
6 بیمارستان بدون تخت خالی 
خبرنگاران همشهری دیروز به بیمارستان های مسیح دانشوری، فیروزگر، مفید، امام خمینی، شریعتی و لقمان رفتند 

گزارش آنها نشان می دهد بیماران بدحال کرونایی مراجعه می کنند اما تختی برای بستری شدن پیدا نمی شود

 پيشنهاد افزايش
 نرخ سود بانكي روي ميز

همزمان با برنامه ریزي نهادهاي پولي، مرکز 
پژوهش های مجلس هم از افزایش نرخ سود سپرده هاي 

کوتاه مدت براي کنترل تورم حمایت کرد

 گزارشی از رواج اشکال مختلف آموزش پولی 
در سال تحصیلی کرونایی

هر روز که از این سال سیاه کرونایي مي گذرد، بیشتر روشن تر 
مي شود که این ویروس آنچنان که ابتدا در بوق و کرنا کرده 

بودند عادل و با مساوات نیست. فرق زیادي است میان غني و فقیر در مواجهه با 
پیشامدهاي این بیماري. نمونه اش در موضوع آموزش؛ آنهایي که پول بیشتري 
دارند، همان ابتداي شیوع کرونا، رفتند سراغ خرید لوازم هوشمند و نت پرسرعت 

تا فرزندشان از قافله درس و مدرسه عقب نماند. 

 بازار آموزش خصوصی 
سکه شد

ایستاده با عشق
همزمان با اربعین حسینی، همشهری در پرونده ای 
ویژه، برگزاری مراسم عزاداری در تکایای قدیمی 

تهران را بررسی کرده است
»تکیه دولت«  از ساخت تا تخریب و شاید بازسازی

داوود فتحعلي بیگي از سیر تاریخي نمایش آییني مي گوید
تاریخچه حسینیه ها و رسم و رسوم تهراني ها در گفت و گو با 

نصراهلل حدادي،پژوهشگر تهران قدیم
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دکتر عباسي در گفت و گو با همشهری: 
حال استاد  بدتر نشده 
جاي امیدواري هست

یادداشت
احمد مسجد جامعی؛ عضو شورای اسالمی شهر تهران

هفته و روز تهران امسال تحت تأثیر پیك سوم کرونا 
متفاوت از هر سال برگزار شد. به طور خاص این هفته 
با اعالم محدودیت هاي بیشتر از سوي ستاد مقابله 
با کرونا برخي برنامه هایي را که قــرار بود با رعایت 
پروتکل هاي بهداشتي انجام شود  نیز تحت الشعاع قرار داد و این برنامه ها که از 
قضا برنامه هاي متفاوتي بودند، به تعویق افتادند یا انجام نشدند. با این حال و در 
همین شرایط، تغییراتي در شکل برگزاري برنامه ها روي داد که برخي از آنها را 

باید به فال نیك گرفت.
مردمي تر شدن برنامه هاي هفته تهران امسال یکي از ویژگي هاي مثبت آن بود. 
مشارکت عمومي در برخي برنامه ها قابل توجه بود. ارسال عکس درختان شاخص 
تهران توسط شــهروندان کار خوبي بود که امسال انجام شــد. درختان تهران 
سرمایه ارزشمند این شهر هستند و جلب توجه عمومي به حضور و حیات آنها در 
کنار ما امر مهمي است. این عکس ها نشان مي دهد که مردم درختان شهر خود 
را دوست دارند و در پي افزایش اطالعات خود در مورد آنها هستند. عالقه خاص 
اغلب شهروندان به درختان چنار هم نکته  دیگر این فعالیت بود. در میان درختان 
چنار، توت، سرو، کاج، زبان گنجشك و ناروني که عکس آنها ارسال شد، عکس 
چناري بود که حدود هزار و 50سال عمر داشت و این نشان مي دهد که قدمت 
درختان تهران از شهر تهران خیلي بیشتر است. برخي از این درختان مثل چنار 
به طور ویژه و بنا به سنت در محوطه تکایا و مساجد کاشته مي شدند و تعدادي از 
آنها مثل چنارهاي امامزاده یحیي و امامزاده شعیب و تکیه نیاوران از این دسته 
هستند. سابقه توجه خاص شورا به درختان تهران هم به دوره سوم برمي گردد که 
ثبت خیابان ولیعصر به عنوان میراث طبیعي کلید خورد. ثبت و ضبط مشخصات 
درختان تهران هم امیدوارم با شــتاب بیشتر ادامه یابد و به شناسنامه دار شدن 

تمام درختان تهران بینجامد.
مشارکت گســترده شــورایاران هم به عنوان تنها نهاد انتخابي موجود در بدنه 
مدیریت شهري در این کار و سایر برنامه هاي محلي هفته تهران چشمگیر بود. 

اتفاقا امســال فعالیت هاي هفته و روز تهران بیشــتر عملــي و عملیاتي بود تا 
ترویجي. ازجمله برنامه هایي که قرار بود افتتاح شــود، افتتاح 50پروژه محلي 
بود که به زودي و با بهبود شــرایط در روزهاي آینده انجام خواهد شد. ویژگي 
این پروژه ها این اســت که اهمیت و ضرورت و اولویت اجراي آنها را مردم محله 
تعیین کرده اند. این امر مهمي است که به حرف مردم محله در مورد ضرورت هاي 
عمراني کوچه و خیابانشان توجه شــود و مبناي عمل قرار گیرد. خاصیت این 
پروژه هاي کوچك مقیاس این است که در دل محله ها انجام مي شود و محله ها را 

زیست پذیرتر  و کیفیت زندگي را بهتر مي کند.
همزماني هفته تهران با روز جهاني معلم بهانه اي شــد براي افتتاح ساختمان 
بازسازي شده اي در دانشــگاه خوارزمي. مي دانیم که دانشگاه خوارزمي امروز و 
تربیت معلم دیروز و دارالمعلمین و دارالمعلمات سابق بیش از یك دهه پیش از 
دانشگاه تهران تاسیس شد. ساختمان آن را هم مارکف ساخته و امیدوارم این 
ساختمان که ساختمان ارزشمندي هم هســت، به موزه تعلیم و تربیت تبدیل 
شود و حتما جزو موزه هاي خوب شهر تهران خواهد شد. وجه ممیزه دیگر هفته 
تهران امســال این بود که تقریبا تمام کمیسیون هاي شــورا بیش از سال هاي 
گذشته در برنامه هاي آن فعال شــدند. همه کمیسیون ها تالش کردند و حتي 
کمیسیون برنامه و بودجه هم همراهي خوبي کرد. در حوزه تبلیغات، کار روزنامه 
همشهري امسال متمایز و عالي بود. روزنامه همشهري بسیار به قاعده، در وجوه 

مختلف ویژه نامه هاي متعددي تولید و منتشر کرد. کسي 
که کار سند کرده باشد، مي داند که چقدر پیدا کردن عکس 

و مشخصات شهرداران تهران سخت اســت. پرونده هاي دیگر این روزنامه هم 
خوب بود ازجمله پرونده میدان آزادي که لطافت خاصي داشت. 

»هفته تهران« متفاوت
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با صبوري، شهردار 
مردم شدم 

»صدیقــه میري« شــهردار نمونه 
اســتان خوزســتان در گفت وگو 
 بــا همشــهري: مــردم مي گویند 
براي دور بعد هم خودت شــهردار 

باش

 چرا نمایندگان 
کرونا می گیرند؟

روایتی از عــدم رعایت پروتکل ها و 
فاصله گــذاری اجتماعی و افزایش 
ابتالی نماینــدگان مجلس دهم و 

یازدهم به کرونا 
تا امروز37 نماینــده به کرونا مبتال 

شده اند 
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اربعین حسینی را به همه دوستداران حضرت ثاراهلل تسلیت می گوییم

ادامه در 
صفحه 3

اوضاع شیوع کرونا در کشــور به هم ریخته است؛ درســت مانند وضعیت 
بیمارســتان ها که از 2هفته پیش تمام تخت هایشان پر شده و دیگر جایي 
براي بیمار جدید ندارند. این یك هشــدار نیســت؛ واقعیتي است که در 
بیمارســتان هاي کشــور و به ویژه تهران دیده مي شــود. گزارش میداني 
همشهري از 6بیمارستان تهران، شرایط سخت و نگران کننده شیوع کرونا را 
در کشور روایت مي کند. ظرفیت بخش هاي آي سي یو و عفوني بیمارستان ها 
تکمیل است، بیماران بدحال با شرایط تنفسي وخیم تنها درصورت تشخیص 
بخش تریاژ تنفسي بیمارســتان ها پذیرش مي شوند. آنها باید ساعت ها در 
انتظار خالي شدن تخت ها منتظر بمانند. تخت هم اگر خالي شود، دستگاهي 
براي استفاده نیست. روز گذشته وزارت بهداشت خبر از ثبت رکورد جدیدي 
از کرونا داد؛ در یك روز 4هزار و 151بیمار جدید شناسایي شدند. 2هزار و 
127بیمار هم اکنون بستري اند و حال 4هزار و 200بیمار وخیم گزارش شده 
است. براساس اعالم معاون کل این وزارتخانه، 948بیمار در بخش آي سي یو 
بیمارســتان ها بســتري اند و 311نفر در اورژانس ها در انتظار تخت خالي 
نشسته اند. با بحراني شدن وضعیت شیوع کرونا در تهران، معاون کل وزارت 

بهداشت خبر از اجباري شدن ماسك در تهران از روز شنبه مي دهد.

 در انتظار تخت خالي در بیمارستان امام خمیني)ره(
19بیمار در بخش اورژانس بیمارستان امام خمیني )ره( تهران روي تخت ها 

دراز کشــیده اند؛ برخي با دستگاه و برخي بدون دســتگاه. تعدادي از آنها در 
راهروها هستند و تعدادي پشت در شیشه اي منتظرند تا تختي خالي شود و 
بیمارشان که نیاز به دستگاه تنفسي دارد، بستري شود. مرضیه یکي از همان 
منتظران است. مادر مبتال به کرونایش، مشکل تنفسي شدید پیدا کرده و در 
بخش پیش اورژانسي بیمارستان بستري است؛ نه از دستگاه خبري است و نه از 
تخت خالي. استیصال را مي شود در نگاه او دید؛ زماني که از حال وخیم مادرش 
مي گوید. پرسنل اورژانس مراجعه کننده هاي جدید را به بخش تریاژ تنفسي 
در کنار در ورودي بیمارستان ارجاع مي دهند. آنجا وضعیت بیماران بررسي 
مي شود و درصورت وخیم بودن حالشان به اورژانس منتقل مي شوند. مقابل 
اورژانس سوله اي برپاســت با نزدیك به 12تخت خالي. آنجا محل نگهداري 
بیماران بسیار بدحال است؛ کساني که به گفته مسئول تریاژ تنفسي در مرحله 
آخر بیماري قرار دارند. از این ســوله صداي جیغ و فریادهاي زني بلند شده 
است. خســروصادق نیت، رئیس بیمارســتان امام خمیني)ره( به همشهري 
مي گوید که  آي سي یوي بیمارستان پر شده، تعداد بیماران بدحال باال رفته و 
تعداد جوانان مبتال زیاد است و تعداد بیماراني که به خدمات ویژه نیاز دارند، 
افزایش قابل توجهي پیدا کرده است. او یکي از دالیل تکمیل ظرفیت بخش هاي 
مراقبت هاي ویژه را مراجعه بیماران غیرکرونایي به بیمارستان ها مي داند. به 
گفته او، قبال و در اوایل دوره شیوع کرونا، بیماران غیرکرونایي به مراکز درماني 
مراجعه نمي کردند، اما حاال هم این افراد مراجعه هایشان باال رفته و هم اینکه 
بدحال تر شده اند و نیاز به مراقبت هاي ویژه دارند. همین مسئله سبب شده تا 
فشار بیشتري به کادر درمان وارد شود. قبال از تخت بخش هاي دیگر بیمارستان 
براي بیماران کرونا استفاده مي شد، اما حاال دیگر این امکان هم وجود ندارد. 
پرسنل بیمارستان امام خمیني )ره( هم شرایط خوبي ندارند. به گفته رئیس 
این بیمارستان، هم اکنون 2نفر از آنها در  آي سي یو بستري اند. خیلي هاي دیگر 

در خانه قرنطینه شده اند و بسیاري از پرسنل 2تا 3بار مبتال به کرونا شده اند.

 وضعیت جنگي بیمارستان شریعتي
در بیمارستان شریعتي شــرایط مشابهي حاکم اســت. آنجا هم تخت ها پر 
شده، اما پزشك بخش اورژانس مي گوید اگر بیمار بسیار بدحال باشد، جایي 
براي بســتري اش پیدا مي کنند. مقابل بخش اورژانس افراد زیادي در انتظار 
نشسته اند. بیماران آنها شرایط خوبي ندارند، اما چاره اي ندارند جز اینکه منتظر 
باشند تا تختي خالي شود. مرتضي یکي از آنهاست. او مي گوید توانایي پرداخت 
هزینه هاي درمان در بیمارستان خصوصي را ندارد و باید انتظار بکشد. داوود 
نوروزي، رئیس بخش اورژانس بیمارستان است. او شرایط فعلي را درست مانند 
وضعیت دوران جنگ مي داند و به همشهري مي گوید بیمارستان به شدت شلوغ 
است و ظرفیت خالي براي بیماران ندارند و کمکي از دست آنها ساخته نیست: 
»3 آي سي یو و 4بخش بیمارستان هر کدام با 35تا 36تخت، براي بیماران مبتال 
به کرونا خالي شــده بود و االن همه آنها پر شده است.«  به گفته او، هم اکنون 
باالي 150بیمار در اورژانس و  آي ســي یوي این بیمارستان بستري اند، بیش 

از 50درصد کادر درمان مبتال به کرونا شده اند و 2نفر 
هم جانشان را از دست داده اند: »کادر درمان به شدت 

خسته اند و توانایي شان رو به تحلیل است. آنها مثل مجروحان جنگي اند. مردم 
باید رحم کنند. این نیروها جایگزیني ندارند.« 

ادامه در 
صفحه آخر

آيینه عشق گذران
در سال 1340 شعر کوچه فریدون 
مشــیري در مجموعه ابر منتشــر 
مي شود؛ شــعري که عمومي ترین 

شعر عاشقانه نو تا امروز است 

درباره علي امیني، نخســت وزیري 
که نتوانست پروژه هایش را اجرا کند

کتاب هفته از 1340 تا همین امروز 

فروشــگاهي براي همه ؛ فروشگاه 
فردوسی اولین تجربه فروشگاه های 

زنجیره ای در ایران است

 جــدال قلــــــمی »کیهــان« و 
»اطالعات«

1 34 0

یک تهران و هزاران 
آرزوی ما

به مناسبت روز تهران، ساکنان این 
کالنشــهر ایران، فارغ از هر پست 
و مقام در مورد آرمان هایشــان از 
اینکه دوســت دارند تهران چگونه 

باشد، گفته اند
با گفتارهایی از حامد مظاهریان، 
لوریــس چکناواریان،  مرضیه 
برومنــد، اعظــم مهدیزاده و 

تعدادی از شهروندان
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سریال هاي بازنده
چرا ســریال هاي تلویزیوني دیگر 

مشتري ندارند

چشم  مسافران شهر  
به همراهي دولت

 با وجود نیمه تعطیل شــدن تهران 
به مدت یك هفته، آمار مســافران 
مترو کاهش نیافته است، درحالي که 
ناوگان حمل ونقــل عمومي یکي از 
نخستین فضاهاي شــیوع کرونا به 

شمار مي رود

3

زهرا جعفرزاده
خبر نگار

نگاه
شیده اللمی؛ دبیر گروه جامعه

ما در تهران با شــرایط تأسف بار و پرسش هاي 
بالتکلیفي مواجه شــده ایم. از میانه شهریور 
مجموعه شــواهد و پیش بیني ها حاکي از این 
بود که پاییز سختي در راه است و تهران پیك 

دوم را تمام نکرده وارد پیك سوم خواهد شد؛ بي اندك مجالي براي تنفس.
تجربه روزهاي نســبتا آرام اردیبهشت پس از بازگشــایي هاي زودهنگام 
و بازگشــت بي محابا به زندگي روزمره، هرگز در 4ماه و نیم گذشــته تکرار 
نشده است. از ابتداي پاییز کرونا در تهران پیشروي سریع و پرشتابي دارد و 
نزدیك به یك هفته است که نامه نگاري بین این مسئول و آن مسئول برای 
محدودیت های بیشتر در جریان است و ما در جایگاه رسانه و افکار عمومي 

در حال تماشا، که سرانجام این نامه نگاري ها چه مي شود.
دیروز تهران یکــي از بحراني ترین روزهاي پاییــز 99را گذراند. البته امروز هم 
مطمئن باشید که شرایط بهتر نیست که بدتر است؛ بیمارستان ها زیر بار انبوه 
مبتالیان جدید تا زانو کمر خم کرده اند. تعداد زیادي از بیماران مبتال به کرونا 
در آمبوالنس ها آواره خیابان ها هستند تا جایي براي پذیرش آنها پیداشود. همه 
ما در انتظار تصمیم گیري فوري و قاطع مسئوالن باالدستي هستیم براي تهران 
بالتکلیف فرورفته در بحران کرونا. در همین شرایط از طرف استانداري تهران و 
وزارت بهداشت اعالم شد که استفاده از ماسك از نخستین شنبه اي که در راه 

است، اجباري خواهد بود؛ شگفتا! مگر پیش از این اجباري نبود؟ 
اتفاق دیگري در میانه روز؛ این بار نامه نگاري مشترك فرمانده عملیات 
ستاد مدیریت بیماري کرونای کالنشهر تهران و استاندار تهران. این دو 
که نامه هاي انفرادي شــان در روزهاي قبل پاسخ نگرفته بود، این بار در 
نامه اي با 2امضا خطاب به وزیر کشــور از او خواستند درباره تعطیالت 
آخر هفته تمهیداتي بیندیشــد. نامه آنها 3بند دارد: »بند اول پیشنهاد 
افزایش عوارض جــاده اي 3تا 5برابري، بنــد دوم افزایش مبلغ جریمه 
تخلف از قوانین راهنمایي و رانندگي براي خودروهاي غیربومي حداقل 
به میزان 3 تا 5 برابر و بند سوم هم که آشناست؛ اینکه مسافران در صورت 
ابتال باید تمامي هزینه هاي درمان را خودشان بپردازند.« این 3بند هیچ 
تصمیم جدیدي را براي شــرایط کنوني ارائه نکرده است. حتي یکي از 
مسئوالن وزارت بهداشت که اعالم کرده است از روز شنبه نزدن ماسك 
در تهران جریمه خواهد داشت، گفته سازوکار اجرایي این برنامه هم بعدا 

اعالم مي شود!
7ماه و نیم از مواجهه ایران با کرونا گذشــته اســت؛ دست کم یك ماه 

و نیم اســت که همه سیاســتگذاران و مدیران 
اجرایي مقابله با کرونا در دولت و ســازمان هاي 

تابعه مي دانند که پاییز با شــرایط بحراني و اوج گیري بیماري همراه 
خواهد بود...

چه کسي پاسخ مي دهد؟

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران: سفر 
نروید، در عزاداري جمعي شرکت نکنید 

شرایط تهران به خصوص 
شهر تهران بسیار بحراني و 
نگران کننده است روزهاي 
بســیار تلخ کرونایي را 
شــهروندان تهراني و تیم 
بهداشــتي درماني، این 
روزها تجربه مي کنند. از 

شهروندان تهراني 2درخواست دارم.
اول: از سفرهاي غیرضروري اجتناب کنید؛ باتوجه به اینکه 
این هفته و طي هفته هاي آینده ما چنــد تعطیلي تجمیعي 
خواهیم داشت و نقش سفر در گسترش و توسعه کرونا بسیار 
نگران کننده است و بین ســفرهاي غیرضروري در ماه هاي 
گذشته و ابتالي شــهروندان تهراني نسبت مستقیم وجود 
داشته اســت؛ بنابراین درخواســت ما این است که حتما از 

سفرهاي غیرضروري در آخر هفته اجتناب کنید.
دوم: از عزاداران عزیز ساالر شــهیدان درخواست مي کنم 
به دلیل بحراني بودن شــرایط فعلي، کلیه تجمعات مربوط به 
مراسم اربعین حسیني را امسال به شکل متفاوت و در منازل و 

بدون شکل گیري تجمعات و مراسم  جمعي برگزار کنند. 
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جایگاه و اهمیت ری در گفت وگو با عضو شورای اسالمی شهر تهران

میراث 8هزار ساله را حفظ کنیم
»علی ربیعی« سخنگوی دولت 

درگفت وگوی اختصاصی با همشهری محله
تهران در دهه50 پوست انداخت  مطالب خواندنی دیگر
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 انتخابات مجلس يازدهم كه با 
كشف نخستين موارد ابتال به مجلس

كرونا در كشــور توأمان شد، 
كسي شايد فكر نمي كرد اين ويروس در بين 
نمايندگان هم قربانياني بگيرد و بعدها حتي 
به چالش هايي هم در روابط دولت و مجلس 
دامن بزند. حتي بعد از برگزاري انتخابات در 
دوم اسفند و بازگشت وكالي پيروز و ناكام 
انتخابات به بهارســتان در پنجم اســفند، 
حاشيه هايي هم درباره ابتالي نمايندگان به 
كرونا در صحن ايجاد شــده بود. همان روز 
احمد اميرآبادي فراهانــي، نماينده قم-كه 
نخســتين موارد بيماري كرونــا در حوزه 
انتخابيه او مشــاهده شده بود- مشكوك به 
كرونا بود و به او گفته شد وارد صحن نشود. 
اميرآبادي اما در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه 
از او پرســيده بود چرا پس از ترك جلسه از 
سوي شــما اقدام به ضد عفوني كردن ميز و 
صندلي شــما كردند؟ گفته بود: »اشــتباه 
كردند به من چه مربوط است.... من نه تست 
دادم و نــه تســتم مثبت بــوده، نه چيزي 
گفته اند، نه قرنطينه شدم، بلكه در پاويون 
مجلس و جلوي در خانه ملت هستم و حتي 
جلسه هيأت رئيســه مجلس را هم شركت 
كــردم.« چنيــن مقاومــت و امتناعي از 
نمايندگان در مقابل پروتكل هاي بهداشتي 
كه البته در آن زمان هم خيلي سفت و سخت 
نبود، باعــث ابتالي جمعــي از نمايندگان 
مجلس به كرونا در همان مجلس دهم شد. 
معصومه آقاپور عليشاهي، نماينده شبستر 
يكي از همين نمايندگان بود كه با انتشــار 
ويدئويي از خود در دهم اسفند سال 98 گفته 
بود مطمئن است در جلسه اي كه در صحن 
علني مجلس بوده، دچار اين مشــكل شده 

است. 
همان زمان اسداهلل عباسي، سخنگوي وقت 
هيأت رئيســه مجلس گفته بود از 100 نفر 
نماينده اي كه تست كرونا داده اند، 5 نفر به 
اين ويروس مبتال شده  اند. مجتبي ذوالنوري، 
ديگر نماينده قم يكي از همين نمايندگان 
بود و محمــود صادقي نماينــده تهران هم 
يكي ديگر. بعدها اين رقم به 23نفر رسيد. 
با اين حال وخامت اوضاع وقتي معلوم شــد 
كه 2نماينده منتخب مجلس يازدهم، پيش 
از آغاز مراسم افتتاحيه مجلس به خاطر ابتال 
به كرونا فوت كردند. فاطمه رهبر، منتخب 
مردم تهران كه سابقه حضور در مجلس نهم 
و هشتم را هم داشت، يكي از اين نمايندگان 
بود. محمدعلي رمضاني دســتك، منتخب 
مردم آستانه هم پيش از آنكه مجلس يازدهم 
كار خود را شروع كند، به دليل ابتال به كرونا 

درگذشت. مشخص بود كه اين منتخبان در 
كمپين و تجمعات انتخاباتي ويروس كرونا 
را گرفته اند؛ اسفند 98 با تصميم ستاد ملي 
مبارزه با كرونا، مجلس تعطيل شــد و اين 
تعطيلي تــا آخرين روزهــاي فروردين 99 
ادامه پيدا كرد، اما هميــن تعطيلي تقريبا 
يك ماهه مجلس با انتقادات فراواني از سوي 
خود نمايندگان آن دوره همراه شد و باالخره 
هيأت رئيســه مجبور به بازگشايي شد تا به 
امور باقيمانده مجلس دهم ازجمله تعيين 

تكليف اليحه بودجه پرداخته شود.
افتتاحيه مجلس يازدهــم در خردادماه اما 
شــكل ديگري داشت؛ نه ماســكي بود، نه 
فاصله اي. علي الريجاني، رئيس مجلس كه 
فروردين ماه امسال به كرونا مبتال شده بود، 
از معدود افرادي بود كه در مراسم افتتاحيه 
مجلس ماسك بر صورت داشت. محمد جواد 
ظريف  و حجت االسالم و السلمين محمدي 
گلپايگاني، رئيس دفتر رهبر معظم انقالب 
هم از ماســك اســتفاده كرده بودند، اين 
نخســتين و تا امروز آخرين حضور حسن 
روحاني در مجلس جديد بود كه از گوشــه 
و كنار اخباري درباره ابتالي نمايندگانش 
به كرونا شنيده مي شــد. عجيب هم آنكه 
حسن روحاني، رئيس جمهور در آن جلسه 

از ماسك استفاده نكرده بود.
با ادامه كار مجلس جديد، افزايش تجمعات 
و گعده هاي چند نفره و تشــكيل حلقه هاي 
پارلماني به ويژه در روزهايي كه يكي از وزيران 
مهمان مجلس بودند، درگيــري مجلس با 
كرونا شــدت گرفت. محمد مهــدي زاهدي  
نماينــده كرمــان، محمد موحــد نماينده 
كهگيلويــه، حســينعلي حاجي دليگانــي 

نماينده شاهين شهر، منصور آرامي نماينده 
بندرعبــاس، عليرضــا ورناصــري نماينده 
مسجد ســليمان، حبيب آقاجــري نماينده 
بندرماهشهر، وحيد جالل زاده نماينده اروميه 
و محمد مظلومي نماينده بهبهان يكي پس از 
ديگري به كرونا مبتال شــدند و خوشبختانه 
ســالمت خود را بازيافتند، اما همان تيرماه 
كرونا باز هم در مجلس قرباني گرفت. عيسي 
جعفري، نماينــده كبودرآهنگ در مجلس 
يازدهم كه ســابقه حضور در مجلس هشتم 
را هم دارد، 23تيرماه درگذشــت. در جلسه 
بعدي مجلس 25تيرماه قابي از او و دسته گلي 
براي او روي صندلي شــماره 64 نشســت. 
همان روز غالمرضا نــوري قزلچه، نماينده 
بســتان آباد در مجلس اعتراض كرده بود كه 
تراكم جمعيت در صحن علني و كميسيون ها 
مي تواند به توسعه بيماري كرونا در مجلس 
دامن بزند و هيأت رئيسه »در تشكيل جلسات 
صحن علني و كميســيون ها تدابيري اتخاذ 
كنند كه پروتكل هاي بهداشتي رعايت شود«. 
نوري قزلچه پيشــنهاد داده بود: »در اين 
شــرايط مي تــوان از ارتبــاط تصويري و 
غيرحضوري براي برگزاري جلسات مجلس 
اســتفاده كرد و يا آنكه حضور يك دوم و يا 
يك سوم نمايندگان در صحن علني مجلس 
كفايت كند تا از اين طريق با بيماري كرونا 
مقابله كنيم.« قرار بر اين شــد كه روزهاي 
يكشــنبه كه نمايندگان از حوزه انتخابيه 
برمي گردند، تست كرونا از آنها گرفته شود 
و در برگزاري جلسات صحن علني مجلس 
فاصله گذاري بين نمايندگان اجرا شــده و 
پروتكل هاي بهداشتي مورد توجه قرار گيرد. 

در واقع هر هفته تست كرونا از نمايندگان 

مجلس گرفته مي شــود و همان تيرماه هم 
قرار شد رفت وآمد مقامات اجرايي به مجلس 
محدود شــود. ورود خبرنگاران و عكاسان 
را هم اداره اخبار مجلس به حداقل رســاند 
و خبرنگاران روزنامه ها از حضور در صحن 
علني محروم ماندند و اولويت به رسانه هاي 
تصويري و خبرگزاري ها داده شد. با وجود 
اين اقدامــات مجددا بعــد از تيرماه ميزان 

ابتالي نمايندگان به كرونا اوج گرفت. 
به گزارش همشهری، صديف بدري نماينده 
اردبيل، روح اهلل متفكر آزاد نماينده تبريز، 
عزت اهلل اكبري تاالرپشتي نماينده تهران، 
مهدي عيسي زاده نماينده مياندوآب، الياس 
نــادران نماينده تهران، ســهراب گيالني 
نماينده مردم شوشــتر و گتوند و مجموعا 
37نماينده مجلس حتــي بعد از تمهيدات 
حداقلي به كرونا مبتال شدند. در اين ميان 
عجيب ترين چالش دولت و مجلس هم در 
ادوار 11گانه پارلمان خود را نشان داد؛ جايي 
كه حســن روحاني، رئيس جمهور به دليل 
توصيه هاي ستاد ملي مبارزه با كرونا حاضر 
نشــد در 2جلســه رأي اعتمادي كه براي 
گزينه هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برگزار شد، شركت كند، حتي مجلس حاضر 
نشد با دفاع آنالين رئيس جمهور از گزينه 
پيشــنهادي اش موافقت كند و اين چالش 
عميق تر شد. مشــخص نيست مجلس چه 
راهكار مشــخصي بايد براي قطع زنجيره 
كرونا در بهارستان درنظر بگيرد اما تصاويري 
كه از صحن مخابره مي شود، نشان مي دهد 
نماينــدگان به فاصلــه اجتماعي اعتقادي 
ندارند؛ اين مســئله در زمانــي كه مجلس 

مهمان دارد، بيشتر خود را نشان مي دهد.

با وجود اينكه هر هفته يكشنبه ها از نمايندگان مجلس تست كرونا گرفته مي شود، تا امروز37 نماينده به كرونا مبتال شده اند 

نكته روز

خبر

خبرچرانمايندگانكروناميگيرند؟

روی خط ديپلماسی

گفت وگوي روحاني با الهام علي اف 
درباره قره باغ

رئيس جمهور با بيان اينكه تحوالت اخير منطقه ناشي از درگيري 
2كشور همســايه آذربايجان و ارمنستان را با حساسيت و نگراني 
دنبال مي كنيم، گفت: مسئله صلح در منطقه بسيار مهم است و 
البته تماميت ارضي همسايگان نيز براي ما داراي اهميت بااليي 

است. 
به گزارش پايگاه اطالع رســاني رياست جمهوري، حسن روحاني 
روز سه شنبه در تماس تلفني با  الهام علي اف، كشور آذربايجان را 
همسايه خوب ايران خواند و افزود: همه مردم ايران عالئق تاريخي، 
فرهنگي و مذهبي بسيار نزديكي با جمهوري آذربايجان دارند و 
همواره دولت و ملت دوست و برادر ايران و آذربايجان روابط بسيار 
نزديكي داشته اند. مسئوالن جمهوري اسالمي نيز مواضع بسيار 

روشن و صريحي درخصوص مناقشه اخير اتخاذ كرده اند.
روحاني با ابــراز نگراني از مداخله احتمالي كشــورهاي ديگر در 
مناقشه آذربايجان و ارمنستان و تبديل اين درگيري به يك جنگ 
منطقه اي، تأكيد كــرد: امنيت، ثبات و آرامــش منطقه و به ويژه 
مرزهاي شمالي براي ما بسيار مهم اســت و اين مناقشه و تداوم 
ناامني مرزها نبايد زمينه ساز نفوذ برخي گروه هاي تروريستي شود.

رئيس جمهور همچنين رعايت امنيت مرزهاي ايران با كشورهاي 
آذربايجان و ارمنستان و حفظ جان ســاكنان روستاهاي ايراني 

همجوار با اين كشورها را مورد تأكيد قرار داد.
رئيس جمهور آذربايجان نيز در اين گفت وگو با ابراز خرسندي از 
مذاكره تلفني با رئيس جمهور ايران، گفت: به خاطر مواضع سازنده 
مقامات رسمي ايران و تأكيد بر حفظ تماميت ارضي و حل مناقشه 

قره باغ، مراتب سپاسگزاري و قدرداني خود را اعالم مي كنم.
روحاني پيش از اين با نيكول پاشينيان، نخست وزير ارمنستان هم 

درباره بحران قره باغ گفت وگو كرده بود.

  بيانيه 26كشور درباره تحريم ها
نماينده چين در ســازمان ملل در بيانيه اي از طرف 26 كشــور 
ازجمله ايران به مجمع عمومي سازمان ملل، از تأثير اقدامات قهري 
و يكجانبه مانند اعمال تحريم ها بر كنترل بيماري همه گير كرونا 

انتقاد كرد و خوستار لغو تحريم ها شد.
 نماينده چيــن اين بيانيه را از طرف كشــورهاي آنگوال، آنتيگوا 
و باربودا، بــالروس، بروندي، كامبــوج، كامرون، چيــن، كوبا، 
كره شمالي، گينه استوايي، اريتريا، ايران، الئوس، ميانمار، ناميبيا، 
نيكاراگوئه، پاكستان، فلسطين، روسيه، سنت وينست و گرناديس، 
سودان جنوبي، سودان، سورينام، سوريه، ونزوئال و زيمبابوه ارائه 

كرد. /تسنيم

  درخواست وزير خارجه عراق از ايران
فواد حسين، وزير خارجه عراق در گفت وگويي تلويزيوني تأكيد 
كرد: از ايران انتظار داريم كه گام هايي مثبت در رابطه با عراق اتخاذ 
كند. وي همچنين خاطرنشان كرد: گفت وگوها با ايران را بايد از 
زير ميز روي ميز برد، ما نيازمند گفت وگويي شــفاف و روشن با 

ايران هستيم. /ايسنا

مناقشه مشاوران رؤساي قوا

لغو جلسه سران قوا به دليل عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
تقابل مجازي مشاوران قاليباف و روحاني را رقم زد

حلقه مشاوران و تيم اطالع رساني روســاي جمهور و مجلس، مجادالت نيابتي از طرف 
حسن روحاني و محمدباقر قاليباف را كليد زده اند. عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي كرونا 
و غيبت رئيس جمهور در اجتماعات، بهانه اصلي اين مناقشات شده است. لغو جلسه روز 
سه شنبه سران قوا از طرف رئيس جمهور به يك تقابل مجازي بين مشاوران رئيس جمهور و 
مشاوران رئيس مجلس دامن زد. بعد از بازديد محمدباقر قاليباف از بخش بيماران كرونايي 
بيمارستان امام خميني و طرح اين موضوع كه در جلسه سران قوا مسائل مربوط به كرونا را 
طرح خواهد كرد، برنامه نشست سران قوا با تصميم نهاد رياست جمهوري لغو شد. عليرضا 
معزي، معاون ارتباطات رياست جمهوري نيز صراحتا علت لغو اين برنامه را ديدار قاليباف 
با بيماران كرونايي اعالم كرد. همين كافي بود تا محمدسعيد احديان، دستيار سياسي و 
رسانه اي رئيس  مجلس در صفحه شــخصي خود در توييتر در پاسخ به توييت معزی، با 
انتشار فيلمي از سخنان شهيد بهشتي با اين مضمون كه »فساد وقتي رسوخ مي كند كه 
رابطه مستقيم ميان مردم و مسئوالن قطع شود. حجاب بين مردم و مسئوالن حرام مطلق 
است! اگر از جان خودت مي ترسي، نبايد زمامدار شوي!« بنويسد: »آقاي معزي، سخنان 
شهيد بهشتي را براي رئيس جمهور پخش كنيد، شايد فرجي شد. برگرديد به آن دوران كه 

رئيس جمهور در خط مقدم جبهه بود.«
عليرضا معزي در صفحه توييتر خود با بيان اينكه كوچك شمردن پروتكل ها با هر انگيزه اي، 
عادي سازي نقض آنهاست، نوشت: »ستاد ملي  كرونا، توصيه ها و پروتكل هاي روشني براي 
مقامات ارشد نظام تدوين و ابالغ كرده است؛ پروتكل هايي كه هم مانع از ايجاد اختالل در 
اداره امور كشور در شرايط  بحران مي شود و هم از عادي سازي تجمعات و انتقال پيام غلط 
به جامعه جلوگيري مي كند. توصيه هايي كه حتي مقام معظم رهبري هم خود را ملزم 
به رعايت آنها مي دانند و سبب تغييرات گســترده در برنامه هاي ايشان شده است. هيچ 
مصلحتي حتي برگزاري آيين هاي مذهبي هم سبب نشد كه مقام رهبري، توصيه ها را 
نقض كنند. اصرار ديگر مقامات بر ناديده گرفتــن پروتكل ها و تأكيد بر ايجاد تمايز، چه 
انگيزه اي مي تواند داشته باشد؟ كنترل شيوع ويروس، منوط به رعايت دستورالعمل هاي 
نهادهاي تخصصي است و همه ســطوح حاكميت مي بايست در شرايط كنوني، پيشتاز 
رعايت توصيه  نهاد تخصصي باشند. كوچك شمردن پروتكل ها با هر انگيزه اي، عادي سازي 
نقض آنهاست.« او همچنين با اشــاره به جنبه هاي تبليغاتي اين بازديد يادآور شد: »در 
دشواري  هاي كنوني و همزماني  تحريم و بحران  كرونا، انتظار هر نقد و اعتراضي مي رود 
جز گاليه از رعايت پروتكل ها. دغدغه هاي تبليغاتي و برندسازي هاي شخصي را آنقدر فربه 
نكنيم كه از دغدغه  سالمت عمومي هم پيشي بگيرد. حضور در بخش بيماران بدحال و به 
همراه بردن خبرنگار و دوربين، نه ايستادن در كنار مردم كه بي اهميت كردن سالمت مردم 
است.« معزي نوشت: »اين نه يك بحث سياسي و تبليغاتي است و نه مجالي براي طعنه و 

كنايه نقض پروتكل ها، پيامي خطرناك براي سالمت عمومي است.«
مشابه اين انتقادات را حسام الدين آشنا، مشاور رئيس جمهور هم بيان كرده بود. او در توييتر 
خود نوشت: »در اين ايام سخت كرونايي مراقب سالمت جسماني، رواني و اخالقي خود 
باشيم.« جمله اي كه كنايه به بازديد قاليباف از بيمارستان امام خميني بود. در عين حال 
همين جمله را احمد امير آبادي فراهاني، نماينده مردم قم و عضو هيأت رئيسه مجلس پاسخ 

داد و با كنايه براي آشنا نوشت: »به خصوص شما و آقاي روحاني!« 
در عين حال مينو محرز، عضو ستاد ملي مقابله با كرونا درباره تصميم دولت به لغو جلسه 
سران قوا بعد از حضور قاليباف در بيمارستان امام خميني )ره(، گفت: »وضعيت اپيدمي كرونا 
در ايران هيچ وقت به اين وحشتناكي نبوده، هرگونه تجمعي بايد لغو شد، لغو جلسه سران 

قوا تصميم درستي بود و مجلس و بقيه ادارات هم بايد يا تعطيل يا بسيار خلوت شوند.«
پيش از اين سفرهاي متعدد محمدباقر قاليباف به نقاط مختلف كشور حساسيت هايي را 
نسبت به تبليغاتي بودن آنها برانگيخته بود. او اخيرا به استان مازندران سفر كرده بود. آشنا 
هم در واكنش به چنين سفرهايي، توييت زد: »سفرها را چند ماه زود شروع نكرده ايد! اين 
سفرها براي ديدن است يا ديده شــدن؟ اين سفرها نظارتي است، زيارتي است، نمايشي 

است يا انتخاباتي؟«

همکاری شهری بين تهران و زاگرب
پرويز اسماعيلي در ديدار »ميالن بانديچ« شهردار زاگرب با اشاره به عالقه مندي و نيز 
وجود اشتراكات فرهنگي بسيار بين دو ملت، گفت: »ديپلماسي شهري« و همكاري 
نزديك شهرداري ها مي تواند نقش بسيار مهمي در تقويت روابط دو ملت و دو كشور ايفا 
كند. سفير ايران در كرواسي، شهرداري ها را دولت هاي محلي فعال در همه عرصه هاي 
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي خواند و افزود: تدوين برنامه جامع همكاري هاي ميان 
شهرداري تهران و شــهرداري زاگرب مي تواند ضمن تعيين اهداف كمي و كيفي، به 

مناسبات خوب دو پايتخت، شتاب مؤثرتري بدهد.
وي برگزاري »هفته فرهنگي تهران« و »هفتــه فرهنگي زاگرب« را به صورت متقابل 

پيشنهاد داد و همچنين پيام كتبي شهردار تهران را تقديم بانديچ كرد.
 شهردار زاگرب از پيشنهاد تدوين برنامع جامع همكاري ميان شهرداري تهران و زاگرب، 
و همچنين برگزاري متقابل هفته فرهنگي دو پايتخت استقبال وابراز اميدواري كرد كه 

در نخستين فرصت به تهران سفر كند.

دومين جلسه رسيدگي به اتهامات 
محمــد امامــي و 33 متهم ديگر قضايی

پرونده صندوق بازنشستگی و بانك 
ســرمايه، ديــروز به رياســت قاضي اســداهلل 
مسعودي  مقام به صورت علني برگزار شد. نخستين 
جلسه دادگاه اين متهمان 27 مرداد ماه به صورت 
غيرعلني برگزار شــده بود. دو جلســه از دادگاه 
رســيدگي به اين پرونده به قرائت كيفرخواست 
توسط نماينده دادســتان گذشت. متهم، محمد 
امامي، پيش از بازداشتش، به عنوان تهيه كننده 
سينما و سريال هاي خانگي ازجمله »شاهگوش« و 
»شهرزاد« و شــماري از فيلم هاي ديگر شناخته 
مي شــد. اما پرداخــت دســتمزدهاي كالن به 
هنرپيشه ها از سوي اين تهيه كننده، همزمان با 
اتهامات مالي كه عليه او مطرح شده بود، در دوره اي 
جنجال برانگيز شد. متهمان اين پرونده در ارتباط 
با شبكه فساد بانك سرمايه و صندوق بازنشستگي 
فرهنگيان، به اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور 
متهم شده اند. امامي از مهرماه 97در بازداشت به 
سر مي برد. دستگاه قضايي طي دو سال گذشته به 
پرونده هاي مختلف مرتبط با فســاد بزرگ بانك 

سرمايه در قالب پرونده هاي فرعي با عناويني مانند 
گروه »جهانباني« و »خاني«، گروه »شاملويي« و 
»عادليان« و گروه »امان كي« رســيدگي كرده و 
حكم محكوميت گروهي از متهمان ازجمله حسين 
هدايتي، هادي رضوي، پرويز كاظمي، احســان 
دالويز، علي بخشايش و محمدرضا توسلي صادر 
شده است. حال نوبت به پرونده محمد امامي، يكي 
از متهمان اصلي اين شبكه فساد رسيده است. بنابر 
كيفرخواســت، محمد امامي، امير فــرزان راد، 
شهاب الدين غندالي و همسرش فاطمه شاماني، 
علي بخشايش و احسان دالويز ازجمله متهمان 
اصلي اين پرونده هستند. به گفته رسول قهرماني، 
نماينده دادســتان، متهمان از مجراي پرداخت 
رشوه هاي كالن به مديران و كاركنان بانك سرمايه 
و صندوق ذخيره فرهنگيان و كارشناسان رسمي 
دادگستري بيش از هزار ميليارد تومان را در پوشش 
دريافت تسهيالت و ضمانتنامه هاي بانكي، از طريق 
غيرقانوني و توديع وثايق ناچيز، از بانك سرمايه و 
شركت هاي وابسته به صندوق ذخيره فرهنگيان 
خارج كرده اند. به گزارش ميزان، نماينده دادستان 
در اشــاره به فرايندهاي غيرمتعــارف دريافت 

تسهيالت از سوي متهمان تصريح كرد: »هيچ گونه 
وثايق قابل قبولي از شركت ها اخذ نشده است و اين 
تســهيالت و ضمانتنامه هاي بانكي در كمتر از 
يك ماه و بعضا چند روز بعد از افتتاح حساب از سوي 
شركت ها توســط بانك مورد تصديق قرار گرفته 
است.« استفاده از شركت هاي كاغذي و انتصاب 
افراد كارتن خواب و بي بضاعت به عنوان مديرعامل 
شركت ها ازجمله شگردهاي متهمان براي دريافت 

تسهيالت بوده است.

خودروهاي لوكس؛ سهم خانواده
نماينده دادستان در بخشي از اظهارات خود گفت: 

تسهيالتي كه مي بايســت در حوزه قرارداد هاي 
منعقده جهت امور بازرگاني و توليد اقتصاد مصرف 
مي شد توســط متهم امامي و افراد وابسته به او، 
عمدتا با هدف از بين بردن منشــا پول، در حوزه 
سينما و نمايش خانگي و پرداخت به هنرمندان و 
سلبريتي ها و خريد امالك و آپارتمان صرف شده و 
بخشي از وجوه جهت سهولت در اقدامات مجرمانه 
به برخي اشخاص داراي نفوذ پرداخت شده است.

 بنابر اظهارات قهرماني، مبالغي از اين وجوه تبديل 
به ســپرده هاي بلندمدت براي پرداخت به اقوام 
افراد ازجمله مــادر و خواهر محمد امامي صرف 

شده است.

دومين جلسه دادگاه محمد امامي، تهيه كننده سينما و 33متهم ديگر ديروز برگزار شد

فساد1000ميليارديتهيهكننده
نماينده دادستان در توضيح اتهامات امامي گفت: 
نفوذ وي در اين نهاد ها به اندازه اي بوده كه در نصب 
و عزل مديران ارشــد نقش مؤثر داشته و چارت 
سازماني بانك سرمايه از سوي متهم امامي انجام 

شده است.
خريد خودرو و خريد اثاثيــه منزل و تهيه بليت 
ســفر هاي خارجي خانواده غندالــي، خريد 2 
دســتگاه خودروی BMW X و يك دستگاه 
آپارتمان در چيذر براي مجيــد زاهدي، معاون 
اعتبارات وقــت بانك ســرمايه، در ازاي جبران 
خدمات آنها توســط امامي صورت گرفته است. 
امامي همچنين بخشي از وجوه تسهيالت دريافتي 
را صرف خريد خــودروی AUDI براي پدرش 
احمد امامي و خودروی اســپورتيج براي همسر 
اولش مهسا پيراســته و خودروی هيوندا 2014 

براي خواهرش سارا امامي كرده است.
ديگر متهم اين پرونده، به گفته نماينده دادستان، 
اميررضا فرزان راد است كه به كشور آلمان متواري 
شده است. نامبرده به همراه امامي نقش رهبري و 
سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته را به منظور 
چپاول وجوه بانك سرمايه عهده دار بوده است. بنابر 
كيفرخواست پرونده، بخشــي از عوايد مجرمانه 
امامي در قالب محموله هاي قير به دوبي ارسال 
شــده و وجوه حاصل از فروش محموله هاي قير 
توسط فرزان راد به امالك و خودرو هاي لوكس در 
كشور هايي نظير آلمان و امارات تبديل شده است.

  آدم عاقل كانديدا نمي شود
محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي شهر تهران، در گفت وگو با راديو تهران درباره 
كانديداشدن در انتخابات رياســت جمهوري، گفت: آدم عاقل در اين اوضاع كانديداي 
رياست جمهوري نمي شود. قطعا كانديدا نخواهم شد. وي درباره عدم تمايل خود براي 
نامزدي رياست جمهوري، گفت: اوضاع مناسب نيست. خيلي سخت است و فكر مي كنم 
كه من نمي توانم از عهده اين مسئوليت برآيم. وي افزود: در اين شرايط، كسي كه خود را 

كانديدا مي كند، به قول غربي ها بايد خيلي سوپرمن باشد.

  پذيرش نامه رئيسي در شوراي نگهبان
عضو حقوقدان شوراي نگهبان از نامه رئيس قوه قضاييه به اين شورا درخصوص »اليحه 
اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز« خبر داد. هادي طحان نظيف درباره جلسه 9مهرماه 
شوراي نگهبان در صفحه اينستاگرامي خود در اين باره نوشت: »ايراد شوراي نگهبان به 
اليحه مذكور اين بوده  كه با توجه به اينكه ماهيت اين اليحه، قضايي است و مستفاد از نامه 
رئيس وقت مجلس شوراي اسالمي، فرايند مربوط به اليحه قضايي يعني تهيه اين اليحه 
از سوي قوه قضاييه و ارسال آن از سوي دولت درخصوص اين مصوبه طي نشده است.« 

در حاشيه سياست
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شرايط حاد است اما به دنبال 
نرخ بليت نيستيم

 بعد از شيوع ويروس كرونا در تهران، 
ميــزان مســافران در حمل ونقل 
عمومي كاهش يافت. از سوي ديگر، دولت هم به وظايف خود در 
توسعه حمل ونقل عمومي به درستي عمل نكرد و به شهرداري 
تهران در اين بخش بدهكار اســت. بــه همين خاطر مديريت 
شهري تأكيد دارد كه دولتمردان بايد نگاه ويژه اي به حمل ونقل 
عمومي داشته باشــند. برخي از اتوبوس هاي بخش خصوصي، 
به دليل كاهش مســافر و نبود توجيه اقتصادي، خطوط خود را 

تعطيل كرده اند.
 در اين ميان، اليحه  اي از سوي شهرداري براي افزايش دوباره 
نرخ بليت اتوبوس، مترو و ميني بوس به شــورا ارســال شده. 
معموال لوايح شهرداري عينا در شــورا تصويب نمي شود، بلكه 
ممكن است با كار كارشناســي تغييراتي در آن صورت گيرد. 
راهكارهايي براي جبران زيان مترو و اتوبوســراني براي گذر 
از وضعيت بحــران كنوني وجود دارد كه براي پيشــنهاد اين 
راهكارها بايد اين اليحه به كميسيون عمران و حمل ونقل شورا 

ارسال مي شد.
 با وجود اين، اعالم مي كنم كه شورا به دنبال نرخ افزايش بليت 
اتوبوس و مترو نيست، بلكه تالش مي شــود از طريق منابع يا 
روش هاي ديگري كه به مردم فشــار اقتصادي وارد نشود اين 
زيان ها را جبران كند و بحران سپري شود. با همه اينها، واقعيت 
اما اين است كه ســال گذشــته با متروي تهران روزانه بيش 
از 2ميليون ســفر صورت مي گرفت و اكنون به حدود 800تا 
900هزار سفر رسيده و درآمدها به شدت كاهش يافته است. از 
طرفي هزينه هاي سرسام آوري داشته ايم و در حوزه اتوبوسراني 
قبال حدود 3ميليون مســافر در روز داشــتيم كــه اكنون به 
600هزار سفر در روز رسيده است. با توجه به وضعيت سخت 
اقتصادي و اينكه دولت هم به تكاليــف قانوني خود در حوزه 
حمل ونقل عمومي عمل نمي كند، بايد در كميسيون عمران و 

حمل ونقل شورا به دنبال راه هاي جايگزين باشيم. 

شهر

گفت وگوي شهردار با شهروندان تهراني
شهردار تهران صبح ديروز)15 مهر( از طريق سامانه های 137  و 
1888  به سواالت و مسائل مطرح شده از سوي شهروندان پاسخ 
گفت.پيروز حناچي پس از آنكه ساعتي پاسخگوي شهروندان بود 
و با آنها گفت وگو كرد،  در جمع خبرنگاران حاضر شــد و گفت: 
»سامانه هاي 137 و 1888 نقطه اتصال مستقيم ما با مردم است 
كه شهروندان مي توانند مشكالت و درخواست هاي خود را از اين 
طريق به ما منتقل كنند. گزارش هاي مردمي براي ما بسيار مهم 
اســت؛ به گونه اي كه هر چند جلســه يك بار در شوراي معاونان 
گزارش هاي مردمي و نحوه پاسخگويي به آنها را بررسي كرده و به 
مناطق ضعيف در اين حوزه تذكر مي دهيم و تصميمات مختلف 

گرفته مي شود.«
شــهردار تهران پاســخگويي و بررســي گزارش هاي مردمي را 
يك سنت حســنه ناميد و افزود: »ســعي مي كنيم كه اين رويه 
تضعيف نشــود و حتي همكاران ما به دنبال تدوين لوايحي با اتكا 
به گزارش هاي مردمي هستند كه تحت عنوان گزارش ها بررسي 

شود.«
شــهردار تهران درباره نوع تماس هاي مردمي در جلســه ديروز 
گفت: »شهروندان مشكالت و دغدغه هاي خود در حوزه امالك در 
طرح، مســائل حمل ونقلي، اجراي احكام و آراي ماده 100 و... را 
مطرح كردند كه موضوع را براي بررسي بيشتر به معاونان مربوطه 

ارجاع داديم.«
حناچي در مورد اليحه پيشــنهادي شــهرداري تهران مبني بر 
افزايش 25درصدي نرخ كرايه اتوبوس و مترو كه اخيرا به شوراي 
شهر فرستاده شده اســت، نيز توضيح داد: »60درصد خدمات 
شركت واحد اتوبوســراني در اختيار بخش خصوصي است و ما 
نمي توانيم به زور بگوييم كه افزايش قيمت نداشــته باشيد؛ آن 
هم در شرايطي كه همه خدمات افزايش قيمت داشته است، اما 
اينكه افزايش چقدر باشد، قانون اعالم كرده كه اين موضوع بايد 
در شوراي شهر بررسي شــود و تعرفه ها بعد از تصويب نيز مسير 
فرمانداري را طي مي كنند. اما دقت داشته باشيد كه وقتي همه 
هزينه ها زياد مي شــود و ما هم منابعي براي ارائه يارانه بيشتر به 
بخش خصوصي نداريم، نمي توانيم اجــازه دهيم كه فاصله هاي 
ايجاد شده، بيشتر شود. ما در شهرداري تهران محلي براي ارائه 
كمك بيشتر نداريم و تالش مان اين است كه فاصله بين دخل و 

خرج ناوگان عميق نشود.«
حناچي در پاسخ به اين ســؤال كه آيا دولت يارانه حمل ونقل را 
پرداخت كرده يا نه، افزود: »در اين چندماهه اخير چيزي دريافت 
نكرديم، اما دولت معموال چندسال يك بار يارانه خود را مي پردازد، 

ولي همواره دولت عقب تر از شهرداري هاست.«
به گزارش همشــهري، اين ارتباط مســتقيم تلفني شهروندان 
با شهردار تهران در قالب تقويت مكانيســم هاي ارتباطي مردم 
با مديران ارشــد صــورت گرفــت. در اين ميان مشــكالتي در 
ارتباط گيري برخي از شــهروندان رخ داد كه بيشتر به مشغول 
بودن خط ارتباط پيدا مي كرد. برخي نيــز گاليه كردند كه چرا 
كارمندان شــهرداري از اين فرصت براي بيان مشــكالت خود 
اســتفاده كردند و آنها مي توانستند در جلســه اي و زماني ديگر 

موضوعات مربوطه را مطرح كنند.

در ديدار شهرداران تهران و داكا مطرح شد
 روزگار بد مالي كالنشهر ها به خاطر 

كرونا
شهر هاي پرجمعيت جنوب آسيا  محمد سرابي

كه هريــك جمعيتــي بيش از خبرنگار
10ميليون نفر دارند، فضاي مساعدي براي انتشار بيماري كرونا 
هستند. اين شهر ها اغلب با تراكم ساختمان هاي مسكوني، ضعف 
حمل ونقل عمومي و مشكالت گوناگون در زمينه آب و فاضالب و 
دفع پسماند روبه رو  بودند و شيوع ويروس كوويدـ 19بر معضالت 
آنها اضافه كرد. بمبئي، الهور، دهلي، كراچي و داكار اكنون به جز 
مشكالت عمده زيرساخت و اداره شهر، بايد به مقابله با اين بيماري 
نيز بپردازند. بنگالدش پس از هند، ايران و عراق باالترين آمار ابتال 

به كرونا را دارد.
شهردار تهران در ديدار مجازي با شهردار شمال داكا، گفت: »داكا 
پايتخت بنگالدش، يكي از كالنشهرهاي بزرگ جهان است و مانند 
تهران از مشــكالتي مانند آلودگي، ترافيك و معضالت فرهنگي 

رنج مي برد.«
پيروز حناچي افزود: »تقريباً همه شــهرهاي بزرگ مشــكالتي 
شبيه هم دارند كه ناشي از تمركز جمعيت در يك نقطه كوچك 
است و اين نشان مي دهد كه دولت ها بايد به كالنشهرها براي حل 

مشكالتشان كمك كنند.«
او در ادامه گفت: »تا پيش از بحران كرونا كالنشــهرها با توسعه 
پايدار، اقتصاد پويا و گردشــگري مي توانستند درآمدزايي كنند، 
اما كرونا بسياري از فعاليت هاي اقتصادي كالنشهرها را با مشكل 
مواجه كرد. البته اين ويروس يك پيام روشن داشت و آن هم اينكه 
سرنوشت جامعه بشري به هم وابسته است و با مرزهاي قراردادي 

نمي توان در برابر يك پاندمي مانند كرونا مقاومت كرد.«
شهردار تهران در بخش ديگري از سخنان خود گفت: »در تهران 
در شرايط حاد كرونايي قرار داريم و در حال عبور از موج سوم كرونا 
هستيم. مسئوالن مي كوشند كه آن را كنترل كنند، اما ايران عالوه 
بر مقابله با بحران كرونا با تحريم هاي ظالمانه آمريكا هم روبه روست 
كه باعث شــده در فروش توليدات داخلــي و واردات دارو و اقالم 
ضروري با مشكل مواجه شود و اين تأسف آور است كه در شرايط 
پاندمي كرونا هنوز برخي قدرت ها به دنبال جنگ و تحريم هستند؛ 
هرچند كه مردم ما آموخته اند مشكالت خود را با تدبير حل كنند.«

در اين ديدار، عتيق  اســالم، شهردار شــمال داكا )نيمه شمالي 
پايتخت بنگالدش( نيز با توصيف جمعيت باالي شهر داكا، گفت: 
»داكا جمعيتي بالغ بر 12 ميليون نفــر دارد و ۴9 هزار نفر در هر 
كيلومترمربع آن زندگي مي كنند. ما همواره روابط دوستانه اي با 
ايران داشته ايم و عالقه داريم كه روابطمان را با تهران بيشتر كنيم 
و از تجربيات شما در مقابله با اعتياد جوانان و معضالت حاشيه هاي 
شــهر اســتفاده كنيم.« او همچنين گفت: »داكا مانند تهران در 
شرايط كرونايي قرار دارد و تالش مي كند كه سالمت شهروندانش 
را حفظ كند.« شــهردار داكا در پايان خواســتار عقد تفاهمنامه 

خواهرخواندگي تهران و داكا شد.
عتيق اســالم كه قبال تاجــر و رئيس انجمــن توليد كنندگان و 
صادركنندگان پوشــاك بنگالدش بود، يك سال و نيم پيش اين 

مسئوليت را برعهده گرفت.

سرفاصله فعلي و طراحي شده خطوط متروي تهران
سرفاصله حركتي استانداردسرفاصله حركتي فعليخط
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»هفته تهران« متفاوت

تكيه ها هم از وجوه مميزه تهران هستند قبال  ادامه از 
هم پيشنهاد كردم كه امسال بياييم و بخشي صفحه اول

از هزينه هايي را كه قرار بود در مراسم اربعين صرف كنيم، خرج 

تعميــر و مرمت و آبــادي تكيه هــاي تاريخي تهــران كنيم؛ 
تكيه هايي مثل نفرآباد، سادات اخوي و حصار بوعلي براي اين 

توجه مناسب هستند.
در انتهــا الزم مي دانــم از آمــوزش و پرورش شــهر تهران 
ياد كنم. همــكاري و همراهــي آنها در تهيه و انتشــار زنگ 
تهران كه به خوبي انجام شــد، مي تواند مقدمه اي باشــد بر 

 همكاري هــاي بيشــتر شــهرداري و آمــوزش و پــرورش. 
اين همكاري اگر توســعه يابد و تعميق شــود، در بلندمدت 
هزينه هاي تهران را كاهش و زيســت پذيري تهران را افزايش 

مي دهد. 
اگر بچه هاي ما از مثال فرايند جمــع آوري و حمل  و  دفع زباله 
و هزينه هاي مادي و معنوي آن براي شــهر آگاه باشند و خود 

و خانواده شان نفري روزانه 100گرم زباله كمتر توليد كنند، 
منافع بسياري نصيب شهر خواهد شــد. اين فقط يك نمونه 

است و در موارد بيشتري قابل تعميم است.
به تعويق افتــادن برخي برنامه هاي هفته تهران در اين ســال 
كرونايي، هفته تهران را به  ماه تهران توسعه داده است. اين هم 

نكته اي است كه توجه به تهران محدود به هفته نشود.

آثار سوء كمبود ناوگان  بر روند خدمات رساني شبكه مترو

 قطار ملي، راه حل نهايي

ات از تالش براي كاهش  طي ســال هاي اخير، مديران شــهري به َكَرّ
سرفاصله حركت قطارها در خطوط متروي تهران سخن گفته اند؛ امري 
كه تحقق  بخش عمده اي از آن، وابســته به افزايش تعداد ناوگان مترو 
به عنوان يكي از هزينه برترين بخش ها در توسعه حمل ونقل ريلي است. هنگامي كه به داليل كمبود واگن 
در خطوط متروي تهران نگاهي مي اندازيم، نخستين نكته اي كه به ذهن مي رسد، كمبود منابع مالي 
است. اما براي تامين ناوگان مترو، نه تنها در تهران، بلكه در ساير كالنشهرها نيز مي توان از سرمايه هاي 
ديگري هم سود جست. اينكه بدانيم معناي كسري ناوگان چيست و در شرايط اقتصادي حال حاضر 
كشور و فشار تحريم ها چگونه مي توان از پس تامين  قطار براي متروي تهران برآمد، پرسشي است كه در 

ادامه به آن پاسخ خواهيم داد.
زماني كه يك طراح اقدام به طراحي خطوط مترو در يك كالنشهر مي كند، اين موضوع براساس بررسي 
حجم مسافر در كريدورهاي مختلف شهر و ساير عوامل انجام مي شود. بر اين اساس است كه در زمان 
طراحي اوليه براي هر خط، سرفاصله حركتي، تعداد ايستگاه ها و حتي نوع قطار مشخص مي شود. در 
نتيجه هنگامي كه از كمبود ناوگان صحبت مي كنيم، به اين معناست كه تعداد قطارهاي موجود، در پاسخ 

به سرفاصله حركتي كه در ابتدا طراحي شده است، جوابگو نيست.
علي امام، مديرعامل شركت راه آهن شــهري تهران و حومه )مترو(، در اين خصوص مي گويد:  »مترو 
يك وسيله حمل ونقل عمومي انبوه بر، متواتر و داراي مسير مجزاست، به اين معنا كه به دور از ترافيك، 
خدمات خود را به مردم ارائه مي دهد. در نتيجه ممكن است به ظاهر كاهش سرفاصله حركتي در خطوط 
از اولويت هاي مهم در توسعه شبكه متروي يك كالنشهر نباشــد، اما زماني كه شاهد سرفاصله هاي 
حركتي طوالني تر نسبت به مدت زمان تعيين شده در استانداردهاي طراحي خطوط باشيم، اين نوع 
خدمات رساني از تعريف فني براي مترو خارج مي شود. بنابراين با تامين ناوگان بيشتر، امكان انجام تعداد 

سفر بيشتر در مقايسه با شرايط فعلي ميسر مي شود.«
 بر اين اساس، وقتي مي گوييم با كمبود واگن مواجه هستيم، به آن معناست كه براساس شاخص هايي كه 
عنوان شد، سيستم مترو قادر به خدمات رساني حداكثري، به عنوان يك سيستم انبوه بر، به مراجعان خود 
نيست. اكنون متروي تهران براي آنكه بتواند به صورت متواتر خدمات ارائه دهد، بايد براساس طراحي هاي 
اوليه، سرفاصله حركت قطارها را 2/5 تا 3دقيقه براي هر خط كاهش بخشد. ذكر اين نكته ضروري است 
كه تامين واگن، فقط يكي از الزامات مهم كاهش سرفاصله حركتي در خطوط مترو است و بحث در مورد 

ساير الزامات و زيرساخت ها، خود حديث مفصل ديگري است.
بايد اضافه كرد كه اعداد و ارقام استخراج شده درخصوص تعداد ناوگان مورد نياز هر خط براساس طول 
آن خط است. علي امام در اين خصوص مي گويد: »به طور كلي، به ازاي هر 10كيلومتر خط مترو به 25تا 

30قطار نياز داريم تا بتوانيم سرفاصله حركتي را براساس طراحي هاي اوليه به 2دقيقه كاهش دهيم.«
از طرفي به منظور بهره برداري بهينه و مؤثر از قطارهاي موجود در خطوط، بايد حدود 20درصد از مجموع 

ناوگان براي تعمير، نگهداري و آماده ســازي  با هدف ورود به خط در شرايط خاص درنظر گرفته شود. 
قطارها عالوه بر تعميرات دوره اي و متعدد در بازه هاي زماني مشخص، پس از طي هر 750 هزار كيلومتر 
بايد براي تعميرات اساسي به مدت  3 تا ۴ ماه موقتا از شبكه حمل ونقل ريلي خارج شوند. در نتيجه مي توان 
گفت از مجموع ناوگان موجود در خطوط متروي تهران، 20درصد قطارها فعال نيستند. تمامي اين موارد 
در حالي است كه تا سال آينده تمام ايستگاه هاي خطوط شش و هفت متروي تهران تقريبا به صورت 
كامل وارد مدار مي شوند. از سوي ديگر، با ساخت پاركينگ براي خط سه كه عامل ديگري در كاهش 
سرفاصله حركتي قطارهاست، اقدامات مربوط به كاهش سرفاصله حركتي در اين خط نيز اجرايي شده 
و عمال نياز فوري به واگن وجود دارد. واقعيت آن است كه اگر بخواهيم برنامه ريزي هاي انجام شده براي 
كاهش سرفاصله حركتي خطوط در زمان مقرر رخ دهد، بايد از هم اكنون به فكر تامين ناوگان باشيم، 
زيرا ساخت واگن زمان بر است و درصورتي كه امروز موفق به نهايي شدن يك قرارداد و آغاز به كار ساخت 
واگن توسط شركت هاي واگن سازي  شويم، در خوش بينانه ترين حالت، از يك سال بعد از آن قادر به 
تحويل ماهانه 3رام قطار هستيم. با نگاهي به توان مهندسان و مجموعه هاي داخلي در بومي سازي ساخت 
واگن و حمايتي كه شركت متروي تهران در اين خصوص از توليدات داخل دارد، خوشبختانه هم اكنون 
»پروژه طراحي و ساخت قطار ملي مترو« در دست اجراست پروژه اي كه به تأييد معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري، تا كنون 80 درصد بومي سازي  شده است. قطار ملي با درنظرگرفتن 18زيرسيستم و 

همچنين 100 درصد بدنه واگن آن در كشور، بومي سازي  شده است.
براساس آنچه مديران شركت مترو و طراحان اين پروژه مطرح مي كنند، تغييرات اعمال شده در ظاهر 
و بدنه واگن ملي براساس تجربيات 20ساله شركت مترو و نيز شركت بهره برداري در استفاده از 3 نسل 
واگن انجام شده است. به نظر مي رسد با تكميل اين پروژه، تمام اعضاي اتحاديه شركت هاي قطار شهري 
كشور مي توانند از آن بهره مند شوند. هم اكنون هر يك از شركت هاي واگن ساز تا 15 درصد ظرفيت خالي 
براي توليد واگن دارند، اما انعقاد قرار داد براي انبوه سازي نمونه توليدشده به عوامل مختلفي بستگي دارد. 
آن طور كه علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، عنوان مي كند: »آنچه درخصوص منابع 
مالي اهميت دارد، روش هاي جذب منابع و بازپرداخت تعهدات مالي است. تعيين مكانيسم اين دو موضوع 
بر عهده بانك ها، صندوق ذخيره ارزي، بازار سرمايه و سازندگان است. با بررسي روش هاي جذب سرمايه 
و رايزني با مراجع ذيربط، اميدواريم بهترين راه حل براي تامين منابع مالي توليد حداقل يك هزار دستگاه 
واگن ملي مترو تبيين و اجرا شود.« از سوي ديگر علي امام، مديرعامل شركت مترو، از انعقاد قرارداد توليد 
105 دستگاه واگن در آينده نزديك با شركت واگن سازي  تهران سخن مي گويد تا اين شركت در اجراي 

پروژه قطار ملي مترو، فقط به نمونه سازي بسنده نكرده باشد.
ساخت و بهره برداري از شبكه مترو هزينه بر است، اما با توجه به آثار و فوايد جانبي آن، ازجمله كاهش 
ترافيك، مصرف سوخت، آلودگي هوا و نيز حفظ سالمت شهروندان، به اين نتيجه مي رسيم كه توسعه و 

تكميل اين شبكه حتي با درنظر گرفتن شرايط كنوني اقتصادكشور، امري مقرون به صرفه است.
باوجود نگاه ويژه اي كه دولتمردان به توسعه حمل ونقل ريلي داشته و دارند، اما شرايط مالي سال گذشته و 
نيز شرايط اقتصادي پيش رو، مساعدت هر چه بيشتر دولت و ساير دستگاه هاي ذيربط را براي انبوه سازي 

پروژه قطار ملي مترو مي طلبد.
از سوي ديگر، با نگاهي به آثار مثبت ساخت و بهره برداري از شبكه مترو براي كالنشهرها، بايد گفت تالش 
براي تأمين ناوگان و فراهم ساختن شرايط توليد انبوه قطار ملي، نبايد فداي كمبود بودجه و بوروكراسي 
شــود. حال بايد ديد در ماه هاي پيش رو، همراهي ها براي انبوه سازي  قطار ملي چگونه است و آيا اين 

همكاري ها در زمان مقرر به نتيجه خواهد رسيد، يا خير؟

ليال موسوي نسب
محمد عليخانيكارشناس حوزه شهري و حمل ونقل ريلي

رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر

تعداد قطار موجود و كسري آن در خطوط متروي تهران
كسريتعداد قطارهاي موجودخط
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در شبكه خطوط ريلي درون شهري، 
همانطور كه ثانيه ها براي مديريت گزارش

قطارهــا مهــم اســت، ثانيه ها و 
دقيقه ها براي مســافران نيز اهميــت دارد. اگر 
ســرفاصله قطارهاي خطوطي مثل يك و چهار، 
3.5دقيقه است، اما شــهروندان انتظار دارند تا 
سرفاصله ها دســت كم به حدود 2دقيقه برسد؛ 
اينگونه هم زودتر به مقصد خواهند رسيد و هم 
در روزگار شــيوع كرونا، با رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي، سفر خواهند كرد. با اين حال، امكان 
آنكه با 1197واگن موجود در خطوط چندگانه 
مترو، با ســرفاصله هاي كوتاه تر خدمت رساني 
انجام شود، وجود ندارد. به همين خاطر، حركت 
قطارها در ساعات پيك خط سه، با فاصله زماني 

6دقيقه صــورت مي گيــرد و در خــط دو نيز 
ســرفاصله ها 3دقيقه و در خطــوط يك و چهار 
3.5دقيقه اســت. در خط پنج هم حداقل زمان 
ورود قطار حدود 7دقيقه است. در خطوط شش 
و هفت نيز قطارها با فاصله 10دقيقه و12دقيقه 
براي سوار كردن مسافران به ايستگاه ها مي رسند. 

با چنين تفاسيري، ســؤال اينجاست كه چرا با 
وجود همه تأكيداتي كه از ســوي شهروندان و 
مديران شهري مي شود تا حال مترو را دريابيد، 
اما بازهم اينگونه ناوگان محبــوب ارزان قيمت 
انبوه بر، مورد بي مهري قرار مي گيرد؟ پاســخ در 
انباشت تعهدهايي اســت كه دولت ها به مترو و 

همچنين اتوبوس طي يك دهه اخير داشته اند. با 
وجود اين، مترو و اتوبوس، هميشه با تمام توان 
خدمت رســاني كرده اند، اما مدتي مي شود كه 
احواالت شان خوش نيست و ممكن است هر آن 
اتفاقي ناخوشايند رقم بخورد. بله، درست است؛ 
براي شبكه مترو و اتوبوسراني پايتخت ديگر نايي 

نمانده و اين بخش از يك سو منتظر ناوگان جديد 
است و از سوي ديگر، چشم ها به اعتباراتي دوخته 
شــده كه مي تواند نيرويي جديد به بخش هاي 

نگهداري و توسعه  مترو وارد كند. 
در اين بين، شايد يكي از داليلي كه شهرداري و 
شوراي شهر تهران را ناچار ساخته تا براي جبران 
كمبود منابع مالي، اليحه افزايش نرخ كرايه هاي 
حمل ونقل عمومي را، به ميــزان 25درصد، به 
جريان بيندازنــد، نااميدي شــان از كمك هاي 
دولتي –چه در چارچوب وظايــف قانوني و چه 
غيره- باشــد. اين مسائل باعث شــد تا فرنوش 
نوبخت، مديرعامل شــركت بهره برداري مترو، 
هم از وضعيت كنوني گاليه كند و بگويد: »هرچه 
در توانمان بود، انجام  داده ايم. سرفاصله حركت 
قطارها را بــه حداقل رســانده ايم، همچنين  در 
ايستگاه ها كنترل ها انجام مي شود و بيشتر از اين 

كاري از دست ما بر نمي آيد.«

همشهري علت كمبود واگن هاي مترو را بررسي كرد

 چشم  مسافران شهر  به همراهي دولت
 با وجود نيمه تعطيل شدن تهران به مدت يك هفته، آمار مسافران مترو كاهش نيافته است،  درحالي كه 

ناوگان حمل ونقل عمومي يكي از نخستين فضاهاي شيوع كرونا به شمار مي رود

حامد فوقاني
دبير گروه شهر
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مالیات

ناتواني سازمان هاي ذيربط در تعیین تكلیف امالك، دريافت 
مالیات از خانه هاي خالي را با چالش مواجه كرده است

 دريافت ماليات
از خانه هاي خالي در بن بست

شناســايي خانه هاي خالي از طريــق خوداظهــاري مالكان با 
چالش هاي جدي مواجه و به بروز ســوءتفاهم میان وزارت راه و 

شهرسازي و سازمان امور مالیاتي منجر شده است.
به گزارش همشهري، براساس شیوه نامه اي كه 2ماه پیش وزارت 
راه و شهرسازي براي شناسايي خانه هاي خالي منتشر كرده بود، 
براي ايجاد بانك اطالعاتي حوزه مسكن، به تدريج به همه مالكان 
پیامك ارسال مي شود تا وضعیت سكونت واحد يا واحدهاي تحت 
مالكیت خود را اظهار كنند و چنانچه كسي در مهلت 2هفته اي 
نسبت به اين خوداظهاري اقدام نكند، ملك او به  عنوان خانه خالي 

قلمداد خواهد شد.

يك مشكل يا سوءتفاهم
در اواسط مردادماه، در فاز اول شناسايي خانه هاي خالي، ارسال 
پیامك براي مالكان داراي بیش از يك واحد مسكوني در دستور 
كار قرار گرفت و روزانه صدهزار پیامك براي اين افراد ارسال شد. 
در ادامه از مجموع 1.5میلیون پیام ارسالي، تعداد 109هزار واحد 
مســكوني، خالي يا فاقد خوداظهاري اعالم شدند و اين فهرست 
براي تعیین تكلیف و وصول مالیات به سازمان امور مالیاتي ارسال 
شد. حاال، آخرين اظهارات متولیان ســازمان امور مالیاتي نشان 
مي دهد از مجموع اين فهرســت، فقط 2هزار و 574واحد قطعا 
خالي هســتند و مابقي همچنان در بالتكلیفي به سرمي برند. در 
شرايط فعلي، چالش اصلي متولیان شناســايي و وصول مالیات 
خانه هاي خالي اين اســت كه فعال قادر به تعیین تكلیف موارد 
مشكوك و فاقد خوداظهاري نیستند و عمال در صورت تداوم اين 
مشكل، كل فرايند شناســايي خانه هاي خالي با خوداظهاري به 
شكست منجر خواهد شــد. البته پیش از اجراي طرح شناسايي 
خانه هاي خالي، اعالم شــده بــود كه اطالعــات موردنیاز براي 
راستي آزمايي اطالعات اظهار شــده از سوي مالكان در دسترس 

سامانه ملي امالك و اسكان قرار دارد. 
بر اين اساس، احتمال اينكه طوالني شدن پروسه تعیین تكلیف 
امالك مشــكوك يا مجهول فقط ناشــي از يك ســوءتفاهم يا 
طوالني شدن مراحل كار باشد نیز وجود دارد كه در اين صورت، 
درنهايت وصول مالیات از خانه هــاي خالي با وقفه مواجه خواهد 

شد و اصل طرح به مرور زمان اجرايي مي شود.

مقاومت در برابر شفافيت مسكن
آمارهاي فعلي از وضعیت خوداظهاري امالك در سامانه شناسايي 
خانه هاي خالي حاكي از اين است كه همچنان بخشي از مالكان 
حتي با الزام قانون نیز رغبتي براي افشــاي اطالعات ملكي خود 
ندارند و نشــانه هاي اين بي رغبتي هم در 109هزار واحد تعیین 
تكلیف نشــده از میان 1.5میلیون واحد مسكوني مشهود است. 
از سوي ديگر به نظر مي رسد طبق روال دوره هاي قبل، مقاومت 
حداكثري ذينفعان در عقیم كردن قانون هاي شفاف ساز در بازار 
مسكن آغاز شود و كار را به  جايي برسانند كه ايجاد بانك اطالعاتي 
جامع حوزه مسكن نیز به سرنوشــتي نظیر طرح ها و اليحه هاي 
ارائه شده براي اخذ مالیات بر عايدي مسكن، تغییر قانون روابط 

موجر و مستأجر، طرح پیش فروش مسكن و... دچار شود.
به گزارش همشهري، در روزهاي نخست راه اندازي سامانه ملي 
امالك و اسكان و آغاز شناسايي خانه هاي خالي، متولیان وزارت 
راه و شهرسازي از شناسايي يك شخص حقیقي با مالكیت بیش 
از 90واحد مســكوني و يك بانك با مالكیت هزار واحد مسكوني 
خبر دادند. در ادامه احســان خاندوزي، نايب رئیس كمیسیون 
اقتصادي مجلس جزئیات بیشــتري از بازديــد اولیه خود از اين 
ســامانه ارائه كرد و گفت: طبق اعالم متولیان سامانه، اگر مبناي 
جســت وجو را بر مالكیت 500واحد مســكوني قرار دهیم، نام 
8بانك در فهرست مالكان عمده مسكن قرار مي گیرد. البته در آن 
زمان عبدالناصر همتي، رئیس كل بانك مركزي نیز به آمارهاي 
اعالم شده از خانه هاي خالي در اختیار بانك ها واكنش نشان داد 
و گفت: خانه هــاي متعلق به نظام بانكي كمتــر از 10هزار ملك 
است كه به 30بانك تعلق دارد و همه اين موارد شامل خانه هاي 
خالي نمي شوند؛ بلكه اموال تملیكي و عمدتاً براي فروش هستند، 
ضمن اينكه بسیاري از آنها خانه مسكوني نیستند و كاربري هاي 

ديگري دارند. 
همزمان مســائلي مطرح شــده كه حتي اگر بانك ها اين تعداد 
واحد مسكوني در اختیار داشته باشــند، بازهم نسبت به وسعت 
بازار مسكن قدرت زيادي ندارند، اما خاندوزي معتقد است: بايد 
جمع اعــداد را درنظر گرفت و توجه كرد كه اگــر هر بانك، نهاد 
يا دســتگاهي فقط 100 يا 200واحد مسكوني هم داشته باشد، 
درمجموع عدد قابل توجهي مي شود كه بسیار اثرگذار است. نكته 
مهم تر اينكه اين نهادها، بانك ها و مؤسسات نقش لیدر يا پیشرو 
در بازارها را دارند و ساير بازيگران پشت دست آنها بازي مي كنند.

حلقه هاي مفقوده شناسايي خانه هاي خالي
نزديك به 2ماه از آغاز فرايند شناسايي خانه هاي خالي مي گذرد 
و براساس آمارها تا اواخر  ماه گذشــته، حدود 13میلیون واحد 
مسكوني از طريق ارســال پیامك به مالكان، براي تعیین تكلیف 
وضعیت ســكونت فراخوان شــده اند. در اين میان شناســايي 
واحدهاي مســكوني متعلق به اشــخاص حقوقي اعم از نهادها، 
بانك ها و مؤسسات به يكي از چالش هاي اساسي متولیان امروز 
تبديل شــده؛ چراكه اين واحدها به ســادگي واحدهاي حقیقي 
قابل  شناسايي نیستند و مالك مشخصي هم ندارند كه با ارسال 
پیامك براي تعیین تكلیف فراخوان شوند؛ كه اگر غیر از اين بود، 
در جريان الزام بانك ها به فــروش اموال مازاد و غیرمولد، حداقل 
وزارت امور و اقتصادي و دارايي مي توانســت بانك ها و مؤسسات 
مالي و اعتباري را به فروش واحدهاي مسكوني انباشت شده وادار 
كند. جداي از اين مسئله، توانايي اشخاص حقوقي در مقاومت در 
برابر قوانین و حتي البي گري بــراي تعويق در اجرا و در تغییر در 
مفاد آيین نامه ها نیز ازجمله مسائلي است كه مي تواند شناسايي 
خانه هاي خالي و دريافت مالیات از اين واحدها را با چالش مواجه 

كند. 
نكته ديگر اينكه گويا عزمي وجود ندارد اطالعات حوزه مالكیت 
و اســناد به صورت يكپارچه تجمیع شــود و ضمــن ايجاد يك 
پايگاه داده قوي براي دريافت مالیات بــر مجموع درآمد، ثروت 
و نقل وانتقال دارايي ها، زمینه موردنیاز براي استخراج اطالعاتي 

نظیر وضعیت سكونت و مالكیت حوزه مسكن نیز مهیا شود.

 احتمال افزايش نرخ ســود سپرده هاي بانكي با 
هدف كنترل نرخ تورم قوت گرفته است. به ويژه 
اينكه ديــروز مركز پژوهش هــاي مجلس هم 
با انتشــار گزارش هايي تحلیلي از اين سیاست 
حمايت كرد. همشــهري گزارش هايي دريافت 
كرده مبني بر اينكه قرار است به زودي نرخ جديد 
سود سپرده هاي كوتاه مدت يا يكســاله، تاســطح اندكي باالتر از نرخ تورم 
هدف گذاري شده بانك مركزي افزايش يابد. برخي خبرهاي تأيید شده نشان 
مي دهد تصمیم نهايي براي افزايش سود بانكي در نشست آينده شوراي پول 

و اعتبار گرفته خواهد شد.

گزارش تحليلي مركز پژوهش ها
مركز پژوهش هاي مجلس ديروز با انتشار همزمان 2گزارش جداگانه از نرخ 
تورم در سال گذشــته و روند آن در بهار امسال اعالم كرد افزايش پايه پولي و 
نقدينگي و رشد شديد شاخص هاي قیمت در بازار دارايي ها و كاالهاي بادوام، 
مي تواند نشان از انتظارات تورمي باال باشد. اين مركز هشدار داده فاصله گرفتن 
نرخ تورم از نرخ رشد نقدينگي نبايد سیاستگذار را درباره رابطه بین نرخ تورم و 
نقدينگي به اشتباه بیندازد و به همین دلیل اولويت نخست سیاستگذار پولي 
)شوراي پول و اعتبار( بايد جلوگیري از كنترل رشد قیمت در بازار دارايي ها 
باشد. بازوي تحقیقاتي مجلس همچنین نسبت به خیزش امواج احتمالي تورم، 
به ويژه از كانال طرح هاي فوريتي نمايندگان، ازجمله طرح تولید ساالنه يك 
میلیون مسكن يا پرداخت يارانه جديد در قالب كارت خريد اعتباري هشدار 
داده است. كارشناسان مركز پژوهش ها معتقدند اگر رشد شديد بازار دارايي 
نظیر سكه، طال، ارز، مسكن و سهام ناشي از رشد نقدينگي باشد، درنهايت بر 
شاخص قیمت تخلیه خواهد شد و درنتیجه الزم است تا رشد قیمت ها در اين 
بازار كنترل شود زيرا نمي توان انتظار داشت پايه پولي و نقدينگي با نرخ زيادي 

رشد داشته باشند، اما بازار دارايي بتواند ضربه گیر اثرات تورمي آنها باشد.
آنها تأكید مي كنند عامل اصلي رشد پايه پولي و پس از آن نقدينگي، كسري 
بودجه دولت است و بدون كنترل كسري بودجه دولت و پیش بیني روش هاي 
غیرتورم زا براي تأمین كســري بودجه، نمي توان انتظــارات تورمي و تورم را 
كنترل كرد اما در كنار سیاســت غیرتورمي تامین كســري بودجه افزايش 
نرخ سود كوتاه مدت، مي تواند يكي از راهكارها براي كنترل رشدهاي شديد 
قیمت در بازارهاي دارايي شامل بورس، سكه، ارز و مسكن باشد. البته مركز 
پژوهش هاي مجلس مي گويد: افزايش نرخ ســود كوتاه مــدت بايد تا حدي 
متناسب با تورم انتظاري باشد به نحوي كه با درنظر گرفتن وضعیت ترازنامه 
بانك ها و وضعیت ركود اقتصادي، بتواند منابع را از بازار دارايي ها به ســمت 

سپرده هاي بانكي سوق دهد.

زمزمه افزايش نرخ سود بانكي
زمزمه افزايش نرخ سود بانكي پس از آن قوت گرفت كه هفته گذشته، رئیس كل 
بانك مركزي گفته بود: مديريت نرخ ســود به عنوان ابزار اصلي كنترل تورم 
دنبال خواهد شد. اما سؤال اصلي اينجاســت كه آيا با اين تصمیم احتمالي، 
مشكل كسري بودجه دولت به عنوان عامل اصلي رشد تورم از كانال رشد پايه 
پولي و نقدينگي حل خواهد شــد؟ پیش از اين همشهري با استناد به برآورد 
كارشناسان از كســري بودجه 250هزار میلیارد توماني دولت، گزارش داده 
بود كه براي جلوگیري از پولي شدن كسري بودجه دولت بايد هفته اي 5هزار 
میلیارد تومان اوراق بدهي منتشر كند و بفروشد اما تأخیر در انتشار و فروش اين 
اوراق از ابتداي سال و همچنین كاهش محسوس فروش اين اوراق در 2هفته 
اخیر باعث شده تا اين گمانه تقويت شود كه میزان فروش هفتگي بايد به سقف 

6500میلیارد تومان برسد كه سخت خواهد بود.

مركز پژوهش ها چه مي گويد؟
بازوي پژوهشي مجلس با انتقاد از منتشر نشدن گزارش تورمي بانك مركزي 
نتیجه مي گیرد ازجمله داليل رشد نرخ تورم در فصل بهار امسال، رشد پايه 

پولي و نقدينگي و افزايش نرخ ارز بوده به نحوي كه نرخ رشد 2متغیر نقدينگي 
و پايه پولي از نرخ رشــد بلندمدت فراتر رفته و به انتظارات تورمي دامن زده 
و نقدينگي به ســمت بازار دارايي ها و كاالهاي بادوام حركت كرده، به نحوي 
كه نرخ تورم كاالهاي بادوام بیشترين نرخ رشــد را نسبت به ساير كاالها در 
بهار امسال تجربه كرده اســت. اين مركز با بررسي رشد شاخص بورس، نرخ 
ارز، سكه و مسكن در فصل بهار امسال نســبت به پايان سال گذشته نتیجه 
گرفته كه در بلندمدت رشــد نقدينگي و تورم با يكديگر به صورت متناسب 
حركت مي كنند، امــا در كوتاه مدت و میان مدت، جــذب نقدينگي در بازار 
دارايي ها مي تواند میان اين دو فاصله بیندازد چرا كه نرخ تورم نسبت به نرخ 
رشــد نقدينگي با تأخیر افزايش مي يابد كه بیانگر نرخ تورم در آينده است. 
اين گزارش نشــان مي دهد كه همزمان با رشد شديد شاخص بورس و ورود 
نقدينگي به اين بازار، نرخ تورم نیز از رشــد نقدينگي فاصله گرفته و هرچند 
به دلیل رشــد بازده بازارهاي دارايي محور، نرخ تورم را كمتر از میزان انتظار 
افزايش داده اما اين احتمال وجود دارد كه در آينده نزديك خروج بخشــي 
از منابع از بازار دارايي و ورود به بازار كاالهاي مصرفي، موجب روند فزاينده  

نرخ تورم شود.

پرتاب تورم به سمت آينده؟
به گزارش همشهري، هرچند انتظار مي رود با افزايش نرخ سود بانكي به ويژه 
باالتر از نرخ تورم مورد انتظار سیاســتگذار پولي، بخشي از التهاب قیمت ها 
به ويژه در بازارهاي دارايي فروكش كند، اما ممكن اســت در آينده ترازنامه 
بانك ها را درصورت پرداخت ســود باالتر به ســپرده گذاران و دريافت سود 
كمتر از تســهیالت گیرندگان منفي كند. افزون بر اينكه پرداخت سود باالتر 
به سپرده گذاران درصورت وخیم تر شدن ترازنامه بانك ها به معناي خلق پول 
جديد خواهد بود، چرا كه بانك ها به ناچار براي پوشــش كسري تراز خود به 
اضافه برداشت از بانك مركزي روي مي آورند و در عمل سیاست افزايش نرخ 
سود بانكي درصورت تكمیل نشدن پازل هاي ديگر به معناي پرتاب به سمت 

آينده و يا به تأخیر انداختن نرخ تورم خواهد بود.
اگر شوراي پول و اعتبار به عنوان سیاســتگذار پولي به پیشنهاد افزايش نرخ 
سود سپرده هاي بانكي و به دنبال آن افزايش نرخ سود تسهیالت رأي مثبت 
دهد، چالش اصلي دولت و بانك مركزي، مديريت كسري بودجه دولت از كانال 
بازار بدهي است. به اين معنا كه دولت بايد سیاست انبساط مالي  سال آينده 
را بر پايه هاي استوارتري بنا كند و دست كم گزينه مطمئن تر تقويت و عمق 
دادن به بازار بدهي به عنوان پازل تكمیلي خواهد بود. افزون براينكه با اجراي 
سیاســت انقباض پولي، انتظار مي رود جلوي وضع قوانین و مقررات تورم زا و 

مخدوش كننده سیاست پولي انقباضي در دولت و مجلس گرفته شود.
نگراني جدي اما پايداري بدهي هاي دولت و استحكام كانال هاي غیرتورمي 
پوشش كسري بودجه دولت است. مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش جديد 
خود مي گويد: مسیر آينده بدهي هاي دولت و پايداري آن به چند متغیر كالن 
اقتصادي بستگي خواهد داشت و از آنجايي كه بخش قابل توجهي از كسري 
بودجه دولت از طريق استقراض تأمین مي شود، رابطه مستقیم میان ناپايداري 
بدهي هاي دولت يعني شاخص نسبت بدهي به تولید ناخالص داخلي و كسري 
بودجه وجود دارد. از اين جهت با افزايش تورم، بدهي هاي داخلي دولت ارزش 
حقیقي كمتري خواهند داشــت و به اين ترتیب رابطه تورم و پايداري بدهي 
دولت معكوس خواهد شد. اما تقويت رشد اقتصادي نیز موجب افزايش پايداري 
بدهي هاي دولت و كاهش شاخص بدهي به تولید ناخالص داخلي مي شود و 
آخرين عامل اصلي و مؤثر بر پايداري بدهي هاي دولت نرخ سود است به نحوي 
كه با افزايش اين نرخ هزينه اســتقراض مجدد دولت باالتــر رفته و پايداري 

بدهي هاي دولت تضعیف مي شود.
بودجه سال آينده ايران قرار است براساس نرخ تورم 22درصدي تنظیم شود و 
از اين منظر در كوتاه مدت سیاستگذار پولي افزايش نرخ سود بانكي با هدف مهار 
تورم را دنبال خواهد كرد اما شرط پايداري روند كاهشي نرخ تورم در سال آينده 
و استمرار آن بستگي به سیاست هاي مالي و متغیرهايي چون شاخص رشد 
اقتصادي دارد، در غیراين صورت احتمال خیز دوباره تورم در آينده وجود دارد.

پيشنهاد افزايش نرخ سود بانكي روي ميز
 همزمان با برنامه ريزي نهادهاي پولي، مركز پژوهش هاي مجلس هم از افزايش نرخ 

سود سپرده هاي كوتاه مدت براي كنترل تورم حمايت كرد

پازل كنترل تورم از كانال نرخ بهره تكمیل مي شود

تورم

بانــك مركــزي بــا صدور 
بخشــنامه اي، از بانك هــا 
خواسته تا عمده منابع خود را 
در پرداخت وام و تسهیالت به 
عقود غیرمشاركتي اختصاص 
دهند، به اين ترتیب اعطاي 
تسهیالت مشاركتي به طور جدي محدود خواهد شد و از 
اين پس بانك ها تنها در مواردي تسهیالت مشاركتي ارائه 
خواهند داد كه بتوانند در سود و زيان واقعي آن مشاركت 

داشته باشند.
به گزارش همشهري، قرار است ظرف 5سال آينده میزان 
درآمد بانك ها از تسهیالت مشاركتي ساالنه 20درصد كمتر 
شود و از سال 1403 به بعد، به صفر برسد و بانك ها وقتي 
مي توانند سود شناسايي و به سپرده گذاران از اين محل سود 
بپردازند كه اطمینان حاصل كنند نتیجه مشاركت آنها به 
سود واقعي تبديل شده اســت. اين تصمیم چه تأثیري بر 
درآمدهاي بانك ها خواهد داشــت و آيا باعث تغییر مسیر 

پرداخت تسهیالت بانكي در آينده خواهد شد؟

اثر بخشنامه بر بانك ها
حمیدرضا غني آبادي، مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي 
و مبارزه با پولشويي بانك مركزي در گفت وگو با همشهري 
درباره دلیل صدور بخشــنامه جديد اين بانك خطاب به 
بانك ها و مؤسســات اعتباري، مي گويد: در ســال 1397 
دستور العمل نحوه شناســايي درآمد مطالبات مؤسسات 
اعتباري پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار، به بانك ها 
ابالغ شد كه براســاس آن، نحوه شناســايي درآمد انواع 
تسهیالت اعم از مشــاركتي و غیرمشاركتي و نیز طبقات 
مختلف مطالبات مؤسســات اعتباري مشتمل بر جاري و 
غیرجاري )سررسید گذشــته، معوق و مشكوك الوصول( 
تعیین شــده بود. او افزود: براســاس اين دســتورالعمل 
شناســايي درآمد براي طبقه تســهیالت معوق كه 6 ماه 
از سررسید آنها گذشــته، بايد متوقف شــود. مگر اينكه 
داراي وثايق نقد يا شــبه نقد مثل ســپرده بانكي و اوراق 
مشاركت باشــند. تا پیش از آن، شناســايي درآمد براي 
طبقه مشكوك الوصول كه 18 ماه از سررسید آنها گذشته، 
ممنوعیت داشت. اين مقام مســئول در بانك مركزي با 
اعالم اينكه قبل از اين دستورالعمل، همانگونه كه اشاره شد 
تنها شناسايي درآمد از محل تسهیالت مشكوك الوصول 
بايد متوقف مي شــد، تأكید كرد: بخشنامه جديد در واقع 
رويكردي ســختگیرانه تر دارد و هدف اين اســت كه از 
شناســايي درآمدهاي موهوم بانك ها پیشــگیري شود 
و صورت هاي مالــي بانك ها از شــفافیت و قابلیت اتكاي 
بیشــتري برخوردار باشــند. به همین دلیل اگر بانك ها 
تســهیالت در طبقه معوق )گذشــت 6 ماه از سررسید( 
داشته باشند و وثايق نقد يا شبه نقد نداشته باشند، ديگر 
نمي توان درآمد براي آنها شناسايي كنند. مديركل مقررات 
و مجوزهاي بانكــي بانك مركزي تأكید كرد: براســاس 
دستورالعمل مصوب شوراي پول و اعتبار، شناسايي درآمد 
از محل پرداخت تسهیالت در قالب عقود مشاركتي تنها 
پس از پايان دوره مشــاركت و مشخص شدن سود و زيان 
واقعي، ممكن خواهد بود. لذا شناسايي درآمد قراردادهاي 
مشــاركتي حین دوره مشــاركت و قبل از پايان موضوع 
مشاركت، ممنوع خواهد بود. البته بايد توجه داشت اجراي 
دســتورالعمل مذكور بايد به صورت تدريجي و مرحله اي 
انجام شود؛ چراكه بخش قابل توجهي از تسهیالت اعطايي 
بانك ها در شمول تسهیالت مشــاركتي است. همچنین 
توقف يكباره شناســايي درآمد مطالبات طبقه معوق نیز 
امكان پذير نبوده و مي تواند بانك ها را با شوك و چالش هاي 

فراواني مواجه سازد.

چرا 5سال؟
او در پاسخ به اين ســؤال كه چرا دستورالعمل مذكور قرار 

است در يك بازه زماني 5ســاله اجرايي شود، اعالم كرد: 
همانگونه كه عرض شــد، بايد از هرگونه شوك به بانك ها 
در شرايط پیچیده فعلي كه نیاز اســت بانك ها به تامین 
مالي بخش واقعي اقتصاد اهتمام بیشتري داشته باشند، 
احتراز كرد و به همین دلیل شوراي پول و اعتبار اين الزام را 
به صورت مرحله اي و گام به گام تعیین كرده و از سال 1403 
به بعد ديگر بانك ها حق شناســايي درآمد از محل عقود 
مشاركتي قبل از پايان موضوع مشاركت و معین شدن میزان 
واقعي سود و زيان براساس حسابرســي ويژه را نخواهند 
داشت. اين مهم در مورد شناسايي درآمد مطالبات متعلق 
به طبقه معوق نیز مصداق خواهد داشــت. به اين ترتیب 
يك رويكرد تدريجي و گام به گام را در اجراي دستور العمل 
درنظر گرفته ايم و از سال آينده هر سال 20درصد از سقف 
شناسايي ســود بانك ها از محل تســهیالت مشاركتي و 
مطالبات متعلق به طبقه معوق كاسته شده و در سال 1403 

به صفر خواهد رسید.

اثر بخشنامه در پرداخت تسهيالت مشاركتي
غني آبادي در پاسخ به اين ســؤال كه آيا با اجرايي شدن 
اين بخشــنامه اختاللي در پرداخت تسهیالت مشاركتي 
بانك ها به بنگاه ها و طرح هاي اقتصادي ايجاد نخواهد شد؟ 
مي گويد: هدف از اين دستورالعمل تشويق بانك ها به سمت 
پرداخت تسهیالت غیرمشاركتي و كاهش سهم تسهیالت 
مشاركتي است؛ چرا كه در ســاير كشورهاي اسالمي هم 
حدود 95درصد تسهیالت بانك ها غیرمشاركتي است و 
تسهیالت مشاركتي محدود به طرح ها و پروژه هايي خواهد 
شد كه قابلیت محاسبه ســود و زيان واقعي براساس يك 
حسابرسي ويژه داشته باشد. به تبع آن سپرده گذاراني نیز 
كه در اين طرح ها مشاركت مي كنند، در سود و زيان طرح 

به نوعي شريك مي شوند.

قراردادهاي بانكي واقعي مي شود
اين مقام مسئول در پاسخ به اين سؤال كه پیامد احتمالي 
محدود شدن تسهیالت مشاركتي بانك ها چه خواهد بود، 
تأكید كرد: مهم ترين ويژگي اين دستور جديد واقعي شدن 
قراردادهاي مشاركتي بانك ها و شريك شدن بانك و البته 
سپرده گذاران در سود و زيان طرح ها و پروژه هايي است كه 
از محل تسهیالت عقود مشــاركتي بانك ها اجرا مي شود 
و از اين پس شناسايي ســود و يا زيان پس از خاتمه طرح 
و براســاس يك حسابرســي ويژه خواهد بود كه در عمل 
به معناي اجراي دقیق و صحیــح عملیات بانكداري بدون 
رباســت. وي توضیح داد: هم اكنون دعاوي و پرونده هاي 
زيادي علیه بانك ها در محاكم قضايي مطرح شده كه در آن 
ادعا شده عقد مشاركت به درستي اجرا نشده كه اين موارد 
در عمل باعث تضییع حقوق ســپرده گذاران بانكي شده 
است. اما اگر عقود مشاركتي نظام مند و صحیح و با سازو كار 
دقیق توسط بانك ها و مؤسسات اعتباري اجرا شود، ريسك 
حقوقي بانك ها كاهش خواهــد يافت. غني آبادي تصريح 
كرد: محدود شدن پرداخت تسهیالت مشاركتي بانك ها 
اختاللي در تامین مالي بخش هاي واقعي اقتصاد از طريق 
بانك ها ايجاد نخواهد كرد و بانك هــا مي توانند در قالب 
عقود مختلف غیرمشاركتي به نیاز مشتريان و متقاضیان 
تســهیالت پاســخ دهند و اگر هم بخواهند تســهیالت 
مشاركتي پرداخت كنند، مي توانند در قالب گواهي سپرده 
خاص، نسبت به تجهیز منابع اقدام و سپرده گذاران در سود 
و زيان اين مشاركت واقعي شريك شوند تا هدف قانونگذار 
هم تامین شود. وي ابراز امیدوار كرد كه اگر بخشنامه بانك 
مركزي به درستي توسط بانك ها اجرا شود كه بانك مركزي 
هم قطعا بر حسن اجراي آن نظارت خواهد كرد، به تدريج 
مسیر تخصیص اعتبار و پرداخت تسهیالت بانك ها اصالح 
و شائبه ها و اتهام ها مبني بر صوري بودن قراردادهاي بانكي 
و واهي بودن درآمد  بانك ها و يا پرداخت سود غیرواقعي به 

سپرده گذاران رفع شود.

روايت شامخ از برزخ اقتصاد
كسب وكارها همچنان با مشكل كمبود و گرانی مواد اولیه مواجه هستند؛ 

اما فعاالن اقتصادی هنوز نسبت به بهبود وضعیت امیدوارند

اطالعــات  تازه تريــن 
منتشرشــده از شــاخص 
مديران خريــد )PMI( از 
برزخــی شــدن وضعیت 
اقتصاد ايران حكايت دارد. 
تنگنای تأمین مواد اولیه و 
باالبودن قیمت نهاده های تولید جدی ترين معضلی بوده 
كه از ماه ها پیش گريبان تولید را گرفته و تشديد شده و 
در كنار ضعف قدرت خريد و تقاضا، بنگاه های اقتصادی 

را برای حفظ بقا به تكاپو انداخته است.
به گزارش همشهری، شــامخ كل اقتصاد در شهريور 
امسال به 46.86واحد رســیده كه نسبت به ماه قبل 
0.43واحد معادل 0.93درصد بهبود نشان می دهد؛ اما 
همچنان از شرايط نامساعد بنگاه های اقتصادی حكايت 
دارد. بر اســاس آمارها، وضعیت اقتصاد در شهريورماه 
اندكی نســبت به مردادماه بهبود يافتــه اما بازهم در 
مقايســه با تیرماه شــرايط خوبی ندارد و بنگاه های 

اقتصادی همچنان در برزخ باقی مانده اند.

مشكل مواد اوليه صنعت دوساله شد
شــاخص مديران خريد )PMI( موسوم به شامخ كه از 
مهرماه1397 توسط مركز پژوهش های اقتصادی اتاق 
ايران محاسبه و منتشر می شــود، شاخصی آينده نگر 
است كه بر اساس نظرســنجی از نخبگان اقتصادی و 
با نگاهی به وضعیت فعلــی تولید، دورنمای اقتصاد در 
ماه آتی را ترسیم می كند. اين شاخص مقیاسی است 
كه با تكمیل سؤاالت مشخص از سوی بنگاه های نمونه 
استخراج و وضعیت آن با اعداد يك تا 100واحد منتشر 
می شــود. در اين شاخص، اگر عدد شــاخص بیش از 
50واحد باشد، نشان می دهد كه اقتصاد در حال توسعه 
است و هرچه عدد شاخص كمتر از 50 واحد باشد، از قرار 
داشتن اقتصاد در شرف انقباض و ركود حكايت دارد. 
بررسی داده های منتشرشــده در قالب شاخص شامخ 
نشان می دهد: شاخص موجودی مواد اولیه در بخش 

كالن

بانك

مديركل مقررات و مجوزهاي بانكي بانك مركزي در گفت وگو با همشهري:

سودبانكيتا1403واقعيميشود

   بخشنامه بانك مركزي چيست؟
براساس دستورالعمل شناسايي درآمد بانك ها و مؤسسات اعتباري، بانك ها و مؤسسات اعتباري موظف خواهند شد در تسهيالت 
مشاركت مدني سهم خود از سود دوران مشاركت را طي 5ســال آينده به نحو زير شناسايي كنند. اين دوره زماني درخصوص 
تسهيالت مضارعه، مساقات و مضاربه هم اعمال خواهد شد و شامل شناسايي درآمد مطالبات غيرجاري بانك ها هم مي شود.  
البته پس از دوره تعيين شده، در تسهيالت مشاركت مدني كه تمام يا بخشي از سهم الشركه بانك يا مؤسسه اعتباري طي دوران 
مشاركت واگذار مي شود، در زمان واگذاري اعم از نقدي يا نسيه سهم بانك يا مؤسسه اعتباري از سود دوران مشاركت متناسب 
با سهم الشركه شناسايي مي شود و اگر تمام يا بخشي از سهم الشركه در ابتدا يا طي دوره مشاركت به شخص ديگري پيش فروش 
شود، مشروط به اينكه حداقل معادل 20درصد مبلغ فروش به صورت نقدي وصول شده باشد، در زمان گزارشگري مالي سهم بانك 

يا مؤسسه اعتباري از سود دوران مشاركت متناسب با پيشرفت كار بخش پيش فروش شده شناسايي خواهد شد.

1403و بعد از آن13981399140014011402سال مالي

صفر درصد20درصد40درصد60درصد80درصد100درصدميزان درآمد قابل شناسايي

صنعت از مهر1397 تاكنون به مدت 2ســال كمتر از 
50واحد بوده و همواره ازنظر تولیدكنندگان اين بخش 
در شرايط نامســاعدی قرار داشته است. همچنین در 
شهريور امسال، شــاخص موجودی مواد اولیه و لوازم 
خريداری شــده برای تولید كه از ابتدای سال با روند 
نزولی مواجه بوده، بازهم افت كرده و از 40.24واحد به 

35.64واحد رسیده است.

وضعيت كلی اقتصاد
در شهريورماه امسال، 5زيرشــاخص اصلی شامخ از 
نظر بنگاه های اقتصادی در شــرايط نامساعد ارزيابی 
شــده؛ به گونه ای كه شــاخص میــزان فعالیت های 
كســب وكار 48.98واحد، میزان سفارشــات جديد 
مشــتريان 46.93واحد، ســرعت انجــام و تحويل 
ســفارش 48.50واحد، موجودی مواد اولیه يا لوازم 
خريداری شده 35.64واحد و شاخص میزان استخدام 
و به كارگیری نیروی انســانی 48.46واحد اعالم شده 
كه همگی كمتر از 50واحد است. میزان فعالیت های 
كســب وكار با عدد 48.98واحد، در تابستان امسال 
روند ثابت و ركودی داشته و گرچه در شهريور نسبت 
به مردادماه اندكی بهبود يافته، امــا به دلیل كاهش 
موجودی مواد اولیه يا لوازم خريداری شده همچنان از 
ركود كسب وكار در كل اقتصاد حكايت دارد. از سوی 
ديگر، كاهش موجودی مواد اولیه مستقیما به كاهش 

سرعت انجام و تحويل ســفارش مشتريان هم منجر 
شده است. در اين میان شــاخص قیمت محصوالت 
تولیدشده يا خدمات ارائه شده به 72.33واحد رسیده 
كه همچنان افزايش قیمت فروش را بیشتر از ماه قبل 
نشان می دهد؛ درحالی كه شاخص قیمت خريد مواد 
اولیه يا لوازم خريداری شــده 88.75واحــد بوده و از 
شاخص قیمت محصوالت باالتر است. به عبارت ديگر، 
بنگاه های اقتصادی به هر دلیلی نتوانســته اند قیمت 
كاال و خدمات خود را همپای افزايش هزينه تولید، باال 
ببرند. البته در اين ماه میزان سفارشات جديد مشتريان 
نیز اندكی نسبت به مردادماه بهبود داشته كه می تواند 
روزنه امیدی برای گشايش در فعالیت های اقتصادی 

قلمداد شود.

شاخص مديران خريد در بخش صنعت
بر اســاس داده های به دست آمده، شــاخص مديران 
خريد بخش صنعت در شهريورماه، 54.53 محاسبه 
شده كه نسبت به ماه قبل )48.06( بالغ بر 6.47واحد 
معــادل 13.4درصــد افزايش يافته اســت. ازجمله 
زيرشاخص های مؤثر در افزايش شامخ بخش صنعت، 
می توان به افزايش مقدار تولید محصوالت )56.17(، 
میزان سفارشات جديد مشــتريان )57.48(، سرعت 
انجام و تحويل ســفارش )56.72( و میزان استخدام 
)53.17( نســبت به مردادماه اشــاره كرد كه نسبت 

به ماه قبل شــرايط بهتری دارنــد. همچنین مقدار 
تولید در شــهريورماه )56.17( نســبت به مردادماه 
)46.23( افزايش داشته كه باعث افزايش میزان فروش 

محصوالت به مشتريان )55.38( شده است.
نكته قابل توجه اينكه، زيرشاخص موجودی مواد اولیه 
خريداری شده كه از مهرماه سال1397، همواره مقدار 
كمتر از 50 را به خود اختصاص داده، در شهريور امسال 
به 41.01 رسیده و نسبت به مردادماه كاهش داشته 
اســت. همزمان قیمت خريد مواد اولیه )93.08( در 
شــهريور، همچنان گوياي افزايش بی رويه در قیمت 
مواد اولیه است كه نشــان می دهد به دلیل كمبود و 
عدم تأمین ارز مورد نیاز بنگاه ها از سوی بانك مركزی 
و همچنین مشكالت ناشی از ناهماهنگی بورس كاال 
با صنايع باالدســتی نظیر پتروشــیمی ها در نظارت 
و تخصیص درســت مواد اولیه، در برخــی از صنايع، 
تولیدكنندگان واقعی مجبورند مــواد اولیه موردنیاز 
خود را به سختی و با قیمت های بسیار باال تأمین كنند.

در اين ماه، شــاخص قیمت محصوالت تولیدشده در 
بخش صنعت 70.80واحد محاسبه شده كه نسبت به 
مردادماه 7.2درصد افزايش داشته اما همچنان بسیار 
پايین تر از شاخص قیمت خريد مواد اولیه قرار دارد. در 
اين شرايط، شاخص انتظارات تولید فعاالن اقتصادی 
برای مهرماه 52.28واحد برآورد شده كه 10.8درصد 

كمتر از ماه قبل است.
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   تداوم ريزش دور از ذهن است
جواد عشقي نژاد، كارشناس بازار سرمايه معتقد است با درنظر گرفتن عوامل كالن اقتصادي تداوم روند نزولي 
بازار سهام تا آبان ماه و نيمه دوم سال دور از ذهن است. عشقي به همشهري گفت: اگر عوامل كالن اقتصاد را 
درنظر بگيريم اينكه بخواهيم بگوييم بازار سهام در نيمه آبان ماه يا در نيمه دوم سال با ريزش فاحش مواجه 
مي شود دور از ذهن است. او افزود: بايد درنظر بگيريم كه با توجه به افزايش تورم شرايطي پيش آمده كه ديگر 
نرخ سود بانكي نمي تواند تورم را جبران كند در نتيجه مردم براي حفظ ارزش پولشان در تالشند از بازار هاي 
موازي بازار پول استفاده كنند و ايمن ترين و بهترين بازار بازار سرمايه است در نتيجه بايد گفت بازارسرمايه 
همچنان محكوم به خوب بودن است و بايد اين بازار در مسير سالمت خود حركت كند. او افزود البته نبايد 
فراموش كرد كه بازار سرمايه همواره با نوسان و ريسك هم مواجه است اما برايند روند كلي بازار سهام با توجه 
به عوامل اقتصادي همواره مثبت است. او درباره چشم انداز بازار سهام تا اواسط آبان ماه گفت: بورس هاي دنيا در 
همه دوره ها به انتخابات آمريكا واكنش نشان مي دهند و اين انتخابات كه در آبان ماه برگزار مي شود براي بازار 
سهام ايران نيز اهميت دارد اما شايد بتوان گفت يكي از موضوعات اساسي كه بر بازار اثر مي گذارد نرخ برابري 
ريال در برابر دالر است و افزايش قيمت دالر قطعا مسير بازار سهام را به طور كامل در آينده مشخص مي كند.

آغاز يك دوره نزولي 
از 20مـرداد مـــاه 
تاكنون در بازار سهام 
ترديد هــاي زيادي 
را نســبت به آينده  
ســرمايه گذاري در 
بورس به وجود آورده است.اكنون سهامداران از 
خود مي پرسند آيا همچنان به سرمايه گذاري 
در بورس ادامه دهند يا دوره رشد بورس به پايان 
رسيده است؟ كارشناسان بر اين باورند كه پاسخ 
به اين پرسش دشوار است اما عواملي چون قيمت 
دالر، نرخ تورم، نرخ بهره و حتي انتخابات آمريكا 
در سرنوشت بازار سهام تا اواسط آبان ماه و نيمه 

دوم سال تعيين كننده است.

در پاييز رشد نخواهيم داشت
عظيم ثابت، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو 
با همشــهري، درباره چشــم انداز بازار سهام تا 
نيمه آبان ماه و همينطور نيمه دوم سال جاري 
گفت: ارزيابي بازار سهام تا نيمه هاي آبان ماه و 
همينطور نيمه دوم سال بســتگي به انتخابات 
آمريكا و همينطور شرايط دولت ايران در سال 

آخر فعاليتش دارد.
او درباره چشــم انداز صعود بورس در نيمه دوم 
ســال توضيح داد: طبيعتا ما با شرايط اوج بازار 
در نيمه اول سال فاصله زيادي داريم و ديگر آن 
رشد هاي ســريع نيمه نخست سال را نخواهيم 
داشت البته همه اينها بســتگي به متغير هاي 
كالن اقتصادي ازجمله قيمت دالر، نرخ ســود 
بانكي، تورم، تورم انتظــاري، انتخابات آمريكا و 
نحوه تعامل ايران با جامعه جهاني دارد با اين حال 
با فرض ثابت بودن شرايط فعلي و با اطالعاتي كه 
هم اكنون در دسترس داريم معتقدم نيمه دوم 
سال بازار متعادل خواهد بود و خصوصا در سه ماه 

پاييز رشدي در بازار اتفاق نخواهد افتاد.
او درباره يكي از مهم تريــن داليل بدبيني اش 
گفت: به دليل ناهماهنگي هايي كه در سياست ها 
وجود داشت متأسفانه بخشي از نقدينگي كه در 
نيمه اول سال وارد بازار شده بود از بازار خارج شد 
و سهامداران با ترس زيادي مواجه شده اند و اين 

موضوع تأثير زيادي بر بازار سهام دارد.
اين كارشناس بازار سرمايه تأكيد كرد: همچنين 
نبايد يك نكته را فراموش كنيم؛ معموال دولت ها 
در سال آخر فعاليت شان خيلي كارهاي عجيبي 
انجام نخواهند داد چون مي خواهند سيستم را به 
سالمت تحويل دولت بعدي بدهند؛ اين موضوع 
را بايد در معادالت اقتصادي و روند حركت بازار 
سرمايه هم در نيمه دوم سال مدنظر قرار دهيم.

ثابت درباره چشــم انداز بازار سهام تا نيمه هاي 
آبان مــاه گفت:يكــي از موضوعاتي كــه بازار 
ســهام تا نيمه آبان ماه با آن روبه رو است بحث 
انتخابات آمريكاســت. اين انتخابــات را بايد با 
2رويكرد انتخاب يا شكست دونالد ترامپ مدنظر 

قراردهيم.
او با بيان اينكــه هر كدام از ايــن دو رويداد اثر 
متفاوت خود را خواهد داشت، افزود: با توجه به 
ديدگاه هاي تندي كه ترامپ نســبت به جامعه 
جهاني دارد انتخاب او به عنوان رئيس جمهوري 
بعدي آمريكا مي تواند دوباره به رشد قيمت دالر 
منجر شود كه مي تواند با يك فاصله زماني زمينه 
صعود شاخص بورس را فراهم كند. معتقدم بازار 
از آبان تا آذر ماه دوباره شرايط خود را با وضعيت 
جديد ارزيابي خواهد كــرد و به اين فكر خواهد 
كرد سياســت جديد ترامپ چه خواهد بود در 
نتيجه تــا آبان ماه خيلي اتفــاق مهمي در بازار 
نخواهد افتاد اما اگر ترامپ مجددا انتخاب شود 
مي تواند متأسفانه به رشد قيمت دالر منجر شود 
و اين موضوع بعد از آبان ماه با يك فاصله زماني بر 

بازار سهام اثر خواهد گذاشت.

او گفت: اگــر جو بايدن به عنــوان نقطه مقابل 
دونالد ترامپ انتخاب شود بازار سهام وارد يك 
فاز دفاعي خواهد شد چون بايدن قول هايي داده 
است كه دوباره به برجام بازمي گردد كه مي تواند 
به كاهش قيمت دالر منجر شود و كاهش قيمت 
دالر مي تواند اثر منفي بر بازار سهام داشته باشد.

او افزود: از سوي ديگر با انتخاب بايدن چشم انداز 
سرمايه گذاري در ايران مســاعد خواهد شد و 
اگرچه بورس در ابتدا ممكن اســت تحت تأثير 
نزول قيمت دالر با كاهش مواجه شــود اما در 
بلندمــدت به دليل مثبت شــدن چشــم انداز 
ســرمايه گذاري در ايران بازار ســهام وضعيت 
مناسبي پيدا خواهد كرد و در بلندمدت به نفع 

بازار سهام خواهد بود.
ثابت تأكيد كرد: يعني درصورت انتخاب بايدن 
ابتدا بازار ســهام افت خواهد كرد اما بعد چون 
چشم انداز رشــد اقتصادي بهتر مي شود بازار 
در بلندمدت رشد مي كند. او درباره چشم انداز 
بلندمدت بازارســرمايه گفــت: به طور كلي در 
بلندمدت اتفاق بدي براي بازار ســهام نخواهد 
افتاد و بازار ســهام همچنان به عنــوان بازاري 
داراي پتانســيل به كارش ادامه خواهد داد و با 
وجود اوج و فرود ها همچنان بهترين محل براي 
سرمايه گذاري است به ويژه اينكه به نظر مي رسد 
بازار سهام دوباره در بهمن و اسفند ماه امسال با 
يك رشد مقطعي مواجه شــود اما اين رشد در 
كليت بازار اتفاق نخواهد افتــاد زيرا از اينجا به 
بعد بحث ارزندگي سهام مدنظر سهامداران قرار 
خواهد گرفت و فقط سهام برخي شركت ها رشد 

خواهد كرد كه ارزنده باشد.
به گفته او قيمت ســهام برخي صنايع با درنظر 
گرفتن عواملي چون قيمــت دالر، قيمت هاي 
جهاني و مجوز هايي كه بــراي افزايش قيمت 
محصوالت برخي صنايع صادر خواهد شــد در 
اين دوره رشــد خواهد كردو احتماال صنايعي 
مانند پترو پااليشي، معدني و فلزي با اقبال بازار 

مواجه خواهند شد.

بازار ترسيده است
حميدرضا مهرآور، مديرعامل كارگزاري بانك 
سامان درباره چشــم انداز بازار سرمايه در نيمه 

آبان ماه و نيمه دوم ســال به همشهري گفت: 
بررســي ها و مطالعاتي كه ما انجام داديم نشان 
مي دهد گزارش هاي 6ماهه شركت ها گزارش 
خوبي خواهد بود يعني عملكرد شــركت ها در 
مقايسه با دوره مشابه سال قبل بهبود يافته است.

او افزود: اما مشــكل بازار ســهام اين است كه 
ســهامداران دچار ترس شــده اند و اين ترس 
بي مورد موجب شــده تصميم هاي سهامداران 
تصميم هــاي عقالني نباشــد و ايــن موضوع 
پيش بيني آينده بازار سهام را دشوار كرده است.

به گفته او اين رفتار ناشي از هيجان و ترس بايد 
از بازار جدا بشــود تا بازار به تعادل برســد زيرا 
هم اكنون بازار سرمايه با موضوع حادي ازجمله 
جنگ و حتي مســائل مرتبط با تحريم مواجه 
نيســت و حتي تحريم ها همه اثرات خود رابر 
اقتصاد ايران نشــان داده و اتفاق جديدي قرار 

نيست بيفتد.
مهر آور درباره چشــم انداز بازار سهام در نيمه 
آبان ماه كه مصادف با انتخابات رياست جمهوري 
آمريكاست و اثر آن بر بازار سهام گفت: به اعتقاد 
من بازار ســهام وزن بيش از حد به اين رويداد 
داده است چرا انتخابات آمريكا ماهيتا نمي تواند 
خيلي روي بازار سهام اثر گذار باشد چرا در آمريكا 

سياست هاي مشخصي دنبال مي شود.
او توضيح داد: در طول دهه هاي گذشته سياست 
آمريكا يكي بوده اما روساي جمهوري مختلف با 
ادبيات و لحن متفاوتي اين سياســت ها را بيان 
مي كنند. اما بازار سهام هم اكنون به اين موضوع 
توجه داردو به آن وزن مي دهــد و اين وزن هم 
به نظر من وزن با ارزشي نيست و ما نبايد منابع 
مالي خودمان را صرف اينگونه اخبار بكنيم و بايد 
يك مقدار از درون به مسايل نگاه و آنها را تحليل 
كنيم. مديرعامل كارگزاري بانك سامان ادامه 
داد: به عنوان مثال ايران در زمان اوباما هم مانند 
دوره ترامپ با تحريم مواجه بود و تنها تفاوت آن 
اين بود كه اين سياست ها با لحن متفاوتي ابراز 
مي شد اما سياست اصلي در واقع يك چيز بود و 
تفاوتي با هم نداشت. براي همين به نظر من قرار 
نيست كه جو بايدن بيايد و اتفاق خاصي رخ بدهد 
چرا كه سياست ها در آمريكا ثابت است و فقط 

لحن روساي جمهوري با هم متفاومت است.

برخي سهم 70درصدي برندهاي خارجي از 
بازار لوازم خانگي، خروج اين برندها از ايران و ممنوعيت 
واردات را عامل كمبود و گراني اين محصوالت مي دانند. 

نظر شما چيست؟
آمارهاي ارائه شده در زمينه سهم 70درصدي لوازم خانگي 
خارجي از بازار اغراق آميز اســت. شايد هم مطرح شدن اين 
آمارها براي ترغيب توليد كنندگان به توليد بيشــتر و خريد 
محصــوالت داخلي بوده اســت. تا قبل از تحريم ها، ســهم 
برندهاي مشــهور كره اي لوازم خانگي، مانند سامسونگ و 
ال جي، از بازار لوازم خانگي ايران به طور متوســط 40درصد 
بوده اســت. همچنين برخي اقالم لوازم خانگي ساير برندها 
مانند بوش، ويرپول، وستينگهاوس و... نيز از طريق واردات در 
بازار عرضه مي شد. سهم اين نوع محصوالت نيز 5تا 6درصد 
بوده است. با اين روند، حداكثر سهم لوازم خانگي خارجي از 
بازار ايران به طور متوسط 46درصد بوده و خروج اين برندها 
گرچه در كاهش عرضــه لوازم خانگي مؤثر بوده اســت، اما 
توليد كنندگان داخلي قادر به پر كردن خأل بازار ناشي از خروج 

برندهاي خارجي بوده اند.
پس علت كمبود و گرانــي، افت توليد داخل 

لوازم خانگي است؟
طبق آمارهاي رسمي وزارت صنعت از توليد لوازم خانگي، از 
ابتداي امسال در زمينه توليد تلويزيون، ماشين لباسشويي، 
يخچال و فريزر و كولر آبي افزايش توليد داشته ايم. البته بايد 
توجه كرد كه بخش بزرگي از اين توليد با مواداوليه و قطعاتي 
صورت گرفته كه قبل از تحريم ها وارد كشــور شده بود، اما 
اكنون تامين مواداوليه و قطعات به يكي از مشــكالت اصلي 
توليد كنندگان داخلي لوازم خانگي تبديل شده است. گرچه 
گهگاه بانك مركزي به مقادير متغير ارز مــورد نياز واردات 
اين مواداوليه و قطعــات را تامين كرده، امــا جوابگوي نياز 
توليد كنندگان نيســت. مي توان گفت، به طور ميانگين، در 
مورد برخي قطعات و مواداوليه، حــدود 50تا 60درصد و در 
برخي ديگر حداكثر تا 45درصد ارز مورد نياز توليد كنندگان 
تخصيص يافته است. گرچه بانك مركزي نيز قصد تخصيص 
ارز به واحدهاي توليدي را داشته، اما تنگناي ارز و افزايش نرخ 
دالر موجب شده تا اين ميزان تخصيص ارز، براي توليد كافي 
نباشد. اما مانع اصلي رشد توليد لوازم خانگي خودتحريمي 
ناشي از سوءمديريت، بخشــي نگري، نداشتن ثبات و تضاد 
دستورالعمل هاســت. از ابتداي امسال ستاد تنظيم بازار 7تا 
8مصوبه براي تامين مواداوليه و قيمت گذاري داشته كه اين 

مصوبات با يكديگر متناقض و حتي متضاد بوده است.
چرا با وجود قيمت گذاري ستاد تنظيم بازار، 
لوازم خانگي با قيمت هاي باالتر به دست مصرف كننده 

مي رسد؟
واقعيت آن اســت كه با شــرايط كنوني توليد لوازم خانگي، 
قيمت گذاري از حيز انتفاع ساقط اســت. زيرا حتي سامانه 
124ســازمان حمايت نيز براي درج قيمت ها مشكل دارد. 
عالوه بر آن، روش هاي قيمت گذاري غيرقانوني و غلط است 
و حتي مسئوالن سازمان حمايت نيز به اين موضوع اعتراف 
مي كنند، اما مي گويند نمي توانند بــازار را رها كنند. از نظر 
قانوني نيز قيمت گذاري لوازم خانگي تخلف است. در مصوبه 
151780كارگروه تنظيم بازار در ســال 97اعالم شــده كه 
واحدهاي توليد لوازم خانگــي بايد با توجه به نرخ نهاده هاي 
توليد قيمت محصوالت خود را تعييــن كنند. همچنين با 
توجه به اينكه مصوبه 70118سال گذشته سران قوا در زمينه 
قيمت گذاري لوازم خانگي در ســال 99توسط مقام معظم 
رهبري ابالغ نشــده، قيمت گذاري لوازم خانگي با استناد به 
اين مصوبه نيز غيرقانوني است. در اين مصوبه، ستاد تنظيم 
بازار و سازمان حمايت مجاز به دخالت در قيمت گذاري لوازم 
خانگي بودند، اما اين مصوبه بايد هر سال تمديد و ابالغ شود 
كه از ابتداي امسال چنين كاري صورت نگرفته است. دولت 
با قيمت گذاري لوازم خانگي توليد را فداي تنظيم بازار كرده 
و با اعتراض توليد كنندگان مقام معظم رهبري نيز از ابتداي 
سال 99اين مصوبه را تمديد و ابالغ نكردند. با اين شرايط، عمال 
دخالت ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت در قيمت گذاري 
لوازم خانگي غيرقانونــي و تخلف اســت و توليد كنندگان 
مي توانند در اين زمينه به مراجع ذي ربط شكايت كنند. از نظر 
منطقي نيز نرخ نهاده هاي توليد لوازم خانگي مانند مس، فوالد، 
برنج، آلومينيوم و حتي قيمت ارز چند برابر افزايش يافته است. 
در شرايطي كه متوسط قيمت خريد برخي مواداوليه مانند 
مس در مهر ماه امسال نسبت به سال گذشته 117درصد، برنج 
313درصد، فوالد 212درصد، آلومينيوم 154درصد و نرخ ارز 
163درصد افزايش يافته، واحد توليدي نمي تواند با اين ميزان 
رشد هزينه تمام شده توليد، معجزه كند و افزايش 25درصدي 
قيمت مصوب ســازمان حمايت براي فروش محصوالتشان 
را اعمال كند. اين مســائل را به وزير جديــد صنعت اعالم و 
خواستار آن شده ايم تا در توليد و عرضه لوازم خانگي مر قانون 
اجرا شود. براســاس مصوبات مذكور، لوازم خانگي مشمول 

قيمت گذاري دولتي نيست.
يعني توليد كنندگان در تاميــن مواداوليه 

داخلي نيز با مشكل مواجه هستند؟
واقعيت آن اســت كه اكنون عالوه بر مشــكالت ناشــي از 
تحريم ها بر توليد و عرضه لوازم خانگي، در داخل كشور نيز 
سياستگذاري براي اين صنعت بسيار بي نظم است و مسئوالن 
مختلف به صورت جزيره اي عمل مي كنند. به نحوي كه حتي 
مصوبات تنظيم بازار در مورد عرضه فوالد از ابتداي امسال نيز 
با هم مغاير بوده و به نظر مي رسد كه مسئوالن برنامه دراز مدت 
براي توليد و تنظيم بازار لوازم خانگي ندارند. اين مشكالت را 
به همه دستگاه هاي ذي ربط منعكس و در نهايت با دادستاني 
كل كشور، قوه قضاييه، كميسيون صنايع مجلس و... مطرح 
كرديم، چرا كه صنعت لوازم خانگي در حال از بين رفتن است 
و نمي توانيم و نبايد توليد را فداي تنظيم بازار كنيم. با توجه 

به مشكالت توليد كنندگان براي تامين برخي انواع مواداوليه 
توليد داخل، اكنون مقرر شده تا فوالد مباركه ورق هاي مورد 
نياز توليد كنندگان لوازم خانگــي را از طريق مچينگ و در 
سايزهاي مختلف تامين كند، اما اينكه وزارت صنعت تأكيد 
مي كند كه ورق فوالدي مورد نياز توليد كنندگان بايد فقط از 
طريق بورس تامين شود، مشكل ساز شده است. عالوه بر آن، 
اخيرا اعالم شــده كه هرگونه تغييرات در گروه هاي كااليي 
نيازمند ثبت سفارش تازه و ثبت نام در سامانه است؛ موضوعي 
كه حتي جمال ارونقي، معاون فني گمرك، نيز با آن مخالفت 
و اعالم كرده كه اين كار موجب رســوب كاال در گمركات و 
ضربه به توليد كنندگان داخلي مي شود. واقعيت آن است كه 
پيامد اينگونه نظارت ها و تصميم گيري ها، پررنگ تر شــدن 
نقش امضاهاي طاليي و ضربه به توليد است آن هم در سالي 
كه با نام جهش توليد نامگذاري شده. يا با وجود اينكه اعالم 
شده برخي اختيارات به سازمان هاي صمت استان ها واگذار 
شده و توليد كنندگان مي توانند از طريق سايت»توان ايران« 
براي تامين مواداوليه اقــدام كنند، هنوز هم توليد كنندگان 
براي تامين برخي اقالم مانند تســمه كولر آبي بايد از تهران 
مجوز بگيرند. با اين شرايط روزمرگي و تغييرات مداوم برخي 
سياستگذاري هاي مبتني بر تفكرات شخصي، برخي مديران 
به حوزه توليد لوازم خانگي ضربه مي زنند. بايد به معناي واقعي 
با شفاف سازي ، موانع توليد محصوالت رفع شود تا با اين شيوه 

عملكرد صنعت لوازم خانگي اسير خودتحريمي نشود.
چه ميزان از مواداوليــه توليد لوازم خانگي 

وارداتي است؟
ميزان وابســتگي صنايع لوازم خانگي به مواداوليه و قطعات 
وارداتي متفاوت است. از سوي ديگر، توليد كنندگان داخلي 
در زمينه ســاخت قطعات لوازم يدكي موفق عمل كرده و با 
راه اندازي دپارتمان قطعه ســازي  اكنــون تعامل خوبي بين 
توليد كنندگان قطعــات و محصوالت نهايي ايجاد شــده و 
براي توليد قطعات الكترونيك، كندانســور، انواع پمپ ها و 
الكتروموتورها، شيرآالت، ترموستات و شيرهاي الكترونيكي 
اقدامات خوبي صورت گرفته است. اما بايد با آزادسازي قيمت 
و تسهيل شرايط تامين مواداوليه اجازه دهيم تا صنايع با تامين 
نهاده هاي توليد با قيمت مناسب و رشد توليد و عرضه، زمينه 
كاهش قيمت و ثبات بازار را فراهم كنند. اينگونه بگير و ببندها 
در بازار راه حل مشكالت توليد و عرضه لوازم خانگي نيست و 
چنين دخالت هاي بي موردي موجب تداوم شرايط نابسامان 

كنوني توليد و عرضه اين محصوالت مي شود.
چرا هنوز هــم انواع لــوازم خانگي قاچاق 
به راحتي در فضاي مجازي و فروشــگاه هاي رسمي به 

مشتريان عرضه مي شود؟
مقرر شــده بود كد رهگيــري و دريافت شناســه كاال براي 
كاالهاي توليد داخــل و وارداتي اجرايي شــود. اما قرار بود 
تا با گذشــت 10 ماه تا يك ســال بعد از ارائه شناســه كاال، 
توليد كنندگان ملزم به دريافت و درج كد رهگيري شــوند 
كه با اين روند از ابتداي آبان ماه امسال، دريافت كد رهگيري 
اجباري شده و هر محصول لوازم خانگي فاقد كد رهگيري در 
بازار قاچاق محسوب مي شود. يكي از داليلي كه اكنون لوازم 
خانگي خارجي به وفور در بازار عرضه مي شــود نيز آن است 
كه مقرر شده تا كاالهايي كه تا كنون بدون كد رهگيري وارد 
كشور شده است تا آبان ماه امسال اين كد را دريافت و در بازار 
عرضه شود. عالوه بر تشديد نظارت و برخورد با لوازم خانگي 
قاچاق در بازار بايد در زمينه فرهنگسازي  خريد اين محصوالت 
نيز اقداماتي صورت گيرد. بر اين اساس، با بخش فرهنگي ستاد 
مبازه با قاچاق كاال و ارز در حال همكاري هســتيم. عالوه بر 
آن، بايد بهبود كيفيت توليدات داخل در اولويت قرار بگيرد و 
صرفا تكيه بر برخوردهاي قهري نباشد. بايد خريدار بداند كه 
وقتي كاالي قاچاق و فاقد گارانتي را مي خرد، سود واقعي خريد 
اين كاال، به جاي توليد داخل، به شركت هاي خارجي سرازير 
مي شود. بايد توليد داخل از نظر كمي و كيفي قادر به تامين 
نياز بازار و رقابت با ساير محصوالت باشد و در ادامه مبارزه با 

كاالهاي قاچاق با جديت و درستي دنبال شود.
با وجود برخوردهاي قهــري، علت فراواني 

عرضه لوازم خانگي قاچاق در بازار چيست؟
متأســفانه شــاهديم كه وعده هاي برخورد با لوازم خانگي 
قاچاق در مبادي ورودي و سطح عرضه چندان كارساز نبوده 
است و اكنون عالوه بر عرضه اين اقالم در فروشگاه هاي شهر، 
حتي برخي لوازم خانگي قاچاق و فاقــد گارانتي با تبليغ در 
فضاي مجازي و با ضمانت بيمه ايران و از طريق شركت هاي 
حمل ونقل در منزل مشــتريان تحويل داده مي شود. به نظر 
مي رســد اراده كافي براي برخورد با لوازم خانگي قاچاق در 
مبادي و سطح عرضه وجود ندارد. نكته قابل توجه آن است كه 
مگر مي شود اين ميزان از لوازم خانگي حجيم وارد كشور شود و 
به وفور، آزادانه و بدون هيچ محدوديتي در بازار عرضه شود. اين 
حجم قاچاق لوازم خانگي از طريق كولبري و ته لنجي نيست. 
آنچه مسلم است، شاهد قاچاق سازمان يافته و سيستمي لوازم 
خانگي هستيم. چرا كه يك شهروند عادي نمي تواند در اين 
حجم و به اين شيوه انواع لوازم خانگي برندهاي مشهور خارجي 
را وارد كشور كند و از آن مهم تر، در فروشگاه هاي مجاز و حتي 
نمايندگي برندها يا فروشگاه هاي مجازي به راحتي توزيع كند.

گفت وگو با دبير كل انجمن صنايع لوازم  خانگي ايرانكارشناسان در گفت وگو با همشهري تحليل مي كنند

قاچاق لوازم خانگي؛ سازمان يافته و سيستمي است 
خروج برخي برندهاي كره اي از ايران و مشــكالت تخصيص ارز و تامين مواداوليه توليد 
داخل و وارداتي و قطعات، زمينه كاهش عرضه، كمبود و افزايش قيمت لوازم خانگي را در 
بازار فراهم كرده اســت. درحالي كه توليد كنندگان، به دليل رشد هزينه تمام شده توليد، 
افزايش قيمت لوازم خانگي را اجتناب ناپذير مي دانند، ستاد تنظيم بازار افزايش حداكثر 
25درصدي اين محصوالت را تصويب و توليد كنندگان را به درج قيمت محصوالت خود در 
سامانه 124سازمان حمايت ملزم كرده است. اما نه تنها قيمت فروش لوازم خانگي ايراني و 
خارجي در بازار با نرخ هاي مصوب فاصله بسيار دارد، بلكه انواع لوازم خانگي قاچاق به وفور اما با قيمت هاي نجومي در 
فضاي مجازي و حتي در نمايندگي هاي رسمي فروش اين محصوالت به مردم عرضه مي شود. با عباس هاشمي، مشاور 
عالي و دبير كل انجمن صنايع لوازم  خانگي ايران و مديركل سابق دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن 

و تجارت، گفت وگو كرده ايم.

3موتور محرك بورس در پاييز
همشهري تازه ترين تحوالت بازار طالي سرخ را بررسي مي كند

اثر توافق جنجالي بر بازار زعفران
آيا زعفران 20ميليوني حقيقت دارد؟

در روزهــاي پايانــي هفته گذشــته 
اعضــاي شــوراي ملــي زعفــران، 
اتحاديــه صادركننــدگان، تعــدادي 
نماينــدگان  و  توليدكننــدگان  از 
شهرســتان هاي اصلــي توليدكننده 
زعفران گرد هم آمدند و در قالب نامه اي 
دست نويس، متعهد شدند حداقل قيمت 150 هزار تومان براي گل 
زعفران، 16 ميليون تومان براي هر كيلو پوشال و حداقل قيمت خريد 

20ميليون تومان براي نگين زعفران را رعايت كنند.
به گزارش همشهري، تعيين قيمت 20ميليون توماني براي زعفران 
در شرايطي كه قيمت اين محصول در بازار چندماهي است از 7ميليون 
تومان فراتر نرفته، طي چند روز اخير با واكنش هاي متفاوتي از سوي 
دست اندركاران و فعاالن اين عرصه مواجه شد. منتقدان به اين مصوبه 
معتقدند با توجه به قرار داشــتن در فصل برداشت زعفران و افزايش 
عرضه اين محصول در ماه هاي پيش رو از يك سو و مشكالت صادراتي 
ناشي از كرونا از سوي ديگر رشد يكباره قيمت زعفران آن هم بدون 
درنظر گرفتن مولفه هــاي واقعي بازار، غيرمنطقي اســت. برخي از 
كارشناسان و توليدكنندگان با صراحت بيشتري واكنش نشان دادند 
و تعيين اين قيمت را بلندپروازانه و تحقق آن را با توجه به شــرايط 
بازار داخلي و مشــكالت صادراتي غيرممكن دانستند. آنها معتقدند 
اين تصميم اهدافي غيراز سود كشــاورزان را دنبال مي كند و هدف 
امضاكنندگان تشويق به توليد بيشتر با چشم اندازي ناممكن بوده تا از 
اين منظر اهداف صادراتي برخي از تصميم گيران محقق شود. به باور 
اين گروه درحالي كه باالترين قيمت زعفران سال گذشته 8.5ميليون 
تومان بوده و امسال با توجه به شــرايط موجود در بهترين شرايط به 
10ميليون تومان مي رســد، گرفتن امضا از كشــاورزان براي قيمت 
20ميليوني تنها با هدف ترغيب آنها به برداشت محصولشان صورت 
گرفته است. يكي از منتقدان به اين تصميم محسن زنگنه، نماينده 
مردم تربت حيدريه در مجلس بود كه در صفحه توييتر خود اين تصميم 
را »دنبال كردن منافع شخصي حتي به قيمت به خاك نشستن هزاران 
خانواده كشاورز« دانست. اين انتقاد در حالي مطرح مي شود كه نام و 

امضاي اين نماينده در ذيل مصوبه اخير به چشم مي خورد.

نگاه خوش بينانه
در ســوي ديگر ماجرا اما توليدكنندگان و صادركنندگاني قرار دارند 
كه خوش بينانه به ماجرا نگاه مي كنند و معتقدند درصورت رفع موانع 
صادرات، قيمت 20ميليون توماني براي زعفران قابل تحقق اســت. 
مديرعامل گروه توليدي نوين زعفران و عضو شــوراي ملي زعفران 
در گفت وگو با همشهري مي گويد: اگر موارد پيش بيني شده به ويژه 
همكاري بانك ها با صادركنندگان محقق شود، زعفران 20ميليوني 
قابل دستيابي است. علي شريعتي مقدم كه تأكيد دارد نه به عنوان مقام 
صنفي، بلكه در مقام يك فعال بخش خصوصي پاســخگوي سؤاالت 
است ادامه مي دهد: در شرايطي كه از سال گذشته با افزايش قيمت در 
تمام حوزه ها سفره توليدكننده كوچك شده، زعفران به قيمت واقعي 
خود نرسيده و اين مصوبه كه با اجماع توليدكننده و صادركننده تنظيم 
شده با چشم انداز رسيدن زعفران به قيمت واقعي خود هدفگذاري شده 
است. او البته ضمانت اجراي اين مصوبه را پرداخت تسهيالت به كل 
زنجيره توليد و رفع مشكالت ارزي صادركنندگان مي داند و مي افزايد: 
هدف شــركت هاي توليدي معتبر اين اســت كه قيمت زعفران در 
بازارهاي جهاني بهبود يابد، مجلس و بانك مركزي اين قول را داده اند 
كه در حوزه كشــاورزي كه زعفران هم جزئي از آن اســت مشكالت 
صادراتي را كم كنند كه درصورت عملي شدن اين وعده ها مي توان به 

بهبود شرايط بازار و افزايش صادرات خوش بين بود.

اما و اگرهاي تحقق زعفران 20ميليوني
در يك سال اخير حداكثر قيمت زعفران 16ميليون و حداقل قيمت 
6ميليون تومان بوده است. آمارها نشــان مي دهد در سال 97سطح 
زيركشــت زعفران در ايران 111 هزار هكتار با توليد 380 تن بود كه 
از اين ميزان 281 تن به ارزش 386 ميليون دالر صادر شــد. در سال 
1398 سطح زيركشت زعفران در كل كشــور به 120 هزار هكتار و 
توليد آن به حدود 450 تن افزايش يافت كه از اين ميزان270 تن به 
ارزش 262 ميليون دالر صادر شد. امسال اما سطح زيركشت زعفران در 
كشور باز هم افزايش يافته و به 125 هزار هكتار رسيده است. هرسال 
شهرها و استان هاي بيشتري به جمع توليدكنندگان زعفران اضافه 
مي شوند و به نظر مي رسد توليد بيشتر در حالي به تنها هدف در اين 
عرصه تبديل شده كه ايران در حال برخورداري از عنوان بزرگ ترين 
توليدكننده اين محصول در دنيا، به گفته كارشناسان و مسئوالن اين 
حوزه هرگز در عرصه جهاني »تعيين كننده« نبوده است. در چنين 
شرايطي و با توجه به تداوم مشكالت ارزي صادركنندگان از يك سو 
و كوچك شدن بازار داخلي از سوي ديگر تحقق اهداف پيدا و پنهان 
نويســندگان و امضاكنندگان مصوبه جنجالي بســيار سخت به نظر 

مي رسد.

بازار  طال

سوپرماركت

دالر

لوازم خانگی

وزانه  گزارش ر
بورس

كارشناساني كه با همشهري گفت وگو كرده اند مي گويند آينده بازار سهام به عوامل 
كالن اقتصادي ازجمله تورم، نرخ دالر و نرخ بهره وابسته است

نيم سكه از 8ميليون عبور كرد
بازگشت ترامپ به كاخ سفيد و افزايش قيمت دالر همچون هفته 
گذشته، اثر افزايشــي خود را بر بازار طال و سكه نيز تحميل كرد 
تا بازار طالي تهران ديروز براي دومين روز در اين هفته شــاهد 
افزايش قيمت باشــد. هر گرم طالي 18عيار ديــروز با 32هزار 
تومان رشد نسبت به دوشنبه معامله شد و به قيمت يك ميليون و 
368هزار و 247تومان رسيد. در بازار سكه نيز روند افزايشي كه از 
روز قبل آغاز شده بود، ادامه يافت و در مهم ترين تحوالت اين بازار نيم سكه از مرز 8ميليون تومان 
عبور كرد. براساس آخرين نرخ هاي درج شــده در سايت اتحاديه طال و جواهر تهران تا ساعت 
17و 30دقيقه روز گذشته، هرقطعه سكه طرح جديد با 500هزار تومان رشد قيمت دوباره به 
قله 15ميليوني نزديك و 14ميليون و 900هزار تومان معامله شد. سكه طرح قديم با100هزار 
تومان افزايش قيمت به 13ميليون و 700هزار تومان رسيد، نيم سكه كه ديروز 150هزار تومان 
تا رسيدن به قله 8ميليوني فاصله داشت، امروز از حد هم فراتر رفت و با 250هزار تومان رشد، به 
قيمت 8ميليون و 100هزار تومان رسيد. ربع سكه و سكه يك گرمي اما ديروز با همان قيمت 
روز دوشنبه معامله شدند. در معامالت ديروز اين دو سكه، هر قطعه ربع سكه با قيمت 5ميليون و 
150هزار تومان و هر قطعه سكه يك گرمي با قيمت 2ميليون و 600هزار تومان به فروش رسيد.

قيمت طال و ارز در بازار آزاد تا ساعت 17ديروز
قيمت)تومان(نوع دارايي

1.368.247طالي 18عيار)گرم(
14.900.000سكه طرح جديد
13.700.000سكه طرح قديم

8.100.000نيم سكه
5.150.000ربع سكه

2.600.000سكه يك گرمي

پس از يك دور نزول قيمت ارز در 
روز يكشنبه، قيمت ارز دوباره در 
روز دوشنبه رشد كرد. درنتيجه 
صرافي بانك ملي به عنوان بازارساز 
ارزي تالش كــرد با بهره گيري از 
تاكتيك حراج هلنــدي در بازار 
از صعود قيمت دالر جلوگيري كند، اما به دليل شكســت در 
اجراي اين راهبرد، قيمت دالر بار ديگر رشد كرد. به نظر مي رسد 
نوسان هاي بازار ارز در اين روز ها عمدتا تحت تأثير ساير عوامل 
كالن اقتصادي است. به گزارش همشهري، نزول قيمت دالر در 
روز يكشنبه تا سطح 28هزارو 200تومان اين اميدواري را ايجاد 
كرد كه روند صعودي قيمت ارز متوقف شده، اما روز دوشنبه بار 

ديگر قيمت ارز تحت تأثير يك خطاي راهبري از سوي صرافي 
بانك ملي دوباره رشــد كرد و اميدواري ها را نســبت به توقف 
روند صعودي قيمت دالر كم رنگ تر كرد. درنتيجه روز گذشته 
صرافي بانك ملي تالش كرد تا از طريــق اجراي روش حراج 
هلندي كنترل بازار را به دست بگيرد، اما اين راهبرد نيز موفق 
نبود و ديروز بار ديگر قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد تا سطح 
29هزارو 700تومان تا لحظه تنظيم اين گزارش رشد كرد. در 
روش حراج هلندي به جاي اعالم قيمت از پايين و فروش آن به 
باالترين نرخ، قيمت هاي پيشنهادي از سطح باال شروع مي شود. 
اين كار براي واقعي سازي  قيمت و نوسان زدايي انجام مي شود؛ 
بر همين اساس صرافي بانك ملي ديروز تالش كرد قيمت ها را 
متناسب با نرخ بازار آزاد تنظيم كند، اما اين روش نيز با شكست 
مواجه شد. شكست صرافي ملي در جلوگيري از روند صعودي 
قيمت دالر آمريكا در مبادالت روز گذشته نشان مي دهد كه اين 
روز ها بازار ارز تحت تأثير ساير عوامل اقتصادي ازجمله كاهش 
جريانات ورودي ارز، نزول بازارســهام و تورم است و براي مهار 
روند صعودي قيمت دالر بايد روش هاي ديگري به كار گرفته 
شود. به اعتقاد برخي كارشناســان، نزول بازار سهام و خروج 
نقدينگي از ســاير بازار ها يكي از عوامل رشد قيمت دالر است 
و تاكتيك هايي كه صرافي بانك ملي به عنوان كارگزار اجرايي 
بانك مركزي براي كنترل بازار ارز اجرا مي كند، صرفا به صورت 
مقطعي كارساز اســت و بايد روش هاي ديگري را براي كنترل 

روند صعودي قيمت ارز به اجرا درآورد.

شكست حراج هلندي در چهارراه استانبول

قيمت ارز درصرافي هاي مجاز تا ساعت 17ديروز- ارقام به ريال
درصد تغييرتغيير قيمتقيمت نرخ ارزها

292،04010،0503.56دالر
338،4707،9802.41يورو

384،4302،4100.63پوند انگليس
80،6805200.65درهم امارات

38،2501900.5لير تركيه
325،9002،8000.87فرانك سوئيس

43،7602800.64يوان چين
280،3702،8001.01ين ژاپن

223،7601،4900.67دالر كانادا
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شكايت النصر عربستان از پرسپوليس بابت استفاده از بازيكنان جديد، 
كلي خبرساز شد و شــادي هواداران را آميخته به نگراني كرد. شايد 
تا االن كه شــما اين مطلب را مي خوانيد، كنفدراسيون فوتبال آسيا 
حكمش را در اين مورد صادر كرده باشد، اما اوج نگراني براي ما زماني بود 
كه مصاحبه مهدي تاج را خوانديم. رئيس پيشين فدراسيون فوتبال 
كه نايب رئيس AFC هم هست، گفته مسئله را به دقت مطالعه كرده و 
هيچ خطري پرسپوليس را تهديد نمي كند. به هر حال استاد تاج، همان 
عزيزي است كه قرارداد مارك ويلموتس را بست و خيلي هم محكم 
مي گفت هيچ خطري بابت شكايت مربي بلژيكي تهديدمان نمي كند، 
اما ديديد كه چه اتفاقي افتاد. اميدواريم در ماجراي پرسپوليس حق 
با تاج باشد، اما اگر ما جاي ايشــان بوديم بعد از آن ضايعه، تا مدت ها 

اظهارنظر نمي كرديم؛ مخصوصا در مورد پرونده هاي بين المللي!

واقعا نگران شديم

فرهاد مجيدي در تازه ترين اظهاراتش مدعي شده احمد سعادتمند 
يك مدير پرسپوليسي بود كه با ماموريت خراب كردن استقالل وارد 
اين باشگاه شد. به هر حال اين دو نفر با هم مشكل دارند و كلي مصاحبه 
عليه هم كرده اند. كاري هم نداريم كدام يك بيشتر مقصرند، اما اين 
ادعاي مجيدي قدمتي به اندازه تاريخ باشگاه استقالل دارد! يعني 
هر مديري كه به استقالل آمد متهم شد كه پرسپوليسي بوده است. از 
فتحي و افتخاري و افشارزاده بگيريد تا قبل از آن و حاال هم سعادتمند. 
فقط يك علي فتح اهلل زاده مي ماند كه او تنها سابقه فوتبالي اش بازي 
در پرسپوليس خوي بوده! اين ماجرا حتي در رده معاونان هم صدق 
مي كند و گفته مي شود يك بار معاون باشگاه پيش از داربي تهران بر 
سر پيروزي پرسپوليس شرط بسته بود. در كل اينقدر كه استقالل 
مدير پرسپوليسي دارد، جايگاه 36ورزشگاه آزادي پرسپوليسي ندارد!

باشگاه استقالل يا جايگاه 36؟

در 10 سال گذشته در فوتبال ايران با اسم هيچ كس به اندازه الكس 
نوري بازي نشده است. قشنگ هم به صورت دوره اي مي چرخد. 4 
روز نوري را گزينه پرسپوليس مي كنند، بعد تبديل به گزينه تراكتور 
مي شود، بعد نوبت سپاهان و استقالل است و وقتي يك دور كامل 
زديم، دوباره پاي پرسپوليس را وسط مي كشند. اين دفعه هم بحث 
حضور نوري در استقالل داغ بود و حتي سعادتمند در آخرين روز 
كاري اش مدعي شد توافق نهايي با اين مربي انجام شده، اما نهايتا آقاي 
مديرعامل رفت و خود نوري هم همه  چيز را تكذيب كرد. با اين اوصاف 
حضور الكس در استقالل منتفي شد و طرح مجدد نام او تا خالي شدن 
نيمكت يك تيم بزرگ ديگر به تعويق افتاد. سؤال ما اما در مورد نوري 
همان پرسشي است كه راجع به استراماچوني داريم؛ چرا اينها جز 

ايران مشتري ديگري ندارند؟

رفت تا نيمكت خالي بعدي

نكته بازي

AFC طي نامه اي از باشگاه پرسپوليس 
خواست مدارك و مســتندات خود را 
درخصــوص شــكايت النصــر ظرف 
48ساعت به اين كنفدراسيون ارسال 
كند. باشگاه النصر عربستان معتقد است 
بازيكنان جديد پرسپوليس با توجه به 
بســته بودن پنجره نقل وانتقاالتي اين 
تيم حق حضور در ليگ قهرمانان آسيا را 
نداشته اند اما باشگاه پرسپوليس اعتقاد 
دارد اين بازيكن ها قبل از بسته شــدن 
پنجره قرارداد خود را ثبت كرده بودند. 

ديروز باشگاه پرسپوليس با اعالم وصول 
نامه مربوط به كنفدراســيون آســيا 
اعالم كرد به زودي اليحه و مستندات 
خود را ارائه خواهــد داد. پيش از اين 
فدراسيون فوتبال ايران نيز اعالم كرده 
بود با توجه به جــذب بازيكنان جديد 
پرســپوليس در موعد مقرر و به شكل 
كامال قانوني، خطري از اين بابت نماينده 
فوتبال ايران را تهديــد نخواهد كرد. 
فدراسيون فوتبال قرار است در تنظيم 
اليحه و ارائه دفاعيات نيز به باشــگاه 
پرســپوليس كمك كند. در عين حال 
سايت عربستاني »سعودي اسپورت« در 

مطلبي عنوان كرده كه ياسر المسحل، 
رئيس اتحاديه فوتبال عربستان يكي از 
اعضاي كميته اي است كه به شكايت 
باشــگاه النصر از پرســپوليس ايران 
رســيدگي مي كند و در كمك به تيم 
عربستاني براي پيروزي در اين پرونده، 

مشاركت داشته است. 
به اين ترتيب دعواي پرســپوليس و 
النصر تبديل به دعواي فدراسيون هاي 
فوتبال 2كشــور شــده اســت. ياسر 
المسحل عربســتاني يكي از اعضاي 
كميته انضباطي AFC نيز هســت اما 
قرار شده او به همراه يوسف اليعقوبي 
بحريني در جلســه كميته انضباطي 
شــركت نكنند. هيچ نماينــده اي از 
اتحاديه فوتبال عربستان، فدراسيون 
ايران يا هر كشوري از غرب آسيا حق 
شــركت در جلســه تصميم گيري در 
مورد شــكايت النصر را ندارد. روزنامه 
الشرق االوسط عربســتان تأكيد كرده 
جلســه كميته رســيدگي به شكايت 
النصر با مشــاركت اعضاي شرق آسيا 
و به رهبري ليم كيا تانگ سنگاپوري و 
شين روي چيني برگزار خواهد شد. در 

همين حال اسكاي اسپرت عربستان 
نوشت استفاده تيم فوتبال پرسپوليس 
ايران از بازيكنان جديدش قانوني بوده 
و اعتراض باشگاه النصر رد خواهد شد. 
هوشنگ نصيرزاده، كارشناس حقوقي 
فوتبال در ايران نيــز همين عقيده را 
دارد. او ديروز به خبرگزاري هاي داخلي 

گفت: »پنجره پرســپوليس در ميانه 
نقل وانتقاالت بســته شــده؛ تا قبل از 
آن هر آنچه به ثبت رسانده غيرقانوني 
نيست و اگر مسائل حاشيه اي دخالتي 
در حكم نداشته باشد، شكايت النصر به 
جايي نخواهد رسيد. زيرا پرسپوليس 
در فرجه زماني كامــال قانوني قرارداد 

بازيكنانش را به ثبت رســانده و آنها را 
به قطر برده اســت.« نصيرزاده تأكيد 
كرده »اگر مسائل حاشيه اي دخالتي 
در حكم نداشته باشد...« و اين دخالت 
مسائل حاشيه اي دقيقا همان چيزي 
است كه هواداران پرســپوليس از آن 

واهمه دارند.

بهروز رسايلي| خبر اين است كه هيأت مديره استقالل روي 
سرمربيگري محمود فكري در اين تيم به اجماع رسيده و 
اگر باشگاه نساجي رضايت بدهد، مانعي در مسير حضور 
اين مربي روي نيمكت آبي پوشان وجود نخواهد داشت. 
فكري ركورددار بازي با پيراهن استقالل در طول تاريخ 
است؛ يك شخصيت سالم و كم هياهو كه پارسال نتايج 
بسيار خوبي در قائم شهر گرفت. با اين همه چند نكته در 

مورد حضور او در استقالل وجود دارد.
1  فكري اخيرا چالش هايي با هواداران استقالل داشته 
اســت. او پيش از آغاز دوبــاره ليگ برتر، جــزو معدود 
استقاللي هايي بود كه به صراحت گفت اگر قرار به عدم انجام 
بازي ها باشد، بايد پرسپوليس را به خاطر فاصله امتيازي 
زيادش با رقبا به عنوان تيم قهرمان معرفي كنند. اظهارنظر 

صادقانه فكري موجي از حمالت مجازي عليه او را به دنبال 
آورد. از اين منظر شايد حضور فكري در استقالل به منزله 
رويارويي او با بخشي از بدنه هواداران تندرو باشد. با اين همه 
آقاي مربي نبايد بترسد و به خاطر مشتي هوچي گر، سنگر 
را خالي كند. اتفاقا در مقابل اين قشر از هواداران، بايد از افراد 

معتدل و ميانه رو مثل فكري حمايت كرد.
2  اما فكري در اســتقالل مشــكالتي خواهد داشت. 
نخستين و مهم ترين دردســر او، همان مسئله اي است 
كه فرهاد مجيــدي را به زانو درآورد؛ ســايه ســنگين 
استراماچوني. بايد ديد آيا قاطبه هواداران استقالل اين بار 
از سرمربي تيم شان حمايت مي كنند يا باز قرار است بعد 
از هر باخت سراغ استراماچوني را بگيرند؟ فراموش نكنيم 
هنوز بسيارند مديراني كه با استفاده از نقطه ضعف هواداران 

استقالل، در مورد بازگشت استراماچوني، وعده سر خرمن 
بدهند. اما مهم اين است كه مردم در فراز و نشيب ها پشت 
فكري باشند. آيا امروز در استقالل چنين فضايي وجود 

دارد؟ درست نمي دانيم.
3  محمود فكري در حال عقد قرارداد با يك سرپرست 
موقت است؛ كسي كه معلوم نيســت چند وقت در اين 
منصب دوام خواهد آورد. اگر مدير بعدي چندان به فكري 
اعتماد نداشته باشد كار او ســخت خواهد شد. به عالوه 
پنجره هاي نقل وانتقاالتي باشــگاه بسته است و روشن 
نيست با شــروع ليگ بتوان از خريدهاي جديد استفاده 
كرد. خود خريدها هم چندان پرشمار نيستند و يكي دو 
تا از آنها حتي به خاطر شكايت باشگاه هاي مبدأ وضعيت 
نامعلومي دارند. اين مسئله را هم بايد به جمع مشكالت 

فكري اضافه كرد.
4   يكــي از بزرگ ترين امتيازات فكــري، عدم فعاليت 
چشــمگيرش در فضاي مجازي اســت. هر چقدر رصد 
مي كنيم، در اين فضا هيچ خبري براي بازيكنان و مخصوصا 
مربيان نمي بينيم. فكري اين نقطه ضعف بزرگ را ندارد؛ 
بنابراين در جريان التهابات قرار نمي گيــرد و با تمركز 

بيشتري كارش را ادامه خواهد داد.
5  در پايان اما الزم اســت توجه شــما را به بخشي از 
مصاحبــه روز پنجم مــرداد محمود فكري بــا يكي از 
روزنامه هاي ورزشي جلب كنيم. سرمربي وقت نساجي، 
70روز پيش در مورد حضورش روي نيمكت استقالل 
گفته بود: »اينطور نيست كه بخواهم تحت هر شرايطي و 
با هر اندازه دانش و تجربه روي نيمكت استقالل بنشينم، 

چون ممكن اســت خودم لطمه ببينم. من اگر بخواهم 
روزي سرمربي استقالل شوم به اين نگاه مي كنم كه آيا 
در حد و اندازه استقالل شــده ام يا نه؟ آيا آن قدر تجربه 
دارم كه بتوانم از پس استقالل برآيم؟ همه  چيز را درنظر 
مي گيرم. ضمن اينكه بايد تا قبــل از آن در ديگر تيم ها 
به خوبي نتيجه گرفته و به تجربه مناسبي رسيده باشم تا 
به سرمربيگري در استقالل فكر كنم. فقط از اين طريق 
است كه خودم را اليق مربيگري در استقالل مي بينم. بايد 
روزش برسد«. سؤال اين است كه آيا در اين 70 روز همه 
اين اتفاقات رخ داد؟ آيا تجربه اندوزي الزم صورت گرفت؟ 
آيا روز موعود به همين زودي رسيد؟ نمي دانيم، اما كاش 
فكري همانطور كه خودش تقبيح كرده بود، صرفا مقهور 

يك وسوسه جذاب نشده باشد.

 فينال پرسپوليس به خطر افتاد

  70 روز بعد؛ وقتش شد؟

  وحشت خبرنگاران از كروناي آرش ميراسماعيلي 
    ديروز اعالم شد تست كروناي رئيس فدراسيون جودو مثبت شده،      او  چند روز پيش بدون ماسك در جمع مديران ورزشي  و خبرنگاران حاضر شده بود

   كميته انضباطي AFC با حضور اعضايي از شرق آسيا درباره پرسپوليس تصميم خواهد گرفت
   اين كميته فعال    به پرسپوليس 48ساعت مهلت داده توضيحاتش را ارسال كند

  5 نكته در مورد حضور محمود فكري روي نيمكت استقالل

  اسپانيا
به خاطر كرونا و زيان مالي ناشي از ورزشگاه هاي خالي باشگاه ها 
نقل و انتقاالت پرسروصدا كم بود. رئال كه براي نخستين بار در 
40سال گذشته غيراز 2 پنجره نقل و انتقاالتي كه از خريد 
محروم بود، هيچ خريدي انجام نداد و حدود 200ميليون يورو 
هم بازيكن فروخت و ستاره هايي مثل بيل و خامس و اشرف 
را به راحتي از دست داد و تنها به بازگشت 3 بازيكن قرضي به 
نام هاي لونين، اودگارد و اودريوسوال رضايت داد. بارسلونا هم 
نتوانست بازيكنان مدنظر رونالد كومان را جذب كند اما در 
عوض مسي را راضي كرد يك فصل ديگر بماند. تنها »دست« 
مدافع راســت آمريكايي آژاكس براي كومان خريده شد و 
ممفيس و واينالدوم و اريك گارسيا در 3 پست مهاجم نوك، 
هافبك مركزي و دفاع وسط جذب نشدند. بارسا با مديريت 
عجيب بارتومئو تعدادي از ستاره هاي خود را به ثمن بخس يا 
رايگان از دست داد؛ بازيكناني مثل ويدال، سوارس، رافينيا و...

  رئال مادريد
ورودي: لونين، اودريوسوال، اودگارد )بازگشت از قرضي(

خروجي: بيل )تاتنهام قرضي(، خامس )اورتون(، مايورال 
)رم(، اشــرف )اينتر(، رگيلون )تاتنهام(، كوبو )قرضي به 
ويارئال(، رينير )قرضي به دورتموند(، سبايوس )قرضي به 

آرسنال( و...
  بارسلونا:

ورودي: پيانيچ )يوونتوس، معاوضه با آرتور ملو(، سرجينيو 
دست )آژاكس(، كوتينيو )بازگشت از قرضي(

خروجي: ويدال )اينتر(، راكيتيچ )ســويا(، سمدو )ولوز(، 
آردا )پايان قرارداد(، آرتور )يوونتوس(، سوارس )اتلتيكو(، 

كوكورال )ختافه(
  ليگ برتر

پنجره ليگ برتر از همه شلوغ تر بود. چلسي زخم خورده از 
محروميت در 2 پنجره نقل و انتقاالتي بيشترين و گران ترين 

خريدها را انجــام داد و البته گران تريــن خريدهاي فصل 
به خاطر كرونا تخفيف خورده بود و از سقف 80ميليون يورو 
عبور نكرد. منچستر با يك شكست خردكننده 6 بر يك  طول 
كشيد تا بفهمد نياز به خريد دارد و خريدهاي لحظه آخري 
انجام دهد. تاتنهام هم با مورينيو كه شهوت خريد بازيكن 
دارد گويي خودش از معامالت بازيكنــان درصد مي برد، 
خريد و فروش زيادي در تاتنهام داشــت و اســتون ويال و 
اورتون منطقي ترين خريدها را داشــتند و تركيب خود را 

تقويت كردند.
  چلسي

ورودي: ورنر )اليپزيش(، حكيم زياش )آژاكس(، ســار 
)نيس(، بن چيلول )لستر(، تياگو سيلوا )پاري سن ژرمن(، 

ادوارد مندي )رن(، كاي هاورتز )لوركوزن(
خروجي: پدرو )رم(، باركلي )قرضي به استون ويال(، ويليان 
)آرسنال(، باتشوايي )قرضي به كريستال پاالس(، باكايوكو 

)قرضي به ناپولي(، لوفتوس چيك )قرضي به فوالم(
 آرسنال 

ورودي: پارتي )اتلتيكو(، گابريل مــاگاالش )ليل(، پابلو 
ماري )فالمنگو(، ســدريك سوارش )ســاوتهمپتون(، 

سبايوس )رئال(
خروجي: ميخيتاريان )رم(، اميليانو مارتينس )استون ويال(، 

گندوزي )قرضي به هرتا برلين( و توريرا )قرضي به اتلتيكو(
  ليورپول

ورودي: ژوتا )ولوز(، تياگو آلكانتارا )بايرن(، ســيميكاس 
)المپياكوس(

خروجي: لووزن )زنيت(، الالنا )برايتون(، كاريوس )يونيون 
برلين(

  منچستريونايتد
ورودي: فان دبيك )آژاكس(، كاواني )پاري ســن ژرمن(، 

ايگالو )شانگهاي(، الكس تلس )پورتو(

خروجي: الكسيس سانچس )اينتر(، آندرس پريرا )التزيو 
قرضي(، دالوت )ميالن قرضي(، اسمالينگ )رم قرضي(

   منچسترسيتي
ورودي: روبن دياز )بنفيكا(، فران تورس )والنســيا(، آكه 

)بورنموث(، پابلو مورنو )يوونتوس(
خروجي: سانه )بايرن(، داويد سيلوا )سوسيداد(، اوتامندي 

)بنفيكا(، آنجلينو )اليپزيش(، براوو )آزاد(
 تاتنهام

ورودي: هويبيرگ )ساوت همپتون(، جو هارت )برنلي(، 
دوهرتي )ولوز(، رگيلون )رئال(، كارلوس وينيسيوس )بنفيكا 

قرضي( و بيل )رئال قرضي(
خروجي: فرتونگن )بنفيكا(، فويث )قرضي به ويارئال( و 

يك سري بازيكن گمنام كه عمدتا آزاد شدند
  بوندس ليگا

در آلمان بايرن مونيخ چند بازيكن خوب از دست داد؛ ازجمله 
تياگو كه خيلي به آنها در ليگ قهرمانان كمك كرد و خاوي 
مارتينس كه بــراي دومين بار عامل قهرماني ســوپرجام 
اروپا بود. آنها نتوانســتند به روال سال هاي قبل خوب هاي 
بوندس ليگا را جــارو كنند و بازيكناني مثــل هاورتس يا 
ورنر را از دســت دادند اما در روز آخر بايرن موفق شد چند 
ورودي مفيد داشته باشد. دورتموند هم كه باز سراغ قرض 
 گرفتن جوان هاي آينده دار از تيم هاي بزرگ رفت تا عنوان

 نايب قهرماني اين فصل را هم بتواند تضمين كند. دورتموند 
اين بازيكنان را به خدمت گرفت ورودي: مونير )پاري سن 

ژرمن(، رينير )قرضي از رئال(، جود بلينگام )بيرمنگام(.
  بايرن مونيخ

ورودي: سانه )منچسترسيتي(، داگالس كاستا )قرضي از 
يوونتوس(، چوپوموتينگ )پاري سن ژرمن(

خروجي: تياگو )ليورپول(، كوتينيو )پايان قرارداد قرضي(، 
پريشيچ و اودريوسوال )پايان قرارداد قرضي و بازگشت به اينتر 

و رئال(، خاوي مارتينس )بيلبائو(
  ايتاليا

در ايتاليا هــم برخالف رفت وآمدهاي زياد و پرســروصدا 
و پرهزينه 2فصل اخير، اتفــاق زيادي رخ نــداد و در حد 

جابه جايي هاي غول آسا نبود.
  يوونتوس

ورودي: آرتور ملو )بارسلونا(، واتسون مك كني )شالكه(، 
موراتا )آتلتيكو قرضي(

خروجي: ايگواين و ماتوييدي )انتقال آزاد به اينتر مايامي، 
تيم ديويد بكام(، داگالس كاستا )قرضي به بايرن(، پيانيچ 

)بارسا(
  اينتر

ورودي: ويدال )بارســلونا(، كوالروف )رم(، اشرف )رئال(، 
قرارداد قرضي بارال و الكسيس و سنسي هم قطعي شد

خروجي: گودين )كالياري(، ايــكاردي )قطعي به پاري 
سن ژرمن(
  ميالن

براهيم دياس از رئال قرضي گرفته شد و قرارداد زالتان و ربيچ 
هم تمديد شد و غيراز سوسو خروجي خاصي هم نداشتند.

  فرانسه
ليون با بارسلونا و آرســنال مبارزه كرد و موفق شد 2 ستاره 
خودش يعني ممفيس ديپاي و حســام عــوار را نگه دارد. 
پاري سن ژرمن مثل ســابق ريخت و پاش نكرد و به خاطر 
فيرپلي مالي نتوانست بازيكن زيادي بخرد و بيشتر به صورت 
قرضي وارد بازار شد. آنها احتماال فصل آينده امباپه را به رئال 
خواهند فروخت. آنها موفق شدند با ايكاردي قرارداد قطعي 
ببندند، رافينيا و مويزه كين را از بارسا و اورتون قرض گرفتند 
و الساندرو فلورنتزي هم از رم قرض گرفته شد. اين بازيكن در 
والنسيا بازي مي كرد. خروجي ها: مونير )دورتموند(، تياگو 

سيلوا )چلسي(، چوپوموتينگ )بايرن(، كاواني )منچستر(.

 پنجره بسته شد
   بررسي همه نقل و انتقاالت مهم باشگاه هاي بزرگ اروپايي

پنجره نقل و انتقاالتي بيشتر ليگ هاي اروپايي ساعت 1:30بامداد دوشنبه به پايان رسيد و تنها ليگ برتر پرتغال 
تا كمتر از 20روز ديگر پنجره قانوني اش باز است. در آخرين روز نقل و انتقاالت اتفاقاتي رخ داد كه مهم ترين آن 
جدا از انتقال آزاد كاواني به منچستر كه يك اتفاق قابل پيش بيني اما انتقالي مهم بود، آزاد كردن رقم بند فسخ 
قرارداد توماس پارتي از اتلتيكو مادريد توسط آرسنال بود كه احتماال اين كار رابطه بين دو باشگاه را تيره خواهد 
كرد. آرسنال بدون اطالع باشگاه اسپانيايي اقدام به اين كار كرد و در آخرين لحظات مهلت قانوني دست ديه گو 
سيمئونه را در انتخاب تركيب بست. سرمربي آرژانتيني مي خواست توريرا، هافبك دفاعي اروگوئه اي آرسنال 
را كه همين پريشب قرضي و با بند خريد اختياري 21ميليوني به خدمت گرفت، در كنار توماس پارتي در پست 
هافبك دفاعي بازي بدهد و حاال بايد از همان كوكه در اين پست استفاده كند يا تغيير سيستم بدهد. دستمزد 

پارتي در آرسنال هفته اي 250هزار پوند و قراردادش چهارساله با آپشن يك سال اضافه خواهد بود.

مهلت 10روزه شيخ به استقالل
درحالي كه استقاللي ها براي به خدمت گرفتن سرمربي جديد در كش وقوس 
هستند، شايعه جدايي گلزن خارجي و آقاي گل آنها هم هر روز پررنگ تر از روز 
قبل به گوش مي رسد. شيخ دياباته از مؤثرترين بازيكنان استقالل و چهره اول 
اين تيم در خط حمله است. جدايي او مي تواند ضربه بزرگي به استقالل بزند و 
اخبار اخير درخصوص او حسابي هواداران اين تيم را نگران كرده است. دياباته 
بعد از پايان رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا و حذف استقالل از اين مسابقات 
ديگر به ايران برنگشت و دوحه را به مقصد پاريس ترك كرد تا چند روزي كنار 
خانواده اش باشد. البته او مطالباتي از استقالل دارد كه مشخص است اگر اين 

پول پرداخت نشود، مهاجم اهل مالي ديگر به ايران برنمي گردد.
دياباته دوشنبه شب درباره مطالبات 370هزار دالري اش ايميلي به باشگاه 
استقالل زد و فرصتي را براي مديران تعيين كرد. مديربرنامه هاي دياباته 
در اين ايميل 10روز ديگر به استقاللي ها فرصت داده تا پولش را پرداخت 
كنند و در غيراين صورت احتمال فسخ يكطرفه قرارداد اين بازيكن زياد 
است. مهلت استقالل براي پرداخت طلب دياباته روز يكشنبه يعني يك 
روز بعد از پايان ليگ قهرمانان آسيا در منطقه غرب بود. مسئوالن استقالل 
نيز در آخرين جلسه هيأت مديره تامين منابع مالي براي پرداخت طلب 
دياباته را در دستور كار قرار دادند. اما حاال فرصت دوباره و 10روزه اي كه اين 
ستاره گلزن براي آنها تعيين كرده مي تواند شرايط را براي مديران باشگاه 
بهتر كند و به آنها زمان خواهد داد تا پول دياباته را فراهم كنند. از طرفي 
گفته مي شود شيخ 2 پيشنهاد وسوسه انگيز از عربستان و قطر دارد و تعلل 
استقالل قطعاً اتفاقات تلخي را براي اين تيم رقم خواهد زد. هيأت مديره 
استقالل و سرپرست موقت اين باشگاه كه روزهاي پرمشغله اي را سپري 
مي كنند بايد فراهم كردن پول دياباته را هم در راس برنامه ها بگذارند تا 

بتوانند از رفتن اين مهاجم باارزش جلوگيري كنند.

متهم بي نظمي هاي ليگ كشتي كيست؟
عبدالمهدي نصيرزاده رئيس سازمان ليگ هر روزسورپرايز جديدي براي 
اهالي كشتي دارد. بعد از حضور پرحاشيه استقالل در ليگ برتر، تخلف در 
ثبت قرارداد كشتي گيران، اين بار24 ساعت مانده به آغاز مسابقات گروه 
ب ليگ، تيم هايي وارد جدول شدند كه در قرعه كشي شركت نكرده بودند. 
ديروز مســابقات گروه ب آغاز شــد و يك روز قبل از وزن كشي به اترك 
خراسان شمالي  اجازه داده شد، تيم بدهد. چند روز پيش هم تيم چسب 
رازي به جدول اضافه شــد. اين تيم هم در قرعه كشــي حضور نداشت.  
سازمان ليگ و در صدر آن نصيرزاده  توضيح نداده كه اين تيم ها چطور به 
يكباره به جدول اضافه شدند. هر چند او بعد  از حضور يكباره استقالل در 
ليگ گفته بود اين تيم امتياز درياچه اروميه را خريده است.نظر بعضي ها 
اين است كه وقتي كشــتي ليگ دســته يك و 2 ندارد، چطور مي شود 

امتيازي بين 2 تيم جابه جا شود؟
اين فصل تيم ها سر كشتي گيران هم به مشكل خوردند. جدال استقالل 
و هيات كشتي قائمشهر بر ســر 2كشــتي گيري بود كه بعد از انحالل 
درياچه اروميه بــا هر دوي اين  تيم ها قرارداد بســته بودند. در اين دعوا، 
كميته انضباطي به نفع استقالل راي داد بدون اين كه محروميتي براي 
كشتي گيران در نظر بگيرد. اختالف پاس و استقالل هم سر محمدباقر 
يخكشي بود. اين كشتي گيرســرباز بود و طبق قانون بايد با تيم نظامي 
ستارگان در ليگ حاضر مي شد ولي چطور سازمان ليگ قرارداد كشتي گير 
سرباز را با يك تيم غيرنظامي ثبت كرده بود؟ يا علي سوادكوهي كه سرباز 
است و با تيم هيات كشتي قائمشهر قرارداد امضا كرده و پولش را هم گرفته 

است چطور در اردوي تيم استقالل حضور دارد؟

كوتاه تر از گزارش

»خدا به ما رحم كند«، اين واكنش ها به خبر مثبت بودن تســت 
كروناي آرش ميراســماعيلي بــود. افرادي كه روزهاي گذشــته 
ميراسماعيلي، رئيس فدراسيون را بدون ماســك ديده و با او هم 
صحبت  شده بودند، از اين خبر شوكه شده اند. اين خبر بيشتر براي 
كساني نگران كننده است كه روز شنبه با ميراسماعيلي رودررو شده 
بودند. شنبه محمدباقر نوبخت، معاون رئيس جمهوري در كميته 
ملي المپيك با رئيسان كميته هاي ملي المپيك و پارالمپيك، وزير 
ورزش و رئيسان فدراسيون هاي ورزشي جلسه داشت. ميراسماعيلي 
كه يكي از حاضران در اين نشست بود، هرچند با ماسك وارد جلسه 

شــد اما بعد از دقايقي ماسكش را برداشــت. عليرضا دبير، رئيس 
فدراسيون كشــتي نزديك ترين فرد به او بود. ميراسماعيلي بعد از 
جلسه هم با خبرنگاران هم  كالم شد، با بعضي ها خوش و بش كرد و 
با يكي هم ، هم مسير شد. همه اين افراد هرچند ماسك داشتند اما 
نگران هستند كه نكند ميراسماعيلي ويروس را به آنها هم انتقال داده 
باشد. در جلسه روز شنبه همه به صورت هايشان ماسك داشتند اما 
عكس هايي كه خود سايت كميته ملي المپيك از اين نشست منتشر 
شده، نشان مي دهد غيراز ميراسماعيلي افراد ديگري هم ماسكشان 
را برداشته اند. رضا صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك، مسعود 

سلطاني فر، وزير ورزش، طاهره طاهريان، نايب رئيس كميته ملي 
المپيك، پيمان فخري، رئيس مركز نظارت بر تيم هاي ملي كميته 
ملي المپيك و رضا قراخانلو رئيس آكادمــي ملي المپيك بدون 
ماسك ســخنراني كردند. خبرنگاراني كه بيشــتر روزهاي هفته 
مجبور هستند در جلسات، نگران افتتاحيه ها و رونمايي ها حضور 
داشته باشند، بيش از همه نگراني سالمتي َ خودشان هستند. آنها 
بارها معترض شده اند كه چرا كميته ملي المپيك و وزارت ورزش 
در وضعيت قرمز شهر تهران اصرار به برگزاري همه برنامه ها دارند 

اما به نتيجه اي نرسيده اند.

كمك قلعه نويي به نيمكت استقالل؟
فكري ديروز در تمرين نساجي حاضر شد و در جلسه با 

مديران اين باشگاه به توافقي دست نيافت
در فاصله 24روز تا آغاز ليگ برتر، استقالل همچنان تنها تيمي است كه 
سرمربي ندارد. ديروز در اين باشگاه همه منتظر جلسه محمود فكري با 
مديران نساجي بودند كه اين جلسه خروجي خاصي نداشت و توافقي ميان 
طرفين حاصل نشد. استقالل محمود فكري را براي نيمكتش انتخاب 
كرده و فكري با نساجي قرارداد دارد. درباره قيمتي كه باشگاه نساجي روي 
رضايتنامه فكري گذاشته، ابتدا صحبت از رقم 4ميليارد تومان بود و بعدا 
اين رقم در برخي از رسانه ها به 7ميليارد هم رسيد! يعني آبي ها كه مدت ها 
به دنبال استراماچوني و الكس نوري بودند حاال بايد 7ميليارد خرج كنند 
تا محمود فكري روي نيمكت شان بنشيند. اما روايت ديگري هم هست 
كه از وجود يك بند در قرارداد اين مربي مي گويد. گويا در قرارداد فكري با 
نساجي قيد شده كه اين مربي مي تواند 5برابر مبلغي كه از نساجي گرفته 
را به اين باشگاه بپردازد و جدا شــود. فكري هم بابت هدايت نساجي در 
يك سوم پاياني فصل گذشته 200ميليون تومان دريافت كرده كه 5برابر 
اين مبلغ مي شود يك ميليارد تومان. اين رقمي است كه استقاللي ها قطعا 
به پرداخت آن راضي اند اما نساجي راضي نيست و مي گويند منظور از اين 
بند پرداخت 5برابر كل قرارداد بوده، نه 5برابر 200ميليون تومان.محمود 
فكري صبح ديروز در ورزشگاه كارگران بر سر تمرين نساجي حاضر شد و 
بعد از آن در جلسه اي با مدير و مالك باشگاه نساجي شركت كرد تا شايد 
رضايت آنها را براي جدايي جلب كند. اما اين جلسه بي نتيجه به پايان رسيد 
و حاال استقاللي ها به دنبال راهكار بعدي هستند. شايد هم رفاقت قديمي 
ميان امير قلعه نويي و مالك باشگاه نساجي به كمك استقاللي ها بيايد و 
ژنرال بتواند رضايتنامه فكري را از دوست صميمي اش حداديان بگيرد. به 
هر حال اين موضوع دير يا زود بين 2تيم حل خواهد شد؛ يا با رفاقت مالك 
و ژنرال، يا با پادرمياني مقامات مسئول وزارتخانه، و يا با پرداخت چند فقره 
چك، شبيه همان چك هايي كه پرسپوليس بابت يحيي به شهرخودرو داد 

و كسي نفهميد باالخره پاس شدند يا نه!
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   تهران محيط زيستي دوست دارم
حامد مظاهريان- معاون برنامه ريزي، توســعه شهري و امور 
شوراي شهرداري تهران: دوست دارم تهران شهري مبتني بر 
ارزش هاي محيط زيستي باشد. تهران از گذشته تا كنون طبيعت 
و كوه هاي زيبا داشته كه اين روزها كمتر ديده مي شوند. آلودگي، 
شــهر تهران را بلعيده و زيبايي ها را پنهان كرده است. دوست 

دارم چون گذشته تهران با قنات ها، كوه ها و طبيعت زيبايش معرفي شود. براي اين كار كافي 
است ارزش هاي زيست محيطي را بدانيم و از نابودي طبيعت جلوگيري كنيم تا يك بار ديگر 

اميد به تهران بازگردد.

   شهري پراز عشق و محبت و دوستي
لوريس چكناواريان- آهنگساز و رهبر اركستر: تهران اين 
روزها عشق، محبت و دوستي كم دارد. مردم اين شهر در 
مشكالت زندگي غرق شــده اند و مسائل مختلف شرايط 
روحي و رواني شــهروندان را تحت تاثير قرار داده است. 
اين مشــكل در بين اعضاي خانواده هم ديده مي شود و 

باعث تأسف است. كاش از اين بحران ها گذر كنيم و شاهد تهراني مملو از محبت و عشق 
باشيم. درست مانند سال هاي خيلي دور كه همسايه ها با هم مهربان بودند و به هم عشق 

مي ورزيدند. ياد تهران كودكي هايم به خير!

   آسمان تهران آبي شود
مريم يوسفيان- شهروند: اين روزها حال آسمان شهر خوب نيست. 
همه  چيز خاكستري شده است و ديگر خبري از خنده و شادي در 
كوچه و پس كوچه هاي تهران نيست. حتي پرنده ها هم از پايتخت 
كوچ كرده اند و تعداد كمي از آنها در آســمان پرواز مي كنند. هر 
چند پس از همه گيري بيماري كرونــا رفت وآمدها با خودروهاي 

تك سرنشين محدودتر شده، اما همچنان آسمان دود گرفته است و خبري از ابرهاي سفيد نيست. 
كاش مي شد يك بار ديگر آســمان آبي رنگ تهران را ديد. آبي زيبايي كه نويد پاكي مي داد و با 

تماشاي آسمان  براي لحظاتي غصه ها و مشكالت روزمره زندگي را فراموش مي كرديم.

   شنيدن آواز چكاوك ها
سحر غفوري- نويسنده: تهران ساختمان هاي بلند و غول پيكر نمي خواهد. آواز 
چكاوك مي خواهد. عطر ياس مي خواهد و نسيمي كه سرزده از راه برسد. تهران 
خيابان هاي پرســروصدا از قهقهه مردمي مي خواهد كه دست هايشان شبيه به 
زنجيرند. گل هاي داوودي و الله هاي سرخ مي خواهد كه شعر مي خوانند، كه رنگ 
مي شوند و جان تازه مي دهند به كوچه هاي نم گرفته شهر. تهران آدمك هاي آزاد و 

خندان مي خواهد؛ كودكاني كه نه از اجبار، كه از سر عشق كار مي كنند، قصه مي شوند و غصه هايشان از نقطه هم 
كوچك تر است. اين شهر آباد مي شود. دير يا زود همان مي شود كه بايد باشد. همان كه سال هاست آرزويش را 

نوشته ام، نقشش را كشيده ام و برايش شعر سروده ام.

   شهر بدون زباله
احمد شريفي- پاكبان: مردم اصالً مراعات نمي كنند و زباله ها 
را كف خيابان ها مي ريزند. شهرداري در هر نقطه كه الزم بوده 
سطل قرار داده است، اما مثل اينكه برخي از شهروندان هنوز 
ياد نگرفته اند جاي زباله داخل سطل است. براي كساني كه 
در تهران متولد شده، رشد كرده اند و زندگي مي كنند دل 

كندن از اين شهر شلوغ و آلوده سخت است. من دوست دارم شهري كه اينقدر دلبسته اش 
هستم، بدون زباله باشد. اين روزها به هرجايي كه نگاه مي كنيم، زباله مي بينيم و اين اصاًل 

برازنده پايتخت نشينان نيست.

   تهران نياز به نظم دارد
ســيد رضا مهدوي- متخصص اعصاب و روان: 
هر شهري براي اينكه دوست داشتني شود، نياز 
به نظم دارد. هر جايــي كه از قانون نظم پيروي 
شود، اتفاقات خوبي رخ مي دهد. به عنوان يك 
شهروند دوست دارم در شهري زندگي كنم كه 

نظم و ترتيب داشته باشد و مردمانش از قوانين وضع شده در تمام زمينه ها 
پيروي كنند. در چنين شهري حتماً آرامش ايجاد مي شود و ساكنان هم حس 

امنيت خواهند داشت.

   شهر بدون كودكان كار
سهيل سمناني نژاد- شهروند: تورق تاريخ تهران، پايتخت 
ايران زمين، نشــان مي دهد در هيچ دوره اي به اين اندازه 
كودكان كار در خيابان ها پرسه نمي زدند. كودكاني كه هنوز 
به سن كار و ورود به بازار اقتصادي نرسيده اند، اما به اجبار 
مخارج خانواده را تأمين مي كنند. دوست دارم تهران به شهر 

بدون كودك كار و زباله گرد تبديل شود. شهري كه همه امكاناتش عادالنه در ميان جمعيتش 
تقسيم شود و شاهد تبعيضات نباشيم. تصور چنين تهراني، حتي براي دقايقي در ذهن هم، 

مي تواند حال ساكنان اين شهر بزرگ كشور را خوب كند.

   رعايت نظم و قانون  در تهران
حميدرضا كيهان- شهروند: اين روزها مسائل و مشكالت زيادي در تهران وجود دارد. من به عنوان كسي 
كه سال هاست در اين شهر زندگي مي كند، دوست دارم تهران به شهر نظم و قانونمداري تبديل شود. اين 
روزها بخشي از شهروندان به قانون احترام نمي گذارند و بي تفاوت از كنار حقوق يكديگر مي گذريم و اصاًل 
اهميت نمي دهيم. اگر اقدامات الزم براي اجراي قانون در تهران انجام شــود، حتمًا اين شهر زيبا به مكان 

بهتري براي زندگي تبديل مي شود.

   دسترسي برابر به امكانات
حميد گلي- بازيگر: تهران مانند همه شهرهاي دنيا نيازمند استانداردهايي است. پايتخت ايران شهر كوچكي نيست و شاهد 
تنوع مليت براساس مهاجرت در آن هستيم. بنابراين، خواسته يا ناخواسته شاهد بروز برخي مشكالت در آن خواهيم بود. براي 
رفع معضالت ايجادشده، ازجمله حجم ترافيك، افزايش توليد زباله و زياد شدن ذرات آالينده هوا، بايد همگي همت كنيم. در 
كنار اين مسائل، ظرفيت هايي در تهران وجود دارد كه قطعاً در شهرهاي ديگر نيست و به همين دليل در كنار همدلي و همراهي 

مردم، دوست دارم همه امكانات اين كالن شهر در دسترس همه مردم به طور برابر قرار بگيرد.

   حكمروايي عادالنه در شهر
شهاب الدين كرمانشاهي- استاد دانشگاه: تهران شهري متعلق به همه مردم است. 
همه كساني كه در آن  زاده شده، بزرگ مي شوند و زندگي مي كنند. حال و هواي گذشته 
تهران بسيار دلنشين بود و وقتي پاي صحبت بزرگ ترها مي نشينيم و از روزگاران 
گذشته مي گويند، تصور چنين شهري با اين همه زيبايي و همدلي و مهرباني برايمان 
سخت است. دوست دارم تهران مانند ســال هايي كه اين روزها به خاطره تبديل 

شده اند، شهري آرام باشد. دوست دارم در شهرم انصاف موج بزند. 2خصيصه كه زمينه اتحاد و همبستگي را فراهم 
مي كند و اگر اينگونه شود، تهران مدينه فاضله مي شود. عادل و منصف بودن كار سختي نيست. كافي است حاكمان 

به عدالت و انصاف حكمروايي كنند؛ زمينه براي عادل و منصف بودن مردم فراهم مي شود.

   تهران بدون كمبود
مرتضي آقايي- شهروند: تهران دوست داشتني است. شهري كه 
در كنار همه شلوغي ها و آلودگي ها، نمي توان از آن دل كند. اين 
شهر كمبودهايي دارد كه اگر رفع شوند قطعاً شهري محبوب براي 
همگان مي شود. دوست دارم حمل ونقل تهران سريع، پيشرفته و 
اصولي باشد. وقتي از اتوبوس استفاده مي كنيم دغدغه و نگران 

تلف شدن وقتمان نباشيم. زماني كه وارد ايستگاه مترو مي شويم دلهره خراب شدن قطار و ماندن 
در تونل تمام وجودمان را نگيرد. وقتي به پارك مي رويم نگران رويدادهاي تلخ و ناگوار نباشيم. 

خالصه دوست دارم تهران بدون كمبود و مملو از زيبايي ها باشد.

   تهران بهشت برين شود
اعظم مهديزاده- رئيس انجمن سازمان ورزش بانوان معلول: دوست دارم تهران 
حقيقتاً بهشت برين باشد. بهشتي متعلق به همه مردمي كه در آن ساكن هستند. 
دوست دارم وقتي از خانه بيرون مي آيم همه  چيز در دسترس باشد و همه برابر 
باشند. اين روزها امكانات متعلق به عده اي خاص است و اقشار معلول، هرچند 
اقليت باشند، از حداقل امكانات بي بهره اند. اين روزها حال تهران خوب نيست 

و همين حال بد به مردم و به ويژه معلوالن هم منتقل مي شود. خانه نشيني و انزوا و افسردگي توان يابان نتيجه 
خوش نبودن حال تهران است. وقتي نمي توان به امكانات شهري و رفاهي دسترسي داشت، نفس كشيدن 

در شهر سخت مي شود و دشوار.

   شهري شاداب و سرسبز
مهدي قلي نسب- موزيسين: تهران شهري است كه با تاريخ ايران زمين 
گره خورده است و شهرت آن جهاني  است. به زندگي كردن در تهران 
افتخار مي كنم و دوست دارم اين شهر چون گذشته سرسبز و شاداب 
باشد. اين روزها سرسبزي تهران به دليل خشك شدن درختان در معابر 
عمومي و قد كشيدن برج هاي چندين طبقه كم شده است و هر روز هم 

كمتر مي شود. در تابستان سايه كمي مي توان براي استراحت يافت و در پاييز هم از برگ هاي هزاررنگ 
خبري نيست. دوست دارم شادابي گذشته به كالن شهر تهران برگردد و زندگي در محيط شاداب و 

امن و البته رو به توسعه و پيشرفت را تجربه كنيم.

   بازگشت آرامش به شهر
حميد جوكار- شهروند: تهران از گذشته تا كنون دستخوش تغييرات زيادي 
شده است. شهر خلوت و تميز و به دور از آلودگي و قيل و قال، اكنون به شهر 
شلوغ و پرازدحام تبديل شده است. وقتي از تهران سخن گفته مي شد، همه 
دلشان براي تماشاي چنارهايش لك مي زد. امروز چنارها خشك شده اند 
و ديگر كسي دلش براي تهران تنگ نمي شود. دوست دارم شهر من چون 

گذشته تميز و به دور از دود و آلودگي باشد. دوست دارم باز هم در هواي پر از اكسيژن نفس بكشم. دوست 
دارم چشم هايم را ببندم و در ســكوت و آرامش صداي پرواز و نغمه پرندگان را بشنوم. دلم مي خواهد 

بي دغدغه ساعت ها زير نور مهتاب در خيابان ها قدم بزنم.

   محبت در ميان مردم موج بزند
مهدي اميني- شهروند: تهران در گذشته شــهر نبود. مانند يك كانون 
خانواده يا دايره فاميلي بود كه همه همسايه ها يكديگر را مي شناختند و 
در غم و شادي با هم شريك مي شدند. دلم براي آن روزها تنگ شده است. 
روزهايي كه همسايه ها نزديك تر از فاميل بودند و همسايه از حال همسايه 
خبر داشت. دوست دارم محبت چون گذشته در ميان مردمان شهر تهران 

موج بزند و دستگيري از همنوعان را فراموش نكنند. دوست دارم لبان مردم بخندد و ديگر كسي غم و 
اندوهي در دل نداشته باشد. دوست دارم تهران به شهر دوستي، همدلي، مهرباني و مهرورزي تبديل شود 

و يك بار ديگر شاهد احترام به يكديگر باشيم.

   شهر آرماني آرزوست
سيدمحمود محمدي- حقوقدان: تهران، پايتخت زيباي كشورمان است؛ شهري 
پر از هياهو، اما دوست داشتني. هر چند در ســال هاي اخير به دليل برخي از 
مشكالت و معضالت از محبوبيت اين شهر كاسته شده است، اما تهران همچنان 
تهران و پايتخت است. من دوست دارم تهران شهري كه سال هاي زيادي از عمر 
خود را در آن زندگي كرده ام، چون گذشته هاي دور در زيبايي بناها، معماري 

چشم نواز، نظم حاكم بر ترافيك و رعايت قوانين توسط عابران پياده و رانندگان وسايط نقليه سرآمد باشد و 
حاكميت با برنامه مدون و اصولي حاشيه نشيني، تكدي گري و معتادان متجاهر را به گونه اي ساماندهي كند تا 

چهره تهران بيش از پيش زيبا و زيباتر شود.

   تهران هميشه خلوت باشد
مرضيه برومند- بازيگر، نويسنده و كارگردان: دوست دارم تهران 
هميشــه مانند صبح روزهاي جمعه خلوت و به دور از شلوغي و 
ازدحام باشد. اين روزها خيابان ها پر از جمعيت و ماشين است و 
چهره زيباي اين شهر ديده نمي شود. آرزو دارم تهران به شهري 
تبديل شود كه بتوان در آن قدم زد و از هواي تميز لذت برد. فصول 

مختلف زيباي هايي دارد كه در آلودگي، شلوغي و ترافيك گم شده اند و مانند گذشته از طبيعت 
زيباي بهار، تابستان، پاييز و زمستان نمي توان لذت و بهره برد. به اميد تهراني خلوت با آسماني 

پاك و پياده روهاي مناسب.

تهران با كوه دماوند و برج آزادي اش شناخته 
 هفته
مي شود و ســاختمان هاي بلندمرتبه اي كه تهران

نمادشان برج ميالد اســت؛ شهري با كلي 
امكانات رفاهي، درماني، آموزشــي، ورزشي، فرهنگي و 
اجتماعي. تهران 2277پارك دارد و 126سينما، 200موزه 
بزرگ و كوچك و كافه هاي بســيار. حتي در اين شــهر 
مي توان جنگل را در ســرخه حصار ديد و براي تماشاي 
حيوانات به باغ وحش رفت. با همه اين امكانات و ظرفيت ها، 
تهران بدون مردم هيچ معنا و مفهومــي ندارد. اگرچه 
پايتخت ايران هنوز از نظر فضاهاي آموزشي فقير به حساب 

مي آيد و سرانه فضاي سبزش در برخي از محله ها ناچيز 
اســت، اما با همه اينها تهــران قد و قــواره اي در ابعاد 
كالنشهرهاي مهم دنيا پيدا كرده و مشكالتش نيز در حد 

آنهاست.
با همه اينها تهران هويتي دارد كه بســياري از شهرهاي 
بزرگ دنيا ندارند؛ هويتي كه از رفت وآمدها، حادثه ها و 
بناهاي شــكل گرفته و البته توسط مردم ناشي مي شود. 
واقعيت آن است كه اســاس شهر شهروندان هستند كه 
زمينه را براي توسعه و پيشرفت شهرها فراهم مي كنند. 
شهر بســتري براي زيست اســت و براي تبديل آن به 
زيستگاه مطلوب بايد آرزوهاي شهروندان براي داشتن 
شهري آرماني شنيده شــود. مثل آرزوهايي كه در زير 

مي خوانيد.

به مناسبت هفته تهران، ساكنان اين كالنشهر ايران، فارغ از هر پست و مقام 
در مورد آرمان هايشان از اينكه دوست دارند تهران چگونه باشد، گفته اند

يك تهران و هزاران آرزوي ما

زينب زينال زاده
خبر نگار

ترانه يلدا
شهرساز و فعال اجتماعي

ترانه شهر

روي پياده روهاي خيابان 30 تير

مي نويســم، زيرا جان من هــر روز روي 
پياده روهــاي خيابان محل ســكونتم، 
خيابان سي تير در مركز شهر تهران، در 

معرض خطر تصادف با موتورسيكلت قرار مي گيرد.
اينجا با اينكه خيابان اديان ناميده شده و به خاطر جاذبه هاي تاريخي 
و توريســتي اش مركز توجه ايراني و خارجي است، اما موتورسواران، 
بدون ذره اي مالحظه، مركب شان را در پياده روهاي خيابان مي رانند. 
با سرعتي كه تعجب برانگيز است! و من از خود مي پرسم: » آخر چرا 
پياده ها بايد با وحشت از برخورد با موتوري از خانه بيرون آيند؟ چرا 
مركز شــهر تهران بايد به صحنه كارزار خاموش بين پياده و موتوري 
تبديل شود؟« انتظار مي رود كه وقتي كسي سوار بر موتورسيكلت به 
پياده رو وارد مي شود، الاقل مواظب پياده ها باشد و آهسته براند. حال 
جان من هيچ!.. اين رفتارها واقعا شوخي نيست. و به بيان عوامانه، يك 
آبروريزي تمام عيار است. و بدتر آنكه، با وجود شكايت هاي حضوري ما 
به پليس  راهور كه اداره آن در همين خيابان واقع است، هيچ اقدامي 
توســط پليس راهنمايي و رانندگي براي جلوگيري از اين وضعيت 

صورت نمي گيرد.
با اينكه در اين زمينه تخصصي ندارم، در پي علت يابي برآمدم و نگاهي، 
هر چند سرسري، به آمار و تحقيقات انجام شده در اين حوزه انداختم. 
بر پايه گزارش سازمان جهاني بهداشــت، در ايران حوادث ترافيكي 
شايع ترين علت مصدوميت و دومين علت مرگ ومير است. براساس 
آمار سازمان بهداشت جهاني، ســاالنه 5,6ميليون نفر از مرگ ومير 
غيرطبيعي و غيرعمد مي  ميرند كه 65درصد آن مربوط به تصادفات 
جاده  اي است. ايران با داشــتن رتبه  صدم جمعيت جهان، يك چهلم 
تصادفات دنيا را داراســت.  نيمي از قربانيان اين آمار، عابران پياده، 
دوچرخه سواران و موتورسيكلت ســواران بوده اند. طبق آمار پزشكي 
قانوني در روزنامه همشهري تيرماه امسال، حدود 3700موتورسوار 
در سال گذشته جان خود را در تصادف از دست داده اند، كه اين رقم 
21,8درصد تلفات حوادث رانندگي بوده است. و بيشتر آن نيز مربوط 
به استان تهران بوده است. در تهران همه موتورسواران عجله دارند و 
تحمل ترافيك را ندارند، پس در ســاعت هاي شلوغي خيابان خيلي 
راحت مي رانند به پياده رو. و اگر عابري در حال تردد باشــد، زير لب 
فحشي هم نثارش مي كنند. و اگر الزم شد، تنه اي هم به او مي زنند. 
 طبق آمار جان باختگان موتورســوار در تصادفات، در برهه 10ساله

95-85، تعداد 55هزار ايراني در تصادف با موتور فوت شده اند.
 از 12ميليون موتورســيكلت، 7ميليون پالك ملــي و 4,5ميليون 
پالك قديمي دارند. تعداد زيادي فرســوده اند. و نيمي از راكبان نيز 
گواهينامه الزم براي هدايت اين وســيله پرخطر را ندارند. بخشي از 
اين آمار - به نقل از منابع رسمي پليس- مي تواند ناشي از نوع وسيله 
نقليه، هزينه باالي خريد وسيله نقليه، هيجان استفاده و... باشد، اما در 
عين حال اقتضائات سني نوجوانان و جوانان، عدم پايبندي به قوانين 
و مقررات، انجام حركات يا رانندگي مخاطره آميز، عدم استفاده از كاله 
ايمني، حمل بار و مسافر بيش از حد ظرفيت و مجاز، صحبت كردن 
با تلفن همراه، خوردن و آشاميدن، سرعت غيرمجاز، نداشتن دقت و 
تمركز كافي، رعايت نكردن فاصله  مجاز، تغيير ناگهاني خط رانندگي، 
بارش برف و باران، عبور از چراغ قرمــز، رانندگي بعد از مصرف دارو، 
سبقت غيرمجاز، درگيري با رانندگان و غيره نيز ازجمله داليل وقوع 

اين تصادفات و تلفات تأثربرانگيز ناشي از آن هستند.
اگرچه پليس همه جا در توصيه هاي رسمي اش، استفاده از كاله ايمني، 
پرهيز از حمل بار به ميزان غيرمجاز، اجتناب از راندن در پياده روها يا 
راندن خالف جهت مســيرهاي يكطرفه، رعايت قوانين راهنمايي و 
رانندگي، عبور نكردن از چراغ قرمز، مجهز كردن موتورسيكلت به چراغ 

و احتياط و غيره را گوشزد مي كند، اما كو گوش شنوا؟ 
من مي فهمم كه نبود تمركز ذهني، خســتگي مفــرط از ماندن در 
اين ترافيك بي امان، مسائل روحي و رواني و عصبي همه مان، عجله 
داشــتن و جاي خالي آموزش كافي به رانندگان، نبود يك سيســتم 
كنترل و جريمه مناســب در خيابان هاي شهر و هزار چيز ديگر علت 
اين رفتارهاي ناهنجار موتوري هاســت. حال الزم به ذكر اســت كه 
در جوامع توســعه يافته كه تمامي جنبه هاي توســعه مدنظر است، 
انسان به عنوان محور توسعه جايگاه ويژه اي دارد و تمامي جنبه هاي 
زيستي او مورد بررســي و توجه قرار مي گيرد تا جامعه   به وجود آمده 
از انسان ها، جامعه ا ي سالم باشد. در چنين جوامعي انسان از بدو تولد 
تحت تعليم و تربيت قرار مي گيرد و پيوسته، حين رشد، آموزش هاي 
الزم به او داده مي شود. در جوامع مدرن، جامعه پذيري شكلي ارادي 
به خود مي گيرد و فرد آگاهانه جامعه پذير مي شــود و وجدان جمعي 
بر چنين جوامعي حاكم مي شــود. در جامعه هاي مدرن روي افرادي 
كه نمي توانند جامعه پذير شــوند و رفتارهاي نابهنجار دارند كنترل 
اجتماعي با سياســت و برنامه ريزي دقيق اعمال مي شود. قوانين و 
مقررات در جامعه هاي پيشــرفته از اهميت وااليي برخوردار است و 
 مشــمول همه  آحاد جامعه در هر طبقه، جايگاه و منصب كشــوري

است. حال سؤال اين اســت: چرا ما ايرانيان، و به ويژه با اين همه ادعا، 
در پايتخت! بايد چنين رفتارهايي را در جامعه خود تحمل كنيم و دم 
بر نياوريم؟ مگر شهرداري، پليس و مردم مايل نيستند نام ما در زمره 
شهرهاي متمدن و پيشرفته جهان قرار گيرد؟ پس چرا اقدامي صورت 
نمي گيرد. و موتورسواران سلطان پياده روهاي خيابان هاي ما هستند؟

106 درخت كهنسال در خيابان 
ولی عصر)عج( تهران شناسايی شدند

شهردار منطقه 11 تهران از شناسايی 106 درخت چنار كهنسال در 
خيابان ولی عصر )عج( خبر داد. 

به گزارش فارس، نصراهلل آباديان درباره شناسنامه دار شدن درختان 
خيابان ولی عصر گفت: »چنارهای خيابان ولی عصر )عج( در ســال 
1318 كاشته شده اند و از ســوی مركز تحقيقات، آموزش و مشاوره 
فضای سبز اين منطقه شناســايی درختان كهنسال و شناسنامه دار 
كردن آنها به منظور مراقبت، حفظ و جلوگيری از زوال درختان انجام 
شده است.« او با اشــاره به اينكه 2635درخت چنار در خيابان ولی 
عصر )عج( وجود دارند، ادامه داد: »106درخت كهنسال در اين محور  
شناسايی شده كه سن آنها بين 39 تا 82 ســال است و تحت پايش 
و كنترل دائمی هستند.« شــهردار منطقه 11 تهران وجود درختان 
كهنسال در بخش مركزی شــهر تهران را ميراث طبيعی اين منطقه 
عنوان كرد و گفت: »چنار 82 ساله با بن 520، ارتفاع 8 متر و محيط 
تاج بيش از 25 متر در ضلع شرقي خيابان ولی عصر)عج(  قبل از ميدان 

منيريه به شماره پالك شناسايی 737 قرار دارد.«
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بررسی طرح همسان سازی بازنشستگی 
آتش نشانان در شورای عالی استان ها

طرح همسان سازي بازنشستگي 
آتش نشانان در شوراي عالي شورا

اســتان ها بررســي مي شود. 
رئيس شوراي عالي استان ها با تاييد اين خبر 
و با اشاره به اهميت آتش نشاني گفت: »يكی 
از دســتگاه های خدمت رسان در كشور كه 
خدمات ارزنده ای را بــه جامعه ارائه كرده و 
باعث ايجاد امنيت و آسايش در ميان مردم 
شده سازمان آتش نشانی است. هرچند نام 
اين دستگاه خدمات رسان آتش نشانی بوده 
و تصور می شــود كه وظايــف آن در حوزه 
اطفای حريق خالصه شده اما شرح وظايف 
اين نهاد وسيع تر بوده و مأموران اين سازمان 
در سراسر كشور و در همه شرايط بحرانی به 

ايفای نقش مشغول هستند.«
به گزارش همشــهري، عليرضــا احمدي 
ادامــه داد: »برای مثال وقتــی در روزهای 
انتهايی سال97 و روزهای ابتدايی سال98 
استان های شــمالی و غربی كشور با پديده 
بارش باران های سيل آسا و در نتيجه جاری 
شدن ســيل مواجه شــد اين آتش نشانان 
بودند كه از سراسر كشور با تجهيزات خود 

به كمك مردم شــتافتند.« رئيس شورای 
عالی استان ها گفت: »مأموران اين دستگاه 
خدمات رســان عالوه بر حوادث متعددی 
نظير آتــش و ســيل و ســقوط از ارتفاع 
سال هاست با برخی از مشكالت عديده در 

حوزه شغلی شان روبه رو هستند.«
احمدی تاكيد كرد: »يكی از اين موضوعات 
بحث سخت و زيان آور محسوب شدن شغل 
آتش نشانی و بالطبع تغيير و افزايش زمان 
كار و موضوعــات مرتبط با بازنشســتگی 
مأموران اين ســازمان خدمت رسان است. 
بــرای رفع تبعيــض درخصــوص حقوق 
بازنشستگی آتش نشانان شهرداری تهران 
طرح اصالح قانون بازنشســتگی شاغلين 
مشــاغل ســخت و زيان آور مصوب سال 
1367 در دستور كار سی و ششمين اجالس 

شورای عالی استان ها قرار دارد.«
او يادآور شــد: »با توجه به اهميت موضوع 
مقرر شده تا در اجالس پيش روی شورای 
عالی استان ها يكي از اولين دستور جلسات 
اجالس به بررســی و تعييــن تكليف اين 

موضوع اختصاص پيدا كند.« 
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بند »ن« تبصــره 6قانون 
محیط 
بودجه امســال در آستانه زیست

حــذف شــدن اســت. 
براســاس اين بند، براي نخســتين بار 
35درصــد از »يك درصــد عــوارض 
آاليندگي صنايع« به جاي شهرداري ها 
به صندوق ملي محيط زيست داده شد. 
فارغ از اختالف نظرهايي كه در 2طرف 
ماجــرا، يعنــي مدافعــان عملكــرد 
شــهرداري ها و ســازمان حفاظــت 
محيط زيســت در هزينه كرد اين پول 
وجود دارد، بخشي از پرداخت كنندگان 
عوارض آاليندگي معتقدند اين عوارض 
بــه هــر كســي داده شــود به دليل 
»عدم شــفافيت در تخصيص« چندان 
فرقي بــه حال محيط زيســت نخواهد 

داشت.
بــه اعتقاد حســن فروزانفــرد، رئيس 
كميسيون توسعه پايدار اتاق بازرگاني 
ايران، اين موضوع كه منابع مالي كشور 
از ماليات بخش خصوصي تامين شــود 
و در اختيار ســازمان هاي دولتي براي 
تخصيص به فعاالن اقتصادي قرار گيرد، 
اتفاق شايســته و اثربخشــي نيست. او 
به چنين فرايندي خوش بين نيســت و 
صندوق ملــي محيط زيســت را نيز در 
شرايط فعلي، كارآمد و حرفه اي نمي داند 
و به همشــهري مي گويد: مكانيســم 
ارزيابي، تعييــن اولويت ها و تخصيص 
منابع حاصل از عــوارض آاليندگي در 
صندوق ملي محيط زيســت حرفه اي 

نيست.

ارزیابي هاي محیط زیســتي اشكال 
دارد

مغفول تريــن موضــوع در حــوزه 
محيط زيست »جبران خسارت« صنايع 
آالينده اســت كه به اعتقــاد اين عضو 
كميسيون توسعه پايدار اتاق بازرگاني 

ايران، بروز آن ناشــي از تأييد نادرست 
ارزيابي هاي محيط زيستي پروژه هاست. 
او مي گويد: فراينــدي كه براي تأييديه 
محيط زيستي پروژه هاي توسعه اي در 
كشور وجود دارد، حاصل سياستگذاري 
بد است. در اين مكانيسم، منابع كشور 
در جنــگ يــا حداقــل عدم تعامل با 
محيط زيســت، براي توسعه به كار برده 

مي شود.
بــه گفتــه فروزانفــرد، در 40ســال 
گذشته توســعه در حوزه هاي معادن، 
صنايــع فلزي، پتروشــيمي، ســاخت 
ســد و... پيوســت هاي ارزيابي اثرات 
محيط زيستي درستي نداشتند و كافي 
است از سازمان حفاظت محيط زيست 
گزارش هــاي ارزيابي محيط زيســتي 
پروژه هــا را كه اتفاقا مورد تأييدشــان 
است، مطالبه كنيد. آنها اين گزارش ها 
را محرمانه مي دانند درحالي كه براساس 
قانون دسترسي آزاد به اطالعات و اليحه 
شفافيت كه از سال 97در مجلس درحال 

بررسي است، موظف هستند اطالعات 
پروژه هــا را در اختيــار همــگان قرار 
دهند؛ چون گزارش هــاي ارزيابي هاي 
محيط زيستي صرفا در حد رفع انتظارات 

قانوني و درج در پرونده تهيه مي شود.
حســن فروزانفرد با اشــاره بــه اينكه 
انتشــار اين پيوســت ها بايد بتواند از 
تكرار خطــا جلوگيري كــرده و باعث 
يادگيري و بهبود پروژه هاي بعدي شود، 
مي گويد: مكانيسم مجوزدهي در حوزه 
محيط زيست به گونه اي طراحي نشده 
كه درصورت بروز خطا، مشخص باشد 
كه چه كسي بايد خسارت را جبران كند. 
پولي هم كه از فعاالن اقتصادي متخلف 
دريافت مي شــود از جنس »عوارض« 
اســت و ربطي به »جبران خســارت« 

ندارد.
مي  گويــد:  نفــرد  فروزا حســين   
شــهرداري هاي كشــور و دستگاه هاي 
عمومي و دولتي هيچ كدام از شــفافيت 
برخوردار نيستند و نمايندگان مجلس 

و دولت نيز اگر به ســمت گزارش دهي 
شــفاف، دقيق و صادقانه از اين 2نهاد 
نرونــد، صرفا با قــوه قهريــه و تهديد 
مي توانند از بخــش خصوصي عوارض 

دريافت كنند.
حلقه مفقوده مكانيسم هاي مجوزدهي 
در محيط زيســت، نبود نهادي اســت 
كه مســئوليت جبــران خســارت را 
بر عهــده دارد. بيمه هــا همانطور كه با 
مكانيسم هاي تشويق و تنبيه افراد را در 
بهبود نحوه رانندگي و مراقبت از جان و 
مال مردم ترغيــب مي كنند، مي توانند 
صنايع آالينده را نيز به جبران خسارت 
مجبــور كننــد. فروزانفــرد مي گويد: 
اجباري شدن بيمه شخص ثالث ناشي از 
حكمراني خوب دولت هاست و درصورت 
بروز خسارت، حق بيمه دريافتي دقيقا 
در همان جا صرف مي شود، ولي در مورد 
محيط زيســت، اينگونه نيست. عوارض 
آاليندگي در سيســتان و بلوچســتان 
در تهران يا آذربايجان هزينه مي شــود. 

اكنون نيز عوارض آاليندگي نه با دقت 
اخذ و نه با دقت خرج مي شود كه از نظر 

بخش خصوصي پذيرفتني نيست.

بخشي نگري و اختالف سازماني در 
ماجراي عوارض آالیندگي 

امين صدرنــژاد، دبيــر اتحاديه صنايع 
بازيافت ايران و عضو كميسيون توسعه 
پايدار نيــز در گفت وگو با همشــهري 
مي گويــد: موضــوع محــل تخصيص 
عــوارض آاليندگي، رقابــت نهادهاي 
دولتي و حاكميتي بــراي جذب منابع 
مالي اســت و بخشــي نگري و اختالف 
ســازماني در آن موج مي زنــد؛ اين در 
حالي است كه تصميم گيري و حكمراني 
خوب در جوامع بر پايه مشاركت توأمان 
شهروندان، حاكميت و بخش خصوصي 
در شــفافيت كامل محقق مي شــود. 
انتخاب بين صندوق ملي محيط زيست 
و وزارت كشــور براي تخصيص ماليات 
موسوم به عوارض آاليندگي يا بند »ن« 
تبصره 6 بودجه، صرفــا انتخاب بين بد 
و بدتر خواهــد بود؛ همــان وضعي كه 
درخصوص تخصيص هزينــه بازيافت 
موضوع ماده 6 قانون كمك به ساماندهي 
پسماندها هم حاكم بود و زخم آن هنوز 

بر پيكر بخش خصوصي باقي است.
او اختصاص عوارض ناشي از آالينده ها 
به صندوق ملي محيط زيست را چندان 
به نفع محيط زيســت ايران نمي داند و 
مي گويــد: مكانيســم تصميم گيري و 
تخصيص بودجه توســط اين صندوق 
نيز براي جامعه و بخش خصوصي شفاف 
و مشاركتي نيســت. وقتي هيأت مديره 
اين نهاد از طرف دولت انتخاب مي شود 
و مكانيسم تخصيص صرفا »تشخيص« 
اين نهاد حاكميتي است، چگونه مي توان 
انتظار داشت كه تصميمات اين صندوق 
براي جامعــه و بخــش خصوصي قابل 
پذيرش باشــد؟ چون هرگاه انحصار در 
تصميم گيري باشد، فساد و ناكارآمدي 

به دنبال دارد.

بخش خصوصي: محيط زيست در هزينه كرد عوارض دريافتي شفاف عمل نمي كند

چند خط خبر

  پایش ماهواره اي فرونشســت و 
تخریب آثار تاریخي

رئيس سازمان نقشه برداري كشور اعالم كرد: 
بررسي و پايش پوســته زمين و نرخ حركت 
گســل ها ازجمله 14 گسل موجود در تهران 
جزو برنامه هاي سازمان نقشه برداري است. به 
گزارش ايسنا، غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي 
با اشاره به بهره برداري اين سازمان از داده هاي 
ماهواره اي گفت: از ايــن داده ها براي پايش 
انواع بحران ها مانند فرونشســت ها و زمين 
لغزش ها و ســيالب  ها و دبي رودها استفاده 
مي شود. او افزود: اين ســازمان از داده هاي 
ماهواره اي براي جلوگيري از ساخت وسازهاي 
غيرمجــاز به ويژه در محمودآبــاد مازندران 
استفاده كرده و به سازمان ميراث فرهنگي نيز 
اعالم شــد، مي توان در زمينه ميزان تخريب 
آثار باستاني با استفاده از داده هاي ماهواره اي 

همكاري داشت.

  آب دریاچه ارومیــه 1/2 میلیارد 
مترمكعب بیشتر از پیش بیني ها

ميزان آب درياچه اروميه امسال يك ميليارد 
و 200 ميليون مترمكعب بيشــتر از ميزان 
پيش بيني شــده اســت. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، 
عيســي كالنتري در بــدو ورود بــه اروميه 
گفت: وضعيــت درياچه امســال مطلوب و 
اميدوار كننده است و با پايان طرح هاي مصوب 
و اجرايي ستاداحيا شاهد افزايش روز افزون 

اين پيشرفت ها خواهيم بود.

  بسته حمایتي دولت براي فعاالن 
گردشگري آسیب دیده

علي ربيعي، ســخنگوي دولت در نشســت 
خبري ديروز خــود اعالم كرد: بــا توجه به 
گسترده بودن آسيب كرونا به بخش خدمات 
به ويژه بخش گردشــگری، سياســت های 
حمايتی برای اين بخش اتخاذ و مقرر شــد 
بازپرداخت تســهيالت بانكی كه قبال فعاالن 
اين بخش دريافت كرده بودند تا پايان ســال 
99 امهال شــود. به گزارش ســايت دولت، 
همچنين اجازه داده شد براي پرداخت حق 
بيمه سهم كارفرمای ســال 99 هزينه آب و 
برق و گاز و هزينه های مالياتی سررسيد شده 

تا پايان امسال امهال صورت گيرد. 

يادداشتنگرانی بخش خصوصي از پرداخت عوارض آاليندگي

نبردي نو در پیش است

نخست- نبرد نابرابري است. اين سو جان 
ضعيف آدميزاد و آن ســو كرور كرور ذرات 
سمي. اين ســو كودك و جوان و ميانسال و 

پير، آن سو سرفه و نفس تنگي و سرطان و مرگ. تا همين جاي روزگار هم 
به لطف وســعت احتماالت زنده بوده ايم. اينكه در بحبوحه 7ماه جوالن 
كرونا، اينكه در كوران انواع گراني ها و اســترس ها و قســط هاي معوق، 
اينكه در سايه زلزله اي كه بسيار به ما نزديك اســت، اينكه با يك باران 
20ميلي متري بهاري ممكن بوده شهرمان را آب ببرد، همين كه زنده ايم، 
كار بزرگي كرده ايم و دست مريزاد داريم. حاال اما نبردي نو در پيش است. 

نبردي كه سال هاست نفس مي سايد و عمر مي كاهد.
دوم- بيش از 10سال اســت كه مردمان شهر بيم جان دارند. تا پيش از 
هجوم »ازن« به هوا، بهار و تموز دم مي گرفتيم تا براي پاييز و زمســتان 
بازدم كم نياوريم. اما حاال 3سالي مي شود كه در روزهاي گرم هم بايد با 
سنگيني ريه دست و پنجه نرم كنيم. هرچه بوده را به خير گذرانده ايم اما 
شرش پيش روست. فصل آلودگي هوا چند روزي مي شود كه در شهرهاي 
بزرگ كشور كليد خورده و هزاران تن آالينده هاي احتراقي انتظارمان را 
مي كشند و چه صبورند اين ذرات معلق سمي. آنقدر به انتظار مي نشينند تا 
باد و باران، يك روز را مرخصي بگيرند. آن روز جشن شان است. ستون هاي 

سرخ اندازه گيري دود را فتح مي كنند و به پير و جوان رحم ندارند.
سوم- طبق اعالم مسئوالن، از شنبه قرار است زدن ماسك از »در منازل« 
اجباري شود؛ چه اصطالح آشنايي. سال هاي سال است كه آلودگي هوا تا 
آخرين مرزهاي ممكن تاخته و مردمان شهرهاي بزرگ را از »در منازل« 
به هجوم دود و سرفه مهمان كرده است. كرونا براي مردمان شهرنشين 
فقط يك تلنگر است؛ اينكه يادشان نرود اين بيماري نفسگير درست مثل 
آلودگي هوا خطرناك و نفسگير است. تنها با اين تفاوت كه آالينده هاي 
جوي نه فقط يك ويروس كه صدها بيماري مغزي و قلبي و ريوي و نقص 

ايمني به دنبال دارند.
چهارم- همه نبردهاي نابرابر دنيا يك پيروز دارند و يك شكست خورده. اما 
نبرد شهرنشينان با آلودگي هوا پيروزي ندارد. يك طرف اين نبرد ريه آدمي 
است و طرف ديگرش ذرات معلقي كه يك هزارم ميلي متر اندازه دارند. با 
تنفس چنين ذراتي، هجوم آنها به تن آدمي شروع مي شود و چنان به عمق 
دل و جان مي نشينند كه در هر بخش رسوب كنند و جمع شان جمع  شود تا 
آن عضو را پذيراي بيماري كنند. اگر آن عضو، حياتي باشد نبرد تا مرگ هم 

ادامه مي يابد و پس از آن اثري از آن ذرات نيز باقي نخواهند ماند.
پنجم- براي اين نبرد ســال ها آماده نبوده ايم. سال هاست خودروهاي 
فرســوده را از رده خارج نكرده ايم. سال هاســت كاميون هاي 40ساله را 
رها كرده ايم تا هرچه اگزوزشــان مي خواهد، ســرطان در شهر پراكنده 
كند. براي چالش معاينه فني، سال هاست كاتاليست اجاره اي مي گيريم 
و سال هاست موتورســيكلت هاي كاربراتوري را به بهانه حمايت از قشر 
ضعيف آزاد گذاشته ايم. كاش امسال دست كم مقابل يكي از اين بالهاي 

مرگ آور، قد علم كنيم.

سید محمد فخار
روزنامه نگار

 زهرا رفیعي
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موافقت تامين اعتبار ســاخت 
پــارك بانــوان را از اســتاندار 
گرفته ايم و پــارك بعدي اي كه 
در گتوند ســاخته مي شود براي 

بانوان خواهد بود

3 سال از روزي كه صدیقه ميري به  عنوان نخستين 
شهردار زن خوزستان به ساختمان شهرداري گتوند گفت و گو

رفت، مي گذرد. او و شهرداري این شهرستان طي 3 
سال اخير روزهاي خوب و بد زیادي دیده  و حاال توانسته اند با جمعي 
شش نفره )5 عضو شوراي شهر و شهردار( به عنوان شهرداري برتر 
استان خوزستان معرفي شوند. ميري البته به عنوان یكي از مدیران 
برتر اجرایي خوزستان هم انتخاب شده است. او پيش از این نيز به  
دليل توجه به موضوع حمل ونقل پاك و توسعه پایدار شهر از سازمان 
شهرداري و دهياري هاي كشور لوح سپاس گرفته بود. جایگاه امروز 
ميري به راحتي به  دست نيامده است. هنوز هم روزهایي را به  خاطر 
دارد كه بسياري عليه آن بودند و همه ضعف هاي زیرساختي شهر را 
از چشم او كه یك زن بود، مي دیدند. به بهانه انتخاب صدیقه ميري 
به  عنوان یكي از مدیران برتر اجرایي اســتان و البته مجموعه اش 
به عنوان شهرداري برتر خوزستان پاي صحبت  هایش نشسته ایم كه 
سرشار از خاطرات تلخ و شيرین است و هر كدام ریشه در قرن ها 

نگاه ناصواب به توانمندي زنان دارد.

3سال پيش همه رســانه ها از خبر انتخاب نخستين 
شهردار زن در خوزستان پر شده بود. چطور این اتفاق افتاد و پاي 

یك زن به مدیریت شهري گتوند رسيد؟
رسيدن من به اين جايگاه اصال ساده نبود. پيش از اينكه شهردار گتوند 

شوم، چند ســال عضو شوراي شهر انديمشك 
بودم. اعضاي شوراي شهر گتوند 17-16 گزينه 
مرد براي شهرداري داشتند و در حال صحبت 
و رايزني با آنها بودند. من گزينه پيشــنهادي 
نبودم و خودم به عنوان متقاضي درخواســت 
كردم صحبت ها و برنامه هايم را بشنوند. راضي 
نمي شــدند. باالخره با وساطت يكي از اعضاي 
خانم شوراي شهر، توانســتم راضي شان كنم. 
با اين حال چند نفري شــان نمي خواستند در 
جلسه حاضر شوند و بعدها مي گفتند اين را كسر 
 شأن مي دانســتند. هر طور بود ديدار كرديم. 

كمي نظرات تعديل شــد و درباره برنامه ها سؤال پرسيدند و كنجكاوي 
 كردند. من هم دســتم پر بود. قبل از اينكه در شوراي انديمشك باشم، 
مطالعه زيادي در حوزه شهري داشتم و از پس كنجكاوي هايشان بر آمدم. 
يك هفته بعد دوباره ديدار داشــتيم و در نهايت در انتخاباتي كه برگزار 
شد، هر 5 رأي شورا را كسب كردم. خودم را مي شناختم. به اعضاي شورا 
هم گفته بودم كه اگر فكر كنم در كاري موفق نمي شوم، محال است در 

آن گام بگذارم.
اعضاي شوراي شهر گتوند با وجود نظر اوليه شان به شما 

رأي دادند. در ادامه با شما همراه بودند یا سنگ اندازي مي كردند؟
از همان موقع همراه بودند. حاال ديگر هميشه مي گوييم ما يك شوراي 
شــش نفره ايم و دليل موفقيت شــهرداري گتوند هم همين همراهي 

شهرداري و شوراست.
مردم هم شما را پذیرفتند؟

بعد از اينكه شــهردار شــدم، خبر مثل بمب تركيد. عده كمي انتخاب 
يك زن به عنوان شهردار را تحســين مي كردند، اما جو غالب عليه من 
بود. همه مي گفتند يك خانم شهردار شده، مگر هيچ مردي نبود؟ حاال 
كه مي خواستيد يك زن را شــهردار كنيد، الاقل از خود گتوند انتخاب 
مي كرديد نه يك زن غيربومي. نگاه ها سنتي بود و به همين دليل شورا 
به خاطر اين انتخاب خيلي تحت فشار بود. البته بعدها نگاه ها خيلي تغيير 
كرد. خود مردم از ابتدا هميشه با احترام با من برخورد مي كردند و حاال 
به قدري رابطه مردم و شهرداري خوب شده است كه مي گويند بايد دور 
بعدي هم شهردار گتوند بماني و نمي گذاريم بروي. قدردان مردم هستم.

شورا پا پس نكشيد؟
نه. خيلي همراه بودند. فقط آن روزهــاي اول مي گفتند چند كاري كه 
مشــهود باشــد، انجام بده تا حداقل بتوانيم مردم را قانع كنيم. اما من 

مي گفتم شما كه سختي را تحمل كرديد، كمي صبور باشيد.
صبور باشند كه شما چه اقداماتي انجام دهيد؟

چند برنامه داشــتم كه از قبل درباره شــان فكر كرده بودم. گتوند يك 
كارخانه آسفالت فرسوده داشت كه رها شده بود. نخستين كار اجرايي اي 
كه شــروع كردم، راه اندازي اين كارخانه و تامين مخــزن براي ذخيره 
قير بود. چند ماهي طول كشيد. در اين مدت 
هم مدام از شهرداري و شورا سؤال مي شد كه 
چه كار كرديد؟ يا مي گفتنــد خودتان و خانم 
شــهردارتان را جمع كنيد و از اين شهر برويد. 
باالخره توانســتيم مخزن قيــر 1500 تني را 
درست كنيم و كارخانه را راه بيندازيم. بالفاصله 
نهضت آسفالت در گتوند شروع شد. خيابان هاي 
گتوند پيش از اين فاجعه بود و توانســتيم در 
مدت كوتاهي 80 درصد خيابان ها را آسفالت 
كنيم. 38 درصد بافت گتوند فرسوده بود و در 
اين محله ها هم اقدامات زيربنايي شروع شد و 
شهر رنگ و بويي گرفت. اعتراض ها هم به مرور كمتر  شد. از سوي ديگر، 
گتوند از نظر فضاي سبز فقير و سرانه آن 3/5 متر به ازاي هر نفر بود. كل 
جمعيت 25 هزار نفري گتوند فقط 3 پارك داشتند درحالي كه هم اكنون 
سرانه فضاي سبز به 14 مترمربع و تعداد پارك ها به 9 مورد رسيده است. 
شهرداري گتوند از سال 62 تاسيس شــده، اما منازل آن بدون پالك و 
خيابان ها بدون نام رها شده بود. ساماندهي اسامي، پالك ها و همينطور 

سامان دادن مسكن مهر از برنامه هاي ديگري بود كه انجام شد.
بودجه كم نمي آوردید؟ چطور در این شرایط اقتصادي 

توانستيد هزینه ها را تامين كنيد؟
شهرداري گتوند 13 سال متوالي تراز منفي داشت. ما با كنترل هزينه ها و 
واگذاري هاي قانوني در سال 97 بعد از 13 سال نه تنها بودجه را صددرصد 
محقق كرديم، بلكه 42 درصد مازاد داشتيم. سال 98 هم 21 درصد مازاد 

بودجه داشتيم و همه اين كارها به دليل مديريت هزينه ها بود.
اهداف كالن و برنامه هایي كه با آنها توانستيد شورایي ها 

را راضي كنيد، چه بود؟ 
زماني كه عضو شــوراي شــهر بودم، چيزي كه اذيتم مي كرد نداشتن 
روح زندگي در شهر بود. گويي شــهرهاي ما خالي از روح هستند. نكته 
دوم، فساد روزافزوني بود كه در شهرداري ها وجود داشت. شهرداري ها، 
دستگاه هايي هستند كه نظارت بر آنها كم است و نتيجه اش هم همين 
است كه هر روز مي شنويم يك نفر از مديريت شهري يا شوراي شهر يك 
منطقه به اتهام فساد مالي دستگير يا احضار مي شود. هدف سوم من اين 
بود كه حرف جديدي براي مردم بزنم و رويه هاي غلطي كه در زمينه فساد 
و كم كاري وجود داشت را اصالح كنم. خدا را شكر توانستم با همراهي شورا 
و همكارانم در شهرداري به اين اهداف برسم و نتيجه موفقيت ما، انتخاب 

به عنوان شهرداري برتر خوزستان بود.
منظورتان از روح شهر چيست؟

شهر هيچ نظم، چينش يا نمادي نداشت. در همه  چيز نوعي بدسليقگي 
هويدا بود. وقتي شــروع كرديــم رنگ و لعاب دادن به شــهر، بعضي ها 
مي گفتند شهر را شــبيه مدادرنگي كرده اند، اما همين مدادرنگي امروز 
شاداب تر است. گتوند، زادگاه قيصر امين پور، شاعر مطرح معاصر و محل 
آرامگاه ايشان است، اما هيچ نمادي از ايشــان در شهر قرار نداشت و به 

همين دليل تنديس ايشان را هم ساختيم.
زنان كجاي برنامه ریزي تان بودند؟

ببينيد شهر ما به قدري از نظر زيرساخت ضعيف بود كه بايد ابتدا به يك 
حداقلي از اين زيرساخت مي رسيديم. البته فعال طراحي و موافقت اعتبار 
ساخت پارك بانوان هم از استاندار گرفته شده است. پارك بعدي اي كه در 

گتوند ساخته مي شود، پارك بانوان است.
مشاركت اقتصادي شان را هم دیدید؟ حتما هر كدام از 
زنان گتوند انتظار بيشتري از شما نسبت به یك شهردار مرد دارند.

مســائل مالي آيين نامه خاصــي دارد و در آن اســتثنا نيســت، اما در 
مناسبت هاي ديگر اگر قرار بر تسهيل گري بود و شهرداري اجازه داشت، 
حتما با بانوان همراهي بيشتري داشتيم. از سوي ديگر، نيمي از بازارچه 

شهرداري هم در اختيار بانوان است.
بين شهرداري یك زن و مرد تفاوت وجود دارد؟

شهردار بودن براي بانوان مشكالت زيادي دارد به ويژه در شهرهاي كوچك 
كه نگاه سنتي است و پذيرش حضور يك زن را ندارند. اما خودم نگاه زنانه 
و مردانه نداشتم. جامعه و كارم را پذيرفتم و خيلي به حاشيه ها فكر نكردم. 
شخصيتي مبارز و روحيه اي سرسخت و جنگنده دارم. هميشه به تنها 
چيزي كه فكر مي كنم كار و هدفم اســت و اصال برايم حرف و حديث ها 
مهم نبوده و نيست. چند روز پيش همكارم مي گفت: »روز اول كه آمدي 
برنامه هايت را اعالم كني، گفتي كه براي مديريت منابع انســاني مثل 
شطرنج آن قدر با مهره ها بازي مي كني تا نتيجه مطلوب بگيري. من هم 
در گوش بغل دستي ام گفتم، باشه. اگر تا 2  ماه ديگر با گريه تو را بيرون 

ننداختيم«. حاال همه اينها برايمان فقط يك خاطره است.
9  ماه به پایان كارتان مانده است. چه برنامه هایي براي 

این مدت دارید؟ 
از ابتدا يك روزشــمار داشــتيم. برخي از برنامه هاي اين روزشمار باقي 
مانده كه قصد داريم در ماه هاي باقي مانده آن را تكميل كنيم. در كمتر 
از يك ســال باقي مانده اميدوارم 2 پارك محلي، پارك بانوان، پيســت 

دوچرخه سواري ساحلي، مسير پياده روي و بقيه آسفالت به پايان برسد.

»صديقه ميري« شهردار نمونه استان خوزستان در گفت وگو با همشهري:

رسيدن من به اين جايگاه اصال ساده نبود، روزهاي اول مخالفان زيادي داشتم
 اما اكنون مردم مي گويند براي دور بعد هم خودت شهردار باش

با صبوري، شهردار مردم شدم 

زهرا عباسي
روزنامه نگار

خبر

محور كندوان مسدود شد
رئيس پليس مازندران از مســدود شــدن محور كندوان تا پايان مهر 
خبر داد. عليرضا قدمي در گفت وگو با همشــهري با اشاره به انسداد 
شــبانه محور ارتباطي كندوان بيان كرد: اين محور از ساعت 21 تا 6 
صبح، شب هاي شنبه، يكشنبه، دوشنبه و سه شنبه تا 30 مهر مسدود 
خواهد بود. قدمي انجام عمليات راهداري و ايمن سازي جاده، تعمير 
و  آسفالت ريزي و ايمن سازي پل ها از ســوي راهداري را از مهم ترين 

اقدامات در اين محور طي روزهاي آينده عنوان كرد.

   دردسرهاي یك آپارتمان 8طبقه در لنگرود
كوچــه قاضي طباطبايــي در خيابــان 
امام خميني )ره( لنگرود در اســتان گيالن 
بسيار بدساخت و باريك اســت. از 2سال 
پيش يك كارفرما در اين كوچه شــروع به 
ساخت و ســاز يك ســاختمان 8طبقه در 
20واحد كرده كه مشــكالت زيادي براي 
مردم به وجود آورده است. اين پروژه قرار است ساختمان پزشكان شود و 
هر بار با شكايت اهالي، شهرداري كارفرما را جريمه و مدتي پروژه را متوقف 
مي كند، اما وقتي آب ها از آســياب افتاد، دوباره كار از سر گرفته مي شود. 
ساخت اين بنا  ماه پيش دوباره آغاز شد و شهرداري براي كمك به كارفرما 
تير برق داخل كوچه را جابه جا كرد و جلوتر آورد تا ســاختمان نيازي به 
عقب نشيني نداشته باشد. هم اكنون تير برق در حريم كوچه قرار گرفته 
است. از سوي ديگر، كميسيون ماده 5استان هم بعد از بررسي نقشه اين 
ساختمان تعداد طبقات آن را به 3 و نيم طبقه روي پاركينگ كاهش داد، اما 
همان 8طبقه در حال ساخت است و كسي به مشكل ما رسيدگي نمي كند.
یك شهروند از گيالن

   روستاي برسر و مشكالت اینترنت
روستاي برسر در بخش مركزي شهرستان كنارك در سيستان وبلوچستان 
با مشكل آنتن دهي تلفن همراه و دسترسي اينترنت مواجه است. اهالي 
روستا در يك سال گذشته بارها به اداره مخابرات كنارك مراجعه  كرده  و 
درباره مشكل آنتن دهي گاليه داشته اند. هر بار كاركنان مخابرات گفتند 
براي بررســي مي آيند. وقتي كه حضوري براي بررسي دكل مي آيند، 
مي گويند بخشي از قطعه ها ســوخته و خراب شده و بايد تعويض شود، 
اما هيچ گاه تعويض نمي شود. اين روستا 220خانواده و حدود 700نفر 
جمعيت دارد و دانش آموزان آن هيچ دسترسي به اينترنت و شبكه شاد 

ندارند و مجبورند در اين شرايط كرونا حضوري به مدرسه بروند.
یك شهروند از سيستان وبلوچستان 

021-23023405 پيام های خود را با اين شماره 
ostanha@ hamshahri.orgدر ميان بگذاريد

صدای استان ها
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فهيمه طباطبايي
خبر نگار

  هر روز كه از اين ســال سياه كرونايي 
مي گذرد، بيشتر روشن تر مي شود كه اين گزارش

ويروس آنچنان كه ابتــدا در بوق و كرنا 
كرده بودند هم عادل و با مســاوات نيست. فرق زيادي 
است ميان غني و فقير در مواجهه با پيشامدهاي اين 
بيماري. نمونه اش در موضوع آموزش؛ آنهايي كه پول 
بيشتري دارند، همان ابتداي شيوع كرونا، رفتند سراغ 
خريد لوازم هوشمند و نت پرسرعت تا فرزندشان از قافله 
درس و مدرسه عقب نماند. يا شهرنشينان بهره مند از 
مواهب و امكانات شهري، سريع تر و راحت تر توانستند 
فرزندانشان را به نسبت دانش آموزان برخي روستاها و 
شهرســتان ها كه از يك خط اينترنــت و حتي آنتن 
تلويزيوني بي بهره اند، به آموزش برگردانند. حاال هم كه 
يك  ماه از شروع سال تحصيلي گذشته، فضا براي آنهايي 
كه توان خريد خدمات آموزشــي را دارند، مهيا شده و 

معلم خصوصي و خانگي رونق گرفته است.
البته پديده معلم خصوصي اتفاق تازه اي نيست و همواره 
به عنوان مكمل آموزش عمومي از سوي برخي خانواده ها 
دنبال مي شده، اما امســال كه كرونا، دانش آموزان را 
خانه نشــين كرده و مشخص  شــده آموزش مجازي 
پاسخگوي همه نيازهاي درسي نيست، بازار معلمان 

خصوصي و خانگي رونق بيشتري گرفته است.

مدرسه هاي خاص براي بچه هاي خاص
شــكل اول آموزش خصوصي برمي گردد به مدارس 
غيردولتي كه براي دانش آموزان خود به شكل گروه هاي 
ســه تا پنج نفره و در مواردي حتــي تك نفره آموزش 
حضوري در مدرسه برگزار مي كنند. اگرچه اين مدارس 
پرشمار نيستند، اما توانسته اند آموزش فرزندان گروهي 
از جامعه را پوشــش دهند و مانع از افت تحصيلي آنها 

شوند.
مجتمع آموزشــي »س« در منطقه شميرانات يكي از 
آنهاست. اين مدرسه از 15شهريور ماه كالس هاي خود را 

در گروه هاي پنج نفره در دوره متوسطه و سه نفره در دوره 
ابتدايي و پيش دبستاني طي 2روز در هفته دنبال مي كند 
و دانش  آموزان براي رفع مشكالت درسي خود مي توانند 
به شكل اينترنتي با معلم كمك آموزشي در هر زماني كه 
اراده كنند، در ارتباط باشند. خانواده ها با آنكه شهريه اي 
تقريبا دوبرابر سال گذشته به مدرسه پرداخت كرده اند، 
اما از عملكرد آن راضي هستند. ترنم فوادي، مادر يكي 
از دانش آموزان متوسطه اول، وضعيت مدرسه را اينگونه 
شرح مي دهد: »34ميليون تومان شهريه امسال مدرسه 
دخترم شده كه نصف آن را پرداخت كرده ايم و واقعا از 
عملكرد مدرسه راضي هستيم. اگرچه مدرسه حضوري 
شده، اما ســرويس مدرســه فقط دنبال 2دانش آموز 
مي آيد، در كالس هم بچه ها 3نيمكت از هم فاصله دارند 
و معاون انضباطي دائم از طريق دوربين مداربسته مراقب 
است كه اين فاصله در كالس و زنگ تفريح كم نشود. از 
طرف ديگر هر روز تب و اكسيژن بچه ها و معلمان را قبل 
از ورود چك مي كنند و كالس ها ضدعفوني مي شود. 
به نظرم اين روش از هرجهت، بهتــر از آموزش آنالين 
است. در آن روش كامال مجازي بچه هاي ما دچار افت 
تحصيلي شديد شده بودند و يادگيري شان نصفه و نيمه 

بود كه از آن رضايت نداشتيم«.
جز اين مدرسه، چند مدرسه در غرب و شمال شرق تهران 
نيز به همين شيوه مديريت مي شوند و دانش آموزان با 
رعايت پروتكل هاي شديد، مي توانند از آموزش حضوري 
به شكل خصوصي يا نيمه خصوصي بهره ببرند. محدثه 
رضايي، معاون مدرسه »ش. م« معتقد است كه اين روش 
منجر مي شود اتصال بچه ها با مدرسه برقرار بماند و از 
تنبلي و افسردگي دانش آموزان جلوگيري شود؛ »امسال، 
آموزش وپرورش اختيار اداره مدرسه را با توجه به شرايط 
كرونا در هر منطقه، به هيأت مديره مدرسه سپرده، پس 
اين به خالقيت مدير مدرسه برمي گردد كه چطور در 
اين فضاي بحراني فضاي آموزشي و تربيتي خود را اداره 
كند. از طرف ديگر آموزش پولي در كشور به رسميت 
شناخته  شــده و بر آن هيچ ايرادي وارد نيست، بنابر 
اين شرايط، خانواده ها مختار هستند كه درباره آينده 
تحصيلي فرزندشان تصميم بگيرند. اگر كسي پول دارد 

و مي تواند صرف آموزش خصوصي و امن فرزندش كند، 
چه ايرادي دارد؟ صرف اينكه چون در مدارس دولتي 
يا شهرســتان ها آموزش به طور كامل مجازي شده و 
عده اي توان پرداخت هزينه آموزش خصوصي را ندارند، 
نمي توان گفت بقيه هم دست روي دست بگذارند و در 

شرايط مشابه درس بخوانند.« 

معلم را به خانه بياور
آوردن معلم خصوصي بــه خانه از ديگر شــيوه هاي 
آموزش حضوري در ســال تحصيلي جديد است كه 
خانواده ها به آن تمايل نشان داده اند. تبليغات پرشمار 
آموزشگاه هاي آزاد علمي در سطح شهر، فضاي مجازي 
و حتي تلويزيون نشــان مي دهد كه اين نوع آموزش 
امسال طرفداران زيادي پيدا كرده و بازار پررونقي دارد. 
از طرف ديگر برخي از معلمان مدارس نيز حاضرند به 
شــكل خصوصي براي دانش آموزانشان كالس درس 
برگزار كنند. البتــه آمار اين معلمــان مانند مدارس 
غيردولتي كه كالس هايشان را نيمه خصوصي برگزار 
مي كنند، نامعلوم است و مســئوالن آموزش وپرورش 
آن را به نســبت جمعيت دانش آموزي، اندك و ناچيز 
گزارش مي دهند. مرتضي هاشمي، مشاور آموزشي و 
مدرس يكي از آموزشگاه هاي علمي آزاد مطرح تهران، 
در اين بــاره مي گويد: »تعداد درخواســت براي معلم 
خصوصي نسبت به سال هاي گذشته در برخي دروس 
و پايه ها افزايش داشته است. اين يعني آموزش مجازي 
نواقصي، به خصوص در برخي درس ها مانند رياضيات، 
فيزيك، شيمي، عربي، زبان انگليسي، زيست و... دارد 

و به عبارت ديگر جايگزين كاملي براي آموزش حضوري 
نيست؛ مثال ما در سال هاي قبل براي آموزش ابتدايي 
تقاضاي چنداني براي معلم خصوصي نداشــتيم، ولي 
امسال اين درخواست زياد ثبت شده است كه مي تواند 
مورد ارزيابي كارشناسان آموزشي و معلمان اين دوره 
قرار گيرد كه ببينند ناكارآمدي در سبك جديد آموزشي 

در كجاست؟«.
او درباره جغرافياي محل سكونت درخواست كنندگان 
نيز توضيــح مي دهــد: »از همــه نقاط تهــران اين 
درخواست ها ثبت مي شود، اما به هر حال چون هزينه 
كالس هاي خصوصي در بلندمدت گران تمام مي شود 
قطعا خانواده هاي كم درآمد تمايلي به آن ندارند؛ به طور 
مثال هزينه كالس خصوصي رياضي بسته به معلم آن از 
75هزار تومان تا 240هزار تومان براي جلسه يك ساعته 

است كه براي آموزش كل كتاب سنگين مي شود«.

آموزش به مثابه كاال
»از ابتداي كرونا تا به امروز، تلويزيون در تمام ساعت هاي 
شبانه روز و البه الي تمام سريال ها و پخش زنده فوتبال ها 
و حتي در شــبكه آموزش به صراحــت تبليغ معلم 
خصوصي يك مؤسسه خاصي را مي كند و حتي مي گويد 
كه امسال كه شرايط خوب نيست همه دانش آموزان به 
معلم خصوصي نياز دارند.« محمد حسين نيكبخت، 
مدير مدرسه احمدي روشن اين گاليه را از صدا و سيما 
مي كند كه چطور در اين شــرايط نابسامان اقتصادي، 
آموزش را پولي كرده و هر روز آن را پررنگ و بي مباالت 
تبليغ مي كند. »اين نوع تبليغات و اين شكل از آموزش، 

بيش از گذشته به ناعدالتي آموزشي دامن مي زند و علم 
را به سمت ثروتمندان و طبقه مرفه جامعه سوق مي دهد. 
چرا بايد علم به مثابه يك كاال در نظر گرفته شود؟ وقتي 
شــما آموزش را پولي كرده ايد و آن را به هزينه گزاف 
مي فروشيد، چه كسي خريدار آن است؟ از طرف ديگر، 
قطعا انگيزه برخي معلمان و مديران مدارس براي ارائه 
با كيفيت آموزش كمرنگ مي شود. آنها خيلي راحت به 
دانش آموز مي گويند كه نياز به آموزش بيشــتر و بهتر 
داري؟ من وقت ندارم برو سراغ اين بسته هاي آموزشي 
پولي.« او ادامه مي دهد: »ســال 97 تالش هايي براي 
جمع آوري تبليغات مؤسسات و كالس هاي آموزشي از 
تلويزيون شد و حتي رهبري هم در اين باره حكم داد اما 
نتيجه اش برعكس بيشتر شدن تبليغات اين مؤسسات 
در تلويزيون بود. رقم اين بســته هاي آموزشي از يك 
ميليون و 200 هزار تومان براي پايه اول شــروع و به  
5ميليون تومان براي متوسطه دوم ختم مي شود. قطعا و 
قطعا تنها گروه خاصي از جامعه مي تواند به آن دسترسي 
پيدا كند و اين يعني تبعيض و ظلم به دانش آموزاني كه 

دسترسي محدودي به منابع آموزشي دارند«.
آموزش عمومي در ايران از ابتــدا هم دولتي بوده و هم 
خصوصي اما در يك دهه اخير، خصوصي سازي مدارس 
سرعت بيشتري گرفته و هر روز از تعداد مدارس دولتي 
كم و به مدارس غيردولتي اضافه مي شود. حتي خريد 
خدمات آموزشــي جاي معلمان رسمي را در بسياري 
از شهرها گرفته اســت. كرونا هم كه به توسعه بيشتر 
خصوصي سازي  و كااليي شــدن آموزش دامن زده و 

عرصه را براي آموزش رايگان تنگ تر كرده است.

همشهري از رواج اشكال مختلف آموزش پولي در سال تحصيلي 
كرونايي گزارش مي دهد

بازار آموزش خصوصي 
سكه شد

نماي نزديك

 معلم خصوصي مجازي
 از تهران تا آبادان

نتيجه جست وجوي عبارت »معلم خصوصي« در اينستاگرام، 
باال آمدن صدها صفحه از معلماني اســت كــه در معرفي خود 
نوشــته اند معلم خصوصــي پايه اول، معلــم خصوصي درس 
رياضي، معلــم خصوصــي در مركز اســتان، معلم خصوصي 
مجازي، معلم خصوصي حضوري، معلم كنكور، مربي آموزش 
الفبا، رياضيات ابتدايي وده ها نمونــه مانند اينها. صفحاتي كه 
مخاطبان پرشماري دارد و صدها نفر زير عكس ها و ويدئوهاي 
يك دقيقه اي كه معلمان از روش تدريس خود ضبط و منتشر 
كرده اند، خواهان قيمت كالس ها شــده اند. عمر برخي از اين 

صفحات به يك ماه هم نمي رسد.
پريسا هنرجو امسال يك پســر كالس چهارمي دارد كه برايش 
از همين صفحــات معلم خصوصي گرفته تــا در كنار آموزش 
مجازي، معلم در برخي دروس به او كمك كند. او مي گويد كه 
فرزندش در برخي درس هاي سال گذشته مشكل داشته و معلم 
مدرسه پيشــنهاد داده براي اينكه در پايه جديد دچار مشكل 
نشــود، براي او معلم خصوصي بگيرد؛ »هر جلسه 30دقيقه اي 
مجازي 120هزار تومن مي شود كه شامل 2 درس علوم و رياضي 
سال سوم است. من خودم متوجه شده بودم كه پسرم درس هاي 
پاياني سال گذشــته را به واسطه شــيوع كرونا و بسته شدن 
مدارس خوب ياد نگرفته و معلــم با ارفاق نمره داده. اتفاقي كه 
براي بيشتر دانش آموزان رخ داد. اما معلم امسالش بعد از ارزيابي 
اوليه اين نكته را به من و اغلب مادران ديگر گفت كه حتما معلم 
خصوصي بگيريد. خبر ندارم آنها چه تصميمي براي فرزندشان 
گرفتند، فقط مي دانم كه براي دانش آموزان در مدارس ديگر هم 
اين اتفاق زياد افتاده و معلمان، همكاران ديگرشان در مدرسه 

را براي آموزش خصوصي معرفي كرده اند.«
معلمــان خصوصي مجــازي اين قابليــت را دارنــد كه براي 
دانش آموزان در شــهرهاي ديگر هم تدريس داشــته باشند و 
همين باعث شده كه تعداد و تنوع اين گروه نسبت به معلمان 
خصوصي-حضوري بيشتر باشــد؛ مثال فتانه. نون، معلم پايه 
اول كه بيشترين دنبال كننده را در اينستاگرام دارد، مي گويد 
كه تعداد شــاگردان خصوصي اش به 10 نفر در روز رســيده؛ 
»تقاضا براي معلم خصوصي در پايه اول خيلي زياد است، من 
چون فرصت ندارم به درخواست هاي ديگر جواب ندادم وگرنه 
مي توانستم تا 50 شاگرد هم داشــته باشم. روش تدريس من 
با بازي و شعر است و همين باعث شــد كه والدين زيادي براي 
آموزش خصوصي به من مراجعه كنند.« او تا ظهر معلم مجازي 
دانش آموزان مدرسه دولتي در كاشان است و عصرها خصوصي 

درس مي دهد، از اصفهان تا شيراز و تهران و رشت و آبادان.
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 روز گذشته 3دانشمند، 
جايزه نوبل فيزيك سال دانش

به دليــل  2020را 
پيشــرفت فهم و دانش مــا در مورد 

سياهچاله ها از آن خود كردند.
آكادمي ســلطنتي علوم سوئد اعالم 
كرد كه نيمي از جايزه امسال را راجر 
پنروز)Roger Penrose( بريتانيايي 
بــراي »كشــف اينكه شــكل گيري 
ســياهچاله يك پيش بيني مستدل 
و قوي از نظريه نســبيت عام است« 

دريافت كرد.
 Goran K.(گوران كــي. هانســون
Hansson(، دبيــركل اين آكادمي 
 Reinhard(گفت كه راينهارد گنزل
آندريــا  و  آلمانــي   )Genzel
ِگز)Andrea Ghez( آمريكايي هم 
نيمي ديگر از اين جايــزه را به خاطر 
»كشف يك جرم فشــرده فوق العاده 
عظيم در مركز كهكشان ما« دريافت 

كردند.
اعضاي كميته نوبــل گفتند كه اين 
جوايز به پاس درك ما از سياهچاله ها 
به عنوان »يكي از عجيب ترين اجرام 
جهان« كه به عنصر اصلي داستان هاي 
علمي، تخيلــي و البته واقعيت علمي 
تبديل شــده اند، به اين 3دانشــمند 

اعطا مي شود.
پنروز از طريــق رياضيات ثابت كرده 
است كه شكل گيري ســياهچاله ها، 
براساس تئوري نســبيت عام آلبرت 
اينشتين، امكان پذير است. درواقع، او 
با روش هاي رياضي نشان داده است 
كه اين نظريه، تشكيل سياهچاله ها را 

توجيه مي كند.
گنزل و ِگز هم توجه خود را معطوف به 
كانون پوشيده از گردوغبار كهكشان 
راه شــيري كــرده بودند كــه اتفاق 
عجيبي در آنجا در جريــان بود. آنها 
شاهد حركت چندين ستاره در اطراف 
چيزي بودند كه نمي توانســتند آن 

را ببينند.
اين يك سياهچاله بود، اما نه فقط يك 
سياهچاله معمولي. آنچه آنها كشف 
كردند يك سياهچاله غول پيكر بود كه 
جرم آن 4ميليون برابر جرم خورشيد 
است. اكنون دانشمندان مي دانند كه 
همه كهكشان ها داراي سياهچاله هاي 

عظيمي هستند.
راينهــارد گنــزل و آندريــا ِگــز 
متقاعدكننده ترين شــواهد موجود 
در مــورد يك ســياهچاله غول پيكر 
در مركز كهكشــان راه شيري را ارائه 

دادند.
آنهــا دريافتنــد كــه ايــن جســم 
عظيم)معروف به قوس * A( در حال 
تالش براي كشيدن همه ستاره هايي 

است كه به دور آن مي چرخند.

 مرموز هميشگي
اولف دانيلسون، عضو كميته نوبل در 
اين مراسم گفت: تاريخ سياهچاله ها 
به اواخر قرن هجدهم برمي گردد. پس 
از آن، به وســيله تئوري نسبيت عام 
اينشتين، ما ابزارهايي براي توصيف 

واقعي اين اجرام به دست آورديم.
امــا درك رياضي اين اجــرام به طرز 
باورنكردني پيچيده  بود و بســياري 
از پژوهشگران معتقد بودند كه اينها 
چيزي نيســت جز دست ساخته هاي 
شبه علمي رياضي كه فقط روي كاغذ 
وجود دارند. چند دهه طول كشيد تا 
محققان دريافتنــد كه آنها مي توانند 

در دنياي واقعي وجود داشته باشند.
دانيلسون گفت: اين همان كاري است 
كه راجر پنروز انجام داد. او رياضيات 
را درك كــرد، ابزارهــاي جديدي را 
معرفي كرد و ســپس توانست اثبات 
كند كه اين روند همان چيزي اســت 
كه شــما به طور طبيعي انتظار داريد 

اتفاق بيفتد؛ يعني اينكه يك ســتاره 
فرومي پاشد و به يك سياهچاله تبديل 

مي شود.
او ادامه داد: ِســر راجرز مباني نظري 
را مطرح كــرد كه بگويــد اين اجرام 
وجود دارند. اگــر از مكان خود خارج 
شويد و به جست وجوي آنها بپردازيد، 

مي توانيد آنها را پيدا كنيد.
پنروز در سال 1931در كولچستر و در 
يك خانواده علمي متولد شد. او فرزند 
يك روانپزشــك به نام ليونل پنروز و 
يك متخصص ژنتيك به نام مارگارت 

لياتز است.
آندريا گز، استاد دانشــگاه كاليفرنيا 
هم در يك ويدئوكنفرانس كه در اين 
مراسم پخش مي شــد، گفت: من از 
دريافت اين جايزه بســيار خوشحالم 
و مســئوليت چهارمين بانوي برنده 
جايزه نوبل فيزيك را بســيار جدي 

مي گيرم.
راينهارد گنزل، از انستيتوي فيزيك 
فرازميني ماكس پالنك در گارچينگ 
آلمــان و آندريــا ِگــز از بزرگ ترين 
تلســكوپ هاي جهان بــراي ديدن 
ابرهاي عظيم گازي بين ستاره اي در 
مركز كهكشان راه شــيري استفاده 

كردند.
اينكه يك جايزه نوبل در يك رشــته 
مشخص به چند دانشمند اختصاص 

يابد، موضوعي عادي است.
جايزه سال گذشــته به جيمز پيبلز، 
كيهان شــناس متولد كانــادا براي 
كارهاي نظــري در مــورد لحظات 
اوليــه پــس از بيگ بنگ و ميشــل 
مايور و ديديه كوئيلو، ستاره شناسان 
سوئيسي، براي كشف ســياره اي در 
خارج از منظومه شمسي تعلق گرفت.

3دانشمند به دليل افزايش دانش بشر در مورد سياهچاله ها  
جايزه نوبل فيزيك سال 2020را از آن خود كردند

نوبل فيزيك براي پيشتازان 
فهم سياهچاله

عمادالدین قاسمی پناه
خبر نگار

جهان استارتاپي

خبر

گسترش كار استارتاپ اجاره لوازم 
الكترونيكي به هلند

استارتاپ Grover كه در زمينه اجاره گجت ها و لوازم الكترونيكي 
كار مي كند، خدمات خود را به هلند نيز گسترش داده است و حاال 
هلندي هاي عالقه مند هم مي توانند از ســايت يا اپليكيشن اين 
استارتاپ، موارد مورد نياز خود را اجاره كنند. به گزارش وب سايت 
اي يو – اســتارتاپز، آنها مي توانند بيــش از 1300محصول را در 
دوره هاي زماني يك، 3، 6و 12ماهه از اين استارتاپ اجاره كنند. 
اين دومين تالش بين المللي Grover محســوب مي شود. آنها 
سال گذشته كار خود را به اتريش هم گسترش داده بودند كه در 
اين خصوص موفقيت هايي را نيز به دست آورده اند. ميشل كاسو، 
بنيانگذار و مديرعامل استارتاپ Grover مي گويد: »ما خوشحاليم 
كه راهي جديد را براي دسترسي و استفاده از فناوري به بازار هلند 
ارائه مي دهيم. صنعت تجارت الكترونيكي هلند بســيار قدرتمند 
اســت و مصرف كنندگان هلندي با نگرش به اقتصاد مشــترك، 
سيستم عامل هاي ديجيتال و با آگاهي از مسائل زيست محيطي 
به استقبال آن خواهند آمد. استارتاپ ما خدماتي را به مشتريان 
ارائه مي دهد كه هم از انعطاف پذيري و هــم از بهره وري از منابع 
پشتيباني مي كند و ما اطمينان داريم كه كاربران هلندي در انطباق 
عادت هاي خريد فناوري خود با روش ما كامال آزاد خواهند بود.« 
كار با Grover كه در سال2015تاسيس شده است، بسيار آسان 
اســت و ثبت نام و ايجاد يك نام كاربري، تنها چند دقيقه بيشتر 
به طول نمي انجامد. پس از ثبت نام، كاربر مي تواند وســيله مورد 
نظر خود را اجاره كند. زمان اجاره از روزي كه محصول به دست او 
مي رسد، آغاز خواهد شد و پس از اتمام زمان اجاره، كاربر مي تواند 
آن را تمديد كند. مشتريان هلندي همچنين مي توانند از خدمات 
مراقبتــي Grover بهره مند شــوند كه خودش يــك نوع بيمه 
به حساب مي آيد؛ بيمه اي كه تا 90درصد هزينه تعمير يا تعويض 
وسيله مورد اجاره را درصورت آسيب ديدگي متقبل مي شود. كاسو 
مي گويد: »اجاره به جاي خريد، يك راه هوشمند براي آن است كه 
مصرف كننده بتواند به محصوالت مختلف دسترســي پيدا كند؛ 
مخصوصاً وقتي صحبت از فناوري به ميان مي آيد. نيازهاي ما بسيار 
سريع تر از طول عمر دستگاه تغيير مي كند. همانطور كه با واقعيت 
هميشه درحال تغيير خود، سازگار مي شويم، به دنبال دسترسي 
كوتاه مدت و براساس نياز به محصوالت مختلف هستيم كه اين كار 

از پرداخت هزينه هاي باال جلوگيري مي كند.«

  كاميون هيدروژني ژاپني در آمریكا
شــركت تويوتا اعالم كرد توليد كاميون هاي هيدروژني جديد در 
آمريكا را به زودي آغاز خواهد كرد. به گزارش وب سايت نيو اطلس، 
توليد نخستين نمونه هاي آزمايشي كاميون هاي هيدروژني تويوتا 
طي دو سال قبل شكل گرفته بود و اين شــركت اكنون قصد دارد 
كارش را در آمريكا نيز توسعه دهد و بدين منظور آزمايش هاي اوليه 
اين وسيله نقليه ســنگين را در شــهر لس آنجلس به انجام خواهد 
رساند. تويوتا نخستين بار در ســال1997با توليد مدل هاي برقي ـ  
گازوئيلي تالش خود را براي ساختن كاميون هاي پاك و سازگار با 

محيط زيست آغاز كرده بود.

  توالت 23ميليون دالري به مقصد رسيد
فضاپيماي باري سيگنوس با موفقيت وارد ايستگاه فضايي بين المللي 
شد. به گزارش اسپيس، در محموله 4تني اين فضاپيما، توالت فضايي 
جديد ناســا هم وجود دارد. اين توالت 23ميليون دالري به همراه 
برخي اقالم بهداشتي و آزمايشــي ديگر، روز جمعه از ساحل ايالت 
ويرجينيا به فضا پرتاب شــده بودند. يكــي از فضانوردان حاضر در 
ايستگاه فضايي بين المللي با اســتفاده از بازوي رباتيك كانادارم2، 
كپســول ســيگنوس را كنترل كرد. يك فضانورد ديگر نيز بر كار 

سيستم ها به هنگام ورود بار به ايستگاه نظارت مي كرد.

  كيفيت باالتر تماس هاي تصویري با هوش مصنوعي
شركت انويديا )NVIDIA( يك پلتفرم مبتني بر هوش مصنوعي به 
نام ماكسين )Maxine( ساخته اســت كه مي تواند پهناي باند را در 
تماس هاي تصويري كاهش دهد و همزمان كيفيت صدا و تصوير را 
بهبود بخشد. به گزارش انگجت، تماس تصويري در پي شيوع ويروس 
كرونا و همه گيري بيماري كوويد-19 به اوج خود رســيده اســت. 
اكنون شــركت »انويديا« براي كمك به بهبود تصوير و صداي اين 
تماس ها، از بستري مجهز به هوش مصنوعي رونمايي كرده است كه 
توسعه دهندگان برنامه هاي تماس تصويري مي توانند از آن بهره ببرند.

3دانشــمند برنده جايزه نوبل پزشــكي امسال در 
گفت وگو با سايت جايزه نوبل، عالوه بر تأثير و كمك 
به شناســايي ويروس هپاتيت C در راه پژوهش هاي مهم در دوره پاندمي كرونا و 
شناخت بهتر اين ويروس، قصه 50ساله اي كه پشت كشف مهم دنياي پزشكي است 

را بازگو كرده  اند.
»چارلز رايس« يكي از برندگان مشــترك نوبل پزشــكي كه يك ويروس شناس 
 آمريكايي و اســتاد دانشــگاه راكفلر نيويورك اســت موفقيت در مســير كشف
هپاتيت C را پيش درآمدي براي بررسي بهتر در شناخت كامل ويروس كرونا مي داند. 
او مي گويد: كار كردن با جامعه اي از دانشمندان و پژوهشگران واقعا لذتبخش است. 
اعضاي اين جامعه در تقســيم ايده هاي خود با ديگران بسيار دست و دلباز بودند و 
اين نتايج در نهايت، به ارائه داروهايي ختم شده كه بسيار مؤثر هستند. ما هنوز براي 
اطمينان از اينكه همه بيماران با اين داروها درمان مي شوند، با چالش هايي روبه رو 
هستيم. به نظرم، اين يك موفقيت براي همه گروه هاي علمي است و مي تواند نمونه 
خوبي براي بررسي هايي باشد كه در مورد همه گيري كروناويروس انجام مي شوند و 
به گروه هاي پژوهشي كه روي اين ويروس كار مي كنند، كمك كند. اميدوارم كه اين 
پژوهش بتواند به كنترل همه گيري ويروس كرونا نيز كمك كند. او تأكيد مي كند: 
ويروس كرونا هم اكنون و به خصوص براي ويروس شناسان، به يك اولويت تبديل شده 
است. ما در همين هفته، مشغول آماده كردن مقاالتي هستيم كه مي تواند اطالعاتي 
در مورد برخي از جنبه هاي اين ويروس ارائه دهد. فعاليت هايي كه در سراسر جهان 
در مورد كرونا انجام مي شوند، واقعا نفسگير است. روند اين فعاليت هاي علمي به شدت 
تغيير كرده و مشخص است كه همكاري بيش از پيش پژوهشگران با يكديگر مي تواند 
منجر به كارهاي بزرگي شــود. »هاروي جي آلتر« ويروس شناس و محقق پزشكي 
در انستيتوي ملي بهداشت آمريكا نيز درباره فرايند تحقيق و رسيدن به ويروس نوع 
سوم از خانواده هپاتيت كه عامل بيماري هاي مرگبار سرطان و سيروز كبدي است، 
مي گويد: رسيدن به پاسخي براي علت ايجاد هپاتيت هاي منتقله از خون، مطالعات 
بسيار طوالني الزم داشــت كه طي اين مطالعات افراد بسياري نيز درگير بودند. اما 
دهه ها زمان برد تا با همراهي افرادي مانند باب پورسل، پل هلند و پل اسميت كه در 
بانك خون همراه من بودند به نتيجه برسيم. در اين بين باب پورسل بسيار اساسي به 

ما كمك كرد. واقعا 50سال قصه پشت اين كشف است.
 »مايكل هوتون« دانشمند ويروس شناس انگليسي شاغل در دانشگاه آلبرتاي كانادا 
يكي ديگر از برندگان نوبل پزشكي 2020 اســت. اين محقق انگليسي درباره اين 
همكاري و تحقيقات طوالني درباره هپاتيت C و انگيزه اش براي ادامه آن مي گويد: 
من از 17 ســالگي وارد حوزه ميكروبيولوژي شدم و قبل از آن نيز درباره زندگينامه 
لويي پاســتور مطالعه كرده بودم. او الهام بخش من بود. يادم مي آيد در دوره اي كه 
بسيار نااميد شده بودم، در مسير رانندگي تا محل كار، ساختمان هاي بزرگ هتل هايي 
را نگاه مي كردم كه در اطراف انستيتو ساخته مي شدند. باخودم فكر مي كردم آنها اين 
هتل را تازه شروع كردند، تا زمان تكميل آن، تحقيق ما هم به نتيجه مي رسد. اما واقعا 
اينطور نشد؛ فكرمي كنم تا تحقيق ما به نتيجه برسد 10 هتل ساخته شد! با وجود 
موفقيت شگفت انگيز در توليد داروهايي كه مي تواند تقريبا همه بيماران مبتال به 
هپاتيت C را درمان كند، هوتون يادآوري مي كند كه هپاتيت C همچنان يك بيماري 

همه گير است كه هنوز هم ساالنه حدود 400هزار نفر را به كام مرگ مي كشاند.

تجربه برندگان نوبل پزشكي براي 
شكست جهاني كرونا 

 C 3 دانشمند برنده نوبل پزشكي امسال به خاطر كشف ويروس هپاتيت
از تجربيات خود در مقابله با ويروس جديد كرونا استفاده مي كنند

محدوديت يك ميليون رديفــي در صفحه نرم افزار 
اكسل شــركت مايكروسافت باعث شــده كه »اداره فناوري

ســالمت عمومي انگلســتان« در نزديك به 16هزار 
نتيجه آزمايش كرونا دچار اشــتباهاتي شــود. به گزارش روزنامه 
گاردين، خطاي داده ها در اين نرم افزار كه منجر به از دســت رفتن 
15841آزمايش مثبت از آمار رسمي روزانه شده، به اين معني است 
كه بيش از 50هزار فرد بالقوه آلوده به ويروس كرونا ممكن است از 
دايره رديابي خارج شده باشند و به آنها گفته نشده كه خود را قرنطينه 
كنند. »اداره سالمت عمومي انگلستان« مسئول جمع آوري نتايج 
آزمايش ها از آزمايشــگاه هاي دولتي و خصوصي و انتشار نتايج آن 
به صورت روزانه اســت و اطالعــات مختلف در مــورد پرونده ها و 
آزمايش هاي انجام شده را به روزرساني مي كند. توسعه سريع برنامه 
آزمايش ها به اين معني است كه بســياري از كارها هنوز به صورت 
دستي انجام مي شود و آزمايشگاه هاي مختلف به صورت جداگانه، 
صفحه هاي بزرگ گزارش هاي خود را براي »اداره سالمت عمومي 
انگلستان« كه شامل نتايج آزمايش هاست ارسال مي كنند. اگرچه اين 
سيستم از روزهاي ابتدايي شيوع ويروس كرونا و همه گيري بيماري 
كوويد-19بهبود يافته است، اما زماني كه برخي از كارها همچنان با 
تماس تلفني و قلم و كاغذ انجام مي شود، هنوز هم خودكار نيست. در 
اين خصوص، روزنامه گاردين دريافته  اســت كه يك آزمايشــگاه 
گزارش آزمايش روزانه خود را در قالب يك فايل CSV براي »اداره 
سالمت عمومي انگلستان« ارسال كرده است؛ ساده ترين قالب ممكن 
در پايگاه داده ها كه فقط شــامل يك فهرست از اطالعات جداشده 
به وســيله ويرگول اســت. اين گزارش ســپس در نرم افزار اكسل 
بارگذاري شــد و آزمايش هاي جديد در پايين فهرســت به پايگاه  

داده هاي اصلي اضافه شد. پرونده هاي CSV مي توانند هر اندازه اي 
باشند، اما يك پرونده اكسل، تنها مي تواند يك ميليون و 48هزار و 
567رديف داشته باشد. البته اگر »اداره سالمت عمومي انگلستان« 
از نسخه هاي قديمي تر اكسل استفاده كرده باشد، آنگاه بايد گفت كه 
اين نرم افزار تنها 65هزار و 536رديف مي تواند داشته باشد! طبيعي 
است كه با چنين وضعي، برخي از اطالعات بايد حذف شده باشند. 
اين بدان معناســت كه هنگامي كه آزمايشگاه بيش از يك ميليون 
آزمايش انجام داده باشــد، برخي گزارش هــا در نرم افزار به صورت 
خودكار به دليل محدوديت حذف شده و در گزارش »اداره سالمت 
عمومي انگلستان« نيز درج نشده است و از همه بدتر اينكه، عده اي 
با جواب مثبت آزمايش كرونا، تصور كرده اند كه به اين ويروس آلوده 

نشده اند. 

احتمال رفتن ویروس كرونا به ایستگاه فضایيدردسر باگ اكسل براي آزمایشگاه هاي كرونا
مالقات يك مقام فضايي روسيه كه بر اثر كرونا فوت كرده با يك فضانورد آمريكايي جنجالي شده است محدوديت هاي نرم افزار اكسل، باعث شده است بسياري متوجه نشوند كه كرونا مثبت هستند

روابــط آمريكا و روســيه 
مدت هاســت كه متشنج فضا

شــده، اما در اين موضوع 
همواره يك اســتثنا وجود داشته و آن 
همكاري مشــترك آنها در فضا بوده يا 
دست كم اينگونه به نظر مي رسيده است. 
اما به نوشــته روزنامه »ســاوت چاينا 
پســت«، ايميل هاي داخلي جديد ناسا 
ممكن است روابط فضايي اين دو كشور 
را نيز به طور فزاينده اي تيره كند. دليل 
اين امر هم رازداري مربوط به مرگ يكي 
از مقامات فضايي روسيه به دليل ابتال به 
ويروس كروناســت؛ فــردي كه تماس 
نزديكي با يك فضانورد آمريكايي پيش 
از پرتاب داشــته و او را به طور بالقوه در 
معرض ابتال به اين ويــروس قرار داده 
است. اين ايميل ها مربوط به اواسط  ماه 
آوريل مي شود و حاوي اين موضوع است 
كه يوگني ميكرين، از مقامات ارشــد 
فضايي روسيه، پيش از پرتاب فضاپيماي 
سايوز با يك فضانورد آمريكايي ديداري 
پرخطر داشته است.  ميكرين كمي پس 
از پرتاب فضاپيما به ســمت ايســتگاه 
فضايي از دنيا رفت و فضانورد آمريكايي 
اكنــون 6ماه اســت كه بــه دور زمين 

مي گــردد. تصاوير نشــان مي دهد كه 
ميكرين و دو مقام ارشد سازمان فضايي 
روســيه در كنار »كريس كاسيدي«، 
فضانورد آمريكايي ايســتاده اند. كمي 
پيش از پرتــاب، پروتكل هاي بســيار 
سختگيرانه فضانوردان براي خبرنگاران 
تشريح شد و البته ناسا در انتشار چنين 
مواردي سنگ تمام گذاشت و تبليغات 
بسياري به راه انداخت. اما يك هفته پس 
از پرتاب، ناسا با چنين موضوعي روبه رو 
شد. مقامات روسيه در روز هشتم  ماه مه 
اعالم كرده بودند كه ميكرين و يا ساير 

مقامات حاضر در زمان عمليات پرتاب، 
آلوده به ويروس كرونــا نبوده اند. اينكه 
اين حادثه چگونه بر روابط دو كشــور 
تأثير خواهد گذاشت، پرسشي است كه 
پاســخ آن را مي توان در روز چهاردهم 
اكتبر )چهارشنبه هفته آينده( دريافت. 
در اين روز قرار اســت كاتليــن رابينز، 
فضانورد آمريكايي براي سفر به ايستگاه 
فضايي بين المللي ســوار بر فضاپيماي 
ســايوز در بايكونور قزاقســتان شده و 
به همراه دو فضانــورد ديگر، راهي فضا 

شود.

زهرا خلجي
خبرنگار
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آمــار مبتاليــان  ديروز
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آمار بهبوديافتگان  تا ديروز
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آمــار جان باختگان ديروز

227
كل آمــار جان باختگان

27419

در روزهاي ســختي كه تهران در نیمه دوم مهر امسال 
مي گذراند، در بیمارستان مسیح دانشوري كمبود كادر 
درمان به دلیل ابتالي گســترده پرســتاران و پزشکان 
اين بیمارستان به كرونا، به مســئله جدي تبديل شده 
است. 7 ماه و نیم مراقبت شبانه روزي از بیماران مبتال به 
كوويد-19 كادر درمان را به شــدت فرسوده كرده است. 
بسیاري از آنها به رغم میل باطني به دلیل شدت بیماري 
ناگزير به ترك بیمارستان شده اند. رئیس بخش عفوني 
بیمارستان مسیح دانشــوري با تأكید بر اينکه وضعیت 
پايتخت از نظر مراجعه بیماران مبتال به كوويد-19بدتر 
از وخیم شــده است، به همشــهري مي گويد درصورت 
ادامه وضعیت موجود ممکن است اين بیمارستان تمام 
خدمات خود را براي ارائه خدمــات درماني به بیماران 
كرونايي اختصاص دهد؛ »بیمارستان مسیح دانشوري 
270تخت دارد كه از اين تعداد اكنون 140تخت به بیماران 
كرونايي اختصاص پیدا كرده اســت. درصورتي كه روند 
مراجعه بیماران به اين بیمارستان افزايش يابد امکان دارد 
بیمارستان مسیح دانشوري خدمات خود را تنها معطوف 
به بیماران مبتال به كرونا كند.« به گفته پیام طبرسي، عالوه 
بر كمبود تخت هاي بیمارستاني براي پذيرش بیماران 
كرونايي، مشــکلي كه اكنون در اين بیمارستان وجود 
دارد نبود پرسنل بهداشتي و درماني است؛ »بسیاري از 
نیروهاي كادر درماني بیمارستان مسیح دانشوري به كرونا 
مبتال و مجبور به ترك بیمارســتان براي گذراندن دوره 
نقاهت و درمان خود شــده اند. ممکن است به دلیل نبود 
كادر درمان ناچار شويم يکي از بخش هاي بیمارستان را 

تعطیل كنیم.« 

آمبوالنس ها در شهر سرگردانند
رئیس بخش عفوني بیمارســتان مسیح دانشوري با 
تأكید بر اينکه حجم بیماران مبتال به قدري زياد است 
كه حتي با وارد شدن بیمارستان هاي بخش خصوصي 
به روند درمان بیماران مبتال بــه كرونا، ارائه خدمات 
درماني به بیماران با مشــکل روبه رو شــده است، به 
همشهري مي گويد: »آمبوالنس هاي زيادي در شهر 
بیمار كرونايي دارند اما، چون در بیمارستان ها بخش 
مراقبت هاي ويژه و حتي اورژانس ها تخت خالي براي 
پذيرش بیمار جديد ندارند از بیمارستاني به بیمارستان 
ديگر مي روند تا جايي براي پذيرش بیمار پیدا كنند.«  
او با انتقاد از اجرا نشدن مصوبه محدوديت هاي ابالغي 
از سوي مسئوالن مي گويد: »محدوديت هاي ابالغ شده 
در تهران به هیچ عنوان كارايــي الزم را براي كاهش 
شیوع بیماري ندارد. متأسفانه همین محدوديت ها نیز 
جدي گرفته نمي شود و رسانه ها از برگزاري هفته سوم 
لیگ كشتي خبر مي دهند كه خود نشان دهنده بي اثر 
بودن ابالغیه هاي صادره درخصوص محدوديت هاي 
تعیین شده در تهران اســت.«  طبرسي به همشهري 
مي گويد براي جلوگیري از شیوع بیشتر بیماري و مهار 
وضعیت كنوني بايد دلسوزانه تصمیم گرفت و قاطعانه 
پاي تصمیم ها ايستاد؛ »اعمال محدوديت ها تنها براي 
رفع مسئولیت از كساني اســت كه بايد امروز پاي كار 
باشند. در روزهاي آينده باز هم شاهد موج سفرهاي 
مردم تهران به نقاط مختلف كشور خواهیم بود. تا زماني 
كه جلوي اين سفرها گرفته نشود، امیدي به مهار شیوع 

بیماري نداريم.«

بيمارستان صحرايي جوابگوي نيازها نيست 
رئیس بخش عفوني بیمارستان مســیح دانشوري در 
پاسخ به اين سؤال همشهري درباره اينکه آيا پیش بیني 
راه اندازي بیمارستان هاي صحرايي در پايتخت را دارد و 
اين بیمارستان ها مي توانند پاسخگوي نیازهاي درماني 
باشند يانه، مي گويد بیمارستان هاي  صحرايي امکانات 
درماني خاصي براي كمك به بیماران كوويد- 19 ندارند 
و نمي توان روي آنها حساب زيادي باز كرد؛ »بیمارستان 
مسیح دانشوري به عنوان بیمارستاني تخصصي اخیرا 
5دستگاه اكسیژن ساز بسیار قوي را به بخش عفوني خود 
اضافه كرده است. با اين حال، در تامین اكسیژن براي 
بیماران بستري شده با مشکل روبه رو هستیم، چرا كه 
بیماران، نیازمند پمپاژ قوي اكسیژن به ريه هستند و 
اين امکانات را نمي توان در بیمارســتان هاي صحرايي 
داير كرد. شرايط بسیار سخت اســت و هشدارهاي ما 

ناشنیده ماند.«

ماجراي بيماران در پاركينگ مسيح دانشوري
طبرسي در ادامه با اشاره به انتشــار تصاويري از محیط 
بیمارستان مسیح دانشوري و ادعاي اينکه بیماران كرونايي 
در پاركینگ اين بیمارستان بستري شــده اند، با رد اين 
موضوع به همشهري مي گويد: »تخت هاي بیمارستان 
مملو از بیمار اســت. بیماران كرونايي تــازه وارد نیز در 
محوطه اي مسقف به انتظار خالي شدن يك تخت هستند تا 
بتوانند خدمات درماني دريافت كنند. چون اين افراد نیاز به 
استفاده از اكسیژن دارند، كپسول هاي اكسیژن در اختیار 
بیماران قرار داده شده اســت تا وضعیت پايداري داشته 
باشند. بنابراين كسي را در پاركینگ بستري نمي كنیم 
و تنها افراد در نوبت بســتري در اين محل استقرار پیدا 

كرده اند.«

ظرفیت تکمیل 
آمبوالنس ها سرگردان

وضعیت اضطراری

كادر درمان بهبود يافته از كرونا ديگر توان سابق را براي ارائه خدمات درماني در بیمارستان ندارند 

و اين موضوع نشان مي  دهد سیاست هاي آموزشي و هشدارها درباره شیوع گســترده كوويد 19 در پايتخت به واقعیت پیوست
پیشگیرانه كارآمد نبوده است، به همشهري مي گويد: 
»جاي تأسف است كه كشــور 3بار دچار موج كرونا 
شود. گويا كرونا و شــیوع آن براي مردم و مسئوالن 
اهمیتي ندارد. شــهروندان با گذشت 8 ماه از تجربه 
 وجود ويروس، دنبال رفتن به سفر و انجام كارهاي 
غیرضروري خود بدون رعايت پروتکل هاي بهداشتي 
هستند و اين رويه قابل قبول نیست.« فرهاد زماني 
اشغال شدن حجم بااليي از تخت هاي مراقبت ويژه 
در بیمارستان  هاي كشــور و بیمارستان فیروزگر از 
سوي بیماران كرونايي را تهديدي براي ارائه خدمات 
درماني به بیماران غیركرونايي كه نیاز به استفاده از 
اين تخت ها دارند، مي داند و مي گويد: »بیمارستان 
ما 550تخت و 160  آي سي يو دارد. اين بیمارستان، 
بیمارستان فوق تخصصي ارجاعي در كشور است و از 
شهرستان هاي مختلف براي طي روند درمان بیمار 
به اين بیمارستان ارجاع مي شود. اكنون 100تخت 
مراقبت ويــژه و 250تخت از مجمــوع تخت هاي 
بیمارســتاني درگیر بیماران كرونايي شده  و به اين 
دلیل، ســطح ارائه خدمات به بیماران ارجاع شده از 

ساير مناطق كاهش پیدا كرده است.«

مردم كرونا را باور نكرده اند 
رئیس بیمارستان فوق تخصصي فیروزگر برخالف 
بســیاري از همکاران خــود كه خواهــان اجراي 
محدوديت هاي جدي از ســوي دولت براي كاهش 
تردد در جاده ها و خیابان ها هســتند، معتقد است 
نمي توان انتظار داشت با رويه فکري و فرهنگي كه 
مردم در برخورد با بیماري از خود نشــان داده اند، 
بتوان جلوي بیماري را گرفت: »مــردم بايد بدانند 
كه در دوره بحراني قرار داريــم و با رفتارهاي فعلي 
نمي توانیم اين بیماري را كنترل كنیم. دانش مردم 
كم نیســت اما به اين باور نرســیده ايم كه ماسك 
بزنیم و اصول بهداشــتي را رعايت كنیم.« او ادامه 
مي دهد: »دولت نمي تواند درهمه شــئون زندگي 
مردم ورود كند و محدوديت اعمال كند. مردم هنوز 
در جمع هاي خانوادگي شركت مي  كنند و نمي توان 
جلوي تجمعات اينچنیني را گرفــت. مردم ما باور 
نکرده اند كرونا را خودشان بايد از بین ببرند. از بین 
بردن اين ويروس در گرو رعايت اصول بهداشــتي و 
محدوديت هايي است كه شهروندان بايد به آن تن 

بدهند.«

25 درصد كادر درمان به كرونا مبتال شدند
بیمارســتان فیروزگــر بخــش جديــد خــود را 
ارديبهشت ماه گذشــته افتتاح كرده است. بخش 
جديد با نام بهار در 3ســالن مجزا سازماندهي شده 
است. براســاس پروتکل ها و استانداردهاي موجود 
و متناسب با فضاي فیزيکي هرسالن تعداد معیني 
تخت مراقبت هاي ويژه بايد استفاده شود، اما به دلیل 
افزايش تعداد بیماران و نیاز به استفاده از تخت هاي 
بیشتر، استانداردها در اين زمینه ناديده گرفته شده تا 
جان بیماران را بتوان حفظ كرد. آزاد بخت، سرپرستار 
اين بخش مي گويد سالن شــماره يك بايد 9تخت 
مراقبت ويژه داشته باشــد اما  اكنون 13تخت دارد: 
»با وجود افزايش تخت هاي درماني، حتي يك نیروي 
تازه نفس به كادر مراقبت هاي ويژه افزوده نشــده 
است. دست كم 25درصد از كادر درماني بیمارستان 
به كرونا مبتال شــده و براي آنها جايگزين نداريم. 
آنهايي كه بعــد از ابتال بهبود پیدا كرده و ســركار 
برگشته اند، به دلیل عوارض پس از بیماري ديگر آن 

توان سابق را براي ارائه خدمات ندارند.«

هشدارهايي كه از 10روز گذشته شمار و شدتشان 
باال گرفته بود ديروز رنگ واقعیــت به خود گرفت. 
آمار بستري هاي كرونا در كشــور اوج گرفته است 
و در تهران كه وضعیت بســیار نگران كننده اي دارد 
بیمارستان ها امکان پذيرش بیماران جديد را ندارند. 
اين در حالي است كه در 2 هفته  گذشته كارشناسان 
و نیز برخي مسئوالن ازجمله فرمانده ستاد مقابله با 
كرونا در كالنشهر تهران بارها اجراي سیاست هاي 
محدودكننده فوري در پايتخت را خواســتار شده 
بود. درخواســت هايي كه با واكنش ســؤال برانگیز 
مقامات دولتي تا رسیدن به اين نقطه بحران ناشنیده 
و بر زمین ماند. ديروز ايــرج حريرچي، معاون كل 
وزارت بهداشت درباره اوج گیري بستري مبتاليان 
كرونا در بیمارستان ها به ايسنا گفت: اكنون به ويژه 
در تخت هاي مراقبت هاي ويژه و بیمارســتان هاي 
ارجاعي، دچار مشکل قابل توجهي شده ايم. ضمن 
اينکه از برخي تجهیزات مربوط به بیماران كرونايي 
خارج از ظرفیت شان اســتفاده مي شود. به گفته او 
بیماران كرونايي عمدتا در بیمارستان هاي اصلي و 

ارجاعي شهرها بستري مي شــوند. حال بايد توجه 
كرد كه اين بیمارســتان ها حتي قبل از دوره كرونا 
هم، معموال اشــغال تخت هاي باال و شرايط سختي 
داشتند و قبال هم در درجاتي مسئله كمبود تخت 
به ازاي نیرو و كمبود پرســنل به ازاي تخت وجود 
داشته و  تشديد شده است. اكنون  بیماران كرونايي 
كه تعدادشان بسیار قابل توجه است به بیماران قبلی 
اضافه شده اند، بخش عمده تخت هاي بیمارستاني و 
اكثر تخت هاي مراقبت هاي ويژه از سوي مبتاليان 
به كرونا اشغال شده اند و ســالمت بیماران ديگري 
كه نیاز به مراقبت هاي ويژه دارند هم به شــدت در 
خطر اســت چرا كه امکاني براي بستري آنها و ارائه 
خدمات درماني وجود ندارد. گــزارش خبرنگاران 
همشــهري از 6 بیمارســتان پايتخت، وضعیت را 
در شرايط بســیار نگران كننده اي تصوير مي كند. 
روزهاي طاقت فرســايي بر كادر درمان مي گذرد و 
انبوه مبتاليان وحشت زده در انتظار دريافت خدمات 
درماني  هســتند و بخش ديگري در جست وجوي 

تخت خالي، آواره خیابان هاي شهر.

 شلوغی جلوی اورژانس
حوالي میدان ولیعصر  و درست كنار ساختمان هاي 
قد و نیم قــدي كــه از روي زمین بــاال رفته اند، 
چنــد بیمارســتان تنه به تنــه هم ايســتاده اند. 
آمبوالنس هاي هر كدامشــان كنار خیابان تنگ و 
ترشي كه پر ترافیك و رفت وآمد است، ايستاده اند. 
در كوچه اي منشــعب از خیابــان اصلي، جمعیت 
انبوهي ســرگردانند؛ مبتاليان پیك ســوم كرونا. 
 ورودي اورژانس در ازدحام انســان هاي ترسیده از
 كوويد-19گم شده اســت. بیماران بدون رعايت 
فاصله فیزيکي مي خواهند به هــر قیمتي راهي به 
بیمارستان پیدا كنند. همراهان بیمار نگران تر از خود 
بیمار هستند. كرونا در هوا مي چرخد. زير ماسك ها 
و از خالل ســرفه هاي ممتد، منقطــع و نفس هاي 
تنگ. راه نیست. دست به دامان هر كسي مي شوند 
تا راهي براي بستري شدن در بیمارستان پیدا كنند. 
فکر مي كنند بستري شدن در بیمارستان و مراقبت 
در بخش هاي ويژه، جان بیمارشــان را از خطر دور 
نگه مي دارد. اما همین ها نمي دانند روز قبل از اين، 

12بیمار بستري در بخش هاي چند گانه بیمارستان 
فیروزگر با وجود مراقبت هاي شبانه روزي، جانشان 
را از دست داده اند. پزشــکان اورژانس تالش دارند 
 افرادي را كه ترس از مرگ كرونايي در چهره شــان 
موج مي زند، آرام كنند. مــردي با التماس خطاب 
به پزشك اورژانس مي گويد اجازه بدهد پسرش را 
در بیمارستان بســتري كند. پزشك اورژانس پسر 
37ساله افتاده روي تخت را كه به سختي و با كمك 
ماسك تنفسي سبزرنگ متصل به كپسول اكسیژن 
تنفس مي كنــد، معاينه مي كند. بــا معاينه بیمار، 
دستور بستري شدنش صادر مي شود و او را با بدرقه 
نگاه هاي پر حسرت كساني كه هنوز موفق به گرفتن 
دستور بستري نشده اند، داخل بیمارستان مي برند تا 
در بخش مراقبت هاي ويژه بخش عفوني بیمارستان 

بستري كنند.

كاهش ارائه خدمات به بيماران غيركرونايي 
رئیس بیمارستان فوق تخصصي فیروزگر با اشاره به 
اينکه كشور درگیر موج سوم شیوع ويروس كرونا ست 

وحشت زدگان كرونا
 پشت  در بيمارستان هاي تهران

حميدرضا بوجاريان 
خبرنگار

كرونا در پايــان اين هفته و هفته 
آينده كه مســئوالن كشوري از 
آن به عنوان »تعطيالت تجميعي« 
نام مي برند، روزهاي سخت تري 
برايمان رقم خواهد زد اگر عزم مان 
را براي سفر نرفتن جزم نكنيم. اما 
انگار قرار نيست خودمان نخستين 
كسي باشيم كه به محدوديت ها 
و ممنوعيت ها براي كنترل كرونا 
احترام مي گذاريم. آمارهاي اعالم 
شده از سوي پليس راه هم حاكي 
از افزايش ســفرها در پايان مهر 

است. استان هاي شمالي و ديگر 
مناطق كشــور ازجمله اصفهان، 
شيراز، آذربايجان شرقي و اردبيل 
همچنان با ورود گردشــگران 
مواجه هستند و تعداد مسافران 
و پالك هاي غيربومي مازندران، 
گيالن و گلســتان بــه بيش از 
4ميليون نفر رسيده است. از سوي 
ديگر آمار بســتري و مرگ ومير 
بيماران كرونايــي غيربومي در 
مراكز درماني استان هاي مختلف 
هم در حال افزايش و پروسه انتقال 

فوت شدگان به استان ها و شهرهاي 
محل سكونت شــان در وانفساي 
بحران كرونا به حــوزه درمان و 
ديگر نهادهاي مرتبط تحميل شده 
است. در اين شرايط محدوديت ها 
و ممنوعيت هاي كرونايي دوباره 
شروع شده و در تهران بيشتر از 
ساير نقاط كشور در حال اجراست، 
اما آنچه ضروري به نظر مي رسد 
نگاه ويژه مسئوالن به جاده هاي 
كشور به ويژه مسيرهاي منتهي 
به شــهرهاي شــمالي است تا 
كاهش ســفرهاي غيرضروري را 
رقم بزند. منطــق حكم مي كند 
حداقــل در 10روز آينده قوانين 
سختگيرانه تري براي كاهش اين 
ترددها اعمال شود، زيرا با وجود 
تأكيد ستاد ملي كرونا در اجتناب 
از ســفرهاي غيرضروري، مردم 
به اين توصيه پايبند نيســتند. 
هرچند ستاد ملي كرونا مصوبه اي 
براي اعمال محدوديت هاي جديد 
براي 2تعطيــالت پيش رو درنظر 
نگرفته اما مسئوالن در استان ها 
و شهرهاي مختلف كشور تدابير 
الزم را براي رعايت پروتكل هاي 
بهداشــتي در ورود گردشگران 
درنظر گرفته اند تا از آسيب جدي 
به سالمت مردم بومي جلوگيري 

كنند.

ممنوعيت ورود به ساحل 
شهرســتان نور مازندران كه با 
كاهش چشــمگير مبتاليان در 

وضعيت زرد قرار گرفته است، اين 
روزها منتظر مسافران نيست. علي 
شادمان، فرماندار اين شهرستان 
با تأييد اين مطلب به همشهري 
گفت: وضعيت زرد نبايد موجب 
غفلت و ناديــده گرفتن نكات 
بهداشتي باشد و مردم همچنان 
بايد دستورالعمل هاي بهداشتي را 

رعايت كنند.
او تأكيد كرد: سالم ما را به مردم 
محترم تهران و ديگر شــهرهاي 
كشــور برســانيد و اعالم كنيد 
مازندران و شهرســتان نور هنوز 
هم آماده حضور مسافر نيست. با 
نهايت احترامي كه براي مسافران 
قائل هستيم، اما  اي كاش مجبور  
نشــويم از آنها بخواهيم شهر را 

ترك كنند.
فرماندار نــور درباره مصوبه هاي 
ســتاد كرونــا بــراي اعمال 

محدوديت هــاي بيشــتر در 
تعطيالت پيش رو هم بيان كرد: 
تاكنون مصوبه اي صادر نشــده و 
ممكن است هر لحظه ستاد كرونا 
محدوديت هايــي درنظر بگيرد. 
بهترين قانون و مصوبه آن است 
كه مردم خودشان سفر كردن را 

ممنوع كنند.
اين مسئول بيشترين مسافران 
ورودي به نور را مردم تهران عنوان 
كرد و گفت: چه ضرورتي دارد كه 
در اين وقت سال اين همه سفر به 
مازندران صورت بگيرد؟ ما براي 
پيشــگيري از ازدحام جمعيت 
ساحل  نور به هيچ مسافري حق 

ورود به ساحل را نمي دهيم.
شــادمان به جريمه سرنشينان 
بدون ماســك خودروهاي بومي 
و غيربومي استان هم اشاره كرد 
و افزود:  مردم هنــگام تردد در 

شهر بايد ماسك داشته باشند در 
غيراين صــورت جريمه خواهند 
شــد. هر قدر بر اثر بي توجهي 
مردم شرايط كرونا سخت تر شود، 
محدوديت ها و جريمه هاي ما هم 

سخت تر خواهد شد.
 علي فتح اللهي، فرماندار رشت هم از 
پر شدن تمام تخت هاي بيمارستاني 
اين شهرســتان خبر داد و گفت: بر 
اين اساس هرگونه تجمع و ازدحام 
جمعيت ناشي از ورود گردشگران و 
رعايت نكردن پروتكل هاي بهداشتي، 
مي تواند وضعيت شهرستان رشت 
را دوباره بحراني كند و از هموطنان 
مي خواهيم كه به شهرستان رشت 

نكنند.  ســفر 
للهــي  فتح ا

همچنين از مســدود شدن تمامی 
مســيرهای ورودي ســواحل و 

تفرجگاه هاي شهرستان خبر داد.

اینسو

ايران در وضعيت قرمز! 
وقت سفر نيست

با وجود اينكــه توصیه های مســئوالن همچنان پرهیز 
از سفر و حادتر نشــدن وضعیت كرونا در پیك سوم آن 
است اما آمارها از ســهل انگاری مردم و افزایش سفرها 
به شهرهای شمالی و برخی استان های دیگر حكایت دارد 
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   بازسازي تكيه دولت با همان معماري قبل امكان پذير است
دكتر اسكندر مختاري، يكي از پژوهشگران 
مطالعات معماري كه سال ها وقت خود را صرف 
تحقيق پيرامون تكيه دولت كرده و پيشنهاد 
بازسازي تكيه دولت را ارائه كرده، معتقد اســت كه طرح بازسازي اين تكيه 
نه تنها در نزديكي اين بناي تخريب شــده بلكه درست در همان فضاي سابق 
قابليت اجرا دارد و مي گويد: »خوشــبختانه بيشتر محوطه اي كه تكيه در آن 
قرار داشت )بين كاخ گلستان و بانك ملي( آزاد بوده و بازسازي تكيه دولت در 
همان محل امكان پذير است«. گرچه از اين بنا نقشه ساختماني در اسناد و مدارك شهر موجود نيست اما 
مختاري درباره چگونگي دسترسي به نقشه اين تكيه مي گويد: »در سال74به عنوان يك تيم تحقيقاتي 
براي به دست آوردن نقشه اين بنا كاوش هايي در محوطه تكيه دولت صورت گرفت. در اين كاوش ها بالفاصله 
پالن تكيه دولت اسـتخراج شـد. در آن زمان، دادگستري به ما 10روز فرصت داده بود كه در محل، كاوش 
صورت گيرد. بعد از پيداشــدن بخش عمده اي از پالن، درخواست زمان بيشتري براي جست وجو كرديم 
كه با 3روز آن موافقت شد. در همان محل، 5هزار كاشي شكسته پيدا شـــد كه جايي در خرابه ها آن را 
انبار كرده بودند. حتي بخشي از يك چهره در ميان كاشي ها پيدا شده بود. اين كاوش ها و تصاويري كه از 
اين مكان به جا مانده و همچنين توصيفاتي كه در ســفرنامه برخي تاريخ نگاران خارجي و ايراني از تكيه 
دولت باقي است، باعث شد تا سال 98كتابي درباره معماري تكيه دولت تدوين كنم«. مختاري درخصوص 
لزوم بازسازي چنين مكاني كه فقط نامي از آن در تاريخ مانده، مي گويد: »بازسازي بناهاي تاريخي از بين 
رفته در كشورهاي ديگر هم مسبوق به سابقه است. به طور نمونه به بازسازي هاي آثار تخريب شده جنگ 
جهاني دوم در آلمان بعد از جنگ اشاره مي كنم كه نمونه شــاخص آن بازسازي كليساي مادر مقدس در 
درسدن آلمان بعد از ادغام مجدد آلمان شرقي و غربي مي توان اشــاره كرد«. اين استاد دانشگاه معتقد 
است كه تكيه دولت به جهت ويژگي هاي معماري اين قابليت را دارد كه يك مقصد گردشگري مهم در مركز 
تاريخي شهر تهران شود و اين هويت از دست رفته به آن بازگردد. وي تأكيد دارد كه حتما بنا بايد در محل 
 سابق خود با همان شــاكله، عناصر و اجزاي معماري كه در نقاشي استاد كمال الملك بخشي از آن نمايش 

داده شده است، ساخته شود.
جالب اينجاست كه اين تكيه در آن دوره براي كساني كه به ايران سفر مي كردند بسيار جذاب بوده است. 
مولف كتاب »ميراث معماري مدرن ايران« به  اين نكته اشاره می كند و مي گويد: »گردشگران خارجي از آنجا 
كه عالقه بسياري به نوشتن شرح سفر و توصيف مكان هاي خاص داشتند، بازديد از اين تكيه حتي از كاخ 
گلستان هم براي آنها در برخي موارد جالب تر بود. آنها در فضايي به اين عظمت، شاهد برپايي مراسم در ايام 
سوگواري بودند. آمفي تئاتري است كه براساس تعزيه طراحي شده و شگفتي آور است. حتي عظمت اين بنا 
موجب شد تا مراسم اين مكان هم در حد زيادي تغيير كند و عوامل و اجزاي زيادي به اين مراسم اضافه شود؛ 
مثال تعداد تعزيه خوان ها و لوازمي كه آنها براي اجرا استفاده مي كردند از اسب و شتر و حتي فيل تا صحنه هاي 

واقعه عاشورا را واقعي تر به نمايش در بياورند«.

 تكيه، نمادي از 
تعلق محلي است

  تكيه در شــهر به عنوان يك فضاي شــهري و مرتبط با يك 
عملكرد ديني و مذهبي از دوران صفوي شــكل گرفته اســت. 
اگرچه از همين دوره ميادين شهري با مفهومي جديد در فضاهاي 
شهري پديدار مي شــود اما همزمان عرصه هايي نوين موسوم 
به تكيه در شهرها ايجاد شــد. تكايا، فضاها و مكان هايي است 
كه عزاداري و آيين هاي مرتبط با محرم و عاشــورا در آن انجام 
مي گرفت. با گذر ايام تكايا اشــكال مختلف و گوناگوني يافتند و 
در شهر تهران اين تنوع را مي توان مشاهده كرد. به عبارتي تكيه 
داراي يك سلسله مراتبي است كه اين فضا را مي توان براساس 
تقسيمات شهري بخش بندي كنيم؛ در مفهوم محلي، تكيه يكي 
از ويژگي هاي وابستگي افراد به آن محل است كه به نوعي مفهوم 
محله و تعلق محلي را قوام بيشــتري مي بخشد. به طور نمونه در 
دهه اول محرم و به ويژه روز عاشــورا بســياري از افرادي كه به 
مكان ديگري نقل مكان كرده اند در ايام عزاداري به تكيه زادگاه 
خودشــان بازمي گردند. اين اتفاق حتي در محله هايي جديدي 
چون اكباتان- كه تنها بيش از چند دهه از پيدايش آن مي گذرد- 
هم مشهود است و افراد زيادي به اين محله تعلق خاطر پيدا كرده 
و براي برپايي مراسم  عزاداري در تكيه محلي و بومي همين محله 
اكباتان حضور پيدا مي كنند. زيرا همانگونه كه گفتيم تكيه يك 

مفهوم محلي و وابستگي دارد.
البته در كنار اين مفهوم و كاركرد، يك مفهوم شهري و حكومتي 

هم دارد. پس بنابراين اين تكيه ها 
براساس سلســله مراتب شهري 
و مرتبــط با افــراد خاندان هاي 
مختلف جايگاه هــاي گوناگوني 
دارند. از تكيه هايي كه مرتبط با 
دولت و حكومت هستند گرفته 
تا تكيه حاج ميرزا آقاسي يا تكيه 
دولت كه سال ها مكان برگزاري 
رويدادهاي مختلف و عزاداري ها 
يا آيين هاي متناسب با باورهاي 

شيعي مردم بوده اند.
برخي تكايا ثابــت و دائمي بودند 
مانند تكيه نياوران و تكيه دولت 
به لحــاظ معماري نيــز در عصر 
ناصري مكان هايي ويژه در شهر 
محســوب مي شــدند و در آنها 
نمايش ها و آيين هــاي مذهبي 
به ويژه تعزيه انجام مي گرفت. از 
اين رو يكسري از تكيه ها هستند 

كه فضاي اختصاصي براي برپايي مراسم  دارند. مثل تكيه سادات 
اخوي در تهران كــه در دهه فاطميه يا در دهــه اول محرم برپا 

مي شود و مراسم عزاداري ويژه خودش را داراست.
در كنار اينها برخي تكاياي هم موقت بوده و مكان ثابت نداشتند. 
مثال در يك مكان و در ايام خاصي مثل دهــه اول محرم يا دهه 
آخر ماه صفر ايجاد شده و مراسم مخصوص عزاداري در آن زمان 
برگزار مي شود. البته حتي تكيه هاي موقتي در محله ها هم بسيار 
حائز اهميت  اند و هيئت هاي مخصوص آن تكيه ها به وجود مي آيد.

نوع ديگري از تكايا، تركيب ميــان زندگي عادي و روزمره مردم 
و فضايي براي انجام تعزيه و آيين هاي عاشورايي است همچون 
تكيه تجريش و... در تمامي اوقات ســال تكيه تجريش فضايي 
براي خريد و فروش و دادوستد مردم اســت و با آغاز ماه محرم 
به مدت 10 شب اين فعاليت تعطيل مي شود و درآن مكان، مراسم 
سوگواري و مجالس تعزيه برپا مي شــود. يعني تكيه مي تواند 
يك مفهوم ميدان و فضاي عمومي شــهري را داشــته باشد كه 
در ايام عمومي ســال يك ويژگي و عملكرد و در ايام ديگر سال 
مثل ماه محرم يك ويژگي ديگر داشته باشد. اما تفاوت عمده اي 
ميان عملكرد شهري اين نوع تكيه با مسجد وجود دارد. اگرچه 
مساجد معرف شهرها بودند و يك شهر بدون مسجد جامع هويت 
نمي يافت، تكايا نماد محله ها محسوب شده و يك محله، زماني 
محله مي شــود و مردم آن تعلق خاطر به محل خويش مي يابند 
كه داراي تكيه باشد. زيرا تكيه مهم ترين محل تجمع گروه هاي 
مردم نهاد مذهبي به عنوان هيئت هاســت. هر يك از غرفه هاي 
اينگونه تكايا، متعلق به يكي از خاندان هاي ساكن در محله است 
به عبارتي ديگر با رعايت شــئونات اجتماعي در هر محله، ايام 

محرم به زماني براي وفاق محلي تبديل مي شود.
در پايان به تكيه نياوران به عنوان يكي از قديمي ترين تكيه هايي 
كه هنوز هم به حيات خود ادامه مي دهد اشــاره كرده و معتقدم 
اينجا به طور ثابت نمادي از تعلق به محله نياوران است و يك تكيه 

پايدار را نشان مي دهد كه مرتبط با زندگي اهالي آن محل است.

سيداحمد محيط طباطبايي 
رئيس كميته ملي موزه هاي ايران )ايكوم( و تهران شناس برجسته

  تماشاخانه  قاجاري
ماجراي ساخت تکیه دولت که به آن »تکیه 
همایوني دولتي«، »تکیــه قصر« و »تکیه 
بزرگ شاهي« هم مي گفتند براي خودش 
داستان جالبي داشته و نماد تهران ناصري 
محسوب مي شــود. گویا ناصرالدین شاه در 
یکي از زماني که از فرنگ برگشت، دستور 
ساخت این تکیه را داد؛ تکیه اي که 5سال 
براي ســاخت آن زمان صرف شد. در مورد 
معمــاري آن، برخي مدعي شــده اند نوع 
طراحي این ســاختمان از رویال آلبرت هال 
لندن و مبتنــي بر یافته هاي گردشــگري 
ناصرالدین شــاه قاجار در اروپا، الهام گرفته 
شده اســت. اگرچه برخي این ادعا را قبول 
ندارند؛ چون ناصرالدین شــاه ســال ها بعد 
از ســاخت و طراحي تکیه دولت، سفرهاي 
اروپایي اش را شروع کرده بود. در نهایت از 
آنچه خواست ناصرالدین شــاه بود، فاصله 
گرفت و به علــت نارضایتــي و اعتراضات 
متدینین از مرکــز نمایش هاي غیرمذهبي 
به مرکز مذهبي ویژه مراســم روضه خواني 
و تعزیه گرداني تغییر شکل داد. تکیه دولت، 
فارغ از اینکه محل اجتماعي براي تماشاي 
آیین شــبیه خواني بوده، نقــش مهمي در 
دوره هاي تاریخي و سیاســي کشور داشته 
است. اما پس از مشروطه کم کم فعالیت هاي 
این تماشــاخانه رو به افول رفــت و پس از 
روي کارآمدن حکومت پهلــوي اول، این 
کم فروغي سرعت بیشتري گرفت تا سرانجام 
سال1325 این بنا که سال ها گرد تعطیلي بر 
آنجا خوش کرده بود، به صورت کامل تخریب 
شد و بانك ملي شعبه بازار جاي آن را گرفت. 
حاال اگر از وضعیت فعلي این تکیه بپرسید، 
چیزي براي گفتن نداریم؛ چرا که این میراث 
فرهنگي و مذهبي ایران زیرآوار مدرن سازي 
شهر، رنگ باخت یا بهتر است بگوییم جان 
باخت. چون دیگر اثري از این تکیه در شهر 
نیست و فقط نامي از این شکوه به جا مانده 
است. حرف و حدیث ها درمورد حذف تکیه 
دولت از شــهر تهران زیاد است و حتي پاي 
پهلوي اول هم به این موضوع باز شده است. 
اما هدف از طرح این موضوع تنها اشــاره به 
گذشته این میراث گم شــده شهر نیست و 
هدف امکان ســنجي شکل گیري یك تکیه 
دولت جدید در پایتخت است؛ موضوعي که 
کم و بیش جزو یکي از دغدغه هاي مسئوالن 
مربوطه بوده و هر از گاهي درباره سرنوشت 
آن طرح و ایده هایي مطرح مي شــود. سال 
گذشته ســیدعباس صالحي، وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســامي گفته بود: »تهران باید 
تکیه دولت خود را داشــته باشد و امیدوارم 
با همراهي شــهردار تهران و شوراي شهر، 
دغدغــه هنرمندان نمایش هــاي آییني و 
سنتي را براي داشتن مکان ثابت کم کنیم«. 
از آن همه شکوه چیزي حتي براي نمایش 
در موزه ها هم باقي نمانده اسـت. از مکاني 
که زماني بین 10تا 12هــزار نفر را در خود 
براي تماشا جاي مي داد هیچ چیزي بر جاي 
نیســت. حتي گزارش هایي از حضور فیل و 
شـتر در بعضي از تعزیه هاي اجراشـده در 
این مکان وجود دارد امـا گفته مي شود در 
دهه 20 حراجي برگزار شــده و اموال تکیه 
دولت فروختــه مي شــود. هم اکنون فقط 
لیســت اموال وجود دارد که نشان مي دهد 
تعداد فراواني مبلمان، لوسـترهاي عظیـم 

و پرده هاي زربافت در این مکان بوده است.
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  پيشنهاد ايجاد »تكيه مردم« در محل سابق تكيه دولت
در همین راستا، چندي پیش عضو شوراي شهر تهران 
پیشنهاد داد با همکاري وزارت دادگستري، شهرداري 
تهران و وزارت میراث فرهنگي در محل تکیه دولت، 
تکیه اي به نام مردم ساخته شود. علي اعطا در حساب 
توئیتري خود نوشــت: »از تکیه دولــت، بزرگ ترین 
تماشاخانه  تاریخ ایران به جز نام و تابلویي کوچك از 
ورودي بن بســتي باریك به همین نام در ضلع شمال 
سبزه میدان در خیابان 15خرداد چیزي باقي نمانده 
است. امروز بازیابي و بازســازي تکیه دولت، معطوف 
به نیازهاي شهر و هویت شــهري، مي تواند به عنوان 
دغدغــه اي ملي و دیني مطرح باشــد؛ در ســال74 
پي گردي تکیه دولت را دکتر اسکندر مختاري )یکي 
از استادان معماري دانشگاه تهران( انجام داد و طرحي 
زیرنظر دکتر باقر شــیرازي تهیه کرد. آن زمان بحث 
بازسازي بنا مطرح شد اما به نتیجه نرسید«. سخنگوي 

شوراي شهر تهران نوشت: »به طور کلي تکیه ها باید 
در جایي از شهر واقع شوند که عناصر مختلف شهري 
را به هم پیوند دهند؛ محــل فعلي تکیه دولت اگرچه 
در اختیار دادگستري اســت اما بهترین مکان براي 
ساخت یك تکیه ملي است؛ چرا در محل تکیه دولت، 
امروز تکیه مردم را نسازیم؟ دکتر مختاري گفته است 
بخشي از پي ِ تکیه دولت هنوز ممکن است آنجا مدفون 
باشد. بنابراین بخشي از تاریخ سوگواري هاي جمعي ما 
ایرانیان، در محل تکیه دولت مدفون است«. اعطا به 
وزارت دادگستري، وزارت میراث و شهرداري تهران 
پیشنهاد کرد طي توافقي سه جانبه و انجام مطالعات و 
تهیه طرح، بازسازي تکیه دولت و احداث تکیه مردم 
در بخش هایي از محل تکیه دولت را در دستور کار قرار 
دهند تا در آینده نزدیك که بودجه و اعتبارات فراهم 

بود، تکیه مردم ساخته شود.

احيای يك ميراث 
در خاك خفته

گزارشی پيرامون تكيه دولت از ساخت تا 
تخريب و شايد بازسازی

اسكندر مختاري 
پژوهشگر مطالعات معماري

   بررسي ايده ساخت موزه تعزيه در تكيه دولت

رضا كوچك زاده سال ها در زمينه هنرهاي نمايشي 
و نســخه هاي شــبيه خواني تاريخي پژوهش كرده 
است. او مطالعات پژوهشي دامنه داري هم در زمينه 
تكيه دولت انجام داده و در پاســخ به اين پرسش كه 
آيا با ساخت تكيه دولت مي توان زمينه هاي راه اندازي موزه اي از اسناد و اشيا از 
تعزيه را داشته باشيم؟ مي گويد: »ايده بازسازي تكيه دولت، زياده كمال طلبانه و 
ايده آل است؛ آرزويي كمابيش دست نيافتني  است كه در ذهن برخي پژوهشگران 
و مسئوالن فرهنگي شهر رشــد كرده. ولي بايد ضرورت ساخت اين تكيه را در 
وضعيت كنوني جامعه بررســي كرد. آيا ايران كنوني مــا چنين ضرورتي را در 
خود مي بيند؟ آيا تهران امروزي بــا جمعيت نزديك به 10ميليوني با تهران دوره 
ناصرالدين شاه كه جمعيتي ميان 140تا 150هزار نفر داشته استـ    و تكيه دولت 
حدود 20هزار تن از اهالي شهر را در هر اجرا ميزباني مي كرده ــ نيازهاي فرهنگي 
و اجتماعي يكساني دارند؟ آيا با ساخت اين تكيه در اندازه اصلي، توان پركردن 
فضا را براي يك مجلس شبيه خواني داريم؟ به نظرم در شرايط كنوني جامعه، اين 
استقبال كمي دور از ذهن باشد. ما حدود 20هزار تماشاگر پويا و عالقه مند واقعي 
شبيه خواني براي هر اجرا نداريم -  دست كم همگي در يك زمان نمي توانند گرد 
هم آيند  - كه بخواهيم براي آنها چنين ســاختماني بسازيم. جامعه به اندازه اي 
تغيير و تحول يافته اســت كه از ضرورت هاي دوره هاي قاجار و پهلوي و چه بسا 
دهه هاي پيشين جمهوري اسالمي هم فاصله گرفته است. نمي توانيم براي ساخت 
چيزي در آينده به داده ها و عاليق گذشــته وابستگي فكري داشته باشيم. بايد 
بررسي ها و مطالعات تازه انجام شود. البته اين نكته ها همگي در حد پرسش است 
و بر درستي يا نادرستي آنها تأكيدي ندارم. اما معتقدم بايد بررسي و نيازسنجي 
علمي در اين زمينه صورت گيرد«.  با اين حال كوچك زاده بر آن است كه بازسازي 
اين تكيه يا برپايي موزه براي ما ضرورت هاي هنري و فرهنگي و ديرينه شناسي 
دارد؛ نه الزاما ضرورت هاي اجتماعي و كارآمدي براي مردمان كنوني. نويسنده 
كتاب هاي »فهرست شبيه نامه هاي دوره قاجار« و »فهرست شبيه نامه هاي ملك« 
و »رضاي نامه« به پيشــنهادش در پنجمين نمايشگاه شبيه نامه هاي قاجاري كه 
شهريور 1398با عنوان »به روايت نسخه خوانان« در خانه  هنرمندان برگزار شد، 
اشاره كرد؛ »در آن نمايشگاه از مسئوالني چون دكتر صالحي )وزير محترم ارشاد(، 
محمدجواد حق شناس )رئيس كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران(، مجتبي 
حسيني )معاون هنري ارشاد(، شــهرام كرمي )مديركل هنرهاي نمايشي( و... 
خواستم با توجه به افزايش يافته هاي پژوهشي و فراهم شدن سندهاي گسترده 
از شبيه خواني، با همكاري سازماني يكديگر زمينه اي براي شكل گيري كتابخانه 
و موزه و مركز اسناد شبيه خواني پديد آورند. همگي به گرمي استقبال كردند و 
قول هايي براي همكاري دادند ولي هيچ يك عملي نشد و خيلي زود فراموش شد«. 
او در ادامه به فرضيه راه اندازي موزه در تكيه دولت بازسازي شده، اشاره مي كند و 
مي گويد: »اين ايده را هم برخي دوستان طراحي كردند كه درصورت بازسازي، اين 
تكيه بزرگ نمي تواند در تمام طول سال خالي باشد و تنها در روزهايي از ماه هاي 
محرم و صفر شبيه خواني داشته باشــد. پس بهتر است كه از اين فضا براي موزه 
تخصصي شبيه خواني بهره برداري شود. مي دانيد كه تعزيه، تنها نمايش منسجم 
جهان اسالم اســت و از اين نظر هم اهميت ويژه دارد كه خاستگاه شبيه خواني، 
جايي براي پژوهش و بررسي علمي آن داشــته باشد. اما به نظرم مي توان مسير 
ديگري هم براي عملي شدن برپايي موزه و احياي اين تكيه در پيش گرفت. براي 
نمونه، شوراي اسالمي شــهر با همكاري برخي نهادهاي ديگر همچون وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزارت ميراث فرهنگي، صداوسيما و... مي توانند موزه اي 
علمي و شاخص براي شبيه خواني پديد آورند. برعكس ايده ساخت دوباره تكيه 
دولت، در اين موزه مي توان ماكتي از تكيه دولت را در مقياس كوچك تر ساخت 
كه بخشي از موزه به شــكل تخصصي به آن مربوط باشد. حتی مي توان به شكل 
نمادين، نام موزه  شبيه خواني را »تكيه دولت« نهاد. اين طرح در شرايط كشور ما 

شايد عملي تر و كم هزينه تر و امكان پذيرتر باشد«.

رضا كوچك زاده
کارگردان و پژوهشگر تئاتر

تكيههای
تهران

این شماره

تهران تكيه هاي قديمي و معروف زيادي دارد كه اغلب 
خاستگاه تعزيه ها بودند اما وقتي صحبت از تكيه هاي 
تهران مي شود، محال اســت حرفي از تكيه معروف 
دولت به ميان نيايد؛ تكيه اي كه نامي آشنا براي اهالي 
هنر و عالقه مندان به آيين شبيه خواني است. كمتر 
تهراني اصيل است كه اين تكيه و معماري خاص اش 
كه شاهكار منحصر به فرد در دوران قاجار محسوب 
مي شود را به ياد نداشته باشد. اين تكيه براي برپايي 
آيين هاي ســوگواري و روضه خواني هاي ويژه اي در 
منطقه بازار بزرگ فعلي تهران، ضلع جنوب شــرقي 
كاخ گلســتان و در جنوب غربي كاخ شمس العماره و 
روبه روي مسجد شاه تهران ساخته شد اما حاال ديگر 
اثري از آن باقي نمانده است. اما گفته ها حاكي از آن 
است كه گويا قرار است براي اين ميراث در خاك خفته 
اتفاقات خوشايندي رخ دهد. در اين گزارش به ساخت 
اين تكيه و علت تخريب و البته لزوم بازســازي آن 

پرداخته ايم.

الناز عباسيان 
روزنامه نگار

تکیه مي تواند یك 
مفهوم میدان و فضاي 
عمومي شهري را 
داشته باشد که در 
ایام عمومي سال یك 
ویژگي و عملکرد و در 
ایام دیگر سال مثل ماه 
محرم یك ویژگي دیگر 
داشته باشد
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این شماره

فرارسیدن ایام و دهه عاشورای حسینی)ع(، ایران را یكپارچه سیاهپوش و عزادار می سازد و تهران نیز به عنوان پایتخت 
كشور، نمادی از جلوه های گوناگون عزاداری ساالر شهیدان در این روزها مي شود. اگر در شهر اشترنیان لرستان، مراسم 
عزاداری با گل مالی بر بدن آغاز می شود، در تهران، هموطنان عزیز لر، به شیوه نیاكان خود چنین می كنند. اگر اهالی 
تفت، اردكان و یزد، با نخل گردانی، شكوه عزای حسین)ع( را به جهانیان می نمایانند، در هر كجا كه از اهالی استان یزد 
بتوانیم نشانی بیابیم، این مراسم زیبا، عینا برپا می شود. اردبیلی ها اگر در ۲۸ذی حجه مراسم طشت گذاری را در تمام 
شهرهای این استان و باالخص اردبیل برپا می دارند، در مسجد اردبیلی ها در كوچه چاله حصار تهران، این مراسم گرامی 
داشته می شود و با شور و هیجان صورت می پذیرد. اگر در گذشته بر سر هر چهارراه و گذری، با افراشتن »پوش« و »چادر« 
سرپناه می ساختند تا تكیه و حسینیه را »علم كنند«، این كار در حسینیه دویست ساله سادات اخوی و مسجد كربالیی ها 
در چهارراه گلوبندك نیز صورت می گیرد و از شرقی ترین نقطه در جنوب منطقه 1۲ -میدان شوش- گرفته تا قلب بازار و 
میدان قدیمی امین السلطان و در ادامه تا میدان قیام و مسجد و مدرسه قدیمی حاج ابوالفتح، این مراسم برپاست. با هم 
سری می زنیم به جا و مكان تكایای قدیمی تهران و جست و جویی داریم پیرامون بود و نبود آنها؛ حسینیه ها و تكایایی كه 

به مرور زمان با تغییر شكل و بافت محله ها از بین رفتند و به جای آنها، افراد تكایای دیگری به راه  انداختند.

تكیهآبپخشكن
در محله قدیمی ســنگلج، در نزدیكی گذر معروف دباغ خانه 
قرار داشت و علت العلل نامگذاری آن، محل پخش آب در غرب 

تهران آن روزگار بود كه در تخریب محله سنگلج از بین رفت.

تكیهآصفالدوله
در محله ســنگلج و جنب خانه او. این تكیه احتماال از سوی 

عبدالوهاب خان بدر آصف الدوله برپا می شد.

تكیهاسماعیلبزاز
در نزدیكی چهــارراه مولــوی فعلــی در قرب و جوار مســجد 
اسماعیل بزاز، از سوی وی برپا می شد. او بعد از سفر به عتبات عالیات 
و توبه به درگاه الهی، با ساخت مسجد و تكیه، دیگر كاری با دربار 

ناصرالدین شاه و كار تقلید نداشت و آن را به دیگران واگذار كرد.

تكیهافشارها
در تخریب محله سنگلج كامال از بین رفت.

تكیهحاجمحمدحسنامینالضرب
او پدر حاج حسین امین الضرب، بانی كارخانه برق و پدربزرگ 
برادران مهدوی است. خانه او هنوز هم به   همان شكل اولیه در 
تقاطع خیابان های امیركبیر و ری باقی مانده است، تكیه اش در 

بازارچه نایب السلطنه در خیابان ری قرار داشت.

تكیهامینحضور
علی آقا، پیشخدمت حضور كه بعد ها ملقب به امین حضور شد 
و »سه راه امین حضور« یعنی روبه روی خانه امین الضرب به نام 
اوست، تكیه اش در خیابان عین الدوله )ایران( و در داخل كوچه 

روحی قرار داشت.

تكیهسرتختبربریها
این تكیه كه از دیرباز از ســوی اهالی بربر شمال خراسان در 
تهران و در نزدیكی عمارت مســعودیه، برپا می شــد، وقف 
كربالیی محمدحســین بود و هنوز هم تكایای برپاشــده در 

خیابان اكباتان، به همین نام شهره  هستند.

تكیهبینالحرمین
بین 2مسجد عهد صفوی و قاجاری جامع و سلطانی در بازار 

حلبی ساز ها و جنب خانه حاج حسین آقا ملك برپا می شد.

تكیهمحمدطاهرعطار
محل برپایی این تكیه »پاتوق« لوطی ها و داش مشدی های 
خیابان ری و بازارچه نایب الســلطنه بود و بــه اختصار به آن 

»پاطحطار« می گفتند.

تكیهپهلوانشریف
در نزدیكی مسجد مال محمد جعفر و تكیه عباسعلی در محله 
چاله میدان در شرق تهران قرار داشــت. این تكیه نیز پاتوق 

پهلوانان و زورخانه بود.

تكیهپیرزن
در محله عودالجان و در نزدیكی بقعه پیرعطا قرار داشــت و 
هم اكنون نیز مسجد بسیار كوچكی به نام مسجد پیرزن، در 

این محله برپاست.

تكیهغریبان
این كوچه 2شعبه كه از نزدیكی گود زنبورك خانه در كوچه 
ارامنه )شهید موســوی(، آغاز و به بازار صندوق سازها، ختم 

می شود، از سوی مهاجرین حاشیه نشین تهران برپا می شد.

تكیهگود
در كوچه زنبورك خانه، نرســیده به گذر لوطی صالح و پس از 
2گذر تخریب شده باشی و قاطرچی ها. این تكیه در بازارچه حاج 
قاسم كه هنوز هم باقی است و قرب دروازه نو برپا می شد. كوچه 
دروازه نو، در ابتدای خیابان خیــام، در ضلع جنوبی، نزدیكی 

میدان محمدیه، هنوز هم به   همان شكل باقی است.

تكیهچهلتن
در كوچه غریبان و در نزدیكی سرای چهل تن واقع بود.

تكیهحاجباقر
در كوچه گذر و زیر دفتر، در پایین دســت چهارراه ابوسعید 

قرار داشت.

تكیهحاجبهاءالدوله
او پسر بهمن میرزا و نوه فتحعلی شاه بود. مسجد او در نزدیكی 
خانه اش ساخته شده بود و هم اكنون مسجد بهاءالدوله، تقریبا 

به   همان شكل قدیمی باقی مانده است.

تكیهحاجرجبعلی
در محله ســنگلج و محله درخونگاه، مسجد زیبا و بی همتای 
حاج رجبعلی، متأسفانه رو به ویرانی نهاد و در جوار مسجد او، 

تكیه برپا مي شد.

تكیهحسامالسلطنه
روبه روی بازار نوروزخان. كوچه حسام الســلطنه همچنان در 
نزدیك خیابان پامنار به همین نام باقی است و یادگاری است از 

سلطان مراد میرزا حسام السلطنه، فاتح هرات.

تكیهحمامخانم
یا حمام قبله. در محله قدیمــی عودالجان، در كوچه قدیمی 
حمام خانم كه از روزگار شاه تهماسب به روزگار ما رسیده، فقط 

نامی از این تكیه باقی مانده است.

تكیهحیاطشاهی
در شمال مســجد میرزا محمدخان سپهســاالر، در خیابان 
ناصرخسرو قرار داشت. این محله در زمان آغامحمدخان قاجار 
و از سوی همراهان او كه از استرآباد به تهران آمده بودند، شكل 

گرفت و هنوز هم به نام »كوچه حیاط شاهی« معروف است.

تكیهخداآفرین
در انتهای بازار و در نزدیكی گذر معروف لوطی صالح قرار داشت 

و هرساله در این محل تعزیه برپا می شد.

تكیهرضاقلیخان
در پایین دســت چهارراه ســیروس، روبه روی كوچه تكیه 
قدیمی ســادات اخوی. رضــا قلی خان هدایــت معروف به 
هلل باشی، از نویسندگان مشهور روزگار ناصرالدین شاه است 
و فرزندان و نــوادگان او، چون فجرالدوله و فجرالســلطنه و 
خاندان هدایت، سال ها مصور امور مهمی در روزگار قاجار و 

بعضا پهلوی اول بودند.

تكیهقمیها
در محله پاچنار، در پایین دســت چهارراه گلوبندك، از سوی 
اهالی قم كه مقیم تهران بودند، بســته شــده و برپا می شد؛ 

همانند تكیه عرب ها كه در محله عرب ها هرساله برپا می شد.

تكیهقمرالسلطنه
همسر میرزاحســین خان سپهساالر، بانی مســجد و مدرسه 
سپهساالر در خیابان بهارستان. قمرالسلطنه، در محوطه 2باغ 
قدیمی گلشن و دلگشا كه بعد ها تبدیل به كتابخانه و ساختمان 
مجلس شد، این تكیه را هرساله بر پا می داشت. او صاحب فرزندی 
نبود و بعد از فوت خود و همسرش، یحیی خان مشیرالدوله، برادر 

سپهساالر، این تكیه را تا چندی برپا می داشت.

تكیهمسجدحوض
در مسجدی به همین نام در نزدیكی چهارراه سیروس قرار داشت.

تكیهمنوچهرخان
منوچهرخان گرجی كه در زمان آغامحمدخان، از روسیه به 
ایران آمده بود و از ارامنه آن ناحیه به حساب می آمد، به دین 
مبین اسالم مشرف شده و هرســاله در كوچه منوچهرخان- 
روبه روی میدان ارك و از ســوی دیگــر در خیابان خیام، در 
نزدیكی پاچنار- این تكیه را برپا می كرد. سرا و بارانداز او هنوز 
هم در این كوچه باقی است و گویا مدفن وی در همین سرا قرار 
دارد. تكایا و حسینیه های قدیمی محله12، شمار بسیاری را 
دربر می گرفتند كه به همین مختصر بسنده كردیم و برخی از 
آنها، مثل تكایای همت آباد، هفت تن، نوروزخان و... به اندازه 

پایتختی تهران، قدمت دارند.

تكیههاییكهبهتاریخپیوستند
نگاهی به تكایای تهران قدیم كه زمانی بودند و رونق داشتند اما حاال نیستند

تكیهها
ازدیروزتاامروز

مرثیه عزاداران حسینی سال هاست در 
تكایای تهران برگزار می شود

تكایا در گذشــته از جایگاه مذهبی و آیینی خاصی برخوردار بودند و اغلب 
برنامه های عزاداری محرم و دیگر مناسبت های مذهبی در این قبیل بنا ها 
اجرا می شد. در عهدناصری ساخت تكیه در تهران رونق گرفت و به سرعت در 
محله های مختلف گسترش پیدا كرد. از تكیه های مشهور آن دوران می توان 
به تكیه دولت، نیاوران، خلج ها، دباغ خانه، عودالجان، مدرسه، مسجد حوض، 
دركه، تجریش و گود زنبورك خانه اشاره كرد كه امروزه نیمی از آنها یا تغییر 
كاربری داده اند و یا به مرور تخریب شــده اند. در ایــن میان برخی مناطق 
شمال تهران همچنان تعدادی از تكایای باســابقه شهر را در اختیار دارند و 
اكنون با گذشت این ســال ها همچنان با فرارسیدن ایام سوگواری حضرت 

سیدالشهدا)ع(، بیرق عزا و ماتم در آنها برافراشته می شود. اهالی تهران نیز 
در این ایام به خادمی در تكایا مشغول می شوند و به شكل فعال در برنامه ها 

شركت می كنند.
كمی باال تر از میدان شهید باهنر و خیابان پورابتهاج، تكیه ماندگار نیاوران واقع 
شده است و هنوز بوی شمیران قدیم را می دهد. صحن تكیه بنایی هشت ضلعی 
دارد و دورتادور دیوار ها با اسمای اهل بیت )ع( و اشعار حماسی تزئین شده 
است. روی دیوار ها، پرده نگاره هایی از عاشورا و تعزیه خوانی در محرم دیده 
می شود. از قدیمی  های نیاوران نقل شده است كه بنای تكیه چهارصدساله 
است و تا پیش از آن حســینیه  دیگری در این محله وجود نداشت. آن زمان 

در طول تاریخ و البته غالبًا در صدر اســالم، مســجدها معموالً 
قرارگاه مسلمانان بودند؛ یعنی هر اتفاقی كه می خواست بیفتد، 
باید در مسجدها شروع می شــد یا در همان مسجدها می افتاد. 
شروع جهادها، اعالم دفاع، اعالم های مذهبی دیگر، جمع آوری 
كمك برای دیگران، آموزش و... همگی از مسجدها شروع می شد. 

حتی در صدر انقالب اسالمی هم مسجدها، قرارگاه های مؤمنین 
و مسلمین بودند؛ چیزی كه به فرهنگ اسالمی نزدیكی بسیاری 
داشته و دارد. اما یك خالقیت مهم دیگر كه در حوزه جهان مذهبی 
تشیع اتفاق افتاد، ایجاد اماكن مقدسه دیگری بود كه محل گرد 
هم آمدن مؤمنین بود؛ البته بدون اینكه مركزیت مساجد را از بین 
ببرد یا حتی به عنوان رقیب برای آنها مطرح شــود. حسینیه ها، 
تكیه ها و محافل عزاداری در واقع مكمل مسجدها بودند؛ به همین 
دلیل به راحتی جا افتادند و كاركردهای خاص خودشان را دنبال 

كردند. در این میانه تكیه ها از اهمیت خاص تری برخوردار بودند؛ 
اماكنی كه هم محل اقامه عزای سیدالشهدا محسوب می شدند، هم 
جایی برای اجرای تعزیه. غالبًا هم موقت بودند و به روزگار محرم 
و صفر ارتباط داشتند. البته تكیه ها تا قبل از قجرها، به محل گرد 
هم آمدن صوفیه هم گفته می شد. تهران، تكیه های زیادی داشته 
و دارد؛ بعضی از آنها قدمت زیادی دارند. تكیه های قدیمی بخشی 
انكارناپذیر از هویت ناب تهران هستند. با هم نگاهی به چند تایی 

از قدیمی های شان می اندازیم.

عیسی محمدی
روزنامه نگار

آرمیدهدرآرامشكوهها
   تكیه نیاوران

   نیاوران
تكیه ای در منطقه نیاوران تهران؛ 
جایی كه می گویند زمانی شــاه 
قجرها، یعنی ناصرالدین شــاه، 
عالقه زیادی به آن داشته است. 
یكــی از معروف ترین و ســن و 
سال دارترین تكیه های پایتخت 
بوده. 1500مترمربع مساحت هم 
دارد. نقل است كه زمان اقامت در 
كاخ صاحبقرانیه، تكیه نیاوران را 

بنا نهاده است. دلیلش هم مصادف شدن ماه محرم با تابستان بوده؛ گرمای تابستانی هم كه جان 
می داد برای اقامت در شمال تهران. پس به این ترتیب، شاه قاجار با یك تیر، دو نشان می زد؛ هم 
در اقامتگاه تابستانی اش مقیم می ماند، هم برای تماشای عزاداری ها به این تكیه می رفت. میرزا 
محمدباقر معین البكاء، از معروف ترین تعزیه گردانان قاجاریه، آنجا تعزیه اجرا می كرد. االن كه به 
نیاوران سری بزنید، گنبدی سبز و سكوی تعزیه ای آن را خواهید دید. اما اگر همت كرده و داخل 
مجموعه شوید، می بینید كه وضعیت متفاوت است. كنار ورودی، موزه ای از وسایل قدیمی تعزیه و 

دیگر وسایل تكیه را مشاهده خواهید كرد. این تكیه سقفی چوبی دارد.

سالعاشقی
   تكیه زرگنده
   محله زرگنده

یكی دیگر از تكیه های قدیمی 
تهــران را باید تكیــه زرگنده 
بدانیم كه در این محله قدیمی 
واقع شــده اســت. بــه گفته 
قدیمی ها، قدمــت این تكیه به 
160ســال پیش بر می گردد. 
اهالــی می گویند كــه خیابان 
عطــاری مقــدم، پایین تــر از 
بیمارســتان جواهری، زمینی 

وجود داشته كه یك و نیم متر از سطح زمین فاصله داشته. در آنجا شش طاق نمای 12متری هم 
بوده كه در اختیار بزرگان محله قرار می گرفته تا مراسم عزاداری را بر پا كنند. گفته می شود هر 
كدام هم با سبك و سیاقی كه داشتند، مراسم عزاداری را بجا می آوردند. این مراسم تا سال ها به 
این منوال دنبال می شده تا اینكه فردی به نام احمد صانعی، كه گویا از كارخانه داران بزرگ محله 
بوده، زمینی را در كنار این حسینیه خریداری كرده و به مسجد تبدیل می كند. حاال همه اهالی به 
قاعده همان سنت همیشگی، از ابتدای محرم تا روز اربعین، بعد از نماز مغرب و به قصد برگزاری 

مراسمی كه دارند در اینجا گرد هم می آیند.

تكیهایكهتكیهگاهمحلهاست
   تكیه نفرآباد

   نفرآباد شهرری
شــهرری، قدمت زیادی دارد. 
حتی در روزگار پیش از اسالم، 
از بزرگ ترین شهرهای ایران و 
جاده ابریشم هم بوده است. به 
همین دلیل اســت كه وقتی از 
تكیه ای با قدمت 400ســال در 
آن صحبت كنیم، چیز عجیبی 
نباید به نظر برســد؛ تكیه ای به 
اســم نفرآباد؛ تكیــه ای كه در 

محلی به همین اســم در اطراف حــرم مطهر عبدالعظیم حســنی)ع( قــرار دارد. این تكیه را 
قدیمی ترین تكیه تهران می دانند كه هنوز برقرار اســت. هیئت اصلی این تكیه هم نام هیئت 
علی اكبر)ع( را دارد كه البته با همان عنوان تكیه نفرآبادی ها می شناســند. سال ها پیش اهالی 
این محله تصمیم گرفتند كه چنین تكیه ای را ایجاد كنند؛ تصمیمی كه تا به امروز پابرجا مانده 
اســت. حاال این تكیه، هم در محرم و صفر و هم شــب های جمعه، میزبان مراجعان است و به 
سبك همیشگی، با آبگوشت از آنها پذیرایی می كند. هم اكنون تنها 20درصد از اهالی نفرآباد را 

قدیمی هایش تشكیل می دهند.

اعتباردوالب
   تكیه چال

   منطقه 14، میدان شهید 
سعیدی

منطقــه دوالب تهــران، جزو 
قدیمی ترین محله های پایتخت 
اســت. به همین دلیل بخشی 
از  اماكن قدیمــی تهران هم در 
آن واقع شده؛ مثل همین تكیه 
چال. نقل هایی وجــود دارد كه 
حتی قدمت آن را به 700سال 
هم می رسانند. با توجه به اینكه 

دوالب از قدیم االیام روستایی پر از آب و خوش آب و هوا بوده، در آن كشاورزی انجام می شد، البته 
این نقل ها می تواند حقیقت هم داشته باشد. این تكیه چون در محل گود و چاله مانندی هم ساخته 
شده بود، معروف به این نام شده اســت. در واقع تكیه چال را باید قدیمی ترین تكیه شرق تهران 
بدانیم. در كنار آن، بنایی دیگر به نام حمام چال هم وجود دارد كه از نقاط قدیمی این محله است. 
عرف بر این بود كه در محرم و صفر و مخصوصاً در عاشورا و تاسوعای حسینی، عزاداران از این تكیه 
به سمت بقعه چهل تن دوالب، امامزاده اهل بن علی)ع( و بقعه سیده ملك خاتون حركت می كردند 

كه هنوز هم این عرف برپاست.

نیم نگاهی به بعضی از تكیه های قدیمی و قاجاری 
تهران كه هنوز هم چراغ شان روشن است

ایستادهدرعشـــق
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این شماره

تكیه فقط در ایام محرم و صفر باز بود و مردم چند روز مانده به روز اول محرم 
می آمدند و تكیه را تمیز می كردند و چادر سقف آن را می كشیدند. پیش تر 
در تكیه نیاوران فضایي ویژه برای نشستن پیرمرد ها و ریش سفیدان تعبیه و 

در اطراف آن محلی برای اقامت خانواده ها و سایر اهالی پیش بینی شده بود.
مراسمی چون »عباسی خوانی« در ظهر عاشــورا و بازدید از خانواده شهدا، 
درگذشــتگان و پیرغالمان تكیه و همچنین »تعزیه خوانــی« در دهه اول 
محرم از برنامه هایی است كه از سال های دور همچنان در تكیه نیاوران دنبال 
می شود. معموال مراسم عزاداری تكیه نیاوران از پنجم محرم آغاز می شود و 
حداقل تا شب بیستم ادامه دارد. به دلیل قدمت باالی تكیه نیاوران، تكایای 

دیگر، ازجمله كاشانك، اراج و حصار بوعلی نیز ابتدا هیئت عزاداری خود را به 
این تكیه می برند و در ادامه، عزاداران تكیه نیاوران بازدید آنها را پس می دهند.

یكی دیگر از تكایای قدیمی تهران كه هنوز پابرجاست تكیه بزرگ تجریش یا 
بهتر است به زبان محلی بگوییم تكیه باالست. این تكیه بنایی كهن با قدمتی 
بیش از 200ســال دارد. این تكیه روزهای عادی - غیر از  ماه محرم - محل 
فروش میوه و تره  بار است. با شروع  ماه محرم، از سیاهپوش شدن در و دیوار این 
محل می توان متوجه حال و هوای عزاداری در آن شد. گفته می شود این تكیه 
به همت تجریشی ها برپا شده و آقای كشتكار كه از اهالی باسابقه این محله 
بود با كمك مردم اینجا را ساخت. مردم چوب ها و تیرهای سقف را از چهارراه 

حسابی آوردند و بعد در كنار ستون های آهنی كه گرد و بلند بودند یك متر 
سنگ تراش خورده قرار دادند تا از این بنا محافظت كند. بانیان تكیه با رضایت 

مالك باغ ها، چوب های مورد نیاز خود را از آنجا به تكیه می آوردند.
اولین نشانه عزاداری در تكیه بزرگ تجریش، پرچمی است كه روی بام حرم 
امامزاده صالح ابن موسی الكاظم)ع( برافراشته می شود و با نسیم مالیمی به 
اهتزاز در می  آید. این پرچم سیاه و ماتم زده از نخستین روز محرم تا اربعین 
امام)ع( برافراشته است. فعالیت های عادی و تجاری تكیه بزرگ، 3روز پیش از 
 ماه محرم تعطیل خواهد شد تا روح عزاداری ساالر شهیدان با نصب سیاهی ها 

در این محل طنین انداز شود.

عزاداران عودالجان
   تكیه سادات اخوی

   چهارراه سیروس
این حسینیه یا تكیه را هم یكی 
از قدیمی تریــن و خاص تریــن 
تكیه های تهرانی هــا می دانند 
كه هنوز هم با همان سنت های 
همیشــگی، بــه كارش ادامــه 
می دهد. هنــوز هــم خیلی از 
قدیمی هــای محله كــه راهی 
مناطق باالتر شــده اند، محرم را 
در این تكیه و حســینیه برگزار 

می كنند. می گویند كه این تكیه با 200ســال قدمت، از نخستین تكیه های تهران بوده است كه 
توسط حاج سیدابراهیم تقوی و در محله عودالجان ساخته شده؛ آن هم در زمانه فتحعلی شاه قاجار. 
می گویند كه فتحعلی شاه به مالك نخست اینجا اخوی می گفته و همین نام هم روی آن مانده و 
تبدیل به سادات اخوی شده. این خانواده كه خانواده خیری هم بوده اند، ثروتشان را در بخش های 
مختلف وقف كرده اند و اینجا نیز ارث3 برادر بوده كه یكی از آنها سهم دیگران را خریداری كرده و 
این حسینیه را بنا كرده. هنوز نحوه استقرار عزاداران مثل زمان قبل است و با قهوه و استكان های 

قدیمی از آنها پذیرایی می شود.

آرامش در حضور بزرگان
   تكیه تجریش

   بازارچه تجریش
یكی از خاص تریــن تكیه های 
تهران و حتی ایران را باید همین 
تكیه تجریــش بدانیم و بنامیم؛ 
تكیه ای كــه در ضلع شــمالی 
امامزاده صالح)ع( تجریش برپا 
می شود. قدمت آن به زمان قجرها 
برمی گردد. دو ورودی دارد، یكی 
به صحن امامــزاده و دیگری به 
بازارچه تجریــش. جالب اینكه 

بخش هایی از آن نیز به صورت غرفه های بیرونی بوده كه در دیگر وقت های سال، به كاسب ها اجاره 
یازده ماهه داده می شود، ولی در ایام عزاداری در اختیار تكیه اســت. در زمان قاجاریه، اینجا هم 
عزاداری انجام می شد، هم شبیه  خوانی و تعزیه خوانی. اما حاال در ایام محرم تنها عزاداری در این تكیه 
اتفاق می افتد. برخی از كاسبان آن حتی در دو دهه اول محرم كسب و كارشان را تعطیل كرده و در 
خدمت این تكیه و عزاداران هستند و اعتقاد دارند كه با این كار، هم خانواده خودشان و هم كسب و 
كارشان را بیمه می كنند. این تكیه یك بار در سال 1366بر اثر سیل تجریش، تخریب شد كه دوباره 

مورد بازسازی قرار گرفت و ثبت ملی شد.

تصویر  ماه در آن بركه مرمری
   تكیه دزاشیب

   دزاشیب
یكــی از تكیه هــای بازمانــده 
از گذشــته را باید همین تكیه 
دزاشیب دانســت. ساخت آن را 
به زمان ناصرالدین شاه مربوط 
می داننــد؛ یعنــی قدمتش به 
بیش از 120سال می رسد. نقل 
اســت كه در بخش شمالی این 
حســینیه، نمازخانه ای كوچك 
هم بوده و ساختمان فعلی آن به 

استثنای شیروانی، با هزینه خیران و همت رضاقلی خان مجد الممالك ساخته شده؛ در مساحتی 
نزدیك به 500مترمربع. جالب اینكه این تكیه در سال 1384هم ثبت ملی شده است. این تكیه 
2طبقه است. محوطه داخلی با قالی پوشانده شده و دور تا دورش پشتی می گذارند. حوضی مرمری 
هم در میانه تكیه قرار دارد كه دور تا دورش، شش ستون چوبی نگه دارنده سقف به چشم می خورد. 
مثل تكیه های سابق، در بخش شمالی، طاق نماهایی به چشم می خورد كه قدیم االیام به هر یك 
از طایفه های دزاشیبی مربوط می شد. شیروانی این تكیه هم كه نزدیك به 70سال پیش توسط 

فردی به نام حاج محمدعلی یخچالی ساخته شد.

ستاره شب های دربند
   تكیه دربند

   دربند
تعــداد تكیه ها در تهــران زیاد 
بوده اما از این تعــداد زیاد، تنها 
معدودی باقی مانده است. تكیه 
دربند هــم از آن جمله اســت. 
قدمت این تكیه را 200ســال 
می دانند، هر چند در سندهای 
مربوط به آن، سن و سالش شاید 
به 150سال هم نرسد. این تكیه 
به همــت اهالی آن تــا به حال 

پابرجا مانده اســت و جالب اینكه در نزدیك ترین فاصله با كوه های دربند قــرار دارد. در ابتدا با 
ستون های چوبی سپیدار سرپا بود تا اینكه طی سال های اخیر تصمیم گرفتند كه محكم كاری اش 
كنند تا سرپا بماند. ستون هایی هم برای آن درنظر گرفتند تا قدرت نگهداری سقف را داشته باشد. 
جالب اینكه این تكیه مربوط به زمان قجرها، دور تا دورش حجره هایی دارد كه می گویند تا همین 
چند سال پیش هر كدامش متعلق به یكی از خاندان های معروف تهرانی بوده. در بخش زنان در 
طبقه دوم هم نرده های چوبی محافظ زنان اســت. به واقع تكیه دربند را هم باید از خاص ترین 

تكیه های باقیمانده قجرها در ایران دانست.

این جماعت بی ریا
   تكیه سوپورها

   دزاشیب
این یكی تكیه هــم از تكیه های 
خــاص و البته صنفــی تهران 
اســت كه از قدیم هــا به همین 
نــام خوانده می شــد. هنوز هم 
كه برقرار اســت و با همین نام 
مشــهور. این تكیــه كوچك، با 
حضور تعدادی رفتگر در مسجد 
كوچك آشیخ علی شكل گرفت. 
آن زمان ها، دزاشیب و اطرافش 

پر از زمین های كشــاورزی و باغ و صیفی جات بود و به این شــكل امروزی نبود. به همین دلیل 
آشیخ علی شریعتمداری استرآبادی، در گوشه باغش محلی را برای اقامه نماز اختصاص داده بود. 
كشاورزان و باغبان ها هم برای نماز نزد او می رفتند. این اتفاق یك قرن پیش افتاد. سال ها گذشت 
و تعدادی از سوپورها برای عزاداری و روضه خوانی در این مسجد دور هم جمع می شدند. شهرت 
مسجد و تكیه سوپورها از همان وقت ماندگار شد؛ در واقع به روایت احمد مسجدجامعی، این نایب 
تقی صالحی بود كه سوپورهای شمیران را دور هم جمع می كرد تا در این گوشه باغ در دزاشیب، 

عزاداری محرم شان را بجا آورند.

عاشقی به سبك شوفرها
   تكیه شوفری ها

   میدان قزوین
اینجا تعمیرگاه اسالمی بوده كه 
بعدها تبدیل به تكیه شــوفری 
شد؛ یكی از خاص ترین تكیه های 
قدیمی تهران. شاید نزدیك به 75 
سال قدمت داشته باشد. اینجا را 
هم شوفرهای خط تهران - كرج 
راه اندازی كردنــد تا جایی برای 
عزاداری و استخوان سبك كردن 
داشته باشند. نسل های مختلف 

بعد از شوفرها هم بعدها پای كار این تكیه آمدند. حاال در اینجا تعزیه هم برگزار می شود. جالب اینكه 
حتی احمد مسجدجامعی كه تهرانگردی هایش را راه انداخت، نخستین تهرانگردی محرمی خودش 
را به این تكیه خاص اختصاص داد. پرده های عاشورایی این تكیه را از منحصر به فردترین پرده هایی 
می دانند كه تا به حال دیده شده است. مسجدجامعی معتقد است كه این نقاشی ها كه در مكتب 
نقاشی های مكتب قهوه خانه ای شكل گرفته، باید به خوبی نگهداری شده و قاب بندی شوند تا برای 
آیندگان به ارمغان بماند. در نهایت اینكه این تكیه را می توان جزو تكیه های خاص كسب و كارهای 

تهران هم دانست كه حاال شوفرها، سعی می كنند پرچمش را باال نگه دارند.

وقتي قرار است درباره تاریخچه نمایش آییني در ایران صحبت كنیم باید سراغ كسي 
برویم كه سال ها در این حوزه تحقیق و پژوهش كرده است. داوود فتحعلي بیگي نویسنده 
و كارگرداني كه سال ها در این زمینه پژوهش كرده، به نوعي تاریخ شفاهي تعزیه است و 
چند ماه قبل هم نمایش »عموهاشم« كه برگرفته از زندگي یكي از قدیمي ترین تعزیه خوان هاي تهران بود را روي صحنه 
برد. او عالوه بر نویسندگي و كارگرداني، سال ها مدرس دانشگاه بوده و ازجمله فعاالن عرصه هنرهاي نمایشي است. 
داوود فتحعلي بیگي در سال1380 مدرك درجه یك هنري را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي دریافت كرده و یكي از 
بنیانگذاران جشنواره نمایش هاي آییني و سنتي است. با او درباره نقش تكایا در ترویج هنر تعزیه گفت وگو كرده ایم.

آنطور كه در كتاب ها و متــون مذهبي آمده، 
در برخي مناطق كشــور، به خصوص تهران تكایایي مثل 
»تكیه دولت« وجود داشته كه جایي براي اجراي مراسم 
شبیه خواني بوده و امروزه اثري از آنها باقي نمانده است. 
تكایا چقدر در حفظ آییني تریــن نمایش ایراني ها نقش 

داشته اند؟
اگر بخواهم درباره سیر تاریخي تعزیه در ایران صحبت كنم باید 
بگویم كه این هنر آییني با گذشت زمان و آرام آرام به جایي رسید 
كه از دسته هاي عزاداري جدا شد و به عنوان یك گونه نمایشي به 
اجرا درآمد و هویت مستقل پیدا كرد. به تبع این استقالل، تعزیه 
در جست وجوي جایي بود تا به نمایش دربیاید. درست است 
كه در كوچه و خیابان و صحرا هم مي توان تعزیه را اجرا كرد، اما 
وقتي وارد یك معماري مي شود، به این معناست كه تماشاخانه 
ویژه خودش را هم پیدا كرده است. درواقع تكیه به واسطه ساختار 
خاص خودش تماشاخانه ویژه اجراي تعزیه بود. دیگر گونه هاي 
نمایشــي هم براي خودشان چنین تماشــاخانه اي داشتند. 
مثال دورتا دور قهوه خانه هاي قدیم ســكو بــود و بعدها تخت 
گذاشتند تا تماشاگران بنشینند و هنر نقال در تصویر سازي  و 
روایتگري را تماشا كنند. فضاي مشابهي در نمایش رو حوضي 
هم وجود داشت. تعزیه كامل ترین گونه نمایشي است، چون هم 
متن دارد و هم براي خیلي از متون موسیقي ساخته شده كه 
نشانه هاي تكامل این نمایش آییني است. طبیعي است كه این 
گونه كامل نمایشي به جایي براي اجرا هم نیاز داشته و اجراي 
تعزیه با گذشت زمان به تكایا رسیده است كه هم سكویي براي 
اجرا داشته و هم اینكه دورتادور تكایاي قدیم مثل تكیه دولت 
حجره حجره بوده و تحت تأثیر معماري ایراني و به همین منظور 
ساخته شده بودند. براي اجراي تعزیه در این معماري، قواعدي 
هم تدوین كردند؛ ازجمله اینكه شبیه خوان كجاي سكو مستقر 
شود و از كدام سوي سكو بچرخد. بیشتر شبیه خوان ها وقتي 
مي چرخند طرف چپ بدنشان به سمت سكو است و كسي هم 
دلیل اصلي اش را نمي داند. البته حدس هایي زده مي شود؛ مثال 
برخي مي گویند دلیلش این است كه در كعبه هم به سمت چپ 

مي چرخند.
تكیه به واســطه معماري ایراني و اسالمي اش، 
تعزیه را به سمت خودش كشــاند یا تعزیه در ادامه سیر 

تكاملش به اجرا در تكایا رسید؟
به تعبیري مي گویند تكیه جایي شبیه خانقاه بوده كه دراویش 
در آن جمع مي شدند؛ یعني این معماري كه كم و بیش در تكایا 
مي بینیم بنا به قولي سابقه داشته، اما این تعزیه بوده كه سیر 
تاریخي اش را از تعزیه سیار در دسته هاي عزاداري تا تعزیه ثابت 
طي كرده و زماني كه به این مرحله مي رسد به تكایا مي رسد. 
دلیل اینكه چرا یك معماري مثل تكایــا را براي اجراي تعزیه 
انتخاب مي كنند را باید در كتب تاریخي جست وجو كرد. به هر 
حال طبیعي است كه تعزیه مكاني را پیدا مي كند كه با ساختار 

و شیوه اجرایش همخواني دارد.
شــما آثار متعددي درباره سیر تاریخي تعزیه 
دارید و چند ماه قبل هم نمایش عمو هاشم كه سرگذشت 
یكي از شبیه خوان هاي قدیمي بود را روي صحنه بردید. 
تكایا جایي براي تربیت شبیه خوان هایي مثل عموهاشم 

هم بودند؟
نمي توانیــم بگوییم تكایا مدرســه اي براي تعلیــم و تربیت 
شــبیه خوان ها بوده اند. ممكن اســت از معماري تكایا براي 
یاددادن شیوه اجرا به شبیه خوان ها استفاده مي كردند. از آنجا 
كه آموزش شبیه خواني سینه به سینه است، شبیه خوان ها در 
هیئت هاي هفتگي تعلیم مي دادند و تعلیم مي دیدند. طبیعي 
اســت كه آنها در جایي كه قرار بود اجرا داشته باشند، تمرین 
خوانش و اجرا هم مي كردند، اما مسلما تكایا در اختیار گروه هاي 
تعزیه نبودند. هر تكیه براي خودش باني و متولي داشت و باني ها 

از گروه هاي تعزیه براي اجرا دعوت مي كردند.
تكایاي قدیمي تهران مثل تكیه تجریش یا 

تكیه دولت محلي براي اجراي تعزیه بودند و این 
رویه به ســایر تكایاي تهران هم كشیده شد. 
اجراي تعزیه در تكیه از كي و در كدام مناطق به 

یك سنت بدل شد؟
براي اینكه به این پرســش پاســخ بدهیم باید به 

زمان ساخت نخســتین تكیه در تهران رجوع كنیم. 
مثال عــده اي تكیــه دولــت را قدیمي ترین تكیه 

تهــران مي دانند، درحالي كــه این تكیه 
در دوره ناصر الدین شــاه در تهــران 
ساخته شــده و تكیه اي با همین نام 
در زمان حاج میرزا آغاســي ساخته 
بودند كه قدیمي تــر بود. تكایایی 
در محله هــاي مختلــف تهران 
بنا مي شــد كمااینكــه برخي 
از اصنــاف و متمول هــا براي 
خودشان تكیه مي زدند. از این رو 
نمي توان حكــم قطعي داد كه 
نخستین تعزیه در كدام تكیه اجرا 

شده است. فكر مي كنم جواب این 
سؤال را بتوان در كتاب هاي دكتر شهیدي 

یافت.
با از بین رفتن برخي تكایاي 
قدیمي، تعزیه هم به عنوان نمایش 
سنتي و آییني ایرانیان رو به افول 
رفت. تعطیلي تكایــاي قدیمي و 
تاریخي را مي تــوان دلیل اصلي از 
رونق افتادن تعزیه دانست یا باید 
دالیل دیگــري را مثل ظهور تئاتر 
كه یك گونه نمایشــي غربي است 

برشمرد؟ 

یكي از اتفاقات تاریخي این مملكت این است كه در دوره قاجار 
با پدیده اي به نام تئاتر كه از فرنگ آمده بود آشنا شدیم. وقتي 
مدرسه دارالفنون ساخته شد یك سالن نمایش كوچك هم براي 
آن درنظر گرفته شد. گفته مي شود نخستین تماشاخانه به سبك 
فرنگي ها در همین دارالفنون دایر شد و برخي معلم هاي فرانسوي 
گاهي نمایش هایي را تمرین مي كردند و در این سالن به نمایش 
مي گذاشتند. این اتفاق در زمان ناصرالدین شاه رخ داد، اما نكته 
اینجاست كه همزمان با ساخت دارالفنون و راه افتادن تماشاخانه 
این مدرسه، هنوز تكیه دولت دایر بود. چه اتفاقي افتاد كه بخشي 
از جامعه روشنفكري ما تعزیه را رها كردند؟ البته حكومت پهلوي 
هم به شدت تعزیه را رها كرد و به ارزش هاي دراماتیك و نمایشي 
هم توجه نشد تا آرام آرام تكیه دولت به فراموشي سپرده شد و 
آن را تخریب كردند. سؤال اساسي این است كه تكیه دولت چرا 

تخریب شد؟
مي خواهید بگویید رژیم پهلوي با تخریب تكیه 

دولت، بناي تعطیلي تعزیه را داشت؟
تخریب تكیه دولت بــدون تردید عامدانه بــود. كما اینكه در 
اواخر دوره قاجار هم توجــه حاكمیت به اجراي تعزیه در تكیه 
دولت رو به افول مي رود. این بي توجهي به تعزیه یك نكته قابل 
تامل اســت؛ یعني ما به جاي اینكه نمایش سنتي خودمان را 
به عنوان هنر بپذیریم انگ خرافات به آن چسباندیم و به اهمیت 
و تأثیرگذاري اش توجه نكردیم، ضمــن اینكه حكومت هاي 
دیكتاتوري خیلي با این ژانر از هنر نمایش میانه خوبي ندارند. 
حتي وقتي تئاتر مدل اروپایي در ایران باب شــد، تعارض بین 
گروه هاي تئاتر و حكومت ها را مي بینیم و برخي تئاترها یا اجازه 
اجرا نمي گرفتند یا سانسور مي شدند و یا جلوي پیش پرده خواني 
را مي گرفتند. در چنین بستري این پرسش مطرح مي شود كه 
چرا تكیه دولت تخریب شد، اما امثال آنچه در دارالفنون به عنوان 
سالن نمایش تاسیس كرده بودند رواج پیدا كرد؟ طرفداران تئاتر 
مي گفتند این گونه نمایشي ماهیت انتقادي دارد، درحالي كه این 
اتفاق در تعزیه هم مي افتاد. مهم ترین مضمون تعزیه جدال خیر و 

شر و تقابل حق و باطل است.
معتقدید اگر تكیه دولت و سایر تكایاي قدیمي 
به حیات شان ادامه مي دادند، تعزیه هم با وجود ظهور تئاتر 

در ایران راه خودش را مي رفت و دچار افول نمي شد؟
كونت دوگوبینو، سفیر وقت فرانســه در دوره حكومت قاجار، 
گفته بود در آینده از دل تعزیه یك نمایش ایراني بیرون خواهد 
آمد. طلیعه این نمایش ملي با تعزیه هایي كه در آن دوره اجرا 
مي كردند هویدا شده بود. باید در دوره خودش سازوكار اجراي 
تعزیه به عنوان یك گونه نمایشي موزیكال ایراني را بازتعریف 
مي كردند نه اینكه صورت مســئله را پاك كنند. این اتفاق در 
كشورهایي مثل چین و ژاپن رخ داد. آنها هم قصه هاي اساطیري 
و عرفاني خودشان را داشــتند و این میراث را براي نسل هاي 
بعدي نگه داشتند و براي آن مدرسه و آموزشگاه تاسیس كردند. 
غفلت ما چه به عنوان حاكمیت و چه به عنوان جامعه روشنفكري 
این بود كه به عنوان یك پدیده نمایشي به این مقوله نگاه نكرد؛ 
یعني نپذیرفتند كه بخشي از این گونه نمایشي مذهبي و آییني 
است و بخش دیگر آن قصه هاي دیگري دارد. تعزیه داشت نشان 
مي داد كه قصه هایش با دوره معاصر همخواني پیدا مي كند؛ مثل 
تعزیه قتل ناصرالدین شاه كه یك سال بعد از مرگ او در تكیه 

دولت اجرا مي شود و سندش موجود است.
همین امســال تعزیه هاي زیادي در 
فضاي باز و حتي در پارك ها و بوستان ها اجرا شد 
و این با ماهیت این گونه نمایشي در تضاد است. 
با توجه به فقدان تكایاي قدیمي چه تصویري را 
مي توان از آینده هنر تعزیه در ایران ترسیم كرد؟ 
آیا باید منتظر شیوه هاي جدید اجراي 
تعزیه باشیم تا این گونه نمایشي 

در ایران زنده بماند؟
در ســفرنامه هایي كه برخی 
فرنگي ها نوشته اند یا در برخي 
منابع تاریخي، نقاشــي هایي 
مي بینیم كه مــردم دور هم 
جمع شــده اند و تعزیه تماشا 
مي كنند. یكــي از قابلیت هاي 
تعزیه این اســت كه مثل نقالي 
مي تواند در هر جایي اجرا شــود، 
اما اصول و هویتش حفظ شــود. 
به نظرم الزم است كه براي حفظ 
و اشــاعه این هنر آییني رشته 
دانشگاهي دایر كنیم و مكان هاي 
ویژه اي براي اجراي آن درنظر 
بگیریم؛ مثال محمد رحمانیان 
نمایش»َعِشــقه« را با چنین 
رویكرد و قواعدي روي صحنه 
برد و موفق هم بود. این قابلیت 
وجود دارد كه ما همانطور كه 
براي تئاتر، تماشاخانه هاي مدل 
فرنگي ساختیم، تماشاخانه ویژه 
نمایش هاي سنتي هم دایر كنیم.

تكيه ، تماشاخانه تعزیه بود 
داوود فتحعلي بیگي از سیر تاریخي نمایش آییني در ایران مي گوید
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تاريخچه عزاداري براي امام حســين)ع( در ايران به دوران حكومت 
شيعه مذهب آل بويه برمي گردد؛ به زماني كه معزالدوله ديلمي دستور 
برپايي عزاي عمومي براي شهداي دشت كربال را صادر كرد و از همان 
زمان مردم ايران در ماه عزاي امام حسين)ع( سياه پوشيده و بر سر و 
سينه خود زدند. تهران هم از اين قاعده مستثنا نبود و مردمان ِده اطراف شهر بزرگ ري نيز پا به پاي ديگر مردمان 
اين سرزمين به عزاداري براي پســر فاطمه)س( مي پرداختند تا اينكه 235سال پيش با انتخاب تهران به عنوان 
پايتخت، اين شهر رفته رفته صاحب تكيه و حسينيه شد و از آن زمان تا به امروز چراغ اين اماكن مذهبي هميشه 
روشن مانده است. فرارسيدن اربعين حسيني و همزماني آن با هفته »تهران« ما را بر آن داشت تا با همراهي نصراهلل 
حدادي، پژوهشگر تهران قديم و نويسنده كتاب »با من به طهران بياييد«، تاريخچه حسينيه ها و تكاياي پايتخت را 
ورق بزنيم و از رسم و رسوم تهراني ها در روزگار عزاي سيد و ساالر شهيدان يادي كنيم. اگر مي خواهيد بدانيد چراغ 
تكايا و حسينيه هاي پايتخت از چه زماني روشن شده، شكل عزاداري تهراني هاي 2سده قبل چه تفاوتي با امروز دارد، 
پايتخت نشينان در اين اماكن مذهبي با چه نذري هايي از عزاداران پذيرايي مي كردند و مردمان طهران براي حاجت 

روا شدن چطور از اين تكايا و حسينيه ها بهره مند مي شدند، اين گزارش را از دست ندهيد.

تكيه دارها در تهران قديم
تاريخچه برپايي تكيه و ساخت حســينيه در تهران به زمان 
فتحعلي شاه قاجار، دومين پادشاه دودمان قاجاريه، برمي گردد. 
نصراهلل حدادي با اشــاره به تكاياي مختلــف در تهران قديم 
مي گويد: »اساســا پرچم عزاي امام حسين)ع( و يارانش را در 
تهران، 4گروه برپا مي كردند، چراكــه تكيه راه انداختن خرج 
داشــت و براي همين بايد توسط كســاني انجام مي شد كه 
اصطالحا دســت به جيب بودند. به اين ترتيب تكايا يا صنفي 
بودند و از سوي اصناف اداره مي شــدند، مثل تكيه كفاش ها، 
تكيه بزازها و...، يا از سوي افراد صاحب موقعيت و متمول مانند 
فرمانفرما، اميربهادر، ميرزا حســين خان سپهساالر و... شكل 
مي گرفتند. لوطي ها و افراد گود كباده، گروه سومي بودند كه 
نسبت به راه اندازي تكايا اقدام مي كردند و چهارمين نوع تكاياي 
تهران هم تكاياي محلي بودند كه بــه همت اهالي يك محله 

راه اندازي مي شدند«.

تفاوت تكيه با حسينيه
اينطور كه اين تهران پژوه نام آشــنا مي گويــد، تكاياي تهران 
مانند امروز از يكــي  دو روز مانده به  ماه محرم شــروع به كار 
مي كردند. بعضي هايشان فقط همان 10روز ابتدايي ماه محرم 
برنامه داشتند و برنامه عزاداري بعضي از آنها تا آخر ماه صفر هم 
ادامه پيدا مي كرد. اما نكتــه جالب توجه درباره تفاوت تكيه ها 
و حســينيه هاي قديم پايتخت، مدت زمان برنامه آنها بود كه 
حدادي با اشــاره به آن، مي گويد: »اگر ايــن اماكن عزاداري، 
در محل رفت وآمد يا كسب وكار مردم داير و درنتيجه با پايان 
عزاداري ها جمع مي شــدند، به آنها »تكيه« مي گفتند. مانند 
تكيه تيمچه حاجب الدوله كه از گذشــته تا به امروز فقط در 

ايام محرم برپا مي شود. اما اگر تكايا ماندگار مي شدند و جاي 
ثابتي پيدا مي كردند، نام »حسينيه« به آنها اطالق می شد«. 
حدادي درباره نام تكيه هم مي گويد: »تكيه درواقع به محل اتكا 
گفته مي شود؛ جايي كه مردم مي توانند در آن به كرامت ائمه 

اطهار)ع(، به خصوص امام حسين)ع( اتكا كنند«. 

مراسمی كه صبح ها برگزار مي شد!
شــايد برايتان جالب باشــد بدانيد كه در تهران چند ده سال 
پيش، بيشتر مراســم عزاداري صبح ها برگزار مي شد! از آنجا 
كه بسياري از تكاياي تهران در آن زمان صنفي بودند، معموال 
مراسم عزاداري صبح ها برگزار مي شد تا عزاداران بتوانند بعد از 
شركت در مراسم، به كسب وكارشان برسند. حدادي مي گويد: 
»اگر تكايا صنفي بودند، به خصوص اگر اين صنف در بازار تهران 
فعاليت داشت، مراسم عزاداري براي امام حسين)ع( و يارانش 
را از بعد از نماز صبح شــروع مي كردند و بعد از مرثيه خواني و 
روضه خواني، عزاداران را با يك استكان چاي يا يك پياله  آش 

راهي محل كسب وكارشان مي كردند«.
البته اينطور كه حدادي مي گويــد تكاياي صنفي بازار فقط تا 
هفتم محرم برنامه داشتند، چرا كه بازار از هفتم محرم تا سوم 
امام حسين)ع( كه شــهادت حضرت زين العابدين)ع( است، 
تعطيل بود. نكته ديگر درباره تكاياي صنفي هم اين است كه 
مراسم بعضي از آنها در مساجد محل برگزار مي شد. به عنوان 
مثال مراسم تكيه بزازها در بازار، در مسجد ملك برگزار مي شد.

تعدد تكايا در تهران قديم
تهران در گذشته هاي نه چندان دور، شهري بود كه تكاياي 
فراواني در آن بســته مي شد. نويســنده كتاب با من به 

طهران بياييد با اشــاره به خاطرات محمدحســن خان 
اعتمادالســلطنه، وزير ناصرالدين شــاه قاجار مي گويد: 
»اينطور كه در خاطرات محمدحسن خان اعتمادالسلطنه 
آمده، آن زمان نزديك به 35تكيه فقط در خيابان پامنار 
وجود داشت! خياباني كه سر و ته آن كال 500، 600متر 
است. اين تعداد تكيه با توجه به جمعيت قليل تهران در 
آن زمان نشان مي دهد كه بسياري از مردم در خانه هايشان 
تكيه مي بستند و به اين ترتيب عمال پايتخت در ماه هاي 

محرم و صفر به يك تكيه بزرگ تبديل مي شد«.

قديمي ترين تكيه تهران
در تهران تكاياي بســيار معروفي وجود داشت، ازجمله تكيه 
»مالقدير«، تكيه »آقا اشــرف«، تكيــه »صدرالعلما«، تكيه 
»تجريش«، تكيه »نياوران« و...، اما بي شك قديمي ترين تكيه 
پايتخت كه هنوز هم پابرجاست، تكيه »سادات اخوي« است. 
اين تكيه كه يادگاري از دوران حكومت فتحعلي شــاه قاجار 
به حساب مي آيد و حدود 220ســال قدمت دارد، در خيابان 
سيروس واقع شده است. پژوهشگر تهران قديم درباره معماري 
قديمي ترين تكيه تهران مي گويد: »تكيه سادات اخوي يك خانه 
چهارايوانه است كه معماري درونگرايي دارد؛ يعني پنجره اي 
رو به كوچه ندارد، 4سوي خانه ساخته شده و حياط درست در 
وسط اين بناها قرار گرفته اســت«.  بعد با اشاره به مراسم اين 
حسينيه از گذشته تا به امروز، ادامه مي دهد: »مراسم حسينيه 
سادات اخوي از نماز صبح شروع مي شود و تا شب ادامه دارد. 
در اين فاصله مردم دسته دسته مي آيند و از برنامه اين حسينيه 
بهره مند مي شوند. مردها يا در اتاق مي نشينند و يا در ايوان ها به 
عزاداري مي پردازند، محل استقرار خانم ها هم در حياط است. 
نذري قديمي ترين تكيه پايتخت هم چاي زغالي اســت كه با 
استكان هاي كمرباريك در اختيار عزاداران قرار مي گيرد. ضمن 
اينكه مسئوالن اين هيئت از گذشته تا به امروز با نان قندي از 
عزاداران پذيرايي مي كنند؛ نان قندي اي كه در قم متبرك شده 

و به تهران مي آيد«.  اما باشكوه ترين وجه حسينيه سادات اخوي 
كه حدادي هم تأكيد زيادي روي آن دارد، پوش يا چادري است 
كه روي حياط اين تكيه نصب مي شود. روي اين پوش كه وزن 
آن گاهي به 20تن مي رسد، نقاشي هاي بسيار زيبايي به تصوير 

كشيده شده. همچنين اين حسينيه كتيبه هاي بسيار 
ارزشمندي از دوران فتحعلي شــاه قاجار دارد كه 
هر ســال در  ماه محرم اين كتيبه هــا بر ديوارهاي 
حسينيه نقش مي بندند و نشــان از عمر دراز اين 

مكان مذهبي دارند.

عروسي با حزن و اندوه!
يكي از منحصر به فردترين مراسم  حسينيه 
سادات اخوي كه در تكيه آقا اشرف محله 
پامنار هم ديده مي شود، برگزاري مراسم 
عروسي حضرت قاسم)ع( در ششمين 
روز محرم اســت. حدادي با بيان اين 
مطلب كه اين موضوع سنديت تاريخي 
ندارد و در بسياري از مقتل ها نيامده، 
مي گويد: »با اين حال اين دو حسينيه 
از ديربــاز در ششــمين روز  ماه محرم 

مراسم عروسي قاســم بن الحسن)ع( را 

به صورت نمادين برگزار مي كنند كه اين مراسم خاص اين تكايا 
و به طور كلي خاص تهران است«.  و بعد ادامه مي دهد: »درست 
مانند يك عروسي، در ششمين شب محرم طبق آورده، شيريني 
و شــكالت مي آورند و يك عروســي با حزن و اندوه را برگزار 
مي كنند. خانم ها نقل و شكالت را به جاي اينكه به سمت 
جلو بپاشند، به عقب پرت مي كنند و ِكِل شيون و اندوه 

و زاري مي كشند«. 

روضه هاي خانگي جايگزين تكيه ها
تكيه ها كه با روي كار آمدن حكومت قاجار 
در تهران شــروع به كار كردند، در 
زمــان پهلــوي اول رفته رفتــه 
كارايي خود را از دســت دادند. 
از آنجا كه پهلــوي اول اجراي 
برخي از مراسم  مذهبي مثل 
تعزيه، راه اندازي دسته هاي 
برگــزاري  و  ســينه زني 
مراســم عزاداري را ممنوع 
كرده بود، چراغ حسينيه ها 
و تكيه هــا در پايتخت خاموش 
شد، اما اين چراغ به خانه هاي مردم 

رفت و خانه هاي تهراني ها را روشــن كرد. حدادي مي گويد: 
»زماني كه تهراني ها به دليل فشار حكومت پهلوي و ممنوعيت 
عزاداري جرأت نمي كردنــد تكيه برگزار كننــد، تكيه ها به 
روضه هاي خانگي تبديل شــدند. مردم هــر محله مخفيانه 
در يكي از خانه هاي محل جمع مي شــدند، بعد روضه خوان 
مي آمد و برايشــان روضه مي خواند. اين روضه هاي خانگي به 
»بين الطلوعين« معروف بود؛ چراكه از چند ســاعت مانده به 
طلوع آفتاب برگزار مي شد و در ساعت هاي اوليه روز به پايان 

مي رسيد«. 

رسم تهراني ها در تكايا
و اما بشنويد از رســوم خاص تهراني ها در تكايا و حسينيه ها. 
اينطور كه حدادي مي گويد در گذشته هاي نه چندان دور رسم 
تكايا و حسينيه هاي تهران بر اين بوده كه به عزاداران ثابت شان 
لباس ســياه مخصوص مي دادند. اگر اين عزاداران ســينه زن 
بودند، جلوي لباس شان را به شكل يك مربع مي بريدند، بعد 
پارچه آن را با دكمه به لباس متصــل مي كردند. وقتي زمان 
سينه زني مي رســيد، ســينه زن ها دكمه ها را باز مي كردند، 
پارچه را برمي داشتند و بعد سينه مي زدند تا سينه شان سرخ 
شــود. اگر هم زنجيرزن بودند، به همين شكل 2بيضي پشت 
لباس هايشان وجود داشــت كه وقت زنجير زدن پارچه روي 
آنها را برداشته و زنجيرزني مي كردند. معموال روي اين لباس ها 
آرم تكيه هم وجود داشت و همين آرم مايه مباهات اعضاي آن 
هيئت مي شد. اين در حالي است كه بزرگ ترهاي تكيه عالوه بر 
داشتن اين لباس، با يك شال شناخته مي شدند؛ شالي كه در 
حضور ديگر بزرگان هيئت با ســالم و صلوات بر گردن شــان 
آويخته مي شد و از آن پس به عنوان نوكر خاص امام حسين)ع( 
مفتخر مي شدند. اين رسم قديم تهراني ها در تكايا، هنوز هم 
در تكيه »بيت الزهرا)س(« محله اميريه و تكيه »اول مظلوم« 

انجام مي شود.

از قيمه تا آش ابوَدردا
برخالف عزاداري هاي مرسوم  ماه محرم در تهران امروز كه تكايا 
و حسينيه ها هر 10شب ابتدايي  ماه محرم را به اطعام عزاداران 
مي پردازند، در گذشته نذري دادن به مردم فقط در شب و ظهر 
عاشورا انجام مي شد، ضمن اينكه معموال صبح تاسوعا هم با شير 
از عزاداران پذيرايي مي شد. پژوهشگر تهران قديم از »قيمه« 
به عنوان نذري خاص تهراني ها نام مي برد و مي گويد: »عمده 
نذري هايي كه در تكايا و حسينيه هاي پايتخت طبخ مي شد، 
قيمه بود، چون تهراني ها قيمه را خيلي خوب درست مي كردند 
و به همين دليل با وجود اينكه شهرهاي ديگر هم قيمه داشتند، 

اما قيمه را غذاي تهراني ها مي دانستند«.
نذري هيئت هاي تهران در اربعين )28 و 30( صفر، بيشــتر 
شله زرد، حلوا و  آش بود. آشي كه در اين روزها پخت مي شد به 
 آش »ابوَدردا« شهرت داشــت. اين آش مانند  آش شله قلمكار 
بود كه با بُنشن زياد و به نيت شفاي درد و بيماري پخته مي شد. 
مردم هم اعتقاد داشتند با خوردن اين  آش تمام بيماري هايشان 

شفا مي يابد و يك سال از هر درد و مرضي ايمن خواهند شد.

همراه با نصراهلل حدادي )پژوهشگر تهران قديم( تاريخچه حسينيه ها و رسم و رسوم تهراني ها در اين اماكن مذهبي را ورق زديم

تكايا؛ محل اتكای مردم

  ردپاي تكاياي تهران در كتاب طهران قديم 
تكايا و حسينيه هاي تهران، محور اصلي برنامه هاي عزاداري  ماه محرم و صفر به حساب مي آمدند؛ 
تا جايي كه عالوه بر مراسم روضه خواني و عزاداري، دسته هاي عزاداري محله هاي پايتخت را شكل 
مي دادند و مردم هم عمدتا حول همين اماكن مذهبي نذر و نياز مي كردند. مرحوم جعفر شــهري 
پژوهشــگر تاريخ تهران در جلد دوم كتاب »طهران قديم« درباره شكل گيري تكايا در  ماه محرم 
مي نويسد: »حســينيه هاي خصوصي كه از طرف رجال و بزرگان برپا مي گرديد، با خرج خود آنها 
برگزار مي شد و حسينيه هاي وقفي و مساجد را اهالي و مردم باعث و باني شده، داير مي ساختند. و به  
اين ترتيب بود كه قبل از شروع، يعني يكي دو  ماه به محرم مانده، هركس وجهي به ناظم حسينيه يا 
صندوقدار آن پرداخته، يا تعهدي نقدي و كاري و جنسي كرده... «. بعد نوبت به پيرايش عزاخانه هاي 
شهر مي رسد. در بخشي از قسمت »عزاداري محرم« كتاب طهران قديم مي خوانيم: »سياهپوشي 

اين حسينيه ها چنان بود كه هنگام بستن، حتي جايي به مقدار نيمه آجري كه از سياه پوشيده نشده 
باشد، به نظر نمي رسيد. اين تكايا با كتيبه هاي اشعار جانسوز شعراي مرثيه سراي نامي مانند محتشم، 
جودي و جوهري، صورت عزاخانه مي گرفت «. مرحوم جعفر شهري درباره نذر و نيازهايي كه مردم با 
محوريت حسينيه ها و تكايا انجام مي دادند، نيز مي نويسد: »اين نيز نذرهايي بود كه مردم براي اين 
دو ماه جهت خود و فرزندان و رفع گرفتاري ها درنظر مي گرفتند: عهده دار شدن خدمتي از خدمات 
عزاخانه ها و دسته ها مانند اداره كردن سماور )قهوه چي گري(، چاي دادن )چاي به مردم رساندن(، 
استكان جمع كردن، آب دادن، جاروكشي، كفشداري، اسفند دود كردن و... . و همچنين تهيه كردن 
سياهي و كتيبه حسينيه ها، الوار براي پوشاندن روي حوض هاي مساجد و تكايا و وقف ديگ هاي بزرگ 

و كوچك، سيني، كفگير و آبگردان و بشقاب و باديه و مالقه و قاشق و...«.

تكیههای
تهران

این شماره

بطشروخولپاباب
طوسبمليافارلو
لبيسعقاوحياول
ميرتودراگزاسد
ياروامنذافاو
وربهوحنابابنز
ساراتايارهافر

مظانبوخدنرك
نشلگداشرهوگاو
وگموگبايوبنكر

جراليپنايعاش
ونابراسكنتراك
اديشرميمشيوهس
نويگشيمهضقانت
ينجليراداوهيه
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افقي:
 1- چهلمين روز شهادت امام 
حســين)ع(- نخستين موذن 

اسالم
2- ميان- خارپشت استراليايي-  

حصير
3- بي رونــق- ترســناك- 

گوشه اي در دستگاه ماهور
4- گرفتن حــق به طور تمام و 

كمال- عقيده- بانگ چوپان
5- امام اول شيعيان- محصولي 
از چوب درخت- آلياژي براي 

اتصال سيم ها
6- داستاني نوشته جان اشتاين 

بك - دوستي- ماه
7- تكــرار حرفــي- فوتبال 

سالني- مهارت علمي و فني
8- ذاتــي- از ادوات ورزش 

بدنسازي - غيراصلي
9- ايشان- ناهمخواني- حرف 

همراهي
10- خوشه خرما- دعوت شده- 

بيماري ماالريا
11- اتحاديه جهاني پســت- 

ديد و نظر- خودروي فرانسوي
12- گل ســرخ- بتن مسلح- 

بلندي
13- برج ديدني فرانسه- ويتنام 

قديم- دور هم جمع شدن
ايالــت  در  شــهري   -14
واشــنگتن- رزيدنــت- تير 

پيكاندار
15- رمان نويس و شاعر روسي 
قرن نوزدهم و صاحب منظومه 

در مرگ يك شاعر- سرقت
  

عمودي:
1- غربــال- خداشــناس- از 
تفريحــات آبي در شــهر هاي 

ساحلي
2- مــداري به فاصلــه هجده 
درجه در شمال استواي زمين- 

نام سابق كنگو
3- گزند- آغشته به رنگ- رنگ

4- خلــق و خــو- كم عقل- 
پايتخت كشور مالت

بي ريــا-  اول-  عــدد   -5
فيزيك دان فرانسوي و بنيانگذار 

الكترو ديناميك- نفي عرب
6- گياه تاالب- كوكو- مجلس 

نمايندگان روسيه
7- بيني- شنونده- دين رايج 

در هند
8- اسباب ســفر- لقب يونس 
نبي)ع( كه هفت روز در شكم 

ماهي بود- حسرت
9- شــعله آتــش- چهارمين 
حرف يوناني- ســلول جنسي 

بالغ
10- فوق- طرز عمل- دســت 

عرب
11- برگزيده- همبســتگي- 

عظمت- تكخال
12- لقــب هريــك از يــاران 
عيســي)ع(- خوابيدن- ضعف 

و سستي
13- سوپ روسي- تقصيركار- 

زياده گو
14- طريقــه و روش- از صحابه 
پيامبر)ص( و پرچم دار لشــكر 

اسالم در جنگ بدر
15- ياري كننــده- تكيه كالم 

درويش- بنده

 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 | 3766
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

298356417
751248369
346917285
672183954
534692871
819475623
465831792
987524136
123769548

متوسط

  8 9  1    
       2 1
4      5  6
 2   9     
  3 6  8 4   
    2   9  
1  5      3
6 8        
   7  4 8   785261493

631954278
942387156
523149867
178526934
469873521
317495682
294638715
856712349

ساده

متوسط

268951734
357846921
419372586
521497368
793618452
846523197
175289643
684135279
932764815

سخت

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

ساده

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

پرنيان سلطاني
روزنامه نگار

ران
ياو

يه ن
تك
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كوتاه از حادثه

  مرگ امدادگر اورژانس
 هنگام انجام وظيفه

تكنيسين اورژانس كه مشغول امدادرساني به 
راننده كاميون حادثه ديده بود خودش دچار 

حادثه شد و جان باخت.
اين حادثه شامگاه دوشنبه در آزادراه پيامبر 
اعظم)ص( استان آذربايجان شرقي اتفاق افتاد. 
ماجرا از اين قرار بود كه يك دســتگاه تريلي 
از جاده منحرف و با گاردريــل برخورد كرده 
بود. در اين حادثه راننــده مجروح و بار آن كه 
سيب بود در ســطح جاده پخش شده بود كه 
امدادگران پايگاه بارگاه شهرستان چاراويماق 
به محل حادثه رسيدند. يكي از امدادگران به 
نام ميالد ايران نژاد -27ساله- مشغول مداواي 
راننده در آمبوالنس بود كه ناگهان يك كاميون 
ايسوزو از راه رسيد و به خاطر لغزندگي ناشي 
از سيب هايي كه كف جاده ريخته بود به شدت 

با آمبوالنــس برخورد 
كرد و جان امدادگر 

وظيفه شناس را 
گرفت.

 آزارگر  زن تهراني
در زندان غرب كشور بود

مجرم سابقه دار كه براي وصول چك ميلياردي 
به پايتخت سفر كرده بود با ديدن برق طالهاي پيگيري

زن تهراني نقشه زورگيري كشيد. او با ربودن 
زن جوان،  وي را مورد آزار و اذيت قرار داد و چند روز بعد در 

غرب كشور دستگير شد.
به گزارش همشهري، چند روز قبل زني جوان از محل كارش 
كه شركتي در غرب تهران بود خارج شد تا به خانه اش برود. 
او كنار خيابان منتظر ماشين بود كه خودروي پرايدي براي 
او بوق زد و توقف كرد. زن جوان وقتي ديد مردي در صندلي 
عقب خودرو نشســته تصور كرد كه مسافر است و راننده نيز 
مسافركش. با اين تصور در صندلي جلوي خودرو نشست و 
راننده حركت كرد. اما هنوز دقايقي نگذشــته بود كه مسافر 
صندلي عقب چاقويي روي پهلوي زن جوان گذاشــت و او را 
تهديد كردند تا سكوت كند و حرفي نزند. مسافر زن با ديدن 
چاقو وحشــت زده شد و چاره اي جز تســليم نديد. راننده و 
همدستش، زن جوان را ربوده و پس از شكنجه و آزار و اذيت او 

اموالش را سرقت كردند.

تهديد به قتل
2زورگير خشن، پس از ســاعتي گروگان خود را در يكي از 
اتوبان هاي جنوب تهران به بيرون از ماشــين پرتاب كرده و 
متواري شدند. زن جوان نيز درحالي كه به شدت زخمي شده 
بود به ســختي خودش را به كنار اتوبان رساند و از رانندگان 
خودروهاي عبوري كمك خواست. پس از آن راهي اداره پليس 
شد تا به طرح شكايت بپردازد. زن جوان جزئيات بيشتري از 

حادثه هولناكي كه برايش رخ داده بــود بازگو كرد و گفت: 
دزدان، چاقو را روي پهلويم گذاشــته بودند و مدام تهديدم 
مي كردند كه اگر حرفي بزنم مرا به قتل مي رســانند. آنها با 
تهديد تمام پولي را كه همراهم بود به همراه ساعت، گوشي 
موبايل و طالهايم سرقت كردند. زورگيران شكنجه ام داده و 
كتكم مي زدند. آنها سپس در منطقه اي خلوت من را مورد آزار 
و اذيت قرار دادند و پس از آن در حاشــيه يكي از اتوبان هاي 

جنوب تهران رهايم كردند.

زورگير در زندان
وقتي زن جوان شــكايت خود را مطرح كــرد، پرونده اي در 
اين خصوص تشكيل شد. در اين شرايط گروهي از مأموران 
تحقيقات خود را براي شناسايي 2 زورگير آغاز كردند. از سوي 
ديگر شاكي پس از بهبودي راهي اداره آگاهي تهران شد و با 
انجام چهره نگاري، مأموران به سراغ بانك اطالعات مجرمان 
سابقه دار رفتند و مشخص شد متهم مجيد نام داشته و سوابق 
زيادي در پرونده اش دارد. وي اهل يكي از شهرســتان هاي 
غرب كشور بود كه پيش ازاين بارها به زندان رفته بود. با اين 
سرنخ، تحقيقات آغاز و مشخص شد كه مجيد مجرم سابقه دار 
هم اكنون در يكي از زندان هاي غرب كشور است. يافته هاي 
كارآگاهان نشان مي داد كه او به تازگي به اتهام سرقت لوازم 
خودرو دستگير شده است. همين كافي بود تا متهم از زندان به 
دادسراي جنايي تهران انتقال يابد و پيش روي قاضي مصطفي 
واحدي بازپرس شعبه يازدهم تحت بازجويي قرار بگيرد. اين 

در حالي است كه همدست وي همچنان فراري است.

شرور مشيريه در محله گردانده شد
جوان شروري كه چندي قبل با قمه در مشيريه قدرت نمايي كرده و 
به يك قصابي حمله كرده بود، بعد از دستگيري توسط مأموران پليس 

امنيت در محله گردانده شد.
به گزارش همشهري، اين شرور سابقه دار حدود 3هفته قبل همراه 
2نفر ديگر از دوســتانش درحالي كه قمه به دســت داشتند به يك 
قصابي در منطقه مشيريه حمله كردند. آنها با مجروح كردن صاحب 
قصابي به آنجا خسارت زيادي وارد و در ادامه شروع به قدرت نمايي 
در محله كردند. به دنبال اين حادثه مأموران كالنتري 169مشيريه 
با حضور در محل حادثه به تحقيق در اين باره پرداختند و توانستند 
به اطالعاتي درباره عامل اصلي اين شــرارت دست پيدا كنند. اين 

شواهد نشان مي داد كه او از اشــرار سابقه داري است كه پيش از اين 
نيز دستگير و زنداني شده است. با گذشــت چند روز از اين حادثه 
مأموران پليس امنيت توانستند متهم اصلي و 2همدستش را در يكي 
از شهرستان هاي شمال غرب كشور دستگير كنند. روز گذشته اين 
متهم سوار بر خودروي پليس از كالنتري مشيريه به محل درگيري 
منتقل و در محله گردانده شد. او همچنين در حضور مأموران صحنه 
درگيري در قصابي را بازسازي كرد و جزئيات بيشتري را از آنچه اتفاق 

افتاده بود بازگو كرد.
متهم در گفت وگويي درباره انگيزه اش از حمله به قصابي گفت: دعواي 
ما فاميلي بود. من قبال چند مرتبه دستگير شده اما بار آخر توبه كرده 

   سفر به تهران براي وصول چك
مجيد متهم سابقه دار به تازگي از زندان آزاد شده بود. هنوز مهر آزادي اش خشك نشده بود 
كه تصميم گرفت براي كسب درآمد شرخر شود. او آخرين بار براي وصول چك يك ميلياردي 
از شهرستان راهي تهران شد اما با ديدن زني جوان فكر شومي به سرش زد. گفت وگو با اين 

متهم را در ادامه مي خوانيد.

از قبل نقشه زورگيري كشيده بودي؟
نه اصاًل. كامال اتفاقي بود و يك دقيقه هم طول نكشــيد كه نقشــه را كشــيديم. راستش من يك مجرم 
سابقه دارم.  كارم بيشتر سرقت و زورگيري است اما نه در تهران بلكه در شهرستان. چند وقت قبل از زندان 
آزاد شدم. دوران محكوميتم تمام شده بود و پس از آزادي در جست وجوي كارمناسبي بودم تا اينكه يكي از 
دوستانم به نام رضا پيشنهاد داد تا شرخري كنم. برايم مثال زد كه چند وقت قبل چك يك ميلياردي را نقد 
كرده و 100ميليون تومان سهمش را گرفته است. من هم قبول كردم و رضا كار جديد به من معرفي كرد. 
بايد به تهران سفر مي كرديم و چك يك ميلياردي فردي تاجر را زنده مي كرديم. روز حادثه به همراه رضا 
راهي تهران شديم و تازه به پايتخت رسيده بوديم. مي خواستيم شب را در مسافرخانه بمانيم كه چشممان 
به زن جوان افتاد. او كنار خيابان منتظر ماشين بود و برق طالهايش ما را وسوسه كرد تا همان لحظه نقشه 
ربودن او و سرقت طالهايش را بكشيم. به همين دليل همدستم فورا رفت صندلي عقب نشست و ما مقابل 

پاي طعمه توقف كرديم تا نقش مسافركش را بازي كنيم.
اما چرا او را شكنجه داديد؟

من هدفم سرقت بود اما همدستم او را كتك زد. البته من هم او را مورد آزار و اذيت قرار دادم تا از ترس شكايت 
نكند. بعد از آن هم چك را وصول كردم و به شهرستان برگشتيم.

چه شد كه دستگير شدي؟
بعد از زورگيري از زن تهراني راهي شهرستان مان شديم و به پيشنهاد يكي از دوستانم سرقت لوازم خودرو را 
شروع كرديم. اما در يكي از شب ها كه براي سرقت رفته بوديم سر بزنگاه گشت پليس رسيد و دستگيرم كرد.

بودم. او ادامه داد: 6سالي مي شود كه ديگر دست به كارهاي خالف 
نمي زنم. چون آن موقع وقتي به خواســتگاري همسرم كه از اقوامم 
است رفتم او گفت بايد توبه كني. من هم قبول كردم و ازدواج كرديم و 
از آن به بعد ديگر كار خالفي از من سرنزده بود تا اينكه اين ماجرا پيش 
آمد. او درباره انگيزه اصلي اش در آخرين شرارت گفت: باور كنيد دعوا 
ناموسي بود. يكي از فاميل هاي مان مزاحم دختر دايي پدرم شده بود. 

بخاطر همين من هم عصباني شدم و درگيري در قصابي پيش آمد.
در همين حال ســردار علي ذوالقدري، رئيس پليس امنيت عمومي 
تهران بزرگ در اين باره گفت: با دســتور بازپرس پرونده و به منظور 
شكستن هيمنه پوشالي اشرار آنها به محله حادثه بازگردانده شده و 
صحنه جرم را بازسازي كردند. همچنين عامل اصلي اين اقدام يكي از 
اراذل و اوباش سطح يك بود امروز به محل جرم بازگردانده و در محل 

چرخانده شد تا عاقبت اقدامات خود را ببيند.

6 بيمارستان بدون تخت خالی
ادامه از  نوروزي مي گويد تعداد مراجعه ها از 20شهريور 

باال رفته و ديگر پايين نيامده اســت.به گفته او، صفحه اول
بيشتر مراجعه كننده ها جوانند و به صورت خانوادگي مبتال شده اند. او 
مي گويد دستگاه ها و تجهيزات، ديگر جوابگوي ميزان مراجعه نيست. 
گاهي پيش مي آيد دستگاهي به جاي اينكه چندين ساعت براي بيماري 
استفاده شود، پس از يكي، دو ساعت برداشته مي شود تا جان بيمار ديگري 

نجات پيدا كند. اگر اين اقدامات انجام نشود، تعداد مرگ ها باال مي رود.

سن كودكان مبتال كمتر شده و مراجعه آنها باال رفته
خبرهاي رسيده از بيمارســتان كودكان مفيد، وضعيت خوبي را روايت 
نمي كند. شهناز آرمين، رئيس بخش عفوني بيمارستان مفيد به همشهري 
مي گويد: تعداد كودكان مبتال به كرونا به شدت باال رفته. آنها حاال با بيماراني 
مواجهند كه چندين ارگان بدنشان مختل شده. به گفته آرمين، روز گذشته 
نوزاد 66روزه اي  مبتال به كرونا را در بيمارســتان بستري كرده اند. تعداد 
مرگ ومير كودكان سالم بدون بيماري زمينه اي هم افزايش يافته و يكي 
از مشكالت جديد بستري كودكان با سندروم التهابي ارگان هاي مختلف 

بدنشان به دليل ابتال به كروناست.
عملكرد كليه، كبد و ساير ارگان هاي اين كودكان بر اثر ابتال به كرونا مختل 
شده است: »سن كودكان مبتاليي كه به بيمارســتان مراجعه مي كنند 
كاهش يافته. روز گذشته 15بيمار كرونا مثبت در بخش بستري بودند و 
تعداد بيشتري در بخشي كه مخصوص افراد مشكوك است در انتظار نتيجه 
آزمايش هاي بعدي نشسته اند. از 20روز پيش روند افزايش مراجعه به اين 
بيمارستان باال رفت. ما از يك موج وارد موج بعدي مي شويم. استراحتي 

نداريم.« 

اوضاع بدتر مي شود
اوضاع در بيمارستان لقمان هم خوب نيســت. به گفته شروين شكوهي، 
رئيس بخش عفوني بيمارســتان لقمان، وضعيت »بسيار بد« است: »ما 
پيش بيني چنين وضعيتي را كرده بوديم. بازگشــايي مدارس، ســفرها، 
مراسم عزاداري و... نبايد ما را شــگفت زده كند. اوضاع اصال خوب نيست. 
همه اين هشدارها داده شده بود، تصميم گيري ها بدون توجه به صحبت ها 
و هشدارهاي ماست.« به گفته او، يك سوم پرسنل بيمارستان ها يا جانشان 

را از دست داده اند يا مبتال به كرونا شده اند.
پرستاران و پزشكان خســته  و از نظر رواني به هم ريخته اند. نظام درمان 
در وضعيت آشفته اي به ســر مي برد. همه اينها در شرايطي است كه آمار 
ابتال روزبه روز بيشتر مي شــود: »در اورژانس بيمارستان لقمان چندين 
نفر در انتظار بستري اند. گاهي بيماران را روي زمين مي خوابانيم. بيشتر 
خانوادگي مراجعه مي كنند. در اين شرايط به مبتاليان مي گوييم قرنطينه 
شــويد، اما مقاومت مي كنند؛ اين در حالي است كه ميزان انتقال ويروس 
بسيار بيشتر از قبل شده است.« او مي گويد با سرد شدن هوا شرايط از اين 
هم پيچيده تر مي شود و الزم است دولت براي چند هفته همه جا را تعطيل 
كند تا وضعيت كمي آرام شود. از همه اينها گذشته دستگاه ها ديگر جوابگو 
نيست؛ دستگاهي مثل ونتيالتور و دستگاه هاي ديگر، در حال فرسوده شدن 
هستند. جايگزيني هم ندارند؛ چراكه پولي وجود ندارد. براساس اعالم او، 
هم اكنون بيش از 50نفر در بخش كروناي اين بيمارســتان بستري اند و 

16نفر در اورژانس هستند. تمام اين بيماران بدحالند.
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2نامزدبرايدريافتنوبل2020
پيش بيني ها حكايت از آن دارد كه هيأت داوران جايزه نوبل 
به احتمال زياد »جامايكا كانكايد« نويســنده اهل آنتيگوا كه 
داراي مليت آمريكايي نيز هست را همراه »آن كارسون« به طور 
مشــترك به عنوان برندگان جايزه نوبل ادبي 2020انتخاب 
كنند. براساس برخي پيش بيني هاي ديگر »جامايكا كانكايد« 
از شانس بيشتري براي دريافت برخوردار است. گفته مي شود 
هيأت داوران جايزه نوبل ادبيات به دقت در حال بررسي آثار 
اين دو نامزد اســت. تا كنون 2رمــان از »جامايكا كانكايد« با 
عناوين »زندگينامه مادرم« و »آقاي پاتر« بسيار مورد توجه 
منتقدان و خوانندگان قرار گرفته اســت. »آن كارسون« نيز 
شاعر كانادايي است كه تا كنون بيش از 20كتاب انتشار داده و 
جوايز معتبري نظير »گوگنهايم«، »جايزه ادبي لنان«، »جايزه 
شــعر گريفين«، »جايزه تي اس اليوت« و جايزه»شــاهزاده 

آستورياس« اسپانيا را از آن خود كرده است. 

نامزدهاينامآشناينوبلادبيات2020
روزنامه گاردين درباره ساير نامزدهاي دريافت جايزه ادبيات 
نوبل 2020نوشته اســت: »ماريســا كنده« نويسنده اهل 
گوادالوپ مؤلف »لقمه ها و شــگفتي ها«كه جايزه جايگزين 
نوبل ادبيات در سال 2018را دريافت كرده بود نيز در زمره 
نامزدهاي دريافت اين جايزه است. ديگر نامزدهاي دريافت 
جايزه نوبل ادبيات نيز عبارتند از: »لوديميال اوليتســكايا« 
رمان نويس اهل روسيه و نويسنده كتاب »نردبان يعقوب«، 
»هاروكي موراكامي« نويسنده مطرح ژاپني كه كتاب هايش 
در ســطح دنيا بسيار پرفروش هســتند، »مارگارت آتوود« 
نويسنده مطرح كتاب هاي »وصيت ها« و »سرگذشت نديمه« 

و »انگوگي وا تيونگ او« شاعر و نمايشنامه نويس كنيايي. 

سابقهحواشيجايزهنوبلادبيات
اعطاي جايزه نوبل ادبيات از  ماه نوامبر سال2017و زماني كه 
آكادمي نوبل به دليل مطرح شدن اتهامات رسوايي جنسي 
و مالي وارد دوره اي از جنجال و بحران شــد، متوقف شــد. 
درنهايت نيز »ژان كلود آرنو« همسر »كاتارينا فروتنسون« 
از اعضاي آكادمي نوبل به اتهام تجاوز در دادگاه محكوم شد. 
كاتارينا فورنتسون نيز زماني كه مشخص شد يكي از منابع 
اصلي فاش كردن نام برندگان جايزه نوبل بوده ناگزير شد از 
مقام خود استعفا دهد. درنتيجه اين رسوايي ها، مراسم اعطاي 
جايزه نوبل 2018به تعويق افتاد و به سال 2019موكول شد، 

اما مراسم سال 2019نيز از چند جهت جنجال برانگيز شد.

نوبلجنجالي2019
پيش از برگزاري مراسم نوبل ادبيات 2019مشخص شد كه 
مقامات آكادمي نوبل نتوانسته اند به تعهدات و وعده هاي قبلي 
خود عمل كنند. آكادمي نوبل پس از بروز جنجال هاي اخالقي 
سال 2017وعده داده بود با انتخاب دقيق و خردمندانه از بروز 
هرگونه جنجالي پيشــگيري كند و نويسندگاني را به عنوان 
برنده جايزه نوبل برگزيند كه هم از نظر آثارشان و هم از نظر 
اعتقادات سياسي شان مورد ستايش منتقدان قرار گيرند. اما 
انتخاب پيتر هانتكه نيز نشان داد كه آكادمي در اين زمينه نيز 
نتوانسته به وعده خود عمل كند. درواقع پيتر هانتكه )برنده 
جايزه نوبل ادبيات 2019( و اولگا توكارچوك )برنده جايزه 
نوبل ادبيات 2018( 2چهره جنجالي هســتند كه اولي در 
عرصه سياسي و جهاني با حمايت از نسل كشي صرب ها در 
جريان جنگ هاي پس از فروپاشــي يوگسالوي به چهره اي 
بحث برانگيز تبديل شــدو دومي زني فمينيســت است كه 
به دليل قرائت خاص خود از تاريخ لهستان، به چهره اي منفور 
در ميان ملي گرايان لهستاني بدل شده بود.  »بيورن ويمن« 
سردبير روزنامه سوئدي»دانگنز نيهتر« مي گويد: نوبل سال 
قبل)2019( نمايشــي از عدم توانايي مديران آكادمي نوبل 
در پاك كردن ســوابق جنجالي اين آكادمي بود. آنها پس از 
يك ســال به تعويق افتادن برگزاري مراسم اعطاي جايزه، 
درنهايت اقدام جنجال برانگيز ديگــري انجام دادند و جايزه 
را به هانتكه اعطا كردند. من مطمئنــم كه مقامات آكادمي 
از احتمال بروز جنجال بر سر اعطاي اين جايزه باخبر بودند. 
اين جنجال، بحران را در آكادمي سوئدي نوبل عميق تر كرد.  
او افزود: امســال اما مقامات آكادمي، به باور من يك انتخاب 
ايمن و به دور از جنجال انجام خواهند داد. به احتمال زياد آنها 
جايزه را به يك نويسنده زن غيراروپايي كه در عرصه سياسي 
و ايدئولوژيك آگاهانه و عاقالنه رفتار مي كند، اعطا خواهند 

كرد؛ دقيقا فردي كامال متفاوت با هانتكه.
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2016:»بــابديلــن«ازآمريكا.
بهخاطــرابداعتوصيفــاتجديد
شاعرانهدرسنتبزرگموسيقيايي

آمريكا.
2015:»ســوتالناآلكسيوويچ«
ازبــالروس.بهخاطرنوشــتههاي
چندصداييوچنــدآواييخود،كه
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فرانسه.بهدليلدارابودنحافظهاي
قويوبهتصويركشيدنزندگيدر
دنيايتحتاشغال)پاريسدرزمان

اشغالنازيها(.
2013:»آليسمونــرو«ازكانادا.
آكادمينوبلهنگاماعطايجايزه،وي
رااستادنگارشداستانهايكوتاهدر

عصرحاضرتوصيفكرد.
.2012:»مو-يــان«ازچينكهبا
رئاليسمخياليداســتانهايملي
وقوميراباتاريــخووقايعامروزي

درهمميآميزد.
2011:»توماسترانســترومر«از
سوئد.بهخاطراينكهازطريقتصاوير
غنيونيمهشفافخود،راهيجديد
فرارويمابهسمتواقعيتميگشايد.
2010:»ماريووارگاسيوســا«از
پرو.بهخاطرطرحهايشازساختار
قدرتوبهدليــلتصاويرعميقيكه
ازمقاومتفردي،شورشوشكست

ارائهميدهد.

ث
مك

سال ها پيش سروده 
بود كه »پاييز كسل 
و  بــود  نشســته 
برگ ها را رنگ زرد می زد« شعر زبان حال اين روزهای ما شده 
است. حاال روزهای پاييزی كســل تر از هميشه است. ويروس 
كرونا روز به روز قربانيان  بيشتری می گيرد، محمدرضا شجريان 
در بيمارستان است و خبرهای خوبی از بيمارستان جم به گوش 
نمی رسد. در اين ميان، خبر ســكته مغزی احمدرضا احمدی، 
شاعر دوست داشتنی معاصر، نگرانی تازه ای به نگرانی ها افزوده 

است. 
احمدرضــا احمدی همه ســال های گذشــته را بــا بيماری 
دست و پنجه نرم كرده است؛ ســكته مغزی، ديابت، مشكالت 
قلبی، مســئله بينايی، كمردرد و...،  اما آقای شاعر به رغم همه 
بيماری ها هيچ گاه از پا ننشسته بود و دوستداران خود را هر چند 
ماه يك بار به مجموعه تازه ای مهمان می كرد. »پاييز، برگ زرد« 
و »تابستان، خوشــه انگور« از آخرين مجموعه های احمدرضا 

احمدی است كه خانه فرهنگ و هنر گويا منتشر كرده است.  
نقاشی دلمشــغولی ديگر احمدرضا احمدی در سال های اخير 
بوده است. در ماه های گذشته قرار بود نمايشگاه نقاشی های او 
در گالری طراحان آزاد برگزار شود كه شيوع كرونا نمايشگاه را به 
تعويق انداخت. او روزهاي كرونا را بيشتر به نقاشی مشغول بود، 
اما حاال سكته مغزی دوباره كار آقای شاعر را دشوار كرده است. 
شهره حيدری، همسر احمدرضا احمدی به همشهری می گويد: 
»خدا را شكر حالشان بهتر است. سكته را رد كرده و االن مشغول 
استراحت است. قرار بود به بيمارستان منتقل شود كه به دليل 
كرونا ترجيح داديم در خانه روزهای نقاهت را سپری كند. پزشك 
مغز و اعصاب و پزشك قلب او را تحت نظر دارند و مرتب وضعيت 

احمدرضا را با آنها چك می كنيم.«
در روزهای دشــواری كه می گذرد چــاره ای نداريم جز اينكه 

برای سالمتی آقای شاعر دعا كنيم و اميدوار باشيم 
كه به زودی او با »لبخندهــای پهناور« خود 

بازگردد و همچنان ســتاره بی زوال آسمان 
ادب و هنر ايران باشــد و دوستداران را به 

ضيافت شعرهای تازه اش دعوت كند.

آه،چهسبكبودپاييز
منوساعتم

درزيربارانزرد
خفتهبوديم

تنهاقلبمبيداربودو
كارمیكرد

چرا سريال هاي تلويزيوني ديگر مشتري ندارند
آخرين خبرسريال هاي بازنده

مهردادطبرسي
روزنامه نگار

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

شرايطبدترنشدهوجاياميدواريهست

دبير چهارمين دوره جايزه داســتان تهران از مشــخص 
شدن داوران نهايي اين دوره از جايزه و تعداد آثار رسيده 
به دبيرخانه خبر داد.  به گزارش همشهري، با اتمام مهلت 
آثار اين دوره از جايزه داســتان تهران در مجموع هزار و 
137داستان به دبيرخانه رسيده كه قرار است در 2مرحله 
بررسي شود. علي خدايي، ناهيد طباطبايي، بهناز علي پور 
گســكري، مهدي يزداني خرم و آرش صادق بيگي داوران 
مرحله  نهايي جايزه داستان تهران هستند. مراسم اختتاميه 

اين دوره از جايزه داســتان تهران پايان فصل پاييز، شب 
يلدا برگزار خواهد شد و به نفر اول تا سوم به ترتيب 150، 
100و 50ميليون ريال جايزه نقدي همراه تقديرنامه ارائه 

مي شود.
همچنين 3جايزه 20ميليون ريالي براي 3داستان منتخب 
هيأت داوران درنظر گرفته شده كه از سوي اين هيأت اعطا 
مي شود و باقي داســتان هاي انتخاب شده از سوي هيأت 

داوران در كتاب داستان تهران منتشر خواهد شد.

كلود للوش گفت: پنجاهمين فيلم كارنامه اش 
آخرين اثرش خواهد بود.  به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، للوش در يگ گفت و گوي مطبوعاتي 
گفته اســت: دلم می خواهد ايــن فيلم آخرين 
فيلمم باشــد و می خواهم از مردم برای اينكه 
اين همه سال به من اعتماد كردند، تشكر كنم و 
به كار خاتمه بدهم. آخرين فيلم اين كارگردان 
فرانسوي »عشق بهتر از زندگی است« نام دارد 
و موضوع اصلی آن بر محور عشق می گردد. در 
اين فيلم كريستوف لمبرت، ساندرين بونار و آری 

آبيتان جلوی دوربين می روند و با شــات هايی 
قديمی بئاتريس دال، استفانی دگروت، ِكو آدامز 
و مارين دنيكور نيز در آن ديده می شوند. در اين 
فيلم ژان لويی ترنتينيان 89 ساله در كنار آنوك 
امه  كه در فيلم »يك مــرد و يك زن« در نقش 
يك زوج ظاهر شده بودند، حاضر خواهند بود.  
جديدترين فيلم كلود للوش »زيباترين سال های 
زندگی« كه ســال 2019 اكران شد ادامه ای بر 
فيلم مشهور »يك مرد و يك زن« ساخته ديگر 

اين كارگردان بود. 

آخرين وضعيت سالمتي استاد محمدرضا شجريان در گفت و گو با 
دكتر حسن عباسي

آخرين وضعيت احمدرضا احمدی در گفت و گو با شهره حيدری

پس از روز و شب سختي 
كه در بيمارستان جم به 
كادر پزشكي و دوستداران 
استاد محمدرضا شجريان گذشت، حاال شــرايط قدري پايدارتر 
به نظر مي رسد. صبح سه شنبه بيمارستان جم اطالعيه اي درباره 
آخرين وضعيــت باليني محمدرضا شــجريان منتشــر كرد. در 
اطالعيه شماره 3 بيمارســتان جم آمده است كه »شرايط باليني 
استاد عزيزمان، نســبت به روز قبل تغيير واضحي نداشته است، 
كليه اقدامات درماني الزم نيز براي ايشــان در حال انجام است و 
همچنان نيازمند بستري در بخش مراقبت هاي ويژه هستند. قابل 
ذكر است هرگونه تغيير در شرايط باليني استاد ارجمند به اطالع 

ملت عزيزمان خواهد رسيد«.
دكتر حسن عباسي، پزشك معالج استاد شجريان، مثل همه روزهاي 
گذشته با اراده اي خستگي ناپذير پاسخگوي پرسش هاي خبرنگاران 
است. او به همشهري مي گويد: »شــرايط در مقايسه با روز گذشته 
تغييري نكرده، اما همين كه بدتر نشــده جاي اميدواري اســت.«  
عباسي پيش تر در مصاحبه هاي گذشته خود از درگيري ارگان هاي 
مختلف محمدرضا شجريان گفته بود. آيا پس از گذشت ۴8 ساعت 
ميزان درگيري ها كمتر شده است؟ »سعي كرده ايم تا اندازه اي همه 
ارگان هاي بدن ايشان را تحت كنترل داشته باشيم. بعضي از ارگان ها 
كمي به كار افتاده اند، بقيه هم از روزهاي گذشــته بدتر نشده اند«. 
نگراني اصلي دوستداران محمدرضا شجريان سطح هوشياري ايشان 
است. خبرهاي روزهاي گذشته از پايين بودن سطح هوشياري حكايت 
مي كرد، اما حسن عباسي هوشياري استاد را خيلي پايين نمي داند و 
در كما بودن ايشــان را تكذيب مي كند و مي گويد: »سطح هوشياري 
ايشان قابل قبول است. اتفاقاً شايد در شــرايط فعلي بهتر مي بود كه 
سطح هوشياري كمتر باشد و اســتاد متوجه خيلي از اتفاق ها نباشد، 
اما االن سطح هوشياري شــان به اندازه اي است كه 
شب تا صبح چشم بر هم نگذاشته  و ناظر همه 
اتفاق هاست.« دكتر حسن عباسي در پايان 
صحبت هاي خود بار ديگر از مردم مي خواهد 
كه خبر سالمتي ايشان را از سايت بيمارستان 
جم و صفحه  اينستاگرام بيمارستان پيگيري 
كنند و به شايعاتي كه ممكن است منتشر شود، 
گوش ندهند. او در ساعت هاي پاياني دو شنبه شب 
در گفت و گو با همشهري شايعه درگذشت استاد 
شــجريان را قوياً تكذيب كرد و گفت: 
»محال است خبري اتفاق بيفتد 
و ما با مردم در ميان نگذاريم 

و بخواهيم پنهان كنيم.«

پزشكاندرخانه
آقایشاعرراتحتنظردارند

رقبايتازهتلويزيونوسريالهايبازنده
به عقيده عليرضا افخمي كه سال هاي سال 
اســت به عنوان كارگردان و ناظــر فعاليت 
دارد، يكي از عوامل مهــم و تعيين كننده در 
كاهش مخاطبــان ســريال هاي تلويزيوني 
شــبكه هاي متعدد ماهــواره اي و توليدات 
بخش شبكه نمايش خانگي است. افخمي به 
همشهري مي گويد: »در گذشته تلويزيون در 
توليد ســريال رقيبي نداشت و حاال با وجود 
مديوم هاي مختلف رقباي قدرتمندي دارد 
كه بنا به داليل مختلف توانايي رقابت با آنها 
را ندارد. در گذشــته اگر يك سريال خوب 
ساخته مي شــد 80درصد تماشاگر داشت و 
حاال اين مخاطبان به ۴5درصد رسيده است. 
اگر تلويزيون نتواند سريال خوب بسازد بدون 
شــك انبوه مخاطبان چــاره اي جز انتخاب 

شبكه هاي ماهواره اي و... ندارند.« 

ضوابطوشرايطسخت
كارگردان ســريال »او يك فرشــته 
بود« با عنوان دوبــاره اين مطلب 
كه تلويزيون رقباي جديد دارد 
كه براساس موضوعات روز جلو 
مي رونــد،  توضيــح مي دهد: 
»يكي از داليــل بي رونقي 
ســريال هاي تلويزيــون 

ضوابط پخش آن است؛ از يك سو تلويزيون در 
نگارش و توليد سريال با توجه به رقابتي كه 
وجود دارد مطابق سليقه و خواست مخاطب 
و همچنين فضاي امروزي پيش نمي رود و از 
سوي ديگر ســختگيري هايي نيز در توليد و 
نظارت و بعد از آن در پخش وجود دارد. اگر 
كارگرداني بخواهد سريال خوب بسازد، آنقدر 
ساختار قديمي و ضوابط سخت گيرانه است 
كه دســت و پاي كارگردان بسته مي شود.« 
افخمي در ادامه مي گويد: »اين سختگيري 
هم هميشه در داخل سازمان نيست؛ چراكه 
گاهي اين ضوابط نوشته شده خارج از سازمان 
بوده و كاري از دســت مديــران برنمي آيد 
و گاهي نيــز برخي از مديــران مياني آنقدر 
وحشــت زده اين ضوابط را اجرا مي كنند كه 
مصداق اين مي شود كه مي گويند برو كاله  را 
بياور و فرد مي رود و سر مي آورد.« كارگردان 
سريال »زيرزمين« همچنين اضافه مي كند: 
»توليدات سازمان هميشه پروپيمان و زياد 
است، اما اين سريال ها هميشه كيفيت پايين 
دارند. اين كيفيت پايين هم به بودجه سازمان 
بازمي گردد و هم به وضع ســاختار بسته اي 
كه گاهي همانطور كه گفتم دســت مديران 
ســازمان نيســت و گاهي برخي پا را فراتر 
گذاشته و نظارت سرســختانه اي را در پيش 

مي گيرند.«

اسمهاييكههميشهدرتيتراژحضوردارند
 بســياري از كارگردانان هم عقيده با عليرضا 
افخمي در به روز نبودن فضاي سريال ســازي 
تلويزيون هســتند. يكــي از كارگرداناني كه 
تمايلي به انتشار نامش نداشت، مشكل بزرگ 
تلويزيــون در سريال ســازي  را دايره محدود 

سريال سازان عنوان مي كند.
 او در توضيــح ايــن موضوع به همشــهري 
مي گويد: »در سال هاي اخير هميشه اسم هاي 
خاصي در تيتراژ ســريال ها ديده مي شــود؛ 
از احمــد معظمي گرفته تــا بهرنگ توفيق و 
سعيد نعمت اهلل و... افرادي كه هميشه در حال 
ساخت سريال هستند. در اين دايره تنگ هم 
هميشه نام تعدادي مانند محمدرضا شفيعي 
به عنــوان تهيه كننده ديده مي شــود. به نظر 
مي رســد گروهي در بخش هاي توليد سريال 
از معاونت سيما گرفته تا سيمافيلم نشسته اند 
تا اين پروژه ها را بين افرادي كه مي شناســند 
به مناقصــه بگذارند يا با بودجــه كم به ديگر 
كارگردانان بســپارند. به طور حتــم اين نگاه 
تأثير در پايين بودن كيفيت سريال ها دارد.« 

ســريالهاييكهقراراســتتماشاگررا
متحولكنند

اين فيلمنامه نويس و كارگــردان در ادامه از 
نبود پيام هاي اخالقي در ســريال ها مي گويد 

و اينكه در اين ســال ها ســريال هايي توليد 
مي شوند كه فكر مي كنند مخاطب با تماشاي 
آنها متحول مي شــود؛ درصورتي كه اينطور 
نيست. هيچ مخاطب شناســي در تلويزيون 
ديده نمي شــود و هيچ هدفي از توليد سريال 
و اينكه چه كســي مخاطب آن اســت، وجود 
نــدارد. به نظر مي آيــد گروه هدفــي وجود 
نــدارد.« اين كارگــردان در ادامــه عالوه بر 
عدم مخاطب شناســي به نبود تنوع مضامين 
اشاره مي كند و اينكه ديگر دست كارگردانان 
تكراري در ساخت سريال براي تماشاگران رو 

شده و كليشه حرف اول را مي زند.
درســت اســت كه تلويزيون در اين سال ها 
سعي كرده سريال هايي در موضوعات مختلف 
بسازد، اما هميشــه اين ضعف وجود داشته 
كه ســريال ها نتوانســتند جذابيتــي براي 
مخاطب امروز داشــته باشــند؛ مخاطبي كه 
در سيطره انواع و اقسام شبكه هاي ماهواره اي 
و سريال هاي توليدشــده در شبكه هايي جز 
تلويزيون قــرار دارد. بايــد تلويزيون، خود را 
به رقبايش برساند و الزمه اين رساندن به روز 

شــدن با فضاي امروز جامعــه و نزديك 
شدن به سليقه تماشاگران است 

و اينكه نگاه ســخت گيرانه و 
ضوابط مورد استفاده، ديگر 

مشتري ندارد.

بيشتركارشناســانميگويندتلويزيون،
فضايخوبيبرايارتباطبامخاطباست؛
چراكهتلويزيونرسانهايپرمخاطباست.
)مخاطب(واژهايكهبهنظرميرسددراينسالهاديگرباسريالهايتلويزيونيقرابتيندارد.
نبودتماشاگرموردنظروراضي،موضوعياستكهبارهاوبارهادرسالهاياخيرمطرحشده؛
موضوعيكهازسال90بسياريازكارگردانانوكارشناسانرسانهدربارهاشصحبتكردهاند.
هميشهتلويزيونباوجودمعاونتهايمختلفدرامرسريالسازيليستبلندباالييازتوليدات
فصليومناسبتيوهمچنينساالنهداردكهوقتياينتوليداتبهآنتنميرسد،جذابيتيبراي
تماشاگرشندارد.تماشاگرايرانيدوستداردسرياليباموضوعيمتفاوتوخوشرنگولعاب
ازشبكهنمايشخانگيببيندياترجيحميدهديكسريالخارجيكهداستانيشايدجذابتر
دارد،تماشاكند.انگارتماشايسريالتلويزيونوطنيديگردراولويتمخاطبايرانينيستو
اگرهمباشد،تحتشرايطخاصيايناتفاقصورتميگيرد.بهزعمبسياريازمنتقدانوحتي
توليدكنندگانسريالهايتلويزيونيتنگترشــدنچرخهافراديكهدرتلويزيونسريال
ميسازند،نبودبودجهمناسبوبهروزنبودنسريالسازيدرسيما،سختگيريبرخيازمديران
ميانيسازمانبهشكلسليقهايوبودنضوابطسختگيرانهازسويافراديكهخارجازتلويزيون

هستند،ميتواندداليليبرايدورشدنتماشاگرانازسريالهايايرانيباشد.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

معرفيداورانمرحلهنهاييداستانتهران

آخرينفيلمكلودللوش

پسازجنجالســالهايگذشته
امســالبهنظرنامزدهايــانامزد

دريافتجايزهنوبلادبيــات2020در
محيطيآراموبهدورازجنجــالجايزهخودرادريافتخواهندكرد.درســال2018بهدليل

بروزرسوايي،جوايزنوبلادبياتبهسال2019موكولشدودراينسالبه2كانديداجايزهنوبلادبياتسال2018و
2019اعطاشدكهدراينميانانتخابپيترهانتكهبسيارجنجالبرانگيزشــدهبود.بااينحالانتظارميرودروز

پنجشنبه8اكتبر)17مهر(مراسماعطايجايزهنوبلبهدورازجنجالهاوحواشيسالهاياخيربرگزارشود.

پسازتوفان»هانتكه«
نوبل ادبيات 2020پس از نوبل هاي 

جنجال برانگيز 2019در جوي آرام اعطا مي شود

آرشنهاوندي
روزنامه نگار
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كيوسك

 روز گذشــته ســازمان 
نيروهــاي دمكراتيــك گزارش

سوريه )شبه نظاميان كرد 
مورد حمايت آمريكا( اعالم كرد به زودي 
اردوگاه الهول در استان حسكه را تخليه 
خواهد كرد. ايــن اردوگاه كــه يكي از 
بزرگ ترين كمپ هاي آوارگان جنگي در 
سطح جهان به شمار مي رود، نزديك به 
30هزار نفر )عمدتاً خانواده هاي داعشي( 

را در خود جاي داده است.
الهــام احمــد، از رهبــران نيروهاي 
دمكراتيك روز گذشــته بــا اعالم اين 
خبر در پيامي ويدئويــي، گفت: حكم 
تخليــه اردوگاه الهول بــه زودي صادر 
خواهد شد و ســازمان در قبال كساني 
كه همچنــان مايل به باقــي ماندن در 
اردوگاه باشند، مسئوليتي را نمي پذيرد. 
اين در حالي اســت كه برخي منابع از 
آغاز فرايند تخليه تدريجي اردوگاه طي 
هفته اخير خبر مي دهند. در اين زمينه، 
بدران جيا كــرد، از فرماندهان نظامي 
ســازمان دمكراتيك ســوريه به شبكه 
الجزيره گفت: برخي از آوارگان به طور 
داوطلبانه ترك اردوگاه را آغاز كرده اند و 
اين فرايند با صدور حكم تخليه سرعت 
بيشتري به خود خواهد گرفت. به گفته 
او، اداره و تاميــن امنيت اردوگاه الهول 
بار سنگيني بر دوش شبه نظاميان كرد 
تحميل كرده و با توجه به ثبات نســبي 
در تمام جبهه هاي درگيري در سوريه، 
ديگر نيازي به تداوم شــرايط پيشــين 

وجود ندارد.
سرنوشــت آوارگان اردوگاه الهول طي 
سال هاي گذشته به يكي از بحران هاي 
سياسي-امنيتي در منطقه تبديل شده 
اســت. به نوشــته خبرگزاري فرانسه، 
نيروهاي كرد ســوريه بــدون حمايت 
مســتقيم نيروهاي آمريكا با مشكالت 
متعدد در كنترل محيط داخلي و خارجي 

اردوگاه دســت و پنجه نرم مي كنند. از 
سوي ديگر، با توجه به وجود كانون هاي 
مخفي داعش در چنين مجموعه هايي، 
رها كردن وضعيت اردوگاه نيز مي تواند 
به بحران هاي امنيتي در سوريه و عراق 

منجر شود.
برخي تحليلگــران نظيــر عبدالباري 
عطوان، ســردبير روزنامــه رأي اليوم، 
اين اردوگاه و ســاير زندان هاي ميزبان 
نيروهاي داعشــي را به اهرمي در دست 
نيروهاي كرد براي امتيازگيري از آمريكا، 
روسيه، تركيه و سوريه تشبيه كرده اند. 
از سوي ديگر بخشي از آوارگان حاضر در 
ايــن اردوگاه، نيروهاي جهادي اروپايي 
هستند كه هم اكنون عمال مجوز ورود به 
هيچ كشوري را نداشته و در بسياري از 

موارد، از آنان سلب تابعيت شده است.
همزمان با انتشار خبر تصميم كردهاي 
سوريه براي تخليه اردوگاه الهول، تركيه 

هم از برنامه خــود بــراي بازگرداندن 
آوارگان سوري به كشورشان خبر داده 
است. ياوور ســليم قيران، معاون وزير 
خارجه تركيه با اشــاره به اين برنامه در 
مصاحبه با شبكه تي آرتي گفت: تركيه 
در ميان كشــورهاي جهان، بيشترين 
تعداد آوارگان سوريه را ميزباني مي كند؛ 
امري كه بار سنگيني بر اقتصاد اين كشور 
تحميل كرده است. به گفته سليم قيران، 
اتحاديه اروپا به بخــش عمده تعهدات 
خود در قبال مســئله پناهجويان عمل 
نكرده و بر اين اســاس، دولــت تركيه 
قصد دارد به طور تدريجي زمينه را براي 
بازگشت آوارگان به مناطق شمالي آزاد 
شده در سوريه فراهم كند. منظور سليم 
قيران از مناطق آزاد شــده، روستاها و 
شهرهاي شمالي اســتان ادلب است كه 
زيرنظــر ارتش تركيه يا شــبه نظاميان 

تحريرالشام قرار دارند.

سهم تركيه از آوارگان سوريه 
براســاس گزارش هايي كه از ســوي 
نهادهاي وابسته به سازمان ملل منتشر 
شــده، تركيه دســت كم از 3ميليون و 
600هزار شــهروند جنگ زده سوري 
ميزبانــي مي كند. از ايــن بين، حدود 
3ميليون و 500هزار نفر به طور عادي 
در شــهرهاي مختلف تركيــه زندگي 
كرده و نزديك به 100هــزار آواره در 
اردوگاه هاي مرزي ميان تركيه و سوريه 

حضور دارند. 
اصلي ترين پايگاه شــهروندان ســوريه 
نيز شهر اســتانبول به شمار  مي رود. به 
نوشــته بي بي ســي، بيش از 540هزار 
شهروند ســوري، يعني معادل 4درصد 
از كل ساكنان اســتانبول، در اين شهر 
ساكن هستند. شهرهاي غازي عينتاب، 
هاتاي و الفا نيز به ترتيــب ديگر مراكز 
اصلي اقامت سوري ها در تركيه به حساب 

شبه نظاميان كرد سوريه از تصميم خود براي تخليه اردوگاه الهول در استان حسكه خبر داده اند
تخليه بزرگ ترين اردوگاه داعش در سوريه

بازگشت نمايشي

دونالد ترامپ ديروز بعد از 3روز بستري بودن در بيمارستان به دليل 
ابتال به كرونا، به كاخ سفيد بازگشت تا در كمتر از 4هفته مانده به 

انتخابات رياست جمهوري از رقابت با جو بايدن جا نماند.
رئيس جمهور آمريكا هنگام خروج از بيمارستان، مشتش را به نشانه 
پيروزي به دوربين ها نشان داد و وقتي به كاخ سفيد رسيد، ماسكش 
را در بالكن براي گرفتن عكس برداشت تا نشان دهد هنوز كرونا و 

توصيه هاي بهداشتي را جدي نمي گيرد.
به نوشــته گاردين، اين بي توجهي ترامپ به اصول بهداشــتي و 
سالمت ديگران، نشان دهنده استيصال او است كه حاضر است در 
اين هفته هاي پاياني دست به هر اقدامي بزند و حتي نزديكان خود 
را قرباني كند تا برنده انتخابات باشد. ترامپ ماسك زدن را مسخره 
مي داند و اكنون با بازگشت نمايشي و بدون ماسك به كاخ سفيد، 
به نگراني ها در مورد ابتالي عده بيشتري از اطرافيانش دامن زده 
است. ترامپ قبل از مرخص شدن از بيمارستان در پيامي ويدئويي 
گفت كه درس هاي زيادي از كرونا آموخته است. او به مردم آمريكا 
توصيه كرد: »به اين ويروس اجازه ندهيد بر شما چيره شود. از آن 
نترسيد. ما با مديريت ترامپ، بهترين تجهيزات پزشكي و داروها را 

در اختيار داريم. حال من از 20سال پيش هم بهتر است«.
به نظر مي رســد ترامپ قصد دارد اين نقطه ضعف را به نقطه قوت 
تبديل كند و با اين پيام كه »من توانستم اين بيماري را شكست 
بدهم، پس مي توانم آمريكا را از اين بحران نجات بدهم«، به عنوان 
يك »قهرمان شكست ناپذير« دوباره به كارزار انتخاباتي برگردد. 
اما از ســوي ديگر اين رفتار براي هزاران آمريكايي كه عزيزانشان 
را از دست داده اند، معنايي جز توهين ندارد. گاردين در گزارشي 
نوشته است كه منتقدان از اين گفته هاي رئيس جمهور 2 برداشت 
مي كننــد؛ او يا فراموش كــرده و اهميتي نمي دهــد كه بيش از 
211هزار آمريكايي در 7 ماه گذشته در اثر ابتال به كرونا جان خود 
را از دست داده اند و دوم اينكه او امكانات دارويي و درماني دارد كه 
مردم عادي به آنها دسترسي ندارند. ترامپ مدت كوتاهي قبل از 
مرخص شدن در توييتي اعالم كرد كه به زودي به كارزار انتخاباتي 
برمي گردد و آماده است مناظره دوم را طبق برنامه قبلي يعني روز 

15اكتبر )8روز ديگر( در شهر ميامي فلوريدا برگزار كند.

انتخابات آمريكا

  مجله نيويوركر با چاپ طرحي روي جلد خود 
با عنوان »گوشــت قرمز« به رابطه ميان دونالد 
ترامپ و گروه هاي نژادپرست راست افراطي كه به 
برتري نژاد سفيد در آمريكا اعتقاد دارند، پرداخته 
اســت. در طرح نيويوركر، اين گروه ها به سگي 

تشبيه شده اند كه دست آموز ترامپ هستند.

مجله نيويوركر ]آمريكا[

گوشت قرمز

ايران در وضعيت قرمز! وقت سفر نيست 
آبتين حيدرزاده، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي 
گيالن هم با اشاره به افزايش سفرها به شهرهاي مختلف 
استان بيان كرد: مســافرت هاي مردم در ايام كرونا چالشي جدي براي كادر 
بهداشــت و درمان گيالن به وجود آورده و توصيه مي شــود كه مســافران از 
مسافرت چشم پوشي كنند. البته آن دسته از افرادي هم كه اكنون در مسافرت 
به سر مي برند، بهتر است در محل اسكان خود بمانند و از مهماني رفتن و تردد 

در تفرجگاه ها خودداري كنند.

 افزايش سفر در پاييز 
رئيس پليس راه مازندران هم از افزايش سفرها به استان خبر داد و گفت: از اول 
پاييز با وجود اينكه انتظار مي رفت تعداد ســفرها به مناطق شمالي با كاهش 
همراه باشد، اما شاهد ورود تعداد زيادي پالك هاي غيربومي به استان هستيم. 
در 2هفته گذشته روزهاي سه شنبه و چهارشنبه ترافيك سنگيني در ورودي 
شهرها داشتيم و بالعكس، جمعه و شــنبه راه هاي خروجي استان با ترافيك 
مواجه بودند. سرهنگ عليرضا قدمي اين شرايط را برخالف تمام توصيه هاي 
بهداشتي و تأكيد ســتاد ملي كرونا براي پرهيز از ســفر عنوان كرد و افزود: 
بسياري از عزيزاني كه شاهد ورودشان به استان هستيم، پروتكل هاي بهداشتي 

را رعايت نمي كنند و حتي از زدن ماسك هم اجتناب مي كنند.

مشكالت بيماران غيربومي 
در خراســان رضوي به ويژه مشــهد هم در 2تعطيالت پيش رو به دليل ايام 
ســوگواري اربعين و 28صفر احتمال ورود مســافران پيش بيني مي شــود. 
محمدحسين بحريني طوسي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي مشهد در اين باره 
عنوان كرد: نگراني جدي خادمان ســالمت مردم، شروع موج سوم كروناست 
كه نســبت به 2موج قبلي فاجعه بارتر خواهد بود. به همين دليل از عزاداران 
و هيئت ها تقاضا داريم تا در اين ايام در شــهر خود به عزاداري پرداخته و به 

مشهد مشرف نشوند.
مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي خراسان رضوي هم به صدور 2مصوبه 
ستاد ملي كرونا اشاره كرد و گفت: براســاس اين مصوبه ها ما هيچ پياده روي 
همزمان با اربعين برگزار نخواهيم كرد و ورود زائراني كه هر سال پاي پياده از 
شهرهاي مختلف به مشهد ســفر مي كردند، ممنوع است. همچنين برگزاري 
مراســم دهه آخر صفر هم براســاس همان مصوبه قبلي و مشابه مراسم دهه 
اول محرم خواهد بــود. حميدرضا رحيمي ادامه داد: مهم ترين مشــكلي كه 
هم اكنون با آن مواجه هســتيم، مرگ ومير افراد مبتال به كروناست كه ساكن 
مشهد نيستند و در زمان سفر با شــرايط حاد ابتال مواجه و بستري مي شوند، 
اما متأسفانه فوت مي كنند. ما مشــكالت زيادي براي انتقال آنها به شهرهاي 
محل سكونت شان داريم. به عنوان مثال همين ديروز چند فوتي از استان هاي 

مازندران و كرمان داشتيم.

 افزايش محدوديت ها در استان ها 
معاون مركــز مديريت اطالعات راه هــا و حمل ونقل جاده اي كشــور هم بر 
بي توجهي مــردم به كاهش ســفرها تأكيد كرد. مــژگان جليليان گفت: در 
گزارش هاي روزانه بارها اعالم كرديم هرگاه مردم تعداد ترددهاي بين  استاني 
و ســفرهاي خود را افزايش مي دهند، به همان ميزان شاهد باالتر رفتن آمار 
ابتال به ويروس كرونا در كشور هستيم، اما گويا كسي گوش شنوا ندارد و مردم 
به محض اينكه تعطيالتي را پيش روي خود مي بينند براي ســفر برنامه ريزي 

مي كنند.
او افزود: با توجه به اينكه براســاس اطالعيه هاي صادر شــده برنامه اي براي 
مراسم اربعين وجود ندارد و بسياري از استان ها محدوديت هاي خود را افزايش 
داده اند، اميدواريم مردم سفرهاي خود را از سر نگيرند تا بيش از اين شاهد بدتر 

شدن وضعيت كشور از نظر شيوع اين بيماري نباشيم.

ادامه از 
صفحه 12

مي روند. سياســت دولت اســالمگراي 
تركيــه طــي ســال هاي گذشــته در 
زمينه ســازي براي اعطاي اقامت آسان، 
اشتغال و حتي جذب ســرمايه گذاري 
ســوري ها به تدريج حساسيت مخالفان 
دولــت و بخشــي از جامعــه تركيه را 
برانگيخته اســت؛ به گونه اي كه مسئله 
تعييــن تكليف اتباع ســوريه به يكي از 
محورهاي اصلــي در انتخابــات اخير 

شهرداري ها در تركيه تبديل شد.

  روزنامه دولتي چاينا ديلي در گزارشي به 
بررسي آثار قوانين محدود كننده تجارت ميان 
آمريكا و چين پرداخته اســت. به نوشته اين 
روزنامه، بسياري از شركت هاي توليدكننده 
در حوزه الكترونيك و كامپيوتر در 2 كشور، 
به توليدات طرف مقابل وابسته هستند و قطع 
زنجيره تامين در ميانه جنگ تجاري دو طرف، 

باعث ضرر هنگفت آنها شده است.

روزنامه چاينا ديلي ]چين[

شركت هاي چيني و آمريكايي 
بازنده رقابت تجاري

   بمب ساعتي داعش در 
شمال سوريه

اگرچــه نــام اردوگاه الهول به 
گــروه داعش و جنگ ســوريه 
پيونــد خورده، اما تاســيس آن 
به دهــه 1990برمي گردد؛ زماني 
كه بخشي از شــهروندان عراقي 
براي نجات جان خــود در جنگ 
خليج فارس عازم مرزهاي شمالي 
اين كشور شــده و تقاضاي ورود 
به خاك سوريه را داشتند. در آن 
مقطع، با مداخله ســازمان ملل، 
اردوگاه الهول براي ميزباني از اين 
پناهجويان كه تعدادشان كمتر از 
15هزار نفر بود، تاسيس شد. اين 
اردوگاه پس از ســال 2015در پي 
بازپس گيري استان حسكه توسط 
ائتالف نيروهاي آمريكايي و كردي 
از تروريســت ها، به محلي براي 
نگهداري از خانواده هاي اعضاي 
داعش و همچنين برخي نيروهاي 
جهادي )3هزار و 400نفر( تبديل 
شد. طي اين سال ها، رهبران عراق، 
سوريه، تركيه، كشورهاي اروپايي 
و حتي آمريكا نسبت به پيامدهاي 
آزادي نيروهاي حاضــر در اين 
اردوگاه هشــدار داده اند. شبكه 
الميادين، چراغ ســبز آمريكا به 
شبه نظاميان كرد براي تخليه الهول 
را با از سرگيري فعاليت هسته هاي 
زيرزمين داعش در عراق، لبنان و 
سوريه مرتبط ارزيابي كرده است. 
اين در حالي اســت كه به نوشته 
شبكه بي بي سي، داعش از حدود 
6 ماه قبل، مجــددا كنترل برخي 
روستاهاي مرزي در نواحي تحت 
كنترل آمريكا در شرق فرات را در 

اختيار گرفته است.

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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عكس:ايرنا،داودقهردار گراميداشتروزتهران

 بعضي ها عادت دارند همرنگ جماعت 
نشوند. خوششان نمي آيد از اين كار. 
يك ضرب المثلــي شــنيده اند كه 

مي گويد »خواهي نشوي رسوا 
همرنگ جماعت شو«و بعد 
همه زندگي و باورهاي شان 
را بــر مــدار آن چيدمــان 
مي كننــد. به خاطر همين، 

از چيزي كه بوي همرنگي جماعت را داشــته باشــد، 
به شــدت فراري هســتند. حاال به اين گروه، بايد عده 
ديگري را هم اضافه كرد كه مخالفت با همرنگي جماعت، 
برايشــان نوعي هويت اســت؛ نوعي كالس كار و نوعي 
»اتيكت« كه بگويند ما چقدر انسان هاي خالف موجي 
 و خالف جهتي هســتيم؛ ما چقدر انســان هاي خاصي

 هستيم.
من اما نگاهم طور ديگري است. فكر مي كنم گاهي چه 
اشــكالي دارد كه همرنگ جماعت هم بشوم؟ اصاًل فكر 
مي كنم كه گاهي، بايد همرنگ جماعت شد. چراكه نه؟ 
وقتي جماعت دارند به مسير درســتي مي روند، چراكه 
نه؟ وقتي مجموعه انرژي اين جماعت، مجموعه اشتياق 
آنها، تو را در خودت حل مي كند، و تو را به پيش مي برد، 

چراكه نه؟ 
علمــي اش را مي خواهيد؟ در روان شناســي اجتماعي، 
از اثرگذاري پيرامون و محيــط اطراف بر آدم ها صحبت 
مي شــود. اينكه محيط اطراف چقدر مي تواند شــما را 
به انجــام  كاري ترغيب كند و اينكه ما انســان ها، هم از 
محيط اطراف اثــر مي پذيريم، هم اثــر مي گذاريم. كه 
اينها مثل پينگ پنگ مي ماننــد؛ دوطرفه اند و مدام در 
رفت وآمد. علمي اش را مي خواهيد؟ دكتر داك ورث است 
كه در كتاب پژوهشــي »عزم« خود، اشاره مي كند كه 
ورزشكاران حرفه اي، اصاًل نيازي نيست كه خودشان را 
شكنجه بدهند تا صبح زود از خواب بيدار شده و تمرينات 
طاقت فرسا را دنبال كنند و در خلوت و تنهايي خودشان، 
مدام درد و رنــج تمرين را تاب بياورنــد. پس چه؟ آنها 
كافي است كه عضو يك تيم حرفه اي باشند. همين براي 
پيش رفتن شان كفايت مي كند؛ آن وقت در فضايي قرار 
مي گيرند كه ديگر بدون اينكه خودشان بخواهند، بايد 
سر وقت در تمرين حاضر شده و با ديگران تمرين كنند و 
به پيش بروند. اين، موج است كه آنها را به پيش مي برد. 
درســت مثل همان حرفي كه جالل آل احمد در خسي 
در ميقاتش مي گفت؛ اينكه خســي هســتي و موج ها و 

جمعيت تو را مي برد...
و من مي خواهم خســي در ميقات اربعين باشم، چراكه 
نه؟ اصاًل مي خواهم كه در اينجا، همرنگ جماعت باشم 
و به اين همرنگي خودم افتخــار كنم. اصاًل البه الي اين 
جمعيت پنهان شوم و خودم را زير پايم بگذارم و به پيش 
بروم. حاال مي خواهد جمعيت باشد، حاال مي خواهد اين 
عشق باشد و جمعيت نباشد و بيماري، نگذاشته باشد كه 
االن آنجا باشيم. هرچه كه هست، اين در جمعيت بودن، 
واقعي يا قلبي، خودش موجي اســت كه مــا را به پيش 
مي برد. موجي كه چشم مي بندي، و يكباره تو را به جايي 

مي اندازد كه فكرش را هم نمي كني...
... به جايي كه ديگر »آنجــا« بودن معنايي ندارد، هرچه 
كه هست »اينجا« بودن اســت. ديگر بعد مسافت از اين 
سفر برداشته مي شــود. ديگر قرار نيست كه از نقطه اي 
شــروع كني و به نقطه اي ديگر برســي؛ كــه مي بيني 
حتي الزم نيست تالشــي هم بكني؛ هرچه كه هست، 
اينجاست، همين جا... يك لحظه فكرش را بكن؟ هرچه 
كه مي خواهــي و مي جويي اينجاســت و آنجايي وجود 
ندارد؛ رفتني وجود ندارد؛ مســيري وجود ندارد؛ هرچه 
كه هســت در همين جا مستقر اســت و موجود. اين آيا 
فوق العاده نيســت؟ و اين، همانجايي اســت كه پرتاب 
مي شوي؛ همانجايي كه بعد از حركت به »آنجا«، همان 
موج هاي بزرگ و جريان رود اربعين، پرتابت مي كند؛ تا 
بعد از طي مســير، بداني و درك كني كه ديگر آنجايي 
وجود ندارد؛ هرچه كه هست عشق است و اينجا؛ هرچه 
كه هست بي مرز است. و اربعين، يعني بي مرزترين عشق 
و بي كجاترين عشــق؛ موجي كه همين جا مي تواند تو را 
بردارد و پرتاب كند به مركز دلدادگي و رهايي. به جايي 
كه ديگر مكاني نيست و زماني نيست و رفتني نيست و 
آمدني نيست و هرچه هســت، همين جا و در توست... و 
اين، نهايت رفتن است؛ نهايت هر اربعيني و هر زيارتي...

چهكسيپاسخميدهد؟
 )دست كم اينكه 70درصد هشدارها را خودشان داده اند(، اما حاال در 
ميانه همان پاييزي كه كشور نيازمند اجراي برنامه هاي پيشگيرانه 
اثربخش، عملكرد هماهنگ دستگاه هاي اجرايي و تصميم  گيري بهنگام است و افكار عمومي 
نگران در انتظار اقدامي فوري، مجموعه اي از سياســت هاي نه چندان قاطعانه  را لباس نو 
پوشانده و به عنوان راه حل روي ميز فرســتاده اند. آنچه در پيك سوم به عنوان راه حل ارائه 
شده، پيش از اين آزموده شده و به نتيجه نرسيده است. آيا سازمان ها صرفا طرح و ابالغيه اي 
مي دهند كه به ستاد ملي مقابله با كرونا گزارش كار بدهند و بگويند ما هم كاري كرده ايم و 
اين هم سندش؟ يا اينكه پشت پرده مشكالت و مسائلي وجود دارد كه ما بي خبريم و درباره 
آن شفافيتي وجود ندارد؟  ابالغيه هاي اخير، عملكردي كامال منفعالنه را نشان مي دهد و 
حتما افكار عمومي را قانع نمي كند و پرسش هاي تازه اي هم پيش روي ما مي گذارد: »اي 
كساني كه خودتان يك ماه و نيم است هشدار مي دهيد وضعيت بحراني است، تهران مركز 
انتقال كرونا به ديگر شهرهاست، چطور نمي توانيد براي 3روز تعطيلي آخر هفته در شهري 
كه كرونا گريبانش را ســخت گرفته تصميمي قاطع براي ممنوعيت ســفر بگيريد؟« چه 
اتفاقي مي افتد اگر تهراني ها يك بار در اين تعطيالت مكرر تقويمي ايران 3روز اجازه خروج 
از شهرشان را نداشته باشند؟ پيامدهايي دارد؟ شما مي دانيد و ما نمي دانيم؟ اين پيامدها 
چيست؟ چرا شفاف به افكار عمومي اعالم نمي كنيد؟ سرعت و شجاعت در تصميم گيري در 
شرايط كنوني كه بحث جان انسان ها در ميان است، يك انتخاب و روش مديريتي نيست كه 
كسي بگويد من مي پسندم و ديگري بگويد من نمي پسندم. مديران در زمان بحران ملزم به 
تصميم گيري سريع و قاطع هستند و براي هر روز تأخير در تصميم گيري بايد به افكار عمومي 
پاسخ بدهند. تأخير در تصميم گيري كاستي و نقيصه اي در مديريت بحران كنوني است كه 
پيامدهاي آن حتما نابخشودني است و قابل اغماض نيست. مسئله ما امروز از دست رفتن روزانه 
صدها تن، بي سرپرست شدن صدها خانواده و در پي آن زنجيره اي از خسارت هاي غيرقابل 
جبران است. اگر اين بحران نيست، پس چيست؟ و اگر مي دانيد و معترفيد كه بحران است، 

چرا براي مهار و مديريت آن قاطعانه تصميم نمي گيريد؟

اين حرف شايد خنده دار باشد اما صعود پرســپوليس به فينال ليگ 
قهرمانان فوتبال آسيا شايد بهانه خوبي باشد تا هواداري در فوتبال، 
به مسير درســت خودش برگردد و هواداران دوباره از آن لذت ببرند. 

آرزوي شكست پرســپوليس در تك تك بازي هاي آسيايي اش از 
سوي هواداران استقالل منطقي اســت، روح رقابت ورزشي 
همين است. يك هوادار مي تواند به موازات دوست داشتن تيم 
خودش، تيم رقيبش را با دليل و بي دليل خصم هميشگي اش 

بداند. تنها در اين صورت است كه پيروزي يك تيم در يك دربي يا بازي حيثيتي، اوج 
لذت را به هوادارانش مي دهد. براي بسياري از هواداران فوتبال، نه فقط در ايران كه در 
سراسر دنيا، ديدن شكست تيم رقيب، گاهي شيرين تر از پيروزي تيم خودي است. 
اصاًل همين روحيه است كه رقابت ورزشــي را منحصربه فرد كرده است. اما همين 

رقابت سخت و خصمانه هم قواعدي دارد.
در مورد اخير، شكست پرسپوليس در هركدام از بازي هايش مي توانست دست كم 
يك شبانه روز هواداران استقالل را شاد كند. هر برد هم نهايتاً يك شبانه روز بايد آنها 
را ناراحت كند. قاعده هواداري مي گويد كه وقتي تيمتان بخشــي از رقابت نيست، 
تنها كاري كه مي توانيد بكنيد دعا كردن براي شكست رقيب است و در نهايت تشويق 
تيم حريف. چند ســال پيش كه رم و اينتر در فوتبال ايتاليا رقابت سنگيني براي 
قهرماني داشتند، هواداران التزيو، رقيب قسم خورده رم، در بازي خانگي با اينتر، يك 
پارچه حريفشان را تشويق مي كردند. براي آنها كه شانس قهرماني نداشتند، قهرماني 
رم مصيبت مضاعف بود پس چه بهتر كه اينتر قهرمان مي شد. مسئوالن باشگاه بعد 
از مسابقه، از هوادارانشان به شدت گله كردند اما كار آنها منطق هواداري داشت؛ بهتر 
است ما در يك بازي ببازيم تا رقيبمان باالتر از ما قهرمان ليگ شود. اما برخي كارها 
منطق ندارند و متأسفانه در بين هواداران هر دو تيم استقالل و پرسپوليس به شدت 
رواج دارند. هر دو طيف، رقيبشان را تيم حكومتي مي خوانند. مطرح كردن اين ايده، 
در داخل ايران هم غيرمنطقي است. چه چيز در ورزش ايران براي چند دهه با ثبات 
و برنامه پيش رفته اســت كه هواداري از يك تيم مشخص را استثنا بدانيم و قبول 
كنيم يكي از دو تيم مورد حمايت مشخص دولت و حاكميت است؟ اين ايده، زاييده 
استيصال ذهن هواداراني است كه رسم هواداري را فراموش كرده اند. در فوتبال، هيچ 

تيمي، فارغ از عظمتش، هميشه برنده نيست.
اما در كمال تعجب اين ايده راهش را به آســيا باز كرد و پرســپوليس از ســوي 
افراطي ترين هواداران استقالل متهم بود كه با نفوذ ايران، مرحله به مرحله در ليگ 
قهرمانان جلو مي رود. از اين ادعا عجيب تر و مسخره تر شنيده ايد؟ آيا اصاًل ايران در 
كنفدراسيون فوتبال آسيا نفودي دارد كه بخواهد از آن براي يكي از تيم هاي ايراني 
استفاده كند؟ كسي يادش نيست كه عربستان چطور يكجانبه گفت ديگر در ايران 
به ميدان نمي رود و نرفت و ما تيم هايمان را به قطر و امارات كشانديم تا با تيم هاي 

عربستان بازي كنيم؟ 
ديدن روزهاي باشكوه تيم رقيب سخت است اما چاره ديگري نيست. به همان اندازه، 
روزهاي پرافتخار تيم خودي و ديدن شكست هاي تيم رقيب شيرين است. فوتبال، 
به همين رقابت ها زنده است. هواداراني كه راضي به نابودي حريف هستند و دست 
به هركاري براي آن مي زنند، اصاًل به اين فكر كرده اند كه بدون يك رقيب تاريخي، 
بخشي از لذت هواداري را از دست مي دهند؟ به اين فكر كنيد كه در فوتبال ايران، يكي 
از دو تيم استقالل و پرسپوليس هرگز وجود نداشتند. فوتبال بدون رقيب سنتي، طعم 

ندارد. فوتبال را با طعمش دوست داشته باشيم.

وقتي فهميدم توي كتابخانه سخنراني 
مي كند، چند مجله را  كه نگه داشته 
بودم برداشتم و خودم را به مراسم 

رســاندم. اواخر برنامه وقتي 
ســؤال و جواب هــا تمام 
شــد، نخســتين شماره 

مجله »كيهان علمي« را روي ميزش گذاشــتم تا 
برايم امضا كند. اســتاد برزو خودكار را برداشــت 
و چند لحظه به جلد مجله اي كه 25ســال قبل با 
زحمت منتشر كرده بود، نگاه كرد و بعد نتوانست جلو 
اشك هايش را بگيرد. كنار ميز ايستاده بودم و بقيه 
حاضران در سكوت اين صحنه را تماشا مي كردند. 
»ســيروس برزو« آنطور كه خودش بعــداً در يك 
مصاحبه به من گفت، معلــم درس حرفه وفن بود. 
سال 1367توانست ماهنامه اي را با عنوان »كيهان 
علمي  ـ بــراي نوجوانان« چاپ كنــد. تعداد مجله  
نوجوانان در ايران زياد نبود و بين آنها مجله اي كه 
»علمي« باشد و دائم هم منتشــر شود اصاًل وجود 
نداشت. مترجم و نويســنده علمي پيدا مي شد اما 
كمتر كســي مي توانســت اين اطالعات را به زبان 
نوجوانان بنويسد. من مشــترك اين ماهنامه بودم 
كه حدود 4سال چاپ و بعد تعطيل شد. برزو مجوز 
نشريه مرز هاي بيكران فضا را هم گرفت و سعي كرد 
با پول خودش اين راه را ادامه دهد اما اين مجله هم 
سرنوشت كيهان علمي را پيدا كرد. او عاشق دو چيز 
بود، آموزش دانش به ديگران و فضانوردي. به خاطر 
آشنايي كه با صنعت فضايي روسيه داشت، مدتي به 
اين كشور مهاجرت كرد و از ارتباط با فضانوردان براي 
آشنا كردن نسل جوان ايراني با اين حرفه استفاده 
مي كرد. انبوهي يادگاري و وســايل كوچك جمع 
كرده بود كه چندين بار در ايران به نمايش عمومي 
گذاشــت. مثاًل تيوب هاي خوراك ژله اي كه غذاي 
سرنشينان ايستگاه فضايي بود. در تمام سال هاي 
بعد هر وقت كه مي توانست سخنراني مي كرد، مقاله 
مي نوشت يا در كالس هاي آموزشي تدريس مي كرد. 
اهل كسب درآمد يا رابطه برقرار كردن با دستگاه هاي 
دولتي و رسمي نبود. فقط مي خواست به علم خدمت 
كند. االن يك نســل روزنامه نگار علمي جوان، او را 
مي شناسند. برزو دانشمند نبود. در بخش موشكي 
و فضايي ايران هم صاحب عنوان و ســمتي نشد. او 
به تمام معني »مروج علم« بود. ســيروس برزو در 
نخستين روز هفته جهاني فضا به دليل ابتال به كرونا 

درگذشت. خدايش بيامرزد.

نمايشــنامه »سفر خروج« 
عبدالرحمــان  نوشــته 
شرقاوي را غالمرضا امامي 
به فارســي برگردانده و از 
سوي انتشــارات اميركبير 

به چاپ سوم رسيده است.
عبدالرحمــان شــرقاوي 
نويسنده اين كتاب كه در 

نگارش فيلمنامه »الرساله« يا 
همان »محمدرســول اهلل)ص(« بــا توفيق الحكيم 
و عبدالحميد جوده الســحار مشــاركت داشــته، 
نمايشــنامه هاي ديگري مانند »مصيبت جميله« و 
»عقاب سرخ« را در كارنامه دارد كه »مصيبت جميله« 
درباره زندگي جميله بوحيرد، بانوي مبارز الجزايري 
است. او كتاب هاي ديگري مانند »محمد)ص( پيامبر 
آزادي« و »علي)ع( پيشــواي پرهيزگاران« را هم در 
زمينه زندگي نامه نويسي منتشر كرده است. او سال 
1974 برنده جايزه مدال درجه يــك ادبيات و هنر 
كشور مصر شــد. غالمرضا امامي در سفري به مصر 
اين كتاب را ديده و با توصيه محمدرضا حكيمي آن را 
به فارسي ترجمه كرده است. او در مقدمه اي كه تيرماه 
سال 98 براي اين كتاب نوشته، مي گويد »با خواندن 
اين نمايشنامه پرهيجان حماسه حسيني روياروي دل 
و ديده جان مي گيرد. نبرد دائمي حق و باطل ترسيم 
مي شود و اين بانگ بلند از فراز تاريخ به گوش مي رسد 
كه بر ِزبَر اين زمين ســبز و زير اين آسمان آبي: هر 

زميني كربالست و هر روزي عاشورا...«
نمايشنامه »سفر خروج« براســاس تاريخ مستند، 
قيام امام حسين)ع( و حركت كاروان ايشان از مدينه 
تا كربال را ترسيم مي كند و ارجاعي به نبرد تاريخي 
حضرت موســي)ع( با فرعون و همان ســفر خروج 
معروف دارد كه درباره خروج قوم بني اسرائيل از مصر 

با رهبري حضرت موسي)ع( است. 
به اين ترتيب شرقاوي با اين ارجاع، جنگ هميشگي 
آزادگي و بردگي و نبرد جاودانه ستمديده با ستمگر را 
مورد توجه قرار داده است. نمايشنامه پيش رو از شهر 
مكه و با شخصيت وحشــي قاتل حمزه سيدالشهدا 
عموي پيامبر)ص( شروع مي شــود. اين نمايشنامه 
2 بخش دارد كه بخــش اول، 13 پرده و بخش دوم، 

6 پرده دارد.
چاپ ســوم اين كتاب در 310 صفحه، با شمارگان 
هزار نسخه، به بهاي 35 هزار تومان از سوي انتشارات 

اميركبير منتشر شده است.

 حال خسرو آواز ايران خوب نيســت. اين را همه مي دانند. 
يك ملت به نيت ســالمت استاد، دعاگو شــده اند و منتظر 
شــنيدن خبرهاي خوب از بيمارستان جم هستند. نكته 
آزار دهنده انتشار شايعات تلخ با طعم مرگ است. از زمستان 
پارسال تا همين دو شب پيش بارها رسانه هاي رسمي خبر 
درگذشت شجريان را منتشر كرده اند. سايت ها و كانال ها و 

خبرگزاري هايي كه در رقابتي پوچ و زشت دنبال خبر مرگ مي گردند. اين مورد آخر كه 
ديگر شاهكار بود. كانال خبري رسانه اي كه در يك دهه اخير همه تالشش را براي حذف و 
ناديده گرفتن شجريان انجام داده، با قاطعيت از درگذشت استاد خبر مي دهد. از كانال هاي 
دوستانه و اين فضاي مجازي بي در و پيكر، نمي توان انتظار دروازه باني خبر داشت ولي از 
رسانه اي كه با پول اين ملت اداره مي شود، مي توان طلب كرد كه لطف كنند و همان سياست 
ناديده گرفتن شجريان را ادامه بدهند. شجريان بخشي از حافظه جمعي ما ايراني هاست؛ 
ميراثي است گرانقدر و تكرارنشدني. سال ها تالش براي مخدوش كردن اين چهره برجسته 
هنر معاصر ايران، نتيجه عكس داد و حتي كساني كه ميانه چنداني هم با موسيقي سنتي 
نداشتند، شجريان گوش دادند. جرياني كه گويي ماموريتش ايستادن در برابر خواست 
عمومي است، هرچه كرد شجريان عزيزتر شد. اين تن خسته اي كه در جم بستري است، 
يكي از شمايل هاي اين ملت است. به استقبال خبر مرگ هيچ كس نرويم؛ به خصوص اگر 

آن فرد محمد رضا شجريان باشد.

بسياري از كتابخوان ها يا بهتر بگوييم كتاب بازها دلبستگي نابي به 
چاپ نخست كتاب ها دارند. در حوزه نشر گويا نخستين ها داراي 
ارزش بي مانندي هستند و حتي اثر نخست يك نويسنده يا پژوهشگر 

ارزش فراواني دارد. با اين پيشگفتار درباره حوزه نشر اكنون به 
سراغ مردي مي رويم كه آثارش به باور تمامي پژوهشگرهاي 
حوزه تاريخ و فرهنگ و ادبيات فارســي از نخستين منابع 

دست اول به شمار مي روند.
ايرج افشــار پژوهشــگر تاريخ و ادبيات ايران، نسخه پژوه، 

كتاب شناس، ويراستار، نويسنده و ايران شناس كه نوشتن درباره آثارش خود به كتابي قطور 
نياز دارد در چنين روزي در محله دربند تهران به دنيا آمد. ايران شناسي و ايران شناس هاي 
معاصر در خارج و داخل ايران وامدار او هستند و پيوسته به او و نوشته هاي دست اولش استناد 
كرده و مي كنند. افشار براي ايران شناسي آرام و قرار نداشت؛ هرچند به دليل ترك زودهنگام 
كتابخانه ملي نتوانست ثمره تاسيس مركز ايران شناسي در اين كتابخانه را ببيند اما وقتي به 
دانشگاه تهران دعوت شد رياست مركز تحقيقات كتاب شناسي دانشگاه تهران در سال 1342 
را برعهده گرفت اما او خيلي زود ماموريت فهرست نگاري كتاب هاي چاپي فارسي دانشگاه 
هاروارد را قبول كرد. وي در سال 1344 رياست كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران 
را بر عهده گرفت. افشار فقط در دهه 40 حدود 66 كتاب چاپ كرد. او كه به ويرايش و تنظيم 
دقيق و چاپ سريع مشهور است بسياري از پژوهشگرها را با اشاره به تعلل بسيار آنها صاحب 
فس فس نامه مي داند.30جلدفرهنگ ايران زمين و 3جلد چهل سال تاريخ ايران ازجمله آثار 
اوست.ايرج افشار در نهايت در سال 1389 در 85 سالگي در تهران چشم از جهان فرو بست.

عيسيمحمدييادداشت
روزنامهنگار

محمدسرابييادنقد و نظر
 روزنامه نگار

جوادنصرتي
ويترينروزنامه نگار

زادروز

نگاه

فونتانا: زن 67ساله اي در آمريكا كه مدت ها در رشته رزمي 
جوجيتسو به فعاليت مشغول بود دزدي را كه قصد داشت از 
دوست 86ساله او سرقت كند، مورد ضرب و شتم قرار داد. به 
گزارش يو اس اي تودي، مامورهاي پليس هنگامي به معركه 
رسيدند كه زانوي اين زن 67ساله روي گردن دزد بداقبال 
بود و درحالي كه مجرم را روي سينه اش خوابانده بود منتظر 
پليس مانده بود. او مي گويد فقط كافي بود چند انگشتش را 

برگردانم تا تسليم شود.

ميشــيگان: در آمريكا براي رديابي قاچاقچي هاي تخم 
الك پشــت از تخم هاي مصنوعي مجهز به ردياب استفاده 
مي شــود. به گزارش فيوچريســم، در اين شــيوه، ردياب 
كوچكي به نام InvestEGGator داخل تخم هاي مصنوعي 
الك پشت كه شــبيه توپ پينگ پنگ هســتند، قرار داده 
مي شــود و البه الي تخم هاي واقعي مخفي مي شــوند. اين 
تخم ها مكان دقيق قاچاقچي هاي تخم الك پشــت را براي 

پليس مشخص مي كنند.

بوستون: رستوراني در بوستون كه آشپز مشهور اينترنتي 
»عشــق نمك« يا نصرت مالك آن اســت، چند روز پس از 
افتتاح به دستور هيأت صدور جواز شهر بسته شد. به گزارش 
اينديپندنت، اين رســتوران، بارها از رعايت استانداردهاي 
ايمني عمومي كوويد-19 سر باز زده است. عشق نمك، كه 
نام واقعي او »نصرت گوكچه« اســت، با ويدئويي به شهرت 
رســيد كه او را در حالي نمايش مي داد كه با ژســت و اداي 

خاصي روي استيك نمك مي ريزد.

نيويورك: پهپادي كه براي مراقبــت از خانه برنامه ريزي 
شــده جاي نگهبان هاي شــب و نگهبان هــاي خانه ها را 
مي گيرد. به گــزارش اينديپندنت، اين پهپــاد به دوربين و 
 )Always Home Cam(  »برنامه اي به نــام »آلويز هــوم
مجهز اســت و دور و اطــراف خانــه مي گــردد و حتي از 
بســته بودن درها و پنجره ها اطمينان پيــدا مي كند. اين 
 وسيله به صورت خودكار براي شــارژ، روي شارژرش فرود

 مي آيد.
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سند

 فساد مملكت را 
از بين مي برد

علي اميني با شــعار مبارزه با فساد روي كار 
آمد به طوري كه بســياري از رجال و امراي 
ارتش را به زنــدان انداخــت. او در نطقي كه 
در وزارت بازرگانــي انجام مي دهد به شــدت 
بر مسئله مبارزه با فســاد تأكيد مي كند. اين 

دستنوشــته خبرنگار »كيهان هوايي« است 
از جلسه سخنراني او در وزارت بازرگاني كه به 
تاريخ 30 خرداد 1340يادداشت برداري كرده 
است. اميني گفته: »محال است يك مملكتي 

دچار چنين وضعي بشود و مضمحل نگردد«.

سیاستمدار

صديِق فرهنگ
 عيسي صديق

 ۱۵ ارديبهشت ۱۳۴۰
وزارت فرهنگ را تحويل داد

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

در پاريــس درس خوانــد و در 
لنــدن درس داد؛ فارغ التحصيل 
دانشســراي ورساي شــد و در 
دانشگاه كمبريج، در كنار ادوارد 
براون، به تدريس ادبيات فارسي 
مشغول شد� او چهره اي نهادساز 
هم بود و نه تنها در ايجاد دانشگاه 
تهران و فرهنگستان ايران، نقشي 
مؤثر داشت كه اداره كل انتشارات 

و تبليغات را هم، او تأسيس كرد�
عيســي صديق كه از احمدشاه، 
ملقب بــه صديق اعلم شــد، در 
ســال هاي جنگ جهاني اول، به 
مسلك سوسياليست هاي فرانسه 
درآمد� در پنــج دوره اول مجلس 
سنا، رياســت كميسيون فرهنگ 
و هنر را عهــده دار بود و جز آنكه 
در دوره پهلــوي اول، رياســت 
دارالمعلمين عالي و دانشگاه تهران 
را تجربه كرد، 6بــار هم به وزارت 
فرهنگ رسيد كه نخستين بارش، 
شــهريور تا آذر ۱۳2۰در كابينه 
فروغي و آخرين بارش، 9 شهريور 
۱۳۳9 تا ۱۵ ارديبهشت ۱۳۴۰ در 

دولت شريف امامي بود�
اما سفر دوســاله اش به دانشگاه 
كلمبيا به دعوت پُــل ُمنرو كه در 
نهايت، به كســب دكتري فلسفه 
منجر شد و مشاهداتش از مظاهر 
تمدن مــدرن در آمريــكا كمتر 
مورد بررســي بوده اســت؛ مثال 
درباره آسانســور نوشته است كه 
»يعني اطاقي كه در فضايي شبيه 
به چاه به وســيله قوه برق، باال و 
پايين مي رود« و يا چون »صنعت 
اتومبيل به اين حــد ترقي كند« 
راهي نمي ماند جز آنكه »به واسطه 
تعدد كوچه ها از يك طرف و قلت 
خيابان ها از طــرف ديگر مجبور 
شــوند ســر چهارراه ها آهسته 
براننــد و به واســطه چراغ هاي 
قرمز، اتومبيل هاي خــود را هر 
يك دقيقه و نيم به يك دقيقه و نيم 
نگاه دارند تا چراغ هــاي راهنما 
سبز شوند�« درباره مترو هم البته 
توصيفش جالب اســت، چنان كه 
»هريك از ترن هــاي زيرزميني 
داراي ده اطاق اســت��� كه خيلي 
پاكيزه و وسيع و راحت هستند��� 
و هميشه مملو اســت از جمعيت 
به طوري كه اگر در هر اطاق، نشيمن 
براي پنجاه نفر هســت، يكصدنفر 
ايستاده مسافرت مي كنند« و اينكه 
»چون چرخ هاي اين اطاق ها از فوالد 
و روي خط آهــن حركت مي كند، 
صداي فوق العاده مي كند��� كه مافوق 
آن متصور نيست�«؛ اينها به قلم يك 

دانشي مرد مي تواند مهم باشد�

بوروكرات ناراضي
چگونه يك مسئله را هيچ گاه حل نكنيم

خون خانعلي

مصطفي شوقي���������������������������������������������������������������
 

پسر خانم فخرالدوله كه رضاشــاه او را مردترين فرد خاندان 
قاجار ناميده بود، آخرين قجري كه در پهلوي دوم نخست وزير 
شد و آخرين نخست وزير واقعي ايران در دوران پهلوي دوم كه 
بعد از او، تمام روساي دولت ذيل شاه و مطيع اوامر او بودند. او 
را مي توان آخرين دولتمرد واقعي ايران در دوران محمدرضاشاه 
دانست؛ علي اميني مجدي از تبار قاجار و نواده مظفرالدين شاه 
قاجار بيش از هر كسي اميد آمريكا در اواخر دهه 30 شمسي بود 
تا جايي كه شاه براي كنار گذاشتنش از نخست وزيري شخصا 
به آمريكا رفت تا خودش مجري سياست آمريكا در ايران شود.

براساس اسناد و گزارش هاي امنيتي، در ميانه دهه 30 شمسي، 
سازمان سيا كه از كودتاي چكمه در 28 مرداد به  عنوان يكي از 
افتخارات و موفقيت هاي خود نام مي برد، در گزارشي محرمانه 
از ايران نوشت كه »وضعيت اقتصادي و سياسي ايران آنچنان 
دگرگون شــده كه ممكن اســت به زودي در ايــران انقالبي 
كمونيستي رخ دهد«. اين گزارش فضاي خاصي در واشنگتن به 
 وجود آورد به  صورتي كه نشانه هايي نيز در سال هاي ميانه دهه 
30 شمسي مبني بر نارضايتي از شاه در ميان نظاميان با كودتاي 
سپهبد قرني رئيس ركن دو ارتشـ  بخش امنيتي و اطالعاتي 
ارتش ركن دو نام داشــتـ  كه به سراغ آمريكايي ها رفته بود، 
وجود داشت. با روي كار آمدن ِكِندي، فشارها روي شاه براي 
تغيير سياست داخلي ايران شتاب گرفت. قبل از آن اصالحات 
ارضي و برهم زدن سيســتم ارباب و رعيتي براي جلوگيري از 
يك انقالب دهقاني آنطور كه در برخي از كشورهاي آسيايي 
و آمريكاي التين مرسوم بود شــروع شد، اما كندي كه از شاه 
دل خوشي نداشت خواستار دولتي پوياتر و فعال تر در زمينه 
سياست داخلي شــد. از اين رو علي اميني كه سفير ايران در 
آمريكا بود به عنوان گزينه اي بسيار خوب به شاه توصيه شد. شاه 
در ابتدا از اين مسئله استنكاف كرد اما حسين فردوست دوست 
نزديك شاه و از محارم او در كتاب خاطراتش »ظهور و سقوط 
سلطنت پهلوي« مدعي اســت؛ »دولت آمريكا به محمدرضا 
پهلوي فشار آورد كه هرچه سريع تر علي اميني را با اختيارات 
كامل به نخست وزيري منصوب كند. شــدت فشار آمريكا به 

حدي بود كه ظاهرا در مسافرت زمســتاني سال 1339 او به 
سوئيس به وي اعالم شد كه اگر با خواست جديد آمريكا موافقت 
نكند، با سقوط سلطنت و رياست جمهوري اميني مواجه خواهد 
شد«. علي اميني گرچه در دوران رضاشاه با حضور علي اكبر 
داور در وزارت ماليه به عضويت اين وزارتخانه درآمد اما مانند 
بسياري، پس از شهريور 20 و تغيير فضاي سياسي و اجتماعي 
ايران ستاره اقبالش شروع به درخشش كرد و در همان كابينه 
فروغي به  عنوان معاون اقتصادي وزارت دارايي منصوب شد. 
پس از آن به مجلس راه يافت و در سال 29 وزير اقتصاد ملي شد. 
در دولت اول مصدق هم همين پست را داشت تا اينكه در دولت 
كودتا فضل اهلل زاهدي وزير دارايي شــد. او يكي از چهره هاي 
مهم اين سال هاست چرا كه مأمور شــد قرارداد كنسرسيوم 
نفت با شــركت هاي چند مليتي را منعقد كند؛ قراردادي كه 
جايگزين قرارداد نفت ايران و انگليس شــد و تا حدود زيادي 
اعمال حاكميت مالي ايران در نفــت خودش را تضمين كرد. 
اين قرارداد مدت دار بود و زمينه اصلي براي در اختيار گرفتن 
كامل نفت براي ايران در سال هاي بعدي شد. كنسرسيوم، علي 
اميني را نزد غربي ها به خصوص آمريكايي ها به يك اميد تبديل 
كرد. جايي كه او بعدها به سفارت آمريكا رفت و در آنجا پايه هاي 
سياسي خودش را محكم تر كرد تا گزينه جايگزين اداره دولت 

در ايران پر آشوب و مشكالت باشد.
اميني در نخســت وزيري، اصالحات ارضي را شــتاب داد كه 
آن را مي توان مهم ترين رويكرد اميني دانست. يكي از داليل 
اصلي اين ماجرا تحليلي بود كه از واشنگتن براساس گزارش 
امنيتي سيا به تهران ديكته شده بود؛ رفع خطر از يك انقالب 

كمونيستي.
ستاره دولت در شتاب موتور اصالحات ارضي، حسن ارسنجاني 
بود؛  وزير كشاورزي ای كه تمايالت به شدت ضد كمونيستي 
داشت و از گذشته طرح اصالحات ارضي را براي برون رفت از 
مشكالت ايران پي مي گرفت. اصرار و گاه تندروي ارسنجاني و 
اميني، زمين داران بزرگ را عليه او شوراند. اين در شرايطي بود 
كه اميني از نظر سياسي نيز خود را ليبرال مي دانست و از اين رو 
در دوران نخست وزيري اش، گروه هاي سياسي ازجمله جبهه 
ملي، شرايط كار سياسي پيدا كرده بودند. در چنين وضعيتي 

پسر خانم فخرالدوله

وانكاوی معاصر ر

اين سند برای اولین بار 
 

چاپ می  شود

رابطه اميني با رژيم صهيونيستی
علي اميني بعد از نخســت وزيري به  طور هفتگي در خانه 
خود جلسات دوره اي داشت و در يكي از جلسات كه توسط 
ساواك رصد شده است او مي گويد در زماني كه سفير ايران 
در واشنگتن بوده با سفير اسرائيل در آمريكا رابطه خوبي 
داشته و بر همين اساس بسياري از كارهاي خود را با كمك 
او انجام مي داده است� اين مســئله از آنجا مهم است كه 
اميني با همين البي گري ها بعد از سفارت در واشنگتن به 

نخست وزيري در ايران رسيد�

تبريك به هويدا
علي اميني ۴ ســال بعــد از اينكه از 
نخست وزيري كنار رفت، در شرايطي 
كه ديگر مغضوب شده بود، وقتي شنيد 
امير عباس هويدا، نخست وزير وقت در 
سال ۱۳۴۵ با ليلي امامي ازدواج كرده 
است، در نامه اي پر از مهر و عطوفت به 
هويدا اين ازدواج را تبريك گفت� نكته 
جالب اينجاست كه او به هويدا توصيه 
مي كند حتما داراي فرزند شود چون 
ثمره زندگي داشــتن بچه هاي خوب 
است� البته هويدا هيچ وقت اين توصيه 

نخست وزير سابق را عملي نكرد�

چهره محبوب روزنامه ها 
از گذشته زماني كه اميني در وزارت بود، روزنامه ها عالقه زيادي به او داشتند 
و همواره از زندگي شخصي يا سياسي اش مطلب منتشر مي كردند به  طوري 
كه گاهي او مجبور بود از آنها شكايت كند� بعد از كودتا او از روزنامه »مشعل 
آزادي« به  دليل چاپ مطالب توهين آميز شكايت كرد و دادستاني به صاحب 
امتياز اين روزنامه تذكر داد كه اگر از اين پس مطلبي در مورد اميني بنويسد 
توقيف مي شود )سند يك(� در روزگاري كه نخست وزير هم بود اميني ستاره 
اول روزنامه هاي سياسي بود� در روزنامه »نغمه آزادي« كه به  نظر مي رسد از 
سمپات هاي جبهه ملي باشد، او پس از اينكه برخي از امراي ارتش را به جرم 
رشوه و ارتشا به زندان انداخت، گفت كه نگران كودتا نيست� در آن زمان در 
محافل سياسي تهران از زنداني شدن ارتشي ها بوي كودتا به مشام مي رسيد 
)سند دو(� در همين روزنامه او در خبري عجيب و نيمه جدي شايد، مورد توجه 
قرار گرفته كه دارويي از يك مرتاض هندي گرفته و به همين دليل در حالت 
نيمه گيجي به سر مي برد و چرت مي زند )سند سه(� در روزنامه »اطالعات« 27 
تير ۱۳۴۱ او شايد براي آخرين بار تيتر و عكس يك روزنامه  شد� دولت او در 
اين تاريخ سقوط كرد و اميني در يك كنفرانس خبري سخناني گاليه آميز از 

آمريكا داشت�

جمال رهنمايی��������������������������������������������������������
روزنامه هــاي ســال 1340مدت ها مملــو از خبرهاي 
فساد مالي، دســتگيري و محاكمه يكي از مشهورترين 
بوروكرات هاي ايراني بودند. ابوالحسن ابتهاج، مديرعامل 
بانك ملي، رئيس سازمان برنامه و بودجه و سفير ايران در 
فرانسه سمت هاي مهم اين اقتصاددان ممتاز بود. او متهم 
شد كه در جريان واگذاري طرح هاي عمراني، رشوه هاي 

كالني دريافت كرده است.
ابتهاج كارشناس برجسته اقتصادي و بودجه ريزي بود. او 
رهبري تيم برنامه نويسان برنامه هاي دوم و سوم توسعه 
را به عهده داشت و حتي در زمان رياستش بر بانك ملي 
توانسته بود با تهديد به حراج كاخ سلطنتي، دربار را مجبور 
به بازپرداخت وام يك ميليون توماني عبدالرضا پهلوي كند 
كه از بازپرداختش خــودداري مي كرد. ابتهاج در دادگاه 

اتهامات را رد كرد و 8ماه بعد تبرئه وآزاد شد.
ابتهاج بعدها در كتاب خاطراتش نوشت كه ايستادگي و 
صراحت او در برابر استفاده هاي سياسي شاه از بودجه چه 
سرنوشتي برايش رقم زده است. او با شاه اختالف نظرهاي 
زيادي داشت ولي 3 اختالف از بقيه برجسته تر بودند؛ اول 
آنكه او با مخارج هنگفت تسليحاتي مخالفت مي كرد و 
باور داشت كه ارتش ايران بايستي در حد دفاع منطقه اي 
از خود باشد و بيشتر از آن در روز درگيري با قدرت هاي 
بزرگ قبل از اســتفاده تصرف يا نابود خواهند شد و اين 
هزينه اضافه باعث فرســودگي كشور مي شود. دوم آنكه 
نفت ملي اســت و پول آن بايد فقط صرف آباداني كشور 
شود و ســومين موضوع مخالفت او با كمك هاي شاه به 
دولت هاي منطقه براي جلب حمايت هاي سياسي و كسب 

پرستيژ هاي بي حاصل بود.
توجه نكردن بــه نقد كارشناســي و بســنده كردن به 
دريافت هاي شخصي و تصميمات فردي در انسان ها در 
سطوح مختلف رايج است. هنگامي كه ما در مواجهه با يك 
اصل كارشناسي به شيوه هاي مختلف خودمان را از يك 
قاعده كلي استثنا مي دانيم، يك موضوع مسلم از سوي 

ما »ناديده« گرفته شده است. صرف نظر از داليلي كه ما 
بيان مي كنيم، درون ما يك مقاومت نامشخص نسبت به 
پذيرش اين امر وجود دارد. اين مقاومت تبحر فراواني در 
عبوركردن و ناديده گرفتن لحظه اي را دارد كه بايستي با 
تفكر منطقي آن امر را بپذيرد. اگر خود فرد نخواهد اين 
استدالل را قبول كند و وارد مرحله پذيرش بشود، توضيح 
و تالش ديگران بي فايده است؛ به خصوص كه فرد قدرت 
و توانايي بيشتري هم نسبت به ديگران و مخالفان داشته 
باشــد. ناديده گرفتن بخش اول، واكنش طبيعي انسان 
نسبت به مواجه شــدن با يك پديده جديد براي اوست. 
در حوادث، فقدان ها، شكســت ها و مغلوب شدن ها بروز 
اين واكنش براي لحظه اول و هنگام بروز اتفاق، طبيعي 
است اما ماندن در اين مرحله و طي نكردن مراحل بعدي 
حل مسئله به ناكامي پايدار و تداوم الگوي ناديده انگاري به 

جاي حل مسئله منجر مي شود.

فرزانه ابراهيم زاده���������������������������������������������������
 ابوالحســن خانعلي تا ظهر روز 12 ارديبهشــت1340 
فارغ التحصيل دكتري معقول و منقول دانشگاه تهران، 
فلسفه و عربي دبيرستان جامي و معلم 29 ساله فلسفه 
و زبان عربي دبيرســتان هاي جامي و ادب، معلمي بود 
مانند ساير همكارانش كه به دعوت سنديكاي معلمان در 
اعتراض به شرايط صنفي و حقوقي خود در مقابل مجلس 
شــوراي ملي تجمع كرده بودند. آمده بود تا به كم بودن 
حقوق معلمان اعتراض كند و شايد شعار هم داده بود معلم 
نان مي خواهد. اما گلوله اي كه از اسلحه كمري درجه دار 
ناصر شهرستاني شليك شد، اين معادله را تغيير داد؛ او از 
لحظه شليك آن گلوله، نماد معلمان ايراني شد؛ گلوله اي 
كه مستقيم به سر ابوالحسن  خانعلي 29ساله اصابت كرد 

و ساعتي بعد جانش را در بيمارستان بازرگانان گرفت.
ارديبهشت1340 با آنكه سال تحصيلي رو به پايان بود، اما 
براي معلمان تازه شروع شد. آنها مدتي بود كه به وضعيت 
معيشت و حقوقشان اعتراض داشتند و در جلساتي كه در 
باشگاه مهرگان برگزار شده بود اين اعتراض ها را علني و 
آن را از طريق محمد درخشش نماينده سنديكاي معلمان 
به دكتر عيسي صديق اعلم و جانشين او دكتر جهانشاه 
صالح وزيران فرهنگ و جعفر شريف امامي نخست وزير 
رسانده  بودند. اما صدايشــان به جايي نرسيد. اعتصاب و 
اعتراض علني و بستن كالس هاي درس آخرين راه آنها 
بود. قرار گذاشته بودند تا روز 12 ارديبهشت كالس هاي 
درس را تعطيل و در شهرهاي مختلف تجمع كنند. تجمع 
اصلي در تهران پشــت ديوار مجلس شــوراي ملي بود. 
همان روز شــريف امامي هم براي توضيحاتي به داخل 
مجلس رفته بود كه معلمان تجمعشان را شروع كردند 
و نمايندگان سنديكاي معلمان خواست هايشان را بلند 
خواندند. ميدان بهارستان و خيابان هاي اطراف پر شده 

بود از معلمان زن و مرد، پير و جوان، با سابقه و تازه مشغول 
شده خشمگين از سراسر تهران. معلمان يك درخواست 
مشخص داشتند باال رفتن حقوق و مزايا. آنها بعد از اعالم 
درخواست شروع به شعار دادند. مهم ترين شعارشان اين 
بود: »معلم نان مي خواهد.« به  دنبال باال رفتن اعتراضات 
نيروهاي شــهرباني به داخل ميــدان آمدند. مهم ترين 
نيروها از كالنتري بهارستان كه در ضلع شمالي ميدان قرار 
داشت آمدند. رئيس كالنتري بهارستان ناصر شهرستاني 
معلمان را به ترك ميدان دعوت كرد. گفته مي شــود با 
ماشــين هاي آب پاش براي متفرق كردن معلمان، آب 
روي آنها گرفتند. معلمان زن و مرد خيس شــده بودند. 
اما برخي منابع هم مي گويند كه ماشين آتش نشاني در 
آن جا نبود. شهرستاني كه حريف معترضين نبود به سمت 
تجمع كنندگان رفت و آنها را با تفنگ تهديد كرد. اما به 
اين تهديد هم از ســمت معلمان توجهي نشد. لحظه اي 
بعد صداي شليك 3 گلوله ميدان بهارستان را در سكوت 
و بهتي عجيب برد. تير به سر ابوالحسن خانعلي كه كمي 
آن طرف تر از نيروهاي شهرباني ايستاده بود و به پاي 2 
معلم و يك دانش آموز اصابت كــرد. دكتر خانعلي را به 
بيمارستان بازرگانان بردند. اما تير به مغزش خورده بود و 
او ساعتي بعد جانش را از دست داد. فرداي آن روز تجمع 
بزرگ معلمان در تشييع دكتر خانعلي برگزار شد. پيكر اين 
معلم جوان را در ابن بابويه كمي آن سوتر از قبر فروغي دفن 
كردند. اما اين تازه اول راه بود. شريف امامي استعفا كرد و 
دولت بعدي را علي اميني تشكيل داد و وزير فرهنگ تازه 
كسي نبود جز رئيس سنديكاي معلمان، محمد درخشش. 
درخواســت معلمان براي باال رفتن حقوق قبول شــد. 
ارديبهشت 1341 سنديكاي معلمان روز 12 ارديبهشت 
را به ياد دكتر ابوالحسن خانعلي روز معلم اعالم و هر ساله 

براي سالگرد درگذشتش مراسمي برگزار كردند.

اجتماعی

گزارش اول

اما نه تنها جبهه ملي حاضر نشد با اميني همكاري كند كه به  
عنوان يكي از مخالفان اصلي اميني در عرصه سياســي عمل 
مي كرد، ضمن اينكه هم اميني حامياني در آمريكا داشت و هم 
جبهه ملي در محافل سياسي آمريكا دوستاني داشتند. 14روز 
بعد از نخست وزيري، اميني در يك ژست سياسي خطرناك و 
تحريك آميز براي دربار و برخي محافل سياسي محافظه  كار 
ايران، به جبهه ملي اجازه داد كه پس از 8 سال خفقان ناشي 
از كودتاي 28 مرداد 32 ميتينگي سياســي در پارك جالليه 
تهران)بوستان الله فعلي( داشته باشد. اين مراسم برگزار شد و 
جمعيت انبوهي در آن شركت و با شعارهاي خود از دكتر محمد 
مصدق تجليل كردند. در اين گردهمايي سياســي، تندترين 
سخنان بر زبان شاپور بختيار از اعضاي جبهه ملي جاري شد. 
قرار نبود شعارهاي تندي داده شــود اما او با وجود توافق هاي 
قبلي به شــدت از اميني انتقاد كرد و بــراي همين فضاي باز 
سياسي كه اميني وعده داده بود، به دست نيامد. پس از آنكه 
جبهه ملي براي مراسم يادبود شهداي 30 تير اعالن كرد كه 
مي خواهد مراسمي را برگزار كند، دولت اميني با آن مخالفت و 

رهبران جبهه ملي را دستگير كرد.
يكي از برنامه هاي مهم اميني كه بسيار در دوران او جنجال ساز 
شد، محاكمه و مبارزه با فساد بود. هنوز چند روزي از حكم او 
نگذشته بود كه ســپهبد حاج علي كيا، رئيس سابق اداره دوم 
ستاد بزرگ ارتشتاران، ســپهبد مهدي قلي علوي مقدم، وزير 
سابق كشور )دولت شريف امامي(، سرلشكر علي اكبر ضرغام، 
وزير سابق دارايي )دولت اقبال( و ســرتيپ روح اهلل نويسي، 
رئيس سابق شيالت كل كشــور، بعدازظهر روز يكشنبه 23 
ارديبهشت 1340 بازداشت شدند. سپهبد آزموده، دادستان 
ارتش در دادگاه مصدق نيز در ادامه بازداشــت شد. موج اوليه 
بازداشت ها هنوز كم نشده بود كه دولت اميني عليه سرتيپ 
آجوداني مديرعامل ســابق برق تهران، اعضاي هيأت مديره و 
مديران شيالت، ابوالحسن ابتهاج مديرعامل قدرتمند سابق 
سازمان برنامه، فتح اهلل فرود شــهردار سابق تهران، نصرت اهلل 
منتصر شهردار اسبق تهران، موسي مهام شهردار پيشين تهران، 
مهندس محسن فروغي، جواد طباطبايي، برادران رشيديان، 
نصرت اهلل منتصر و عده اي ديگر اعالن جرم كرد. بســياري از 
افراد بازداشت شده در صحنه سياســي ايران به وابستگي به 
بريتانيا اشتهار داشتند و به همين دليل اين اقدام رقابت آمريكا 

با انگلستان در ايران عنوان شد. 
اميني  14 ماه نخســت وزير بود و در نهايت پس از مشكالت 
بسيار در شرايطي كه دولت ناآرامي روي كار آورده بود در تير 
1341پس از اينكه شــاه به ديدار كندي رفت و قول هرگونه 
همكاري براي اجراي اصالحات آمريكايي را داد، بركنار شد. 
جانشين علي اميني، اسداهلل علم بود؛ كسي در حضر و سفر در 

كنار شاه و از محارم بسيار نزديك او بود.
اميني سرخورده از سياست تا سال هاي سال در كنجي نشست 
اما ساواك و شــاه او را رها نكردند و همواره فعاليت هاي وي 
را تحت نظر داشتند. او جلســاتي را برگزار مي كرد اما عمقي 
نداشت. اميني تا سال هاي سال همچنان آلترناتيو ماند و حتي 
در بزنگاه انقالب بهمن 57 هم به نسبت گذشته فعال تر شد و 
دوباره طرف گفت وگو با شاه قرار گرفت كه مكالمه هاي تلفني او 
با شاه در چند سال اخير از اسنادي است كه از محرمانگي خارج 
شده. اين مكالمات مهم نشان مي دهد كه اميني نيز ديگر مرد 
سياست ورز سابق نيســت و از عمق ماجراي انقالب بي اطالع 
است. او پيش از انقالب به پاريس رفت. پسرش ايرج اميني از 
دوستان و رئيس دفتر اشرف پهلوي و سفير ايران در تونس بود. 
نوه علي اميني، حســين اميني، از فيلمنامه نويسان ايراني در 
هاليوود است كه يك  بار هم در سال 1997 براي فيلم »بال هاي 
فاخته« نامزد جايزه اسكار بهترين فيلمنامه اقتباسي شده است.
علي اميني، سياستمداري ناكام بود كه نتوانست هيچ  يك از 

پروژه هايش ازجمله مهار شاه را اجرا كند.

درباره علي اميني 
نخست وزيري كه نتوانست 

اعتصاب معلمان در ميدان بهارستان به خشونت كشيده شدپروژه هايش را اجرا كند

ان
ست

هار
ن ب

دا
 مي

 در
می

ظا
 انت

ان
ور

مام
 با 

بی
صا

عت
ن ا

ما
معل

ی 
ير

رگ
د

ده
نوا

خا
 از 

يد
زد

ر با
ی د

مين
ی ا

عل

اج
ته

ن اب
س

لح
بوا

ا



  سیدمحمد حسین محمدی  ������������������������������������������������������������������

آيت اهلل سيدحسين بروجردي، آخرين كسي بود كه به  معناي واقعي كلمه لقب 
»مرجع عام« بر او اطالق مي شد. بعد از وفات او، مرجع عام اصطالحي بود كه تنها 

در كتاب ها از آن استفاده مي شد.
آيت اهلل بروجردي اگرچه كه از شــاگردان آخوند خراساني بود اما هم در منش 
سياسي و هم در رويكردهاي نظري، ديدگاهي متفاوت از استادش داشت. اين 
تفاوت ها تا قبل از ورود آيت اهلل بروجردي به قم نمايان نبود و تازه پس از ورود 

و استقرارش در قم بود كه جلوه هاي مختلف سياسي و نظري او نمايان شدند.
سال هاي قبل از ورود آيت اهلل بروجردي به قم را بايد سال هاي درگيري 

و چنددســتگي حوزه علميه ناميد؛ آيت اهلل شــيخ عبدالكريم حائري از 
دنيا رفته بــود و مرجعيت، ميان آيت اهلل حجت، ســيدصدرالدين صدر 
و سيدمحمدتقي خوانساري تقسيم  شــده بود. اين چنددستگي به نفع 
هيچ كس نبود، به همين جهت وقتي آيــت اهلل بروجردي براي درمان از 
بروجرد به تهران آمد، عده اي از فضــالي قم به اصرار او را به قم آوردند و 
از او درخواست كردند تا در قم بماند. نيت فضالي ميزبان آيت اهلل، محقق 
شد و با ورود آيت اهلل بروجردي به قم، عماًل چيز زيادي از مرجعيت مراجع 

ثالث باقي نماند.
آيت اهلل بروجردي برخالف بسيار از هم نسالنش نگاهي جهاني داشت؛ او به مصر، 
آمريكا، عربستان و آلمان نماينده مي فرستاد و سعي داشت تا جلوه اي معقول و 

مسالمت آميز از تشيع را ارائه كند. رويكردهاي او در سياست هاي روز ايران اما 
چندان مطابق مزاج كساني كه او را به قم آورده بودند، نبود. آيت اهلل بروجردي 
تا جاي ممكن در امور سياسي كشــور دخالت نمي كرد، نگاه مثبتي به جريان 
فداييان اسالم نداشت و بيش از آنكه به سياست هاي داخلي و امور جاري اهميت 
بدهد، در جست وجوي تعامالت فرهنگي و مذهبي بود. اين نگاه ايشان حتي در 
انديشــه علمي او نيز تأثيرگذار بود. او فقه تشيع را در كنار فقه اهل تسنن فهم 
مي كرد و توجه به مباحث تاريخي را در استنباطات فقهي مؤثر مي دانست. بعد از 
وفات آيت اهلل بروجردي در سال 1340، صدايي كه در زمان حيات او تا حدودی 
خاموش مانده بود كم كم فرصت اوج گرفتن را پيدا كرد. اين صدا، در پي آن بود 

حضور حداقلي روحانيت را در امور سياسي، به حضور حداكثري برساند.

 وداع با 
مرجعيت عام
 آيت اهلل سيدحسين بروجردي 

از دنيا رفت

چهرهاول

1340
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مقاومت در برابر اصالحات ارضي
شاه به طبقه خود خيانت كرده است 

تصفيه 303  افسرارشد ارتش ايران

مطبوعاتخارجی

اهالي بناب، شهرباني مي خواهند
17هزار نفر بدون پليس 

دورازمركز

فروشگاهي براي همه 
فروشگاه فردوسی اولين تجربه فروشگاه های زنجيره ای در ايران است

تهران

و اينك فوتبال
فوتبال در دهه چهل، كشتي را جا گذاشت و   ورزش اول ايران شد

ورزش

  مرضیه ثمره حسینی  ������������������������������������������������������������������������������������������������

 در تيرماه سال1340، بخشدار بناب درخواست اهالي اين بخش مبني بر تأسيس يك شعبه 
شهرباني را به اطالع فرماندار مراغه رساند. در آن زمان، بناب بيش از 17هزار نفر جمعيت داشت، 
از بخش هاي مهم شهرستان مراغه بود و در مسير راه مراغه، كردستان و اروميه قرار داشت. در 
همان سال، چند سرقت مسلحانه در بناب رخ داد و گزارش آن، فرمانداري اروميه را مجاب كرد 
كه براي مقابله با ناامني بناب پيگير تأسيس شهرباني شود. او در نامه اي محرمانه به استانداري 
آذربايجان شرقي، بر ناكافي بودن نيرو براي انتظام بناب و لزوم تأسيس شهرباني تأكيد كرد؛ 

»براي حفظ انتظامات مركز بخش و دهات تابعه فقط يك پاسگاه ژاندارمري وجود دارد كه 
بيش از چند نفر ژاندارم در اختيار ندارد و مسلماً چند نفر ژاندارم قادر به تأمين انتظامات شهر 
و دهات تابعه نخواهد بود. چون با توجه به موقعيت و جمعيت شهر مذكور تأسيس شهرباني در 
آنجا ضروري تشخيص داده مي شود، مقرر فرمايند در اين مورد، اقدام مقتضي معمول فرمايند 
تا انتظامات محل و آسايش اهالي به نحو مطلوب تأمين شود.«  با وجود موافقت استانداري با 
درخواست فرمانداري مراغه، شهرباني كل كشور تأسيس شهرباني در بناب را منوط به تأمين 
اعتبار و تصويب آن از سوي دولت دانست و عمالً تأسيس آن به سال هاي آتي موكول شد. منبع: 

اسناد آرشيو ملي ايران، پرونده 293/110781.

  فرزانه ابراهیم زاده    �����������������������������������������������������������������������������������������������
در سال1340 روزنامه ها خبر دادند كه دولت تمامي سهام فروشگاه بزرگ فردوسي را خريداري 
كرد و اين سرنوشت نخستين فروشگاه بزرگ ايران را براي هميشه تغيير داد؛ فروشگاهي كه 
هنوز هم ساختمان آن در نيمه خيابان فردوسي براي بسياري يادآور خاطرات خوشي است. 
خاطره خريدهاي دم عيد و جايزه هاي بزرگ و خاطره قرعه كشــي ها و خاطره نخستين پله 
برقي سواري. ايده راه اندازي فروشگاهي بزرگ كه در آن هرچيزي از خوراكي و پوشاك گرفته 
تا وسايل خانه را بشود پيدا كرد براي نخستين بار توسط يالمارشاخت، اقتصاددان آلماني كه 
به دعوت علي اكبر داور به تهران آمده بود در گفت وگو با دكتر مصدق مطرح شد. يالمارشاخت 
براي ساماندهي اقتصادي به ايران آمد و با بررسي هاي انجام شده پيشنهاد داد تا نظام توزيع 
كاال را از سبك سنتي به سمت مدرن كه در جهان مرسوم شده است، تغيير دهند. بهترين نظام 

هم ايجاد فروشگاه هاي بزرگ در نقاط مختلف شهر بود.
پيشينه اين فروشــگاه ها به آمريكا و به زماني بازمي گردد كه خانواده والتون تصميم گرفت 
فروشگاه كوچكي را كه داشتند گسترش دهند و در محالت مختلف شعباتي از آن را راه اندازي 
كنند. اين مجموعه فروشگاهي به اسم والمارت، يكي از بزرگ ترين مجموعه هاي فروشگاهي 
است. دكتر مصدق از اين ايده دكتر شاخت اســتقبال كرد. اما راه اندازي فروشگاه نه در دوره 
وزارتش كه در نخست وزيري اش راه اندازي شــد. فروشگاه فردوسي در روز 22آذر 1326 در 
خيابان فردوسي در ساختماني كه ساخت آن چند سال پيش از آن شروع شد، افتتاح شد. نام 

فردوسي را به دليل قرارگيري اين فروشگاه در خيابان فردوسي بر فروشگاه گذاشتند.

فروشگاه فردوسي يكي از مدرن ترين و بزرگ ترين فروشگاه هاي زمان خود بود. اين فروشگاه 
در زميني به مساحت 3هزار و 300متر در 4طبقه كه 2طبقه آن در زير زمين قرار داشت ساخته 
شد. اين فروشگاه همچنين نخستين ساختمان ايران بود كه پله برقي داشت. همين پله  برقي 
از جذابيت زياد فروشگاه بود. عكس هايي از فروشگاه فردوسي  وجود دارد كه نماي ساختمان 
از سنگ و شيشه هاي بزرگ بود. براساس اطالعات تاريخي در طبقه اول فروشگاه، خواربار و 
لبنيات فروخته مي شد. طبقه دوم اختصاص به لباس و لوازم بهداشتي و آرايشي داشت و در 

طبقه سوم اين فروشگاه رستوراني بود كه كاركنان و سرآشپزش آلماني بودند.
فروشگاه فردوسي با استقبال زياد مردم تهران روبه رو شد. اين فروشگاه آغازي براي راه اندازي 
شعبه هاي تازه فروشگاه هاي فردوسي در سراسر كشور بود. گردانندگان اين فروشگاه براي 
جذب مشتري روش هاي تازه اي به وجود آوردند. اهداي جايزه  براي خريد بيشتر، يكي از روش ها 
بود؛ جوايزي كه طي مراسم  بزرگي اهدا  و عكس و تصوير برنده ها در روزنامه ها منتشر مي شد. 
با باالرفتن شعبه هاي فروشگاه فردوسي، درنهايت دولت تصميم گرفت تمام سهام فروشگاه را 
در سال 1340 خريداري كند. اين اتفاق همزمان با افتتاح فروشگاه بزرگ توسط برادران اخوان 
كاشاني همراه شد و كم  كم رقباي تازه اي براي فروشگاه  فردوسي به وجود آمد. دولتي شدن 
شدن فروشگاه فردوسي آغاز تغيير و تحوالت زيادي در اين فروشگاه بود. در آذر 1351 مجلس 
شوراي ملي، با تشكيل سازمان تعاون مصرف شهر و روستا، فروشگاه هاي زنجيره اي فردوسي 
را منحل و به شهر روستا تبديل كرد. اما خاطره فروشگاه فردوسي و خريد در آن مقدمه اي شد 

براي فروشگاه هاي بزرگ در كشور كه همچنان مشغول به فعاليت اند. 

  جواد نصرتی      �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
در دهه30 كه كشتي و ستارگانش يكي يكي مدال هاي طالي المپيك و رقابت هاي جهاني را شكار 
مي كردند، فوتبال به ســختي پيش مي آمد و بزرگ ترين دستاوردش بقايش بود. شكست هاي 
متعدد بين المللي در فوتبال، سنتي بود كه از دهه 30 به ابتداي دهه40 هم كشيده شد و باخت 
به عراق در فضايي به شدت سياسي در سال41، نه تنها شاه را به شدت خشمگين كرد كه كار را به 
آنجا رساند كه دكتر علي اميني نخست وزير وقت، اعزام تيم ملي فوتبال به بازي هاي آسيايي را 

اتالف سرمايه ملي خواند.
فوتبال اما سرنوشتي جز همه گيري و  موفقيت نداشت. با گســترش شهرها و ازدياد جمعيت 
مملكت، جمعي بودن لذت و تجربه فوتبال بر دل جامعه نشست. حس وفاداري و هواداري به يك 
تيم، با آغوش باز از سوي جامعه پذيرفته شد. با تاسيس تلويزيون ملي، بازي هاي فوتبال را به دل 
خانواده ها برد. فقط نتايج هيجان انگيز كم بودند كه آن هم در ميانه دهه 40 آغاز شد؛ صعود به 
المپيك 1964 توكيو آغاز راه بود. قهرماني تاج در باشگاه هاي آسيا دليل بيشتري به هواداران 
فوتبال داد تا در كنار كشتي عاشق اين ورزش باشند و قهرماني در جام  ملت هاي آسيا با پيروزي 
برابر رژيم صهيونيستي، رسماً فوتبال را به ورزش اول ايران تبديل كرد. فوتبال، در دهه 40 معناي 
تازه اي به هواداري ورزشي در ايران داد. ستارگان فوتبال در دهه 40 جايگزين ستارگان كشتي 

شدند و فوتبال ايران را در مسيري پيش بردند كه سال ها، هيچ رقيبي در آسيا نداشت.

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

روزنامه نيويورك تايمز در تاريخ 3آگوست 1961)12مرداد 
1340( در مطلبي اخبار پيرامون اصالحات ارضي در ايران را 
پوشش داد. اين روزنامه تيتر زد: »مقاومت در برابر اصالحات 
در ايران«. اين روزنامه نوشت: مشكل بزرگ دولت علي اميني 
اين است كه اين دولت قصد دارد كارهايي انجام دهد كه در 
جامعه از محبوبيت برخوردار نيست. اصالحات ارضي در ايران 
كه محمدرضا شاه پهلوي هم بر اجراي آن پافشاري مي كند، 
موجي از مخالفت ميــان زمين داران )مالــكان و اربابان( را 
برانگيخته است. زمين داران اعالم كرده اند كه شاه )با موافقت 
با اجراي اصالحات ارضي( به طبقه خود خيانت كرده است. 
خانواده شــاه از زمين داران بزرگ در مناطق ساحلي درياي 
خزر بودند. )اشــاره به زمين هاي تحت مالكيت رضاشاه در 
مازندران(. براساس اين گزارش، برخي از زمين داران كه زماني 

از قدرتمندترين و متنفذ ترين و مسلط ترين افراد بر سرزمين 
ايران بوده اند ناگزير )به موجب اصالحات ارضي( زمين هاي 
خود را واگذار كرده و درصدد برآمده اند، دارايي ها و منابع مالي 
خود را در بخش تجارت و صنعت ســرمايه گذاري كنند. اما 
دولت اميني همچنين مانع بزرگي براي انتقال سرمايه بزرگ 
مالكان به عرصه تجارت و صنعت اســت. اميني كه دولتش 
خزانه را با مبلغي كمي بيشتر از 10ميليون دالر تحويل گرفته، 
واردات كاال بــه ايران را هدف قرار داده اســت. دولت اميني 
فهرستي از كاالهايي كه ورودشان به كشور ممنوع اعالم شده، 
تنظيم كرده است. براساس اين فهرست، ورود انواع كاالهاي 
لوكس ازجمله خودروهاي گران قيمت، دستگاه هاي راديو و 
تلويزيون، لوازم و مواد آرايشي و سيگارهاي خارجي به كشور 
ممنوع شده است. براي مبارزه با تورم همچنين دولت دكتر 
اميني محدوديت هاي سختگيرانه اي را بر هزينه ها و مخارج 

دولتي اعمال كرده است.

روزنامه نيويورك تايمز در تاريخ 17مي 1961)27ارديبهشت 
1340( در مطلبــي با تيتر »ايــران در جريــان تصفيه ارتش، 
303افسر را بازنشســته كرد«، به اقدامات دولت علي اميني در 
زمينه مبارزه با فساد اشــاره كرد. نيويورك تايمز به نقل از يك 
منبع رسمي در تهران نوشت: 303افســر ارتش در 24ساعت 
گذشته از خدمت كنار گذاشته و بازنشســته شده اند. برخي از 
اين افراد همچنين تحت بازداشــت درآمده اند. اين افراد شامل 
33ژنرال و 270سرهنگ ارتش مي شوند. بازنشسته كردن اين 
تعداد افسرارشد از ارتش به شايعاتي پيرامون روابط دولت اميني 
با ارتش دامن زده اســت. اما علي اميني كه دولتش تنها 30روز 

اســت كه با شــعار اصالحات روي كار آمده اعالم كرد كه از اين 
مسئله اطمينان دارد كه ارتش از اقدامات دولتش در زمينه تصفيه 
عناصر فاسد از حكومت حمايت مي كند. او افزود: بركناري ها و 
دستگيري هاي اخير نبايد اين شائبه را در اذهان ايجاد كند كه وي 
نسبت به ارتش احساس ترس و نگراني دارد. اميني همچنين گفته 
است كه از مقامات دولتي هم مانند ارتش تعداد زيادي از افراد به 
اتهام فساد مالي بركنار و بازداشت خواهند شد. يك منبع رسمي 
همچنين به نيويورك تايمز گفته است كه 30نفر از مقامات ارشد 
وزارتخانه هاي دولت ايران به اتهام فساد مالي دستگير شده اند، 

هويت دستگير شدگان هنوز فاش نشده است.

انحالل مجلس
   شروان امیرزاده     ��������������������������������������������������������������������������������������

مجلس شوراي ملي در ارديبهشــت 1340 با درخواســت علي اميني و دستور 
محمدرضا شاه منحل مي شود تا در قانون اساسي، بازنگري هاي صورت گيرد. زماني 

كه خبري از انتخابات نيست، اين طرح پشــت جلد يكي از شماره هاي هفته نامه 
آسياي جوان منتشر مي شود. آســياي جوان در سال 1340، با مديريت  سيروس 

بهمن منتشر مي شد.
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  حسنا مرادی     ���������������������������������������������������������������������������
 باالخره دهه 1330، با همه بــاال و پايين ها و اميدها و نااميدي هايش 
به پايان رسيد. همانطور كه جامعه ايراني در اين دهه پوست انداخت 
و تغييراتی اساسي  كرد، روشنفكران و نويسندگان هم در آرمان ها و 
شيوه عملشــان تغييرات فراواني را تجربه كردند. آخرين سال دهه 
1330، براي زوج جالل آل احمد و سيمين دانشور، سال پركاري بود؛ 
هم جالل رمان »نون والقلم« را چاپ كرده بود و هم سيمين، مجموعه 
داستان »شهري چون بهشت«. نون والقلم، تجربه نگاري آل احمد از 
فعاليت هاي سياسي اش با زباني استعاري بود و نثري بي پروا داشت كه 
با نثر درون گرا و آرام و خواب آور مرسوم آن دوره متفاوت بود. برخالف 

اثر درخشان قبلي جالل، »مدير مدرســه«، در اين داستان خبري از 
ايجاز نبود و آل احمد گاه به پرگويي هم افتاده بود. ســيمين دانشور، 
در مجموعه  داستان شهري چون بهشت، دنياي دروني و بيروني زنان 
را توصيف مي كرد. با اينكه داستان هاي اين مجموعه ، از نگاه كودكان 
و نوجوانان روايت مي شــدند، اما درونمايه آنها شكست هاي عشقي و 
بدبختي هاي زندگي زناني بود كه هرگز نااميد نمي شدند. دانشور، در 
روايت هاي واقع گرايانه اين داســتان ها هنوز در حال تجربه فرم هاي 
مختلف بود و در بعضي از داســتان ها براي روايــت جزئيات زندگي 
شــخصيت ها به وقايع نگاري روي آورد. غالمحسين غريب، نويسنده 
گروه سوررئال »خروس جنگي«، در اين سال مجموعه داستاني به نام 

»قصه گوي ميدان پرآفتاب« را چاپ كرد. داستان هاي اين مجموعه، 
افسانه هايي بودند كه ريشه بيهودگي حاكم بر آن زمان را در اقبال به 
غرب مي دانســتند و در آنها چاره رهايي از اين بيهودگي، بازگشت به 
ايران باستان بود. بيشتر اتفاق هاي داستان ها، بي دليل و شگفت  آور رخ 
مي دادند و فضايي خواب و خيال گونه مي آفريدند. ديگر راوي پوچي و 
بيهودگي، امير گل آرا بود كه در اين ســال مجموعه داستان »نكبت« 
را منتشــر كرد. داســتان هاي گل آرا، در دنيايي از نفرت و بي رحمي 
و تمايالت بيمارگونه جنســي مي گذشــتند. او كه اين داستان ها را 
تحت تأثير »بوف  كور« نوشته بود، نتوانست به خوبي هدايت، خوف و 
خيال را در خدمت نماياندن پوچي زمانه به كار گيرد و داستان هايش 

اثري ماندگار و درخور توجه در دنياي ادبيات داستاني از آب در نيامده 
بودند. فريدون تنكابني، نويسنده جوان آن دوران هم نخستين داستان 
بلندش را با نام »مردي در قفس« چاپ كرد. اين داستان زندگينامه 
راوي بود با حال و هوايي رمانتيك و احساساتي. داستان، نثري اديبانه 
داشت و شخصيت هاي آن ســطحي و غيرواقعي بودند، به طوري كه 
خامي و كم تجربگي نويسنده، از داستان بيرون مي زد. ديگر نويسنده 
تازه كار اين سال عباس پهلوان بود كه مجموعه  داستان »شب عروسي 
بابام« را منتشر كرد. داستان هاي اين مجموعه، شرح صحنه هاي جنسي 
متعدد با نثري پرحرف و بدون طرحي منسجم بودند. اين فضا در كتاب 

»راه شيطان« نوشته غالمحسين خير هم وجود داشت.
 علي محمد افغاني معروف ترين 

اثر خود را منتشر كرد

سال بدبختي هاي 
آهوخانم

 داستان 

2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

شاعره مبارز
درگذشت شمس كسمايي 

فروشگاه بزرگ پارس؛ يادگاري از ايام بازارهاي داغ
ورود سبك »استريپ سازي« به معماري عمومي

پشت درهاي دانشگاه
16هزار نفر مي خواهند تحصيالت عالي داشته باشند 

سختگيري در آزمون رانندگي
ارفاق به خانم ها در امتحان گواهينامه پايان يافت 

زنان

معماری

اقتصاد

يك سال، 2 خبر 

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

خانواده اش اصالتا گرجي بودند كه در زمان فتحعلي شاه، پس از جدا 
شدن بخش هايي از خاك ايران، به روستاي كسما از توابع شهرستان 
صومعه ســراي گيالن مهاجرت كردند. بعد از مدتــي براي تجارت 
رهسپار يزد شدند و شمس كسمايي در سال 1262 در اين شهر ديده 
به جهان گشود. وقتي ازدواج كرد، به همراه همسرش كه بازرگان چاي 
و عالقه مند به ادبيات بود، به عشق آباد روسيه رفت. در آنجا به كارهاي 
فرهنگي پرداخت و براي قدردانــي از خدماتش از طرف دولت ايران 
مدالي به او اعطا شد. اما روزهاي خوشي، با ورشكستگي شوهرش، به 
سر رسيد و آنها به همراه دو فرزندشان به ايران بازگشتند و در تبريز 
ساكن شدند. در آن زمان، تبريز مركز فعاليت هاي سياسي و فكري بود 
و شمس كسمايي نيز از همان آغاز به گروه نويسندگان نشريه »تجدد« 
پيوست و با نگارش مقاله هاي سياسي در جنبش انقالبي آذربايجان 
مشاركت فعالي داشت. همچنين، در اين ايام، برخي از اشعار نوگراي 
او در مجله آزاديستان به چاپ رسيد كه فرم بديعي داشتند. پسرش، 
اكبر كه در 19 سالگي نقاشي زبردست بود، در سال 1299 خورشيدي 
در نهضت جنگل كشته شد و همسرش نيز در سال 1307 درگذشت. 
شــمس به همراه دخترش، صفا، به يزد بازگشت و با محمدحسين 

رشــتيان ازدواج كرد. پس از اين وصلت، او زندگي خانواده اش را به 
تهران منتقل كرد. در تهران، خانه اش محل آمدوشــد روشنفكران 
بود، با اين حال سال هاي پاياني عمرش در انزوا گذشت. شمس زني 
روشنفكر، آزادي خواه و مستقل بود و در مبارزات آزادي خواهانه زنان 
در دوره مشروطه نيز حضوري فعال داشت. او در سال 1340 چهره در 
نقاب خاك كشيد و در گورستان وادي السالم قم به خاك سپرده شد.

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

در اواسط سال 1340عالوه بر محصالن تهراني، خيل عظيمي از داوطلبان 
ورود به دانشگاه از شهرستان ها به سوي تهران رهســپار شده بودند تا 
شايد بتوانند در كنكورهاي ورودي موفق شــده و وارد دانشگاه شوند. 
مهمان خانه هاي درجه دوم و سوم آن روزگار در محدوده بازار و بهارستان 
امروزي پر از اين دانشجويان بود كه در انتظار ورود به دانشگاه اقامت گزيده 
بودند. طبق آمار وزارت فرهنگ، نزديك به 26هزار جوان در كالس ششم 
تحصيالت خود را پايان برده و از اين تعداد بيش از 16هزار نفر عالقه به 
ادامه تحصيل در دانشگاه ها داشته و اكنون به دليل ظرفيت دانشگاه ها، 
پشت درها مانده و صف هاي طوالني تشكيل شده بود. دانشگاه پزشكي 
تنها ظرفيت 300دانشجو و دانشگاه فني تنها ظرفيت 350دانشجو را 
داشت كه بيشترين ميزان عالقه مندان به ورود را به خودشان اختصاص 
مي دادند. به طور مثال براي ورود به دانشگاه فني بيش از 3هزار نفر ثبت نام 
كرده بودند و براي دانشجويان شهرستاني چيزي حدود 200تخت در 

خوابگاه موجود بود كه همين باعث صف هاي بسيار طوالني و رقابت شديد 
بين عالقه مندان به تحصيل مي شد. از ديگر دانشگاه ها مي توان به دانشگاه 
هنرهاي زيبا و دانشكده حقوق اشــاره كرد كه به ترتيب 150و 500نفر 
گنجايش ورودي داشته و دانشگاه ادبيات چيزي حدود 100نفر پذيرش 

را به خود اختصاص داده بود.

 

۵۹ سال، هر هفته
كتاب هفته از 1340 تا همين امروز 

»از تخصص هاي گوناگون شــاملو يكي هم اين اســت كه 
مي تواند هر مجله تعطيلــي را داير و هر مجلــه دايري را 
تعطيل كند.«؛ اين جمله نجف دريابنــدري به ظاهر بايد 
درباره »كتاب هفته« نيز صدق كند، چراكه عمر اين نشريه 
2سال و 2ماه بيشتر نبود. نخســتين شماره اين نشريه در 
تاريخ 16مهرماه 1340 منتشر شد، اما هرگز تعطيل نشد. 
اين نام واجد معنايي دنباله دار تا به امروز اســت. روزانه در 
كتابفروشي هاي انقالب به فروش مي رسد، به مثابه نمايشي 
كه بيش از نيم قرن روي صحنه باشد. فاتح صهبا در شماره 
پنجم مجله »آنگاه« مي نويســد: »كتاب هفته براي نسلي 
كه در البــه الي پاورقي هاي كم مايه مجــالت رنگ پريده 
هفتگي و مقاالت سنگين مجالت عصاقورت داده ماهانه در 
مهلكه تلف بود، حكم كيميا را داشت و براي آنان كه در آغاز 
دهه تاريخ ســاز40، نوجواني و جواني را تجربه مي كردند، 
شروعي توفاني به شمار مي آمد. هفته نامه خوشرنگ و لعاب 
و ارزان قيمت مؤسسه كيهان با آن طرح جلدهاي ولع انگيز 
و قصه هاي ناب ايراني و خارجي، تصويري روشن از آن روي 

ديگر جهان بود«. 
اين نشــريه  هر هفته در تالش براي تغيير دانش و سليقه 
مخاطبانش بود؛ مجله اي بي رقيــب با تيراژي بي مانند. در 
زمانه اي كه تعداد رســانه هايش به هيچ وجه قابل قياس با 
دنياي امروز نبود، در قطعي نزديك به رقعي )19/5 در 13/5 
سانتي متر(، روي كاغذ كاهي، با هزينه اي نسبتا اندك، توليد 
و با قيمتي مناسب به مخاطبان عرضه مي شد. به پيشنهاد 
مرتضي مميز در صفحه آغازين هر شماره، يك يا 2اثر هنري 
شامل نقاشي، عكس، مجسمه و... از هنرمندان نامدار ايران 
و جهان به خوانندگان معرفي مي شــد. در برخي شماره ها 
نيز تصوير يك موســيقي دان، نويســنده و... براي معرفي 

پيش روي مخاطبان قرار مي گرفت.
تصويرســازي ، صفحه آرايي  و طراحــي جلدهاي مرتضي 
مميز براي نشريه ها، به شكل رسمي از دوران حضور او در 
آتليه بهرامي و همكاري با نشريه »ايران آباد« به سردبيري 

محمود عنايت، در ســال 1339 آغاز شــد. او ســپس در 
ســال 1340 با مجله »فرهنگ« همــكاري كرد. مميز در 
گفت و گويي با فيروزه صابري مي گويد: »به پيشنهاد احمد 
شاملو كه كتاب »كيهان ســال« را درمي آورد به استخدام 
كيهان درآمدم و بعد او مرا به كتاب هفته برد و دست و بالم 
را كامال در كار ايلوستراســيون آن مجله باز گذاشت«. در 
اين نشريه بود كه براي نخســتين بار نام طراح و صفحه آرا 
در شناســنامه آمد. نگاه روشن و متفاوت شــاملو و تداوم 
كاري او در انتشار اين نشريه، بســتر مناسبي را براي ارائه 
خالقيت هاي مميز فراهم كرده بود. در كارهاي مميز براي 
كتاب هفته، كار با ابزارهاي مختلفي ازجمله قلم و مداد و... 
و استفاده از امكانات غيرمعمول به چشم مي خورد. او در اين 
دوره كاري در تالش براي انتخاب تكنيك هايي متناسب با 
فضاي داستان ها بود. يكي از مهم ترين ويژه گي هاي كارهاي 
او در اين نشريه، يونيفرم و هويت يك دست در بخش هاي 
مختلف بود. توجه طراح به انسجام بخش هاي مختلف مانند 
جلد، فونت ها، عنوان ها، جداكننده بخش ها و... قدرت او را 
در مديريت هنري يك نشــريه نشان مي دهد. حجم كاري 
مميز در اين نشريه براي نســل امروز غيرقابل باور است؛ 
از طراحي جلد و صفحه آرايي گرفته تا تصويرســازي براي 
داســتان هاي مختلف؛ هرهفته و 2سال بدوِن توقف. تصور 

كنيد! البته با امكانات آن روز نه نرم افزارهاي امروز.
كارهاي گرافيكي نشريه تا شماره 69 با مميز بود. از شماره 
70 تا 95 خسرو بيات جايگزين او و عهده دار اين مسئوليت 
شد. در 40 سال گذشــته، تنها گفت و گوي منتشرشده با 
خسرو بيات توسط نگارنده انجام شــده است. او در پاسخ 
به ســؤال من مي گويــد: »همكاري مــن در آتليه كيهان 
يك سال ونيم يا 2ســال پيش از كتاب هفته آغاز شده بود. 
زمان قابل توجهي از انتشــار كتاب هفته مي گذشت؛ يك 
سال يا كمي بيشــتر كه مميز از من براي همكاري دعوت 
كرد. من يــك روز براي خوردن چاي در راهرو به ســمت 
پايين مي رفتم و مميز در حال برگشت به آتليه بود؛ هر دو 

در يك آتليه بوديم. به من گفــت كه مي خواهم با تو حرف 
بزنم و به اتفاق به سمت پايين حركت كرديم. خاطرم هست 
كه يك دوربين هم دســتش بود، مميز توضيح داد كه من 
فقط كارهاي كتاب هفته را انجام مي دهم و بايد بيايي و به 
من كمك كني. اما من اصال دربَند تصويرســازي نبودم، او 
گفت ما يك سري كارهاي گوناگون داريم كه من نمي توانم 
آنها را انجام دهم و از تو كمك مي خواهم. كار بعد از مميز 
خيلي سخت بود. بايد داستان ها را مي خواندم كه وقت گير 
بود. بعد كه مي خواندم بايد تحقيق مي كردم، مميز خيلي 
مواقع اين كارها را مي كرد و من اصال چنين وقتي نداشتم 
و ناچار بودم طرح را بكشم. البته من با سختي ها آشنا بودم 
و كم خوابيدن و زياد كار كردن براي من طبيعي بود. چاپ 
كردن كار رنگي در ايران خيلي ســخت بــود. در آن زمان 
2نوع سيستم چاپ در ايران وجود داشت؛ اُفست و لِِترپِرس. 
اُفست همه گير نشده بود و گران هم بود، لِِترپِرس هم به دليل 
كليشه و سرب و... تصاوير رنگي را خوب چاپ نمي كرد. ما 
وقتي متن را مي ديديم، مجبور بوديم كه بدانيم چند صفحه 
فضا نياز دارد. در مورد عكس ما براي بزرگ و كوچك كردن، 
يك چرخ داشتيم كه ابزار كارِ ما بود و فاصله ها را با آن تنظيم 
مي كرديم تا در گراورســازي به انــدازه اي كه مي خواهيم 
دربيايد. خيلي كار ســختي بود. ما خودمان ناظر چاپ هم 
بوديم، رنگ ها را تفكيك و زينك ها را بررسي مي كرديم. ما 
وقتي مي توانستيم كار را ببينيم كه چاپ شده بود؛ زماني 
كه براي هر تغييري دير بود. حجم آماده سازي زيربناي يك 
صفحه بندي بسيار وقت گير بود. خالصه كه شب ها هم در 

چاپخانه مي خوابيديم«.
طراحي گرافيك شــماره هاي 96 تا 104 را نيز طراحاني 
چون غ. انصافپور، محســن جمالي، واحــه مراديان، ناصر 
مظفري، بيژن اسالمي و مســعود خطيبي انجام داده اند. 
براي مطالعه زواياي مختلــف اين پديده فرهنگي، نگارنده 
شماره پنجم نشريه آنگاه »كتاب هفته؛ كتاب هميشه« را 

پيشنهاد مي كند.

معراج قنبري

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

دريافت وام هــاي خارجي براي بــرون رفت از 
بحران اقتصادي كه گريبانگير كشور شده بود، 
در سال 1340 هم ادامه داشت و دولت ايران در 
فروردين ماه 7ميليون دالر براي خريد لكوموتيو 
و راهســازي از دولت آمريكا وام گرفت. از سال 
1333 كه دولت پي برد درآمدهاي نفتي كفاف 
هزينه هاي برنامه هفت ســاله و نظامي كشور را 
نمي دهد و دچار كسري بودجه شد، به دريافت 
وام هاي هنگفــت روي آورد كه همين موضوع 
سرآغازي براي بحران اقتصادي سال هاي 1333 

تا 1342 ارزيابي مي شود.
 يكي از پيامدهاي اين بحران، افزايش هزينه هاي 
زندگي بود كه به گسترش اعتراض هاي عمومي 
به وضعيت معيشت مردم انجاميد، به طوري كه 
درسال هاي 1336 تا 1340 بيش از 20اعتصاب 
بزرگ در كشــور روي داد؛ شــاخص ترين آنها 
اعتصاب فرهنگيان بود. دبيران و آموزگاران در 

اعتراض به كمي حقوق خود در سراسركشــور 
دست به اعتصاب زدند و از رفتن به كالس هاي 
درس خودداري كردند. بامداد 12ارديبهشــت 
تجمع فرهنگيان تهران در ميدان بهارســتان با 
سخنراني هاي بي پروا همراه بود و آنان خواستار 
ترميم حقوق خود شــدند. پليس براي متفرق 
كردن تظاهركنندگان  روي آنان آتش گشود و 
يكي از فرهنگيان به نام عبدالحسين خانعلي به 
قتل رسيد. اين اتفاق تجمع روز بعد براي تشييع 
جنازه را به همراه داشت كه درنهايت به استيضاح 
دولــت در مجلس و اســتعفاي شــريف امامي 

انجاميد.
روز 16ارديبهشــت دكترعلي اميني با سوداي 
اصالحات سياســي و اقتصادي، مأمور تشكيل 
كابينه شــد و فرمان انحالل مجلسين را از شاه 
گرفت. اميني مبارزه با فساد، كاهش هزينه هاي 
زندگي و اجــراي اصالحات ارضــي را در رأس 
برنامه هاي »انقالبي« دولت خود اعالم كرد. يكي 
از راهكارهاي دولت اميني براي خروج از بحران 

اقتصادي، محدود كردن واردات به كشــور بود. 
براين اساس از 14خرداد ورود مشروبات الكلي، 
لوازم آرايشــي، قماش نخي، لوستر، كريستال، 
يخچال، كولر، تلويزيون و انــواع اتومبيل با ارز 
آزاد امكان پذير شد. به علت مضيقه ارزي، ميزان 

فروش ارز به مسافران نيز كاهش يافت.

گشايش كارخانه نيشــكر هفت تپه در 18مهر، 
افتتاح سد كرج با نام »اميركبير« در 3آبان، آغاز 
به كار كارخانه ريســندگي و بافندگي فخرايران 
با مديريــت حاج محمدنمــازي در 3آذر و آغاز 
اصالحات ارضي از شــهر مراغه در 18بهمن از 

مهم ترين اخبار اقتصادي سال بود. 

اميني با برنامه هاي انقالبي آمد
مبارزه با واردات به كشور

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

در بسياري از عكس هاي انقالب، ساختماني بلندمرتبه و با نمايي از فلز 
در خيابان آزادي بعد از تقاطع اسكندري خودنمايي مي كند. تابلوي 
اين ساختمان، هنوز بر سردر مخروبه اش قرار گرفته؛ فروشگاه بزرگ 
پارس. درباره اين فروشگاه، مالكيت آن و معمار آن، اطالعات زيادي 
در دست نيست، اما برگزاري يك نمايشــگاه گروهي از هنرمندان 
تجسمي كار بهانه اي شــد تا درهاي اين عمارت نيمه مخروبه روي 
عالقه مندان باز شود و از نزديك با جزئيات معماري اين فروشگاه بزرگ 
آشنا شوند. معماري اين بنا به خاطر پوسته تزئيني آن كه تماما استيل 
است، يادآور سبك استريپ هاست؛ سبكي كه در اوايل تجاري سازي  
معماري اروپا و خصوصا آمريكا، با استقبال مالكان و تجار بازار مواجه 
شد و بسياري از فروشگاه هاي زنجيره اي، مال ها و فروشگاه هاي بزرگ 
به آن سبك ساخته شدند. در سقف ورودي رفيع اين بنا، 6نيمكره 
آينه كاري شده قرار دارد كه احتماال در شــب هاي خيابان آيزنهاوِر 
سابق، تأللوي خاصي داشته و مشتريان را به خود مي خوانده است. نكته 
جالب در مورد اين فروشگاه، ويترين رو به بيرون آن است. طراحان 
زيادي در اين حوزه ذائقه آزمايي كرده اند و عموما نيز ناموفق بوده اند؛ 

مانند ويترين فروشگاه رفاه در سه راه جمهوري. با اين همه طراح اين 
بنا، ويترين ها را به گونه اي طراحي كرده كه مشتري به داخل فروشگاه 
كشيده مي شود. در داخل بنا نيز استفاده از پله برقي ها، عالئم ورودي 
بخش ها و نوع توزيع مغازه ها گوياي اين واقعيت است كه اين اثر كار 
دسِت معماري هوشمند، آشنا به عالقه مندي هاي بازار و از همه مهم تر، 

آشنا به فرم بوده.

   بهرام بهرامي      ����������������������������������������������������������������������������
عالقه مندي به پشت رل اتومبيل  نشستن در خالل دهه 40به اوج خود 
رسيد و تهراني ها براي دريافت گواهينامه و شركت در آزمون رانندگي 
به سمت شهرستان ها سرازير شدند چون شايع شــده بود كه امتحان 
رانندگي در شهرستان ها بسيار راحت تر و البته با ارفاق بيشتري نسبت 
به پايتخت است. همين امر باعث شده بود راهنمايي و رانندگي آن  زمان، 
افسران خود را به شهرستان ها انتقال داده تا وضعيت آزمون رانندگي در 
آنجا هم مثل پايتخت، سفت و سخت شود. يكي از روزنامه هاي آن زمان 
نوشته بود: »امتحان رانندگي در شهرستان ها به جايي رسيده كه برخي 
با پست گواهينامه مي گرفتند؛ يعني مدارك خود را براي يك شهرستان 
كه در آن آشنا داشتند ارسال كرده و دوست يا رفيق شان چند روز بعد 
گواهينامه را براي آنها پست مي كرد، بدون آنكه طرف حتي پشت فرمان 
نشسته و يا فنون آن را بلد باشد«. از طرفي زنان كه عالقه بيشتري نشان 
داده و افسران نيز ارفاق هايي به آنان مي كردند نيز از اين لطف به شدت 

محروم شدند و ديگر كسي نمي توانست با چند لبخند و دلفريبي به راحتی  
گواهينامه به دست آورد. حال با شرايط جديد، وضعيت سختگيري در 
شهرستان ها به حدي رسيد كه در قم و يزد كسي نتوانسته بود در يك ماه 
حتي يك گواهينامه دريافت كند و شهرستان هاي بزرگ ديگر هم وضع 
بهتري نداشــتند. طبق آمار از 464نفر متقاضي دريافت گواهينامه در 
شــيراز تنها 8نفر و از تعداد 385متقاضي اصفهاني تنها 6نفر موفق به 

دريافت گواهينامه شده بودند.
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4صفحــه

هميشه محمود

نثر

تمايز كار محمود در بي تمايزي بود

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

اگر به استعاره زبان را تشبيه به آشــپزي كنيم،  سال 1338و با »مول« 
متبحرترين آشپز رمان ايراني، كارش را شروع كرد: احمد محمود. محمود 
اندازه ها را مي شناخت و مي دانست از هر ويژگي زبان چه اندازه استفاده 

كند و حد و حدود زبان كجاست. 
نويسنده هاي ديگر، تا آن زمان، ويژگي خاصي را برجسته و بر آن تأكيد 
مي كردند و تمايز آثارشان را بر همان ويژگي بنا مي نهادند؛ محمود اينگونه 
نبود. تمايز كار محمود در بي تمايزي بود. نثرش ساده، رها و آزاد است و 

زمان و مكان، احساس و منطق داستان، روايت و راوي زبانش را مي سازد. 
بهره بي محابا از واژه هاي بومي در كارهاي محمود يك تفنن زباني نيست؛ 
اقتضايي  است از بافت داستان و در برخي از كارهاي ديگرش نشان مي دهد 
حتي زبان محلي، تمايز كارش نيست. بي آنكه آشكارا در آثارش به اين نكته 
پافشاري كند، مكان مندي و تجسم را مهم ترين ويژگي كارهاي او مي توان 
برشمرد. محمود قصه گو بود و ذاتاً قصه گو بود و زبانش، زبان قصه بود و 

سرآمد زبان قصه بود و  ماند.
»دوباره ضربان قلبش تند شد و باز هم تندتر شد و درست در اين موقع 
ديد كه نفهميد چه شد... كه هشت سال زندگي مشترك را فراموش 

كرد كه مرتعش شد و ديوانه شد و از جا در رفت و از عقب، همينطور 
كه دوست ديرينش از ته دل مي خنديد با سنگ به پشت سرش زد و او 
تعادل خود را از دست داد و به زمين افتاد. به رويش پريد و گلويش را 
فشرد و چيزي را كه مي خواست بگويد ناتمام ماند زيرا با همان سنگ، 
محكم به صورتش زد. دندان هايش خرد شد، دماغش شكست، كمي 
دست وپا زد و بعد چشــم هايش مثل چشم گوسفند مذبوحي كدر و 
بي حركت ايستاد. به سرعت دويد و دويد و از آنجا دور شد ولي هنوز 
جمله ناتمام دوستش توي گوش اش مثل زنگ صدا مي كرد: شريف 

چرا منو مي كشي؟ چرا؟«.

آيينه عشق گذران
در سال ۱۳۴۰ شعر كوچه فريدون مشيري 
در مجموعه ابر منتشر مي شود؛ شعري كه 
عمومي ترين شعر عاشقانه نو تا امروز است

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

بي تو مهتاب شبي باز از آن كوچه گذشتم 
همه تن چشم شدم خيره به  دنبال تو گشتم 

شوق ديدار تو لبريز شد از جام وجودم
شدم آن عاشق ديوانه كه بودم

اگــر بخواهيم شــاعري را به  عنــوان نماد 
احساســات گرايي و فراگيري در ميان عموم 
مردم انتخاب كنيم، بي ترديد فريدون مشيري 
بر صدر مي نشيند� هنوز هم نزد بسياري از عموم 
مردم شــعر نو معادل فريدون مشيري و شعر 
»كوچه« است و عاشقان بسياري از نسل هاي 

گوناگون شعر را به حافظه سپرده اند�
فريدون مشــيري نقطــه كمــال خطي از 
عامه پسندي و غلبه احساسات عاميانه در شعر 
نو فارسي است كه از گلچين گيالني )باز باران با 
ترانه( آغاز مي شود و در شماري از چارپاره هاي 
نادر نادرپور و فريدون توللي و پيروان ايشان 
امتداد مي يابد� در حقيقت آنچه اقبال عمومي 
مي يابد، شعرهايي اســت كه با احساسات و 
عواطف مردم سر و كار دارد، چه چارپاره باشد، 

چه شعر نو�
فريدون مشــيري را عموم مــردم به  عنوان 
شاعري نوگرا مي شناســند، اما حقيقت اين 
است كه تلقي مشيري از نوگرايي در حد كوتاه و 
بلند كردن مصراع هاست و از نخستين نوگرايان 
پس از نيما پيش تر نمي آيد� اما شعر كوچه نزد 
عموم مردم به  عنوان نمونه اي از شعر نو شناخته 
مي شود� با اين همه بي انصافي است اگر نگوييم 
بســياري از عموم خوانندگان شعر فارسي از 
طريق شعرهاي فريدون مشيري، به ويژه شعر 
كوچه، با شعر نو پيوند يافته اند و بعد به سراغ 
شــاعران ديگر رفته اند� او در شعر نو فارسي 
همان نقشي را ايفا مي كند كه ذبيح اهلل منصوري 

در ترجمه�
بيان ساده و اغلب مســتقيم، آميخته با تخيل 
شاعرانه، ارائه پندها و نكته هاي حكمت  آميز 
كه گاه به  نوعي ادامه ادبيات تعليمي اســت، 
توصيفي كه خيلي  وقت هــا آميخته با اطناب 
است، استفاده از تصويرهاي عيني و ملموس از 
طبيعت  و زندگي روزمره ازجمله ويژگي هاي شعر 
فريدون مشيري است كه سبب اقبال عمومي به 

شعرهاي او مي شود�
شعر كوچه در سال ۱۳۳9 در مجله »روشنفكر« 
منتشر مي شود و بعد در سال ۱۳۴۰ در مجموعه 
»ابر« مي آيد� پس از اقبال فراوان به كوچه، نام 
مجموعه نيز به »ابر و كوچــه« تغيير مي يابد� 
كوچه زبان حال عاشقي است كه از كوچه اي گذر 
مي كند كه پيش تر حكايت عاشقانه اي آنجا بر او 
گذشته� شرح گفت وگوهاي عاشق و معشوق و 
حكايت دل دادگي و هجران و جفاي معشوق و 
عاشقي كه، در كمال انفعال، جفا و هجران يار 
را پذيرفته است� همه اينها به احساساتي ترين 
و پراطناب ترين شكل ممكن در شعر مي آيد و 

سطرهاي شعر بلند كوچه را شكل مي دهد�
نزديك به 6۰ سال از انتشار كوچه مي گذرد و 
هنوز هيچ شعري نتوانسته است به اندازه شعر 

عاشقانه فريدون مشيري عموميت پيدا كند�

»بزن دف، بزن كف!«
اركستر جوانان و ساخت و پرداخت ترانه هاي جوان پسندانه

خانه هايي براي مدرنيست هاي جوان
پرويز تناولي، آتليه كبود و هانيبال الخاص، گالري گيلگمش را افتتاح مي كنند

موسيقی

تجسمی

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

فضاي فكري و فرهنگي ســال هاي پس از شــهريور 1320زندگــي خيلي ها را 
متحول كرد. مجيد ارواني هم يكي از نوجوانان آن روزگار بود كه به  واســطه روح 
جست وجوگرش خيلي زود به نشست وبرخاست با افرادي پرداخت كه فعاليت هاي 
سياسي داشــتند. مجيد درس نخوانده بود اما از 12سالگي در بازار تهران مشغول 
به كار شد و پس از بازگشت به شــهر محل تولدش، تبريز، چند سالي هم در كنار 
پدرش كار كرد. در سال1340، همراه برادرش، بيوك، از شغل پدري دست كشيد و 
تصميم گرفت، با فروش كتاب، نان سر سفره ببرد. براي همين در بازار شيشه گرخانه 
تبريز كه راسته اصلي كتاب فروشان اين شــهر بود، مغازه اي گرفت و كتابفروشي 
شمس را بنياد نهاد. كتابفروشي شمس از همان بدو تأسيس،  پاتوق روشنفكران و 
نويسندگان شد. صمد بهرنگي با برادران ارواني دوستي داشت و در فاصله سال هاي 
1343تا 1350، نزديك به 20عنوان از تأليفات و ترجمه ها ي او در انتشارات شمس 
منتشر شد. ارواني، مردي آزادانديش بود و با علم به اينكه رژيم پهلوي دل خوشي 
از بهرنگي نداشت، خطر چاپ آثار بهرنگي را به جان مي خريد. ارواني بهاي انتشار 
آثار بهرنگي و مبارزه با حكومت را با تحمل آزار و اذيت ساواك و به زندان افتادن داد. 
»متل ها و چيستان ها«، »افسانه هاي آذربايجان«، »خرابكار«، »ما االغ ها« - كه هر دو 
از تركي استانبولي ترجمه شده بودند -  از ديگر كتاب هايي بودند كه ارواني در شمس 
منتشر كرد. اين ناشر باسابقه در سال 1393در 84سالگي چشم از جهان فروبست.

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

مدرنيست هاي جواني كه به تازگي براي تحصيل در رشته هنر به خارج از 
كشور رفته بودند حال به كشور بازگشته اند. با اين حال و با وجود برگزاري دو 
دوره از بي ينال نقاشي تهران در سال هاي 1337و 1339، هنر مدرنيستي 
همچنان نوپاست. در اواخر دهه 1330تعداد نهادهاي مدافع هنر مدرنيستي 
هنوز اندك اســت و تعداد هنرمندان محــدود. از اين رو بســياري از اين 
تحصيل كردگان در خارج از كشــور خود دست به كار مي شوند تا نهادهاي 
حامي هنر مدرنيستي را بسازند. سنت هنرمند / نگارخانه دار از ابتداي قرن 
آغاز شده بود؛ چنانچه در سال هاي نخستين ســده جديد رسام ارژنگي، 
آتليه اش را به يك نگارخانه اوليه تبديل كرده بود و بعدتر محمود جوادي پور، 
حسين كاظمي و هوشنگ آجوداني، آپادانا را در اواخر دهه 1320در تهران 
تأسيس كرده بودند. نسل جوان تر از ميانه دهه 1330تأسيس گالري براي 
نمايش آثار مدرن را شروع كرده بودند و ماركو گريگوريان و ژازه تباتبايي در 
نيمه اول دهه 1330دو گالري را بنا كردند. هم پرويز تناولي و هم هانيبال 
الخاص در خارج از كشــور تحصيل كرده بودند؛ اولي در ايتاليا و دومي در 
آمريكا و تقريباً همزمان به ايران بازگشته بودند و با فاصله اي اندك آتليه كبود 
و گيلگمش را در اواخر دهه 1330بنا كردند. مهرداد پهلبد كه در آن  سال ها 
رياست اداره كل هنرهاي زيباي كشور را عهده دار بود از تأسيس گالري ها 
حمايت مي كرد. پرويز تناولي هيچ گاه كمك اين نهاد دولتي را انكار نكرد. 
تالش هر دو هنرمند اما بناكردن نهادي براي هنر مدرنيستي بود و بي ترديد 

كارنامه دو هنرمند ميزان موفقيت اين دو نهاد را نشان مي دهد.

رويارويي غول ها
جدال قلمي »كيهان« و »اطالعات«

مطبوعات

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

باالخره زمان رويارويي غول ها رســيد؛ در ســال 1340، 2 مؤسسه 
مطبوعاتي بزرگ كيهان و اطالعات به طور علنــي رودرروي هم قرار 
مي گيرنــد. اين دو كه همواره مي كوشــيدند در صيــد خبر و جذب 
خوانندگان بيشــتر از يكديگر ســبقت بگيرند، باالخره در اين سال 
رقابت شان آشكار مي شود. محسن ميرزايي در شماره هاي 12و 19بهمن 
1396در »ضميمه 6و7« روزنامه همشهري اين ماجرا را مفصل شرح 
داده است. خالصه ماجرا اين است كه دانشجويان دانشكده بازرگاني 
تهران هنگام بازديد از روزنامه اطالعات از عباس مسعودي، بنيانگذار 
مؤسسه اطالعات، درباره تيراژ اين روزنامه سؤال مي كنند و مسعودي 
در جواب مي گويد كه باالترين تيراژ روزنامه در ايران به اطالعات تعلق 
دارد. گزارش اين بازديد و اين سؤال و جواب كه منتشر شد، كيهان در 
21دي 1340در سرمقاله اي با عنوان »اشتباه مي فرمايند«، با لحني 
تند، اطالعات را روزنامــه اي پير و محصول دوره اســتبداد رضاخان 
توصيف كرد و در انتهاي اين مطلب، به ادعاي روزنامه اطالعات درباره 
تيراژش، چنين واكنش نشان داد: »ما عقيده نداريم كه مردم بي شعورند 
و مي توان  هر ادعايي را به ايشان قبوالند و همكار محترم ما اگر آنها را 
بي شعور مي شناســد و صرف ادعا را براي قبوالندن حرف خود كافي 
مي داند اشــتباه مي فرمايد.« كيهان در 25دي، در مطلبي، حمايت 
محمدرضاشاه را در راه اندازي اين روزنامه مايه مباهت خود دانست و 
فرداي آن روز، اطالعات با لحني كنايه آميز از كيهان خواست روشن كند 
سرمايه گذاري شاه در اين روزنامه »عطيه ملوكانه« بوده يا »سرمايه 
اختصاصي اعليحضرت«. كيهان كه نمي خواست مهر وابستگي به دربار 

بر پيشاني اش بخورد، درصدد توجيه كمك شاه برآمد و تمايل داشت 
اين بحث هرچه زودتر خاتمه يابد. البته ريشه اختالف كيهان و اطالعات 
به رقابت بر سر آگهي هاي بازرگاني بازمي گشت كه كيهان، اطالعات را 
به مانع تراشي براي سفارش آگهي به كيهان متهم مي كرد و اطالعات 
مدعي بود كه رفتار سازمان آگهي هاي كيهان، غيرحرفه اي است و قصد 
دارد، با تهديِد آگهي دهندگان، آنها را از آگهي دادن به اطالعات منصرف 
كند. در اين ميان، اعالميه اي هم مبني بر تحريم روزنامه اطالعات به 
نام جبهه ملي توزيع شد كه البته نويسنده آن معلوم نبود، اما بر آتش 
اختالف ها دميد و بُعدي سياسي به مســئله بخشيد. اطالعات هم در 
مطلبي با عنوان »اعالميه تحريم اطالعات چرا و چگونه انتشار يافت« 
به اين ماجرا واكنش نشان داد. سرآخر، با وساطت چند تن از چهره هاي 
سرشناس، ازجمله اسداهلل علم، اين غائله حداقل در ظاهر خاتمه يافت، 

اما در واقعيت رقابت اين دو همچنان ادامه داشت.

با فيلم هاي جنايي خاچيكيان و ظهور چهره هاي تازه، سينماي فارسي وارد دهه چهل مي شود

سيدعلي نصر از دنيا مي رود

دوران تازه

ميراث دار مديريت تئاتر

سينما 

تئاتر 

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

 سينماي فارسي، دهه40 را با پركاري ناصر ملك مطيعي و ويدا 
قهرماني، 2فيلــم مهم و بحث انگيز ســاموئل خاچيكيان )فرياد 
نيمه شب و يك قدم تا مرگ(، تثبيت حضور فردين و ظهور بهروز 

وثوقي و رضا بيك ايمانوردي آغاز مي كند.
ناصر ملك مطيعي حضور ديرپاي خود در ســينماي فارسي را با 
»عمو نوروز«، »عســل تلخ«، »آس و پاس« و »سايه سرنوشت« 
تداوم مي بخشد؛ فيلم هايي كه از الگوي مشابهي پيروي نمي كنند 
و سرنوشت اقتصادي مشابهي هم ندارند. ويدا قهرماني، پركار ترين 
بازيگر زن اين ســال، 6 فيلم روي پرده دارد: »آتش و خاكستر«، 
»دختران حوا«، »گرگ صحرا«، »پســتچي«، »فرياد نيمه شب« 
و »صد كيلو داماد«. ويدا قهرماني و تهمينــه ديگر بازيگران زن 
پركار سال 40 هستند. فردين با 3فيلم كه يكي از آنها )فرياد نيمه 
شب( مورد توجه قرار مي گيرد كم كم جدي گرفته مي شود. رضا 
بيك ايمانوردي با چهره خشن اش كشف خاچيكيان است و بهروز 
وثوقي با صد كيلو داماد، مشق جوان اول بودن مي كند. اينها در طول 

دهه40 به چهره هاي شاخص سينماي فارسي تبديل مي شوند.
مجيد محســني با »آهنگ زندگي« تيپ روســتايي ســاده دل 
ســعادتمندش را ادامه مي دهد. در ابتداي دهه40، معصوميت و 

صفاي روستايي همچنان جواب مي دهد.
اما مهم ترين چهره ، ســاموئل خاچيكيان است. با 2فيلم كه هم 

مطبوعات و سينمايي  نويس ها )جز هوشنگ كاووسي(، تحويلشان 
مي گيرند و هم تماشــاگران به تماشايشان مي شــتابند. فرياد 
نيمه شب و »يك قدم تا مرگ«، جاه طلبي تكنيكي خاچيكيان را 
به نمايش مي گذارند كه پــس از آزمون و خطا در حيطه ملودرام 
و كمدي به ژانر دلخواهش بازگشــته اســت تا بــا نورپردازي و 
سايه روشن و زواياي خاص دوربين، قصه هاي جنايي اش را روايت 
كند و تماشــاگر عالقه مند به فيلم فرنگي را هم پاي فيلم هايش 
بنشاند. دعواي ســاموئل و ميثاقيه سر فرياد نيمه شب تنها نمك 
ماجرا در شروع پرحاصل ترين دوران فيلمسازي خاچيكيان است؛ 

دوره اي كه 5سال طول مي كشد.

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

سال 1340كه مي آيد، دهه اي جديد در تئاتر ايران آغاز شده است. 
براي تغيير دهه ها مي توان نشانه هاي بسياري درنظر گرفت اما اين 
دهه براي تئاتر وجه نمادين دارد. بهمن 1340ســيدعلي نصر از 
دنيا مي رود. او ميراث دار تماشاخانه تهران است كه سال ها پيش 
از مرگ، تماشــاخانه اش را به احمد دهقان فروخته و به مشاغل 
دولتي مشغول است. علي نصر، بنيانگذار هنرستان هنرپيشگي 
بود. هنرستان هنرپيشگي، نخستين نظام آموزش تئاتر در ايران 
را شكل داد و تقريبا همه هنرپيشه هاي تئاتر آن عصر، تئاتر را در 

هنرستان علي نصر آموخته بودند. 
پيش از مرگ نصر، احمد دهقان نيز در سال 1329در تماشاخانه 
تهران ترور مي شــود. احمد دهقان نيز شــخصيت مورد وثوق 
و معتمــد علي نصر و دســتيار و معاون علي نصر در هنرســتان 
هنرپيشگي بود. دهه 1340هر دو ميراث دار اين تماشاخانه باسابقه 
از دنيا رفته اند. دهقان و نصر در دو نكته با هم مشترك بودند؛ هر 
دو از وفاداران خاندان پهلوي بودند و هر دو بيش از آنكه هنرمند 
باشند، مدير هنري بودند. اما در بسياري جهات با يكديگر تفاوت 
داشــتند. نصر به دليل آشنايي با زبان فرانســه دستي بر نگارش 
كمدي هاي اخالقي به ســبك مولير داشــت، آثار او را اقتباس 
مي كرد و با نمايش روز جهان كم و بيش آشنا بود. اما احمد دهقان، 

با اينكه نمايشنامه هايي هم نوشته بود، قريحه علي نصر را نداشت. 
با اين حال اگر بخواهيم در آستانه دهه 40 ميراثي براي آنها درنظر 
بگيريم، هر دو مهم ترين چهره هاي مديريت تئاتر هستند و نه الفاظ 
اغراق آميزي چون پدر تئاتر نوين ايران و بنيانگذار تئاتر مدرن در 
ايران و... . در اين عكس ســيدعلي خان نصر و احمد دهقان را در 

هنرستان هنرپيشگي مي بينيم.
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ناشر آثار صمد بهرنگي
مجيد ارواني انتشارات شمس را پايه گذاري كرد

نشر

شعر

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

چند سال پس از آغاز به كار برنامه  »گل ها« و به رغم ساخت آثار 
ارزشمند هنري  در آن، مشخص شد كه اين مجموعه فقط امكان 
پوشــش طيفي خاص از ســليقه هاي عمومي را خواهد داشت 
)چرايي اين مسئله را شايد بتوان در انحصارطلبي اعضاي قدرتمند 
2شوراي پرنفوِذ »شعر« و »موســيقي« آنجا دانست(. حال آنكه 
بيرون از راديو، بخش جوانانه سليقه عمومي، در حال تجربه و درك 

جهاني متفاوت از سليقه موسيقايي اعضاي شوراهاي راديو بود.
به جبران اين كمبود، سازمان راديو در سال 1338 اركستري را 

به نام »اركستر جوانان«، با مديريت رضا ناروند و به قصد ساخت 
و پرداخــت ترانه هاي جوان پســندانه احيا كرد. ملودي ســازان 
اين اركســتر رضا ناروند، پرويز اتابكي و اســفنديار منفردزاده، 
نوازندگانش، جــوان )ترجيحــا دانشــجو( و تنظيم كنندگي و 
رهبري آن هم با اســفنديار منفردزاده بود. اخبار منتشرشده از 
كميسيون هاي راديو در آن سال ها نشان دهنده جلب نظر كارهاي 
اين اركستر و جايگاه يابي آنها از ســال 1340 به بعد است. روي 
آوردن مقطعي راديو به اين اركســتر را در روزهاي اختالف ميان 
خوانندگان و آهنگسازان نامدار راديو، مي توان يك جلوه مهم از 

كاركرد اركستر جوانان در آن سال ها دانست.
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