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 همه بايد احساس كنند
مالك انقالب هستند

مرور مكتب تهران در 
آخرين بزرگداشت قرن

هفته بزرگداشــت تهران،  امروز با 
برگزاري بيــش از 200ويژه برنامه 

متنوع آغاز مي شود

اينفوگرافيــك برنامه هــای هفته 
تهــران  و  نگاهــي بــه اولين هاي 
 تهران از  نخســتين نماد تا  اولين 
ميــدان، دبســتان، دانشــگاه، 
ورزشگاه، عكاسخانه، گالري هنري، 
بستني فروشي، ايستگاه آتش نشاني 

و...

يادداشت
خسروطالب زاده ؛ پژوهشگر فرهنگي

ســرآغاز اين يادداشــت بايد يادي باشد از مرحوم 
دكتر سيدمحسن حبيبي كه در سال هاي اخير از 
اين اقبال نيك و خوش برخوردار بودم كه در شــوراي راهبردي پهنه فرهنگي 
و هنري رودكي از همنشيني و همسخني با ايشــان درباره شهر و شهرسازي 
و هويت شــهر تهران درس ها و نكته هايي بيامــوزم. وي را در ميان ديگران، 
دردمندترين شهرســاز، نكته سنج ترين اســتاد، جامع نگرترين نظريه پرداز و 
فروتن ترين صاحب نظر يافتم. اگر هيچ صفتي در او نبود جز همان نخســتين، 
يعني درد و رنج شــهر داشــتن كفايت مي كرد براي يكتايي او در اين غربت 
و كوير بي دردي و ســراب نظريه پردازي  شهري. براي كســب شهرت و مقام 
و ثروت، ســخن نمي گفت و پشــت ديدگاه هايش كوششــي و حرصي براي 
كســب پروژه و طرحي و اندوختن مال و منال نبود. خودش بود و ســخنش 
 كه دردمندانه از رنجي كه مي برد، مي گفت و نظرش با آه و ســوزي قرين بود.

 خدايش رحمت كناد.
شهر تهران روزي به اراده ملوكانه شاه طهماســب نه تنها به شهر بلكه به مقام 
افتخاري پايتخت لقب گرفت و به گونه اي »جهشي« ارتقای رتبه يافت و  گذار از 
»روستا« به »شهر« را بدون سپري كردن مراحل شهري شدن يعني تقسيمات و 
پهنه بندي و شكل گيري نظامات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به عطيه دربار 
يك شبه پشت سر گذاشت و در غيبت و فقدان نهادهاي مدني، پايتخت شد. اما 
تهران گويي همچنان »ته ران« است يعني دشتي در زيرزمين و اين بار نه مظاهر 
شهري بلكه معني و هويت شهري چنان رازي را درون خود پنهان كرده است. 
تهران پرهيز دارد از اينكه مسئله اصلي خود را بازنمايي و هويدا كند و همچنان 
در زير سطوح و اليه هاي شهر، تهراني بودن و منشأ مسائل تهران چيست، هنوز 

راز ناگشوده و ناآشكار است.

شهر گسسته
ارسطو مي گفت »جهان، انسان و شــهر« 3جزء يك كتاب اند كه يكي با قلمي 
درشت، يكي با قلمي ميانه و يكي با قلمي ريز نگاشته شده است. اين سه از هم 
جدايي و تفكيكي ندارند؛ انسان همان عالم صغير اســت و شهر همان انسان 
صغير. اگر در مقام وحدت و پيوســتگي و همنوايي باشند، انسان خوشبخت  
و سعادتمند است و شهر شــهر فضيلت و خير و عدالت است. فضيلت هر شهر 
وابسته به فضيلت شهروندان آن است. آنگاه كه ميان اين سه مفارقت و هجران 
پديد آمد، انسان پريشان احوال و بي مكان مي شود كه گويي در شهر معشوق و 

مقصود خود را گم كرده است.

گفت معشوقي به عاشق كاي فتي / تو به غربت ديده اي بس شهرها
پس كدامين شهر ز آنها خوش ترست / گفت آن شهري كه در وي دلبرست

هر كجا كه يوسفي باشد چو ماه / جنتست ارچه كه باشد قعر چاه

شهر با دل و جان آدميان معني و تفسير مي شــود و بازتاب حال و مقام شهروند 
است. شهر بي هويت را شهروندان مضطرب و سرگردان مي سازند. مقدمه ساختن 
شهر تهران آرامش بخش و دلپذير و بانشاط، شهري شدن ساكنان تهراني است و تا 
زماني كه فرهنگ شهر زير چيرگي سياست اندك بين و سوداي پول و ثروت است 

و حال شهرنشينان تهراني چنين است، سامان يافتن تهران، 
رؤيايي است دوردست. در ازاي تاريخ تهران، مهاجراني كه به 

تهران آمدند تا صاحب منصب و قدرت و ثروت شوند، تهران را با همان حال خود 
همنوا و همساز كردند؛ شهري براي سوداها و روياهاي دست نيافته. 

 بوروكراسي 
به جاي خرد شهري

سايه تأثير رواني ماشه 
بر بازار ارز

 سرما، رگبار و تندباد  
در ۱۷ استان كشور

 در ساعت پنج عصر؛
 تلويزيون

همشــهري بازده بازارهــا در هفته 
گذشته را بررسي مي كند

سازمان هواشناســي كشور هشدار 
داد بارش هــاي رگبــاري همراه با 
رعدوبرق، تندباد لحظه اي و كاهش 
دما در ۱۷اســتان كشور طي 3 روز 

آينده رخ مي دهد

يازدهم مهر ايرانيان تصاوير متحرك 
را در خانه خود مشاهده كردند

راديوسيتي، صداي شهر بود
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نشانه ها سخن مي گويند، هنوز چراغ 
كاسبي در الله زار روشن نشده و كوچه 
»اتحاديه« خميازه صبحگاهي اش را 
مي كشد كه تصميم بر آن مي شود از در 
ديگري به تنها بازمانده الله زار طهران 
در تهران آخرين سال قرن چهاردهم 

خورشيدي، سالم كنيم.
از ساختمان در حال جان گرفتن بلديه 
در ميدان توپخانه به خيابان فردوسي 
مي رســيم و در غوغــاي جمعيت و 
ماشين ها پناه مي بريم به هنر. قدم رو 
در كوچــه »هنر« ما را مي رســاند به 
انتهاي يك تجسم رؤيايي از پايتخت 
ديروز. كارگرها ، ناظرها و مهندس ها 
هنوز قند انگيزه اول وقت براي آغاز كار 
در بهشت گمشــده را با چاي تازه دم، 
نم نزده اند كه ما مي رســيم به نشاني 
در كارگاهي. خرمالو هاي روي شاخه 
رنگ داده اند و قصه صبحگاهي ما در 
عمارت اتحاديه آغاز مي شود. نارنجي 
سرشــاخه ها بر ســينه آبي آسمان 
سنجاق شده اند تا ترديد به يقين بدل 

شود كه نشانه ها سخن مي گويند...

اينجا چراغي روشن است
چراغ خاطرات را بايد روشن نگه داشت 
و نور تاباند به احــوال خوب، حاال چه 
باك كه بايد از داالن رشته هاي تلنبار 
شده كابل ، سيم ، تنگستن و هالوژن 
گذر كرد و المپ پاساژها و انبارهايي 
را خاموش كرد كــه روزگاري عرصه 
رخ نمايي معماري و هنر در اين شــهر 
پر از راز بوده انــد. از الله زار بيشــتر 
حسرت مانده تا ســينما و سالن تئاتر 
و ساختمان  دلربا و گذشته مرغوب اما 
با همه اين اوصاف مي توان زيبايي هاي 
الله زار را بهانه كرد و با خود خواند كه 
اينجا چراغي روشــن است، بعد سر را 
باال گرفت و حيرت كــرد از اين همه 
زيبايي انباشــته شــده در يك قطعه 
ناياب و جذاب از پازل درهم و آشفته 

الله زار.
صداي كالســكه مي آيد. مــا انگار در 
تونل زمان چشم هايمان را مي بنديم و 
البد بايد در واقعيت محض امروز آنها 
را باز كنيم. اسب ها نفس تازه مي كنند، 
ميرآخور همه  چيز را كنترل مي كند و 

صدراعظم كه هميــن حاال از دربخانه 
رسيده پله هاي عمارت را باال مي رود. 
انــگار هرچه عناويــن علي اصغرخان 
اتابك در دوران صدارت برجســته تر 
مي شده زيبايي معماري، نقش و نگار 
گچبري ها، جــالي رنگين پنجره ها و 
استقامت آجر هاي خانه هم خاص تر 
مي شده  است. با خودمان اين عناوين 
را مرور مي كنيم تا صاحبخانه را بيشتر 
بشناسيم: صاحب جمع، امين السلطان 

و اتابك اعظم.
در خانه صدراعظم قاجار چشــم باز 
مي كنيــم و تهران تازه خنك شــده 
مهرمــاه را دوباره حــس مي كنيم. از 
قاجاريه و صدراعظــم پرنفوذش حاال 
همين خانــه اي باقي مانــده كه هزار 
داســتان از لعاب زندگــي را به روي 
كاشــي ها و گچبري هايــش دارد. 
كارگرها ناشــتايي خورده اند و ديگر 
وقت كار روزانه رســيده  است. ما هم 
مثل آنهــا بــه موبايل هايمــان نگاه 
مي كنيم تــا در اين مــكان تاريخي، 
زمان را گم نكنيم و مي رويم سروقت 
بازديد از اتحاديه اي شامل عمارت هاي 

مختلف...

اتحاديه؛ چشم روشني الله زار
درس تاريخ نمي دهيم و از شهرســازي 
و معماري هــم چيزي نمي نويســيم. 
مــا خودمــان را مهمــان كرده ايم به 
خانه اي كه از همين چنــد روز آينده، 
تهراني ها مي توانند مهمانش باشــند. 
ما زود رســيده ايم تا خيالمان از جميع 
جهات جمع  باشــد. اصال اينگونه است 
كه پا مي گذاريم به عمــارت اصلي كه 
در قرق مجســمه بزرگان فرهنگ و هنر 
اســت. با همين پيش فرض به عمارت 
»مسعود« سرك مي كشيم كه بنا شده 
نمايشگاه تهران باشد با انبوهي عكس و 
نقشــه از روزهاي ديروز. يك لحظه هم 
قــدم مي گذاريم بــه زير زمين عمارت 
كه پوســترهاي گرافيكي تهران در آن، 
هنر مصور شهر است روي ديوار. عمارت 
»عبدالحسين« قرار اســت كافه باشد 
با ديواركوب هايي از اســناد پايتخت و 
عمارت »اســماعيل« كه انگار سكوي 
پريدن به دل الله زار اســت و ســير تا 

پياز ايــن خيابان 
از پيدايــش تــا 

سوسو زدن و خاموشي رونق فرهنگ در 
آن را در خود نهان كرده  است.

در پي شــيوع كرونا در اسفند 1398و 
بسته شدن مدارس، وقتي قرار شد آموزش از راه 
دور جايگزين آموزش حضوري شود، شبكه آموزش 
دانش آموزان يا همان »شــاد«، يكباره به عنوان 

مجري آموزش مجازي كشــور معرفي شد. اوايل 
كار نواقص متعدد اين اپليكيشن تا حد زيادي قابل 
پذيرش بود؛ چون به هر حال اين روش آموزشــي، 
جديد بود و جاي آزمون و خطا داشت، اما وعده داده 

  شاد اين روزها يكي از كليدواژه هاي پرتكرار آموزش عمومي در ايران 
است؛ اپليكيشني كه در بحبوحه موج اول كرونا در ايران و درحالي كه  
استارتاپ هاي مختلفي در حال تهيه و ارائه پيشنهاد براي آموزش 
مجازي مدارس به وزارت آموزش وپرورش بودند، 22 فروردين به عنوان پلتفرم اختصاصي آموزش مجازي 
در مدارس سراسر كشور معرفي شــد. بهره برداري از اين پلتفرم پس از آغاز به كار به دليل مشكالت متعدد 
به سال تحصيلي 1400-1399 موكول شد و مسئوالن وزارت آموزش و پرورش نسخه جديد آن را سيزدهم 
شهريور امسال طي مراسمي در اردوگاه شهيد باهنر رونمايي كردند. در اين مراسم رونمايي مسئوالن تمايز 
نسخه جديد را كه »مدرسه من« نام داشت در ويژگي هاي متعددي دانستند كه به گفته آنها ارتباط معلمان و 
دانش آموزان را تسهيل مي كند؛ مثل ارتباط زنده دوطرفه، تماس صوتي زنده درون شبكه، برگزاري آزمون هاي 
آنالين و سرويس تكاليف دانش آموزان كه به عنوان بخشي از امكانات اين سامانه معرفي شد. پس از شروع 
سال تحصيلي جديد و انتقاد معلمان و دانش آموزان نسبت به نسخه جديد شاد، روزنامه همشهري گزارشي 
با عنوان »ويترين خالي شاد« منتشر كرد. در پس اين گزارش، وزارت آموزش وپرورش خواهان پاسخگويي به 
انتقادات وارده و گفت وگوي بيشتر درباره فعاليت سامانه شاد شد. آنچه در ادامه مي خوانيد، حاصل ساعت ها 
گفت وگو با سيدحسن الحسيني، مشاور وزير آموزش وپرورش و مسئول شبكه آموزش دانش آموزان )شاد( 
در اين وزارتخانه است. او معتقد است در بررسي شبكه شاد بايد نيمه پر و خالي ليوان را با هم ديد و براي رفع 

برخي نواقص فرصت بيشتري درنظر گرفت.

 مشكل شاد، زيرساخت  است

تهران آلزايمرندارد
 يك طلوع مكتوب از صبح مطلوب خزان 

در عمارت اتحاديه كه قرار است  »خانه تهران« شود

 فهيمه طباطبائي
خبرنگار

ادامه در 
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 مسعود مير
روزنامه نگار

شوك به انتخابات آمريكا
همشهري از تأثير ابتالي ترامپ به كرونا  بر انتخابات ماه آينده و پيامدهاي اقتصادي آن گزارش مي دهد
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ادامه در 
صفحه آخر

 مشكل شاد، زيرساخت  است

تهديدهاي مناقشه قره باغ
براي ايران

گفت وگو با سيدحسن الحسيني
مسئول برنامه شبكه آموزشي دانش آموزان 
درباره اپليكيشن »شاد« كه اين روزها نقد 

و نظرهاي زيادي درباره آن وجود دارد

 گفت وگو با سفير اسبق ايران در ارمنستان درباره
2 عوامل باالگرفتن تنش قره باغ

4و119

    گزارش همشهري از جشن تولد 46 سالگي عادل فردوسي پور؛ 
 مردي كه حتي در روزگار دوري از تلويزيون هم 

ستاره هاي فوتبال دنيا برايش پيام ويدئويي مي فرستند

  راز  هاي يك محبوبيت بي پايان
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گفت وگو با سيدحسن الحسيني، مسئول برنامه شبكه آموزشي دانش آموزان 
درباره اپليكيشن »شاد« كه اين روزها نقد  و نظرهاي زيادي درباره آن وجود دارد

شد كه اين مشكالت براي سال تحصيلي بعد به طور 
كامل برطرف مي شود و شــاد بستر كامل و جامعي 
براي آموزش مجازي مدارس خواهد بود. حاال 7 ماه 
از اين وعده ها مي گذرد، ولي هنوز بخش قابل توجهي 
از نواقص شاد پابرجاست و معلمان و دانش آموزان 
مي گويند ترجيح شان اين است از بسترهاي ديگر 
مانند واتس اپ، تلگرام، اســكاي روم و... استفاده 

كنند. پاسخ شما در اين باره چيست؟
من بنا دارم هم نيمه پر و هم نيمه خالي ليوان را ببينم. 
بله، اشــكاالتي وجود دارد، اما به اين شــدت و حدتي 
كه شــما مي گوييد، نيســت. االن حدود ۱۱ميليون و 
200هزار دانش آموز در اين سيســتم احــراز هويت 
شده اند و 9ميليون و 200هزار نفر از آنها از آموزش هاي 
تعاملي شــاد بهره مي برند. همچنين حدود 640هزار 
معلم در اين سامانه فعاليت مي كنند و حدود ۱۱3هزار 
مدرسه به آن متصل شــده اند. بله قبول دارم تعدادي 
از اينها فقط اتصال اســت، اما از آن طرف تعدادي هم 
با شــاد فرايند آموزش را آغاز كرده انــد. ما با جمعيت 
۱5ميليوني طرف هســتيم كه خب طبيعي است اگر 
مثال 2درصد يا 5درصد و حتي ۱0درصد آنها هم مشكل 
داشته باشند، جمعيت بزرگي را تشكيل دهند كه اتفاقا 
صداي بلندي دارند و حق شان است كه اعتراض كنند. 
اما كسي نمي بيند كه جمعيت انبوهي هم بدون مشكل 

و آزار از شاد اســتفاده مي كنند. 
اينكه بياييم از مــدارس خاص يا 

غيردولتي گزارش تهيه كنيم و بگوييم شــاد ناكارآمد 
است، درست نيست.
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اميد براي نهايي سازي  سند ايران-  چين
سند روابط راهبردي 25ساله ايران و چين يك فصل پس از انتشار خبر 
امضاي آن در هيأت دولت همچنان روي ميز تصميم چيني ها قرار دارد. 
تهيه و تنظيم اين سند كه در متن خبر پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري 
تحت عنوان »برنامه 25ساله همكاري هاي جامع ايران و چين« يادشده 
بود، برخي انتقادات داخلي را برانگيخته بود. دنباله برخي از اين انتقادات به 
ضرورت تصويب اين موافقتنامه ها طبق قانون اساسي در مجلس مي رسيد 
و برخي ديگر هم آن را نافي ديدگاه كالن سياست خارجي كشور مبني بر 
نه شرقي نه غربي عنوان مي كردند. حسن روحاني، رئيس جمهور پنجشنبه 
گذشته در پيام تبريك خود به مناسبت سالروز تاسيس جمهوري خلق 
چين، بار ديگر اين توافق را يادآوري كرد. اشاره او به پيش نويس سند روابط 
راهبردي بود كه بنا به اعالم مقامات دولت تدبيرواميد، چيني ها با عمده 
بندهاي آن موافقت دارند و برخي موارد هم باقي مانده است. روحاني در 
پيام تبريك خود خطاب به شي جين پينگ، رئيس جمهور چين هدف 
 اين روابط راهبردي را مبارزه با يكجانبه گرايي دانسته است. او نوشته است:

» مشاركت جامع راهبردي جمهوري اسالمي ايران و جمهوري خلق چين 
كه از اشتراكات فرهنگي، پيشينه روابط بلندمدت تاريخي و نگاه 2 كشور به 
عرصه تحوالت بين المللي و عزم راسخ آنان در مبارزه با يكجانبه گرايي نشأت 
مي گيرد، عرصه سترگي براي توسعه روابط دوجانبه در حوزه هاي گوناگون 
فراهم آورده است. اطمينان دارم نهايي سازي و امضاي برنامه مشاركت 
جامع راهبردي 25ساله بين 2 كشور گامي بزرگ در جهت پيشبرد منافع 
مشترك و در راستاي صلح و ثبات بين المللي و مقابله با يكجانبه گرايي 

فراهم خواهد ساخت.
تاريخچه قرارداد 25ســاله ميان ايران و چين به سفر شي جين پينگ، 
رئيس جمهور چين در بهمن ماه ســال 9۴ به تهران بازمي گردد. زماني 
2كشور بيانيه مشترك و رســمي را امضا كردند كه در يكي از بندهاي 
آن از اراده راسخ دو طرف براي گســترش همكاري هاي جامع 25 ساله 
سخن گفته شد.موضوع سال گذشته و در سفر محمدجواد ظريف، وزير 
امور خارجه به چين دنبال شد و سند ابتدايي و پيش نويس آن به مقامات 
چيني ارائه شد. پيش نويس مصوب دولت اما متفاوت از آن سند ابتدايي بود. 
يكشنبه اول تيرماه99پس از 5سال هيأت دولت پيش نويس نهايي برنامه 
25 ساله همكاري هاي جامع ايران و چين را بررسي و تأييد كرد. به دنبال 
بحث و بررسي درباره برنامه، وزارت امور خارجه مأموريت يافت كه طي 
مذاكرات نهايي با طرف چيني، براساس منافع متقابل بلندمدت، اين برنامه 
را به امضاي طرفين برساند.دولتي ها پس از چند ماه به دنبال تعيين تكليف 
اين مصوبه آمده اند. اوايل مهر، محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور 
گفت: »محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه در آينده نزديك براي تبادل 
نظر پيرامون اين موضوع عازم پكن مي شود و يك تيم اقتصادي نيز وي را 
همراهي خواهد كرد.« خبري كه با تكذيب سعيد خطيب زاده، سخنگوي 
وزارت امور خارجه مواجه شد و گفت: »مسير سفرهاي كاري و ديپلماتيك، 
مسير خاص خود را دارد. فعال هيچ دستوركار فوري براي سفر ظريف وجود 
ندارد و به محض اينكه برنامه ريزي شود خدمت شما عرض خواهيم كرد.«

دولتي ها پاسخ هايي نيز در ارتباط با ابعاد اين قرارداد و انتقادات مطرح شده 
آماده كرده بودند. ازجمله محمدجواد ظريف در جلسه علني 15تيرماه 
مجلس در پاسخ به اتهامات به اين قرارداد گفت: »در اين خصوص هيچ 
موضوع مخفي وجود ندارد و همه  چيز كامال شفاف است كه در زمان هاي 
مختلف اعالم شده است؛ از زماني كه آقاي شي با رهبر انقالب ديدار كرده اند 
و نسبت به اين موضوع مسائلي مطرح شد تاكنون همه امور به طور شفاف 
براي جامعه بيان شده است.« علي ربيعي، سخنگوي دولت هم گفته بود: 
»اين راهبرد با اتخاذ رويكرد برد - برد و تأكيد بر سياست هاي متوازن جهت 
تامين منافع متقابل، نويدبخش همكاري هاي طوالني كشورمان با چين 
است.«يك هفته بعدتر نيز وزارت امور خارجه براي شفاف سازي متن فارسي 
ويرايش نهايي پيش نويس قرارداد ايران و چين را منتشر كرد. ابعاد سياسي 
چنين توافقي براساس متن منتشر شده شامل مواردي همچون »حمايت 
از مواضع يكديگر و همكاري در مجامع بين المللي و سازمان هاي منطقه اي«، 
»تقويت اجراي قانون و همكاري هاي امنيتي در حوزه هاي مختلف ازجمله 
مبارزه با تروريسم« و »گسترش همكاري نظامي براي تقويت ظرفيت هاي 
دفاعي و راهبردي« است و در حوزه اقتصاد نيز ظرفيت هاي اقتصادي چين 

را در همكاري مشترك با ايران مدنظر قرار داده است.

گروسي: هر دقيقه تحت فشار هستم
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفت وگو با نشريه اشپيگل 
آلمان در پاسخ به اين سؤال كه آيا فكر مي كنيد رهبران ايران تمايل به 
كسب بمب اتم دارند، گفت: »من دقيقاً آنچه را كه اتفاق مي افتد رصد 
مي كنم، اما به عنوان يك بازرس نبايد در مورد نيت ها حدس بزنم.« رافائل 
گروسي با بيان اينكه بازرسان آژانس در سال گذشته ميالدي بيش از 
۴00بازرسي در ايران انجام داده اند تصريح كرد: »درنظر گرفتن اين نكته 
مهم است كه حتي اگر مقدار مورد نياز اورانيوم در اختيار داشته باشيد، به 
اين معني نيست كه مي توانيد بالفاصله سالح اتمي بسازيد.« او همچنين 
در پاسخ به اين سؤال كه آيا از سوي قدرت هاي بزرگ جهاني احساس 

فشار مي كنيد، افزود: »هر دقيقه و هر روز آن را احساس مي كنم.«

آيين تشييع پيكر شهيد هراچ هاكوپيان از 
 عكس
خبر

شــهداي ارامنه اصفهان روز جمعه با حضور 
جمعــي از نيروهاي مســلح، ارامنه و مردم 
اصفهان برگزار شد. به گزارش مهر، پيكر شهيد 
هاكوپيان در سال۱۳۹۱ در ارتفاعات باباهادي مورد تفحص قرار 
گرفت كه به علت عدم شناسايي پيكر ايشان در سال۱۳۹۲ در 
دانشگاه آزاد زاهدان به عنوان شهيد گمنام روي دستان مردم 
شريف اين شهر تشييع و به خاك سپرده شد. پس از آزمايشات 
ژنتيك و شناسايي اين شــهيد بزرگوار با مشورت خانواده 
شهيد، پيكر پاك شهيد هراچ هاكوپيان به اصفهان منتقل و در 

آرامستان ارامنه خاكسپاري شد.

 يادگار امام با انتقاد از تحريف دفاع مقدس به نقش 
دفاع 
آيت اهلل هاشمي، نخست وزير امام و مهدي كروبي مقدس

در دفاع مقدس اشاره كرده و گفته است: مضحكه 
اســت كه قصه جنگ را بگوييم و نگوييم فرمانده جنگ آقاي 
هاشمي بود و نگوييم نخست وزيرش چه كسي بوده است، بنياد 
شهيدش را چه كسي اداره كرده اســت و تنها به گروهي خاص 

بسنده كنيم. در جنگ همه بودند و همين رمز توفيق بود.
سيد حسن خميني كه در مراسم گراميداشت هفته دفاع مقدس 
و چهلمين سالگرد آغاز جنگ با عنوان »دفاع مردمي« سخنراني 
مي كرد و ســايت جماران متن آن را منتشــر كــرد، در ادامه 
سخنانش به سانســور در جنگ هم اشــاره كرده و با گاليه از 
حذف نقش كساني كه در 8ســال دفاع مقدس نقش داشته اند، 
گفته است: هيچ لزومي ندارد اگر اآلن من با شما بد هستم، در 
گذشته هم بد بوده باشم. ممكن است با كسي رفيق بوده ايم، اما 
بعدا روابطمان را به هم زده ايم. اين منافات ندارد با اينكه وقتي 
مي خواهيم قصــه اش را نقل كنيم، درســت نقل كنيم. عكس 
معروف استالين نماد سانسور در شوروي سابق است، از اول كه 
شروع مي شود، لنين و استالين و هفت هشت ده نفر ايستاده اند 
و پله پله كم مي شوند تا دست آخر فقط لنين و استالين مي ماند.

وي افزود: يكي گفته بود ضد انقالب خــوب، ضد انقالب مرده 
است، ظاهرا در ديد برخي انقالبي خوب هم انقالبي مرده است! 
مي توانيد بگوييد فالن شخص از ديد شــما پريروز خوب بود و 
امروز بد است؛ از ديد من هم پريروز خوب بود و امروز بد است. اما 
هيچ منافات ندارد با اينكه روزي با هم بوده ايم. اساسا در جنگ 
همه با هم بودند، صف هاي نفت، گاز، كوپن و همه  چيز ايجاد شد 
و يك نفر هم آخ نگفت. هر روز پيكر وارد شهرها شد ولي سرها 

بلندتر شد. اين به خاطر همه با هم بودن، بوده است.

همه باهم بودن يعني همه احساس كنند مالك كشور هستند
سيد حســن خميني تأكيد كرد: هيچ راهي براي عبور از هيچ 
بحراني جز با همراهي مردم ميسر نيست؛ و اگر همه با هم باشند، 
هيچ بحراني توان شــكاندن كمر يك ملت را ندارد. همه با هم 
بودن به اين معني اســت كه همه احساس كنند مالك كشور و 
انقالب هستند. اگر اين انديشــه را نپسنديدند، مي توانند آن را 
عوض كنند. عبور از هر مسير ســختي با همراهي مردم ممكن 

است.
نــوه بنيانگذار كبيــر انقــالب در ادامــه ســخنانش گفت: 
»دفاع مقدس« يا به تعبيري »جنگ تحميلي«، اتفاقي است كه 
از 2زاويه مي توان به آن نگاه كرد. جنگ تحميلي و دفاع مقدس 
هر دو يك اتفاق هســتند؛ اگر به بعد تجاوزكارانه آن نسبت به 
كشور بنگريد، نام آن جنگ تحميلي است، اما اگر به گل هايي 
كه در آن مرداب جنگ روييــد توجه كنيد، نام آن دفاع مقدس 
است. بزرگ ترين گلي كه در اين مرداب روييد، »انسجام ملي«، 

»همدلي« و »يكي شدن« بود.
سيدحســن خميني ادامه داد: جنگ ها يك كاركرد ديگر هم 

داشته اند و آن »ملت سازي« است. چون همدلي ناشي از منافع 
مشترك است. وقتي همه با هم داراي يك درد مشترك شوند، 
همدل مي شوند. لذا يكي از گل هايي كه در جنگ روييد، اين بود 

كه همدلي ايجاد شد.

بخشندگي مردم
وي با بيان خاطره اي از انســجام بي نظيــر دوران دفاع مقدس، 
گفت: مهندس موسوي نقل مي كردند كه در آن دوران يك بار 
سوار بر هلي كوپتر بر فراز استان چهارمحال و بختياري مي رفتيم 
كه يك ســري ســياه چادر ديديم و به خاطر آنها فرود آمديم. 
ايشــان مي گفت بعد از خوردن چاي، من به آنها گفتم از ما چه 
مي خواهيد؟ رئيس آن طايفه گفت در اين شــرايط ما چيزي 
نبايد بخواهيم؛ ما )شــرايط را( مي فهميم. مهندس موســوي 
سپس گفت، وقتي من در هلي كوپتر نشستم كه بلند شود، ديدم 
بقچه اي را رئيس اين قوم داخل دامن گذاشت و در هلي كوپتر را 
بست؛ باز كردم و ديدم هرچه طال داشته اند را به من داده است؛ 

يعني نه تنها چيزي را از من نخواستند، بلكه چيزي هم دادند!
وي تأكيد كرد: اگر بخواهم اســتراتژي امام در انقالب و جنگ 
را بگويم، اين يك جمله اســت. كودتاي نوژه كه صورت گرفت، 
امام گفتند بلند شــديد و بمباران كرديد، باالخره اين هواپيما 
مي خواست بنشــيند؛ با مردم كوچه و بازار چه مي كرديد؟ اين 
هواپيما كه تا آخر در هوا نمي ماند. بحث نقش مردم يك واقعيت 
است و البته در تضاعف با رفتار امام اســت؛ يعني او آنها را باور 
دارد و آنها به او اتكا دارند؛ او تشــويق مي كند و آنها در او نيرو 

مي بخشند.
يــادگار امام با اشــاره به ســخنان اخير رهبر معظــم انقالب 
درخصوص نقش امام راحــل در فرماندهي دفاع مقدس، گفت: 
توجه ايشان به اين نكته بسيار دقيق و قابل درس آموزي است. 
امام اول كار و قبــل از هر چيز به مردم توجــه كردند و به همه 
فهماندند كه جنگ، جنگ ســپاه و ارتش و عمرو و زيد و غيره 
نيست و جنگ مردم اســت. اگر »همه با هم« شــدند، پيروز 
مي شوند؛ حتي اگر شكست هم بخورند، پيروز هستند، به خاطر 
اينكه در اثر اين حماسه يك ملت مي شوند و خون هاي آنها به 
هم گره مي خورد.وي ايجاد حس متعالي را در تك تك افراد، گل 
ديگر مرداب جنگ دانست و تصريح كرد: من 16ساله بودم كه به 
جنگ رفتم و يك امدادگر ساده لشكر 17 بودم. به راحتي مي شد 
فهميد كه همه رزمندگان معنويت ديگري داشــتند و واقعا به 

تعبير امام، »ره صد ساله را يك شبه مي رفتند«.
سيدحســن خميني با بيان اينكه در دوره دفاع مقدس حجاب 
فردي از بين رفته بود و »منيت« گم شــده بود، گفت: انسان ها 
خود را در يك آرمان واال گم مي كردند. نامداري و شهرت زشت 
بود. كسي به دنبال آن نبود كه از جنگ براي خود نمدي بدوزد. 
چه آدم هايي به عنوان تك تيرانداز رفتند و شهيد شدند و اصال 
نگفتند من چه كسي هســتم. اين اآلن در وضعيت ما هست؟! 

    بحران قره باغ آتش زير خاكستر استخودخواهي و منيت خوره اي است كه در جان همه هست.

در پــي باالگرفتــن تنــش بين 
ارمنستان و آذربايجان بر سر منطقه 
قره باغ مهم ترين نگراني اين است 
كه آيا اين بحــران تهديدي براي 
امنيت ملي ايران به شمار مي رود 
يا خير؟ سيدعلي سقاييان، سفير 
اسبق ايران در ارمنستان بر اين باور 

است كه طرفين درگير در قره باغ خطوط قرمز ايران را مي دانند. 
گفت وگوي همشهري با سقاييان را مي خوانيد:

علت شعله ور شدن بحران قره باغ در روزهاي اخير چه بود؟
به عنوان يك كارشناس منطقه كه چندسالي هم در ايروان سفير 
بوده ام بايد بگويم اعتقادم اين است كه بحران قره باغ آتش زير 
خاكستر است. اين مسئله تا زماني كه از طريق اراده سياسي حل 
نشود، فراز و نشيب داشته و خواهد داشت.علت اصلي اين بحران 
فعال شدن عناصر ثالث به خصوص رژيم صهيونيستي بوده است.
توقع ما از ساير كشــورهاي منطقه اين است كه از تنش زدايي 

حمايت كنند و بي طرف باشند.
به نظر شما اين بحران قابليت تبديل به جنگي فراگير را دارد؟

تنش اخير در قره باغ قطعا نمي تواند ادامه دار باشد؛ چون منطقه 
توان اين جنگ را ندارد و طرفين هم خواستار اين نيستند؛ ضمن 

اينكه فشاري بر مسلمانان آذري و ارامنه وارد مي شود.
موضع ايران در اين رابطه چيست؟

اراده سياســي ايران بر كاهش مناقشه و آغاز گفت وگوست. در 
همين رابطه رئيس جمهور با نخســت وزير ارمنستان گفت وگو 
كرد و وزير خارجه هم با همتايان آذري و ارمني رايزني داشــت 
با اين محور كه مســئله بايد از طريق گفت وگو حل و فصل شود؛ 
چون سرمايه هاي طرفين از بين مي رود و جان ها و مردم بي پناه 

صدمه مي بينند.
دوباره تأكيد مي كنم علت اصلي بحران در قره باغ نقش موذيانه 
رژيم صهيونيستي و دخالت بي مورد دولت هاي همسايه در قضيه 
اســت. درواقع  برخي ازآنها به جاي تالش براي ايجاد صلح يك 

طرف مناقشه شده اند.
ايران همواره داعيه ميانجيگري داشته چرا استقبال نمي شود؟

قطعا نقش عناصر ثالث اســت. گروه مينســك كه متشكل از 
آمريكا و روسيه و اروپاســت بايد در اين تنش ورود و براساس 
قطعنامه شوراي امنيت تالش مي كردند، كه موفق نبوده اند. ايران 
يك بار در زمان دولت اول ارمنســتان در دوره مرحوم هاشمي 
ميانجيگري كرد كه موفق هم شد و قرار بود طرفين مسائل ديگر 
را حل كنند، اما با ورود عناصر ثالث آتش بس به هم خورد و جنگ 
دوباره درگرفت و نقش مثبتي كه ايران بازي مي كرد به هم خورد. 
ايران بازهم تالش خود را ادامــه داده اما عناصر ثالث منطقه اي 
و فرامنطقه اي خواستار نفوذ هســتند و مانع حل و فصل بحران 

شده اند.
علت اهميت مسئله قره باغ براي ايران چيست؟

ايران كشوري اســت كه هم با آذربايجان و هم با ارمنستان مرز 
مشترك دارد؛ به همين دليل ايران نسبت به منطقه قره باغ نقش 
سوق الجيشي دارد كه اين بحران بر امنيت ملي ايران هم مي تواند 

اثر گذار باشد.
بحران قره باغ مي تواند تهديدي براي ايران هم باشد. در روزهاي 
اخير شاهد موشــك پراني به مناطق مرزي ايران بوديم، نقش 
دســتگاه هاي ذيربط براي در امان بودن ايران از اين مناقشــه 

چيست؟
قطعا نيروهاي نظامي ما مسائل را از نزديك رصد كرده و مي كنند. 
ايران به هيچ وجه اجازه نمي دهد تجاوزي به مرزهاي كشــور در 
منطقه صورت بگيرد. ما ثابت كرده ايم كه درباره مســائل مرزي 
تعارف نداريم، طرفين هم مي دانند؛ حتي پهپادي كه وارد فضاي ما 
شد به راحتي توسط پدافند ما سرنگون شد. طرفين از خطوط قرمز 
ما آگاهند و از آن عبور نخواهند كرد. رايزني سياسي حتما ادامه 
دارد؛ ضمن اينكه نيروهاي نظامي مــا هم آمادگي دارند و اجازه 

نمي دهيم نيروهاي ثالث از اين فضاي آشفته سوء استفاده كنند.
شاهد بوديم تجمعاتي در مناطق آذري زبان ايران برگزار شد كه 
بعضا با شعارهاي ساختارشكنانه و تجزيه طلبانه همراه بود. نظر 

شما در اين باره چيست؟ 
احساسات مردم آذري زبان ما در رابطه با مسلمانان هر منطقه اي 
مشخصا هميشه حمايت از حقوق مظلومان بوده. اگرهم تجمعي 
بوده عده قليلي وارد اين تجمعات شده اند و سعي در به انحراف 
كشاندن تجمع و شــعارهاي ساختارشــكنانه داشته اند كه نه 
طرفداري دارد و نه خريداري. مردم مسلمان و همزبانان ما عرق 
مذهبي دارند، مي دانيم در آذربايجان اكثريت مردم شيعه هستند 
و ما از آنها دفاع مي كنيم و اجازه نمي دهيم صدمه اي به آنها وارد 
شــود. در عين حال ارامنه هم جزئي از فرهنگ ايران هستند و 
هميشه نقش مثبتي در ايران ايفا كرده اند و در دفاع از آب و خاك 
ايران نقش داشته اند و شــهداي زيادي تقديم كشور كرده اند؛ 
به عبارتي ارامنه اگرچه اقليت مذهبي هســتند، اما هميشه در 
دفاع از كشور نقش آفرين بوده اند؛ بنابراين مسئوالن كشور در 
رابطه با مسائل ساختارشكنانه با حساسيت مسئله را پيگيري و 
كنترل خواهند كرد؛ البته دولت باكو در اين رابطه بايد هوشيارانه 

عمل كند.
و نكته پاياني؟ 

قطعا اين درگيري نمي تواند طوالني شــود و كشورهاي منطقه و 
همسايگان اجازه نخواهند داد تنش ادامه دار باشد. ورود عناصر 
ثالث هم بي نتيجه خواهد بود. دولت هاي ارمنستان و آذربايجان 
بايد خويشتنداري بيشتري داشته باشند و سرمايه هايي كه براي 
سازندگي و  محكم كردن زيرســاخت هاي ۲كشور بايد هزينه 
شود، نبايد در خريد سالح از رژيم صهيونيستي كه خلق و خوي 

بحران آفريني و اشغالگري دارد، صرف شود.

ث
مك اخبار

   ورود نظاميــان بــراي حل 
مشكالت خودروسازي

فرماندهــان نظامــي در بازديد از 
شركت هاي خودروســازي به دنبال 
جبران فشارهاي ناشي از تحريم ها بر 
اين شركت ها برآمده اند. در آخرين 
ايــن بازديدها امير ســرتيپ عزيز 
نصيــرزاده، فرمانده نيــروي هوايي 
ارتش از ورود ايــن نيرو براي كمك 
به خودروسازان در حوزه قطعه سازي 
خبر داد. اواخر شهريورماه نيز سردار 
اميرعلي حاجي زاده، فرمانده نيروي 
هوافضاي سپاه در بازديد از سايپا گفته 
بود: »نيروهاي مسلح امروز وظيفه خود 
را كمك و حمايت از توسعه صنايع 
داخلي مي دانند و بــدون هيچ گونه 
چشمداشت و تنها با هدف اعتالي 
كشور در اين عرصه حضور خواهيم 

يافت.«
    مادر باتالق ها براي آمريكا

سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت 
امور خارجه دربــاره اظهارات گاه و 
بيگاه آمريكايي ها مبني بر اينكه هر 
گزينه اي روي ميز است و حق دفاع 
مشروع ايران، به ايرنا گفت: آمريكا 
از ابتداي انقالب كارهــاي زيادي 
خواســته عليه دولت و ملت ايران 
انجام دهد اما موفق به انجام خيلي 
از آنها هم نشده است. سوء برداشت ها 
و اشــتباهات محاســباتي نتايج 
خطرناكي به همــراه دارد، بنابراين 
ما به آمريكايي ها هشــدار داده ايم 
كه سوءبرداشت در مورد ايران، مادر 

باتالق هاست. 

از يك هفته قبل آتش بحران ارضي بين 2كشور همسايه 
ايران يعني ارمنستان و آذربايجان كه بيش از 2دهه از آغاز ديپلماسي

آن مي گذرد، يك بار ديگر شعله ور شده است. ايران در تمام 
اين سال هاي بحران قره باغ به عنوان دولت بي طرف پيشنهاد ميانجيگري 
بين دولت هاي باكو و ايروان داشــته، اما از سوي دولت هاي ارمنستان و 
آذربايجان اراده سياسي براي پايان مناقشه وجود نداشته است. در دور 
تازه درگيري ها در قره باغ تهديدات نظامي و امنيتي متوجه ايران شده تا 

شايد راهبرد ايران در قبال منازعه فعاالنه تر پيگيري شود.
در 7روز اخير دست كم 3بار مناطقي از خاك ايران در جريان تبادل آتش 
بين نيروهاي نظامي آذربايجان و ارمنستان دچار آسيب شده است. در 
آخرين مورد 2منزل مسكوني در يك روستا از شهر مرزي خداآفرين مورد 

اصابت راكت قرار گرفت. 
از سوي ديگر روز پنجشنبه پس از انتشار فراخواني در فضاي مجازي 
اجتماعاتي در برخي شهرهاي آذري زبان ايران ازجمله تبريز، اروميه 
و زنجان برگزار شــد، اما تصاوير منتشر شــده از اين اجتماعات نشان 
مي دهد كه برخي عوامل نفوذي با لباس هــا و عالئم تجزيه طلبانه در 
ميان اجتماع حضور داشته و شــعارهاي ساختار شكنانه و توهين آميز 
سرمي دهند. مسئوالن امنيتي استان هاي آذري زبان تأكيد كردند كه 
با درايت نيروي انتظامي تجمعات خاتمه يافته اســت. اين تجمعات با 
واكنش هاي انتقادي همراه بود؛ ازجمله عبداهلل رمضان زاده، سخنگوي 
دولت اصالحات كه سابقه اســتانداري در استان كردستان را هم دارد 
در توييتي نوشت: »نقشــه اي جديد براي ايران كشيده اند. هيچ يك از 
اقوام ايراني ساكن كشور دشمن يكديگر نيستند؛ نه ارمني، نه فارس، 
نه ترك و نه كــرد. ايرانيان در كنار هم مي مانند اگرچه نوســلطان ها 
دچار توهم شده باشند.« پيش از اين تجمعات، ائمه جمعه استان هاي 
آذربايجان غربي، آذربايجان شــرقي، اردبيل و زنجــان بدون توجه به 
رويكردهاي دستگاه ديپلماسي در مناقشه قره باغ بيانيه اي صادر كرده 
و موضع گيري به نفع طرفي  از اين منازعه داشــته اند. در اين ســو اما 
سياست رسمي جمهوري اسالمي كه اعالم آمادگي براي ميانجيگري 
و آشتي 2كشور است، چنين بود كه طرفين را به خويشتنداري دعوت 
كرده و از آنها خواسته اند مناقشه را پايان دهند؛ ازجمله حسن روحاني، 

رئيس جمهور در تماس با نيكول پاشينيان، پايان نخست وزير ارمنستان 
به وي تأكيد كرد كه منطقه ما تاب بي ثباتي و جنگ جديد را ندارد.

پاشــينيان نيز به روحاني گفته بود: كشــورش از هرگونه ابتكار عمل 
براي توقف خشــونت ها اســتقبال مي كند.رايزني هــاي محمدجواد 
ظريف، وزير خارجــه ايران با همتايــان آذري و ارمني بخش ديگري 
از فعاليت ديپلماتيك تهران براي كاهش تنش در منطقه بوده اســت.

در بدو درگيري هاي آذربايجان و ارمنســتان در هفته گذشته، سعيد 
خطيب زاده، سخنگوي وزارت خارجه ايران، گفته بود: ايران از نزديك 
و با نگراني درگيري هاي نظامي ميان جمهوري آذربايجان و جمهوري 
ارمنســتان را دنبال مي كند و ضمن دعوت طرفين به خويشتنداري، 

خواستار توقف فوري درگيري ها و آغاز گفت وگو ميان 2كشور است.
سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين آمادگي كشورمان براي استفاده 
از همه ظرفيت هاي خود به منظور برقراري آتش بس و آغاز گفت وگو ها 
ميان طرفين را اعالم كرده بود.از سوي ديگر سايت ديپلماسي ايراني 
درباره تهديدهايــي كه اين جنگ براي ايران دارد، نوشــت:  باالترين 
تهديد براي ايران حضور نيروهاي شــبه نظامي بــا انگيزه هاي خاص 
منطقه اي در مناطق مرزي ايران است.اين نيروها در جنگ سوريه نيز 

حضور مخرب و مرگباري داشته  اند.

در هفته اخير ۳ بار مناطقي از خاك ايران در جريان تبادل آتش  دچار آسيب شده است.عكس: مهر

 اسماعيل سلطنت پور
خبرنگار

تهديدهاي مناقشه قره باغ
براي ايران

يك تهديد برای ايران، حضور نيروهاي شبه نظامي با انگيزه هاي خاص منطقه اي در مناطق مرزي است

   نگاه حقوقي به مناقشه قره باغ
محسن عبداللهي، حقوقدان بين الملل در رشته توييتي درباره مناقشه 

ارضي ميان آذربايجان و ارمنستان و موضع ايران در اين مناقشه نوشت: 
ايران به خوبي از وضعيت حقوقي مناقشــه ارضي ميــان آذربايجان و 
ارمنستان آگاه است، اما به عنوان كشوري بي طرف در همان سال ۱۹۹۳ 
نيز به عنوان قدرتــي متوازن كننده قوا وارد عمل و مانع از پيشــروي 
ارمن ها در شهر هوارديز شــد. از نظر حقوقي اين جنگ، درگيري ميان 
۲كشور مستقل است كه هرگونه دخالت در آن نقض اصل بي طرفي است؛ 
مگر اينكه طرفين خواهان ميانجيگري كشــور ثالثي باشند. درست به 
همين دليل مواضع تركيه نقض حقوق بين الملل اســت. از نظر سياسي، 
ايران در وضعيت بغرنجي قرار گرفته است؛ از سويي آذربايجان به متحد 
استراتژيك اسرائيل در منطقه تبديل شده و از سوي ديگر تركيه به دنبال 
نفوذ خطرناك منطقه اي خود در شمال ايران است. همچنين ايران مهد 
تاريخي آذري هاي غيور و ارمن هاي شريف است؛ لذا هرگونه موضع گيري 
له يا عليه هر كدام از طرفين، آن را تحت فشار قوميتي قرار خواهد داد. 
پس بهتر است ايران همچنان بي طرف مانده و همان نقش متوازن كننده 

را داشته باشد.

همه بايد احساس كنند 
مالك انقالب هستند

  مضحكه است قصه جنگ را بگوييم 
و از نقش هاشمي و نخست وزير آن دوران 
حرف نزنيم  و نگوييم بنياد شهيدش را 
چه كسي اداره كرد

  اگر همه با هم باشند، هيچ بحراني توان 
 شكستن كمر يك ملت را ندارد. 
همه با هم بودن  به اين معني است كه همه 
احساس كنند مالك كشور  و انقالب هستند

 انتقادات نوه امام از سانسور
  نقش هاشمي و نخست وزير امام 
در دفاع مقدس



3 شهر شنبه 12 مهر 99  شماره 8053  2 3 0 2 3 6 1 5

خبر 

آنچه بايد همراه مان باشد

شايد بعد از كلي گشتن در فروشگاه هاي 
مختلف و چك كردن سايت ها و خواندن 
نظرات كاربران، وقتــي دوچرخه اي نو يا 
دست دوم را مي خريم؛ به نظر برسد كار تموم شــده و آماده ركاب زدن 
در خيابان هستيم. اما بايد بگم اينطور نيست! براي ركاب زدن در معابر 
شهري به وسايل ضروري نياز است: اولين مورد كاله ايمني  است كه يك 
جزء ضروري براي دوچرخه سواري در شهر بوده كه وزن بااليي ندارد و 
استفاده از آن راحت است. تنها قســمت هاي حساس سر را بدون آنكه 
دچار گرمازدگي يا احساس خفگي شويد، مي پوشاند. رنگ هاي روشن و 
انعكاسي براي بهتر ديده شدن در ترافيك شهر و شرايط نور كم مناسب 
هستند. چراغ دوچرخه دومين موردي است كه بايد به آن توجه كنيم. 
از خطرات بزرگي كه دوچرخه سواران در شهر با آن مواجه  اند، برخورد 
با خودروها است و راه حل آن ديده شدن در تمام اوقات براي رانندگان 
است. استفاده از چراغ هاي مخصوص براي شب و شرايط نامناسب آب 
و هوايي به بهتر ديده شدن شما توسط سايرين كمك موثري مي كند و 
احتمال تصادف را كاهش مي دهد. قفل مناسب با باالترين ميزان امنيت 
براي دوچرخه نكته بعدي است. بهترين مواد براي قفل دوچرخه، فوالد 
سخت و موادي مانند تيتانيوم هستند. قفل هايي با قيمت بيشتر از فوالد 
سخت ساخته شده اند و هيچ راهي براي باز كردن و نفوذ به آنها وجود ندارد 
مگر اينكه دزدها زمان بسيار زيادي را براي باز كردن قفل صرف كنند. در 
كنار داشتن قفل مناسب، محل پارك دوچرخه نيز اهميت دارد؛ زيرا مهم 
است دوچرخه به كمك قفل به محل محكمي بسته شود. نكته اينجاست 
كه برخي از قطعات مانند چرخ ها قابل باز شدن هستند، اما با اين حال 
الزم است قفل را به بدنه دوچرخه ببنديد. احتماال دستكش مخصوص 
دوچرخه سواري در نگاه اول بي اهميت به  نظر  آيد ولي نخستين قسمت از 
بدن كه در زمين خوردن ها با سطح زمين تماس پيدا مي كند، دست ها و 
مخصوصا كف دست است. دستكش مي تواند دستان را در مقابل خراش 
و جراحت در زمين خوردن ها محافظت كند. اميدوارم در كنار اهميت 
دادن به مدل دوچرخه، اين وســايل ضروري را همراه آن تهيه كنيد تا 

دوچرخه سواري ايمن و لذت بخشي را در شهر داشته باشيد.

قلب تهران در قرق دوچرخه ها

رئيس ستاد توان افزايي و حمايت از فعاليت سازمان هاي مردم نهاد شهر 
تهران از درخواست بيش از 300شهروند حاضر در همايش گردشگري 
پاك براي فراهم ســازي زيرســاخت هاي تردد با دوچرخه در پايتخت 

خبر داد.
به گزارش همشهري، حجت نظري در مراسم گردشگري پاك كه در 
آستانه هفته تهران و روز جهاني گردشگري با حضور حسن خليل آبادي، 
ديگر عضو شوراي شهر و به وسيله دوچرخه و اتوبوس برقي در مركز 
پايتخت برگزار شد، گفت: »امروز )جمعه( بيش از 300شهروند تهراني 
و فعاالن سازمان هاي مردم نهاد شهر تهران مسير گردشگري پاك را با 
دوچرخه، اســكوتر و اتوبوس برقي طي كردند. اين رويداد، جرياني با 
چند هدف خاص بود كه در يك مسير گردشگري، تفريحي و ورزشي و 

با توجه به محيط زيست اجرا شد.«
اين برنامه گردشگري از ســاختمان تاريخي افشــار كه محل ستاد 
توان افزايي و حمايت از فعاليت سازمان هاي مردم نهاد شهر تهران بود، 
آغاز شد. خانه افشار از بناهاي ثبت ملي شده متعلق به دوره قاجار است. 
بازديد از ساختمان تاريخي دانشگاه خوارزمي كه ثبت ملي شده و جزو 
آثار فاخر معماري كشور است، بخش ديگري از برنامه دوچرخه سواري 
بود. حاضران در برنامه سپس ركاب زنان به كليساي تاريخي ارتدكس 
يوناني رفتند. اين كليسا يكي از بناهاي واجد ارزش شهر تهران است 
كه به واتيكان كوچك مشهور است.  حضور در ورزشگاه شهيدشيرودي 
يا همان امجديه سابق كه نخستين مجموعه ورزشي تهران به حساب 
مي آيد نيز بخش ديگري از برنامه روز گذشــته بود كه نظري در اين 
ورزشــگاه با رخدادهاي تاريخي گفت: »حضور در فضاي ورزشــگاه 
شيرودي براي بســياري از زنان داراي جذابيت بود. يكي از نكاتي كه 
هنگام بازديد از ورزشگاه شيرودي مطرح شد هم درخواست براي فراهم 
شدن شرايط حضور زنان در ورزشــگاه ها بود كه معتقدم درخواست 
بجايي است. اميدوارم با پايان همه گيري كرونا و بازگشت تماشاگران به 
ورزشگاه، زنان هم امكان حضور در ورزشگاه ها و سكوهاي مخصوص را 
داشته باشند.«  براساس اين گزارش، دوچرخه سواران ديروز به سمت 
خانه ملك الشعراي بهار هم رفتند كه البته عوامل نهادي كه مالكيت 
خانه را در اختيار دارند از بازديد تيم گردشگري ممانعت كردند. نقطه 
آخر اين مسير گردشگري موزه خوشنويسي، از ديگر بناهاي ثبت ملي 
شده پايتخت بود. نظري كه رياست كميته ورزش شوراي شهر تهران را 
برعهده دارد در پايان برنامه به فوايد دوچرخه سواري اشاره كرد و گفت: 
»عالقه مندان حاضر در برنامه تمام مسير را با دوچرخه و قسمتي را هم 
با اتوبوس برقي طي كردند. در اين برنامه بيش از 300نفر از شهروندان 
و فعاالن سازمان هاي مردم نهاد شهر تهران، درخواست شان از شهردار 
تهران بيشتر به مناسب سازي معابر پايتخت و تامين زيرساخت ها براي 
تردد دوچرخه ارتباط داشــت كه به زودي به شهردار تهران به صورت 
مكتوب تحويل داده مي شــود.« او با بيان اينكه اميدوارم قرق شهر با 
دوچرخه به ويژه در ساعات كم ترافيك و روزهاي تعطيل ادامه داشته 
باشد، گفت: »چنين اقداماتي ازجمله مصاديق تحقق شهر شاد و ارتقاي 
نشاط اجتماعي است. تجربه امروز نشــان داد كه هيچ گره ترافيكي 
خاصي نيز با تردد دوچرخه ها در شــهر ايجاد نخواهد شد.« نظري در 
پايان با بيان اينكه تمام پروتكل هاي بهداشتي مربوط به كرونا در اين 
برنامه رعايت و اقدامات در فضاي باز انجام شــده، از همكاري معاونت 
حمل ونقل شهرداري تهران، مجموعه برج ميالد، شهرداري منطقه7، 
پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ و ســازمان اورژانس تهران و 

شهروندان و سمن هاي حاضر در اين رويداد قدرداني كرد.

ريحانه وحيديان
شهروند دوچرخه سوار
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 هفته بزرگداشت تهران امروز با برگزاري بيش از 200ويژه برنامه متنوع آغاز مي شود 

 مرور مكتب تهران در آخرين بزرگداشت قرن
تهران با وجود تمام جاذبه هايش دياري فراموش شــده اســت. شــايد كمتر كسي 
روايت هاي اين شهر را بداند تا داستان هايش را سينه به سينه نقل كند. گذر زمان 
چنان غباري بر حكايت هاي شهر نشانده كه امروز كمتر كسي از روايت زندگي رمضون 
يخي، گذر لوطي صالح، هفت كچالن و دروازه دوالب مي داند. بعيد نيست مرور زمان 
نام ها و قصه هاي تهران را از حافظه مردمانش پاك كند. به گزارش همشهري، شوراي 
شهر تهران اما 4سال پيش در نخستين ماه از تابستان95 طرحي را براي نامگذاري 
روزي به اسم تهران در تقويم ملي به شــوراي فرهنگ عمومي كشور ارائه كرد كه 
بعد از تصويب، ۱4مهرماه را بر پيشاني تقويم رسمي كشور نشاند. امروز چهارمين 
ســال از مزين شــدن ۱4مهر به نام تهران اســت. در اين روز به عنوان آغاز هفته 
بزرگداشــت تهران، برنامه هاي گوناگوني تدارك ديده شده تا مروري بر حكايت ها 

و روايت هاي كهن اين شهر باشد. »مكتب تهران« نام ويژه برنامه هاي هفته تهران 
در آخرين سال قرن است؛ برنامه هاي متنوعي از ۱2تا ۱8مهر با محوريت تهران از 
سال ۱300تا ۱400و متناسب با اين روزها كه با ايام  ماه صفر و اربعين حسيني)ع( 
همزمان است. به گفته رئيس مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران، در 
هفته تهران بيش از 200برنامه، از افتتاح خانه پرويــن اعتصامي و ويدئو مپينگ 
آزادي تا برگزاري وبينارهاي مختلف و آيين نكوداشت شميران و ري در سطح شهر 
تهران برگزار مي شود. غالمحسين محمدي اضافه كرد: »فعاليت هايي كه از پيش از 
هفته تهران آغاز شده بود نيز تا پايان هفته ادامه خواهد داشت.« اينفوگرافي زير 
بخشي از برنامه هاي هفته بزرگداشت تهران و جذابيت هايي از هويت اين كالنشهر 

را پيش روي شما مي گذارد.

مكان:

زمان:

  روز3-شعار:»دوشنبه؛محيطزيست«

شــب شــاعر تهران )محمدعلــي ســپانلو(، برگــزاري كارگاه 
نقاشي با موضوع شــهر ســالم، افتتاح خانه پروين اعتصامي 
در دانشــگاه خوارزمي، افتتــاح و راه اندازي فروشــگاه هاي 
بازيافت پسماند در برخي از مناطق، برگزاري مسابقه عكاسي 
طبيعت در بوســتان بهاران منطقه۱۷، همايــش كوهنوردي 
خانوادگي، ويدئو مپينــگ در باغ فــردوس، برگزاري پويش 
دوچرخه ســواري و تجليــل از دامپزشــكان داوطلــب در امر 
حيوانات شهري به مناســبت روز دامپزشــك و نواختن زنگ 

انشاي تهران در برخي مدارس. 

    روز5-شعار:»چهارشنبه؛ايثاروشهادت«

تجليــل از حافظــان جاذبه هاي تاريخــي تهران، احــداث يادمان 
مدافعان ســالمت و تقدير از شــهداي كادر درمان، آغاز احداث 
بوســتان مدافعان ســالمت، غبارروبي مــزار شــهداي گمنام و 

قدرداني از قديمي ترين پيرغالمان حسيني. 

روز2-شعار:»يكشنبه؛معماريشهرسازي«

 آغاز فعاليت پايگاه ميراث شهري خيابان وليعصر، اجراي تعزيه 
شــهادت اميركبير در مدرســه دارالفنون، مســابقه عكاسي از 
درختان خيابان وليعصر، پخش موشــن گرافي در حوزه كودكان 
و انتشــار قصه هاي حاجي فيروز در معرفي محــالت تهران براي 
كودكان و ثبت برخي از آثار طبيعي تهران ازجمله توچال و بي بي 

شهربانو.

  روز4-شعار:»سهشنبه؛آمدوشد«

نشســت تقدير از مناطــق برتر در طــرح هزار پروژه توســعه 
محله اي، برگزاري نمايشگاه منتخبي از پروژه هاي افتتاح شده، 
برگزاري نشســت هاي مجازي درباره مكتب تهــران با همكاري 
مؤسسات پژوهشــي و فرهنگي، وركشــاپ)كارگاه( كارتون و 
كاريكاتور تهران در اراضي عباس آباد، نشست سينماگران در 
كافه سينما، تقدير از پيشكسوتان حمل ونقل عمومي و مسابقه 

دوچرخه سواري. 

  روز6-شعار:»پنجشنبه؛امامحسين)ع(«

وبينار روز جهاني كودك به دليل همزماني بــا روز جهاني كودك، 
معرفي تكايا و حســينيه هاي قديمي تهران، برگزاري سوگواره 
آنالين، برگزاري مجلس تعزيه در تماشاخانه هاي روباز، معرفي 
ســقاخانه هاي قديمي، نشست شــهردار تهران با جامعه وعاظ و 

مسابقه عكس از آيين هاي عزاداري تهران.

   روز7-شعار:»جمعه؛گفتوگو«

قصه گويي حاجي فيروز از محالت تهران براي كودكان، جشنواره 
قصه گويي در منطقه2۱، معرفي درختان شاخص شميران، آيين 
نكوداشــت ري و نمايشــگاه آثار تاريخي فرهنگي ري، برگزاري 
وبينار بين المللي تهران شناسي، بزرگداشت بزرگان بازار تهران 

و احداث موزه تهران. 

اولين نماد: قبل از ساخته شدن برج 
آزادي سردر ميدان مشق يا دروازه 
باغ ملي يادمان و نشــانه تهران بود 
و تا ۷0سال پيش اگر مي خواستند 
تهــران را نشــان بدهنــد، تصوير 
ســردر باغ ملي را با آن نقاره خانه ها 
و كاشــي كاري ها و درهــاي بزرگش 
منتشر مي كردند؛ دروازه اي كه البته 
آخريــن دروازه پايتخــت اســت كه 
از دوران گذشــته براي شهر مانده  

است.

اولين مجلس: مجلس شــوراي ملي 
در ميدان بهارستان نه تنها نخستين 
مجلس ايران كه نخســتين مجلس 
خاورميانــه اســت؛ مجلســي كه در 
چهاردهمين روز مهر۱285شمسي 
در قـــلــــب 
پـايـتـــــخت 
كار خــود را 

شروع كرد.

نخستين دانشگاه: نخستين 
دانشــگاه مدرن ايران با نام 
دانشــگاه تهــران در بهمــن 

سال ۱3۱3 شمسي رســما كار خود را در 
منطقه جالليه تهران آغاز كرد. اســماعيل 
سنگ، نماينده ساري و تنكابن در مجلس 
آن زمان ايده اوليه اين دانشــگاه را داد 
كــه طرحــش در هشــتم خــرداد۱3۱3 
بــه تصويــب رســيد. بعــد از آن بودجه 
250هــزار توماني تامين شــد تــا زمين 
موردنياز براي ســاخت دانشــگاه تهران 

خريداري شود.

نخستين ورزشگاه: شيرودي 
يا امجديه ســابق نخســتين 
مجموعــه ورزشــي تهــران 

به حســاب مي آيد؛ جايي كه مسابقات 
خاطره انگيــزي به ويــژه مســابقات 
فوتبال را در دلــش نهفته دارد. اين 
ورزشــگاه تهران در ســال۱3۱8 در 
بخش شــمال شــرق تهران در زميني 
ســاخته شــد كه صاحبش شــرط كرد 
نامش بايــد روي آن ورزشــگاه بماند 
و تا ســال ۶0 هــم اين نــام روي آن 

ورزشگاه ماند: »امجديه«.

نخســتين 
عكاسخانه: نخستين 
عكاســخانه   عمومــي 
پايتخــت بــا حمايــت 
ه  ين شا لد ا صــــر نا
خيابــان  در  قاجــار 
جباخانه يــا همين خيــام امروزي افتتاح شــد. 
در اين عكاســخانه مســيو ريشــار فرانسوي، 
قديمي ترين عكس در ايران را به ثبت رساند. 
بنابر روايت هاي تاريخي، اين عكس در 23آبان 
۱223 به ثبت رسيده؛ زماني كه حدودا يك دهه 

از ثبت اختراع دوربين عكاسي گذشته بود. 

نخســتين پمپ بنزيــن: حدود 
۱20ســال پيــش نخســتين 
جايگاه پمپ بنزيــن در خيابان 

اميريه و چهارراه گمرك تهران راه اندازي 
شــد. بعدها در ســال ۱300 و در زمان 
حكومت احمدشاه، تعداد اتومبيل ها در 
تهران به ۱00دستگاه رسيد و در عرض 
4ســال اين تعــداد به ۱۱40 دســتگاه 
افزايــش پيــدا كــرد. افزايــش تعداد 
اتومبيل در تهران سبب شــد تا دومين 
ايستگاه  پمپ بنزين هم در خيابان وصال 

احداث شود.

ميــدان  مـيـــدان:  نخســتين 
امام خميني)ره(  يا توپخانه سابق كه 
در دوران ناصرالدين شاه با پيشنهاد 
و همــت اميركبيــر شــكل گرفت، 
نخستين ميدان واقعي تهران بود. 
در مركز شــهر يك ميدان وسيع به 
شكل مستطيل، ميان ديوار خارجي 
ارگ و ديوارهــاي قورخانــه به نام 

ميدان توپخانه واقع شده 
كه ۶خيابان اصلي شــهر با 
پاسگاه هاي زياد پياده نظام 

به آن منتهي مي شود.

نخستين بيمارستان: در سال۱252 
شمســي در محــدوده شــهر در حد 
شــمال غربي نخســتين بيمارستان 
مدرن ايران و البته تهران كار خود 
را آغاز كــرد. مريض خانه دولتي كه 
هنوز هم بعد از ۱32سال در همان 
جاي شــهر تهران كه حاال مركز شهر 

شــده يعنــي خيابان 
امام خميني)ره( قرار 
دارد و مــا آن را بــه 
اسم بيمارستان سينا 

مي شناسيم.

نخســتين گالري هنــري: برخي 
از منابع تاريخي نشان مي دهد 
كــه گالــري صنيع الدولــه در 

مدرسه نقاشــيه، نخســتين گالري هنري 
به حســاب مي آيد. اين گالري يا نمايشگاه 
ارديبهشــت ســال ۱24۱در مدرســه 
صنيع الدوله يــا همان نقاشــخانه دولتي 
برپا شد؛ نمايشگاهي كه از آثار هنرجويان 
هنــر نقاشــي مدرســه صنيع الدوله بود 
و الگويي شــد تا ســال هاي بعدتــر گالري 
آپادانا به عنوان نخســتين گالــري هنري 

ايران افتتاح شود.

نخســتين قنادي: قنادي 
بهــار نخســتين قنــادي 
تهران به حساب مي آيد. 
ايــن قنــادي بــا قدمت 
اصيل تريــن  89ســال 
شيريني هاي تهران را با 

نام »پادرازي« عرضه مي كــرد. البته بر 
تابلوي قنادي بهار در ميدان بهارستان، 
عدد ۱3۱۷به عنوان ســال شروع به كار 
ديده مي شــود، امــا برخي منابــع اعالم 
مي كنند كــه قدمــت آن به چند ســالي 

پيش تر برمي گردد. 

نخستين ايستگاه آتش نشــاني: كريم آقا 
بوذرجمهري، در ســال۱303 خورشيدي 
و در زمــان كفالــت بلديــه يك دســتگاه 
اتومبيــل آبپاش بــراي بلديــه تهيه كرد. 
در تهــران نخســتين بار در همين ســال  
يك ژنرال روس در ســه راه امين حضور، 

نخســتين ايســتگاه 
را  آتــش نـشــــاني 
كــرد؛  تاسيــــــس 
ايستگاهي كه بعدها 
به ميدان حســن آباد 

نقل مكان كرد.

نخستين گورســتان مدرن: بهشت زهرا 
نخســتين گورســتان مــدرن ايــران و 
تهران اســت. تيرماه امســال گورستان 
بهشت زهـــرا پنـجاهـمـــين سالـــگرد 
افتتاحش را پشت سر گذاشت. اين محل 
در سال۱345 و با پر شــدن مسگرآباد 
و ايجــاد اشــكاالتي در گورســتان هاي 
ابن بابويه و امامــزاده عبداهلل به عنوان 
خانــه ابــدي آمــاده شــد. بهشــت زهرا 
نخستين گورســتاني به حساب 
مي آيد كه مجهز به 30آمبوالنس 

حمل جنازه بنز در ايران شد.

برنامه هاي 
هفته تهران 

تعداد برنامه ها: 

مناطق 22گانه شهر
شنبـه ۱2مــهر  تا 
            جمعه ۱8مهر

200عنوان

نخستين روز هفته:
  شعار: »شنبه؛ فرهنگ و هنر«

دومين روز هفته: 
   شعار: »يكشنبه؛ معماري شهرسازي« 

سومين روز هفته:
  شعار: »دوشنبه؛ محيط زيست«

چهارمين روز هفته: 
   شعار: »سه شنبه؛ آمد و شد«

ششمين روز هفته:
  شعار: »پنجشنبه؛ امام حسين)ع(« 

هفتمين روز هفته:
  شعار: »جمعه؛ گفت وگو«

پنجمين روز هفته:
  شعار: »چهارشنبه؛ ايثار و شهادت)چهلمين سال دفاع مقدس(«

داده نمايي از برنامه هاي هفته تهران و 
برخي از نخستين   مجموعه هايي كه در 

پايتخت ايران آغاز به كار كردند

  روز1-شعار:»شنبه؛فرهنگوهنر«

آيين نكوداشــت شــميران، بازگشــايي كاخ موزه هاي شميران، 
قصه هاي تهــران در اراضي، كارگاه مجازي پوســتر و نقاشــي، 
اختتاميه جشــنواره چنارســتان، برگزاري نمايشــگاه شــهر از 
منظر هنرمندان )نمايشگاه نقاشي، كاريكاتور، پوستر، عكس و 
اسكيس هاي شهري( در 5تاالر اصلي خانه هنرمندان و اختتاميه 

مسابقه عكاسي در مناطق 22گانه. 
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بازارهای جهان

رشدطال،نزولنفتوبورسها
رويموجكرونايترامپ

صبح جمعه پس از اينكه رئيس جمهور آمريكا، دونالد ترامپ  اعالم 
كرد تست كروناي او و همسرش، مالنيا  مثبت شده، شاخص هاي 
مربوط به اوراق فيوچــرز در بازارهاي ســهام آمريكا و همچنين 
نرخ هاي سهام در بورس هاي آسيايي ســقوط كردند و همزمان 

قيمت هر اونس طال در بازارهاي جهاني رشد كرد.
به گزارش همشهري، روز جمعه دونالد ترامپ در توييتي از مثبت 
شدن تســت كروناي خود خبر داد. اين خبر از يك سو به سقوط 
قيمت نفت و بازارهاي سهام منجر شد و از سوي ديگر زمينه رشد 
قيمت طال را فراهم كرد. انتشار اين خبر بالفاصله به افت شاخص 
اوراق فيوچرز در وال استريت منجر شد. با توجه به اينكه بازارهاي 
سهام چين، هنگ كنگ، تايوان، كره جنوبي و هند به علت تعطيالت 
رسمي بسته بودند، ساير بازارهاي سهام آسيايي و اروپايي ازجمله 
بورس هاي توكيو، لندن، آلمان و فرانسه نزول شاخص ها را تجربه 
كردند. ديــروز همچنين، قيمت نفت خام برنــت تحت تأثير اين 
خبر 3.5درصد افت كرد و به زير 40دالر در هر بشــكه رســيد. 
نفت خام سبك وســت تگزاس هم با 3.7درصد افت در محدوده 
37دالر مبادله شــد. همزمان با اين تحول، قيمت هر اونس طال 
در بازار هاي جهاني هم با رشد مواجه شد و بار ديگر از 1900دالر 
گذشت و به 1910دالر به ازاي هر اونس رسيد. البته تحليلگران 
بازار هــاي جهاني پيش از ايــن انتظار داشــتند به دليل افزايش 
احتمال عدم قطعيت در فضاي سياسي آمريكا تحت تأثير انتخابات 
رياست جمهوري در آبان ماه قيمت طال با رشد مواجه شود، اكنون 
اما با ابتالي رئيس جمهوري آمريكا به كرونا احتمال رشد قيمت هر 
اونس طال در بازار هاي جهاني تقويت شده است. اغلب تحليلگران 
بين المللي بر اين باورند كه رشــد قيمت طال در بازارهاي جهاني 
ادامه دار خواهد بود. اوله هانسن، تحليلگر ساكسوبانك، در اين باره 
مي گويد:اين قطعا بازاري نيست كه من در آن اشتياقي براي فروش 
طال ببينم. جفري هالري، ديگر تحليلگــر بازار هاي مالي، معتقد 
است: اگر اعضاي بيشتري از مقامات ارشد كاخ سفيد به كرونا مبتال 

شده باشند، قيمت طال باز هم رشد خواهد كرد.

   كارنامه تجارت خارجي 
ايران در نيمه نخســت 
ســال جاري از ظهــور 
تحوالتــي بنيادين در 
مبــادالت بين المللي و 
دخل و خرج ارزي كشور 
حكايت دارد. به نظر مي رســد وضع فعلي بازار ارز 
داخلي و روند رشد نرخ كاالهاي سرمايه اي، واكنشي 

به همين تحوالت در تجارت خارجي باشد.
به گزارش همشهري، تازه ترين آمار تجارت خارجي 
نشان مي دهد ميزان عقب رفت تجارت خارجي ايران 
در نيمه نخست سال جاري تشــديد شده و ارزش 
صادرات غيرنفتي به عنوان منبع اصلي كسب درآمد 
ارزي كشور با ســقوط 35.2درصدي مواجه شده 
است. طبق اعالم مهدي ميراشرفي، رئيس گمرك 

ايران، ارزش تجارت خارجي ايران در 6 ماه امسال به 
30ميليارد و 349ميليون دالر رسيده كه نسبت به  

مدت مشابه سال قبل 28درصد كمتر است.

متهمانسقوطصادرات
بررسي آمار صادرات از سال96 و پيش از بازگشت 
تحريم ها تاكنون، نشــان مي دهد ارزش صادرات 
غيرنفتي ايران تا ميانه ســال98 به واسطه جهش 
نرخ ارز و بسته نشــدن روزنه هاي تجارت خارجي 
رو به رشــد بود و از حوالي 17ميليارد دالر در 6 ماه 
سال96 به 21ميليارد دالر در 6 ماه سال98 رسيد. 
صرفه اقتصادي صــادرات در اين بازه زماني عمدتا 
ناشــي از اختالف شــديد ارزش دالري كاالهاي 
توليدي در داخل و نــرخ ارز حاصل از صادرات اين 
كاالها بود كه گاه كسب سود هاي چندصد درصدي 

را براي صادركننده تضمين مي كرد، اما در ادامه، از 
يك سو با سختگيرانه تر شدن پيمان سپاري ارزي و 
الزام بازگشت ارز صادراتي و از سوي ديگر به واسطه 
كاهش قابل توجه موجــودي كاال در داخل، ارزش 
صادرات غيرنفتي نيز رو به افول گذاشت و در 6 ماه 
امســال، 35.2درصد نســبت به  مدت مشابه سال 
قبل و 20.5درصد نســبت به 6 ماه نخست سال96 

كاهش پيدا كرد.
 در اين شــرايط، ســختي بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات يكي از عواملي بود كــه صادركنندگان را 
ناچار به عقب نشيني كرد. همچنين سختگيرانه تر 
شدن تحريم ها و ترس شــركاي تجاري قديمي از 
تداوم تجارت با ايران از عواملي بود كه روند صادرات 

را پيچيده تر كرد و شتاب آن را كاهش داد.
البته در اين ميان، وضع محدوديت هاي كرونايي در 
مرزهاي تجاري ايران و كشورهاي همسايه، به ويژه 
عراق نيز بر روند صادرات غيرنفتي كشور تأثير داشت 
اما اين موضوع بيش از آنكه بر ارزش صادرات اثرگذار 
باشد، بر روند حمل كاال و هزينه تمام شده صادرات 
مؤثر بود؛ زيرا حتي در سخت ترين شرايط كرونا نيز 
صادركنندگان ايراني قادر بودند حجم قابل توجهي 
از صادرات را از مســير اقليم كردستان عراق به اين 

كشور انجام دهند. 
نكته ديگر اينكه كاهش ســرعت واردات مواداوليه 

و تجهيزات مــورد نياز توليــد در ماه هاي اخير نيز 
مستقيم به كاهش توان توليد محصوالت صادراتي 
دامن زده و از اين مسير بر ارزش صادرات غيرنفتي 
كشور اثرگذار بوده است. آخرين نمونه اين اتفاقات، 
در مورد كسري واردات نهاده هاي دامي به خصوص 
كنجاله سويا رخ داد كه باعث شــد صادرات مرغ، 
تخم مرغ و لبنيات را ممنوع يا مشمول وضع عوارض 

صادراتي كند.

رشد11برابريترازتجاريمنفي
در 6 ماه امسال، صادرات غيرنفتي به رقم 30ميليارد 
و 349ميليون دالر، شامل 13ميليارد و 566ميليون 
دالر صادرات و 16ميليارد و 783ميليون دالر واردات 
و تراز تجاري به منفي 3ميليارد و 217ميليون دالر 

رسيد. 
ارزش صادرات غيرنفتي در اين دوره زماني نسبت 
به  مدت مشابه سال قبل 28درصد و ارزش واردات 
20.9درصد افت كرده و در مجموع درآمدهاي ارزي 

حاصل از صادرات به ميزان 3ميليارد و 217ميليون 
دالر كمتر از رقم مورد نياز براي واردات بوده است. 
اين ميزان ارز عمال بايد از محل بازگشت ارز حاصل 
از صادرات در دوره هاي قبلي تامين شود و به همين 
واسطه فشــار بانك مركزي بر صادركنندگان براي 
ايفاي تعهــد ارزي افزايش پيدا كرده اســت. البته 
گفته مي شــود عمال 70درصد كاالهاي وارداتي را 
كاالهاي اساسي تشكيل مي دهند و مابقي نيز عمدتا 
مواد اوليه، ماشــين آالت و قطعات و اجزاي توليد 
هستند. از اين رو با توجه به اينكه كاالهاي اساسي 
با ارز ترجيحــي و مابقي كاالها بــا ارز نيمايي وارد 
كشور مي شوند، تامين نشــدن كسري تراز تجاري 
از محل بازگشــت ارز حاصل از صادرات هاي قبلي 
باعث مي شود دولت باالجبار از ذخاير استراتژيك ارز 
استفاده كند و واردكنندگان كاالهاي مورد نياز توليد 
نيز با كاهش عرضه ارز در سامانه نيما دست وپنجه 
نرم كنند كه در اين صورت، كيك تجارت خارجي 

ايران باز هم كوچك تر خواهد شد.

 صدرنشيني بنزين در آمار تجارت خارجي
در شرايطي كه مجموع صادرات ايران در 6 ماه امسال با سقوط 35درصدي مواجه بوده، آمارها از صدرنشيني بنزين در فهرست كاالهاي صادراتي 

حكايت دارد، به نظر مي رسد وضع فعلي بازار ارز داخلي و روند رشد نرخ كاالهاي سرمايه اي، واكنشي به همين تحوالت در تجارت خارجي باشد

تمدید مهلت تکمیل مدارک طرح ملی مسکن
به گفته معاون وزير راه و شهرسازی مهلت تكميل مدارك طرح ملی مسكن دوباره تمديد نخواهد شد

صدرنشيني بنزين
رئيسكلگمركايرانميگويد:ســهمصادراتقطعيكاالهايغيرنفتيبهاســتثناينفتخام،
نفتكورهونفتسفيدوهمچنينبدوناحتسابصادراتازمحلتجارتچمدانيدر6ماهامسال
46ميليونو318هزارتنبهارزش13ميلياردو566ميليــوندالربودهوبنزيندرصدركاالهاي
صادراتيقرارداشتهاست.بهگفتهميراشرفي،بعدازبنزين،رتبهدومتاپنجمفهرستاقالمصادراتي

بهپلياتيلن،گريدفيلم،متانولواورهاختصاصدارد.

ث
مك

تجارت

معاون وزير راه و شهرسازي از تمديد 
مهلت تكميل مدارك متقاضيان طرح 
ملي مسكن تا پايان مهرماه امسال خبر 
داد و گفت: اين مهلــت ديگر تمديد 
نخواهد شد. محمود محمودزاده گفت: 
با توجه به اينكه در برخي استان ها به 
داليلي برخی متقاضيان طرح ملي مسكن پيامك دريافت نكرده اند، 
مهلت تكميل مدارك تا پايان مهرماه امســال تمديد شده است. 
او به تسنيم گفت: بر اين اســاس در شهرهاي باالي 100هزار نفر 
جمعيت، متقاضيان براي تكميل مدارك و پيگيري آن به ادارات 

راه و شهرسازي استان ها مراجعه كنند. به گفته او در شهرهاي زير 
100هزار نفر جمعيت متقاضيان به بنياد مسكن انقالب اسالمي و 
در شهرهاي جديد نيز به شركت هاي عمران سراسر كشور مراجعه 
كنند. معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي تأكيد كرد: 
متقاضيان طرح ملي مسكن با مراجعه به ادارات كل راه و شهرسازي 
استان ها، بنياد مسكن و شهرهاي جديد از همكاران ما راهنمايي 
گرفته و نسبت به تكميل مدارك خود اقدام كنند. محمودزاده با 
بيان اينكه اين مهلت تمديد نخواهد شد، گفت: متقاضياني كه به 
هر دليل براي تكميل مدارك خود مراجعه نكرده اند تا پايان مهرماه 

براي اين كار فرصت دارند.

مسکن

جزئياتطرح
براساس طرح ملي مســكن قرار است تســهيالت 75 تا 100ميليوني به 
متقاضيان داده شود كه در شــهرهاي بزرگ و كوچك رقم اين تسهيالت 
متفاوت خواهد بود. رقم اقساط وام 75ميليون توماني با سود 18درصد و 
بازپرداخت 12ساله، ماهانه 1 ميليون و 274هزار تومان و تسهيالت 100 
ميليون توماني نيز با شــرايط مذكور، 1 ميليون و 700هزار تومان است. 
همچنين براساس آنچه نرم افزار محاسبه اقساط بانك عامل بخش مسكن 
نشــان مي دهد، افرادي كه وام 100ميليون توماني دريافت مي كنند، در 
پايان سال دوازدهم با ســود 18درصد، 244ميليون و 670هزار تومان باز 
پس مي دهند كه به عبارت ديگر، فردي كه 100 ميليون تومان تسهيالت 
دريافت مي كند، پس از 12سال 5 .1 برابر آن را به عنوان سود به بانك مسكن 
بازپس خواهد داد. آن دســته از متقاضياني هم كه وام 75ميليون توماني 
با ســود 18درصد براي ثبت نام در اين طرح دريافــت مي كنند، در پايان 
سال دوازدهم 183ميليون تومان به بانك مسكن بازپس خواهند داد كه 

108ميليون تومان آن، صرفا سود اين تسهيالت خواهد بود. 
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در هفته اي كه بورس 
تهــران 6.7درصــد 
افــت كــرد، قيمت 
دالر و ســكه به ويژه 
ربع سكه با رشدهايي 
در بازه 4تا 32درصد 
مواجه شــدند. مطابق آمارها هفته قبل قيمت 
هر ربع ســكه 32.5درصد رشــد كــرد تا اين 
دارايي مبتني بر طال درصدر همه بازارها از نظر 
ميزان بازده قرار گيرد. شــنيده هاي خبرنگاران 
همشهري حاكي است: ربع سكه در حال تبديل 
به وســيله اي براي انجام مبادالت پولي در كف 

بازار است.
به گزارش همشــهري، بازارهاي موازي، هفته 
گذشــته روز هاي پر تالطمي را سپري كردند. 

از يك طرف رشد قيمت دالر و سكه ادامه يافت 
و قيمت هاي جديدي در اين بازارها ثبت شدكه 
در تاريخ اقتصاد ايران بي ســابقه است. از طرف 
ديگر شاخص بورس به جز يك روز دركل هفته 
نزول و سهامداران را با زيان هاي سنگيني مواجه 
كرد. در مبادالت هفته گذشــته قيمت هر دالر 
آمريكا دست كم 900تومان يعني رقمي معادل 
3درصد رشد كرد و براي نخســتين بار به فراتر 
از 30هزار تومان رســيد. ايــن باالترين قيمتي 
اســت كه تاكنون براي هر دالر آمريكا در تاريخ 
اقتصاد ايران ثبت مي شــود. اما اين همه ماجرا 
نيست؛ هفته قبل قيمت طال و سكه هم نرخ هاي 
بي ســابقه اي را ثبت كردند و شاخص بورس نيز 
يكي از ســنگين ترين نزول ها را از نظر »ارزش 

بازار« ثبت كرد. 

در مبادالت هفته قبل 450هزار ميليارد تومان 
معادل 15ميليارد دالر از ارزش بازار سهام كاسته 
شد كه بي سابقه ترين نزول تاريخي، از نظر كاهش 
ارزش سهام شركت ها، در طول يك هفته تلقي 
مي شود. به نظر مي رسد تحت تأثير اين نزول كه 
20مرداد ماه آغاز شده نقدينگي در حال خروج 
از بازار سهام به سمت ســاير بازار ها ازجمله طال 
و ارز اســت. به موازات نزول بورس، قيمت ها در 
بازار طال و ارز در حال رشد و به ثبت ركورد هاي 
اعجاب برانگيز و در عين حال دلهره آوري منجر 

شده است.

رشد32.5درصدي قيمت ربع سكه
شواهد نشــان مي دهد به موازات نزول بورس، 
از 19مرداد به اين ســو، 30هزار ميليارد تومان 
نقدينگي از كف ســامانه هاي مبادالت ســهام 
خارج شده و احتماال بخش عمده آن، وارد بازار 
طال و سكه شده اســت. از همين رو ميزان رشد 
قيمت سكه قابل مقايســه باساير بازارها و حتي 
دالرنيست. براســاس محاســبات همشهري، 
بيشترين رشــد قيمت ها در هفته قبل مربوط 
به ربع سكه بوده اســت. در طول هفته يادشده 
نرخ ربع ســكه 32.5درصد رشد كرده كه نشان 
مي دهد حجم تقاضا براي ربع ســكه به شــدت 

افزايش يافته است. 
بررسي ها نشان مي دهد سرمايه گذاران به دليل 
كاهش ارزش ريال و همينطــور احتمال وضع 
مقرراتي براي دريافت ماليــات از تراكنش هاي 
بيش از 5ميليارد تومــان در مبادالت بانكي در 
حال پيدا كردن يك ابــزار مبادالتي جايگزين 
براي انجام مبادالت پولي هستند و ربع سكه به 
يك وســيله مبادالتي براي فرارمالياتي به جاي 
پول تبديل شده است. همين موضوع ربع سكه را 
به راهبر يا ليدر بازارها تبديل كرده و حجم تقاضا 

براي ربع سكه را به شدت افزايش داده است. 
بعد از ربع ســكه، نيم ســكه با 17درصد رشد 
قيمت، بيشترين بازده را در هفته گذشته داشت 
و پس ازآن سكه طرح جديد با 13درصد افزايش 
قيمت در رتبه ســوم از نظر ميزان بــازده قرار 
گرفت. بازار ســهام نيز با 6.7درصد افت در قعر 
جدول از نظر بــازده بازار ها در هفته گذشــته 

قرار گرفت.

همشهري بازده بازارها در هفته گذشته را بررسي مي كند

در هفته گذشته ربع سكه با 32.5درصد رشد نرخ، در صدر همه بازارها از نظر بازده قرار گرفت
ربع سكه در صدر، بورس در قعر

بازارها

تابلوي بازده بازارها در هفته گذشته
درصدتغييرمقدار تغييرآخر هفتهابتداي هفتهنوع دارايي

40000005300000130000032.5ربع سكه)تومان(
70000008200000120000017.14نيم سكه)تومان(

1345000015200000175000013.01سكه طرح جديد)تومان(
126000013850001250009.92سكه طرح قديم)تومان(

324003395215524.79يورو)تومان(
29000299009003.1دالر نقدي)تومان(
29200301009003.08دالرآزاد)تومان(

28450288003501.23دالر صرافي ملي)تومان(
0.32-76-2387123795حواله دالر نيما)تومان(
6.71-108156-16115821503426شاخص بورس)واحد(

با دالري شــدن بازارهــا، اين 
روزها بازار خودرو نيز شــاهد 
ثبت قيمت هايي است كه به نظر 
نمي رســد در صــورت تداوم 
شرايط اقتصادي كنوني، روند 
رشد آن متوقف يا حتي تثبيت 
شود. مشاهدات خبرنگاران همشهري، بيانگر تداوم سونامي 
رشد قيمت ها در بازار خودرو است. عبور قيمت پرايد111 
از مرز 145ميليون و رسيدن نرخ پژو206 تيپ2 به بيش 
از 240ميليون تومان را در شــرايطي شــاهديم كه شيب 
افزايش قيمت در بازار خودروهاي مونتاژي به مراتب بيشتر 
از خودروهاي توليد داخل بوده؛ به نحوي كه قيمت ساندرو 
اســتپ وي اتوماتيك به مرز 600ميليون تومان رسيده و 
قيمت پژو2008 از مرز يك ميليارد تومان فراتر رفته است. 
اين افزايش قيمت ها موجب حذف خودروهاي مونتاژي از 
سبد خريد طبقه متوسط شده اســت. در بازار خودروهاي 
پرتيراژ داخلي نيز سير صعودي قيمت ها موجب كوتاه ماندن 
دست مشتريان كم درآمد از خريد اين خودروها شده است.

از كاهش عرضه تا افزايش قيمت 
آمارهاي ارائه شده خودروسازان در سامانه كدال بورس از 
رشد 10درصدي توليد خودروهاي سواري داخلي در نيمه 
نخست امسال با رســيدن به تيراژ توليد بيش از 405هزار 
دستگاه انواع خودروي ســواري در ايران  خودرو، سايپا و 
پارس خودرو، نسبت به مدت مشابه سال گذشته حكايت 
دارد. اين آمارها نشان مي دهد ايران  خودرو با توليد 208هزار 
دستگاه محصول تا پايان شهريور و رشد 40درصدي تيراژ 
توليد، بيشترين افزايش توليد را به خود اختصاص داده اما 
تيراژ توليد خودروهاي سواري در سايپا طي 6ماه نخست 
امسال روندي نزولي داشــته و دومين خودروساز ايران با 
توليد فقط 150هزار دســتگاه انواع خودرو در مقايسه با 
پارسال، 12درصد كاهش توليد داشــته است. همچنين 
پارس  خودرو تا پايان شهريور امسال 47هزار دستگاه خودرو 

توليد كرده كه در مقايسه با پارسال 1.3درصد كاهش توليد 
داشته؛ اين روند، شــكاف عرضه و تقاضا در بازار خودرو را 
تشديد كرده اســت. با توجه به وضع توليد و عرضه خودرو 
و عبور نرخ دالر از مرز 30هزار تومان، به نظر نمي رسد بازار 
خودرو در نيمه دوم امسال به ثبات و آرامش برسد؛ مگر آنكه 

نرخ ارز تثبيت شود و توليد و عرضه خودرو افزايش يابد.

رشد هفتگي و روزانه قيمت خودرو
افزايش دوبرابري قيمت برخي خودروهاي توليد داخل و 
رشد 2 تا 3برابري نرخ خودروهاي مونتاژي از ابتداي امسال 
تاكنون، چشم انداز قيمت ها را در بازار خودرو در طول نيمه 
دوم امسال تيره و تار كرده است. يك كارشناس بازار خودرو 
با اشاره به نزول بورس مي گويد: به نظر مي رسد قيمت خودرو 
در بازار احتماال بازهم افزايش خواهد يافت، البته افزايش 
قيمت ها به معناي رونق نيست، بلكه احتماال بازار خودرو 
در ماه هاي آينده بيش از پيش راكد خواهد شد. اميرحسين 
كاكائي رشد توليد و عرضه را پيش شرط بازگشت ثبات به 
بازار خودرو دانست و افزود: اگر با روي كار آمدن وزير جديد 
صنعت، بدهي خودروسازان به قطعه سازان پرداخت شود و 
توليد و عرضه رشد كند، شايد در 6ماه دوم امسال، شرايط 

براي تثبيت قيمت ها در بازار خودرو فراهم شود.

تابلوي سبز بازار خودرو در آغاز پاييز
قيمت پرايد111 از مرز 145ميليون عبور كرد و نرخ پژو206تيپ2 از 240ميليون تومان فراتر رفت 
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6- حرف نمي زند- متانت- نام 
گروهي از مبارزين شمال ايران 

در دوره مشروطه
7- دكان شــيريني پزي- از 

ارتفاعات كرمانشاه- بندگي
8- درخت كاري شده- كاميون 

حمل مايعات- تاراج
9- آقاي آلماني- عارف- نوعي 

آجر دانه درشت
10- يخ زير ناودان- بيشــتر- 

راستي و درستي
11- نوعي پوست دباغي شده- 
حاجت- غذاي اصلي خرس پاندا

12- گرد و مدور- قهرمان رمان 
بينوايان- نت اول

13- پدر علم فلســفه- زمين 
بي صاحب- مورد بحث

14- بله انگليسي- قهوه فوري- 
تئاتر

15- پاك- در گذشته مسئول 
برقــراري نظم در شــهر بود- 

شمشير دفاعي ژاپني
  

عمودي:
1- از ظــروف آزمايشــگاهي- 
مقدار كمــي از غــذا- بدترين 

نوع جرم
2- نام پيشين بنگالدش- سنت 

و آيين
3- سازمان همكاري اقتصادي- 

درمان- گلي زيبا
4- عبادتگاه- يك قســمت از 
صد قسمت چيزي- شهري در 

اصفهان
5- صحنه نمايش- روايت كننده- 

رودخانه اي در پاكستان
6- جنــگ احزاب- بررســي 
جزئيات يك موضوع- حشره اي 

خونخوار
7- شــتر تنــدرو- رســوم- 

سهل انگاري
8- اســب چاپار- قالــي بلند و 
كم عرض- آن را كه... نيســت ز 

عالم كم باد
9- پســت فطرتي- پرنده اي با 

پا هاي بلند- روحاني يهودي
10- ضربه سر در فوتبال- بازار- 

پابرجا بودن

11- خارپشت استراليايي- جاي 
بلند- مذكر

12- غيراختيــاري- لهجــه- 
تمام كننده

13- كشف رازي- كسي كه مال 
ديگري را به زور مي گيرد- ســر 

بي مو
14- از جنس الياف پنبه- رماني از 

ارنست همينگوي
15- دستگاهي در موسيقي اصيل 

ايراني- زورق- شاعر بافقي

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3762
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

187326495
564179832
239458716
621847359
753291648
498563127
912784563
846935271
375612984

متوسط

  6  3    2
 9  5   1  7
7 5      4  
 8 7 3      
         
     8 9 6  
 7      5 6
4  8   9  1  
2    1  8   928367541

314859627
756421983
567934218
843216759
192785364
685173492
279648135
431592876

ساده

متوسط

146937582
892564137
753821649
687395421
519642378
324178965
971483256
468259713
235716894

سخت

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

ساده

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

ميزان افزايش قيمت بازار برخي خودروهاي داخلي از ابتداي تابستان تا كنون  / قيمت ها/ ميليون تومان

قيمت ابتداي نام خودرو
ميزان افزايش قيمت قيمت روز قيمت پايان تابستانتابستان

از ابتداي تابستان
LX 12618020579سمند

12618021084پژو 405GLX  بنزيني
150210252102پژو پارس سال
137193242105پژو 206 تيپ2

5708771.150580پژو 2008
205315378178رنو پارس تندر
9213216573تيبا2 هاچبك
739811643پرايد 131

9213116876ساينا 
130210270140وانت زامياد گازسوز 

265383570305ساندرو استپ وي اتوماتيك 

   سايه تاثير رواني ماشه بر بازار ارز
در شرايطي كه روند رشد قيمت ها در بازارها شتاب گرفته؛ رئيس كل بانك مركزي در يادداشتي اينستاگرامي 
وعده داد: روند باثبات سازي بازارها ادامه خواهد يافت. رئيس كل بانك مركزي نوشت: مردم مطمئن باشند بانك 
مركزي بدون توجه به حواشي به تالش خود براي باثبات سازي بازارها و عبور مطمئن از آخرين مراحل فشار 
حداكثري ادامه خواهد داد. عبدالناصر همتي نوشت: بانك مركزي در اوج فشار حداكثري اجازه نداده واضعان 
تحريم به هدف اصلي خود در دو سال گذشته كه همانا فروپاشي اقتصاد كشور بود برسند. او ادامه داد: با افزايش 
نرخ ارز در چند هفته اخير كه در مورد داليل آن به موقع خود توضيح خواهم داد، هجمه هاي سازمان يافته و 
بعضا با هدف هاي خاص عليه بانك مركزي آغاز شده است. او تأكيد كرد:با وجود سختي ها و دشواري ها، كنترل 
نرخ ارز دغدغه مهم بانك مركزي است. رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: اين روزها بعد از طرح مكانيسم ماشه، 
اخباري در مورد قطع كامل ارتباط نظام مالي ايران مطرح مي شود. فارغ از قابليت عملياتي داشتن و ميزان تأثير 
عملي آن، متأسفانه تأثير رواني آن در بازار ارز سايه افكنده است درحالي كه در مقابل آن خبرهاي مثبتي از 
منابع مسدودي وجود دارد. او توضيح داد: روند عرضه و معامالت حواله هاي ارزي در بازار دوم در بستر سامانه 
نيما به خصوص 3ماهه اخير بهتر از قبل شده و صادركنندگان 8 ميليارد دالر از تعهدات ارزي 27 ميليارد دالري 
ايفا نشده خود را به تدريج به چرخه اقتصاد آورده و مانده تعهدات آنها به 19 ميليارد دالر كاهش يافته است. به 
نوشته رئيس كل بانك مركزي ميانگين وزني نرخ ارز نيما با روند كاهشي به محدوده 23 هزار تومان به ازاي هر 

دالر رسيده كه تأثير خود را به تدريج در نرخ هاي بازار نشان خواهد داد.

خودرو

قيمت فروش بعضي انواع آدامس در سوپر ماركت هاي تهران
قيمت - تومانمشخصاتبرند

10.000موزي -16عدديريلكس
8.000اكاليپتوس- 14گرمياوربيت
7.500سيب- 14گرمياوربيت
 P K5.500آبي- 14گرمي
P K 2.000زرد-6.4گرمي

2.000تا 2500-خرسي
10.000نعنايي- 16عدديريلكس 
26.500استيك نعنايي- بدون شكرويويدنت

29.000نعنايي- 12عدديفايو
30.500استيك هندوانه- 12عدديفايو

شيك؛ تنها آدامس زير 2هزار تومان 
تا هميــن چندوقت پيــش، آدامس ها 
ارزان ترين چيزهايي بودند كه مي شــد 
در سوپرماركت ها و دكه هاي روزنامه پيدا 
كرد. سكه هاي 100توماني و 200توماني 
كه ورافتاد، عــادت كرده بوديم خريد كه 
مي كنيم اگر بقيه پول كمتر از 500تومان 
باشد به جاي پول و سكه، آدامس خرسي از مغازه دار و دكه دار تحويل 
بگيريم. امروز ولي ديگر از اين خبرها نيســت، ســراغ آدامس را كه 
مي گيريم بايد خودمان را براي پرداخــت 10هزار تومان به باال آماده 

كنيم؛ چه ايراني باشد و چه خارجي. 
به گزارش همشــهري، گرچه آخرين افزايش قيمت عمده برندهاي 
معروف و پرطرفدار آدامس به 2 ،3ماه پيش بازمي گردد، اما در يك ماه 
اخير هم بازار اين كاال شــاهد تغييراتي بوده كه بارزترين آن افزايش 
قيمت آدامس خرســي بوده اســت. اين آدامس كه به دليل نداشتن 
طعم تند و تلخ و بافت بسيار نرم آن و البته عكس برگردان معروفش 
محبوب ترين آدامس براي كودكان ايراني در طول چند نسل شناخته 
مي شــود، در يك ماه اخير با افزايش 4برابري قيمت مواجه شده و از 
500تا 600تومان به 2هزار تا 2500تومان رســيده است. حاال ديگر 
تنها آدامسي كه مي توان با كمتر از 2هزار تومان خريد برند قديمي و 
معروف شركت مينو يعني شيك است كه با قيمت 500تا 700تومان 
فروخته مي شود.  هم اكنون هر بسته آدامس وايت كه از سال 88توسط 
گروه صنايع غذايي مينو توليد مي شــود  10هزار تومان قيمت دارد. 
قيمت آدامس هاي بايودنت از 4به 5هزار تومان رســيده است. البته 
آدامس هاي 30هزار توماني هم فراوانند و خريداران كمي هم ندارند. 
طعم هاي مختلف آدامس برند فايو كه يكــي از خارجي هاي موجود 
در بازار اســت با قيمت 29هزار تومان و انواع استيكي آن 30هزار و 

500تومان فروخته مي شوند. 
طبق آخرين آمار غيررسمي، مصرف ساالنه آدامس در كشور 45هزار 
تن با 500ميليارد تومان ارزش نقدي است كه 7هزار تن از اين ميزان، 
توليد داخل كشور است، اما نكته قابل توجه در اين ميان ميزان واردات 
است. براساس آمارهاي گمرك در زمان واردات قانوني، ساالنه حدود 
50هزار تن انواع آدامس به كشــور وارد مي شده كه به نظر نمي رسد 
ممنوعيت واردات در 2ســال اخير بازار را با كمبــود خاصي مواجه 

كرده باشد.

سوپرماركت
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در آستانه بازي امشب پرسپوليس و النصر، وزير ورزش عربستان قول 
داده در صورت پيروزي برابر نماينده كشورمان، به هر كدام از بازيكنان 
النصر 100هزار ريال سعودي)حدود 800ميليون تومان( پاداش بدهد. 
حاال كاري به كم  وكيف اين پاداش و اينكه تيم هاي ما دارند زور مي زنند 
اين پول ها را از دل خود مسابقات بيرون بياورند نداريم، اما انصافا اگر 
وزير ورزش ايران چنين كاري مي كرد، يك عده چه واكنشي نشان 
مي دادند؟ يعني مطمئن باشيد خودشان را به در و ديوار مي كوبيدند 
و همه شايستگي ها، سختكوشي هاي تيمي مثل پرسپوليس را زير 
سؤال مي بردند. 2سال پيش مسئوالن آموزش و پرورش در يك رفتار 
درست تصميم گرفتند بازي رفت فينال با كاشيما را در مدارس پخش 
كنند؛ فضايي درست شد كه انگار جنايت شده است. راستي كه بعضي 

از اين كري هاي رنگي از هر دو طرف، بيش از حد سخيف هستند.

»وزير ورزش« مدنظر يعني اين!

احمد ســعادتمند با همه تقاليي كه براي بقا در استقالل به خرج 
داد، نهايتا از اين ســمت بركنار شــد. او حتي تا 2ساعت پيش از 
انتشــار بيانيه هيأت مديره هم در حال صــدور حكم براي نفرات 
جديد بود و البته مي گوينــد بعد از بركناري هم مقابل انتشــار 
اين خبر روي ســايت رسمي باشــگاه مقاومت كرده است. به هر 
حال مديري كه در نخســتين روزهــاي كاري اش ترجيح داد با 
كمدين هاي استقاللي تلويزيون جلسه بگذارد، طبيعتا پاياني جز 
اين هم نمي توانست داشته باشد. از همه بدتر اينكه قبل از بركناري 
سعادتمند، استراماچوني مذاكره با او را تكذيب كرد و بعد از بركناري 
آقاي مدير هم الكس نوري مدعي شد توافقي با استقالل نداشته 
است! اين بدترين قطع همكاري ممكن براي سعادتمند بود. كاش 
حداقل او به وعده توليد پفك آبي كه انصافا ايده اقتصادي بدي هم 

نيست، عمل مي كرد.

پس پفك چي شد؟

خب البته افشــين پيروانــي در قطر براي پرســپوليس زحمت 
مي كشد و دست او هم مثل همه اعضاي تيم درد نكند، اما اينكه 
بعد از بخشودگي كارت قرمز سيامك نعمتي تيتر بزنند: »قرمزي كه 
به دست افشين پيرواني سبز شد« كمي اغراق آميز به نظر مي رسد. 
به هر حال جنــاب پيرواني زحمت كشــيدند و روي كارت قرمز 
غيرمنصفانه نعمتي اعتراض زدند. اگر هر عزيز ديگري هم در اين 
سمت قرار داشت، مخصوصا بعد از بخشودگي بن عطيه همين كار 
را مي كرد. با اين حال به نظر مي رسد تصميم اصلي را كنفدراسيون 
فوتبال آســيا گرفت و با بازبيني منصفانه تصاوير اجازه بازي را به 
نعمتي داد. خوب است در اين مورد به جاي تمجيد گل درشت از 
رفقاي مان، كمي در جهت تغيير انگاره هاي ذهني هواداران ايراني 
تالش كنيم؛ كساني كه باور كرده اند كنفدراسيون دشمن تيم هاي 

ايراني است و هميشه رفتارهاي تبعيض آميز انجام مي دهد.

به دست پيرواني سبز شد؟ واقعا؟

نكته بازي

بيش از يك سال و نيم اســت كه تصوير عادل فردوسي پور از تلويزيون 
ايران پخش نمي شود. در اين مدت به او كه در كنار اجراي برنامه موفق 
90، بهترين گزارشگر صداوسيما هم بود، اجازه گزارش بازي هاي فوتبال 
هم داده نشده، با وجود اين اغراق نيست اگر گفته شود نه تنها از ياد نرفته 
كه محبوبيتش بيشتر هم شده است. خودش در گفت وگويي كوتاه با 
همشهري مي گويد اينكه لطف مردم به او بيشتر شده، قسمت لذتبخش 
يك سال دوري اش از رسانه بوده اگرچه دوست داشته همچنان باشد و 

كارهايي را كه فكر مي كرد مي توانست تأثيرگذار باشد، انجام بدهد.

ديروز او 46ساله شد. يك روز قبل از تولدش، دوستانش با برپايي جشن 
كوچكي در هتل آكادمي، جايي كه هر پنجشنبه در يكي از زمين هاي 

كناري اش فوتبال بازي مي كند، غافلگيرش كردند.
مهمان ويژه اين غافلگيري، علي كريمي، ستاره بازنشسته تيم ملي فوتبال 
ايران بود. كريمي كه زماني به دليل حمايت فردوســي پور از كارلوس 
كي روش، گاه و بيگاه از او انتقاد مي كرد، برايش عطــر كادو آورده بود. 
سورپرايز بزرگ اما پيام ويدئويي ژردان شكيري، يكي از بازيكنان ليورپول، 
تيم محبوب فردوسي پور  بود. ميشائيل سالگادو، ستاره سابق تيم رئال 

مادريد هم كه چندبار به تهران آمده، ويدئوي مشــابهي منتشر كرد و 
تولد عادل فردوســي پور را تبريك گفت.توجه به عادل فردوسي پور در 
شرايطي است كه جانشين او محمد حسين ميثاقي، همچنان زير تيغ تيز 
انتقادات است. حتي حضور پررنگش در اغلب برنامه هاي فوتبالي شبكه 3 
هم نتوانسته كمك زيادي به او بكند.ديگر گزارشگران و مجريان ورزشي 
صداوسيما هم حال و روزشان چندان بهتر از ميثاقي نيست. پيمان يوسفي 
كه در كنار جواد خياباني، محمد سيانكي و عليرضا عليفر بعد از گزارش 
هر بازي، بارها در شبكه هاي اجتماعي مورد انتقاد قرار مي گيرد، ديروز در 

برنامه ورزش و مردم بدون اشاره به نام فردوسي پور گفت: »دوست دارم 
ليونل مسي تولدم را تبريك بگويد، ان شــاءاهلل اين اتفاق بيفتد.« او اين 
جمله را به شوخي گفت اما قابل كتمان نيست كه در صداوسيما همچنان 
همه تحت تأثير نام فردوسي پور هستند، حتي اگر يك سال و نيم از آخرين 
حضورش گذشته باشد.عادل فردوسي پور، ديروز در حاشيه جشن تولدش 
توضيح داد كه برنامه اي كه قرار است براي تلويزيون هاي اينترنتي بسازد، با 
شروع فصل جديد ليگ برتر روي آنتن خواهد رفت. او گفت اسم اين برنامه 

برخالف گمانه زني ها نه »99« است و نه »نود نو«.

درحالي كه مجله فرانس فوتبــال از اعالم برنده توپ 
طالي فوتبال اروپا به خاطر كرونــا انصراف داده، يوفا 
بهترين بازيكنــان و مربي ســال را انتخاب كرد و 
اين بدشانســي لواندوفســكي بود كه غير از 
جايزه بهترين بازيكن يوفا نتوانست براي 
نخســتين بار توپ طال را هم به دست 
آورد. 80مربي)شامل 32مربي حاضر 
در مرحله گروهي فصل 2019/20 
ليگ قهرمانان اروپا و 48مربي حاضر 
در مرحله گروهي فصل 2019/20 ليگ اروپا(، 
در كنار 55خبرنگار، بهترين بازيكن فصل گذشــته 
اروپا را انتخاب كردند كه لواندوفســكي بــا اقتدار و 
فاصله 367امتيازي نســبت به دي برويــن كه دوم 
شــد)437مقابل 90امتياز( بازيكن سال شد. مسي در 
بدترين سال فوتبالي اش با 53امتياز مشتركا با نيمار در رده 
چهارم ايستاد و رونالدو با 25امتياز دهم شد. همه جايزه ها به 
بايرن مونيخ رسيد غير از دي بروين كه بهترين هافبك سال 
شد. لواندوفسكي بهترين بازيكن و بهترين مهاجم، نوير بهترين 
دروازه بان، فليك بهترين سرمربي، دروگبا برنده جايزه ويژه و از همه 
عجيب تر جايزه بهترين مدافع سال بود كه به كيميش رسيد، بازيكن 
بايرن مونيخ كه در تمام طول فصل به جاي دفاع 
راست، در پست هافبك دفاعي به ميدان رفته 

بود. قرعه كشي ليگ قهرمانان اروپا هم انجام شد كه مثل هميشه گروه مرگ و گروه آب 
خوردن داشتيم. طبق معمول منچسترسيتي قرعه آسان را برداشت.
گروه A : بايرن مونيخ، اتلتيكو مادريد، سالزبورگ و لوكوموتيو مسكو

گروه B: رئال مادريد، شاختار دونتسك، اينتر و بورسيا مونشن گالدباخ
گروه C: پورتو، منچسترسيتي، المپياكوس و المپيك مارسي

گروه D: ليورپول، آژاكس، آتاالنتا و ميتيولن
گروه E: سويا، چلسي، كراسنودار و رِن

گروه F: زنيت، بورسيا دورتموند، التزيو و كلوب بروژ
گروه G: يوونتوس، بارسلونا، ديناموكيف و فرانس واروژ

گروه H: پاري سن ژرمن، منچستريونايتد، اليپزيش و استانبول 
باشاك شهير

  مدافع عنوان قهرماني يعني بايــرن مونيخ با اتلتيكو افتاد. 
اتلتيكو فصل قبل مدافع عنوان قهرماني )ليورپول( را حذف كرده 

بود و در سال هاي اخير يك بار هم سابقه حذف بايرن را دارد اما 
گروه به قدري مناسب است كه هر دو صعود خواهند كرد.

  رئال به تيمي خورد كه از آن خاطره خوشــي ندارد. اينتر از معدود 
تيم هاي اروپايي است كه آمار بهتري در رويارويي ها با رئال مادريد دارد؛ 
7برد، 6باخت و 2تساوي. اشرف براي نخســتين بار مقابل رئال بازي 
مي كند و يوويچ هم به هر سه حريف رئال در اين گروه سابقه گلزني دارد.

  كراسنودار روسيه و ميتيولن دانمارك براي نخستين بار در تاريخ خود 
به مرحله گروهي ليگ قهرمانان راه يافته اند. خوشحالي هواداران تيم 

دانماركي بعد از اعالم قرعه ها به ترس تبديل شــد. آنها در گروه مرگ با 
ليورپول، آژاكس و آتاالنتا افتاده اند و از همين االن بايد خودشان را براي كيسه 

گل شدن آماده كنند. كراسنودار كمي خوش شانس تر بود و در گروه سويا، 
چلسي و رن فرانسه افتاد.

  براي نخستين بار مســي و رونالدو در مرحله گروهي با هم روبه رو 

خواهند شد. آنها نخستين بار در سالي كه رونالدو در منچستر بود و نخستين توپ طاليش را 
با فتح ليگ قهرمانان به دست آورد در مرحله حذفي به هم خورده بودند )2007/08( كه 
رونالدو رفت و برگشت را يك هيچ برد و صعود كرد. در 2رويارويي بعدي مسي برنده بود؛ يك 
سال بعد در فينال كه بارسا 2 هيچ من يونايتد را برد و يك بار در ال كالسيكوي اروپايي 
فصل 2010/11 كه مسي و يارانش رئال را در مجموع رفت و برگشت 3بر1 شكست 
دادند. يك زنگ تفريح هم براي اين دو فوق ستاره ترتيب داده شده تا مقابل فرانس 
واروش مجارستان تمرين گلزني كنند. در رويارويي هاي گذشته در تمام 
رقابت ها مسي 16و رونالدو 10بار برنده بوده اند و 9بازي هم با تساوي 
به پايان رسيده؛ مسي 22گل و رونالدو 19بار به تيم مقابل هم 

گل زده اند.
  ســردار آزمون با زنيت هم در قرعه ساده اي قرار 
گرفت. البته قرعه فصل قبل آنها هم ساده بود اما از 
همان گروه ســاده تيم هاي ليــون و اليپزيش به 
نيمه نهايي ليگ قهرمانان فصل قبل راه يافتند. طارمي با 
پورتو هم قرعه نسبتا خوبي داشت و در گروه من سيتي، مارسي و المپياكوس 

قرار گرفت كه به نظر مي رسد اين تيم شانس دوم صعود از گروه باشد.
  برنامه بازي ها

يوفا موافقت كرد كه بنا به صالحديد فدراسيون هاي كشورهاي عضو در مسابقات 
اين فصل هر باشگاه از 30درصد ورزشگاه اختصاصي خود براي حضور تماشاگران 
استفاده كند. البته هواداران تيم هاي ميهمان حق حضور در ورزشگاه حريف را ندارند.

مرحله گروهي: 29 و 30 مهر، 6 و 7 آبان، 13 و 14 آبــان، 4 و 5 آذر، 11 و 12 آذر، 
18 و 19 آذر

 مرحله يك هشتم: 29 و 30 بهمن، 5 و 6 اسفند، 19 و 20 اسفند، 26 و 27 اسفند
 مرحله يك چهارم: 17 و 18 فروردين، 24 و 25 فروردين
 مرحله نيمه نهايي: 7 و 8 ارديبهشت، 14 و 15 ارديبهشت

 فينال: 8 خرداد در استاديوم آتاتورك استانبول.

رازورمزهاييكمحبوبيتبيپايان
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  2 ابرستاره رو به پايان دنياي فوتبال   با هم در يك گروه افتاده اند

   گزارش همشهري از جشن تولد 46 سالگي عادل فردوسي پور؛ مردي كه حتي در روزگار دوري از تلويزيون هم ستاره هاي بزرگ فوتبال دنيا برايش پيام ويدئويي  مي فرستند
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محمد زارعي|  مدت هاســت از سعيد عزت اللهي خبري 
نيست و كمتر از او خبر يا مصاحبه اي در رسانه ها مي بينيم. 
هافبك دفاعي ملي پوش كشورمان كه همچنان تحت 
قرارداد روستوف روسيه است، سال گذشته قرضي به تيم 
ردينگ در چمپيون شيب انگليس پيوست و درحالي كه 
دوران خوبي را سپري مي كرد با يك مصدوميت سخت 
مواجه شد. او بعد از بهبودي و رهايي از آن آسيب ديدگي 
سنگين، در انتقالي كه كسي انتظارش را نداشت به تيم 
وايله دانمارك رفت. اين انتقال به اين دليل غيرمنتظره بود 
كه  پيش از اين هيچ بازيكني از ايران به دانمارك نرفته بود 
و ليگ اين كشور براي يك ملي پوش ايراني با سابقه بازي 
در جام جهاني كمي كوچك به نظر مي رسيد. اما خود سعيد 
اعتقاد دارد با توجه به پيشنهادهايش انتخاب خوبي كرده 
است. عزت اللهي در گفت وگو با همشهري ورزشي به همه 

سؤاالت در اين باره پاسخ داده است.

  خيلي از عالقه مندان فوتبال از خودشان 
مي پرسند چه شد كه سعيد عزت اللهي تصميم گرفت 
به ليگ دانمارك و تيم وايله برود؟ علت اين انتخاب 

چه بود؟
فكر مي كنم با توجه به پيشنهادهايي كه بود انتخاب درستي 
كردم. نياز به جايي داشــتم كه بتوانم توانايي هايم را بيشتر از 
گذشته نشــان دهم. با توجه به صحبت هايي كه با مسئوالن 

باشگاه وايله داشتم ديدم اينجا براي بازي كردن و قدم برداشتن 
به سمت اهدافم، شرايط خوبي مهيا است. ضمن اينكه مسئوالن 
وايله هم توانستند رضايت باشگاه روستوف را جلب كنند و به اين 

ترتيب به وايله پيوستم.
  حدود 2ســال به داليــل مختلف بازي 
نمي كردي اما انگار شرايط ات در تيم وايله خوب است؟

فكر نمي كنم مدت دوري ام از ميادين 2سال بوده باشد چون بعد 
از جام جهاني به باشگاه ردينگ انگليس رفتم و آنجا شرايط خيلي 
خوبي داشتم. در همه بازي ها داشتم فيكس بازي مي كردم و 
متأسفانه يك مصدوميت پيش آمد كه بيشترين ضربه را به من 
زد. حدود 8ماه تا يك سال از فوتبال دور بودم و در برگشت به ليگ 
بلژيك رفتم كه متأسفانه آنجا در حقم كم لطفي شد و در مسير 
پيشرفت فوتبالي ام وقفه افتاد. اما حاال اميدوارم در فصل جديد 

روزبه روز پيشرفت كنم و به اهدافي كه دارم برسم.
  با همان مصدوميت از تيم ملي هم مدتي دور 
افتادي و در تيم ويلموتس هم حضور بسيار كمرنگي 
داشتي. حاال كه اســكوچيچ آمده فكر مي كني به 

تيم ملي برگردي؟
قطعا همه تالش من هميشه اين بوده كه بتوانم به تيم ملي كشورم 
خدمت كنم. به عنوان يك ايراني و مانند يك سرباز هميشه براي 
تيم ملي كشــورم همه وجودم را گذاشته ام. حاال در آن مقطع 
نظر سرمربي تيم ملي اين بود كه من ،  عليرضا جهانبخش، امير 

عابدزاده و چند بازيكن ديگر كه چندين سال بود براي تيم ملي 
زحمت كشيده بوديم يكي دو اردو دعوت نشويم. دقيقا نمي دانم 
معيارهاي ويلموتس چه بود كه ما را نخواست. البته نتايجي هم 
كه رقم زد فكر مي كنم خودش گوياي درستي يا نادرستي اين 
تصميمات بوده كه همچنان هم متأسفانه مشكالتش گريبان 

فوتبال ما را گرفته است.
  نظرت راجع به اسكوچيچ چيست؟

اسكوچيچ چه در دوره مربيگري و چه در زماني كه فوتباليست 
بوده در باشگاه هاي معتبري كار كرده، بنابراين حتما از شرايط 
موجود درك خوبي دارد. من هم اميدوارم با عملكرد خودم نظر 
ايشان را جلب كنم. ان شاءاهلل همه دست به دست هم بدهيم كه 
تيم  ملي بتواند دوباره به جام جهاني صعود كند و نتايج اخير را هم 

از ذهن ها پاك كنيم.
  در مورد انتخاب هاي باشگاهي ات هميشه 
بحث هايي مطرح است. اگر شرايط به گذشته برگردد 
آيا حاضري باز هم با يك قرارداد عجيب و غريب به تيم 

روستوف بپيوندي؟
انتخاب هايي كه داشتم با توجه به پيشنهادهايي كه روي ميز بود 
در آن مقطع بهترين انتخاب ها بودند. قطعا شما بايد هميشه در 
مورد چيزهايي كه وجود خارجي دارد صحبت كنيد نه براساس 
شايعاتي كه در نقل وانتقاالت وجود دارد. درباره روستوف هم 
فكر مي كنم انتخاب اين تيم در يك زماني براي من خيلي خوب 

بود چون در ليگ قهرمانان بازي كردم و در ليگ اروپا توانستم 
مقابل تيم هاي بزرگ بازي كنم. نايب قهرماني روسيه را با اين 
تيم به دســت آوردم كه فكر مي كنم نخستين نايب قهرماني 
تاريخ شان بود. همانطور كه گفتم خوبي هايي براي من داشت 
ولي از يك جايي به بعد يك سري مشكالت بين من و مسئوالن 
باشــگاه به وجود آمد. يك اختالف نظرهايي پيش آمد و كارم 
سخت شد. بعد از آن به ردينگ انگليس رفتم كه انتخاب عاقالنه 
و خيلي خوبي بود ولي متأسفانه اين مصدوميت يك مقدار من را 
عقب انداخت. البته من هميشه مي گويم گذشته براي گذشته 
اســت و من االن به تنها چيزي كه فكر مي كنــم، زمان حال و 

پيشرفتم است.
 تو در اسپانيا، روسيه، انگليس، بلژيك و 
حاال دانمارك حضور داشته اي. درباره تفاوت سطح 

فوتبال و ليگ اين كشورها چه نظري داري؟
ليگ هر كشوري قطعا سبك و استايل خاص خودش را دارد و 
تفاوت كيفي هم بين اين ليگ ها هست. اما به نظرم براي يك 
بازيكن ايراني همه اين ليگ ها در سطحي هستند كه به رشد 

بازيكن كمك كنند و سطح او را باالتر ببرند.
    امســال از تيم هــاي داخلي هم 

پيشنهاد داشتي؟
نه، پيشنهادي نداشتم.  خودم هم هدفم نبود به ليگ ايران بيايم 

و مي خواستم فوتبالم را در اروپا دنبال كنم.

عزتاللهي:باگزينههاييكهداشتم
انتخابمخوببود

  نمي دانم معيارهاي ويلموتس چه بود اما نتايج نشان داد كه او تا چه حد 
درست عمل كرده است

بهروز رســايلي| شايد روزي كه پرسپوليس 
براي حضور در ادامه ليگ قهرمانان آســيا 
راهي قطر شــد، كمتر كسي تصور مي كرد 
سرخپوشان آخرين تيمي باشند كه دوحه 
را ترك مي كنند. حاال اما اين اتفاق رخ داده 
و پرسپوليس و النصر به فينال مسابقات در 
غرب قاره راه يافته اند. طبيعتا آنها و حريف 
عربستاني آخرين تيم هايي هستند كه از قطر 
خارج مي شوند. در اين ميان اميدواريم تيمي 
كه با لبخند در فرودگاه دوحه حاضر مي شود، 
پرسپوليس باشد. اميدواريم ترك قطر، براي 
سرخپوشان شايسته ايراني به معناي ترك 
مسابقات نباشد. آنها اگر بازي امشب را ببرند، 
29آذر به مصاف نماينده شرق آسيا خواهند 
رفت و احتمال چشمگيري وجود دارد كه 
نخستين قهرماني پرسپوليس در تاريخ ليگ 
قهرمانان آسيا از راه برسد. و اما 4نكته در 

مورد بازي امشب بخوانيد.

1  پرســپوليس در طول دوران حضورش در 
قطر، به خوبي از خاصيت تورنمنتي اين دوره از 
ليگ قهرمانان آسيا استفاده كرد. شكل متمركز 
برگزاري مســابقات، باعث شــد پرسپوليس 
به تدريج بهتر و بهتر شود. ما اين تجربه را قبال 
زياد داشته ايم. شايد يكي از مشهورترين مثال ها 
در مــورد بهبود تدريجي تيــم، مربوط به جام 
ملت هاي2004 آسيا باشــد. تيم ملي ايران در 

آن مسابقات در مرحله گروهي 2تساوي بد مقابل 
عمان و ژاپن به دست آورد و به سختي از گروهش 
باال رفت، امــا تيم كشــورمان در برتري 4بر3 
مقابل كره جنوبي، يكي از بهترين نمايش هاي 
تاريخ فوتبال ايران را ارائه داد و در برابر چين هم 
بدشانس بود كه با يك بازيكن كمتر، در ضربات 
پنالتي اوت شد. در اين مسابقات هم همين اتفاق 
براي پرسپوليس رخ داده است. نمايش هاي پخته 
و ممتاز اين تيم برابر شارجه، السد و پاختاكور 
قابل مقايسه با بازي ها برابر تعاون و دحيل نيست. 
پرسپوليس حاال كامال جاافتاده و باور كرده كه 
قادر به كسب موفقيت نهايي است. مجموعه اين 

موارد ما را به بازي با النصر اميدوار مي كند.
2  اين بازي نبرد 2 تيم با ساختارهاي دفاعي 
قدرتمند است. هر دو تيم در اين زمينه شرايط 
مشابهي دارند. هم پرسپوليس و هم النصر در 
كل مســابقات مجموعا فقط 5گل خورده اند و 
دروازه آنها در رقابت هاي حذفي باز نشده است. 
پرسپوليس بعد از وقفه كرونايي تنها يك گل از 
روي نقطه پنالتي برابر الدحيل دريافت كرده و 
النصر هم در بازه زماني مشابه 2گل خورده است. 
بنابراين قاعدتا بايد شاهد يك نيمه نهايي كم گل 
باشيم. به اين ترتيب مهاجمان 2تيم بايد نهايت 
استفاده را از موقعيت هاي به وجود آمده ببرند. 
تيزهوشي و فرصت طلبي آنها سرنوشت اين بازي 

را مشخص مي كند.

3  هم پرسپوليس و هم النصر مسابقه قبلي شان 
را 2بر صفر و تقريبا آسان برده اند. بنابراين 2تيم 
توانايي جسماني خوبي براي حضور در مسابقه 
امــروز دارند. با اين حال پرســپوليس صاحب 
انگيزه هاي مضاعف مالي هم هســت. قرمزها 
تا كنون ميزان جوايــز نقدي شــان را به عدد 
760هزار دالر رسانده اند. آنها اگر بازي امشب 
را ببرند، ضمــن افزودن 50هــزار دالر به رقم 

مزبور، جايزه 2 يا 4 ميليــون دالري قهرماني 
در آســيا را هم براي خودشــان رزرو خواهند 
كرد. اين يك عدد جادويي، بــراي عبور از كوه 
بحران ها و بدهي هاي باشگاه است. يك انگيزه 
قوي جانبي براي پيروزي بر تيمي كه باالتر از 
 اين ارقام، فقط خرج قرارداد يــك بازيكن آن

 مي شود.
4  همانطــور كه از ابتدا پيش بيني مي شــد، 

ايــن دوره از ليگ قهرمانان آســيا يك فرصت 
استثنايي براي موفقيت نمايندگان كشورمان 
بود و چه خوب كه پرسپوليس توانسته تا اينجا 
خودش را باال بكشد. برگزاري مسابقات به صورت 
تك بازي، معاف از رنج سفرهاي پرشمار و بازي 
در زمين ثالث، موقعيــت فوق العاده اي بود كه 
سرخپوشان قدرش را دانستند. خبر بهتر اينكه 
فينال رقابت هاي امسال هم به صورت تك بازي 

به ميزباني تيم غرب آسيا خواهد بود. بنابراين اگر 
پرسپوليس فاتح مسابقه امشب باشد، در فينال 
هم از قاره پيمايي معاف خواهد بود. سرخپوشان 
2سال پيش بيشترين آســيب را از ناحيه سفر 
طوالني به ژاپن براي بازي با كاشــيما متحمل 
شدند. فينال امسال اما جان مي دهد براي بردن 
جام؛ مشروط به اينكه پرسپوليس ايران، امشب 

جلوي النصر عربستان را بگيرد.

فينال؛سوغاتقطر؟
4نكته در مورد نيمه نهايي سرنوشت ساز پرسپوليس
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محمدباقر قاليباف، رئيس 
مجلــس در دومين مقصد مجلس

سفرهاي استاني اش راهي 
مازندران شد و مانيفست اجرايي اش براي 
گره گشايي از بن بســت ها را با تأكيد بر 
»آنچه مردم مي خواهند« تشريح كرد. او و 
سيدابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضاييه در 
روزهايي كه حسن روحاني، رئيس جمهور 
امور كشــور را با ويدئوكنفرانس هايي از 
پاستور اداره مي كند؛ اســتان به استان 
راهي مي شــوند و در همين سفرها نقد 
دولت و آنچه مديريت ناكارآمد مي نامند، 
مـحـــور اصـــلي سـخـنرانـي هـــا و 

گفت وگوهايشان است.
شــنيدن حرف مردم و گام برداشــتن 
براي حل مشــكالت مردم هسته اصلي 
استراتژي اجرايي قاليباف است كه شائبه 
ورود او بــه كارزار انتخابــات را تقويت 
مي كند و نشــان مي دهد ميــل رئيس 
مجلس به امور اجرايي بيش از اختياراتي 
اســت كه وي در حيطــه كار خود يعني 
قانون نويسي و نظارت بر اجراي آن دارد. 
قاليباف در نخستين سفرهاي استاني اش 
قريب به يك ماه پيش راهي خوزســتان 
شده بود؛ ســفري پرحاشيه كه نخستين 
زمزمه هاي كانديداتوري او براي انتخابات 

1400را رسميت بخشيد.
سفر او به مازندران با سفرش به خوزستان 
تفاوت هاي جدي داشــت. وي در جمع 
خوزســتاني ها پاي درد دل آنها نشست 
و تصاويري كه از ديدارهــاي مردمي او 
رسانه اي شــد خبر از همنوايي قاليباف 
با مردم برســر اوضاع بد معيشتي، فقر و 
بيكاري مردم خوزستان مي داد؛ سفري 

كه عنوان نظارت ميداني به خود گرفت.
رئيس مجلس اما در ديــار مازني ها هم 
نقدها و كاســتي ها را بيان كرد و هم  راه 
چاره آنها را به ســبك و روش مديريتي 
خودش شــرح داد و دولــت را به خاطر 

كاستي ها هدف انتقاد قرار داد.
هرچند قاليباف در رداي رئيس مجلس 
تأكيد دارد اين ســفرها جنبه تبليغاتي و 
سياسي ندارد و براساس وظيفه نظارتي 
مجلس و نقــش پيگيري امور كرســي 
نمايندگي است اما تقويت بيش از پيش 
احتمال كانديداتوري او در سيزدهمين 

دوره انتخابــات رياســت جمهوري - كه 
قرار است خردادماه 1400برگزار شود - 
برچسب تبليغاتي و انتخاباتي را ضميمه 

تحركات اخير او كرده است.

قاليباف در جمع مازني ها چه گفت
انتقــاد از نشــنيدن صداي مــردم در 
رســيدگي به مشــكالت، رفع مشكالت 
مردم در لواي قانون نويسي، گام برداشتن 
به ســوي قانون محوري بــه جاي قانون 

آرزوگونــه و همصدايي با مــردم در نقد 
دولــت مهم تريــن محــوري ســخنان 
رئيس مجلس در ســفرش به مازندران 
بود. او در سخناني پيشــرفت كشور در 
عرصه هاي مختلف را در گرو خداباوري و 
مردم محوري دانست و با انتقاد از كاهش 
افسارگسيخته ارزش پول ملي تأكيد كرد: 
وقتي ارزش پول ملي لجام گسيخته است 
تحــول در اقتصاد شــكل نمي گيرد زيرا 

شرط اول توسعه ثبات در اقتصاد است.

انتقادات قاليباف در دومين سفر استاني خود از مديريت دولتي و كاهش ارزش پول ملي

دولت سيزدهم و مجلس يازدهم در برنامه ريزي ها بايد به سرنوشت مردم توجه كنند

رئيس مجلس در سفر به مازندران گفت كه دولت ارزش پول ملي را رها كرده است.   عكس: خانه ملت

ما دولت نيستيم
در حاشيه سياست

  عده اي مي خواهند مشاركت كم شود
يك عضو حزب اصالح طلب اتحاد ملت مي گويد: دلسردي مردم مانند 
سمي مهلك همه  چيز را مسموم مي كند. مرتضي مبلغ به اعتمادآنالين 
گفته كه نتيجه انقباض موجود در جامعه و سرخوردگي مردم، برگزاري 
انتخابات در فضايي به شدت يك طرفه و غيررقابتي و محروم كردن يك 
جناح ريشه دار سياسي خواهد بود كه بي شك خسارت هايي گزاف به 
بار خواهد آورد. به گفته مبلغ، گروهي تندرو كه ماهيت شان براي همه 
روشن شده است، همچنان عالمانه و عامدانه مي خواهند مشاركت كم 
شود تا بلكه بتوانند در انتخاباتي كم رأي خودشان را پيروز انتخابات 
ببينند. آنها حتي هر كاري كه الزم باشــد انجام مي دهند تا مردم از 

تأثيرگذاري رأي شان مأيوس شوند و به صندوق رأي پشت كنند.

  رايزني  پايداري ها با رئيسي، جليلي، فتاح و نيكزاد!
حميدرضا ترقــي از فعاالن سياســي اصولگرا درباره قطعي شــدن 
نامزدي سيدابراهيم رئيسي در انتخابات رياست جمهوري به نامه نيوز 
گفت: پايداري ها دنبال اين مسئله بودند، با آقاي رئيسي صحبت كردند 
و درخواست دادند، اما تا به حال پاسخ مثبتي نشنيده اند؛ بنابراين اينها 
بحث و صحبت هاي داخل جبهه پايداري است كه مطرح مي شود، اما 
داخل شوراي ائتالف تا به حال چنين بحثي نشده است. ترقي گفته كه 
عالوه بر رئيسي، جبهه پايداري با سعيد جليلي، نيكزاد و پرويز فتاح نيز 

صحبت انتخاباتي داشته است.

  نقدي: فرماندهان سپاه لندكروز سوار نبودند
سردار محمدرضا نقدي، معاون هماهنگ كننده سپاه در گفت وگويي 
با برنامه »بدون توقف« با اشاره به مستند موسوم به كودتاي خزنده كه 
روايت ناقصي از اعتراض جمعي از فرماندهان سپاه به مديريت جنگ 
و شخص محسن رضايي را بازخواني كرده بود گفته است: در دوره اول 
سپاه يك سري افراد ترسو فكر كردند در سپاه حلوا پخش مي كنند و 
آمدند كه شهرت كسب كنند، نفوذ پيدا كنند و تا جنگ آغاز شد شروع 
كردند به مخالفت و االن هم رفتند خارج از كشور براي خودشان دار 
و دســته راه انداخته اند؛ اينها آدم هاي بزدلي بودند كه حتي در يك 
صحنه عمليات حاضر نشدند، نقل قول هاي اين افراد كه قابل استناد 
نيست، هيچ كدام در دل جنگ نبودند و حتي پاي شان به جبهه نرسيد 
و از همان اول شــروع كردند به انتقاد. وي در پاسخ به اين مطلب كه 
»نقل قولي هم از آقاي منتظري مبني بر وجــود كودتاي خزنده در 
سپاه وجود دارد كه يك سري از افراد لندكروز سوار بودند و يك سري 
از افراد رفتند در دل جنگ«، گفت: كدام فرماندهان لندكروز ســوار 
بودند؟ اينها حرف هاي يك سري آدم نق زن است، سپاه از روز اول يك 
مديريت مردمي داشته و روابط باز بين فرماندهان و بدنه برقرار بوده، 
هميشه بچه ها انتقادات شان را مي كردند، االن هم مي كنند و بحث ها 
اقناعي پيش مي رود. وقتي مي خواستند در جنگ عمليات كنند مثل 
ساير نيروهاي مسلح دنيا نبود كه فرمانده به جمع بندي برسد و اعالم 
كند، در تمام اين جلسات فرماندهان رده هاي پايين تر شركت و با هم 

بحث مي كردند، همينطور نمي پذيرفتند؛ حتي قهر و آشتي مي شد.

كافه مجلس

  مخالفت با اصالح قانون انتخابات 
محمد جواد كوليوند، معاون پارلماني وزارت 
كشــور از مخالفت ايــن وزارتخانــه با طرح 
نمايندگان مجلس براي اصالح قانون انتخابات 
رياست جمهوري خبر داد. او با اشاره به تدوين 
طرح اصالح قانون انتخابات رياست جمهوري 
از سوي نمايندگان و تصويب آن در كميسيون 
شوراهاي قوه مقننه، گفت: نظر وزارت كشور 
درباره اصالح قانون انتخابات، روي اليحه جامع 
انتخابات است. وي با بيان اينكه وزارت كشور 
به صورت رســمي نامه اي را به رئيس مجلس 
براي قرار گرفتن اليحه جامــع انتخابات در 
دســتور كار مجلس واصل داشته است، ادامه 
داد: در اليحه جامع انتخابات، قوانين مربوط به 
انتخابات مجلس، رياست جمهوري و شوراهاي 
اسالمي شهر و روستا مورد بررسي قرار گرفته 

و ايرادات آنها برطرف شده است.

  كرونايي شدن 3نماينده در آخرهفته
نتيجه تســت كروناي مهدي عيســي زاده، 
نماينــده ميانــدوآب و رئيس كميســيون 
اجتماعي، عزت اهلل اكبري تاالرپشتي، نماينده 
تهران و رئيس كميســيون صنايــع و معادن 
و روح اهلل متفكــرآزاد، عضو هيأت رئيســه و 
نماينده تبريز، آذرشــهر و اسكو در آخر هفته 
گذشته مثبت اعالم شد و هر سه به فهرست 
نمايندگاني كه به كرونا مبتالشــده اند اضافه 
شدند. به گزارش همشهري، در هفته هاي اخير 
به صورت ميانگين خبر ابتالي يك تا دونماينده 
به كرونا رسانه اي مي شود. طي قريب به 5 ماه 
از روي كار آمــدن مجلس يازدهــم تاكنون 
36نماينده كرونايي شده اند و عيسي جعفري، 
نماينده كبودرآهنگ بر اثر اين بيماري جان 

باخته است.

  ديوان محاسبات جديد در راه است؟
حسينعلي حاجي دليگاني، عضو هيأت رئيسه 
مجلس خبر از تشــكيل »ديوان محاسبات« 
جديد براي نظارت بر بودجه شهرداري ها داده 
است. حاجي دليگاني به برنا گفته در نشست 
اخير رئيس، اعضاي هيأت رئيسه و همچنين 
روســاي كميســيون هاي تخصصي مجلس 
ديدگاهي مطرح شــد مبني بر اينكه ديوان 
محاسبات فعلي نمي تواند مسئوليت نظارت بر 

اعتبارات و هزينه هاي شهرداري ها را بپذيرد.

رئيــس مجلــس  در ديار 
مازني هــا هــم نقدهــا و 
كاســتي هاي مديريتی را به 
روی دولــت آورد و راه چاره 
آنها را بــه ســبك و روش 
مديريتي خودش شرح داد 
و دولت را به خاطر كاستي ها 

هدف انتقاد قرار داد

او در نشســتي مشــترك بــا مجمــع 
نماينــدگان و همچنيــن مديــران كل 
اســتان مازندران به بررسي نظام مسائل 
اين استان پرداخت و با بيان اينكه امروز 
موظف هســتيم حرف مــردم را بزنيم و 
در اين راســتا گام برداريم، گفت: بدون 
شك نداشتن برنامه مشخص سبب شده 
شاهد مشكالت كنوني باشــيم و ريشه 
نداشتن برنامه نيز سوء مديريت است لذا 
مشكالت مرتبا دست به دست شده و در 
شرايط كنوني فرصت ها به تهديد تبديل 

شده است.

ما دولت نيستيم، نماينده مردميم
رئيس مجلس افــزود: بايد يادآور شــد 
ما دولــت و قــوه مجريه نيســتيم بلكه 
نمايندگان مجلس هستيم و بايد ريل گذار 
امور باشيم تا سياست ها درست اجرايي 
شــود. همچنين بايد نظــارت جدي در 
ابعاد مختلف براي اجرايي شــدن احكام 
داشته باشيم. وي تصريح كرد: تصميمات 
مجلس فرايند خرد جمعي نمايندگان و 
نخبگان است و بايد از سوي قوه مجريه و 
ساير نهادهاي مختلف اجرايي شود؛ بايد 
از دخالت در كار اجرايي پرهيز شــود تا 
قوه مجريه پاسخگوي مردم و نمايندگان 

مجلس باشد.
وي تصريح كرد: دولت سيزدهم و مجلس 
يازدهم بايد برنامه 5ساله هفتم را طوري 
برنامه ريزي كنند كه داراي 3سطح ملي، 
منطقه اي و محلي باشد. بايد احكام دقيق 
و مشــخصي در اين برنامه نوشته شود تا 
احكام محلي منطبق با احكام منطقه اي و 

سپس با مسائل ملي تطابق داشته باشد.
رئيس مجلس افزود: در اين بين نبايد از 
ياد برد در برنامه ريزي ها بايد به سرنوشت 
مــردم توجه شــود؛ در واقــع گاهي در 
تصميمات درصدد حامي پروري هستيم 
اما وقتي به سرنوشــت مردم توجه شود 

توانمندسازي مدنظر است.
او تصريــح كــرد: بــدون شــك در 
برنامه ريزي ها بايد دقيــق عمل كنيم و 
نبايد آرزوهايمان را بنويســيم بنابراين 
در برنامه 5ساله با پيش بيني 3تا 4حكم 
بايد مسئوليت تحقق احكام به مسئوالن 
استاني واگذار شــود زيرا مجلس بايد در 
سطح ملي با قانونگذاري محكم درصدد 

حفظ ارزش پول ملي باشد.

نقد دولت و پيشنهاد گرفتن ماليات از مسافران
رئيس مجلس در بخشــي از سخنانش پيشــنهاداتي قابل تامل در حمايت از 
شهروندان شهرهاي شمالي مطرح كرد و گفت: كسي كه وارد استان هاي شمالي 
مي شود بايد هزينه اش را پرداخت كند و براي اين كار نياز به برنامه ريزي از سوي 
مديران استاني است. اگر تاكنون در مجلس به اين موضوع توجه نشده، بايد در 

برنامه 5ساله هفتم به آن توجه شود.

ث
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تاكنون تنها براي 40درصد از 
منابع 
اراضي ملي و طبيعي كشور طبيعي

ســند تك برگ صادر شــده 
اســت و هنوز 60درصد اراضــي ملي ايران 
به دليل نداشتن سند تك برگ به نام منابع 
طبيعي دستخوش دست اندازي سودجويان 

هستند.

پيشرفت كاداستر در اراضي ملي
قرار اســت امسال و براســاس اعالم رئيس 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، 
طرح كاداســتر براي 32 ميليــون هكتار از 
اراضي ملي كشور اجرايي  شود تا صدور سند 
براي همه جنگل ها و اراضي طبيعي كشور 
انجام شده باشد. همچنين قرار است از سال 
1400صدور سند براي اراضي ساحلي نيز در 

دستور قرار گيرد.
براســاس آمار ســازمان جنگل ها، در ايران 
114ميليون هكتــار اراضي ملي وجود دارد 
كه تاكنون 45ميليون هكتــار از اين اراضي 
در سازمان اسناد كشور به ثبت رسيده و به 

مالكيت رسمي دولت درآمده است، اما هنوز 
69ميليون هكتار از اراضي ارزشمند ملي در 
معرض دست اندازي قرار دارد و ممكن است 
در هر قالبي، دســتخوش تغيير كاربري از 

سوي دست اندازان به منابع طبيعي شود.
 

كاداستر 99
طرح كاداستر براي 32 ميليون و ۷00 هزار 
هكتــار از اراضي ملي در ســال 99اجرايي 
مي شود. اين  ميزان با كمك ساير نهادهاي 
دخيل حتــي تــا 40  ميليون هكتــار نيز 
افزايش خواهد يافت. مسعود منصور، رئيس 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور 
در ســفر به ايالم در اين باره اعــالم كرد كه 
وظيفه اصلي سازمان جنگل ها، حفاظت از 
عرصه هاي ملي اســت كه در كنار حفاظت 
فيزيكي، برخوردهاي قانوني با متعرضان به 
عرصه هاي ملي و بازگشت اقتدار حفاظتي 
به عرصه هاي منابع طبيعي را به طور جدي 
در دســتور كار قرار داده اســت. به گفته او، 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور 
به حفاظت از عرصه هاي ملي نگاه و توجه ويژه  
دارد تا فعاليت هاي منابع طبيعي به صورت 

ضابطه مند انجام شود.

سرعت گرفتن مالكيت دولتي
طي 6 مــاه اخيــر ادارات كل منابع طبيعي 
استان هاي اصفهان، يزد و آذربايجان غربي 
براســاس فعاليت ها در زمينه اخذ اســناد 
مالكيت و تحقق عملكرد كاداســتر اراضي 
ملي، فعال ترين اســتان ها در كشور بودند. 
عملكرد صدور سند براي اراضي ملي و طبيعي 
كه طي يك سال اخير سرعت گرفته است به 
تثبيت مالكيت در40درصــد از اراضي ملي 
ايران انجاميد، اما تثبيت مالكيت دولتي بر 

60درصد اراضي ديگر انجام نشده است.
سرعت يافتن روند كاداســتر اراضي ملي و 
بازگرداندن عرصه هاي طبيعــي و انفال به 
دولت ايران در شرايطي صورت گرفته است 
كه طي ماه هاي اخيــر موضوعاتي همچون 
وقف بخشــي از دماوند و وقف 5600هكتار 
جنگل هيركاني در آقمشــهد ســاري نيز 
مطرح شــد. در مورد كوه دماوند تنها براي 
2پالك ثبتي سند صادر شد و 2پالك ديگر 
هنوز سند رســمي مالكيت دولتي دريافت 
نكرده اند و مذاكرات سازمان جنگل ها براي 
بازگرداندن اين دو پالك با ســازمان اوقاف 
همچنان در سكوت خبري دنبال مي شود. 
جنگل آقمشــهد ســاري نيز و به رغم ورود 

به موقع رئيس قوه قضاييه بــه پرونده وقف 
اين جنگل 5600هكتاري ملي اعالم نشده 
و سايه وقف هنوز بر ســر اين منابع طبيعي 

باقي مانده است.

بررسي پالك هاي وقفي مهم 
تاكنون اســناد تك برگ كاداســتري براي 
۷هزار هكتار از عرصه هاي ملي استان تهران 
صادر شده و براساس اعالم رسمي سازمان 
جنگل ها، در جلسه كارگروه رفع موانع تثبيت 
مالكيت در اراضي ملي و دولتي استان تهران 
كه اخيرا برگزار شد، 35 پالك ثبتي واقع در 
شهرســتان هاي مالرد، دماوند و شميرانات 
شامل حدود 60 هزار هكتار از اراضي ملي و 
دولتي بررسي و پيگيري شدند و موانع موجود 
بر ســر راه صدور ســند تك برگ آنها به نام 
دولت برطرف شد. سند 2پالك باقيمانده از 
موضوع وقف دماوند نيز بررسي شده تا موانع 
بازگرداندن اين دو پالك به دولت جمهوري 

اسالمي ايران هرچه سريع تر برطرف شود.
علينقي حيدريان، مديركل منابع طبيعي و 
آبخيزداري استان تهران در اين باره مي گويد: 
طرح كاداستر و صدور اسناد تك برگ اقدامي 
زيربنايي و راهي به ســوي تثبيت مالكيت 
دولت در عرصه هاي ملي و دولتي اســت. به 
گفته وي و براساس آنچه پايگاه اطالع رساني 
منابع طبيعي اســتان تهران اعــالم كرد، با 
برگزاري مستمر جلسات كارگروه مشترك 
و تعامل خوبي كه بين منابع طبيعي و ثبت 
اسناد استان تهران وجود دارد، اجراي طرح 

كاداستر از پيشــرفت قابل قبولي برخوردار 
است. اجراي طرح كاداستر يكي از ضروريات 
مهم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
اســت و اين طرح جزو ابزار فني، حقوقي و 
اطالعاتي زيربنايي كشور به شمار مي آيد و 
با توجه به اهداف توسعه پايدار و لزوم تأمين 
امنيت اجتماعي اقدامي مهم و مؤثر در تأمين 
امنيت فردي و اجتماعي جامعه محســوب 
مي شود. با صدور اسناد مالكيت كاداستري 
در قالب طرح كاداستر كه از ضريب امنيتي 
باال برخوردار اســت، عالوه بر پاســخگويي 
سريع به مراجعان و برطرف شدن بسياري از 
مشكالت ثبتي از وقوع پديده زمين خواري، 
جعل اسناد و سوءاســتفاده هاي احتمالي از 
اين اراضي جلوگيري مي شــود. اراضي ملي 
و منابع طبيعي بيشتر از ســاير منابع مورد 
طمع افراد ســودجو قرار مي گيرد. تشكيل 
انبوه پرونده ها عليه متجاوزان در اين عرصه ها 
شــاهدي بر اين مدعاســت. اين افراد براي 
تصرف اراضي ملي و منابع طبيعي به جعل 
اسناد روي مي آورند و مستند كردن مالكيت 
دولت بر اين اراضي اهميــت بااليي دارد. با 
مســتند كردن اين اراضي و كاداستر شدن 
آن تصرفات عدوانــي و تغييركاربري هاي 
غيرمجاز نيز از بين مي رود. طي ســال هاي 
اخير دولت براي سرمايه گذاري، اراضي را به 
افراد سرمايه گذار واگذار مي كند كه بيشتر اين 
اراضي جزو اراضي ملي و منابع طبيعي است 
كه مستندكردن اين اراضي موجب حفاظت 

از آن مي شود. 
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چرا طرح كاداستر بايد سرعت بگيرد؟
خطرات پيش روي اراضي ملي هر روز ابعاد وســيع تري مي يابد. قاچاق خاك، 
چوب بري هاي گسترده و آتش سوزي هاي عمدي طي دهه هاي اخير در اراضي 
ملي به نحو چشمگيري افزايش يافته است، اما اين همه ماجرا نيست. طي سال هاي 
اخير به ويژه در استان هاي شمالي كه سطح وسيعي از جنگل هاي هيركاني را در 
خود جاي داده اند، ويالســازي و تعرض به جنگل در قالب ساخت وساز افزايش 
نگران كننده اي داشــته و اين روند به ســرعت در حال افزايش است. در عمق 
جنگل هاي مازندران و گيالن، روزي نيست كه صداي اره هاي برقي شنيده نشود و 
نهادهاي ناظر بر اين تهديد كامال منفعالنه عمل مي كنند؛ يعني تنها و تنها در برخي 
موارد كامال مشهود، پس از قطع درختان و ويالسازي ها در عمق جنگل ، محدوده 
ساخته شده پلمب و جرايمي براي درختان قطع شده صادر مي شود و پس از مدت 
كوتاهي، ادامه ويالسازي از سر گرفته مي شود. دور شدن از كاداستر اراضي ملي 
همچنين موجب رشد كوه خواري هاي گسترده در اراضي ملي شده است. آخرين 
نمونه بارز در اين زمينه در محدوده قله ســبالن در استان اردبيل در حال وقوع 
است. استانداري كار اجرايي جاده اي 4بانده با عنوان كمربند طاليي اردبيل را تا 
قله سومين كوه مرتفع ايران پيش برده و به علت عدم اجراي كاداستر، به زودي بايد 

منتظر تخريب گسترده و ويالسازي ها در محدوده اين كوه باشيم.

ث
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پيگيري 

اعتراض به حذف سهم  محيط زيست
از  جريمه آالينده ها 

رئيس كميته محيط زيست مجمع تشــخيص مصلحت نظام در 
پي تصويب طرح يك فوريتــي براي حذف ســهم صندوق ملي 
محيط زيست از عوارض آاليندگي در مجلس شوراي اسالمي اعالم 
كرد: اين طرح نه تنها با نظر قانونگذار در »قانون تجميع عوارض« 
مغاير است كه حتي با سياست هاي كلي ابالغي از سوي مقام معظم 

رهبري در حوزه محيط زيست نيز مغايرت دارد.
سيدمحمد مجابي به ايســنا گفت: در سياست هاي كلي ابالغي 
مقام معظم رهبري در حوزه محيط زيست به اين موضوع پرداخته 
شــده اســت كه بايد از ابزارهاي اقتصادي براي حل مشــكالت 
زيست محيطي استفاده شود. بنابراين جهت دهي ها به اين سمت 

رفت كه از اين عوارض براي رفع آاليندگي استفاده شود.
او گفت: در قانون بودجه ســال 99 مصوب شــد كه 35 درصد از 
عوارض آاليندگي وصول شده از محل يك درصد از قيمت فروش در 
اختيار صندوق ملي محيط زيست قرار گيرد و قرار بود از اين طريق 

به صنايع در مسير رفع آاليندگي وام پرداخت شود.
مجابي افزود: اگر با استفاده از عوارض آاليندگي به صنايع آالينده 
كمك شود، هم كارگران بيكار نمي شوند و هم سالمت مردم حفظ 
خواهد شد و هزينه آلودگي صنايع را مردم پرداخت نخواهند كرد.

سرما،  رگبار و تندباد  
در ۱۷ استان كشور

ســازمان هواشناســي كشور هشــدار داد 
بارش هاي رگباري همراه با رعدوبرق، تندباد 
لحظه اي و كاهش دما در 1۷ اســتان كشور 
طي 3 روز آينده رخ مي دهد. به گزارش اين 
ســازمان، امروز )12 مهرماه( اين شرايط در 
شــمال آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، 
برخي نقاط اســتان اردبيل، غــرب گيالن و 
ارتفاعات اســتان هاي مازندران و ســمنان 
پيش بيني مي شود. سازمان هواشناسي كشور 
با اعالم ورود سامانه بارشي جديد به آسمان 
ايران اعالم كرد: اين سامانه بارشي سبب بارش 
و گاهي رگبار و رعدوبرق همراه با تندبادهاي 
لحظه اي، كاهش دما - حدود 5 تا 10 درجه 
سانتي گراد- مواج شدن درياي خزر و بارش 
برف در قله هاي ســبالن و رشــته كوه البرز 
مركزي مي شــود. بر اساس گزارش يادشده، 
فردا )13 مهرماه( وجود اين شــرايط جوي 
در اســتان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان 
شــرقي، اردبيل، زنجان، كردستان، قزوين، 
البرز، شمال همدان، شمال مركزي، گيالن، 
مازندران، برخي نقاط استان هاي كرمانشاه، 
اصفهان، لرستان و غرب سمنان دور از انتظار 
نيست. دوشنبه )14 مهرماه( نيز استان هاي 
آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل، 
زنجان، كردســتان، قزوين، البرز، شــمال 
همدان، تهران، گيالن، مازندران، گلســتان، 
خراسان شمالي و برخي مناطق استان هاي 
مركزي و قم شاهد رگبار و رعدوبرق همراه با 
كاهش دما خواهند بود. سازمان هواشناسي 
همچنين هشــدار داد: احتمال آب گرفتگي 
معابر، جاري شــدن روان آب در مسيل ها و 
خسارت به محصوالت كشــاورزي دپوشده 

وجود دارد.
اين ســازمان از مردم و مســئوالن مرتبط 
خواســته اســت با كنتــرل و بازگشــايي 
آبراه ها، احتيــاط در تردد و اتــراق و چراي 
دام در حاشــيه رودخانه ها، اتخاذ تمهيدات 
الزم براي فعاليت هــاي كوهنوردي و انتقال 
محصوالت كشاورزي برداشت شده به انبارها 
از خسارت هاي احتمالي ناشي از ورود سامانه 

بارشي به آسمان ايران جلوگيري كنند.

طرح روز خبر

واكنش اسماعيل كهرم به تخريب كوه شــاهوار: با بولدوزر و مواد 
منفجره به جان كوه افتاده اند.  چرا بايد به نام توســعه به داشته های 

طبيعی يک ملت تاخت؟

داوود كاظمی

 سيدمحمد فخار
خبرنگار

60درصد اراضي ملي سند ندارند
 قاچاق خاك و چوب، آتش سوزي هاي تعمدي و ويالسازي، در نبود 

سند تك برگ اراضي ملي را تهديد مي كند
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پایيز از راه رسيده و اهوازي ها چشم به 
آســمان دارند تا بلكه باراني ببارد؛ گزارش

انتظاري شيرین و همزمان، تلخ. باران 
پایيزي شاید كمي از داغی دما و شرجي بكاهد، اما 
بروز دوباره تنگي نفس پس از نخستين بارش  آن هم 
در روزهایي كه كرونا در خوزستان جوالن مي دهد، 
اتفاقي نيست كه شــهروندان منتظرش باشند. 
مشــكالت تنفســي اهوازي ها بعد از نخستين 
بارش هاي پایيزي از ابتداي دهه 90آغاز شد. سال 
95دانشگاه علوم پزشكي اهواز عامل این اتفاق را 
گرده افشاني درختان كنوكارپوس اعالم كرد و 2 سال 
بعد از آن مسئوالن مدعي شدند با هرس این گياهان 
آمار بيماران تنفسي كاهش چشمگيري داشته است. 
با وجود این همچنان تردیدهاي زیادي درباره عامل 
اصلي تنگي نفس اهوازي ها وجود دارد؛ تردیدهایي 
كه نتيجه انجام نشــدن یك مطالعه دقيق و علمي 

است.

كرونا، باران پایيزي و نگراني مردم
»خلف مزرعه« از ساكنان اهواز در اين باره به همشهري 
مي گويد: »اين روزها كرونا به شدت طغيان كرده و حاال 
عالوه بر كرونا، بايد نگران باران هاي اسيدي هم باشيم. 
باران هايي كه ناشي از مخلوط شدن دود صنايع با باران 
است.« او با بيان اينكه خوزستان 2 دهه است با ريزگردها 
دست و پنجه نرم مي كند از كمبود اسپري تنفسي در 
بيمارستان ها گاليه مي كند؛  مشكلي كه امسال بيشتر 
به چشــم خواهد آمد، زيرا داستان تنگي نفس تا اواخر 
پاييز ادامه خواهد داشت و كرونا هم كه فعال پاياني ندارد.
مزرعه مي افزايد: »كنوكارپوس مظلوم واقع شده. از يك 
طرف جور افزايش سرانه فضاي سبز را مي كشد و از يك 
طرف متهم به آلودگي مي شود ؛ خب شما كه مي گوييد 
اين گياه مقصر است چه كاري براي جايگزين كردن آن 
كرده ايد؟« يكي ديگر از شهروندان اهواز هم سال هاست 
با آغاز بارندگي هاي پاييزي خانه نشين مي شود. او كه هر 
سال با حاد شــدن آلرژي ناچار مي شود به بيمارستان 
مراجعه كند، امسال اين مراجعه را برابر با ابتال به كرونا 
و قرارگيري در شرايط استرس زا مي داند و معتقد است 
با شروع مراجعه بيماران تنفســي به بيمارستان، آمار 
مبتاليان به كرونا هم به طور قابل توجهي افزايش مي يابد. 

ديگر شــهروند اهوازي هم با گاليه هايي مشابه، از حل 
نشدن معماي تنگي نفس مي گويد و توضيح مي دهد: 
»چرا يك بار براي هميشه پاسخ درست به ما نمي دهند؟  
اغلب شركت هاي صنعتي كه در اهواز فعاليت مي كنند 
به پيوست هاي محيط زيســتي پايبند نيستند. صنايع 
نفت، نيشكر و فوالد همه آلودگي ايجاد مي كنند و حتي 
بعد از نخستين بارش هاي پاييزي در و ديوار خانه هايي 
كه در نزديكي فوالد قــرار دارد به دليل تركيب باران با 

آلودگي ها، سياه مي شود. «

بيمارستان گلستان؛ پذیراي بيماران تنفسي
در برابر همه نگراني ها و ترديدها، ســخنگوي دانشگاه 
علوم پزشــكي اهواز از هرس درختــان كنوكارپوس و 
انتخاب بيمارستان معين براي پذيرش بيماران تنفسي 
خبر مي دهد. »حسين كاملي« با اشاره به مصوبه هاي 
جلســه ســتاد مركزي مبارزه با كرونا در خوزستان به 
همشــهري توضيح مي دهد: »در اين جلسه با توجه به 
شيوع كرونا، عوارض احتمالي نخستين بارش پاييزي 
و مشكالت تنفسي ناشي از آن، بر آمادگي كامل مراكز 
درماني تأكيد شد.« به گفته او، فعال بيمارستان گلستان 
اهواز به عنوان بيمارســتان معين انتخاب شده است تا 
درصورت نياز، پذيراي بيماران تنفسي به دور از فضاهاي 
آلوده به كرونا باشد. »امير آباب زاده« متخصص گوش، 
حلق و بيني اما با تأكيد بر اينكه كنوكارپوس عامل آلرژي 
پاييزي اهوازي ها نيست و بايد در اين باره مطالعه علمي 
صورت گيرد، از افراد حساس مي خواهد در اين شرايط 
كرونايي و تغيير فصل، در روزهاي آلوده و به ويژه در زمان 

بارندگي از منزل خارج نشوند.

هرس كنوكارپوس فقط به توصيه شوراي سالمت
شهرداري اهواز براي چندمين سال متوالي به توصيه 
شوراي سالمت خوزستان، هرس درختان كنوكارپوس 
را آغاز كرده و تا امروز 150هزار درخت هرس شــده 
اســت. با وجود اين شــهردار هنوز هم مانند بسياري 
از شــهروندان تأكيد مي كند داليل متقن علمي براي 
اينكه كنوكارپوس عامل تنگي نفس اهوازي ها بعد از 
نخستين بارش است، وجود ندارد. »موسي شاعري« 
به سمينار سال گذشته و نظر اساتيد دانشگاه چمران 
اهواز اشاره مي كند كه تقصير كنوكارپوس را رد كرده 
بودند. او با وجود اين تأكيد مي كند تا زماني كه مطالعه 
علمي و دقيق دربــاره خود درخت، گرده افشــاني و 
بررسي افرادي كه دچار آلرژي مي شوند، صورت نگيرد 
نمی توان در اين باره نظر قطعی دارد. شــاعري براي 
رد فرضيه تأثير كنوكارپوس چند پرســش را مطرح 
مي كند؛ اينكه چرا اين مشكل در شهرهاي ديگر مانند 
شــوش كه كنوكارپوس دارند، ايجاد نمي شــود؟ اگر 
اين آلرژي مربوط به گرده افشــاني درخت است چرا 
فقط در نخستين بارش ايجاد حساسيت مي كند؟ آيا 
متخصصان اين تأثير را با داليل علمي تأييد مي كنند؟

هيچ مطالعه علمي عليه كنوكارپوس نيست
»مهرانگيز چهرازي« عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد 
چمران اهواز سال گذشته در نشستي كه درباره عوامل 
آلرژي زا در پاييز برگزار شد، با اشاره به پاك بودن سابقه 
كنوكارپوس اين ســؤال را مطرح كرد كه »آيا گياهي 
كه در ده ها مقاله در تمام مناطق دنيــا تنها از منافع 
و بهره برداري بشر از آن يادشــده و هيچ گونه بيماري 

مكث

روستاي »گنز« از توابع بخش ايرندگان خاش 
از سوي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري سيستان وبلوچســتان به عنوان 

روستاي ملي بلوچي دوزي مطرح شده است.
به گزارش گروه ايرانشــهر، بهروز عيسي زهي 
با بيان اينكه تيــر يا مرداد ســال آينده از اين 
پيشنهاد دفاع مي شود و درصورت تأييد داوران، 
روستاي گنز در فهرست مكان هاي ثبت ملي 
شــده قرار خواهد گرفــت،  مي گويد: »بخش 
ايرندگان و روستاي گنز پيشينه خوبي در رشته 
بلوچي دوزي يا همان سوزن دوزي بلوچي دارد 
و هنرمندان و اساتيد باسابقه اي در اين روستا 

حضور داشتند و دارند.«
بلوچي دوزي كه اغلب از سوي زنان بلوچ انجام 
مي شــود، قبال از سوي ســازمان يونسكو مهر 
اصالت دريافت كــرده و در فهرســت ميراث 

معنوي كشور نيز ثبت شده  است.
زيبايي هنر ســوزن دوزي بلوچي به اين است 
كه در زندگــي روزمره مردم ايــن ديار كاربرد 
دارد و با وجود گذشت ســال هاي زياد و تنوع 
لباس، همچنــان جايگاه خــود را در فرهنگ 
مردمان بلوچ حفظ كرده  است. سراوان، سيب 
و ســوران، گشــت، كلگان، جالق، ايرندگان، 
اسپكه، سورميج، شــهريانج، فنوج، هريدوك 
كوپچ، پيپ، دامــن، محمدآباد، چانف، مهنت، 
وركات، قاســم آباد، مارنــدگان، خــاش، مته 
ســنگ، كل هگان، بم پور، ايرانشهر و زاهدان 
از مناطقي هســتند كه بلوچــي دوزي در آنها 
رونق دارد. روســتاي »گنز« پس از كلپورگان 
)روستاي جهاني سفال(، ايرانشهر )شهر ملي 
سوزن دوزي(، روستاي تنگه سرحه )روستاي 
ملي حصيربافي( و شــهر اديمي )شــهر ملي 
خامــه دوزي( پنجميــن منطقــه در حوزه 
صنايع دستي سيستان وبلوچستان است كه با 

صنايع دستي ثبت مي شود.

»گنز« روستاي لوچي دوزي

نفستنگیپاییزیاهواز؛معمایحلنشده

سيده زهرا عباسي
روزنامه نگار

پيگيري

 اعطاي وام به 13خانوار آسيب دیده
 در سيل هرسين

بارش گسترده باران )25ميلي متر بارندگي در كمتر از يك ساعت( شهر 
هرسين و روستاي »كهريز«، »داوودي عليا« و »چغاسعيد« در استان 
كرمانشــاه را قرباني نخستين سيل پاييزي امســال كرد؛ سيالبي كه 
عالوه بر خسارت به 150واحد مسكوني روستايي، 13واحد را غيرقابل 
سكونت كرد و 500دام سبك را هم از بين برد. مديركل مديريت بحران 
كرمانشاه در گفت و گو با همشــهري از بازديد روز پنجشنبه استاندار و 
نماينده مجلس از منطقه سيل زده هرسين خبر مي دهد و اظهار مي كند: 
»هم اكنون اليروبي رودها و مسيل ها و پاكسازي شهر و روستاها از سوي 
بنياد مســكن، دهياري و شهرداري در دســت انجام است و استاندار 
100ميليون تومان از محل اعتبار اســتانداري براي اين كار در اختيار 

شهرداري هرسين قرار داده.«
جليــل بااليــي بــا اشــاره بــه 
تخصيص تســهيالت ويژه براي 
مي گويــد:  آســيب ديدگان، 
»خانوارهاي 13واحد آسيب ديده 
در خانه اقــوام يا محــل ديگري 
اســكان يافته  و فقــط 6خانوار از 
ســوي نيروهاي امدادي اسكان 
اضطــراري داده  شــده اند. به اين 
چند واحد، طبق دستور استاندار 
50ميليون تومان وام قرض الحسنه 
و 30ميليون تومان وام بالعوض پرداخت خواهد شد. براي 150واحد 
خسارت ديده هم تسهيالتي درنظر گرفته مي شود.« وي خسارت بخش 
كشاورزي را قابل توجه و حدود 5ميليارد تومان مي داند كه قرار است از 
سوي صندوق بيمه روستايي جبران شود. بااليي با تأكيد بر اينكه ارزيابي 
خسارت هاي ســيل به زودي نهايي مي شود، از بازگشايي همه راه هاي 

روستايي و تامين خدمات برق، آب و گاز در همه مناطق خبر مي دهد.
خليل پور ساكن هرسين از امدادرســاني و فعاليت نيروهاي امدادي و 
عملياتي شهرداري، آتش نشــاني و... قدرداني مي كند و به همشهري 
مي گويد: »نيروهاي امدادي بالفاصله بعد از سيل دست به كار شدند و 
همچنان مشغول شست وشو و پاكسازي معابر هستند. در شهر سيالب 
خسارت چنداني نداشت و فقط برخي پياده روها در منطقه كمربندي 

هرسين و ديوار محوطه مسكن مهر اين شهر تخريب شد. «
مديرعامل جمعيت هالل احمر كرمانشاه هم از امدادرساني به 324فرد 
گرفتار در سيل و آب گرفتگي مي گويد و توضيح مي دهد:  »پس از وقوع 
سيل 11تيم عملياتي از بيستون، صحنه و هرسين به مناطق سيل زده 
اعزام و 10دستگاه خودروي امدادي كمكدار و آمبوالنس به كار گرفته 
شدند.« فرزين معتمدي از تخليه آب 28منزل مسكوني با استفاده از 
دستگاه كف كش و موتورآب در بارندگي چهارشنبه شب خبر مي دهد 
و تأكيد مي كند: »21پايگاه ثابت و موقت جمعيت هالل احمر استان 
آماده امدادرساني هستند و مردم درصورت هرگونه حادثه اي مي توانند 

با سامانه 112جمعيت هالل احمر تماس بگيرند.«

   نخستين بارش پاييزی و نفس تنگی اهوازی ها، داستان تكراری است كه امسال با شيوع كرونا موجب نگرانی شهروندان شده
    عده ای درختان كنوكارپوس و عده ای صنايع آالينده را متهمان اين وضعيت می دانند

عمده اي از آن گزارش نشده و همچنين پااليش كننده 
هوا و خاك اســت و از طرفي عصاره تمــام اندام هاي 
آن حاوي متانول و آنتي اكســيدان هاي باالست، خود 
مي تواند عامل آلودگي باشــد؟« بنابــر صحبت هاي 
صورت گرفته در اين نشســت، انجمن آسم و آلرژي 
ايران از انجمن آســم و آلــرژي و ايمونولوژي آمريكا 
نظرخواهي كرده و اين انجمن اعــالم كرده بود هنوز 
پژوهش هاي مستدل و مستندي دال بر آلرژي زا بودن 
اين درخت در ساير مناطق دنيا وجود ندارد. با وجود 
اين كشــت كنوكارپوس در اهواز متوقف شده است 
و شــهردار هم هرس اين درخت را شــبيه قلع و قمع 

مي داند.

پرونده پاك كنوكارپوس در كویت و پاكستان 
»فرزاد  موســوي« كارشناس كشــاورزي كه خود با 
آلرژي شــديد پاييزي درگير است هم كنوكارپوس را 
عامل اصلي نمي داند. او بــا طرح فرضيه اي در اين باره 
به همشهري مي گويد: »برگ اين درخت حالت چرمي 
و چســبناك دارد، آلودگي نفتــي روي كنوكارپوس 
مي نشــيند و در زمان بارندگي اين آلودگي شســته 
مي شــود و با فعل و انفعاالت شــيميايي موجب بروز 
مشكل مي شــود و مي توان گفت كنوكارپوس به طور 
غيرمســتقيم آلرژي زاست.« وي با اشــاره به تجربه 
پاكســتان و كويت در كاشــت گياهان كنوكارپوس 
توضيح مي دهد: »به دليل آلرژي شــديد و همچنين 
رشــته  تحصيلي ام در اين باره تحقيــق زيادي كردم 
و متوجه شــدم هيچ كدام از اين كشــورها با مشكل 
آلرژي زايــي كنوكارپــوس مواجه نشــدند. حتي در 
شهرهاي ديگر خوزستان مثل رامشير يا شوش هم كه 
اين گياه كاشته شده است شرايط مانند اهواز نيست. از 
سوي ديگر ريزگردها هم تا اين اندازه در بروز مشكالت 
تنفسي اهوازي ها مؤثر نيستند و به نظر مي رسد مقصر 
اصلي آلودگي هاي ناشي از فعاليت شركت های نفت، 

نيشكر و فوالد است.«
    

كنوكارپوس يكــي از مشــهورترين درختان دريايي 
در آمريكا و سواحل مكزيك و قســمت هايي از غرب 
آفريقاست؛ درختي هميشه سبز با پوست خاكستري تا 
قهوه اي رنگ ناهموار و شياري. برگ اين گياه قابليت و 
خاصيت جذب گردوغبار دارد و كاشت آن در شهرهاي 
جنوبي كشور با توجه به همين ويژگي از ابتداي دهه 
90آغاز شد. با وجود گذشــت يك دهه از كاشت اين 
درخت و گذشت چند ســال از بروز مشكالت تنفسي 
براي اهوازي ها بعد از نخستين بارش پاييزي، اما هيچ 
كدام از نهادها يــا ارگان هاي مرتبــط مطالعه دقيق 
علمي درباره ارتباط اين دو و يافتن عامل اصلي آلرژي 
انجام نداده اند؛ بي توجهي كه موجب شده بسياري از 
اهوازي ها هر ســال در پاييز به جاي استفاده از هواي 

دلچسب، راهي بيمارستان ها شوند.
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امــا جامعــه معلمــان و  ادامه از 
دانش آموزاني كه با همشهري صفحه اول

گفت وگو كرده اند، محدود به مدارس استثنايي و 
غيردولتي يا حتي يك شهر نمي شود و مستندات ما 
بــه چندين مدرســه دولتي، مناطــق مختلف 
آموزش وپرورش در شــهرهاي بزرگ و كوچك 
برمي گردد؛ ضمن اينكه در فضاي مجازي به خصوص 
توييتــر، معلمــان زيــادي خطاب بــه وزير 
آموزش و پرورش نســبت به كيفيت پايين شاد و 

ناكارآمدي آن اعتراض كرده اند.
مشكالت شاد چندين علت دارد؛ اول آموزش نديدن 
معلمــان و كادر آموزشــي مدارس اســت. اين ايراد 
كار ماســت كه به اپليكيشن شــاد مربوط نمي شود. 
باالخره اين وزارتخانه هســت با مشكالتش. تا پيش 
از اين آموزش ها ســنتي بوده و حاال نوين شده است. 
تكنولوژي خاصيت شفاف ســازي دارد. مشكالتي كه 
در آموزش وپرورش ُمزمن و پنهان بوده، حاال در روش 
جديد رو آمده و نمايان شده اســت؛ مثال ساماندهي 
نيروي انســاني در آموزش و پرورش تا 15آبان ماه هر 
سال طول مي كشــد، حاال اين سيستم روي آموزش 
مجازي سوار و مشكالتش عيان شده است؛ مثال سناد 
كه بانك اطالعاتي مدارس، دانش آموزان و معلمان است 
و زيرساخت شاد محسوب مي شود، هنوز كامل نشده 
و خب طبيعي است كه هر نقصي در سناد باشد به شاد 

هم منتقل مي شود.
اما مشــكالتي كه معلمان و دانش آموزان مطرح 
مي كنند مانند قطع و وصل شدن دائم شاد، هنگ 
كردن در زمان آموزش زنده، ناتواني در ارسال ويدئو 
يا حتي يك فايل ساده مكتوب مواردي نيست كه 
به بانك اطالعاتي سناد يا مسئله ساماندهي نيروي 

انساني ربطي داشته باشد.
اين مشكالت كه معلمان مي گويند، به زيرساخت هاي 
كشور برمي گردد. اينترنت در ايران پوشش محدودي 
دارد؛ بنابراين برخــي  دانش آموزان كه تعدادشــان 
بيش از 3ميليون و 500هزار نفر اســت، اساسا به شاد 

دسترسي ندارند.
مشكل زير ســاخت هاي اينترنتي در 
كشور پديده تازه اي نيست. شما به عنوان طراحان 
شاد اين مسئله را مي دانستيد و اين اپليكيشين را 

طراحي كرديد.
بله، ما مي دانســتيم و به آن واقف بوديم. شــما بايد 
استنباط هايتان را درســت كنيد. شاد با علم بر اينكه 
اين مشكالت وجود دارد و براي سال تحصيلي آينده 

- ســال هاي بعد هم همين خواهد بود- طراحي شد، 
اما اين دليل نمي شود كه ما به سمت آموزش مجازي 

پيش نرويم.
كسي با آموزش مجازي مخالف نيست. 
آقاي الحســيني، حرف منتقدان اين اســت كه 
طراحان شاد در روبيكا بر مشكالت زيرساخت هاي 
اينترنتي كشــور كامال واقف بودند و با وجود اين، 
وعده پوشش سراســري و بي نقص را براي سال 
تحصيلي جديد دادند و تبليغات زيادي كردند كه 
شاد برترين سامانه آموزش مجازي مدارس خواهد 
شــد. االن اما اين اپليكيشن در ساعت هاي پيك 
اســتفاده مدارس به طور كلي از دسترس خارج 

مي شود.
خودتان مي گوييد ساعت هاي پيك.

در همين ساعت هاي پيك، معلمان وارد 
اپليكيشــن هاي ارتباطي ديگر مانند واتس اپ، 
تلگرام، اسكاي روم، بله و... مي شوند و كالس شان را 
به صورت زنده برگزار مي كنند؛ اپليكيشن هايي كه 
اتفاقا جامعه آماري بسيار بزرگ تري – روي همين 

بستر اينترنت ايران- از آنها استفاده مي كنند.
بله قبول دارم. اما اين اپليكيشــن ها را با هم مقايسه 
نكنيد. ما كشوري هستيم با زيرساخت هاي محدود. 
نمي شود گفت كه زيرساخت هاي مطلوب و نامحدودي 
داريم كه بگوييم االن يك اتوباني مي سازيم كه هرگونه 
ترافيكــي را جواب دهد. اصال اينجوري نيســت. ما با 
واقع بيني و اطالع از اينكه كشــور ما ظرفيت، توانايي 
و اقتضائاتش همين قدر است، وارد شديم. از آن طرف 
مي دانستيم كه نظام آموزشي ما مشكالت ديرپا و مزمن 
دارد كه وقتي همه  چيز تكنولوژيك شود، بيرون مي زند. 
ما با علم بر اين مشكالت به ســمت آموزش مجازي 
رفتيم. راه ديگــر اين بود كه اصال به ســمت آموزش 
مجازي نرويم و بگوييم آموزش در كشور تعطيل شود 
يا در شرايط سخت كرونايي حضوري باشد كه به تقابل 
خانواده ها با آموزش وپرورش بينجامد يا اجازه بدهيم 
دانش آموزان به تلگرام و واتس اپ و... كوچ كنند. بله اين 

راه ها وجود داشت.
هيچ كدام از اين موارد، ناقض گزارش 
روزنامه همشــهري درباره ويترين خالي شاد و 
مشكالت متعددي كه اين اپليكيشن براي معلمان 
و دانش آموزان به وجود آورده، نيســت. ما هم در 
گزارش مان گفته بوديم كه آموزش وپرورش بايد 
خيلي زودتر از اينها بســتر آمــوزش مجازي را 
به عنوان مكمل آموزش حضوري فراهم مي كرد كه 

شيوع كرونا باعث شد، اين اتفاق باالخره بيفتد. اما 
اين اپليكيشن توانايي پوشش جمعيت 15ميليوني 

معلمان و دانش آموزان را ندارد.
ما هم مدعي اين نيســتيم كه مي توانيــم همه اين 
15ميليون نفر را پوشــش دهيم. وزير ما هم مدعي 
نيست. گفتم زيرساخت هاي اينترنت كشور محدوديت 

دارد.
معلمان و كارشناســان آموزشي اين 
انتقاد را دارند كه اپليكيشن شاد نه تنها نتوانست 
آموزش سراسري و همزمان دانش آموزان را محقق 
كند، بلكه وقتي استفاده از اين سامانه در طول روز 
براي مقاطع مختلف تحصيلي سهميه بندي شد و 
حضور دانش آموزان ابتدايي، متوسطه اول و دوم 
را محدود به ســاعات خاصي كرديد، باز هم اين 
اپليكيشن توانايي پوشــش آموزش نه به صورت 
آنالين و نه آفالين را پيدا نكرد؛ درحالي كه وعده 
داده بوديد مشــكل آموزش زنده در شاد به طور 

كامل حل مي شود.
چه كســي گفته بود كه قرار اســت حل شــود؟ آمار 
كالس هاي زنده در شــاد را به زودي اعالم مي كنيم. 
ما منكر اين نيستيم كه برگزاري كالس هاي زنده در 
شاد با قطع و وصل شديد همراه است، اما كالس هاي 
تمام عيار زنده هم داريم. 2مشكل بزرگ انتقالي به شاد 
يكي مشكل بانك اطالعاتي اســت و ديگري مشكل 
زيرساخت هاي ملي است كه ناگزير از آن هستيم و با 
آن كاري هم نمي توانيم بكنيم. ما مرتب با شوراي عالي 
فضاي مجازي در ارتباط هستيم و جلسه گذاشتيم كه 
زيرساخت هاي آموزش مجازي تقويت شود و آنها هم 
مدعي هستند كه االن در حد كافي تقويت شده، اما ما 
همچنان مطالبه مي كنيم كه بايد بهتر شود؛ چون اگر 

اين اتفاق بيفتد، آموزش ما قوي تر خواهد شد.
دانش آموزان و معلمان بايد تا كي صبر 

كنند كه اين زيرساخت تقويت شود؟
دست ما نيست. واقعا دست ما نيست.

پس حق مي دهيد كه آنها كوچ كنند و 
به اپليكيشن هاي ديگر براي ادامه آموزش بروند؟

حق دادن يا ندادن دست من نيست. انتخاب آنهاست 
و محترم است.

نبودن اطالعات برخي دانش آموزان و 
معلمان در شبكه شاد يكي ديگر از معضالتي است 
كه مدارس اين روزها با آن درگير هستند.  بيشتر 
هم براي آنهايي اتفاق افتاده كه مدرســه محل 

تحصيل يا تدريس شان را امسال تغيير داده اند، 

اما همچنان كاربري آنها براســاس مدرسه قبلي 
تعريف شده. اين مشكل چه زماني حل مي شود؟

اين مشكل از آن دسته مشــكالتي است كه به سناد 
يا همان بانك اطالعاتي مــدارس بر مي گردد. مديران 
مدارس بايد هرچه ســريع تر نام معلــم يا دانش آموز 
انتقالــي را از بانك خــود حذف كنند تــا اجازه ثبت 
اطالعات در مدارس جديد داده شــود. اين افراد بايد 
از طريق مدير مدرسه مشكل شان داده شده را دنبال 

كنند.
پرسش بعدي ما اين است كه شاد چگونه 
انتخاب شــد؟ طي كدام فرايند قانوني مناقصه و 
تشريفات اداري، روبيكا توانست يكباره آموزش 
مجازي مدارس كل كشور را در دست بگيرد؛ چون 
اپليكيشن هاي ديگر هم در حال طراحي و ارائه كار 
بودند كه يكباره اعالم شد روبيكا را انتخاب كرديم.

من آن زمــان نبودم و از اين فراينــد اطالعي ندارم. 
االن هم يك چيزهايي شــنيده ام، ولي من از شــاد 
دفاع مي كنم؛ چون معتقدم كه مســئوالن آموزش 
و پرورش جاي درستي رفته اند و بزرگ ترين اپراتور 
كشور را كه در بســياري از كشــورهاي منطقه هم 
نمونه اش را نداريــم، به خدمــت گرفته اند. هيچ 

اپليكيشــن ديگري چنين قابليــت و ظرفيتي 
ندارد. اپليكيشــن هاي كوچــك ديگر فقط 
براي چند مدرســه جواب مي دهد و شــايد 
مديران آن كار درســتي مي كنند كه رفته اند 
و از آنها اســتفاده مي كنند. من از شــاد دفاع 

مي كنم؛ چراكه آموزش و پرورش به پشتوانه اي 
دسترسي پيدا كرده كه در ابتدا با 40يا 50سرور 

شــروع كرد و االن حدود 340يا 350سرور دارد. 
االن كدام شــركت، توانايي به كارگيري اين 

ميزان ســرور را دارد؟ مگر خود آموزش و 
پرورش مي توانست؟ تازه اين زيرساخت 
را با اين حجم گســترده داريم، ولي باز 
كم مي آوريم؛ به هميــن دليل پايه هاي 
مختلف تحصيلي را زون بندي كرديم كه 

البته متأسفانه ابالغ رسمي نشد. با اين 
روش مي توانستيم عمال ترافيك 

شاد را مديريت كنيم و 

اشكاالت آن را كاهش دهيم؛ البته نه اينكه صفر شود. 
باز هم مي گويم امكانات ما محدود است. بايد اين را 
بپذيريم و مغتنم بدانيم كه 9ميليون و 200هزار نفر 
به صورت فعال در تمام دروس يا بخشي از دروس از 
شاد اســتفاده مي كنند. بايد حمايت كنيم كه سواد 
فناوري معلمان و دانش آموزان باال برود و در اين باره 

كمك كنيم وگرنه تخريب كردن كار راحتي است.
هزينه تمام شــده بــراي طراحي و 
پشتيباني شاد براي آموزش و پرورش چقدر است؟ 
منفعت اقتصادي كه روبيكا از اطالعات 15ميليون 

دانش آموز و معلم مي برد، چطور؟
شاد اهدايي به آموزش و پرروش است و هيچ هزينه اي 
براي ايــن وزارتخانه ندارد. روبيكا هــم منافع آينده 
مدنظرش بوده اســت. از جهت امنيــت اطالعات و 
شبكه هم اين توضيح را بدهم كه ما در امنيت 2بحث 
مدنظرمان اســت؛ يكي امنيت در زيرساخت ها كه 
شــوراي عالي مجازي كشور پشــتيباني مي كند كه 
سرورها در برابر هكرها آســيب نبيند و دوم امنيت 
برون شــبكه اي بين فــردي اســت كــه خانواده ها 
مي خواهند فرزندشــان در شــبكه مطمئن و سالم 
فعاليت كند كه چون تمام افراد حاضر 
در اين شبكه احراز هويت شده اند، 
اين صيانــت وجــود دارد. فكر 
مي كنم كه پرســش و پاسخ در 

اين باره كافي باشد.

گفت وگوي شفاف با سيدحسن الحسيني، مسئول برنامه شبكه آموزشي دانش آموزان درباره اپليكيشن »شاد« كه اين روزها نقد و نظرهاي زيادي درباره آن وجود دارد
خبرمشكالتشادبهزيرساختهاياينترنتكشوربرميگردد

 وزير آموزش و پرورش:
 تعليم و تربيت بين خانواده و مدرسه 

تقسيم شده است
وزير آموزش  و پرورش گفته است كه ارتباط بين خانه و مدرسه يك موضوع 
استراتژيك و ضرورتي اجتناب ناپذير است كه همزمان با همه گيري كرونا 
ضرورت آن بيشتر از گذشــته مورد توجه قرار گرفته است. به گزارش مهر، 
محسن حاجي ميرزايي در نشست مشــترك مديران كل آموزش وپرورش 
و روســاي انجمن هاي اوليا و مربيان استان ها كه به صورت ويدئوكنفرانس 
برگزار شد، با اشاره به اينكه انجمن اوليا و مربيان همه آموزش  و پرورش است، 
گفت: انجمن اوليا و مربيان رسالت و مأموريت بسيار خطيري دارد.  شأن و 
جايگاه انجمن بسيار بيشتر از آن چيزي است كه در ساختار آموزش وپرورش 
ديده  شده و براي بازگشــت انجمن به شأن و جايگاه مناسب كمك خواهم 
كرد. حاجي ميرزايــي ادامه داد: موضــوع تعليم و تربيت بيــن خانواده و 
آموزش وپرورش تقسيم  شده اســت و اين دو نهاد بايد با يكديگر هم راستا 
باشند كه اگر اين اتفاق نيفتد، دانش آموزان دچار سردرگمي خواهند شد؛ به 
همين دليل موضوع ارتباط بين خانه و مدرسه يك موضوع استراتژيك و يك 
ضرورت غيرقابل  اغماض است. به گفته او، در شرايط كرونا بستر همكاري بين 
خانواده و مدرسه آماده تر شده است: كرونا فرصت خوبي فراهم كرده است تا 
به همكاري  بين خانه و مدرسه بيشتر فكر كنيم؛ بنابراين نيازمند نگاه متفاوت 
به اين موضوع و تعيين اهداف مناسب هستيم. حاجي ميرزايي با بيان اينكه 
مجموعه اي موفق است كه در آن طرح هاي مستمر با اليه هاي متعدد اجرايي 
همراه باشد، اظهار كرد: بايد دانش و تجربه داخلي و بين المللي را بررسي كرد 
تا با بهره گيري از آن بتوانيم مشاركت خانواده ها را در مديريت و فعاليت هاي 
اجرايي مدرسه بيشتر كنيم. وزير آموزش وپرورش با تأكيد بر اينكه يكي از 
شاخص هاي ارزيابي مدارس مي تواند به اين موضوع اختصاص يابد كه چقدر 
خانواده ها وقتشان را به مدرسه اختصاص مي دهند، گفت: مدرسه بايد كانون 
تحوالت محله باشد و پيوندهاي عميق با آن برقرار كند تا به كانون تحوالت و 
تصميم گيري ها و به قطب فعاليت هاي فرهنگي، هنري و تربيتي محله تبديل 
شــود. به گفته او، انجمن اوليا و مربيان مجال بسيار زيادي براي يادگيري، 
خالقيت، پيشرفت و ارتقا دارد و همينطور ظرفيت هاي فراواني براي استفاده 
از فرصت هايي دارد كه در اختيار مي گذارد. وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه 
انجمن اوليا و مربيان مي تواند خانواده ها را با مفاهيم تربيتي به طور عميق آشنا 
كند، ادامه داد: در موضوع آموزش خانواده ها مي توان از ظرفيت هاي شبكه 
شاد براي آموزش خانواده ها استفاده كرد تا مفاهيم تربيتي موردنياز خانواده ها 
در مورد آموزش و تربيت فرزندانشان به طور عميق به آنها آموزش داده شود. 
او افزود: چنانچه اين آموزش ها در بسته بندي خوب با زمانبندي مناسب و 
محتواي موردنياز خانواده ها ارائه شود با استقبال زيادي از طرف آنها مواجه 
خواهد شد و كمك زيادي به آموزش وپرورش، خانواده ها و جامعه خواهد كرد. 
حاجي ميرزايي با اشاره به اهميت وجود مراكز مشاوره در انجمن اوليا و مربيان 
گفت: از مراكز مشاوره انتظار ارائه گزارش هاي تحليلي داريم؛ چراكه اين مراكز 
مي توانند با توجه به آمارهاي مراجعان خود بگويند چه موضوعاتي در سطح 
جامعه و بين خانواده ها در حال اتفاق است و چه موضوعاتي و در چه شرايط و 
زماني خانواده ها و يا دانش آموزان را دچار بحران هاي روحي و رواني مي كند و 

نيازمندي هاي آنان را به مراكز مشاوره به وجود مي آورد.
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پلتفرم، مسئول محتواي پست شده 
شبكه هاي 
كاربراست؟ اين سؤالي است كه در اجتماعي

كشــورهاي مختلف ازجمله ايران 
سال هاست نشان دهنده يك چالش جدي بوده 
اســت. همين ماجرا حاال باعــث احضار مديران 

غول هاي فناوري آمريكا به كنگره شده است.
پــس از برگــزاري نخســتين مناظــره ميان 
كانديداهاي انتخابات رياســت جمهوري آمريكا 
و درحالي كه حدود يك ماه تا برگزاري انتخابات 
اين كشــور باقي مانده اســت، نظرات كاربران، 
سرتاسر شــبكه هاي اجتماعي را به تسخير خود 
درآورده اســت. اين محتواها با اســتناد به ماده 
 )CDA(230قانون حفــظ حرمت ارتباطــات
نمي توانند مشكلي براي مديران اين شبكه هاي 

اجتماعي ايجاد كنند.
با اين حال، كميســيون تجارت ســناي آمريكا 
به احضــار مديران گوگل، فيس بــوك و توييتر 
رأي داده اســت تا ســناتورها بتوانند در مورد 
سياســت هاي اين شــركت ها درباره محتواي 
منتشر شــده در اين پلتفرم ها، سوندار پيچاي، 
مارك زاكربرگ و جك دورســي را مورد پرسش 

قرار دهند.
يكي از موضوعاتي كه در اين احضاريه مورد توجه 

قرار مي گيرد، برخورداري از حمايت هاي قانوني 
در برابر پست هايي خواهد بود كه در پلتفرم هاي 

آنها منتشر مي شود.
مديران اين شركت ها همچنين، احتماالً درباره 
اختالفات موجود در زمينــه حريم خصوصي و 

اطالعات غلط مورد چالش قرار خواهند گرفت.
اگرچه هم جمهوريخواهــان و هم دمكرات ها در 
اين كميســيون به احضار مديران اين پلتفرم ها 
رأي داده اند، اما احتمــاالً اولويت هاي هر كدام 
از اين دو حــزب متفاوت خواهد بــود. برخي از 
اعضاي جمهوريخواه، ادعاي سانسور ديدگاه هاي 
محافظــه كارانه در فضــاي مجــازي را مطرح 
مي كنند، درحالي كــه دمكرات ها بــر رقابت و 

اطالعات غلط تمركز دارند.

وضعيت محافظت شده
اكنون براساس ماده 230اين قانون، شبكه هاي 
اجتماعي و ساير وب سايت ها در برابر پيگردهاي 
قانوني ناشــي از نظرات كاربران مصون هستند. 
درواقع، اين ماده قانوني به اين معني اســت كه 
پلتفرم ها در قبال آنچه از سوي كاربران آنها ارسال 
مي شود، مسئوليتي ندارند. در كشور ما هم همين 
بحث وجود دارد اما فعال رويه نشــان داده شده 
كه پلتفرم ها به شــدت در ايران در برابر محتواي 

منتشر شده مسئول شناخته مي شوند.
پــس از اينكــه ترامپ بحــث »ايفــاي نقش 

ويراستاري« شبكه هاي اجتماعي را مطرح كرد، 
اين مصونيت قانوني دوبــاره در كانون توجهات 
قرار گرفت. اين همان نقشــي است كه توييتر با 
اضافه كردن هشدارها و برچسب هايي به برخي 
از توييت هــاي ترامپ، ايفا مي كنــد. به همين 
دليل نمايندگان با احضار مديران اين غول هاي 
فناوري درصدد اعمال فشــار به آنها هســتند و 
طرحي تازه را بــراي ايجــاد محدوديت در اين 
زمينه دنبال مي كنند. از نظر ترامپ و نمايندگان 
جمهوريخواه، ماده 230شــرايطي را براي اين 
پلتفرم ها فراهم كرده كه هــر آنچه مي خواهند، 

انجام دهند.
جو بايدن، رقيب دمكرات ترامپ هم پيش از اين 
گفته بود كه ماده 230به داليل مختلف ازجمله 

»تبليغ دروغ« بايد لغو شود.
اين احضاريه، جديدترين دردسر قانوني براي اين 
غول هاي فناوري است كه در هفته هاي آينده، با 
تصميمات اساسي از سوي مقامات مسئول مواجه 

خواهند شد.
جلســات كنگره با اين شــركت ها و همچنين 
آمازون، در ماه جوالي، به موضوع مقابله با انحصار 
مي پرداخت. يكي از اين مــوارد، ادعاي حذف 
عمدي رقباي كوچك تــر به منظور تالش براي 
تســلط بر بازار بود. انتظار مــي رود كه گزارش 
كنگره درباره اين رويداد هفته آينده منتشــر 

شود.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

جهان استارتاپي

توليد استارتاپي و پيچيده واكسن 
نوتركيب آنفلوآنزا در كشور

خبر توليد انبوه واكسن آنفلوآنزا تا آذر امسال در كشور، اواخر هفته 
گذشته ســروصداي زيادي به پا كرد.  سورنا ســتاري، معاون علمي  
رئيس جمهوري ايران روز پنجشنبه در جريان افتتاح مجازي پويشي 
موسوم به »تدبير و اميد براي جهش توليد« از توليد 5 واكسن انساني 
تا پايان دولت توسط شركت هاي دانش بنيان و استارتاپي خبر داد و 
گفت: شركت دانش بنيان توليد كننده واكسن سرطان دهانه رحم، تا 
آذر ماه بخشي از واكسن آنفلوآنزا را هم توليد مي كند و از سال آينده 

مشكلي براي تامين آن نخواهيم داشت.
مصطفي قانعي، دبير ســتاد توســعه زيســت فناوري معاون علمي 
رياســت جمهوري در گفت وگو با همشــهري مي گويد: اين واكسن 
داخلي يك واكســن نوتركيب است و  تست انســاني احتماال اواخر 
مهر ماه  شــروع مي شــود و درصورت مثبت بودن نتايج يك  ماه پس 
از آزمايش، توليد مي شــود. به گفته قانعي، با اســتفاده از اين روش 
و بدون اســتفاده  از تخم مرغ هم اكنون تنها آمريكا اين نوع واكسن 
آنفلوآنزا را توليد مي كند كه به همين خاطــر ايران توانايي صادرات 
اين واكسن را هم خواهد داشــت. در ماه هاي اخير به خاطر بيماري 
كوويد-19 ترس از ابتال به آنفلوآنزا در عموم مردم افزايش پيدا كرده 
است. اين در حالي است كه در سال هاي گذشته به هيچ عنوان اين 
ميزان از تقاضا براي واكسن وجود نداشت. با توجه به فرايند پيچيده 
ساخت واكسن، قيمت آن نيز افزايش مي يابد. در روش معمول و عام 
جهاني واكســن آنفلوآنزا در تخم مرغ هاي بدون پاتوژن با سن 11 تا 
12روز توليد مي شود. اما روش هاي خالص سازي ويروس و واكسن با 
تكنولوژي روز بهبود يافته و توانسته اند پروتئين هاي حساسيت زاي 
تخم مرغ و واكنش  هاي آلرژيك ناشي از آن را، به حداقل برسانند. با اين 
حال، هنوز واكسن هاي توليد شده به وسيله تخم مرغ براي افراد داراي 
حساسيت به ماده قابل تزريق نيست. در سال 2012، سازمان غذا و 
داروي آمريكا، واكسن هاي توليدشده با استفاده از روش هاي كشت 

ويروس درون سلول و همچنين دي ان اي نوتركيب را تأييد كرد.
اين همان روشي اســت كه حاال نخبگان حوزه بيوتكنولوژي كشور 
هم توانســته اند پياده ســازي كنند كه به گفته دبير ســتاد توسعه 
زيست فناوري مي تواند قيمت تمام شده واكسن در داخل را به خاطر 

نياز نداشتن به تخم مرغ كاهش دهد و زمان توليد آن را كمتر كند.
در سايت سازمان بهداشت جهاني و ساير منابع معتبر آماري، برآورد 
به روزي از ميزان توليد واكســن وجود ندارد. باتوجه به جهش مداوم 
ويروس آنفلوآنزا، واكسن اين بيماري بايد با توجه به ژنوم جديد ويروس 
توليد و براي تزريق در دسترس گروه هاي حساس جامعه قرار داده شود. 
با توجه به روند افزايش ظرفيت توليد واكسن و تالقي همه گيري كرونا 
و افزايش حساسيت عمومي، ميزان توليد افزايش پيدا كرده است.  ايرج 
حريرچي، معاون وزير بهداشت چندي پيش گفته بود كه ميزان واكسن 
توليدي در جهان تنها 800 ميليون است؛ يعني اگر پيش بيني ها درست 

باشد، در كل دنيا 10 درصد جمعيت، واكسن را تزريق خواهند كرد.

شــركت هاي گوگل و مايكروســافت از 
محصوالت جديد خود رونمايي كردند تا فناوري

هيجان جديدي را در اين روزهاي بحراني 
وارد بازار كرده باشند. 2شركت، اميدوارند كه محصوالت 
جديدشان در سايه بحران ويروس كرونا، بتواند بازار را به 

نفع آنها تغيير دهد.

5G ورود گوگل به بازار
ســرانجام پس از چالش هاي فراوان، گوگل از گوشي هاي 
پيكسل5، پيكســل4a و پيكســل5G به صورت رسمي 
رونمايي كرد. به نوشته وب سايت انگجت، پيش تر بارها درباره 
مشخصات گوشي هاي هوشــمند جديد گوگل، مطالبي 
منتشر شده بود. اما اكنون، به صورت رسمي مشخص شده 
است كه اين گوشي ها خيلي هم خاص نيستند. البته گوگل، 
دست به يك ابتكار بزرگ هم زده و سيستمي را از پنجشنبه 
گذشته در آمريكا فعال كرده است كه گوشي هايش را كمي 
متمايزتر از ســايرين مي كند. حاال آهنگ انتظار به لطف 
سرويســي كه تلفن هاي هوشــمند گوگل ارائه كرده اند، 
مي تواند يك چيز قديمي محسوب شود و به تاريخ بپيوندد. 
سيستم Hold for Me، كه از روز پنجشنبه در آمريكا براي 
دارندگان تلفن هاي گوگل راه اندازي شــده است، شامل 
ابزارهاي هوش مصنوعي اين شــركت به عنوان منشــي 
خودكار است كه هنگام نگه داشتن يك تماس، كاربر را سراغ 
كارهاي ديگرش مي فرستد تا تماس برقرار شود. درحالي كه 
پيكسل4، گوشي چندان قدرتمندي محسوب نمي شد، حاال 
پيكسل5، يك تلفن همراه بسيار مدرن است كه صفحه اي 
6اينچي به همراه يك پردازنده اسنپدراگون765G دارد. 
يك گوشي فوق العاده با 8گيگابايت رم كه حافظه داخلي اش 
هم 128گيگابايت اســت. با اين گوشــي براي نخستين 

بار گوگل وارد بازار نســل پنجم 
تلفن همراه يا همان 5G شده 
اســت؛كاري كــه پيش بيني 
مي شود به زودي توسط اپل با 
گوشي هاي آيفون 2 پيگيري 
شــود.البته خريداران بايد 
به اين نكته توجه داشــته 
باشند كه حداكثر ظرفيت 
براي ذخيره سازي، همين 
128گيگابايت اســت و 
اين گوشي حافظه جانبي 
نمي تواند داشــته باشد. 
مدل پيكســل5، در روز 
15اكتبر به بازار عرضه 

خواهد شد و قيمتش نيز 699دالر خواهد بود. 2مدل ديگر 
گوشي هاي هوشــمند گوگل نيز در همان روز اما با قيمت 

499دالري در بازار در دسترس قرار خواهند گرفت.

لپ تاپ سرفيس؛ ارزان تر از هميشه 
شركت مايكروسافت نســخه ارزان تري از رايانه هاي 
شــخصي نوت بوك ويندوز10محبوب خــود، با نام 
 Surface را در كنار تبلت Surface Laptop Go
 Surface Laptop Go .پرسرعت تر معرفي كرد Pro X
به دليــل همه گيري، به صورت مجازي معرفي شــد. 
 اين لپ تاپ، نســخه كوچك تر، ســبك تر و ارزان تر

Surface Laptop 3 فوق العــاده اســت و به دنبال 
ارائه همــان تجربــه برتــر Windows 10خواهد 
بود، ولــي قيمــت آن تقريبــا نصف خواهــد بود؛ 
يعنــي 549/99دالر. ايــن لپ تاپ جديــد، داراي 
صفحــه نمايــش لمســي 12/4اينچي اســت، اما 
 صفحه كليــدش فرقي بــا نســخه اصلي نــدارد.
 Surface Laptop Go با پردازنده نســل دهمي 
اينتــل 1035G1-Core i5 به بــازار عرضه خواهد 
شد. سرفيس جديد، رم 4گيگابايتي و ظرفيت حافظه 

64گيگابايتي eMMC خواهد داشت.

سرفيس سريع تر
اما شركت، يك نسخه قوي تر را نيز به بازار ارائه مي دهد 
كه داراي 8گيگابايت رم و هــارد داخلي 128گيگابايتي 
SSD اســت و 699دالر قيمت دارد. اما تبلت سرفيس 
پرو ايكس كه در كنار »ســرفيس لپ تــاپ گو« معرفي 
شد، خيلي شبيه به تبلت قبلي شركت است با اين تفاوت 
كه به جاي استفاده از تراشه SQ1، از تراشه SQ2 بهره 
مي بــرد. بدين ترتيب قيمت 
ايــن تبلت بــه 1499دالر 
مي رسد، چون قدرتمندتر 
مايكروســافت  اســت. 
مي گويد، تراشــه جديد، 
عملكرد بهتــري در كار 
كردن با اپليكيشن هاي 
مختلــف دارد. بــا اين 
حال، اين تبلت توانايي 
كار كــردن بــا 5G را 
ندارد كه به گفته برخي 
كارشناسان مي تواند 
يك ايراد بزرگ براي 

آن محسوب شود.

از گوشي 5G گوگل تا لپ تاپ ارزان مايكروسافت
گوگل و مايكروسافت 3مدل گوشي، يك لپ تاپ و يك تبلت را رونمايي كردند تا كمي دنياي 

بحران زده فناوري هيجان انگيزتر شود

كنگره آمريكا با فشار به شبكه هاي اجتماعي درصدد مسئول دانستن آنها در برابر محتواي منتشر شده توسط كاربران است
دردسرجديدكنگره براي شبكه هاي اجتماعي
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 آیــا جهش هــا باعث مســری تر شــدن یا 
قوی تــر شــدن ویــروس کرونا شــده اند؟ 

علی مالئکهتمام جهش های کرونا
روزنامه نگار

کروناویروس جدید یا ســارس-کوو2- هم مانند سایر 
ویروس ها جهش پيدا مي کند. اما پرســش اصلي این 
است که آیا از هنگامي که براي نخستين بار این ویروس 
8 ماه پيش در شهر ووهان در مرکز چين شناسایي شد، 
این جهش هــا باعث واگيرتر یا بيماري زاتر شــدن این 
ویروس شده اند یا نه؟ ویروس ها به طور معمول جهش  
پيدا مي کنند و اغلب این جهش ها به نفع ویروس تمام 
نمي شوند و حتي ممكن است مانع از تكثير آنها شوند 
و به اصطالح برایشان مرگبار باشند. اقليتي از جهش ها 

خنثي هســتند و اقليت بســيار کمتري براي ویروس 
سودمند هستند. کروناویروس مانند ویروس هاي آنفلوآنزا 
یا سرخك داراي مجموعه اي از رمز  هاي ژنتيك یا »ژنوم« 
است که در یك مولكول اسيد ریبونوکلئيك یا RNA قرار 
دارند. پروتئين هاي موجود در ساختمان ویروس از روي 
همين رمز ژنتيك ساخته مي شــوند. اسيدهاي آمينه 
سازنده پروتئين ها بر مبناي کدهاي سه تایي تشكيل شده 
از »نوکلئوتيدها« یا واحدهاي ســازنده RNA ساخته 
 RNA مي شوند. به عبارت دیگر، ترتيب نوکلئوتيدها در

ترتيب اسيدهاي آمينه در پروتئين را تعيين مي کنند. اما 
RNA مولكولي است که بسيار جهش پيدا مي کند، یعني 
ترتيب نوکلئوتيدها در حين رونویسي شدن براي تكثير 
ویروس تغيير مي کنند. از آنجایي که سارس-کوو-2 با 
استفاده از سلول هاي بدن ما خودش را بارها و بارها تكثير 
مي کند، هر بار که از روي ژنوم یا RNA آن نسخه برداري 
 RNA مي شود، ممكن است خطایي در این روند رخ دهد و
اندکي متفاوت به  وجود آید که پروتئين هاي ویروسي 
اندکي متفاوت از روي آن ساخته مي شوند. بسياري از 

جهش ها یا به طور تصادفي یا به علت اینكه باعث آسيب 
دیدن بخشي از کارکردهاي اصلي ویروس مي شوند، از 
دست مي روند و به جایي نمي رسند. فقط درصد اندکي 
از این جهش ها به ایجــاد ویروس هایي مي انجامند که 
به طور گسترده تري انتشار مي یابند و دوام پيدا مي کنند. 
ویروس هایي که رمز ژنتيك شــان از نوع RNA است، 
به ســرعت تحول پيدا مي کنند، حدود یك ميليون بار 
ســریع تر از ژن هاي انســاني. اما کروناویروس جدید یا 
 RNA سارس-کوو-2 نسبت به بقيه ویروس هاي داراي
ویروس ها بسيار آهسته تر تحول پيدا مي کند: یعني 5بار 

کندتر از ویروس  هاي آنفلوآنزا.
براساس داده هاي فعلي، به طور ميانگين حدود 2 جهش 

در  ماه در کروناویروس جدید 
یا ســارس-کوو2- دوام پيدا 
مي کند در نتيجه اشــكالي از 
ویروس کــه هم اکنــون در 
چرخش هســتند، فقط در 
15 جهش با نخســتين گونه 
کروناویروس کــه در ووهان 
چين ظهور کرد، تفاوت دارند.

با توجه بــه این ژونــوم این 
ویــروس از حــدود 30000 
نوکلئوتيد تشكيل شده است، 
این ميزان جهش مقدار بسيار 
اندکي اســت. به عبارت دیگر 
گونه هاي کروناویروس جدید 
که اکنون در گردش هستند، 
تقریبا 99. 95 درصد با ویروس 
اصلي در ووهان مشابهت دارند. 
کروناویروس جدید )سارس 

کوو2( به عنوان یك RNAويروس به کندي تحول پيدا 
مي کند.

بنابراین سخن گفتن از »سویه ها«ي )strains( متعدد 
سارس- کوو-2 گمرا ه کننده است، زیرا دانشمندان این 
عبارت را براي مواردي به کار مي برند که ویروس تفاوت 
زیستي عمده اي پيدا کرده باشــد. اما اشكال متفاوت 
سارس-کوو-2 بسيار شبيه به هم هستند و بهتر است 

آنها را گونه ها یا واریانت هاي ویروس بدانيم.
سرعت پایين جهش در کروناویروس خبر خوبي است: 
هرچه ویروس سریع تر تحول پيدا کند احتمال بيشتري 
وجود دارد که واکسن ها یا داروهایي که براي مقابله با 

آن ساخته شده اند، پس از مدتي بي تأثير شوند.
اما آیا همين جهش هاي اندك باعث شــده است که 
ســارس-کوو-2 به طور عمده اي تغييــر کند؟ مثال 
مرگبارتر یا واگيرتر شــود؟ کارشناســان مي گویند 
هم اکنون شــواهدي وجود ندارد که سارس-کوو-2 
بيماري زاتر یا کشــنده تر شــده باشــد )همچنين 

بيماري زایي یا کشندگي آن کاهش نيافته است(.

درباره تأثيــر جهش ها بر واگيري ویــروس بحث  هاي 
زیادي مطرح شده اســت که جهش D614G – که بر 
پروتئين هاي به اصطالح گل ميخي سطح ویروس تأثير 
مي گذارد- باعث واگيرتر شدن سارس-کوو-2 شده است.

پروتئين هاي گل ميخي در سطح ویروس کرونا قرار دارند 
و تغييرات آنها اهميت دارد زیرا این بخش از ویروس است 

که به گيرنده هاي سلول ميزبان متصل مي شود.
D614G مخفف تغيير در موقعيــت ۶1۴ در پروتئين 
گل ميخي است، به طوري که یك اســيد آمينه از نوع 
»اسيد آسپارتيك« )D( جایگزین یك اسيد آمينه از نوع 
گالي سين )G( مي شود )به عبارت دیگر D614 شكل 

ابتدایي تر ویروس بود و G164شكل بعدي آن است(.
این جهــش که احتمــاال در 
ابتدا در چيــن رخ داد، در  ماه 
فوریه در شيوع کرونا در شمال 
ایتاليا بيشــتر و بيشتر ظهور 
پيدا کرد. شكل G614 از آن به 
بعد در سراسر جهان گسترش 
یافته اســت و به گونــه غالب 
کروناویروس جدیــد تبدیل 

شده است.
جهــش  مي رســد  به نظــر 
D614G باعث افزایش واگيري 
کروناویــروس شــده باشــد، 
دست کم براساس یك بررسي 
در ســلول هاي رشــدیافته در 
آزمایشگاه چنين به نظر مي رسد.

مقامات بهداشتي کشورهاي 
گوناگون براساس این بررسي 
و بررســي هاي دیگــر مدعي 
شده اند که شكل G614 ممكن است 10بار واگيرتر از 
گونه  اي از ویروس باشد که براي نخستين بار در ووهان 

شناسایي شد.
اما برخي متخصصان همه گيرشناسي )اپيدميولوژي( 
مي گویند تعميــم دادن نتایج آزمایشــگاهي درباره 
انتشار ویروس  به انتشــار ویروس در جمعيت واقعي 

چندان درست نيست.
آنها مي گویند تداوم انتشار کروناویروس لزوما به علت 
واگيرتر شدن آن نيســت، بلكه به این علت است که 
هنوز اغلب افراد نسبت به آن آسيب پذیر هستند، یعني 
در برابر آن مصونيت ندارنــد و بنابراین ویروس هنوز 

مي تواند به سادگي ميزبان هاي جدید را پيدا کند.
تفاوت ها در ميزان واگيري یا کشندگي کروناویروس در 
مناطق متفاوت جهان ممكن است به دالیل دیگري به 
جز تغييرات خود ویروس رخ دهند، ازجمله اینكه در یك 
کشور معين ویروس ابتدا وارد کدام منطقه شده است یا 
اینكه درمان بيماران چطور انجام شده و ویروس در ميان 

جمعيت هاي آسيب پذیرتر انتشار یافته است یا نه.

بر اساس داده های فعلی، به 
طور ميانگين حدود 2 جهش 
در ماه در کروناویروس جدید 
یا ســارس-کوو2- دوام پيدا 
می کند- در نتيجه اشــكالی 
از ویروس که در حال حاضر 
در چرخش هستند، فقط در 
15 جهش با نخستين گونه 
کروناویروس کــه در ووهان 
چين ظهور کرد، تفاوت دارند

امروزه با توجــه به وضعيتي که 
بر اثر کرونا در بيشــتر کشورها 
حكمفرماست اکثر مغازه داران و 
کسبه از وضعيت اقتصادي ناالن 
هستند و چه بسا کساني که در  
ماه مجبورند عالوه بر هزینه هاي 
زندگــي، اجاره خانه یا مغازه هم 

بپردازند و اگر نتوانند به موقع اجاره ها را پرداخت کنند مجبور 
به تخليه خواهند شد. البته هستند کساني که با انصاف و حس 

همنوع دوستي خود از دریافت اجاره خودداري مي کنند.
اجاره قراردادي است که به موجب آن مستأجر در مقابل مالي 
که به موجر پرداخت مي کند براي مدت مشخص و معيني )مثال 
یك هفته، یك ماه، یك سال و...( از منافع مورد اجاره بهره مند 
مي شود و درصورتي که 3سال از تاریخ انقضاي مدت اجاره یا 
اینكه از تاریخ مقرر در حكم قطعي بر تعيين یا تعدیل اجاره بها 
سپري شده باشد موجر مي تواند به استناد باال یا پایين رفتن 
هزینه زندگي با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل ملك، 
تقاضاي تجدید نظر نسبت به ميزان اجاره بها را کند که در این 
صورت دادگاه با دریافت نظر کارشناسی ، اجاره بها را به نرخ 
عادله روز تعدیل خواهد کرد که البته در شرایطي که بر اثر کرونا 

به وجود آمده مصوبه هاي جدیدي ارائه شده است.
بنا بر مصوبه ستاد ملي مبارزه با کرونا قرار شد براي جلوگيري از 
انتقال ویروس، مستأجران جابه جا نشوند و صاحبخانه ها نهایتا 
با 25درصد افزایش نرخ کرایه با مســتأجران تمدید قرارداد 
کنند.  براساس مصوبه دولت، قراردادهاي اجاره اي که از تاریخ 
15تير ماه1399 به بعد منقضي مي شوند با افزایش اجاره بها 
به ميزان اعالم شده، یعني 25درصد در تهران، 20درصد در 
کالنشهرها و 15درصد در سایر نقاط به طور خودکار تمدید 

مي شوند. این تمدید خودکار البته داراي 3شرط است:
1  مســتأجر در دوره اجاره قبلي باید به تعهداتش عمل 

کرده باشد.
2  اگر مالكي در دوره اجاره قصد فروش ملك را داشــته 

باشد به شرطي که فروش رسمي باشــد نه قولنامه اي و نه 
صوري، مستأجر باید ظرف 2ماه تخليه کند.

3  مستأجر سقف اجاره تعيين شده را قبول نكند. 

پس براساس توافق 3قوه دادگاه هاي ما در ایام تعيين شده در 
مصوبه، دستور تخليه براي مستأجر صادر نمي کنند و مستأجر 
الزم نيست محل سكونت خود را تخليه کند و این مالك است 
که در صورت نياز براي گرفتن دستور تخليه باید به شوراي حل 
اختالف مراجعه کند. هيچ یك از اینگونه فروض تا پایان اعالم 

وضعيت سفيد کرونا در مراجع قضایي مسموع نيست.

تخليه ملك و قوانين 
مرتبط با آن در شرایط کرونا

مائده بابايي 
دانشجوي حقوق

راهنما

آمــار مبتالیــان  دیروز

3552
آمار بهبودیافتگان  تا دیروز

3852۶۴
آمــار جان باختگان دیروز

18۷
کل آمــار جان باختگان

2۶5۶۷

تداوم انتشــار کروناویروس لزوما به علت واگيرتر شــدن آن نيست، 
بلكه به این علت اســت که اغلب افــراد هنوز در برابــر آن مصونيت 
ندارند و ویروس می تواند به ســادگی ميزبان هــای جدید را پيدا کند
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ادامهاز
صفحهاول

مسئوالن برگزاركننده جشنواره فيلم فجر 
تدارك براي برگزاري دوره سي و نهم را آغاز كردند خبر هاي كوتاه»فجر«سرقرارميآيد تهرانآلزايمرندارد

ســالميالديكــهتمام
شــودوبرودپيكارشتا
بيستبيســتباآننمره
شكنندهاشدرروزگاركرونا،بدلبهسالكهنهوخاطرهپردردورنج
شود،تازهسالسينماييايرانبراينوشدنخودشراگرمميكند.
جشنوارهزمستانيفيلمفجرسالهاســتكهدربهمنماهچونان
ويترينجذابوپركششسينمايكشورخودشرابهرخميكشد
وتماشاگراناصيلســينماهمبرايشركتدراينرويدادهميشه
مشتاقبودهاند.امسالامااحواالتجشنوارههاومشتاقانشدگرگون
بود.سالميالدينوشدهبودوجشــنوارهفيلمفجرحواشياشرا
رتقوفتقميكردكهخبررســيدواقعيترينفيلمترسناكقرن
درتمامدنيابهنمايشعموميدرآمدهاست.حريمزندگيهابايك
ويروسآلودهشدونهفقطتماشاگرانسينماكههمهمردمدنيامجبور
شدنديكيازتلخترينمرگوميرهايسراسريقرنراازنزديكبه
تماشابنشــينند.واقعيترينفيلمتلخوضدبشربعدازجنگهاي
جهاني،خيليدراماتيكوالبتههولناكبهاوجخودرسيدوليپايان
نيافت.سينمايوحشتشدعينزندگيروزمرههمهماواينگونهبود
كهجشنوارههايسينمايييكبهيكقيدبرگزاريرازدند.روزها
وماههايسختازپيهمگذشــتندودرافقهمچيزيجزابتالبه
سختيروزهاوماههايآيندهمتصورنيستيمامامگرنهاينكهسينما

خودزندگياست؟پسزندهبادزندگيوزندهبادسينما...

قايقروياهادرساحلآرامش
امسال شهريور ونيز از هميشــه خواســتني تر بود. 6 ماه بعد از لغو همه 
رويدادهاي مهم سينمايي دنيا اين مديران ونيزي بودند كه تصميم گرفتند 
هفتادوهفتمين دوره جشنواره شان را در روزهاي كرونايي، بي واهمه اما 
با مالحظه برگزاركنند. ونيز نخســتين جشــنواره ممتاز سينمايي سال 
بود كه با تمهيــدات دقيق و كنترل هاي خاص توانســت جشــنواره اي 
حضوري به ســياق همه جشــنواره ها در دوران قبل از كرونا برگزار كند. 
كنترل دقيق پروتكل هاي بهداشــتي و تالش براي حضورهاي حداقلي 
آنهم با بيشترين رعايت فاصله اجتماعي از يك سو و محدود كردن تعداد 
مهمانان و خبرنگاران دعوت شــده از ســوي ديگر باعث شد تا جشنواره 
ونيز بدون دردسر و ابتال و ســرايت به كار خود پايان دهد تا الگويي باشد 
براي همه جشنواره هاي سينمايي كه بايد بين برگزار نشدن يا همزيستي 

مسالمت آميز و بي خطر با ايام كرونا، يكي را انتخاب كنند.

فجرمجازي؟بيخيال
از همان ارديبهشــتي كه بخش جهاني جشــنواره فيلم فجــر به خاطر 
همه گيري كرونا برگزار نشد زمزمه ها درباره برگزار نشدن جشنواره ملي 
فجر هم زياد شد. هراس از برگزاري جشنواره به سياق هر سال با انبوهي 
مهمان اعم از فيلمساز و اهالي رسانه و عوامل اجرايي موضوعي نبود كه به 

ســادگي بتوان از كنارش عبور كرد. به اينها اضافه كنيد ماجراي نمايش 
فيلم در سينماهاي مردمي و همچنين نشست هاي خبري بعد از نمايش 
فيلم ها را تا بيشتر متوجه تراكم جمعيت در آن دهه از  ماه بهمن بشويد. 
از سوي ديگر برگزار نشدن جشنواره به معناي نواختن يك سيلي محكم 
به جسم بي رمق سينماي ايران است كه امسال روزهاي تلخي را به لحاظ 
اكران و فروش ســپري كرده و مي كند. فارغ از اينها جشنواره فيلم فجر 
در واقع ويترين سينماي ايران اســت و وقتي اين ويترين به چشم نيايد 
شــايد بتوان گفت كه اين ســينما به طور كلي به چشــم نمي آيد. با اين 
پيش فرض ها بود كه موضوع برگزار نشدن جشــنواره فيلم فجر در ميان 
مسئوالن سينمايي كشور منتفي شــد و اتاق فكر براي يافتن چگونگي 
برگزاري جشنواره فيلم فجر در ســال كرونا به طور غيررسمي آغاز به كار 
كرد. در همان روزهاي ابتدايي آغاز رايزني ها و برنامه ريزي ها براي برگزاري 
جشنواره، موضوع آنالين برگزار شدن اين جشنواره به دليل اهميت حفظ 
امنيت فيلم هاي ســينمايي از گزند كپي غيرمجاز و قاچاق منتفي شد. 
بايد تعارف را كنار بگذاريم و بپذيريم هنوز در كشــور ما زيرساخت ها و 
البته قوانين آنقدر كارآمد نيستند تا مانع قاچاق فيلم ها در فضاي مجازي 
شوند و با اين تفاسير، تصور اينكه فيلم هاي جشــنواره فيلم فجر اندكي 
بعد از نمايش جشنواره اي سر از ســايت ها و كانال هاي مجازي دربياورند 
هر فيلمساز و تهيه كننده اي را دچار آشوب ذهني مي كند. پس برگزاري 

جشنواره مجازي فجر خيلي زود منتفي شد...
 

الگويونيزي،جشنوارهايراني
بنا بر اخباري كه در اختيار همشــهري قرار گرفته اســت سي و نهمين 
جشنواره فيلم فجر امســال در همان موعد هميشــگي دهه فجر برگزار 
خواهد شد. برگزاري جشنواره البته تغييراتي از جنس همزيستي با سال 
كرونا خواهد داشت. به عنوان مثال ، بناســت نمايش فيلم ها براي تعداد 
محدودتري از اهالي رسانه تدارك ديده شــود. اين نمايش ها البته نه در 
يك پرديس سينمايي كه به صورت تفكيكي و محدودتر در 2 يا 3 پرديس 
سينمايي برگزار خواهد شد. البته ناگفته نماند پيشنهادهايي مبني بر در 
اختيار  قرار دادن كد  اختصاصي آنالين براي هر خبرنگار و اجازه تماشاي 
فيلم با همان كد در زمان مشخص هم مطرح شد)مانند جشنواره تورنتو 
و لندن( اما باز همان موضوع مشكالت زيرساختي يقه مسئوالن را گرفت 
و پيشنهادهايي از اين دست به نتيجه اي نرســيد. الگوي ونيزي تا كنون 
بهترين گزينه براي مسئوالن برگزاري جشنواره فيلم فجر است. كنترل 
جمعيت متقاضي حضور در جشنواره، درنظر گرفتن سالن ها و سئانس هاي 
بيشــتر با جمعيت كمتر براي نمايش آثار و البته قوانين سفت و ســخت 
براي رعايت پروتكل هاي بهداشتي مي تواند خيال ها براي كرونا نگرفتن 

جشنواره فجر را راحت كند.

واي از اســماعيل كه بايد 
بــراي گنجينــه نهفته 
الله زارش با خود زمزمــه كرد: »كه آفتاب روزي 
بهتــر از آن روزي كه تو ُمــردي خواهد تابيد.« 
با خودمــان مي گوييم چه ســعادتي كه دوباره 
زيبايي ها در دل اسماعيل و اسماعيل در دل خانه 
اتحاديه و خانه اتحاديه در دل الله زار و الله زار در 
چشم تهران دوباره خواهد درخشيد. حاال خانه 
اتحاديه و خاطره عمارت هايي كه به نام فرزندان 
آن خاندان بوده از گنجه مايملك وراث به آغوش 
شهر بازگشته  است و اين خوش خبري است در 

روزهاي بي خبري...

شكوهاللهزار
نشــانه ها ســخن مي گويند و خانــه اتحاديه 
را بــا فريادهــاي دائي جــان و نســترن هاي 
دست خورده اش، با عاشــقي تابستاني پسرك 
جوان، با هنر كارگرداني ناخداي سينما و سريالي 
كه از روي يكي از پرخوانش ترين رمان هاي اين 
ديار ساخته  شد، به ياد مي آورد. باد پاييزي مي وزد 
و خاطره بازيگران و همه آنهايي را كه سبب شدند 
روايــت »دائي جان ناپلئون« و خانــواده اش در 
حافظه جمعي جماعت ايراني ثبت شود در يك 
لحظه مقابل چشم هايمان دق الباب مي كند. يكي 
مي گفت عاليجناب تقوايي؛ ناخدا ناصر كشــتي 
ســينماي ايران فراموش كرده  اســت بسياري 
از روزها و روزگارها را اما حــاال در اين خانه، در 
»خانه تهران« مي توانيم بخت يار باشيم كه بدانيم 
تهران آلزايمر ندارد و گذشته اش را فراموش نكرده 
 است. حاال قرار است بعد از خانه امين السلطان، 
اتحاديه يا همان خانه دائي جان ناپلئون خودمان 
كه بدل شــده به »خانه تهران«، الله زار دوباره 
هويت گمشــده خود را اندك اندك بازيابد. بايد 
چراغ ها را به افتخار راســته فرهنگ و هنر شهر 
روشــن كرد تا مجددا زيبايي تئاتر نصر و سينما 
ركس و ده ها محفل فرهنگي ديگــر در الله زار 
روشن شود. اين تازه اول راه است براي دگرديسي 
محبوب خيابان مســحور كننده روزهاي دور و 
ما حاال مطمئن تر هســتيم كه نشــانه ها سخن 

مي گويند، بفرماييد خرمالوها را دوباره ببينيد...

نتهايكريستفبرايالمينور
كريســتف رضايــي در تازه ترين 
همــكاري خــود بــا داريــوش 
مهرجويــي، موســيقي فيلــم 
»المينور« را ســاخته اســت. به 
گزارش همشــهري، »المينور« 
عنــوان آخريــن فيلــم داريوش 
مهرجويي است كه پس از 6 سال 

دوري اش از ســينما جلوي دوربيــن رفت و قرار بــود نوروز 1399 
بر پرده ســينماهاي سراسر كشــور به نمايش دربيايد كه اكران آن 
به دليل كرونا به تعويق افتاده اســت. داريوش مهرجويي كه پس از 
»سنتوري« بار ديگر موسيقي را دستمايه كار خود قرار داده است به 
كمك رضايي براي اين فيلم قطعات مختلف موسيقايي آماده كرده 
و كاوه آفاق عالوه بر بازي در »المينور« ترانه هاي فيلم را هم خوانده 
است. در »المينور« جمعي از ستاره هاي بازيگري سينماي ايران در 
كنار بازيگران جوان و نوازندگان موسيقي ايفاي نقش كرده اند. علي 
نصيريان، پرديس احمديه، سيامك انصاري، بيتا فرهي، علي مصفا، 
مهرداد صديقيان، بهناز جعفري، كاوه آفاق و فريماه فرجامي بازيگران 
فيلم »المينور« هستند. »المينور« براساس فيلمنامه مشترك وحيده 
محمدي فر و داريوش مهرجويي  و به تهيه كنندگي رضا درميشيان 

توليد شده است.

تبريكتولدهنروتجربه
توسطمعاونرئيسجمهور

محمدباقــر نوبخت، معــاون رئيس جمهوري در پيامي به مناســبت 
سالگرد تاسيس سينماي هنر و تجربه، اين اتفاق را از نمونه هاي توسعه 
فعاليت هاي فرهنگي و هنري دولت دانست. به گزارش همشهري، رئيس 
سازمان برنامه و بودجه كشور به مناسبت 13مهر ماه سالروز گشايش 
سينماي هنر و تجربه، خطاب به هنرمندان و دست اندركاران سينماي 
هنر و تجربه در متن اين پيام تأكيد كرده: »يكي از مهم ترين سياست هاي 
دولت در زمينه توسعه فعاليت هاي فرهنگي و هنري، مشاركت اعضاي 
نخبه رشته هاي فرهنگي و هنري بوده است و هركجا اين سياست مهم 
پنداشته شده آثار مطلوب آن نمايان شده است. گروه سينمايي هنر و 
تجربه مصداق بارز يك تفكر پيشرو در سينماي ايران است كه طي 6سال 
گذشته توانسته است به عنوان يك الگوي فاخر، كم هزينه و كاربردي نزد 
مراجع مختلف فرهنگي و هنري مطرح شود. از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي، شــوراي سياستگذاري و دســت اندركاران اجرايي اين گروه 
سينمايي و همه فعاالن اين سينماي نجيب، در آستانه ششمين سالگرد 
فعاليت شان قدرداني مي كنم و اميدوارم هنرمندان اين عرصه همچنان 

با شور و نشاط به فعاليت خود ادامه دهند.«

مسعودمير
روزنامه نگار
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   سياسيون هدف كرونا
از ابتداي شيوع ويروس كرونا، بسياري 
اعتراف كرده اند كه ايــن ويروس يكي 
از دمكرات ترين ويروس هاســت و بين 
هيچ يك از افراد جامعه فرقي نمي گذارد. 
فقير و غني، سياستمدار و غيرسياستمدار 
در نقاط مختلف جهان بــه كرونا مبتال 
شــده اند. نام دونالد ترامــپ را بايد به 
فهرست بلندباالي سياسيوني اضافه كرد 
كه يا مثل او ويــروس را جدي نگرفته و 
مبتال شده اند، يا با وجود مراقبت ها، قرعه 
به نام آنها هم افتاده است. حدود 7 ماه قبل، 
بوريس جانسون، نخست وزير انگليس، 
يكي از نخستين رهبران جهان بود كه به 
كرونا مبتال شــد. او جزو سياستمداراني 
بود كه هم پاي ترامــپ، تهديد ويروس 
را جــدي نمي گرفتند. جانســون زنده 
ماند امــا كارش به بخــش مراقبت هاي 
ويژه كشــيد و همزمان وزير خارجه اش 
طي 3روز مســئوليت هاي او را به عهده 
گرفت. 3 ماه قبل هم ژائير بولســونارو، 
رئيس جمهور برزيل، كه نماينده جريان 
راست افراطي در اين كشور است به كرونا 
مبتال شــد. او هم مثل ترامپ، ويروس 
را چيزي شــبيه آنفلوآنزا مي دانست و 
بدون ماسك در تجمع ها حاضر مي شد. 
بولســونارو در مخالفت بــا توصيه هاي 
متخصصان با مردم دست هم مي داد. او 
خود را ورزشكار مي دانست و معتقد بود 
كرونا سراغ ورزشكاران نمي رود. ويروس 
اما سراغ او هم رفت و او را نيز بيمار كرد. 
رئيس جمهور برزيل هم در نهايت جان به 
در برد. نخست وزير روسيه، رئيس جمهور 
بوليوي، نخســت وزير گينه  بيســائو، 
رئيس جمهور هندوراس، نخســت وزير 
ارمنستان، وزير كشور فيليپين، وزير نفت 
ونزوئال، وزير بهداشت غنا، رئيس مجلس 
پاكستان و معاون اول رئيس جمهور در 
ايران جزو ديگر سياسيوني هستند كه 
طي ماه هاي اخير به ويروس كرونا مبتال 

شده اند.

يك ماه مانده به انتخابات آمريكا، ابتال به ويروس كرونا، نامزد جمهوريخواهان را خانه نشين كرد
شوك به انتخابات آمريكا  محمدامين خرمي انتخابات آمريكا

خبرنگار

 »غافلگيري اكتبر« انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا نه از گزارش

خالل بحران هاي افغانستان و 
خاورميانــه، بلكه از كاخ ســفيد بيرون آمد. 
دونالــد ترامپ كه همين هفتــه قبل رقيب 
دمكراتش را در نخستين مناظره انتخاباتي در 
مقابل چشمان ميليون ها مخاطب تلويزيوني 
به خاطر ماسك زدن مسخره كرده بود، اكنون 
يكي از 7ميليون آمريكايي است كه به ويروس 

كرونا مبتال شده  است.
ترامپ ديروز در پستي توييتري خبر مثبت 
شدن تست كروناي خود و همسرش را اعالم 
كرد؛ خبري كه در كمتر از چند دقيقه آمريكا 
و جهان را به لرزه در آورد. ويروس اكنون به 
سراغ فردي رفته كه طي تمام 10 ماه گذشته، 
آن را يك بيماري »ضعيف« در حد آنفلوآنزا 
مي دانســته و بارها تأكيد كــرده كه »كرونا 
خودبه خود از بين خواهــد رفت«. او 2هفته 
قبل، درســت زماني كه روزانه بيش از هزار 
نفر از مردم آمريكا قرباني كرونا مي شــدند، 
با اعتماد به نفس باورنكردني در گفت وگو با 
شبكه اي بي سي نيوز آمريكا گفت كه ويروس 
كارش تمام اســت و به زودي از بين خواهد 
رفت. او اقدامات دولتش در مقابله با كرونا را 
»چشــمگير« خواند و گفت كه ويروس را به 

»گوشه رينگ« كشانده است.
ويروس كرونا اما ديروز از گوشه رينگ بيرون 
آمد و يك ضربه كاري به رئيس جمهور آمريكا 
زد. انتشار خبر مثبت شــدن تست كروناي 
ترامپ در ابتــداي  ماه اكتبر باعث شــده تا 
بسياري آن را همان غافلگيري اكتبر معروف 
بنامنــد. آمريكايي ها هر 4ســال يك بار در 
آستانه انتخابات رياســت جمهوري منتظر 
يك غافلگيري بزرگ  هســتند؛ ماجرايي كه 
طي 5دهه گذشته در فضاي سياسي آمريكا 
باب شده و هدفش ضربه زدن به جايگاه طرف 
مقابل چند روز مانده به انتخابات است. اين 
غافلگيري اغلب نتيجه يك اتفاق، افشاگري 
يا خطاي سياســي اســت كه مي تواند ورق 
انتخابات را به نفع يكي از دو حزب دمكرات 
و جمهوريخواه برگرداند. امسال همه با توجه 
به شناختي كه از ترامپ دارند، نفس ها را در 
ســينه حبس كرده  و منتظر رسيدن اكتبر 
بودند. حتي تصور مي شد، به راه انداختن يك 

جنگ مقطعي با ايران همان غافلگيري بزرگ 
مورد نظر ترامپ و تيم انتخاباتي اش باشد. در 
نهايت ديروز در دومين روز از اكتبر، غافلگيري 
بزرگ از كاخ سفيد و دفتر رئيس جمهور بيرون 
آمد. اين غافلگيري براي نخســتين بار قرار 
نيست حريف را از پا در آورد. غافلگيري اكتبر 

ترامپ، خود او را نشانه رفته است.

چه كسي ترامپ را مبتال كرد؟
ابتالي ترامپ و همسرش به كرونا پس از آن 
اتفاق افتاد كه تست كروناي »هوپ هيكس«، 
يكي از دستياران ارشد ترامپ كه جزو حلقه 
اول نزديكان او به شــمار مي رود، مثبت شد. 
خانم هيكس، 31ساله، روز سه شنبه در جريان 
مناظره انتخاباتي ميــان دونالد ترامپ و جو 
بايدن، همــراه رئيس جمهور بود. نه هيكس 
و نه ديگر اعضــاي خانواده ترامــپ كه او را 
همراهي مي كردند، ماسك نزده بودند. ترامپ 
همان شب مناظره، ماسك زدن بايدن را به 
تمسخر گرفت و گفت: »وقتي حرف مي زند، 
50متر فاصله مي گيرد؛ ماســكي كه مي زند 
هم بزرگ ترين ماسكي اســت كه در عمرم 
ديده ام!« در كنار چنيــن رئيس جمهوري، 
قطعا ماسك زدن تبعات دارد. هوپ هيكس 
روز چهارشنبه هم ترامپ را در جريان يكي از 
برنامه هاي انتخاباتي اش همراهي مي كرد. به 
نوشته روزنامه نيويورك تايمز، مقام هاي ارشد 
كاخ سفيد گفته اند كه هيكس از اوايل هفته 
سرفه هاي خفيفي داشت اما هيچ كس آن را 

جدي نگرفت. خود او هم 
همچنان از زدن ماسك 

امتناع مي كرد. روزنامه 
گاردين هم نوشته 

است كه ترامپ 
با وجــود آنكه 

طي روزهاي 

اخير با هيكس در ارتباط بوده و روز پنجشنبه 
در جريان مثبت شدن تست كروناي او قرار 
گرفته بود، ترجيح داد برنامه هاي انتخاباتي اش 
را ادامه دهــد. او حتي به ايالت نيوجرســي 
در شــرق آمريكا رفت تا در جمع هوادارانش 
سخنراني كند. به همين دليل، احتمال ابتالي 
اعضاي تيم انتخاباتي ترامــپ و ديگر افراد 

حاضر در آن برنامه هم وجود دارد.

ماجراي كروناي ترامپ چقدر جدي است؟
تجربه ماه هاي اخير نشان داده كه پيش بيني 
رفتار ويروس به هيچ وجه كار ساده اي نيست. 
ويروس كرونا در بــدن هر فرد بــا توجه به 
وضعيت جسمي و بيماري هاي زمينه اي به 
شكل خاصي عمل مي كند. اما گزارش هاي 
متعدد مراكز بهداشتي در كشورهاي مختلف، 
يك الگوي نسبي به دســت داده است. طبق 
اعالم مركز كنترل بيماري هاي آمريكا، از هر 
10نفري كه در اين كشــور در اثر كرونا فوت 
شده اند، 8نفرشان باالي 65سال داشته اند. 
افرادي كه در دهه ششم و هفتم زندگي شان 
هستند، 90برابر بيش از افرادي كه دهه دوم 
زندگي شــان را تجربه مي كنند خطر  مرگ 
در اثر كرونا آنها را تهديد مي كند. همزمان، 
مرگ ومير در ميان مردان و افراد چاق بيش از 
بقيه اتفاق افتاده است. دونالد ترامپ 74ساله 

با 110كيلو وزن و 190ســانتي متر قد، جزو 
افراد چاق دسته بندي مي شود. اگرچه گفته 
مي شود كه او در ســالمت كامل است و هيچ 
بيماري زمينه اي هم ندارد، اما اكنون با داشتن 
تمامي ريســك فاكتورها، نگراني ها در مورد 

سالمتي او و سرنوشتش جدي تر شده است.

سناريوهاي پيش رو چيست؟
طبق قانون اساســي آمريكا، درصورتي كه 
رئيس جمهور به هر دليلــي نتواند به اجراي 
مسئوليت هاي خود ادامه دهد، معاون او اداره 
امور را در دســت مي گيرد. به همين دليل، 
مايك پنس اكنون در كانــون توجه ها قرار 
گرفته اســت. پنس نيز جزو حلقه نزديكان 
ترامپ به شــمار مي رود كه هر هفته با او در 
تماس است. شبكه تلويزيوني سي ان ان ديروز 
گزارش داد كه آخرين باري كه مايك پنس 
و دونالد ترامپ با هم بوده  اند، دوشنبه هفته 
گذشــته بوده و اكنون تست كروناي پنس و 

همسرش منفي شده است.
طبق قانون، اگــر رئيس جمهــور و معاون 
رئيس جمهور توانايي اداره امور را نداشــته 
باشــند، اين رئيس مجلس نمايندگان است 
كه مسئوليت هاي آنها را در دست مي گيرد. از 
ديروز، احتمال قرنطينه كردن نانسي پلوسي 
هم جدي تر شده است. درصورتي كه ويروس 
كار ترامپ را به بستري شدن در بيمارستان و 
بخش مراقبت هاي ويژه بكشاند، بحث انتقال 
مســئوليت ها به معاون رئيس جمهور جدي 
خواهد شــد؛ آن هم درصورتي كه 
خود پنس از اين معركه جان 
سالم به در ببرد. اگر براي 
پنس هــم اتفاقي بيفتد، 

ممكن اســت شرايط 

به سمتي برود كه الزم شود در نهايت خانم 
پلوسي دمكرات، عالوه بر مجلس اداره دولت 

را هم در دست بگيرد.

سرنوشت انتخابات چه مي شود؟
دونالد ترامــپ چه بخواهد و چــه نخواهد، 
اكنون بايــد دســت كم 14روز در قرنطينه 
به ســر ببرد؛ 14روزي كه مي توانســت به 
شكل هاي مختلف او را از رقيب دمكراتش در 
انتخابات جلو بيندازد. فقط 31روز تا انتخابات 
باقي مانده و ترامــپ بايد فعال قيد حضور در 
ميتينگ هاي بزرگ انتخاباتي را بزند. حضور 
او در دومين مناظره انتخاباتي كه قرار است 
12روز ديگر برگزار شود هم با اما و اگرهاي 
جدي روبه روست. فعال در كاخ سفيد، همه 
مشغول تهيه فهرست افرادي هستند كه در 
روزهاي گذشته با رئيس جمهور، همسرش 
و مشاورش در ارتباط بوده اند. اگر شمار افراد 
مبتال در تيم انتخاباتي ترامپ باال باشد، بدون 
شــك برنامه هاي تبليغاتي او براي انتخابات 
آســيب جدي خواهــد ديد. انــدك زمان 
باقيمانده تا انتخابات، امكان ترميم اين تيم 

را هم نمي  دهد.
پيش از اين، با توجه به سن باالي هر دو نامزد 
دمكرات و جمهوريخــواه، موضوع احتمال 
مــرگ ناگهاني يكــي از آنها پيــش از روز 
راي گيري بررسي شــده بود. حقوقدان هاي 
آمريكايي معتقدند درصورت مرگ ترامپ، 
حزب جمهوريخواه مي تواند نام فرد ديگري 
را به جاي او اعــالم كند. با توجــه به اينكه 
راي گيري زودهنگام در برخــي ايالت ها از 
2هفته قبل آغاز شده، شرايط كمي پيچيده 
مي شــود و احتماال پاي دادگاه براي تعيين 
تكليف رأي هايي كه نام ترامپ روي آن هاست 
به ميان كشيده خواهد شد. تعويق انتخابات 
هم گزينه بعدي است كه اختيار آن در دست 

نمايندگان عضو كنگره است.

 اميرعلي ابوالفتح
كارشناس مسائل آمريكا

ترامپ، كرونا و روي ديگر سكه

ابتالي دونالد ترامپ به كرونا يك ماه پيش 
از برگزاري انتخابات رياســت جمهوري، 
امكان حضور او در هرگونه تجمع و ميتينگ 
انتخاباتي را دست كم براي 2 تا 3هفته آينده غيرممكن خواهد كرد. ترامپ 
روي مناظره هاي تلويزيوني هم حساب ويژه باز كرده بود كه در شرايط 
فعلي، احتماال مناظره دوم كه قرار بود كمتر از 2هفته ديگر برگزار شود، 
لغو خواهد شد. درست است كه ترامپ قرنطينه شده اما به نظر مي رسد با 
حفظ پروتكل هاي بهداشتي بتواند مسئوليت هايش را در زمينه اداره امور 
كشور ادامه دهد. با اين حال، از آنجا كه ترامپ در معرض خطر قرار دارد 
و مشخص نيست سرنوشتش چه خواهد بود، سالمتي معاون او اهميت 
بيشتري پيدا مي كند. بر اين اساس، مي توان انتظار داشت سطح حفاظتي 
مايك پنس به شدت باال برود. براي كاخ سفيد بسيار مهم است كه همزمان 
با رئيس جمهور، معاون او هم به ويروس كرونا مبتال نشــود؛ چراكه در 
صورت وقوع چنين شرايطي، مديريت امور كشور به خصوص در زمينه 
مسائل امنيتي بسيار دشوار خواهد شد. مايك پنس قرار است طي هفته 
جاري در يك مناظره تلويزيوني در مقابل كامال هريس، معاون بايدن قرار 
گيرد. احتماال به دليل شرايط خاص پيش آمده، اين مناظره هم لغو شود.

نبايد فراموش كرد كه انتخابات نياز به تحرك دارد و از دســت دادن 
روزهاي پيش رو براي ترامپ گران تمام خواهد شد. بنابراين ترامپ 
بي ميل نيســت كه از شــرايط پيش آمده كمك بگيرد تا انتخابات 
به تعويق بيفتــد. او قبال هم اين موضوع را مطرح كــرده بود اما اين 
درخواســت با مخالفت جدي دمكرات ها روبه رو شــد. تغيير تاريخ 
انتخابات رياســت جمهوري در آمريكا نياز بــه مصوبه كنگره دارد و 
با توجه به دعوايي كه ميان دمكرات ها و جمهوريخواهان در جريان 
است، بسيار بعيد اســت كه چنين تصميمي گرفته شود. صرف نظر 
از فرصت كوتاهي كه به انتخابات باقي مانــده، براي فردي كه دائما 
همه گيري ويروس كرونا را كم اهميت جلوه مي داده و پروتكل هاي 
بهداشتي را رعايت نمي كرده، اكنون ابتال به ويروس يك اتفاق منفي 
است. بدون شك در جامعه آمريكا بسياري از مخالفان ترامپ او را به 
تمسخر خواهند گرفت و همين مسئله چند روزي فضا را تحت تأثير 
قرار خواهد داد. اما اين ماجرا، يك روي ديگر هم دارد. شايد منتقدين 
ترامپ اين رفتارهاي او را به پاي بي خردي اش بگذارند اما هواداران 
ترامپ احتماال طي روزهاي آينده، خواهند گفت او فردي شجاع است 
كه با وجود شيوع كرونا هيچ گاه خود را در خانه و دفتر كارش حبس 
نكرده و دائما در ميان مردم بوده است. حاميان ترامپ مبتالشدن او 
را به دليل از خودگذشتگي اش در پيشبرد امور كشور تحليل خواهند 
كرد. به خصوص اگر دونالد ترامپ سالمت از اين بحران عبور كند، در 

نقش يك قهرمان ظاهر خواهد شد.
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راهيبزنكــهآهيبرســازآنتوانزد
شــعريبخوانكهبااورطلگرانتوانزد

برآســتانجانانگرســرتــواننهادن
گلبانگســربلنديبرآســمانتوانزد

عكس:ايرنا/محمدمهيمني قديميترينكارخانهبازسازيواگنهايقطار-بندرتركمن

12آبــان  جعفري) عبدالرحيــم 
1298-11مهــر 1394( بنيانگذار 
انتشارات اميركبير كه از زمره فعاالن 
فرهنگي و ناشــران تكرار ناشــدني 

ايران است، پنج سال پيش در 
چنين روزهايي چشم از جهان 
فروبست. او هفتاد و يك سال 

پيش انتشارات اميركبير را پايه گذاري كرد؛ انتشاراتي كه 
پرآوازه و خوشنام شد و درخشيد و نامش تا سال هاي سال 
اعتباري براي خريد كتاب از سوي مخاطبان آثار مكتوب 
بود؛ آن هم در اوضاعي كه جامعه باسواد و كتابخوان ايران 
چندان زياد نبودنــد و البته با خيــِل دريافت كنندگان 

مدرك دكتري هم مثل اين روزها مواجه نبوديم.
جعفري كه دوران كودكي و نوجواني پر نشــيب و فراز و 
مشقت باري را از سرگذرانده  و با فقر و فاقه سياه و برهنه 
دســت و پنجه نرم كرده بود، پس از ســال ها در به دري 
و آزمودن حرفه هاي مختلف، نهايتا ســال 1328 اتاقي 
مربع)چهار متر در چهار متر( را در خيابان ناصرخســرو 
اجاره كرد و براي چاپ كتاب هاي ارزشمند چنان همت 
به خرج داد كه پس از ســال ها رنج و مرارت در كار نشر، 
سرانجام اميركبير را به معتبرترين ناشر خاورميانه بدل 
كرد. هنوز هم بسياري از آثاري كه از سوي اين انتشارات 
طي آن سال ها منتشر شــده، در دست دوم فروشي هاي 
خيابان انقالب به بهــاي باال فروخته و دست به دســت 

مي شود.
در واقع بايد گفت عبدالرحيم جعفري نماد خودساختگي 
است؛ خودساخته اي كه با دســت خالي و همت سترگ 
و قابل ستايش، از هيچ، انتشــاراتي مي سازد ارزشمند، 

خوشنام و قابل احترام.
انتشارات اميركبير تا مقطعي كه زنده ياد جعفري بر آن 
مديريت داشت، بيش از دو هزار و هشتصد عنوان كتاب 
در حوزه هاي مختلف منتشر كرد؛ آثاري كه اين روزها هم 
پس از گذشت سال ها از تولدشان، هنوز دوستداراني پر و 
پا قرص دارد. او اساس و شالوده انتشاراتش را به گونه اي 
بنيان نهاد كه پس از گذشت اين همه سال كه انتشارات 
را از او گرفتند و بســياري از كتاب ها هــم تجديد چاپ 
شدند، اهل كتاب هنوز دنبال چاپ هاي قديمي انتشارات 
اميركبيرنــد؛ مصداق آن صدها عنوان كتابي اســت كه 
چاپ هاي كهنه و مندرس شــان گران تــر از چاپ هاي 
جديِد شايد پر زرق و برق باشــد. از رمان صد سال تنهايي 
ماركز با برگردان بهمن فرزانه گرفته تا فونتامارا نوشــته 
اينياتسيو سيلونه با ترجمه منوچهر آتشي و حتي كتابي 
چون بينوايان ويكتور هوگو با ترجمه حسينعلي مستعان 
و البته كتابــي كم نظير از ابراهيم يونســي با عنوان هنر 

داستان نويسي.
يكي ديگر از تابندگي هاي جعفري در عرصه نشر كودكان، 
انتشــار كتاب هاي طاليي بود؛ داســتان هاي جذاب و 
خواندني با طراحي منحصر به فــرد كه خاطرات كودكي 

چند نسل با آنها گره خورده است.
جعفري در كتاب »در جست وجوي صبح« كه به بازگويي 
بخشــي از خاطراتش اختصــاص دارد، مي گويد: »دهه 
1920... سال هاي وبايي، ســال هاي قحطي، سال هاي 
مرگ. مردم براي زنده ماندن آدم مي كشــند، به ســگ 
و گربه هم ابقــا نمي كنند، شــايعه َدم از آدمخواري هم 
مي زند. جنگ عالمگير است؛ ايران ظاهراً بي طرف است؛ 
اما وقتي توفان درمي گيرد، بي طرف و باطرف نمي شناسد، 
خويش و بيگانه نمي شناســد. آتش چو گرفت، خشك و 
 تر مي ســوزد. آتش به »خانه« ما هم مي رســد و از هيچ 

آتش نشاني خبري نيست.
كشــور آشــفته اســت و بنا بر معموِل تاريخ، در اين 
آشــفتگي ها باِر ســختي ها و تلخي ها بر دوش مردم 
زحمتكشي است كه نقشــي در جريان اوضاع ندارند، 
اما تاوان خيانت ها و سســتي هاي كساني را كه باعث 
آشفتگي اوضاع شــده اند بايد بپردازند و مي پردازند: 
با مرگ، با گرسنگي، با آوارگي...  در اين سال ها است 
كه من به دنيا مي آيــم و باري بر ســنگيني باري كه 
خانواده اي تهيدست و بي سرپرست بر دوش مي كشد، 

مي افزايم.«
كار و تالش درخشان و ارزشمند عبدالرحيم جعفري كه 
آبروي نشر ايران است و تأثيري كه بر فرهنگ و نگاه چند 
نسل از اهل مطالعه داشــت، از خاطر كتاب خوان ها محو 

نمي شود. يادش گرامي.

گروهي از محققان بين المللي به سرپرســتي دانشگاه ديژون بورگوين 
فرانسه حدود 80مطالعه را در مورد شــيوه تأثير رژيم غذايي و بعضي 
داروها بر ريسك سرطان روده بررسي كردند. اين مطالعات مربوط به 
سال هاي 1980 تا 2019 بودند. به گزارش ديلي ميل، اين نتايج نشان 
داد در ميان داروها، آسپرين )از گروه NSAIDها( 14 تا 29درصد خطر 
ابتال به سرطان روده را كاهش مي دهد. همچنين مصرف NSAIDها 
به مدت بيش از 5سال با كاهش 26 تا 43درصدي اين بيماري مرتبط 
بود. مصرف اســيدفوليك )ويتامينB( هم تا 15درصد از خطر ابتال به 
اين بيماري مي كاهد. به همين ترتيب مصرف محصوالت لبني ريسك 
ســرطان )cancer( روده را 13 تا 19درصد كاهش مي دهد. مصرف 
فيبر با كاهش 22 تا 43درصدي و مصرف ميوه و سبزيجات با كاهش 
52درصدي ريسك اين بيماري مرتبط است.طبق اين بررسي ها، هيچ 
مدركي مبني بر مفيدبودن ويتامين هــاي E، C، مولتي ويتامين ها، 
بتاكاروتن يا سلنيوم در محافظت در مقابل سرطان روده يافت نشد. تأثير 
چاي، سير يا پياز، ويتامينD به تنهايي يا همراه با كلسيم، قهوه و كافئين، 
ماهي و اُمگا3 در پيشگيري از بيماري ضعيف يا نامعلوم بود. يافته هاي 
كافي هم در مورد تأثير ويتامين A يافت نشــد. در مقابل مشخص شد 
مصرف گوشت، به خصوص گوشت قرمز و فرآوري شده، با افزايش 12 تا 
21درصدي ريسك سرطان روده مرتبط است. در مجموع پژوهشگران 
بر اين باورند كه مواد غذايي و بعضي داروهــا تأثير حفاظتي كمي در 
پيشگيري از ســرطان روده دارند. پيش بيني مي شود تا سال2030، 
ساالنه بيش از 2.2ميليون مورد جديد ابتال به سرطان روده و 1.1ميليون 

مرگ ناشي از اين بيماري رخ دهد.

دمانس آلزايمر يا زوال عقل 
يك بيماري شــايع است كه 
حدود 50ميليــون نفر را در 
سرتاســر دنيا مبتــال كرده 
است. براســاس پيش بيني 
سازمان جهاني بهداشت، تا 
ســال2030ميالدی تعداد 
مبتاليــان بــه زوال عقل به 

بيش از 75ميليون نفر خواهد رسيد. درجهان هر 3ثانيه 
و در ايران هر 11دقيقه يك نفر به دمانس مبتال مي شود. 
از عوامل مؤثر در شيوع اين بيماري مي توان به موارد زير 

اشاره كرد: 
ســكته هاي مغزي، ســن باالتــر از 65ســال، كمبود 
فعاليت هاي فيزيكي و ورزش، افزايش كلسترول خون، 
مصرف دخانيات، اختالالت خواب، ضربه هاي شديد به 
سر و آســيب موج انفجار در جنگ، برخي سموم موجود 
در محيط زيست، روان آشفتگي حاد ناشي از سمي شدن 

مغز در اثر مواد مخدر و روانگردان ها و سابقه خانوادگي.
البته كاهــش فعاليت هاي آموزشــي و يادگيري و بروز 
اختالل افســردگي و اضطراب در ســالمندان و كاهش 
تعامل هاي اجتماعي نزد اين عزيزان نيز از عوامل مؤثر در 

بروز اختالل دمانس آلزايمر شناخته شده اند.
احساســات و عواطف در مبتاليان به زوال عقل با وجود 
اختالل در حافظه، تا حدودي طبيعــي باقي مي ماند و 
اين حقيقت علمي تأكيدي اســت بــر اهميت افزايش 
حمايت هاي رواني و اجتماعي در اين بيماران. تشخيص 
و درمان بموقع اختالالت روانپزشكي مانند افسردگي و 
اضطراب در سالمندان، به حفظ و ارتقای كيفيت زندگي 
در اين گروه سني كمك جدي مي كند. طبق تحقيقات، 
جمعيت ســالمندان در جهان و ايران هــر روز در حال 
افزايش اســت. هزينه هاي مادي و معنوي براي درمان و 
مراقبت و بازتواني اين بيماران بســيار باالست و فقط در 
سال2018 به بيش از يك تريليون دالر در جهان رسيده 
اســت. البته بيشــتر اين هزينه هاي مالي در كشورهاي 
اروپايي و آمريكاي شــمالي، براي حفظ و ارتقاي سطح 
ســالمت و كيفيت زندگي مبتاليان صرف شــده است. 
زوال عقل نه تنها فرد بيمار، بلكه افراد خانواده و جامعه را 
تحت تأثير قرار مي دهد. راهبردهاي پيشگيرانه، براساس 
عوامل مؤثر در ايجاد بيماري، باعث كاهش بروز بيماري، 
كاهش هزينه ها و فرســودگي افراد و خانواده ها خواهد 
شد. پس شايسته است كه در كشــور ما از همين امروز 
در سياستگذاري هاي بهداشتي، اقتصادي و اجتماعي به 

 نحوي شايسته به اين مهم پرداخته شود.

»قلمــرو رؤيايي ســپيد« 
اثري از برنــده جايزه نوبل 
باتــا«  كاوا »ياســوناري 
روايتــي اســت غريــب و 
ظريف از سرزميني كه هم 
فرهنگ و هــم طبيعتش را 
كمتر مي شناسيم. جهان، 
ياسوناري كاواباتا را يكي از 
نويســندگان برجسته قرن 

بيستم مي شناسد. اين نويسنده سال1899 در 
اوزاكا به دنيا آمد و در سال1968 جايزه نوبل ادبيات 
را از آن خود كرد تا نخســتين ژاپني برنده اين جايزه 

باشد.
سبك اصلي كار اين نويسنده ژاپني )1899 تا 1972(  
داستان هاي بسيار كوتاه با سبك نگارشي ويژه بود كه 
به شكل مجموعه منتشر مي شدند. اما شهرت جهاني 
ياسوناري كاواباتا به 3رمان قلمرو رؤيايي سپيد، آواي 
كوهستان و هزار درنا تعلق دارد. بسياري از منتقدان، 

رمان نخست او را يك شاهكار مي دانند.
قلمرو رؤيايي سپيد سرشار از صحنه ها و تصاوير بكر، 
زيبا و تأمل برانگيز است و شايد غريب بهترين توصيف 
براي اثري از سرزميني باشد كه نمي شناسيمش؛ نه 
طبيعت آن را و نه فرهنگ و طــرز فكر آدم هايش  را. 
شــايد اين غريبگي به تعداد اندك آثار ترجمه شــده 
ژاپني به فارســي و اقبال جامعه جهانــي به اين آثار 
بازگردد. هرچند اين ســال ها بازار كتــاب ايران آثار 
متنوعي از نويســندگاني چون هاروكي موراكامي و 
كازوئو ايشي گورو را به خود ديده است اما نگارش اين 
رمان ها به زبان انگليسي يا پرداختن به روزگار امروزي 
ژاپن باب آشنايي چنداني را براي آشنايي با فرهنگ 
و گذشته اين كشور نگشــودند. قلمرو رؤيايي سپيد 
با ورود فردي به نام شــيمامورا به يك دهكده برفي با 
چشمه هاي آب گرم آغاز مي شــود. اقامتي موقت كه 
داستان عشق و دلدادگي از نوع ژاپني را رقم مي زند. 
ياسوناري كاواباتا در اين اثر خيال و طبيعت را به شكل 
ادبيات رمانتيك قرن نوزدهمي به هم مي آميزد تا رماني 
بنويســد كه بيش از هر چيز مخاطب را به ياد فضاي 
رؤيايي هايكو مي اندازد. اما اين بار هايكوها نه در فضاي 
بهاري شــكوفه هاي صورتي كه در روزها و شب هاي 

برفي دهكده اي دور از توكيو روايت مي شوند.
قلمرو رؤيايي سپيد را نشر ققنوس با ترجمه مجتبي 
اشرفي در 160صفحه با شمارگان 770نسخه، به بهاي 

19هزار تومان منتشر كرده است.

فرزامشيرزاديياد
داستان نويس و روزنامه نگار

محمدكامراندرخشاننگاهسالمت
ويترين روانپزشك

فلجنيميازصورتپسازتزريقژل
پكن: زني 29ساله در چين پس از انجام عمل زيبايي تزريق 
ژل به صورت، ســمت چپ صورتش فلج شــد. به گزارش 
آديتي سنترال، اين زن كه پيش از اين نيز بارها از اين روش 
استفاده كرده بود صورتش حدود يك هفته به اين حالت باقي 
مانده است. به گفته پزشكان، اين فلج ممكن است تا يك ماه 
پابرجا باشد و حتي ممكن است صورت اين زن به وضعيت 
ســابق و طبيعي باز نگردد. دكتر ژائو به خبرنگارها گفت:  

برخي پزشكان به دوز و تاريخ مصرف دارو توجه نمي كنند.

ازآبگرفتنزنيكه2سالگمشدهبود
بوگوتا:زني كه 2 ســال پيش خانــواده اش گزارش مفقود 
شدنش را داده بودند به دست ماهيگيري در كلمبيا پيدا شد. 
به گزارش سايت بريتانيايي مترو، او در اين 2سال در كلمبيا 
زندگي مي كرد اما 8 ســاعت پيش از اينكه توسط ماهيگير 
نجات پيدا كند به قصد خودكشي وارد دريا شده بود. اين زن 
46ساله علت فرار خود از خانه اش را شكنجه توسط شوهرش 
بيان كرد اما دخترش اين موضوع را رد كرد و مادرش را مبتال 

به نوعي بيماري رواني عنوان كرد.

رونق»گرمگردشگري«درآمريكا
نوادا: تورهاي گردشگري در آمريكا براي جذب مسافر ها مقصدي 
جديد را انتخاب كرده اند كه داغ ترين نقطه ســطح زمين است. به 
گزارش آديتي سنترال، دهكده اي در صحراي نواداي آمريكا با نام 
Death Valley جايي است كه هر سال چندين ركورد گرماي زمين 
در آنجا مي شكند. گردشگر ها با توری تحت عنوان »گرم گردشگری« 
به آنجا مي روند تا كنار تابلوي ديجيتال دماسنج اين شهرك عكس 
سلفي بگيرند. به گفته راهنماي تور، گردشگر ها از كشور هاي گوناگون 

جهان براي بازديد از اين منطقه در تور آنها نام نويسي مي كنند.

معطليدرفرودگاهبهدليلظاهرمردانه
مسكو: قهرمان 6 دوره مســابقات پاورليفتينگ روسيه و 
8دوره از همين مسابقات در اروپا، به دليل قوي هيكل بودن 
و تراشيدن موهاي سرش در فرودگاه ساعت ها معطل شد. به 
گزارش آديتي سنترال، آنا  تورواي 42ساله تا زماني كه توسط 
پليس بازجويي نشــده و آنها از واقعيــت هويت او مطمئن 
نشدند در فرودگاه ساعت ها معطل شد. ورزشكار هاي رشته 
پاورليفتينگ به دليل تمرين با وزنه هاي بســيار ســنگين، 

صاحب اندامي بسيار عضالني مي شوند.

آبروينشرايران

آخرينتحقيقاتدربارهپيشگيرياز
سرطانروده

قلمرورؤياييسپيداختاللدمانسآلزايمر

ايران خودرو و شــركت هيونداي كره جنوبي بــراي توليد انواع خودرو 
قرارداد تازه اي منعقد كرده اند. رحماني خليلي نماينده بهشهر در مجلس 
كه به همراه هفت تن ديگر از نمايندگان به دعوت شركت هيونداي و 
دوو به كره جنوبي رفته بود ديروز در جمع خبرنگاران ضمن بيان مطلب 
فوق گفت: هيات  ايراني در اين سفر با پيشرفت هاي صنعت خودروسازي 
كره جنوبي و ســاير صنايع كره جنوبي و مالزي آشنا شدند. وي افزود: 
شــركت خودروســازي پروتون مالزي با اينكه عمر كمتري نسبت به 
ايران خودرو دارد، توانسته اســت 4مدل خودرو توليد كند و پيشرفت 
خوبي داشته اســت. رحماني خليلي تأكيد كرد: مالزي پيشرفت هاي 
چشمگيري در زمينه توليد نرم افزار و ســخت افزار رايانه و الكترونيك 

دارد و در دنيا جايگاه خوبي دارد.

20 سال پيش 

همشهري 12 مهر 1379
ايرانخودرووهيوندايقراردادبستند

اغلب ميان مخاطبان رمان و منتقد هاي ادبي 
درباره رمان خوب اختالف نظر هاي زيادي ديده 
مي شود. مخاطب به ويژه مخاطب غيرحرفه اي 
فقط عنصــر جذابيــت، همذات پنــداري با 
شخصيت ها و تعليق را مالك قرار داده و گاهي 
بدون اينكــه اين عناصر را به خوبي بشناســد 

تحت تأثير آنها قرار مي گيرد. براي منتقد هاي ادبي اما عناصر بســياري همچون 
ديالوگ، شــخصيت پردازي، فضاســازي، تعليق و خلق ماجرا مالك هايي است 
كه گاهي تمام صفحات يك رمان قطور را با آنها زير تيــغ نقد مي برند. بنابراين 
نويســنده اي كه يك يا چند اثرش هر دو گروه را قانع و راضي كند بايد نويسنده 
قدري باشــد. از اين حيث احمد محمود نويســنده قدري بود. نويســنده رمان 
»همسايه ها« اگرچه در ابتدا از همسايگي و مجاورت با آثار صادق هدايت و صادق 
چوبك تأثير مي گرفت اما در بازگشت به خويشتن خويش و بيان تجربه هاي زيسته 
خود، آن هم در فضاي گرم جنوب توانست به سبك شخصي خود برسد. نويسنده 
»مدار صفر درجه« كه به نوعي يكي از نماينده هاي سبك رئاليسم اجتماعي در 
ايران است سال ها پيش از آنكه ايجاز ژورناليستي وارد عرصه ادبيات داستاني شود 
از اين شــيوه بهره مي برد. به اين معني كه با جمله هاي كوتاه باعث مي شد ريتم 
اثر از دست خواننده خارج نشود. نويســنده »درخت انجير معابد« پس از اينكه 
قرار بود »مدار صفر درجه« اش جايزه ويژه هيأت داوران را از جشــنواره 20 سال 
ادبيات داستاني در سال 1376دريافت كند چند روز پيش از دريافت جايزه زير 
تيغ مميزي رفت و نامش برخالف انتخاب داور ها و موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از اين فهرست خط خورد. چندي بعد خالق »زمين سوخته« دچار بيماري 

تنگي نفس شد و سرانجام در سال 1381 و در چنين روزي در تهران درگذشت.

احمدمحمود؛نمايندهرئاليسماجتماعي

سالمرگ

بوروكراسیبهجایخردشهری
»دلبر« و »يوسف « شهر تهران همان پول و قدرتي بوده است كه 
مي بايد از هر راهي و به شتاب به دست آيد و همين حرص و ولع 
پول و قدرت بود كه امروز زيربناي شهر بي قواره است. پول، به قول گئورگ زيمل، اين 
نهاد قدرتمند مدرنيته، در پس »حيات ذهني« شهر تهران موتور محركه شده است. 
بيشتر ساخت و سازها و نماها و معماري ها از كوچك تا برج ها و مال هاي تجاري فقط 

جوهره سوداگري و پول پرستي و پولشويي است.
اما اين تجدد مقلدانه در ميان شهر و شهروندان پايان ندارد و سويه رازآميز ديگري 
دارد كه در نظام اداري و مديريت اين شهر به عنوان يكی از مسائل اساسي شهرسازي 
در تهران خود را بازنمايي مي كند. در كتاب سمينار »مسائل اجتماعي شهر تهران« 
كه در سال1343 منتشر شــد و از مهم ترين اســناد تاريخي و ارزشمند تبيين و 
تبارشناسي مسائل شهر تهران است، يكي از 50سخنران اين سمينار مهم شهردار 
جواديه اســت كه آن روز به بوروكراسي شهرداري هاي تهران اشــاره مي كند كه 
شهرداري مناطق آن روز 10اتاق براي رؤســا و مديران شامل معاونت دفتر رئيس، 
بايگاني و درآمد و پيشه وران و فني و اجراييات و كشيك و صاحب جمع و آبدارچي 
در ســاختمان هاي 2 يا 3طبقه دارند و آن زمان وي مي گفت اين بوروكراسي توان 
حل مشــكل مردم را ندارد و بايد اصالح شــود و راهكار خودش را ارائه مي داد. اين 
بوروكراسي كه از زمان تاســيس بلديه در سال1286 شمســي و تشكيل اداره اي 
به نام احتسابيه به دســتور ناصرالدين شــاه به عنوان نهادي دولتي آغاز شد، امروز 
به شهرداري با 9معاونت و بيش از 95اداره كل، ســازمان، شركت، مركز، مؤسسه 
و... و بيش از 100هزار كارمند رســمي و پيماني و قراردادي مبدل شده، كه يكي از 
بوروكراسي هاي عظيم شهري است. اين نظام واسطه ميان شهروندان و شهرداري 
است. قرار است در زمانه گسستگي ميان عالم و انسان و شهر اين بوروكراسي به جاي 
هرسه اين اركان، طراحي و معماري و مهندســي و اجرا و نظارت كند تا شهري در 
تراز شهرهاي مدرن و متجدد بسازد. اما اين بوروكراسي خود به مسئله شهر تهران 
مبدل شده است. هر طرح شــهري كه معماران طراحي مي كنند، در هفت خوان و 
هزارتو از شوراي شهر و معاونان و مديران شهري بايد بگذرد تا روي زمين اجرا شود 
و دست آخر آنچه اجرا مي شود برآورد كننده خواست و ميل هيچ كس نيست. زيرا در 
نهاد عظيم بوروكراسي ظاهراً معماران و شهرسازان تصميم  مي گيرند اما در چرخه 
اداري، هر نهادي بنا بر قانون جرح و تعديلي اعمال مي كند؛ درنهايت اين پيمانكاران، 
كارپردازان و كارخانه داران و مصالح فروشان هســتند كه تصميم مي گيرند چگونه 
طرح اجرا شود و چه مصالحي و موادي در پروژه هاي شــهري به كار بسته شود. در 
نظام بوروكراسي روندهاي اداري همان خرد و مهندس شهري هستند كه تصميم 
مي گيرند در بخش هايي از طرح ها مطابق نقشه عمل شود و كدام به صالح نيست. 
بوروكراسي شهرداري جاي خرد شــهري عمل مي كند و در زنجيره تصميمات از 
شوراي شهر تا شــهرداران ناحيه و كارپردازان شــهرداري طراحي شهري در اين 
تسلســل اداري همان چيزي مي شود كه بعدها به مسئله شــهري از قبيل مشكل 
كف سازي زشت و بي دوام، مبلمان شهري رنگارنگ و با هويت چهل تكه، تونل سازي 

مشكل ساز و بناهاي بي هويت و... مي انجامد.
تهران از مباني نظري شهرسازي و هويت شــهري تا راهبردها و برنامه ريزي و سطح 
اقدام شهري براي ساماندهي و نوسازي و بازسازي شــهري و حل مسائل اجتماعي 
و فرهنگي و كسب وكار شهري و... دچار مشكل و مسئله است و پيشينه اين مسائل 
هم از همان زمان بلديه تا دوران پهلوي اول و دوم و تا امروز در چرخه تداوم و تكرار 

بوده است.
تهران براي ساخته شــدن به قول مرحوم دكتر حبيبي نيازمند مباني است و تا اين 

مباني روشن و مدون نشود، كاری از پيش نمی رود.

ادامهاز
صفحهاول
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سند

 تلويزيون
ثابت و ساواك

سند ارايه شده گزارشي است محرمانه از تصميم مديران 
شــبكه خصوصــي تلويزيون ايــران بــراي قطع پخش 
برنامه هاي تلويزيــون در 31فروردين 1339 كه مصادف 
اســت با روزي خاص در فرقه ضاله بهايي. در اين گزارش 
عالوه بر كسب تكليف دراين باره، موضوع پخش برنامه هاي 
مناسب براي روزهاي خاص مورد توجه قرار گرفته است. 
در اين سند بر همخواني محتواي برنامه هاي اين شبكه در 
روزهاي خاص و هماهنگي براي بازبيني برنامه ها، تأكيد 

شده است.

 مصطفی شوقی�������������������������������������������������������������

در كوچه اي تنگ و بن بســت در محله بازارچه اسماعيل 
بزاز، هنگام باال رفتن از تير برق، درحالي كه سعي مي كرد 
خودش را به پشت بام خانه اي برســاند و از آنجا فرار كند 
هــدف گلوله هايي قرار گرفت كــه از جهت هاي مختلف 
به ســويش مي آمدند. هنوز جان در بدن داشــت  كه به 
بيمارستان شــماره 2 ارتش برده شــد تا درمان شود. او 
شاه ماهي اي بود كه پس از سال ها فرار و پنهان شدن، در 
دام افتاد. خيلي زود خبر به محمدرضاشاه رسيد؛ »خسرو 

روزبه دستگير شده و االن در بيمارستان است.«
اين نخستين باري نبود كه خسرو روزبه دستگير مي شد اما 
آخرين باري بود كه نتوانست فرار كند. اين افسر يك دنده 
توپخانه در همه سال هاي دهه 20 و 30 شمسي، به  عنوان 
يكي از طراحان اصلي آشــوب طلبي حزب توده در ميان 
نظاميان معرفي شــده بود. او از سال 1323 با عبدالمصد 
كامبخش افســر فني سابق هوايي و ســرهنگ عزت اهلل 
سيامك، سازمان افسران حرب توده ايران را تشكيل دادند. 
سازماني كه در ابتدا نه تنها از سوي اعضاي محافظه كار تر 

حزب يعني اسكندري و رادمنش پذيرفته نشد كه به شدت 
با آنها نيز برخورد و در سال 1325 هم اعالم شد كه سازمان 
نظامي منحل شده است، اما كامبخش به توصيه شوروي ، 
گروه بزرگي از افسران متمايل به حزب را براي روز مبادا 
جمع كرد و رفته رفته آنها را به  عنوان يك گروه موازي در 
كنار حزب قرار داد. شايد به همين دليل است كه اقدامات 
روزبه و سيامك در ترور محمد مســعود، روزنامه نويس 
جنجالي و مدير مجله »مرد امروز«، در ســال 1326 به 
 عنوان مسئله اي خارج از چارچوب هاي حزب در سال هاي 
بعدي تلقي شــد كه با تشــخيص شــخصي براي ايجاد 
دوقطبي سازي  در روزگار آشفته آن روزها صورت گرفت. 
البته اين نخستين ترور اين گروه نبود و حسام لنكراني كه 
در ترور مسعود نقش داشت را هم از بيم خيانت كشتند. 
با اين حال چارچوب سازمان افسري همچنان پابرجا ماند 
تا كه اعضاي شوراي مركزي حزب توده كه در زندان قصر 
مدت محكوميت خود را مي گذراندند، در طرحي حساب 
شده با كمك دو نفر از افســران توده اي كه به كادر زندان 
پيوسته بودند، فرار كردند. روزبه نيز يكي از زندانياني بود 
كه 15 سال حبس داشــت. روزبه بعد از غيرقانوني شدن 

سیاستمدار

شايسته 
ساالري كه 

موي دماغ شد
 ابوالحسن ابتهاج

23بهمن 1337، از سازمان 
برنامه و بودجه رفت

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

بي جهــت نبــود كه وقتــي در 
حســاس ترين جايگاه هاي اقتصاد 
ايران قرار گرفت، تكاني اساسي به 
آن داد� طبيعي هم بود دشــمناني 
چون جعفر شريف امامي داشته باشد 
كه در خاطراتش نوشته است او »با 
وجود اينكه گرايش به اســتفاده از 
نظرات كارشناسان خارجي داشت 
و با متخصصان ايراني سختگيري 
مي كرد؛ اما فردي داراي ُحسن نيت 
بود«؛ آنها كه بر ســر راهش سنگ  
مي انداختنــد، ستايشــش هم 
مي كردند؛ همان هايي كه طرح »بانك 

صنعتي« ابتهاج را به نام خود زدند�
بر اين پايه اگر بگوييم ابوالحســن 
ابتهاج يكــي از مهم ترين مردان 
اقتصادي عصر پهلوي بود، ســخن 
بيهوده اي نگفته ايــم� او كه فارغ 
از آنكه 8 ســال رياست بانك ملي 
را برعهده داشــت و 4ســال ونيم 
رئيس سازمان برنامه و بودجه بود، 
2سال مســتقيما محل مشورت 
مديرعامل صندوق بين المللي پول 
قرار مي گرفت و اين پايگاه جهاني 
داشتن شايد بســي مهم تر باشد از 
آنكه مثال برنامه هاي 7 ساله عمراني 
كشور را ايجاد كرد� به همين واسطه 
هم بود كه توانست وام 75ميليون 
دالري براي ساخت سد دز و نيشكر 

هفت تپه بگيرد�
او يك شايسته ســاالِر تمام عيار و 
پايبند به اصول بود و چون »در بانك 
ملي دستور داده بودم هيچ كس را 
اســتخدام نكنند مگر اينكه واجد 
شــرايط باشــد و تاريخ تقاضاي 
استخدام هم از لحاظ تقدم در دفتر 
مخصوصي ثبت شــود� داوطلبان 
بايد امتحــان مي دادند و اگر قبول 
مي شدند بايد منتظر نوبت مي ماندند 
تا به آنها خبر داده شــود«، حتي به 
دســتخط مؤتمن الملك پيرنيا هم 

وقعي ننهاد�
او بر سر برنامه هاي عمراني كشور 
حتي با شــاه هم صريح بود و وقتي 
تصميم به جدايي از سازمان برنامه 
و بودجه گرفت، نزد شــاه رفت و 
گفت كه »به نظر مــن، نبايد درآمد 
نفت را به هيــچ مصرفي جز عمران 
مملكت برسانيم� ايران قادر نيست 
برنامه عمراني مفيدي كه در زندگي 
افراد ايران مؤثر باشــد، اجرا كند و 
در عين حال مخارج سنگين ارتش 
را عهده دار باشــد« و مي خواست 
با پول نفت، ســد و راه و كارخانه و 
آب لوله كشي راه بيندازد كه موي 

دماغ شد!

روزبه در حشمتيه اعدام شد
درباره خسرو روزبه؛ رهبر سازمان افسران حزب توده ايران

حزب توده به  عنوان عنصر مهمي در ســازمان اطالعات 
حزب مشغول به فعاليت شــد و به نوعي در رأس سازمان 
افسري حزب نيز قرار گرفت. در اين سال ها با توجه به فضاي 
به شدت متشنج ايران، بازيگران زيادي در عرصه سياست 
كشور فعال بودند كه البته تأثير گذاري حزب توده به  دليل 
فرار رهبرانش به خارج و زندگي مخفي، بسيار اندك شده 
بود و به همين دليل بيشتر فعاليت ها به  صورت زيرزميني 
انجام مي شد. در چنين شرايطي روزبه در شاخه اطالعات تا 
كودتاي نظامي 28 مرداد نقش خاصي داشت به  طوري كه 
او به نوعي سازمان تشكيالتي حزب را با افرادي نظير مريم 
فيروز دختر ميرزا عبدالحسين فرمانفرماي معروف و همسر 
نورالدين كيانوري از رهبران حزب، هدايت مي كرد. روزبه 
و سازمان افســري اش تقريبا در 28 مرداد كاري نكردند. 
كيانوري بعدها در كتاب »حزب توده ايران و مسائل انقالبي 
ميهن ما« در مورد اين بي تكليفي سازمان نظامي حزب در 
آستانه 28 مرداد نوشت: »عمده اعضاي سازمان افسري ما 
در تهران حدود 145 نفر بودند كه عده اي از آنها از پزشك، 
افسر مالي، دانشجو و در مشاغل غيرنظامي بودند. در تمام 
لشگر گارد به  عنوان خطرناك ترين واحد نظامي، حزب ما 

فقط 3 يا 4 نفر را داشت.« 
اين بي عملي البته باعث نشد كه سازمان افسري حزب توده 
مدتي بعد به فروپاشي كامل نرسد و يك سال پس از كودتا، 
با كشف دفترچه اي رمزگذاري شــده، بسياري از افسران 
توده اي بازداشت شــدند كه يكي از آنها خسرو روزبه بود. 
روزبه در بازجويي هاي اوليه خود را مهندس معرفي كرد 

و قبل از آن كه شناسايي شــود، با كمك برخي از افسران 
همرزمش كه هنوز لو نرفته بودند، فرار كرد.

بعدتر مشخص مي شــود كه فرد فراري، مرد اول سازمان 
افسري حزب توده، خسرو روزبه، افســر سابق توپخانه و 
استاد دانشــكده جنگ اســت. روزبه تا چند سال بعد در 
ايران با نام هاي مستعار »ســعيدي« و »ستخر« )مخفف 
ستوان توپخانه، خســرو روزبه(  ماند و همين افسانه اي از 
او ساخت كه دست نيافتني است و نمي توان او را دستگير 
كرد. تعقيب و گريز براي يافتن روزبه از او اينچنين افسانه 
ساخت؛ به صورتي كه پليس و كادرهاي حزبي كه در پي 
نشانه اي از او بودند بر افسانه ســرايي درباره خسرو روزبه 
دامن مي زدند.مشــخص نيســت كه چرا روزبه هيچ گاه 
ايران را مثل ديگر رفقاي حزبي اش ترك نكرد. او ســعي 
داشت تشكيالت مخفي حزب را گسترش دهد و سازماني 
پويا بر ضد حكومت درســت كند. از طرف ديگر شــرايط 
خاص پليسي كه در كشور حاكم بود، سرعت عمل را از او 
مي گرفت و راه ارتباطي اش با هم حزبي هاي خارج نشين 
بسيار كم بود. در نهايت او در تعقيب و گريزي مجروح و به 
بيمارستان برده شد؛ پس از بهبودي، او را براي بازجويي در 

قزل قلعه زنداني كردند.
خســرو روزبه كه در 1294 در شهر مالير متولد شده بود 
در نهايت در ارديبهشــت 1337 در ميدان تير حشمتيه 
اعدام شد. سرلشكر آزموده دادستان ارتش در اطالعيه اي 
كه متعاقب اعدام وي منتشر شد روزبه را در 8 مورد مجرم 

شناخت؛ فرار از زندان قصر تا جاسوسي و قتل.

 جعبه جادو 
براي تهراني ها

مهماني كه ديگر صاحبخانه است

جمال رهنمايی����������������������������������������������������

ساكنين تهران در پاييز ســال 1337 توانستند براي 
نخستين بار در منازل خود پاي جعبه جادويي صدا و 
تصوير بنشينند. اين روزي بود كه پاي تلويزيون به خانه 

بخشي از ايرانيان باز شد.
شــبكه تلويزيوني ايران با يك اســتوديو، 3 دستگاه 
دوربين و 2 دستگاه ضبط مغناطيسي توسط بخش 
خصوصي راه اندازي شد و روزي 4 ساعت از 6 تا 10 عصر 
برنامه داشت. تلويزيون يكي از اثرگذارترين ساخته هاي 
بشر بر زندگي اوست كه هيچ كس نمي توانست تصور 
كند چه تغييراتي در زندگي او ايجاد خواهد كرد. در 
سال هاي معاصر پديده اي كه شايد بتواند ميزان و ابعاد 
اين تأثير را تداعي كند، تلفن هاي هوشمند هستند كه 
با وجود گذشت كمتر از دو دهه از اختراع آن، زندگي ما 

را به  طور كلي متحول كرده است.
تلويزيــون اول به  عنوان مهمان بــه خانه هاي ما آمد 
اما پس از مدتي صاحبخانه شــد. حاال تلويزيون عضو 
ضروري و هميشگي خانه ماست و اوست كه برايمان 
تعيين تكليف مي كند. اينكه چگونه بينديشيم، چه 
بخوريم، چگونــه رفتار كنيم، چه بپوشــيم و صدها 
چگونگي ديگر زندگي ما از ســوي تلويزيون تعيين 
مي شود. اين مهمان زيرك بدون اطالع ما و از طريق 
جذابيت هايي كه كارشناســان با دقت آنها را تبيين 
مي كنند، از در پشــتي وارد ذهن ما مي شــود و فكر، 

احساس و رفتار ما را شكل مي دهد.
انسان بســيار بيشــتر از آنكه بداند خطاهاي ادراكي 
و شــناختي دارد. با توجه به محدوديت هاي حواس 
پنجگانه كه مــا از طريق آنها با جهــان رابطه برقرار 
مي كنيم، مجموعــه دريافت هاي ما بخش بســيار 
كوچكي از آنچه واقعا وجود دارند، آن هم به شكلي كه 
موجبات تشويش خاطرمان را فراهم نكنند و برايمان 
قابل هضم باشــند، به مغز منتقل مي كنند و مغز نيز 
طي يك فرايند كاناليزه شده كه براساس ويژگي هاي 
ژنتيك و خاطرات تاريخي و شخصي ما شبكه سازي  
شده، آن را به مسائلي قابل فهم در حد و اندازه همين 

دانايي تبديل مي كند.
بنابراين اگر كسي با اين ويژگي هاي مغز و همچنين با 
محدوديت ها و عاليق حسي و فيزيولوژيك انسان آشنا 
باشد، راه هاي تأثير گذاري و شكل دهي به واقعيت را 
پيدا خواهد كرد. آدمي كه پاي تلويزيون بنشيند، پس 

از مدتي ديگر آن آدم قبلي نيست.

در ساعت پنج عصر؛ تلويزيون 
گزارش اول

علي اناري ��������������������������������������������������

»ما آشنايي داشتيم كه خيلي مؤمن بود. روزي 
روضه  در منزل ما برقرار بود. قبل تر مادرم گفته 
بود چون آبجي همدم هم مي خواهد براي روضه 
بيايد، روي تلويزيون را بپوشانيد كه آن را نبيند 
وگرنه داخل نمي آيــد. باالخره روي تلويزيون 
را با چادرشب و پتو پوشــانديم. زنگ در خانه 
به صدا درآمد و آبجي همدم وارد منزل شــد. 
پس از سالم و احوالپرســي يك مرتبه رنگش 
پريد و گفت مي خواهم بروم. مادرم دليلش را 
پرسيد. او با دست به گوشــه اتاق و جايي كه 
تلويزيون آنجا قرار داشــت اشاره كرد و گفت 
تا وقتي اين النه شــيطان اينجاست من پايم 
را خانه شــما نمي گذارم. مادرم گفت ولي ما 
روي آن را انداخته ايم. آبجي همدم در جواب 
گفت نه، هنوز يك قسمت از آن بيرون است. 
خالصه هرچه لحاف و تشك و پتو در خانه بود 
روي تلويزيون انداختيم كه پيدا نباشد. گفتيم 
خوب شــد؟ آبجي همدم هم با همان سادگي 
گفت: نه، هنوز پايينش معلوم اســت. خالصه 
پايه هــاي آن را هم ناپديد كرديــم تا باالخره 
آبجي همدم وارد خانه ما شد«. روايت غالمرضا 
حاجي قرباني دوالبــي، وبالگ نويس و راوي 
داستان هاي تهران قديم از تقابل پيرزني مومنه 
با پديده تلويزيون - كه حتي گيرنده خاموش 

را در گوشــه اتاق برنمي تافت - تنها لمحه اي 
از مواجهه قشر  ســنتي مذهبي جامعه ايران 
با يكي از عيان تريــن مظاهر مدرنيته در اوايل 
دهه 40 خورشيدي بايد قلمداد شود. قشري 
كه اغلب شان تا لحظه سقوط سلطنت پهلوي 
بر سر موضع خود با تلويزيون باقي ماندند و در 
دوراني كه حتي در خانه انقالبيون دوآتشــه 
و مبارزان ضد رژيم نيز حداقل يك دســتگاه 
گيرنده وجود داشت، همچنان فاصله ايمن خود 
را با آنچه آبجي همدم النه شيطانش مي خواند 
حفظ كردند. نخستين تالش ها براي باز كردن 
پاي تلويزيون به خانه ايراني ها از اواســط دهه 
30 خورشيدي آغاز شــد و اين حالي بود كه 
در آن تاريخ سه دهه از آشــنايي جهان غرب 
ـ يا به عبارت بهتــر آمريكا و اروپــاـ  با پديده 
تلويزيون مي گذشــت. در اين ايام كه با اواخر 
دهه 50 ميالدي مقارن است مشكل فرستنده 
و گيرنده هايي كه بتوانند برنامه هاي توليدي 
را به  صورت رنگي پيش چشــمان مخاطبان 
بياورند، به  عنوان مهم ترين چالش تكنولوژيكي 
پيش روي اين صنعت تا حد بسيار زيادي مرتفع 
شده بود و ايســتگاه هاي تلويزيوني شيفت از 
سيستم سياه و ســفيد به رنگي را از مدت ها 
پيش آغاز كرده بودند. براســاس برخي اقوال 
نخستين كسي كه به فكر افتاد تلويزيون را به 
ايراني جماعت بشناساند فردي بود كازروني نام، 

از اهالي متمكن اصفهان كه نخستين تماس ها 
را با كمپاني هاي جهاني فعــال در اين عرصه 
آغاز كرد. اما به داليلي چند، تير اين اصفهاني 
خوش ذوق به سنگ خورد چه آنكه راه اندازي 
ايستگاه تلويزيوني هزينه اي سنگين و داشتن 
ارتباطات خاص را طلب مي كــرد و كازروني 
كه حتي نمي توانســت انتظار جواب سالم از 
نگهبان هاي كاخ مرمر داشته باشد، طبعاً گزينه 
قابل اعتنايي براي در دســت گرفتن رهبري 
اين اتفاق بزرگ نبود. امــا هرچه را كه او فاقد 
آن بود، صاحب كارخانه پپســي كوال در ايران 
و كسي كه شايع بود ثروتش معادل 10 درصد 
همه  چيز در ايران است، تمام و كمال در اختيار 
داشت. حبيب اهلل ثابت، معروف به ثابت پاسال 
)برگرفته از تركيب نام شــركت هاي تجاري 
»ثابت« در آمريكا و »پاسال« در ايران( بازرگان 
شهير و از اعضاي محفل بهائيان ايران در دوران 
پهلوي كه خوب مي دانســت براي فروش يك 
كاال، نوع عرضه حتي از كيفيت آن جنس نيز 
مهم تر است، با ارائه يك نمايش به ظاهر هنري 
اما در اصل تجاري، مشتري بالقوه اش را براي 
راه اندازي نخستين فرستنده تلويزيوني در ايران 
با خود همراه كرد. ثابت كه تلويزيون را بُعدي 
جديد در عرصه تجارت خويش مي ديد براي 
رسيدن به اين مقصود با همراهي پسرش ايرج 
يك كيت كامل، شامل دوربين و دستگاه پخش 

تصاوير را از آمريكا به ايران آورد و پس از ترتيب 
دادن يك نمايش خصوصي در كاخ مرمر كه در 
حضور شخص محمدرضا پهلوي به اجرا درآمد 
و توسط گيرنده مداربسته پخش شد، همان جا 
اجازه راه اندازي نخستين فرستنده تلويزيوني 
ايران را از شاه اخذ كرد. چك سفيد شاه همه 
موانع را از مقابل پاي ثابت پاسال برمي داشت 
و با اينكه لزومي ديده نمي شد اما براي رعايت 
سازوكارهاي قانوني هرچند به شكل فرماليته، 
مجلس شوراي ملي تيرماه 1337خورشيدي 
ماده اي شــامل 4 تبصــره را تصويب و مجوز 
تاسيس نخستين فرستنده تلويزيوني ايران زير 
نظر وزارت پست، تلگراف و تلفن را صادر كرد. 
مجلس فرستنده ثابت پاسال را براي 5 سال از 
پرداخت ماليات معاف كرد و آن را ذيل قوانين 
و مقررات اداره كل انتشــارات قرار داد. پس از 
جانمايي محل قرارگيري نخستين فرستنده 
تلويزيوني ايران بر فراز تپه  اي كه بعدها با توجه 
به نام خيابان منتهي به آن، بــه انتهاي الوند 
مشهور شد، عاقبت عصر جمعه 11 مهر 1337 
خورشيدي، پس از چند هفته پخش آزمايشي، 
تلويزيون ايران با نطق اختصاصي محمدرضا 
پهلوي رسماً افتتاح شد. برنامه هاي نخستين 
روز با پخش تصاويري از ســفر شــاه به ژاپن، 
قرائت پيام منوچهر اقبال نخست  وزير وقت و 
اميرقاسم اشراقي وزير پست و تلگراف و تلفن، 

همچنين صحبت هاي حبيب اهلل ثابت پاسال و 
پسرش ايرج ادامه يافت و نهايتاً با پخش چند 
برنامه نمايشي و موســيقايي به پايان رسيد. 
تلويزيون ايران كار خود را از اين تاريخ با پخش 
4 ســاعت برنامــه در روز – از 6 بعدازظهر تا 
10 شب - شــامل اخبار، فيلم هاي سينمايي، 
مستند، ســريال هاي تلويزيوني، برنامه هاي 
مخصــوص كــودكان، برنامه هــاي علمي و 
همچنين آگهي هاي بازرگاني و تبليغاتي آغاز 
كرد و مديريت آن تا سال 1348- همزمان با 
تأسيس سازمان تلويزيون ملي ايران - كه به 
اشاره شاه به دولت واگذار شد، در اختيار ثابت 
پاســال باقي ماند. تلويزيون برخالف اتومبيل 
كه استفاده از آن در بدو ورود به ايران به طبقه 
اشراف اختصاص داشت، خيلي زود جاي خود 
را در بين قشر متوسط و حتي زير متوسط كه 
سال ها بود با راديو انس داشــتند پيدا كرد و 
جز آبجي همدم ها كه تا لحظه آخر لحظه اي 
از دشمني با آن غافل نشــدند، باقي مردم تا 
حد امكان در خلســه اش فرو رفتند، چه آنكه 
هيچ چيز ديگري نمي توانست مثل اين وسيله 
تجربه اي چون همراهي با نيل آرمســترانگ 
هنگام فرود روي  ماه و دنبال كردن رقص پاي 
جادويي محمدعلي كلي روي رينگ بوكس را 
درحالي كه با زيرپوش به بالشي لم داده اند به 

آنها ارزاني دارد.

يازدهم مهر ايرانيان تصاوير متحرك را در خانه خود مشاهده كردند 

وانكاوی معاصر ر



  سيد محمد حسين محمدي  ������������������������������������������������������������

آيت اهلل ســيديونس اردبيلي را در شمار شــاگردان آخوند خراساني 
دانسته اند. حدود 14 ســال در محضر آخونِد مشروطه خواه شاگردي 
كرده بود و در سال هاي آخر اقامتش در عراق، در حلقه نزديكان ميرزاي 
دوم جاي داشت. ميرزا محمدتقي شــيرازي نيز او را به رياست حوزه 
نجف منصوب كرده بود. شــاگردي او در محضر 2 نفر از سياسي ترين 
علماي زمانه اش از او عالمي سياســتمدار ساخت. اين ويژگي، سال ها 

بعد و در وقايع گوهرشاد بيش ازپيش بروز پيدا كرد.
در ايام اقامت سيديونس در مشهد بود كه قانون تغيير كاله به استاندار 

مشهد ابالغ شد. حوزه مشهد در آن زمان تا حدودي مستقل از حوزه 
قم و نجف عمل مي كرد. حضور بزرگاني همچون حاج آقا حسين قمي، 
ســيديونس اردبيلي، ميرزا محمد كفائي )فرزند آخوند خراساني( و 
بسياري ديگر از بزرگان، بر سنگيني وزنه حوزه مشهد افزوده بود و به 
همين جهت، تصميم بر اين شد تا عالمان طراز اول مشهد، جلسه اي 
برگزار و درباره موضعشان نسبت به اين قانون، تصميم گيري كنند. اين 
جلسه در منزل سيديونس اردبيلي تشكيل شد. نتيجه جلسه اين بود كه 
حاج آقا حسين قمي براي مذاكره با رضاخان به تهران سفر كند. آيت اهلل 
قمي، در بدو ورود به تهران محصور و ممنوع المالقات شد. علماي مشهد 
و بسياري از مردم در واكنش به حصر آيت اهلل قمي در مسجد گوهرشاد 

تحصن كردند. آيت اهلل سيديونس اردبيلي و 7 نفر ديگر از علما نيز طي 
تلگرافي خواستار آزادي حاج آقا حسين قمي شدند. اين تلگراف و وقايع 
گوهرشاد سبب شد تا سيديونس اردبيلي و چند تن ديگر از علماي مؤثر 
در واقعه گوهرشاد دستگير و به تهران منتقل شوند. سيديونس اردبيلي 
چندين  ماه در زندان پهلوي اول محبوس بود تا اينكه سرانجام با فشار 
بسياري از مردم و علما، از زندان آزاد شد. تأثير فعاليت هاي سياسي او 
در دوره پهلوي تا اندازه اي بود كه امــام خميني)ره( نيز از او به  عنوان 
نماد يك روحاني مبارز ياد مي كرد. سيديونس اردبيلي سرانجام در سال 
1337 در تهران از دنيا رفت، پيكر شريفش به مشهد منتقل و در رواق 

دارالسعاده حرم امام رضا )ع( مدفون شد.

 از گوهرشاد 
 تا دارالسعاده

آيت اهلل سيديونس اردبيلي در تهران درگذشت

چهرهاول

1337
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به ما بپيونديد
درخواست ايران از كردهاي عراق و سوريه

مطبوعاتخارجی

اعتصاب در قم 
  يك شهر مذهبي را 3 روز از استحمام محروم كردند

دورازمركز

اولين فرودگاه
گزارش تصويري محمود پاكزاد از نخستين روز هاي مهرآباد تهران

تهران

  مرضيه ثمره حسينی  �������������������������������������������������������������������������������������������

سحرگاه يكشنبه چهاردهم ارديبهشت 1337شــهر قم با بحران عجيبي روبه رو شد؛ 
اعتصاب گرمابه داران و تعطيلي گرمابه ها. علت اين اعتصاب، شكايت گرمابه داران بابت 
دريافت حق بيمه كارگران از گرمابه داران براساس قانون بيمه هاي اجتماعي بود. اين 
قانون سال قبل به تصويب مجلس رسيده بود و از همان زمان فشار اداره كار و اداره بيمه 
براي وصول حق بيمه از گرمابه داران آغاز شد. اعتراض گرمابه داران به مراجع دولتي در 
قم و تهران براي معاف شدن از اين قانون بي ثمر بود. اعتراض گرمابه داران به اين بود كه 
در قم برخالف ساير شهرها، حقوق كارگران حمام برعهده استاد حمامي نيست بلكه 
مشتري پس از اتمام حمام و خروج، به اســتاد حمامي و كارگر جداگانه مزد مي دهد. 
آنها پس از اعتصاب، براي معافيت از اين قانون به منزل آيت اهلل بروجردي رفته و از وي 

استمداد جستند.
براي حل اين مسئله، كميسيوني در فرمانداري با حضور دادستان و رؤساي شهرباني، 
ژاندارمري و معاون اداره بيمه به همراه 4 نفر از گرمابه داران تشكيل شد. پس از 3روز، 
نگراني ها براي ادامه اعتصاب باال گرفت تا حدي كه روزنامه استوار در يكي از شماره هاي 
خود گزارش مفصلي در انتقاد از اين قانون و توقيف اموال گرمابه داراني كه نتوانســته 

بودند پول بيمه كارگران را پرداخت كنند، به چاپ رساند.
همزمان شهرداري، گرمابه داران را تهديد كرد كه درصورت ادامه اعتصاب و تعطيلي 
حمام ها، پروانه آنها باطل خواهد شد. اين تهديدها و وعده هاي فرماندار قم به مساعدت 

با گرمابه داران، به بازگشايي گرمابه ها در عصر روز هفدهم ارديبهشت منجر شد.
منابع: اسناد آرشيو ملي ايران، پرونده 230/36880.

روزنامه استوار، 18ارديبهشت 1337، شماره 1479، صص 1و 2.

  مرضيه ثمره حسينی  ����������������������������������������������
 30تير 1337با حضور شاه، فرودگاه بين المللي مهر آباد 
تهران افتتاح شد. اين فرودگاه با صرف هزينه ای بالغ بر 

513ميليون ريال به عنوان نخستين فرودگاه مسافربري 
ايران، در اراضــي غرب تهران راه اندازي شــد. گزارش 
تصويري از عكس هاي عــكاس معروف تهران، محمود 

پاكزاد از نخستين روز هاي راه اندازي فرودگاه مهر آباد 
را تماشا كنيد. اين عكس ها به سازمان اسناد ملي اهدا 

شده است.

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

روزنامه نيويورك تايمز در تاريخ 25ژوئيه 1958)3مرداد 1337( تيتر زد: ايران 
به منظور پيش دستي در برابر اقدامات جمال عبدالناصر، كردهاي سوريه و عراق 
را ترغيب كرد كه به مام ميهن بپيوندند. به نوشته اين روزنامه، يك مقام عالي رتبه 
در تهران از اقليت هاي كرد در عراق و سوريه خواست ايران را به عنوان سرزمين 
مادري مورد شناسايي قرار دهند. سپهبد تيمور بختيار، معاون نخست وزير و رئيس 
اداره امنيت داخلي ساواك در گفت وگويي اعالم كرد كه اگر كردهاي عراق و سوريه 
پيشنهاد اتحاد با ايران را مطرح كنند، از اين پيشنهاد )در تهران( استقبال درخور 
و شاياني خواهد شد. او هشدار داد كه جمال عبدالناصر رئيس جمهور »اتحاديه 
مصر و ســوريه«، درصدد ايجاد يك دولت دست نشانده كرد به منظور ايجاد پلي 
زميني ميان مصر با اتحاد شوروي اســت. چنين دولتي مي تواند بخش هايي از 
شمال عراق، بخش هاي از غرب ايران و شرق تركيه را در برگيرد و ميان تركيه و 
ايران و پاكستان كه متحدان اين كشور در پيمان بغداد محسوب مي شوند، )از نظر 
جغرافيايي( فاصله ايجاد كند. بختيار همچنين اعالم كرد كه تمام كردهاي ايران 
كه جمعيت شان بالغ بر يك ميليون نفر مي شود به شاه وفادارند و مخالف هر نوع 
تبليغاتي در زمينه ايجاد يك جمهوري كردي هستند. سپهبد بختيار همچنين 
بر اين نكته تأكيد كرد كه تمام كردهايي كه در خــارج از مرزهاي ايران زندگي 
مي كنند )از نظر دولت تهران(، ايراني محسوب مي شوند. ما از اين مسئله اطمينان 

داريم كه كردها هيچ گاه ريشه هاي ايراني خود را فراموش نمي كنند.

از سوراخ كليد
   شروان اميرزاده     ������������������������������������������������������������������

عنوان صفحه طنز و فكاهي تهران مصور در سال1337، »از ســوراخ كليد« است. در اين 
فكاهي كه ابراهيم حكيمي، يا حكيم الملك را به دليل كهولت سن به تمسخر گرفته اند، او 
فقط 86سال دارد. حكيمي كه در اين زمان سناتور است، كهنسال ترين سياستمدار ايران و 

از بازمانده هاي دوران قاجار است. او 2سال بعد، در سن 88سالگي درگذشت.

فکاهی



 محمد مقدسي     ���������������������������������������������������������������������������
 كم كم ابرهاي تيره اختناق حاصل از كودتاي 28 مرداد، از هم باز مي شدند 
و روزنه هايي براي نفس كشيدن جامعه خســته ايران پديد مي آمد. اما 
نويسندگان و روشنفكران، همچنان سردرگم و حيران، يك قدم از اوضاع 
زمانه عقب تر بودند. جالل آل احمد، تحسين شده ترين و پخته ترين كار 
خود را در اين سال منتشر كرد. مدير مدرسه رماني بود كه بعد از قضاياي 
حزب توده و سال هاي كودتا نوشته شد. نخستين نكته برجسته كتاب، 
پختگي زبان داستان آل احمد اســت؛ جايي كه او به قله زيبايي ايجاز و 
كمال در نزديكي بين زبان محاوره و نوشتار مي رسد. در اين اثر آل احمد 
منادي شكست بود. ساختار و شــخصيت هاي داستان همه در خدمت 

تكميل شناخت خواننده از شــخصيت مدير بودند؛ شخصيتي به ستوه  
آمده و نااميد از همه  چيز و همه كس. مدرسه درنظر آل احمد دريچه اي به 
نظر مي رسيد براي نگاه به جامعه اي استبدادزده، شكست خورده و درگير 
مواجهه با جهان تازه  از راه  رسيده غرب. جالل راه حلي ارائه نمي داد و تنها 
منادي اين بود كه نسل ديگري بايد بيايد و زمين مبارزه را تغيير دهد. 
»تپه سبزپوش« اثر ديگري بود كه در اين سال منتشر شد. رضا مرزبان به 
تقليد از افسانه هاي اجتماعي دهه1320، اين مجموعه داستان را نوشت؛ 
23 داستان كه تعداد معدودي از آنها خيال انگيز و هنرمندانه  بودند. بيشتر 
داستان هاي اين مجموعه، نثري روزنامه اي و گزارشي داشتند و نتوانسته 
بودند مجموعه اي منسجم و يك دست بسازند. تأثير منطق الطير عطار و 

افسانه هاي نوشته احسان طبري در اين اثر مشهود بود. تعداد آثاري كه 
براي مخاطب خاص روشنفكر جامعه نوشته شــده  بودند، در اين سال 
افزايش پيدا كرد.  رضا بابامقدم مجموعه داستان »عقاب تنها« را نوشت 
كه به شدت تحت تأثير هدايت بود. داستان هاي اين مجموعه در دنيايي 
سياه و اضطراب آور مي گذشــتند و شخصيت هاي مختلف را در جامعه 
تهران تصوير مي كردند. عباس حكيم هم مجموعه داستان »پاشنه هاي 
برفي« را نوشت. داستان هاي اين مجموعه، زبان و نثري عاميانه داشتند 
و به خاطرات دوران كودكي مي پرداختند كه در بزرگسالي همگي رنگ 
باخته اند. نگاه اجتماعي در داستان هاي حكيم گاهي شدت پيدا مي كرد 
و به ساختار هنري داستان لطمه مي زد.  پاورقي خواني و پاورقي نويسي 

همچنان رونق سابق را داشت. در اين سال فضاي سياسي وارد داستان ها 
هم شده  بود. هدايت اهلل حكيم الهي پاورقي »يادداشت هاي يك ديكتاتور« 
را كه قبال در روزنامه اطالعات منتشر كرده  بود، به شكل كتاب چاپ كرد. 
حكيم الهي در داســتانش از زبان ديكتاتور داستان، درگيري جامعه با 
استبداد در يك كشور خيالي را روايت مي كرد و به بررسي داليل شخصي 
و اجتماعي اين موضوع مي پرداخت. در پاورقي تاريخي اين سال، احمد 
ناظرزاده كرماني با رمان »شيرزاد يا گرگ جاده« به روايت زمانه حافظ از 
منظري جديد پرداخت؛ داستان راهزني كه توبه مي كرد و به شاه شجاع 
كه از شيراز رانده شده بود مي پيوست و در ركاب او جان مي داد. امنيت و 

آرامش مهم ترين پيام اين رمان تاريخي بود.

جالل آل احمد در»مدير مدرسه«، 
منتظر آمدن نسلي ديگر و تغيير زمين 

مبارزه بود

سالروزنهها

 داستان 

2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

زني از ايران در سازمان ملل
ظفردخت اردالن صاحب امتياز مجله آزادي زنان

سيحون در سه راهي جمهوري چه ساخت؟
سينما آسيا؛ از آن شوكت تا اين مخروبه

 اينجاست قبر كورش
كشف مدفن يكي از شاهان باستاني ايران در پاسارگاد 

زنان

معماری

اقتصاد

يك سال، يك خبر 

ستایش یگانه     ��������������������������������������������

نخستين زن ايراني كه به عنوان نماينده ايران به 
»كميسيون وضع زن« در ســازمان ملل متحد 
معرفي شــد، ظفردخــت اردالن بــود. او كه از 
دانشكده حقوق دانشــگاه تهران فارغ التحصيل 
شــده بود، براي ادامه تحصيل به سوئيس رفت 
و دكتري علوم اجتماعي خود را در اين كشــور 
گرفت. اردالن با دكتر علــي صدارت، معروف به 
نسيم اردكاني كه حقوق دان و شاعر بود، ازدواج 
كرد و صاحــب 2فرزند به نام هاي فــرخ و فريبا 
شد، اما اين ازدواج درنهايت به جدايي انجاميد. 
ظفردخت اردالن در كميسيون حقوق بين الملل 
شوراي عالي جمعيت هاي زنان عضويت داشت و 

مدتي نيز دانشيار دانشكده علوم انساني دانشگاه 
تهران بود. »حقوق زن در تاريخ«، »جامعه شناسي 
خانوادگي«، »پيكره اجتماعي بانوان سوئيس«، 
»رفتارهاي زن در ايــران در خالل آخرين نيمه 
قــرن«، »تاريخ اجتماعي گــروه زنان«، »نقش 
زن ايراني در وحدت و اســتقالل ملي« و »نظام 
خانوادگي در ايل شاهسون« ازجمله كتاب هايي 
است كه به قلم اردالن منتشر شده است. او سال ها 
با مجلــه »اطالعات هفتگي« همــكاري كرد و 
صاحب امتياز مجله »آزادي زنان« بود كه شماره 
نخست آن در 28 ارديبهشــت 1330 شمسي 
منتشر شد. وي در سال 1337 به عنوان ناظر در 
كميسيون وضع زن در ژنو به نمايندگي از ايران 

حضور يافت. اردالن در سال 1393 درگذشت.

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

اواخر مردادماه سال1337 بود كه رئيس بنگاه علمي تخت جمشيد 
گزارش مهمي را درباره يك كشف بزرگ تاريخي توسط اداره كل 
باستان شناسي وقت براي وزارت فرهنگ مخابره كرد. جريان از اين 
قرار بود كه باستان شناسي به نام سمندر براي ترميم و مرمت بناي 
پاسارگاد و سنگ قبر كورش به آنجا مي رود. در زمان مرمت پشت بام 
آرامگاه، متوجه رديفي سنگ مي شود كه روي گودالي قرار گرفته 
است. با برداشتن ســنگ ها، دو گودال ديگر نيز كشف مي شود كه 
باستان شناسان با بررسي بيشــتر متوجه مي شوند كه در واقع قبر 
اصلي كورش در اين مكان بوده اســت و نه داخل بناي پاســارگاد 
و جايي كه تصور مي شد آرامگاه اوســت. اين دو گودال كه مدفن 
اصلي كورش بوده، هر كدام به ترتيب 2 متر طول، يك متر عرض و 
85سانتي متر عمق داشــتند كه كورش در آنجا دفن شده اما براي 
اينكه جسد از دستبرد و هجوم دشــمن و غير مصون باشد، در اين 
گودال ها كه محل مخفي بوده، دفن شده است. اين كشف باعث شد 
بسياري از بررسي هاي تاريخي باطل و نظريه هاي جديد مطرح شود.

ابرستاره توكيو
محمود خليق رضوي، دونده نيمه استقامت ايران در بازي هاي آسيايي 1958 

توكيو يك طال و يك نقره كسب كرد 

  جواد نصرتي  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
در جايي كه غول هايي مانند غالمرضا تختي، امامعلي حبيبي، عباس زندي، جهانبخت توفيق و 
محمد نامجو حضور دارند، به سختي مي توان دنبال ستاره ديگري گشت، اما محمود خليق رضوي، 

باالتر از اين غول ها، ستاره كاروان ايران در رقابت هاي آسيايي توكيو 1958 بود.
خليق رضوي، جواني كه عملكردش در توكيو توجه جهاني را به  خود جلب كرده بود، در دوي 1500 
متر مدال طال و در دوي 800 متر مدال نقره گرفت تا بهترين عملكرد انفرادي را در جمع كاروان 
درخشان ايران به  دست بياورد. او كه با پشتكاري بي نظير به اين افتخار رسيد، چنان عملكردي از 
خود نشان داد كه يكي از قهرمانان ســابق جهان و يكي از مفسران مجله اكيپ، او را رقيبي جدي 
براي قهرمانان دنيا خواند و نوشت كه اين جوان درصورتي كه به اروپا برود، مي تواند تمامي قهرمانان 
جهان را به چالش بكشــد. او تنها مرد طاليي ايران در اين رقابت ها نبود و كاروان ايران با 7 مدال 
طال، 14 نقره و 11 برنز و مقام چهارم بازي هاي آسيايي به تهران بازگشت. سرشناس ترين قهرمانان 
ايراني در اين رقابت ها، تختي، حبيبي و زندي بودند. تيم واليبال هم كه در آخرين لحظه به جاي 
تيم بسكتبال به مسابقات اعزام شده بود، در كمال شــگفتي به نقره رسيد. در اين رقابت ها، براي 

نخستين بار 3 ورزشكار خانم هم در رقابت هاي آسيايي حاضر شدند.

ورزش

 

راديوسيتي، صداي شهر بود
سينمايی كه در مركز شهر به نمادی از هنر شهرسازی تبديل شد

پاتوقي براي طبقه ممتاز. ســينمايي براي تماشاي فيلم هاي 
روز دنيا. جوان هاي شيك پوش و ماشين هاي آخرين مدل در 
تهران رو به تجدد. محلي براي ديد و بازديد روشنفكران  روزگار. 
سينمايي كه بليت آن در بازار سياه به چند برابر قيمت فروخته 
مي شد. روزهاي پنجشنبه بعدازظهر، پايين تر از ميدان وليعهد 

)وليعصر( غوغايي برپا بود.
كار ساخت سينما راديوسيتي در زميني به مساحت 1300متر، 
از سال1335 آغاز شد و در ادامه سند مالكيت و اساسنامه اي 
به نام »شركت سهامي ميامي« در سوم مهرماه 1336 صادر شد. 
طراح و معمار اين سينما حيدرغيايي شاملو يكي از پيشگامان 
معماري مدرن ايران بود. نماي ورودي ســاختمان به سبك 
آينده نگر طراحي شــده و در طراحي آن از فرم هاي منحني و 
مستقيم استفاده شده بود. چراغ هاي نئون قرمز رنگي كه در اين 
ساختمان به كار رفته بود سينماهاي هاليوود را به ياد مي آورد.

 درهاي تمام شيشه ورودي از سمت خيابان وليعصر باز مي شد. 
سالن انتظار هم داراي چندين ســتون مرمر بود كه با پلكان 
مارپيچي، به شكل زيبايي اين سالن را به بالكن سالن نمايش 
متصل مي  كرد. كف اين سالن هم از سنگ مرمر سفيد پوشيده 
شده بود. سينما راديوســيتي داراي يك سالن اصلي بزرگ و 
يك طبقه بالكن و ظرفيت 1400نفــر با صندلي هاي مخمل 

قرمز رنگ بود.
قرار بود اين سينما با نام »صداي شــهر« افتتاح شود. عباس 
بهارلو در شماره هفتم پادكست »راديونيست«  در گفت وگويی 
با نگارنده چنيــن روايت مي كند: »قصه تغيير نام ســينماي 
صداي شهر به سينماي راديوســيتي از اين قرار است كه قبل 
از آنكه پروانه سينماي صداي شــهر به نام مجيد اخوان صادر 
شود، شركت سهامي ميامي در نامه اي به فتح اهلل جاللي- وزير 

كشور- تقاضا مي كند كه با اين تغيير نام موافقت شود. عبارت 
دقيقي كه در اين نامه آمده چنين اســت: »چون مالكان اين 
سينما با سينما راديوسيتي نيويورك همكاري دارند، به منظور 
حفظ اين همكاري و آنكــه بتوانند بهتريــن فيلم ها را براي 
نمايش خريداري و وارد كنند، با تغيير نام سينماي صداي شهر 
به سينماي راديوسيتي موافقت شود« . در نتيجه وزارت كشور 
با اين تغيير نام موافقت مي كند و سينما راديوسيتي با همين 

نام افتتاح مي شود«.
27 شهريورماه 1337و شبي فراموش نشدني در تاريخ سينماي 
ايران. عباس بهارلو در ادامه همان گفت وگو مي گويد:»سينما 
راديوســيتي دو شــب افتتاحيه داشت. شــب اول سه شنبه 
25شــهريور 1337 و شب دوم چهارشــنبه 26 شهريور. در 
شب اول فيلم »خورشيد همچنان مي درخشد« هنري كينگ 
نمايش داده شد و در شب دوم فيلم »گوهرفروشان مهتاب« 
بــه كارگرداني روژه واديم. در هر دوشــب گروهــي از امراي 
ارتش، صاحب منصبان، مديران دولتي و تعدادي از منتقدان و 
روزنامه نگاران دعوت شده بودند. آنچه در وهله اول جلب توجه 
مي كرد، طراحي، دكوراسيون داخلي و زرق و برق و چراغ هاي 
نئوني بود كه سرتاســرنماي بيروني را پوشــانده بود. قبل از 
نمايش فيلم ها جمعيت حاضر با نوشيدني و چاي و شيريني 
پذيرايي شــده و در زمان ورود به ســالن، با يك پرده  عريض 
مواجه مي شــدند. در هر دو شــب قبل از نمايش فيلم اصلي، 
برنامه هاي آينده ســينما نمايش داده مي شد. فيلم »سلطان 
من«، سپس»سالم بر غم« و فيلم ســوم »خاطرات فراموش 
نشدني«، فيلم هايي هســتند كه در هفته هاي بعد در همين 

سينما نمايش داده شدند«.
فيلم علمي - تخيلي »حباب«، نخستين فيلم سه بعدي نمايش 

داده شده در تهران در همين سينما بود. راديوسيتي در طول 
عمر 20 ساله خود، تنها دو فيلم ايراني را نمايش داد. نخست 
فيلم »فرياد نيمه شب« ساخته ساموئل خاچيكيان كه 38 شب 
در اين سينما اكران شــد و دوم، فيلم پُر سر و صداي »خشت 
و آينه« به كارگرداني ابراهيم گلســتان در دي ماه 1344 كه 

به مدت 3 هفته روي پرده بود.
سينما راديوســيتي در دهه1350 از منظر كيفيت فيلم هاي 
نمايش داده شده روبه افول گذاشت و آن جايگاه فاخر و متفاوت 
خود را از دســت داد. روزگار نمايش فيلم هاي سرگرم كننده 
ايتاليايي فرا رســيده بود؛ فيلم هايي كه ديگــر آن مخاطب 

روشنفكر را به راديوسيتي نمي كشاند.
سال1351 ســازمان مجاهدين خلق بمب آتش زايي در اين 
سينما انداخت. خسارت ها عمده نبود و سينما به سرعت مرمت 
و بازگشايي شد. روزهاي انقالب از راه رسيد و در سال1357، 
سينما در آتش خشــم برخي از مردم كه آنجا را محلي براي 
نمايش فيلم هاي منافي عفت مي دانستند، سوخت و تعطيل 
شد. در روزگار جديد از سال1358 تا 1366 به داروخانه تبديل 
شد. جايي براي داروهايي نادر در روزگار جنگ. در 3 دهه بعد 
از آن نيز جايي براي تجمع بي خانمان ها و معتادان بود و مدتي 
نيز در نقش انبار سازمان هالل احمر. بنياد شهيد، مالك فعلي 
سينما راديوسيتي است و در يك ســال گذشته زمزمه هاي 
فروش و تخريب اين بناي ثبت ملي به گوش مي رســد. براي 
دريافت اطالعات جامع درباره اين ســينما شما را به شنيدن 
شماره هفتم از پادكست راديونيست  دعوت مي كنم. نگارنده 
خود در اين برنامه با فريدون جيراني، هوشنگ گلمكاني، پرويز 
جاهد، سعيد مطلبي، محمد رحمانيان، عباس بهارلو، سيروس 

الوند و... درباره سينما راديوسيتي گفت وگو كرده است.

معراج قنبري

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

 فرايند توسعه زيرساخت هاي اقتصادي 
كشور كه از يكي دو سال قبل آغاز شده 
بود، در ســال1337 وارد فــاز جديدي 
شــد؛ در فروردين ماه قرارداد ســاخت 
سد دز با شــركت »موريسن كنودسن« 
آمريكا منعقــد و هزينه اجراي اين طرح 
650ميليون تومان برآورد شد. در روزهاي 
پاياني فروردين نيز كارخانه داروسازي 

)توليد دارو( آغاز به كار كرد.
تحوالت عمراني كشور در ارديبهشت ماه 
نيز ادامه يافت و در نخستين روزهاي اين 
ماه، راه آهن تهران-تبريز آغاز به كار كرد. 
روز هشتم همين ماه نيز شركت ملي نفت 
ايران و شركت »پان آمريكن پتروليوم« 
قراردادي در زمينه توليد و فروش نفت 
امضا كردند كه ســهم ايران 75درصد از 
منافع حاصل بود. در آخرين ماه بهار نيز 

موافقتنامه بازرگاني ميــان نمايندگان 
شيخ نشــين دبي و شــركت ســهامي 

صادرات خليج فارس امضا شد.
در خردادماه و در ادامــه همكاري هاي 
اقتصادي ايران و اياالت متحده، وزارت 
خارجــه آمريــكا اعــالم كرد كــه اين 
كشــور 40ميليون دالر وام براي اجراي 
طرح هاي راه ســازي، ايجاد فرودگاه ها، 
خريد ماشين هاي كشاورزي و آسفالت 

خيابان هــا به ايــران وام مي دهد. مدت 
اين وام 12ســاله و بهره آن 3/5درصد 

اعالم شد.
آغاز به كار سازمان تهيه مسكن با سرمايه 
500ميليون ريــال در آبان ماه، تصويب 
اليحه ساخت ســدهاي الر و لتيان در 
دي ماه و گشــايش خط لوله نفت آبادان 
به تهــران در 29اســفند، از ديگر اخبار 

اقتصادي مهم سال 1337بود.

توسعه عمراني با وام هاي آمريكايي
سد  سازي  در صدر برنامه هاي عمراني قرار دارد 

 به انتخاب 
عبدالرضا نعمت الهی

آگهی

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

درباره سينما آسيا سخن بسيار گفته شده است؛ چه اين ساختمان به دليل 
نوع معماري، مكان قرار گرفتن، ويژگي هاي تخصصي حوزه ســينما و 
پخش فيلم در دوران خود يك نمونه اعال از فرهنگ سينمارويي ايرانيان 
را نشان مي داده و اكنون ساختمان نيمه مخروبه اي كه از آن باقي مانده 
است نيز، حسرت عابران سه راه جمهوري را به همراه دارد. تاريخ تاسيس، 
1337، درجه كيفي ســالن، الف، ظرفيت، 962 صندلي و مالك، يزقل 
شبان. اينها اطالعاتي است كه عباس بهارلو، مورخ سينما درباره سينما 
آسيا گفته است. به اين اطالعات مي شــود نام هوشنگ سيحون را هم 
 به عنوان معمار بنا اضافه كرد. او در جايي از خاطراتش نوشــته اســت:
» در داخل سالن هم از نظر نور و هم طرز چيدن صندلي ها چيز تازه اي 
به كار برديم و ترتيبي داده شــده بود كه همه راحت فيلم را ببينند. به 
لحاظ ورودي و خروجي دقت زيادي شده بود. به دليل اينكه در تقاطع 
دو خيابان پر رفت وآمد واقع شده بود تالش كرديم ديوار سالن نمايش 
كامال صداگير باشد، درحالي كه ســالن انتظار در امتداد خيابان بود«. 
ظرافت و شخصي سازي  طراحي بنا با آهنگري شبكه اي جداره سينما 
يك هويت منحصر به فرد يافته و اين از محصوالت فكري سيحون است 
كه در هر جاي شهر بنايي ساخته، امضايش را پاي آن به يادگار گذاشته 
است. حتي اگر كسي نداند معمار اين ساختمان كيست، با يك نگاه به 
اين كنگره هاي فلزي آبي رنگ مي تواند مطمئن باشد پاي يك معمار و 

طراح مدرن ايراني عاشِق پيشينه فرهنگي ايرانيان در ميان است. سينما 
آسيا اما برخالف طليعه اي كه داشت و ركوردهاي بازديد فيلم را جابه جا 
كرد، سرانجام بدي يافت. در اوايل دهه 40برادران اخوان آن را خريدند 
و در سال1348 به شركت تماشا فروخته شد كه سهامداران اصلي آن، 
دو هندي به نام هاي امرالل هندوجا و نارانداس بگواندالس و محمدعلي 
فردين بودند. با بازگشت هندوجا به هندوستان، سرپرستي اين سينما به 
عطاخان رسيد و او بخش بالكن سينما را با 390نفر ظرفيت افتتاح كرد اما 
گويي عمر اين ساختمان به حضور هندوجا در ايران گره خورده بود چرا 

كه در طول نيم قرن، چراغ عمر اين سينما آرام آرام به خاموشي گراييد.

دی 1337
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رفیق کودکی

نثر

تأثير کار آذريزدي را در نسل و نسل هاي بعد از 
او بايد جست

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

 با انتشــار جلد اول مجموعه کتاب »قصه هاي خوب براي بچه هاي 
خوب« حرکتي نــو در ادبيات کودک پايه گذاشــته شــد و مهدي 
آذريزدي آغازگر اين راه بود. زمانه  زمانه اي بود که کار کشف، تصحيح و 
معرفي آثار کهن رونق داشت و مدت ها بود غول هاي ادبيات، گنج هاي 
نهان زبان فارسي را اشــاعه مي دادند. آذريزدي که دغدغه کودک و 
نوجوان داشــت و فهميده بود با تغيير فضــاي فرهنگي- اجتماعي، 
توقع مکتب خانه اي از نسل جديد بيجاست و راه تازه اي بايد ساخت، 

با قصه هاي خوب براي بچه هــاي خوب جاده را همــوار کرد. تأثير 
آذريزدي بر زبان و ادبيات گرچه به اندازه مبدعان و نخبگان زبان نبود، 
اهميت دگرگونه اي داشت؛ ايجاد الفت ميان کودکي و ادبيات. تأثير 
کار آذريزدي را در نسل و نسل هاي بعد از او بايد جست که گلستان و 
بوستان، کليله و دمنه، مرزبان نامه، سندبادنامه و قابوس نامه، مثنوي 

و قصص قرآن را مرجع زباني خود قرار دادند. 
»بعد از چند روز خرچنگ به ماهيخوار گفت: من مي خواهم درياچه 
جديد را تماشــا کنم و خبر خوشحالي و ســامتي ماهي ها را براي 
دوستان بياورم، خوب است امروز مرا ببري. ماهيخوار وقتي اين حرف 

را شنيد با خود گفت: حاال که اين خرچنگ از سامتي ماهي ها دلواپس 
شده ممکن است ماهي ها را هم به شــک و ترديد بيندازد، پس بهتر 
است اين را هم دنبال دوستانش بفرستم تا از شر اين دشمن وسواس 
هم راحت شــوم. اين بود که ديگر نگذاشــت خرچنگ در آب برود و 
پيشنهاد کرد که: چه از اين بهتر، يااهلل، همين االن بيا بر پشت من سوار 
شو تا در يک ســاعت برويم و برگرديم، هم درياچه را تماشا مي کني، 
هم ماهي ها را مي بيني و هم پروازي در هوا مي کنيم و هم فال است و 
هم تماشا. فوري خرچنگ را بر پشت خود سوار کرد و پروازکنان راه 

بيابان را پيش گرفت«.

 لحظه اي ايستادم 
به ترديد

چارپاره قالب رايج دوره گذار از شعر سنتي به شعر 
نو است و فريدون توللي و نادر نادرپور، استادان 

چارپاره و الگوي بسياري از شاعران جوان در 
سرودن شعر

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

شــب در آفاق تاريك مغرب/ خيمه اش را شــتابان 
برافراشت/ آسمان ها همه قيرگون بود/ برف در تيرگي 

دانه مي كاشت
من هراســان در آن راه باريك/ با غريو درختان تنها/ 

مي دويدم چو مرغان وحشي/ بر سر بوته ها و گون ها
چارپاره اصلي ترين قالب گذار از شعر سنتي به شعر نو 
بوده است� زماني كه شعر نو آغاز شد و قالب هاي سنتي 
را در هم ريخت، شاعراني كه جرأت و جسارت بيشتري 
داشتند، فارغ از توفيق يا عدم توفيق، به سرودن شعر در 
قالب هاي نو روي آوردند و شاعراني كه هنوز دل كندن 
از قالب هاي سنتي برايشان دشوار بود، ابتدا در قالب 
چارپاره مشق كردند و بعد كم كم چارچوب هاي شعر 
سنتي مثل رديف و قافيه و تســاوي مصراع ها را كنار 
گذاشتند� چه كنار گذاشتن يكباره چارچوب هاي سنتي 
براي شاعراني كه ميراث دار سابقه هزار ساله شعر فارسي  

بودند، قدري دشوار به نظر مي رسيد�
گاهي آهنگ پاي سواري/ مي رسيد از افق هاي خاموش/ 

بادي آشفته مي آمد از دور/ تا مگر گيرد او را در آغوش
من زماني نمي ماندم از راه/ گويي از چابكي مي پريدم/ 
بوته ها، سايه ها، كوهساران/ مي دويدند و من مي دويدم

چارپاره محدوديت هاي قالب هاي ســنتي را ندارد� 
دوبيتي هاي به هم پيوسته اي است كه قافيه ها و رديف ها 
مي توانند پس از دوبيت تغيير كننــد� در عين حال 
متناسب با طبع شــاعر قابليت كم و زياد كردن دارد و 
از سه يا چهار بند آغاز مي شود و مي تواند بسيار بيشتر 
ادامه پيدا كند و دست شــاعر براي خالقيت از ديگر 

قالب هاي سنتي بازتر است�
در دل تيرگي كلبه اي بود/ دود آن رفته بر آسمان ها/ پاي 
تنها چراغي كه مي سوخت/ در دلش، رازگويان شبان ها

لختي از شيشــه ديدم درون را/ خواستم حلقه بر در 
بكوبم/ ناگهــان تك چراغي كه مي ســوخت/ مرد و 

تاريك تر شد غروبم
چارپاره با چنين قابليت هايي در دستور كار شماري از 
شاعران مثل فريدون توللي و نادر نادرپور قرار گرفت، 
شــاعراني كه ضرورت نوگرايي را پذيرفته بودند اما 
نمي توانستند قالب هاي ســنتي را به طور كامل كنار 
بگذارند� انبوه چارپاره هاي نادر نادرپور در ســال هاي 
دهه 30سبب عموميت چارپاره شد� زماني كه شاعران 
مشغول آزمودن قالب نيمايي و شعر منثور بودند، در 
ميان عموم مخاطبان و شاعران، چارپاره رونق بسيار 

گرفت�
لحظه اي ايســتادم به ترديد/ گفتم اين خانه مردگان 
است/ گويي آن دم كسي در دلم گفت/ فكر شب كن كه 

ره بيكران است
در زدم، در گشــودند و ناگاه/ دشــنه اي در سياهي 
درخشيد/ شيون ناشناسي كه جان داد/ كلبه را وحشتي 

تازه بخشيد
روايــت و تصويرگرايي و زبان پاكيزه و پيراســته از 
ويژگي هاي چارپاره هاي نادر نادرپور اســت� شــيوه 
تصويرگرايي و بيان چارپاره به ويژه در درخشان ترين و 
خوش اقبال ترين نمونه ها كه نادرپور به دست داده است، 
بعدها بر شاعران بسياري تأثير گذاشته است� شعر نو، 
به ويژه در شــكل نيمايي، تحت تأثير چارپاره ها بوده 
است� نخستين نوگرايان نيمايي مثل هوشنگ ابتهاج 
و اسماعيل شاهرودي و حتي احمد شاملو در چارپاره 
نيز طبع خود را آزموده اند� فروغ فرخزاد در 3مجموعه 
نخســت خود چارپاره مي گويد و آشكارا تحت تأثير 
توللي و نادرپور است� غزل نو نيز بي تأثير از چارپاره ها 
نيست، خاصه در شاعراني مثل ســيمين بهبهاني و 
منوچهر نيستاني� بيان روايي و تصويرگرايانه چارپاره 
در غزل سال هاي بعد، به ويژه دهه 70، بازتوليد مي شود� 
در عين حال كم نيست چارپاره هايي كه نادرپور در آنها 
دچار توصيف هاي بسيار و اطناب مي شود؛ اطنابي كه در 
شعرهاي توصيفي سال هاي دهه هاي30و 40 به چشم 
مي خورد، تحت تأثير الگوي نــادر نادرپور در چارپاره 
است� نادر نادرپور در دهه30، چهار مجموعه »چشم ها 
و دست ها« و »دختر جام« و »شــعر انگور« و »سرمه 
خورشيد« را منتشــر كرد و با اقبال بسيار مواجه شد� 
شعري كه در خالل متن آمده »برف و خون« از مجموعه 

نخست اوست�
كورمــاالن قدم پس نهادم/ چشــم من با ســياهي 
نمي ساخت/ تابه خود آمدم ضربتي چند/ در دل كلبه 

از پايم انداخت
خود ندانم كي از خواب جستم/ ليك، دانم كه صبحي 
سيه بود/ در كنارم ســري نو بريده/ غرق خون بود و 

چشمش به ره بود

همچون مرغي در پي دانه در دام افتادم...
جوانمرگي داريوش رفيعي در اثر ابتا به هرويين

آغاز يك پايان
برگزاري نخستين بي ينال نقاشي تهران در کاخ ابيض

موسيقی

تجسمی

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

تورم اقتصادي و رکود شديد در ســال 1337، حاوت رونق نشر در 
سال هاي پيش را گرفته بود. ناشران توان سرمايه گذاري نداشتند و 
کارهاي خاقانه اي همچون فروش کتــاب با قرعه يا فروش کيلويي 
کتاب هم فقط اندکــي از حجم آثار مانده در انبارها مي کاســت. در 
چنين شرايطي بود که اتحاديه ناشــران و کتابفروشان فعاليت خود 
را در تهران آغاز کرد و نخســتين انتخابات نيز در همين سال برگزار 
شد. محمد رمضاني )مؤسس کاله  خاور( و ابراهيم رمضاني )مؤسس 
کتابفروشي ابن سينا( و همچنين نصراهلل ســبوحي از بنيان گذاران 
اين اتحاديه بودند. براســاس قوانين اتحاديه، عضويت تمامي افراد 
حقيقي و حقوقي فعال در صنعت نشر و کتابفروشي در اتحاديه آزاد 
بود. رسيدگي به اختاف هاي ميان ناشــران و حل و فصل دعاوي، 
مسئله ماليات، چاپ کتب درسي و کوشش براي چاپ اين کتاب ها 
توسط نشرهاي غيردولتي، تاسيس شرکت تعاوني، انتشار فهرستي 
از کتاب ها، برگزاري ساالنه نمايشگاه کتاب و... از مسائل عمده اي بود 
که اتحاديه تا سال 1357دنبال مي کرد. به گفته عبدالحسين آذرنگ، 
هرچند در دوره اي، همايون صنعتي زاده، مدير مؤسسه فرانکلين، براي 

حضور ناشران در کنگره ها و نشست هاي بين المللي شرايطي فراهم 
کرد، اما درکل درخصوص ارتباط با خارج از کشور و به روز کردن نشر 

ايران کار خاصي از سوي اتحاديه صورت نپذيرفت.

پيشنهاد: كتاب»شما و راديو« )خاطرات هنري شاهرخ نادري(
ناشر: »نامك«- ۱3۹۸

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

برگزاري نخســتين دوســاالنه نقاشــي تهران در فروردين ماه 
سال1337 در کاخ ابيض مجموعه کاخ گلستان به واقع يک رخداد 
کليدي در تاريخ هنر مدرنيستي ايران به حساب مي آيد. اول از همه 
از اين جنبه که براي نخستين بار هنرمندان مدرنيست ايراني را 
در کنار هم جمع کرد و فرصتي طايي را براي آنها فراهم ساخت 
تا آثارشان را نمايش دهند. از سوي ديگر تأثير مارکو گريگوران بر 
برگزاري اين رخداد مقدمه اي براي حضور ايران در دوساالنه ونيز 
را فراهم کرد؛ يعني نخستين تاش ايران براي حضور در يکي از 
مشهورترين رخدادهاي جهاني هنر. به اين ترتيب ايران نخستين بار 
در سال1958 )1339( با حضور منير شاهرودي فرمان فرمائيان در 

اين دوساالنه بين المللي شرکت کرد.
اما از طرف ديگر برگزاري نخستين دوساالنه نقاشي تهران در سال 
1337به معني پاياني بر يک جدال به حساب مي آمد؛ به اين معني 
که برگزاري اين رخداد مهم توسط اداره کل هنرهاي زيبا به معني 
پيروزي مدرنيست ها در رقابتي بود که با کم و بيش از 2 دهه قبل و با 
ورود نخستين نشانه ها از مدرنيسم ميان نوگراها و جرياناتي چون 

نگارگري و نقاشان پيرو کمال الملک آغاز شده بود.
دوساالنه نقاشي تهران تنها 5دوره تداوم يافت و در سال1345 براي 
آخرين بار برگزار شد و بدون هيچ توضيحي به پايان رسيد. اين در 
حالي بود که آخرين دوره اين دوساالنه با حضور دو کشور ترکيه 
و پاکستان برپا شد و به نظر مي رســيد که گامي مهم در سيطره 

فرهنگي ايران در منطقه باشد که ناتمام ماند.

تربیت نیروی انقالبی با مجله 
انتشار مجله »مکتب اسام« در قم

مطبوعات

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

در دهه 30 که مطبوعات زير تيغ تيز سانســور بودند و کوچک ترين 
اعتراض و مخالفتي با پاسخ شديدي مواجه مي شد، مجله »درس هايي 
از مکتب اسام« در قم فرصت انتشار پيدا کرد. در اين مقطع، دولت از 
سوي نيروهاي مذهبي چندان احساس خطر نمي کرد و انتشار مجله اي 

که قرار بود به انتشــار انديشــه هاي نو ديني 
بپردازد، باعث نگراني اش نبود. کتاب »جريان ها 
و سازمان هاي مذهبي سياسي ايران«، نوشته 
رسول جعفريان، منبع خوبي براي آشنايي بيشتر 
با مجله »درس هايي از مکتب اسام« است. اين 
مجله »نخستين نشريه رسمي حوزه علميه قم 
است که از آذر 1337 تا کنون به صورت ماهنامه 
منتشر شده است. در سال هاي پيش از انقاب، 
مجله مکتب اسام از معدود نشريات حوزوي 
بود که مي کوشيد انديشه هاي نو مذهبي را که 
در قم پديد مي آمد و البته متاثر از جريان هاي 
نوگراي اســامي در تهران بود، به مشــتاقان 
عرضه کند.« پايه گذاران نشــريه »درس هايي 
از مکتب اسام« که بعدها به »مکتب اسام« 

معروف شد، ناصر مکارم شــيرازي، امام موسي صدر، جعفر سبحاني، 
سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي، مجدالدين محاتي، حسين نوري 
همداني، محمد واعظ زاده خراساني، سيد مرتضي جزائري و علي دواني 
بودند. اولين مديرمسئول اين مجله سيد موسي صدر بود و پس از آن 
تا سال 1366، آيت اهلل مکارم شيرازي مسئوليت مجله را عهده دار شد. 
»مکتب اسام« سعي داشت مسائل اجتماعي روز را با آموزه هاي اسامي 
بسنجد و نسبت به انحراف هاي پديدآمده در 
جامعه هشدار دهد و براي اينکه دچار توقيف 
نشود، از پرداختن به مســائل سياسي حذر 
مي کرد؛ هرچند در سال 1340 به دليل انتقاد 
از وضعيت حجاب در جامعه براي نخستين 
بار دچار توقيف شد. اين نشــريه در تربيت 
جواناني که بعدها به عنوان نيروهاي انقابي 
وارد صحنه مبارزه با رژيم پهلوي شدند نقش 
موثري داشت. انتشار و توزيع مجله در ابتدا 
به فعاليت هاي مردمي متکي بود و مســاجد 
و هيئت هاي مذهبي، پايگاه هاي اصلي توزيع 
آن به شمار مي رفتند. استقبال از اين نشريه به 
قدري زياد بود که شماره نخست آن چند بار 
تجديد چاپ شد و تيراژش به 120 هزار رسيد.

»الت جوانمرد« و »جنوب شهر«  در برابر »طوفان در شهر ما« شکست می خورند

ناکامي توپاز محتشم 

خیابان هاي پايین شهر 

اين بار نشد

سينما 

تئاتر 

  سعيد مروتي �����������������������������������������������������������������������������

سال37 سال تاش هاي تاريخ ساز اما شکست خورده در زمان خود، 
براي رسيدن به ســينمايي ايراني با حال و هواي اجتماعي محسوب 
مي شود؛ سينمايي که شاخصه اش ترســيم زندگي واقعي داش ها و 
الت هاي جوانمرد و جاهل هاي بي مرام بــود. »الت جوانمرد« مجيد 
محسني برخاف پيش بيني ها نفروخت و »جنوب شهر« فرخ غفاري 
بعد از 5روز اکران توقيف شد. ظاهرا ســاخته شدن اولي انگيزه توليد 
دومي بوده؛ »بعد از ديدن الت جوانمرد مجيد محسني بود که مصمم 
شدم فيلمي درباره جنوب شهر بسازم«. )فرخ غفاري/ صد فيلم سينماي 

ايران)احمد اميني(، بازنشر از روزنامه آيندگان، 10مهر 1356( 
2 فيلم با 2 خاســتگاه متفاوت، تصويري از خيابان هاي جنوب شهر و 
جاهل ها ارائه مي دهند. مجيد محسني از دل سينماي فارسي با عنايت 
به تجربه هاي موفق قبلي لباس جاهلي مي پوشد و مي شود داش حسن، 
بارفروش با معرفتي که پاي ناموس مردم مي ايستد. تماشاگر اما مجيد 
محسني را با تيپ روستايي ساده دل »بلبل مزرعه« به الت جوانمرد 

تهروني ترجيح مي دهد. فيلم در اکران اولش نمي فروشد ولي در يادها 
مي ماند و رد تأثيراتش بر سينماي ايران در سال هاي بعد قابل مشاهده 
است. تاشي براي رسيدن به سينمايي ساده با تصويري ملموس از الت 
ايراني که جوانمردي مهم ترين ويژگي اش است. جنوب شهر اما ساخته 
فيلمسازي برخاسته از جريان روشنفکرانه است که قرار است با روايت 
برشــي از زندگي التي لوطي ها به واکاوي اجتماع و بررسي فقر از دل 
پرسه زني در خيابان هاي پايين شهر بپردازد. نتيجه توقيف فيلم، جرح 
و تعديل و از بين رفتن نسخه اي است که سال37 اکران شد. سال43 با 
اضافه شدن سکانس هايي به آنچه از جنوب شهر باقي مانده، »رقابت 
در شهر« اکران مي شود. مهم ترين واکنش بر جنوب شهر در 5 روزي 
که بر پرده است، نقد منفي هوشنگ کاووسي است که فاقد جزئيات و 
سراسر کلي گويي و فحاشي است. به اين ترتيب تاش ها براي رسيدن 
به سينمايي اجتماعي با محوريت الت ها و جاهل ها در سال37 شکست 
مي خورد ولي در ســال هاي بعد مدام به آنها ارجاع داده مي شود تا به 
تعبيري نخستين تصاوير رئاليستي از الت ايراني، در تحوالت سينماي 

ايران نقش و تأثير و ردپايي بر جا بگذارند و در يادها بمانند.

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

نمايشنامه »توپاز« نوشته مارسل پانيول پيش از سال1337 دوبار در 
ايران اجرا شده بود؛ نخست در ســال1312 و بار ديگر در سال1326، 
اما به نام نمايشنامه اقتباسي، تحت عنوان مردم. اجراي اين نمايش در 
موفقيت عبدالحسين نوشين تأثير بســيار داشت. نصرت اهلل محتشم 
که از بازيگران اين تئاتر بود، در ســال1337 تصميم به اجراي مجدد 
آن در تئاتر تهران گرفــت؛ اما پس از مدتي نشــريات وعده دادند که 
به دليل استقبال از نمايش توپاز که شــهرت آن مرهون عبدالحسين 
نوشين بود، قرار است که نصرت اهلل محتشــم فيلمي تهيه کند. اما او 
هرگز موفق به اين کار نشد. محتشم که در سال 1333، 3فيلم ساخته 
بود )»آغامحمدخان قاجار«، »عروس دجله« و »ماجراي زندگي«( با 
تصميم براي ساخت فيلم توپاز قصد داشت که موفقيت فيلم آغامحمد 
خان قاجار را بار ديگــر تکرار کند زيرا فيلــم آغامحمدخان قاجار که 
محتشم کارگرداني و خودش در آن بازي کرده، براساس تئاتري بود که 
در دهه1320 به صحنه  برد و خودش نيز در نقش آغامحمدخان قاجار 

ظاهر شد ولي گويا اين بار نشد.
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آغاز به كار اتحاديه ناشران 
فروش کيلويي کتاب

نشر
شعر

  حسين عصاران   �����������������������������������������������������������������������
هنگامي که مجله »موسيقي راديو« خبر جوانمرگي داريوش رفيعي 
31 ساله را در شماره بهمن سال1337 اعام کرد او را از »خانواده اي 
اهل ذوق و هنر« معرفي کرد و بافاصله از شــماره هاي بعدي اش، در 
بخش اخبار مربوط به تصميمات کميسيون موسيقي راديو، از پيگيري 
و درمان کارورزان موسيقي راديو براي رهايي از اعتياد خبر داد. گزارش 
جوانمرگي داريوش رفيعي، بعد از خبر ابتاي قمر به مورفين- که در 
سال1338 به مرگ او انجاميد، درحالي که چهره اش بسيار فرتوت تر از 
سن 54  ساله اش نمايانده مي شــد- بار ديگر مسئله  اعتيادکارورزان و 

هنرورزان موسيقي را بر سر زبان ها آورد.
بي توجهي معمول کارورزان موسيقي به کيفيت زندگي شخصي شان، 
خود محتاج واکاوي و تحليل جامعه شناسانه است؛ اما دليل مسئله هر 
چه که باشد، نمودهاي بيروني آن  را مي توان در کيفيت قضاوت جامعه 
نسبت به اهالي موسيقي مؤثر دانست که به  طور معمول به بي توجهي 
و قدرناشناسي جامعه نسبت به هنر آنها منجر شده است. آن چنان که 
داريوش صفوت - که بر حسب نگرش شخصي اش هيچ گاه دل خوشي از 
اتفاقات تازه عرصه موسيقي و ترانه نداشت-2 ماه پس از مرگ داريوش 
رفيعي در سرمقاله اي با عنوان »درگذشت انســاني که از پيش مرده 
بود« در ماهنامه  »موزيک ايران« کل زندگي هنري داريوش رفيعي را 
زير سؤال برد و چنين نوشت: »معروف است که مرحوم رفيعي آدمي 
هرزه و نادرست بود و در مسائل مربوط به عفت و اخاق پايبند مقررات 
اجتماعي نبود... وقتي مطبوعات ما از کسي که نه »هنرمند« - به معناي 
واقعي کلمه- بوده و نه در رشته خود معلومات و معارفي داشته است و 
ضمناً مظهر فساد اخاقي و ناپاکي هم به شما مي رفته تا اين حد ستايش 

و تجليل نمايد، مانند آن است که دانســته يا ندانسته فساد اخاقي و 
بي هنري را بين مردم رواج دهد...«.
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