي سخت 
رو به ما مي دن مثل كارگري، بنايي، با حقوق كم، 
بدون بيمه. كارگر ايراني اين شــغل ها رو قبول 
نمي كنه. باالشــهر ولي اينا رو نمي گــن اتفاقا از 
كارمون راضي هم هستند«. حسن كه بايد خرج 
مادر و خواهرهايــش را از راه كارگري دربياورد 
مي گويد: »خب گروني براي ما هم هست، گوشت 
و مرغ گرون مي شه ما هم نمي تونيم بخريم ولي 
مي گن تقصير شماســت. حتي پارسال يكي به 
من گفت بنزين رو گرون كــردن چون افغا ن ها 
زياد شــدن اينجا، مي گفت دولت نمي تونه براي 
ايراني ها كاري كنه افغاني ها هم كه اومدن بدتر 
شده!« حسن مي گويد:» مردم اينجا فكر مي كنند 
مقصر ماييم. واقعا اگه ما نبوديم گرونی نمي شد؟«

جنگ، كوچ اجباري و تجربه تبعيض
اهالي محل من را با خانواده آقاي حسيني آشنا 
مي كنند. داســتان كوچ خانواده حسيني از اين 
قرار است: »شوروي كه به افغانستان حمله كرد 
ما آواره شديم... دســت زن و بچه هام رو گرفتم 
اومدم ايــران، كجا مي رفتيم؟« آقاي حســيني 
پدر خانواده ايــن جمالت را مي گويــد و اضافه 
مي كند: »اون زمان مسئوالن ايران گفتند ما همه 
مسلمونيم، ايراني، افغان... ما هم اومديم ايران...«. 
خانواده آقاي حســيني از قديمي هاي اين محله 
است. آقاي حسيني در اين ســال ها با كارگري 
زندگي اش را تامين كرده: »از وقتي اومدم ايران 
كارگري كردم ولي بيمه ندارم. تو اين سن و سال 

قاب ایران قاب زندگی

سال تحصيلي جديد با وجود نگراني هاي شديد والدين و در سايه سخت گيري هاي شديد وزارت بهداشت و اولياي 
مدرسه در سراسر كشور آغاز شد.

عكس: خبرگزاري مهر، ايمان حامي خواه

گياه آفتابگردان در دو نوع روغنی و آجيلی كشت می شود كه نوع روغنی آن در مقابل امراض و آفات 
مقاوم بوده و سوددهی آن باالتر است. 

عكس: باشگاه خبرنگاران،  محمد امين نجفي

مريم ابوالحسني
متخصص پزشكي ورزشي 

شــايد علت مهم مهاجــرت مردان 
افغانستاني به ايران جست وجوي كار 
باشد، اما زنان افغانســتاني به داليل 
ديگري نيز به ايران آمده اند. آمنه يكي 
از آن زنان است. روزهاي كودكي او با 
قدرت گرفتن طالبان در افغانســتان 
همزمان شد؛ روزهايي كه بيرون آمدن 

دختران از خانه به معني مرگ بود

يه پسر 18ســاله ايراني  مي تونه 
گواهينامه رانندگــي بگيره ولي 
بــه افغانســتاني تو همون ســن 
گواهينامــه نمي دن. مي پرســم: 
»پس شــرايط گرفتن گواهينامه 
براي شــما چيه؟« عليرضا جواب 
مي دهد: خيلي قوانين ســخت و 

عجيبي داره

كه ماشين دارن بدون گواهينامه مي شينن پشت 
فرمون. اگه بخوان برن دنبال گواهينامه دردسر 
داره«. خديجــه خواهر عليرضــا حرف هاي او را 
تأييد مي كند. او از دردسرهاي نداشتن عابر بانك 
مي گويد:» ما شــماره حســاب داريم ولي كارت 
بانكي نمي دن، مي گن شما ايراني نيستين. من از 
سه ماهگي تو اين محله زندگي مي كنم چجوري 
ايراني نيســتم؟ حاال هم كه كرونا اومده پول نقد 

قبول نمي كنند. تقصير ما چيه؟«.

تبعيض حتي در اتوبوس
»تو اتوبوس اگه يه افغانستاني رو صندلي نشسته 
باشــه بعضي از ايراني ها هســتند كــه اعتراض 
مي كنن. مي گن بايد بلند بشــين ما بشينيم.« 
اين جمالت را هادي مي گويــد. او در ايران كار 
مي كند و بــراي خانواده اش در افغانســتان پول 
مي فرســتد. هــادي از رفتارهاي بد بخشــی از 
ايراني ها با مهاجران گله دارد؛ »يه نونوايي بود كه 
قبال مي رفتم. يه بار يه فردی اومد تا ديد من اول 
صف هستم مجبورم كرد برم ته صف.« مي گويم:» 
اعتراض نكردي؟« جواب مي دهد:» چرا، فايده اي 
نداشت. شاطر هم با اون بود. هيچي بهش نگفت 
اول نون افراد ديگر  رو داد بعد من رو. ديگه از اونجا 

نون نمي خرم.«
شريفه نيز تجربه اي مشابه با هادي  دارد. شريفه 
در باميان افغانســتان به دنيا آمده و حاال 5سالي 
مي شــود كه به خاطر شغل همسرش در شهرري 
ســكونت دارد.»تو اتوبوس، مترو و مغازه هميشه 
اولويت با ايراني هاست. خب ما هم داريم به همون 
اندازه پول مي ديم چرا بايد اينطوري با ما برخورد 

بشه؟«

برخي از مهاجران تبعيض را نــه فقط در مترو و 
اتوبوس حتي در مكان هــاي مذهبي نيز تجربه 
كرده اند. رحيــم همان روزهايي كــه آمريكا به 
افغانســتان حمله كرد وارد ايران شد. او خاطره 
نخستين باري را كه به مسجدي در تهران رفت 
تعريف مي كند؛ »مســجد خلوت بود، رفتم صف 
اول وايسم، يه آقايي اومد بهم تنه زد كه يعني برو 
عقب. ولي من نرفتم. دعوا شد.پيش نماز مسجد 
جدامون كــرد. گفت مي تونم تو صــف اول نماز 

جماعت باشم.« 

رنج مضاعف زنان مهاجر
شــايد علت مهم مهاجرت مردان افغانستاني به 
ايران جست وجوي كار باشد، اما زنان افغانستاني 
به داليل ديگري نيز به ايران آمده اند. آمنه يكي از 
آن زنان است. روزهاي كودكي او با قدرت گرفتن 

طالبان در افغانستان همزمان شد. روزهايي كه 
بيرون آمدن دختران از خانه به معني مرگ بود چه 
برسد به درس و تحصيل. آمنه از سختي هاي زنان 
افغانستاني صحبت مي كند: »آن جا نمی ذاشتن 
زنــان درس بخونند اينجا هــم بعضی ها می گن 
شــما براي چي مي خواين درس بخونيد؟« يكي 
ديگر از زنــان مهاجر اين محله حميده اســت. 
حميده فقط 24سال ســن دارد اما اگر سنش را 
نمي گفت صورت چروك و آفتاب سوخته اش من 
را به ياد زنان 40ساله مي انداخت. او تا 12سالگي 
در هرات زندگــي كرده اســت. او مي گويد: »تو 
خانواده ما نمي ذاشتن دختر مدرسه بره. 12سالم 
بود كه شــوهر كردم و اومدم ايران. دوست دارم 
اينجا درس بخونم ولي كالس هاي سوادآموزي 
براي اتباع نيســت.« حميده حاال 5 فرزند دارد و 
دوســت دارد حداقل آنها درس بخوانند. سهيال 
دوســت حميده حرف هــاي او را تأييد مي كند. 
سهيال از نظر ظاهري شباهتي به افغانستاني هايي 
كه در ايران مي شناسيم ندارد. اين زن ميانسال 
چشم هاي درشت و پوســتي تيره دارد و از قوم 
تاجيك افغانستان است. او مي گويد: »دهات ما 
خيلي رسم نيست زن بيرون از خونه كار كنه و پول 
دربياره. اينجا هم تا مي فهمن ايراني نيستم مي گن 
مردهاي ايراني هم بيــكارن. اون وقت تو دنبال 
كاري؟« سهيال اما ايران را دوست دارد زيرا مجبور 
نيست مثل روستاي خودشان برقع بپوشد. سهيال 
درباره وضعيت حجاب در افغانســتان مي گويد: 
»شهرهاي بزرگ مثل باميان زن ها راحت تر لباس 
مي پوشن، مانتو و روسري، ولي شهرهاي كوچك 
و روستاها اگه چادر و برقع نپوشي اذيت مي كنن، 

حرف پشت سر اون زن درميارن«.

هم بايد كار كنم.« آقاي حسيني افغانستان پيش 
از جنــگ را اينگونه توصيف مي كنــد: »ما اونجا 
كشــاورزي مي كرديم. باغ انگور داشــتيم ،كلي 
محصول داشــتيم. االن ديگه خونه اي نيست كه 
بخوايم برگرديم.« طاهره خانم مادر خانواده است. 
او نيز از زماني كه به ايران آمده در خانه ايراني ها 
نظافت كرده و دســتمزد اندكي هم گرفته. حاال 
اما كمردرد و پادرد او را خانه نشين كرده. عليرضا 
پســر خانواده از قوانين و مشكالت مي گويد:»يه 
پسر 18ساله ايراني  مي تونه گواهينامه رانندگي 
بگيره ولي يه افغانســتاني تو همون ســن بهش 
گواهينامه نمي دن.« مي پرســم: »پس شــرايط 
گرفتن گواهينامه براي شما چيه؟« عليرضا جواب 
مي دهد:»خيلي قوانين سخت و عجيبي داره. مثال 
شــرط مهمش اينه كه متاهل باشيم و دو تا بچه 
داشته باشــيم.تازه اگه گواهينامه بدن! بعضي ها 

  بازماندگي از تحصيل
مهاجران كشور همسايه تا ســال ها از حق تحصيل در ايران محروم 
بودند. عاقله، زن جواني است كه با او هم كالم مي شوم. او در زمان كوچ 
به ايران آنقدر كوچک بوده كه خاطره اي از افغانستان به ياد ندارد. عاقله 
از روزهايي مي گويد كه درس خواندن اتباع ممنوع بود: »سال76 كه 
من كالس اول بودم با مامانم رفتيم مدرسه، ثبت نامم نكردن، هر چي 
مامانم التماس كرد، اسم منو ننوشتن. مامانم گفت پول هم مي دم فقط 
بذاريد بچه ام درس بخونه. ولي اون موقع نمي ذاشتن افغانستاني ها تو 
مدرسه درس بخونن. من اون سال موندم خونه. صاحبخونه مون ايراني 
بود. بچه هاي اون رفتن مدرسه ولي من بيسواد موندم.« اين سرنوشت 
خيلي از دانش آموزان افغانستاني در آن سال هاست. البته مهاجراني 
نيز بودند كه پنهاني درس مي خواندند. عاقله از خانمي مي گويد كه آن 
سال ها بي سر و صدا به چند نفر از بچه هاي افغانستاني درس مي داد: 
»من 11سالم بود كه شــنيدم يه خانمي به اتباع درس ميده. با ترس و 
لرز مي رفتيم خونه اون خانم. اگه مي فهميدن درس مي خونيم اذيت 
مي كردن،  اونجا در حد خوندن و نوشــتن ياد گرفتم. ديگه هم نشد 

ادامه بدم.« 
با اينكه در ســال1394 طبق حكم مقام معظم رهبري اجازه تحصيل 
رايگان به همه دانش آموزان افغان داده شد اما در عمل مدارسي هستند 
كه تخلف مي كنند و از آنها شهريه مي گيرند. پسِر حواگل دوم ابتدايي 
است. حواگل درباره شرايط ثبت نام پســرش مي گويد: »پارسال يه 

مدرسه دولتي رفتيم گفتن بايد شهريه بدين. گفتيم چطور از ايراني ها 
شــهريه نمي گيرين. گفتن اونا فرق دارند اتباع بايد شهريه بدن«. به 
اينجاي صحبت كه مي رسد اشكي از گونه حواگل سرازير مي شود: » خانم 

ما ديگه اتباع نيستيم من ايران به دنيا اومدم و خودم رو ايراني مي دونم. 
ولي ايراني ها هنوز مي گن برو شــهر خودت. من اينجا رو دوست دارم 

افغانستان رو هم دوست دارم. ولي ديگه نمي شه برگردم...«.
وقتي دانش آموزان عادي براي ثبت نام در مدارس ايران اين مشكالت 
را دارند واضح است كه كودكاني با شــرايط ويژه مشكالت جدي تري 
دارند. مريم خانم مادر يكي از اين بچه هاست. پسر او سندرم داون است. 
پيگيري هاي مادر براي ثبت نام پسرش در مدارس كودكان استثنايي 

نتيجه نداد تنها به يک دليل: ايراني نيست!
دانش آموزان مهاجر حتي اگر در مــدارس ايران درس هم بخوانند اما 
همچنان با چالش هايی روبه رو هستند. علي يكي از همين دانش آموزان 
است. او مي گويد: »پارســال معلم رياضي مون به ما مي گفت براي چي 
مياين مدرسه، كالس هاي ما رو شــلوغ مي كنيد. ما جا براي بچه هاي 
خودمون هم نداريم! علي ادامه مي دهد: »تو اون كالس ما 5نفر بوديم. 

30نفر بقيه ايراني بودند.« 
از علي، مريم و ديگر اهالي محله خداحافظــي مي كنم و فكر مي كنم 
واژه مهاجر براي افغانستاني هايي كه سال هاست ساكن تهران هستند 
مناسب است؟ آيا بسياري از ســاكنان فعلي تهران خود زماني مهاجر 
نبوده اند؟ آيا محل تولد همه ساكنان ايراني فعلي تهران، اين شهر است؟ 
پس چرا آنها كه امروز تهران را وطن خود مي دانند نمي توانند مهاجراني 

از كشور ديگر را در كنار خود قبول كنند؟
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  بازگشايي مدارس اشتباهي جبران ناپذير است
بازگشایي مدارس بدون آمادگي كافي و به صرف توصيه به رعایت كردن 
پروتكل هاي بهداشتي توسط مردم و معلمان و كادر مدرسه اشتباهي است 
كه همه ایرانيان با هم تاوان آن را خواهيم داد. به شخصه فرزندم را به مدرسه 
نمي فرســتم و به این وضعيت یك بام و دو هواي مدرســه رفتن و نرفتن 
دانش آموزان به شدت معترضم زیرا دود این كار در چشم همه خواهد رفت.
پورمنصور از تهران 

   رصدخانه هزار ساله مراغه را دريابيد
رصدخانه مراغه بــا قدمت قرن چهارم هجري به حال خود رها شــده 
است؛ با درهاي شكســته، محافظ هاي پاره شــده، فيلترهاي سيگار، 
بدون هيچ تابلو نوشته اي و مملو از دیوار نوشته هاي افراد معلوم الحال. 
از مسئوالن تقاضاي توجه و پيگيري وضعيت و ساماندهي این ميراث 

هزار ساله را داریم.
خوشدل از مراغه 

   بيمارستان لبافي نژاد عمل كليه مادرم را به تأخير مي اندازد
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با مردم

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

دختر ورزشكار بوكاني از قبل وصيت كرده بود اعضاي بدنش اهدا شود
وقتي بيان، قهرمان بوكان شد 

»اگــر روزي برایم حادثــه اي اتفــاق افتاد، 
كوله پشــتي، كفش، لبــاس و بقيه وســایل 
كوهنــوردي ام را به دوســتانم بدهيد.« این 
سفارش هميشگي بيان عطاري، دختر ورزشكار 
بوكاني به خانواده اش بود كه چند روز قبل در 
جریان یك ســانحه رانندگي جان خود را از 
دست داد؛ اما او پيش از حادثه وصيت مهم تري 
داشت:»دوست دارم پس از مرگ اعضاي بدنم 

به بيماران نيازمند اهدا شود.«
به گزارش همشــهري، بيان عطــاري، دختر 
37ســاله بوكانــي چنــد روز قبل ســوار بر 
دوچرخه اش شــد تــا براي تحویــل مدارك 
ورزشي اش به هيأت ورزشي شهرستان بوكان 
برود. او از سال ها قبل در رشته كوهنوردي به 
شكل حرفه اي فعاليت مي كرد و با دوستانش 
قله هاي زیــادي را در ایران، تركيــه و عراق 
فتح كــرده بود. بيــان عاشــق كوهنوردي و 
محيط زیســت بود. مدتي قبل به او پيشنهاد 
شــده بود كه مســئول بخش بانــوان هيأت 
كوهنوردي بوكان شــود و او آن روز به هيأت 
ورزشــي مي رفت تا مداركش را تحویل دهد. 
بيان عالوه بــر كوهنوردي، دوچرخه ســوار 
ماهري هم بود و اغلب بــا دوچرخه رفت وآمد 
مي كرد. دختر جوان آن روز با هزار شوق و اميد 
مداركش را به هيأت ورزشي تحویل داد و سوار 
بر دوچرخه اش به سوي خانه به راه افتاد اما در 
بين راه ناگهان یكــي از خودروهاي عبوري با 
شــدت زیادي به او برخورد و او را نقش زمين 
كرد.  دقایقي بعد امدادگــران اورژانس او را به 
بيمارســتان بوكان منتقل كردند و اقدامات 
اوليه براي نجاتش آغاز شد. در معاینه هاي اوليه 
معلوم شد كه ضربه شدیدي به سر دختر جوان 
وارد و او دچار آسيب مغزي شده است. تالش 
كادر پزشكي 5روز طول كشيد و ضریب هوشي 
دختر ورزشكار پایين تر آمد تا اینكه سرانجام 
او دچار مرگ مغزي شد. در این شرایط بود كه 
كادر پزشكي شرایط بيان را با خانواده اش در 
ميان گذاشتند و پيشنهاد كردند تا اعضاي بدن 

او به بيماران نيازمند اهدا شود. 
وفا عطاري، برادر بيان درباره تصميم بزرگي كه 
او و خانواده اش گرفته اند به همشهري مي گوید: 
راستش را بخواهيد این تصميم خوِد بيان بود. 
او از مدت ها قبل كارت اهداي عضو گرفته بود 
و مي گفت دوست دارد اگر برایش اتفاقي افتاد 
اعضاي بدنش به بيماران نيازمند اهدا شــود. 
برادر داغدار بيان ادامه مي دهد: خواهرم عاشق 
ورزش، به خصوص كوهنوردي بــود. او همه 

زندگي اش را وقف كوهنوردي و محيط زیست 
كرده بود. 

حرف هاي وفا وقتي به اینجا مي رســد دیگر 
طاقت نمي آورد و بغضــش مي تركد. با گریه 
مي گوید: خواهرم مي گفت اميدوارم اگر روزي 
برایم حادثه اي اتفاق افتاد فقط ســرم آسيب 
ببيند و بدنم ســالم بماند تا اعضاي بدنم پس 
از مرگ به بيماران نيازمند اهدا شود. او ادامه 
مي دهد: در این چند روز جــز دعا كردن كار 
دیگري از ما ساخته نبود. پزشكان بيمارستان 
همه تالش شــان را براي نجات خواهرم انجام 
دادند اما به نتيجه اي نرســيد و وقتي گفتند 
او دچار مرگ مغزي شده خودمان گفتيم كه 
بيان خواسته اش اهداي عضو است. در غياب 
پدرم كه چند ســال قبل فوت شــده، اهداي 
اعضاي بدن بيان براي مادرم سخت بود. چند 
ســال قبل هم یكي از برادرانم در یك حادثه 
رانندگي جانــش را از دســت داده بود و این 
سومين داغي بود كه مادرم تحمل مي كرد. با 
این حال او هم راضي شد. پس از اهداي قلب، 
كبد و كليه هاي بيان، چند روز قبل با بيان وداع 

كردیم و درحالي كه تعداد زیادي از اهالي شهر 
براي عرض تسليت آمده بودند، پيكرش را در 
آرامستان روســتاي كوسه دفن كردیم. محل 
دفن، پاي همان كوهي است كه بيان به آنجا 
عالقه داشــت و كوهنوردان بوكان معموال به 
آنجا صعود مي كنند. حاال چند روز از این حادثه 
مي گذرد و اهالي بوكان با اینكه داغدار از دست 
دادن یكي از بهترین ورزشــكاران شهرشان 
هستند، اما به خاطر كار بزرگ خانواده عطاري 

به خود افتخار مي كنند.

 شكارچي جانش را
 فداي حيات وحش كرد

»كریــم ســال ها قبــل یكي از 
بزرگ ترین شكارچيان غيرمجاز داخلي

بود، اما چنان متحول شد كه به 
یكي از بزرگ ترین حاميان حيات وحش تبدیل 
شد و در نهایت هم جانش را فداي حفاظت از 

محيط زیست كرد.«
این خالصــه اي از زندگــي  پرفراز و نشــيب 
قرق باني اســت كه شامگاه شــنبه در جریان 
تعقيــب شــكارچيان غيرمجــاز در حوالي 
شهرستان مهریز اســتان یزد به ضرب گلوله 
جانش را از دســت داد. كریم بيگــي را همه 
محيط بانان و حافظان محيط زیست در استان 
یزد مي شــناختند؛ مردي كه حتي بيشتر از 
وظيفه ســازماني اش براي حفظ حيات وحش 
تالش مي كرد و ســال ها بود كه تبدیل شــده 
بود به دشمن شماره یك شكارچيان غيرمجاز. 
قرق بان 44ساله اما شــامگاه شنبه، زماني كه 
براي كمك به محيط بانان مهریز راهي مناطق 
حفاظت شده این شهر شده بود، در جریان یك 
حادثه غيرعمدي هدف گلوله قــرار گرفت و 

جانش را از دست داد.
ماجرا از ایــن قرار بود كه روز شــنبه، به اداره 
محيط زیســت مهریز خبر رســيد كه عده اي 
شكارچي غيرمجاز وارد مناطق حفاظت شده 
شده اند. خبر حضور شكارچيان خيلي زود به 
همه یگان هاي محيط بانــي و قرق باني اطراف 
ازجمله قرق باني تنگ چنار هم رســيد. كریم 
بيگي، سرپرســت قــرق باني تنــگ  چنار به 
محض اطــالع از حادثه به صــورت داوطلبانه 
راهي كوه هایي شــد كه شــكارچيان در آنجا 
دیده شــده بودند تا به همكارانش كمك كند. 
عمليات شناسایي و دســتگيري شكارچيان 
تا تاریك شدن هوا ادامه داشــت و در نهایت 
آنها موفق شــدند این افــراد را ردزني كنند. 
كریم ترك موتور یكي از محيط بان ها نشسته 
بود و آنها در مسير ســنگالخ و صعب العبور در 
تعقيب شــكارچيان بودند كــه ناگهان تعادل 
موتورشــان به هم خورد و كریــم و همكارش 
روي زمين افتادنــد. اما زمين خــوردن آنها 
باعث شد گلوله اي كه از ســالح همكار كریم 
شليك شد، به پهلوي قرق بان 44ساله اصابت 

كند؛ حادثه اي كه باعث جراحت شدید او شد 
و وقتي وي به بيمارستان انتقال یافت، تالش ها 
براي نجات او بي فایده مانــد و وي جانش را از 
دست داد؛ حادثه اي كه به گفته رئيس روابط 
عمومي اداره كل حفاظت محيط زیست استان 
یزد، ســهوي و به طور غيرعمد بود و تحقيقات 
تكميلي از طریق مراجع مسئول درباره آن آغاز 

شده  است.

شكارچي سابق 
عجيب ترین نكتــه در زندگي كریــم بيگي، 
ماجرایي اســت كه مجتبي جهانــي، یكي از 
دوستان صميمي اش در گفت و گو با همشهري 
تعریف مي كند. »كریم قبــل از اینكه قرق بان 
شود، یك شكارچي بود. البته این ماجرا براي 
سال ها پيش است. زماني كه او در بوانات استان 
فارس زندگي مي كرد. او آمادگي بدني بسيار 
باالیي داشت. ورزشــكار بود و خودش تعریف 
مي كرد كه ســال ها قبل وقتي شكارچي بود، 
در یك روز توانســته بود 9حيــوان مختلف را 
شــكار كند و محيط بان ها در به در به  دنبالش 
بودند. مي گفت كه گاهي وقت ها وقتی كل یا بز 
كوهي شكار مي كرد، الشه اش را روي دوشش 
مي انداخت و 20كيلومتر پياده مي رفت كه به 
جاده برسد.«  او ادامه مي  دهد: »اینكه چه شد 
كه كریم ناگهان زندگي اش عوض شــد، هرگز 

درباره اش چيــزي به من نگفــت، اما حدس 
مي زنم كه ماجرا برمي گردد به شهادت برادرش. 
او محيط بان استان فارس بود كه در راه حفظ 
محيط زیست به شهادت رسيد و فكر مي كنم از 
آن زمان بود كه كریم تغيير كرد. قبل از اینكه 
به تنگ  چنار بياید هم در بوانات قرق بان بود، اما 
از حدود سال90 بود كه به تنگ  چنار آمد. من 
از نزدیك او را مي شناختم و دوستان صميمي  
و خيلي وقت ها با هم بودیم. كریم قسم خورده 
بود كه دیگر لب به گوشت شكار نخواهد زد. او 
زندگي اش را وقف حفاظت از محيط زیســت 
كرده بود. خيلي بيشتر از وظيفه اش كار مي كرد 
و شده بود دشــمن شماره یك شــكارچيان 
غيرمجــاز.«  كریم بيگي نه تنها شــكارچيان 
غيرمجاز زیادي را دستگير كرده و تحویل قانون 
داده بود كه همه تالشش محافظت از حيوانات 
بود. دوســتش مي گوید:»خيلي وقت ها او را 
مي دیدم كه یك كيسه سيمان پشتش انداخته 
و راهي كوه اســت. در نقاط صعب العبور كوه، 
به تنهایي 14 یا 15 چشــمه براي جمع شدن 
آب ســاخته بود تا حيوانات بتوانند از آنجا آب 
بخورند. هنوز هم باورم نمي شود كه این اتفاق 
برایش رخ داده اســت. او 3دختر و یك پسر و 
حتي نوه هم داشــت و بارها به مــن گفته بود 
كه حاضر اســت زندگي اش را از دست بدهد، 

اما اجازه ندهد حيات وحش به خطر بيفتد.«  

شكارچيان غيرمجاز به ضرب گلوله قرق بان 44ساله هنگام تعقيب 
جان باخت 

بخشش قاتل؛ 9سال بعد از جنايت
  پسري جوان كه 9ســال قبل مرد آشنایي را به 

قتل رسانده و جسدش را در زمين هاي كشاورزي دادسرا
رها كرده بود با بخشــش اولياي دم از مجازات 
قصاص گریخت. به گزارش همشــهري، دهم تيرماه سال90 
جسد مردي در زمين هاي كشاورزي حوالي پاكدشت كشف و 
از همان زمان تحقيقات براي كشف راز جنایت آغاز شد. جسد 
مقتول داخل یك پتو قرار داشت و بررسي ها نشان مي داد كه 
وي بر اثر خفگي به قتل رسيده است. آنطور كه مشخص بود او 
در جاي دیگري به قتل رسيده و سپس جسدش به آنجا منتقل 
شده بود. در این شرایط شناسایي هویت او در دستور كار قرار 
گرفت و مأموران در بررسي پرونده افراد گمشده موفق شدند 
هویت وي را شناسایي كنند. خانواده اش مي گفتند كه مقتول 
آخرین بار سوار بر ماشــين پژو405 خود شده و خانه را براي 

انجام كاري ترك كرده و دیگر برنگشته بود.

ردپاي مادر و پسر آشنا 
گام بعدي شناســایي عامل این جنایت بــود. مأموران براي 
به دست آوردن سرنخ باید خودروي مقتول را پيدا مي كردند. 
مدتي گذشت تا اینكه مأموران متوجه شدند خودروي مقتول 

به فردي فروخته شده است. مأموران وي را شناسایي كردند 
و مرد خریدار گفت ماشين را از پسري جوان و كم سن و سال 
به نام سعيد خریده است. مأموران به ســراغ سعيد رفتند و او 
را بازداشــت كردند. در ادامه معلوم شد كه سعيد و مادرش با 
مقتول آشنایي داشته اند اما آنها مدعي شدند كه از جنایت خبر 
ندارند. پسر جوان گفت: مقتول به خانه ما رفت وآمد داشت و 
قرار بود با مادرم ازدواج كند. آخرین بار ماشينش را به من داد تا 
برایش مشتري پيدا كنم و بفروشم. من هم ماشين را فروختم 

اما از قتل بي اطالع هستم.
در ادامه معلوم شد كه پسر جوان با سند سازي  ماشين مقتول 
را به نام خودش زده بود و همين موضوع نشان مي داد كه وي 

حقيقت را كتمان مي كند.

در این شرایط اما مادر این پسر به قتل اقرار كرد و گفت به دليل 
اختالفاتي كه با مقتول داشته او را كشته است.

اعتراف دروغين
اعتراف مادر اما حقيقت نداشــت و دروغ بــود. او براي اینكه 
پسرش مجازات نشود به دروغ خودش را قاتل معرفي كرده بود 
چرا كه وقتي سعيد شنيد كه مادرش به قتل اقرار كرده، اسرار 
جنایت را برمال كرد و گفت: مدتي پيش متوجه شدم كه مقتول 
قصد ازدواج با مادرم را دارد. وقتي این مسئله را شنيدم خيلي 
عصباني شدم. دلم نمي خواســت مادرم مجددا ازدواج كند و 

مي خواستم هرطور شده مانع این وصلت شوم.
وي ادامه داد: روز حادثه وقتي مــادرم درخانه نبود به مقتول 

زنگ زدم و او را به خانه ام دعوت كردم. از او خواستم پایش را از 
زندگي ما كنار بكشد اما صحبت هاي ما به بگومگو كشيده شد. 
در یك لحظه عصباني شدم و او را خفه كردم. بعد از قتل تصميم 
گرفتم جسد را از خانه بيرون ببرم. به همين دليل آن را داخل 
پتویي گذاشته و به سختي به پاركينگ بردم. ماشين مقتول در 
پاركينگ بود. جسدش را داخل ماشين خودش گذاشتم و به 
سمت پاكدشت حركت كردم. وقتي جایي خلوت پيدا كردم 

جسد را رها كردم و به خانه برگشتم.
وي ادامه داد: ماشــين مقتول زیر پایم بود كه یك روز مادرم 
مرا پشت فرمان ماشين او دید. از ســوي دیگر مدتي مي شد 
كه از خواســتگارش بي اطالع و نگرانش شده بود. ناچار شدم 
حقایق را نزد او بازگو كنم اما التماسش كردم به كسي حرفي 
نزد. او هم به خاطر من سكوت كرد تا اینكه پليس وارد ماجرا و 

همه  چيز فاش شد.

رهايي از قصاص
متهم به قتل پس از بازسازي صحنه جنایت راهي زندان شد. 
او مدتي بعد در دادگاه كيفري استان تهران پاي ميز محاكمه 
رفت و به قصاص محكوم شد. حكم به تأیيد قضات شعبه 16 
دیوان عالي كشور رسيد و پرونده به شعبه چهارم اجراي احكام 
دادسراي جنایي تهران فرستاده شــد. با دستور مریم خليفه 
دادیار شعبه چهارم 5جلســه صلح و سازش با حضور متهم و 
اولياي دم تشــكيل و رایزني ها براي جلب رضایت از خانواده 
مقتول شروع شد. اولياي دم در پایان هر جلسه خواسته شان 
فقط قصاص بود تا اینكه در جلسه آخر راضي شدند كه متهم 
را به شرط پرداخت دیه  ببخشند. همين روزنه اميدي بود براي 
متهم به قتل كه حدود 9ســال را در زندان سپردي كرده بود. 
او موفق شد بخشــي از پول دیه را جور كند و بخش دیگر نيز 
با كمك خيرین تهيه شــد. به این ترتيب مبلغ دیه به حساب 
اولياي دم واریز شد و متهم به قتل از مجازات قصاص گریخت 

و به زندگي بازگشت.

خواســتگار قالبي خود را مهندس برج ساز جا زد تا نقشه 
كالهبرداري 700ميليوني از دختردم بخت را عملي كند.

به گزارش همشهري، هجدهم اسفند سال گذشته دختري 
جوان به شعبه اول دادیاري دادسراي ناحيه 4تهران رفت 
و گفت در دام كالهبرداري خواســتگار قالبي اش گرفتار 
شده است. وي گفت: مدتي قبل در فضاي مجازي با پسري 
آشنا شدم كه خودش را شاهين و مهندس عمران معرفي 
كرد. او مدعي شد كه صاحب شــركت انبوه سازي  است و 
پس از چند جلسه مالقات از من خواستگاري كرد. او گفت 
به تازگي كار ساخت یك مجتمع تجاري در سعادت آباد 
را قبول كرده و پس از اتمام آن با هم ازدواج كرده و براي 

زندگي به آلمان مي رویم.
دختر جوان ادامه داد: شــاهين هميشــه با خودروهاي 
گران قيمت به دیدنم مي آمد و یك بار مرا به مقابل پروژه اي 
كه مدعي بود در حال ساختن آن است برد و گفت مي تواند 
یكي از واحدهاي تجاري را بــا توجه به روابط خوبي كه با 
شركایش دارد با نصف قيمت برایم خریداري كند. من هم 
وسوسه شدم و هرچه پول داشتم به شاهين دادم و عالوه بر 
آن مخفيانه طالهاي مادر و خواهرم و مقداري از دالرهاي 
پدرم را فروختم و مبلغ 700ميليون تومان به خواستگارم 
دادم. اما او پس از گذشــت چند روز ناگهان غيبش زد و 
دیگر جواب تلفنم را نداد. با این شكایت،  جست و جو براي 
یافتن خواستگار فریبكار شروع شد و مأموران خيلي زود 
موفق شدند وي را كه نام اصلي اش خسرو و به عنوان نصاب 
دوربين هاي مداربسته در پروژه ساختماني مشغول به كار 
بود شناسایي كنند. او اما پس از اجراي نقشه كالهبرداري 
محل كارش را به صورت ناگهاني ترك كرده بود كه مأموران 
در ادامه ســرنخ هایي از مخفيگاه تازه او به دست آورده و 
دســتگيرش كردند. متهم در بازجویي ها به كالهبرداري 
اقرار كرد و گفت پول به دست آمده را صرف خرید خودرو، 
موتور و خوشگذراني كرده است.در همين حال، سرهنگ 
مســعود برجي، سرپرســت پایگاه چهارم پليس آگاهي 

پایتخت گفت: متهم با صدور قرار قانوني روانه زندان شد.

نقشه برج ساز قالبي براي 
كالهبرداري از دختر دم بخت

قرق بان 44 ساله حدود 15 چشمه آبخوري براي حيوانات در 
كوه ساخته بود.

محمد جعفري
خبرنگار

ستاد كرونا مجازات  متخلفان را رأسا 
تصويب مي كند؟

از دیگــر نهادهــاي قانونگــذاري مي تــوان به 
شــوراهاي مختلف كه با ریاســت رئيس جمهور 
در حوزه هاي گوناگون تشــكيل شده اند، مانند شــوراي عالي انقالب 
فرهنگي،  شوراي عالي اداري،  شوراي عالي اقتصاد،  شوراي عالي پولي 
و بانكي و...  اشاره كردكه مصوبات آنها همگي در حكم قانون و الزام آور 
است. به نظر مي رسد،  ستاد ملي مقابله با كرونا در ردیف چنين شوراها 
و تشكل هایي است كه درشــرایط خاص و اضطراري مجازند و اختيار 
دارند تصميماتي بگيرند كه این تصميم ها در شــرایط غيراضطراري و 
عادي در صالحيت قوه مقننه یا ســایر مراجع قانوني اســت. در قضيه 
تعيين تنبيه اداري ازسوي ســتاد ملي مقابله با كرونا به نظر مي رسد با 
توجه به مصلحت اندیشي هایي كه این ستاد براي پيشگيري از افزایش 
بيشتر ویروس كرونا در كشــور خصوصاً در ادارات و شركت هاي دولتي 
در دستور كار قرار داده است، داراي مبناي حقوقي و قانوني الزم و كافي 
است. كما اینكه در تصميماتي كه سایر قوا اعم از مقننه و قضایيه و حتي 
مقام معظم رهبري اتخاذ فرموده اند، ازجمله در قضيه ایام ســوگواري 
سيدالشهدا)ع( و شهداي عاشورا، معظم له و سایر مراجع تقليد مالك و 
نحوه سوگواري این ایام را مشروط به تصميم ستاد ملي مقابله با كرونا 
كرده  بودند. اما آیا كارمنداني كه مشــمول تنبيهات كميســيون هاي 
تخلفات اداري قــرار گرفته اند مي توانند به آراي صادر شــده اعتراض 
كنند؟ در پاسخ باید گفت همانگونه كه احكام دادگاه ها اعم از دادگاه هاي 
حقوقي و جزایي در محكوميت متهم و خوانده یا برائت یا گناهكاري وي 
درمهلت 20روز قابل اعتراض است و پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال 
مي شود،  تصميمات تنبيهي اداري و انتظامي نيز درخصوص محكوميت 
كارمند دولت درمهلت قانون تجدید نظرخواهي، قابل تجدیدنظرخواهي 
و اعتراض كارمند ذي نفع درمراجع باالتر خواهد بود و به نظر مي رســد 
تصميمات تنبيهي ســتاد ملي مقابله با كرونا دربــاره كارمندي كه به 
دســتورات مندرج در ابالغيه اخير درباره لزوم رعایــت پروتكل هاي 
بهداشتي عمل نكرده و این ترك فعل وي، موجب صدور حكم تنبيهي 
مانند كسر حقوق،  تعليق موقت از خدمت و مانند آن شده است؛ قابل 
اعتراض درمهلت قانوني در مرجع صالحيت دار باشد تا چنانچه كارمند 
محكوم دالیل توجيهــي و منطقي براي این رفتــار خطاگونه اش دارد 
این مدارك و دالیــل توجيه خطا را به مرجع باالتــر ارائه كند و مرجع 
چنانچه ادعاي وي را وارد دانست یا حكم به عدم  خطاكاري او بدهد یا 
حكم تنبيهي را كاهش دهد. از سوي دیگر این سؤال ایجاد مي شود كه 
آیا ستاد ملي مقابله با كرونا این اختيار را دارد كه براساس شرایط كشور 
قوانين جاري را تغيير دهد، یا اجراي آن را به حالت تعليق در آورد؟ باید 
گفت همانگونه كه بيان شد اصل و اســاس قانونگذاري براساس قانون 
اساسي، جزو حقوق و تكاليف قوه مقننه است كه این قوه شامل مجلس 
شوراي اسالمي و شوراي محترم نگهبان مي شود. در مواردي كه در باال 
به اختيارات قوه مقننه به سایر قواي حاكمه تفویض اختيار شده است، 
نمي توان اختيارات مجلس شوراي اســالمي یا قواي دیگر را براساس 
مصوبات ستاد ملي ســلب كرد و مصوبات مغایر با قوانين كشور باشد. 
به عنوان نمونه بخشنامه اي كه ستاد ملي مقابله با كرونا درباره به عقب 
انداختن حكم تخليه مستأجران به جهت رعایت حال آنان در جلوگيري 
از شيوع ویروس كرونا صادر كرده است، خارج از اختياراتي است كه قوه 
مقننه و مجلس به قوه مجریه داده و احتماال به همين دليل هم در فرایند 
حقوقي اجرا با مشكالتي مواجه مي شــود. در این گونه موارد ستاد ملي 
مقابله با كرونا كه ریاست آن با رئيس جمهوري است و اختيار پيشنهاد 
تصویب قانون از طریق الیحه دارد، موظف است موضوعات مدنظر خود 
را به شكل الیحه از طریق معاونت حقوقي ریاست جمهوري و اداره قوانين 
ریاست جمهوري و مشاوران مربوطه به شكل الیحه في المثل الیحه معلق 
گذاشتن قانون روابط موجر و مستأجر براي مدت معيني تبيين و پس از 
تصویب در ستاد ملي مقابله با كرونا درهيأت وزیران تصویب و به مجلس 
براي اصالح قانــون مربوطه تقدیم كند. نماینــدگان مجلس به عنوان 
وكالي ملت كه عهده دار تشــخيص سياســت هاي خرد و كالن كشور 
هستند، چنانچه الیحه پيشنهادي دولت و ستاد ملي مقابله با كرونا را به 
مصالح كلي جامعه تشخيص دهند آن را به شكل قانون تصویب مي كنند 
و تصویب مجلس پس از تأیيد شوراي محترم نگهبان به شكل قانون به 

مراجع قضایي براي اجرا ابالغ مي شود.

ادامه از 
صفحه 12
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آرشنهاوندي
روزنامه نگار

در سوگ اسماعيل سعادت و عمری  را كه در فعاليت علمی و ترجمه آثار فلسفی گذراند

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

گفتاری درباره رسالت دانشمند

اسماعيلســعادتازنسل
بزرگمردانجامعاالطرافي
بــودكــهبيشترشــان
درگذشتهاند.مثلعباسزريابخويي،ابوالحسننجفي،
رضاسيدحسينيوكمترازانگشتانيكدستازايشان
باقيماندهاند،مثلفتحاهللمجتبايي،احمدسميعيگيالني

ومحمدعليموحد.
نسليكهپيشازرواجويكيپدياوعموميشدنبسياري
ازدانستهها،معلوماتخودراازطريقدايرهالمعارفهايي
مثلفرهنگآثاريامجلداتنخستدايرهالمعارفبزرگ
اسالميودانشنامهجهاناسالموپيشتردايرهالمعارف
فارسي)مصاحب(آموختهاند،ميدانندكسانيمثلزرياب
،سعادت،نجفيوسيدحسينيچهشخصيتهايدقيقي
بودهاندوبرايبهسامانرساندنهركدامازدايرهالمعارفها
وويرايشمدخلهايكوچكوبزرگشانچهكوششها
كردهاند.حتيحاالهم،پسازعموميشدنودردسترس
قرارگرفتنبسياريازدانستهها،هنوزدايرهالمعارفهاي

گذشتهاعتبارومرجعيتخودراحفظكردهاند.
اسماعيلسعادتبههمراهرضاسيدحسيني،ابوالحسن
نجفيواحمدسميعيگيالني،عضوهيأتعلمي4نفره
فرهنگآثاربودند.»دانشنامهزبانوادبفارسي«نيز
بههمتاومنتشرشــدوناماوبهعنوانسرويراستار
ايندايرهالمعارف7جلديآمدهاست.آنچه
درهمهكارهاياومعلوماستسطحي
ازدقتوپاكيزگيوانتخابدرست
وعياربســيارنوشتههاستكه
درســالهاياخيــردركمتر
مجموعهايبهچشمميخورد.
دقتاودرهمــهكارهاييكه
ناماسماعيلسعادتراروي
جلددارد،معلوماست،حتي
درمجلــهمعارفكــهاودر
سالهايدهه۶۰درمركزنشر
دانشگاهيسردبيرياشرا

بهعهدهداشت.

اسماعيلســعادت12شــهريوردر95سالگي
درگذشت.نزديكبه7۰ســالازعمرخودرابه
تدريس،پژوهش،ويرايش،ترجمهونوشــتن
گذراند.مثلبسياريازبزرگمردانيكهذكرشان
گذشت،درخلوتبهكارخودمشغولبود.نهاهل
جلوهگريبودونهاهلگفتوگوبارســانهها.آثار
اودرطولاينسالهامنتشــرميشدواهلفن
ازكتابهاياوبهــرهميبردند.بهبازهزمانيدراز
فعاليتهايعلميوترجمههاياووشمارتجديد
چاپهايكتابهايشدرسالهايگوناگونكهنگاه
ميكنيم،ميبينيمكهچندنسلخوانندهكتابهاي

اوبودهاند.

درترجمهآثارفلسفيبهزبانفارسياغلبياجعل
اصطالحاتوشــمارواژگانبرساختهمترجمان
آنقدرزياداستكهخوانندهنميتواندترجمه
رابهراحتيبخواندودرككندياآنقدرمغلقو
پيچيدهوآكندهازواژگانعربياستكهبازهم
خوانندهبرايفهمترجمهبهمشــقتميافتد.
ترجمههاياسماعيلســعادتدرنقطهتعادل
ترجمهآثارفلسفيبهزبانفارسياست.خوداو
بارهاتأكيدكردهاستكهبرايترجمهازواژگان
رايجفلســفهبهرهبردهوبيدليلاصطالحجعل
نكردهاست.درعينحالفارســياوبهقدري
پاكيزهوپيراستهاستكهخوانندگانآثارفلسفي،
حتيعمومخوانندگاننيزبهراحتيميتوانند

ترجمههاياورابفهمند.

تقريبًادرمقدمههمهترجمههاياوآمدهاستكه
اوپسازمبناقراردادنيكمتن،ترجمههاياثررا
بهزبانهايديگر،مثلانگليسيوعربيهمديده
استوترجمهاشرابايكي،دوترجمهديگرتطبيق
دادهتااحياناًچيزيازقلمنيفتد.چنيندقتيحتي
درمياناستادبزرگانترجمهنيزكمنظيراست.
اسماعيلســعادتتقريبًاكهنه،تحقيقًا3زبان
فرانسه،انگليسيوعربيرابهخوبيميدانست
ودرزبانفارسيهمازاستادبزرگانبود.فارسي
پاكيزهاورابايددرترجمههــاخواندوبهعنوان
سرمشققرارداد.بهجزارزشهايزباني،شيوه
سجاونديونحوهاستفادهازعالئمنگارشينيزدر
همهكارهاييكهناماورابهعنواننويسنده،مترجم

وسرويراستاررويخوددارند،الگواست.

اسماعيلسعادتآثاربســياريراترجمهكرد.از
كارهاييمثل»شيروجادوگر«اثرسي.اس.لوييس
ازسلسلهداستانهايمعروفبه»نارنيا«تا»زندگي
ميكلآنژ«اثررومنروالنو»سرودنيبلونگن«.امااو
رابيشتربهعنوانمترجمآثارفلسفيميشناسند،
آثارارجمنديمثــلاخالقجــورجادواردمور؛
فيلسوفبزرگاخالقانگليسي،رسالهدراصالح
فاهمهاسپينوزاوترجمهجلدششمتاريخفلسفه
كاپلستونبههمراهمنوچهربزرگمهربزرگوتاريخ
فلسفهقرنهفدهم،هجدهمونوزدهمازاميلبُريه
شماريازآثاربســيارياستكهاوترجمهكرده.با
اينهمه،ناماوبيشترازهرچيزباترجمهآثارارسطو
بهيادميآيد.»خطابه«،»آثارُعلوي«،»درآسمان«و
»دركونوفساد«ازجملهآثارارسطواستكهترجمه

اوكمالتجلياينآثاربهزبانفارسياست.

درترجمهفارسيآثارفلسفي،بهويژهدرسالهاي
اخير،بسياررايجاستكهمترجمانهمزمانباترجمه
مشــغولدركوآموختنمتننيزبودهاند.نتيجه
ترجمههاخيليوقتهافاجعهبارشدهوضعفهاي
مترجماندرفهماصلمتنبهترجمهنيزراهيافته
است،اسماعيلسعادتزمانيبهسراغترجمهآثار
فلسفيرفتكهنهايتكمالوپختگيقرارداشت.
گسترهوگوناگونيدانســتههاياوبهاندازهايبود
كهبهراحتيبتواندآثارراترجمهكند.دركدرست
اوازمتنهايفلسفيسببشــدكهترجمههايي

خوشخوانوفهميدنيازآنهابهدستدهد.

نكتهديگريكهاسماعيلسعادترادرترجمهآثار
فلسفيازمترجمانقبلوبعدازاومتمايزميكند،
آگاهياوازفلسفهاسالمياســت.ترجمهآثار
فلسفيبهزبانفارسي،اغلببدونآگاهيازتاريخ
فلسفهاسالميودايرهواژگانفلسفيكهريشهدر
سنتفلسفهايرانيدارند،درستازكاردرنميآيد.
نحوهبهكارگيرياصطالحاتفلســفهاسالميدر
ترجمهآثار،بهويژهآثارارسطو،نشانميدهدكه
سعادتفلسفهاســالميرابهخوبيميدانست.
چهدر،ميانانبوهآثــاراوترجمهبخشهايياز
»سيرفلسفهدرجهاناسالم«اثرماجدفخريو
»مسئلهاختياردرتفكراسالمي«ازشيخبوعمران
و»تفسيرقرآنيوزبانعرفاني«ازپللويانيزبه

چشمميخورد.

زمــانبازنشســتگيوسبكدوشــي
ازنوشــتن،ترجمهوويرايشكياست؟
اسماعيلسعادتتاروزهايآخرعمردراز
خودمشغولكاربود.شماريازآثارارجمند
اوزمانيمنتشرشدندكهاو7۰سالگيرا
سپريكردهبود.ترجمهقرننوزدهمتاريخ
فلســفهاميلبُريهوقتيمنتشرشدكهاو
93سالداشت.همتوخستگيناپذيرياو
وبسياريازاستادبزرگانيمثلمحمدعلي
موحدواحمدسميعيگيالنيكههمچنان
مشغولنوشتن،ويرايشوفعاليتعلمياند،
مايهرشكهمهايرانيانودوستدارانزبان

فارسياست.

شــيوع ویروس كوویدـ19، تعطيلي 3ماهه اغلب ســينماها در اروپا 
و آمریكا را در پي داشــت كه به دنبال این تعطيلي ناخواســته درآمد 
گيشه هاي ســينماها در این مناطق به صفر رســيد. پس از 3 ماه از 
بازگشــایي ســالن هاي نمایش فيلم در اروپا و آمریكا به نظر مي رسد 
تا حدي وضعيت گيشــه فروش فيلم در این مناطق بهتر شده باشد؛ 
اگرچه بر پایه گزارش هاي ســایت هایي نظير دیلي اسكرین وضعيت 
گيشــه در ســال 2020تا حد زیادي با ایده آل فاصله دارد. اكران و 
نمایش فيلم »اعتقاد« در اروپا تا حد زیادي بر وضعيت فروش فيلم ها 
در گيشه تأثير گذاشته است، اما با وجود پروتكل هاي بهداشتي مرتبط 
با ویروس كرونا كه بر مبناي آن ظرفيت پذیرش تماشاگر در سينماها 
تا 50درصد كاهش یافته و همه تماشــاگران ملزم به زدن ماســك 
شده اند، همچنان آمار فروش فيلم ها در گيشه سينماها بسيار پایين 
است و به نظر مي رسد تنها تا زمان كشف و ارائه واكسن كرونا، همچنان 
وضعيت به همين منــوال ادامه یابد. در این مطلــب به طور خالصه 
وضعيت فروش بليت در سينماهاي اروپا و آمریكا پس از شيوع ویروس 

را بررسي كرده ایم.

آمريكابا۶۰درصدظرفيت
در آمریكا وضعيت سينماها همچنان از وضعيت ایده آل و هميشگي 
فاصله دارد. در این كشــور تاكنون تنها حدود 60درصد از سالن هاي 
ســينماها در دوره پساكرونا بازگشایي شــده اند. كمپاني هاي بزرگ 
دارنده سالن هاي سينما نظير »اي ام ســي« و»رگال« هفته گذشته 
سالن هاي خود را بازگشــایي كرده اند. انتظار مي رود اكران فيلم هاي 
جدیدي نظير فيلم »اعتقاد« بتواند عالقه مندان به ســينما را دوباره 
ترغيب به حضور در ســالن هاي ســينما كند، اما با توجــه به لزوم 
رعایت پروتكل هاي بهداشــتي مرتبط با بيماري كرونا در سالن هاي 

ســينما و بيم از ابتال بــه ویروس كرونــا، آینده وضعيت گيشــه در 
ســينماي آمریكا همچنان مبهم اســت؛ البته پيش بيني مي شد در 
روز 3سپتامبر)13شــهریور( با اكــران فيلم »اعتقــاد« كه تاكنون 
بيش از 53 ميليون دالر فروش داشته در ســينماهاي آمریكا گيشه 
فروش فيلم با وضعيت بهتري مواجه شود. 28 اوت)7 شهریور( فيلم 
»جهش یافته هاي جدید« در آمریكا اكران و در 2412ســينماي این 
كشور نمایش داده شد و در مجموع 11ميليون و 200 هزار دالر فروش 
كرد. این فيلم ترسناك توسط كمپاني فاكس قرن بيستم ساخته شده 
و تمام امتياز و حقوق پخش آن توســط دیزني خریداري شده است. 
اكران فيلم هاي جدید در حالي در ســينماهاي آمریكا آغاز شده كه 
همچنان سالن هاي سينما در ایالت هاي زیادي از این كشور نظير ایالت 
نيویورك و ایالت كاليفرنيا در دوران پساكرونا بازگشایي نشده اند. روز 
جمعه هفته گذشته فرماندار ایالت كاليفرنيا دستورالعمل بازگشایي 
سينماها را براي بخش ها و شهرستان هاي مختلف این ایالت اعالم كرد. 

وضعيتگيشهدرسينماياروپادرماههاياولپساكرونا
باكس آفيس بریتانيا با درآمدي در مجمــوع 255.5 ميليون دالري 
در 6 ماه اول سال2020 همچنان پردرآمد ترین گيشه اروپا محسوب 
مي شود. با وجود این درآمد سينماهاي بریتانيا از گيشه نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته 69درصد كاهش داشته است. درواقع این كاهش 
هم بيشتر به دليل بســته بودن ســينماها طي 3ماهه اول اوج گيري 
ویروس كرونا بوده. در ماه هاي آوریل، مه و ژوئن سال جاري و در اوج 
شيوع كووید - 19، تمامي سالن هاي سينما در آمریكا و اروپا تعطيل 

بوده اند. 
هلند یكي از نخســتين كشــورهاي اروپایــي بود كه ســالن هاي 
ســينماي خود را در دوران پســاكرونا باز كرد. این كشــور در تاریخ 
19ژوئن)30خرداد( سال 2020ســالن هاي خود را بازگشایي كرد، 
اما این مســئله منجر به تغيير ميزان فروش بليت در گيشــه نشــد؛ 
چراكه بسياري از تماشاگران ســينما به دليل نگراني از ابتال به كرونا 

 در ســالن هاي ســينما حاضر نشــدند و از طرفــي محدودیت هاي 
دست و پاگير پروتكل هاي این بيماري نيز سبب شد بسياري تا مدتي 
از حضور در سالن هاي ســينماي هلند صرف نظر كنند. سينماهاي 
این كشور در 6 ماه اول2020، تنها 63.4ميليون دالر درآمد ناشي از 
فروش فيلم ها را در گيشه كسب كرده بودند كه نسبت به سال گذشته 

59.3درصد كاهش درآمد را نشــان مي دهد. ســالن هاي سينما در 
فرانسه و لهستان نيز از ابتداي  ماه ژوئن )خردادماه( بازگشایي شدند. 
فرانسه از نظر فروش در گيشه در 6 ماه اول سال2020، مقام دوم را در 

ميان كشورهاي اروپایي كسب كرده بود. 
ســينماهاي این كشــور در این مدت توانســته بودنــد در مجموع 

216.6ميليــون دالر درآمد ناشــي از فروش بليت كســب كنند كه 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 71درصد كاهش نشان مي داد. 
سينماهاي لهستان نيز در 6 ماه اول سال2020 ، 56.4 ميليون دالر 
درآمد كسب كردند كه این درآمد نســبت به 6 ماه اول سال2019، 

57.5درصد كاهش یافته بود.

گيشه سينماهاي آمریكا و اروپا در دوره پساكرونا همچنان سرد است
كمايكروناييگيشهها

*عنواننوشــتهنامكتابياز
فيشته،فيلسوفآلمانياستكه
اسماعيلسعادتآنرابهفارسي

برگرداندهاست.

فراخوان چهاردهمين دوره جشــنواره بين المللي فيلم 
مســتند ایران »سينماحقيقت« منتشــر شد. پاندمي 
كرونا باعث شد بسياري از رویدادهاي هنري در جهان 
به برگزاري آنالین  رو بياورند و حاال با نزدیك شــدن به 
نيمه دوم سال در ایران كه مصادف با فصل جشنواره هاي 
سينمایي و هنري است، متصدیان این رویدادهاي هنري 
سعي دارند با استفاده از تجربيات و امكاناتي كه در این 
زمينه وجود دارد، اجازه ندهند جشــنواره هاي هنري 
در وانفســاي كرونا فراموش شــوند. یكي از مهم ترین 
جشــنواره هاي ســينمایي ایران، جشــنواره »سينما 
حقيقت« است كه ازقضا مي تواند براي انعكاس تأثيري 
كه كرونا بر شــئون مختلف زندگي مردم داشته بسيار 
كمك كننده باشد و گوشــه هایي از اتفاقاتي كه چه بسا 

در سيل مشكالت هرروزه اقتصادي، سياسي و اجتماعي 
فراموش شده اند، در كانون توجه قرار بگيرند. به گزارش 
همشهري به نقل از روابط عمومي جشنواره بين المللي 
»سينما حقيقت«، مركز گســترش سينماي مستند 
و تجربي سازمان امور ســينمایي كشور، چهاردهمين 
دوره جشــنواره بين المللي فيلم مستند ایران »سينما 
حقيقت« را آذرماه1399 با توجه به شيوع جهاني بيماري 
كووید-19 به صورت مجازي و نمایش برخط )آنالین( به 

شكل رقابتي برگزار خواهد كرد.

انتشار فراخوان چهاردهمين جشنواره 
بين المللي »سينماحقيقت«

بازنمایي تاریخ و فرهنگ جامعه ایراني-اسالمي، صيانت رقابتآنالينمستندها
از هویت ملي مبتني بر انگاره هاي دیني و ایراني، تقویت 
سينماي مستند خالق ایران، آشنایي فيلمسازان كشور 
با تحوالت نوین سينماي مستند جهان، توجه به اهميت 
اقتصاد سينماي مســتند با تأكيد بر رفع موانع توليد، 
توزیع و نمایش این آثار در عرصه هاي داخلي و خارجي، 
از اصول و اهداف این جشــنواره اســت. توضيح اینكه 
تهيه كنندگان و مستندســازان مي توانند با مراجعه به 
پایگاه اطالع رساني جشنواره »سينما حقيقت« به نشاني 
www.irandocfest.ir و بدون نياز حضوري، نسبت به 
تكميل برخط )آنالین( فرم شركت، ارسال لينك فيلم 
و آپلود عكــس و مواد تبليغي اقــدام كنند. بخش هاي 
مختلف چهاردهمين دوره جشنواره بين المللي سينما 

حقيقت عبارتند از:
1-مسابقه ملي2-بخش بين الملل )غيررقابتي( 3-جایزه 
شهيدآویني 4-مســابقه فيلم هاي مستند كارآفریني 
5-بخش ویژه كرونا 6-بخش هاي جنبي 7-كارگاه هاي 

تخصصي 8-نكوداشت
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اگرچه گفته مي شود شرايط ايران با سرنوشت 
انتخابات رياست جمهوري آمريكا گره خورده، گزارش

اما نمي توان از اهميت اين انتخابات براي ساير 
كشورها و بازيگران منطقه خاورميانه غافل شد؛ بازيگراني 
كه هر يك براساس منافع خود چشم به انتخابات حساس 
ميان دونالد ترامپ و جو بايــدن دوخته اند. اين انتخابات 
چگونه مي تواند بر پرونده هاي مهم منطقه خاورميانه تأثير 
بگذارد؟ موضع هر يك از رهبران سياسي نسبت به دوگانه 

انتخاباتي آمريكا چيست؟ 

ديكتاتور محبوب
عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهور 

مصر
»سيسي را دوســت دارم، او دیكتاتور 
محبوب من است!«؛ این جمله دونالد 
ترامپ درباره رئيس جمهور دولت كودتایي 
مصر به نمادي از وضعيت روابط 2 كشــور طي سال هاي اخير 
تبدیل شده است. براســاس این قاعده، دولت سيسي در ازاي 
حمایت و به رسميت شناخته شدن مشروعيتش توسط ترامپ با 
تمام سياست هاي منطقه اي او در خاورميانه و مدیترانه همراهي 
مي كند؛ از انعقاد قراردادهاي نامعقول دریایي با یونان و اسرائيل 
كه منافع حداقلي مصر در آن لحاظ نمي شود گرفته تا پذیرش 
طرح معامله قرن كه عمال براي مصر چيزي جز خسارت نخواهد 
داشــت. این در حالي اســت كه دولت دمكرات اوباما با محمد 
مرسي، رئيس جمهور سابق مصر روابط خوبي داشته و همچون 
ترامپ از مشروعيت دولت كودتایي سيسي حمایت نكرد. عالوه 
بر این، طي سال هاي اخير فشار سناتورهاي دمكرات بر دولت 
سيسي تحت عناویني همچون نقض حقوق بشر روزبه روز بيشتر 
شده، تا جایي كه رسما از احتمال لغو كمك هاي مالي به ارتش 
مصر سخن گفته اند. بر این اســاس عبدالفتاح سيسي ازجمله 

حاميان پيروزي مجدد ترامپ در انتخابات آمریكا ست.

از دست رفتن فرصت يك متحد 
محمد بن زاید، وليعهد ابوظبي 

شــاید ایــن واقعيت بــا بســياري از 
پيشفرض هاي ما درباره كشور كوچكي 
همچون امارات همخواني نداشته باشد 
اما محمد بن زاید، وليعهد ابوظبي، یكي از 
متحدان مهم دونالد ترامپ در ســطح منطقه و حتي جهان به 
شمار مي رود؛ متحدي كه به گواه تحقيقات رابرت مولر درباره 
دخالت هاي خارجي در انتخابات ریاست جمهوري آمریكا، هم 
در پيروزي ترامپ نقش داشــته و هم در تقویــت موضع او در 

رقابت هاي داخلي مقابل دمكرات ها. این در حالي است كه بن زاید 
یكي از مهم ترین مخالفان سياست هاي باراك اوباما در خاورميانه، 
مخصوصا در پرونده هاي ایران و اخوان المســلمين به شــمار 
مي رفت. به نوشته ميدل ایست آي، شكست ترامپ در انتخابات از 
منظر امارات به معناي از دست رفتن فرصت یك متحد تاریخي 
در كاخ سفيد اســت. براي فهم بهتر این واقعيت كافي است به 
زمانبندي توافق ميان امارات و اسرائيل براي عادي سازي روابط 
نگاهي بيندازیم؛ توافقي كه مهم ترین دستاورد انتخاباتي ترامپ 

در سياست خارجي است.

دوست دشمنان 
شيخ تميم، امير قطر

سياســت خارجي دولت قطر همواره 
مبتني بر واقع گرایــي و تعامل با همه 
بازیگران بوده اســت؛ با وجــود این اما 
روابط تنگاتنگ ميان امــارات )مهم ترین 
رقيب منطقه اي قطر( بــا ترامپ، بر مناســبات ميان دوحه و 
واشنگتن در ســال هاي گذشته ســایه انداخته است. ازجمله 
تحوالت تاریخي در این سال ها، حمایت تلویحي ترامپ از برنامه 
امارات و عربستان براي محاصره قطر بود؛ محاصره اي كه احتمال 
داشت با حمله نظامي به این كشور تكميل شود. ترامپ ساعاتي 
پس از آغاز محاصره قطر در صفحه تویيتر خود نيز امير قطر را به 
حمایت از تروریسم متهم كرد! اگرچه روابط قطر و ترامپ با گذر 
زمان، از طریق سفر شيخ تميم به واشنگتن و البته تعهد دولت 
قطر به پرداخت هزینه هاي سنگين براي خریدهاي تسليحاتي، 
سرمایه گذاري و... كمي بهتر شد، اما بدون شك دوحه هيچ وقت 

نگاه مثبتي به سياست هاي خاورميانه اي ترامپ نداشته است. 

حمايت براي مصونيت
محمد بن سلمان، وليعهد عربستان

شاید سرنوشت ترامپ بيش از هر كس 
در بين رهبران خاورميانه براي محمد 
بن ســلمان، وليعهد جوان ســعودي 
تعيين كننده باشد. او طي سال هاي اخير و با 
حمایت ترامپ توانست رقباي قدرتمندش در ریاض را یكي پس 
از دیگري از صحنه به در كرده و خود را به یك قدمي پادشــاهي 
عربستان سعودي برساند. در مقابل اما تمام ظرفيت ها و منابع 
مالي و استراتژیك ســعودي عمال در خدمت اهداف سياسي و 
حتي انتخاباتي ترامپ قرار گرفته است. حمایت تاریخي ترامپ از 
بن سلمان در پرونده خاشقجي، وتوي طرح تحریم عربستان در 
كنگره، جلوگيري از تشدید فشارهاي بين المللي عليه او و... تنها 
بخشي از خدماتي است كه ترامپ براي شاهزاده جوان سعودي 
انجام داده است. این احتمال وجود دارد كه درصورت شكست 
ترامپ در انتخابات، دســتگاه قضایي آمریكا براساس 2پرونده 
خاشقجي و سعد الجبري براي وليعهد سعودي قرار پيگرد صادر 

كند. بدون شك بزرگ ترین بازنده خاورميانه اي شكست ترامپ، 
بن سلمان خواهد بود.

اميد به كاهش فشارها 
عبداهلل دوم، شاه اردن

اگرچه در ابتدا از سيسي و عبداهلل دوم 
به عنوان 2 دوست ترامپ در خاورميانه 
سخن گفته مي شد، اما به تدریج مواضع 
پادشاه اردن از رئيس جمهور جدید آمریكا 
فاصله گرفت؛ تا جایي كه در چندین مصاحبه به صراحت عليه 
او موضع گيري كرد. ریشه این جدایي چه بود؟ مسئله فلسطين 
و معامله قرن. براســاس طرح ترامپ براي حل نزاع فلسطين و 
اســرائيل، بخش عمده اي از اراضي باقيمانده در كرانه غربي به 
تصرف رژیم صهيونيستي در آمده و فلسطينيان آواره در خارج 
نيز دیگر هرگز حقي براي بازگشت به كشورشان ندارند. جالب 
آنكه مسئوليت تعيين اقامت براي آوارگان فلسطيني هم در ازاي 
پرداخت مبالغ چند ده ميليون دالري ميان مصر، لبنان و اردن 
تقسيم شده است! مخالفت صریح و علني اردن با طرح معامله 
قرن، مقدمه اي بود براي اعمال فشــارهاي اقتصادي از ســوي 
آمریكا، امارات و عربستان سعودي عليه این كشور. فشارهایي 
ازجمله تهدید به لغو كمك هاي ســاالنه اقتصادي، كارشكني 
در مذاكرات اردن با صندوق بين المللي پول و... بر این اســاس، 
پادشاه اردن براي كاهش فشارها و همچنين جلوگيري از اجراي 
طرح مورد نظر ترامپ در فلسطين، چاره اي ندارد جز اميدواري 

به پيروزي رقيب ترامپ در انتخابات.

سرنوشت گره خورده 
بنيامين نتانياهو، نخســت وزیر رژیم 

صهيونيستي
بسياري از تحليلگران و رسانه ها، قائل 
به وجود رابطه اي مستقيم ميان حضور 
ترامپ و بنيامين نتانياهو در قدرت هستند؛ 
به گونه اي كه هر یك از این دو سياستمدار با باقي ماندن در قدرت 
از موضع دیگري حمایت كرده و در مقابل، سقوط هر كدام نيز 
مي تواند منجر به سقوط دیگري شود! براي مثال، نتانياهو نقش 
مهمي در حمایت البي یهودي آیپــك از ترامپ در انتخابات و 
البته بعد از انتخابات داشته است، در مقابل نيز ترامپ با رونمایي 
از طرح عجيــب معامله قــرن، هدیه اي تاریخــي را در اختيار 
نخست وزیر رژیم صهيونيستي قرار داد. تمام اینها در حالي است 
كه هم ترامپ و هم نتانياهو در داخل با فشارها و حتي اتهامات 
قضایي خطرناكي روبه رو هســتند، تا جایي كه گفته مي شود 
كناره گيري این دو از قدرت و در نتيجه آن، لغو مصونيت هایي 
كه از آن برخوردارند، مي تواند برایشان هزینه گزافي داشته باشد. 
از سوي دیگر، روابط اسرائيل و آمریكا در دوران نتانياهو- اوباما 
شاهد تنش هاي بي سابقه اي بود. اگرچه روابط بسيار عميق بایدن 

با صهيونيست ها بر كسي پوشيده نيست، اما بدون شك پيروزي او 
در انتخابات خبر خوشي براي نتانياهو نخواهد بود.

به دنبال لغو وتوي هزينه ساز 
ميشل عون، رئيس جمهور لبنان

لبنان در دوره اوباما شاهد توافقي مهم 
ميان احزاب این كشــور براي تعيين 
ریاست جمهوري و نخست وزیري بود؛ 
توافقي كه البته بيش از مناســبات داخلي 
لبنان ریشه در مسائل ميان تهران و واشــنگتن داشت. دیوید 
هيل، نماینــده دولت اوباما در پرونده لبنــان با وجود مخالفت  
اساسي نســبت به حزب اهلل، به دليل واقع گرایي سياسي حاضر 
به مذاكره با این گروه شده و در نتيجه آن، دولت ميشل عون با 
نخست وزیري سعد حریري شكل گرفت. این معادله همچون 
بسياري از معادله هاي دیگر خاورميانه پس از به قدرت رسيدن 
ترامپ فروپاشــيد. مایك پمپئو، وزیر خارجه دوم دولت ترامپ 
در چارچوب برنامه فشار حداكثري عليه ایران اعالم كرده حضور 
حزب اهلل در دولت لبنان را نمي پذیرد. این سياست كه با حمایت 
عربستان و اسرائيل همراه شده، هزینه هاي سنگيني را بر ثبات 
سياسي و اقتصادي لبنان طي سال هاي اخير تحميل كرده است. 
ميشل عون پس از ریاست جمهوري گفته بود آمریكا باید واقعيت 
حزب اهلل به عنوان حزبي مردمي و بخشــي از ساختار قدرت در 

لبنان را به رسميت بشناسد. 

فايل صوتي كه واقعيت را روشن كرد 
رجب طيب اردوغــان، رئيس جمهور 

تركيه
اوایل  ماه گذشته انتشار یك فایل صوتي 
از جــو بایدن جنجال گســترده اي در 
رسانه هاي تركيه به پا كرد. او در این فایل از 
مخالفت عميق خود نسبت به رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور 
تركيه سخن گفته و وعده مي دهد درصورت پيروزي در انتخابات، 
او را از قدرت ســاقط خواهد كرد! اگرچه ســتاد بایدن در ادامه 
هرگونه موضع منفي نسبت به ریاست جمهوري تركيه را تكذیب 
كرده و در مقابل، تركيه نيز موضع گيري خاصي نســبت به این 
فایل صوتي نداشت، اما انتشار آن بيش از پيش جایگاه اردوغان 
در رقابت هاي انتخاباتي آمریكا را روشن كرد. بسياري با استناد به 
تنش هاي ميان تركيه و آمریكا در دوره ترامپ معتقدند پيروزي 
بایدن گزینه مناسبي براي تركيه خواهد بود. اما در این زمينه 
باید به 2نكته توجه داشت؛ اوال البي رقبا و دشمنان اردوغان، نظير 
سكوالرهاي تركيه، سازمان هاي سياسي- نظامي كردي و... در 
ستاد بایدن جایگاه بسيار قوي دارد. دوم اینكه روابط شخصي 
ميان ترامپ و اردوغان تا كنون نتایج مهمي در كنترل مناسبات 
و تنش هاي ميان تركيه و آمریكا داشــته؛ روابطي كه از طریق 

دامادهاي این دو رهبر بر قرار است.

رهبران سياسي خاورميانه در رقابت ترامپ- بایدن 
از چه كسي حمایت مي كنند؟ چشم خاورميانه به انتخابات آمريكا

سياوش فالح پور
خبرنگار معاون بايدن، هدف بعدي 

حمالت ترامپ
حدود 4سال حضور دونالد ترامپ در كاخ سفيد 
و چند ماه مبارزات انتخاباتي قبل از آن، به خوبي 
ثابت كرده كه او در حمالت لفظي به منتقدان و 
تمسخر مخالفانش بسيار توانمند است. حتي آنها 
كه زماني در حلقه نزدیكان ترامپ حضور داشته 
اما از ميانه راه از او جدا شده اند هم از گزند سخنان 
زهردار و كنایه هاي او در امــان نبوده اند. همين 
ویژگي اكنــون به یكي از محورهاي اســتراتژي 
انتخاباتي تيم تبليغاتي او تبدیل شــده اســت. 
وب  سایت خبري-تحليلي پوليتيكو در گزارشي 
خبر داده اســت كه تيم تبليغاتي ترامپ طرحي 
براي هــدف قرار دادن »كامــال هریس«، معاون 
جو بایدن رقيب دمكرات ترامپ تهيه كرده كه از 
روزهاي آینده آغاز مي شود. ترامپ و اطرافيانش 
قصد دارند هریس را به عنوان دشمن طبقه كارگر 
معرفي كنند؛ طرحي كه درصــورت موفقيتش 
مي تواند باعث ریزش آراي بایدن در ميان جامعه 
كارگران آمریكایي شــود. این در حالي است كه 
بایدن روي رأي كارگران حســاب ویژه باز كرده 
اســت. تيم ترامپ قصد دارد با كنار هم گذاشتن 
اظهارات هریس طي یك سال اخير نشان دهد كه 
او یك چپ گراي رادیكال است و مي تواند در نهایت 
آمریكا را به سمت سياست هاي ضدبازار هدایت 
كند؛ اتفاقي كه مي تواند به قيمت از دست رفتن 
تعداد زیادي شغل تمام شود. جامعه آمریكا به طور 
سنتي از سياست هاي سوسياليستي هراس دارد 
و معموال به نامزدهایي كه تفكرات سوسياليستي 
دارند، روي خوش نشان نمي دهد. پوليتيكو نوشته 
اســت كه طي روزهاي پيش رو، اظهارات هریس 
در مورد ســقط جنين و همچنين بيمه سالمت 
در كانون تبليغات تيم ترامپ قرار خواهد گرفت، 
2موضوعي كه به شدت در جامعه آمریكا به خصوص 
در خانواده هاي سنتي داراي اهميت است. اینها 
زماني اهميت بيشتري پيدا مي كند كه بدانيم در 
جریان رقابت هاي مقدماتي حزب دمكرات، كامال 
هریس و جو بایدن كه رقيب یكدیگر بودند بارها 
برسر سقط جنين و بيمه سالمت عليه هم موضع 
گرفتند. ترامپ اكنون به دنبال ایجاد شــكاف در 

تركيب هریس- بایدن است.

انتخابات آمريكا

   هفته نامه اكونوميســت به حواشي 
انتخابــات ریاســت جمهوري آمریــكا 
پرداخته كه به اعتقاد بسياري، مي تواند 
بحراني ترین انتخابات در تاریخ این كشور 
باشــد. این مجله در گزارش اصلي خود 
این ســؤال را مطرح كــرده كه وضعيت 
بحرانــي انتخابات آمریكا تــا كجا پيش 
خواهد رفت؟ در این گزارش آمده كه در 
روزهاي باقي مانده تــا انتخابات 2020، 
برخالف دوره هاي گذشته، آمریكا شاهد 
درگيري هاي خياباني است؛ درگيري هایي 
كه اكنون به ميان مــردم و بين هواداران 
دونالد ترامــپ و معترضان بــه تبعيض 
نژادي عليه سياهپوســتان كشيده شده 

است.
 برنده این شــرایط ترامپ است كه شعار 
انتخاباتي خود را بازگشت نظم به جامعه 
اعالم كرده است. اكونوميست نوشته كه 
آمریكا پيش از این هــم انتخابات بحران 
زده داشته اســت؛ در سال 1912یكي از 
نامزدها حين ســخنراني به ضرب گلوله 
زخمي شد و در سال 1968یكي از نامزدها 
ترور شــد. هر بار اما فردي كه در نهایت 
بازنده انتخابات بوده، شكست را پذیرفته 
است. در انتخابات امسال اما راي دهندگان 
آمریكایي نگراننــد درصورتي كه ترامپ 
بازنده باشد، نتيجه را نپذیرد؛ اتفاقي كه 

مي تواند سراسر آمریكا را به آتش بكشد.

 مجله اكونوميست ]انگليس[
انتخابات زشت آمريكا
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ما هميشــه از غــرب شــهر وارد تهران 
مي شــویم؛ عده اي راننده كه از شهرهاي 

اطراف به قرار ســاعت 6صبح از خانه 
بيرون مي زنيم تا برسيم به محل 

كارمان در پایتخت. 
وعده مان نانوشــته اســت 
و همدیگــر را چنــدان 
نمي شناسيم، اما آنقدر توي 

این خط رفته ایم و آمده ایم 
و اتفاقي همدیگــر را دیده ایم و تــوي ترافيك كنار هم 
مانده ایم كه گاهي براي همدیگر دست هم تكان مي دهيم، 
چاي هم تعارف مي كنيم، گاهي حتي كمي مي خوابيم به 
هواي اینكه خط باز شــود و راننده كناري بوق مي زند و 

بيدارمان مي كند. 
ما از 6صبح تا شب توي خيابان و جاده ایم و خانه مان بيخ 
گوش تهران است و تهران دور نيست و شهر ما دور نيست. 
با ترافيك اما دور شــده ایم. ترافيك امان مان را بریده و 
چاره اي نداریم كه بــه روي خود نياوریــم و خم به ابرو 
نياوریم و به بخت خویش لعنت نفرســتيم و ناسزایي بر 
زبان نياوریم. این عهد نانوشــته ماســت. بعضي هایمان 
این عهد را مي شــكنند و هر بار با ترمزي مهيب به جایي 
برخورد مي كنند و كارد به استخوانشــان كه مي رســد 
منفجر مي شــوند و ناله مي كنند و ناســزا مي شنوند. ما 
اما عادت كرده ایم. از كنارشــان مي گذریم، حتي روز به 
خير مي گویيم و شــب كه برمي گردیم نه خاني آمده و 

نه خاني رفته.
خانه ما انتهاي جهان نيست، انتهاي تهران نيست، حاشيه 
تهران نيست. خانه ما دور نيست. همين اطرافيم و هر بار 
بخواهيم وارد تهران شویم باید از ترافيك، جاده، كارخانه، 
كوچه و خيابان هاي بسياري عبور كنيم تا بلكه جایي راه 

باز شده باشد و از بند ترافيك رهایي پيدا كنيم. 
این داســتان ما، ترافيك، جاده و آن شهرهایي است كه 
شما در ادبيات تان به آنها مي گویيد اطراف تهران. كدام 
اطراف؟ هيچ راهي به اطراف نيســت. تهران در اطرافش 
بزرگ اســت. در جاده، بزرگراه ها، خانه ها و مغازه هایش 

بزرگ است. تهران اطراف ندارد. 
همين كه پــا روي پدال گاز بگــذاري، همين كه هوس 
كني به اطراف تهران ســر بزني باید یا بروي چالوس، یا 
بروي قزوین، یا بروي دماوند، یــا بروي جاده قم یا بروي 
تا آن سوي جهان. كدام سوي این شهر اطراف آن است؟ 
وقتي خانه ها به پایان برسند، وقتي كمي درخت و دشت 
پيدا شود. بعد از درخت و دانه و دشت، بعد از دیدن پرواز 
نخستين پرنده، بعد از كمي غروب و جاده باید تهران به 
اطرافش برسد. به انتها برســد، پس چرا نمي رسد؟ این 
شهر كه انتها ندارد. یك بار امتحان كنيد. بروید به اطراف 
تهران. هيچ خياباني به انتها نمي رسد، هيچ دشتي نمایان 
نمي شود، هيچ كوچه اي به بن بست نمي رسد، هيچ دریایي 
پيدا نيست، هيچ رودخانه اي توي طبيعت جاري نيست. 
تا چشــم كار مي كند خانه اســت و خيابان و كارخانه و 
ترافيك. از 6صبح تا غروب و شب و شب تهران هيچ وقت 

به دشت نمي رسد.
ما هميشه از غرب شهر، وارد تهران مي شویم و پيش خود 
حساب مي كنيم اگر امروز ساعت 5:30صبح از خانه بيرون 
بزنيم، كمي زودتر از روزهاي قبل به تهران مي رسيم. كدام 
تهران؟ اینجا كه ما ایستاده ایم هم تهران است. ما اطراف 
تهران زندگي نمي كنيم، هيچ جا اطراف تهران نيســت. 
اطراف تهران وجود ندارد. شــهري بدون مرز كه با خود 
قرار گذاشته تا ابد ادامه پيدا كند و این قرار به قاعده اش 

تبدیل شده است. 
مطابق این قاعده ما همه توي این شهر زندگي مي كنيم 
و تا چشم كار مي كند خانه و خيابان و ترافيك اطراف مان 
را فراگرفته و هر سال كه مي گذرد براي رهایي از ترافيك 
صبح و شب، نيم ســاعت، زمان رفتن مان را از این سوي 
شهر به آن سو تغيير مي دهيم تا مگر اتفاقي بيفتد، تا مگر 
مجالي براي رهایي از بنــد ترافيك بيابيم. اما این منطق 
هيچ وقت چاره ســاز نيســت. ما توي ترافيك مي مانيم، 
توي ترافيك براي هم دســت تكان مي دهيم، مثل یك 
خانواده همدیگر را مي شناســيم و عمریست كه رفت و 
برگشت مان را به خانه و محل كار با طلوع و غروب آفتاب 

تنظيم كرده ایم.
تهران انتها ندارد، ما توي راهيــم و یكي مان براي اینكه 

وقتش تلف نشود، مشغول نوشتن این كلمات است.

دندانپزشك براي جراحي لثه ساعت 21در 
مطب قرار مي گذارد و بعد از پایان كار اذعان 
مي كند كه دستگاه كارتخوان نداریم و لطفا 

از طریق اپ پول به حسابش واریز شود. 
تعميركار آبگرمكــن از نمایندگي 
مي آید و هزینه تعمير را یك ميليون 
تومان اعالم و كار را انجام مي دهد. 

پس از اتمام كار فاكتور ارائه نمي دهد 
و مي گوید به دالیل استاندارد نمي توانيم فاكتور بدهيم. 
اصناف بسياري به دليل گریز از گره هاي مالياتي، هزینه 
خدماتشان را نقدي و بدون فاكتور محاسبه مي كنند. 

دالیل زیادي وجود دارد كه ما ایراني ها استاد دورزدن 
قوانين شده ایم. 

هرجا كه مقررات زدایي براي رونق كســب و كار اتفاق 
افتاد در آن بخش رشــد كردیم امــا در اغلب حوزه ها 
به دليل وضع مقررات پيچيده و دســت و پاگير نه تنها 
كسب و كار واقعي وجود ندارد بلكه زمينه واسطه گري 

در حد كارچاق كن فراهم مي شود. 
كسي در این ميان باید یافت كه مسير دور زدن مقررات 
را بشناســد. از ســویي دیگر ترویج فرهنگ مهندسي 
معكوس، باعث شده شــهروندان آن را آموخته و براي 

پرداخت  به دولت از این ترفندها بهره ببرند.
این روزها كه كرونا كسب و كارهاي زیادي را تحت تأثير 
قــرار داده و مردم زیــادي را دچــار بحران هاي مالي 
كرده، افزایش ماليات نيز از سویي این بحران را دامن 
زده است. شاید براي همين ميزان تقاضاي پروانه كسب 
در كســب و كارهاي زیادي به حداقل رسيده و خيلي 
 از كسبه اصناف در پي تحویل پروانه كسب و ابطال آن 
هستند تا از ليســت پرداخت كنندگان ماليات بيرون 

بروند.
 شــهروندان و اصنافي كه معتقدند در شرایط دشوار 
كرونا باید از ســوي مرجعي حمایت مي شدند و حاال 
باید پول بيشــتري بپردازند. فعاالن صنفي زیادي كه 
این روزها در محل كار و در بازار یا پاتوق كاري حضور 
دارند اما رها از مقررات اتحادیه و ماليات همچنان مسير 

شغلي را ادامه مي دهند. 
این افــراد مغازه ها و پروانــه  كاري را بــه اتحادیه باز 
مي گردانند و با اعتبار و ارتباطي كه در آن رسته شغلي 
پيدا كرده اند امورشان را مي گذرانند و به زعم خودشان 

پول اضافي نيز پرداخت نمي كنند. 
این روزها در ایران مغازه داري براي اصناف بســياري 
به صرفه نيست و این عامل باعث كوچك تر شدن بدنه 

اتحادیه ها و انجمن ها مي شود.

امروزه مهارت مدیریت مالي و تدبيــر اقتصادي در 
زندگي، یك اصل اساسي اســت. با توجه به فراز و 
نشيب هاي بازار سرمایه، در این یادداشت، توجه 

شما را به مدیریت اســترس در بورس جلب 
مي كنم.

  ابتدا خود و دنياي درون تان را بشناسيد. 
زندگي براي پول یا پول براي زندگي؟ ضمنا 

حرص و طمع بدترین آفت است. همچنين شتابزده رفتار نكنيد و با 
مقوله »روانشناسي بازار« آشنا شوید. ذات بازار سرمایه، مثل زندگي 

»فراز و فرود« دارد.
  پرواز 2ركن دارد: بلند شــدن و نشستن. عالوه بر این، به صورت 

منظم، براي تخليه انرژي هاي منفي ورزش انجام دهيد.
  براي سرمایه خود، اســتراتژي و برنامه داشــته باشيد. مهارت 

»مدیریت مالي« در زندگي را آموزش دیده و تمرین كنيد.
 خوش بيني یا بدبيني افراطي نسبت به بازار، شما را دچار اشتباه 
رفتاري و ذهني مي كند. از افراد متخصص مشورت بگيرید و براي 

استراحت و اوقات فراغت خود برنامه ریزي كنيد.
  اموري را كه نمي توانيد تغيير بدهيد، بپذیرید. از خودبزرگ بيني، 

خودفریبي و اميدواري بيش از حد پرهيز كنيد.
 خواب كافي داشته باشيد و از آدم هاي منفي باف و نق نقو دوري 
كنيد. افراد حرفه اي در بازار با كنترل ریسك به موفقيت مي رسند. 

كنترل ریسك، به كنترل دروني بسيار زیادي نيازمند است.
 از جمع بدون آگاهي و عدم بررسي صحت گفته ها، تبعيت نداشته 
باشيد. معامله موفق به ذهنيت، تفكر و روحيات شما وابسته است؛ از 

این رو ترس، تردید و وسواس را در خود درمان كنيد.
  معامالت احساسي منجر به ضرر مي شوند. احساس غالب در اكثر 
موارد طمع براي كسب سود بيشتر است؛ بنابراین احساسات خود را 

بشناسيد و آنها را كنترل كنيد.

  بــر الگوبــرداري از معامالت دیگــران اصرار نكنيد! شــرایط 
مالي، دیدگاه و دالیل افــراد با یكدیگر متفاوت اســت. همچنين 
مسئوليت پذیر باشيد و از خطاهاي خود درس بگيرید. خرید و فروش 

بر پایه هيجان یعني شكست و ضرر.

  نظم و انضباط از مهم ترین اجزاي »تدبير مالي« در زندگي است. 
حس موفقيت درونــي را در خود باورپذیر، فعــال و تقویت كنيد. 
همچنين علم بيوریتم )افــراد در زمان هاي مختلــف، رفتارهاي 
متفاوتي در زمينه هاي گوناگون از خود نشان مي دهند( را بياموزید. 
اميد، صبر و نگاه بلندمدت، مهم ترین مسائلي است كه باید آنها را 

تمرین و تقویت كنيد.

»ایاالِت نيســت  درجهان« 
تازه ترین كتاب جواد مجابي 
نویســنده، منتقــد ادبي و 
روزنامه نــگار اســت كه از 
ســوي انتشــارات ققنوس 
منتشر شده. مجابي در این 
كتاب، وضعيت فرضي را با 
موجوداتي خيالي به تصویر 

مي كشــد كه در دنيایي متفاوت و داخل 
یك موجود سيار زندگي مي كنند. این اثر در 376 
صفحه و 6 فصل به نام هاي پاره اول تا ششم و پاره 

دیگر نوشته شده است.
به گزارش مهــر، »ایاالت نيســت در جهان« كه 
نگارش آن شهریورماه 98 به پایان رسيده، داستان 
زندگي در یك جهان نامشخص و متناقض است و 
درباره افرادي است كه كنار هم زندگي مي كنند 
و آنقدر كوچك هســتند كه در دنياي احساسات 
انسان جا ندارند ولي آنچنان وسيع هم هستند كه 

نمي شود درك شان كرد.
زبان و لحن روایت در این كتاب، شاعرانه و وام گرفته 
از تجربه هاي روزنامه نگاري مجابي است. او پيش 
از شروع متن داستانش، این شعر را از كاتْب »بازي 
دشوار بودن را/ نه تحمل/ كه دلپذیرش كردیم.« و 
این بيت را از نظامي گنجوي آورده است: »جهان 
این است و این خود در جهان نيست/ وگر هست اي 

عجب خود یك زمان نيست«
راوي داستان »ایاالت نيســت جهان« در جایي 
از قصــه از تبعيدشــدن به دنيــاي پالنكتون ها 
)موجودات تك سلولي( صحبت مي كند و مي گوید 
پالنكتون بودن عيب نيســت اما پالنكتون بودن 
و این موجودیت اجبــاري را انكار كردن و خود را 

نهنگ پنداشتن، مصيبت ما بود.
در بخشي از كتاب مي خوانيم:»گاز داد و رفت. به 
اتومبيلي پارك شده تكيه دادم كه نيفتم. هيچ وقت 
اینطور از توش و توان خالي نشــده بودم. به نظرم 
رسيد اینجا بازداشــتگاهي آزاد و عمومي است، 
یك زندان- شهر كه به صورت باز اداره مي شود.«

4 رمــان »بــاغ گمشــده«، »گفتــن در عين 
نگفتن«، »در این هــوا« و »در این تيمارخانه« و 
مجموعه داستان »روایت عور«، 5 كتابي هستند 
كه ققنوس پيش از این، از مجابي چاپ كرده است.
ایاالت نيست در جهان با شمارگان 660 نسخه، به 

بهاي 52 هزار تومان منتشر شده است.

مجموعــه  از  نشســت  ســي ودومين 
درس گفتارهایــي درباره شــمس تبریزي، 
چهارشــنبه نوزدهم شهریور ســاعت 11 
صبح با سخنراني پریسا عليرضا به »تحليِل 
شناختي دگرگویي هاي شــمِس تبریزي« 
اختصاص دارد كــه به صورت مجازي پخش 
خواهد شــد. به گزارش همشــهري، مقوله 
سخن و وابســته هاي مفهومي آن چگونه در 
كالم شمس شكل گرفته است؟ این كالم ویژه 
چه پيش نمونه اي را در خود پرورانده كه مجوز 
اینگونه ســخن گفتن را براي زبان وي صادر 
مي كند؟ استعاره هاي مفهومي ذهن شمس 

از كدام طرح واره ها نشأت گرفته اند كه حاصلش چنين كالم صریح و بي پرده اي است؟ 
مجازهاي مفهومي او دقيقا در چه فضایي رشد مي یابند كه تا این اندازه تهور، جرأت و 
شجاعت را به ارمغان مي آورد؟ شمس با درگيركردن چندجانبه ذهن مخاطب به هدف 
نهایي خود كه تأثيرگذاري بر شنونده است، مي رسد. در این درس گفتار، تالش مي شود 
كه با رویكردي زبان شناسانه به متن و با نگاهي علمي و عاري از قضاوت هاي مرسوم و 
تاریخي، تصویري واقع گرایانه از شخصيت شمس كه حاصل كالم شمس است، ارائه 
و دگرگویي هاي او تبيين شود.  عالقه مندان مي توانند با مراجعه به صفحه اینستاگرام 
مركز فرهنگي شهر كتاب به نشــاني Instagram/bookcityculturalcenter این 

درس گفتار را به صورت زنده مشاهده كنند.

براي آموزش دفاع كردن به كودك تان از نصيحت استفاده نكنيد. مثال نگویيد  »از خودت 
دفاع كن، چرا از خودت دفاع نكردي؟ چرا وقتي كتك خوردي هيچ كاري نكردي؟ نگفتم 
اینقدر ترسو نباش؟« یا برچسب نزنيد »بچه من پخمه است، مظلومه، بي دست وپاست، 
اصال این كتك خوره و...« از همان ابتدا كه كودك شما كتك خورد یا حقش گرفته شد 
یا هل داده شد، رفتاري را داشته باشــيد كه انتظار دارید فرزندتان در آن شرایط انجام 
دهد. مثال اگر كسي كودك را كتك زد، دستش را با اقتدار، ولي بدون خشونت مي گيرید 
و مي گویيد كار بدي است، نباید بزني. اگر به زور اســباب بازي را گرفت، مي گویيد این 
اسباب بازي براي اوست، ولي مي توانيد با همدیگر استفاده كنيد. این رفتار ها باید بدون 

خشونت و خجالت گفته شود.

محققان دانشــكده پزشكي دانشگاه 
بوستون )BUSM( داده هاي مطالعات 
انجام شده چند مركز درباره تجربه درد 
2هزار و 794بزرگسال مسن مبتال به 
آرتروز زانو یا افرادي كه در معرض این 
خطر قرار داشتند را بررسي كردند. به 

گزارش ایسنا، آنها دریافتند افرادي كه حساسيت بيشتري به درد دارند بيشتر از درد 
متناوب و غيرقابل پيش بيني رنج مي برند. این مطالعه براي نخستين بار یك مكانيسم 
زمينه اي بالقوه را در سيستم عصبي شناسایي كرده كه مي تواند دليل این باشد كه چرا 

افراد مبتال به آرتروز زانو الگوهاي درد مختلف را تجربه مي كنند.

محققان دانشــگاه بریستول در 
انگليس بــا انجام یك بررســي 
جدیــد روي كوســه هاي عهد 
باســتان به این نتيجه رسيده اند 
كه نمونه هاي بالــغ آنها بيش از 
15 تا 18 متر طول داشته اند. به 

گزارش دیلي ميل، مگالدون به عنوان بزرگ ترین شكارچي دریاها دوبرابر بزرگ ترین 
كوسه سفيدي كه امروزه در اقيانوس ها وجود دارد، طول داشته و بررسي فسيل هاي 
غول پيكر آن نشان مي دهد برخي دندان هاي این كوسه از دست انسان بزرگ تر است. 
نكته قابل توجه این است كه كوسه هاي یادشــده در زمان تولد هم ابعادي نزدیك به 
كوسه هاي بالغ داشته اند و فقط باله ها و سر آنها اندكي كوچك تر بوده است. كوسه هاي 
بالغ مگالدون با بدن 15 تا 18متري، داراي ســري 4.5متري هم بوده اند و ارتفاع باله 
پشتي آنها به 1.6 متر و دم آنها به 3.8 متر مي رسيد. كوسه هاي سفيد امروزي حداكثر 

6 متر طول دارند و بسيار كوچك تر از همتایان باستاني خود محسوب مي شوند.

داوودپنهانيشهرنوشت
روزنامه نگار

عليرضاسفيدچيانتاب آوريیادداشت
روانپزشك

ايمانمهديزاده
ویترینپژوهشگر توسعه پایدار

دریچه

دانستني ها

سالمت

نيويورك:سرویس آمازون كه به راننده ها سفارش توزیع 
بسته ها را مي دهد، توسط همين راننده ها فریب مي خورد. 
به گزارش ســي ان ان، این سيســتم بر مبناي شناسایي 
رانندگان نزدیك به محل دریافت بسته عمل مي كند و پيام 
هشدار دریافت كاال را براي گوشي هاي راننده هاي نزدیك 
ارسال مي كند. اكنون مشخص شده راننده ها گوشي هاي 
خود را به درخت هاي نزدیك این مراكز آویزان مي كنند و 

سفارش مي دزدند.

مسكو:راننده 48ساله اي در روســيه پــس از اینكه یك 
دختربچه بــه دروغ او را متهم به آزار جنســي كرده بود، 
توسط پدر و  نامزد پدر این دختربچه كشته شد. به گزارش 
سایت بریتانيایي مترو، پس از این ماجراي تلخ مشخص 
شد كه دختربچه 10ساله فقط براي جلب توجه و به گفته 
خودش شــوخي با والدینش این دروغ مرگبــار را گفته 
است. پدر این دختربچه 3نفر از دوستان خود را براي قتل 

دسته جمعي این مرد بي گناه ترغيب كرده بود.

چونگكينگ:كتابفروشي زونگشوگ در شهر چونگ كينگ 
یكي از كتابفروشــي هاي مدرن با معماري خاصي است كه 
براساس نقاشي هاي سوررئال ســاخته شده است. به گزارش 
نيواطلــس، در طراحي این كتابفروشــي جالــب چيني از 
شيشه هاي رنگي استفاده شده كه نورپردازي خاص آن جلوه 
زیبایي به كتابفروشي بخشيده اســت. در سقف كتابفروشي 
هم آینه هاي بزرگي تعبيه شــده كه وقتي به باال نگاه كنيد، 

نمي توانيد جهت كتاب ها را از هم تشخيص دهيد. 

واشــنگتن:  اگرچــه 2 ســال از ماجــرای توهيــن 
رئيس جمهوری آمریكا به سربازان جان باخته این كشور 
در جنگ جهانی اول می گذرد، اما مطرح شــدن دوباره 
آن مي تواند دردســرهاي زیادي را در آستانه انتخابات 
براي او رقم بزند. نشــریه آتالنتيك در گزارشی نوشت، 
دونالد ترامپ 2 سال پيش در ســفر به فرانسه سربازان 
آمریكایی جان باخته در جنگ جهانی اول را »ساده لوح« 

و »بی عرضه« خوانده بود.

زبانسرخترامپوجنجالیديگركتابفروشيايازجنسشيشهونوردروغدختر10ساله؛مرگمرد48سالهفريبآمازونتوسطرانندهها

تهرانيكهانتهاندارد

اياالتنيستدرجهانمديريتاسترسدربورسرونقواسطهگريسرپايي

تحليِلشناختيدگرگوييهايشمِستبريزي

هرگزبهكودكتاننگوييدترسونباش

عللدردهايمتفاوتمبتاليانبهآرتروز

بزرگترينشكارچيدريا

مهارت
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حكم انتصابيك نامه امنيتي
ارسال نامه امنيتي امير شوكت الملك به سفير انگلستان درخصوص 
حفاظت از مأموران انگليسي طي اقامت در تهران و جوابيه مسيو 
برنارد در اتهام قتل ميرزا ابراهيم خان توسط نوكران شوكت الملك. 

اين نامه در يكشنبه، 9شهريور 1292شمسي نوشته شده است.

نامه حكــم انتصاب محمدابراهيم خان در ســال 
1317 به عنوان وزير پســت و تلگراف در كابينه 
محمود جم. شــوكت الملك تا پايــان حكومت 

رضاشاه بر اين سمت باقي ماند.

سند 2سند 1

ساعد سياست
محمد ساعد مراغه اي در ۲۷اسفند 

۱۳۲۲ نخست وزير شد

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

انعقاد پيمان ميان  شــاه ايران از 
يك طرف و پادشاه بريتانياي كبير 
و ايرلند و مستعمرات انگليس و 
ماوراء البحار و امپراتور هندوستان 
و هيأت رئيسه شوراي عالي اتحاد 
جماهير شوروي سوسياليستي از 
طرف ديگر« در نهم بهمن ۱۳۲0و 
قــرارداد الحاقي نفتــي )ِگس- 
ِگلشائيان( به قرارداد اصلي »بين 
دولت شاهنشــاهي از يك طرف 
و كمپاني نفت انگليس و ايران از 
طرف ديگر« در ۲6تير ۱۳۲8، تنها 
بخشي از وقايع روزگاري است كه 
محمد ساعد مراغه اي در سياست 
ايران، نخســت وزير بود و نقش 

پررنگي داشت�
اما او كه تجربه  وزارت امورخارجه 
و ســفارت را هم در كارنامه دارد، 
از سال ۱۳۱۲تا ۱۳۲۱، سفير ايران 
در مســكو بود و در ايــن ميان، 
تنها ۲ســال را در شوروي سپري 
نكرد، چه، ســاعد در سال۱۳۱5، 
مأموريت يافت تا عازم ُرم شــود� 
او به منصــب وزيرمختاري ايران 
در ايتاليا گمارده شد و همزمان، 
سفارت ايران در وين و بوداپست 
را نيز در دست داشت� برهه اي كه 
كمتر در زندگي او مورد بررســي 

قرار مي گيرد�
 در ايــن ميان، آنچــه مي رفت 
تا رابطه ۲كشــور را بــه تيرگي 
بكشــاند، اين بود كه »در نامه اي 
كه رضاشاه براي ويكتور امانوئل، 
پادشاه ايتاليا نوشته بود، از ذكر 
عنوان امپراتوري حبشــه براي 
پادشــاه ايتاليا خودداري نموده 
بود«، زيرا »بــا تصميمات جامعه 
اتفاق ملل مبني بر عدم شناسايي 
حكمفرمايي ايتاليا بر حبشــه«، 
ايران بايد تابع آن مصوبه مي بود� 
او كه با سياست ورزي و از موضِع 
باال، تهديد كرده بود ايتاليا را ترك 
مي كند، دولت اين كشور، سرانجام، 
اســتوارنامه اش را پذيرفــت و 
جالب اينكه او كه سياستمداري 
مجرب بود؛ »وقتي ديدم ]بنيتو[ 
موسوليني ]رئيس دولت ايتاليا[ 
زياد عصباني به نظر مي رســد، 
لحظه اي ســكوت كرده و آنگاه 
اظهار داشتم علت اخذ اين تصميم 
در عدم حمل نفت به ايتاليا، به علت 
تصميمي بود كه از طرف اكثريت 
اعضاي جامعه ملل اتخاذ شــده و 
ايران هم، چون عضوي از جامعه 

ملل است، به ]آن[ احترام نهاد�«

درگذشت محمدابراهيم خان شوكت الملك پدر اسداهلل علم 
بازيگر شرق 

سیاستمدار وانكاوی معاصر ر

تهران زير سايه ترس
عمليات »پرش بلند« و »شمشير استالينگراد«

  رجمال رهنمايي ���������������������������������������������������������������������������������
عمليات »يوركا« اسم رمز ديدار سه روزه روزولت، استالين و چرچيل در 
سفارت شوروي در تهران در آذر ماه سال1322 بود. آنها قرار بود درباره 

چهره جهان پس از پايان جنگ با يكديگر توافق كنند.
روزولت شمشير اســتالينگراد را به پاس دالوري هاي ارتش شوروي در 
استالينگراد به استالين هديه داد و در همان زمان هيتلر طي ماموريتي به 

سرهنگ كنراد با اسم رمز پرش بلند دستور ترور اين سه نفر را داده بود.
ســران متفقين بدون اطالع حاكميت ايران گردهم آمدند و »كنفرانس 
تهران« برگزار شد. پوشش حضور جمع شدن ســران جنگ در تهران، 

تولد چرچيل بود.
اما در خيابان هاي تهران چهره واقعي جنگ امان مردم را بريده بود. امنيت، 
غذا و آينده دائما تهديد مي شــد و مردم و حكومــت منفعالنه نظاره گر 

تحوالت بودند. ترسي فراگير مردم و دولت را فلج كرده بود.
چرا ترس مي تواند فلج كننده و در ادامه ويرانگر باشد؟

ما در بدو تولد تنها از 2چيز مي ترســيم: سقوط از بلندي و صداي بسيار 
بلند. اين هردو براي زنده ماندن ما ضروري است. ولي كم كم مي آموزيم 
كه از چيز هاي زيادي بترسيم. ترس يك احساس تحميل شده به آدمي 
است و در سوي ديگر اين تعريف حقيقتي نهفته است كه ترس موجب 

تكامل آدمي براي زنده ماندن مي شود.
زماني كه ميان ترس و آنچه از آن مي ترسيم تناسبي وجود ندارد يا زماني 
كه ترس باعث مي شود عقلمان را از دست بدهيم، ترس ما را فلج مي كند. 
وقتي ترس كار مي كند، كار چنداني از دست عقل آدمي بر نمي آيد و اين 
حتي در مورد آدم هايي كه عقل بر همه اعمالشان حكومت مي كند، يعني 
فيلسوفان هم صادق است. آنچه از آن مي ترسيم و به چه ميزان مي ترسيم، 
بستگي به درك و برداشت ما از جهان دارد. ترس در ذات خودش چيزي 
نيست، بلكه تفسير ما از آن چيز است؛ تفسيري كه هر يك از ما آن را در 
تاريخچه منحصر به فرد زندگي خويش آموخته ايم. كسي كه مدام حس 
مي كند جهان جاي ناامني اســت، اين ترس شيوه نگريستن او به جهان 

است؛ جهاني كه در آن آسيب پذيري خود شخص حرف اول را مي زند.
 ايزاك ماركس، نظريه پرداز برجسته حوزه اختالالت ترس و اضطراب، 
معتقد است بسياري از فوبيا ها تا حد زيادي اكتسابي هستند. مثال رفتار 

هراس آلود والدين مي تواند باعث انتقال اين رفتار به فرزندانشان شود.
هرچه بيشتر ترس را بشناســيم، بهتر مي توانيم درست و بجا بترسيم يا 

نترسيم.

�����������������������������������������������������������������������   فرامرز قراباغي
با وقوع جنگ جهاني دوم و سپس حمله نظامي دولت رايش سوم، يعني 
دولت تحت امر آدولف هيتلر به شوروي، قرار بر اين شد كه دولت هاي 
متفق، يعني انگليس و آمريكا، متفق ســومي به نام اتحاد جماهير 
شوروي سوسياليستي داشته باشند و با كمك يكديگر بتوانند نيروي 
نظامي رايش سوم را شكست دهند. درواقع مقدمات و جزئيات طراحي 
عمليات نظامي عليه دولت رايش سوم و آدولف هيتلر، توسط كارگزاران 
نظامي و ديپلماسي دولت هاي بريتانيا، آمريكا و اتحاد جماهير شوروي 
سوسياليستي صورت گرفت. توافق ها امضا شده بود، اما نياز به اين بود 
كه سران 3كشور در نشستي علني توافق خود را مبني بر اتحاد عليه 
آلمان نازي اعالم كنند و اينكه اراده شان تا شكست دادن آدولف هيتلر، 
معطوف بر ادامه جنگ است. اما اينكه چرا تهران براي اين كنفرانس 
انتخاب شد، دليل ساده اي دارد. تا پيش از اشغال نظامي ايران توسط 
انگليس و اتحاد جماهير شوروي و سپس آمريكا، بسياري از كارگزاران 
صنعتي و حتي نظامي آلمان نازي در ايران فعاليت مي كردند. بهانه 
اخراج رضاشاه پهلوي از ايران همين نكته بود. اولتيماتومي 48ساعته 
به رضا شاه دادند و علي سهيلي كه نخست وزير وقت بود اين اولتيماتوم 
را دريافت كرد و به رضاشاه داد. كنفرانس تهران به اين منظور در ايران 
انجام شد كه مسير اصلي و خطوط پشتيباني و لجستيكي و تداركاتي 
اتحاد جماهير شوروي سوسياليستی، مهم ترينش راه آهن و جاده هاي 
ايران بود كه از خليج فارس تا درياي كاسپين )خزر( و تا بندر تركمن 
ادامه داشت و مناسب ترين مسير تداركاتي و پشتيباني ارسال سالح، 
تجهيزات، آذوقه، ملزومات پزشكي و ساير كاالهايي بود كه ارتش سرخ 
شوروي براي ادامه جنگ به آن نياز داشت. به همين دليل تهران براي 
محل ديدار سران 3كشور تعيين شد. استالين، رهبر حزب كمونيست 
شوروي و رهبر دولت شوروي سابق، مايل نبود كه در اروپا با همتاي 
انگليســي خود، يعني چرچيل ديدار كند و همچنين خاك آمريكا 
مسير دوردستي بود كه رهبر شوروي و نخست وزير انگليس به آنجا 
نمي رفتند. ضمن اينكه اگر در هريك از پايتخت هاي 3كشور متفق، 
يعني واشنگتن، مسكو يا لندن اين كنفرانس برگزار مي شد، از حيث 
سياسي اينگونه تلقي مي شد كه كشور برگزار كننده كنفرانس، دست 
باال را در جنگ و سياست دارد. بنابراين هيچ يك از 3كشور مايل نبودند 

كه به لحاظ ديپلماتيك چنين امتيازي را به كشور ميزبان بدهند. پس 
بايد يك كشور بي طرف انتخاب مي كردند. پس از اشغال ايران توسط 
نيروهاي متفقين، ايران در جنــگ جهاني دوم اعالم بي طرفي كرده 
بود. به همين روي تهران منطقه اي بي طرف شناخته مي شد. ضمنا 
مهم ترين خطوط مواصالتي و تداركاتي ايران در اختيار اتحاد جماهير 
شوروي قرار داشــت. بريتانيا كمك هايش را به مناطق شمالي اتحاد 
جماهير شوروي مي فرستاد، اما آنجا درياها يخ زده بود و تعداد زيادي از 
كشتي هاي تداركاتي بريتانيا در اين مسير غرق مي شدند. بهترين و در 
دسترس ترين و ارزان ترين خط مواصالتي و تداركاتي اتحاد جماهير 
شوروي، خطوط ايران به شــمار مي رفت. حتي كمك هاي آمريكا از 
طريق خطوط مواصالتي ايران به اتحاد جماهير شــوروي مي رسيد. 
اين كمك ها شــامل هواپيما، تانك، توپ و حتي آذوقه و مهمات هم 
مي شد و چون اتحاد جماهير شوروي نيروي انساني زيادي در اختيار 
داشت، بنابراين مي توانست يك جنگ فرسايشي را در خاك خودش 
با آلمان شروع كند كه همينطور هم شد و بخش عمده اي از نيرو هاي 
آلمان نازي در خاك شوروي از دست رفتند يا شمار زيادي از آنها به 
اسارت نيروهاي اتحاد جماهير شــوروي و انگليس درآمدند. سران 
3كشور به روشني مي دانستند كه ايران از نظر تعيين سرنوشت جنگ 
چه اهميت اســتراتژيكي دارد و به ايران صفت »پل پيروزي« دادند. 
كنفرانس تهران در اصل بين سران 3كشور به اين منظور برگزار شد كه 
استراتژي و طرح و برنامه نبرد را براي خود تعيين كنند. در واقع وظايفي 
كه اتحاد جماهير سوسياليستي در جنگ برعهده داشت، مشخص و 
شفاف شد و همچنين اياالت متحده آمريكا و دولت بريتانيا وظايف 
خود را معلوم كردند. عالوه بر اين، در اين نشست، بنا شد كه نيروهاي 
طرفدار 2جبهه، يعني نيروهاي طرفدار غرب شامل انگليس و آمريكا و 
نيروهاي طرفدار شوروي در اروپا متحد و منسجم شوند. به طور مثال 
جبهه آزاديبخش فرانسه با كمونيســت ها و در منطقه بالكان، ژنرال 
تيتو با شوروي همكاري كردند. همچنين كشورهايي نظير لهستان، 
چكسلواكي، هلند، نروژ و كليه مناطق و كشــورهايي كه در اروپا به 
اشــغال آلمان نازي درآمده بودند، نيروهايشان به نوعي يا با شوروي 
همكاري مي كردند و يا با كشورهاي غربي؛ درواقع كنفرانس تهران 

باعث همكاري منسجم آنها شد.

  گروه گزارش �����������������������������������������������������������������
هزار سال پيش كه خازم بن خزيمه سردار عباسي 
براي برچيدن جنبش استاذســيس به خراسان 
اعزام شد گرچه پيروان او را  را از دم تيغ گذراند و 
كشتار بسياري در ناحيه جنوب خراسان تا هرات 
امروزي انجام داد، اما در همان جا ريشــه دواند و 
تا سال هاي ســال بعد خاندانش در منطقه قائنات 
و بجستان حكمراني كردند و با همه حكومت ها و 
خاندان هاي پادشاهي همراهي داشتند تا اينكه در 
عصر قاجار پس از اينكه انگلستان هند را مستعمره 
خود كرد به عنوان يك بازيگر منطقه اي قدرتمند 
در شرق ايران به نقش آفريني دست زد� از اميرعلم 
خان تا اميرمحمد ابراهيم خان علم كه اين آخري 
به شــوكت الملك معروف است همگي در خدمت 
پادشاهان قاجار و بعد پهلوي درآمدند و البته در 
ناحيه حكمراني خود پادشاه بودند� شوكت الملك 
كه پدر اســداهلل علم نخســت وزير و وزير دربار 
قدرتمنــد دربار پهلوي دوم اســت از مهم ترين 
رجال عصر انتقال پادشاه قاجار به پهلوي است� او 

شايد تنها كسي در ميان رجال نامدار پهلوي اول 
است كه نه تنها به  دست رضاشاه مورد تعرض قرار 
نگرفت بلكه همواره در خدمت شاه به پست هاي 
باال به عنوان مشاور و امين رضاشاه خدمت مي كرد�

خاندان علم در دوران قاجار البته در ميانه رقابت 
روس و انگليس بيشتر تمايل به سياست انگليس 
در منطقه داشتند و به  صورتي در مرز رقابت آنها نيز 
به سر مي بردند� روس ها همواره به هند و افغانستان 
به  عنوان مركز تمركز سياست انگليس در جهان 
به عنوان مهم ترين مستعمره خودش، چشم داشتند 
و اين خاندان علم و به خصوص شوكت الملك بود 
كه در شــرايطي كه دولت مركزي بسيار ضعيف و 
ناتوان در برابر روس و انگليس عمل مي كرد او در 
منطقه ابتكار عمل را در دست داشت و با انگليس 
رفيق و همدم و با روس ها همــراه و كنترل كننده 

سياست شان در خراسان بود� 
محمد ابراهيم خان شوكت الملك در دوران رضاشاه 
سال ها استاندار فارس بود و از اين جهت نيز عالوه 
بر شرق ايران، برجنوب كشور و بنادر خليج فارس 

حكمراني مي كرد و همين مســئله نشان مي دهد 
كه او تا چه حد در ميانه سياست ايران همراه شاه 
جديد و انگليسي ها به عنوان مهم ترين حاميانش 
بود� در ۱۳۱۷ به  عنوان وزير پست و تلگراف انتخاب 
شد و تا شهريور ۲0 در دولت هاي مختلف اين پست 
را در اختيار داشت� پسرش اســداهلل علم در آن 
زمان به  عنوان يك اميــرزاده با دختر قوام الملك 
شــيرازي ازدواج كرد كه از نظر سياسي نيز پيوند 
 اين دو خانواده سرشــناس بســيار مهم است�

 شــوكت الملك در بيرجند نخســتين فرودگاه 
ايــران و نخســتين شــهر ايراني با سيســتم 
لوله كشــي را در ۱۳04 شمســي احــداث كرد� 
همين قــدر بدانيد كه لوله كشــي آب در تهران 
 در ابتــداي ســال هاي دهه ۳0 شــروع شــد� 
شــوكت الملك در ۱۳۲۲ درگذشــت و ميراث 
خانوادگي خود را به تنها پسرش اسداهلل علم داد� 
كسي كه در سياست ايران در دوران محمدرضاشاه 
به عنوان يكي از مردان قدرتمند در نخست وزيري 

و بعدها وزارت دربار عمل كرد�

مالقات در تهران
مهم ترين رويداد جهان در پايتخت ايران برگزار شد 

ديدار روزولت و چرچيل با استالين 
در تهران به روايت نيويورك تايمز 

 آرش نهاوندي�����������������������������������������������������������������������������������
روزنامه نيويورك تايمز در تاريخ اول دسامبر 1943)9آذر 1322(، از 
ديدار سران آمريكا، بريتانيا و چين با استالين، رهبر روسيه در تهران 
خبر داد. اين روزنامه نوشــت: فرانكلين دالنو روزولت رئيس جمهور 
آمريكا و وينستون چرچيل نخست وزير بريتانيا به ديدار طوالني خود 
در قاهره، پايتخت مصر خاتمه دادند و اكنون در مسير سفر به محلي 
نامشخص در ايران براي ديدار با استالين هستند. به نوشته نيويورك 
تايمز، ژنرال يسيمو چيانگ كاي چك، رئيس جمهور چين نيز كه در 
اجالس قاهره حضور داشــت قرار بود به تهران سفر كند تا با استالين 
ديدار كند. روزنامه نيويورك تايمز حتي گــزارش داده بود كه ادوارد 
بنش، رئيس جمهور چكســلواكي نيز براي ديدار با استالين در تهران 
حضور خواهد يافت، اما به طور مستقيم در گفت وگوهاي سه جانبه ميان 
استالين، روزولت و چرچيل شــركت نخواهد كرد. خبرنگار نيويورك 
تايمز از لندن نيز به نقل از راديو برلين و محافل سياسي تركيه در آنكارا 
گزارش داد كه به احتمال زياد ديدار سران اين سه قدرت بزرگ جهاني 
در شهر تهران برگزار خواهد شد. ديدار سران 3قدرت بزرگ جهاني به 
اين دليل در تهران برگزار شد كه استالين نمي خواست از شوروي خيلي 
دور شود و ايران به مرزهاي شوروي بسيار نزديك بود و تامين امنيت 
شهر تهران به دليل حضور نيروهاي اشــغالگر در اين شهر كار چندان 
دشواري نبود. براساس اين گزارش، قرار بود در اجالس تهران، بر سر 
وضعيت ادامه نبرد در جنگ جهاني دوم، امكان ارسال كمك به شوروي 
كه در نبرد با آلمان ها بود و شرايط تســليم آلمان و مسائل مرتبط با 
2كشور شوروي و لهستان، توافق هايي حاصل شود. )بر همين اساس، 
يكي از نتايج مهم اين كنفرانس، تضمين اســتقالل و تماميت ارضي 
ايران بود. كنفرانس تهران همچنين تأثير بسيار زيادي بر آينده جنگ 
جهاني دوم گذاشــت. در پي توافق هايي كه در اين كنفرانس به دست 
آمد، آمريكا، ارتش سرخ شوروي را با ارسال تسليحات از خاك ايران، 
تجهيز كرد و به آن كشــور كمك كرد تا بتواند ارتش آلمان نازي را در 
دروازه هاي شهر استالينگراد متحمل شكست و تلفات سنگيني كند كه 
همين شكست مقدمه شكست هاي بعدي آلمان ها در جبهه هاي شرقي 
شد. به همين خاطر، بعدها به ايران »پل پيروزي متفقين« لقب دادند(.
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در ميان نزاع ميان عارفان و فقيهان و فيلسوفان، بودند برخي از نوادري 
كه نه اين بودند و نه آن يا هم اين بودند و هم آن. به هيچ دسته اي تعلق 
نداشــتند و درعين حال مورد احترام و تكريم همه بودند. شايد عنوان 
»زاهد« نزديك ترين واژه اي باشد كه بر اينان اطالق مي شود و مالعباس 
تربتي، بي شــك يكي از آنان بود. تربتي مورد احترام تمام جريان هاي 
فكري و حوزوي بــود؛ از بديع الزمان فروزانفر گرفته تا آيت اهلل مطهري 
و امام خميني و)ره( عبدالكريم سروش و ديگران در فضايل اخالقي اش 

بسيار گفته اند. اهل تربت حيدريه بود اما درس فقه و اصولش را در مشهد، 
نزد حاج آقا حسين قمي خوانده بود. از وجوهات مصرف نمي كرد و در 
تمام دوران تحصيلش در مشهد، به كارگري مشغول بود. بعد از مدتي 
نه چندان طوالني به امر پدرش به تربت حيدريه برگشت و ريش سفيد 
مردم شهرش شد. او عالوه بر تدريس و نماز و منبر، امور حقوقي مردم را 
به  عهده گرفته بود و پاي عقد نامه ها و قراردادهاي تجاري را امضا مي كرد. 
مردم نيز امضاي مالعبــاس را فصل الخطاب نزاع هــاي حقوقي خود 
مي دانستند. در دوران جنگ جهاني تمام تالشش بسيج عمومي براي 
كمك به فقرا بود و در حوادث گوناگون به  عنوان پدر مردم شهرش رفتار 

مي كرد. چندين سال پس از سال 1322، سال وفات سيدعباس تربتي، 
فرزندش حسينعلي راشد كتابي را با عنوان »فضيلت هاي فراموش شده« 
درباره زندگي و زمانه پدرش نوشت كه در دوران خودش كتاب بسيار 

تأثيرگذاري بود و سر و صداي زيادي به پا كرد.
مالعباس تربتي را مي توان نمونه اي از روحانيتي دانست كه دست كم 
در اين روزگار بيش  از پيش ضرورت وجودش حس مي شود. روحانيتي 
برخاسته از دل مردم، با شمايلي همچون شمايل مردم و به  دوراز نزاع هاي 
حيدري نعمتي. روحانيتي كه دغدغه اش نه مفاهيم فلسفي و انتزاعي بلكه 

مشكالت روزمره مردم است و همچون مردم زمانه اش زيست مي كند. مالعباس تربتي به ديدار حق شتافت

فضيلتهاي
فراموشنشدني

چهرهاول

1322

رنگي،بادوام،دوستداشتني
يكي از پيشرو ترين نشريات ورزشي ايران منتشر شد 
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تابســتان 1322، مرحوم منوچهر مهران يكي از پيشروترين 
نشريه هاي ورزشي تاريخ ايران را منتشر كرد. »نيرو و راستي « 
كه ضميمه اي دوهفتگي در نشريه »ايران ما« بود، خيلي زود با 
استقبال مواجه شد و در سال هايي كه ورزش حرفه اي هنوز در 
ايران شكل نگرفته بود، نشريه اي خواندني و حرفه اي به شمار 
مي رفت. منوچهر مهران در آن ســال ها يكــي از معروف ترين 
ورزشكاران خراسان بود كه عالوه بر فوتبال، به  صورتي جدي تر 
به ورزش هايي مثل كوهنوردي، اسكي و غارنوردي مي پرداخت. 
او بعد از مهاجرت به تهران، خيلي زود به چهره شناخته شده اي 
در جامعه ورزشي تبديل شد. او را بزرگ ترين مروج غارنوردي 
در ايران مي دانند و گفته مي شود در سال 131۹ براي نخستين 

بار پرچم ايران را به باالي قله دماوند برد. بســياري از بزرگان 
كوهنوردي ايران، ايــن ورزش را در كنار او شــروع كردند. او 
مؤسس باشگاه نيرو و راستي بود اما بيشتر به  خاطر نشريه اي 
كه منتشر مي كرد، شناخته مي شود. جلد اين نشريه رنگي بود 
و انتشار آن با تالش مهران و همسرش منير مهران بسيار منظم 
بود. طراحي و مديريت محتواي آن چنــان موفق بود كه فراتر 
از ايران هم با اقبال مواجه شــد. منوچهر مهران در سال132۶ 
درگذشت اما انتشار نيرو و راستي زير نظر همسر او همچنان تا 
سال ها بعد ادامه  داشت و نيرو و راستي چند ويژه نامه المپيك 
هم منتشر كرد. عطا بهمنش يكي از معروف ترين گزارشگران و 
مفسران ورزشي ايران كه با اين نشريه همكاري مي كرد، بعد از 
مرگ منير مهران در دهه  ۸۰ به نقش مهم او در تداوم انتشارات 

نيرو و راستي اشاره كرده بود.

فكاهی

 قنادي نوشين شيرينيپيروزي
كيك تولد چرچيل را پخت

تهران
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آذر 1322 تهران در تب و تاب اشــغال و قحطي و تيفوس مي سوخت كه بي خبر 
مهماناني بي دعوت و ناخوانده به طور ناشناس از لندن و واشنگتن و مسكو با اسم 
رمز »يوركا« زيرسقف عمارتي قديمي جمع شدند تا تهران را پل پيروزي بزرگ خود 
كنند. اين عمارت كه يادگار امين السلطان در پارك اتابك بين فردوسي و يوسف آباد 
)حافظ( بود، سرنوشت جنگ جهانگير را تغيير داد؛ عمارتي كه چند سالي مي شد 
روس ها به جاي بدهي مرحوم ارباب جمشيد آن را مصادره كرده و با وجود اعتراض 

زياد ايرانيان آن را محل سفارت خود كرده بودند. 
در همين روزهاي بي خبري بود كه صبح ۸ آذر1322 پيكي مخصوص آمد و سفارش 
كيكي را به قنادي نوشين داد. همان قنادي نوشين آقاي آندرانيك و خواهرش كه 
در نزديكي ميدان مخبرالدوله سر كوچه نوشين سال ها بود كه شيريني فرنگي و 
ايراني به مشتري ها مي داد. پيك آرام به آقاي آندرانيك گفت اين كيك براي جشني 
مخصوص براي مهمانان ويژه اي است كه در ايران هستند. كيكي كه شايد در آن روز 

كمتر كسي مي دانست كيك پيروزي متفقين خواهد شد.
مهمانان ويژه وينستون چرچيل نخست وزير انگلســتان، مارشال يوزف استالين 
رهبر شوروي و فرانكلين روزولت بودند كه آمده بودند درباره باز كردن راه جبهه 
دوم جنگ در خالل جنگ عالمگير دوم مذاكره كنند. مدتي مي شــد كه شوروي 
از جمع همراهان آلمان نازي بيرون آمده و به انگلستان پيوسته بود تا دولت هاي 
متفق را در برابر متحدين آلمان نازي تشــكيل دهند. آنهــا بايد براي برگرداندن 
مسير جنگ راه تازه اي پيدا مي كردند. براي اين بايد سران 3 كشور با هم مستقيم 
و رودررو حرف مي زدند. اما اينكه اين قرار درســت در وسط جنگي همه گير كجا 
باشد كه امنيت 3 رهبر را تامين كند، جاي سوال داشت. مشكل اصلي هماهنگي 
اين قرار اين بود كه اســتالين در جبهه غرب هم درگير جنــگ با متحدين بود و 
نمي توانست خيلي دور از مسكو باشد. از سوي ديگر او سوار هواپيما نمي شد و محل 
قرار را بايد جايي نزديك به شوروي مي گذاشتند. از سوي ديگر جنگ همه جهان 
را گرفته بود و جاسوسان آلماني در همه جا بودند و مكان جلسه بايد جايي مي بود 
كه نيروهاي متفق مي توانستند امنيت حضور اين  3رهبر را تامين كنند. از آنجا كه 
ايران در اشغال متفقين بود، حاكميت مركزي ضعيف و تحت تأثير نيروهاي نظامي 
بيگانه داشت و نزديكترين كشور امن به شوروي محسوب مي شد،پس تهران مورد 
توافق هر 3 رهبر رسيد. اما با اين توافق مشكل ديگري هنوز وجود داشت و اينكه 
اين جلسات در كجا برگزار شود؛ وضعيت جسمي روزولت مناسب نبود و او روي 
صندلي چرخدار مي نشست. از سوي ديگر برخالف 2 سفارت شوروي و انگليس كه 

در خياباني قابل كنترل بودند سفارت آمريكا دور بود. 
استالين پيشنهاد كرد كه جلسات را در سفارت شوروي برگزار كنند و براي مشكل 
روزولت هم او در بخشــي از اين سفارت به جاي سفارت كشــورش اقامت كند. 
استالين روزولت را راضي كرد فضايي از پارك اتابك كه اتفاقا در ساختمان اصلي و 
كنار سالن برگزاري كنفرانس بود را به آمريكا بدهد و آنجا را چند روز خاك آمريكا 
اعالم كنند. با اين توافق محل جلسات تهران مشخص شد. مأموران امنيتي متفق 
از چند  ماه پيش از كنفرانس به لحاظ امنيتي تهران را كنترل و جاسوسان آلماني 
را شناسايي كردند. حكومت ايران نيز تا 2 روز پيش از برگزاري كنفرانس در جريان 
اين كنفرانس قرار نگرفت و در زمان برگزاري آن حتي شــاه جوان ايران نيز اجازه 
نزديك شدن به محل كنفرانس را نداشت. با وجود عادي نبودن شرايط كمتر كسي 
مي دانست كه استالين، چرچيل و روزولت در ايران هستند. در اين ميان در روزهاي 
كنفرانس يعني سي ام نوامبر شصت و نهمين سال تولد چرچيل هم بود و سفارت 
انگلستان در تهران تصميم گرفت كه جشني براي او برگزار كند. تهران هنوز كامل 
پوست نينداخته بود و جدا از كمبود آرد، قنادي شاخصي هم نداشت كه بتواند اين 
كيك را درست كند. در ميان همان چند قنادي، قنادي نوشين اسم و رسم بهتري 
داشت. اين قنادي يكي از 3 قنادي حوالي الله زار و چهارراه مخبرالدوله بود كه به 
 خاطر كافه هاي مدرن منطقه توانسته بودند خودشان را به روز كنند. آن دو قنادي 
ديگر قنادي معيلي و قنادي مركزي بودند. صابر صابري بنيانگذار قنادي مركزي 
در حدود 12۹۸ به همراه 3 برادرش در جايي كه حاال پاساژ مركزي هست، نانوايي 
داشتند. اين سه برادر براي سفارت روسيه و انگليس نان هاي سياه و سفيد و نان 

شــيرين مي پختند. اما بعد از پايان جنگ جهاني اول از هم جدا شدند و هركدام 
قنادي خودشان را زدند: حاج عباســعلي البته در سفر به مكه فوت شد. حاج قنبر 
قنادي نو را روبه روي باغ سپهســاالر راه انداخت كه حاال فقط ساختمانش باقي 
مانده، حاج تقي قنادي شعاع را تاسيس كرد كه چند سال پيش شركت مترو آن را 
خريد و حاال يكي از درهاي ايستگاه سعدي در آن محل قرار دارد و  صابر صابري هم 
قنادي مركزي را در جاي نانوايي راه انداخت كه بعدها كمي به اين سوتر چهارراه 
مخبرالدوله آمد.  قنادی معيلي در حدود ســال131۰ توســط حاج نايب معيلي 
تاسيس شد و بعدتر پسرش فضل اهلل خان كارش را ادامه داد. اين قنادي ابتدا در 
انتهاي الله زار جنوبي بود و بعدتر به باالي ضلع غربي خيابان الله زار تغيير مكان داد. 
حدود 5سال پيش با فوت فضل اهلل خان، وضعيت قنادي هم سير نزولي پيدا كرد تا 
آنكه در سال۹3 به مغازه  الكتريكي تبديل شد و در نهايت در ساخت وساز ساختماني 
در كنارش اين قنادي از بين رفت و حاال تبديل به فســت فود شده است. قنادي 
معيلي فقط يكي از نخســتين قنادي هاي تهران نبود و يكي از كافه قنادي هاي 
محبوب تهران دهه هاي 3۰ و4۰ محسوب مي شد. نويسندگان و هنرمندان قديمي 
در بعضي خاطرات شان از آن به نام كافه الله زار اسم مي برند. از آنجايي كه اين قنادي 
در همسايگي كافه پارس و تئاترهاي الله زار بود بيشتر طرفدار داشت و نان خامه اي 

آن در تهران شناخته شده بود.
اما اين قنادي ها بيشــتر قنادي شــيريني هاي ايراني بودند و براي همين خيلي 
مورد توجه ســفارتخانه ها نبودند. در ميان قنادي هاي تهران اين قنادي نوشين 
بود كه خارجي پسند بود و مي توانست كيك  درست كند و شيريني هاي باب ميل 

مهمان هاي خاص را بپزد.
اين قنادي را آندريك كوچيكياني از ارامنه تهران همراه با خواهرش اداره مي كرد. 
اينكه نام نوشين نام خواهرش بود يا نوشين را از نام شيريني گرفتند اطالعات زيادي 
در دست نيست. اما مي دانيم كه خواهر آقاي كوچيكياني از مهمانداران دربار بود 
و شيريني پزي را در فرنگ آموخته بود. او كيك پز ماهري بود و كيك تولد شاه در 
زمان وليعهدي را او پخته و امتحانش را پس داده بود. پس مديران تداركات سفارت 
انگليس به سراغ آقاي كوچيكياني رفتند و كيك مهمانان خاص و ناشناس را به او 
سفارش دادند. حدود سال13۸2 در روزهاي آخري كه قنادي نوشين در چهارراه 
مخبرالدوله باز بود و كيك هاي گرد و شيريني هاي مربايي مي فروخت، پيرمردي 
آنجا بود كه ادعا مي كرد كيك تولد چرچيل را خانم كوچيكياني نپخته و او كيك 
سفيد بزرگ گرد تولد را خودش پخته است. او مي گفت با وجود كمبود آرد سفيد 
آنها توانستند براي اين مراسم آرد سفيد مناســب را با قيمت زيادي بخرند و اين 
كيك را از صبح زود تا عصر بپزند. البته به  عنوان نويسنده اين مطلب، يك بار اين 
آقا را ديدم و پاي صحبت هايش نشستم. توصيفش از كيك دقيقا همان چيزي بود 
كه در عكس معروف تولد چرچيل وجود دارد و در فيلم ها هم ديده مي شــود. اما 
اينكه او واقعا آن را پخته باشد خيلي قابل تصور نبود. اما مي شد باور كرد كه آن روز 
كه اين كيك پخته شده آن مرد كه نامش را هيچ وقت نفهميدم چيست، در قنادي 
نوشين بوده. قنادي نوشين به اعتبار همين كيك معروف كه پخت و بعدتر به خاطر 
شيريني هاي متفاوتش در تهران براي سال ها جزو قنادي هاي صاحب سبك بود. 
هرچند با راه اندازي قنادي اوريانت و مينيون رونق قنادي هاي الله زار كمي كمتر 
شد اما باز هم نوشين و خانواده كوچيكياني مشتري هاي خودشان را داشتند. آقاي 
كوچيكياني بعد از انقالب به آمريكا مهاجرت كرد و به 3 برادر كاسب همين راسته 
وكالت داد تا قنادي را بفروشــند. قنادي تا حدود سال۸۹ باز بود و بعد از آن براي 

هميشه تعطيل شد. 
در حدود ســال ۹2 قنادي فروخته شد. همســايه ها مي گويند 1۷ميلياردتومان 
قيمت اين مغازه خاطره انگيز بود كه جايش را حاال به فروشــگاه لباس داده است. 
از قنادي نوشين تنها نامي بر كوچه اي مانده كه در كنارش قرار دارد. كوچه اي كه 
پست آتش نشاني منطقه در آن قرار گرفته؛ آنها نخستين گروهي بودند كه در روز 
آخر دي 13۹۶، روزي كه پالسكو فروريخت، به آنجا رسيدند. كنفرانس تهران روز 
۹آذر1322 با عكس يادگاري اي كه 3 رهبر متفق روي پله هاي عمارت پارك اتابك 
گرفتند و حضور كوتاه شاه جوان ايران به پايان رسيد و بعد از آن نام 3 خيابان تهران، 
شهري كه پل پيروزي متفقين بود را به نام چرچيل، استالين و روزولت گذاشتند. 

پل پيروزي اما در تلخي طعم تخريب قنادي نوشين گم شد.

نانسيلووانتخاباتآزاد
 شروان اميرزاده  

دست انداختن انتخابات آزاد در باباشمل )7مهر 1322(

شناسنامه مجله نيرو و راستي



حسنا مرادي     �����������������������������������������������������������������������������������������������������

سال هاي ابتدايي دهه۱۳۲۰، سال هاي افول رمان نويسي بود. فقر و تيفوس سوغاتي 
اشغالگران، زندگي مردم را حسابي دچار مشكل كرده بود. پرداخت هزينه خريد رمان 
براي طبقه متوسط تازه در حال شــكل گيري ايران، سخت شده بود. همين بود كه 
خوانندگان به خواندن پاورقي هاي روزنامه و مجالت اكتفا مي كردند. تعداد روزنامه ها 
و مجالت بسيار زياد شده بود. روزنامه ها با تيراژ 5 تا ۴۰ هزار نسخه منتشر مي شدند. 
تيراژ مجالت هفتگي مانند »تهران مصور« و »اطالعات هفتگي« تا ۱5هزار نسخه هم 
مي رسيد. بعضي از اين مجالت و روزنامه ها، همزمان چند پاورقي مختلف در صفحات 

مختلف خود چاپ مي كردند. صادق هدايت، در سال۱۳۲۲ رمان واقع گرايانه »علويه 
خانم« را چاپ كرد. هدايت اين كتاب را در سال هاي آخر دهه۱۳۱۰ نوشته بود، اما به  
دليل ممنوع الكاري مجبور شد آن را چند سال بعد و بعد از سقوط رضاخان چاپ كند. 
هدايت با قرار دادن شخصيت علويه خانم در يك موقعيت متناقض، اعتقادات و رفتار 
و گفتار همسفران او را محك زده و به تصوير كشيده بود. محمد مسعود، روزنامه نگار 
و رمان نويس هم، در اين سال رمان »گل هايي كه در جهنم مي رويد« را چاپ كرد. 
اگرچه شخصيت هاي رمان، نمادين بودند، اما مسعود در واقع شرح  حالي از زندگي 
خود را در اين كتاب روايت مي كرد. وقايع اين رمان در دوره رضاخان رخ مي دادند 
و راوي، سيه روزي ايرانيان را در جهنمي به نام ايران روايت مي كرد. رمان »دوشيزه 

ايروان« نوشته مهدي مافي ديگر رمان تاريخي چاپ شده در اوايل دهه۱۳۲۰ بود. 
در اين زمان رويكرد رمان هاي تاريخي از پرداختن به نبردها و زدوخوردها با هدف 
نجات همه مردم به حضور زنان در ماجراهاي عاشقانه و عشق محوري تغيير كرده 
بود. اين رمان هم شرح جان فشاني هاي »خورشيدكاله خانم« است، دختري كه در 
جنگ هاي ايران و روس به  عنوان پيك از ايروان پيش عباس ميرزا مي رفت. با وجود 
اين تغيير رويكرد، نثر اين رمان ها همچنان پر از درازگويي و ضعيف بود. »حسينقلي 
مستعان« پس از يك ســال كم كاري در عرصه رمان، 5 كتاب »آالمد«، »استخوان 
زير پي«، »گلي«، »نرگس« و »داستان هاي ح.م.حميد« را چاپ كرد. او در كنار اين 

كتاب ها، روزنامه نگاري هم مي كرد.
 پاورقي نويسي در سايه افول 

رمان نويسي، شكوفا  شد

سال شكوفايي

 داستان 

2و3صفحـــــــههاي

اعالن هاي تئاتر در دوران صحنه
گزارش ويژه

فاصله سال هاي ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ در تئاتر ايران، »دوران صحنه« ناميده شده است

اعالن هايي براي جذب و كشاندِن مردم به ســالن هاي نمايش. تالش هاي 
نحستين در تئاتر و طراحي گرافيك. يك همراهي دو َسر بُرد. پس از نخستين  
نمايش هاي ايراني با موضوع هاي مذهبي، تئاتر به  شــكل جديد تر، در دوره 
ناصري وارد ايران شد و رفته رفته تا اواخر دوره قاجار به پيشرفت خود ادامه 
داد. انقالب مشــروطه در ترقي تئاتر مدرن ايران تأثير چشمگيري داشت. 
شهرهاي تبريز، تهران، رشت، اصفهان، كرمانشاه، قزوين و... نخستين مراكز 
اجراي نمايش هاي ايراني بودند. اگر با تقسيم بندي هاي رايج امروزي، مبناي 
تاريخ طراحي گرافيك در ايــران را، ورود چاپ، و تاريخ تئاتر را نخســتين 
نمايشنامه هاي نوشته شده توسط ميرزا فتحعلي  آخوندزاده و ميرزا آقا تبريزي، 
بدانيم. اين دو؛ تاريخي نزديك به هم را پشِت سر گذاشته اند. نخستين اعالن ها، 
همزمان با پيشرفت هنرهاي نمايشي در اواخر دوره قاجار، در شهرهاي تبريز 
و تهران، طراحي و منتشر مي شدند. اين اسناِد گرافيكي دريچه اي به دنياي 

نمايش ها و نشان دهنده درون مايه آنها بودند.
ايجاد گروه ها و انجمن ها، به پيشرفت تئاتر ايران كمك شاياني كرد. از طرفي 
طراحي گرافيك نيز در دوره پهلوي اول، در دوره گذار بود. تعداد اعالن هاي 
به جا مانده از تئاتر ايران،  از اواخر دوره قاجار تا پايان حكومت پهلوي اول، بسيار 
محدود است. فضاي نسبتا باز سياســي در دهه۱۳۲۰ فرصتي دوباره براي 
شكوفايي ادبيات نمايشي بود. شماري از پژوهشگران، به سبب گستردگي 
اجراي صحنه، فاصله ســال هاي ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ را در تئاتــر ايران، )دوران 
صحنه( ناميدند. در شروع اين دهه، شاهد اعالن هاي بيشتري براي معرفي 
نمايش هاي مختلف هســتيم. در اين آثار حاشــيه هاي تزييني، اندازه ها، 
تركيب بندي ها، رنگ ها و حروف فارسي مختلفي ديده مي شود. اين عناصر 
بصري دائما در حال تغيير و تحول بودند. تصويرهاي بصري در قالب طراحي 
شخصيت ها و فضاسازي داستان ها، با فاصله كوتاهي به اين اعالن ها اضافه شد. 
اين نمونه ها با تكنيك چاپ سنگي و عمدتا به شكل تك رنگ چاپ مي شدند. 
در اسناد به جا مانده از آن دوران و منابع امروزي، از نام يا امضاي طراحان اين 

اعالن ها اطالعاتي ثبت نشده است.
اعالن نمايش »يوسف و زليخا« در سال ۱۳۱۲ يكي از نخستين نمونه هاي 
داراي تصوير در شــهر تبريز اســت. در اين اعالن، فضاســازي و طراحي 
شــخصيت ها به كمك متن آمده اند. در اعالن ديگري مانند نمايش »افسر 
ايراني« در سال ۱۳۱۹، فيگورهاي طراحي شده در تناقض با واقعيت هستند. 
در اين كار به چگونگي تركيب بندي تصوير با نوشــته توجه بيشتري شده و 
از كادر و تزيينات شلوغ تري استفاده شده است. از اعالن هاي شاخص قبل 
از سال۱۳۲۰ مي توان به نمايش هاي »شوهر ديوانه دهاتي«، »حكيم عمر 
خيام«، »اوضاع قضايي«، »ابوالُعالء«، »عباس ميرزا نايب السلطنه«، »كربالي 
قباد« و... اشاره كرد. اين اعالن ها، اطالعاتي از مكان ها و افرادي كه امروز هيچ 

اثري از آنها به جا نمانده را در اختيار ما قرار مي دهند.
»مالنصرالدين بهلول داننده«، »شــاه عباس كبير«، »سياه پوش«، »فرهاد 
و شــيرين«، »خيانت و وفا ۱۳۲۲«، »عروس مغان ۱۳۲۲« و... از مهم ترين 
نمايش هاي )دوران صحنه( در سال هاي ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ هستند. اعالن هاي 
اين نمايش ها با روش هاي تازه  اي طراحي شده اند و براي نخستين بار در اين 
نمونه ها بود كه از عكس استفاده شد. از بين شهرهاي نام برده شده، تبريز را 
مي توان نمونه اي سازمان يافته و منظم  در اعالن هاي مصور دانست. الزم به 
اشاره است كه اعالن  همه نمايش ها در دسترس نيست. برخي از نمونه هاي 

به دست آمده نيز كامل نيستند و در گذر زمان از بين رفته اند.
اعالن هاي تئاتر در طول تاريخ، با توجه به اوج و فرودهاي اين دو حرفه در حال 
تغيير بوده است. با گذر از دهه هاي ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ و پيشرفت تئاتر و از طرفي 
طراحي گرافيك، اين اعالن ها همچــون ديگر بخش هاي طراحي گرافيك، 
به تدريج مورد توجه بيشتري قرار گرفت و مراحل پيشرفت و تكامل خود را با 

سرعت بيشتري طي كرد.

سينماي وارطاني معماری

پزشك  ضعفا

سينماهاي ارزان براي مردم ساخته  شد 

تحصيل در سوربن، طبابت در كربال
زنان

يك سال، يك خبر

اقتصاد

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

عبور از اين دوره تاريخي و مرور آثار معماري ســاخته شــده در اين 
سال ها، ســخت و تا حدودي غيرممكن است. شرايط سياسي كشور 
و مســائل مربوط به حاكميت، عموم پروژه هاي عمراني را با كسري 
بودجه، لنگ گذاشته و معماراِن مشــهوري كه با بودجه هاي دولتي، 
ســاختمان هاي عمومي را به صورت سفارشي مي  ســاختند، تقريبا 
بيكار بودند. با اين همه مي توان اين دوره را شروع گسست معماران از 
بودجه هاي دولتي و آغاز دوره جدي شخصي سازي در ايران نيز لقب 
داد. سينما سيلوانا در ضلع جنوب غربي ميدان شهداي امروزي، يكي 
از اين بناهاست كه تاريخ ســاخت اوليه آن به ۱۳۲۲برمي گردد اما از 
معمار آن اطالع چنداني در دست نيست. اين سينما كه امروز به عنوان 
سينما شــكوفه براي مردم محلي محدوده خيابان هاي شهدا و ايران 
آشناست، سابقه دو دور كامل بازسازي و نوسازي دارد كه اولي آن به 
۱۳۴۳و دومي آن به ۱۳8۹برمي گردد. سينما سيلوانا يا همان ملت يا 
آنطور كه امروز صدايش مي كنند، پرديس سينمايي شكوفه، سالني با 
۱۰۰۰نفر گنجايش در مساحتي به متراژ ۱8۳۰ است كه در معماري 
يا ويژگي هاي تزييني پوسته، چندان نكته قابل توجهي ندارد اما شايد 
همين معمولي بودن، ويژگي بارز اين بنا باشد. چرا؟ براي يافتن پاسخ 

اين پرسش بايد به معماري آن دهه و تحوالت آن سري زد.
سينماي سيلوانا ۲ سال بعد از سينما ژاله و درست در همسايگي آن در 
ميدان ژاله ساخته شد. حاال كه رضاخان دستور تخريب حصار ناصري و 
پر كردن خندق شرقي شهر را داده بود و خيابان شهباز و بعد از آن ميدان 
ژاله ساخته شده بودند، حاشيه شرقي شهر نيازمند تاسيسات شهري 
در حد و قواره خود بود و معماري هاي ساده و مكعبي مي توانست هم 

ظاهري مدرن به اين ميداِن تازه بدهد و هم ارزان و كم خرج دربيايد. 
سينما سيلوانا در دوره شهرت خود، همپا با بسياري از سينماهاي الله زار 
فيلم هاي روز را براي مردمي كه از دوشان تپه و نواحي شرق تهران به 

پايتخت مي آمدند اكران مي كرد.
روي ديگر تهران

ســينما ديانا كه هنوز هم با نام ســپيده در خيابــان انقالب، مابين 
خيابان هاي وصال شيرازي و خيابان باريك اسكو، پابرجاست، نخستين 
سينمايي است كه وارطان هوانســيان در تهران مي سازد. اين معمار 
مشهور كه در ســال ۱۳۱۴ و بعد از حدود ۲۰ سال اقامت در فرانسه 
به ايران بازگشــته بود در دهه۱۳۲۰ به دوران اوج فعاليت كاري اش 
قدم مي گذارد و طراحي ســينما ديانا يكي از نخستين كارهاي او در 
آغاز اين دهه و دوره پهلوي دوم است.۳ سال بعد از بازگشايي سينما 
ديانا، وارطان هوانسيان دومين تاالر سينمايي اش در تهران را مي سازد؛ 
سينما متروپل كه سال ها پيش تعطيل شد، هر چند ساختمان آن هنوز 
بر خيابان الله زار نو برپا ست. در اين دو ساختمان است كه هوانسيان 
براي نخستين بار نشانه هاي دل بستگي ا ش به آر دكو را نشان مي دهد 
و نماهاي پرتزيين را كه بعدتر به ويژگي او تبديل مي شــود، طراحي 
مي كند. در طول يك دهه بعدي، ساخته هاي مشهور اين معمار برجسته 
آنچنان مشهور مي شوند كه هنوز و گاه به تلويح معماري آن دوره تهران 
به نام معماري وارطاني شناخته مي شود.سينما ديانا اما يك داستان 
هم دارد كه به احتمال زياد ســاخته ذهن و نتيجه شايعه است؛ گفته 
مي شود كه ديانا نام دختر ناكام صاحب اين تاالر بوده است. با اين حال 
به  نظر مي رسد كه اين نام گذاري بيشتر يك حربه اقتصادي بوده باشد. 
سندش هم تعداد فراوان تاالرهاي سينما با اين نام در شهرهاي مختلف 

جهان است.

 عبور و مرور  
از روي پل ممنوع

سيل در شميران خساراتي به بار آورد 

ايران؛ گران ترين كشور جهان
ميلسپو، سكان اقتصاد كشور را  به  دست گرفت

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

هما امامزاده از نخستين زناني بود كه براي ادامه تحصيل به خارج 
از كشور فرستاده شد و در سوربن پزشكي خواند. او كه با مهندس 
مهدي بازرگان هم دانشگاهي بود، پس از پايان تحصيل و در زمان 
جنگ جهاني دوم به ايران بازگشــت. وي پس از مراجعت از اروپا 
مدتي در تهران ماند و سپس به عراق رفت و در شهر كربال سكونت 
گزيد و در همان شــهر به معالجه بيماران مستمند پرداخت. او به 
زبان هاي عربي، فرانســوي، آلماني، انگليسي و اسپانيايي آشنايي 
داشت و چند كتاب هم تأليف كرده اســت. سهم اصلي در معرفي 

اين بانو به مسعود كوهستاني نژاد، نويسنده و پژوهشگر، اختصاص 
دارد كه كتاب »دغدغه هاي يك زن ايراني در جنگ جهاني دوم« را 
براساس نوشته هاي به جامانده از هما امامزاده تدوين كرده است. از 
خالل نوشته هاي امامزاده مي توان به تصوير زن ايراني طي سال هاي 
۱۳۲۲تا ۱۳۲۴ نگاه كرد. به گفته كوهستاني نژاد، »امامزاده پس از 
بازگشت به ايران با برخي محافل فرهنگي ارتباط يافته و ازجمله به 
محفل ياران عباس خليلي، مدير روزنامه »اقدام«، راه پيدا مي كند 
و به تبادل نظر درباره مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه 
مي پردازد. تحصيل در اروپا باعث مي شود تا وي با ذهني باز با مسائل 

برخورد كند.« امامزاده در سال۱۳۴۴ در كربال درگذشت.

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

بهار ۱۳۲۲ در حالي آغاز شــد كه دكتر ميلسپو عمال سكان اصالحات 
اقتصادي را به دست گرفته بود و اين موضوع با حاشيه هايي همراه شد؛ 
روز ۱6فروردين، الهيار صالح وزير دارايي، به دليل اختالف با ميلسپو استعفا 
كرد و چند روز بعد هم كسبه و تجار بازار تهران عليه اختيارات رئيس كل 
دارايي دكان هاي خود را بستند و مقابل مجلس رفتند. اما ميلسپو با قدرت 
پيش مي رفت و روز 7خرداد اداره تثبيت قيمت ها را تحت رياست مستقيم 
خودش در وزارت دارايي ايجاد كرد.گراني و كمبود ارزاق عمومي به حدي 
فراگير شده بود كه روز 8تير ميلسپو اعالم كرد كه ايران گران ترين كشور 
جهان اســت. در مقابل، دولتمردان چاره كار را انحالل وزارت خواروبار 
ديدند و همه كارهاي آن تحت نظر رئيس كل دارايي قرار گرفت. در اين 

ميان هر روز كه مي گذشت اوضاع بدتر مي شد و در گيرودار دستگيري 
رجال و افسران ارتش از ســوي قواي شوروي و انگلســتان، در 5مهر، 
شرايدان، مستشار خواروبار  ايران اعالم كرد كه مردم تهران مواد چركين و 
كثيفي را به نام نان كه نانواهاي بي رحم مي پزند، مي خورند. آنها ارز دولتي 
را به قيمت گزاف به طور قاچاق مي فروشند و دولت ناچار است نانواخانه 
مركزي داير كند. ۲روز بعد نانوايان تهران در پاسخ شرايدان اعالم كردند 
كه آرد دولتي آنقدر مخلوط دارد كه جاي قبول هيچ ماده خارجي حتي 
خاك رس را هم ندارد. پاييز و زمستان۱۳۲۲ براي ايران روزهاي حساسي 
بود؛ از يك سو در ابتداي آذر، سران ۳كشور متفق به ايران آمدند و از سوي 
ديگر افتتاح مجلس چهاردهم و حاشيه هاي تأييد اعتبارنامه سيدضياء 
طباطبايي و سقوط كابينه علي ســهيلي و نخست وزيري محمدساعد 

مراغه اي، فضاي مبهمي را براي اقتصاد كشور به وجود آورده بود.

  احسان بهرام غفاري    چند روزي بود كه باران هاي ارديبهشتي شروع 
به باريدن كرده و معابر را آب گرفته بود، اما خللي در زندگي مردم ايجاد 
نشده بود تا اينكه در روز نوزدهم ارديبهشت ماه سال۱۳۲۲، باران شدت 
بيشــتري گرفت و در شــميرانات وضع به كلي فرق كرد. باران آن  روز، 
از ساعت۱۳ تا نزديك به 6 بعدازظهر چنان شــدتي به خود گرفت كه 
منجر به راه افتادن سيل شد. در پي اين سيل، باغ ها و خانه هاي بسياري 
دچار خسارت جزئي و كلي شدند و پل تجريش نيز تخريب شد. سيل در 
رودخانه دربند جاري شده بود و هرچه بر سر راه خود بود، تخريب مي كرد. 
پل تجريش كه يكي از معابر مهم روزگار خودش بود، در بخش جنوبي 
به كلي از هم پاشيده بود و شكاف هاي عميقي در ديگر قسمت هاي آن 
ايجاد شــده بود كه به همين دليل رفت وآمد از روي پل به كلي ممنوع 
شــد. در اعالن آن زمان آمده بود: »براي جلوگيري از هرگونه مخاطره 
عبور و مرور، صاحبان وسايل نقليه كه از خيابان پهلوي به سمت شميران 
مي روند، حركت شان از پل تجريش ممنوع است تا دچار محضور نشوند«. 

معراج قنبري، ارغوان محبي 
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مورخ ادبيات

نثر

1 3 2 2

   مرتضی کاردر   �����������������������������������������������������

وضعیــت اجتماعی فرهنگی همــواره تابعی 
است از شــرایط سیاســی� سیاست است که 
میزان آزادی های اجتماعی را تعیین می کند و 
خالقیت های ادبی همواره در پرتو آزادی های 

سیاسی اجتماعی شکل می گیرند� 
نمی توان درباره جریــان تجددخواهی ادبی 
در سال های مشــروطه نوشت و تجددخواهی 
سیاسی و میل عمومی به تغییر و امیدها و انگیزه 
اجتماعی حاصل از مشروطه را نادیده گرفت� در 
پی تجددخواهی و تغییر شرایط سیاسی است 
که جریان های نوگــرای ادبی رونق می گیرند و 
نخستین شاعران نوگرا در گوشه و کنار ایران 

سربرمی آورند� 
 در مقابل سال های پس از کودتای ۱۲۹۹ سال های 
یأس و ســرخوردگی سیاســی و اجتماعی و 
خاموشــی حرکت ها و جریان های ادبی است� 
سال های حکومت رضاخان است� نوگرایان یکی 
پس از دیگری قربانی می شوند� شمار مجله ها به 
حداقل می رسد� آزادی های سیاسی اجتماعی 
به مرور بسیار کمتر از همیشه می شود� در چنین 

شرایطی امیدی به ادبیات نیز نمی توان داشت�  
آزادی های سیاسی اجتماعی سال های پس از 
شهریور ۱۳۲۰ مدیون از بین رفتن دیکتاتوری 
سال های رضاخانی است� شاه جوان هنوز قدرت 
ندارد و پایه های حکومت خود را مستحکم نکرده 
است� کشور چندپاره اســت و در اشغال قوای 
روس و انگلیس� اما در پی شکل گیری فضای باز 
سیاسی و اجتماعی روحیه عمومی بهتر است و 

میل به تغییر و امید اجتماعی بیشتر� 
سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ سال های رونق نوگرایی 
ادبی اســت� نوگرایان یکی پــس از دیگری 
سربرمی آورند� شاعران جوان، نیما یوشیج را 
که در سال های گذشته اغلب در فقر و فراموشی 
سر کرده، کشــف می کنند و به عنوان  پیر و 
پیشکسوت نوگرایان قدر و منزلت می یابد� در 
مقابل شــاعرانی که نوگرایی را در قالب های 
سنتی دنبال می کنند، نیز منظم تر و متشکل تر 
به فعالیت خود ادامه می دهند� حتی جدال های 
بی پایان میان نوگرایان و کسانی که نوگرایی را 
در قالب های سنتی دنبال می کنند، نیز نشانی 

است از رونق ادبیات�  
اگر شعر نو فارسی را به  چند دوره تقسیم کنیم، 
سال های پس از مشــروطه سال های نخستین 
تجربه های نوگرایانه اســت و سال های پس از 
شهریور ۱۳۲۰  تا ۱۳۳۲ سال های ظهور دوباره و 
تثبیت شعر نو� حتی شعر شکست در سال های 
پس از کودتا نیز تتمه نوگرایی در سال های ۱۳۲۰ 
تا ۱۳۳۲ است� پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 
شعر نو به محاق می رود تا ســال های دهه4۰ 

شمسی که جریان های تازه سربرمی آورند� 

اركستر سمفونيك در زيرزمين
شكل گيري اركستر سمفونيك تهران

گرافيك به يك نياز تبديل مي شود
تأسيس اداره كل انتشارات و تبليغات

4صفحــه

موسيقی

تجسمی

اهل نان و تئاتر
عين اهلل خاكپاكي به نفع كارگران نانوايي هاي تبريز نمايش به صحنه برد

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

پيتر شــومان مي گويد: »تئاتر يك ضرورت است، چيزي شبيه به 
نان«  و به هميــن دليل نام گروه خود را »تئاتر نان و عروســك« 
مي گذارد. عين اهلل خاكپاكي نيز اهل نان و تئاتر بود. او سال1320 
كار در اپرت، نمايشنامه نويسي و كارگرداني را در تبريز آغاز كرد. 
خاكپاكي در سال1320 يكي از اعضاي »هيأت هنرپيشگان درام 
و اوپرت ايران« بــود. او نمايش دوپــرده اي »جوانان بدبخت« را 
20مرداد 1322 در سالن شير و خورشــيد سرخ تبريز به صحنه 
برد. آنطور كه در اعــان اين نمايش آمده، جوانــان بدبخت جز 
2پــرده درام، يك پرده كمــدي و حتي يك پرده ســخنراني در 
موضوع تشريح حال كارگر داشته اســت. نمايش به نفع كارگران 
نانوايي هاي تبريــز به صحنه مي رود و در توضيــح كار و وضعيت 
زندگي كارگران نانوايي روي اعان مي نويسند: »اشخاصي كه در 
اثر تأثيرات ارتشاء از ثمره زحمات خود در گذشته محروم شده اند 
و كارگران و رنجبراني كه هنوز به زخم هاي استثماري آنها مرهمي 
نهاده نشده است و روشــنفكراني كه زير چنگال ارتجاع فرسوده 
گشته اند از ديدن اين نمايش غفلت نفرمايند«. پدر خاكپاكي در 
عصر مشروطه از همدان به تبريز آمده بود. عين اهلل كه روزنامه نگار 
بود، از سال1320 نمايشنامه نويسي را تجربه كرد و در زمان سيطره 
فرقه دموكرات، تئاتر را رها كرد و به كار نانوايي مشغول شد. سيروس 
برادران شكوهي كه خواهرزاده اوست در خاطراتش آورده است كه 
نانوايي او در منطقه مشهور به پاساژ در تبريز بود و او را »خان آقا« 
صدا مي زدند. او پس از مدتي رئيس اتحاديه نانوايان تبريز شــد و 
مدتي هم به  كار فروش وســايل و دستگاه هاي نانوايي پرداخت تا 

اينكه سال1377 از دنيا رفت.

  حسین عصاران ��������������������������������������������������������������������������������������

 در ادامه تنش هاي ميان 2نگرش غيرهمسوي مدعي در شيوه آموزش هنرستان 
موسيقي، اين بار پرويز محمود– كه پس از بازگشت وزيري، به مديريت »هنرستان 
موسيقي« منصوب شده بود– توسط خود وزيري از اين مقام بركنار و خانه نشين 
شد. اما او در اين فرصت تازه، به كمك هنرجوياني چون مرتضي حنانه و روبيك 
گريگوريان و از همه مهم تر با حمايت هاي مادي و معنوي حزب »توده« اركستر 
مستقلي را راه اندازي كرد كه به نحوي نخستين اركستر سمفونيك تهران )به شيوه 
كنوني اش( دانسته شده است. بيشتر نوازندگان اين اركستر خصوصي هنرجويان 
هنرســتان يا نوازندگان آزادي بودند كه در كافه ها نوازندگي مي كردند و اينك 
بدون دريافت دستمزد در زيرزمين خانه پدري محمود، تمرين و در مناسبت هاي 
مختلف به رهبري خود او آثاري از موسيقي كاسيك غربي را اجرا مي كردند. با 
چنين پيشينه اي پرويز محمود را مي توان نخستين رهبر اركستر سمفونيك تهران 
به شمار آورد. اتفاق معنادار، راه اندازي »انجمن موسيقي ملي« در انتهاي همين 
سال توسط روح اهلل خالقي )دستيار و يار وفادار كلنل وزيري( است كه اينچنين 

رقابت 2نحله فكري متمايز در موسيقي، وارد مرحله تازه اي شد.

 پیشنهاد: مطالعه کتاب »تاریخ هنرستان موسیقي«
مؤلف: علي تقي پور گورابي- ناشر: مؤسسه توسعه هنرهاي معاصر- ۱۳۹۷

نمونه گرافیک یک مجله فرهنگی در سال ۱۳۲۲

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

شــاه جوان تازه بر تخت نشســته بود كه اداره كل انتشــارات و 
تبليغات تأسيس شد. در 11تير ماه سال1322 بود كه اين اداره 
براي نخستين بار تأسيس شد تا تبليغات در داخل و خارج از كشور 
سامان بگيرد. يكي از نخستين اقدامات در اين زمينه تأسيس اين 
اداره كل در وزارت فرهنگ بود. اما اين اداره كوچك به تدريج قرار 
بود رشد كند تا درنهايت به تأسيس وزارت اطاعات در دهه1340 
منجر شود. اين نهاد قرار بود گردشگران داخلي و خارجي را به سفر 
تشويق و در مورد ايران اطاع رســاني كند. اما شايد نكته مهم تر 
اين بود كه براي نخستين بار نياز به تدوين برنامه اي براي جذب 

گردشگر احساس شــده بود. براي اين  كار بايد طراح گرافيك و 
متخصصان تبليغات، تربيت و استخدام مي شدند. به اين ترتيب 
با تأسيس اين نهاد، حرفه تبليغات كه تا پيش از اين و سال هاي 
بعد از آن همچنان توسط ارامنه اداره مي شد به تدريج به جرياني 
سازمان يافته تبديل  شد كه در سال هاي دهه هاي 1340 و 1350 

به رشد گرافيك و تبليغات در ايران منجر شد.
در طول 2دهه بعد بود كه نهادهاي فرهنگي تازه تأسيس به تدريج 
بخش تبليغات شان را فعال كردند تا گرافيك به عنوان يك جريان 
مستقل، گسترش قابل ماحظه اي پيدا كند. اما انگار همه  چيز از 
تأسيس اين اداره كوچك در وزارت داخله آغاز و گرافيك به يك 

نياز تبديل شد.

»زوار« به تهران می آيد
از دهه 20 تا روزگار ما

نشر

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

انقاب مشروطه پايان گرفته بود اما خشم حاكميت نه! آزادی خواهان 
بايد ميان ترک انديشه يا تبعيد خودخواسته يكی را انتخاب می كردند. 
حاج نوروزعلی هم كه به ســبب حرفه  كتابفروشــی با انديشــه های 
آزادی خواهانه آشــنا بود و فعاليت های سياســی داشت، ناچار قصد 
عزيمت به مشهد كرد و نام خانوادگی »زوار« را برگزيد. در همانجا بود كه 
كتابفروشی »زوار« را تاسيس كرد و منشا چاپ كتب ارزشمند بسياری 
شد. پسرش، حسين زوار كه به مطالعه تاريخ و ادبيات ايران عاقه مند 
بود و انديشه های بسياری برای حفظ ميراث گرانبهای پدر در سر داشت، 

به كار كتابفروشی ادامه داد و چاپخانه »زوار« را نيز راه اندازی كرد. 
»هستی از نظر عرفان و فلسفه«، »شرح حال و آرای فلسفی ماصدرا«، 
»المشاعر« و »تمركز قوای دماغی« و بسياری از كتب درسی از جمله 

آثار طبع شده در دوران حيات حسين زوار هستند. 
شفيعی كدكنی طی مقاله ای در مجله بخارا درباره كتابفروشی های 
مشــهد، زوار را اين چنين به ياد می آورد: »اگر مسير ارگ  را به  سمت  
شمال  حركت  می كرديم  می رسيديم  به  دو كتابفروشی  مهم  ديگر: يكی  
كتابفروشی  زّوار و ديگری  كتابفروشی  مرّوج ... به  آنجا رفت  و آمد چندانی  
نداشتم . تصور می كنم  بيشتر فروشنده  كتاب های  درسی  و دبيرستانی  
بودند زيرا در نزديكی  دو تا از دبيرستان های  بسيار مشهور شهر ما بودند: 

فيوضات  و شاهرضا«.
حسين زوار در سال 1322 انتشارات »زوار« را در خيابان باب همايون 

تهران تاسيس كرد و مديريتش را به پســرش »اكبر« سپرد. مطابق 
آنچه در منابع موجود است، پس از مرگ حسين زوار در سال 1359، 
»كتابفروشی زوار و پسران ميان ورثه تقسيم شد. از 9 فرزند حسين، 
پسر ارشــدش اكبر در تهران ماند و 3 فرزند ديگرش يعنی مجتبی، 
مقتدی و مريم هم جداگانه و با اسامی ديگری كار چاپ و كتابفروشی 
را ادامه دادند و هنوز هم در مشهد فعال هستند. فرزند ششم حسين 
يعنی مصطفی هم چاپخانه زوار را سرپا نگه داشت«.   احتماال كتاب های 
»از صبا تا نيما« )در دو جلد( و دنباله آن، يعنی »از نيما تا روزگار ما«، 
نوشته يحيی آرين پور و با ويرايش احمد سميعی گيانی مشهورترين 

كتاب های منتشرشده توسط انتشارات زوار هستند. 

تئاتر

صفا در جواني اثر 5 جلدي »تاريخ ادبيات ايران« را 
تدوين و تأليف كرد كه تا زمان خودش اثري بي نظير 

و جامع بود
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ذبيح اهلل صفا و طيف ديگري از دانش آموختــگان دارالفنون، 
دين بزرگي بر گردن نثر و زبان فارســي دارنــد و اين دين در 
تاش براي تنقيح زبان فارســي بود. صفا كه به اندازه تأليف و 
پژوهش، در كارهاي اجرايي دســتي داشت و صاحب مقاماتي 
بود، در جواني اثر 5جلدي تاريخ ادبيات ايران را تدوين و تأليف 
كرد كه تا زمان خودش اثري بي نظير و جامع بود. گرچه پيش و 
پس از تاريخ ادبيات ايران ذبيح اهلل صفا، آثار ديگري درباره تاريخ 

ادبيات فارسي منتشر شده است، روشمندي و جامع نگري اش 
تا سال ها اين مجموعه را منبع اصلي ادبيات ايران قرار داد. در 
بيش از 20تأليف و تعدادي تصحيح و چند ترجمه، بيش از همه 
علقه صفا به تاريخ ادبيات به چشم مي خورد و آثار او گنجينه اي 
از زبان فارسي است؛ »داســتان ها و روايات قديم اگرچه مأخذ و 
منشأ حماسه است ولي به تنهايي از مزاياي يك منظومه حماسي 
عاطل است و درآوردن آنها به صورت كامل حماسي يقينا نتيجه 
طبع وقاد و هنرمندي و قدرت اســتادي است كه همت بر نظم 
آنها گمــارد. اين عمل از راه افزودن عناصــري صورت مي گيرد 

كه بعضي از آنها تنها معنوي و بعضي ديگر كامي و لفظي است. 
آهنگ پهلواني و طرز بيان و انتخاب كلمات و عبارات و دقت در 
استفاده از آنچه براي تحريك حس پهلواني مردم الزم است، چون 
جملگي باهم گرد آيند باعث مي شــوند كه يك روايت پهلواني 
ساده و غيرمحرک و خشك، به منظومه حماسي زيبا و محرک 
و دلپذيري مبدل شود. شــاعري كه در تبديل روايت پهلواني به 
منظومه حماسي از اين عوامل خوب استفاده كرد، اثر او شهرت 
ملي و جهاني پيدا مي كند و هرچه قدرت شاعر در استفاده از آن 
وسايل كمتر باشد اثر منظومه حماسي او ضعيف تر خواهد بود«.

سال توقيف، تحديد و تهديد 
گايه وزيرمختار انگليس از اهمال كاري سانسورچي ايراني مطبوعات

مطبوعات

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

تنها براي فهرست كردن اتفاقات ريز و درشت متعددي كه در سال 
1322 در جرايد رخ داده به چند صفحه از يك كتاب نياز است. نگاهي 
گذرا به قوانيني كه در اين يك ســال براي مطبوعات وضع شده، اين 
حس را القا مي كنــد كه روزنامه نگاري در ايران، فــارغ از هر نظارت 
و محدوديت و در نهايت آزادي بوده و حكومت براي ســر و ســامان 
دادن به هرج و مرجي كه در ســايه اين آزادي به راه افتاده، ناگزير از 
اين حجم برخورد قانوني با مطبوعات بوده است. در اين سال، قوانين 
مطبوعاتي مختلفي از ســوي دســتگاه هاي مربوطه ارائه شده يا به 
تصويب رسيده است؛ ارائه طرحي درباره محاكمه و جرائم مطبوعات 
و نيز ارائه اليحه منع انتشــار تحقيقات در مورد بزه ها هر دو از سوي 
وزارت دادگستري، اصاح آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات، تصويب 
فوريت اليحه تحديد مطبوعات توسط مجلس شوراي ملي، تصويب 
اليحه حبس روزنامه نگاران و توقيف نشــريات، درخواست اداره كل 
شهرباني مبني بر افزايش بودجه رسيدگي به امور جرايد و چاپخانه ها، 
درخواســت فرمانداري نظامي تهران از وزارت فرهنگ در خصوص 
توقف اعطاي امتياز روزنامه، اعام مصوبه مجلس درباره رســيدگي 
به جرائم مطبوعاتي در دادگاه نظامي و ممنوعيت انتشار مطالب در 

مرحله تحقيق.
در اين ايام، نظامي ها هرچه صاح مي دانند بر سر مطبوعات مي آورند؛ 
فرمانداري نظامي روزنامه هاي »باختر«، »خورشيد ايران«، »كيهان« 
و »مهر ايران« را توقيف مي كند. اتحاديه مطبوعات به توقيف بدون 
محاكمه اين روزنامه ها و نشــريات ديگري همچــون »آزادگان«، 
»اقدام«، »ميهن پرستان«، »نبرد«، »نجات ايران«، »نداي حقيقت«، 
»نوبهار«، و »نهضت ملي« اعتراض مي كند. قلع وقمع شديد روزنامه ها 
باعث شــده كه بازار  شبنامه نويسي داغ باشــد و اداره كل شهرباني 
كشور با انتشار اطاعيه اي شبنامه نويسان را تهديد مي كند تا شايد 

ماست هاي شان را كيسه كنند و آب در النه مورچه ها نريزند.
در اين ميان، نيروهاي اشغالگر خارجي هم خوش ندارند كه روزنامه اي 
متعرض حضور و اعمال آنهــا در ايران شــود. وزيرمختار انگليس، 
آر.دبليــو. بوالرد، روز 23فروردين به نخســت وزير، علي ســهيلي، 

كاغذ مي نويسد كه »قسمت سانسور ايراني مطبوعات دول سه گانه 
رضايت بخش نيست« و از ســر كار نيامدن و اهمال كاري متصدي 
ايراني اين قسمت گله مي كند. 30 شهريور همين سال كه سهيلي 
رفته و احمد قوام جاي او آمده، بوالرد كه جايش از نخست وزير ايران 
هم سفت تر است، از نخست وزير مي خواهد كه جلوي درج نطق هاي 
نمايندگان مجلس عليه متفقين در مطبوعات گرفته شود. 24دي باز 
از قوام مي خواهد كه مقاالت و تفاسير مضر عليه نيروهاي متفقين در 
مطبوعات درج نشــود. نفوذ نيروهاي خارجي به جايي رسيده كه تا 
وقتي كه مدير روزنامه »آزادي« دل سركنسول شوروي را در مشهد 
به  دست نمي آورد، شوراي عالي فرهنگ، امتياز مجدد اين روزنامه را 
صادر نمي كند. در اين اوضاع و احــوال، محاكمه احمد دهقان مدير 
مجله »تهران مصور«، پازارگاد مدير روزنامه »خورشيد ايران« و خسرو 

اقبال مدير روزنامه »نبرد« جاي تعجب ندارد.

نشريه اي سينمايي با هدف ترويج و تبليغ سينماي آمريكا منتشر شد
هوليوود در تهران سينما 
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6 سال بعد از تاش ناكام علي وكيلي كه »سينما و 
نمايشات« را سال1309 منتشر كرد و نشريه اش 
تنها 2 شماره دوام آورد، »هوليوود« به ميدان آمد. 
دومين نشريه سينمايي ايران، همانطور كه از نامش 

برمي آمد هيچ ربطي به سينماي ايران نداشت. در 
سال هايي كه هيچ فيلمي در ايران ساخته نمي شد و 

اكران در تســخير فيلم هاي خارجي بود، هوليوود آمد تا 
مروج فيلم هاي آمريكايي باشد. آن هم در شرايطي كه بعد از حضور 

متفقين در ايران، فيلم هاي روسي گوي ســبقت را از بقيه برندگان 
جنگ جهاني دوم ربوده بودند. امير معزز، مدير و ســردبير هوليوود 
نقشه هاي بلندپروازانه اي در سر داشت و در كنار انتشار مجله، كانون 
هوليوود را هم به نيت توليد فيلم در ايران تاسيس و حتي استوديوي 
فيلمسازي هم راه انداخت اما كوشش هايش به نتيجه نرسيد. اولين 
شماره هوليوود تير  ماه 1322 با عكس هدي المار روي جلد و قيمت 

10 ريال منتشر مي شــود. قيمتي باال براي آن سال ها كه 
نشان مي دهد مخاطب هدف ســردبير مجله، طبقه 
برخوردار جامعه است. در بخشي از سرمقاله شماره 
اول، هوليوود اينگونه معرفي شــده است: »وقتي 
كه دنيا در آتش عجيب و بزرگ خويش مي سوزد؛ 
وقتي كه داس مرگ هر لحظه خرمن هستي هزاران 
نفر را قطع مي كند... در اين هنگام يك دسته گل 
قشنگ و دلفريب به  دست شما مي رسد... اين دسته 
گل معطر و زيبا هوليوود نام دارد«. چاپ اخبار و بيوگرافي 
هنرپيشگان هاليوودي بيشتر مطالب هوليوود را تشكيل مي دهد. 
روي جلد و داخل مجله هم مزين به تصاوير هنرپيشگاني چون كارک 
گيبل، النا ترنر و گرتا گاربو است. در شماره هاي اول، اشاره به فعاليت 
هنري در ايران بيشتر در بخش پاسخ به نامه ها انعكاس دارد. هوليوود 
با فراز و نشــيب هاي فراوان و چندبار تغيير رويه در مشي نشريه تا 
1324 منتشر مي شود و كمي بعد از سفر امير معزز به آمريكا به نقطه 

پايان مي رسد.

شعر

سال های رونق 
نوگرایی

در پی فضای باز سیاسی 
اجتماعی در سال های پس از 

شهریور ۱۳۲۰ دوره تازه ای در 
شعر نو فارسی آغاز می شود
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