
گناه  نابخشودنی

حضــرت آيت اهلل خامنــه اي در بيانيه اي، اهانت اخير يك نشــريه 
فرانسوي به ســاحت نوراني پيامبر اعظم صلّي اهلل عليه وآله و سلّم را 

محكوم و با اشاره به سياست هاي ضداســامي صهيونيست ها و دولت هاي استكباري و 
همچنين اهداف آنها براي منصرف كردن ذهن ملت ها از نقشه هاي شوم براي غرب آسيا، 
تأكيد كردند: ملت هاي مسلمان ضمن حفظ هوشياري هرگز دشمني هاي سياستمداران 

و سردمداران غربي نسبت به اسام و مسلمين را فراموش نكنند.

عبور ديپلماسي از كرونا

جدال با خودكشي

  يك هفته قبل از سفر وزيران خارجه و دفاع هند به ايران 
و روسيه، پوتين و مودي در بيانيه اي اعام كردند روسيه و هند 
به همكاری سودمند با ايران در عرصه های اقتصادی و بازرگانی 

ادامه مي دهند

همزمان با روز جهاني مقابله با خودكشي،  همشهري بررسي مي كند

 عبور از آتش خودسوزی؛ كاهش آمار
با اقدامات پيشگيرانه بهزيستی و نهادهاي مدني

 شوريده حاالن كرونا؛ برنامه مؤثري براي مراقبت 
از سامت روان مردم در بحران كرونا اجرا نشده است

خطر پنهان در اخبار حوادث؛  آيا خودكشي 
مي تواند پديده اي تقليدي باشد؟

رهبر معظم انقاب اهانت نشريه فرانسوی به ساحت مقدس 
 پيامبر اعظم)ص( را انگيزه اي براي منصرف كردن اذهان
از نقشه های شوم آمريكا و رژيم صهيونيستی دانستند

صفحه2 را 
بخوانيد

طوالني ترين خط  مترو در امتداد البرز
  آغاز عمليات اجرايی خط10 مترو  كه شرق و غرب تهران را به  طول 43كيلومتر به هم  وصل مي كند

  پيروز حناچي:  با خط 10 مترو برخی سياه چاله های ترافيكی مانند نمايشگاه بين المللی، دانشگاه شهيد بهشتی 
و  دانشگاه علوم و تحقيقات برطرف شده و به حمل و نقل ريلی متصل می شوند
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 جامعه را  پادگاني
 اداره نمي كنيم

سالم آقای دوايی! 

 كيش ومات 
رفيق استالين 

ســخنگوي دولت در پاسخ به سؤال 
همشهري درباره انتقادات از بازگشايي 
مبهم و بدون دستورالعمل مشخص 
مدارس در ســال تحصيلي جديد با 
وجود شيوع بيماري كرونا گفت: من 
فكر مي كنم شايد مقداري در بازنمايي 
اخبار و مباحثي كه مطرح شد سيستم 
اطاع رساني ما به درستي عمل نكرد.

نکوداشــت پرويز دوايی در 
آستانه روزملی سينما

همراه با يادداشت هايي از:  جواد 
طوســی ، عليرضا محمودی، سعيد 
مروتی، مسعود مير، مرتضی كاردر،  

مهرنوش سلماسی و محسن فرجی

  سياست احمد قوام در برابر خروج  
نظامي شوروي از ايران چه بود؟

  داستان زندگي جعفر پيشه وري
  جنبش كوري كه بي ثمـــر ماند   

و راه  به جايي نبرد

يادداشت
علي محمد مختاري؛  مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهرداري تهران

خيابان وليعصر، يكي از زيباترين و در عين حال قديمي ترين 
خيابان هاي شهر تهران است كه 2طرف آن را درختان چنار 
كهنســال و زيبا فرا گرفته اند. اين درختــان، طوالني ترين 
خيابان خاورميانه را به يكي از ديدني هاي شــهر تهران تبديــل كرده اند و بنا بر نظرات 
كارشناسان، خيابان وليعصر و چنارهايش يكي از مهم ترين ميراث هاي شهر تهران و در 

سطح جهاني هستند؛ بنابراين حفاظت آنها از اولويت هاي شهرداري 
تهران به شمار مي آيد. اين در حالي اســت كه عوامل مختلفي در 

حفاظت از اين ميراث شهري و ملي دخيل هســتند. ازجمله تغيير اقليم، آلودگي هوا، 
ريزگردها كه با قرار گرفتن روي برگ درختان باعث مي شوند عمل فتوسنتز صورت نگيرد. 

درختان، نگهبانان حيات شهر
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شروع:
قنات کوثر

برآورد  ساخت: 
4 سال

برای فاز نخست

طول خط:
43 كيلومتر 

)35 ايستگاه(

هزينه ساخت:
 حدود  30 هزار 
ميليارد تومان

هواكش  ميان تونلي:
 32 هواكش 

 فاز 5: 
نوبنياد تا تهران پارس 
9كيلومتر: طول محدوده

شهريور1400: آغاز عمليات اجرايي
3سال: برآورد مدت زمان اجرا

فاز 4: 
نمايشگاه بين المللي تا نوبنياد

8كيلومتر: طول محدوده
ارديبهشت1400: آغاز عمليات اجرايي

3سال: برآورد مدت زمان اجرا 

 فاز 3: 
ميدان ساحل تا وردآورد 
8كيلومتر: طول محدوده 

آذر 99: آغاز عمليات اجرايي
3سال: برآورد مدت زمان اجرا

 فاز 2: 
 كوهسار تا ميدان ساحل 
6كيلومتر: طول محدوده

مهر 99: آغاز عمليات اجرايي 
2سال: برآورد مدت زمان اجرا

 فاز 1: 
 نمايشگاه بين المللي تا كوهسار

12كيلومتر: طول محدوده
شهريور99: آغاز عمليات اجرايي 
4سال: برآورد مدت زمان اجرا 

پايان : 
وردآورد 

در شــمال بزرگراه چمــران و مقابل نمايشــگاه 
بين المللي تهــران پروژه ايجــاد بزرگ ترين خط 
متروي تهران آغاز شد. اين خط كه با 7خط پيش 
از خود اتصال خواهد داشت بعد از طراحي شبكه 
قبلي مترو به آن افزوده شــد و مسير وسيعي را از 

شمال شرق تا شمال غرب تهران طي مي كند.
مراســم شــروع به كار حفاري تونل هــا از جايي 
شروع شــد كه تا يك دهه قبل و هنگام برگزاري 
نمايشگاه هاي بزرگي مانند كتاب، شاهد بزرگ ترين 
راهبندان پايتخت بود. مديران حاضر در مراســم 
اظهار اميــدواري كردند كه توســعه حمل ونقل 
عمومي بتواند بخشي از مشكل رفت وآمد در تهران 
را رفع كند اما همه بر دشــواري تامين بودجه  اين 
توسعه و همينطور فرسودگي ناوگان فعلي صحه 
گذاشتند. با ساخت خط 10 و آغاز سمت غربی آن 
از ورد آورد، بخشی از مسافرانی كه هر روز از استان 
البرز به سمت شرق می روند ازهمين نقطه مسير 

خود را می توانند با خطوط ديگر ادامه  دهند.

حمل ونقل وشهرسازي
شهردار تهران در اين مراسم با اشاره به اينكه تهران 
محل تمركز جمعيت و فعاليت است، اظهار كرد: 
حمل ونقــل عمومي امكان اســتقرار جمعيت در 
مساحت بيشــتر را فراهم مي كند. به همين دليل 
كانشهر ها تاش مي كنند با استفاده از حمل ونقل 
ريلي شهر هاي اقماري را به خود متصل كنند. ما نيز 
توانستيم هشتگرد را به همين شيوه به تهران وصل 
كنيم. پرند نيز متصل مي شــود و طرح مشابهي را 

هم براي اتصال پرديس داريم.
پيــروز حناچي با اشــاره بــه اينكــه حمل ونقل 
وشهرســازي دو بال يك مجموعه هســتند افزود: 

در داخل شهر نيز نزديك 240كيلومتر طرح شبكه 
مترو داريم كــه 40كيلومتر آن مربــوط به همين 
خط10 است. اين خط با 35ايستگاه در سال گذشته 
به تصويب شوراي عالي معماري و شهرسازي رسيد 
و تعدادي از سياهچاله هاي ترافيكی تهران را هدف 
قرار داده است. مناطقي مانند نمايشگاه بين المللي 

كه در هنگام كار مشكات حادي به وجود مي آورند. 
البته ما نمايشــگاه هاي ســنگين را از اين منطقه 
خارج كرده ايم، ولي امكان برگزاري نمايشگاه هاي 
تخصصي هنوز هم وجود دارد. شهردار تهران بيان 
كرد: موقعي كه پــول داشــتيم فرصت هايي را از 
دست داديم و االن تامين مالي براي توسعه مترو در 

بودجه ممكن نيست. ما مترو را يك پروژه حاكميتي 
مي دانيم، زيرا بزرگ ترين پروژه فناورانه است. اكنون 
با احداث اين خط، منطقه22 به شبكه ريلي وصل 
مي شود. او افزود: اداره اموري مانند آلودگي و ترافيك 
تهران به تنهايي در توان شهرداري نيست، اما براي 
كاهش آنها طرح هايي داريم. به عنوان مثال بخشي 
از ترافيك و آلودگي مربوط به موتورســيكلت هاي 
بنزيني است كه بايد ســاماندهي شوند، همچنين 
طرح هايي براي برقي كردن تاكسي ها و هيبريدي 

كردن اتوبوس ها داريم.

تعهدات حمل و نقل عمومی
رئيس ســازمان برنامه و بودجه نيز در اين مراسم 
اظهار كرد: دولت تاكنون به تعهدات خود در زمينه 
حمل ونقل عمومي عمل كرده اســت چنان كه بنا 
بود 1400ميلياردتومان به صورت اوراق مشاركت 
منتشر شود و اين كار انجام شده است. در ماده18 
هم به  ســهم خود عمل كرديم. محمدباقر نوبخت 
با اشاره به مشــكات كانشــهر ها افزود: دولت 
خود را موظف به تامين شــرايط زيست مناسب 
براي شــهروندان مي داند. در ســال1399 دولت 
8500ميليارد تومان براي همكاري با شهرداري ها 
در زمينه ســاخت مترو اختصاص داده است. در 
تبريز، مشهد، شيراز، اصفهان و كرج هم مشاركت 
خود در زمينه حمل ونقل عمومي را ادامه مي دهيم. 
معاون رئيس جمهور با شرح توسعه خطوط راه آهن 
در كشور بيان كرد: دولت در سال هاي اخير مركز 
اســتان هاي همدان، كرمانشاه، آذربايجان غربي و 
گيان را به شــبكه ريلي وصل كرده است. امسال 
مركز استان كردستان هم وصل مي شود و ارتباط 

يزد و شــيراز را از مسير 
اقليــد كامــل مي كنيم. 

همچنين تا قبل از پايان دولــت، چابهار و زاهدان 
از مسير ايرانشهر و اقليد به هم وصل خواهند شد.

اولین توزيع عمومی 
واکسن کرونا در جهان

 تعاون سهم قانوني 
 خود را  از اقتصاد

 پس مي گیرد

پرونده خاشقجي 
احكام سبك براي 

»خودسرها«

قیمت دالر به 
25هزار تومان رسید

روســيه همزمان با اوليــن توزيع 
عمومی واكسن كرونا اعام كرده كه 
اكثر ساكنان پايتخت  اين كشور طی 

چند ماه آينده واكسينه می شوند

محمد جعفر كبيری، معاون امور تعاون 
وزارت تعاون، كار و رفــاه اجتماعی: 
در صورت تحقــق راهبردهاي  بخش 
تعاون، ســهم اين بخش در اقتصاد  از 

10به 25درصد مي رسد

6

منابع مالي:
 تهاتر و همکاری با شهرداری 

مناطق و بخش خصوصی

خطي براي ارتقاي شاخص عدالت توزيعي
مجتبي تقوي نژاد، كارشناس حوزه شهري

زندگي در شهرها و به خصوص كالنشهرها بدون حمل ونقل هرگز ممکن 
نيست. توجه به اين نکته ضرورتي جدي است كه هر تحولي در حوزه 
حمل ونقل و ترافيك شهري، به مثابه يك حوزه بنيادي و زيربنايي، غالب 
حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي حوزه سالمت را متأثر خواهد 
ساخت؛ حمل ونقل عمومي مي تواند با تسهيل  گذار و گذر شهري، رونق 

اقتصاد شهري را به دنبال داشته  باشد. حمل ونقل عمومي با جهت گيري عادالنه، شاخص هاي عدالت 
را در شهر به صورتي محسوس ارتقا خواهد بخشيد. وقوع تحوالت ثمربخش 
در حوزه ترافيك شهري، با كاهش محسوس در آلودگي هوا و كاهش سطح 

تنش هاي اجتماعي ناشي از پيچيدگي فرايند حمل ونقل، سالمت اجتماعي را دستخوش تحوالت مثبت 
خواهد كرد. اينها همه نشان دهنده اهميت جدي حوزه حمل ونقل به عنوان حوزه اي مادر است.
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صفحه 3



2 چهارشنبه 19 شهریور 99  شماره8033 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

س
 فار

ري
گزا

خبر
س: 

عك

مجلس در حاشيه سياست

۲۰سپتامبرهیچاتفاقینمیافتد
ربيعي همچنين در بخش هاي ديگري از اين نشست درباره اينكه آمريكا اصرار دارد كه ۲۰ سپتامبر تمامي 
تحريم هاي بين المللي سازمان ملل عليه ايران برگردد و واكنش جمهوري اسالمي در قبال آن، افزود: همانطور 
كه قباًل بارها تكرار كرده ايم، آنچه اياالت متحده آمريكا به آن استناد مي كند از اساس مبناي حقوقي ندارد؛ 
اين كشور عضو برجام نيســت كه بخواهد از يكي از بندهاي برجام استفاده كند. ضمن آنكه در همان بند 
قطعنامه و بندهاي مرتبط در برجام )بندهاي ۳۶ و ۳۷(، اشاره شده كه تمامي راه هاي حل و فصل اختالفات 
بايد طي شده باشد، درصورتي كه هيچ كدام از آنها طي نشده است. از نظر ما و ديگر اعضاي شوراي امنيت و 
جامعه بين المللي، در بيستم سپتامبر هيچ اتفاقي نخواهد افتاد جز تداوم زورگويي هاي نامشروع و شكست 
خورده و البته انزواي بيشتر آمريكا.  سخنگوي دولت در پاسخ به اين پرسش كه تحليل وي از سفر وزير خارجه 
سوئيس و صحبتش در مورد تالش براي راه انداختن حداقل گفت وگو با آمريكا چيست، افزود: ايران و سوئيس 
داراي روابط تاريخي و دوستانه با يكديگر هستند. دو كشور همچنين نقشه راه روابط در ابعاد گوناگون مانند 
رايزني  سياسي، امور اقتصادي، حمل ونقل، كشاورزي، گردشگري، محيط زيست و ايمني هسته اي غيرنظامي 

دارند كه در سفر سال۹۴ رئيس جمهوري سوئيس به ايران ترسيم شده است.

گفتوگوهايمجازيايرانوتركیه
رئيس جمهور با بيان اينكه روابط ايران و تركيــه در طول تاريخ بر 
پايه هاي مستحكم بنيانگذاري شــده و وقوع حوادث تلخ و ناگوار 
نتوانسته گزندي بر روابط ۲كشور وارد كند، گفت: ۲كشور براي غلبه 
بر توطئه هاي دشمنان راهي جز تقويت همكاري ها ندارند. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، حسن روحاني طي سخناني در 
ششمين جلسه شوراي عالي روابط راهبردي ايران و تركيه كه به دليل 
شيوع ويروس كرونا به صورت ويدئو كنفرانس به ميزباني تهران  برگزار 
شد، اظهار داشت: روابط ۲كشور همواره بر مبناي حسن همجواري و 
ارزش هاي مشــترك فرهنگي و احترام متقابل و همچنين توجه به 
منافع مشترك ۲كشور و ثبات، امنيت و صلح در منطقه بوده است. 
رئيس جمهور گفت: ايران و تركيه ۲قدرت بزرگ در منطقه هستند و 
همواره دشمني ها و كينه توزي هايي نسبت به هر ۲كشور وجود داشته 
و امروز هم وجود دارد، به همين خاطر راهي جز تقويت روابط دوستانه 
۲كشور براي غلبه بر اينگونه توطئه ها وجود ندارد. روحاني همچنين 
ابراز اميدواري كرد توافقاتي كه در اين نشســت مشترك با حضور 
هيأت هاي عالي رتبه ۲كشور حاصل خواهد شد، براي روابط دوجانبه 
مثمر ثمر و سازنده باشد. رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه نيز 
طي سخناني در اين نشست مجازي، جلسات شوراي همكاري  هاي 

راهبردي ايران و تركيه را يكي از نمادهاي دوستي بين ۲كشور عنوان كرد و گفت: در نشست هاي قبلي و تا امروز در چارچوب 
اين شورا تصميمات بسيار مهمي براي توسعه روابط و همكاري ها اتخاذ شده است. اردوغان با اشاره به برگزاري ششمين نشست 
شوراي عالي روابط راهبردي ايران و تركيه به صورت مجازي، اظهار داشت: برگزاري اين نشست در شرايط شيوع ويروس كرونا 
نشان دهنده عزم و اراده ۲كشور براي توسعه و تعميق روابط و همكاري هاي بيشتر است. رئيس جمهور تركيه با بيان اينكه ايران و 
تركيه در حل و فصل بسياري از مشكالت و مسائل منطقه از نقش تعيين كننده برخوردار هستند، گفت: امروز نيز همراه با دوستان 

خود در ششمين نشست براي توسعه هرچه بيشتر همكاري ها و شتاب در اجراي توافقات قبلي تالش خواهيم كرد.

گناه نابخشودني 
حضرت آیت اهلل خامنه اي در بيانيه اي، اهانت اخير یك 

نشــریه فرانســوي به ســاحت نوراني پيامبر اعظم رهبري
م را محكــوم و با اشــاره به  صلّي اهلل عليه وآله و ســلّ
سياست هاي ضداسالمي صهيونيست ها و دولت هاي استكباري و 
همچنين اهداف آنها براي منصرف كردن ذهن ملت ها از نقشه هاي 
شوم براي غرب آسيا، تأكيد كردند: ملت هاي مسلمان ضمن حفظ 
هوشياري هرگز دشمني هاي سياســتمداران و سردمداران غربي 

نسبت به اسالم و مسلمين را فراموش نكنند.
به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن بيانيه 

رهبر انقالب اسالمي به شرح زیر است:
بسمه تعالي

گناه بزرگ و نابخشودني یك نشریه فرانســوي در اهانت به چهر ه 

نوراني و قدسي حضرت رسول اعظم )صلّي اهلل عليه و آله( بار دیگر عناد 
و كينه  شرارت بار دستگاه هاي سياسي و فرهنگي دنياي غرب با اسالم 
و جامعه  مسلمانان را آشكار ساخت. بهانه  آزادي بيان براي محكوم 
نكردن این جرم بزرگ كه از ســوي برخي سياستمداران فرانسوي 
گفته شده كامال مردود و غلط و عوام فریبانه است. سياست هاي عميقا 
ضد اسالمي صهيونيســت ها و دولت هاي استكباري عامل اینگونه 
حركت هاي دشــمنانه اســت كه هر چند یك بار بروز مي یابد. این 
حركت در این برهه زماني نيز مي تواند به انگيزه منصرف كردن ذهن 
ملت ها و دولت هاي غرب آسيا از نقشه هاي شومي باشد كه آمریكا و 
رژیم صهيونيستي براي این منطقه در سر دارند. ملت هاي مسلمان 
به ویژه كشورهاي غرب آسيا، ضمن حفظ هوشياري در مسائل این 
منطقه حساس، باید هرگز دشمني هاي سياستمداران و سردمداران 

غربي نسبت به اسالم و مسلمين را فراموش نكنند.
وهلل غالب علي امره
سيدعلي خامنه اي -  99/6/18

سخنگوي دولت در پاسخ به سوال همشهري درباره اظهارات اخير رئيس جمهور:

جامعه را پادگاني اداره نمي كنيم
سخنگوي دولت در پاسخ به سؤال 

همشــهري درباره انتقــادات از دولت
بازگشــایي مبهــم و بــدون 
دستورالعمل مشخص مدارس در سال تحصيلي 
جدید با وجود شيوع بيماري كرونا گفت: من فكر 
مي كنم شــاید مقداري در بازنمایــي اخبار و 
مباحثي كه مطرح شد سيستم اطالع رساني ما 
به درستي عمل نكرد. ما باید بپذیریم كه به طور 
روشــن تري بایداطالع رســاني مي كردیم، اما 
رئيس جمهور به وضوح در همان جلســه  شنبه 
گفت كه هيچ اجباري براي رفتن به مدرســه 

نيست.
علي ربيعــي درباره دالیل دولــت براي حضور 
اختيــاري دانش آمــوزان در كالس هاي درس 
توضيح داد: به هر حال تمام كارشناسان آموزشي 
و پژوهشي حساسيت نشان مي دادند كه مدرسه 
باید باز باشد و خب این تصميم درستي بود كه 
مدرسه باید باز شــود و اتخاذ شد. نگراني هایي 
وجود داشــت كه عــده اي نمي توانند از فضاي 
مجازي استفاده كنند و عدالت آموزشي لطمه 
مي خورد. همچنين بســياري نگران بودند كه 
ماندن درازمدت كودكان در خانه احتماال باعث 

چاقي مي شود. 
گزارشي را به وزیر بهداشت دادند كه بچه هاي 
مبتال به كرونا بيشــتر آنهایــي بودند كه مبتال 
به چاقي مفرط هم بودند. یا آثار رواني بيشــتر 
در خانه ماندن هم مطرح شد. بر همين اساس 
تصميم به بازگشایي مدارس تصميم درستي بود. 
به هر حال همان وقت هم عده اي از خانواده ها 
نگران رفتن بچه هایشــان به مدرسه بودند. به 
این نگراني هم توجه شد و رئيس جمهور اعالم 
كردند به هيچ عنوان حضور بچه ها در مدرســه 

اجباري نيست. ربيعي در ادامه گفت: چيزي كه 
رئيس جمهور نوشتند و در اختيار من گذاشتند تا 
خبري كنم این دستخط بود كه اگر دانش آموزي 
نتواند در مدرســه حضور یابد، از شبكه شاد یا 
تلویزیون استفاده كند تا از درس ها عقب نماند. 
بنابراین به خانواده ها عــرض مي كنم كه هيچ 
اجباري نيست و مي توانند از شاد و برنامه هاي 
تلویزیون استفاده كنند. منتها رابطه با مدرسه 
قطع نشود. مي توانند به معلم هاي خود سر بزنند.

او همچنين در پاســخ بــه انتقــادات از تعبير 
رئيس جمهور درباره ضــرورت رعایت انضباط 
پادگاني در مدارس با توجه بــه بيماري كرونا 
گفت: در مورد تعبيري كه آقاي رئيس جمهور 
درباره انضباط پادگاني در مدارس داشتند باید 
گفت پادگان ۲تعبير دارد كه یكي اداره جامعه به 
شيوه پادگاني است كه ما دیدگاهمان مشخص 
است و اصال ما با هر چيزي كه به شيوه پادگاني 

اداره شود مخالف هستيم. 
نظام جمهوري اســالمي هم موافق آن نيست. 
ولي مفهوم دوم پادگاني كه شــاخص برجسته 
آن هم محسوب مي شود نظم و انضباط است. در 
مثال هم وقتي مي خواهند بگویند جایي خيلي 
با انضباط اداره مي شود و مناسبات اداري رعایت 
مي شود مي گویند انضباط پادگاني دارد. به نظر 
من برجسته سازي و بازنمایي مناسبي صورت 
نمي گيرد. ما چند وقتي است كه عادت كرده ایم 
هرچه یك مقام دولتي به خصوص رئيس جمهور 
مي گوید، 10جور برجسته ســازي و بازنمایي 
صورت بگيرد. هركس سخنان رئيس جمهور را 
مي شنيد متوجه مي شــد منظور ایشان تبدیل 
مدرسه به پادگان نيست. این تعميم غلط و شاید 

مغرضانه اي بود.

  سخنان جنجالي پناهيان
سخنان عليرضا پناهيان، همچنان حاشيه ســاز است؛ مدتي است كه 
خانه »30ميلياردي« این روحاني از موضوعات داغ مورد توجه كاربران 
شبكه هاي اجتماعي اســت. او حاال به این موضوع واكنش نشان داده 
و در ویدئویي كه از وي منتشــر شــده، مي گوید: »كسر شأن جلسات 
امام حســين)ع( مي دانم كه بخواهم به دروغ هــاي اینها درباره زندگي 
شــخصي خودم و خانه اي كه ۵سال قرار بود با شــریكي آن را بسازیم 
جواب بدهم.« او با اشاره به تالش براي ساخت خانه اي كه ۵سال طول 
كشيد، دليل این تأخير چندساله را نداشتن پول عنوان كرد و گفت: »چرا 
این خانه ۵سال طول كشيد؟ چون شریكم پول داشت و من نداشتم.« 
پناهيان در بخشي از سخنان خود گفت: »من یك واحد آن خانه را بيشتر 

ندارم؛ آن هم با هدیه رفقا.« 

  مدل شكست خورده اصالح طلبان
سيدمحمود ميرلوحي، فعال سياسي اصالح طلب از ۲دیدگاه اصالح طلبان 
براي انتخابات ریاست جمهوري1400 سخن گفته است: »یكي این كه در 
انتخابات اسفند98 ليست دادند و شركت كردند، آنها معتقدند با همان 
فرمان و رویكرد در انتخابات 1400 هم شــركت كنند. مشاهده كردیم 
در اسفند98 آنها نتوانســتند مردم را پاي صندوق هاي رأي بياورند.« 
به گزارش ایرنا، ميرلوحي ادامه داد: دیدگاه دوم مربوط به شوراي عالي 
سياستگذاري جبهه اصالح طلبان است. آنها به این جمع بندي رسيدند 
كه با این شيوه ليست ندهند و تاكنون دیدگاه آنها تغييري نكرده است. 
لذا جز افراد و احزابي كه در اسفند98 ليست دادند، دیگر اصالح طلبان 
طرفدار حمایت از نامزد غيراصالح طلب و به اصطالح اجاره اي در 1400 
نيستند. خرد جمعي اصالح طلبان مي گوید در آزموني كه شكست آن از 

پيش معلوم است شركت نكنند.

رهبر انقالب اسالمي اهانت نشریه فرانسوي به ساحت مقدس پيامبر اعظم)ص( را انگيزه اي براي 
منصرف كردن اذهان از نقشه هاي شوم آمریكا و رژیم صهيونيستي براي منطقه غرب آسيا دانستند

درحالي كه شــيوع كرونــا در جهان همه 
مناســبات اقتصادي، اجتماعــي و حتي ديپلماسي

سياسي را تحت الشــعاع قرار داده، مسير 
دیپلماتيك براي كاهش آســيب هاي كرونا فعال تر شده 
است. در هفته هاي اخير نخست وزیر عراق، وزیر خارجه 
سوئيس و وزیر دفاع هند به ایران سفر كرده بودند و دیروز 

هم تهران ميزبان وزیر خارجه هند بود.
این دومين سفر یكي از مقامات عالي رتبه هند به ایران در 
هفته جاري است. وزیر دفاع هند نيز در اوایل هفته به تهران 
آمد و با همتاي ایراني خود دیــدار و رایزني كرد. رجنات 
سينگ، وزیر دفاع هند یكشــنبه پس از دیدار با سرتيپ 
امير حاتمي، وزیر دفاع كشورمان در تهران با اشاره به این 
دیدار در صفحه تویيترش نوشت: دیداري بسيار ثمربخش 
با ســرتيپ امير حاتمي وزیر دفاع ایران در تهران داشتم. 
درباره مسائل امنيتي منطقه ازجمله افغانستان همچنين 

مسائل همكاري دوجانبه گفت وگو كردیم.

تعامل فعال با همسايگان
به گزارش همشهري، سابرامانيام جایشــانكار، وزیر امور 
خارجه هند هم در جریان سفر كوتاه خود به ایران با وزیر 
امورخارجه كشورمان در محل وزارت خارجه دیدار و رایزني 
كرد.  در این دیدار، طرفيــن درخصوص آخرین تحوالت 
روابط دو جانبه، مهم ترین مسائل منطقه اي و بين المللي 
گفت وگو و تبادل نظر كردند. در ایــن دیدار درباره پروژه 
چابهار و همكاري هاي بانكي ایران و هند تبادل نظر شد. 
ظریف پس از این دیدار در تویيتر با اشاره به اینكه محور 
رایزني ها تقویت روابط دوجانبه و تجارت و تبادل نظر درباره 
موضوعات منطقه اي بود، نوشت: تعامل فعال با همسایگان، 
اصلي ترین اولویت ما ست. 6 روز قبل از سفر وزیران دفاع 
و خارجه هند به تهران، والدیمير پوتين، رئيس جمهوري 
روسيه و نارندرا مودي، نخست وزیر هند در حاشيه پنجمين 
همایش اقتصادي شــرق در والدي وســتوك دیدار و در 
بيانيه اي ضمن حمایت از برجام تأكيد كردند: روســيه و 
هند مصمم هستند به همكاري سودمند قانوني با ایران در 

عرصه هاي اقتصادي و بازرگاني ادامه دهند.
در بيانيه مشــترك سران روســيه و هند همچنين آمده 

بود: ۲كشور بر پایبندي كامل به قطعنامه۲۲31 شوراي 
امنيت سازمان ملل تأكيد دارند و معتقدند كه مسائل در 
رابطه با آن باید از راه مســالمت آميز و از طریق گفت وگو 

حل و فصل شود.

بندر چابهار، محور مذاكره
این نخستين ســفر خارجي وزیر امور خارجه هند پس از 
آغاز بحران كووید-19 بود و در زماني انجام مي شود كه هند 
به دنبال گسترش همكاري هاي خود با ایران براي افزایش 

فعاليت اقتصادي بندر چابهار است.
بندر چابهار دسترسي هند به افغانســتان از طریق دریا 
را آســان مي كند. دولت هند متعهد به ســرمایه گذاري 
۵00ميليون دالري براي توســعه چابهــار و همچنين 
ســرمایه گذاري یك ميليارد و۵00ميليون دالري براي 
ســاخت مجموعه اي از جاده ها و راه آهن شــده است. در 
۲سال گذشته هند چندین محموله كاال را از طریق بندر 
چابهار به افغانســتان صادر كرد. این اقدام با هدف اثبات 
اعتبار این مسير و گسترش ورود محموله هاي جهاني پيش 

از فعال شدن كامل بندر چابهار صورت گرفت.
روزنامه »هندوستان تایمز« سفر وزیر خارجه هند به ایران 
را نشــان دهنده عالقه دهلي نو به گســترش همكاري ها 
با ایران در چابهار توصيف كرده اســت. هند قرار است از 
دي ماه به مدت ۲ســال به عضویت شوراي امنيت دربياید 
و ایران ازجمله حاميان ورود هند به جمع اعضاي شوراي 
امنيت به شــمار مي رود. وزیر امور خارجه هند در دي ماه 
سال گذشته نيز به تهران سفر كرده و با همتاي ایراني خود 
دیدار و رایزني كرد. سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت 
خارجه دیروز در رابطه با ســفر ۲مقام هندي به تهران در 
فاصله ۲روز، در تویيتر نوشــت: در طول گفت وگوها، دو 
طرف بر اراده خود براي گســترش بيــش از پيش روابط 

دوجانبه در همه ابعاد تأكيد كردند.
سيدرسول موسوي، مدیركل غرب آسيا وزارت خارجه هم 
روز سه شنبه در تویيتي نوشت: جایشانكار، وزیر خارجه 
هند به تهران رســيد. وزراي خارجه ۲كشور ایران و هند 
هميشه مسائل زیادي براي بحث كردن دارند، خصوصا در 

شرف عضویت هند در شوراي امنيت سازمان ملل.

 در 3روز گذشته وزیران خارجه هند و سوئيس در تهران حضور داشتند
همزمان ششمين جلسه شوراي عالي روابط راهبردي ایران و تركيه برگزار شد

رقابت حذفي در مجلس عبورديپلماسيازكرونا
براي 1۴۰۰

جمعي از نمایندگان اصولگراي مجلس 
طرح جدیدي براي اصالح قانون انتخابات 
آماده كرده اند كه براساس آن چهره هایي 
مثل جليلي، قاليباف و فتاح نمي توانند در 

انتخابات نامزد شوند 

رقابــت درون گروهــي اصولگرایــان بــراي 
انتخابات 1400 به مقصد پاستور چنان جدي 
است كه فریاد عقالي این جریان را كه همواره 
سعي در تعدیل تحركات سياسي جناح راست 
دارند، بلند كرده اســت. نمونــه اش اظهارات 
دیروز عزت اهلل ضرغامي، رئيس اسبق سازمان 
صدا و سيما ســت كه گفت: »تنگ كردن دایره 
خودي ها، پایان نــدارد. امــروز انقالبي ترین 
نيروهاي ارزشي به دنبال مرزبندي با هم هستند. 
آن هم بر سر عناویني كه با گفت وگو و همدلي 
به راحتي حل مي شــود... خود شاقول پنداري، 
عادت بدي است كه برخي نيروهاي انقالبي به 

آن دچار شده اند.«
ایــن رقابت بــا طرح نوشــتن ها در مجلس و 
فراهم كردن شرایط حذف رقيب در این طرح ها 
مشهود اســت؛ چنان كه روز گذشته احسان 
اركاني، از نمایندگان نزدیك به مهرداد بذرپاش، 
رئيس 40ساله دیوان محاسبات از تهيه طرحي 
در مجلس سخن گفت كه براساس آن رقبایي 
مثل محمدباقر قاليباف، ابراهيم رئيسي، پرویز 
فتاح، ســعيد جليلي و دیگر مهره هاي اصلي 
اصولگراها به خاطر محدودیت سني نمي توانند 
در انتخابات شركت كنند. این طرح در شرایطي 
تهيه شده است كه یك هفته قبل تر اميرحسين 
قاضي زاده هاشمي از طرح دیگري براي اصالح 
قانون انتخابات ســخن گفته بود؛ طرحي كه 
براساس آن حداقل سن براي حضور در انتخابات 
4۵سال اســت و مهرداد بذرپاش نمي توانست 

براساس این طرح در انتخابات شركت كند.
به گزارش همشــهري، اصالح قانون انتخابات 
ریاســت جمهوري كه 10روزي است بررسي 
آن در كميســيون شــوراها و امورداخلــي 
كشور كليد خورده اســت، بزرگ ترین ميدان 
بازي اصولگرایان اســت كــه از تعریف رجل 
سياســي گرفته تا تعيين شرایط كاندیداهاي 
سيزدهمين دوره انتخابات ریاست جمهوري را 

مورد توجه قرار داده اند.
تویيت احسان اركاني، از نمایندگان وابسته به 
این طيف حاميان احمدي نژاد از عزم جزم آنها 
براي حذف كاندیداهایي در قامت قاليباف خبر 
مي دهد. او  دیروز در حســاب شخصي اش در 
تویيتر نوشت: در راستاي گام دوم انقالب، به 
اتفاق جمعي از نماینــدگان درحال ارائه طرح 
اصالحيه قانون انتخابات ریاســت جمهوري 
هســتيم. یكي از پيشــنهادها تعيين حداقل 
سن40ســال و حداكثر سن ۵۵ســال براي 
داوطلبان انتخابات ریاســت جمهوري است. 
او در تویيتي دیگر نيز پيشنهاد دیگر در طرح 
اصالح قانون انتخابات ریاســت جمهوري داد 
كه آن اســتعفاي وزرا، معاونين رئيس جمهور 
و نماینــدگان مجلس، 6 ماه قبــل از ثبت نام 
در انتخابات اســت تا كار و خدمــت به مردم، 
تحت تأثير تبليغات براي انتخابات قرار نگيرد. 
به واسطه این دو تویيت اركاني هویدا مي شود 
كه جایگاه ریاســت مجلس و لزوم استعفاي 
6ماهه قبل از آن از یك سو و شرط سني حداكثر 
۵۵سال به روشــني حذف قاليباف ۵9ساله 
را نشانه گرفته اســت. اركاني سال گذشته در 
پوســتر هاي انتخاباتي اش با شــعار گام دوم 
انقالب و لزوم ميدان دادن به جوانان، بذرپاش 
را به عنوان سخنران ميتينگ هاي انتخاباتي اش 
در مشــهد انتخاب كرده بــود.  اگرچه طيف 
احمدي نژادي ها با شــعار جوانگرایي قدم در 
مسير گام دوم انقالب گذاشته اند، اما در سوي 
دیگر ميدان پایداري ها  كه با تشكيل فراكسيون 
گام دوم انقالب، خود را شاخص گام دوم انقالب 
مي دانند، در بيرون و درون مجلس تشكيالت 
منظم و فعالي را راه انداخته اند، به جد به دنبال 
مطرح كردن اميرحسين قاضي زاده هاشمي، 
نایب رئيس دوم مجلس و چهره شناخته شده 
جریان پایداري هستند. حذف ریاست جمهوري 
و گام برداشــتن به ســمت نظام دو پارلماني 
جایگزیني ریاست جمهوري با نخست وزیري 

ایده این طيف است.
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ادامه در 
صفحه7

رئيس شوراي شهر: مي توان در ایستگاه هاي مترو بين 3 تا 10هزار مترمربع فضاي تجاري و اداري درنظر گرفت

طوالني ترين خط  مترو در امتداد البرز شورا

منطقه22 درگير مشكل حمل ونقل
دویست وسي وپنجمين جلسه شوراي شهر تهران به بررسي مشكالت 
منطقه22 اختصاص یافــت؛ منطقه اي كه ســرمایه هاي كالن را 
جذب كرده اما در كنار ســاختمان هاي بزرگ تجاري و مســكوني 
محروميت هاي فراواني نيز دارد. شــورایاران ایــن منطقه با حضور 
در صحن شوراي اسالمي شهر تهران فهرســتي از این مشكالت را 
ارائه كردند. مشكالت رفت وآمد به دليل كمبود سامانه حمل ونقل، 
نبود مدرسه دولتي و رشد سریع مدارس غير انتفاعي، عمل نكردن 
شركت هاي انبوه ساز به تعهداتشان درباره مسائل رفاهي شهروندان 
و وجود اراضي بي دفاع شهري و كمبود امنيت، مهم ترین نكاتي بود 
كه در این جلسه مطرح شد. اصغر قدیمي، رابط شورایاران منطقه22 
در صحن شورا اظهار كرد: »مشكالت منطقه در طول ساليان قبل 
و با توجه به توسعه منطقه ایجادشده كه بخشي از آن شامل كمبود 
سراي محله، نقص شــبكه معابر و دسترسي ها، بوي بد فاضالب در 
چند نقطه، مناطق بي دفاع و ناامن، كمبود آب براي حفظ فضاي سبز 

و افزایش سگ هاي ولگرد است.«
رئيس كميته شهرسازي  شوراي اسالمي شهر تهران پس از استماع 
گزارش رابط شورایاري منطقه22 گفت: »شهرك مروارید با داشتن 
59بلوك 25 تا 35طبقــه و ظرفيت پذیرش حــدود 56هزار نفر، 
فاقد هرگونه ظرفيت هاي شهرســازي اعم از معابر، شــبكه معابر 
و ســایر ظرفيت هاي شــهري اســت.« زهرا نژادبهرام اظهار كرد: 
»حتي نوع قرارگرفتن ایــن برج ها نيز قابل بحث اســت زیرا اكثرا 
به شكل غيرمتعارف و غيراستاندارد ساخته شده اند. متأسفانه براي 
بهبود شــرایط بخش هایي از این شهرك كه هنوز ساخته نشده هم 
نتوانستيم كاري از پيش ببریم، چراكه از نظر ملكي هم دچار مشكل 

هستند.«
عضو هيأت رئيسه شورا با اشاره به مشــكل آب و فاضالب در حاشيه 
دریاچه خليج فارس گفت: »موضوع دیگر درباره طرح توسعه دانشگاه 
عالمه طباطبایي است كه خوشبختانه به دليل اینكه نه طرح مصوبي 
داشت و نه پيشنهاد مصوبي از شــوراي عالي و كميسيون ماده5، با 
درایت شهردار منطقه و حمایت شهرداري جلوي این اقدام غيراصولي 
گرفته شد.« در ادامه جلسه رئيس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي اسالمي شهر تهران، با انتقاد از مشاركت ندادن شورایاران در 
تصميم گيري ها نسبت به تنزل جایگاه نهادهاي شورایي و نهادهاي 
انتخابي ابراز نگراني كرد. محمد ساالري بيان كرد: »اختيارات مالي 
شورایاران حذف شد و اكنون خود شورایاران نيز از این تصميم رضایت 
دارند اما این موضوع به مفهوم عدم  مشاركت آنها در تصميم گيري ها 
نيست.« سيدمحمود  ميرلوحي، رئيس كميته اقتصاد و تنظيم مقررات 
شوراي اسالمي شهر تهران نيز گفت: »منطقه22 از گذشته به عنوان 
شش تنفسي تهران و عرصه اي براي توسعه محيط زیست و رعایت 

اصول معيارهاي زیســت محيطي مطرح شده 
است، اما متأســفانه امروز دغدغه هاي بسياري 

نظير بوي فاضالب و بافت فرسوده و نظایر اینها سبب شده مزیت هاي 
این منطقه در معرض فراموشي قرار گيرد.«
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عواملي مانند نبود فضاي مناسب براي  ادامه از 
رشد و تهویه درختان، فشردگي خاك صفحه اول

اطراف، فاصله نامناســب كاشت درختان كه باعث ایجاد 
رقابت بين درختان براي به دست آوردن مواد غذایي و... 
مي شوند نيز سبب مي شــوند تا برخي چنارها صدمات 
جدي ببينند و برخي از این صدمات آنقدر جدي باشند كه 
غيرقابل جبران شــوند. اتفاقي كه بــراي درختان چنار 
روبه ر وي پارك ملت افتاده است نيز از همين دست عوامل 
به شــمار مي رود؛ در واقع باید گفت كه آفت ها و بيماري 

باعث خشكي این درختان شده است.
حال این نكته را نباید از قلم انداخت كه درختان خشك، 
منبع بيماري هاي مختلف هستند و امكان سرایت بيماري 
به درختان دیگر را به وجود مي آورند. بنابراین مي توانند 
خطرناك باشــند و همچنين باعث خطرات جاني براي 
شهروندان در مواقع توفان و باد و سرما و سقوط شود. در 

همين راستا براي رفع این دست مشكالت حدود 10اصله 
درخت چنار خشــك روبه روي پارك ملت ســربرداري 
شــدند. البته این درختان با تيمــارداري مي توانند طي 

سال هاي آینده سبز شوند. 
نكته مهم دیگر اینكه در چنين مواقعي بدون نظر و مجوز 
كميسيون ماده7 اجازه قطع یا سربرداري درخت وجود 

ندارد.
ســخن پاياني: در كل 18هزار اصله درخت چنار بين 
ســال هاي 1304 تا 1314 در خيابان وليعصر حدفاصل 
ميدان تجریش تا ميدان راه آهن كاشــته شد؛ به گونه اي 
كه در كتاب »شرح زندگاني من« نوشته عبداهلل مستوفي 
ذكر شــده به فاصله هر 2متر یك اصلــه درخت چنار و 
یك بوته رز كاشته شد. اما طي 80ســال گذشته از این 
تعداد، برخي با احداث انشعابات معابر جدید مثل خيابان 
طالقاني، شــهيد مطهري، انقالب اســالمي و... جابه جا 

شــده اند. طي این ســال ها درمجموع 4-3هــزار اصله 
به دليل آفت ها، ورود فاضالب ســاختمان هاي مسكوني 
به نهر و ساخت وســازهایي كه در دوطرف خيابان انجام 

شده از بين رفته اند. 
اصله  به همين منظور، طي 3سال گذشته بيش از 3300 
درخت چنــار جدید با بن بــاالي 50 ســانت و قدمت 
10 تا 15ســال عمر به صورت روت بال كاشته شده است؛ 
چنارهایي كه از نهالستان هاي اطراف مشهد و با تأیيدیه 
سالمت به تهران منتقل شدند. با این حساب اكنون بيش 
از 17هزار اصله درخت چنار در خيابان وليعصر وجود دارد 
و تا زمستان امسال با كاشت 500 اصله دیگر با بن باالي 
50سانت و قدمت 10 تا 15ســال عمر به سمت تكميل 
تعداد اوليه درختان چنار خيابــان وليعصر مي رویم. در 
پایان ضمن تشكر از شهروندان نســبت به توجه شان به 
محيط زیســت خيابان وليعصر، این اطمينــان را به آنها 
مي دهيم كه تمامي درختان شهر تهران به عنوان موجود 
زنده و نگهبان حيات شــهر مورد توجه مدیریت شهري 

هستند. 

خطي براي ارتقاي شاخص عدالت توزيعي
بررسي روند توسعه سيســتم هاي حمل ونقل 
عمومي نشــان مي دهد كه در شهرهاي بزرگ 
جهان، سيستم های حمل ونقل عمومي ساالنه بين 1.2 تا 3 درصد 
از مســافرین خود را از دســت مي دهند. این هشــداري براي همه 
برنامه ریزان شهري است. باید توجه داشت كه مسافراني كه از وسایل 
حمل ونقل عمومي اســتفاده نمي كنند، چه وســيله اي را به عنوان 
جایگزین انتخاب مي كنند؟ آیا به سيســتم هاي پاك، پياده روي و 
دوچرخه سواری مي پردازند یا استفاده از وســایل نقليه شخصي را 
ترجيح داده اند؟ چالش هاي افزایش استفاده از وسایل نقليه شخصي 
عالوه بر مشكالت ترافيكي، ناظر بر مسائلی زیست محيطي است كه 
درپي خواهد داشت. از سال1970، انرژي مورد نياز صنعت حمل ونقل 
بيش از دو برابر شــده اســت و امروز 25درصد انرژي دنيا و نيمي از 
مصرف نفت به این صنعت اختصاص دارد. در دهه حاضر، بيشترین 
مقدار آالیندگي ناشــي از آلودگي هاي صنعت حمل ونقل است. در 
مقياس جهاني، استفاده از اتومبيل با سيستم سوخت موجود، منجر 
به آلودگي هوا و گرم شدن زمين مي شود. تنها راه غلبه بر مشكالت 
ترافيكي، زیست محيطي و البته مسائل اجتماعي ناشي از آن پایبندي 
به اصول توسعه پایدار است، به نحوي كه نيازهاي زمان حال را بدون 
به مخاطره افكندن توانایي هاي نسل آینده برآورده سازد. حمل ونقل 
پایدار باید تعادل بين سه بعد اقتصادي، اجتماعي و زیست محيطي 
را در نظر داشته باشــد و تالش كند انواع روش هاي حمل ونقل پاك 
را جایگزین شيوه هاي فعلي سازد. متأسفانه تهرانِ  امروز، ميراث دار 
انباشتي از معضالت ناشي از كم توجهي مداوم به شاخص هاي توسعه 
پایدار است. تهران با گستردگي در مساحتي قریب به 700 كيلومتر 
مربع همچنان از توان پاسخگویي الزم به نيازهاي روزافزون شهر در 

حوزه حمل ونقل و ترافيك برخوردار نيست.
از زمان بهره برداري از نخستين خط مترو در تهران، یعني اسفند77، 
تا امروز هر سال بخشــي از متروي تهران كامل شده است، به طوري 
كه اكنون متروي تهران و حومه 126 ایســتگاه فعال دارد و تا پایان 
سال 1398، 9 ميليارد و 252 ميليون و 950 هزار و 809 سفر با آن 
انجام شده اســت. كلنگ زني دهمين خط متروی تهران به صورت 
شرقي-غربي به طول 43 كيلومتر و تعداد 35 ایستگاه ادامه مسيري 

است كه دیري آغاز شده است.
گذر قریب به یك چهارم مسير و ایستگاه هاي خط10 از منطقه 22، 
پاسخي به نياز اساسي این منطقه براي اتصال به جریان حمل ونقل 
عمومي شهري و بهره مندي شــهروندان این منطقه خواهد بود. در 
طراحي این خط، به طور ویژه تالش شــده تا با تكيه بر 2 شــاخص 
»دســترس پذیري« و »یكپارچگي«، همه خطوط متــرو، به مثابه 
مویرگ هایي پراكنده شده در اندام شــهر، جریان منظم حمل ونقل 
شهري را ســاماندهي كنند و همه مناطق شهر را در ارتباط و اتصال 
مدام با یكدیگر نگه دارند. با چنين چشــم اندازي مي توان گفت كه 
حمل ونقل عمومي عالوه بر دسترســي به اهداف فني خود، ابزاري 
براي كاهش طردكنندگي اجتماعي بوده است و شهروندان تهران را 

به عدالت در دسترسي به فضاي خدماتي نزدیك تر خواهد ساخت.
البته باید تــالش كرد تا در عيــن ایجاد تحوالتي چون گســترش 
كمي حمل ونقل عمومي، افزایــش كيفي حمل ونقل عمومي، ایجاد 
زیرساخت هاي جدید و متناسب با وضعيت خاص تهران، در جهت 
تغيير ذائقه  و فرهنگ عمومي در استفاده از وسایل حمل ونقل عمومي 
هم اقدام الزم صورت پذیرد. به موازات این اقدامات، هوشمندسازي 
شهر، ورود جدي به عرصه تحقق شهر و شهروند الكترونيك و فراهم 
كردن زیرساخت هاي سخت افزاري و فرهنگ نرم افزاري شهري در 

این حوزه، دميدن افق هایي روشن و تازه را نوید مي دهد.

ادامه از 
صفحه اول

درختان نگهبانان حيات شهر

  تقاطع با خط3: ايستگاه نوبنياد 
  تقاطع با خط يك: ايستگاه شهيد صدر
  تقاطع با خط۷: ايستگاه ميدان كتاب

  تقاطع با خط۶: ايستگاه كوهسار
  تقاطع با خط۵: ايستگاه وردآورد

  تقاطع با خط4: ايستگاه تهرانپارس 
  تقاطع با خط9: ايستگاه آيت اهلل مهدوي كني

فهرست ايستگاه هاي خط10 متروي تهران
آدرسنام ايستگاهرديف 

بزرگراه شهيد باقري، تقاطع بزرگراه شهيد زين الدين يا پل قنات كوثرقنات كوثر1
بزرگراه شهيد باقري، باالتر از پل استقالل، نبش خيابان 20 غربيمجيدآباد2
بزرگراه شهيد بابايي، تقاطع بزرگراه شهيد باقريشهيدبابايي3
بزرگراه شهيد بابايي، تقاطع بلوار هنگامهنگام4
بزرگراه شهيد بابايي، تقاطع بلوار نيروي زميني ارتشلويزان5
بزرگراه شهيد بابايي، نرسيده به تقاطع بزرگراه امام علي)ع(ازگل6
ميدان نوبنياد، ابتداي بزرگراه شهيد بابايينوبنياد7
بزرگراه شهيد صدر، نرسيده به خيابان ديباجياختياريه8
بزرگراه شهيد صدر، مابين تقاطع خيابان چيذر و پل بلوار قيطريهچيذر9

بزرگراه شهيد صدر، تقاطع بلوار كاوهشهيد كاوه10
خيابان شريعتي، شمال پل بزرگراه صدرشهيدصدر11
بزرگراه مدرس، تقاطع الهيه و بلوار نلسون ماندالالهيه12
خيابان وليعصر، پل تقاطع بزرگراه مدرس و شهيد چمرانپارك وي13
بزرگراه شهيد چمران، داخل نمايشگاه بين المللي تهراننمايشگاه بين المللي14
بزرگراه شهيد چمران، شهرك آتي ساز، خيابان شهيد شاهپور سوريشهرك آتي ساز15
سعادت آباد، ابتداي خيابان سرو شرقي، ميدان فرهنگميدان فرهنگ16
خيابان سرو، تقاطع بلوار سعادت آبادسعادت آباد17
سعادت آباد، خيابان سرو، تقاطع بلوار شهيد پاك نژادشهيد پاك نژاد18
سعادت آباد، ميدان كتابميدان كتاب19
بزرگراه شهيد آبشناسان، تقاطع بزرگراه اشرفي اصفهانيپونك20
بزرگراه شهيد آبشناسان، تقاطع بلوار سردار جنگلسردار جنگل21
بزرگراه شهيد آبشناسان، تقاطع خيابان ايرانشهر و مركز معاينه فنيشهيد آبشناسان22
بزرگراه شهيد آبشناسان، بين بلوار مبعث و بزرگراه شهيد باكريجنت آباد23
شهران، تقاطع بلوار كوهسار و انتهاي آبشناسانكوهسار24
شمال بزرگراه شهيد همت، انتهاي بلوار دهكده المپيكدهكده المپيك25
انتهاي بزرگراه آيت اهلل مهدوي كني و پل همتآيت اهلل مهدوي كني26
بين بلوار گلها و كاج، ميدان بنفشه نهمشهرك گلستان27
شهرك گلستان غربي، تقاطع بلوار كاشان و قائم نهمكاشان28
ميدان ساحل، ابتداي بلوار شهيد جوزانيشهيد جوزاني29
شمال درياچه شهداي خليج فارس، ميدان درياچهدرياچه چيتگر30
بزرگراه شهيد خرازي، بلوار طبيعت، مجتمع ايران مالبازار بزرگ ايران31
بزرگراه شهيد خرازي، بلوار پژوهششهيد خرازي32
بزرگراه شهيد همداني، تقاطع بلوار مصطفي اردستانيشهيد همداني 33
آزادراه تهران-كرج، شمال محله وردآوردوردآورد34

عمليــات اجرایي ســاخت 
پروژه عظيم خط10 متروي 
پایتخــت دیروز رســما آغاز 
شــد. این شــاهراه ارتباط زیرزميني به عنوان طوالني ترین 
خط متروي پایتخت 43كيلومتر طول دارد كه با احتســاب 
5كيلومتر خط تبادلي با خط7 طــول آن به 48كيلومتر هم 
مي رسد. داشتن تقاطع با 7خط مترو یكي از ویژگي هاي مهم 
این خط شرقي غربي است كه پذیرش مسافران از سایر خطوط 
را امكان پذیر مي كند. تســهيل دسترسي ساكنان و شاغالن 
استان هاي البرز و تهران و پوشش مناسب ریلي منطقه22 از 
دیگر ویژگي هاي خط10 مترو است. ضمن اینكه منابع مالي 
آن به صورت 100درصد از طریق تهاتر و همكاري با شهرداري 
مناطق اســت و مشــاركت بخش خصوصي در این پروژه از 

شاخص های مهم آن به شمار مي آید.
در یكي از محدوده ها امكان ساخت 2 ایستگاه وجود دارد.

 ویژگي ها، مشــخصات و مزیت هاي منحصــر به فرد خط10 
متروي تهران و همچنين نام و آدرس ایستگاه هاي این خط مترو 

براي اطالع شهروندان در جدول پيش رو مي آید:

شاهراه زيرزميني پايتخت در ايستگاه نخست

 تقاطع هاي خط10 با 7خط مترو

مجيد جباري
خبرنگار

رئيس شــوراي شهر  ادامه از 
تهــران نيــز در این صفحه اول

مراسم با اشــاره به حضور رئيس سازمان 
برنامه و بوجه اظهار كــرد: آقاي روحاني 
تأكيد كردند كه دولت به حمل ونقل ریلي 
توجه دارد، اما با گذشت 7سال هنوز شرایط 
این شــيوه حمل ونقل خوب نيست. اگر از 
ابتداي ایجاد ریل ها در ایران محاسبه كنيم، 
مي بينيم كــه 300هــزار كيلومتر طول 
ریل هاي كشور اســت و بنابراین هر سال 
60كيلومتر ساخته شده است. درباره مترو 
هم مي توانيم همين محاسبه را انجام دهيم 
و ببينيم كه از سال54 تا كنون 200كيلومتر 
تونل ایجاد شده است و درنتيجه هر سال 
كمتر از 5كيلومتر تونل مترو ساخته ایم كه 
باید 15كيلومتر مي ساختيم. در مقابل همه 
اینها، باید امروز 430كيلومتر اتوبان در شهر 
داشته باشــيم اما 500كيلومتر داریم كه 
نشــان مي دهد چطور به سمت استفاده از 

خودرو  شخصي رفته ایم.
محسن هاشمي گفت: در این حوزه قوانين 
خوبي داریم كه متأســفانه اجرا نمي شود، 
حتي وقتي تصویب مي شوند هم عملياتي 
نمي شوند. سال ها قبل طرح »تات« تصویب 
شــد كه خالصه تونل ایســتگاه تجهيزات 
است. در این چهارچوب قرار بود شهرداري 
هزینه تونل را پرداخت كند. ایستگاه ها هم با 
استفاده از درآمد خود هزینه را تامين كنند 
زیرا مي توان در ایستگاه ها بين 3 تا 10هزار 
مترمربع فضاي تجاري و اداري درنظر گرفت. 
اما درباره تجهيزات، بنا شد كه حداقل نيمي 
از هزینه آن را دولت پرداخت كند. االن در 
شبكه مترو و مخصوصا در خطوط 6 و 7 تونل 
و ایستگاه هاي آماده داریم كه تجهيز نشده 
است و مقدار آن در 200كيلومتر شبكه مترو 

به نزدیك 90كيلومتر مي رسد.
او افزود: ســال95 در دولت تصویب شــد 
كه تجهيزات مورد نياز مترو خریده شود. 
ما 4واگن ســازي  داریم كه اگــر بر تامين 
این تجهيزات از داخل بنا داشــته باشيم، 
مي توانند چند ســال با این سفارش ها كار 
كنند و چند هزار كارگر در آنها مشــغول 
باشند. مصوبه اي هم درباره توليد اتوبوس 
بود كه وزارتخانه هاي متعدد در آن دخيل 
بودند و در حضور آقاي روحاني امضا شد، 
اما سه سال گذشــته و به آن عمل نشده 
است. متأسفانه این مصوبات و قوانين در هر 

مرحله اداري متوقف مي شود.

واگن هاي 25 ساله
رئيس شوراي شهر با اشاره به اینكه وظيفه 
تامين اتوبــوس و واگن به وزارت كشــور 
سپرده شده اســت، گفت: از شروع به كار 
نخســتين واگن هاي مترو تهران 25سال 
گذشته است و همه باید اور هال شوند وگرنه 
ممكن است به دليل فرسودگي باعث وقوع 

حوادثي شوند.
هاشــمي اظهار كرد: خبرنگاران ســؤال 
مي كنند كه هزینه نزدیك 40هزار ميليارد 
توماني خــط10 را مي خواهيــم از كجا 
تامين كنيد؟ پاسخ این اســت كه باید از 
مجتمع هاي ایســتگاهي و تــي او دي این 
هزینه را به دست بياوریم. مثال قرار است كه 
به ازاي ساخت ایستگاه مترو در نمایشگاه 
بين المللي، مجوز ساخت 2برج نمایشگاهي 

داده شــود. خط10 در مناطق برخوردار 
شهري حركت مي كند و مي تواند هم هزینه 
خودش را تامين كند و هم از درآمد آن به 
خطوط دیگر كمك كنيم. به همين دليل 
باید پروانه ساختماني براي تراكم و ارتفاع 

در اطراف ایستگاه ها داده شود.
وي همچنين درباره همــكاري با قرارگاه 
خاتــم االنبيا در ســاخت خــط7 مترو 

توضيحاتي بيان كرد.  

شروع به كار تي بي ام
علي امام، مدیرعامل مترو با اشاره به استفاده 
از دستگاه تي بي ام در این پروژه گفت: این 
دستگاه از سمت غرب از شهران به سمت 
نمایشــگاه كتاب حركت خواهــد كرد. او 
درباره توسعه بخش شمالي خط7 نيز گفت: 
براساس توافق شــهرداري و دانشگاه آزاد، 
خط7 از ميدان كتاب تا جنت آباد شمالي 
ادامه پيدا مي كند و شــامل 3 ایســتگاه 
اشرفي اصفهاني، شهيد ســتاري و شهيد 

باكري است.
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا نيز 
در این مراسم اظهار كرد: نزدیك 50درصد 
خطوط مترو از ســوي قرارگاه خاتم االنبيا 
ساخته شــده یا در حال ساخت است. این 
قــرارگاه همچنين پروژه هــاي بزرگي در 
حوزه ساخت وســاز در دیگر كالنشهر ها 
درحال اجرا دارد. سعيد محمد افزود: خط7، 
پرند، هشتگرد و پردیس ازجمله این موارد 
است. او با اشاره به همكاري نزدیك قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبيا با دولت در همه نقاط 
كشــور گفت: این همكاري به خصوص در 
پروژه هاي كالنشهرها بوده و در تهران هم 

همه جا اثر فعاليت قرارگاه دیده مي شود.

رئيس شوراي شــهر: از سال54 
تا كنــون 200كيلومتــر تونــل 
ایجاد شده اســت. در مقابل همه 
اینها، باید امــروز 430كيلومتر 
اتوبان در شهر داشــته باشيم اما 
500كيلومتــر داریم كه نشــان 
مي دهد چطور به سمت استفاده 

از خودرو  شخصي رفته ایم

افتتاح 12 ايستگاه  تا پايان سال
معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار تهران نيز در اين مراسم بيان كرد: خط 10 يكي از طوالني ترين خطوط و 

از نظر حجم كار از سنگين ترين پروژه هاست.
مناف هاشمي افزود: برآورد ما براي هزينه خط 10، 19هزار ميليارد تومان بود كه االن به 30هزار ميليارد تومان 
هم رسيده است. در جريان تكميل خطوط 6 و 7 تا آخر سال 12ايستگاه افتتاح مي شود و اميدواريم تعداد اين 
ايستگاه ها به 14ايستگاه هم برسد. بعضي از اين ايستگاه ها با دالر امروز 400 تا 600ميليارد تومان هزينه دارند. 
او با اشاره به بودجه حمل ونقل عمومي گفت: 3هزار ميليارد تومان از اوراق مشاركت را دريافت كرده ايم و 
4هزار ميليارد تومان ديگر هم به دست ما خواهد رسيد. در اين زمينه بايد به دو نكته توجه كرد. يكي اين است 
كه از اوراق مشاركتي براي اورهال كردن )تعميرات اساسي( قطارهاي مترو استفاده كرديم و دوم اينكه در 
حال مذاكره با چين براي قرارداد توليد 630واگن هستيم. اگر اور هال واگن ها اتفاق بيفتد واگن سازي  داخلي 

هم تعطيل نمي شود، اما براي هر قراردادي كه با واگن سازي مي بنديم بايد يك ميليون دالر هزينه كنيم.
مناف هاشمي با اشاره به اينكه 6هزار دســتگاه اتوبوس داريم و 4هزار دستگاه ديگر هم نياز داريم، گفت: 
اتوبوس هاي تهران سن باالي 12ســال دارند درحالي كه نبايد بيش از 10سال از آنها استفاده كرد. در همين 
زمينه مذاكراتي با ايران خودرو انجام داديم. قبال، براساس تبصره13، دولت 80درصد هزينه اتوبوس ها را 

تامين مي كرد اما اكنون از اين كمك محروم هستيم.
او با شرح اينكه 40هزار تاكسي تهران فرسوده است كه براي نوسازي 15هزار دستگاه آن برنامه دارند، تأكيد 
كرد: در شرايط كرونايي درآمد هاي ما به يك سوم كاهش پيدا كرد چنان كه قبال در  ماه 80ميليارد تومان از 

شهرداري كمك مي گرفتيم و االن 130ميليارد تومان مي گيريم.

ث
مك
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اقتصاد ايران  در خوف و رجا

 تصویري كــه از اقتصــاد ایــران به ویژه 
بخش هاي توليدي در دسترس است، نشان 
مي دهد كه فعاالن اقتصادي در مرحله خوف 

و رجا به سرمي برند و تصویري كه آنها از آینده مي بينند تا اندازه زیادي با 
آنچه دولتمردان ارائه مي كنند، فاصله دارد. به نظر مي رسد كه اختالف 
درباره دورنماي اقتصاد ایران از نگاه دولت و فعاالن اقتصادي ناشي از زاویه 
دید دو طرف ماجرا باشد، اما اگر روند هاي اقتصادي براساس انتشار بموقع 
آمارها و متغيرهاي كليدي تحليل شود، مي توان تصویري واضح تر از آنچه 

در اقتصاد ایران مي گذرد و آنچه انتظار مي رود، ارائه كرد.
واقعيت این است كه انتشار نامنظم و سليقه اي آمارها و یا منتشر نشدن 
برخي گزارش هاي رسمي به دليل احتياط و وسواس دولتمردان از ایجاد 
فضاي نگران كننده از وضعيت اقتصادي كشور نزد مردم، نمي تواند راهگشا 
و راهنماي درستي براي سياستگذاري صحيح در سطح كالن اقتصاد 
باشد و به همين دليل در سطح بنگاه ها و مردم و همچنين بخش هاي 
واقعي اقتصادي كشور اختالل هاي شدیدي به چشم مي خورد. منفي 
شدن نرخ رشد اقتصادي ایران در بهار امسال به ميزان منفي 3.5درصد، 
كاهش متوسط قيمت توليد محصوالت صنعتي، بهبود وضعيت شاخص 
اعتماد بازار با تك رقمي شدن درصد چك هاي برگشتي، انتظار گزارش 
شاخص مدیران خرید به عنوان دورنماي انتظارات فعاالن اقتصادي از یك 
سو و منتشر نشدن منظم شاخص هاي كليدي بخش هاي واقعي اقتصاد 
ازجمله گزارش وضعيت توليد و اشتغال كارگاه هاي كوچك، متوسط و 
بزرگ یا انتشار نامنظم دیگر آمارهاي اقتصادي از سوي دیگر باعث شده 
تا تصميم گيري در اقتصاد به ویژه براي فعاالن اقتصادي سخت و پيچيده  
شود. قاعده حكمراني سالم در اقتصاد ایجاب مي كند تا سياستگذاران 
اقتصادي و تصميم سازان در سطوح مختلف حتي در شرایط سخت و 
دشوار ناشي از تحریم ها و حمله كرونا، با شفافيت بيشتر و دقت باالتري 
تصميم گيري كنند و بپذیرند كه مداخله فعلــي آنها در اقتصاد نه تنها 
به بهبود معيشت مردم كمك نكرده، بلكه جریان توليد كشور را دچار 
اختالل كرده است. مصداق روشن این اختالل را مي توان در تنگناي شدید 
دسترسي به مواد اوليه به دليل دخالت در قيمت گذاري ها مشاهده كرد، 
در نتيجه وقتي مداخله دولت در قيمت گذاري از خط توليد تا خط مصرف 
تسري پيدا مي كند، انتظار ثبات در توليد و صيانت از اشتغال و حمایت از 
زنجيره مصرف، منطقي نخواهد بود. مشكل اصلي اینجاست كه در سطوح 
مختلف تصميم گيري از باالترین سطح یعني شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي با حضور سران قوا، تا ســتاد اقتصادي دولت و مجلس گرفته 
تا سطوح مياني یعني تصميم گيري درون نهادها و وزارتخانه ها شاهد 
نوعي خطاي دید، بخشي نگري و عدم شفافيت و مسئوليت پذیري در 
قبال تصميم ها هستيم كه این روند مخرب تنها بر خوف فعاالن اقتصادي 
و مردم مي افزاید تا آنها را اميدوار نگه دارد. چالش واقعي اما این است كه 
دولت به جاي پذیرش برخي خطاها و گفت وگوي صریح با مردم و تبيين 
دقيق سياست ها و برنامه هایش در غياب همگرایي مورد انتظار از سوي 
مجلس، رویكرد متفاوتي را در پيش گرفته و تالش مي كند بدون ایجاد 
اختالف كار خود را جلو ببرد، اما این رویكرد نه به نفع دولت و نه به سود 
اقتصاد ایران است. از سوي دیگر تالش منتقدان دولت در كمرنگ جلوه 
دادن آثار مخرب تحریم ها و تهدیدهاي بيروني و یا بي اهميت جلوه دادن 
حمله كرونا و تمركز آنها بر رفتارهاي معطوف به انگيزه هاي سياسي هم 
خطایي است كه اثر منفي بر اقتصاد مي گذارد و بيش از آنكه اميدها به 
بهبود را تقویت كند، بر تردیدها مي افزاید. نگذاریم اقتصاد به تحليل رفته، 
دچار تخریب ناشي از سياست هاي زیگزاگي و بدون استراتژي شود. مراقب 
باشيم كه اقتصاد و توليد را دوباره به پاي سياست ذبح نكنيم كه گوشتي از 
آن نصيب مردم نمي شود. اقتصاد نيازمند معجزه   جدیدي نيست، محتاج 

اندیشه درست است، نه سخن هاي تكراري در قالب هاي زیبا.

 جمعيت مستمري بگيران كرونا
 از ۷۳۰ هزار نفر گذشت

آمارهاي وزارت كار حاكي از این است كه از اسفند سال گذشته تا دهم مرداد 
امسال، 8۷1هزارو۴00نفر به واسطه بيكاري در دوره كرونا، در سامانه كارا 
ثبت نام كرده اند كه از این تعداد ۷30هزارو882نفر مشمول دریافت مستمري 
بيكاري شناخته شده اند؛ این در حالي است كه به گفته مدیركل بيمه بيكاري 
وزارت كار، حد نرمال اضافه شدن جمعيت بيكاران ساالنه 12هزارو500 تا 
13هزارو500نفر بوده كه پس از شيوع كرونا، به 850هزار نفر افزایش یافته 
است. به گزارش همشهري، مدیركل بيمه بيكاري وزارت كار مي گوید: از نيمه 
دوم اسفند98 كه بحث كرونا رسميت پيدا كرد و مشاغل زیادي تحت تأثير 
قرار گرفتند، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از سامانه كارا براي ثبت نام 
افراد بيكار شده رونمایي كرد و براســاس آخرین آمارها، تا دهم مردادماه 
8۷1هزارو۴00نفر در سامانه ثبت نام كردند كه با پردازش هاي صورت گرفته، 
۷30هزارو882نفر از آنها مشمول دریافت مستمري شدند. مسعود بابایي در 
گفت وگو با مهر، مي افزاید: از ميان این افراد 10۷هزار نفر اعالم كردند كه 
بيكاري شان استمرار داشته و یا از خرداد بيكار شده اند كه این افراد، براساس 

ماده۷ قانون بيمه بيكاري، مقرري خواهند گرفت.

بيكاران همچنان مستمري مي گيرند
مدیركل بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اثرات 
دنباله دار كرونا بر بازار كار، مي گوید: از این به بعد، بررســي ها براساس 
قانون بيمه بيكاري انجام خواهد شــد و پرداختي ها بــه افرادي كه از 
اسفندماه بيكاري شان استمرار داشته و یا از خرداد بيكار شده اند، نيز 
بر مبناي بند ب ماده۷ قانون بيمه بيكاري خواهد بود؛ یعني 55درصد 
معادل 90روز بيمه پردازي به اضافه 10درصد حداقل دستمزد، به عنوان 
بيمه بيكاري پرداخت خواهد شد. به گفته بابایي، افرادي كه بيمه بيكاري 
مخصوص كرونا را دریافت كردند بــر مبناي قانون بيمه بيكاري نبوده 
بلكه با محاسبات انجام شــده، به صورت ميانگين حدود یك ميليون و 
صد هزار تومان به افراد به مدت 3ماه پرداخت شد.  او همچنين با اشاره 
به جاماندگان بيمه بيكاري كرونا، مي گوید: 3گــروه از دریافت بيمه 
بيكاري كرونا باقي مانده اند. به این صورت كه ۴8هزار نفر جاماندگاني 
بودند كه از خارج از سيستم سامانه ثبت نام كرده بودند كه این ثبت نام 
ایراداتي داشت. مدیركل بيمه بيكاري وزارت كار ادامه مي دهد: گروه 
دوم 2۴هزار نفر بودند كه شماره حساب و اطالعاتشان مشكل داشت. 
ما در 2مرحله این 2گروه را پاالیش و نتيجــه نهایي را 21مردادماه به 
سازمان برنامه وبودجه كشور ارسال كردیم. بابایي مي افزاید: همچنين 
شماره حساب، شماره شبا یا شماره تلفن مربوط به حدود 15هزار نفر 

درست نبوده است. به همين دليل ليست آنها عودت داده شده است. 

در صورت تحقق راهبردهاي  بخش تعاون، سهم اين بخش در اقتصاد  از 1۰ درصد به 25درصد مي رسد.   عكس: همشهری / منا عادل

یادداشت

 عدم توازن بين عرضه و تقاضا 
دوباره منجر به رشد قيمت ارز

دالر شده است به طوري كه 
در مبــادالت روزگذشــته قيمــت هــر 
دالرآمریكا برخالف صحبت هاي مسئوالن 
كه همــواره گفته اند قيمــت ارز كاهش 
خواهد یافت از مرز 25هزار تومان عبوركرد 
و همزمان با این رویــداد صف هاي زیادي 
جلوي صرافي ها براي خرید دالر تشكيل 

شد.
به گزارش همشــهري، قطع وابستگي به 
درآمد هاي نفتي به همين راحتي و ظرف 
یك تا 2سال ميسر نيســت، براي عبور از 
اقتصاد نفتي به ســال ها زمان نياز است. 
اقتصادي كه به درآمد هــاي نفتي معتاد 
شــده بود حاال باكاهش درآمد هاي نفتي 
مواجه شــده است. درگذشــته نيازهاي 
بازار ارز از طریــق درآمد هاي نفتي تامين 
مي شد حاال اگرچه دولت در تالش است 
تا از طریق توسعه صادرات غيرنفتي جاي 
خالي نفت را پر كنــد اما گویا حجم تقاضا 
در بازار ارز متناسب با عرضه نيست و براي 
ایجاد تعادل در بــازار ارز باید راهكار هاي 
تازه تري براي افزایش صادرات و توســعه 

درآمد هاي ارزي اندیشيد، تا ارز بيشتري 
براي تامين نياز داخلي وارد شود و از رشد 
بيشتر قيمت ها در بازار ارز جلوگيري كند. 
همه اینها در حالي است كه اقتصاد ایران با 
وجود كتمان دولت، چندین فصل متوالي 
است كه در ركود به ســر مي برد و اگرچه 
مســئوالن این ركود را باور ندارند اما علنا 
اقتصاد ایران وارد دوره ركود و حتي به بيان 
دیگر، ركود تورمي شده است. همه اینها در 
حالي است كه تازه ترین گزارش هاي مركز 
آمار نشان مي دهد اقتصاد ایران در فصل 
گذشته 3.5درصد كوچك تر شده و حتي 
انتشار گزارش جدید از شاخص پيش نگر 
مدیران خرید )شــامخ( نشان مي دهد كه 
وضع توليدكننده ها به دليل كمبود و گراني 
مواداوليه و كاهش شــدید تقاضا در حال 
بدتر شدن است. این موضوع از یك طرف 
مي تواند منجر به رشد دوباره قيمت ها شود 
و از سوي دیگر به ركود و بيكاري دامن بزند، 
بر این اساس چشــم انداز چندان روشني 
براي رشد اقتصادي و افزایش درآمد هاي 
ارزي وجود ندارد. همچنين آمارهاي سال 
گذشته نشان مي دهد كه با وجود تحریم، 
بخشي از نياز ارزي كشــور در سال قبل با 

فروش نفت تامين شــده بود اما امسال با 
توجه به تداوم تحریم ها، شــيوع كرونا و 
كاهش قيمت نفت، احتماال ميزان صادرات 
كشور در این حوزه بار دیگر كاهش خواهد 
یافت و صــادرات محصوالت وابســته به 
نفت كه یكي از اصلي ترین كاالهاي سبد 
صادراتي را تشــكيل مي دهــد نيز پایين 

خواهد آمد.
آمارهــاي صادراتي این ماه هــا نيز از آن 
حكایت دارد كه صادرات ایــران بيش از 
30درصد كاهش یافته و حتي درصورتي 
كه در ماه هاي پيش رو بخشي از این آمار 
جبران شود، همچنان باید انتظار داشت كه 

ميزان صادرات كشور به حد سابق نرسد.
هم راستا با این موضوعات اطالعات موجود 
نشــان مي دهد كه مشــكالت مربوط به 
فضاي كسب و كار همچنان پابرجاست و 
اقدامات عاجلي براي بهبود فضاي كسب 
وكار و افزایش توليــد ناخالص داخلي كه 
مي تواند منجر به توســعه صــادرات هم 
شود، انجام نشده است و همچنان به دليل 
موانعي كه برسر كســب و كار وجود دارد 
ازجمله انحصار در بازارها، چشم انداز فضاي 
كسب و كار چندان اميدبخش نيست. همه 

این عوامل از یك عدم تــوازن بين عرضه 
و تقاضا در بازار ارز حكایــت دارد، چراكه 
بخش مهمــي از عدم تــوازن در عرضه و 
تقاضا در بازار ارز ناشــي از جریانات آتي 
ورود ارز به كشور در فقدان نفت است كه 
چشم انداز چندان مشخصي ندارد. شاید 
ســرمایه گذاران در بــازار ارز هم متوجه 
همين موضوعات شــده اند كــه تقاضا به 
غيراز عوامل فصلي، به شكل عمومي هم در 
بازار افزایش یافته و حتي منجر به تشكيل 
صف هاي خرید جلوي صرافي ها شده است.

عبور از 25هزار تومان
تحت تأثيــر ناتوازني در ميــزان عرضه و 
تقاضا در بازار ارز، دیــروز بار دیگر قيمت 
هر دالرآمریكا در بازار آزاد از مرز 25هزار 
تومان گذشــت و حتــي دالر فردایي كه 
به صورت كاغذي و براي معامالت روز بعد 
انجام مي شود تا مرز 25هزارو 500تومان 
پيشــروي كرد. به دنبال این رشــد بانك 
مركزي اعالم كرد با قدرت درحال تامين 
تقاضاي بازار ارز اســت اما مشخص است 
حرف مسئوالن دیگر براي بازار ارز خریدار 
ندارد و بازار بــدون توجه به صحبت هاي 
مقامات، تحت تأثير نظام عرضه و تقاضا كار 

خودش را انجام مي دهد.

وقتي قيمت دالر به مــرز 18هزار تومان 
رسيد، عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك 
مركزي براي چندمين بار در سال جاري از 
كاهش قيمت ها در آینده خبر داد و تأكيد 
كرد قيمت دالر در بازار واقعي نيســت. او 
حتي در صفحه شــخصي خــود چندین 
بار ســرمایه گذاران را از حضور در بازار ارز 
منع و تأكيد كرد مسئوليت زیان برعهده 
سرمایه گذاران است، اما حاال دالر، در طول 
چند ماه اخير بيش از 10هزار تومان رشد 
كرده است؛ نه كسي از سرمایه گذاري در 
بازار متضرر شده و نه كسي باور دارد دالر 
بار دیگر از 20هزار تومــان عقب تر برود. 
حتي این روزها مردم براي خرید دالر صف 

مي بندند.

تشكيل صف هاي خريد جلوي صرافي ها
از چند روز پيش به غيراز افزایش تقاضاي 
فصلي براي خریــد ارز، حجــم تقاضاي 
عمومي هم براي قيمت دالر افزایش یافته 
و حتي جلوي برخي از صرافي ها، صف هاي 
خرید دالر تشــكيل شده اســت. برخي 
خبرها نشان مي دهد هنوز تسویه حساب 
پيمان هــاي ارزي برخــي صادر كننده ها 
به پایان نرســيده و آنها در حال تامين ارز 
مورد نياز خود هســتند و بخشي از دالیل 

رشد ناشي از تقاضا براي همين حواله هاي 
ارزي است. خبر هاي دیگر نشان مي دهد 
گشایش برخي مسير هاي تجاري با امارات 
نيز بر حجم تقاضا بــراي واردات كاالهاي 
قاچاق اضافه كرده است. در عين حال این 
روز ها تفاوت قيمت دالر در بازار بين بانكي 
با بــازار آزاد كه رقمــي در حدود2هزار تا 
2500تومان اســت مردم را ترغيب كرده 
تا از سهميه ســاالنه خود كه 2200دالر 
است براي دریافت سود ناشي از این تفاوت 
قيمت اســتفاده كنند و ایــن موضوع بر 
حجم تقاضاي عمومي اضافه كرده است. 
درحال حاضر ارزي كه به صورت سهميه 
به ازاي هركارت ملي به متقاضيان تحویل 
مي شــود در حدود 22هزارو ۷50تومان 
است درحالي كه خریداران مي توانند این 
ارز را در بازار آزاد به قيمت بيش از25هزار 

تومان بفروشند.
 این موضوع ظرف چندروز گذشته منجر 
به افزایش تقاضا در بازار شده و به ویژه در 
روز گذشته صف هاي بيشتري در صرافي ها 
براي اســتفاده از این فرصــت آربيتراژي 
تشــكيل شــد. برخي خبر ها حتي نشان 
مي دهد كه به دليل شــدت تقاضا، جلوي 
برخي از صرافي ها در شــمال شــهر بين 

متقاضيان درگيري ایجاد شده است.

قيمت دالر به 25هزار تومان رسيد
 حجم تقاضا در بازار ارز دوباره افزایش یافته و مردم براي خرید دالر

جلوي صرافي ها صف بستند

ث
مك

بانك مركزي: تقاضا با قدرت تامين مي شود
به دنبال رشد قيمت ارز ديروز بانك مركزي اعالم كرد: بررسي هاي ميداني حاكي از آن است كه حجم معامالت اسكناس در بازار غيررسمي 
بسيار پايين بوده و حجم تقاضاي روزانه در بازار رسمي اسكناس نيز طي چند روز اخير رقمي بين 5 تا ۸ ميليون دالر بوده است. به گزارش 
روابط عمومي بانك مركزي، اين بانك در راستاي وظايف و مسئوليت هاي قانوني خود و سياست هاي كالن اقتصادي، با وجود محدوديت هاي 
ناشي از تحريم هاي بين المللي، سياست تسهيل تجارت، حفظ ارزش پول ملي و قدرت خريد خانوارها و صاحبان كسب وكار، تعادل منابع 
و مصارف ارزي و كمك به رشد اقتصادي را دنبال مي كند. بنابراين، در اين شرايط سخت جنگ اقتصادي، سياستگذار پولي نمي تواند صرفًا 
دنباله روي شاخص ارزي اسكناس و حواله در بازار غيررسمي ارز باشد، چراكه شكل گيري نرخ هاي اسمي باالي ارز در بازار يادشده، عمدتًا 
ناشي از انتظارات و نه عوامل بنيادين، كمكي به ايجاد و حفظ ثبات در بازار ارز و بخش هاي واقعي و مالي اقتصاد نخواهد كرد و اقتصاد ايران را 
با چالش هاي جدي مواجه خواهد ساخت. در اين راستا، بانك مركزي متناسب با شرايط و روند امروزه بازار نسبت به تأمين تقاضاهاي واقعي 
ارز به صورت اسكناس و حواله اقدام كرده است. بنابراين سياست اين بانك حفظ ثبات بازار ارز براساس عوامل بنيادين است. در پايان يادآور 
مي شود، بازار اسكناس توسط بازارساز در حال اشباع شدن است و به نظر مي رسد بازارساز با اين اقدام دست دالالن را از بازار كوتاه كرده است 
و تأمين نيازهاي ارزي متقاضيان واقعي توسط نظام بانكي و شبكه صرافي هاي مجاز به نرخ بازار و براساس عوامل بنيادين ادامه خواهد داشت.

براساس اصل چهل وچهارم قانون اساسي، نظام 
اقتصادي جمهوري اسالمي ايران بر پايه۳ بخش تعاون

دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و 
صريح استوار است؛ اما آنچه عمال در 4دهه گذشته رخ داده، 
باعث شده است بخش تعاون در اقتصاد ايران حاشيه نشين 
باشد و ســهمش از اقتصاد و توليد ناخالص داخلي به حوالي 
1۰درصد هم نرسد. توسعه بخش تعاون با تمركز بر سرمايه هاي 
خرد مــردم و البته بــا رويكردهايي جديــد و مدرن، از 
هدفگذاري هايي است كه عمدتا در يك سال اخير در دستور 
كار معاونت تعاون وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعي قرار 
گرفتــه و قرار اســت براي نخســتين بار زمينــه تحقق 
هدفگذاري هاي قانوني براي ارتقاي سهم تعاون در اقتصاد 
ايران از زير 1۰درصد به محــدوده 25درصد را فراهم آورد. 
محمدجعفر كبيري، معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي در گفت وگو با همشهري، نقشه راه بخش تعاون براي 
تحقق اين هدفگذاري بزرگ را تشريح مي كند كه در ادامه 

مي خوانيد.

در شرايط فعلي بخش تعاون كه براساس اصل44 
به عنوان يكي از ۳پايه اصلي اقتصاد ايران معرفي شده، چه 

جايگاهي در اقتصاد كشور دارد؟
بخش تعاون در ایــران داراي جایگاه ویژه تقنيني اســت اما در 
حوزه اجرا چالش هاي اساســي دارد. براي توسعه بخش تعاون 
باید 2رویكرد اصلي داشته باشــيم، اول توسعه فرهنگ تعاون و 
مشاركت پذیري در جامعه و دوم توســعه نگاه حمایتي در نگاه 
سياســتگذاران و برنامه ریزان. البته درگذشــته این حمایت ها 
كم وبيش وجود داشته اما در شــرایط فعلي به خصوص به واسطه 
محدودیت هاي دولت، كمرنگ تر شده است. با این وجود با استفاده 
از تجربيات جهاني ســعي كرده ایم با 2 راهبر توسعه شفافيت و 
توسعه نوآوري در بحث تعاون در دوره جدي به احياي نام و نشان 
تعاون در اقتصاد كشور كمك كنيم تا به ســرعت مناسبي براي 
دسترسي به اهداف تعيين شده در قانون براي بخش تعاون برسيم.

اكنون 9۴هزار تعاوني فعال در كشور داریم كه در 3حوزه توليدي، 
توزیعي و خدماتي فعاليت مي كنند و 5۴درصد آنها در حوزه توليد 
فعال هستند. براساس آمارها بخش تعاوني 10ميليون عضو دارد 
و 1.۷ميليون نفر در این بخش مشغول به كار هستند؛ اما هنوز با 
آنچه موردنظر است فاصله داریم و باید با استفاده از تجربيات موفق 
جهاني به توسعه این بخش كمك كنيم؛ چراكه اقتصاد مبتني بر 
توسعه تعاون مختص ایران ما و چند دهه اخير نيست و در دنيا، 
تعاوني هاي موفقي وجود دارد به گونــه اي كه قریب به 3ميليون 
تعاوني در دنيا با یك ميليارد عضو فعال هستند و 300تعاوني برتر 
دنيا ساالنه 2هزارو100ميليارد دالر گردش مالي دارند. این نماي 
ملموس از وضعيت بخش تعاون در جهان، نشان مي دهد كه در 
كشور ما نيز سياستگذاران و برنامه ریزان در همه قوا باید عنایت 
ویژه اي براي فرهنگسازي تعاون و تحقق اهداف برنامه هاي این 

بخش داشته باشند.

 ما در 4دهه گذشــته كم وبيش برنامه هايي براي 
توسعه تعاون داشــته ايم كه آمارهاي فعلي نشان مي دهد 
ناكافي بوده يا به موفقيت نرســيده اند. در دوره جديد آيا 
برنامه ها و اهداف جديدي براي اين حوزه مدنظر قرار گرفته 

يا قرار است همان برنامه هاي قبلي با تفاوت هايي اجرا شود؟
در دوره جدیــد برنامه هاي جدیــد براي توســعه بخش تعاون 
به منظور ارتقاي سهم این بخش از اقتصاد ایران با 2رویكرد توسعه 
نوآوري و شفافيت در كنار حمایت هاي هدفمند از طریق تقویت 
نهادهاي مالي بخش تعاون طراحي و آماده اجرا شده است. اول 
براي احياي اعتماد عمومي به بخش تعاون كه بعضا در حوزه هایي 
مانند تعاوني مسكن و اعتبار خدشه دار شده بود، به سمت ایجاد 
سامانه جامع و هوشمند ثبت تعاوني كشــور رفتيم كه به نوعي 
كدال بخش تعاون قلمداد مي شــود و 6 ماه از آغــاز فعاليت آن 
مي گذرد. از طریق راه اندازي این ســامانه تالش مي كنيم بخش 
تعاون را به یك اتاق شيشه اي تبدیل كنيم كه بستر مناسب براي 
جذب سرمایه خرد مردمي ایجاد شــود چراكه معتقدیم توسعه 
بخش تعاون بهترین مسير را براي توزیع عادالنه ثروت و توسعه 
رفاه اجتماعي توســط مردم و همينطور ایجاد اشــتغال پایدار 

منطقه اي فراهم مي آورد.
اين سامانه شفافيت ساز چگونه مي تواند به بالندگي 

حوزه تعاون كمك كند؟
انتظار داریم با احياي اعتماد عمومي از طریق توســعه شفافيت 
سامانه جامع این اهداف محقق شود. به نوعي كه اگر درگذشته در 
تعاوني مسكن اعضا از عملكرد مدیران عامل اطالعي نداشتند حاال 
از طریق این سامانه به صورت روزانه و مستمر مي توانند فعاليت 
شركت هاي جدید را رصد كنند و از اتفاقاتي نظير برگزاري مجامع 
به صورت پيامكي مطلع شوند. همچنين بستري فراهم شده كه 

مجامع تعاوني ها از اواخر ماه جــاري به صورت الكترونيك برگزار 
شــود و زمينه انحراف در بحث تعاون دولتي و غيردولتي از بين 
برود چراكه امضاهاي طالیي در بخش دولتي حذف مي شــود و 
اصال خدمات دهنده، متقاضي خدمت را نمي بيند. عالوه بر این، 
در سامانه شفافيت به دنبال توسعه خدمات الكترونيك در ۴محور 
هم بوده ایم. اول بعد نظارتي شامل نظارت هوشمند مردم بر مردم 
و حاكميت بر مردم در تعاوني ها، دوم توانمندســازي و آموزش 
تعاونگران، ســوم تأمين مالــي تعاوني ها و چهارم توســعه بازار 
محصوالت تعاوني هاست. فاز یك و 2 در سامانه وجود دارد و 2فاز 
بعدي تا آخر امسال در سامانه تجميع خواهد شد تا پنجره واحد 

خدمات تعاون هم محقق شود.
البته در بحث توسعه شفافيت افزایش 12برابري اهداف نظارت 
و حسابرسي را داشتيم. بعضا تعاوني هایي بودند كه اعضا شكایت 
مي كردند و خواستار شكایت بودند اما به دليل نبود منابع، امكان 
این حسابرســي وجود نداشــت. حاال بودجه متناسب با این كار 

چندین برابر افزایش یافته و مشكل رفع شده است.
با توجه به نتيجه حمايت هــا و هدفگذاري هاي 
مربوط به بخش تعاون در 4دهه گذشته، چه تضميني وجود 

دارد كه برنامه ريزي هاي جديد به نتيجه موردنظر برسد؟
یكي از مهم ترین سياســت ها در دوره جدید، توسعه نوآوري در 
بخش تعاون اســت كه با 2رویكرد در دستور كار قرار گرفته؛ اول 
بهسازي و نوســازي فرایند تعاوني هاي ســنتي و كاهش هزینه 
R&D و دوم حمایت از تعاوني هاي دانش بنيان و استارتاپ هایي 
كه طرح هــاي نوآورانه و توســعه دارند. ما 11مركــز نوآوري را 
در مهرماه همزمــان افتتاح مي كنيــم و مركز ملــي نوآوري و 
توســعه تعاوني ایــران هم افتتاح خواهد شــد. در كنــار اینكه 
شــتاب دهنده هاي تخصصي غيردولتي را بــراي حضور در این 

مراكز دعوت مي كنيــم، 8خدمت دولتي اعــم از خدمات حوزه 
تأمين اجتماعي، مســائل مالياتي، امور بانكي، ارائه تســهيالت، 
صدور ضمانتنامه و ارائه مشاوره حقوقي و بيمه اي براي تعاونگران 

ارائه مي دهيم.
البته نوآوري در هر حوزه اي نيازمند تأمين مالي نيز 

هست. در اين باره هم برنامه اي داريد؟
یك خط اعتباري ارزان قيمت با نرخ سود ترجيحي 8 تا 12درصد 
براي حمایــت از تعاوني هــاي دانش بنيان ایجــاد كرده ایم كه 
تعاونگران مي توانند بدون مراجعه حضوري، درخواست خود را در 
سایت بانك توسعه تعاون ارائه كنند. همينطور یك طرح نوآورانه 
براي تأمين مالــي طرح نوآورانه تعاوني هاي موفق ارائه شــده با 
عنوان طرح تأمين مالي خرد تضمين شده؛ به این صورت كه اگر 
تعاوني ها طرح توسعه اي جدید داشته باشند در اختيار صندوق 
ضمانت ســرمایه گذاري تعاون قرار مي دهند و این صندوق پس 
از بررسي مدیریت ریســك طرح، درصورت تأیيد اجازه مي دهد 
روي سكوي سرمایه پذیري این صندوق قرار بگيرد و مردم بتوانند 
با تضمين اصل سرمایه روي این طرح ها ســرمایه گذاري كنند. 
تضمين اصل ســرمایه مردم، اتفاق كم نظيري است كه در بخش 
اقتصاد تعاون ایران رخ مي دهد كه اگر توســعه پيدا كند ریسك 

اصل سرمایه براي سرمایه گذاري در این بخش به صفر مي رسد.
همچنين در تفاهمنامه اي كه اخيرا بــا صندوق كارآفریني اميد 
امضا كردیم، یك خط اعتباري با نــرخ ترجيحي 8 تا 12درصد 
براي تشــكيل و توســعه تعاوني هاي جوانان، زنان و توان یابان 
ارائه كردیم و براي اینكه اخذ این تسهيالت تسریع شود، صدور 
ضمانت نامه براي متقاضيان این حوزه تا سقف 500ميليون تومان 
بدون وثيقه از سوي صندوق ضمانت تعاون ارائه مي شود تا بتوانند 
تسهيالت را بدون ضامن و فقط با چك و ســفته از بانك توسعه 

تعاون دریافت كنند.
امروز  در تقويم كشــورمان به عنوان روز تعاون 
نام گذاري شده؛ فارغ از برنامه هايي كه تشريح كرديد و قرار 
است به بالندگي تعاون و ارتقاي سهم آن از اقتصادي كمك 

كند، چه خبر خوبي براي فعاالن فعلي حوزه تعاون داريد؟
خبر خوب اینكه بــراي تعاوني هاي جوانان، زنــان و توان یابان 
در رســته هاي موردنظر معاونــت تعــاون وزارت كار، تخفيف 
20درصدي مدنظر قانون براي ســهم كارفرما در بيمه شاغالن 
تعاوني، بعد از سال ها توقف در اجرا، با همكاري معاونت اشتغال 
وزارت كار اجرایي شــده و براي این تعاوني ها از ابتداي مهرماه 

جاري خواهد شد.
خطوط اعتباري دیگري نيز براي تعاوني هاي مســكن به ارزش 
500ميليارد تومان براي تعاوني هــاي كارگري و همينطور خط 
اعتبــاري 200ميليارد تومانــي نيز براي توســعه فعاليت هاي 
تعاوني هاي عمران و توسعه شهرســتان ایجاد شده و اميدواریم 
مجموع این حمایت ها بتواند بخشي از نياز تعاون گران را برآورده 

كند.
در شرايط فعلي سهم بخش تعاون از توليد ناخالص 
داخلي چقدر است و با اين برنامه ها چقدر ارتقا پيدا مي كند؟

معيار سنجش سهم تعاون در اقتصاد ایران مركز آمار ایران است 
كه نشــان مي دهد ســهم این بخش فعال زیر 10درصد است اما 
پيش بيني مي كنيم اگر بانك توســعه تعاون و صندوق ضمانت 
ســرمایه گذاري تعاون تقویت شوند ســرمایه آنها افزایش پيدا 
كند و همچنين منابع موردنياز براي اجراي سياســتگذاري هاي 
قانوني تأمين شــود و بحث فرهنگســازي در مدارس آغاز شود 
مجموعا سرعت رشد بخش تعاون به شــدت افزایش پيدا كند و 
ســهم این بخش به 25درصد از اقتصاد و توليد ناخالص داخلي 

افزایش پيدا كند.

احمد ميرخدائی
روزنامه نگار

تعاونسهمقانونيخودراازاقتصادپسميگيرد
 معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با همشهری:

رضا كربالئي
روزنامه نگار

گزارش

   عكس: همشهری/ عليرضا طهماسبي
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سلطان 20ميلياردي آقمشهد
گزارش اختصاصي همشهري از درآمدي كه یك وقف 5600هكتاري براي یك شخص خاص ایجاد كرده است

لامشرتممهاللم
ججحلانماثهميتي
يلاوردبشينهر
فدلانيتياندع
ينامانبهيواعم
فبكرمداهجزا
اميازونهانايد

ردفصديسنبدمحم
ناريحلايراقتا
سكارهزابداح
تشوگبايزولفدص
عاريمسهوويرا

لارايناكرمها
يزينمجيشويامين
قاسنيرتيوماتس

جد         ول 8033

80
32

ه
ار
ــ
مـ
ش
ول

ـد
جـ

ل
ــ
ــ
حـ

افقي:
 1- جوانمــرد- فيلســوف- 

گردآمدن
2- جــاي نگهــداري اشــياي 

قيمتي- خوش رفتاري
3- ارز مرجــع در مبــادالت 

بين المللي- زاینده- دوستدار
4- حماقت- الزم- چاق و سرحال

5- حرف انتخاب- ماده آرایشي 
مژه- كوشش- غوزه پنبه

6- خواننــده اشــعار مذهبي- 
پایتخت توگو- ژانري سينمایي

7- مستخدم- شهري در استان 
زنجان

8- خضاب- از تيم هاي فوتبال 
اسپانيا- خداحافظي بيگانه

9- نهایت آرزو- مؤسس سلسله 
افشــاري و آخرین كشورگشاي 

ایراني
10- بافندگــي- از الفبــاي 

انگليسي- رایانه لوحه اي
11- صد مترمربــع- از اجزاي 
مهم موتور خودرو- پوشاننده- 

حرف ندا
12- ارتعاش- همسایه سوریه- 

مقدمه اندیشيدن
13- چه بسيار- خوشنویس نامي 

عهد قاجار- یاري و كمك
14- گلــي كــه در مــرداب 
مي شــكفد- نوعي بيماري كه 

سبب لك قرنيه چشم مي شود

15- متنــاوب- برتر از دیگران- 
ســاخته  اصيــل   وســترني 

جورج استيونس
  

عمودي:
1- شيوه موسيقي سياهپوستان 
آمریكا- مبارز اسالمگراي مصر 
و بنيانگذار جمعيت اســالمي 

اخوان المسلمين
2- دو یار همقد- بادگير- موعد 

پرداخت بدهي
3- مــردد- اســتاني در جنوب 

تركيه- كرم خونخوار
4- دیــدار و احوالپرســي از 
خویشاوندان- عددي دو رقمي- 

گشاده
5- قرمــز مایــل به قهــوه اي- 

كامل كردن- بي دیني
6- فاقــد شــفافيت- جهــان 
غيرمادي- واحــد اندازه گيري 

گرما
7- ضمير انگليســي- خيابان 

مشجر- در كبد توليد مي شود
8- كاغــذ ضخيم- در آســتانه 

مرگ- حاجت
9- ترشــي بادمجــان- بــراي 
پيشــگيري از بيمــاري تزریق 

مي شود- تعطيلي
10- وضعيت روحي و جسمي- 
وضو- ضربان ناشــي از جریان 

خون

11- جنازه- به زور كســي را به 
كاري واداشتن- پيوند

12- بدن- عطشــان- چشم این 
پرنده از مغزش بزرگ تر است

13- نوعي پارچه لطيف- مقابل 
رعيت- اصالح عكس پس از ظهور
14- دانشــنامه پزشكي نوشته 
زكریاي رازي- نابود كردن- شهر 

زیارتي
15- بازگشتن نيرو هاي نظامي 

به عقب تر از مواضع خود- دقيق

اعداد1تا9راطوريدرخانههايسفيدقراردهيدكههررقمدرسطرها،ستونهاومربعهايكوچك3در3يكبارجدول اعداد | 3742
ديدهشود.پاسخهادرادامهآمدهاست.

سخت

761892543
283645179
954173268
627981354
395427816
418356792
876214935
149538627
532769481

متوسط

       9 3
    7   5 
     6 8 7 
4     5 1  7
  3 6  8 9  
2  1 9     8
 8 2 4     
 1   2    
9 5       638751294

297468513
514239687
463915728
785326941
921847356
149573862
352684179
876192435

ساده

متوسط

847152693
639874251
125396874
498235167
573618942
261947538
382469715
716523489
954781326

سخت

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

ساده

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

سيدمحمدفخار
خبرنگار

محاسباتهمشهرينشانميدهداز
منابع
سال92كهنخستينرأيوقفبهنفعطبيعي

وقفجنگلآقمشهدصادرشد،اين
موقوفهميتوانســتتابهامروز،16تا20ميليارد
تومانازخانههاياينروستا،جنگلوزمينهاي
آقمشهددرآمدداشتهباشد.ايناعدادمربوطبه
برداشتچوب،حقاجارهزمينهايزراعيوامالك
است.روزنامههمشــهريبابررسيدرآمدهاي
حاصلازوقفروستاوجنگلآقمشهدبهنفعمتولي
وقفاينمجموعه5600هكتاري،درپيپاسخبهاين
ســؤالبرآمدكهپيگيريوقفآقمشهدتوسط
»ح.خ«وهزينههايفراوانيكهاوبرايدريافتحكم
وقفاينبخشازجنگلهيركانيازسال82تا92
متحملشدهاست،چهسوديبراياوومجموعهدر
اختيارشداشتهاســت؟اطالعاتاختصاصي

همشهريازمنابعمحليوتماسباساكنانمنطقه
نشانميدهدكهمالكان470هكتاراززمينهاي
كشاورزيروستايآقمشهدبايدحقوقفپرداخت
كنند.عالوهبرآن،منازلمسكونيساختهشدهدر
محدودهوقفينيزبايدساالنهرقميبهعنوانحق
وقفبهشخصمتوليپرداختكنند.ايندرآمدها
البتهفارغازدرآمدبرداشتچوبهايجنگلياز
جنگلآقمشهدتاابتدايسال99است.آنطوركه
بهرهبردارمنابعچوبجنگلآقمشهدبههمشهري
گفتهاست،ساالنهدستكم2ميلياردتوماندرآمد
ازمحلبرداشتچوبهايشكستهوافتادهازاين
منطقهحاصلشدهاست.اگرچهبراساسقانونطرح
تنفسجنگلبرداشتچوبازدرختانسالمممنوع
است،اماتصاويريازقطعدرختانجنگلآقمشهد
بههمشهريرسيدهكهنشــانميدهددرختان
بسياريتنهاطيسالهاياخيردرجنگلآقمشهد
قطعشدهكهدرآمدناشيازقطعدرختانسالمدر

اينگزارشمحاسبهنشدهاست.

درآمدميليارديموقوفهكجاست؟

زمين هــاي زراعي، امالك مســكوني و 
چــوب 3محل درآمــد اصلــي موقوفه 
آقمشــهد اســت و براســاس محاسبه 
همشهري، وقف آقمشــهد مي توانسته 
از ســال92 كه حكم تأیيد موقوفه بودن 
جنگل و روستاي آقمشــهد را دریافت 
كرد، تاكنون به طور متوســط ســاالنه 
3ميليارد تومان درآمد داشــته باشد و 
این عــدد تاكنون به 16 تــا 20ميليارد 

تومان برسد.
اگرچه كارشناسان اسناد و امالك كشور، 
به ماهيت ســند وقــف 5600هكتار از 
جنگل هاي هيركاني آقمشــهد خدشه 
وارد كرده اند، اما براساس كتيبه وقفي، 
موقوفه آقمشــهد غيرمتصرفي است و 

حتي اداره اوقاف هــم نمي تواند در آن 
دخالت كند و هر تصميمي درباره آن تنها 
در اختيار متولي وقف اســت. همچنين 
براساس تنها سندي كه »ح.خ«، متولي 
موقوفه به آن تكيه كرده و مربوط به دوره 
پهلوي اول اســت، امالك موقوفه وقف 
امامزاده حارث است كه باید خرج مراسم 
مذهبــي و تعمير و روشــنایي این بقعه 
شود. اما پرسش اینجاست كه آیا او طي 
سال هاي اخير واقعا درآمد ساالنه حدود 
3ميليارد تومان را كه براساس محاسبه 
همشهري مي توانسته از محل امالك و 
اراضي زراعي و برداشــت چوب به دست 
آورده باشــد، خرج موارد اشاره شده در 

وقفنامه كرده است؟

كاهشقيمتزميندرسايهوقف
پيگيري هاي همشهري از قيمت زمين هاي عادي 
در روستاي آقمشهد براساس آگهي هایي است كه 
در ســایت هاي خرید و فروش قرار گرفته و تماس 
با روستایيان نشان مي دهد كه هر مترمربع زمين 
عادي در آقمشــهد 350هزار تومان قيمت دارد و 
از سایر روستاهاي اطراف آن كمتر است. آقمشهد 
یكي از 384روستاي اطراف شهرستان ساري است 
كه در بيشتر آنها قيمت زمين دست كم 500هزار 
تومان است و كاهش قيمت زمين هاي این منطقه 

نشان از سایه وقف بر زندگي مردم محلي دارد. 

2ميليارد تومان ساالنه
حداقلدرآمدبرداشتچوب)براساس

گفتههايبهرهبردار(

310ميليون   تومان 
درآمدساالنهحاصلازاراضي
زراعيدرصورتكاشتگندم

 846ميليون تومان 
درآمدساالنهحاصلازاراضي
زراعيدرصورتكاشتبرنج

پيش بيني 
درآمد 7ساله 

موقوفه
 آقمشهد

درصورت كاشت گندم 
2.1ميليارد تومان
درصورت كاشت برنج 

6ميليارد تومان

زمين هاي كشاورزي

50 ميليون تومان
امالك مسكوني

برداشت چوب
14ميليارد تومان 

470هكتار
وسعتاراضيكشاورزي

روستايآقمشهد

قانون اول: اگر كسي بخواهد 
قرارداد اجاره ببندد، حداقل 

بايــد بدهي 30 ســال 
گذشــته زميــن را 

بــه متولــي وقف 
بپردازد.

قانــون ســوم: اجاره بهاي هر 
هكتــار گندمــزار ســاالنه 
300كيلوگرم گندم 
معادل 660هزار 

تومان است. 

دوم:  قانــون 
ي  هــا د ا د ر ا قر

اجاره در آقمشهد 
5ساله است.

قانــون چهارم: 
اجاره بهــاي هر 
هكتار شــاليزار 
ساالنه 90كيلوگرم 
برنج معادل 1.8ميليون 

تومان است.

راه حل مردم آقمشهد براي فرار از پرداخت اجاره بها به متولي
  شــكايت به مرجع قضايي براي پرداخت حق الســهم بــه دادگاه به جاي 

پرداخت آن به متولي وقف 
  توضيح: اطالعات براساس تماس با مردم محلي و گفت وگو با 

بهره بردار تنظيم شده است.

مقايسه جمعيت آقمشهد طي 40سال
خانوادهجمعيتسال

1355843178
1365806166
1375453133
138531598
139519367

خانههايخاليهتلميشوند؟!
هتلدار ها: وزارت ميراث فرهنگي مســير فرار مالياتي خانه هــاي خالي را هموار و 

هتلدارها  را له مي كند 
محمدباريكاني

خبرنگار

2.7 ميليون خانه خالي در ایران شناسایي شده 
است و مجلس و دولت، چندي پيش، مالكان گردشگري

خانه هاي خالي را با هدف ساماندهي آشفته بازار 
مســكن ملزم به پرداخت ماليات كردند. محمد اسالمي، وزیر 
راه وشهرسازي چندي پيش اعالم كرد كه یك فرد حقيقي 602 
واحد مسكوني خالي دارد. او از شناسایي یك فرد حقوقي نيز خبر 
داد كه 23 هزار واحد مســكوني خالي در اختيار دارد. در آمار 
شناسایي خانه هاي خالي كشور نيز مشخص شد كه تنها یكي از 
بانك هاي كشور داراي  هزار واحد مســكوني خالي است. این 

آمارها اما چه ارتباطي به صنعت گردشگري ایران دارد؟ 
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي اخيرا طرحي 
را به هيأت دولت فرستاده است كه دست مالكان خانه هاي خالي 
و آپارتمان هاي مسكوني  را براي تبدیل واحدهاي اقامتي خود به 
»هتل« بازمي گذارد. فعاالن صنعت هتلداري كشور به همشهري 
گفته اند كه این اقدام وزارت ميراث فرهنگي در جهت حمایت 
از سرمایه گذاران صنعت ساختمان است نه هتل سازهایي كه 
براي ساخت هتل هاي استاندارد در ایران سرمایه گذاری های 

كالن كرده اند.
اقدام عجيب وزارت ميراث فرهنگي در ارسال آیين نامه ایجاد 
»سرویس آپارتمان« به هيأت وزیران در حالي انجام شده است 
كه مالكان نزدیك به 3 ميليون خانه خالي در كشــور باید در 
آینده نزدیك ماليات هاي سنگين براي خالي ماندن واحدهاي 
در اختيار خود پرداخت كنند و همين موضوع موجب شــده 
است كه شــائبه تالش براي فرار مالياتي دارندگان خانه هاي 
خالي با گرفتن مجوز »سرویس آپارتمان« ها از وزارت ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي تقویت و شبهه ایجاد رانت 
پشت چنين تصميمي در محافل تخصصي گردشگري كشور 

برجسته شود.
شهرام شيرواني، نایب رئيس جامعه هتلداران ایران، در گفت وگو 
با همشهري تأكيد كرده اســت كه درصورت موفقيت وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي براي گرفتن مجوز 
تبدیل آپارتمان هاي مسكوني به هتل از هيأت دولت، هتلداران 
ایران، با شكایت به دیوان عدالت اداري كشور، دولت را مجبور به 

ابطال این آیين نامه می كنند.
شــيرواني مي گویــد: وزارت ميراث فرهنگي، گردشــگري و 
صنایع دستي در حال تكرار یك اشتباه جدید است كه منجر 
به وارد آمدن صدمه اي شدید بر پيكر فعاالن و سرمایه گذاران و 

بهره برداران تاسيسات گردشگري ایران خواهد شد.
به گفته او، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي 
باید وضعيت وخيم گردشگري ایران را تسكين دهد، نه آنكه 

به خاطر تامين منافع عده اي خاص كه در صنعت ســاختمان 
ســرمایه گذاري كرده اند واحدهایشان را به سمت گردشگري 
كشــور ســوق دهد و هتلداري تخصصي را در آپارتمان هاي 

مسكوني بدون تغيير كاربري پياده كند.
نایب رئيس جامعه هتلداران ایران تأكيد كرد: با توجه به  وجود 
هتل، هتل آپارتمان و متل، دیگر تبدیل آپارتمان هاي مسكوني 

به هتل در صنعت گردشگري معنا ندارد.
او اقدام جدید وزارت ميراث فرهنگي كشــور را مشابه ایجاد 
خانه مسافرها اعالم كرد و گفت: مصيبت خانه مسافرها قرار بود 
ابتدا تنها در پيك سفر و در 5 استان راه اندازي شود كه دیگر به 

تمام استان هاي كشور و در همه زمان ها تسري یافت.
به زعم شهرام شيرواني، نایب رئيس جامعه هتلداران ایران، وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي با اقدام به تبدیل 
آپارتمان هاي خالي كشور به سرویس آپارتمان و گذاشتن نام 
هتل بر آنها، در حال له كردن هتلداراني است كه سال ها تمامي 
سرمایه خود را براي احداث هتل هاي استاندارد در ایران هزینه 
كرده اند. شيرواني افزود: هتل سازي مراحلي دارد كه باید براساس 
استانداردهاي جهاني انجام شود، نه اینكه با یك مجوز نام هتل 
بر آپارتمان هاي مسكوني كشور گذاشته شود. چون آپارتمان 
مسكوني، اســتاندارد هتل را ندارد و مشــخص است كه یك 
آپارتمان معمولي با دیدگاه مهندسي متفاوتي نسبت به یك هتل 

ساخته شده است و نمي تواند تبدیل به هتل شود.
نایب رئيس جامعه هتلداران ایران تأكيد كرد: اگر آپارتمان هاي 
معمولي و خانه هاي مســكوني خالي بخواهند با مجوز وزارت 
ميراث فرهنگي تبدیل به فضاي اقامتي شوند، این كار مي تواند 
مسير فرار مالياتي و اقدامات دیگر را براي مالكان آنها هموار كند 
و با ایجاد رانت در این بخش صنعت هتلداري واقعي كشور را از 

مسير اصلي خارج كند.
به گفته شيرواني، اگر دولت با درخواست وزارت ميراث فرهنگي 
براي تبدیل آپارتمان هاي مسكوني كه ممكن است بخشي از 
آنها همان خانه هاي خالي مشمول ماليات باشند موافقت كند، 
پيش بيني مي شود در آینده هتل هاي كشور یك به یك از چرخه 
گردشــگري ایران، به دليل زیان دهي سنگين، خارج و حذف 
شوند. او از اعتراض فعاالن صنعت هتلداري كشور، در جلسات 
برگزار شده در معاونت سرمایه گذاري وزارت ميراث فرهنگي و 
همچنين در معاونت گردشگري، به تصميم اخير وزارت ميراث 
فرهنگي براي تبدیل خانه هاي مسكوني و آپارتمان هاي خالي 
به هتل خبر داد و گفت: اميدواریم دولت این درخواست وزارت 
ميراث فرهنگي را كه براي تامين منافع عده اي درصدد رساندن 
آسيب جدي به صنعت گردشگري و زیرساخت هاي آن است، از 
دستور خارج كند و درصورتي كه این پيشنهاد در هيأت وزیران 
تصویب شود هتلداران ایران با جدیت موضوع ابطال این مصوبه 

را در دیوان عدالت اداري كشور پيگيري مي كنند.



2 چهارشنبه 19 شهریور 99  شماره8033 6 3 0 2 3 6 2 9 #هوشمند

 وزارت بهداشــت روسيه اعالم 
كرده است كه نخستين محموله دانش

از واكسن اســپوتنيک5  براي 
 مــــــــقابله بــا ویــروس جدیــد كرونا 
)SARS-CoV-2( را توزیع عمومي كرده و با 
یک برنامه ریــزي منطقه اي در آینده نزدیک 

وارد چرخه اي گسترده تر مي كند.
این توزیع عمومي در حالي است كه به  گزارش 
مسكوتایمز ســازندگان واكســن در تالش 
براي شــروع یک آزمایش بزرگ كلينيكال 
براي این واكسن هســتند، اما سياستمداران 
مي خواهنــد هرچه ســریع تر آن را به عموم 

مردم تزریق كنند.
مسكو در 11 اوت، نخســتين واكسن جهان 
را عليــه بيمــاري كووید-19 كه ناشــي از 
ویــروس SARS-CoV-2 اســت، در ميان 
انتقاد گســترده كارشناســان جهاني كه به 
نگراني هاي ایمني آن اشاره مي كردند، ثبت 
كرد. روز گذشــته اولين بخش از واكســن 
Gam-COVID-Vac یا  اســپوتنيک پنج 
براي پيشــگيري از عفونت ویــروس جدید 
كرونــا كه توســط مركــز تحقيقــات ملي 
اپيدميولوژي و ميكروب شناســي گامالياي 
وزارت بهداشت روسيه ســاخته شده است، 
 تســت هاي كيفي الزم را در آزمایشگاه هاي

Roszdravnadzor )رگوالتــور تجهيزات 
پزشــكي( پشت ســر گذاشــته و در چرخه 
عمومي توزیع شده است. ميخائيل موراشكو، 
وزیر بهداشــت روســيه اعالم كرده بود كه 
واكسيناسيون عليه كووید-19 بين داوطلبان 
در فاز3 آزمایش هاي باليني از این هفته آغاز 
مي شود. سرگئي سوبيانين، شهردار مسكو هم 
ابراز اميدواري كرد كه اكثر ساكنان پایتخت 

روســيه ظرف چند ماه واكسن كووید-19 را 
دریافت كنند.

آزمايش اسپوتنيك 5 در هند 
در عين حال، كریــل دیميتریف، مدیرعامل 
صندوق ســرمایه گذاري مســتقيم روسيه 
)RDIF(، روز دوشنبه تأیيد كرد كه آزمایش 
باليني واكســن اســپوتنيک5 در  ماه جاري 
ميالدي در بعضي از كشورها، ازجمله هند آغاز 
مي شود. روسيه گفته بود كه حداقل 20كشور 
ازجمله امارات، عربستان سعودي، اندونزي، 
فيليپين، مكزیک، برزیل و هند عالقه خود را 
براي دریافت این واكسن ابراز كرده اند.نتایج 
آزمایشات باليني فاز 2-1 این واكسن كه در 
مجله پزشكي لنســت منتشر شده، نشان داد 
كه 100درصد شــركت كنندگان آنتي بادي 
عليــه ویــروس SARS-CoV-2 را توليــد 
كرده اند و هيچ عارضــه جانبي جدي ندارند. 
مسكو قصد دارد توليد این واكسن را تا پایان 
سال2020 به 200ميليون دوز افزایش دهد 

كه 30ميليون دوز آن در روسيه خواهد بود.

روسيه همزمان با نخستين توزیع عمومي واكسن اعالم كرده كه اكثر ساكنان پایتخت 
این كشور طي چند ماه آینده واكسينه مي شوند

اولين توزيع عمومي واكسن كرونا در جهان

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

   تأثير كمتر واكسن چيني بر سالمندان
شركت چيني سينووك بايوتك روز دوشنبه اعالم كرد، براساس نتايج اوليه حاصل از مراحل اوليه تا مياني 
آزمايش ها، به نظر مي رسد واكسن ويروس كرونايي كه ارائه شــده، براي افراد مسن ايمن نيست، چراكه 
پاسخ هاي ايمني ناشي از واكسن، در مقايسه با جوانان كمي ضعيف تر بوده است. مقامات بهداشتي نگران 
اين موضوع بوده اند كه آيا واكسن هاي آزمايشگاهي مي توانند ايمني الزم را براي افراد مسن ايجاد كنند كه 
سيستم ايمني بدنشان واكنش كمتري به واكسن ها نشان مي دهد. ليو پيچنگ،   مسئول ارتباط با رسانه هاي 
شركت سينووك مي گويد كه واكسن CoronaVac اين شركت در آزمايش هاي فاز يك و فاز2 كه در  ماه 
مه روي 421شركت كننده حداقل 60ساله انجام شد، عوارض جانبي جدي ايجاد نكرد. 4مورد از 8واكسن 
جهان كه در مرحله سوم آزمايش ها هستند، مربوط به چين است. ليو در بيانيه اي اعالم كرد كه براي 3گروه از 
شركت كنندگان كه به ترتيب 2تزريق از دوز كم، متوسط   و باال از CoronaVac گرفتند، بيش از 90درصد آنها 
افزايش قابل توجهي در سطح آنتي بادي را تجربه كردند.CoronaVac در مرحله آخر آزمايش هاي انساني 
در برزيل و اندونزي مورد كارآزمايي قرار مي گيرد تا مشخص شود كه به اندازه كافي مؤثر و بي خطر است تا 

بتواند تأييديه هاي قانوني براي استفاده انبوه را به دست آورد.

قلدري با 
»شبكه پاك«

با باال گرفتن نبرد آمریكا و چين 
در حوزه فناوري، چيني ها 
با متهم كردن واشنگتن به 

یكجانبه گرایي از طرح  ویژه براي 
امنيت داده ها رونمایي كرده اند

چيني ها مي گویند، شركت هاي فناوري آنها، 
هدف قلدري آمریكا قرار گرفته است. دولت فناوری

چين به همين خاطر اخيرا مجموعه جدیدي 
از »رهنمودهاي جهاني« را براي شركت هاي فناوري مشخص 
كرده اســت.  این كار در اصل ابتكاري بــراي جلوگيري از 
به دست آوردن غيرقانوني داده هاي افراد و همچنين نظارت 
گسترده بر سایر كشورهاست. طرح »ابتكار جهاني در امنيت 
اطالعات« كه توسط چيني ها ارائه شده در اصل راهي براي 
مقابله با طرح آمریكایي ها خواهد بود. در این خصوص باید 
گفت كه  ماه گذشــته تالش مشــابهي در راســتاي حریم 
خصوصي داده ها، توسط آمریكا با عنوان »شبكه پاك« ارائه 

شده بود.

نبرد در حوزه فناوري
این جدیدترین درگيري بين واشنگتن و پكن بر سر مسائل 
امنيتي داده هاست؛ نبردي كه پيش تر با هواوي، تيک تاك و 
وي چت به اوج خود رسيده بود. در ماه هاي اخير، دولت دونالد 
ترامپ اقداماتــي را براي جلوگيري از فعاليت شــركت هاي 
فناوري چيني مانند هواوي و اپليكيشن هاي چيني تيک تاك 
و وي چت به بهانه تهدید براي امنيت ملــي، انجام داده بود. 
به گزارش بی بی ســی، »وانگ یــي«، مشــاور وزارت امور 
خارجه چين مي گوید: »برخي از كشــورها به شدت به دنبال 
یكجانبه گرایي هســتند. آنها به بهانه پاكيزگي آب كثيف به 
كشورهاي دیگر مي ریزند و به بهانه امنيت، شركت هاي بزرگ 
و برجسته سایر كشورها را شــكار مي كنند. این یک قلدري 
برهنه است و باید با آن مخالفت شود. قوانين جهاني امنيت 
داده ها كه خواسته همه كشورهاست و به منافع همه طرفين 
احترام مي گذارد، باید براساس مشاركت جهاني تنظيم شود.«

طرحي در مقابل آمريكا
دولت ترامپ به تازگي از طرحي موسوم به شبكه پاك رونمایي 
كرد كه گفته شده هدفش جلوگيري از جمع آوري اطالعات 

مردم آمریكاست. وزیر امور خارجه آمریكا درباره این طرح 
گفته است: ما از كشورها مي خواهيم كه به »كشورهاي پاك« 
تبدیل شوند تا اطالعات شــخصي شهروندانشان در نهایت 

به دست حزب كمونيست چين نيفتد.
آمریكا همه كشورهاي متحد خود را تحت فشار جدي قرار 
داده تا براي تجهيزات زیرساختي نسل پنجم موبایل چين 

را كنار بگذارند.
در طرح »امنيــت داده جهاني« چين كه حــاال در مقابل 
آمریكا مطرح شــده، آمده است كه شــركت هاي فناوري 
نباید نظارت گسترده اي بر سایر كشــورها داشته باشند یا 
به طور غيرقانوني اطالعات شهروندان خارجي را با استفاده 
از تكنولوژي به دســت آورند. در  ماه آگوست، مایک پمپئو، 
 Clean( وزیر امــور خارجه ایاالت متحده، شــبكه پــاك
Network( را افتتاح كرد؛ یک طــرح جهاني براي حذف 
شركت هاي مخابراتي، برنامه ها و همچنين ارائه دهندگان 
ابر چيني از زیرساخت هاي اینترنتي مورد استفاده آمریكا و 
البته سایر كشورها. در این ميان ابتكار عمل چين در تعيين 
اســتانداردهاي جهاني در مورد امنيت داده ها توسط یک 
كارشناس حقوقي تحسين شده اســت. »كارولين بيگ«، 
یک وكيل فناوري و ارتباطات در این خصوص به بي بي سي 
گفت: »چين داراي یک شبكه امنيتي داده هاي فوق العاده 
قوي است و ایاالت متحده حتي به نزدیكي هاي این سطح 
هم نرسيده اســت؛ همانگونه كه هيچ قانوني در سطح ملي 

در این باره ندارد.«
در ادامه نبردهــاي تكنولوژیک آمریكا و چيــن، این هفته 
SMIC )شــركت بين المللي توليد كننــده نيمه هادي( كه 
بزرگ ترین توليد كننده تراشه چيني محسوب مي شود، در 
ليست سياه دولت آمریكا قرار گرفت. این كار باعث محدود 
شدن فعاليت هاي این شركت در داخل آمریكا مي شود. روز 
گذشــته، دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمریكا بار دیگر بر 
تمایل خود براي »جدا شــدن« از چين تأكيد كرد. او گفت: 
»چه مي خواهد جدا شــدن باشــد و چه مانند آن كاري كه 
پيش تر در وضع تعرفه هاي بسيار سنگين انجام دادیم باشد، 
ما به اعتماد خود به چين پایان خواهيم داد؛ زیرا نمي توانيم 

به چين اعتماد كنيم.«

نمونــه اوليه یــک فروند 
هواپيماي »وي« شكل كه با حمل و نقل

الهام از گيتار برقي ساخته 
شده اســت، براي نخســتين بار به طور 
آزمایشــي در پایگاهي در آلمان به پرواز 
درآمد. به گــزارش دیلي ميل، عرض این 
هواپيما 10متر و 5ســانتي متر و وزن آن 
22كيلو و 680گرم است. این هواپيماي 
وي شكل كه نام »فالیينگ وي« را به خود 
گرفته است، در دانشــگاه فناوري دلفت 
هلند و با پشتيباني شــركت هواپيمایي 
»كي ال ام« ساخته شــده و توسعه یافته 
اســت. برنامه ریزي ها براي ساخت نمونه 
اصلي و بزرگ این هواپيما در دستور كار 
قرار دارد و گفته شــده كــه مدل اصلي، 
مي تواند تا 314مســافر را نيــز با خود 
جابه جا و در عين حال 20درصد سوخت 
كمتر نيز مصرف كند. بال هاي هواپيما كه 
به طور مورب از دماغه كشــيده شده و به 
شكل حرف V اســت، كابين مسافران، 
محفظه حمل بار و مخازن سوخت را در 
خود دارد. طراحي عجيب این هواپيما، این 
توانایي را به مسافران مي دهد كه بتوانند از 
پنجره، نصف دیگر هواپيما را مشــاهده 

كنند! در پرواز اوليه آزمایشي این هواپيما، 
اپراتور از راه دور، توانســت عمليات بلند 
شدن از زمين، انجام چند مانور مختلف در 
آســمان و همچنين عمليات فــرود را با 
موفقيت به انجام برســاند. دكتر رولوف 
ووس، سرپرست این پروژه، گفت: »یكي از 
نگراني هاي ما این بود كه ممكن اســت 
هواپيما در بلند شدن مشكل داشته باشد، 

زیرا محاسبه هاي قبلي نشان داده بود كه 
چرخش مي تواند یک مسئله مهم باشد. 
تيم اجرایي براي جلوگيــري از بروز این 
موضوع، مدل پرواز مقياس بندي شده را 
بهينه سازي كرد، اما به هرحال شما باید 
پرواز كنيد تا از این بابت خيال تان راحت 
شــود.« پيش از این آزمایش، تست هاي 
تونل باد و چند آزمایش زميني در هلند 

انجام شده بود. در مرحله بعد، از اطالعات 
جمع آوري شده در پرواز آزمایشي براي 
ایجاد یک مدل نرم افــزار آیرودیناميكي 
هواپيما استفاده خواهد شد. این نرم افزار 
امكاني را فراهم مي كند تــا بتوان آن را 
به صورت شبيه ســاز پــرواز در آینده و 
همچنين پروازهــاي آزمایشــي مورد 

استفاده قرار داد.

جهان استارتاپی

 دوچرخه هاي اشتراكي 
يك استارتاپ تازه كار

توسعه دوچرخه ســواري اشــتراكي در نقاط مختلف جهان، یكي از 
بهترین راه هاي مقابله با آلودگي هاي زیست محيطي به شمار مي آید 
كه این روزها مورد توجه بســياري قــرار گرفته اســت. به گزارش 
وب سایت اي یو – استارتاپس، ارائه خدمات با تنوع بيشتر، مي تواند 
شما را در كســب و كارتان موفق تر كند و یک استارتاپ انگليسي به 
نام HumanForest توانسته با به دست آوردن یک سرمایه 2ميليون 
یورویي، گامي بلند براي توســعه كارش بردارد. این سرمایه از طریق 
چند شركت ارائه خدمات مسافري و در راس آن استارتاپ اسپانيایي 
Cabify كه یک شركت اشــتراك گذاري خودرو محسوب مي شود، 
به دســت آمده اســت. HumanForest كه در  ماه ژوئيه گذشــته 
تاسيس شده است، براي تبليغ كار خود، 20دقيقه در روز، سفر رایگان 
با دوچرخه به كاربرانش هدیه مي دهد. دوچرخه هاي اشــتراكي این 
استارتاپ، همگي برقي هستند و تاكنون طبق آمار ارائه شده توسط 
شركت، بيش از 14هزار كاربر، 42هزار سفر با دوچرخه هاي اشتراكي 
HumanForest انجام داده اند. نكته جالب درخصوص این استارتاپ 
این است كه آنها این تعداد مشتري را نه از راه تبليغات معمولي، بلكه 
به روش مولكولي پيدا كرده اند؛ یعني هر كسي از این اپ استفاده كرده، 

خدمات آن را به افراد دیگر نيز معرفي كرده است.

Revolut به ژاپن رسيد

اســتارتاپ فناوري مالي Revolut با برنامه ریزي هاي انجام شــده 
توانست به ژاپن هم راه پيدا كند. به گزارش وب سایت تک كرانچ، پس 
از یک دوره آزمایشــي با حضور 10هزار كاربر، حاال تمامي ژاپني ها 
مي توانند در زمره مشتریان این اســتارتاپ مالي باشند. این شركت 
پيش از این توانسته بود مجوز فعاليت خود را از آژانس خدمات مالي 
ژاپن در سال2018 دریافت كند. زماني كه یک كاربر، حساب كاربري 
خود را ایجاد مي كند، یک كيف پول الكترونيک و یک ویزاكارت خواهد 
داشت. كاربر مي تواند از طریق اپليكيشن حساب خود را شارژ كند و با 
كارتش پول خرج كند. حساب شما به اپليكيشن هاي مختلفي ازجمله 
اپل پي، گوگل پي، كارت مجازي و... متصل مي شود و در عين حال از 
طریق اپ Revolut مي توان این دسترسي ها را محدود و یا مسدود 
 Revolut كرد. همچنين ایــن امكان وجود دارد كه از یک حســاب
به حساب دیگري پول منتقل كرد. این استارتاپ همچنين در ژاپن، 
خدمات ویژه تري را نيز ارائه مي كند. استارتاپ انگليسي Revolut، در 
روز یكم ژوئيه2015 تاسيس شده اســت و دفتر مركزي آن در شهر 

لندن قرار دارد.

100ثانيه خبر

   اعالم قيمت ايكس باكس سري اس
شركت مایكروسافت اعالم كرد كه قيمت كنسول هاي ایكس باكس 
ســري اس این شــركت، 299دالر خواهد بود. به گزارش انگجت، 
شركت، توضيحات چنداني درخصوص زمان ارائه این محصول به بازار 
ارائه نداده، اما گفته است كه این مدل، كوچک ترین ایكس باكس دنيا 
خواهد بود. كارشناسان بر این باورند كه این مدل، عملكردي شبيه به 
 4K سري ایكس دارد، اما دیسک خور نيست و قادر به ارائه بازي هاي

نيز نخواهد بود.

   خودكار ويروس كش
شركت آلمانی مســمر )Messmer( موفق به ساخت یک خودكار 
جدید شده كه پوشش پالســتيكي آن مي تواند ویروس ها را از بين 
ببرد. به گزارش وب ســایت آي اي، دستورالعمل پوشش پالستيكي 
ویروس كش این خودكار یک راز است و مي تواند حتي ویروس كرونا 
را نيز از بين ببرد. بسياري از شــركت ها، بيمارستان ها و درمانگاه ها 

خواستار خرید این خودكار شده اند و تقاضاها بسيار باالست.

   شايد كرونا از طريق غذا منتقل نشود
یک تيم بين المللي از كارشناسان مسموميت غذایي مدعي شده اند 
كه مواد غذایــي نمي تواند باعث ایجاد بيماري كووید-19شــود. به 
گزارش ســي ان ان، كارشناسان كميســيون بين المللي مشخصات 
ميكروبيولوژیكي مواد غذایــي )ICMSF( اعالم كرده اند كه اگرچه 
ممكن است فردي مواد غذایي آلوده به ویروس كرونا را مصرف كند 
و از این طریق مبتال شــود، اما هرگز چنين اتفاقي در عمل رخ نداده 
اســت. با این حال هنوز هم بر رعایت موارد بهداشتي مربوط به مواد 

غذایي تأكيد مي شود.

   ژنراتورهاي سيار
شركت هاي هوندا و تویوتا با كمک یكدیگر تغييراتي در اتوبوس هاي 
معمولي به وجود آورده اند تا آنها را به منابعي براي شارژ سيار وسایل 
الكترونيكي در زمان وقوع حوادث تبدیل كنند. به گزارش نيو اطلس، 
زماني كه حادثه اي شكل مي گيرد و دسترسي به برق از بين مي رود، 
یافتن منابعي براي شارژ سریع وسایل الكترونيكي مهم ترین موضوع 
خواهد بود. این دو شركت اقدام به نصب یک ژنراتور برقي روي برخي 
اتوبوس هاي مصرف كننده سوخت هاي فسيلي كرده اند كه مي تواند 

454كيلووات ساعت برق با خروجي 18كيلوواتي توليد كند.

   گوشي با دوربيني مجهز به هوش مصنوعي
یک شركت چيني توليدكننده گوشي هاي هوشمند، مدل جدیدي 
را ارائه كرده كه دوربين آن از فناوري هوش مصنوعي براي شناسایي 
دقيق تمامي صحنه ها، فيلترگــذاري و اصالح صدا بهره مي گيرد. به 
گزارش انگجت، این گوشي، دوربين چهارگانه 64مگاپيكسلي دارد و 
مي تواند تصاویر ویدئویي فوق دقيقي را با دقت 30فریم در ثانيه ثبت 
كند. ضمن اینكه مجهز به پردازنده اسنپ دراگون 732جي بوده كه 

توسط كوالكوم توليد شده و داراي نمایشگر 6/67اینچي است.

پرواز گيتار هوايي!
هواپيمایي وي شكل كه قابليت حمل 314 مسافر را دارد 

نخستين پرواز آزمایشي خود را  انجام داد

 رتبه 9 تهران
 در نوآوري منطقه اي

براساس گزارش 2020 شاخص نوآوري 
جهاني، پایتخت ایران توانسته است در 

جایگاه9 مناطق علم و فناوري در خوشه 
كشورهاي با درآمد متوسط قرار بگيرد

گزارش 2020 شاخص جهاني نوآوري حرف هاي خوبي 
براي كشورمان دارد. تهران رتبه9 مناطق )خوشه هاي( نوآوری

برتر علم و فناوري در كشورهاي با درآمد متوسط)در 
حال توسعه نوظهور( را دريافت كرد و باالتر از شهر هايي مانند برلين 
)رتبه44(، زوريخ )49(، بنگلور )60(، دهلي )67(، لوزان )89(، وين 
)70(، استانبول )51(، سائوپائولو )61(، آنكارا )88( و بمبئي )98( قرار 

گرفت. در رتبه بندي سال2020، منطقه توكيو-يوكوهامای ژاپن مانند 
سال گذشته رتبه نخست را به خود اختصاص داد كه ناشي از عملكرد بسيار 

خوب اين منطقه در ثبت پتنت است. اين مسئله نشان مي دهد كه در شاخص 
نوآوري تهران توانسته است نسبت به سال2019 جايگاه خود را 3رتبه بهبود 
ببخشد. درمجموع فهرست مناطق برتر سال2020 نسبت به سال هاي قبل تغيير 
زيادي نداشته كه به دليل محاسبه مناطق براساس عملكرد تجمعي آنها در بازه 

زماني 5ساله اســت. اين امر داللت بر اين واقعيت دارد كه مناطق 
نوآور پس از شكل گيري در بازه هاي زماني نسبتًا بلندمدت، 

ثبات زيادي در حفظ وضعيت نوآورانه خود دارند.
به گزارش معاونت علمي و فناوری رياســت جمهوري 
همچنين دريافت رتبه43 از 100خوشــه برتر علم و 
فناوري در سطح جهان )براي سومين بار مستمر( و 
3رتبه بهبود در مقايسه با سال2019 از موارد ديگري 

است كه در اين گزارش به آن اشاره شده است.
برزيل، چين، هند، ايــران، روســيه و تركيه تنها 
كشورهاي در حال توسعه  و نوظهوري هستند كه در بين 

100خوشه برتر علم و فناوري جهان قرار گرفته اند.
اين رتبه بندي با اندازه گيري عملكرد نوآوري در ســطح 
منطقه اي )فراتر از چارچوب اقتصاد ملي كشورها( و مبتني بر 
توزيع مكاني فعاليت هاي نوآورانه صورت مي گيرد. به اين ترتيب 
كه 100منطقه نوآوري با بيشترين پويايي در فعاليت هاي علمي و 
فناورانه معرفي شده اند. منطق گزارش شاخص جهاني نوآوري براي 
ارائه اين فهرست، شناسايي و تمركز بر مناطقي است كه تراكم باالتري 
در تعداد مخترعان و نويسندگان مقاالت علمي دارند. گزارش شاخص 
جهاني نوآوري از ســال2017 به بعد، در بخشي با عنوان »رتبه بندي 
خوشه هاي برتر علم و فناوري« به معرفي 100خوشه برتر علم و فناوري 

در سطح كشورها پرداخت.
ســازمان جهاني مالكيت فكري هر ســال اقدام به انتشار گزارشي 
درخصوص وضعيت نوآوري در ســطح جهان به نام »شــاخص جهاني 
نوآوري« مي كند. در اين گزارش، سطح نوآوري در مناطق و كشورهاي گوناگون 
اندازه گيري و مقايسه مي شود. براي اين اندازه گيري مواردي مانند پيچيدگي 
كسب وكار، سطح هزينه هاي آموزش و خروجي هاي خالقانه در اقتصاد درنظر 

گرفته مي شود.
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محمودرضا سابقي
كارشناس فضاي سبز و حفظ نباتات

   جوسازي عليه چنارهاي وليعصر

خشكي درختان چنار قطع شده به خاطر 3عامل قارچي است. جالب است بدانيد 
بعد از سربرداري درختان خشــكيده، نخستين كاري كه انجام مي شود اين است 
كه به درخت خشك سربرداري شده درصورت امكان و وجود عالئم حياتي اجازه 
رشد و سرزندگي دوباره داده شود. بدين صورت كه بعد از سربرداري با قارچ كش 
آن را تيمار مي كنند. البته اينكار 2سال طول مي كشد و كار يك ماه و 2ماه نيست. 
عامل قارچي در درختان نه تنها باعث خشك شدن آنها مي شود بلكه باعث مي شود 
درختان كنار آنها هم دچار آسيب شــوند و آفت ببينند و اگر به عامل قارچي در 
درختان دير رسيدگي شود، به سرعت عامل قارچي به درختان كناري آن نيز سرايت 
مي كند و متأسفانه درختان ديگر هم مبتال مي شوند. اغلب در مورد عوامل قارچي 
تا ما بخواهيم از كميسيون ماده7 مجوز براي سربرداري بگيريم، زمان دير مي شود 
و جالب تر آن است كه اگر بخشي از جامعه رسانه اي جو را متشنج و سياسي كنند و 
اجازه كار براي رسيدگي به درختان خشك وليعصر داده نشود تا 3سال آينده تمام 

درختان قديمي خيابان وليعصر از بين خواهند رفت.

حقوق شهروندي هم مدنظر قرار گيرد
خيابان وليعصر در مسير جهاني شدن قرار دارد. به همين دليل هر عملكردي 
در اين خيابان بايد با دقت تمام صورت بگيرد. حتي براي قطع يك درخت هم 
بايد دقت و برنامه ريزي منسجم وجود داشــته باشد. در شرايطي كه افكار 
عمومي نسبت به قطع درختان واكنش نشان مي دهد و هر گمانه زني ازجمله 
ساخت برج ها و ساختمان هاي تجاري يا ديده شدن برندها و منافع اقتصادي 
يا حتي ازبين بردن امكان برخورد وسايل حمل ونقل عمومي مانند اتوبوس با 
درختان وجود دارد، به نظر مي رسد براي قطع هر درخت نظر كارشناسان و 
متخصصان فضاي سبز يا حتي ميراث فرهنگي و... و اطالع رساني صحيح به 
افكار عمومي از الزامات كار است. هرچند داليل خشكي و آفت هاي درختان 
چنار مي تواند مربوط به سوءمديريت در دوره هاي مختلف مديريت شهري، 
مجوز ساختمان سازي  هاي مرتفع و تجاري ســازي ، آلودگي هوا، تمركز بر 
خودرومحوري به جاي انسان محوري در شهر و... باشد كه آسيب هاي آن دامن 
درختان بيش از صدساله سبز خيابان وليعصر را گرفته و رها نمي كند؛ تا آنجا 

كه شاهد جان دادن آنها مي شويم.

ث
مك

رئيس كميته بودجه و نظارت مالي  ادامه از 
شوراي شهر تهران در جلسه دیروز صفحه 3

شورا گفت: »نبود سرانه هاي مختلف در این منطقه یكي از 
عوامل ایجاد ترافيك است و به زودي باید شاهد سكونت 
بيش از دوبرابر جمعيت فعلي در منطقه22 باشيم.« مجيد 
فراهاني، بيان كــرد: »اگرچه نزدیك 200هــزار نفر در 
منطقه22 ســاكن هســتند، اما برج هاي ساخته شده و 
جمعيت پذیر زیادي وجود دارد كه هيچ گونه زیرساخت و 

سرانه ای براي آن درنظر گرفته نشده است.«
در بخش دیگري از این نشست، رئيس كميته محيط زیست 
شوراي اسالمي شهر تهران گفت: »روددره كن در مجاورت 
منطقه22 اســت و ممكن اســت این منطقه در شرایط 
ســيالبي رودخانه كن، تأثير بپذیرد. لذا باید نســبت به 
اطراف رودخانه كن حســاس بــود و آن را احيــا كرد، و 
شهرداري منطقه نيز باید در باالدست مانع ساخت وساز و 
تصرف در بستر رودخانه شود و از رسوب بيشتر رودخانه 

جلوگيري كند.«
سيدآرش حســيني ميالني اظهار كرد: »امضاي قرارداد 
احداث تصفيه خانه خرگوش دره در مرحله  گذار اســت 
كه امضاي آن باید ســرعت بگيرد و هرچــه زودتر زمين 
آن تحویل داده شــود تا همين دوره كلنگ احداث آن به 
زمين زده شــود.« رئيس كميته TOD شوراي شهر نيز 
درباره ترافيك منطقه22 اظهــار كرد: »با وجود مصوبات 
متعدد شوراي عالي معماري و شهرسازي و تأكيد بر اتخاذ 
رویكرد TOD در برنامه ریزي شهري، متأسفانه شاهد رشد 
افقي شهر تهران در جهت غرب هستيم كه همچنان نيز 

ادامه دارد.«
شهربانو اماني گفت: »توزیع نامتوازن و پرتعداد مال هاي 
بزرگ در منطقه22 نه تنها مشكلي از ساكنان منطقه حل 
نمي كند بلكه به شــدت خودرومحوري را در منطقه22 
تشــدید مي كند. مردم در منطقه22 براي تامين حداقل 
نيازهاي خود هم باید با خودرو سفر كنند، این منطقه یكي 
از بزرگ ترین توليد كنندگان سفر در ساعات اوج صبح و 

بزرگ ترین مقصد سفر در ساعات اوج بعدازظهر است.«
او تأكيد كرد: »منطقه22 مي توانست یك نمونه شهرسازي 
انسان محور باشد كه متأسفانه به سبب وجود بساز بيندازها 
و سوءاستفاده های صورت گرفته مشكالت جدي در آنجا 
پدیدار شده است.« رئيس كميته سالمت شوراي اسالمي 
شهر تهران نيز در پایان اســتماع گزارش رابط شورایاري 
منطقه22 گفت: »وقتي در منطقه22 برج هاي نوســاز 
وزارتخانه ها و یا سازمان ها را مي بينيم از خود مي پرسيم 
چه زماني شعور آینده پژوهي، آینده نگري و شعور معماري 

و شهرسازي پایتخت از دست رفت.«
ناهيد خداكرمــي ادامه داد: »هــدف از ایجاد منطقه22 

توسعه شهر تهران بود اما حال كه وضعيت به اینجا رسيده 
حداقل مي توانستند این منطقه را تبدیل به ارگ دولت و 
یا محلي براي استقرار ساختمان هاي دولتي یا محلي براي 

اجراي پروژه هاي ماندگار طبيعي و فرهنگي كنند.«

تصويب طرح نظامنامه ذيحسابان شهرداري تهران 
روز گذشته اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران با بررسي 
مواد و درج اصالحات پيشنهادي طرح نظامنامه انتخاب، 
ارزیابــي و نظارت بــر عملكرد ذیحســاب و قائم مقامان 

ذیحساب شهرداري تهران را به تصویب رساندند.
در جریان بررســي این طــرح ناهيد خداكرمــي با ارائه 
پيشنهادي خواستار اضافه شــدن رشته هاي ریاضيات و 
كامپيوتر به عنوان مولفه تحصيلي و یكي از شــاخص ها و 
معيارهاي ارزیابي افراد معرفي شده براي تصدي ذیحساب 
یا قائم مقام ذیحساب شــد. در ادامه علي اعطا پيشنهاد 
حذف بندهایي كه به اعالم نتایج ارزیابي، ارزیابي عملكرد 
و همچنين نظارت بر فعاليت هاي ذیحسابان در شهرداري 
مي پردازد را مطرح كرد و گفت: بررســي این فرایندها در 
شوراي شهر نيازمند دستگاه عریض و طویل در این زمينه 
است و بخش زیادي از وقت و هزینه در شورا باید صرف این 

موضوع شود كه به صرفه و منطقي نيست.
در بخش دیگري از این جلسه، رئيس كميته تشكيالت و 
منابع انساني شوراي اسالمي شهر تهران گفت: »براساس 
مصوبه مجمع تشــخيص مصلحت نظام، دســتگاه هاي 
اجرایي موظف هستند كه قبل از انتصاب مدیران، از پرونده 
آنها استعالم تهيه كنند.« سيدحسن رسولي در مخالفت 
با پيشــنهادي مبني بر اینكه به جاي »مراجع نظارتي« 
عبارت »هيأت تخلفات اداري« نوشته شود، گفت: »با این 
پيشنهاد مخالفم، چراكه براساس مصوبه مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، دستگاه هاي اجرایي موظف هستند كه قبل 

از انتصاب مدیران، از پرونده آنها استعالم تهيه كنند.«

شوراي شهر تهران چالش هاي ناشي از ساخت وساز و افزایش جمعيت در منطقه شمال غربي پایتخت را بررسي كرد

همشهري علت قطع 10اصله درخت چنار در محدوده پارك ملت را بررسي كرد

 كارشناسان محيط زیست و فضاي سبز منطقه3: 
با مصوبه كميسيون ماده 7 و براي رفع خطر، درختان سربرداري مي شوند

منطقه22 درگير مشكل حمل ونقل
آفت ها بالي جان چنارهاي وليعصر
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بهره مندی ۴۰۰۰ معلول از سامانه حمل و نقل ويژه
 معلوالن برای حضور در شــهر نيازمند 

وسایل نقليه عمومی متناسب با وضعيت حمل و نقل
جسمانی خود هستند كه سامانه حمل و 
نقل ویژه معلولين و جانبازان این امر را تســهيل كرده 
است. درحال حاضر این ســامانه حدود چهار هزار نفر 

مشترك دارد.
به گزارش پایگاه خبري تحليلي شهر، توجه به نيازهای 
معلوالن و افراد كم توان جزو ضروریات مدیریت شهری 
و دیگر دســتگاه های ذیربط اســت. بر همين اساس 
مدیریت شــهری به منظور ارائه خدمــات مطلوب و 
تسهيل حضور افراد معلول در جامعه، امكانات ویژه تری 
برای رفت و آمد آن ها فراهم كرده است. سامانه حمل 
و نقل ویژه معلوالن و جانبازان، یك سيســتم حمل و 

نقلی است كه به منظور تسهيل تردد معلوالن در شهر 
مناسب سازی شده است.

این سامانه در اواخر سال 1391 با 50 دستگاه خودروی 
ون ویژه و 25 دستگاه اتوبوس مناسب سازی شده، به 
منظور ارائه خدمات ویژه به معلولين و كاهش مشكالت 

عبور و مرور این شهروندان راه اندازی شد.
این ســامانه درحالی فعاليت می كند كه بســياری از 
وســایل حمل و نقل عمومی اعــم از قطارهای مترو و 
اتوبوس های خط ویژه تندرو به همــراه بخش عمده 
ایستگاه ها مناسب سازی شــده اند. اما به منظور ارائه 
تســهيالت ویژه تر و با هدف سرویس رســانی ایمن، 

راه اندازی شد. 
با تمام كاستی ها در زمينه تعداد خودروهای ون  ویژه 

و متقاضيان بســيار از جامعه معلــوالن برای دریافت 
اشتراك، این سامانه در سال گذشــته دارای 3هزار و 

69۴ مشترك معلول بوده است.
سال گذشته، در مجموع 3هزار و 69۴ معلول )ویلچری 
3هزار و 13 نفر، نابينا ۴2۴ نفر، واكری 58 نفر و عصایی 
199 نفر( از خدمات ســامانه معلــوالن و جانبازان با 
استفاده از 62 دستگاه خودروی ون ویژه و 7۴ دستگاه 
اتوبوس مناسب ســازی شده اســتفاده كرده اند. این 
سامانه در سال 1398، به 169 گروه و موسسه فعال در 
امور معلوالن، جانبازان، سالمندان و مدارس استثنایی 
سرویس رسانی كرده است. همچنين سرویس رسانی 
به مراكز درمانی و آموزشــی با 20 خط اتوبوســی و 
سرویس رسانی به 22 مدرسه كودكان استثنایی با 32 
دستگاه اتوبوس جزو اقدامات دیگر سامانه حمل و نقل 
معلوالن و جانبازان در سال گذشته است. این سامانه 

حدود ۴ هزار نفر مشترك دارد.

تهــران را بــا چنارها و 
چنارهایــش را با خيابان گزارش

وليعصرش مي شناسند. 
خياباني كه در مرحله ثبت جهاني قرار 
دارد و براي همين نگاه یونســكو بر آن 
متمركز است و طبق نظر متخصصان و 
كارشناسان یكي از معدود خيابان ها در 
دنياست كه شمال شهر را به جنوب آن 
وصل مي كند و سرتا سر این پيوستگي با 
فضاي ســبز و نماد درخت چنار اتفاق 

افتاده است.
اما چندي است كه خبر  و شایعاتي عنوان 
»قتل عام درختان چنار پارك ملت« در 
منابع خبري دیده مي شود. خبري كه 
هر ایراني را دچار ســردرگمي مي كند 
و براي یك لحظــه مي مانيد كه چطور 
مي شود... درختان و خياباني كه یكي از 
نمادهاي اصلي تهران به شمار مي روند و 
داراي ارزش تاریخي و هویتي براي مردم 
هستند. تهراني هاي دیروز و امروز بارها 
با این درختان خاطــره، روایت، قصه و 

حكایت دارند.
عباس فخارمنش، معاون خدمات شهري 
و فضاي سبز منطقه3 شهرداري تهران 
در این باره مي گوید: »مساحت منطقه3 
بيش از 30كيلومتر است كه نزدیك به 
8كيلومتر آن فضاي سبز است و سرانه 
فضاي ســبز ما بيش از 25متر اســت. 
محدوده درختان چنار خيابان وليعصر 

در منطقه حدود ۴.5كيلومتر است كه 
از چهارراه پارك وي تــا اتوبان همت را 
شامل مي شود. در دوره مدیریت شهري 
جدید از ابتدا هدف، توسعه فضاي سبز 
شهر بوده است؛ به همين منظور كميته 
صيانت از درختان وليعصر تشكيل شد.« 
او ادامه مي دهد: »درخت هاي چنار پارك 
ملت كه تاج آنها برداشــته شده است، 
 درحقيقت درختان خشــكي بودند كه 
براي شهروندان ایجاد خطر مي كردند. 

در ماه هاي قبل برخي از این درختان بر 
اثر برف و توفان سقوط كرده بودند. البته 

خوشبختانه خسارت جاني نداشتيم.«
 فخارمنش اضافه مي كند: »بعد از سقوط 
برخي درخت هاي چنار در ماه هاي قبل 
و بيم خطر جاني براي شــهروندان، با 
كميســيون ماده7 هماهنگ كردیم و 
دستور گرفتيم كه با ســربرداري آنها 
رفع خطر كنيم. به همين منظور حدود 
10اصلــه از درختان چنار خشــكيده 

ســربرداري شــدند. این درختان طي 
ســاليان طوالني با اقليم و شرایط آب و 
هوایی سازگاري داشــتند، ولي به علت 
تغييــرات اقليمي به مرور دچــار انواع 

آفت شدند.« 
معاون شــهرداري منطقــه3 در پایان 
مي گوید: »بــراي جبران درخت هاي از 
بين رفته سال قبل سازمان بوستان ها 
و فضاي سبز شهرداري تهران اقدام به 

كاشت هزار درخت چنار 5ساله كرد.«

پريسا اميرقاسم خاني
خبر نگار
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   تذكر ها
محمدجواد حق شناس، رئيس كميسيون فرهنگي و 
اجتماعي شوراي شهر : خانه آيت اهلل طالقاني و خانه 
حضرت امام)ره( 2مكان تاريخ ساز و معتبر در تاريخ 
انقالب اسالمي هستند. لذا درپي درخواست خانواده 
مرحوم آيت اهلل طالقاني از شهرداري، از رياست محترم 
سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران مي خواهم 
ظرف مدت كوتاهي منزل مرحوم آيت اهلل طالقاني را 

به خانه موزه تبديل كنند.

سيدمحمود ميرلوحي، رئيس كميته اقتصاد و تنظيم 
مقررات شوراي شهر: متأســفانه هنوز گزارش مالي 
پروژه صدر كه از زمان رســيدگي بــه اليحه متمم 
بودجه98 خواستار آن شده بوديم، و همينطور ليست 
امالك مشمول بند6 ماده55 شهرداري تهران براي 
اخذ مجوز الزم از شوراي اسالمي شهر تهران، به شورا 

ارسال نشده است.

حجت نظري، رئيس كميته مشــاركت هاي مردمي 
شوراي شــهر : متأسفانه شــاهد آن هستيم كه در 
چنددهه اخير به دليل آبياري نادرست محوطه فضاي 
ســبز پارك الله، آثار هنري گرانبهای بيرون از موزه 
هنرهاي معاصر كه ميلياردها تومان ارزش مالي دارند، 
دچار فرسايش و خوردگي شــده و از عمر مفيد آنها 

كاسته شده است.

زهرا صدراعظم نوري، رئيس كميســيون سالمت، 
محيط زيســت و خدمات شهري شــوراي شهر : 
توافق خيلي مباركي بين وزارت نيرو و شــهرداري 
در جايگزيني پســاب و آب خام انجام شد و طرح 
جامع مديريت پسماند نيز تا آبان عملياتي مي شود. 
اين پروژه ها در راســتاي هوشمندسازي و استفاده 
حداكثري از ظرفيت هاي مديريت پســماند انجام 
مي شوند و ازجمله اقدامات خوب شهرداري تهران 

به شمار مي آيند.
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علي رغبتي، عضو هيأت مديره باشگاه پرسپوليس اخيرا بعد از يك 
سال سكوتش را شكســت و در مورد مذاكرات اوليه با علي عليپور 
گفت: »جلســه ما با او بســيار خوب و اصال دور از انتظار بود.« بعد 
هنوز به 48ساعت نكشيده، عليپور پســت اينستاگرامي گذاشت 
و خداحافظي اش را اعالم كرد. جالب تر اينكه مهدي رســول پناه، 
سرپرست باشگاه هم گفته: »وقتي ويزاي عليپور امروز صادر مي شود، 
معنايش اين است كه او چند هفته پيش براي جدايي اقدام كرده بود. 
ما باالترين رقم را به عليپور پيشنهاد داديم، اما نماند.« به هر حال نكته 
درستي است. فقط معطل مانده ايم طرف با  بليتي كه توي جيبش 
بوده، چطور وارد مذاكره صوري با پرسپوليس شده و عضو هيأت مديره 
از اين مذاكره ابراز رضايت كرده است؟! به جناب رغبتي بگوييد همان 

رويه سكوت را در پيش بگيرد. اصال چه كاري است حرف زدن؟

واقعا هم دور از انتظار بود!

قبال يك رسم مســخره داشتيم كه براســاس آن هر بازيكني به 
پرسپوليس يا استقالل مي آمد، مي گفت از بچگي طرفدار اين تيم 
بوده. حاال اما يك سنت قشنگ تر پيدا شده؛ اينطوري كه بازيكن 
وســط مذاكرات ادعا مي كند از بچگي طرفدار يكي از اين 2 تيم 
بوده، اما بعد از عقد قرارداد نام آن تيم را فاش مي كند. آقا شما ديگر 
خيلي باحاليد! آخرين نمونه از اين دست محمدحسين مرادمند 
بود كه حين مذاكره همزمان با پرسپوليس و استقالل مدعي شد 
نداي قلبش حضور در يكي از اين تيم هاســت كــه بعدا نامش را 
مي گويد. شايد هم االن كه شما اين مطلب را مي خوانيد مرادمند 
)مدافعي بدون حتي يك بازي ملي( قراردادش را امضا كرده و نداي 
قلبش را لو داده باشد. عين همين داستان را محسن فروزان هم 
در ابتداي ليگ چهاردهم هنگام مذاكره با سرخابي ها پياده كرد.

شماها ديگر خيلي باحاليد!

شايد يك ماه پيش اگر از هواداران پرسپوليس مي پرسيدي كدام 
بازيكن اين تيم قطعا جدا خواهد شد، خيلي ها اسم بشار رسن را 
مي آوردند. هافبك عراقي كلي وعده و وعيد شنيد و بدقولي هاي 
بي پايان باشــگاه را تحمل كرد. كيفيتش هم طوري هست كه 
بيرون از ايران پيشنهاد داشته باشد. بنابراين تصورها مبني بر اين 
بود كه او با پايان قراردادش، جانش را برمي دارد و مي رود، اما در 
روزهايي كه مهدي ترابي بدون خداحافظي رفت، رسن قراردادش 
را با پرسپوليس تمديد كرد. آدم اين رفتار را مي بيند، ياد بعضي 
بازيكنان داخلي مي افتد كه به خاطر 2 ريال بيشتر حاضرند پشتك 
بزنند. رسن براي پرسپوليس خوب فوتبال بازي كرده، بي حاشيه 
بوده و حتي در سخت ترين شرايط هم كنار تيم مانده است. اين يك 
مسئله ارزشمند است. كاش صد تا اوساگونا و استوكس مي داديم و 

يك بشار ديگر براي فوتبال مان پيدا مي كرديم!

مورد عجيب؛ بشار

نكته بازي

اميرحسين اعظمي| پرسپوليس روز گذشته از ششمين خريد ليگ 
برتري اش رونمايي كرد؛ علي شجاعي مهاجم فصل گذشته نساجي 
كه پيراهن تيم المپيك را هم به تن داشت و حاال قرار است پيراهن 
پرسپوليس را برتن كند. پرســپوليس پيش از اين با حامد لك، 
احسان پهلوان، عيسي آل كثير، سعيد آقايي و ميالد سرلك قرارداد 
بسته بود و شجاعي ششمين بازيكني است كه در نقل وانتقاالت 
تابستاني به جمع شــاگردان يحيي گل محمدي اضافه مي شود. 
ساعتي بعد از قرارداد با شجاعي، بازيكن بعدي هم وارد باشگاه 
پرسپوليس شد كه اين بازيكن كسي نبود جز آرمان رمضاني مهاجم 
سايپا. پرسپوليس با خريد اين مهاجم سرزن پرونده نقل وانتقاالتش 
را بست چون بعد از اين فقط مي تواند از ليگ  يك بازيكن بگيرد. علي 
شجاعي، خريد جديد پرسپوليس بازيكن دونده اي است كه چند 
تيم معتبر ازجمله استقالل خواهان جذبش بودند ولي شجاعي 
درنهايت پرسپوليس را انتخاب كرد. خيلي ها بر اين عقيده اند كه 
پرسپوليس شجاعي را به عنوان جانشين مهدي ترابي جذب كرده 
كه اين موضوع مي تواند كار اين بازيكن 23ساله را سخت تر كند. 
شجاعي درخصوص پيوستن به پرسپوليس به سؤاالت همشهري 

ورزشي پاسخ مي دهد.
حضور در  پرسپوليس حس متفاوتي دارد؟ 

اين احساس فعال برايم قابل توصيف نيست و فقط مي توانم بگويم خيلي 
خوشحالم. من به آرزوي دوران بچگي ام رسيدم و روز 18شهريور يك روز 

تاريخي در زندگي من است.

 بعد از عقد قرارداد با پرسپوليس در صحبت هايت  از 
»نداي قلب« گفتي ، اين كنايه به محمدحسين مرادمنداست 

كه ابتدا با استقالل و سپس با پرسپوليس مذاكره كرد؟
من دوست ندارم وارد حاشيه شوم .منظورم اين است به تيمي آمده ام كه 
از بچگي دوستش داشتم و حاال هم بايد قدر اين پيراهن را بدانم. حتي اگر 
يك دقيقه هم براي پرسپوليس بازي كنم بايد با جان و دل بازي كنم. من 
به تيم بزرگي آمده ام، به تيمي كه تاريخ بزرگي دارد و فوتباليست هايي در 

اين تيم فوتبال بازي كرده اند . 
  فصل قبل در تيمي بودي  كه هواداران زيادي دارد، 

مي تواني  با جو پرسپوليس زود  آشنا شوي.
نساجي بدون شــك يك تيم خاص در فوتبال ايران است و پيشرفتم را 
در فوتبال مديون اين باشگاه هستم. زماني كه در سايپا بودم كسي من 
را نمي شناخت ولي وقتي به نساجي آمدم بيشتر شناخته شدم. حاال هم 
به پرطرفدارترين تيم آسيا آمده ام و دوست دارم بيشتر از گذشته خودم را 
نشان دهم. اينكه به پيراهن پرسپوليس رسيده ام اتفاق بسيار مهمي است 
ولي مسئله اصلي براي من حفظ اين موقعيت خوب است. اصال دوست 
ندارم اتفاقي برايم رخ دهد كه اينجا موفق نشوم و خيلي ساده از پرسپوليس 
بروم. من به خوبي مي دانم كه براي رسيدن به هدف هايم بايد بجنگم و 
دوست ندارم در پرسپوليس سرم را پايين بگيرم و شرمنده هواداران باشم.

 در مورد كار كردن با يحيي گل محمدي چه صحبتي 
داري؟

من يكي از بازيكنان جديد پرسپوليس هستم، پس سرمربي اين تيم به من 
اعتماد كرده است و بايد جواب اعتماد آقايحيي را بدهم.

 دوست داري چه شماره اي را برتن كني؟
براي من اين موضوع مهم نيست. مهم اين است كه بازيكن مثمرثمري 

باشم و فرقي ندارد چه شماره اي را به من بدهند.
 در صفحات مجازي از تو به عنوان جانشين مهدي 
ترابي يادشده است. آيا اين موضوع كار تو را سخت تر نمي كند؟

پرسپوليس در طول تاريخ هميشه بازيكنان باكيفيت و بزرگي داشته است. 

من بايد چندبرابر گذشته تالش كنم تا به هدف هايم برسم. من به اينجا 
آمده ام كه به افتخارات بزرگي دست پيدا كنم.

 در مورد خريدهاي جديد پرسپوليس چه نظري 
داري؟

همه بازيكنان پرســپوليس باكيفيت و خوب هستند و اميدوارم طوري 
نتيجه بگيريم كه هواداران را شاد كنيم. فعال كه بايد روي ليگ قهرمانان 
آسيا تمركز كنيم و سپس به فكر فصل جديد ليگ برتر و كسب پنجمين 

قهرماني پياپي باشيم.

   شجاعي: دوست ندارم 
 در پرسپوليس سرم را پايين بگيرم

بايد جواب اعتماد گل محمدي را بدهم/ 18شهريور يك روز تاريخي است كه هيچ وقت فراموشش نمي كنم

بهروز رسايلي| تجربه نخستين سرمربيگري براي فرهاد مجيدي 
اگرچه تلخ تمام شد، اما همه اش هم به همين بدي نبود. تيم او 
در مجموع نتايج نسبتا خوبي گرفت و فرازهاي درخشاني هم 
داشت؛ نمايش خوب در برابر سپاهان با يك بازيكن كمتر، يك 
بازي سزاوارانه در برابر همين تراكتور در دور برگشت ليگ، 2نيمه 
اول باشكوه  مقابل پرسپوليس در ليگ و حذفي و البته نيمه دوم 
مسابقه فينال. اينها ازجمله برش هاي طاليي استقالل در دوران 
حضور فرهاد مجيدي بودند، اما آقاي شماره7 براي اينكه مربي 
موفقي باشد، بايد بعضي نكات مهم ديگر را هم مدنظر قرار بدهد. 

بدون درنظر گرفتن اينها، باز هم يك جاي كار خواهد لنگيد.
1   احساســات براي مربيان حرفه اي فوتبال سم است. فرهاد 

مجيدي در اين چند  ماه نشــان داد كه براي مربيگري بي بهره 
از هوش و استعداد نيســت، او اما هنوز در كنترل احساساتش 
ضعف جدي دارد. بالفاصله بعد از فينال جام حذفي، بسياري از 
كارشناسان به مجيدي بابت ماجراي عجيب استعفايش تاختند. 
حقيقت آن است كه او بازي شطرنج را به سعادتمند باخت و اين 

برازنده مجيدي نيست. 
2    فرهاد بايد ياد بگيرد به عنوان يــك مربي، حوزه اختيارات 
محدودي دارد. او در استقالل براي خودش شأني بسيار باالتر از 
جايگاهش قائل بود. اينكه مجيدي دعوت مديرعامل باشگاه را 
نپذيرد، در عرف رايج فوتبال جهان جايي ندارد. فرهاد اگر مايل به 
ادامه حضور در حرفه مربيگري است، بايد كاراكتر دوران بازي اش 

را كامال كنار بگذارد و مطابق با نظم سازماني رفتار كند.
3    فصل تمام شد و رفت و همچنان هيچ كس نفهميد اين داستان 
سكوت رسانه اي مجيدي چه بود. در شرايطي كه بزرگ ترين 
مربيان ايران و جهان به راحتي و بر حسب وظيفه در نشست هاي 

خبري حاضر مي شوند، فرهاد براي خودش سبك ديگري بنيان 
گذاشت و ترجيح داد مدام دستيارانش را روبه روي خبرنگاران 
بنشاند. مربي بايد با رسانه ها تعامل كند. اگر فن بيان خوبي ندارد، 
الزم است كه تمرين كند. او بايد ايده هايش را به بهترين شكل 
ممكن با هواداران و ديگر ناظران در ميان بگذارد. حرف زدن با 
مطبوعات، بخشي از حرفه يك مربي است، نه عامل كسر  شان او.

4    مربي با هوادار فرق دارد. مربيان داستان مي سازند و هواداران 
آن را تكرار مي كنند. قرار نيست مربي در باد داستاني كه ساخته 
بخوابد. شايد نااميدكننده ترين برش از دوران حضور مجيدي 
روي نيمكت استقالل، جايي بود كه او بعد از داربي داستان شش 
و چهار راه انداخت. اين كارها از يك مربي حرفه اي بعيد است و 
نتيجه اش مي شود كابوسي مثل نيمه اول بازي با تراكتور. حمله 
مجازي مجيدي به نكونام بعد از بازي با فوالد هم در همين طبقه 
مي گنجد. مربيگري واقعي، هيچ كدام اينها نيست. فرهاد نياز به 

تغييرات رفتاري اساسي دارد.

 عوض شو فرهاد!
دروازه بان ســابق پرسپوليس و گلر اول تيم 4 نكته براي خالق عدد 4آبي ها

ملي اين روزهــا در بلژيك تالش مي كند تا 
بتواند باالخره براي آنتورپ به ميدان برود. 
بيرو تا اينجاي كار فرصت بازي پيدا نكرده  
اســت.او كه در تمرينات آنتــورپ حضور 
فعالي دارد،   از شرايط خودش به همشهري 
مي گويد:»خدا را شكر شــرايط خوبي دارم 
و تمرينات خوبي را هم به همراه تيم انجام 
مي دهم. اميدوارم بتوانم به زودي در تركيب 
اصلي تيم قرار بگيرم و بــراي آنتورپ بازي 
كنم.« بيرانوند نگران بازي نكردن نيســت؛ 
»به هر حال كمي زمان مي برد تا با شــرايط 
تيم آشنا و هماهنگ شــوم. با وجود اينكه 

براي بازي كردن لحظه شماري مي كنم، اما 
هرگز عجله نمي كنم و مطمئنم زمانش كه 
برسد، بازي  مي كنم.«ســرمربي آنتورپ از 
بيرانوند راضي است: »سرمربي از من خيلي 
راضي اســت. او به من مي گويد هنوز بايد از 
لحاظ بدني آماده شوم و بعد از آن به تركيب 
راه پيدا كنم. من آمده ام تا در اروپا پيشرفت 
كنم و هدف هاي بزرگ تري در سر دارم.«  او 
پرسپوليس را  مدعي قهرماني آسيا مي داند: 
»مطمئنم پرســپوليس حرف هاي زيادي 
براي گفتن خواهد داشت و با وجود جدايي 
عليپور و ترابي همچنــان مدعي قهرماني 

آسيا ست.«

  بيرانوند: براي بازي كردن عجله نمي كنم
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شايد معادله اي كه در ذهن سرمربي پرسپوليس 
وجود داشت اين بود: »تهديد به استعفا مي كنم، 
مردم هراسان مي شوند، مديريت نازم را مي كشد و 
اوضاع به كامم مي شود.« اما انتشار مصاحبه عجيب 
يحيي گل محمدي در محل تمرين پرسپوليس، 
انگار انبار باروت را منفجر كرد. ظرف مدت كوتاهي 
هزاران پســت و كامنت و توييــت در نقد رفتار 
احساسي، عجوالنه و غيرمنطقي سرمربي سرخ ها 
به ثبت رسيد. اين سومين بار است كه اقدامات 
يحيي در 2 هفته اخير بــا واكنش هاي منفي و 
گســترده هواداران مواجه مي شــود. مرتبه اول 
اشتباهات فني عجيب او در بازي حذفي با استقالل 
ترديدهايي در مورد اين مربي به وجود آورد، مرتبه 
دوم فرافكني و بهانه جويــي اش بعد از باخت در 
همين بازي به مذاق مردم خوش نيامد و مرتبه 
سوم هم تهديدش به اســتعفا مايه دردسر شد. 

درمورد اين آخري، چند نكته داريم.
1  در اينكــه امثال رســول پناه بــراي اداره 
پرســپوليس آدم هاي »اشــتباهي« هســتند 
ترديدي وجود ندارد، اما آيا واقعا عملكرد مديران 
پرسپوليس در نقل وانتقاالت بد بوده؟ چقدر بد 
بوده؟ مگر مي شــود مهدي ترابي را نگه داشت؟ 
گفته مي شود او پيشــنهاد يك ميليون دالري 
داشته و به دنبال آن از باشگاه درخواست دستمزد 
19ميليارد توماني كرده است؛ چنين بازيكني را 
چطور مي توان نگه داشــت؟ نهايتش اين است 
كه اهمال رســول پناه موجب از كف رفتن سهم 
پرسپوليس در ترانسفر ترابي شده باشد كه اين 
مسئله هم ربطي به دغدغه هاي فني يحيي ندارد. 
عليپور هم به وضوح سوداي لژيونر شدن داشت. 
باشگاه بشار رســن را نگه داشته و حتي المقدور 
چند بازيكن با سليقه كادرفني جذب كرده است. 
حتي اگر ضعفي در نقل ونتقاالت وجود داشــته 
باشد، اين نقصان تناسبي با اين واكنش عجيب از 

سوي يحيي ندارد.
2  هرگز، هيچ باشگاهي نتوانسته همه بازيكنان 
ليست اول سرمربي اش را جذب كند. مگر بقيه 
تيم ها بيكار نشســته اند كه يك تيم هر اسمي، 
مربــي اش روي كاغذ نوشــت را جــذب كند؟ 
بنابراين اگر ناراحتي يحيي از عدم جذب دانيال 
اسماعيلي فر يا رشيد مظاهري باشد هم حق با او 

نيست. 2 ساعت قبل از گرد و خاك گل محمدي 
در تمرين پرســپوليس، فرهاد مجيدي هم در 
مصاحبه اش گفت اسم اسماعيلي فر را براي جذب 
به مديران باشگاه استقالل داده بود. چه بسا تراكتور 
هم دانيال را مي خواست، اما نهايتا او به سپاهان 
رفت، شــايد چون راحت تر و بيشتر پول مي داد. 
آيا يك مربي به چنين دليلي بايد زير ميز بزند و 

استعفا بدهد؟
3  هر واژه يــك وزن مشــخص دارد و از يك 
حجم معين از ضريب نفوذ، برندگي و اثرگذاري 
برخوردار اســت. تكرار بيش از حد يك كلمه، 
طبيعتا منجر به كاهش تأثير آن مي شود. ليونل 
مسي امسال گفت از بارســلونا جدا مي شوم و 
جست وجوي اين خبر، با سبقت از كرونا ركورد 
گوگل را هم شكســت. با وجود اين اگر مسي 
ســال آينده هم تهديد به جدايــي كند، ديگر 
چنين بازتابي نخواهد داشت. بعد از يك تهديد 
به استعفا در زمســتان گذشته و بعد از داستان 
پاك كردن تصاوير اينســتاگرام، اين سومين 
خيز يحيي براي جدايي از پرســپوليس است. 
پس نه تنها اين موضوع كسي را نگران نمي كند، 
بلكه هواداران كالفه با جمالت تند، به بدرقه اش 
مي روند. يحيي خيلي زود همه بليت هايش را 
براي ناز كردن سوزاند. چوب خط او بعد از كمتر 
از يك نيم فصل همكاري با پرسپوليس، كامال 

پر شده است.
4   و يك سؤال مهم؛ پرســپوليس و استقالل 
به خاطر ذات جذاب شــان، در دل بحران زيست 
مي كنند. حتي يك باخــت معمولي هم در اين 
تيم ها، بازتابي در حد فاجعه پيــدا مي كند. آيا 
يحيي با اين قبيل رفتارها، مــرد تاب آوردن در 
بحران ها هســت؟ فراموش نكنيم او تقريبا همه 
عمــر مربيگــري اش را در تيم هاي متوســط و 
كم خبر پشت سر گذاشته، غير از 3دوره؛ 6ماه در 
پرسپوليس ليگ دوازدهم كه به فاجعه مهدوي كيا 
منجر شــد، 6 ماه در تراكتور ليــگ هفدهم كه 
موفقيت آميز نبود و اين مقطع اخير در بازگشت 
به نيمكت سرخپوشان پايتخت. يحيي بايد خيلي 
محكم تر از اين حرف ها باشــد. او فعال موجي از 
ترديــد را درمورد خودش و آينده پرســپوليس 

به وجود آورده است.

 چوب خطت پر شده مربي!
 يحيي گل محمدي براي سومين بار در 2هفته اخير هواداران

 را نااميد كرد

    ركوردشكني
 در باد مخالف

  فرزانه فصيحي ركورد دوي 
100متر را شكست اما انگار   
اين ركوردشكني  به مذاق 

فدراسيون خوش نيامده است

معجزه در باد؛ ايــن تعبيري اســت از ركوردزني فرزانه 
فصيحي. فرزانه كه پيش از اين بارها ركورد دوي 60متر 
داخل سالن ايران را زده و ورودي مسابقات جهاني را هم 
به دســت آورده اســت، اين بار در دوي 100متر ركورد 
زد؛ در فضاي باز؛ جايي كــه خيلي ها معتقد بودند فرزانه 
ضعف دارد. مي گفتند زدن ركورد 60متر مهم نيست، اگر 
مي تواند در فضاي باز ركورد جديدي به جا بگذارد. فرزانه 
8سال بعد از آخرين ركوردي كه به نام مريم طوسي و با 
زمان 11و69صدم ثبت شده بود، در مرحله اول مسابقات 
باشگاه هاي ايران يك صدم ثانيه اين زمان را كاهش داد. 
براي آنهايي كــه ارزش اين صدم ثانيه هــا را نمي دانند، 
يك صدم ثانيه بهتر شــدن يك ركورد، شايد اتفاق مهمي 
نباشد اما چند دليل مي تواند اهميت اين ركورد را نشان 
بدهد؛ ركورد قبلي فرزانه در دوي 100متر 11و78ثانيه 
بود و او 10صدم ثانيه بهتر از ركــورد خودش دويد. اين 
ركورد در بــاد 1.7- )منفِي يــك و هفت دهم( كيلومتر 

ثبت شده است. آنهايي كه در دووميداني تخصص دارند، 
مي گويند همه ورودي هايي كه به دست آمده، در باد مثبت 
ثبت شده است و اگر مسابقه در باد صفر هم برگزار مي شد، 
فرزانه مي توانســت ركورد بهتري از اين داشته باشد. نفر 
دوم اين مسابقه با زمان 12و23ثانيه به خط پايان رسيد. 
فرزانه قرار بود بعد از تعطيالت نوروز تمريناتش را براي 
حضور در المپيك توكيو آغاز كند اما همه گير شدن كرونا 
اين اجازه را به او نداد. فصيحــي در اين مدت در خانه يا 
در پارك ها تمرين كرده است تا فقط آمادگي اش را حفظ 
كند. او حاال با اين ركورد انگيزه گرفته  و منتظر زمستان 
است تا دوباره تمرينات جدي اش را پيگيري كند. فرزانه 
به تســنيم گفته اســت: »اگر تمريناتم با همان روندي 
كه زمســتان داشــت، ادامه پيدا مي كرد، قطعا ركورد 
خارق العاده اي ثبت مي كردم كه ان شــاءاهلل سال آينده 
اين اتفاق رخ مي دهد. بايد خيلــي زود آماده حضور در 
مسابقات داخل سالن قهرماني جهان شوم و بعد از آن نيز 

آماده كسب سهميه المپيك خواهم شد. اميدوارم همه 
اين تالش ها و ركوردشــكني ها منجر به كسب سهميه 
المپيك شود.« ركورد ورودي المپيك 11.20ثانيه است.

به نظر مي رسد ركوردشكني فصيحي فدراسيون را خيلي 
خوشــحال نكرده باشــد. فصيحي در انتخابات رياست 
فدراسيون كه روزهاي آخر اســفند برگزار و بعد از چند 
روز باطل شد، نماينده ورزشكاران زن بود. گفته مي شد 
او به كانديداي موردنظر وزارت ورزش رأي نداده و تالش 
مسئوالن برگزاري مجمع اين است كه در انتخابات آتي 
فدراسيون ريحانه مبيني را جايگزين او كنند. مبيني بعد 
از 45ســال ركورد پرش طول ايران را شكست. ركورد او 
در باد مثبت ثبت شده و خيلي ها موافق ثبت اين ركورد 
به عنوان ركورد ملي نيســتند. اين ركوردشكني مبيني 
مي تواند فدراســيون را قانع كند تا از مطرح ترين چهره 
ورزشي اش كه موفقيت هاي بين المللي هم داشته است، 

چشم پوشي كند؟

بعد از استعفاي شفاهي مجيدي و محروميت احتمالي استقالل از 
نقل وانتقاالت، آبي پوشان روزهاي مبهمي را پشت سر مي گذارند. 
حاال كه يك هفته از خداحافظي مجيدي در صفحه مجازي خود 
گذشته، استقالل منتظر استعفاي كتبي او مانده تا بتواند براي مجيد 
نامجومطلق كارت سرمربيگري در ليگ قهرمانان آسيا بگيرد. با 
توجه به نزديك شدن به شروع ليگ قهرمانان آسيا، استقالل هرچه 
زودتر بايد تكليف نيمكت خود را مشخص كند. گرچه فعال استقالل 
با مجيد نامجومطلق به توافق رســيده، اما تمام اميد هواداران و 
مديريت به توافق اين تيم با استراماچوني است. نامجومطلق كه 
حاال به عنوان سرمربي موقت اين تيم انتخاب شده تهديد كرده است 
كه حتي اگر يك نفر هم از استقالل جدا شود در استقالل نمي ماند. 
مشخصا اشاره نامجومطلق به عدم تمديد باشگاه با علي كريمي است 
كه به خاطر بازي هاي خوبش در اين فصل بيشتر از هميشه محبوب 
هواداران شده است. تصميم علي كريمي براي جدايي از استقالل 
در شرايطي گرفته شده كه آبي ها احتماال از پنجره نقل وانتقاالت 

محروم خواهند شد.

  استراماچوني را برگردانيد
در همين حال، مسئله اصلي استقاللي ها در روز گذشته، همانند 
هفته هاي اخير، بازگشــت اســتراماچوني به نيمكت اين تيم 
بوده است. هواداران استقالل در 24ســاعت گذشته با هشتگ 

»استراماچوني را برگردانيد« به استقبال اين سرمربي ايتاليايي 
رفته اند و كامال مشخص اســت كه بعد از اتفاقات رخ داده ميان 
مجيدي و سعادتمند، هيچ اتفاق ديگري جز بازگشت استراماچوني 
آنها را راضي نخواهد كرد. در اين مسير، يكي از بزرگ ترين مشكالت 
استقالل قوانين تازه وضع شده از سوي فدراسيون است. قانوني كه 
مانع خريد مربي يا بازيكن خارجي براي تيم هاي داخلي مي شود. 
اما هواداران استقالل اميدوارند كه با توجه به قرارداد گذشته مرد 
ايتاليايي با آبي پوشان، مديران باشگاه بتوانند از تبصره هاي اين 
قانون استفاده كنند و مربي محبوب ايتاليايي را به تهران برگردانند. 
هشتگ »استراماچوني را برگردانيد« طي 2 روز اخير و تا لحظه 
تنظيم اين گزارش 120هزار بار در توييتر اســتفاده شده و ترند 
اول توييتر فارسي بوده اســت. اين اتفاق نشان مي دهد هواداران 
استقالل همگي هم قسم شده اند و همه توان و انرژي خود را پاي 
مطالبه گري از مديران اين باشگاه گذاشــته اند. اين آمارها ثابت 
مي كند سعادتمند و تيمش با پيش كشيدن موضوع استراماچوني 
دست به قمار سختي زده اند. آنها با استفاده از نام استراماچوني از 
تبعات احتمالي شكست در فينال و استعفاي مجيدي و كم كاري 
در نقل وانتقاالت گريخته اند. اما اگر نتوانند پاي استراماچوني را به 
تهران برسانند احتماال هيچ راه گريزي از دست هواداران نخواهند 
داشت. بايد منتظر ماند و ديد طي روزهاي آتي چه اتفاق جديدي 

در اين خصوص رخ مي دهد.

حلقه محاصره 120هزار نفري
    استقاللي ها هشتگ »استراماچوني را برگردانيد« را به ترند توييتر
 تبديل كردند؛ اگر اين مربي برنگردد چه كسي آنها را ساكت مي كند؟

استراماچوني يك پروژه حيثيتي

اگرچه مصاحبه فرهاد مجيدي در هياهوي خبر 

اســتعفاي يحيي گل محمدي گم شد، اما جمله 

مهمي كه فرهاد گفته بود به اين ســادگي ها گم 

نخواهد شد. مضمون حرف مجيدي بسيار ساده 

بود: »اگر به هر دليلي استراماچوني به ايران نيايد، 

خيانتي بزرگ رخ داده است.« به نظر مي رسد حق 

با سرمربي مستعفي آبي ها باشد. فارغ از اينكه 

در مجادله مجيدي با مديران استقالل چه كسي 

بيشتر مقصر است، تنها راه عبور سعادتمند و شركا 

از فرهاد، طرح نام استراماچوني بود. در اين ميان 2 

احتمال متصور است؛ يا مديران استقالل واقعا مربي 

ايتاليايي را در دسترس مي بينند و نهايتا هم او را به 

ايران مي آورند، يا اينكه همه تالش شان بازي با اسم 

استرا براي رد شدن از مجيدي بوده است. اگر گزينه 

دوم درست باشد، مديران استقالل دچار اشتباه 

محاسباتي بدي شده اند. اين داستان با يك هفته 

و يك  ماه سكوت فراموش نخواهد شد. آنها حاال 

ناچارند به هر قيمتي شده استراماچوني را بياورند، 

وگرنه همه ادعاهاي امروز مجيدي ثابت خواهد 

شد.صد البته بازگرداندن مربي ايتاليايي كار راحتي 

هم نيست. هم محدوديت مالي و كرونايي داريم و 

هم مصوبه منع جذب خارجي ها در كار است. اگر به 

هر دليلي استرا برنگردد، افكارعمومي به اين نتيجه 

خواهد رسيد كه مديران استقالل صرفا به  دنبال 

مقدمه چيني براي حذف مجيدي بوده اند و در دوران 

حضور او روي نيمكت آبي ها هم كمكش نكرده اند. 

حاال ديگر بازگشت استراماچوني صرفا جنبه فني 

ندارد و براي سعادتمند بعد حيثيتي هم پيدا كرده 

است. آيا او مي تواند اين وزنه سنگين را بلند كند؟ 

فعال كه استقالل با نامجو مطلق در ليگ قهرمانان 

حاضر است و باشگاه حداكثر يك  ماه فرصت دارد 

مربي ايتاليايي را برگرداند. مطمئن باشيد هر اتفاقي 

غير از اين رخ بدهد، فرهاد مجيدي نخستين نفري 

خواهد بود كه واكنش نشان مي دهد.
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زن آرام نداشت. بچه كوچكش را در اتاق خوابانده 
بود. دختر 9ساله اش اما از این سر به آن سر خانه گزارش

سرك مي كشید؛ بگذار بكشد. به آشپزخانه رفت. 
گالن نفت همان گوشه بود؛ محرم روزهاي تنهایي. در آشپزخانه 
بسته شد، اما آواز دخترك كه بي خیال شعر مي خواند هنوز می آمد؛ 
بگذار بیاید. كبریت را كشید یا نه، فندك را زد. آتش شعله كشید، 
شعله كه باال رفت، صداي فریاد هم بلند شد. فریاد بلند شد و آواز 
دخترك خاموش. »سارا« هنوز هم بعد از گذشت سال ها از این اتفاق 
تلخ تصویر مادر را در میان شعله هاي آتش از یاد نبرده است؛ كمتر 

دختري هم در ایالم، مسجدسلیمان، 
دیشموك یا كرمانشاه پیدا مي شود كه 

تصویر زني در میان آتش را از یاد ببرد.
اما حاال با افزایــش آگاهي و اقدامات 
انجام شده تصویر زني در آتش نه تنها 
از خاطره مردم، كه از قاب شهر هم پاك 
مي شود تا دیگر دختري صداي آوازش 
با فریاد مادر در میان شعله هاي آتش، 

خاموش نشود.

كاهش خودسوزي در دهه 90
»سارا«  تنها نیست. دختران دیگری 
در دیشــموك ماننــد او خاطــره 
كودكي شــان با دیدن زني در میان 
آتش گره خــورده اســت. آمارها 

هم این خاطره ها را تأیید مي كند. ســاالنه تا 15درصد موارد 
مراجعه كننده در نتیجه سوختگي، مربوط به خودسوزي زنان 
است و رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته هم چند سال 
پیش رتبه اول ایران از نظر خودسوزي زنان در خاورمیانه را تأیید 
كرده بود. با وجود آمار باالي خودسوزي زنان در دهه 70و 80 
اما حاال خبرهاي خوشــي از كاهش خودسوزي زنان به گوش 
مي رسد. سیدكاظم ملكوتي، رئیس هسته علمي پیشگیري از 
خودكشي در دانشكده علوم رفتاري و سالمت روان و عضو هیأت 
مدیره انجمن علمي پیشــگیري از خودكشي هم این موضوع 
را تأیید مي كند و مي گوید كه آمار خودســوزي به عنوان یكي 
از روش هاي اقدام به خودكشي نســبت به 10سال قبل و دهه 

80كاهش قابل توجهي داشته است.
او با بیان اینكه خودســوزي در ایالم، كرمانشــاه،  مازندران و 
بخش هاي شمالي خوزستان شایع تر بوده است به همشهري 
مي گوید:  »آمارها نشان مي دهد كه بیشترین فراواني این اتفاق 

در گروه سني 25تا 35سال، خانم هاي خانه دار و در 5سال اول 
زندگي مشترك اســت. معموال افرادي كه اقدام به خودسوزي 
مي كنند، هیچ تفاوت معناداري از نظر روانشناختي با كساني 
كه براي اقدام به خودكشي از روش هاي دیگر استفاده مي كنند، 
ندارند، اما به هر حال این روش براي نشان دادن خشم و اعتراض 
به دیگران است.« اغلب زناني كه اقدام به خودسوزي مي كنند از 
نگاه ملكوتي، زناني هستند كه تحت تأثیر شدید فشار روحي، 
تبعیض خانوادگي، نارضایتي از همسر و داراي احساسات شدید 
شكست و ناكامي هستند و در واقع با خودسوزي مي خواهند 
خشم و اعتراض خود را به بي عدالتي كه در مقابل آنها صورت 
گرفته است، نشــان بدهند. عضو هیأت مدیره انجمن علمي 
پیشگیري از خودكشي البته ذهنیت جاري در جامعه را مبني بر 
اینكه تصمیم به مردن در میان افرادي 
كه خودسوزي مي كنند، جدي است 
رد و تصریح مي كند:  »خودســوزي 
یكي از روش هاي شــایع خودكشي 
اســت كه منجر به فوت مي شــود. 
شایع ترین روش هاي منجر به فوت 
به ترتیب دار زدن، استفاده از سموم 
نباتي و خودسوزي است، اما اینطور 
نیست كه افراد حتما دلشان بخواهد 
بمیرند. این گروه هم مانند افرادي كه 
با روش هاي دیگر اقدام به خودكشي 
مي كنند، پشیمان مي شــوند، اما 
روش، خطرناك است و معموال منجر 

به فوت مي شود.«

راهي براي فرار
یك بررسي علمي از سوي اساتید دانشگاه شهید بهشتي نشان 
مي دهد، اكثر زناني كه اقدام به خودســوزي مي كنند در واقع 
مي خواهند با این اقــدام راهي براي فــرار از ازدواج اجباري یا 
اذیت و آزارهاي مداوم همسر یا قوم همسر خود بیابند؛ نكته اي 
كه ملكوتي هم آن را تأیید مي كند و به همین دلیل هم معتقد 
است كه در سال هاي گذشته با كاهش قبح طالق و افزایش آمار 
آن، آمار خودكشــي و به ویژه خودسوزي در میان زنان كاهش 
قابل توجهي یافته است. سیدكاظم ملكوتي در این باره تصریح 
مي كند: »هر چند طالق یك آسیب اجتماعي است اما كانون 
خانواده را متالشی مي كند و عوارض اجتماعي و رواني دیگري را 
به همراه دارد، اما با همه اینها وزن آسیب زایي طالق كمتر از مرگ 
ناشي از خودكشي و خودسوزي است. ما به هیچ عنوان طالق را 
توصیه نمي كنیم، اما از آنجایي كه شایع ترین اقدام به خودكشي 
در میان زنان متاهل و در 5سال اول زندگي مشترك است، به 

هر حال باید پذیرفت كه طالق جایگزین كم خطرتري نسبت به 
خودكشی است.«

او در كنار ریختن قبح طالق به از بین رفتن قبح صحبت درباره 
خودكشي هم تأكید دارد و در این باره توضیح مي دهد: »با وجود 
اینكه عادي ســازي صحبت درباره خودكشي را مي پسندیم 
تا انگ داشــتن بیماري كم شــود و افراد راحت درباره افكار 
خودكشــي صحبت كنند، اما در عین حال نباید قبح مواردي 
چون خودســوزي در ذهن مردم از بین برود. متأســفانه در 
سال هاي گذشته اینطور شــده كه در برخي مناطق از جمله 
كهگیلویه وبویراحمــد یا ایالم زنان حتي در محــاوره عادي و 
شــوخي و نیمه جدي وقتي با مشكلي مواجه مي شوند تهدید 
به خودسوزي مي كنند. این عادي سازي خیلي خطرناك است و 
به جاي عادي سازي  این موضوع باید به فكر آموزش هایي براي 

افزایش مهارت كنترل خشم و بیان احساسات بود.«
ملكوتي در این باره به ذكر مثالي هم مي پردازد و از تجربه نهاوند 
صحبت مي كند كه طي آن  كتاب هایي درباره كنترل خشم به 
افرادي كه اقدام به خودكشي كرده و در بیمارستان بستري بودند، 
داده مي شد و در بازگشت آنها به زندگي و همچنین پیشگیري از 

خودكشي هاي بعدي تأثیر زیادي داشت.

تجربه موفق ایالم در كاهش آمار 
پژوهش ها نشان مي دهد عوامل اجتماعي، محیطي، خانوادگي 
و رواني در گرایش افراد به ویژه زنان در اقدام به خودسوزي نقش 
دارند و در ایران این عوامل بیشتر حول تعارض هاي زناشویي، 
مشكالت خانوادگي و شكست عشقي مي گردد. همچنین میزان 
خودسوزي در شهرهاي فقیرتر ایران و در میان افراد متاهل بیشتر 
از سایر افراد است و حدود 50درصد اقدام كنندگان به خودسوزي 
متاهل هستند. تورم، رتبه ششم شاخص فالكت، ازدواج  اجباري، 
بیكاري و تعصب هاي قومي در ایالم از مهم ترین عواملي است كه 
همواره به عنوان مولفه هاي تأثیرگذار بر خودسوزي زنان این خطه 
مطرح شده است. هرچند در سال هاي اخیر آمار خودسوزي در 
میان زنان ایالمي كاهش قابل توجهي یافته، اما نام این استان 
همچنان در فهرست استان هایي با بیشترین موارد خودسوزي 
قید مي شود. شاپور كردي كه تا همین چند ماه پیش مسئولیت 
معاونت امور اجتماعي اداره كل بهزیستي ایالم را بر عهده داشت 
و حاال به اداره بهزیستي تهران منتقل شده هم این نظر را دارد و 
معتقد است با وجود اینكه خودسوزي در سال هاي اخیر كاهش 
قابل توجهي یافته، اما همچنــان ذهنیت در مورد ایالم منفي 
است. او در این باره به همشهري توضیح مي دهد:  » در دهه 70و 
تا اوایل دهه 80آمار خودسوزي باال بود، اما بعد از آن، شیوه اقدام 
به خودكشي از خودسوزي به عنوان یك شیوه خشن تغییر كرد و 
از نیمه دهه 80تا اوایل 90روند كاهشي داشت. شاید در گذشته 

در سال بیش از 100 مورد خودسوزي اتفاق مي افتاد، اما از نیمه 
دهه 80این آمار به حدود 10مورد در سال كاهش یافت.« 

او مهم ترین عامل این كاهش را اجراي راهكارهاي آگاه سازي 
تا پیشگیري، مداخله هاي درماني و مددكاري و روانشناختي و 
توانمندسازي مي داند و مي افزاید: »نتیجه این راهكارها كاهش 
میزان خودكشي منجر به مرگ از 18 مورد در 100هزار نفر در 
سال 90 به 11 مورد در 100هزار نفر در سال 95 بود. همچنین 
در سال 97 در 2شهرستان ایوان و  ملكشاهي طرحي با حمایت 
بهزیستي كشور و همكاري دستگاه هاي عضو كمیته پیشگیري 
از خودكشي استان شروع شد كه از غربال اولیه براي شناسایي 
افراد با افكار خودكشي تا مداخله هاي درماني و توانمندسازي را 
در بر مي گیرد.« گسترش مراكز مشاوره و آموزشي در محله ها، 
افزایش و گسترش فعالیت سمن ها براي تغییر نگرش و افزایش 
تاب آوري اجتماعي همه از مواردي است كه استان را در كنترل و 

كاهش نرخ خودسوزي به موفقیت رسانده است.

دیشموك و موج رسانه اي
نام دیشموك هم از سال گذشته در كنار ایالم بر سر زبان ها افتاد؛ 
منطقه اي محروم در كهگیلویه و بویراحمد كه مسئوالن استاني 
تأكید مي كنند آمار خودكشي و خودسوزي در آن بسیار پایین تر 
از یاسوج است، اما موج رسانه اي سال گذشته كاري كرد كه حاال 

نام دیشموك به اشتباه دركنار خودسوزي قاب شده است.

هوشنگ سیاوش پور كه در زمان رســانه اي شدن چند مورد 
خودســوزي طي 2ماه، معاون اجتماعي بهزیستي استان بود، 
در این باره به همشهري مي گوید: » ســال گذشته در منطقه 
دیشموك چند مورد خودسوزي اتفاق افتاد كه به دلیل فاصله 
زماني كم، شباهت در روش، جنس و سن و سال اقدام كنندگان 
از سوي فعاالن اجتماعي رســانه اي مورد توجه قرار گرفت و 
موجب شد این روش خشــن كه در سال هاي گذشته منسوخ 
شده بود، مجددا باب شود. انتشار اخبار این موارد منجر به تقلید 
و افزایش آمار در دو، سه ماه بعد از آن شد و براي مثال طي 2 ماه 
این اتفاق 4بار تكرار شد.« او به آمار كمتر از 10مورد خودسوزي 
در سال اشاره مي كند و مي افزاید: »افزایش مهارت هاي زندگي، 
تاب آوري، تقویت تعامل و گفت وگوي فردي، بین فردي و درون 
خانواده، بررسي نیاز جوانان و نوجوانان و توجه به حقوق زنان 
از مواردي است كه در مناطق مستعد آسیب مانند دیشموك 
باید مورد توجه قرار گیرد.« او با ذكر این موارد از شــكل  گیري 
پایگاه خدمات اجتماعي و پایگاه هاي سالمت روان در منطقه 
دیشموك مي گوید تا فرایند پیشگیري و مشاوره براي كاهش 

آمار را انجام دهد.
بهبود شرایط در كرمانشاه

جوانرود، كرمانشاه و روانسر در استان كرمانشاه هم در دهه هاي 
گذشته شرایطي مانند ایالم و دیشموك داشتند؛ حتي برخي 
محلي ها این استان را در خودسوزي زنان رتبه اول مي دانستند 

كه حاال به لطف تغییرات فرهنگي و فعالیت اورژانس اجتماعي 
شرایط بهتر شده اســت. 35 پایگاه سالمت اجتماعي در نقاط 
حساس كرمانشــاه در زمینه پیشــگیري از انواع آسیب هاي 
اجتماعي فعال هستند و فاطمه رضوان مدني، مدیركل بهزیستي 
استان كرمانشاه با بیان اینكه از ابتداي امسال 12 هزار و 301 نفر 
با اورژانس اجتماعي تماس گرفته اند، همچنان بیشترین آمار را 

مربوط به بانوان مي داند.
مرتضي كوهي، معاون امور اجتماعي بهزیستي كرمانشاه هم 
توضیح مي دهد كــه این مركز با اجراي اقدامات پیشــگیرانه 
و همچنین آمــوزش كاركناني كه با گروه هاي حســاس در 
ارتباط هستند توانسته آمار خودكشي و خودسوزي را به شكل 
قابل توجهي و حتي در یك سال گذشــته تا 14درصد پایین 
بیاورد. هرچند الگوي دقیقي از این منطقه در دسترس نیست، 
اما همچنان مسئوالن بهزیستي بیشترین تماس هاي مربوط به 

اقدام به خودكشي را مربوط به شهر كرمانشاه مي دانند.

  
بهزیستي با تشــكیل گروه هاي محلي و مشــاركت مردم در 
تالش براي افزایش نشاط اجتماعي، امید به زندگي و افزایش 
مهارت هاي زندگي است تا آمار خودكشي و خودسوزي كاهش 
یابد. این اقدامات 4سال اســت در استان هاي ایالم، كرمانشاه، 

لرستان،  كهگیلویه وبویراحمد و همدان آغاز شده.

 اقدامات پیشگیرانه بهزیستی با كمك انجمن های مردم نهاد و گروه های محلیعبور از آتش خودسوزی
 آمار خودسوزی زنان را در سال های اخیر به صورت چشم گیری كاهش داده است

افزایــش مهارت هاي زندگي، 
تاب آوري، تقویــت تعامل و 
گفت وگوي فردي، بین فردي 
و درون خانواده، بررســي نیاز 
جوانان و نوجوانان و توجه به 
حقوق زنان از مواردي است كه 
در مناطق مستعد آسیب باید 

مورد توجه قرار گیرد
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  دليلي وجود ندارد دادگاه رسيدگي 
به یك اتهام اخالل در نظام اقتصادي، 
اختالس یا ارتشــا به شــكل غيرعلني 
برگزار شود. رسيدگي به هيچ یك از این 
جرایم مغایر با اخالق و عفت عمومي یا 
منافع ملي نيست؛ بنابراین باید دادگاه 
مربوط به آنها به شكل علني برگزار شود

  دادگاه اكبــر طبري، علنــي و دادگاه 
قائم مقام شهردار پيشين تهران به صورت 
غيرعلني برگزار مي شــود. درباره عيسي 
شریفي گفته شده اســت كه اتهامات وي 
به دليل وابستگي اش به نيروهاي مسلح در 
دادگاه نظامي و غيرعلني برگزار مي شود. 
این در حالي اســت كه اتهامات مالي وي 
خارج از وظایف نظامي بوده و ارتباطي با 

عضویت او در نيروهاي مسلح ندارد

تحليل و بررسي دور جدید دادگاه هاي ویژه مبارزه با فساد در گفت وگو با كامبيز نوروزي

  دادگاه يقه سفيدها 
بايد علني باشد

ارزيابي شــما از دادگاه هاي ويژه 
رسيدگي به مفاســد اقتصادي طي 2سال 
گذشته چيست؟ آيا اين دسته از محاكم در 
زمينه مبارزه با جرائــم اقتصادي اثربخش 

بوده است؟
در موضوع محاكمه مفسدان اقتصادي، برگزاري 
دادگاه هاي ویــژه اتفاق خوبي بــود؛ به هرحال 
یك برخــورد قضایي با آن چيزي كــه ما از آن 
فساد اقتصادي یا جرائم اقتصادي یقه سفيدها 
یاد مي كنيم، صورت گرفت. چند نكته مهم در 
برگزاري این دادگاه وجــود دارد؛ اول اینكه این 
دادگاه باید علني باشد. تأثير اجتماعي دادگاه و 
محاكمه مجرمان فقط به رأي نيست. محاكمات 
زماني بر افكار عمومي تأثير مي گذارد كه جامعه 
شاهد محاكمه باشــد، كيفرخواست را مطالعه 
كند و دفاعيات متهمان و وكالیشان را نيز ببيند 
و بشنود. طرز برخورد قاضي با متهمان و اجراي 
احكام باید در معرض دید افكار عمومي باشــد؛ 
بنابراین، ِصرف اعالم رأي نهایــي دادگاه براي 
افكار عمومي و جامعــه قانع كننده نخواهد بود. 
دادگاه غيرعلني یك امر استثنایي است. صرفا 
2نوع دادگاه است كه باید براساس قانون به شكل 
غيرعلني برگزار شود؛ یكي دادگاه هاي مربوط 
به اعمــال منافي عفت و دیگــري دادگاه هایي 
كه موضوع آنهــا به امنيت ملي مربوط اســت. 
پرونده هاي مربوط به جرائم اقتصادي هيچ كدام 
مشمول این دو استثنا نيستند و دادگاه رسيدگي 

به آنها باید به صورت علني برگزار شود.
به جز دادگاه هايي كه طي 2سال 
گذشته در شعب ويژه رســيدگي به جرائم 
اخالل در نظام اقتصادي برگزار شــده اند، 
دادگاه ها عموما به صورت غيرعلني برگزار 
مي شوند. آيا غيرعلني بودن دادگاه ها مبناي 

قانوني دارد؟ 
بنده شــخصا دليــل حقوقي بــراي برگزاري 
دادگاه هاي غيرعلني به جز 2مورد اســتثنا كه 
اشــاره كردم، ســراغ ندارم. دليلي وجود ندارد 
دادگاه رســيدگي به یك اتهام اخالل در نظام 
اقتصادي، اختالس یا ارتشــا به شكل غيرعلني 
برگزار شود. رسيدگي به هيچ یك از این جرائم 
مغایر با اخــالق و عفت عمومي یــا منافع ملي 
نيســت؛ بنابراین باید دادگاه مربوط به آنها به 
شكل علني برگزار شــود، اما ما شاهد بودیم كه 
رسيدگي به جرائم مشــابه مالي و اقتصادي در 
موردي خاص به صورت علني و در مورد خاص 
دیگر به صورت غيرعلني برگزار شــده اســت. 
براي مثال دادگاه اكبر طبــري، علني و دادگاه 
قائم مقام شهردار اسبق تهران به صورت غيرعلني 
برگزار مي شود. درباره عيسي شریفي گفته شده 
اســت كه اتهامات وي به دليل وابستگي اش به 
نيروهاي مســلح در دادگاه نظامي و غيرعلني 
برگزار مي شــود. این در حالي است كه اتهامات 
مالي وي خارج از وظایف نظامي بوده و ارتباطي 
با عضویت او در نيروهاي مسلح ندارد؛ بنابراین 

به نظر نمي رسد كه رسيدگي علني به اتهامات او 
مغایرتي با امنيت ملي داشته باشد یا منافي عفت 

عمومي باشد.
برداشته شــدن انحصار وكالت 
يكي از موضوعاتي است كه براي دور جديد 
دادگاه هاي اســتجازه اي لحاظ شده است. 
پيش از اين شرايط براي انتخاب وكيل توسط 
متهمان به چه شكل بود و چه تغييراتي در اين 

زمينه اعمال خواهد شد؟
محدود كردن حق انتخاب وكيل براي متهمان با 
اصول دادرسي عادالنه سازگار نيست. متهم باید 
این حق را داشته باشــد كه وكيل مناسب براي 

خود انتخاب كند. در موارد خاص متهماني كه به 
سبب اتهاماتشان با مجازات احتمالي اعدام مواجه 
هستند و تمایل به انتخاب وكيل ندارند، در این 
صورت دادگاه از یك وكيل تسخيري براي آنها 
استفاده مي كند. برداشتن محدودیت و انحصار 
وكيل براي متهمان در استجازه جدید، گام خوب 

و مثبتي است.
سخنگوي قوه قضاييه اشاره كردند 
كه دور جديد دادگاه هــاي ويژه به پرونده 
متهمان دانه درشــت و جرائم اخالل عمده 
و مؤثر بر زندگي و معيشت مردم رسيدگي 
خواهد كرد. مالك و معيار حقوقي دانه درشت 

بودن متهم و تشخيص آن چيست؟
كلماتي مانند »دانه درشت« فاقد معناي حقوقي 
هستند و تعریف روشــني در قوانين ندارند. از 
مقامات قضایي توقع آن مــي رود كه از واژگان 
دقيق حقوقي اســتفاده كنند. »دانه درشــت« 
كلمه اي محاوره اي است كه امكان تعيين مصداق 
براي آن وجود ندارد. اســتفاده از واژه »عمده« 
براي اخالل در نظام اقتصادي نيز معناي حقوقي 
ندارد. نمي توان مشــخص كرد كه »عمده« چه 
عددي اســت و چگونه قابل تشــخيص است: 
10ميليارد؟ 100 یا 1000ميليارد؟ اســتفاده 
از این تعابير كلــي و غيرحقوقي در مرحله اجرا 
هم موجب ابهام مي شود. در آیين دادرسي باید 
از واژگان دقيق و مالك هــاي قابل اندازه گيري 
استفاده كرد كه هم محاكم، هم متهمان و وكال 
و هم مردم عادي تكليف خود را بدانند. از سوي 
دیگر، مالك هاي تشخيص اخالل جزئي و عمده 
باید كيفيت جرم را هم درنظر بگيرد؛ براي مثال 
عدد و ميزان اخالل در حــوزه دارو كه با جان و 
سالمت مردم در ارتباط است با اخالل اقتصادي 
به واســطه فعاليت متهم در حوزه آهن متفاوت 

است.
موضوع ديگري كــه در ارتباط با 
دور جديد دادگاه هاي اســتجازه اي مطرح 
شده است، توسعه صالحيت دادگاه و تجميع 
صالحيت دادگاه انقالب و كيفري 1 و 2 است. 
اين توســعه صالحيت به چه معناست و چه 

اختياراتي به دادگاه ها مي دهد؟
به نظر مي رسد كه این تصميم به منظور كاستن 
از موانع و تشریفات غيرضروري محاكمات اتخاذ 
شده است كه مي تواند گام مناسبي براي تسریع 
در رسيدگي ها باشد و از اطاله بي مورد دادرسي 

جلوگيري كند.
طي 2ســال گذشــته برخي از 
انتقادات به دادگاه هاي ويژه مبني بر ناديده 
گرفته شــدن حقوق متهمان مانند قطعيت 
احكام و نداشتن حق اعاده دادرسي مطرح 
مي شــد. باتوجه به اصالحيه هاي صورت 
گرفته، به نظر شــما آيا تغييراتي در زمينه 

حقوق متهمان اعمال خواهد شد؟
یكي از اصــول دادرســي عادالنه رســيدگي 
2مرحلــه اي و حــق تجدیدنظرخواهي براي 
متهمان است؛ متهم حق دارد كه پس از صدور 
راي، اعتــراض كند و در مرجــع تجدیدنظر به 
اعتراض او رســيدگي شــود، اما در دادگاه هاي 
ویژه مفاسد اقتصادي، رسيدگي یك مرحله اي 
پيش بيني شده است؛ اینكه براي مجازات اعدام 
استثنا قائل شده و امكان تجدیدنظرخواهي دیده 
شده است، امر قابل قبولي اســت. درباره اینكه 
در سيســتم هاي حكومتي، مجرمان اقتصادي 
مستحق تنبيه و مجازات قانوني هستند، تردیدي 
وجود ندارد، اما این مســئله باعث نخواهد شد 
كه دادرســي آنها از اصول حقوقي دادرســي 
عادالنه تبعيت نكند. پس بهتر اســت كه حق 

تجدیدنظرخواهي حتي براي این دسته از افراد 
نيز محفوظ بمانــد. در این صــورت مي توانيم 
مدعي باشــيم كه قدرت اقناع كنندگي محاكم 
و آراي دادگاه براي افــكار عمومي افزایش پيدا 

كرده است.
مقامات قضايي گفته اند كه براي 
دائمي كردن شعب ويژه رسيدگي به اخالل 
در نظام اقتصادي، پيشنهادهايي را به مجلس 
براي تصويب قوانين مربوطه ارائه خواهند 
داد. سؤال اين است كه آيا محاكمه اخاللگران 
اقتصادي نيازمند تصويب قوانين جديد است 
و آيا قوانين موجود در ايــن زمينه كفايت 

نمي كند؟
بنده نيــاز خاصي بــراي قانونگــذاري جدید 
نمي بينم؛ با همين قانون آیين دادرسي كيفري 
موجود مي توان محاكمات را با كيفيت باال انجام 
داد، اما اگر قرار باشــد كه از طریق استجازه این 
تغييرات اتفاق بيفتد، همان بهتر است كه قانوني 
در این زمينه تصویب شــود. مــوارد مربوط به 
آیين دادرســي اموري اســت كه باید مطابق با 
قانون انجام شود. قانون هم چيزي است كه در 
مجلس به تصویب رســيده باشــد. اگر مقصود 
مسئوالن قوه قضایيه این است كه رسيدگي به 
جرائم كالن و فساد اقتصادي، مقرراتي متفاوت 
از مقررات عمومي آیين دادرسي كيفري داشته 
باشد، مقتضي است كه الیحه اي جدید تدوین و 

پيشنهاد شود و در مجلس تبدیل به قانون شود.

با موافقت رهبر معظم انقالب با درخواست 
رئيس قــوه قضاييه، مهلــت برگزاري 
دادگاه هاي ويژه رسيدگي به جرائم اخالل 
در نظام اقتصادي به مدت يك سال ديگر تمديد شد و تا شهريور1400 
برگزار خواهد شــد. به گفته مقامات قضايي، صالحيت دور جديد 
دادگاه ها توســعه پيدا كرده و قرار اســت كه با برخي تفاوت ها و 
اصالحيه ها برگزار شود. بنا بر اظهارات سخنگوي قوه قضاييه، در 
اين دادگاه ها به اتهامات متعدد متهمان يك جا رســيدگي و رأي 
واحد صادر خواهد شد و در استجازه جديد، بر رسيدگي به اتهامات 
دانه درشت ها تمركز خواهد شد. درخصوص اعالم اسامي متهمان نيز 
گويا تغييراتي اعمال خواهد شد؛ چنان كه غالمحسين اسماعيلي 

در اين باره مي گويد: »در دادگاه هــاي قبلي اين اجازه بود كه همه 
اسامي را اعالم كنيم، اما از اين به بعد اسامي متهمان اقتصادي طبق 
فرايند قانوني اعالم مي شود.« درباره دور جديد دادگاه هاي ويژه و 
تفاوت هاي آن با دور قبلي، برخي ابهامات و سؤال هايي مطرح است 
كه با كامبيز نوروزي، حقوقدان در ميان گذاشــته ايم. او مي گويد: 
وضعيت جرائم بزرگ يا جرائم يقه سفيدها در كشور، بحراني است. 
فساد مالي اشكال بسيار مخربي به خود گرفته است. تشكيل شعب 
ويژه هم با توجه به اين شرايط صورت گرفته است، اما نكته بسيار 
مهم اين است كه در مبارزه با فساد نبايد تبعيض وجود داشته باشد 
و هر فردي در هر مقام و موقعيتي اگر مرتكب فساد مالي شد، بايد 

دادگاه های ويژه مبارزه با فساد به دليل  پايان مهلت استجازه رهبري از 22 مردادماه برگزار نمي شد.    عكس: خبرگزاري ميزانمورد تعقيب، محاكمه و مجازات قرار گيرد.

   در مبارزه با فساد نبايد تبعيض وجود داشته باشد
نوروزي: وضعيت جرائم بزرگ يقه سفيدها در كشور، بحراني اســت. فساد مالي اشكال بسيار 
مخربي به خود گرفته است. تشكيل شــعب ويژه هم با توجه به اين شرايط صورت گرفته است. 
اما نكته بسيار مهم اين است كه در مبارزه با فســاد نبايد تبعيض وجود داشته باشد و هر فردي 

در هر مقام و موقعيتي اگر مرتكب فساد مالي شد، بايد مورد 
تعقيب، محاكمه و مجازات قرار گيرد. روندهاي مبارزه با 

فساد نبايد به ابزار سياسي تبديل شود. نگاه سياسي 
به فرايند مبارزه با فساد آسيب خواهد زد. همچنين 
علني بودن محاكم مهم است. متهمان بايد در انتخاب 
وكيل آزادي عمل داشته باشند و وكال هم بايد از تمام 

حقوق قانوني براي دفاع از موكالن خود بهره مند باشند. 
در اين صورت، افكار عمومي نسبت به اجراي عدالت قانوني 
در دادگاه ها اطمينان و اعتماد بيشتري پيدا خواهد كرد و 

در نهايت محاكمات اثر بهتري بر جامعه خواهد گذاشت.

اصغر صوفي
خبر نگار
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مهديهتقويراد
خبر نگار

 بيــش از 7 ماه از همزیســتي 
ویروس كرونا با مــردم جهان گزارش

مي گذرد. در این مدت ســبك 
زندگي بســياري از افراد تغيير كرده و تعدادي 
دیگر نيز بعد از چند ماه رعایــت پروتكل هاي 
بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي باالخره به 
زندگي برگشتند و پذیرش ریسك ابتالي به این 

ویروس را به خانه نشيني ترجيح دادند.
ماه هاي طوالني خانه نشيني، دوري از اعضاي 

خانواده، محروميت از تفریحاتي كه سال ها به 
آن عادت كرده بودیم، شــرایط پرفشاري را از 
نظر روحي براي همه ما پدید آورده اســت. كم 
نيســتند افرادي كه این روزها با طوالني شدن 
ماجراي كرونا و پيامدهایش مي گویند كه از نظر 
روحي و رواني فشار بيشتري را تجربه مي كنند. 
متخصصان حــوزه ســالمت روان مي گویند: 
پيامدهاي گسترده كرونا بر همه وجوه زندگي 
و ساختارهاي كالن موجب شده، توجه به ابعاد 
اجتماعي و فردي كرونــا كمتر مورد توجه قرار 

بگيرد.
از نيمه شهریور بازگشایي مدارس نيز مزید بر 

علت شده و اضطراب و نگراني ناشي از احتمال 
ابتالي دانش آموزان به این ویروس بيشتر از قبل 
شدت گرفته اســت. مردم كشور ما نيز همانند 
مردم سایر كشورهاي جهان 7 ماه پر از اضطراب 
و استرس را پشت سر گذاشته اند و با اطالعات 
كمي كه درخصوص این ویروس وجود دارد هنوز 
مشخص نيست، زمان خالصي از این ماجرا چه 

زماني  فرا مي رسد.
محمد حاتمي، رئيس ســازمان روانشناسي و 
مشاوره به همشهري مي گوید، كرونا بدون هيچ 
پيش زمينه قبلي دنيا را درگير خودش كرد و این 
مسئله باعث شده استرس و فشار زیادي به مردم 

و البته كادر درمان وارد شود.
او معتقد است جامعه در زماني كه با بحران كرونا 
دست به گریبان بوده اطالعات به موقع و مناسبي 
را كه بتواند به آرامش و سالمت روان افراد مختلف 

كمك كند را دریافت نكرده است.
حاتمي مي گویــد: »دادن اطالعات صحيح و 
به موقع مي تواند از بروز بسياري از آسيب هاي 
روحي و رواني جلوگيري كند اما در اوایل شيوع 
این ویروس، اطالعاتي كه در سطح ملي و فراملي 
به مردم داده شــد، انتظاري در مردم ایجاد شد 
كه در مدت زمان كوتاهي كرونا تمام مي شــود 
و وارد پساكرونا مي شویم درحالي كه االن بعد از 
7 ماه وضعيت كرونا بهتر كه نشده، بدتر هم شده و 
استان هاي زیادي با وضعيت قرمز و هشدار درگير 
این بيماري هستند و شهروندان زیادي هم در اثر 

ابتالي به این بيماري فوت كرده اند«.
به گفته او، این وضعيت عــوارض رواني زیادي 
مي تواند ایجاد كند كه افســردگي، اضطراب، 
اختالالت سوگ و اســترس ازجمله این موارد 
است. این در حالي اســت كه االن در تمام دنيا 
درخصوص كرونا در ابهام قــرار داریم و همين 
شرایطي كه روشن نيست مسائل رواني را تشدید 

مي كند.

حاتمي بــا انتقاد از كم توجهي ســتاد كرونا به 
مسائل رواني ناشي از شيوع ویروس كرونا، گفت: 
»ستاد كرونا متأسفانه اصال به مسئله عوارض 
رواني این مسئله توجهي ندارد. در ابتداي شيوع 
ویروس پيشنهادهایي در قالب دو نامه به شخص 
رئيس جمهور داده شــد مبني بر اینكه شرایط 

كرونایي عوارضي را 
به دنبــال دارد و باید 
تمهيداتي براي آن 
اندیشيده شود. بر این 
اساس پيشنهاد دادیم 
تا ستاد ویژه اي ذیل 
اجتماعي  كميتــه 
وزارت كشور تشكيل 
شــود و تحليل ما بر 
این بود كه خشــم 
نهفته اي درون مردم 
وجــود دارد كه باید 
این مسئله رصد شده 

و راهكارهایي براي آن دیده شــود. مشــاوران 
رئيس جمهوري نيز بر این مسئله صحه گذاشتند 
و جناب روحاني در نامه اي به وزارت بهداشــت 
دستور تشكيل این ستاد را داد اما وزارت بهداشت 
با عنوان این مسئله كه خودمان این كار را انجام 

مي دهيم از تشكيل این ستاد سر باز زد«.
به گفته او، اگر چه وزارت بهداشــت در زمينه 
درمان، اقدامات بي نظيري را در كشــور انجام 
داده اما مســائل مربوط به روان مردم مربوط به 

مسئله پيشــگيري اســت، این در حالي است 
كه ویروس كرونا كاركرد اجتماعي دارد و باید 
از متخصصان علــوم رفتاري، روانشناســان و 
روانپزشكان درخصوص آن بهره گرفت. مردم 
در این ایام نياز دارندكه با آنها حرف زده شود و 
سبك زندگي شان را تغيير دهند و توجه بيشتري 
به خودمراقبتي داشته 
باشند اما این مسائل 
تحت تأثير شــرایط 
عمومي كشــور براي 
مهار بحــران كرونا به 

حاشيه رانده شد.
حاتمي با ابراز تأسف 
نتيجــه  اینكــه  از 
بي توجهــي بــه این 
موضوع رشد اختالالت 
و آسيب هاي مختلف 
در جامعــه اســت، 
مي افزاید: »اكنون با 
ســيلي از اختالالت درجامعه روبه رو هستيم 
كه نگراني هاي زیــادي را بــراي متخصصان 
ایجاد كرده اســت، االن ما زمان زیادي را براي 
پيشگيري از دست داده ایم اما باز هم مي شود در 
كوتاه ترین زمان ممكن این ستاد ویژه تشكيل 
شود و با حمایت نهادها و سازمان هاي مربوطه 
پروتكل هاي مربوط به مناطق مختلف كشــور 
تدوین و در كنار فرهنگســازي،  این پروتكل ها 
اجرایي شود«. رئيس ســازمان روانشناسي و 

مشــاوره مي گوید: همانطور كه رعایت مسائل 
بهداشــتي، رعایت فاصله گــذاري اجتماعي، 
مراقبت هاي فردي و جمعي بایــد در زندگي 
همه ما جریان داشــته باشد، خدمات مناسب 
براي بهداشت و سالمت روان هم باید دریافت 
كنيم؛»ما حتما نيازمند تغيير در سبك زندگي 
خود هستيم و همانطور كه كرونا هر روز تغيير 
ماهيت مي دهد ما نيز باید سبك زندگي خود را 
با این ویروس هماهنــگ كنيم و در عين حال 
این امكان وجود داشته باشد كه مردم بتوانند از 
مشاوره هاي روانشناسي استفاده كنند«. در این 
ميان گروه هایي هستند كه نيازمند مراقبت هاي 
بيشتري ازجمله در زمينه سالمت روان هستند 
مثل كودكان و ســالمندان اما این گروه ها هم 
خدمات و حمایت هاي مناســبي در این دوره 
بحراني دریافت نكرده انــد. ارزیابي كودكان از 
شرایط كنوني با ارزیابي بزرگساالن تفاوت دارد، 
بچه ها تصور مي كنند كرونا حادثه مهمي است 
كه دیگر نمي توانند با وجود آن به زندگي اوليه 
برگردند و این ویروس قابل كنترل نيست همين 
باعث مي شود تكانه هاي رفتاري در آنها بيشتر از 
بزرگساالن باشد. كودكان و نوجوانان نيازمند 
این هستند كه ارتباطات جمعي داشته باشند. 
با دوستان خود به تفریح و گردش بپردازند اما 
كرونا براي آنها نيز محدودیت هایي را ایجاد كرده 
است و باید با انجام كارهاي جمعي ضمن رعایت 
پروتكل هاي بهداشتي شــرایط را براي زیست 

مناسب تر آنها فراهم كرد. 

  اضطراب ناشي از ويروس كرونا  در صدر مشكالت
بهزادوحيدنيا،معاونمشاورهوامورروانشناختيسازمانبهزيستيبابياناينكهاز
ابتدايشيوعكروناتماسهايمردميباخط1480بهزيستيافزايشقابلمالحظهاي
داشتهاستبههمشــهريميگويد:»درابتدايشــيوعويروسبيشترتماسها
درخصوصاضطرابوترسناشيازابتاليبهاينبيماريبودودرادامهدردورنجناشي
ازابتالبهبيماريوسوگدررتبههايبعديقرارداشتندومشكالتناشيازقرنطينهو
ازدستدادنشغلومشكالتاقتصاديپيشآمدهدراغلبتماسهاديدهميشد«.
بهگفتهاو،اطالعرسانيدربارهشيوههايارسالپيامكومعرفيخط1480همباعث
شدهتعدادبيشتريازمردمبااينسازمانارتباطبگيرند؛»بعدازاطالعرسانيهاي
انجامشدهدراينخصوصشاهدافزايشتماسگيرندههابااينخطبوديمكهازابتداي
شيوعكروناتاكنونيكميليونو108هزارو628تماسدركلكشوربااينخطگرفته
شدهكهازاينتعداد57هزارو2تماسمربوطبهمسائلمربوطبهكرونابودهاست«.او
ادامهميدهد:»دراينتماسهابيشتريننگرانيهاازابتاليبهبيماريوترسازمرگ
وترسازآيندهمبهممطرحميشد.واختالفاتخانوادگيمربوطبهرعايتنكردن
مواردبهداشتيومسائلومشــكالتاجتماعيواقتصاديناشياركرونانيزمطرح
ميشد«.براساسگفتههايمعاونامورروانشناختيسازمانبهزيستيكشور،يك
هزارو646تماسنيزمربوطبهكادردرمانيكشوربودهكهدراينتماسهامسائلياز
قبيلنگرانيدرخصوصارتباطمستمربابيمارانمبتالبهكرونا،تداومشرايطكروناو
فشاركاريكهاينافرادتحملميكنند،دوريازخانوادهونگرانيازانتقالويروسبه
داخلخانوادهمطرحميشود.آنطوركهوحيدنياميگويد:ازابتدايشيوعكروناميزان
تماسهانسبتبهسالقبلافزايشداشتهودرمقابلميزاناطالعرسانيدرخصوص

خطوطمشاورهتلفنيومطالباتمردمينيزبيشترشدهاست.

ث
مك

نقد و نظر هيچ برنامه مؤثري براي مراقبت از سالمت روان مردم و گروه هاي آسيب پذیر در بحران كرونا اجرا نشده است

 شوريده حاالن كرونا
    معاون مشاوره و امور روانشناختي سازمان 
بهزیستي:  هراس از كرونا، مشكالت سوگ و 

فشارهاي اقتصادي؛ 3موضوع اصلي تماس هاي 
مردمي با خطوط مشاوره تلفني بهزیستي است

     رئيس سازمان روانشناسي و مشاوره:  با 
سيلي از اختالالت درجامعه روبه رو هستيم 
كه نگراني هاي زیادي را براي متخصصان 

ایجاد كرده است

نمايشگاهرواييازتاريخحذفزناندرايران
 بخش دوم از مجموعه »شهيدگاه« كه توسط آیدین باقري و حميدرضا علي ثاني 

ساخته و پرداخته شده است، بيست و یكم شــهریور در گالري طراحان آزاد به خبر
نمایش گذاشته مي شود.

به گزارش همشهري، این نمایشگاه چند رسانه اي با فهمي بين رشته اي از پدیده اي تاریخي 
كه در كشاكش جنگ چالدران رقم خورده است، روایت مي شود.

آیدین باقري درباره این نمایشــگاه مي گوید: بخش دوم از مجموعه »شهيدگاه«، پروژه اي 
بلندمدت است كه این بار بر دوره صفویه متمركز شده است. شهيدگاه نه بازنمایي گورستان یا 

گورنگاري بلكه در پي چرایي حذف روایت زنانه از چند و چون این نبرد است.
وي مي افزاید: در خالل بررسي اسناد مربوط به این دوره متوجه این نكته شدم كه در خالل 
جنگ چالدران به روایت برخي سفرنامه ها عده اي از زنان دوشادوش مردان جنگيده و كشته 
شده اند كه دست كم در تاریخ نویسي این دوره غایب و مغفول مانده است. آیدین باقري درباره 
چرایي پرداخت این موضوع و همچنين بهره گرفتن از بازنمایي ذیل هنر معاصر این گونه توضيح 
مي دهد: من یك جامعه شناس هستم، اما تخصص من به این معني نيست كه لزوما ابزارهاي 
بياني محدود به پژوهش و ارائه كتاب و مقاالت باشد، كما اینكه شهيدگاه نيز ماحصل پژوهشي 
طوالني مدت اســت. براي هرگونه تفكر بنا رشته اي صرف تغيير رسانه مكفي نيست و الزمه 
ورود، تبحر یافتن در هركدام از ميدان هاست براي جامع دیدن و منظري ساختن كه امكان 
تعامل را ایجاد كند. او ادامه مي دهد: شهيدگاه، روایت فقدان روایت هاي زنانه است كه همواره 
در سيطره عقل مذكر دیده ، پرداخته و توصيف شده اند؛ بي آنكه مجالي براي بازگویي وجود 
داشته باشد. هر فردي مي تواند مصداق هاي آن را نه در گذشته اي دور، بلكه در وضعيت معاصر 
و حتي امروز آن را حس كند، امري كه تمامي دســت اندركاران نظام دانش مي بایست به آن 
توجه كنند، بلكه بتوان روزنه اي گشود براي یافتن روایتي غيرمغرضانه و همچنين تالش براي 
برهم زدن مناسباتي كه مداوما خود را توليد و بازتوليد مي كند. چه بسا بتوان با ایجاد اندك 

اختاللي در برهه هایي تاریخي اندكي فضا را عادالنه تر كرد.

فقدانمهارتتابآوري

روان پریشي و اختالالت روان رایج در 
جامعه، نشان دهنده بخشي از شرایط 
اجتماعي مردمان آن جامعه اســت؛ 

در واقع آنچه بر جامعه مي گــذرد به نوعي در ایــن اختالل ها و 
بيماري ها  نمایان مي   شــود. به همين دليل اســت كــه در ميانه 
بحران ها، تعداد زیادي از مردم با عالئم  و اختالالت مشابهي ممكن 
است به روانپزشكان مراجعه كنند. در زمانه بحران، مسائلي مانند 
افسردگي، روان پریشــي و تبعات منفي آن ازجمله خودكشي در 
جوامع نمود بيشــتري پيدا مي كند. در شــرایط كنوني با وجود 
كرونا جامعه ما از نظر آســيب هاي اجتماعي در وضعيت سختي 
قرار گرفته  و به تبع آن، چالش هاي روحي و رواني نيز در باالترین 

حد خود قرار دارد.
روانپزشــكان بر این باورند كه بحران هــاي اجتماعي خود را در 
همه شئون زندگي مردم نشــان مي دهد و به این دليل است كه 
در بررسي هاي بين المللي ارتباط مســتقيمي ميان بحران هاي 
اجتماعي با چالش هاي روحي و رواني مردمــي كه با آن درگير 
هستند، وجود دارد. در این شرایط آمار شيوع بيماري هاي روحي 
و رواني و تبعات ناشــي از آن مانند خودكشي از ميانگين جهاني 
باالتر مي رود، هرچند ممكن است متوليان و مسئوالن امور از ارائه 
آمارها خودداري كنند یا دست كم از شفاف كردن آن بپرهيزند. 
هنگامي كه چنين شــرایطي رخ مي دهد، احساس شرمندگي، 
سرخوردگي اجتماعي و اضمحالل روحي و رواني در افراد  تقویت 
شده و برجسته مي شود؛ به گونه اي كه این موضوع مي تواند منجر 
به تصميم گيري براي خودكشــي خصوصــا در برخي گروه هاي 
ســني مانند جوانان و نوجوانان شــود. اما چه باید كرد تا بتوان 
آمار مربوط به  خودكشي كاهش یابد و تاب آوري را افزایش داد؟ 
موضوع خودكشــي و ميل به آن مانند بسياري دیگر از معضالت 
نيازمند ارائه برنامه هاي مدون پيشگيرانه و درماني است. در حوزه 
پيشگيري باید مسئوالني كه در این بخش فعاليت دارند، موضوع 
ارائه آموزش هاي مشاوره اي هدفمند، مستمر و گسترده را براي 
گروه هایي كه بيشــتر از دیگران در معرض آسيب هاي اجتماعي 
و روان پریشــي هاي پس از آن قرار دارند، در دســتور كار خود 
قرار دهند. ازســوي دیگر، در حوزه درمان نيز باید كساني را كه 
تحت تأثير بحران هاي اجتماعي و كاهش تاب آوري دچار مشكل 
شده اند، با استفاده از خدمات روانپزشكي تحت درمان قرار داد. 
در عين حال، باید پذیرفت تا زماني كه علت هاي زیادي مانند فقر، 
آسيب هاي اجتماعي، جنایت و جرم، فروپاشي اقتصادي و ده ها 
عامل ویران كننده روحي و رواني دیگــر در جامعه وجود دارد و 
مردم آثار منفي ناشي از آن را هر روز در زندگي احساس مي كنند، 
نمي توان در حوزه پيشــگيري از خودكشــي به موفقيت زیادي 
دست پيدا كرد. وقتي ثروت و پس انداز مردم در یك لحظه نصف 
مي شود، صحبت از اینكه به فكر پيشــگيري و درمان و خدمات 
بهداشــتي كنيم، شــاید صحبت و ایده عملياتــي و قابل قبولي 
به نظر نرسد. احساس اميدواري در چنين شرایطي رهایي بخش 
و نجات دهنده است اما اميد به عوامل زمينه اي بسياري نياز دارد 
كه ازجمله این عوامل زمينه اي، اعتماد است. هنگامي كه اعتماد 
به دالیل مختلف در جامعه كمرنگ شــود، عوامل تخریب كننده 
پررنگ تر شــده و با افزایش بي اعتمادي بســترهاي كافي براي 
وقوع پدیده اي مانند خودكشي كه رفتاري خود ویرانگرانه است، 
شكل مي گيرد. متأسفانه در شرایط كنوني اميد و اعتماد عمومي 
در جامعه ایران بســيار كاهش یافته؛ به گونــه اي كه نااميدي را 
مي توان  در سطوح جامعه احساس كرد. از آن تأسف بار تر اینكه 
عواملي مانند بحران اقتصادي و شــيوع ویروس كرونا نيز به این 
موضوع بيش از گذشــته دامن زده اســت. هرچه انباشت آینده 
در پيش رو بيشتر شــود، نقش اميد براي جوان ها و نوجوانان كه 
به آینده اميدوارترند، بيشتر مي شــود اما اگر جوانان و نوجوانان 
براي خود آینده خوبي پيش بيني نكنند، احساس اميدواري آنها 
نيز كاهش پيدا كرده و استمرار این وضعيت مي تواند به نااميدي 
عمومي در جامعه منجر شــود. اگر اميد به نااميدي تبدیل شود، 
افراد دچار افسردگي شــده و در مقابل هر پدیده اي تاب و تحمل 
خود را از دســت داده و مي توانند مشكالت اجتماعي زیادي رقم 
بزنند.  متأسفانه امروز صنعت ســرگرمي جاي عقل و اندیشه را 
گرفته است و تلویزیون نيز برنامه اي براي آموزش عمومي به مردم 
براي افزایش مهارت تاب آوري در مقابل ناهنجاري ها و نامالیمات 
اجتماعي ندارد. ناهنجاري هایي كه هر روز بيشــتر مي شود و در 

نبود مهارت هاي مدیریت آنها، هر روز قرباني تازه اي مي گيرد.

جامعه در زماني كه با بحران 
كرونا دست به گریبان بوده 
اطالعات به موقع و مناسبي را 
كه بتواند به آرامش و سالمت 
روان افراد مختلف كمك كند 

را دریافت نكرده است

دل
ا عا

مون
ي/ 

هر
مش

س: ه
عك

غالمحسنمعتمدي
روانپزشك
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بازار پارچه همچنان در رکودشروع سال تحصیلی بازار گوشی و تبلت را تکان دادقیمت های باال در قصابی ها با وجود فراوانی گوشت

با اینكه جمعيت باالي دام سبك و سنگين مازاد كشور به معضلي براي دامداران تبدیل شده و كمبودي در 
زمينه گوشت قرمز وجود ندارد قيمت این محصول در بازار همچنان روند افزایشي دارد. به گزارش همشهري، 
از سال گذشته و به دنبال شرایط مناســب آب و هوایي و بارندگي در كشور با افزایش جمعيت دام سبك و 
سنگين مواجه بودیم كه این امر در شرایط ممنوعيت صادرات، رشد ۵0درصدي هزینه پرواربندي، شيوع 
بيماري كووید-19 و همچنين كاهش تقاضا در بازار به دليل افت قدرت خرید مصرف كنندگان مشكالت 
بزرگي را براي توليد كنندگان دام كشور ایجاد كرد. به منظور كاهش زیان توليدكنندگان خرید تضميني دام 
در دستور كار قرار گرفت كه بر این اساس به گفته رئيس شوراي تامين كنندگان دام كشور طي 2ماه گذشته 
تاكنون حدود 2هزار تن گوشت گوساله توسط شركت پشتيباني امور دام از دامداران خریداري شده است. 
منصور پوریان در این زمينه گفت: از ابتداي زمان خرید تاكنون هر كيلوگرم گوشت گوساله فرآوري و منجمد 
با قيمت ۷2 هزار و ۵00 تومان از دامداران خریداري شده كه كمكي به بخش توليد بوده است. با این حال و 

براساس مشاهدات، قيمت گوشت قرمز گوسفندي و گوساله در بازار همچنان در حال افزایش است.

پارچه فروشان كه هرســال در ماه هاي نزدیك به آغاز سال تحصيلي بخشــي از فروش شان را مدیون 
خریدهاي توليدي هاي روپوش مدارس بودند امســال و با كاهش چشــمگير این سفارش ها همچنان 
بازارشان در ركود است. به گزارش همشــهري، تعطيلي مدت دار و طوالني مراسم و جشن ها با كاهش 
تقاضاي خرید لباس و پارچه تاثير زیادي بر بازار پارچه گذاشته و زیان این صنف را به دنبال داشته است. 
رئيس اتحادیه بنكداران و طاقه فروشــان پارچه در این زمينه گفت: با شــيوع كرونا با تعطيلي مشاغل 
به صورت چشمگير مواجه نبوده ایم اما از اسفند تاكنون بازار در ركود كامل است. امير قدیمي نژاد افزود: 
در موقعيتي هستيم كه معموال باید فروش خوبي داشته باشيم، زیرا در این زمان از سال پارچه هایي كه 
براي مدارس تهيه مي كردند و لباس هاي كادر آموزش باید به فروش مي رسيد، اما اكنون سودي در آن 
زمينه نكرده ایم و با كاهش ۵0درصدي فروش مواجه بوده ایم. این گفته رئيس اتحادیه بنكداران پارچه 
در حالي است كه براساس مشاهدات ميداني بازار پوشاك با شيب مالیمي از افزایش خرید مواجه بوده و 

به نظر مي رسد این موضوع بر بازار پارچه نيز اثرات مثبت خود را داشته باشد.

آموزش مجازي در ســال تحصيلي  جدید و نياز باالي خانواده ها به گوشــي و تبلت بــراي ادامه آموزش 
فرزندانشان از طریق اپليكيشــن هاي قابل نصب بر گوشي هاي هوشمند باعث شد با شروع سال تحصيلي 
قيمت انواع گوشي هوشمند و تبلت در بازار افزایش یابد. به گزارش همشهري، براساس مشاهدات ميداني 
قيمت گوشي هاي تلفن همراه و انواع تبلت در حالي در 2 هفته اخير بين 10 تا 1۵ درصد گران شده كه آنها 
مهم ترین ابزار براي آموزش مجازي ميليون ها دانش آموز به شمار مي روند. با این حال مدیر روابط عمومي 
انجمن واردكنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبي با تأكيد بر اینكه نياز بازار به موبایل تامين شده و در این 
زمينه مشكلي و كمبودي نداریم، گفت: مشكالت ثبت سفارش تلفن همراه از اوایل مردادماه به حداقل رسيد 
و هرچند مشكالتي هنوز وجود دارد اما نسبت به گذشته وضعيت رو به بهبود رفته است. ضمن اینكه تعداد 
زیادي از گوشي هایي كه در گمرك مانده بود نيز ترخيص شد. محمدرضا عاليان با بيان اینكه عامل افزایش 
قيمت موبایل نوسانات قيمت ارز است، اضافه كرد: قيمت تلفن همراه با قيمت ارز رابطه مستقيم دارد و با 
توجه به قيمت صعودي ارز در یك ماه و به ویژه 2 هفته اخير، قيمت تلفن همراه نيز تحت تأثير قرار گرفته است.

قیمت فروش انواع چرخ خیاطی در سایت های فروش آنالین  قیمت فروش انواع گوشت قرمز در میادین میوه و تره بار   قیمت انواع گوشی هوآوی در بازار تهران

فوت وفن

راسته بازار

ایــن روزهــا ســينماي خانگــي بخش 
جدایي ناپذیــر از سيســتم هاي صوتي و 
تصویري موجود در منازل اســت. اما یك 
سينماي خانگي خوب چه مشخصاتي دارد و 
چه نكاتي را در خرید آن باید درنظر گرفت؟ 

این مطلب به این پرسش ها پاسخ مي دهد.
  بودجه مورد نظر را مشخص كنيد. این 
یك اصل مهم هنگام خرید هر كاالیي است. 
خریدار باید بودجه مورد نظر را براي خرید 
سينماي خانگي مشخص كند و همچنين 
از ميان برندهاي موجود در بازار یك برند را 
انتخاب كند. نكته اي كه ذكر آن الزم به نظر 
مي رسد این است كه بهتر است پخش كننده 
خود را از برندي انتخاب كنيد كه تلویزیون 
خود را انتخاب كرده اید. با این كار تلویزیون 
و پخش كننده در كنار یكدیگر بسيار زیبا به 

چشم مي آیند.
  به سيستم پخش سينماي خانگي توجه 
كنيد. قبال اكثر سينماهاي خانگي موجود 
در بــازار تنها پخــش كننده هاي DVD و 
VCD بودند. اما اینــك با عرضه مدل هاي 
جدید بــه بازار سيســتم هاي ســينماي 
خانگي معموال از دیسك هاي بلو-ري این 
پخش كننده ها عالوه بر اینكه لذت تماشاي 
تصاویر سه بعدي را براي كاربرانشان فراهم 
مي آورند بلكه از لحاظ ظاهري هم طراحي 

زیبایي دارند و پنل هاي باریكي دارند.
  به اســپيكرها به انــدازه پخش كننده 
اهميت دهيــد. این یك حقيقت اســت 
كــه مهم ترین قســمت یك ســينماي 
خانگي اسپيكرهاي آن اســت. هم اكنون 
سيســتم هاي ســينماي خانگي در انواع 
گوناگون سيســتم هاي 1/2كاناله، 1/۵و 
1/۷كاناله در بازار موجودند كه سيســتم 
1/2كاناله از 2 اســپيكر و یك ساب ووفر 

تشكيل شده است.
   ورودي و خروجي هــاي دســتگاه را 
شناســایي كنيد. هنگام خرید سيســتم 
ســينماي خانگي به پورت هاي ورودي و 
خروجــي توجه ویژه اي داشــته باشــيد. 
هم اكنون اكثــر پخش كننده هاي بلو-ري 
یك ورودي و یك خروجي HDMI دارند. اما 
بعضي از این پخش كننده ها داراي 2 ورودي 

و 2خروجي هستند.
   به قابليت هایي كه در محل زندگي تان 
كاربرد دارد، توجه كنيد. پخش كننده هاي 
بلو-ري را مي توان از طریق كابل شــبكه 
به اینترنت متصل كرد. اگــر هم این كار را 
دوست نداشته باشــيد مي توانيد از شبكه 
 Wi-Fi اینترنت بي ســيم یا به اصطــالح
استفاده كنيد، البته پخش كننده باید از این 

سيستم پشتيباني كند.

مركز خرید آســمان یكي از مراكز خرید 
معروف تهران محسوب مي شود. این مركز 
خرید كه كاالهاي مختلفي را به مشتریان 
خود عرضه مي كند، سال هاي زیادي است 
كه جزو انتخاب هاي اول پایتخت نشينان 
به ویژه ســاكنان محدوده مركز و شــمال 

تهران براي خرید است.
   آسمان ونك برجي 13 طبقه در خيابان 
ونك و نخســتين برجي اســت كه در این 
خيابان ساخته شد. گرچه تنها 2 طبقه از 
این پاساژ به فروشگاه ها و مغازه ها اختصاص 
داده شده، اما این موضوع از محبوبيت مركز 
خرید آســمان ونك كم نكرده است و این 
پاساژ همچنان در گروه پاساژهاي معروف 

تهران قرار دارد.
   از 13طبقه این برج، 2طبقه آن تجاري 
و 11طبقه اداري اســت. بخش اداري آن، 
118واحد ۵0تا ۵9متــري دارد. اما اغلب 
6۵واحدهاي تجاري آن پوشاك زنانه عرضه 
مي كنند. این مركز خرید 4طبقه پاركينگ 
دارد؛ اما متأســفانه فضاي پاركينگ براي 
بازدیدكنندگان و مشتریان پاساژ استفاده 
نمي شود و ویژه طبقات اداري برج ساخته 

شده است.
   اكثر مغازه ها و فروشگاه هاي مركز خرید 
آســمان ونك قدمتي باور نكردني دارند و 
مالكان آن از قدیمي هاي این پاساژ محسوب 
مي شوند. اغلب فروشگاه هاي طبقه همكف 
آســمان ونك، در زمينه فروش لباس هاي 
مجلسي فعال هستند. همچنين این پاساژ 
براي خرید كيف و كفش هاي مجلســي و 

رسمي گزینه مناسبي است.
   عــالوه بر لباس، كيــف و كفش كه در 
بيشــتر پاساژها مشترك اســت، در مركز 
خرید آسمان یكي از برندهاي مطرح چيني 
ایران نيز داراي فروشــگاه بزرگي است كه 
محصوالت خاص خــود را در معرض دید 
بازدیدكنندگان قرار داده است. همچنين 
فروشگاه هاي پوشاك سنتي و لوازم دكوري 
منزل در این پاســاژ دایر است كه مي تواند 
تجربه متفاوتي از خرید را براي شما ایجاد 

كند.

5 گام براي خريد سینماخانگي

مرکز خريد آسمان ونك

صنعت پوشــاك بعــد از ســال ها واردات بي رویه و 
قاچاق گســترده، با ممنوعيت واردات و اجراي طرح 
جمع آوري پوشاك فاقد شناســه به منظور مبارزه با 
پوشاك قاچاق، مي رفت نفسي بكشــد و جاني تازه 
بگيرد كه كرونا با كاهش تقاضا از یك ســو و افزایش 
دوباره نرخ ارز و گراني هاي پيامد آن از ســوي دیگر 
بار دیگر عرصه را بــر توليدكنندگان تنــگ كرد.  با 
این حال صنعت پوشــاك ازجملــه صنایعي بود كه 
مي توانســت تهدید كرونا را به فرصت تبدیل كند و 
اعتماد مصرف كنندگان را به دست آورد، اما وابستگي 
صنایع باالدستي این صنعت، ازجمله صنعت نساجي 
به واردات، دست و پاي صنعت توليد پوشاك را بسته 

است.

شرايط بازار خوب نيست
شيوع كرونا درست در زماني كه بازار پوشاك خود را 
براي بهترین فصل فروش آماده مي كرد، بسياري از 
فروشندگان و توليدكنندگان لباس را با زیان بسيار 
سنگيني مواجه كرد و تداوم شــرایط قرنطينه، لغو 
مراسم و مهماني ها و حتي رفت وآمدهاي خانوادگي، 
فروش پوشاك را ماه ها پس از شــروع بحران كرونا 
همچنان در پایين ترین ســطح نگه داشــته و گراني 
مواد اوليه توليد نيز مزید بر علت شده كه این صنعت 
حال و روز خوبي نداشــته باشــد. عضو هيأت مدیره 

اتحادیه توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك درباره 
شرایط كنوني بازار پوشــاك به همشهري مي گوید: 
بازار پوشــاك تحت تأثير دو مؤلفه اســت؛ یكي افت 
تقاضا كه از گذشــته شــكل گرفته و همچنان ادامه 
دارد و دوم مشكل تامين مواد اوليه اي كه براي ادامه 
توليد نياز داریم. مجيد افتخاري با اشــاره به حذف 
بسياري از ســفارش هاي توليد با توجه به تعطيلي 
مدارس مي افزاید: امسال بيشــتر مدارس با توجه به 
شــيوع كرونا و غيرحضوري بودن كالس هاي درس، 
لباس فرم جدید براي دانش آموزان نداشــتند و تنها 
بعضي از مدارس خاص لباس فرم ســفارش دادند، 
به همين دليل توليدكنندگاني كه در زمينه دوخت 
لباس مدارس فعاليت داشتند دچار مشكل شدند و 
سفارش هاي تعدادي از آنها به قدري افت كرده كه با 

بيكاري مواجه شده اند.

گراني شديد مواداوليه
بيش از 80درصد از مواد اوليه توليد پوشاك در كشور 
وارداتي است، حتي نخ؛ چرا كه ایران در زمينه توليد 
پنبه نيز مشكالت بسياري دارد. در ماه هاي اخير بسته 
بودن مرزها و نبود امكان ســفر تجار به كشــورهاي 
آسياي شرقي و تركيه كه تامين كننده عمده مواد اوليه 
صنعت پوشاك كشور است، توليدكنندگان را عالوه بر 
گراني با كمبود اقالم مصرفي هم روبه رو كرده است. 
طي 3 ماه اخير قيمت مواداوليه توليد پوشاك از پارچه 
تا نخ و دیگر اقالم با جهش شدیدي مواجه بوده است. 
به گفته توليدكنندگان از اوایل خرداد قيمت پارچه 
تریكو از كيلویي 6۵ هزارتومان بــه 140 هزارتومان 

  نبود حمايت از صنعت پوشاك
در کنار وابستگي باالي صنعت نساجي کشــور به واردات، فعال نبودن برخي صنايع باالدستي تولید پوشاك به طور مثال 
کارخانه هاي تولید زيپ، اليي، دکمه و نخ، بزرگ ترين ضربه به تولید پوشــاك در کشور ارزيابي مي شود؛ عاملي که باعث 
مي شود اين صنعت با وجود توانمندي باال در حوزه طراحي و تولید در رقابت با تولیدات خارجي میدان را به رقبا واگذار کند. 
اين درحالي است که به باور بسیاري از کارشناسان ارزآوري اين صنعت نه تنها نیاز به تکنولوژي پیچیده اي ندارد بلکه مي تواند 
جايگزيني براي کسري درآمدهاي نفتي کشور باشد. مزيت رونق صنعت پوشاك را مي توان از منظر ديگري نیز مورد توجه 
قرار داد. بررسي ها نشان داده است براي اشتغال يك نفر در صنعت بیش از 360میلیون تومان هزينه الزم است، اما در صنعت 
پوشاك و نساجي به گفته کارشناسان اين حوزه تنها با 90میلیون تومان مي توان اشتغال ايجاد کرد. با اين حال نبود حمايت 
مفید و پايدار از صنعت پوشاك همواره يکي از عوامل رکود اين صنعت عنوان شده و مورد انتقاد فعاالن اين عرصه قرار گرفته 

است. رونق صنعت پوشاك فرصتي براي توسعه صادرات و ايجاد اشتغال است که از دست مي رود.

گرچه ركود ناشي از كرونا زیان سنگيني به صنعت توليد پوشاك وارد كرد اما به نظر مي رسد این صنعت با وجود تمام مشكالت 
موجود و نبود حمایت مؤثر از سوي دولت، رفته رفته خود را بازمي یابد 

عبور صنعت پوشاك از بحران 

دست اندرکاران صنعت پوشاك معتقدند ارزش 
بازار اين صنعت در ايران چیزي در حدود 15میلیارد 
دالر اســت که به داليلي ازجمله نبود استراتژي 
توســعه صنعت، بخش زيادي از آن هنوز و به ناچار در اختیار واردات رســمي و 
غیررسمي است اما گذشته از مشکالت ساختاري ناشي از سیاستگذاري هاي کالن 
که کل بخش صنعت و به تبع آن، صنعت پوشاك با آن مواجه است، آنچه در2سال 

اخیر بیش از پیش صنعت و تولید را زمینگیر کرده، تحريم و افزايش نرخ ارز بوده 
است. صنعت پوشاك و ديگر صنايع وابسته به واردات در 2سال اخیر براي تامین 
مواداولیه با محدوديت هاي بسیاري مواجه بوده اند که اين محدوديت ها هزينه هاي 
تولید را براي آنها چندبرابر کرده است. اين درحالي است که تورم و کاهش قدرت 
خريد، بازار بیشتر صنايع و در حقیقت کل اقتصاد کشور را کوچك تر کرده و کمتر 

مي توان راهي براي جبران هزينه هاي رو به رشد تولید يافت.

چند و چون

تداوم رشد قیمت مسکن در نیمه دوم سال

روند افزايش قیمت مسکن از ابتداي 
امسال شتاب بیشتري به خود گرفت و 
دولت را به اتخاذ تصمیماتي براي کنترل 
وضع موجود وادار کــرد. در آخرين 
تصمیم، انتشار آمار و اطالعات معامالت 
مسکن از ابتداي شهريور ممنوع اعالم 
شد و مردم عمال تابلويي براي رصد تغییرات قیمتي حوزه مسکن 
در اختیار ندارند. با حسام عقبايي، نايب رئیس اتحاديه مشاوران 

امالك تهران در اين زمینه گفت وگو کرده ايم.

ممنوعیت انتشــار اطالعات مربوط به قیمت مسکن 
تأثیري بر وضعیت بازار داشته است؟

ممنوعيت انتشار قيمت متوسط و ميزان معامالت امالك، به نظر من 
نه تنها تأثير كاهشي در كنترل قيمت مسكن ندارد بلكه به ضرر بازار 
نيز هست. قاعدتا ما هيچ گاه از شفاف سازي  در بخش مسكن و به طور 
كلي حوزه اقتصاد ضرر نمي كنيم و هرچه قيمت ها و ميزان معامالت 
براي مردم شفاف تر باشــد و مردم واقعيت هاي بازار مسكن را بدانند، 
بازار شرایط بهتري خواهد داشت. سانســور در ارائه اطالعات، فضا را 
براي سوداگران و سودجویان مهيا مي كند كه از مخفي بودن این آمار و 
اطالعات استفاده كنند و امالك را در شرایطي كه مردم از قيمت واقعي 
آن اطالع ندارند به قيمت غيرواقعي به فروش برســانند. لذا در حوزه 
اقتصاد كالن هرچه شفاف سازي  بيشتر باشد، كمك بيشتري به كنترل 
بازار خواهد كرد. اما درج قيمت مسكن در سایت ها و اپليكيشن ها براي 
اجاره و خرید و فروش كه مدت هاست ممنوع شده، به عقيده من باید 
همچنان ممنوع باشد؛ چون این سایت ها با درج قيمت هاي صوري و 
غيرواقعي و ایجاد جو رواني، موج گراني به راه مي اندازند و در شرایط 

كنوني انتشار قيمت در سایت ها به مصلحت بازار مسكن نيست.
قیمت سازي  در نبود اطالعات واقعي؛ آيا چنین اتفاقي 

را از ابتداي شهريور شاهد بوده ايم؟
قاعدتا نه به طور صددرصد اما این اتفاق در صورت ادامه وضع موجود 
خواهد افتاد. وقتي قيمت واقعي مشخص نباشد و مردم نتوانند از مراكز 
رسمي مثل مركز آمار، وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي اطالعات 
صحيح و واقعي را دریافت كنند، ممكن است در فضایي كه همه  چيز 
برایشان مجهول اســت مورد سوءاســتفاده قرار گيرند و قيمت هاي 
غيرواقعي براي امالك بپردازند. البته مدت زمان كوتاهي از این تصميم 
مي گذرد و هنوز آثار آن به طور كامل مشــخص نشده ولي طوالني تر 

شدن آن مي تواند این اتفاق را تشدید كند.
اخیرا حجم بااليي از سرمايه از بازار بورس خارج شد، 

آيا اين نقدينگي به بازار مسکن وارد شد؟
بازار مسكن بازار مقاومي است. بازارهاي طال، ارز و نفت از كوچك ترین 
تحوالت بين المللي و داخلي تأثير مي پذیرند اما تأثيرپذیري بازار مسكن 
طوالني است و در درازمدت اتفاق مي افتد. تأثيرات ورود و خروج سرمایه 
به بازار مسكن نيز چيزي نيست كه در كوتاه مدت اتفاق بيفتد، چراكه 
اصوال خرید ملك پروسه اي زمانبر است و دســت كم 2 تا 3 ماه طول 
مي كشد. در نتيجه هنوز نمي توان گفت كه اساسا چه بخشي از سرمایه 
خارج شده از بورس وارد بازار مســكن شده و چه تأثيري بر آن داشته 
است، اما در یك جمله مي توان گفت كه قاعدتا بخشي از سرمایه هاي 
خارج شده از بورس به سمت بازار مسكن مي آید به این دليل كه بازار 

مسكن یكي از امن ترین حوزه هاي سرمایه گذاري در كشور است.
پیش بیني شــما درباره وضعیت بازار مسکن در نیمه 

دوم سال چیست؟
در حوزه خرید و فروش با توجه به اینكه توليد افزایش نيافته، تسهيالت 
بانكي افزایش نيافته و در زمينه تورم نيز كاهشــي را شاهد نبوده ایم، 
نشانه هایي از اینكه قيمت مســكن كاهش پيدا كند وجود ندارد. به 
همين دليل پيش بيني من این است كه در نيمه دوم سال قيمت مسكن 
همسان با تورم عمومي رشــد خواهد داشت؛ سونامي و جهش قيمت 
نخواهيم داشت اما رشد قيمت دست كم در سطح تورم قابل پيش بيني 
است، البته رشــد تورمي. اما در حوزه اجاره با توجه به مسئله كرونا و 
اینكه درصد زیادي از مستأجرین قراردادهاي خود را تمدید كردند و 
جابه جایي هاي كه باید انجام شود نيز تقریبا انجام شده، در نيمه دوم 
سال در حوزه اجاره بها تثبيت قيمت ها را خواهيم داشت و پيش بيني 

من این است كه افزایشي مشاهده نشود. 

رسيده، قيمت نخ كه تا 2 ماه قبل 2هزارتومان بود به 13 
هزار و ۵00 تومان افزایش یافته، روغن چرخ خياطي 
از ۵ هزارتومــان بــه 2۵ هزار تومان رســيده و چرخ 
خياطي كه تا قبل از عيــد قيمت آن 3ميليون و ۵00 
هزارتومان بود امروز در بازار 14ميليون تومان فروخته 
مي شــود. عضو هيأت مدیره اتحادیه توليدكنندگان 
و فروشــندگان پوشــاك درخصوص افزایش قيمت 
مواداوليه این صنعت مي گوید: مهم ترین نياز صنعت 
پوشاك پارچه اســت كه به صورت محصول نهایي و 
كامل وارد مي شــود یا توليدات نساجي داخل كشور 
است كه در این صورت نيز نخ، پنبه یا الياف مصنوعي 
آن وارداتي اســت. در هردو صورت این واردات كامال 
تابع نرخ ارز است و در ماه هاي اخير با افزایش قيمت 
ارز بسيار گران شده است. افتخاري با اشاره به ضرورت 
مدیریت و برنامه ریزي در زمينه تامين و دسترســي 
آســان تر توليدكنندگان به مواد اوليه ادامه مي دهد: 
درحال حاضر شرایط به گونه اي است كه توليدكننده 
مواد اوليه مورد نياز خود را پيدا نمي كند و توليد خود را 
با »آنچه مي تواند به دست آورد« انجام مي دهد. چنين 
توليداتي ممكن اســت در كوتاه مدت به دليل خالي 
شدن بازار از اجناس بهتر و باكيفيت تر، فروش برود اما 

در آینده مشكل ساز خواهد بود.

تبديل تهديد كرونا به فرصت
شيوع كرونا و افت بسيار شدید تقاضا در بازار پوشاك، 
توليد كنندگان بســياري را تا مرز ورشكســتگي برد 
و تعدادي را به تعطيلي كشــاند، اما از ســوي دیگر 
نياز شــدید كشــور به ویژه كادر درماني بــه اقالم و 
منسوجات حفاظتي، این فرصت را در اختيار تعدادي 
از توليدكنندگان كه شرایط بهتري از لحاظ تجهيزات 
داشتند قرار داد كه با توليد گسترده این اقالم دركنار 
كمك به بخش بهداشت و درمان كشور، شرایط خود 
را نيز بهبود بخشــند. حجم و كيفيت ماسك و گان 
بهداشتي توليدي در حدي بود كه به گفته فعاالن این 
صنعت مي توانست در شرایط نياز شدید كشورهاي 
دیگر به این اقالم، منبع بســيار خوبي از درآمد ارزي 
باشد؛ ظرفيتي كه البته مورد استفاده قرار نگرفت و در 
سایه نبود حمایت دولت در زمينه بازاریابي و صادرات 
از دســت رفت. با این حال توليدكنندگاني كه به این 
سمت و سو رفتند را مي توان برندگان بحران كرونا در 

حوزه پوشاك دانست.

چشم انداز روشن صنعت پوشاك
افتخاري با اشــاره به تأثير متفاوت شــرایط ناشي از 
كرونا بر بخش توليد پوشــاك مي گوید: هم اكنون در 
بخش هایي از صنعت پوشاك مانند لباس عروس توليد 
تقریبا صفر است، بعضي از بخش ها با حداقل توليد به 
فعاليت ادامه مي دهند و در همين حال كارخانه هایي 
داریم كه با تواني فراتر از ظرفيت اسمي خود در حال 
فعاليت هستند. وي ادامه مي دهد: به دليل تفاوت هاي 
موجود در ســطح فعاليت واحدهــاي توليدي اعداد 
و ارقام دادن در دوره كرونا بســيار مشــكل است و 
نمي توان با صراحت گفت كه این بخش چند درصد 
ســود كرده و چه ميزان زیان دیده اســت. این عضو 
هيأت مدیره اتحادیه توليدكنندگان و فروشــندگان 
پوشاك، چشــم انداز آینده صنعت پوشاك كشور را 
مثبت ارزیابي مي كند و معتقد اســت در شــرایطي 
كه دنيا به ســمت زندگي با كرونا مي رود، بخش هاي 
توليدي باید بتوانند خود را با شرایط موجود وفق دهند 
و دور از انتظار نيســت كه در ماه هاي آینده صنعت 
توليد پوشاك تا ۷0درصد به شــرایط پيش از كرونا 
بازگردد. به گفته افتخاري تقاضا در بازار پوشاك رو به 
افزایش است و گرچه هنوز نمي توان با قطعيت آماري 
در این خصوص ارائه داد اما به نظر مي رســد، صنعت 

پوشاك مي رود تا بحران كرونا را پشت سر بگذارد.

فرخنده رفائی
خبر نگار

قیمت) کیلوگرم- تومان(مشخصاتنام کاال
118.000بدون ماهيچه- بسته بندی در محلكف دست گوسفندی

120.000با ماهيچه- بسته بندی در محلكف دست گوسفندی

101.800با ماهيچه- بسته بندی در محلسردست گوسفندی

9۷.800با استخوان- بسته بندی در محلراسته گوسفندی 

122.200بسته بندی در محلماهيچه گوسفندی

13۵.400پاك كرده- بدون استخوان- بسته بندی در محلفيله گوساله

92.000پاك كرده- بدون استخوان- بسته بندی در محلسردست گوساله

94.200پاك كرده- بدون استخوان- بسته بندی در محلران گوساله

96.600پاك كرده -بدون چربی- بسته بندی در محلراسته گوساله

94.200بدون استخوان- بسته بندی در محلماهيچه گوساله

قیمت) تومان(مشخصاتمدل
Y5AMN-LX9 - 2019 2.200.000
Y7Prime 20193.300.000
Y7 Prime 2019- DUB-LX13.۷00.000
Y9Prime 2019 - STK-L214.۵00.000
Y8sJKM-LX14.100.000
Y6sJAT- L292.900.000
Y5Lite 20181.۷00.000
Y6Prime 2019-MRD-LX1F2.600.000
Y9sSTK-L21۵.۵00.000
P30Lite- MAR-LX1A۵.000.000

قیمت) تومان(مدلنام برند

2.240.000-كاچيران

6.6۵0.000-ژانومه

A3994.400.00 ژانومه

S8402.3۷0.000مارشال

MAX -840 S2.4۵۵.000مارشال

2.2۵0.000رز 230 پالسكاچيران

S2.3۷0.000 84۵ مارشال

2.000.000اركيد- 1012ژانومه 

2036.800.000ژانومه 

6.۷40.000نيوالیف 200-888 كاچيران



نکوداشت پرویز دوایی در آستانه روز ملی سینما

سالم آقای دوایی! 
»تمام ستایش بی دریغی که سال های سال اســت نثار پدیده های فرهنگ غرب کرده 
ایم ما را ذره ای به آنها نمی چســباند. دنیای هیچکاک و گدار و آنتونیونی مرا به خود راه 
نمی دهد، هرقدر که من مجنون و سرگشته این عیارهای دنیا باشــم. من باید تا ابد پشت درهای بسته فرهنگ 
غرب سینه بزنم و یا برگردم و دســتم را با آتش خرد اجاقی که دارم گرم کنم... شعله »قیصر« را گرامی بداریم و 
 در حفظ آن بکوشیم، شاید، شاید روزی آتشی شــود که کاروانیان راه گم کرده را به سوی ملجایی راهبر شود...« 
۵۱ سال پیش که پرویز دوایی اینها را نوشت هنوز کسی از سینمای ملی دم نمی زد. هنوز سینمای ایران محترم شمرده 
نمی شد و هنوز طبقه متوسط شهری عالقه ای به تماشای فیلم ایرانی نشان نمی داد. اتفاق  سال ۴۸، آمدن قیصر 
و »گاو« و شروع سینمای متفاوت ایران با همراهی و دلسوزی و پایمردی او که چهره شاخص منتقدان بود، اهمیتی 
مضاعف یافت. معلم و راهنمای جوان های نیم قرن پیش و برادر بزرگ تر موج نویی ها که حرفش خریدار داشت، 
خوشبختانه همچنان هست و در خلوت خودخواسته اش در پراگ هنوز می نویسد. ترجمه می کند و نوشته هایش 
همچنان خوانده می شوند. برای روز ملی سینما که در آستانه اش به سر می بریم تجلیل از پرویز دوایی، ادای دینی 

است به منتقد و نویسنده و مترجمی که در همه این سال ها سینما را با سین بزرگ نوشت و عاشقی از یادش نرفت.

 
 از آنچه به عنوان میــراث دوایی 
منتقد در اختیــار داریم، چه آنها كه 
در كتاب ها تجدید چاپ شــده و چه 
نوشته هایی كه كمتر مورد اشــاره و ارجاع قرار گرفته اند، 
آنهایی بیشــتر در خاطر مانده اند، تأثیر گذاشته اند و در 
مواردی موج آفریده و تاریخ ساز شده اند كه با شور و شیدایی 
و عشق نوشته شده اند. نوشــته های دوایی بیشتر تاریخ 
عشــق اند. در ســال های پركاری، مطلب سینمایی زیاد 
نوشــته و اتفاقا خیلی از آنها هم نقد منفــی بوده اند. در 
دهه40 به عنوان منتقد و سینمایی نویس خودش را موظف 
می كرده كه فیلم های روی پرده را ببیند و هر هفته بنویسد. 
طبیعتا خیلی از این فیلم ها هم با سلیقه، نگاه و عقیده اش 
منطبق نبوده و دوایی با آن نثر زیبا، ذوق روزنامه نگاری و 
قوه استدالل متقاعد كننده اش درباره شان نوشته كه مثال 
»این آخرین سه تومانی خواهد بود كه نذر پدر سینمای 
فارســی می كنم« )نقد »امیر ارســالن نامدار«( اما از او 
نقدهایی بیشتر در ذهن مانده كه با عشق و عالقه منتقد به 
اثر نوشته شده اند. دوایی منتقد را بیشتر با نقد های مثبتش 
به یاد می آوریم؛ با فیلم ها و فیلمسازان محبوبش؛ با »قیصر، 
مرثیه ای بر ارزش های از دست رفته« با »رضا موتوری، بلوغ 
درخشان یك فیلمساز«، با »اگر می خواهی من بگریم اول 
باید تو رنج ببری« )نقد تنگنا( با »سیری در سرگیجه«، با 
»شکار در شهر« و انبوهی نوشته های دیگر كه هنوز هم 
خواندنی و تأثیرگذارند. پس دوایی را با نقدهای مثبتش 
به یاد می آوریم. این هنر دوایی بود كه حسش از تماشای 
فیلمی كه دوستش داشته را جوری به مطلبش منتقل كند 
كه خواننده را با خود همراه و حتی عاشق كند. بی جهت 

نیست كه میراث دوایی، تاریخ عشق است.
 می گویند نوشــته بلند دوایی درباره »ســرگیجه« 
هیچکاك نقد فیلم نیســت و بیشــتر احواالت شخصی 
نویسنده را در مواجهه با اثر بازتاب می دهد. گیرم چنین 
باشد، مگر نقد فیلم در نهایت قرار نیســت در بر گیرنده 

دیدگاه شخصی باشد؟ 
می گویند برخی نقد های ایرانی او زیادی حمایتی و رفاقتی 
بوده. اوال كه موج گرم و مثبتی كه از این نوشته ها برمی آمد به 
اعتالی فیلمسازی در ایران و شکل گیری آنچه بعدها موج نو 
خوانده شد، یاری رساند. دوم اینکه دوایی از اواسط دهه 40 
به بعد فقط منتقد فیلم نبود و نقش معلم و استاد را هم ایفا 
می كرد. توصیه های كاربردی او كیمیایی را از »بیگانه بیا« 
به »قیصر« رساند. دوایی مدافع پرشور فیلمسازان جوانی 
بود كه از اواخر دهه40 به میــدان آمدند و خون تازه ای در 
رگ های سینمای ایران به جریان انداختند. نقش دوایی در 
شکل گیری این جریان كه اتفاقا مخالف هم داشت غیرقابل 
انکار است. جدال قلمی او با هوشنگ طاهری سر »قیصر« و 

هوشنگ حسامی به خاطر »رضا موتوری«، شاید امروز تند 
به نظر برسد ولی آن زمان، واكنش هایی به موقع برای دفاع از 
فیلمسازی جوان و خوش فکر و سینمای متفاوتی بودند كه 
دوایی و رفقا سال ها انتظار ظهور و شکل گیری اش را داشتند. 
نقد های دوایی هم توجه تماشاگر را به خود جلب می كرد 
و هم فیلمســازان مخاطبش بودند. در انتهای دهه 40 كه 
قیصر و گاو از راه رسیدند، مثلث منتقد، تماشاگر، فیلمساز 
درســت كار می كرد. دوایی در خأل نمی نوشــت. صاحب 
سلیقه، نگاه و بینش بود. اینها را شاید منتقدان دیگری هم 
داشتند ولی هیچ كس دوایی نشد و به جایگاه و موقعیت او 
نرسید. حسی ترین مطالب سینمایی را نوشت و كنارش مثال 
سخنرانی اش برای دانشجویان »میزانسن نمایش خدایی 
كارگردان« كه به صورت مقاله هم منتشر شد، نشان می داد 
كه پشت آن شور، چه شعور و سوادی نهفته است. جادویی 
كه در نوشته های دوایی وجود دارد و ارتباط حسی ای كه با 
مخاطبش برقرار می كرد و اعتمادی كه خواننده )تماشاگر، 
فیلمساز( به دیدگاه های او داشت، باعث می شد هر تأیید یا 

تکذیبش مؤثر واقع شود.
 دانش آموخته در رشته زبان انگلیسی و مترجم پركاری 
بود ولی تحت تأثیر نظر منتقدان آن سوی آب ها نبود. هرگز 
ترجمه را جای تالیف منتشــر نکرد و بارها نظر منتقدان 
مطرح خارجی را زیرســؤال برد. اصالت نــگاه دوایی كه 
چشم به این و آن نداشت و صرفا براساس برداشت و حس 
و دانش اش درباره فیلم ها می نوشت، به او فردیتی كمیاب 
بخشیده بود. منتقد محبوب چند نسل از سینمایی نویسان، 
خوانندگان پر و پا قرصی كه طبق آن قول رایج سپید و سیاه 

)نشریه ای سال ها مطالب دوایی در صفحه آخرش منتشر 
می شد( را از چپ به راست ورق می زدند و فیلمسازانی كه او 
را نه منتقد كه معلم خود می دانستند، چهره تکرارنشدنی 

نقد فیلم در ایران است.
»نقدهای حمایتی دوایی دربــاره فیلم های كیمیایی 

باعث شد او رشد نکند و به بیراهه بیفتد«.
این یکی از خرافه های روشنفکری است كه سند ابطالش 
فیلم های دهه 50 كیمیایی هستند. اگر قرار بود كیمیایی 
رشــد نکند و به بیراهه بیفتــد از قیصر بــه »گوزن ها« 
نمی رسید. اتفاقا حضور دوایی كنار كیمیایی، به شکوفایی 
فیلمساز تاریخ ساز سینمای ایران یاری رساند. دفاع دوایی 
از خداحافظ رفیق، تنگنا، صبح روز چهارم، دفاع از سینمای 
میانه ای بود كه قرار بود نه عامه پسند باشد و نه نخبه گرا. 
گفتن اینکه پرویز دوایی بیشترین تأثیر را در شکل گیری 
پشتوانه و جریان انتقادی موج نوی سینمای ایران گذاشت، 

نه اغراق و تعارف كه حقیقتی روشن و آشکار است.
 این را همه می دانند كه دوایی شیفته هیچکاك بود. 
سیری در سرگیجه بخشی از این عشق را نمایان می كند 
و دوایی در عاشــقی ثابت قدم بود. چنان كه سال ها بعد 
كه استاد به كهنسالی رســیده بود نیز همچنان با آن نثر 
غبطه برانگیز به ستایش اش می پرداخت. آخرین مطلب 
او در دهــه 50 درباره هیچکاك، مقدمه ای اســت كه بر 
ترجمه گفت وگوی استاد با سایت  اند ساند نوشت و نقل 
چند ســطرش كفایت می كند برای درك احترام و عشق 
عمیق و تمام نشــدنی دوایی به هیچکاك؛»... اوست. باز 
ایستاده در »آستانه« ی گذر كه هرچه دیگر بگوید، و آنچه 

می گوید هرچه باشــد، این حقیقت را دگرگون نخواهد 
ساخت كه او از پنجه هایش نور مکاشفه بر گذرگاه كدورت 
خسته دلی ها افشانده اســت كه در بعضی لحظات، زائر را 
به درك همهمه ابر نزدیك كرده اســت... هرجا كه باشد، 
هرچه كه بشود، تو دیگر از هیچ جنگلی نخواهی گذشت 
مگر یادآور جنگلی باشد كه او به تو نمایانده است، كه تو را 
با ظرافت از سالن یك سینما در یك گوشه این عرصه خاك 
بر گرفته و در پهنه دنیای آن سوی این پرده فریب نشانده 
است كه تو دیگر، از آن پس، این توهم را رنگین تر، جدی تر 
و واقعی تر از واقعیت ببینی و بدانی... كه تو دیگر خفته از 
گذر عمر نگذری، كه تو دیگر رها شده باشی...« )سینما ۷، 
فروردین و اردیبهشت ۱۳5۷( فراموش نکنیم كه صاحب 
این نثر شاعرانه- عاشقانه، »سینما به روایت هیچکاك« را 
هم در همان سال ها و فیلمنامه سرگیجه را در سال های بعد 

ترجمه كرده است.
 یادداشتش بر »شکار در شهر« )هری كثیف( را اینگونه 
به پایان برده است: »درسی است در سینما، لذتی است برای 
چشم و دلیلی است برای عاشق ماندن به سینما؛ سینمایی 
كه برای بقای خود به یدك كشــیدن حرف های بزرگ، 
قصه های بزرگ پر از ایمان ها، اعتبارات، آدم ها، اقدامات، 
انقالبات، نصایح و نتایج بزرگ، كمتریــن نیازی ندارد«.

)رودكی، خرداد ۱۳5۱( جدای از فارسی نویسی درخشان، 
بینش دوایی و تلقی اش از سینما كه آن را چنین خودبسنده 
می داند، در روزگاری كه روشنفکران برای شانیت بخشیدن 
به فیلم ها نیاز به آویختنشان به انواع و اقسام ایدئولوژی ها 
و نکات فرامتنی داشتند، جالب توجه است. دوایی چنین 
منتقدی بــود. الزاما همــه قضاوت هایش، همــه انتقاد 
فیلم هایش و همه اظهارنظر ها و حکم صادر كردن هایش 
دقیق و درست نبود، ولی دستاوردش بیشتر و پرحاصل تر 

از همه كسانی است كه قبای منتقد فیلم بر تن كرده اند.
4۶ســال پیش مقاله »خداحافظ رفقا« را نوشت و رفت و 
دیگر هم نخواست خلوت نشینی اش در پراگ را با هرچیز 
دیگری، حتی بازگشــت به وطن، تاخت بزند. در غربت 
همچنان نوشت و ترجمه كرد. )كتاب هایش پرتعدادند( 
به ندرت نقد فیلم نوشت و گرایش ها و عالیق ادبی اش را 
گسترش داد و حاال و برای نسل جدید دوایی نویسنده و 
مترجم بیشتر شناخته شده است تا دوایی منتقد. تأثیرش 
اما بر ادبیات سینمایی و ســینمای ایران همچنان قابل 
ردیابی است. در این سال های طوالنی، هیچ كس نتوانست 
جای خالی اش را پر كند و مسئله هم فقط نثر و حس و حال 
و عاشقانه های دوایی با سینما نیست. روزگار عوض شده 
و حاال همه می دانیم كه دوایی دیگری در كار نخواهد بود. 
مشهورترین منتقد این سال ها، شــهرتش را نه از طریق 
نوشتن كه از راه حضور در تلویزیون به دست آورده. اینکه 
این شهرت جدا از فن بیان، بیشتر محصول بازتولید نفرت 
بوده هم خود داستانی دیگر است. از دوایی اما عشق برجا 

مانده و همین كافی است.

 »نوشتم اسم اش را در گوشه دفترم 
که بماند.« این همان كاری است كه من 
هم در همان سال های نفس كشیدن الی 
صفحه های كاهی مجله آن روزها محبوبم انجام دادم. معجزه قلم یك نویسنده، خیال های 
مرا می كشاند تا دوردست های عاشقی و شیرینی های روزگار نادیده اما شنیده سیاه و سفید.

»شاید حفظ این اسم در صندوقخانه تاریك روحم، مثل نور چراغ قوه ای اناری، 
فیروزه ای، بر سر طاقچه ای این صندوقخانه و آن تاریخ تاریك را که آکنده از اسامی گردن زن های 
قهار و معماران چیره دست کله منار است که اسامی شان را با خون و خشم و خوف، با نوک دشنه در 

مغز ما نقر کرده اند، ببخشاید«.
من همین كار را كردم. من از میان انبوه روزنامه های عبوس با خبرهای تلخ سیاست و اقتصاد و از بین همه مجالتی 
كه درگیر منورالفکری و یا تئوریزه كردن انجماد فکری بودند چراغ قوه ذهنم را انداخته بودم روی یك نام، یك 
قلم، یك متن كه متفاوت بود. مگر می شد منتقد سینما بود، نویسندگی و روزنامه نگاری پیشه كرد اما چنین 

عاشقانه كلمات را با جادوی عشق، درست شبیه فیلم های رمانتیك و كالسیك به وجد آورد؟
اینگونه بود كه آقای منتقد شد نویسنده محبوب من و این دلخوشی را برایم مهیا كرد كه از میان همه خبرها و 

دغدغه های روزمره بتوانم نفسم را حبس كنم در دنیای عشق و عاشقی.
آقای نویســنده البته در میان جماعت روزنامه نگار، مروارید خوش تراش نقد بود و آنقدر در سال های پیش از 

باسوادشدن من و امثال من متون خواندنی نوشته بود كه ما دیر رسیده بودیم به مهربانی قلمش.
من عاشق عاشقی های قلم آقای نویسنده شده بودم و در میان خبرهای خون و خشم و دشنه های مدرن در كارزار 

روزگار مدرن، با قلم او كیفور می شدم.
»یك همچه بساطی...«

دقیقا یك چنین بساطی بوده و هست احوال ما و جناب پرویز دوایی.
ـ متن های نشانه گذاری شده از كتاب »بلوار دل های شکسته« نوشته پرویز دوایی

 
  روزنامه نــگار، مترجــم، داســتان نویس، 
سناریست و منتقد ســینما. پرویز دوایی همه 
اینهــا را تجربه كرده، به عــالوه كارهای دیگر 
مثل برگزاری فستیوال كودك در دهه 50. به عنوان پیری فرزانه عمر 
بابركتی داشته و در هر حوزه ای كه فعالیت كرده مثمرثمر واقع شده. 
هم داستان ترجمه كرده و هم داستان نوشته. راوی روزگار سپری شده 
و معنا دهنده واقعی نوستالژی در ایران و راوی حکایت هایی دلپذیر از 
تهرانی كه یا دیگر نیست و نابودشده یا مسخ شده و تغییر چهره داده 
و حاال یکی از مهم ترین جنبه های اسنادی شهر خاطره ها و رویاها و 
عاشقانه های خاص و دلپذیر را باید در نوشته های دوایی جست وجو 
كنیم. ما از دریچه نوشته های دوایی عاشــق تهران قدیم شدیم؛ از 
طریق بهاریه هایی كه مجله فیلم منتشرش می كرد و كتاب هایی كه 
مدام به بازار نشر می آیند تا نشانه ای باشند بر تداوم حضور پربار و پر 

حاصل یك استاد؛ استاد پرویز دوایی.

  نکته دوایی، حضور پررنگ عشــق در آثارش اســت؛ عشــقی 
از عمق جان برآمده كه در داســتان هایش معمــوال با روایت هایی 
دلکش از دوران نوجوانی همراه اســت و در نقدها با شور و شیدایی 
به فیلم ها و فیلمسازان. بارها پیش آمده كه با فیلمی قدیمی ارتباط 
چندانی نتوانسته ام برقرار كنم ولی نوشته ای از دوایی درباره اش را 
بارها خوانده ام و از این شور عاشــقانه بهره ها گرفته ام. دوایی عاشق 
هیچکاك بود و هســت. همه فیلم های هیچکاك شاهکار نیستند 
ولی هر نوشــته ای از دوایی درباره فیلمی متوسط از هیچکاك هم 
می تواند حکم ارزش افزوده ای بر اثر را داشته باشد. اگر فیلمی خیلی 
دوست داشتنی به نظر نمی رسد ولی دوایی 50سال پیش آن را دوست 
داشته و این دوست داشتن را مکتوب كرده، متن نوشتاری حتی فراتر 
از فیلمی كه دستمایه نقد بوده، به قول خود دوایی»به زندگی اش در 

ذهن ادامه می دهد.«
  همه ستایش های عاشقانه از هیچکاك و فورد و نیکالس ری و سام 
پکین پا به كنار؛ بخش قابل توجهی از اهمیت دوایی از نوشــته های 
موج آفرین و تأثیرگذارش درباره سینمای ایران می آید؛ جایی كه دوایی 
در مقام كاشف فروتن الماس، از دل سینمای فارسی، استعداد و قریحه 

و ذوق سینمایی را یافت و با تکیه بر سواد و موقعیتش به عنوان منتقدی 
برجسته، چونان استاد راهنما، هدایتگر جوان ها شد. آنچه از ۱۳4۸ تا 
۱۳5۷ تحت لوای موج نو در سینمای ایران جریان داشت تا حد زیادی 
محصول تالش دوایی بود. از موج نو به عنوان هیجان انگیز ترین جریان 
فیلمسازی در ایران نام برده شده و سهم دوایی در ضیافت »قیصر«، 
»رضــا موتــوری«، » داش آكل«، »گاو«، »پســتچی«، »طوقی«، 
»خداحافظ رفیق«، »تنگنا«، »صبح روز چهارم«، »رگبار« و... بیش 
از هر منتقدی اســت. موج نو وقتی موجودیت یافت كه مطبوعات به 
حمایتش پرداختند و قافله ساالر سینمایی نویس ها در آن سال ها پرویز 
دوایی بود. نقش اش چنان كلیدی بود كه خداحافظی اش با نقدنویسی 
و بعد مهاجرتش، به افــول نقد فیلم در ایــران انجامید. منتقدی كه 
كیمیایی از او به اســتادی یاد می كند و نــادری در محضرش درس 
می آموزد و مهرجویی ستایش اش می كند، بعد از سال ها غربت نشینی 
همچنان اهمیتش را حفظ كرده. چنان كه فیلمسازان نسل های بعدی 
تا پایشــان به پراگ می رسد ســراغ دوایی را می گیرند و شاید پشت 
عکس گرفتن با اســتاد، اعتباری را جســت وجو می كنند كه هر نوع 

انتساب به او می تواند به همراه داشته باشد.
  پرویز دوایی عزیز را با نقدهای فراموش نشدنی اش، ترجمه های 
كاربردی و داســتان های دلپذیرش به یاد می آوریــم. با تأثیرش بر 
سینمای ایران و بهاریه هایش در همه این سال ها كه فصل مشترك 

تمامشان عشق است؛ عاشقانه هایی برای تمام فصول.

وتی سعید مر

مسعود میر

مهرنوش سلماسی

مسعود پویا
روزنامه نگار

همیشه یكه سوار
چرا پرویز دوایی همچنان مهم ترین و تأثیرگذارترین منتقد تاریخ سینمای ایران است؟ 

بلوار عاشقی
احوال ما و جناب پرویز دوایي

عاشقانه هایی برای تمام فصول
سینمای ایران به هیچ منتقدی به اندازه پرویز دوایی مدیون نیست

اسم دوا، رسم صفا
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پرویزدوایی

این شماره

سال هاست كه پرویز دوایی از »اسم« به »رسم« كشیده 
شده؛ رســمی كه 40  سال اســت خواهان دارد. زیاد و 
جمعیت طور نه اما دائمی و بامعرفت. نامه های پی در پی پراگ یك فرستنده 
دارد. اما گیرنده اش نشان خانه های پر شماری است. این حال یکه برای پرویز 
دوایی حاصل جمع و تفریق زمان و مکانی است كه برای هراهل بخیه، سایه 

طوبی و آب زمزم است. 
همه پرویز دوایی  تا ۱۳5۳ فراموش شده. از  فیلمنامه هایی كه خاچیکیان و 
اكهارت ساختند كسی حرف نمی زند. نقدهای دوایی را نه كسی می خواند و نه 
كسی تدریس می كند. پاتوق ها و گعده ها و رفت و آمدها و رفقا و دفترمجله ها 
و دفتر جشنواره هایی كه دوایی به آنها می رفت و می آمد یکی به یکی در كمد 
ســاختمان ها و ذهن آدم ها مه و محو می شــود. پیدا كردن دوایی قبل از 
»خداحافظ رفقا«، جستن آدمی است كه زیر چنارهای »كاخ« و سایه های 
»كوشك« آخرین پرســه ها و نفس ها را زد و میان ایران و چك گم شد. آن 
شخصیت در صفحه  آخر »سپید وسیاه« خاك شد و كات به سیاهی و پایان. 

اولین سال دهه ۶0، پرویزدوایی به شکل خاصی متولد می شود. كتابی خاص، 
انتشاراتی خاص ، كتابفروشی خاص و كتابفروش خاص. »باغ« را انتشارات زمینه 
كه در انقالب نبود و در تجریش بود و ناشرش كریم امامی بود و   كتابفروش اش 
گلی امامی منتشــر كرد. كتاب با جلد كاهی رنگش از همان اول بنای رویا را 
گذاشت. خاطرات و تصاویری از كودكی و نوجوانی مردی كه روحش نه در زمان 
حال و گذشــته كه در رویایی از تهران راه می رود و عکس می گیرد و چیزكی 
می نوشد و چیزهایی می نویسد. خوانندگان در تهرانی كه ریخت اش را شسته و 

پهن كرده كتابی را باز می كردند كه در آن مردی از پراگ برای ما از خانه، آدم ها، 
خیابان ها، درخت ها، جوی ها و جریان ها زندگی می گوید. خواننده می خواند، نه 
داستان است نه خاطره، چیزی كه می خواند شبیه خواب های خوش است. آنقدر 

خوش كه از ترس از دست رفتن كسی دنبال تعبیرش نمی رود.
رفقا دستشان می آمد كه »پسرخا له ای« كه از ایران به رسم جفا رفت حاال به یاد 
صفا برگشته است. رویایی زنده و خون دار و جوان از نوشته ها به قفسه كتاب ها 
رسوخ می كند. او برای نسل خود ننوشت كه همه ارجاعش نقشه تهران و بلدیه 
باشد. او بلدی رویا بین شد تا برای نسل های اهل تخیل رویایی از تهران بسازد 
و رویای دوایی در شهر بی رویا خریدار پیدا كرد. نسلی كه رویا در سال های 
انقالب و جنگ برایش دریغ و حسرت شده بود، حاال روی خاك و خانه های 
تهران برای خودش رویا داشت؛ رویایی كه دوایی در طول 4 دهه، كلمه به كلمه 

و نوشته به نوشته و كتاب به كتاب آن را ساخت. 
او كارمند دربند كانون و نویسنده آزاد مجالت نبود. او مستخدم زبان و كارگر 
سلیقه اش شد. دوایی به تهران برنگشت. تهران را ساخت. شهری پر از باغ و 
درخت. دوایی باغ ننوشت، باغ را ساخت و خودش شد مقیم آن. وقتی شهرش، 
در ذهن همه رویابین های مقیم مركز و حومه، حال و جان گرفت،  به درختان 
چنار تکیه داد لیموناد سركشــید و از گیشــه ركس برای شزم و بالی جان 

جاسوسان وتارزان بلیت لژ خرید. 
 او از آن شــهر برای اولین مطلب غیرسینمایی هر ســال مجله سینمایی، 
چیز هایی می نویسد. كتاب های سینمایي و غیر سینمایی ترجمه می كند. 
در فهرست پرفروش ها جا می شود و مثل یك مکان برای هم نشینی با رویا 
به  جذابیت پنهان شــهر پراگ برای مســافران ایرانی تبدیل می شود. آنها 
می خواهند جرعه ای دوایی بنوشند و باز برگردند. در هر مرام و مسلکی چهل 

سال امتحان جواب دادن برای هر دوایی، كافی است. 
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 اگر نوستالژی و بازی حسی و عاطفی با سینما را عادت 
بدی ندانی، در آن صورت پرویز دوایی بخش دلخواهی از 
حافظه تاریخی تو به عنوان یك عاشــق دل سپرده سینما 
می شود. مِن نوجوان كه در كنار پدر درجه دار ارتشی ام با فیلم دیدن در برنامه های صبح جمعه و بعد 
ازظهر سه شنبه »سینما ارتش« و پرسه زنی در الله زار و اسالمبول و نادری الكی الكی عشِق فیلم شدم 
و با نیت خیر همان پدر مقدس بی ستاره ام، بدون تعصب با فیلم ایرانی و خارجی بُر خوردم، نخستین بار 
در سلمانی محله مان هنگام ورق زدن مجله هفتگی »سپید/ سیاه« كه برای خواندن دم دستی مشتری ها روی میز كوچك 
آنجا در كنار مجله های دیگری مثل »روشنفكر«، »تهران مصور«، »جوانان« و »اطالعات هفتگی« گذاشته شده بود با 
اسم پرویز دوایی آشنا شدم كه یكی از اسامی مستعارش »پیام« بود. یادم هست درباره یكی از همان فیلم های خارجی 
صبح جمعه برنامه سینما ارتش كه به اتفاق پدرم در سینما رویال دیده بودیم، نقدی در صفحه ماقبل آخر این مجله رنگ 
و رورفته نوشته بود. با آنكه آن موقع زیاد تو باغ نبودم، ولی نثر دلنشین پیام، نظرم را جلب كرد. پدرم روزنامه خوان بود و 
عالوه بر روزنامه اطالعات، مجله اطالعات هفتگی و برای من هفته نامه »دختر و پسران« می خرید. بالفاصله بعد از آمدن 
به خانه از پدرم خواستم كه از این به بعد مجله سپید/ سیاه را هم بخرد، ولی ساز مخالف كوك كرد و گفت: »مگه حقوقم 

چقدره كه یه مجله دیگه هم به اینها اضافه ش؟«. 
این مسئله باعث شد كه به خاطر دوایی زود به زود می رفتم سرم را اصالح می كردم. اما مدتی بعد، نزدیك محله مان 
یك كتابفروشی دست  دوم پیدا كردم كه مجله های قدیمی و استفاده شده را كرایه می داد و در میان شان مجالت 

سپید /سیاه هم بود. من براســاس عالیق آن دورانم 
در كنار كتاب های جیبی پلیســی »مایك هامر« و 
»الوســون« و قصه های كوتاه صادق چوبك و صادق 
هدایت، مجله سپید/ ســیاه و از دوره ای به بعد مجله 
»فردوسی« را با پول تو جیبی ناچیزم كرایه می كردم و 
با چه عشقی می خواندم. بعضی از روجلدهای بی پرده  
مجله فردوسی و طنازی های خاص و عریاِن سردبیرش 
عباس پهلوان، جنس متفاوتی از ژورنالیست را پوشش 
می داد. مِن عشق سینما فارغ از این حرف  وحدیث ها و 
تب و تاِب جنگ ویتنام و بیتل ها و هوشی مین و موشه 
دایان و عبدالناصر و مینــی ژوپ و بحث و جدل های 
شــاعرانه  براهنی و نوری عالء و نادرپــور و كیومرث 
منشی زاده و رؤیایی كه نشانه ها و تركش هایش را در 
طراحی روجلد و صفحات مجله فردوسی می دیدیم، 
سرم توی نقد فیلم های صفحه آخر مجله بود كه در 
یك دوره آدم اصلی اش پرویزخان دوایی بود. او مرا با 
دنیای هیچكاك و سینمای سهل و ممتنعش آشنا كرد 
و تصویری متفاوت و در عین حال حسی عاطفی از دوره 
اول فیلمسازی مسعود كیمیایی )تا فیلم »داش آكل«( 

ارائه داد…
حــاال در غیابــش بعضی هــا منبــر می رونــد و این 
شیوه  نقدنویســی كه در آن تّشــخص كالم و ادبیات و 
هویت مندی صاحب قلم موج می زند را كهنه و عقب مانده 
و از دور خارج شــده می دانند چــون معتقدند آدرس 
غلط به صاحب اثر می دهد. بخش دیگری از گذشــته و 
دنیای ذهنی و نوســتالژیك پرویز دوایی را در قصه ها و 
عاشــقانه هایش همچون »باغ«، »بازگشت یكه سوار«، 
»سبز پری«، »ایستگاه آبشار«، »امشب در سینما ستاره« 
و خاطره نگاری ها و بهاریه هایش می توان جســت وجو 
كرد. همان منبری های عصا قورت داده و ضد نوستالژی، 

این دنیا و حس و حال رویاپرداز را هم نفی می كنند و تِز و همسرایی مشتركشان این است كه »حسرت خواری گذشته، 
یعنی عقب ماندگی و ارتجاع. هر دوره اقتضائات و روش زندگی خودش را دارد« و... از این اباطیل. خودم ترجیح می دهم به 
اینگونه دیدگاه های متفرعنانه پوزخند بزنم. مگر می شود برای كسی كه نمی تواند به هر دلیلی با یك دوره تاریخی تغییر 
یافته ارتباط برقرار كند و در مقایسه به یك گذشته خاطره انگیز چنگ می زند، نسخه تجویز كرد؟ اگر تو مثل بروبچه های 
مجموعه باغ و ایستگاه آبشار كودكی و نوجوانی نداشتی و همچون بازگشت یكه سوار و سبز پری سوار اسب خیال نشدی 
و عشق و  رؤیا و فانتزی و تمنای درون در وجودت به قاب ها و ریتم های ماندگار تبدیل نشده، این مشكل توست. اگر از دید 
این ُزَعما محشور شدگان با این دنیای ثبت شده در ذهنی خیال پرداز عقب مانده اند، من این عقب ماندگی را بریبس بودنی 

این چنین ترجیح می دهم.
 در این روزهای بی دل و دماغ كرونایی و در این برزخ تبعیدگونه، چه فرصتی بهتر از »روز ملی سینما« كه یاد آقا پرویز دوایی 
كنیم و به عشق او سینما را در همان عاشقانه ها و معبد رویاها جست وجو كنیم. سرت سالمت پرویزخان و با یكه سوارت 

همچنان بتاز و نگذار با تشنگی پیر شویم.

 آقای دوایی نازنین، 
زمانی كه شما نوشتید 
»خداحافظ رفقا« كه 
نمی دانم 40 سال پیش 
بود یا 50 سال پیش یا 
پیش تر و جالی وطن كردید، ما هنوز به دنیا 
نیامده بودیم. زمانی كه رفتید منتقد نامدار 
سینما بودید، نویسنده محبوب مطبوعات 
بودید. معروف اســت كــه خیلی ها مجله 
»سپید و ســیاه« را به  خاطر یادداشت های 
شــما از آخر به اول می خواندند. برای نسل 
قدیم »پیام« و »دوا« بودیــد ولی برای ما 

آقاپرویز دوایی هستید.
آقــای دوایــی نازنیــن، ما شــما را از 
قصه هایتان شــناختیم. وقتی عاشــق 
شدیم كه »سبز پری« را خواندیم، مثل 
شــما عاشــق آدم های دور از دسترس 
شــدیم و منتظر ماندیم تا از راه برسند. 
مثل شــما روزها و ماه ها خیال بافتیم. 
»بلــوار دل هــای شكســته« را وقتی 
خواندیم كه به فراق دچار شــدیم یا به 
قول امروزی ها شكست عشقی خوردیم. 
باز هم قصه های شــما مرهم زخم های 
ما در تنهایی بود. ما با قصه های شــما 
تهران را دوباره شــناختیم و سینماها 
و خرازی هــا و كوچه باغ ها و جوی های 
پر از آب و درختان باالبلند را از شــمال 
تا جنوب ســیر كردیم. چون بیشــتر 

ســینماهایی كه نوشــتید و كوچه ها و 
خیابان هــا و مغازه هایی كه ذكرشــان 
در قصه هایتان رفته، دیگر نیســتند یا 
آن قدر تغییر كرده اند كه انگار نیستند، 
تكه تكه آنها را در ذهنمان تصور كردیم 

و ساختیم.
آقای دوایــی نازنین، ما حتی عاشــق 
آدم هایی شدیم كه شــما قصه هایتان 
را به آنها تقدیــم كرده اید. ما هیچ وقت 
بهرام ری پــور را ندیدیم اما از قصه های 
شماست كه او قدر و منزلتی یگانه نزد ما 
دارد، همچنان كه پرویز نوری و جمشید 

ارجمند.
آقای دوایــی نازنین، گمــان نمی كنم 
اســتادان  و  ادبیــات  منتقــدان 
داستان نویســی توجــه چندانــی به 
قصه هــای شــما كــرده باشــند. آنها 

دوســت دارند با برچســب هایی مثل 
خاطره نویســی و عبارت هایــی مثــل 
منتقد ســینمایی كه قصه هم نوشته و 
حتی با همین كلمه، قصه شما را نادیده 
بگیرند. اما ما از قصه های شما آموختیم 
كه ســاده و بی تكلف بنویســیم، بدون 
اینكه درگیر گره های زبانی شــویم. یاد 
گرفتیم خودمان را از هر قید و بندی رها 
كنیم و جمله های بلند تودرتو بنویسیم، 
پر از معترضه های كوتــاه و بلندی كه 
وسطشــان می آید. حتی خیلی تمرین 
كردیم و دلمان می خواســت مثل شما 
جوری بنویســیم كه معلوم نشود شعر 
است یا قصه. شعر باشد اما حالوت قصه 
را داشته باشد، قصه باشــد اما به اندازه 

شعر خواستنی و خواندنی باشد.
آقــای دوایی نازنین، بهاریه های شــما 

كه در شــماره نوروز مجله فیلم منتشر 
می شــود، برای ما بخشی از ضیافت هر 
ساله بهار شده است، چیزی شبیه سبزه 
و ماهی قرمز و خرید شــب عید. وقتی 
نباشد انگار بهار نیامده. مثل امسال كه 
ننوشتید و بهار نیامد و خبری از ماهی و 
سبزه نبود و ویروس لعنتی آمد و كسی 

از خانه اش بیرون نیامد.
آقای دوایی نازنین، بعضی ترجمه های 
شما مثل »تنهایی پرهیاهو«ی بهومیل 
هرابال و »سینما به روایت هیچكاك« 
فرانســوا تروفو خیلی طرفدار دارد اما 
دروغ چرا، ما ایــن كتاب ها و كتاب های 
ری برادبری و آرتور سی كالرك و بقیه 
ترجمه ها را فقط به خاطر شما خریدیم. 
خیلی از آنها را هنوز هــم نخوانده ایم. 
خریدیم كه همه كتاب هایی كه نام شما 
را روی جلــد دارد، تــوی كتابخانه مان 
داشته باشیم. حتی در همه این سال ها 
هر بار كه مجله »جهان كتاب« و »نگاه 
نو« شعری یا داســتانی به ترجمه شما 
منتشر می كند و نام شــما را روی جلد 
مجله مــی آورد، می رویــم و می خریم. 
پیش آمده كه گاهی فقط ترجمه شعری 

كوتاه از شما منتشر شده باشد.
آقای دوایی نازنین، اینجا سال هاســت 
هیچ كس به كسی كه دوستش می دارد 
نامه نمی نویسد. شما با اینكه 40 سال یا 
50 سال یا بیشتر است كه اینجا نیستید 
اما انگار می دانید. برای همین است كه 
در ســال های اخیر نامه هایتان را جمع 
می كنید و ما همیشه منتظر می مانیم تا 
هر یكی دو سال یك بار نامه های شما به 
دوستانتان منتشر شود و بخوانیم و یاد 
بگیریم كه برای كســانی كه دوستشان 

می داریم، نامه بنویســیم و نامه نوشتن 
از یادمان نرود.

آقای دوایی نازنین، شما سال هاست كه 
در تهران نیســتید و هنوز درباره تهران 
می نویســید. درســت مثل محمدعلی 
جمال زاده كه بیشــتر عمــر را در ایران 
نبود و به فارسی شــكر قصه می نوشت 
و قصه هــای او را می خواندنــد و هنوز 
هم می خواننــد و به لقب شــریف پدر 
قصه نویسی فارسی ملقب شده است. آرزو 
می كنیم مثل او عمری دراز داشته باشید 
اما كاش مثل او نباشید و تصمیم بگیرید 
برای یك بار هم كه شده به ایران بیایید تا 

چشم ما به جمال شما روشن شود.
آقای دوایــی نازنیــن، وقتــی رفتید 
نویسنده ای پرطرفدار بودید و می گفتند 
خیلی ها به خاطر شــما مجله ســپید و 
سیاه را می خرند و به خاطر نوشته های 
شما كه آخر مجله است مجله را از آخر 
به اول ورق می زنند. گمــان نكنید كه 
االن كه 40 ســال یا 50 ســال كمتر و 
بیشتر اســت كه نبوده اید، اگر بیایید، 
كسی شــما را به یاد نمی آورد. كوچه ها 
و خیابان های تهران عوض شده، باغ ها و 
كوچه باغ ها دیگر نیستند، اما در همه این 
سال ها آدم هایی با قصه های شما زندگی 
كرده اند، بزرگ شده اند، عاشق شده اند، 
فارغ شــده اند، تهران را كشف كرده اند، 
جای سینماهای قدیمی قصه های شما 
را جسته اند... خیلی ها اینجا منتظر شما 

هستند.
روزی تو خواهی آمد

 ای از وفا رمیده
شب بشكند به زودی

خندد لب سپیده 

مرتضی كاردر

پرویــز دوایی در ۴دهه اخیر بیشــتر 
به عنوان نویســنده، مترجم و داســتان نویس 
فعالیت داشــته و عمال سینمایی نویسی را كنار 
گذاشــته. ماجرا با مجموعه »باغ« شروع شد و 
»بازگشت یكه ســوار« كه درآمد، مشخص شد 
ماجرا برای نویســنده این روایت های جذاب و 
روح بخش و نوســتالژیك كامال جدی است. از 
دهه70 به بعد كتاب های زیادی از دوایی منتشــر 
شد؛ »ایستگاه آبشار« »ســبز پری«، »روزی تو 
خواهی آمد«، »امشب در سینما ستاره«، »درخت 
ارغوان«، »به خاطر باران« و... . با توجه به سیطره 
خاطره بر نوشته های دوایی، عیار دوایی به عنوان 

داستان نویس را چگونه ارزیابی می كنید ؟
بهتر است به پرویز دوایی به جای داستان نویس، عنوان 
نویسنده بدهیم كه عام تر و كلی تر است. چون وقتی او 
را داستان نویس بنامیم، باید آثارش را در چهارچوب 
قواعد داستان نویسی مورد بررســی قرار دهیم و این 
مســئله ما را دچار گرفت و گیرهایی می كند. به این 
دلیل كه بخش عمــده ای از داســتان های دوایی در 

قالب داســتان با مفاهیم متعارفش نمی گنجد و این 
نوشته ها با وجود ارزش های غیرقابل انكارشان خارج 
از قواعد و اسلوب های داستان نویسی قرار می گیرند. به 
همین خاطر دادن عنوان نویسنده به دوایی عزیز ما را 

در ارزیابی آثارش بیشتر یاری می رساند.
می شــود گفت دوایی داستان نویس به 
تعریف متعارفش نیست و ادعایی هم در این زمینه 
ندارد. كاری هم كه انجام می دهد را می توان متعلق 
به ژانری دانست كه با تمام ویژگی ها و خصائصش 

متعلق به خود او است.
به نظرم نمی شــود این ژانر را متعلق بــه آقای دوایی 
دانست چون اتفاقا این ژانر محبوب و پرطرفداری در 
سراسر دنیاست. نوشته هایی از جنس داستان-خاطره 
بسیار مورد توجه در همه جای دنیاست. نمونه اش هم 
دیوید سداریس اســت كه اتفاقا آثارش در ایران هم 
ترجمه شده و مورد اســتقبال هم قرار گرفته است. در 
ایران اما قطعا پرویز دوایی از پیشــگامان و سرآمدان 
این ژانر و جزو نویسندگانی است كه به صورت پیگیر 
و مستمر در این عرصه كار كرده است. ما نویسندگانی 

داریم كه به صورت موردی در ایــن ژانر طبع آزمایی 
كرده اند؛ مثــال یكی دو اثر هوشــنگ مرادی كرمانی 
را می توانیم در ژانر داســتان-خاطره قــرار دهیم یا 
برخی از آثار متاخر محمــود دولت آبادی در همین 
قالب نوشــته شــده اند؛ یعنی چیزی بین داستان و 
خاطره انــد. بخش هایی از كتاب»تعلق و تماشــا«ی 
زنده یاد محمد علی سپانلو را هم به نوعی می شود در 
همین ژانر قرار داد. در نهایت اما پرویز دوایی را به لحاظ 
تداوم و استمرار چشمگیرش باید جزو سرآمدان ژانر 

داستان-خاطره قرار داد.
در بازگشت یكه سوار كه خاطرات دوران 
كودكی دوایی است، با انتخاب قالب داستان بلند 
تداوم و پیوستگی بیشتری به چشم می خورد و 
شــاید بتوان گفت قواعد داستان نویسی در آن 
بیشتر از نوشته های بعدی دوایی رعایت شده است.

در بازگشت یكه سوار هم خیلی قواعد داستان نویسی 
رعایت نشــده و این كتاب هم در قالب كارهای دیگر 
دوایی قرار می گیرد اما چیــزی كه آن را تا حدودی از 
دیگر آثار نویسنده اش متمایز و به داستان نزدیك تر 
می كند رســیدن از موجود به  وجود اســت. خاطره 
درباره موجود و آن چیزی اســت كه اتفــاق افتاده. 
داستان بیشــتر به موجود می پردازد؛ به درون انسان 
و نفســانیاتش. می توان گفت خاطره درباره دنیاست 
و داســتان درباره»هستی«. در بازگشــت یكه سوار 
نویسنده به مقوالتی از جنس وجود و هستی نزدیك تر 
شده، به همین دلیل هم رنگ و بوی داستانی بیشتری 
گرفته. البتــه این بحث بیشــتر محتوایی اســت تا 

ساختاری. جهان بینی و نوع نگاه نویسنده در اینجا 
به داستان نویسی نزدیك تر است تا خاطره به این 
دلیل كه از وجود و هستی بیشتر بحث می كند تا 
از موجود و دنیا؛ این رویكرد بازگشت یكه سوار را 

به داستان نزدیك تر كرده.
 نثــر دوایی یكــی از جذاب ترین 

ویژگی های نوشته های او است. این نثر به لحاظ 
فارسی نویســی، تا حد زیادی منحصر به فرد و 
متعلق به پرویز دوایی اســت؛ چه در جمله های 
كوتاه و منقطع و چه در جمله های بلند. مثل شروع 
»ابرهای سیاه سنگین« از مجموعه »سبز پری«: » 
ابرهای سیاه سنگین روی سر شهر می رفتند، اما 
من دلم گرم بود. من دلم به اجاق خرمایی- شرابی- 
طالیی رخشان جرقه افشان خرمن گیسوانی كه 

در این لحظه در جایی از شــهر می توانست رو به 
منظره ای برگردانده باشــد و منظره را سكرآور و 
گرم، منظره را كلبه ای چوبی با آتشی در اجاق و 
پنجره ای رو به جنگل كرده باشد گرم بود.« این نثر 
و این حال و هوا چقدر برای مخاطب امروز می تواند 

جذاب و تأثیر گذار باشد؟
به گمــان من نثر دوایــی می تواند برای نســل جوان و 
كتابخوان امروز  تأثیر گذار و جذاب باشد. به این دلیل كه 
دوایی با هوشمندی تمام كاری كرده كه نثر زیبایش از 
قالب نوشته ها بیرون نزند. به این معنا كه نثر، سوار بر كار 
باشد و بقیه عناصر را تحت الشعاع قرار دهد. همانطور كه 
در مورد موسیقی متن فیلم می گویند كه نباید حضورش 
مسلط باشد و تصاویر و روایت و كلیت اثر را تحت الشعاع 
قرار دهد و حواس بیننده را پرت كنــد، در مورد نثر هم 
همین حكم صادق اســت. دوایی كامــال به این موضوع 
احاطه دارد و كاری نمی كند كه نثرش با 
تمام زیبایی و بافت مینیاتوری اش 
از متن بیرون بزند. جز معدود 
مــواردی كــه در عالئــم 
سجابندی اغراق می كند، 
معموال شــاهد نثری 
زالل و جــذاب 
هســتیم كه 
ند  می توا
هــر 

مخاطبی را با خودش همراه و همدل و همسفر كند.
نوشــتن درباره روزگاری سپری شده، 
نوستالژی ســینمای قدیم، تهران قدیم، الله زار، 
عشــق های نوجوانی، با غم غربتی كه شاید در 
سال های طوالنی مهاجرت و دوری از وطن تشدید 
شده باشد، جانمایه آثار دوایی را تشكیل می دهد. 
آیا دوایی نویسنده با خاطرات به عنوان منبع الهام 
طرف شده یا اساسا اینها صرفا خاطراتی اند كه با 

نثری زیبا نوشته شده اند.
نگاه نوســتالژیك و روایت گذشــته های نسبتا دور 
بخش عمــده ای از محتــوای نوشــته های دوایی را 
تشــكیل می دهد. اما همانطور كه درباره نثر معتقدم 
دوایی آگاهانه بــا موضوع طرف می شــود، در مورد 
نگاه نوســتالژیك هم شاهد همین مســئله هستیم. 
نوســتالژی دوایی از جنس افسوس و حسرت خواری 
برای گذشــته ای رؤیایــی و گل و بلبل نیســت. در 
نوشته های دوایی گذشــته را صرفا به صورت دوره ای 
رؤیایی و خوب و دلنشــین نمی بینیم. به خصوص در 
بازگشت یكه سوار در فصل هایی از كتاب شاهد نگاهی 
انتقادی و ابراز تأسف نویسنده به فقر فرهنگی، جهل، 
تعصبات و حتی فقر اقتصادی و مشــكالت رفاهی و 
بهداشتی حاكم بر دوران گذشته هستیم. پس هر آنچه 
از گذشته روایت می شود رؤیایی نیست. از طرف دیگر 
به هر حال پرداختن به روزگار سپری شده دلپذیر است. 
خود ما كه االن به میانسالی رسیده ایم به دلیل شتاب 
تند تغییرات زندگی، حكایت هایی از شیوه زیستمان 
می توانیم تعریف كنیم كه برای نســل امروز عجیب 
و شــگفت انگیز و حتی غیرقابل باور به نظر برسد. چه 
رسد به دوایی كه متعلق به چند نسل قبل است و در 
نوشته هایش تهرانی را روایت می كند كه اساسا نسبت 

چندانی با شــهری كه ما االن در آن زندگی می كنیم 
ندارد. از تهران نوشــته های دوایی چیــز زیادی باقی 
نمانده و به همین خاطر ایــن آثار جدای از ارزش های 
ادبی از منظر تاریخ نگاری و ثبت گذشــته ای از دست 

رفته هم مغتنم هستند.
و نكته پایانی؟

جدای از تمام این بحث ها و اینكه این نوشته ها چقدر 
خاطره هستند و چقدر عناصر داستانی در آنها وجود 
دارد و جدای از نثر كرشمه گر و طناز و روح نواز استاد 
دوایی، آنچه بیشتر از هر چیز اهمیت دارد، صداقت و 
صمیمیتی است كه در این نوشته ها موج می زند. شاید 
ما نویسندگانی داشته باشیم با تكنیك قوی تر، مسلح 
به ساختار روایی محكم تر و اساسا داستان نویس تر كه 
این صداقت و زاللی كمتر در آثارشان دیده شود. این را 
باید نقطه قوت كار دوایی دانست. اینكه ما خوانندگان 
آثار دوایی از هر كتاب ایشان بخشی در ذهنمان حك 
شده، از همین صداقت و صمیمیت می آید. این روایت 
صمیمانه است كه باعث می شود وقتی اسم هر كتابی 
از دوایی به میان می آید اگر آن را خوانده باشیم حتما 
بخشی از آن را به خاطر می آوریم و به نظرم این توفیق 
قابل توجهی برای یك نویســنده اســت. البته اینها 
به معنای بی توجهی دوایی به تكنیك نیســت؛ مثال 
یكی از مهم ترین جنبه های آثار دوایی، تصویر سازی  
قدرتمند آنهاست. نویسنده به عنوان كسی كه سینما 
را بسیار خوب می شناســد و منتقد برجسته سینما 
بوده، شناخت استادانه ای از تصویر دارد. تصویرپردازی 
یكی دیگر از فرازهای آثار دوایی اســت كه اهمیت و 
ارزش مضاعفی به آنها می دهد و نتیجه جایگاه مرتفع 
نویسنده ای اســت كه در ژانر خود اســتادی به تمام 
معناست و جایگاهی انكارناپذیر در ادبیات معاصر دارد.

راهزناِن كوچه  دلگشا
پرویز دوایي اسم رمز عاشقي با سینماست

روزی تو خواهی آمد
به یاد دوست زنده یاد محمدرضا اسدی كه عاشق قصه های پرویز دوایی بود

از پراگ با عشق
محسن فرجی از جایگاه پرویز دوایی به عنوان داستان نویس می گوید

 سابقه داستان نویسی پرویز دوایی به ســال های دور بازمی گردد؛ سال هایی كه دوایی مشهورترین 
منتقد سینمای ایران بود ولی گاهی داســتان هایی هم از او در نشریات چاپ می شد.در دهه های ۴0 و 50 
چندین داستان از دوایی در مطبوعات منتشر شد كه برخی از آنها در واقع طرح هایی برای فیلمنامه بودند. 
دوایی سابقه فیلمنامه نویسی هم داشت و مثال »هنگامه« را بر اساس »سابرینا«ی بیلی وایلدر نوشت كه 
خاچیكیان با تغییراتی آن را ساخت یا مسعود كیمیایی »پسر شرقی« را بر اساس داستانی از دوایی برای 
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان كارگردانی كرد. در سال های منتهی به پیروزی انقالب و مشخصا 
بعد از مهاجرت دوایی، احتماال فاصله گرفتن از فضای نقد فیلم، گرایش ادبی منتقد و نویسنده شهیر را 
پررنگ تر كرد. در میانه های دهه60، انتشار مجموعه داستان»باغ«، دوستداران ادبیات را با نویسنده ای 
حساس، تیزبین و بســیار خوش قلم مواجه كرد كه قصه هایی درباره روزگار ســپری شده را با ظرافتی 
مثال زدنی روایت می كرد. »بازگشت یكه سوار« كه درآمد این شیوه خاطره نگاری سینمایی، شكلی جدی تر 
به خود گرفت. در سال های بعد دوایی تبدیل به نویســنده و مترجمی پركار شد؛ نویسنده ای كه شاید 
داستان نویس به تعریف كالسیكش نباشد ولی تعدادی از دل انگیز ترین آثار ادبی ۳دهه اخیر حاصل ذهن 
خالق و تصویرساز و قلم شیوا و فصیح او است. دوایی سال هاست كه از پراگ با عشق می نویسد و می شود 
گفت چند نسل با عاشقانه های او زندگی كرده اند. با محسن فرجی داستان نویس، ناشر و روزنامه نگار درباره 

دوایی نویسنده گفت وگو كرده ایم.
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جشننامه
پرویزدوایی

این شماره

جواد طوسی

آقای دوایی نازنین، بهاریه های شما كه در شماره نوروز مجله 
فیلم منتشر می شود، برای ما بخشی از ضیافت هر ساله بهار 
شده است، چیزی شبیه سبزه و ماهی قرمز و خرید شب عید. 
وقتی نباشد انگار بهار نیامده. مثل امسال كه ننوشتید و بهار 
نیامد و خبری از ماهی و ســبزه نبود و ویروس لعنتی آمد و 

كسی از خانه اش بیرون نیامد

آقای دوایی نازنین، اینجا سال هاست هیچ كس به كسی كه 
دوستش می دارد نامه نمی نویسد. شما با اینكه 40 سال یا 
50 سال یا بیشتر است كه اینجا نیستید اما انگار می دانید. 
برای همین است كه در سال های اخیر نامه هایتان را جمع 
می كنید و ما همیشــه منتظر می مانیم تا هر یكی دو سال 
یك بار نامه های شما به دوســتانتان منتشر شود. و بخوانیم 
و یاد بگیریم كه برای كسانی كه دوستشان می داریم، نامه 

بنویسیم و نامه نوشتن از یادمان نرود

در این روزهای بی دل و دماغ كرونایی 
و در این برزخ تبعیدگونه، چه فرصتی 
بهتر از »روز ملی ســینما« كه یاد آقا 
پرویز دوایی كنیم و به عشق او سینما 
را در همان عاشــقانه ها و معبد رویاها 

جست وجو كنیم

نامهبهیکدوست
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ماجراي مهر
خبرنگار همشهري به شهر پرند سر زده است و از گاليه ها و مشكالت كساني گزارش مي دهد 

كه سال هاست در انتظار واحد مسكن مهر خود هستند 

نوروزي نماينده مردم رباط كريم و بهارســتان: شركت 
عمران شهر پرند بايد خلع يد شود؛»بيش از90هزار واحد 
مسكن مهر سال هاي گذشته در شهر پرند بارگذاري شده 
است. بخشــي از اين واحدها در دولت دهم و بخشي نيز 
در دولت يازدهم و دوازدهم ســاخته شده است.هدف از 
ساخت اين واحدها تأمين مسكن براي اقشار كم درآمد بود 
و از اين رو، دولت زمين مورد نياز براي ساخت را به شكل 
رايگان و با ارائه تسهيالت ارزان به متقاضيان واگذار كرد 

تا اقشار نيازمند صاحب خانه شوند

هم
ر اد

 امي
ي /

هر
مش

س: ه
عك

بيشرشــان عيالوارند. بينشــان تا دلت 
بخواهد كارگر و كارمند هست كه دنبال 
رؤياي خانه دار شدن بار ســفر به پرند 
در30كيلومتري تهران بسته اند و در آن 
ساكن شده اند. شهري كه فكر مي كردند 
خيلي زود قــرار اســت در آن خانه دار 
شوند و تحمل چند ماه اجاره نشيني در 
واحدهاي نوساز و ارزان قيمتش به بهاي 
صاحبخانه شدن مي ارزيد. اينطور شد كه 
تعداد آنهايي كه چنين فكر مي كردند در 
پرند زياد شد. خانه ها و برج ها يكي پس از 
ديگري از روي زمين باال رفتند و اميد به 
خانه دار شدن را با باال رفتنشان بيشتر و 
بيشتر كردند. اما روزهاي خوش و رؤياي 
خانه دار شدن خيلي زياد طول نكشيد 
آنهايي كه خوش شــانس بودند زود به 
خانه هاي خود رســيدند. اما چند هزار 
متقاضي وارد ماراتني شدند كه قرار نبود 
به اين زودي ها تمام شود. خانه ها به دليل 
تورم و بي توجهي مســئوالن به ساخت 
خانه ها و پاسخگو كردن سازندگان باعث 
شــد، دوندگي هزاران متقاضي مسكن 
مهر در پرند تازه آغاز شود؛ دوندگي اي 
كه نزديك يك دهه اســت آغاز شده و 
هر بار با تعيين زماني براي زدن ســوت 
پايان ســاخت خانه ها، دونده ها اميدوار 
به سامان گرفتن زندگي شان مي شوند؛ 
زندگي هايي كه به نظر مي رسد برخي از 
آنها به دليل خلف وعده ها از بين رفته يا 

در آستانه از بين رفتن است.

حكايت تلخ خانه هاي مهر
خانه هاي مسكن مهر در فازهاي 6گانه 
طراحي شده اســت. خيلي از خانه ها در 
فازهاي يك تا 5ســاخته و تحويل شده 
اســت. هر از چندي هم خبر مي آيد كه 
تعدادي از واحدها آماده تحويل اســت 
و مردم براي تحويــل گرفتن واحد خود 
به كارگزاري مســكن مهر بروند. براي 
همين است كه جلوي كارگزاري اي كه 
وســط بيابان در دورافتاده ترين بخش 
شهر است، هميشه جمعيت موج مي زند. 
حتي در كرونا و با وجود همه هشدارها 
و توصيه هــا براي خــودداري از حضور 
گروهي براي تحويل واحدهاي مسكن 
مهر. عده اي هســتند كه براي تحويل 
كليد واحدشــان آمده اند و خوشــحال 
از پايــان انتظار چند ســاله اند و برخي 
ديگر، خســته از طوالني شدن ساخت 
مسكن شان، عطاي خانه دار شدن را به 
لقايش بخشيده اند و براي فروختن ملك 
به متقاضي و زدن اســناد 5برگي سند 
واحد ساخته نشده به خريدار تازه نفس 
آمده اند. برخي هم هستند كه كارشان 
رفت وآمد و پرســيدن اين سؤال است 
كه چرا خانه ما را نمي ســازيد و تحويل 
نمي دهيد؟ سؤالي كه البته جواب روشني 
هم ندارد. حسين صادقي يكي از همين 
افراد است. او 11 سال قبل با زهرا ازدواج 

كرده است. 5 ســال قبل ازدواج با او كه 
دخترخاله اش است سركار رفت و دستش 
توي جيب خودش بــود تا خرج زندگي 
مشتركشان  را جور كند. از شركتي كه 
در آن كار مي كند راضي اســت و از آن 
راضي تــر از حاج آقا وحيــدي. صاحب 
شــركت كه اگر نبود او پول پيش الزم 
براي ثبت نام و پيش خريد مسكن مهرش 
را نداشت كه بدهد. پس اندازشان بعد از 
ازدواج كفاف پول ثبت نام مسكن مهر در 
پرند را نمي داد. داستان ثبت نام مسكن 
مهرش در پرند جالب اســت. او خودش 
را با اين ثبت نام هــم نمك گير حاج آقا 
وحيدي مي داند هم زندگي؛»2سال از 
ازدواجم گذشته بود كه گفتند مي توانم 
براي مسكن مهر پرند ثبت نام كنم. رفتم 
و گفتند بايد 6ميليون تومان آورده اوليه 
براي مســكن مهر بريزم. كل پس اندازم 
يك ميليون و 500هــزار تومان بود. آن 
موقع حقوق ها كم بود و 6ميليون براي 
خودش كلي پــول بود. صاحــب كارم 
4ميليون و 500هزار تومــان به من وام 
داد و قرار شد قسطي از حقوقم كم كند. 
اينطوري پول پيش ثبت نام مسكن مهرم 
را در فاز 6كه 75متر بــود جور كردم«. 
حســين و خيلي هاي ديگر از اين اتفاق 
خوشحال بودند. ثبت نام كننده ها همه 
پس انداز ســال هاي كاركردن شــان را 
آوردند تا تبديل به خشــت هايي شــود 
براي ســاخت خانه. وقتي براي امضاي 
قرارداد ســاخت با ســازنده رفتند قرار 
شد با 40ميليون تومان واحدشان جمع 
شود. اما از آن يك سال وعده داده شده، 
7سال گذشته اســت. خانه اي كه قرار 
بود با آورده 16 ميليوني حســين و وام 
25 ميليوني قرض الحسنه ساخته شود، 
بيشتر شبيه خانه اي روي آب شده است. 
پول ها پرداخت شــد اما، اثــري از خانه 
وعده داده شــده نيست. جمع حسين و 
زهرا با گذشت اين سال ها بزرگ تر شده 
و پسرشان كه اسمش را امير گذاشته اند 
به كانون خانواده اضافه شــده اســت. 
امير شش ساله است و ســال ديگر بايد 
به مدرسه برود. در شــرايطي كه هنوز 
مستأجرند و صداي صاحبخانه هر روز به 

بخت شان بلند.

وعده هايي براي سرگرداني 
وضعيت خانه اي كه پــدر امير با كمك 
دوست و آشــنا پول ســاختش را جور 
كرده درســت مثل روز اول اســت؛ در 
حد اســكلت ســاختماني. اين را زهرا 
رحماني، همسر حسين مي گويد. خسته 
از پيگيري هاي دنباله دارش از سازنده و 
شركت عمران پرند و از جمالت تكراري و 
رفتار سرد و گاه توهين آميز متولياني كه 
گويا غم خانه به دوشي را تجربه نكرده اند. 
او به خانه هايي كه رديف به رديف هم از 
روي زمين باال رفته انــد نگاه مي كند و 

با حســرتي كه در نگاهش موج مي زند، 
مي گويد:»ديگه پير شدم از بس كه رفتم 
و اومدم تا ببينم اين خونه كوفتي رو كي 
مي ســازن و تحويلمون ميدن«. دلش 
حسابي پر اســت. حق هم دارد. حسين 
با قرض كردن كل آورده اي كه بايد براي 
ساخت خانه پرداخت مي كرد پرداخت 
كرده اما، هر بار شركت عمران پرند كه 
قرار بود مدافع حقوق متقاضي و پيمانكار 
باشد، مطالبه جديدي از او و خيلي هاي 
ديگــر مي كنــد. مطالبــه اي در يك 
جمله؛»پول بيشتري به حساب بريزيد«. 
حسين كارد به اســتخوانش رسيده و 
نســبت به اين كلمه حساســيت پيدا 
كرده اســت. براي همين است كه زهرا 
پيگير امور از شركت عمران شده و ديگر 
نمي گذارد شوهرش مسئله را پيگيري 
كند. او مي ترســد همســرش عصباني 
شود و كاري دســت خودش و ديگران 
بدهد. زهرا دليل عصبانيت حســين را 
بدعهدي شركت عمران و سازنده خانه 
مي داند؛»دوسه ســال قبل گفتند بايد 
آورده بيشــتري بياوريم و گفتند پول 
بدهيد خانه را تحويــل مي گيريد«. با 
اين وعده، حســين پرايــد زيرپايش را 
9ميليون تومان فروخت به اميد اينكه 
چند ماه بعد كليد را جاي سوييچ از دست 
رفته ماشينش در قفل خانه بپيچاند. اما 
نمي دانست اين وعده هم توخالي است. 
با اينكه خيلي ها از سر ناچاري افزايش 
قيمت تازه را قبول كردنــد اما اميدوار 
بودند كه اين بار گره از كارشان باز شود 
و خانه هاي بي رنگ و رخ مهري كه واحد 
آنها هم بين شان بود، وضع بهتري پيدا 
كند اما بازهم خبري از تحويل واحدها 
نبود؛»مي ديديم واحدهاي مسكن مهر 
در زون هاي مختلف ساخته مي شوند و 
مردم مي روند ســر خانه و زندگي شان. 
ما مانده بوديــم و يك دوجين متقاضي 
ديگر كــه فكر مي كردنــد نوبت بعدي 

تكميل واحدها، نوبت ماســت. اما چي 
فكر مي كرديم؛ چي شــد. با اين خيال 
3سال صبر كرديم. آنقدر صبر كرديم كه 
صبر هم از دست ما شرمنده شد«. امير 
حوصله اش ســررفته. بي حوصلگي اش 
زهرا و حسين را كه در نزديكي خانه اي 
كه بايد مالكش باشــند، واحدي اجاره 
كرده اند هم خسته كرده است. مي گويند 
اگر دست شــان به مســئوالن برســد 
نمي دانند چه جملــه اي بايد خطاب به 
آنها بگويند تا رنج ســال هاي گذشته را 

جبران كند.

امكانات مسكن مهر، پر!
كســاني كه دنبال پيگيــري وضعيت 
خانه هاي مســكن مهر خود هستند، 
بيشترشان در فاز6 و با يكي دوشركت 
سازنده مشكل دارند. شركت هايي كه 
پروژه هــاي بزرگي را اجــرا كرده اند و 
تقريباً در همه فازهاي شهر بناهايي چند 
ده طبقه ساخته اند. خانه هايي مي سازند 
بتني و مقاوم در برابر زلزله، اما زلزله اي 
كه تأخير ســاخت واحدهــا به جان 

خانواده ها انداخته آنقدر شديد است كه 
كمتر متقاضي وامانده از مسكن مهري 
را مي توان پيدا كرد كه از آن داغ نديده 
باشــد. مهدي رضايي، 37ساله است و 
مجرد. مالك اوليه مسكن مهر نيست. 
با اينكه مستأجر بوده اما واجد شرايط 
مسكن مهر شــناخته نشده بود و براي 
همين از قافله متقاضيان اوليه جا مانده 
اســت. به او گفته اند قباًل وام مســكن 
گرفته و به اين دليل مشــمول مسكن 
مهر نمي شــود. خودش مي گويد اگر 
مي دانستم وام 18درصدي مسكن را با 
وام مسكن قرض الحسنه يكي مي دانند 
دستم مي شكســت و هيچ وقت آن وام 
را نمي گرفتم. محروميتش از مســكن 
مهر اما مانع مالك شــدن يكي از اين 
واحدها نشده اســت. او براي پيگيري 
خريد عرصه مســكن مهري كه 5سال 
قبل پيش خريد كرده به كارگزاري آمده 
اســت. مي گويد:»40ميليون تومان به 
صاحب امتياز يكي از واحدهاي مسكن 
مهر در فــاز 6پــول دادم و قولنامه اي 
خانه اش را خريدم«. مهدي هيچ وقت 

فكر نمي كرد ســاخت خانه اين همه 
سال طول بكشد. رضايي اصالتاً يزدي 
است و 15سال است در تهران زندگي 
مي كند. پدرش چند ســال قبل فوت 
كرده و مــادرش تنها در يــزد زندگي 
مي كنــد. براي همين دلش هميشــه 
پيش مادرش اســت و نگران حال او. 
به همين خاطر  فكر كرد بهتر اســت 
مادر را پيش خودش بياورد؛»آلودگي 
هواي تهران براي مادرم خوب نيست. 
براي همين فكر كــردم در پرند كه آب 
وهواي بهتري نســبت به تهران دارد و 
به شهر هم نزديك اســت، براي مادرم 
خانه بگيرم تا هم نزديكم باشد هم اينكه 
آلودگي هوا اذيتش نكند. فكر كردم با 
پيش خريد خانه يكي دو ساله مادرم را 
پيش خودم مي آورم اما االن 5سال شده 
و نه مادرم به تهران آمــده نه خانه اي 
ساخته شده اســت«. اين موضوع اما 
تمام ماجراي زندگي او نيست. رضايي 
كه حاال به دليل كرونا شرايط كاري اش 
سخت شده اســت و درآمدش كاهش 
پيدا كرده زير فشار قرار گرفته كه اقساط 
وام مســكن خانه اي كه هنوز تحويل 
نگرفتــه را بپــردازد. مي گويد:»رفتم 
دفترچه قســط و كليد واحد را تحويل 
بگيرم. كارمند كارگزاري خيلي راحت 
مي گويد فعاًل خانه اي در كار نيســت و 
شايد چند ماه ديگر واحد آماده تحويل 
شــود. مي گويد بايد بــروم و دفترچه 
اقساط بانك مسكن را بگيريم و قسط 
خانه نگرفته را پرداخت كنم«. مهدي 
يكي از ده ها نفري اســت كــه به اميد 
گرفتن كليد واحدشــان به كارگزاري 
آمده است. بيشتر مراجعان چهره هاي 
برافروخته اي دارند. برافروخته از گرما 
و شــنيدن خبرهــاي بد.برخي داخل 
كارگزاري تجمــع كرده اند و بلند بلند 
حرف مي زنند و برخي ديگر هم رمقي 
براي حرف زدن ندارند. آنهايي كه از اين 

وضعيت كالفه اند مي گويند تا روزي كه 
كليد خانه را تحويل نگرفته ايم، قسط 
بي قســط؛»كجاي دنيا بابت خانه اي 
كه تحويل نداده اند قسط مي گيرند. در 
اين شهر و مديريتي كه دارد هيچ چيز 

عجيب نيست«.

بفرماييد داللي!
ورودي كارگــزاري مســكن مهــر پر از 
خودروهاي پارك شده كنار جدول هاي 
رنگ و رو رفته است. آدم ها با پوشه هاي 
رنگارنگ در دســت مي آيند و مي روند. 
برخي شان خوشحال ازگرفتن كليد خانه 
و برخي ديگر مغمــوم از ادامه رفت وآمد 
به كارگزاري و طرح سؤال تكراري »چه 
زماني خانه ام را مي دهيد؟«. با اين حال، 
عــده اي از آب گل آلود و كشــتي هاي 
غرق شــده منتظران تكميل واحدهاي 
مسكن مهر براي خودشان نمد مي دوزند. 
دالل هايي كه زيرســايه چترهاي رنگي 
جلــوي ورودي كارگزاري نشســته اند 
به هرتحويل گرفته و نگرفته مســكني 
پيشــنهاد خريد يا فروش مســكن مهر 
مي دهند. قيمت هايشان كاماًل هماهنگ 
با دالالن و بنگاه هاي مســكن شهر است 
و اگر مشــتري اي به دامشــان بيفتد كه 
فروشــنده باشــد، تا جايي كه بتوانند و 
تيغ شان ببرد، مسكن مهر متقاضي خسته 
از بي وفايي هــاي ســازندگان را بزخري 
مي كنند. منصــور احمدي نيا مي خواهد 
واحدش را كه دالل ها آن را غيرتحويلي 
معرفي مي كنند بفروشد. به قول خودش 
دارد امتيــازش را مفت مي فروشــد؛» با 
11ميليون واريزي فقط 190ميليون«. 
قيمت كه احمدي نيا اعالم مي كند جدا 
از بدهي 37ميليوني به شــركت عمران 
اســت؛ بدهي اي كه خريدار بعد ازخريد 
واحد بايــد آن را پرداخــت كند وعالوه 
بر اين اقســاط وام 40ميليونــي را هم 
بپردازد. به نظر مي رسد با داللي كه مقابل 
كارگزاري ايســتاده به تفاهم رســيده و 
معامله جوش خورده است. قرار مي گذارند 
تا در دفترخانه حساب و كتابشان را نهايي 
كنند. از منصور مي پرسم چرا مي خواهد 
خانه اش را بعد از مدت ها انتظار بفروشد. 
داغ دلش تازه مي شود و در جوابم مي گويد: 
»زماني دنبال اين بــودم كه خانه ام را در 
پرند بگيريم. اما االن مشكالت بزرگ تري 
در زندگي دارم كه بايد براي حل آنها فكر 
كنم. پول فروش واحدم در پرند را مي زنم 
به يك زخم از زخم هاي زندگي ام«. براي 
او فرقي ندارد كه چه كســي خانه اش را 
مي خرد؛ دالل يا مشتري واقعي. او فقط 
مي خواهد مشــكالت خودش را برطرف 
كنــد. اتفاقي كه برخي مالكان مســكن 
مهر پرند را متقاعد كــرده تا با فروختن 
امتياز خود به خريداران تــازه خود را از 
مشــكالتي كه در آن گير كرده اند نجات 
دهند و شــانس داشــتن زندگي بهتر را 

براي خود و فرزندانشان در جاي ديگري 
امتحان كنند.

شركت عمران پرند بايد خلع يد شود 
نماينده مردم رباط كريم و بهارســتان 
و عضو كميســيون حقوقــي و قضايي 
مجلــس شــوراي اســالمي دربــاره 
عملكرد شــركت عمران شــهر جديد 
پرند و نارضايتي مردم از اين شركت به 
همشهري مي گويد شركت عمران شهر 
پرند بايد خلع يد شود؛»بيش از90هزار 
واحد مسكن مهر سال هاي گذشته در 
شهر پرند بارگذاري شده است. بخشي 
از اين واحدها در دولت دهم و بخشي نيز 
در دولت يازدهم و دوازدهم ساخته شده 
است.هدف از ساخت اين واحدها تأمين 
مسكن براي اقشار كم درآمد بود و از اين 
رو، دولت زمين مورد نياز براي ساخت را 
به شكل رايگان و با ارائه تسهيالت ارزان 
به متقاضيان واگذار كرد تا اقشار نيازمند 
صاحب خانه شــوند«. به گفته حسن 
نوروزي به داليل مختلف كار ســاخت 
واحدهاي مســكن مهر نزديك به يك 
دهه طول كشيده اســت كه قابل قبول 
نيست؛»مطالبه وجوه 20تا 30ميليوني 
براي تكميل وساخت واحدهاي مسكن 
مهر كه اخيراً ازســوي شركت عمران 
پرند اعالم شــده، قابل قبول نيســت. 
ممكن اســت به دليل تــورم مقداري 
بهاي تمام شده ســاخت واحد افزايش 
يافته باشــد اما اين عــدد بايد معقول 
باشد و افزايش20ميليون و 30ميليون 
توماني قيمت مسكن مهر به هيچ عنوان 
قابل قبول نيست و زير بار آن نمي رويم«. 
نماينده مردم رباط كريم و بهارســتان 
در مجلس شوراي اســالمي، عملكرد 
شركت عمران شهر جديد پرند را سؤال 
برانگيز و داراي ابهامات زيادي مي داند و 
معتقد است، اين شركت بايد به كار خود 
در پرند پايان دهد؛»شركت عمران شهر 
جديد پرند اگر دولتي اســت كه دولت 
شركتي با اين عنوان ندارد. اگر مي گويد 
سهامي عام است بايد پرسيد سهام اين 
شركت در اختيار چه كســاني است و 
منافع چه افرادي را تأمين مي كند؟ اگر 
اين شركت سهامي عام است و مردمي 
است بايد به كار خود پايان دهد و اداره 
امور شهر را به شهرداري بسپارد«. عضو 
كميســيون حقوقي و قضايي مجلس 
شوراي اسالمي با اشاره به اينكه گفته 
مي شــود وجوه پرداختــي متقاضيان 
مسكن مهر ازسوي شركت عمران پرند 
به پيمانــكاران پرداخت نشــده و اين 
موضوع سبب تأخير پيمانكار در ساخت 
واحدها شده است، مي گويد:»درصورتي 
كه چنين اتفاقي رخ داده باشد، موضوع 
ازطريق دســتگاه قضايــي و مجلس 
پيگيري و از ادامــه اين روند جلوگيري 

خواهد شد«.

  طرف مردم را مي گيريم

واقعيت اين است كه متقاضيان دريافت 
مسكن مهر سال هاســت منتظرند كه 
خانه هاي خود را بگيرند تا خانه دار شوند. 
به دليل افزايش قيمت ها، مديرعامل شهرهاي جديد 
در پرند و پرديس در يک مرحله درخواست افزايش 
قيمت داشــتند كه در شوراي مســكن استان اين 
درخواســت رد شده اســت. با اين حال، مسئوالن 
مربوطه اخيراً درخواست تازه اي براي افزايش قيمت 
ارائه كرده اند كه بررسي اين موضوع در دستور كار 
شوراي مسكن استان تهران قرار گرفته است. بدون 
شک در فرايند بررسي ها متقاضياني كه در ابتدا سهم آورده خود را پرداخت كرده اند و 
بايد خانه هاي خود را به موقع تحويل مي گرفتند نبايد به دليل تورم و گراني ها هزينه اي 
اضافه تر پرداخت كنند و افزايش قيمت به هيچ وجه برعهده اين دسته از متقاضيان 
نيست. تالش مي كنيم كساني كه متقاضي هستند مورد حمايت قرار گيرند و مشمول 

افزايش قيمت نشوند. سياست دولت هم اين است و در اين حوزه تالش مي كنيم تا به متقاضيان دريافت مسكن مهر بار مالي اضافه اي وارد نشود. اينكه شركت عمران، طرف مردم را مي گيرد 
يا پيمانكاران موضوعي است كه نمي شود درباره آن با قطعيت صحبت كرد. هميشه افرادي كه از چند سال قبل پول داده اند و خانه شان را نگرفته اندحق دارند از مسئوالن گاليه داشته 
باشند. گاهي خدمات زيربنايي و خدمات روبنايي بموقع تأمين نمي شود. امابه مردم قول مي دهيم تا پايان امسال طرح مسكن مهر در تهران به پايان برسد و مالكان واحدهاي مسكن مهر 

در شهرهاي پرند و پرديس صاحبخانه شوندو استانداري به عنوان نهاد حاكميتي منافع مردم را در تصميم گيري هاي مربوطه درنظر خواهد گرفت.

انوشيروان محسني بندپي
استاندار تهران

حميدرضابوجاريان
خبرنگار

همه آنچه در كيسه پس اندازشان 
داشــتند برداشــتند و به اميد 
خانه دار شــدن راهي پرند شدند. 
اميدشــان به خانه هاي با نماي زرد و نارنجي بود كه روزي بشود 
سقف باال سرشان تا زدن يک ميخ به ديوار آن هم بدون ترس از 
اخم صاحبخانه برايشان يک آرزو نشود؛ خانه هايي كه قرار بود 
ارزان قيمت و به اندازه دخل و خرجشان خيلي زود ساخته شود. 
اما خيلي زود معنايش معادل يک دهه شد؛ يک دهه اي كه براي 
هر كدام از متقاضيان مسكن مهر پرند كه هنوز خانه هايشان را 
تحويل نگرفته اند،به اندازه 100 سال انتظار است. خيلي هايشان 
ديگر رمق پيگيري چرايي ساخته نشدن خانه هايشان را ندارند 
و اظهارات گاه و بي گاه مســئوالن كه خبر از بسته شدن پرونده 
مسكن مهر در ماه هاي آينده را مي دهند هم كمكي به بهبود حال 

و روزشان نمي كند. بارها وعده شــنيده اند و بي عملي ديده اند. 
جايي ميان فاز هاي 5و 6پرنــد در نزديكي برج هايي كه به كوزو 
معروف است، برخي مالكان منتظر مسكن مهر، به اجاره نشيني 
افتاده اند. برخي شــان از پنجره خانه هايي كه اجاره كرده اند، 
واحدهاي نيمه كاره شــان را در فاز 6نگاه مي كنند؛ خانه هايي 
خاكستري كه از خانه بودن فقط اســكلتي بر بدن دارند و ديگر 
هيچ ندارند؛ نه آبي، نه برقي، نه گازي و نه حتي راه دسترســي 
مناسبي. با اين حال، همين اسكلت هاي توخالي آخرين اميدشان 
به خانه دار شدن است. گراني مسكن و صرف همه پس اندازشان 
براي باال بردن ساختمان نيمه كاره، باعث شده نه راه پس داشته 
باشند؛ نه راه پيش. اميد به خانه هايي كه ساخته نشده در حال 
فرسوده شدن است، تنها كاري است كه از دستشان برمي آيد و 

جز اين چاره اي ديگر ندارند.
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 خطر آموزش خودكشي
در اخبار حوادث 

بارها از زبان روانشناسان شنيده ایم كه »خودكشي« پدیده اي 
است كه گاهي مي تواند تقليدي باشــد و برخي از آن به عنوان 
پدیده خودكشــي تقليدي یاد مي كنند. به این معني كه گاهي 
ممكن است افرادي كه زمينه خودكشي در آنها مشاهده مي شود 
با خواندن، دیدن یا شنيدن یك ماجراي خودكشي، تحریك شده 
و دقيقا با تقليد از همان سبكي كه درباره آن خوانده یا شنيده اند، 
دست به خودكشي بزنند. در این شرایط است كه نقش رسانه ها 
در نحوه پوشش اخبار خودكشــي پررنگ مي شود و این سؤال 
به وجود مي آید كه اخبار مربوط به خودكشي در رسانه ها چطور 

باید منتشر شود؟
سيدكاظم ملكوتي، رئيس هسته علمي پيشگيري از خودكشي 
در دانشكده علوم رفتاري و ســامت روان و عضو هيأت مدیره 
انجمن علمي پيشگيري از خودكشي، با تأكيد بر اینكه رسانه ها 
باید در انعكاس اخبار آسيب هاي اجتماعي به ویژه خودكشي به 
پروتكل هاي تهيه شده از سوي نهادهاي مختلف ازجمله جمعيت 
پيشگيري از خودكشي پایبند باشــند، به همشهري مي گوید: 
»نكاتي كه رســانه ها باید در درج اخبار خودكشي رعایت كنند 
بسيار زیاد است، اما مهم ترین موارد این است كه چنين اخباري 
نباید در صفحه اول كار شــوند و همچنين رسانه ها در انعكاس 
اخبار از ذكر جزئيات، روش، مكان و سن و جنس اقدام كنندگان 

بپرهيزند.« 
ملكوتي با بيان اینكه رســانه ها براي مدیریت آســيبي مانند 
خودكشــي نباید به صورت هيجاني و احساســي عمل كنند، 
مي افزاید: »جزئيات، معموال گروه هاي در خطر و افرادي كه افكار 

خودكشي دارند را به اقدام تحریك مي كند.«
او البته با وجود تأكيد بر مطرح نشدن جزئيات به نكته دیگري 
هم اشاره مي كند و آن، اهميت شفاف سازي و ارائه آمار صحيح از 

این آسيب اجتماعي است.
ملكوتي تصریح مي كند: »سایت هاي سازمان جهاني بهداشت 
و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كشورهاي توسعه 
یافته معموال چنين آماري را به صورت شــفاف اعام مي كنند و 
البته در كنار آن برنامه هاي پيشگيرانه هم مي دهند. این در حالي 
است كه در ایران كاما برعكس عمل مي شود و مدیران ما نگران 
هستند با ارائه آمار عملكردشــان زیر سؤال برود یا سوءاستفاده 
سياسي از آمار شود. این در حالي است كه با وجود همه تهدیدها 
ارائه شفاف آمار در رسانه ها كمك مي كند مسئوالن به فكر چاره 

و ناچار به پاسخگویي باشند.«
به گفته عضو هيأت مدیره انجمن علمي پيشگيري از خودكشي، 
ارائه نشدن آمار خودكشي و خودسوزي در رسانه ها، مسئوالن 
دستگاه هاي مرتبط را به حاشــيه امن مي برد و این ذهنيت را 

ایجاد مي كند كه مشكلي وجود ندارد.
او در این باره به ذكر یك مثال هم مي پردازد و به نام گذاري سال 
گذشته روز بهداشت روان به نام روز »پيشگيري از خودكشي« 
اشاره مي كند و مي گوید: »این شعار در ایران به روز نشاط تغيير 
یافت. این اتفاق دقيقا برخاف جریاني اســت كه در دنيا شكل 
گرفت. ما ســال ها تاش كردیم تا از واژه خودكشــي، ناراحتي 
اعصاب و روان و مواردي از این دســت انگ زدایي كنيم تا كسي 
خجالت نكشد درباره افكار خودكشي خود صحبت كند. اما دقيقا 
سال گذشته با تغيير شعار روز بهداشت روان، این انگ را تشدید 

كردیم و به مردم یاد دادیم از این موضوع خجالت بكشند.« 
ملكوتي تأكيد مي كند كه رســانه ها در فرهنگســازي درباره 
انگ زدایي از مشكات اعصاب و روان و از سوي دیگر كاهش آمار 
خودكشي نقش بسيار پررنگي دارند و به همين دليل پيشنهاد 
مي كند خبرنگاران حوزه هاي مختلف اصول تدوین شده از سوي 
متخصصان را كه در سایت نهادهایي مانند جمعيت پيشگيري 
از خودكشي موجود اســت مطالعه كنند. از سوي دیگر، شاپور 
كردي، معاون اجتماعي پيشين بهزیســتي ایام كه این روزها 
در بهزیستي تهران مشغول به كار است هم با تأیيد صحبت هاي 
ملكوتي به مثال دیگري مي پردازد. او از انعكاس گســترده خبر 
خودسوزي دختر آبي در رسانه ها به عنوان یك اشتباه استراتژیك 
یاد مي كند و توضيح مي دهد: »انتشــار ایــن اخبار، ناخودآگاه 
اقدام به خودكشي را به عنوان یك راه حل به مخاطب القا مي كند؛ 
درحالي كه با ارائه راهكار مي توان مردم به ویژه گروه هاي در خطر 

را متوجه كرد كه راه  حل هاي دیگري هم وجود دارد.«
او مي افزایــد: »انعكاس خبر خودســوزي دختــر آبي و حتي 
ذكر صفت دختر آبي از نظر روانشــناختي، افرادي را كه زمينه 
خودكشي دارند تشویق به اقدام مي كند. وقتي همه رسانه هاي 
داخلي و خارجي در حمایت از دختر آبي صحبت كردند؛ یعني 
به صورت ناخودآگاه از اقدام به خودكشي او حمایت كردند و این 
تأثير منفي دقيقا همان نقش حساس رســانه  است كه باید به 

آن توجه كرد.«

دستگيري عامالن تخريب 
رستوران معروف پايتخت

2 جوان كه با یورش به رســتوراني معروف در پایتخت، آنجا را 
تخریب كرده بودند یك روز پس از این حادثه دستگير شدند.

به گزارش همشهري، شامگاه 15شــهریور ماه 2 نفر از مشتریان 
رســتوراني معروف در بازار تهران در شرایطي كه تا دقایقي قبل 
آرام سرجاي شان نشســته بودند ناگهان شروع به عربده كشي و 
تخریب وسایل رســتوران كردند. آنها در یك چشم به هم زدن 
وسایل رســتوران را تخریب كردند و در شرایطي كه هيچ كس 
نمي توانست مانع شان شــود بعد از وارد كردن خسارت سنگين 

به آنجا گریختند.
به دنبال این حادثه با حضور مأموران پایگاه هفتم پليس امنيت 
عمومي پایتخت تحقيقات براي شناسایي و دستگيري 2 متهم 
آغاز شــد. مأموران پليس پس از بررســي هاي ميداني و پایش 
اطاعاتي، هویت متهمان را كه از مشتریان این رستوران بودند و 
این محل را پاتوقي براي خود قرار داده بودند، شناسایي كردند. از 
سوي دیگر معلوم شد عامان تخریب، شب حادثه به علت اختاف 
حساب و مشكات شخصي با چند نفر دیگر كه در این رستوران 
حضور داشــتند درگير شــده و این درگيري منجر به تخریب 

رستوران شده است.
به دنبال جمع آوري اطاعات اوليه، صبح روز یكشنبه شانزدهم 
شهریور اكيپي از مأموران پایگاه هفتم پليس امنيت به مخفيگاه 
متهمان در حوالي شوش اعزام شدند و موفق شدند آنها را دستگير 
كنند. متهمان در همان بازجویي هاي اوليه به تخریب رستوران 
اعتراف كردند و هم اكنون در بازداشت به سرمي برند و تحقيقات 

در این خصوص ادامه دارد.

 مهاجم لودرسوار
قصد انتقام جويي داشت

 »مي خواســتم از پــدرم انتقام 
بگيرم.« این انگيزه پسر نوجواني داخلي

است كه سوار بر لودر پدرش وارد 
خياباني در شهرســتان گرگان شد و دیوانه وار 

به خودروهاي عبوري حمله كرد.
به گزارش همشــهري، حدود ســاعت13:30 
دوشــنبه گذشــته افرادي كه از بلوار هيركان 
شهرســتان گرگان عبــور مي كردند شــاهد 
صحنه اي وحشــتناك بودند. یك لودر بزرگ 
دیوانه وار در خيابان ویراژ مي داد و عمدا به سمت 
خودروهایي كه در حال عبــور از بلوار بودند و 
همچنين خودروهایي كه كنــار خيابان پارك 

بودند هجوم برده و به آنها آسيب مي زد.
شاهدان به ســرعت با پليس تماس گرفتند و 
طولي نكشيد كه تيمي از مأموران راهي محل 
حادثه شــدند. لودر بزرگ همچنان در خيابان 
در حال ویراژ دادن بــود و تعداد زیادي خودرو 
كه به شدت آسيب دیده بودند در گوشه و كنار 
خيابان به چشم مي خورد. مأموران با دیدن این 
صحنه به راننده دستور توقف دادند اما او وقتي 
خودروي پليس را مقابل خود دید برخاف جهت 
خيابان بــه رانندگي ادامه داد و بعد از آســيب 
رساندن به تعدادي خودروي دیگر و همچنين 

دیوار ساختمان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 
وارد محوطه این ساختمان شــد و توقف كرد. 
لحظاتي بعد پســر نوجواني كه پشــت فرمان 
لودر نشسته بود از داخل آن بيرون پرید و قصد 
فرار داشــت اما مأموران سدراهش شدند و او را 

دستگير كردند.
هنوز كسي نمي دانست كه انگيزه پسر نوجوان 
از حمله به خودروهاي عبوري چه بوده است. او 
پس از دستگيري به اداره پليس منتقل شد و در 
همان بازجویي هاي اوليه مدعي شــد كه قصد 
داشته از پدرش انتقام بگيرد. پسر نوجوان گفت: 
مدتي بود كه با پدرم اختاف مالي داشتم و پولي 
را كه مي خواستم به من نمي داد. او صاحب لودر 
است و با آن كار مي كند و وقتي دیدم قصد ندارد 
به من پول بدهد، عصباني شدم و تصميم گرفتم 
از او انتقام بگيرم. براي همين ســویيچ لودر را 
برداشتم و چون از قبل با طرز راندن این خودرو 
آشنا بودم، لودر را روشــن كردم و وارد خيابان 
شدم و به خودروهایي كه مقابلم مي دیدم آسيب 
مي زدم تا اینكه دستگير شــدم. در جریان این 
حادثه عجيب، 8خودرو آسيب دیدند و 5نفر از 
كساني كه داخل خودروها بودند دچار جراحت 
شــدند كه پس از انتقال به بيمارستان 4نفر از 

آنها سرپایي درمان شدند اما یك زن كه پایش 
شكسته بود بستري شد. شوهر این زن در تشریح 
ماجرا مي گوید: در حال عبــور از بلوار هيركان 
بودم كه دیدم ماشين هاي پليس در حال تعقيب 
یك لودر هستند. لودر مارپيچ حركت مي كرد و 
معلوم نبود كه راننده اش كيست و چه نقشه اي 
دارد. در همان لحظه بود كه لودر تغيير مسير داد 
و برخاف جهت خيابان شروع به حركت كرد و 
به طرف ماشين من آمد. من به همراه همسر و 
دیگر اعضاي خانواده ام سوار ماشين بودیم و با 

دیدن این صحنه وحشــت كردیم. راننده لودر 
قصد داشت از روي ماشين من رد و وارد پياده رو 
شــود كه تاش كردم از مسيرش كنار بروم اما 
به شدت با ماشينم برخورد كرد. در این حادثه 
همسرم پایش شكست و بقيه اعضاي خانواده ام 
به صورت سطحي مجروح شــدند. روز گذشته 
هادي هاشميان، رئيس كل دادگستري استان 
گلســتان گفت: راننده متخلف در نخســتين 
جلسه بازجویي كه سه شــنبه برگزار شد علت 
این اقــدام را اختاف با پدرش عنــوان كرد و 

گفت قصــدش گرفتن انتقام از او بوده اســت. 
وي با اشــاره به اینكه متهم راهي زندان شده 
است ادامه داد: تاكنون 8نفر كه در این حادثه 
خسارت دیده اند شكایت خود را ثبت كرده اند و 
افراد دیگري هم كه در این حادثه صدمه جاني 
و مالي دیده اند مي توانند  براي ثبت شكایت به 
شعبه چهارم بازپرسي دادسراي گرگان مراجعه 
كنند. به گفتــه وي، پرونده این فــرد به اتهام 
تخریب عمدي خودرو و تشویش اذهان عمومي 

در حال رسيدگي است.

خريد ب ام و ميلياردي با چك 500هزار توماني
 زن جواني كه با پرداخت چك تضميني جعلي یك 

خودروي ب ام و را به مبلغي بيش از 2 ميليارد تومان انتظامي
خریده بود بعد از دستگيري اعتراف كرد كه این چك 

را 500هزار تومان خریده است.
به گزارش همشهري، رسيدگي به این پرونده از مردادماه با شكایت 
مردي در دادسراي ناحيه 2 تهران آغاز شد. او گفت زن جواني به نام 
فرزانه در ازاي خرید خودروي ب ام و ایكس تري به او چكي پرداخت 
كرده كه جعلي است. به دنبال این شكایت به دستور بازپرس شعبه 
چهارم، پرونده براي انجام تحقيقات تخصصي به اداره ســيزدهم 

مبارزه با جعل پليس آگاهي تهران بزرگ فرستاده شد.
در این مرحله شاكي جزئيات بيشتري از آنچه اتفاق افتاده را بازگو 
كرد و گفت: براي فروش خودروي ب ام و در یكي از سایت ها آگهي 
دادم و پس از چند ســاعت خانمي تماس گرفت و گفت خودروي 
من را مي خواهد و با مبلغ 2ميليــارد و 400ميليون تومان توافق، 

قولنامه كردیم.
شاكي ادامه داد: پس از 2 روز، خریدار تماس گرفت و گفت یك فقره 
چك تضميني به حســاب بانكي ام گرفته كه بعد از تعویض پاك 
چك را تحویل مي دهد. من هم قبول كردم و روز پنجشنبه پس از 
انتقال خودرو به نام وي، چك تضميني را تحویل گرفتم و چون وقت 
اداري تمام شده بود روز شنبه چك را به بانك بردم اما در آنجا بود كه 

فهميدم چك جعلي است و سرم كاه رفته است.
وقتي شاكي جزئيات بيشتري از زن كاهبردار ارائه داد مأموران 
توانستند مخفيگاه وي را در شرق تهران شناسایي و او را دستگير 

كنند. فرزانه ابتدا منكر كاهبرداري  شــد و تــا 14روز حاضر 
به پذیرش اتهامش نبود اما ســرانجام اعتراف كــرد چك را به 
مبلغ 500هزار تومان از شــخصي به نام ساســان خریده است. 
او همچنين اعتراف كرد تاكنون با ایــن ترفند 3خودروي دیگر 

خریده است.
در این شرایط بود كه دستگيري جاعل در دستور كار قرار گرفت. 
تحقيقات درخصوص ساسان نشان مي داد كه او از مجرمان سابقه دار 
در زمينه جعل اســت كه پيش از این نيز دستگير شده بود. به این 
ترتيب مأموران با استفاده از روش هاي علمي كشف جرم مخفيگاه 

او را در محدوده شمال تهران شناسایي و وي را دستگير كردند.
در جریان دستگيري این جاعل وسایل جعل و انواع مهر بانكي، مهر 
برجسته، ليبل برخي دانشگاه ها، مدارك خام تحصيلي كه به صورت 

ماهرانه در داخل یك دستگاه كپي مخفي كرده بود نيز كشف شد.
وقتي وي تحت بازجویي قرار گرفت ضمن اعتراف به جرم خود گفت 
كه چك ها را براساس درخواســت فرزانه جعل و به مبلغ 500هزار 

تومان به وي مي فروخت.
ســرهنگ جهانگير تقي پور، معاون مبارزه با جعل و كاهبرداري 
پليس پایتخت در این باره گفت: به دنبــال اعترافات متهمان، هر 
دو با قرار قانوني در بازداشت به سر مي برند و تحقيقات تكميلي در 

این باره ادامه دارد.

پسر شيشــه اي به خاطر پول مواد با پدرش درگير 
شد و آتشي به پا كرد كه به قتل پدرش منجر شد.

به گزارش همشــهري،  بامداد دیــروز گزارش یك 
حادثه آتش سوزي به آتش نشــانان پایتخت اعام 
شد و گروهي از آتش نشانان راهي محل حادثه كه 
خياباني در شرق تهران بود، شدند. آنها بعد از مهار 
حریق با پيكر نيمه جان مردي روبه رو شدند و او را 
تحویل اورژانس دادند. مرد مصدوم براي درمان به 
بيمارستان انتقال یافت و كارشناسان آتش نشاني 
بعد از بررسي هاي تخصصي اعام كردند كه حریق 
عمدي بوده است. در این شرایط ماجرا به مأموران 
كانتري حكيميه اعام شــد و آنها در محل حاضر 
شــدند. با انجام تحقيقات ميداني مشخص شد كه 
پسرخانواده، خانه را به آتش كشيده است. با افشاي 
این حقيقت، پسرآتش افروز كه اعتياد شدیدي به 

شيشه دارد بازداشت شد.

گزارش قتل 
درحالي كه تحقيقات درخصوص این حادثه و انگيزه 
پسر جوان ادامه داشت ساعت 9صبح دیروز پدر 60 
ساله كه در حادثه آتش ســوزي دچار دودگرفتگي 
شده بود جانش را از دســت داد. با مرگ وي پرونده 
جنایي تشكيل شده و گزارش این حادثه به قاضي 
جنایي تهران اعام شــد. با دســتور قاضي متهم 
دیروز به شعبه دوم دادسراي جنایي تهران منتقل 
شــد و تحت بازجویي قرار گرفت. او به قتل پدرش 
اقرار كــرد و درخصوص انگيــزه اش گفت: مدت ها 
بود كه در دام شيشــه گرفتار شــده بود. خانواده ام 
را خيلي اذیت مي كردم و وقتي شيشه مي كشيدم 
خشمگين مي شــدم.حتي وقتي خمار بودم و مواد 
به من نمي رسيد هم عصبي مي شدم. خانواده ام مرا 
به كمپ بردند و مدتي در آنجا بستري بودم. اما پس 
از ترخيص باز هم به سراغ مواد رفتم. وي ادامه داد: 
هميشه برسر تامين هزینه مواد با خانواده ام اختاف 
داشتم و شب حادثه درحالي كه خمار بودم و نياز به 
مواد داشتم به ســراغ پدرم رفتم تا از او پول بگيرم. 
اما پدرم حاضر نبود به من پول بدهد. مي گفت باید 
ترك كني اما او حال مــرا درك نمي كرد. من فقط 
پول مي خواستم تا مواد بخرم. رفتارهاي پدرم در آن 
شرایط مرا عصبي كرد و باعث شد كنترلم را از دست 
بدهم. تصميم گرفتم خانه را آتش بزنم تا خشمي كه 
در وجودم بود را خالي كنم. به همين دليل از خانه 
خارج شدم و دقایقي بعد با یك ظرف بنزین برگشتم. 
آن را داخل خانه ریختم و كبریت را كشيدم. بعد از 
آن همه جا آتش گرفت و پدرم به دليل دودگرفتگي 
حالش خراب شــده و از هوش رفت.صبح روز بعد 
فهميدم كه او فوت شده است و من در برابر اتهام قتل 
عمدي قرار گرفته ام. با اعتراف این پســر شيشه اي 
قرار قانوني در پرونده صادر شده و متهم براي بررسي 

سامت رواني به پزشكي قانوني انتقال یافت.

اعضاي یك باند بزرگ كه مدرك دیپلــم تا دكتري را جعل 
مي كردند و ميليون ها تومان پول به جيب زده بودند، دستگير دادسرا

شدند. به گزارش همشهري،  چند وقت قبل مأموران پليس 
امنيت عمومي تهران در جریان یك گــزارش محرمانه اي قرار گرفتند كه 
نشــان مي داد اعضاي یك باند بزرگ، مدرك تحصيلــي جعل مي كنند. 
بررسي ها نشان مي داد كه جاعان مدرك دیپلم، ليسانس، فوق ليسانس، 
دكترا، پزشكي، دندانپزشكي و طب سنتي جعل مي كنند و پول كاني به 
جيب مي زنند. در ادامه تحقيقان مشخص شد كه این شبكه بزرگ جعل 
نه تنها در تهران بلكه در استان هاي دیگر نيز فعاليت دارند. با تاش مأموران 
پليس امنيت عمومي تهران، در شهریور ماه امسال مخفيگاه 5نفر از اعضاي 
این باند بزرگ در تهران و چند استان كشــور شناسایي و دریك عمليات 

ضربتي دستگير شدند.
ششــمين متهم فراري این گروه، در تازه ترین عمليــات در روز هفدهم 
شهریور ماه در یكي از استان هاي شــمال غربي كشور شناسایي و در یك 
عمليات غافلگيرانه دستگير شد. در بازرســي از مخفيگاه متهم، 70عدد 
انواع مهر برقي، برجســته و دســتي متعلق به وزارت علوم و دانشگا ه ها، 
تعداد 105عدد هولوگرام مربوط به دانشگاه ها، تعدادي اوراق خام صدور 
گواهينامه موقت پایان تحصيات مقاطع مختلــف تحصيلي، تعداد یك 
دستگاه كيس حاوي كليه اسناد و مدارك و فرم هاي خام در صدور مدارك 
پایان نامه ها، سربرگ دانشگاه ها،  یك دستگاه پرینتر رنگي حرفه اي براي 

چاپ اسناد، یك دستگاه اسكنر و... كشف شد.
دفتر این جاعل نيز با هماهنگي قضایي  پلمب شــد و متهم به بازداشتگاه 
انتقال یافت. سردار حميد هداوند، جانشين فرمانده انتظامي پایتخت در 
این خصوص گفت: تاكنون بيش از 8نفر از همدســتان و دالالن مرتبط با 
این باند دستگير شده و تاش براي دســتگيري افراد دیگر كه با این گروه 
همكاري داشتند نيز توسط مأموران پليس امنيت عمومي تهران ادامه دارد.

سردار هداوند در ادامه به شناسایي و احضار تعدادي از شاكيان و افرادي كه 
مدارك تحصيلي، پزشكي و طب ســنتي جعلي خود را از این باند دریافت 
كرده بودند، اشاره كرد و گفت: با بررســي هاي به عمل آمده مشخص شد 
متهمان از این طریق توانســته بودند چندین ميليون تومان درآمد كسب 

كنند.
جانشين فرمانده انتظامي پایتخت با هشدار به استفاده كنندگان از اسناد 
جعلي گفت: افرادي كه از اسناد و مدارك جعلي استفاده مي كنند برابر قانون 

مجرم بوده و تحت تعقيب كيفري قرار مي گيرند.

انهدام باند بزرگ جعل مدرك تحصيلي 

پسر نوجوان سوار بر لودر پدرش 

راهي خيابان شد و 8خودرو را زير 

گرفت و 5نفر را راهي بيمارستان كرد

خشم آتشين پسرشيشه اي  
جان پدر را گرفت 

»شوهرم مي خواســت فرزندخوانده اش را به خانه 
بياورد كه با ما زندگي كند و بر سر این مسئله با هم جنايي

درگير شدیم.« 
این بخشــي از اعترافــات تكان دهنده زني جوان اســت كه در 

درگيري با شوهرش او را به ضرب چاقو به قتل رساند.
به گزارش همشهري، ساعت22:20 دوشنبه16 شهریورماه زني 
جوان هراسان با اورژانس تماس گرفت و گفت: »همسرم با ضربه 

چاقو زخمي شده و خونریزي شدیدي دارد.« 
بعد از این تماس اپراتور آدرس خانه وي 
را پرسيد و طولي نكشيد كه آمبوالنس 
اورژانس راهي محل حادثه در شــرق 

تهران شد.
امدادگران پس از حضــور در خانه با 
پيكرخونين مردي 40ســاله روبه رو 
شــدند كه بر اثر اصابت ضربه چاقو به 
قلبش دچار خونریزي شدید شده بود. 
مرد زخمي به بيمارستان انتقال یافت 
و همزمان ماجرا به پليس نيز گزارش 
شــد. مأموران كانتري با حضور در 
محل زندگي زوج جوان، به تحقيقات 
ميداني دســت زدند. همســایه ها 
مي گفتند كه لحظاتــي قبل صداي 
درگيري زن و شــوهر را از خانه شان 
شــنيده بودند و پس از آن زن جوان 
بــا داد و فریاد از همســایه ها كمك 

خواسته بود.
همچنان كه تحقيقات در محل حادثه ادامه داشت از بيمارستان 
خبر رسيد كه مرد زخمي به دليل شــدت جراحت و خونریزي 
جانش را از دست داده اســت. گزارش مرگ او به قاضي جنایي 
تهران مخابره شد و از آنجا كه همسر مقتول تنها مظنون پرونده 

بود، قاضي جنایي دستور بازداشت او را صادر كرد.
زن جوان در بازجویي ها به قتل همسرش اقرار كرد و درحالي كه 

اشك مي ریخت گفت به شدت پشيمان است.
وي توضيح داد: حدود 2 سال قبل با همسرم مهران ازدواج كردم و 

زندگي خوبي داشتيم. او در محله ما زندگي مي كرد و من مدت ها 
بود كه تنها زندگي مي كردم. مهران مدت ها قبل از همسر اولش 
جدا شده بود و پس از آن بود كه به خواستگاري من آمد و با هم 

ازدواج كردیم.

جنايت ناخواسته 
زن جوان ادامه داد: مهران و همســر اولش چون نمي توانستند 
بچه دار شوند، پســري از بهزیســتي به فرزندي گرفته بودند. 
پس از طاقشان، این پسر با همسر 
سابق مهران زندگي مي كرد. تا اینكه 
به تازگي 7ساله شــده بود و مهران 
اصرار داشت كه پســرخوانده اش را 
نزد خودش بياورد و با ما زندگي كند. 
من اما راضي به این اتفاق نبودم و به 
تصميمش اعتراض كردم. با این حال 

مهران تصميمش را گرفته بود.
وي گفــت: شــب حادثــه داخــل 
آشپزخانه ســرگرم آماده كردن غذا 
بودم كــه مهران به آشــپزخانه آمد. 
او بار دیگر موضــوع اینكه قصد دارد 
فرزندخوانــده اش را به خانــه بياورد 
مطرح كرد. وقتي مخالفــت مرا دید 
عصباني شــد و یك ســيلي محكوم 
به صورتم زد. از این كار مهران به شدت 
عصباني شدم و انگار در یك لحظه خون 
به مغزم نرسيد و با چاقویي كه در دستم 
بود ضربه اي به قلب همسرم زدم. او خون آلود روي زمين افتاد و 
من تازه فهميدم كه چه اشتباه بزرگي مرتكب شده ام. زماني كه 
خون را دیدم دستپاچه شدم و به اورژانس زنگ زدم و بعد با داد و 
فریاد از همسایه ها كمك خواستم. نمي خواستم جانش را بگيرم و 

حاال به شدت پشيمانم كه زندگي ام را نابود كردم.
زن جوان پس از اقرار به جنایت با قرار قانوني در اختيار مأموران 
اداره دهم پليس آگاهــي تهران قرار گرفــت و تحقيقات از وي 

ادامه دارد.

درگيري مرگبار بر سر فرزندخوانده
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اعالم رســانه اي فيلم ها و برنامه هاي شــصت و 
چهارمين دوره جشنواره جهاني فيلم لندن روز 
گذشته به صورت مجازي و بدون حضور خبرنگاران 

و نمایندگان رسانه ها انجام شد.
فراگيري ویروس كرونا، وضعيتی تجربه نشــده 
را براي گردانندگان این جشــنواره پدید آورده، 
به طوري كه در صحبت هایشــان از آن با عنوان 
چالش برانگيزترین موقعيت جشــنواره در طول 

شصت و سه دوره گذشته آن یاد كردند.
چندي پيش مشخص شــد كه تقاضاي حضور 
و تماشــاي فيلم هاي این دوره جشــنواره براي 
خبرنگاران و منتقداني كه ساكن بریتانيا نيستند 
ميســر نخواهد بود. بــه واقع توضيحــات اوليه 
برگزاركنندگان بر این تأكيد داشــت كه اولویت 
اصلي و قطعي با خبرنگاران، منتقدان، نشریات 
و رسانه هاي داخل بریتانياست. با این حال بعد از 

نامه نگاري و توضيحات و اصرار فراوان، مسئوالن 
جشنواره، اجازه دسترسي و حضور در این دوره 
جشنواره را براي من فراهم كردند و به همين دليل 
بود كه تماشاي اعالم رسانه اي فيلم هاي این دوره 

براي من ممكن شد.
این اعالم مجــازي كه پيش تر ضبط شــده بود 
بيشتر از ســي دقيقه به طول نينجاميد. امسال 
در غياب »آماندا نویل«- مدیر اجرایي چند سال 
گذشــته »بنياد فيلم بریتانيــا«- در ابتدا »بن 
روبرترس«، مدیر اجرایــي و بلندپایه این بنياد، 
از تالش خســتگي ناپذیر عوامل اجرایي تشكر 
كرد و بعد »تریشــا تاتل«، به عنوان مدیر هنري 
جشنواره، به توضيح خط مشي و برخي از آثار مهم 

این دوره پرداخت.
در صحبت هاي خانم تاتل معلوم شد كه امسال 
تنها ۵0 فيلم بلند در جشنواره به نمایش در خواهد 
آمد. نمایش  این فيلم ها این دوره به صورت آنالین و 
در سينما ها صورت مي گيرد و این نمایش ها فقط 
به لندن محدود نخواهد بود و سينماهاي شهرهاي 

بزرگ بریتانيا نيز فيلم ها را نمایش خواهند داد. 
جداي از بخش هاي ســال هاي پيش امسال دو 
بخش جدید به جشنواره اضافه شده كه در یكي، 
قسمت هایي از مجموعه هاي تلویزیوني )مثال یك 
قسمت از مجموعه اي كه هيروكازو كورئيدا براي 
تلویزیون ژاپن ساخته( و در دیگري، تجربه هایي 
بصري از جنس واقعيت مجازي را نمایش مي دهند 
كه تماشاگران تنها تماشاگرش نخواهند بود و در 
آن تجربه فضاي بصري و حضور فيزیكي خواهند 

داشت.

در صحبت هــاي خانم تاتــل همچنين چندبار 
به عنوان تماشا/ نمایش فيلم ها بدون سلسله مراتب 
اشاره شــد كه احتماال امكان تماشاي فيلم براي 
همگان به صورت آنالین، نمایش مجاني فيلم هاي 
كوتاه و گفت وگوهاي كارگردان ها و عوامل و برخي 
از مهمان ها، حضور متكثر فيلم هایي از تمام دنيا و 
عدم حضور فراگير كارگردانان مرد سفيدپوست و 
برگزار نشدن مراسم نمایش ویژه فيلم ها همراه با 

جشن و حضور مدعوین را توضيح مي داد.
به هر صورت، جشنواره امسال با فيلمي از »استيو 

مك كویين« با نام »Mangrove« از مجموعه اي 
تلویزیوني »تبر كوچك« شــروع می شــود و با 
ساخته اي از »فرانسيس لي« به اسم »آمونيت« 
به پایان خواهد رسيد. امسال در ميان این پنجاه 
فيلمي كه قرار اســت در این دوره جشــنواره به 
نمایش درآیند آثار تومــاس وینتبرگ، الو دیاز، 
آبل فرارا، تساي مينگ- ليانگ، كریستين پتزولد 
و... در نگاه اول فيلم هاي شناخته شده تري به نظر 
مي رسند؛ مگر اینكه در این مدت چند فيلم دیگر 
نيز به برنامه امسال اضافه شود. از سينماي ایران 

نيز فيلم هاي بلند »خط فرضي« ساخته فرنوش 
صمدي، »شطرنج باد« ساخته محمدرضا اصالني 
و فيلم كوتاه »شاهد« ســاخته علي عسگري در 

این دوره حضور دارند. امسال هيأت داوري در كار 
نيست و تماشاگران بهترین فيلم هاي كوتاه، بلند و 

مستند را انتخاب خواهند كرد.

حامدصرافيزاده/لندن
روزنامه نگار
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برنامه هاي شصت و چهارمين دوره جشنواره جهاني فيلم لندن به صورت مجازي اعالم شد

فيلموكرونادرلندن

شب هاي خلوت ونيز شاید تجربه اي متفاوت  باشد براي شــهري كه در ایام جشــنواره با 1
مهمانان و توریســت هایش غوغایي تماشــایي به راه 
مي انداخت. اهالي رسانه هم در این جشنواره ساعات 

خلوت تري را سپري مي كنند.

هفتاد و هفتمين جشــنواره فيلم ونيز، شير  طالیي افتخاري خود را به تيلدا ســوئينتن، 2
بازیگر برجسته بریتانيایي به خاطر یك عمر دستاورد 

سينمایي اهدا كرد. پدرو آلمادووار، كارگردان برجسته 
اســپانيایي هم از مهمانان ویژه امسال جشنواره ونيز 

است.

جشنواره با تب سنجي از آن اتفاق هاي نوبر بود  كه حاال به تجربه بدل شده است. ونيز از معدود 3
جشــنواره هاي الف ســينمایي دنيا بود كه در شرایط 
كرونایــي برگزار شــد و البتــه براي برگــزاري اش 
پروتكل هاي بهداشتي جدي در نظر گرفته شده است.

چندفريمونيز
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شمابگونيمبها
اولخبرراباهممروركنيمبعدبهگامبلندبرايحفظ
ســينماباروشهايكوپنيبپردازيم.»دوازدهمين
جلسهكارگروهبررسيآسيبهايكرونادرسينما
برگزارشد.دراينجلسهپيرومصوبهجلسهيازدهم
كارگروهمبنيبراختصاصدرآمدفروشفيلمهابه
سالنهايسينماوپرداختمعادلفروشخالصآنان
بهشركتپخش،مقررشــدباتوجهبهنيمبهاشدن
قيمتبليت،طيماههايمرداد،شهريورومهراين
ميزانبرايسينماوشــركتپخشبهقيمتبليت
تمامبهابرايفيلمهايايرانياكراناولدرنظرگرفته
ومابهالتفاوتبهصورتحمايتازســويسازمان
سينماييبهشركتهايپخشوسينماهادرپايان

اكرانهرفيلمپرداختشود.«
موضوعبهاندازهكافيشفافاست،امابدنيستبه
زبانســادهآنرادوبارهمكتوبكنيم.ماجراازاين
قراراستكهســالندارهاقراراستهرمبلغيكه
بابتفروشفيلمدرگيشهبهدستبياورنددرجيب
بگذارند.ازطرفيسازمانســينماييحقالسهم
شركتهايپخشراازجيبمباركدولتپرداخت
ميكند.نكتهجالباينجاســتكهسينماهابليت
نيمهبهاميفروشــندوســهميبهدفاترپخش
نميپردازندوازطرفيسازمانســينماييمبالغ
سهمشركتهايپخشرابااحتساببليتتمامبها

ميپردازد.
اينتالشسازمانسينماييبرايراضينگهداشتن
پخشهاوالبتهدلگرمماندنسالندارهابرايادامه

مسيرنكتهمهمياست.

فقطباش
چهكسيفكرشراميكردبعدازسالهافريادزدن
برايغيردولتيشدنهنر-صنعتسينمادرايران
يكويروسلعنتيكاررابهجاييبرساندكهخيليها
ازشنيدناينتصميممتوليدولتيسينمادركشور
ذوقكنند؟حاالخبرچيســت؟قراراستسازمان
سينماييبهسينماهايغيردولتيكهدرمردادماه
فعالبودهاندبهازايهرسالنروزانه1۰ميليونتومان
كمكبالعوضبپردازد.اينمبلغبهسالنهاييتعلق
ميگيردكهروزانهحداقل3سانسفيلمايرانينمايش
دادهباشند.سينماهايغيردولتيحاالبهاميدهمين
حمايتكوچكازسويدولت،چراغسالنهارابراي
معدودتماشاگرانخاموشميكنندوفيلمنمايش
ميدهند.باوركردنينيستكهچطوربخشخصوصي
حاالبرايدوامآوردندستشپيشدولتيدرازاست

كهخودشهزاربحرانماليداشتهودارد.

همههزينههايتبامن
اينآخرينگشادهدســتيدولتيهــادرروزهاي
كروناييبرايحفظسينماســت.تاقبلازروزملي
سينما،سازمانسينماييقراراستتمامبدهيهاي
ســالندارهابهپخشكنندگانومالــكانفيلمرا
تسويهكند.حرفازكمك17ميلياردتومانياست
وتالشبرايسالمنگهداشتنچرخهاكرانوپخش.
سالندارهابهخاطرشــرايطعجيب6ماهگذشته

نتوانستهبودنددرصدفروشمالكانآثاررابهآنها
بپردازندوحاالبراياينكهفيلــمجديدبهچرخه
اكرانراهيابداينكمكســازمانسينماييبناست
راهگشاباشــد.اصلخبراينكهباتصويبكارگروه
بررسيآسيبهايكرونادرســينما،بدهيسال
13۹8سالنهايسينماييبهدفاترپخشباحمايت
سازمانسينماييپرداختخواهدشد.حاالليست
كاملبدهيسالنهايسينماباشرحكاملجزئياتو
بهتفكيكميزانبدهيبهشركتهايپخشمنتشر
شدهوبراســاساينجدولآماري،مبلغكلبدهي
سالنهايســينما163,86۰,۰۰۰,۰۰۰ريالاستو
سازمانسينماييدرراستايسياستهايحمايتي
خوددرجبرانضرروزيانصنعتســينماناشياز
ويروسكرونا،مجموعاينمبلغرادرقالبحمايت

پرداختخواهدكرد.
خب،ديگرچهميشودكرد؟سينمااينروزهاباهمين
احواالتكوپنيوعاريهايسرپاست،اماواقعيتاين
استكهبايدازاينمرحلهعبوركند؛چوننهكرونا
حاالحاالهارفتنياســتونهبودجههايدولتيدر
شرايطكنونياقتصاديكفافاينبذلوبخششهاي

فعليراميدهد.
بايدمسئوالنسينماييوسالندارهاوسازندگانآثار
بهفرمولويژهايدستيابند؛فرموليازجنسساخت
ونمايشيكاثرويژهبامساعدتمسئوالنسينمايي؛
اثريكهتماشاگرانبرايديدنشحاضرشونددوباره
راهســالنهارادرپيشگيرند؛حتياگرسالنهادر

حلقهآتشباشند.

دولتی ها به آب و آتش می زنند تا 
كركره سينماها پايين نيايد سينمای كوپنی

سينما

روزسينمادرراهاست،اماحالسينماشب
است.اوضاعتوليداتسينماطاليياستو
احوالاكرانآثارخاكستري.اصالانگارنه
انگاركهسالهايمتماديدرچنينروزهاييصاحبانآثاربهفروشخوبتابستاني
لبخندميزدندوهمينحرارتگيشههادرفصلداغ،روزهايسردپيشروراهم
قابلتحملميكرد.اصالچراازفروشوگيشــهبناليم؟مگردرچنينروزهايي

الاقلدر2دههاخيرفكروذكرماننميشدسينماوروزمليآندرتقويموالبته
جشنخانهسينما؟حاالاماروزگار،فيلمخودشرابرايمابهنمايشدرآوردهاست.
سينماهامبتاليندبهويروسبيتوجهيوتماشاگرانخوفابتالبهويروسچينيرا
دارند.درچنينشرايطياستكهسازمانسينماييبهعنوانمتوليدولتيسينما
دركشوربهآبوآتشميزندتاكركرهسينماهاپاييننيايدوچرخهتوليدمتوقف

نشودوسينماازسكهنيفتد.

مسعودمير
روزنامه نگار

تماشايكنسرتهايپاپگرانميشود؟
بليت300هزارتوماني

تهيهكنندگانوبرگزاركنندگانكنسرتهاي
پاپازبليتهاي3۰۰هــزارتومانيميگويند،
امامديرمركزموسيقيعنوانميكند:بعداز
شنيدنپيشــنهادقيمتها،تصميممناسب

گرفتهميشود.
فعاليتگروههايموســيقيوبازگشــايي
ســالنهايموســيقيبعداز۹مــاههنوزبا
ترديدهايــيهمچــونچگونگــيافزايش
قيمتبليتهايكنســرتبهخصوصپاپو
استقبالمخاطبانهمراهاست؛موضوعيكه
محمداللهياري،مديرمركزموســيقيارشاد
دربارهآنميگويد:»دفترموسيقيازمجمع
صنفيناشرانديداريوشنيداريدعوتبهعمل
خواهدآوردواستداللهاوپيشنهادهايمجمع
رادرخصوصقيمتگذاريپيشنهاديشــان
براياجراهايصحنهايدرماههايباقيمانده
سالجاريدريافتخواهدكردوسپستصميم

مناسباخذخواهدشد.«

يكتعطيليبيسابقه
تعطيليبيسابقهكنســرتهايموسيقيدر
بخشهايمختلفدرســالهاياخير،ركورد
خودراشكستهاســت.باشيوعويروسكرونا
وهمچنينرســيدنايامعزاداريماهمحرمو
صفرگروههايموسيقينزديكبه۹ماهاست
كهفعاليتيندارند؛هرچنددراينمدتبرخي
ازگروههايموســيقياعمازپاپوكالسيك
بهصورتآنالينبهاجرايموسيقيپرداختند،
اماايناجراهاآنقدرزيادنبودكهبتواندرضايت
دوستدارانموسيقيرابهخودجلبكندوبه
لحاظاقتصادينيزبرايدســتاندركارانش

قانعكنندهورضايتبخشباشد.

بليتوكرونا
باپايانماهصفروبازگشاييمجددسالنهاي
موسيقيهنوزريســكبرگزاريكنسرتها

وجوددارد.باتوجهبــهتجربهقبليدرتيرماه
ســالجاريوآغازاجراهايتئاتروموسيقي
وبازگشاييسالنهايسينما،هيچكنسرتي
برگزارنشد.حاالاينبازگشاييدرپايانماهصفر
باآمدنسرماييهمراهاستكهخطرويروس
كروناوآنفلوآنزارابيشــتركردهونميتوان
پيشبينيكردكهاگركنسرتيبرگزارشودبا
رعايتپروتكلهايبهداشتيبازهمسالنها
اندازهمعمولمخاطبخودرادارند؟موضوع
ديگرتعيينقيمتبليتهايكنســرتاست.
افزايشيكههنوزمشــخصنيستوبايدديد
تهيهكنندگانوبرگزاركنندگانكنسرتهاي
موسيقيچهتصميميدراينزمينهميگيرند.

بليتهاچقدرگرانميشود؟
گروههايموســيقيدربخشهــايمختلف
كالسيك،ســنتيونواحيو...ماننداجراهاي
تئاتريدرسالنهاينمايشيباقيمتبليتباال
همراهنيستند.درموسيقيچندكنسرتسنتي
معروفياهنرمندانشناختهشدهبليتهاييبا
قيمتحداقل7۰هزارتومانتاسقف12۰هزار
توماندارندكهاينگروههامشــخصنيست
چنددرصدافزايشقيمتبليتخواهندداشت.
گروههايموســيقيپاپنيزباتوجهبهقيمت
بليتيكهدارند،افزايشقيمتخواهندداشت،
امابايدديداينافزايشقيمتچقدراســت.

قيمتيكهشايدبه3۰۰هزارتومانبرسد.
بااعالمازسرگيريفعاليتگروههايموسيقياز
تيرماه،عالوهبربرگزاريچندكنسرتآنالين،
هيچكدامازگروههايموسيقيوتهيهكنندگان
آناقدامبهبرگزاريكنسرتبارعايتقوانين
اجراوپروتكلهانكردند؛هرچندقراربوداواخر
تيرماه3گروهپاپازجملهفرزادفرزينو...در
سالنوزارتكشوراجراداشتهباشند،امابهدليل
افزايشناگهانيقيمتبليت،بليتفروشيدر
سايتهايفروشبعدازچندساعتحذفودر
نهايتكنسرتهابرگزارنشدند.ايناتفاقدر
حاليصورتگرفتكهمحمداللهياري،مدير
مركزموسيقيعنوانكردهبودكهقبلازمحرم
وصفراگركنسرتيبرگزارشودافزايشقيمت

بليتنخواهيمداشت.

مديرمركزموسيقي:تصميمميگيريم
مديرمركزموسيقيدرگفتوگوباهمشهري
دربارهتصميماتبعدازماهصفروفعاليتگروهها
ميگويد:»درخصوصنحوهبرگزارياجراهاي
صحنهايپسازماهصفر،دفترموسيقيبراساس
دستورالعملهايبهداشتيستادمليمقابله
باكرونانسبتبهصدورمجوزهااقدامخواهد
كرد.دفترموســيقيازمجمعصنفيناشران
ديداريوشنيداريدعوتبهعملخواهدآورد
واستداللهاوپيشنهادهايمجمعرادرخصوص
قيمتگذاريپيشنهاديشــانبراياجراهاي
صحنهايدرماههايباقيماندهســالجاري
دريافتخواهدكردوســپستصميممناسب
اخذخواهدشد.«اللهياريدرحاليازگرفتن
تصميماتمناســببرايقيمتبليتصحبت
ميكندكهبسياريازبرگزاركنندگانكنسرت
موســيقيپاپازتصميمخودبرايافزايش
بليتهاتاســقف3۰۰هزارتومانميگويند؛
قيمتيكهشــايدبخشــيازعالقهمندانبه
موســيقيپاپتواناييپرداختآنرانداشته
باشــند،اماتهيهكنندگانوبرگزاركنندگان
كنســرتهايپاپمعتقدندافراديكهزماني
7۰تا1۵۰هزارتومــانبرايخريدبليتصرف
ميكردند،حاالبليتهاي2۵۰تــا3۰۰هزار

تومانيراهمميخرند.

فهيمهپناهآذر
روزنامهنگار

موسيقي

اختصاصي همشهري

آرمانشهرآمريكاييخطفرضي غاصب

شطرنجبادصدابرايآينده

ل 
عاد

نا 
/  م

ري
شه

هم
س: 

عك



19 2 چهارشنبه 19 شهریور 99  شماره8033 جهان 3 0 2 3 6 4 0

كيوسك

اگرچه یك روز بعد از توافق امارات و اســرائيل 
براي عادي سازي روابط، بنيامين نتانياهو رسما گزارش

اعالم كرد با فــروش جنگنده هــاي اف-35 
آمریكایي به امارات مخالف اســت، اما هنوز نمي توان پرونده 
فروش این سالح استراتژیك به شيخ نشين توسعه طلب عربي 
در خليج  فارس را تمام شده دانست. در گزارش منتشرشده از 
سوي مركز پژوهش هاي كنگره آمریكا، با اشاره به این موضوع، 
آمده: رهبري امارات انتظار دارد در ازاي به رسميت شناختن 
رژیم اسرائيل، به امتيازاتي استراتژیك از سوي آمریكا، نظير 
جنگنده هاي اف-35 دســت یابد و این انتظار، فارغ از نتایج 
انتخابات سوم نوامبر است. در این گزارش همچنين پيش بيني 
شــده با وجود تمام مخالفت ها، در نهایت جنگنده اف-35 و 
برخي پهپادهاي پيشرفته آمریكایي به امارات فروخته خواهد 

شد.
البته این پيش بيني محدود به مركز پژوهش هاي كنگره نبوده 
است و طي روزهاي گذشته، برخي از رسانه ها نظير یدیعوت 
احرونوت اسرائيلي نيز، به نقل از منابع آگاه، اصل فروش این 
جنگنده پيشــرفته به امارات را قطعي دانسته اند. با این حال، 
هنوز دربــاره جزئيات فــروش جنگنده اف-35 بــه امارات 

دیدگاه هاي مختلف وجود دارد.

مخالفانوموافقانچهميگويند؟
هم اكنون خط سياسي - رسانه اي مخالفت با فروش جنگنده 
اف-35 آمریكا به امارات توسط 2 گروه اصلي مدیریت مي شود:

سياســتمداران نزدیك به آنها )عمدتــا دمكرات( با 1 ســازمانهايحقوقبشري: این ســازمان ها و 
استناد به فجایع رخ داده در جنگ یمن و عملكرد غيرانساني 
ارتش امــارات در این جنــگ، با هرگونه فروش تســليحات 
استراتژیك به این كشور، نه تنها از سوي آمریكا بلكه حتي از 
سوي كشورهاي اروپایي نيز مخالفند. براساس آخرین گزارش 
دید بان حقوق بشر در این  باره )سال 2019(، تا كنون دست كم 
300شــهروند غيرنظامي بر اثر حمالت هوایي جنگنده هاي 

اماراتي در یمن به قتل رسيده اند.
ســازمان هاي حقوق بشري، بخشــي از شبكه البي 2 البياسرائيل: به گــزارش شبكه الجزیره، عالوه بر 
اسرائيل نيز این روزها با تأكيد بر ضرورت حفظ برتري نظامي 
اســرائيل بر تمام ارتش هاي منطقه خاورميانه فعال شده و با 

فروش اف-35 آمریكا به امارات مخالفت مي كند.

با این حال، صــداي موافقان فروش این جنگنــده به امارات 
روزبه روز در واشنگتن بلندتر مي شود، آن هم درحالي كه موضع 
دولت ترامپ نســبت به این مسئله كامال روشن است؛ فروش 
سالح بيشتر به كشــورهاي عربي براي توليد شغل بيشتر در 
داخل آمریكا! دیوید ماك، سفير سابق آمریكا در ابوظبي، كه به 
نوعي محوریت این كمپين را بر عهده دارد در مصاحبه با شبكه 
سي ان ان گفته است: فروش اف-35 به امارات، عالوه بر آنكه 
منجر به تقویت روابط دوجانبه واشنگتن-ابوظبي در درازمدت 
مدت خواهد شد، به تامين منافع آمریكا در منطقه خاورميانه، 
ازجمله در افغانستان و ســایر نقاط نيز كمك مي كند. ماك 
همچنين در این مصاحبه تأكيد كرده: نظر نهایي كاخ سفيد، 
پنتاگون و وزارت خارجه در جهــت حمایت از انعقاد این قرار 

داد است، اما هنوز برخي نظرات مخالف در كنگره وجود دارد.
باید توجه داشــت كه دوگانه موافق و مخالف فروش اف-35 
به امارات تنها محدود به آمریكا نيســت و در داخل اسرائيل 
نيز مشاهده مي شود. جورج كاویرو، مدیر كانون پژوهش هاي 
خليج  فارس در واشنگتن، با اشــاره به این موضوع به الجزیره 
مي گوید: مخالفت حقيقي نتانياهو با فروش اف-35 به امارات 
محل تردید است و به  نظر مي رسد صرفا ژستي رسانه اي باشد. 
براساس اطالعات و نشانه هاي موجود، نخست وزیر اسرائيل با 
این قرارداد مخالف نيست، اما موساد و ارتش اسرائيل همچنان 

موضع بسيار منفي نسبت به آن دارند.

2الگوبهعنوانراهحل
اگرچــه در نهایت به نظــر نمي رســد نگراني هاي حقوق 

بشري در تصميم حاكميت آمریكا براي فروش سالح هاي 
گران قيمت به امارات تأثير چنداني داشته باشد، اما نمي توان 
به سادگي از نقش البي اسرائيل و دغدغه هاي آن براي حفظ 
برتري نظامي رژیم صهيونيستي در خاورميانه چشم پوشي 
كرد. بر این اســاس، به تدریج زمزمه هاي جدیدي درباره 
»جزئيات« طرح فروش سالح به امارات در فضاي سياسي 
و رسانه اي آمریكا مطرح شــده است؛ جزئياتي كه دغدغه 
برتري نظامي اســرائيل را تضمين مي كند و حول محور 2 

الگو تعریف مي شود:
توافق كمپ دیوید تا كنون آمریكا بوده است، چه در 1 الگويمصر: بزرگ ترین حامي ارتش مصر از زمان 
سطح كمك هاي مالي و چه در ســطح فروش تسليحات 
اســتراتژیك. با وجود این، اما هرگز كمك هــاي آمریكا 
به گونه اي نبوده كه مصر را در موقعيت برتر نسبت به اسرائيل 
قرار دهد. بر این اساس، تسليحات آمریكایي كه در اختيار 
رژیم صهيونيستي قرار گرفته، هم از حيث »كميت« و هم از 
حيث »نوع« نسبت به تسليحات مصري برتر است. حاميان 
این الگو، ازجمله جورج كاویرو، معتقدند آمریكا باید براي 
حفظ توزان كنوني، همزمان با فــروش اف-35 به امارات، 
جنگنده الكهيد مارتين اف-22 رپتور را در اختيار ارتش 
اسرائيل قرار دهد. این جنگنده پيشرفته ترین و توانمندترین 
جنگنده اي است كه تا امروز توليد شده و نسبت به اف-35 و 

سوخو-57 جایگاه برتري دارد.
سال گذشــته در یك مصاحبه جنجالي به شبكه 2 الگويمالزي: ماهاتير محمد، نخست وزیر مالزي، 
الجزیره گفت: پس از دریافت جنگنده هاي اف-1۶ آمریكایي 
فهميدیم كه واشــنگتن این جنگنده ها را بدون كدهاي 
اساســي و برنامه كامل فروخته و مالزي نمي تواند از تمام 
قابليت هاي جنگنده هاي مذكور، ازجمله قابليت هجومي 
آن اســتفاده كند.محمد در این مصاحبه، ارزش و كارایي 
جنگنده هاي خریداري شده از سوي آمریكا را به »شركت در 
مانورهاي نظامي« محدود دانست. حاال به نظر مي رسد این 
الگو در ميان موافقان فروش اف-35 به امارات نيز قابل تكرار 
اســت. محمد علي باقر، پژوهشــگر تركيه اي، در این باره 
مي نویسد: بدون شك این جنگنده با امكانات كامل در اختيار 
امارات قرار نمي گيرد؛ به گونه اي كه قابليت هجومي آن فقط 

با موافقت كارشناسان آمریكایي محقق خواهد شد.

موافقان فروش جنگنده اف-35 آمریكا به امارات از 2 راه حل براي رفع نگراني هاي اسرائيل مي گویند 
»اف-35«ازكداممسيربهاماراتميرسد؟

سياوشفالحپور
خبرنگار

تركيه:تحقيقاتماادامهدارد
همانطوركهانتظارميرفتدولتتركيهنيز
بهعنوانيكيازاصليتريناهرمهايفشار
عليهعربستانسعوديدرپروندهخاشقجي،
ازاحكامصادرشــدهتوسطدادستانياين
كشوراستقبالنكردهوآنرا»بسياركمتراز
حدانتظارات«توصيفكرد.فخرالدينالتون،
سخنگويرياستجمهوريتركيهباتأكيدبر
ايننكتهبهرويترزگفت:رهبرانعربستانرا
تشويقميكنمبرايحلواقعياينپرونده
بهتحقيقاتجاريدرتركيهپيوســتهوبا
آنهمكاريكنند.اوهمچنينافزود:هنوز
هويتآمرانقتلخاشقجيوبسياريديگر
ازجرئياتاينپروندهبــرايافكارعمومي
روشننيســتودرچنينشرايطي،اعتبار
قانونيدادگاهيكهدرعربستانبرگزارشده
استزيرسؤالميرود.ازسويديگرخديجه
چنگيز،نامزدخاشــقجيكهدرروزحادثه
تادربكنسلوگريســعودياوراهمراهي
كردهبوداحكامصادرشدهرا»تمسخرآميز«
خواندهوگفــت:جامعهجهانــيباچنين
دادگاههايفرمايشــيقانعنخواهدشد.
معارضيندولتسعوديدرلندننيزباصدور
بيانيهايازجامعهجهانيخواســتندبراي
روشنشــدنحقايقاينپرونده،رهبران

عربستانراتحتفشارقراردهند.

ترامپ،برنده
احتماليمناظرهها

انتخاباتآمريكا

دادســتاني عربستان ســعودي روز دوشنبه 
ســرانجام احكام نهایي متهمين قتل جمال خاورميانه

خاشــقجي را صادر و این پرونده را مختومه 
اعالم كرد.

احكام مورد نظر براي 8متهم سعودي صرفا براساس شكایت 
مدعي العموم صادر شده اســت، چرا كه فرزند ارشد جمال 
خاشقجي، سال گذشته با صدور بيانيه اي از خون پدر خود 
گذشت و به این ترتيب، دیگر شاكي خاصي در پرونده قتل 
خاشقجي باقي نماند. براســاس احكام صادره، 5متهم این 
پرونده به مدت 20سال و 3متهم دیگر، بين 7تا 10سال به 
زندان محكوم شده اند. به گفته دادستاني سعودي، این احكام 

نهایي بوده و قابليت تجدید نظر در آنها وجود ندارد.

سيرپرونده
اولين دادگاه پرونده خاشقجي در ماه دسامبر سال2019 براي 
بررسي اتهامات »11نفر« برگزار شد. دادستان كل عربستان 
سعودي در آن زمان بدون افشاي هویت این 11نفر گفت: به 
تشخيص دادگاه، عمليات ترور جمال خاشقجي یك برنامه 
خودسرانه بوده و بر این اساس، براي 5تن از متهمين حكم 
اعدام صادر شده است. این حكم اما از سوي متهمين مورد 
اعتراض قرار گرفته و در نتيجه، دومين دادگاه با تعيين یك 
قاضي جدید از سوي دادستاني برگزار شد. در دادگاه دوم كه 
نتایج نهایي و الزم االجراي آن روز دوشنبه اعالم شده، تعداد 
متهمان از 11نفر به 8نفر كاهش یافت. همچنين در تغييري 

 قابل توجه، دادســتاني عربستان ســعودي از احكام اعدام 
عقب نشيني كرده و به صدور حكم 20سال )حبس ابد( براي 

آنان بسنده كرد.
جالب آنكه نام تمام اعضاي سرشناس تيم ترور خاشقجي 
به تدریج از جریان تحقيقات این پرونده كنار گذاشته شده 
اســت. ازجمله این افراد مي توان به ســعودي القحطاني، 
مشاور ســابق وليعهد سعودي، احمد العســيري، فرمانده 
ســابق اطالعات كل و البته محمد العتيبي، سركنســول 
سابق سعودي در استانبول اشــاره كرد كه نام هر سه نفر، 
به علت »فقدان ادله كافي« از پرونده حذف شده است. این 
در حالي است كه تمام افراد مذكور به فاصله چند ماه پس 
از ترور خاشقجي به علت دست داشتن در عمليات ترور از 
سوي برخي نهادهاي بين المللي تحریم شدند و هم اكنون 
نيز مدت هاست كه هيچ منصب رسمي در دولت عربستان 

سعودي بر عهده ندارند.
تمام اینها در حالي است كه به موازات پيگيري پرونده در 
دادستاني عربســتان، انيس كاالمار، بازرس ویژه دبيركل 
سازمان ملل براي بررسي پرونده خاشقجي نيز به تحقيقات 
خود ادامه داده و دیدگاه كامال متفاوتي نسبت به دستگاه 
قضایي ســعودي ها دارد. او در واكنش به صدور این احكام 
به خبرگزاري آناتولي تركيه گفت: تمام شواهد بيانگر نقش 
مستقيم شاهزاده محمد بن ســلمان در صدور فرمان ترور 
خاشــقجي بوده و بدون محكوميت وي، این دادگاه فاقد 

ارزش حقوقي است.
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مرگ»فرماندهمسعود«19سالهشد
19ســالقبل،2روزماندهبهحادثهتروريســتي
11سپتامبردرنيويورك،دردرهزيبايپنجشيردر
افغانستان،فرماندهمسعودراتروركردند.عمليات
تروراحمدشاهمسعود،فرماندهنيروهايمجاهدين
درشمالافغانستان،رادوبمبگذارانتحاريانجام

دادندكهخودرابهعنوانخبرنگارجازدهبودند.
احمدشاهمســعوددرجرياناشغالافغانستاناز
سوينيروهايارتشسرخشوروي،پسازآندر
جنگهايداخليميانگروههايمختلفافغانو
سپسدرميدانمبارزهباطالبان،جزوچهرههاي
اثرگذاروكليديتحوالتافغانســتانبود.اواز
سال1358كهنيروهايارتشسرخواردافغانستان
شــدندتازمانمرگشكهنيروهايمجاهدافغان
رادربرابرنيروهــايطالبانفرماندهيميكرد،از
فرماندهانپيشتازگروههايچريكيبودومنطقه
درهپنجشيريعنيجاييكهدرآنبهدنياآمدهبود

رابهدژيتسخيرناپذيرتبديلكردهبود.
درجريان10سالحضورارتششورويدرافغانستان
ودوره4ســالهبعدازآنكهحكومتكمونيستي
موردحمايتشــورويقدرترادركابلبهدست
گرفت،درهپنجشــيردر120كيلومتريشــمال
كابل،تنهامنطقهغيرقابلنفــوذبراينيروهاي
اشغالگروســربازاندولتيبهشمارميرفت.اين
مقاومتناممسعودرابرسرزبانهاانداختوازاو
»شيرپنجشير«ساخت.درسال1371،زمانيكه
محمدنجيباهلل،آخرينرئيسدولتكمونيستي
افغانستانپذيرفتقدرترابهشورايحكومتي
مجاهدينتحويلدهد،فرماندهمسعودنيزهمراه
نيروهايشواردكابلشــد.اوطي4سالبعدي،
وزيردفاعدولتبرهانالدينربانيبود.مســعود
تاجيكتباربــودودرجريــانجنگهايقومي
داخليافغانستان،باديگرنيروهايرقيبدرگير
شــد.نيروهايگلبدينحكمتيارازقومپشتون،
عبدالرشيددوستمازقومازبكوعبدالعليمزاري
ازقومهزارهديگرنيروهــايدرگيرجنگبودند.
باتسلططالبانبركابلدرسال1375،گروههاي
افغانكهتاپيشازآنباهمميجنگيدند،صفوف
مجاهدينراتشكيلدادندوعليهطالبانواردجنگ
شدند.پسازشكستنيروهايژنرالدوستمدر
شمال،فرماندهمسعودرهبريجبههمتحدمخالف
طالبانرادردستگرفت.درهپنجشير،برايطالبان

هممانندارتششوروي،غيرقابلنفوذباقيماند.
كشتهشدناحمدشاهمســعودتوسطبمبيكه
گفتهميشوددردوربينفيلمبرداريكارگذاشته
شدهبود،ميتوانستبهقيمتازدسترفتناتحاد
نيروهايمجاهدتمامشــود.همانزمانانگشت
اتهامبهسويطالبانوالقاعدهنشانهرفتاماطالبان
دستداشتندراينعملياتراردكرد.دركتاب
خاطراتصديقهمســعود،همسرمسعود،درباره
مواجههاوباجسدفرماندهمسعودآمدهاست:»آنها
اوراازسردخانهبيرونآوردهبودندتاقبلازرسيدن
منآمادهباشد.مردمقتدرومحبوب،اكنونتبديل
بهجسديرنگپريدهوسفتوسختشدهبود.
موهايزيبايشتماماسوختهبودوجسمشپراز
جراحتبود.ازگردنتاپايينپايشسوراخسوراخ
شدهبود.رويقلبشجراحتيعميق،فراخسينهاش
رادريدهبود.«احمدشاهمسعوددرافغانستانلقب
»قهرمانملي«داردوروزمرگشبهنام»روزشهيد«

نامگرفتهاست.

پروندهخاشقجي؛احكامسبكبراي»خودسرها«

آذرخشپنهانكار
اف-35نخستينجنگندهدرتاريخصنايعنظامياستكهگفتهميشودقادربهپنهانماندنازچشمرادارها)تاپيشاز
نخستينشليك(است.پروژهتوليداف-35نيزيكيازطوالنيترينوگرانترينپروژههايتاريخساختتسليحاتبهشمار
ميرود،بهگونهايكهفرايندتوليدوتوسعهآنبيشاز10سالبهطولانجاميدهويكتريليوندالرنيزبرايشخرجشده
است.نامكاملاينجنگندهنيزالكهيدمارتيناف-35اليتنينگاست؛الكهيدمارتينشركتتوليدكننده،اف-35سري
مدلواليتنينگبهمعنايآذرخش.هماكنون،عالوهبرآمريكا،ارتشهاياسرائيلوانگليستعدادمحدودياف-35در
اختياردارندوقراراستدرآينده،ارتشهايتركيه،ايتاليا،ژاپن،كرهجنوبيوالبتهشايداماراتهمبهباشگاهمالكاناين
جنگندهبپيوندند.براساسگزارشرسميپنتاگون،تاكنون500فروندازاينجنگندهتوليدشدهوبهايآندرسفارشهاي
سال2018،هرفروند107ميليوندالراعالمشدهاست.ازاينجنگنده،5مدلمختلفساختهشدهكهتفاوتهايآنعمدتا
بهامكاناتتيكآفوقابليتاستفادهدرناوهواپيمابرمربوطميشود.رقيبمشهوراف-35دربازارهاينظامي،جنگنده

سوخو-57روسياست.

كمتــر از 2 مــاه مانــده بــه انتخابــات 
ریاســت جمهوري آمریكا، نتيجــه یكي از 
تازه ترین نظرسنجي ها در این كشور نشان 
مي دهد كــه از نظر اكثــر آمریكایي ها، جو 
بایدن در مناظره هاي انتخاباتي نمي تواند از 
پس دونالد ترامپ بر بياید و احتماال مغلوب 

او خواهد شد.
بــه نوشــته وب ســایت خبري-تحليلي 
»هيل«، طبق این نظرســنجي مشــترك 
كه از ســوي روزنامه »یــو اس اي تودي« و 
دانشگاه »سافولك« انجام شده، ۴7درصد از 
شركت كنندگان معتقدند ترامپ مناظره ها 
را خواهد برد و ۴1درصد هم گفته اند بایدن 
پيروز مناظره ها خواهد بود. در بخشــي از 
این نظرســنجي، نظر افراد مســتقل )غير 
وابسته به احزاب جمهوریخواه و دمكرات( 
نيز پرسيده شــده است. بيشــتر این افراد 
هم به دســت باالي ترامــپ در مناظره ها 
اعتقاد دارنــد. ۴7درصد از افراد مســتقل 
اعالم كرده اند كه ترامپ مناظره ها را مي برد. 
37درصد هــم گفته اند كه بایــدن پيروز 

مناظره ها خواهد شد.
طبق اعالم كميسيون مناظره هاي انتخاباتي 
آمریــكا، مناظره هاي ریاســت جمهوري 
انتخابات 2020 در تاریخ هاي 29سپتامبر 
)8 مهر(، 7 اكتبر )1۶ مهر(، 15 اكتبر )2۴ 
مهر( و 22 اكتبــر )اول آبان( برگزار خواهد 
شد. انتخابات نيز روز سوم نوامبر )13آبان( 

برگزار مي شود.
پيش از این، بحــث بر ســر ناتواني بایدن 
در مقابله بــا ترامــپ در مناظره ها، یكي از 
مهم تریــن موضوعاتي بود كــه در مرحله 
انتخابــات مقدماتي حزب دمكــرات براي 
بایدن دردسرساز شــده بود. بایدن تالش 
كرده اســت در ســخنراني هایش، خود را 
شخصيتي مسلط و حاضرجواب نشان دهد 
تا شاید بتواند نظر هوادارانش را جلب كند. 
نظرســنجي هاي اخير اما نشــان مي دهد 
او هنــوز در این زمينه موفق نبوده اســت. 
فارغ از این، براي آمریكایي ها مناظره هاي 
تلویزیوني با حضور ترامپ یادآور رویارویي او 
با هيالري كلينتون در سال201۶ است. پس 
از هر مناظره، به آراي ترامپ افزوده مي شد 
و آراي كلينتون با ریزش همراه بود. بسياري 
از تحليلگران سياسي در آمریكا، درخشش 
ترامپ در مناظره ها را دليل اصلي پيروزي 

او مي دانند.

روزنامهداالسمورنينگنيوزكهدرايالت
تگزاس)هممرزبامكزيك(،منتشرميشود
بهبحرانهجومپناهجويانبهمرزهايآمريكا
پرداختهاست.طييكسالگذشتههزاران
نفرازكشورفقيرگواتماالدرآمريكايمركزي
بهســمتمرزهايآمريكاحركتكردهاند.
آنهاكهپيادهوباعبــورازمكزيكخودرا
بهمرزآمريكارساندهاند،اكنونماههاست
كهدرمناطقمرزيدرخاكمكزيكگرفتار
شدهاند.شــيوعويروسكرونادركمپهاي
پناهجويانهشــدارنهادهايحقوقبشري
رابهدنبالداشــتهكهخواستاررسيدگيبه

وضعيتاينافرادهستند.

روزنامهفايننشــالتايمزبهماجراي
ناپديدشدنمارياكولسنيكوا،ازچهرههاي
اصلياعتراضهايبــالروسعليهرئيس
جمهوراينكشورپرداختهاست.كولسنيكوا
يكيازســهزنياســتكهبــهرهبران
اعتراضهابهالكســاندرلوكاشنكوتبديل
شدهاند.رسانههايمحلیگزارشدادهاند
كهمرداننقابدارخانمكولســنيكوارادر
پايتختبهزورسواريكمينيبوسكردهاند.
گفتهميشوداواكنوندرمرزبازداشتشده
است.ربايندگانكولسنيكواقصدداشتهاند
اورابااتومبيليازمرزخارجكنند،امااودر
آخرينلحظهخودرابهبيرونازماشــين

پرتابكردهاست.

داالسمورنينگنيوز]آمريكا[

هراسان؛منتظردرمرز

فايننشالتايمز]انگليس[

كولسنيكواگمشدهاست
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عكس:آژانسآنادولو پايينرفتنسطحآبدريايمرمرهدرسواحلمانيسا-تركيه

   انتهاي جمله ســه نقطــه مي گذارم 
كه یعنــي بقيه اش را خــودت مي داني. 
گاهي وسط جمله ســه نقطه مي گذارم 
كه یعني این جاي خالي كلمه اي اســت 
كه نمي خواهم بنویسم ولي مي تواني از 
پس و پيش كلماتي كه این سه نقطه را 
به محاصره درآورده اند متوجه منظورم 

شوي. ســه نقطه را جاهاي دیگر به معناهایي دیگر هم به كار 
مي برند كه فعال كاري به آن نداریم. اینها را نوشتم تا به اینجا 

برسم كه جمعه اي كه در راه است روز ملي سينماست...
   همين چند سال پيش عده اي روز ملي سينما را از تقویم 
رسمي حذف كردند. آن سال ها فضاي دوقطبي جامعه دامن 
خانواده سينما را هم گرفته بود و رابطه سينمایي ها با مدیران 
فرهنگي در بدترین سطح ممكن بود. روزگاري كه خانه سينما 
را هم بسته بودند. یك دهه پيش ما در چنين شرایطي به سر 
مي بردیم. سال هاي جنون آميز و جن زده اي كه باالخره تمام 
شد. در اوج تنش ها و دعواها و در شرایطي كه به نظر مي رسيد 
همه كوچه ها بن بستند، چيزي به نام اميد وجود داشت. همه 
اميدوار بودیم كه باالخره شــرایط تغيير كند كه كرد. االن 7 
سالي هست كه شرایط عوض شده. 7 سال زمان كمي نيست. 
از روزگاري كه هر كس براي جایزه اش به روي سن مي رفت 
مي گفت حالش خوب نيست سال ها گذشــته. مشابه اش را 
چندبار در این سال ها هم شنيده ایم. گاهي از سر صدق و از سر 
درد، گاهي براي اینكه ژست معترض بودن به خودمان بگيریم. 
نيت خواني را كه كنار بگذاریم مي بينيم حال سينمایي ها در 

هر دوره اي یك جورهایي بد است...
   از نخستين باري كه روز ملي سينما جشن گرفته شد 21 
سال مي گذرد. در شهریور 1378 جشن سينما در ورزشگاه 
انقالب برپا شد. دست كم آن موقع باید حال سينمایي ها خوب 
مي بود كه سيف اهلل داد، معاون سينمایي بود و فضا باز شده بود 
و جسارت به سينما بازگشته بود. مردم بيشتر سينما مي رفتند 
ولي همان موقع هم حال عده اي خوب نبــود. عده اي كه از 
كاهش تصدي گري دولت در حوزه فرهنگ نگران و ناراحت 
بودند. عده اي كه چشم دیدن فيلم هاي پرفروش را نداشتند. 
عده اي كه هنوز هم هســتند و اتفاقا در هر دوره اي هم قدر 

مي بينند و بر صدر مي نشينند...
  روز ملي سينما ثبت شده در تقویم رسمي كشور و بهانه اي 
است براي یادآوري بيشتر، توجه دقيق تر و بازخواني همه آنچه 
سينماي ایران را تشكيل مي دهد و سينماي ایران فقط بهرام 
بيضایي ، مسعود كيميایي ، ناصر تقوایي ، داریوش مهرجویي، 
عباس كيارستمي ، اصغر فرهادي ، رضا ميركریمي و مجيد 
مجيدي نيست. سيامك یاسمي ، مجيد محسني ، رضا صفایي، 
مهدي صباغ زاده و قدرت اهلل صلح ميرزایي هم بخشي از همين 
سينما هستند. ســينماي ایران را همانگونه كه واقعا بوده و 

هست ببينيم و بپذیریم.
   در آستانه روز ملي سينما، حرف تلخ نزنيم بهتر است. ما كه 
در هر شرایطي آماده ایم حال بدمان را فریاد كنيم، این یك روز 
را بي خيال شویم. سه نقطه را براي همين روزها گذاشته اند...

پس ازگذشت بيش از6 ماه از تعطيلي مدارس و با اینكه 
هنوز ویروس كرونا روزانه جان بسياري از هموطنان را 
تهدید مي كند، اول این هفته، پانزدهم شهریور مدارس 

كل كشور بازگشــایي شــد. بيش از 11ميليون 
دانش آموز و بيش از یك ميليون معلم و كاركنان 
در بيش از 90هزار مركز آموزشــي در سراسر 
كشور شــروع به تحصيل و كار كردند. به یقين 
بازگشایي مدارس، بزرگ ترین فعاليت اجتماعي 

اســت كه پس از همه گيري كرونا راه اندازي شده. بازگشایي مدارس نيز 
مانند ســایر فعاليت هاي اجتماعي اگر با رعایت ضوابط و شيوه نامه هاي 
بهداشتي و اجتماعي منتشرشده از طرف ستاد ملي مبارزه با كرونا صورت 
بگيرد، مي تواند تا حد زیادي ضامن سالمتي و مصونيت فرزندان عزیز این 

مرز و بوم از ابتال به كرونا باشد. 
مدیریت اجراي شيوه نامه هاي بهداشــتي در این سطح وسيع كشوري 
البته نيازمند هماهنگي دقيق دســتگاه هاي تصميم گيــري و اجرایي 
اســت كه انتظار مي رود قبل از بازگشــایي مدارس، مسئوالن دلسوز به 
حصول آن اطمينان یافته باشند و بدون شك انتشار گزارش درباره نتایج 
تالش ها و هماهنگي ها كه پيش فرض این بازگشایي عظيم است، به عموم 
مردم و خانواده ها مي تواند از نظر روانشناسي اجتماعي به كاهش سطح 
نگراني خانواده ها درباره فرزندان دلبندشان بينجامد. با وجود تالش هاي 
به عمل آمده هنوز به نظر مي رسد براي بهبود عملكرد دستگاه هاي اجرایي 
و رعایت بهداشــت در مدارس نيازمند كوشش ها و اصالحاتي هستيم و 
الزم است كه دانش آموزان، معلمان و خانواده ها برخي سبك هاي زندگي 
در همه گيري كرونا و حتي بعد از آن را با رعایت احتياط در مدارس و كنار 

یكدیگر یاد بگيرند و تمرین كنند.
با وجود ایجاد برخي زیرســاخت هاي الزم براي ادامه آموزش از راه دور، 
حضور فرزندان در مراكز آموزشي در كنار هم و با معلمان دلسوز، منافع 
تربيتي و روان شــناختي عظيمي فراتر از تحصيل بــراي دانش آموزان 

درپيش رو دارد. 
فرایندهاي شكل گيري شــخصيت و هویت اجتماعي در نوجوانان، كه 
در خانواده شروع شده است، در مدرســه و در ميان دوستان و همساالن 
شكل و قوام مي یابد و تجربه ماندن درخانه طي 6ماه اخير كه البته براي 
 حفظ ســالمتي و كاهش خطر ابتال و انتشــار كرونا در بسياري مراحل
 ضروري بود، باعث كسالت و گاهي افزایش تنش در نوجوانان و خانواده ها 

شده است. 
نوجواناني كه طي چند ماه اخير به اجبار در منزل مانده اند از نظر جسمي 
سالم ولي از نظر ذهني و رواني با چالش هایي روبه رو بوده اند. اینكه چگونه 
فرزندانمان را از نظر جسمي سالم و از نظر ذهني بانشاط و سرزنده تربيت 

كنيم مسئله اي است كه پيش  روي والدین و مسئوالن قرار دارد. 
نویســنده باور دارد كه این یك مشكل جهاني اســت كه با جمع آوري 
امكانات ســخت افزاري و نرم افزاري و افزایش مشاركت در سطح ملي و 
توجه به شــرایط بومي و فرهنگي بایســتي به حل و مدیریت آن همت 

گماشت.

41ســال پيش در چنيــن روزي، 
آیــت اهلل طالقاني در 68ســالگي 
درگذشت. ســيدمحمود طالقاني 
پيش از اینكه بــا درجه اجتهاد به 
تهران برســد، عالوه بــر پایتخت، 
3جغرافيــاي متفــاوت را درك 
و دریافت كــرده بود؛ نخســت 
طالقان كه در آنجا بــه دنيا آمده 

و تا 8ســالگي آنجا مانده بود، سپس قم كه در آن، 
12ســال پاي درس آیــت اهلل عبدالكریم حائري، 
مؤســس حوزه علميه قم نشســته بود و سرانجام 
نجف كه 3ســال آنجا ماند تا این بــار كه به تهران 
بازمي گردد، رداي اجتهاد بر تن داشــته باشــد و 
در ســال1327 امامت جماعت مسجد هدایت را 
به عهده بگيرد و آن را به پایگاهــي براي هدایت و 

ارشاد مردم تبدیل كند. 
او مي دانســت كه البــه الي درس دیــن، باید از 
چيزهایي براي مردم بگویــد كه آن حرف ها را پاي 
منبر هركســي نمي شنوند. از همين ســال ها او با 
همفكري عالمه عسگري در اندیشه بسط معارف 
قرآني و همزمان فعاليــت در راه هدایت مردم در 
آزادي آنان از سلطه استبداد شاهنشاهي بود. در این 
مسير، او مالحظه هاي معمول را كنار مي گذاشت و 
اگر الزم بود مثال در مبارزه براي ملي شدن صنعت 
نفت نيز فعال مي شــد. از همين رو بود كه پس از 
كودتاي 28مرداد دســت روي دست نگذاشت و با 
مهندس مهدي بازرگان و دكتر ســحابي نهضت 

آزادي را براي مبارزه با رژیم تشكيل داد. 
آیت اهلل طالقاني بارها به زندان افتاد و تبعيد شد و 
شكنجه هاي بسيار دید. آخرین بار به 10سال زندان 
محكوم شد اما در آستانه پيروزي انقالب اسالمي 
آزاد و نخستين امام جمعه تهران بعد از انقالب شد. 
نمازهاي جمعه اش باشكوه بود؛ ویدئوي برخي از 
آنها باقي مانده اســت. پيدا كنيد و ببينيد؛ درس 
تاریخ است. زود درگذشت و انقالب در ادامه مسير 

نتوانست سایه او را باالي سر خود ببيند. 
محبوب قلب ها بود و ميان همه اقشار مردم، احزاب 
و گروه هــا، محبوبيت ویژه اي داشــت. امروز، اگر 
بخواهيم از مهم ترین ویژگي او سخن بگویيم، فارغ 
از رسمي كه براي مبارزه و نيل به آزادي آموخت، 
باید همين را گفت؛ همه او را دوست و قبول داشتند 
و این، در تاریخ پرفراز و فروِد مــا كه  گاه بزرگي را 

محبوب و دیگر روز منفور مي كند، یگانه است.

رمــان »مــوي بافتــه«، 
نخســتين اثر »لَتيســيا 
نویســنده  كلمبانــي«، 
معاصر فرانسوي است. در 
این كتــاب در اپيزود هاي 
جدا بــا زندگي زنــان در 
گوشه هاي مختلف جهان 

آشنا مي شــوید. گاهي شما 
را به هندوســتان مي برد. »اســميتا« زني فقير 
در اوتارپرادش هند اســت. جایي كه او را نجس 
مي پندارند و باید پست ترین كارها را بكند. چون 
او یك »داليت« است و در تاریخ اجتماعي هند 
او از حداقل هاي حقوق انساني برخوردار است و 

كمتر حق مدرسه رفتن دارد و...
در فصلي دیگر ما به سيسيل ایتاليا مي رویم. به 
زندگي »جوليا« سرك مي كشيم كه در یك آتليه 
خانوادگي كار مي كند. در بخش دیگر به زندگي 

»سارا« در مونترال كانادا و...
در بخشــي از كتاب مي خوانيم: »ســارا، وقتي 
در آینه به خود نگاه مي كرد، زن 40 ســاله اي را 
مي دید كه در همه كار موفق بوده است: 3فرزند 
زیبا داشت، خانه اي مرتب در محله اي ثروتمند 
و شــغلي كه خيلي ها حســرتش را مي خورند. 
او نمونــه  اي از آن زن هایي بود كــه در مجله ها 
مي بينيم، خندان و كامل. زخمش دیده نمي شد، 
 نامرئي بود، زیر آرایــش فوق العاده و كت و دامن 

مارك دارش تقریبا ناپيدا بود.«
این 3زن، زناني هستند كه از لحاظ سبك زندگي، 
موقعيت اجتماعي، فرهنگ، رســوم و اعتقادات 
كامال باهم متفاوت اند، اما عزم و اراده اي همسان، 
زندگي شــان را به هم پيونــد مي دهد. همچون 
3 دسته  موي درهم تنيده كه بافتي را مي سازند. 
این رمان تاكنون بــه 36زبان ترجمه شــده و 
150هزار نســخه از آن در فرانسه به فروش رفته 
و بيش از 20جایزه ادبي را از آن نویســنده خود 

كرده است. 
كتاب توســط كتایون شــادمهر از فرانســه به 
فارسي ترجمه و انتشــارات كتاب خورشيد آن 
را منتشــر كرده اســت. چاپ اول این رمان در 
تيراژ 500نسخه با قيمت 40هزار تومان عرضه 

شده است.

یكي از هنرمندان فعــال در زمينه هنر 
مفهومي یــا Conceptual art كه این 
سبك از هنر را به بسياري از هنردوستان 
معرفي كرد مســعود عربشاهي بود. هنر 
مفهومي گونه اي از هنرهاي تجســمي 
است كه در آن مفهوم یا ایده موجود در 
اثر، بر زیبایي شناسي معمول و مواد به كار 

رفته براي خلق آن اولویت دارد. 
در هنر مفهومي ایده و مفهوم مهم ترین بخش اثر هنري است. مسعود عربشاهي، 
نقاش و استاد هنرهاي تجسمي، صاحب آثار بسياري است. ازجمله نقش برجستۀ 
ســر در اتاق صنایع و معادن در خيابان طالقاني، سالن كنفرانس هالل احمر در 
ميدان ارگ، نقش برجســته هاي دیوارهاي پارك طالقاني در بزرگراه حقاني و 

مجموعه »نور و گياه« بر دیوار مجلس ازجمله آثار شهري مهم اوست. 
در مصاحبه اي، او به یكي از خاطراتش اشــاره مي كنــد و مي گوید:  »از مجلس 

شوراي ملي سابق به من تلفن زدند كه یك اثرتان را یافته ایم. 
خانه اي بزرگ و متروكه در نزدیكي مجلس بود كه به انباري مملو از آشغال بدلش 
كرده بودند. یكــي از تابلوهایم را از زیر كوهي از زباله بيرون كشــيدند و گفتند 
این یكي ســالم مانده اســت و بقيه بوم ها را هم چون نفهميده اند چيست براي 
 ایزوگام كردن سقف اتاق كارگران استفاده كرده اند.« این درحالي است كه فقط 
یكي از آثار او در یازدهمين حراج تهران بــه قيمت یك ميليارد تومان به فروش 

رسيد.
مسعود عربشاهي )زاده 19 شهریور 1314 - درگذشته 25 شهریور 1398(

جایزه دكتر فتح اهلل مجتبایي كه هرساله 
در دي ماه بــه بهتریــن پایان نامه دوره 
دكتري در رشته هاي ادیان و عرفان و زبان 
و ادبيات فارسي اهدا مي شود، امسال نيز 

برپا خواهد شد.
به گزارش همشــهري، دانشجویان دوره 
دكتري در این 2رشــته كه سال1398 

از پایان نامه خود دفاع كرده اند مي توانند یك نســخه از پایان نامه خود را، همراه 
با ذكر نشــاني و مشــخصات، تا پایان مهر1399 به دبيرخانه ایــن جایزه، واقع 
در خيابان شــهيد بهشتي، خيابان شــهيد احمد قصير )بخارست(، نبش كوچه 
سوم، شــماره8، مركز فرهنگي شهر كتاب ارســال كنند یا فایل پایان نامه هاي 
 خود را حداكثر تا پایان مهرماه با ذكر مشــخصات كامل به نشــاني الكترونيكي
 bookcityaward@gmail.com  ارسال كنند و براي كسب اطالعات بيشتر 

با شماره هاي 88723316 و 88717458 تماس بگيرند.
هيأت داوران این جایزه، متشكل از دكتر فتح اهلل مجتبایي، دكتر ضياء موحد، دكتر 
حسين معصومي همداني، دكتر شهرام پازوكي، دكتر مسعود جعفري جزي، دكتر 

محمدرضا عدلي با دبيري علي اصغر محمدخاني است.
پایان نامه هاي ارســالي به دبيرخانــه این جایزه برگشــت داده نمي شــوند و 
شركت كنندگان باید از ارسال پایان نامه هایي كه پيش یا پس از سال1398 دفاع 
كرده اند، خودداري كنند. پایان نامه برگزیده به همت انتشارات هرمس به صورت 

كتاب منتشر مي شود.

دانشــمندان با تحليل 24هزار گزارش 
از خــواب و  رؤیــا هــوش مصنوعي را 
طــوري برنامه ریــزي كرده انــد كــه 
مي تواند خواب هاي انســان را به صورت 
 علمــي تــا حــدودي تعبيــر كنــد. 
بـــه گــزارش دیـــجيتال تـرنـــدز، 
بــزار را  دانشــگاه كمبریــج ایــن ا

 »رویاگير« یــا »دریم كچر« نامگذاري كــرده  و با اســتفاده از هوش مصنوعي 
)Artificial Intelligence( و الگوریتم قادر به شناســایي موضوع گزارش هاي 

كاربران شبكه هاي اجتماعي درباره خواب هایشان است.
این سيستم هوش مصنوعي براي آناليز خواب از فرضيه تداوم استفاده مي كند. 
در این فرضيه كه مبتني بر شــواهد و نتایج تحقيقات چند دهه اي است، بيان 
مي شود كه رویاهاي انسان بازتابي از نگراني هاي روزمره و ایده هاي رویاپردازانه 

آنهاست.
رویاگير به طور مستقيم تعبيري ارائه نمي دهد، بلكه جنبه هاي جالب یا ناهنجار 

خواب ها را مشخص مي كند.

اجــالس هــزاره ســران، دیــروز بــا حضــور بيــش از 
157رئيس جمهوري و نخست وزیر و با سخنان كوفي عنان، 
دبيركل ســازمان ملل گشــایش یافت. او خطاب به سران 
شركت كننده در اجالس هزاره گفت: مردم شما به شما اميد 
بســته اند كه از آنها در مقابل خطرات و مصيبت ها محافظت 
كنيد، پس آنها را نااميد نكنيد. عنان گفت: چرا مردم جهان 
باید در معرض فقر و بيماري قرار بگيرند و چرا باید از خانه هاي 
خود آواره شــوند و به علت بيان عقاید خود به زندان بيفتند 
و شكنجه شوند. دبير كل ســازمان ملل اضافه كرد: رهبران 
جهان باید براي فعاليت هاي این سازمان در آینده برنامه ریزي 
كنند. دنيا همه ابزار هاي الزم براي از ميان برداشتن مشكالت 
پيش روي خود را دارد. یك مقام ارشد هيأت كوبایي، تأكيد بر 
برابري كشورهاي جهان سوم با دیگر كشورها در بهره مندي از 
امكانات و اصالحات در سازمان ملل، به ویژه در شوراي امنيت 
را ازجمله اولویت هاي مورد نظر كاسترو در مذاكرات خود با 

سران شركت كننده در اجالس هزاره عنوان كرد.

سعيدمروتيیادداشت
منتقد فيلم و روزنامه نگار

نگاهتاب آوري محمدكامراندرخشان
روانپزشك 

سيدكريممحمدي
دریچهویترینفعال فرهنگي و اجتماعي

دانستني ها

20 سال پيش 

جورجيا: بزي در آمریكا هنگامي كه افسر پليس مشغول 
انجام وظيفه و دور از خودرو بود تمــام كاغذ هاي داخل 
خودرو ازجمله ســربرگ جریمه هاي رانندگي را جوید. 
به گزارش ســایت بریتانيایي مترو، بز یادشده به این نيز 
بسنده نكرد و وقتي افسر پليس قصد دور كردن این حيوان 
را داشت با شاخ به او حمله كرد. البته مأمور پليس پيش از 
اینكه با ضربه شاخ بز به زمين بيفتد اسلحه خود را درآورد 

و قصد داشت به این بز شليك كند.

تاكاشيمي:با اینكه در كشور ژاپن به دليل وقوع زلزله هاي 
قدرتمند معموال خانه ها بســيار محكم و با فونداســيون 
)پي ســازي( قوي ساخته مي شــوند اما این بار یك خانه 
فقط روي یك راه پله ســاخته شــده اســت. به گزارش 
آدیتي ســنترال، صاحب و طراح این خانه این ســازه را 
تحت تأثير شــخصيت اساطير اســالو »بابایاگا« ساخته 
است. شخصيتي كه خودش داخل هاون است و خانه اش 

در جنگل روي هواست.

ابوظبي:هواپيمایي امــارات اعالم كرد كه به دليــل لغو پروازها 
پس از همه گيري ویروس كرونا به وعــده بازپرداخت یك ميليارد 
و400ميليون دالري از پول مســافران عمل كرده اســت و فقط 
500ميليون دالر از كل بدهي آنها به مســافران باقي مانده است. 
به گزارش یاهونيــوز، این ميزان پرداختــي 90درصد از مطالبات 
مسافران است و براساس گفته هاي مقامات این شركت هواپيمایي، 
تمامي درخواست هاي بازپرداخت هزینه بليت هواپيماي مسافران این 
شركت از  ماه مارس سال جاري ميالدي به بعد پرداخت خواهد شد.

كيپتاون:مرد سالمندي كه توسط 2سارق مسلح مورد 
زورگيري قرار گرفته بود ناگهان 2قالده ســگ نگهبانش 
از راه رسيده و به ســارقان حمله كردند. به گزارش سایت 
بریتانيایــي مترو، با وجود فرار ســارقان امــا یكي از این 
ســگ ها هدف گلوله قرار گرفت و زخمي شد. فيلمي كه 
از این سرقت منتشر شده نشــان مي دهد با وجود صداي 
تيراندازي هر2 قالده سگ براي گرفتن سارقان لحظه اي 

درنگ نمي كنند.

درگيريسگبا2سارقغرامتيكميلياردو900ميليوندالريخانهقارچيدرژاپنزلزلهخيزجريمهخوارييكبزدرآمريكا
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حساب ميليوني پيشه وري 
 مناقشه بر سر حساب بانكي 

فرقه دموكرات

م وجودي  سيدجعفر پيشــه وري، صدر ف رق ه  دمكرات  آذرب ايجان  در ب انك  ايران  و روس  بر اساس اين سند 
كه براي نخستين بار منتشر مي شود، 18921250)هجده ميليون و نهصد و بيست و يك هزار و دويست و 
پنجاه ريال( است كه در دف ت رچ ه  ح س اب  بان ك ي  پ ي ش ه وري  موجود است. دولت ايران در نامه نگاري هاي متعدد 
با سفارت شوروي در تهران خواستار استرداد اموال پيشه وري و مسدود شدن حساب بانكي او شده بود. اين 

مبلغ در آن زمان پول بسيار قابل مالحظه و زيادي بود.

سند 1

 مردي كه 
به سردسير رفت

داستان زندگي جعفر پيشه وري 
ميرجعفر جوادزاده خلخالي در ظاهر اســمي در 
تاريخ است اما وقتي معروف مي شود به سيدجعفر 
پيشــه روي، به عنوان يكي از سرخوردگان تاريخ 
معاصر ايران و شــخصي كه در تالش بود تا تكه اي 
از سرزمين ايران را جدا كند، معروف مي شود. او در 
شور و هيجان تشكيل حكومت توسط بلشويك هاي 
شوروي در انتهاي قرن گذشــته، سوسياليست 
شد و در رؤياي آرمان كشور شوراها سير مي كرد. 
در ابتدا به جمهوري شــوروي جنگل پيوســت و 
از فعاالن جنبش جنگل شــد امــا خيلي زود در 
جناحي قرار گرفت كه با ميرزاكوچك به مواجهه 
و مشكل برخوردند. پس از شكست جنبش جنگل 
به بادكوبه)باكوي امروز( رفت و در ميان فعاالن چپ 
ايراني فعاليت كرد. در سال هاي ابتدايي حكومت 
پهلوي اول به تهران آمد و در مدرســه شوروي ها 
در تهران معلمي مي كرد كه در سال 1309دستگير 
شد. مورد عجيب پيشه وري اين بود كه او سال ها 
در زندان ماند تا گروه53 نفر در ســال 1316شكل 
گرفت و با آنها محاكمه و به 10سال حبس محكوم 
شد. نكته جالب اينجاســت كه دادستان تهران 
در نامه ای در ســال 1319مي گويد كه با احتساب 
10سال حبس پيشه وري با توجه به اينكه در سال 
1309دستگير شده، زنداني خود را كشيده است. 
با اين حال وي آزاد نشده به كاشان تبعيد مي شود 
 و بعد از سقوط رضاشــاه از تبعيد رهايي مي يابد. 
پيشه وري كه از اعضاي اوليه حزب كمونيست ايران 
در ابتداي قرن بود، با توجه بــه اختالفاتي كه در 
زندان با اعضاي حزب داشت، با آنها رابطه اي برقرار 
نكرد. در اين سال ها روزنامه آژير را منتشر كرد و 
بسيار تند و راديكال در صحنه سياسي ايران حاضر 
شد. در انتخابات مجلس چهاردهم مجلس شوراي 
ملي نماينده اول تبريز شد اما با سد مخالفت جناج 
سيدضياءطباطبايي و زمينداران بزرگ كه اكثريت 
مجلس را تشكيل مي دادند، اعتبارنامه اش تأييد 
نشد. پيشه وري سرخورده از سياست در تهران به 
تبريز رفت و اعالم جمهوري خودمختار آذربايجان 

تحت عنوان »فرقه دمكرات« كرد. 
بسياري از پژوهشگران تاريخ معاصر معتقد هستند 
كه اگر پيشه وري در مجلس مانده بود هيچ گاه براي 
جداسازي آذربايجان از ايران اقدام نمي كرد. با اين 
حال فرقه دمكرات شوكي به سياست ايران كه در 
پايان جنگ جهاني دوم در آستانه خروج اشغالگران 
روس، انگليس و آمريكايي از كشور بودند وارد كرد. 
قواي ارتش ســرخ به  عنوان مدافعين اصلي فرقه 
دمكرات عمال همه شــئون حكومت خودمختار 
آذربايجان را در اختيار داشتند. جميل حسنلي، از 

پژوهشگران جمهوري آذربايجان كه در باكو 
زندگي مي كند و كتاب هايش را بر اساس 

اسناد به جا مانده از آرشيوهاي اتحاد 
جماهير شــوروي نوشته، اقدامات 

اين كشور در پايان جنگ را چنين شرح مي دهد: 
در حزب كمونيست بلشويك اتحاد شوروي براي 
ايجاد جنبش هاي تجزيه طلبانــه در آذربايجان 
ايران و جنوب خزر مواردي تصويب شد. همه اين 
اسناد امضاي اســتالين را داشت و او مستقيما در 
اين موضوع نقش داشت. در اين سند آشكارا گفته 
مي شد كه براي توســعه حركت تجزيه طلبانه در 
آذربايجان جنوبي، حزبي ملي تشــكيل شود و به 
باقروف، تيمور قلي اوف و ميــرزا ابراهيموف وزير 
فرهنگ آذربايجان شــوروي سپرده شده بود كه 
اقدامات الزم در اين زمينه را انجام دهند.پيشه وري 
به عنوان فردي كه اهداف تجزيه طلبانه شوروي را 
در ايران پياده مي كرد بعد از خلع ادارات و نهادهاي 
ملي و دولتي به عنوان نخست وزير فرقه دمكرات 
انتخاب شد. از ســوي ديگر احمد قوام به دنبال 
نخست وزيري دست به يك سلسله اقدامات براي 
حل بحران آذربايجان زد. شــوروي  در آن سال ها 
در پي امتياز نفت شمال بود و به نظر مي رسد كه با 
سياست اعمال فشار از طريق اقدامات تجزيه طلبانه 
فرقه دمكرات و حمايــت از آنها حكومت مركزي 
ايران را تحت فشــار قرار مي داد. قوام در سفر به 
مسكو و ديدار با اســتالين، قول و قرارهايي مبني 
بر دريافت امتياز نفت شــمال را به روس ها داد و 
خواستار عدم حمايت از فرقه شد. روس ها كه فكر 
مي كردند قوام امتياز را به آنها داده اســت قواي 
خود را از ايران خارج كردند. البته گفته مي شــود 
مجموعه اي از اقدامات ديپلماتيك و فشــار غرب 
به شرق براي خروج ارتش سرخ از ايران نيز در اين 
مسئله دخالت داشته است. سياست قوام  يا فشار 
به شوروي باعث خروج قواي شوروي از ايران شد و 
از سوي ديگر حكومت فرقه كه مهم ترين حامي خود 
يعني ارتش سرخ را از دست داده بود. از هم پاشيد 
و ســران فرقه دمكرات راه فرار به سوي مرزهاي 

شوروي را در پي گرفتند.
 ارتــش گرچه بــا تبليغات بســيار بــا عنوان 
»نجات آذربايجــان« وارد تبريز شــد اما عمال 
كســي نبود كه در برابر آنها رويارويي داشــته 
 باشــد و اساســا جنگی جدي صورت نگرفت. 
پيشه وري به شــوروي رفت و در باكو مستقر شد. 
گفته مي شود او از شرايطي كه شوروي ها براي فرقه 
دمكرات درســت كرده بودند بسيار ناراضي بود و 
حتي با ميرجعفر باقروف، رئيس جمهور جمهوري 
آذربايجان شوروي به مشاجره پرداخته بود. مدتي 
بعد او در سانحه رانندگي جان باخت. بسياري گمان 
مي كنند او توسط باقروف و با اطالع سران شوروي 
در اين حادثه كشته شده است. پيشه وري كه رؤياي 
عدالت و مساوات را داشت در نهايت با خيانت به 
ايران تماميت ارضي كشور را با شعارهاي 
جدايي طلبانه به خطر انداخت كه دور 

از وطن خواهي بود.

چهره

كيش ومات رفيق استالين 
 مصطفي شوقي .................................

 
وقتي فرمان »عدل مظفر« را مي نوشــت 
شايد در نگاه بسياري او يكي از منشيان 
دربار مظفري با خط خوش بود كه تن دادن 
شاه به فرمان مشروطيت را كتابت كرده 
است. اما او ســودايي ديگر در سر داشت. 
احمد قوام معروف به قوام السلطنه زندگي 
توفاني اي در تاريخ معاصر ايران داشته؛ از 
منشي گري در دربخانه سلطنتي گرفته تا 
5بار نخست وزيري و در نهايت بدنامي در 
سياست ايران و تبعيد. در تاريخ ايران اما 
به سياست ورزي شــهره است و اگر سياه 
و سفيد نگاه نكنيم در كارنامه سياسي او 
تالطم هاي تاريخي در مقاطع مختلف  را 

مي توان درك كرد.
 احمد قوام اما در مقطعــي مهم از تاريخ 
ايران، منشــأ خدمتي بزرگ شــده كه 
شايسته تجليل است. او را مي توان نمونه  
سياســت ورزي ايراني با هوش و ذكاوتي 
دانســت كه در مذاكره با قدرتي بزرگ، 
برتري يافته و نتيجه خوبــي هم گرفته 
اســت. احمد قــوام در چهارميــن دوره 
نخست وزيري اش در شرايطي در زمستان 
1۳24به نخست وزيري رسيد كه ۳ سال 
قبل با بلواي نان و كشتاري كه قواي نظامي 
از مردم در شورشــي كه براي اعتراض به  
قحطي و كمبود مايحتاج كــرده بودند، 
عده اي كشته شدند و همين زمينه اي را 

براي سقوط دولتش به وجود آورد. 
در ســال هاي بعد كه نيروهاي اشــغالي 
در ايــران حضــور داشــتند، دولت هاي 
مســتعجل چندماهه روي كار آمدند تا 
اينكه در بزنگاهي كه طبق قرارداد ســه 
كشــور شــوروي، انگليس و آمريكا پس 
از پايان جنگ جهاني بايــد ايران را ترك 
مي گفتند، شــوروي با ماندن در ايران و 
اعالم جمهوري خودمختار در آذربايجان 
تحت رهبــري پيشــه وري و جمهوري 
مهاباد با رياست محمد قاضي عمال نشان 
داد كه حاضر نيســت خاك ايران را ترك 
كند و شــايد زمينه اي براي جداســازي 
دو بخش مهم و تاريخي ايران را از نقشــه 
جغرافيا پي مي گرفــت. احمد قوام، ابتدا 
در عرصــه داخلي بر رقيبــان خود مثل 
ســيدضياءطباطبايي كه با شلوغ كاري 
و ايجاد جنجال هاي سياســي شهره بود 
فائق آمد و آنها را بازداشــت كرد و بعد به 
سراغ شــوروي ها رفت. قوام با حسابگري 
مي دانست كه عمال دو دولت خودخوانده 
در آذربايجان و كردســتان تحت سيطره 

شوروي هستند و به جاي مشغول شدن 
در عرصه داخلي بايد بــا ارباب آنها يعني 
برادر بزرگ تر، رفيق استالين صدرحزب 
كمونيست شــوروي، ببندد. قوام پيش 
از مذاكره با شــوروي  دست به يك ابتكار 
عمل جنجالي زد و دولتي ائتالفي متشكل 
از نمايندگاني از حزب توده ايران، حزب 
ســمپات و پي گيرنده سياست شوروي 
در ايران تشــكيل داد تا با چراغ ســبز به 
شــوروي براي تفاهم گام بردارد. همين 
مسئله بسيار در سياســت داخلي كشور 
آشوب به پا كرد اما قوام مي دانست كه براي 

پيشبرد اهداف خود بايد راهي باز كند. او 
دريافت كه درخواست اصلي شوروي براي 
خارج شــدن از ايران، انعقاد قرارداد نفت 
شمال است و به همين خاطر به مسكو رفت 
تا با آنها بر ســر اين موضوع مذاكره كند. 
قوام در روز اول اقامت در مسكو با مولوتف، 
كميسر امور خارجه شوروي، مالقات كرد. 
در روز دوم، قوام با استالين ديدار و درباره 
تخليه ايران از قواي نظامي شــوروي به 
صحبت نشست. اســتالين پيشنهاد قوام 
را مبني بر تخليه نيروهاي نظامي از ايران 
بنا بر ماده ششــم معاهده 1921 كه حق 

حضور قواي نظامي در خــاك ايران را به 
شوروي مي داد، رد كرد و در مورد مسئله 
آذربايجان، آن را يــك موضوع داخلي و 
مربوط بــه ايران خواند و اعــالم كرد  كه 
شــوروي چشمداشــتي به اراضي ايران 
ندارد. به اين ترتيب نخســتين مالقات 
قوام و اســتالين نتيجه اي در پي نداشت. 
در اين ميان دولت شوروي يادداشتي را به 
هيأت اعزامي ايران به مسكو تسليم كرد كه 
طبق آن »چون طرف ايراني پيشنهادهاي 
شوروي را قبول نكرده است، دولت شوروي 
امتياز نفت شمال ايران را مي خواهد«. با 

اين عمل مســكو، قوام تصميم گرفت به 
حالت قهر از شــوروي خارج شود. او اين 
تصميم خود را به اطالع مولوتف، كميسر 
وزارت خارجه، رســاند. استالين تصميم 
گرفت براي دلجويي، ضيافتي براي هيأت 
ايراني ترتيب دهد و آنها را از ترك خاك 
مســكو منصرف كند. گفته مي شود قوام 
در اين سفر با استالين توافق كرد كه براي 
آذربايجان حقوق اداري و فرهنگي كه در 
ســازوكار انجمن ايالتي در قانون اساسي 
ديده شده درنظر بگيرد و البته در موضوع 
نفت موافقت خود را با امتياز نفت شمال 
ايران اعالم كرد و گفت كه در مجلس بعدي 
كه به زودي انتخاباتش برگزار مي شــود، 
ترتيب اين كار را مي دهد. اين مســئله به 
قرارداد قوامـ  سادچيكف )سفير شوروي 
در ايران( معروف شد؛ قراردادي كه البته 
هيچ گاه به اجرا درنيامد و اساســا مجالي 
براي مطرح شدن در مجلس بعدي نيافت. 
قوام هم زمان كه در مسكو بود، در شوراي 
امنيت عليه شوروي  براي ترك نكردن ايران 
اقامه دعوا كرد. اين مسئله به صورتي درآمد 
كه قدرت هاي ديگر مثل آمريكا و انگليس 
كه از سياست هاي شوروي در ايران نگران 
بودند به مقابله با شــوروي ها پرداختند. 
قوام موضوع ايران را از مســئله اي داخلي 
به موضوعي بين المللي تبديل ســاخت 
و از سوي ديگر با اســتفاده از فشارهاي 
بين المللي سعي كرد به تفاهمي حداقلي 
با شوروي دست پيدا كند و آنها را متقاعد 
كند كه از ايران بروند. همين مسئله باعث 
پيروزي قوام در اين بازي شد و او همانند 
شطرنج بازي ماهر، استالين را مات كرد. در 
ابتداي سال 1۳25راديو مسكو اعالم كرد 

كه ارتش سرخ از ايران مي رود. 
بعــدي  دوره  در  البتــه  قــوام 
نخســت وزيري اش در تيرماه1۳۳1 به 
خوش شانســي 5ســال قبل نبود و در 
شرايطي كه محمد مصدق با دلخوري 
اســتعفا كرد، قبول كرد كه به جاي او 
بنشيند اما تنها ۳ روز نخست وزير بود 
و با قيام مــردم در روز ۳0تير مجبور به 
استعفا شد.  خانه اش در خيابان امروزي 
۳0تير كه پيش از ايــن روز به خيابان 
قوام السلطنه معروف بود ويران و غارت 
شــد و خودش به اروپا رفت و بعدها در 

1۳۳4در تهران درگذشت. 
احمد قــوام را مي توان نمونــه بارز يك 
سياســتمدار ايراني دانست كه روزگاري 
در اوج قدرت است و اندكي بعد در زندان و 

تبعيد؛ مثل تاريخ ايران، توفاني.

سياست احمد قوام در برابر خروج نظامي شوروي از ايران چه بود؟

گزارش اول

عكس هايي از هيأت اعزامي ايران به مسكو براي مذاكره با مقامات اتحاد جماهير شوروي



زماني كه شــوروي از خاك ايران خارج شد و 
ارتش به سوي آذربايجان حمله كرد، بسياري 
از روزنامه ها لحظه به لحظه گزارش و اخبار را 
در تك برگ با حروف درشت منتشر مي كردند. 
متن اخبار بيشــتر تلگرافي اســت و به نظر 
مي رسد كه از ايستگاه هاي تلگراف در شهرها 
مخابره مي شده است. يكي از فوق العاده هاي 

روزنامه اطالعات را مشاهده مي كنيد.
تبريز، در صدر اخبار
فوقالعاده
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بازيگران فرقه دمكرات
 ساالر سيف الديني  ��������������������������������������������������������������������

پس از توافق قوام و استالين در اسفند1324، ارتش سرخ در 
بهار1325 نيروهاي خود را از شمال ايران خارج كرد� در نتيجه 
پشتوانه نظامي و سياسي متجاسرين فرقه دمكرات كامال تهي 
شد و زمينه براي عمليات نظامي جهت نجات آذربايجان آماده 
گشت� در 21آذر1325 ارتش ايران يك يك شهرهاي آذربايجان 
را آزاد كرد اما چند روز پيش پيشــتر سران فرقه دمكرات از 
ايران به سوي مرز شوروي گريخته يا مخفي شده بودند� اگر 

چه حزب توده و بقاياي فرقه در سال هاي بعد با تبليغات بسيار 
مدعي سركوب خشونت آميز خود شدند اما آمار و داده هاي 
موجود برعكس اين را نشــان مي دهد� در فاصله فرار فرقه و 
متالشي شدن رهبريت آن تا ورود ارتش، بسياري از نيروهاي 
محلي وفادار به ايران در آذربايجان، شــروع به شناسايي و 
مجازات مأموران محلي فرقه كردند� بســياري از آنها توسط 
خود مردم آذربايجان دستگير و اغلب كشته شدند و داده هاي 
موجود در خاطرات سياسي و گزارش هاي كنسولگري آمريكا 
و بريتانيا در تبريز نشــان مي دهد كه ارتش پس از ورود به 

آذربايجان از كشتار فرقه اي توسط مردم جلوگيري كرد�
همچنين يافته هاي پژوهشي كه بخشي از آن در جدول ذيل 
طبقه بندي شده است، نشان مي دهد كه هيچ يك از اعضاي 
به اصطالح كابينه پيشــه وري كه موفق به فرار نشده بودند، 
اعدام نشــدند و در نهايت پس از چند سال زندان به زندگي 
عادي بازگشتند� بر عكس كساني كه از ايران به شوروي گريخته 
بودند، دچار سرنوشت شومي شدند� بيشتر آنها مانند جعفر 
كاويان و بي ريا به سيبري تبعيد شدند� خود پيشه وري، كشته 
شد و باقراف در1955 محاكمه و اعدام شد� آتاكيشيف )سفير 

در 20تير 1326به طرز مشــكوكي كشــته شد. علي 
توده از اعضاي فرقه دمكرات در ســال 2006در يكي 
از نشــريات شــوروي ادعا كرد كه مرگ پيشه وري به 
دســتور باقراف و همكاري غالم يحيي دانشــيان بود. 
حميد مالزاده در كتاب دريچه هايي به آن سوي ارس 

به نقل از علي توده مي نويسد: پيشه وري در بيمارستان 
مي گفت: برادرم در باكو پزشــك است، او را پيش من 
بياوريد. ولي اصــرارش مؤثر نبود. آخرين حرفي كه بر 
زبان آورد گفت: خانه قوام السلطنه خراب شود و براي 

هميشه چشم از جهان فروبست.

سيدجعفر پيشه وري  )نخست وزير فرقه(

پس از مرگ استالين دستگير و در سال 1955محاكمه 
و به اعدام محكوم شد. باقراف پيش از تشكيل شوروي 
با پيشــه وري رفاقت داشــت. پس از اشــغال ايران و 
انتخابات مجلس چهاردهــم همكاري هايي بين اين 

دو براي راهيابي وي بــه مجلس صورت گرفت. حزب 
توده به دليل تسليت پيشه وري به مناسبت درگذشت 
رضاشــاه، از تصويب اعتبار نامه وي ســر باز زد كه اين 

داستان منجر به قهر وي و تاسيس فرقه دمكرات شد.

ميرجعفر باقر اف )دبيركل حزب كمونيست آذربايجان شوروي(

معصومه فرزند ابراهيم ميرزا، پس از مرگ پيشه وری 
به سفارت ايران در باكو مراجعه و درخواست پناهندگی 
كــرد. پس از ورود به ايران در اواســط دهه 1330، در 
آپارتمانی در ميدان وليعصرفعلي تهران كوچه شقاقی  

نزد خواهرش زندگی كرد. 
در گفت وگو با ساواك از اقدامات همسرش اعالم برائت 
كرد و اطالعاتی به مامورين در خصوص افراد فرقه داد. 

وي در سال 1376 درگذشت.

معصومه مصور رحماني )همسر پيشه وري(

 تنها فرزند پيشــه وری بود پس از مرگ پيشه وری 
براي شناسايی و  تاييد مرگش بر سر جنازه پدر رفت 
و از آن دوران دچار شــوك روانی شد. برای معالجه 
و تغييــر آب و هوا چندبار به آلمان شــرقی زير نظر 
رضاروستا منتقل شد ولی دهه 1960در آلمان توسط 
حسين يزدی به ســاواك و سرهنگ آيرملو)وابسته 

نظامی ساواك( معرفی شد تا به ايران بازگردد وقتی 
موفق به اخذ گذرنامه ايرانی شد به ايران بازنگشت و 
در آلمان غربی ماندگار شد و. وی شيفته مهندسی و 
صنعت غرب بود. در آلمان به مسيحيت گرويد و در 
اوايل دهه90 درگذشت. وی با جواهر آذری ازدواج 

كرد و دو فرزند به اسم های پرويز و فرامرز داشت.

داريوش پيشه وري )پسر پيشه وري(

وی مســئول فدائيان فرقــه بود. جهانشــاهلو در 
خاطراتش می نويســد كه او به هنــگام فرار غارت 
اموال  مــردم پرداخت و عالوه بــر دام های غارتی 
زنجان دام های اطراف ميانــه را هم برای تحويل به 
روس ها روانه اردبيــل كرد. همچنين پولهای بانك 

ميانه توسط وی به ســرقت رفته و به روسها تحويل 
داده شد.پس از مرگ پيشه وری به عنوان صدر فرقه 
انتخاب شد و  هنگام ادغام قرقه و حزب توده به كادر 

مركزی راه پيدا كرد. 
در سال 2006 در باكو درگذشت. 

غالم يحيي دانشيان )فرمانده فدائيان فرقه(

وي دانشجوي پزشكي و معاون پيشه وري بود. پدر او از 
زمين داران زنجان محسوب مي شد. 

پس از شكســت فرقه به شوروي گريخت ولي به زودي 

از گذشته خود پشيمان شد و خاطرات خود را از دوران 
فرقه نوشت. 

وي در آلمان درگذشت.

نصرت اهلل جهانشاهلو )معاون پيشه وري(

خانواده اش از مهاجران قفقازي بود. وي وزير كشور فرقه 
شــد. در مذاكرات با قوام به همراه شبستري به تهران 
آمد. پس از سقوط فرقه دمكرات و ورود ارتش با قواي 
نظامي و دولتي همكاري زيادي كرد كه عمده ترين آن 
شناسايي و معرفي متجاسرين به دادگاه و ارتش به ويژه 

مخفيگاه هاي آنها بود. 
وي به 2ســال حبس محكوم و پس از مدتي به كاشان 
تبعيد شد. برخي مدعي هســتند كه تا اوايل انقالب با 
رايزني فرهنگي سفارت شوروي همكاري مي كرد. در 
عين حال به حرفه پزشــكي در تهران مشغول بود. در 
سال1359 خاطراتش را از فرقه دمكرات منتشر كرد 
و در 1368درگذشت. ايرج اسكندري مي گويد زماني 

كه براي مذاكره با قوام در تهران بود مشتركا جلسه اي 
مخفي با سفير شوروي برگزار كردند ولي جاويد مسائل 
محرمانه اين جلســه را به قوام گــزارش داد. كيانوري 
مي گويد: جاويد پس از انقالب به وي مراجعه و پيشنهاد 
احياي فرقه دمكرات را طرح كرد. اما به او گفته شد بهتر 
است به كارهاي فرهنگي و نشــرياتي بپردازد. جاويد 
كانون آذربايجاني هاي مقيم تهران را تاســيس كرد. 
وي در خاطرات خود مدعي شــده است كه شش بار تا 
سال1357 دستگير شــده است. جهانشاهلو به نقل از 
پيشه وري مي گويد كه جاويد از سوي سازمان امنيت 
شــوروي به او توصيه شــده بود. وي در سال1365در 

تبريز درگذشت.

سالم اهلل جاويد )وزير داخله فرقه(

وي از اعضاي گروه 53نفر بود. در تشــكيل ســازمان 
افسران حزب توده نقش داشت و مورد اعتماد روس ها 
بود و در وصل كردن پيشه وري به شوروي نقش داشت. 
جهانشــاهلو در خاطرات خود مي نويســد پيشه وري 
هنگام سقوط فرقه چندين بار گفته بود: خدا لعنت كند 

كامبخش را كه مرا دوبار به اين كارها كشاند. عنايت اهلل 
رضا در مورد كامبخــش مي گويد وي عامل كا گ ب و 
مسكو بود. و پس از سقوط فرقه به شوروي گريخت. وي 
عضو هيأت اجرايي حزب توده شد و در سال1353 بر 

اثر سكته قلبي درگذشت.

عبدالصمد كامبخش

وي فعاليت هاي خود را پس از اشــغال ايران توســط 
ارتش سرخ شدت بخشيد و در راستاي اهداف شوروي 
براي آذربايجان قرار داشــت. در سال1323 از حزب 
توده اخراج شــد و پيش از تشكيل فرقه، گروهي به نام 
»انجمن آذربايجان« كه هدف نهايي آن تجزيه طلبي 
بود تاسيس كرد. شبستري رياست مجلس فرمايشي 

فرقه را بر عهده  داشت اما عمال قيام آن را اداره مي كرد. 
هنگام مذاكرات با تهران به همراه ســالم اهلل جاويد با 
دولت و ارتش همكاري خود را آغاز كرد و هنگام ورود 
ارتش به تبريز تسليم شد. طبق توافق قبلي در مذاكرات 
تهران از ارتش استقبال كرده و مورد عفو شاه قرار گرفت. 

پس  از آن فعاليت سياسي را كنار گذاشت.

علي شبستري )رئيس مجلس فرقه(

دانش آموخته رشــته حقوق از دانشگاه تهران بود. در 
خانواده اي كمونيست متولد شد.  در 29سالگي به سمت 
دادستاني فرقه منصوب شد. بسياري از مخالفان فرقه به 
حكم دادگاه هاي غيرقانوني وي كشته شدند. محمود 
اعتماد زاده )به آذين( مي گويد بــا فريدون ابراهيمي 
درحالي كه در مقام دادستان فرقه بود و اونيفورم ارتش 
ســرخ را بر تن داشت ديدار كرده اســت. ابراهيمي در 

روزنامه نگاري نيز چيره دست بود و مدتي اداره روزنامه 
فرقه را بر عهده داشــت. از او يادداشــت هاي تاريخي 
درخصوص مادهــا و پارس ها به صورت مسلســل در 
ارگان فرقه منتشر شده است. جهانشاهلو در خاطراتش 
مي گويد وي پس از ســقوط فرقه در يك خانه مخفي 
شده بود ولي ســالم اهلل جاويد او را لو داد. در نهايت با 

حكم دادگاه اعدام شد.

فريدون ابراهيمي )دادستان فرقه(

يكاني از مشــروطه خواهان و دوستان ستارخان بود كه به پيشه وري پيوست. وي فرماندار فرقه در خوي و در نهايت 
رئيس نظميه اروميه شد. با وجود دوستي با ســتارخان پيش از رسيدن ارتش در دادگاه مردمي محاكمه و از سوي 

گروه هاي وطنخواه اعدام شد.

نوراهلل خان يكاني )رئيس نظميه اروميه(

پس از مرگ استالين دستگير و به 25سال زندان محكوم شد.
آتاكيشيف )سفير شوروي در ايران(

داداش تقي زاده
پس از ورود ارتش به مراغه فرار كرد، بعدها دستگير 

و به حكم دادگاه جنگ به عنوان خائن تيرباران شد�

رضا رسولي   )وزير تجارت و اقتصاد(
وي در دوره رضاشــاه كارمند عالي رتبه وزارت كشور 
بود و در ادارات مختلف كشور مقام هاي  بااليي داشت� 
پس از نجات آذربايجان به مدت 2سال مخفي شد� در 
آذر1327 به تهران رفته و خود را به دولت تسليم كرد� 
در دادگاه بدوي به 5ســال زندان محكوم مي شود� اما 

مورد عفو شاه قرار گرفته و هيچ گاه به زندان نرفت�

سرتيپ علي اكبر درخشاني 
)فرمانده پادگان تبريز(

افكارعمومي وي را به عنوان مسئول تسليم پادگان تبريز 
مي شناسند� هر چند برخي ديگر درخصوص تقصير و 
كوتاهي او در اين خصوص ترديد دارند� وي در دادگاه 
نظامي به 15سال زندان محكوم ولي پس از تحمل تقريبا 
3سال حبس آزاد شد� درخشاني مجددا در سال1357به 
اتهام جاسوسي براي شوروي دستگير و در نخستين 

شب بازداشت در اثر حمله قلبي درگذشت�

توضيح: از افرادي كه به جاي عكس تصوير گرافيكي چاپ شده، هيچ 
تصويري تاكنون يافت نشده است�



روزنامه آژير، يك روزنامه چپگرا و تندرو بود كه توسط سيدجعفر پيشه وري از ابتداي تابستان1322 
تا سال1324 كه پيشه وري به تبريز رفت، در تهران منتشر مي شد. پيشه وري تقريبا همه مقاالت 
اصلي آژير را خودش مي نوشت. روزنامه نگاري پيشه وري به سال هاي ابتدايي قرن و روزنامه هاي چپ 
برمي گردد، اما او بيش از اينكه روزنامه نگار باشد، يك كمونيست دوآتشه و تندرو بود. آژير هيچ گاه 
همراه حزب توده قرار نگرفت و آن را نمي توان در روزنامه هاي حزبي قلمداد كرد. درواقع پيشه وري 
در آژير، پيشه خود را پي گرفته بود و كار خودش را مي كرد. در مقاله اين شماره آژير، او كه به تماشاي 
فيلم هاي تبليغاتي شوروي از نبرد استالينگراد رفته، از شجاعت مردان و زنان شوروي ياد كرده است 

و طعنه اي به كشورهايي زده كه نتوانسته اند در برابر ارتش نازي مقاومت كنند.

2و3صفحـــــــههاي

روزنامه انقالبي صدر فرقه دموكرات

آژيرپيشهوري

 سند 3 

بازيگران فرقه دمكرات
وقت شوروي در ايران( نيز باقي عمر خود را در زندان سپري كرد. 
همچنين بر اساس اسناد موجود، همسر پيشه وري با مراجعه به 
سفارت و كنسولگري ايران در باكوی مسكو درخواست بازگشت 
به ايران را داد و در نهايت به كشــور بازگشت. داريوش، پسر 
پيشه وري راه پدر را ادامه نداد و با همكاري ساواك در آلمان 
غربي پاسپورت ايراني گرفت و از برلين شرقي گريخت. داده هاي 
موجود نشان مي دهد كه رده هاي مياني فرقه اگر به دست مردم 
گرفتار آمدند در همان روزهاي نخست كشته شدند. اعضاي 
كابينه مانند جاويد و شبستري تحت حمايت حكومت وقت 

قرار گرفتند و از سرنوشــت ساير اعضا مانند بهتاش، رسولي 
و ديگران كه سمت هايي مانند وزارت كشاورزي، اقتصاد و... 
داشتند، اطالعات زيادي در دســت نيست و به نظر مي رسد 
سياست را كنار گذاشتند. ظاهرا، دولت وقت سعي كرده بود، 
انگيزه هاي انتقام جويانه را درخصوص بقاياي فرقه به كار نگيرد. 
لذا با تصويب 2قانون عفو عمومي ابتدا اعضاي فرقه كه مرتكب 
جنايت و جنحه عليه اشخاص نشده بودند، عفو شدند و سپس 
ساير اعضاي رده بااليي كه در ايران مانده بودند، با همين شرط، 

عفو شاه را دريافت كردند.

وي از دوران قيام جنگل در فعاليت هاي كمونيســتي 
حضور داشت. پس از ظهور فرقه از طرف حزب توده به 
رياست كميته ايالتي آذربايجان منصوب شد و به تبريز 
رفت اما با فرقه به مشــكل برخورد كرد. پس از سقوط 
فرقه به شــوروي گريخت و در 1333رســاله دكتري 
خود را با عنوان نهضت آزاديبخش ملي و دمكراســي 

در آذربايجان ايران نوشــت. در دانشــگاه هاي مسكو، 
لنينگراد و ايروان به تدريس تاريخ ايران پرداخت. وي 
به لنينگراد و مســكو تبعيد شده بود و قبل از مرگ در 
1369مرگ دختر و جنون همســرش را تجربه كرد. 
به گفته روزنامه هاي وقت در طرح حمله به روســتاي 

ليقوان و كشتار مردم آن توسط فرقه دست داشت.

اردشير آوانسيان

كبيري مدتــي فرماندار خــوي و مراغه و مســئول 
تشكيالت فرقه در اين شهر بود.

وي از زمينداران بزرگ مراغه و از كارمندان رده باالي 
دولتي در دوره رضاشــاه بود، كــه در نهايت به وزارت 
راه، پست و تلفن و تلگراف رســيد. روزنامه كانون در 

مهر1322 از جنايت هاي وي در حق مردم روستايي و 
اعدام بي دليل افراد خبر داد.

پس از فرار فرقه توســط مردم دســتگير، از ســوي 
گروه هاي موســوم بــه وطنخواه محاكمــه و پيش از 

رسيدن ارتش اعدام شد.

ربيع اهلل كبيري  )وزير راه(

در انتخابات مجلــس چهاردهم نامزد حزب توده از 
رضائيه)اروميه( بود.

 به گــزارش روزنامه وظيفــه در 24بهمن1324، 
پنج نفر از اهالي ميهن پرســت روستاي ترپاق قلعه 
رضائيه را به دليل مقاومت در برابر قشون متجاوزين 

بدون محاكمه اعدام كرد.
عظيما وزير دادگســتري فرقه و مسئول تشكيالت 
اروميه بود. پس از فروپاشي فرقه دستگير، از سوي 
وطنخواهان اروميــه در دادگاه مردمي محاكمه و 

پيش از رسيدن ارتش اعدام شد.

يوسف عظيما )وزير دادگستري(

پدر وي از مشــروطه خواهان بود. وي سركرده قواي 
شبه نظامي متجاسرين بود. پس از 21آذر به شوروي 
گريخت. عنايت اهلل رضا در خاطراتش مي گويد به هنگام 
فرار به شوروي با خود 10كاميون قاليچه و خواربار كه 
از مردم و اصناف دزديده بود به شــوروي برد. مدتي به 

ســيبري تبعيد شد ســپس به منطقه مردكان باكو و 
قصبه رازين فرستاده شد و تا آخر عمر همان جا زيست.
از او 6فرزند بــه نام هــاي كاوه، پوراندخت، مالحت، 
ماركس )مقصود(، مائيسه و اسرافيل باقي ماند.  او در 

سال1353 درگذشت.

جعفر كاويان )وزير نيروهاي مسلح فدائيان(

كارمند عالي رتبه وزارت كشــور و از اعضاي حزب 
توده و دوستان ايرج اسكندري بود. در دوران فرقه 
به سمت رياســت ديوان تمييز فرقه منصوب شد. 
پس از شكست فرقه به شــوروي گريخت و در باكو 
عضو كميتــه مركزي فرقه بود. وي در پلنوم چهارم 
حزب توده شركت داشت. قيامي در دانشگاه باكو به 

تدريس تاريخ پرداخت. جهانشاهلو از وي به نيكي 
ياد كرده و گفته اســت فردي دانشمند و تاريخ دان 
بود. روزنامه وظيفه در بهمن24 او را متهم كرد كه 

اموال مردم را به ناحق تصرف كرده است.
وي پيش از تشكيل فرقه دمكرات به نمايندگي از حزب 

توده نفوذ زيادي در تبريز و استانداري وقت داشت.

زين العابدين قيامي )رئيس ديوان تمييز(

حســن نظري غازياني در بندرانزلي متولد شــد. در 
هنگ هوايي اصفهان و دانشكده افسري خدمت كرد. 
يكي از بنيانگذاران ســازمان نظامــي حزب توده بود. 
در مرداد1324 بازداشــت شد ولي فرار كرد و به گروه 
افسران قيام خراسان پيوست، ســپس به آذربايجان 
رفــت و در ســازمان دهي نيروهــاي نظامي جنبش 
پيشــه وري، همچنين در نبردهاي ناحيــه زنجان با 
افراد مســلح ذوالفقاري و ديگر نيروهاي وطنخواه آن 
ناحيه حضور داشت. پس از 21آذر به شوروي رفت. در 
اوايل دهه1350 موفق به اخذ درجه دكتراي اقتصاد 
از دانشگاه برلن شرقي شد، مدتي با سمت استادي در 

دانشگاه هاي آلمان شرقي تدريس كرد و چند كتاب در 
زمينه اقتصاد به زبان آلماني نوشت.

عنايت اهلل رضا مي گويد: وي بــه هنگام فرار پول هاي 
مردم در بانك ميانه را دزديده بود و بخشــي از آنها را 
به همسر خود تحويل داد و بخشي ديگر را به روس ها. 
عنايت  اهلل رضا مي گويد: آتاكيشــيف به رئيس پليس 
فرقه )پناهــي( گفت: نظري موقعي كه پول هاي بانك 
ميانه را زد همه را آورد و به ما تحويل داد اما الماس هاي 
تو )ظاهرا پناهي نيز به سرقت جواهرات پرداخته بود( 
شيشــه از آب درآمد. كتاب گماشتگي هاي بدفرجام 

درباره فرقه دمكرات از آثار او است.

حسن نظري غازياني )خلبان(

غالمرضا الهامي )وزير دارايي(
اهل تبريــز و پــدرش از كارگزاران گذشــته وزارت 
خارجه بود و مدتي شــهردار تبريز  و عضو حزب توده 
بود. جهانشــاهلو در خاطرات خود مي نويسد: از آقاي 
پيشه وري شنيدم كه به سبب پرونده اختالسي كه به 
حق يا ناحق داشــت، تحت پيگيرد بود و گويا دستور 
بازداشت او هم صادر شــده بود. هنگامي كه كار فرقه 
تبريز باال گرفت، به آن پيوست. از ديد مالي در گوشه و 
كنار، درباره او، به ويژه درباره چاپ برگ هاي قرضه اي 
كه فرقه به جاي پول كاغذي به كار مي برد، چيزهايي 

شنيده مي شد كه چون عمر حكومت فرقه دوام نكرد، 
 زمان بررسي آنها و سندهاي بانكي نرسيد، تا درست يا 
نادرست بودن آن آشكار شود. اما كارهايي كه شايسته 
يك وزير نبود، او انجام مي داد. در اين ميان، كارگاهي به 
سرپرستي همسر خود  داير كرده بود كه در آن گروهي 
زن مزدور، به دوخت و دوز سرگرم بودند و با پارچه هاي 
ارزاني كه از وزارت اقتصاد دريافت مي كرد پيراهن هاي 
مردانه توليد و به تهران مي فرستاد و به قيمت گران به 

فروش مي رساند.

پناهيان مدتي وزير جنگ فرقه دمكرات بود. پس از نجات 
آذربايجان به شوروي گريخت. پس از قتل تيموربختيار، 
اســتخبارات عراق، وي را به اســتخدام خود درآورد و 
به همراه تنــي چند از بقاياي فرقــه مانند محمدتقي 
زهتابي به بغداد برد. پناهيان در آنجا شــبكه اي تبهكار 
از تروريست هاي تجزيه طلب و چريك هاي چپ گرا را 

ســازمان داد كه جبهه ملي خلق هاي ايران نام داشت. 
در عين حال با بخش فارســي راديو بغداد نيز همكاري 
مي كرد. به گفته پرويز ثابتي در غائله ســياهكل نقش 
داشت. روزنامه اي به نام اتحاد به زبان هاي فارسي و آذري، 
كردي و بلوچي منتشر كرد. فعاليت هاي وي در عراق پس 

از قرارداد الجزاير متوقف شد و او به شوروي بازگشت.

محمود پناهيان )وزير جنگ فرقه(

وي عضو حزب انجمن ايالتي حزب توده بود و پيش از 
تشكيل فرقه دمكرات در سايه حمايت ارتش سرخ در 
تبريز فعاليت سياســي خشونت آميزي عليه مخالفان 

فرقه صورت داد. 
بر اساس گزارش روزنامه هاي وقت، دادستان تبريز را 
در مرداد1324 به همراه دســته اي از چاقوكش هاي 

توده اي- فرقوي در خيابان به قتل رســاند. همچنين 
به گزارش روزنامه هور، داماد يكي از مخالفين فرقه را 

براي ارعاب مردم، تكه تكه كرد. 
پس از شكست فرقه به عراق گريخت، اما در 1327 به 
ايران بازگشت و بازداشت شد و مدت 32سال در زندان 

ماند. او در سال 1381 درگذشت.

صفر قهرماني

عبدالحسين احمدي
مسئول فرقه در شهرستان خوي كه بر اثر حمله نيروهاي مردمي وطنخواه اعدام شد.

حسن اورنگي )وزير بهداري(
پس از سقوط فرقه از قوانين عفو عمومي استفاده كرد و از ايران خارج نشد.

بي ريا شاعري دوره گرد بود كه به وزارت فرهنگ فرقه 
رسيد. پس از سقوط فرقه مردم به وي حمله كردند ولي 
او به بيمارستان شوروي در تبريز پناهنده شد و سپس 
گريخت. پس از مدتي اقامت در باكو به كنســولگري 
ايران مراجعه كرده و خواســتار بازگشت به كشور شد. 
اما پس از خروج از كنســولگري دستگير و به سيبري 
تبعيد شــد. عنايت اهلل رضا مي گويد در زندان اشعاري 
در مدح شــاه ســروده بود. حميد مالزاده مي نويسد: 
بي ريا در 1956مسجدنشــين شــد و براي بازگشت 
به ايران تالش كــرد. در 1957دوبــاره محاكمه و به 

10سال زندان محكوم و به زندان مولداوي تبعيد شد. 
پس از 10ســال دوباره به باكو رفت و براي بازگشت به 
ايران درصدد اخــذ گذرنامه برآمد. اما ك گ ب مجددا 
دستگيرش كرد و حين دســتگيري به مقامات پليس 
توهين كرد و براي ســومين بار به اتهام حمله و توهين 
به پليس محاكمه و به 2سال زندان محكوم شد. پس از 
آزادي حقوق بازنشستگي وي را قطع و خانه دولتي اش 
را گرفتنــد. افراد خيرخواه بــه او كمك مي كردند تا از 
گرســنگي نميرد. پس از انقالب به ايران بازگشــت و 

در1363 درگذشت.

محمد بي ريا )وزير فرهنگ(

محبوب خوش كالم
)فرماندار فرقه در سراب(

وي فرماندار فرقه در ســراب بود. پس از سقوط فرقه 
مردم خشمگين قبل از رســيدن ارتش به وي حمله 
كردند و او را مورد ضرب و شــتم قرار دادند. جســد 
نيمه جان وي توسط سرابي ها مدت ها در زمين كشيده 
شد و در نهايت، نيروهاي وطنخواه در ميدان شهر او را 

از پا آويزان كردند.

مير رحيم نوعي
)فرماندار فرقه در خوي(

 وي فرماندار خوي و سپس بخشــدار سراب بود. در 
كيفرخواست دادگاه جنگ عليه وي گفته شده است كه 
هنگام فرار، مقداري از وجوه پرداختي را برداشت و در 
موقع بخشداري خود اثاث منزل آقاي سيف السلطان و 
معصوم خان و اسكندري ها را به نفع خود مصادره كرده 

بود. وي به اعدام محكوم شد.

ابوالحسن واقف
)فرماندار سراب(

وي از دسته متجاســرين بود و 3ماه از سوي فرقه به 
سمت فرمانداري سراب منصوب شد. بعد از دستگيري، 
در دادگاه جنگ محاكمه و به 10سال حبس محكوم شد. 
ولي پس از 2سال به موجب قانون عفو عمومي1327 

مورد عفو قرار گرفت.

دكتر مهتاش
)وزير كشاورزي(

پس از سقوط فرقه از قوانين عفو عمومي استفاده كرده 
و از ايران خارج نشد.

صادق پادگان
)معاون پيشه وري(

وي اصالتــا از مهاجرين قفقازي و شــغل اصلي او 
حسابداري بود. جهانشاهلو از وي به نيكي ياد مي كند 
و او را مردي پاكدامن دانسته است. پس از فرار از ايران 
براي مدتي در صدر فرقه دمكرات باقي ماند اما بعدها 

غالم يحيي جاي او را گرفت.
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 حســين عالء از رجال درجــه يك عصر پهلــوي اول و دوم، ســابقه 
نخست وزيري هم دارد. او در بزنگاه تاريخي اشغال ايران توسط متفقين 
و عدم خروج ارتش سرخ از مرزهاي كشور برخالف توافقات ميان 3كشور 
آمريكا، انگليس و شوروي در شهريور1324، با سمت سفيركبير ايران، 
راهي واشنگتن شد. او در جلسات شــوراي امنيت سازمان ملل متحد، 
از حقوق ايران دفاعي جانانه به نمايش گذاشــت و با اين كار، خدمت 
مهمي كرد. وي همچنين طرح شكايت ايران از شوروي را بدون توجه 
به نخســت وزير وقت، يعني قوام كه در حال مذاكره با شــوروي ها بود 

بموقع اجرا كرد و كوشش وطن پرستانه اش در قبوالندن حقانيت ايران، 
اثر فراواني داشت. اين جلســه درنهايت به پيروزي ايران در نهادهاي 
بين المللي منجر شد و باعث شد به نوعي جبهه غربي و شرقي كه بعدها 
به جنگ سرد منجر شد از همين جا آغاز شود. بسياري بر اين باور هستند 
كه تعلل شــوروي ها براي خروج از ايران به اتفــاق متفقين پايان داد. 
روزنامه باختر متعلق به حســين فاطمي، وزيرخارجه بعدي در دولت 
محمد مصدق، اين مسئله را پوشــش ويژه اي داده و همچنين از قول 

استالين نوشته بود كه به زودي ايران را ترك مي كند.

گزارش از مسكو
بعد از تغيير سياســت احمد قــوام در برابر 
شــوروي ها، آنها كه مي ديدند با خروج ارتش 
ســرخ از ايران عمال، دولت هاي تجزيه طلب 
را نيز از دســت داده اند و سياستشــان در 
ايران به شكست رسيده اســت در مالقات با 
ديپلمات هاي ايراني در مسكو نسبت به تغيير 
روش نخست وزير به شدت گله مند بودند. در 
اين سند كه متن مذاكرات مديركل شرق وزارت 
امورخارجه شوروي با مظفر فيروز، سفير ايران 
در مسكو است نكات بسيار جالب توجهي وجود 
دارد. در ابتدا ســفير ايران را بهتر بشناسيم. 
مظفر فيروز، پســر بزرگ نصرت الدوله فيروز 
وزير قدرتمند در كابينه هــاي مختلف عصر 
قاجار و اوايل حكومت رضاشاه است كه البته از 
موافقين ابتدايي او بود كه در نهايت در زندان 
به دست عوامل حكومت پهلوي اول كشته شد.

 به همين دليل مظفر فيــروز با خاندان پهلوي 
پدركشــتگي خاصي داشــت به طبع او نوه 
عبدالحسين ميرزا فرمانفرما معروف هم بود. 
بعد از سقوط رضاشاه او از كساني بود كه به شدت 
ضد  شاه تبعيد شــده تبليغ كرد و به نوعي در 
برابر دربار قرار گرفت. مظفر فيروز در سال هاي 
بعد در تالش هاي متعدد و با دولت هاي مختلف 
به احمد قوام پيوست و همراه او شد. در همين 
سال ها در سياست قوام با شوروي از همكاران 
نزديك او بود و به دليل اينكه پسر برادر مريم 
فيروز همسر نورالدين كيانوري از رهبران حزب 
توده بود با نوعي زمينه هاي آشنايي و ائتالف 
توده اي ها با قوام را ايجاد كرد. او بعد از اينكه 
مدتي به وزارت گمارده شد به عنوان سفير به   

مســكو رفت تا به دليل روابط گذشته خود در 
تلطيف روابط با شوروي ها بكوشد. در گزارشي 
كه مي خوانيد او شــرح يكي از ديدارهايش 
را با مقامات شــوروي به نخســت وزير احمد 
قوام مي دهد: »آذر ســيلين مديركل قسمت 
شرق وزارت امورخارجه شــوروي مالقات و 
متجاوز از يكساعت با مشاراليه مذاكره نمودم. 
به طور كلي از وضع ايران به شدت ناراضي بود 
و اظهار داشت كه معلوم است كه انگليسي ها 
در امور داخلي ايران مداخلــه مي نمايند و از 
روش جناب اشرف )منظور نخست وزير احمد 
قوام اســت كه با اين لقب خوانده مي شد.( و 
علت تغيير سياســت را مي پرسيد. در جواب 
به ايشان گفتم كه به هيج وجه حضرت اشرف 
تغييري در روش دوســتي و مــودت با اتحاد 
جماهير شــوروي نداده اســت و اينجانب را 
مأمور فرموده اند كه به مقامات رسمي شوروي 
اطمينان دهم ايشــان به هيچ وجه سياست 
خود را تغيير نداده و نخواهــد داد. در جواب 
اظهار داشت كه وضع فعلي ايران و اعمال دولت 
جناب اشرف با اين اظهارات تطبيق نمي كند. 
البته تذكرات كافي داده شد. ولي بايد به عرض 
برسانم نسبت به وضع فعلي ايران در بدبيني 
 كامل در محافل رسمي اينجا حكفرما است. « 
اين نامه محرمانه در تاريخ 7آذر 1325 نوشته 
شده است. مظفر فيروز يك سال بعد از اينكه 
دولت قوام ســقوط كرد از ســفارت ايران در 
مسكو عزل شد و براي هميشه به اروپا رفت و 
ضد  محمدرضاشاه در مطبوعات غربي مطلب 

مي نوشت. 

گزارش محرمانه مظفر فيروز به احمد قوام؛ نخست وزير

چند ماهي از قيام افسران خراسان نگذشته بود كه كساني كه زنده مانده يا اينكه توانسته بودند متواري شوند 
خود را به تبريز و حكومت فرقه رساندند و در اركان نظامي فرقه، نظامي گري كردند. اين نسل از افسران توده اي 

كه دچار سرخوردگي شديد شده بودند آرمان خود را رو به تباهي مي ديدند.
در تابستان1324 در آشفته روزگار اشغال ايران، در حالي كه ارتش متفقين در حال جمع كردن و خروج از ايران 
بودند، گروه اندكي از افسراني كه تمايالت حزب كمونيستي داشتند با حزب توده ايران تماس گرفتند و اظهار 
تمايل كردند كه حركتي را در جهت حركت توده اي انجام دهند. هنوز به طور قطع معلوم نيست كه واقعه اي كه 
بعدها از خراسان شروع و به قيام افسران خراسان شهره شد با هماهنگي كامل حزب توده ايران صورت گرفته 

باشد، اما به نظر مي رسد كه افرادي نظير عبدالصمد كامبخش و كيانوري به طور قطع از اين مسئله مطلع بودند.
 با اين حال سرهنگ عبدالرضا آذر به اتفاق سرگرد علي اكبر اسكنداني كه هر دو عضو سازمان افسران حزب 
توده ايران بودند، تصميم به قيام مسلحانه عليه رژيم شاه گرفتند و به همراه گروهي از همفكرانشان كه واحد 
نظامي بسيار كوچكي بودند، از مشهد به سوي منطقه شمال خراسان و بعد تركمن صحرا رفته و قيام كردند. ولي 
اين مسئله به سرعت در شهر گنبد كاووس توسط واحد هاي ژاندارمري و ارتش سركوب شد. اين حركت باعث 
شد كه ستاد ارتش، افسراني را كه فكر مي كرد تمايالت كمونيستي دارند زيرنظر بگيرد و حتي بازداشت كند. 
خسرو روزبه، از رهبران بعدي سازمان افسران حزب توده، يكي از آنها بود كه بعد از اين قيام، مخفي شد. پس از 
اعالم تشكيل فرقه دمكرات آذربايجان در شهريور1324، افسران باقيمانده از قيام خراسان و تعدادي ديگر از 
افسران سازمان نظامي براي آموزش نظاميان به اين فرقه پيوستند و اين امر باز منجر به تحريك ارتش و ركن 

دوم و شدت عمل درمقابل سازمان افسران و خود حزب شد. 
پس از فروپاشي حكومت ملي آذربايجان در سال1325، رژيم، بسياري از افسران دستگيرشده را اعدام كرد، 
درحالي كه تعدادي نيز همراه با ساير نيروهاي فرقه دمكرات آذربايجان به شوروي پناهنده شدند. احمد شفائي، 
يكي از افسران شركت كننده در قيام افسران خراسان بود كه پس از شكست قيام، مدتي در جنگل هاي مازندران 
متواري بود و باالخره در تبريز به حكومت دمكرات ها پيوســت و عهده دار رياست اداره نظام وظيفه رياست 
تشكيالت ارتش ملي و رياست اداره توپخانه و معاونت فرماندهي لشكر بابك شد. او شرح اين واقعه زندگي اش 
را پس از شكست فرقه در شوروي، در كتابي به نام »قيام افسران خراسان و سي و هفت سال زندگي در شوروي« 

شرح داده است.

 ميراث قيام 
افسران خراسان
جنبش  كوري كه بي ثمر ماند   و راه به جايي نبرد احمد شفائي از افسران قيام خراسان كه 

به فرقه دموكرات پيوست

بريده اعالن روزنامه ها پس از قيام 
خراسان
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