
شــما را نمي دانم، اما من اسم نشــريات كودك و نوجوان را 
مي گذارم »گنجشكك اشي مشي مطبوعات«. اين گنجشك 
كوچك نبايد روي بام بنشيند و بايد حواسش به باران و برف 
باشد كه گوله نشود. حواسش بايد به اين باشد كه در حوض 
نقاشــي نيفتد كه رنگ به رنگ نشــود تا فراش باشي او را از 
حوض نگيرد. كه او را قصاب باشــي نكشد. كه آشپز باشي او 
را نپزد... و خوراك بعضي ها نشــود. هر چند در اين روزهاي 
كرونازده، با بحران هاي ريز و درشت، كل مطبوعات كشور، 
گنجشكك اشي مشي هستند، اما در بروز بحران ها نشريات 
كودك و نوجوان بيشتر مي توانند نقش اين پرنده كوچك را 

بازي كنند.
 حــاال نقش ايــن گنجشــك هاي كوچك چيســت؟ آنها 

جيك جيــك مي كننــد و بــا 
خواندن شــعر، قصه، خبر و... 
در گوش كــودكان و نوجوانان، 
شخصيت مطالعه  آنها را كشف 

مي كنند.
ديگر چــه مي كننــد؟ آنها را 
تبديل بــه مخاطبــان جدي 

روزنامه  و كتاب مي كنند.
باورتان مي شــود كــه از زمان 
مشروطه روزنامه ها و مطبوعات 
به فكر راه اندازي بخشــي براي 
مخاطــب كــودك و نوجوان 
بوده اند. توصيــه مي كنم مقاله 
مهرزاد يزديــان را در اين باره 

بخوانيد. از سال1296 تا 1299 روزنامه هايي مانند »تربيت«، 
»شكوفه«، »زبان زنان« بخشــي از صفحات خود را به ارائه 
مطالب خواندني ويژه كودكان و نوجوانان اختصاص دادند. 
در آن ســال ها، نخستين نشــريه دانش آموزي »األدب« را 
داشتيم كه از ســوي دانش آموزان مدرسه  آمريكايي منتشر 
مي شــد. دانش آموزان تبريزي هم به چاپ و انتشار نشريه 

»ادب« پرداختند.
بعد از دوران مشروطه و با روي كار آمدن پهلوي اول، چراغ 
مطبوعات كم سو شد و توقفي در حوزه كودك و نوجوان در 
مطبوعات آن زمان به وجود آمد، اما هر چه گذشت، اين چراغ 

پر نورتر شد.
در اطالعات هفتگي در ســال 1320 تا 1325 دو صفحه با 
عنوان »بچه ها اين صفحه  مال شماســت!« منتشر شد. در 

مجله سپيد و سياه هم صفحات كودك و نوجوان داشتيم.
انگليســي ها هم به فكر انتشار نشــريه كودك و نوجوان در 

ايران افتادند. ســفارت انگليس در تهران نشريه »نونهاالن« 
را در ســال1322 با تصاوير جذاب و كميك اســتريپ ها ي 
متنوع منتشر كرد و دلش مي خواست روي مخاطب كودك 

و نوجوان تأثيرگذاري داشته باشد.
عباس يميني شــريف  هم در همان ســال ها در فكر انتشار 
»بازي كودكان« و جبار باغچه بان هم در پي انتشار نشريه اي 

به نام »بهار كودكان« بودند.
انتشار »كيهان بچه ها« و »اطالعات كودكان« در سال1334 
نقطه مهمي در تاريــخ مطبوعات اين مرز و بوم بود. ســال 
بعدش تهران مصور با انتشار »تهران مصور كوچولوها« برگ 

ديگري براي كودكان و نوجوانان رو كرد.
اما مؤسسه همشهري، اين مؤسسه نوگرا، براي نخستين بار 
در تاريخ مطبوعات ايران دســت به انتشار نخستين روزنامه 
كودك و نوجوان به نام »آفتابگردان« به سردبيري فريدون 
عموزاده خليلي زد. انتشار آفتابگردان در  1376 متوقف شد. 
دي ماه سال 1379 نخستين شماره هفته نامه »دوچرخه« به 
ســردبيري فريدون عموزاده خليلي و به ياري ليال رستگار 
منتشر شــد. حاال حدود 20سال از انتشــار اين هفته نامه 
مي گــذرد و امــروز جشــن 

هزارمين شماره آن است.
هر هفته، پنجشــنبه ها، وقتي 
پدرهــا و مادرهــا بــا روزنامه 
همشهري وارد خانه مي شوند، 
نوجوانــان خانــه مي تواننــد 

صفحات ويژه  خود را ببينند.
اكثر نشريات كودك و نوجوان 
قبــل از دوچرخــه بــه قالب 
داســتان، شعر، ســرگرمي و... 
مي پرداختنــد، امــا هفته نامه 
دوچرخه عالوه بــر ادبيات، در 
حوزه خبــر و گزارش بســيار 
فعال و به روز عمل كرد. حضور 
نويســندگان و روزنامه نگاران كاربلد به اين هفته نامه رونق 
داد. دوچرخه در اين ســال ها 13دوره  انتخــاب »خبرنگار 
افتخاري« را برگــزار كــرد. 2424خبرنــگار افتخاري را 
تربيت كرد. پس ســهم مهمــي در تربيــت روزنامه نگاران 
نوجوان داشــت. برگزاري كارگاه هاي شعر، داستان نويسي، 
گزارش نويســي، تصويرگري و... از كارهاي دوچرخه بوده و 
هست. جالب است بدانيد از ســال1395 گروه داوطلبانه   اي 
 از نوجوانــان، پادكســت هايي براي هم سن و ســاالن خود 
تهيه كرده و مي كننــد. توليد مدياهاي جديــد از كارهاي 
اهالي اين هفته نامه است. هنوز نوجوانان در صفحه  چشمه ها 
مي نويســند و كارشناســان اين حــوزه هميشــه همراه و 
مشــاور آنها هســتند. دوچرخه در تربيت نيروهاي انساني 
اهل فرهنــگ، موفق بــوده و حاال به كمك همان هاســت 
 كه ايــن گنجشــكك اشي مشــي سرپاســت و مي تواند 

پرواز كند!

دل ها    از غربت 
كعبه، احساس 
غربت مي كند

 پيام رهبر معظم انقالب 
به مناسبت ايام حج:

  دولتمردانی كه به جای 
تكيه به برادر مســلمان 
خود، به آغوش دشــمن 
پناه می برند از پيامدهای 
تلخ اين رفتــار بر حذر 

می داريم
  اين محروميت به حول 
و قوه الهــي دير نخواهد 

پاييد
  آمريكا نتوانسته است 
با ترس يــا فريب جلوی 
پيشــرفت مردم ايران را 

بگيرد
  رفتار دولت نژادپرست 
آمريــكا را محكــوم و از 
حركت مــردم حمايت 

می كنيم
  مــا همــه  ملت های 
مسلمان را برادران خود 

می دانيم
  كمك به فلســطين، 
دلســوزی برای يمن و 
دغدغه مســلمانان زير 
ستم، اهتمام هميشگی 

ما است
  امــت اســالمی، بر 
ســر شــيطان مجّسم، 
آمريكای متجاوز و غّدار 
و سگ زنجيری اش رژيم 
صهيونيســتی، رعدآسا 

فرياد كشد

ديدگاهيادداشت
فريبا خاني؛ سردبير ضميمه دوچرخهحميد رضا اسالمي؛ عضو شوراي سردبيري

زيوري چون قلم از دود جگر بربنديم
خاقاني

8هزار شــماره در 28ســال، مداوم و بي وقفه اما چون رودي كه 
هيچ كس 2روز در آن شنا نتواند كرد. همواره رو به پيش و البته نه 
كه فارغ باشد از خم و پيچ. هشت هزارمين شماره، آدميزاد را به ياد 

روز تولد مي اندازد. مثل 28سالگي و مناسبت هايي از اين دست.
روز تولد آنقدر كه مردمان فكر مي كنند روز مهمي نيست. وقتي 
آدمي يا سازماني يا روزنامه اي متولد مي شود هيچ كس نمي داند 
كه چه مي شود. عاقبت به خير مي شود؟ نام نيكي از او مي ماند؟ 
براي خود برادري، رفيقي، همدمي، عشقي دست وپا مي كند كه 
مشعوِف بودنش باشد يا چون كاه از سر خرمن هستي برمي خيزد 

و مي رود به نيستي؟
روزنامه هايي كه متولد مي شــدند 
بســيار بودند. از ميانه به هر سو به 
روش و نيت ها برخي صافي و بعضي 
صافي نما. اگر همشهري نمي ماند، 
اگر مؤثر و مفيــد نمي بود تولدش 
چه اهميت مي يافت؟ صدمطبوعه 
درآمد كه نماند يا ماند و بي ثمر بود 
يا ثمر خير نداشت و به جز دشمني 
نپراكند. اين است كه روز تولد آنقدر 
كه مردمان فكر مي كنند روز مهمي 
نيســت. هيچ بزرگي »بزرگ«  زاده 
نمي شود. همشهري هم مي شد كه 
روزنامه بزرگ و محبوب و ماندگاري 
نشود. اين ســخن به معناي كم ارج 

بودن كار بانيان و بنيادگذاران هر نهاد و بنيادي ازجمله همشهري 
نيست. دست شان مريزاد كه نيت نيك داشتند و از وقت و جان خود 
مايه گذاشتند. اما همشــهري در روزي يا هفته اي و ماهي خاص 
همشهري نشد. همشــهري به روزها و ماه ها و ساليان همشهري 
شد. چيزي در آن بود كه آن را نگه داشــت، به آن شخصيت داد 
و از همگنان متمايز كرد. اينكه همشهري را محصول كار درست 
در زمان درســت بدانيم، به هيچ روي ارزش مجموعه متنوعي از 
فعاليت هاي خالق، هدفمند و پيگيرانه را كم نمي كند. همشهري 

حاصل جمع 8هزار شماره است.
همشــهري بيش از هر عاملي مديون خبرنگاران، گزارشگران، 
نويسندگان و توليدكنندگان محتواي بصري خود است. همه آنها 
كه پيش از شماره يك كار خود را آغاز كردند، زماني، كوتاه يا بلند، 
در آن قلم زدند و نيت شان اين بود كه زمانه خود را گزارش كنند. 
زبان و نثري پالوده انتخاب كردند و به نيت اصالح نوشتند؛ نه براي 
خوش آمدن و بدآمدن كسي. چشم انداز آنها وسيع بود. دشمني 

نكردند و از ستون و صفحه اي كه در اختيارشان بود نفع همگاني 
را مراد كردند. اگر همشهري از همه آنها كه در اين سال ها بر آن 
وارد شدند و بيرون رفتند بزرگ تر شد به خاطر تشخصي بود كه در 
توليدكنندگان محتواي آن شكل گرفت و همه به سهم خود آن 

تشخص را پاس داشتند.
همشهري فرزند شهرداري تهران است اما فرزندي كه طي 28سال 
بزرگ شده، بلوغ يافته و براي خود شخصيتي معتبر و قابل احترام 
و در عين حال مؤثر دست وپا كرده است. اين شخصيت براي خود 
نام و آوازه اي درخور يافته و صرف نظر از هر عامل بيروني مي تواند 
بزيد، راه بنمايد، تعامل كند و نقش بيافريند. اين فرزند با كمك 
شهرداري تهران راه افتاده اما تاريخچه آن نشان مي دهد كه خيلي 
زود توانسته اســت روي پاي خود بايستد و نه تنها مصرف كننده 

بودجه هاي شهري نباشد كه سودده و ثروتمند شود.
همشهري در بهترين زمان و با بهترين ايده پردازي هاي ممكن 
تأسيس شد. زمينه هاي حضور آن در جامعه و در بين رسانه هاي 
ديگر به خوبي تدارك شــده و به همين دليل به سرعت تبديل 
به يكي از نيازهاي شهري شده اســت. در تمام اين سال ها تنها 
روزنامه اي بوده كه محتــواي تجاري و اقتصادي آن ارزشــي 
همسنگ و گاه بيشتر از محتواي 
معمولي كــه تحريريــه توليد 
مي كرده، داشته است. فراموش 
نكرده ايــم كــه در ســال هاي 
متمادي اقتصاد خرد شــهري 
كار خود را هر صبح با راهنماي 
همشــهري )نيازمندي هــا( 
آغاز مي كرد. چنين ســطحي 
از تأثيرگذاري يــك روزنامه بر 
كسب و كارهاي خرد و اقتصاد 
شهري بعيد است كه در تاريخ 
ايران معاصر مشــابهي داشته 
باشــد. در ســطح بنگاه هــاي 
بزرگ تر نيز براي انتشار آگهي 

شركت هاي بزرگ در صفحات همشهري رقابتي در كار بود.
همشهري در دوره اي موقعيت شهروند ايراني، برخي از مهم ترين 
خواسته ها و نيازهاي او و ارزش هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي 
او را بازتعريف كرد و طبقه متوسط شهري، همشهري خواندن را 
به عنوان وي ژگي خود پذيرفت و حتي به آن باليد. اين آن وجهي از 
روزنامه ماست كه مي خواهيم بماند و اگر جايي تضعيف شده است، 
دوباره تقويت شود. روزنامه ما در كار تدارك براي گرفتن جايگاهي 
مناسب با نام بزرگ خود در عصر رسانه هاي غيركاغذي است. در 
اين مسير با غنا دادن به همشهري آنالين و توليدات چندرسانه اي 
خود پيش آمده اســت و صدچنداِن اين، پيــش خواهد رفت. 
ظرفيت هاي دروني همشهري بســيار و شكوفاكردن آن نيز كار 
مي خواهد و مايه گذاشتني جانانه. در شماره هشت هزارم بچه هاي 
همشهري با خوانندگان وفادار خود براي اعتالي كيفيت، براي 
حضور در دريچه هاي جديد ارتباط و براي بازتاب دادن صداي 

همشهريان، تجديد عهد مي كنند.

گنجشكك اشي مشي مطبوعاتپيمان دوباره

8000
 انتشار روزنامه همشهري از 24 آذر 1371 شروع شده
و حاال با شما به هشت هزارمين شماره رسيده است

 پيروز حناچي؛ شهردار تهران

برخورداری از رســانه های آزاد و 
مستقل كه خود، حرمت اخالق و 
انســانيت را پاس بدارند، از جمله 
اهداف مهم انقالب اسالمی ايران 
در ســال 1357 بــود. تحقق اين 
هدف در 4 دهــه ای كه از پيروزی 
انقالب می گذرد به داليل مختلفی 
- كه مجال بحث آنها در اين مقاله 
نيست- با فراز و نشيب هايی رو به رو 
بوده اســت. امروزه پويايی انقالب 
ما و مرزگــذاری قاطع و صريح آن 
با حكومت های غير مردم ســاالر 
و مرتجــع منطقه، در گرو بســط 
مطبوعات آزاد و وجــود فضاهای 
آزاد و اخالقی گفت وگو و نقد است.

به رغم وجود چنين ضرورت هايی، 
مطبوعــات در ايران همــواره در 
بيش از يك قرنی كه از حضورشان 
در جامعه ايران می گــذرد، برای 
برخورداری همزمــان از »دوام« و 
»تاثيرگذاری« با دشــواری رو به 
رو بوده اند. سخن گفتن از حقايق 
و نقد آرا، مســائل و مشــكالت، 
دســتكم در برخــی حوزه ها در 
كشوری كه مجموعه قواعد برآمده 
از ســنت ها و اقتضائات گوناگون 
سياســت، الزامــات  بســياری را 
پيــش روی روزنامه نــگاران قرار 
می دهد چندان آسان نيست. اين 
الزامات باعث شده اند كه بسياری 
از مطبوعات مــا از ورود به برخی 
حوزه ها صرف نظــر كنند و برخی 
ديگر به واســطه مواجهه با برخی 
تفســيرهای تنگ نظرانه از قانون، 
با مشــكل دوام مواجه شوند. اين 
مســئله به نوبه خود سبب غيبت 
رســانه های تاثيرگذار و مســتقل 
داخلــی در برخــی حوزه هــا و 
يكه تازی رســانه های مغرض در 

فضاهای مجازی شده است.
به هميــن دليل دشــواری حيات 
مطبوعات به خصــوص در ايران با 
رشد چشــمگير فضاهای مجازی 
بيشــتر شــده اســت. فضاهايی 
بالنســبه بی قيد و بندتر كه در آن 
همه قســم حرفــی را می توان زد 
و به ســادگی آن را به سمع و نظر 
مخاطب رساند، نياز به رعايت قواعد 
و حتی شواهد در آنها كمتر است، 
با سهولت بيشتری می توان در آنها 
هيجان ايجاد كرد، پاســخگويی 
حقوقی و قانونی در آن كمرنگ تر 
است و همين مسائل اقبال به آنها 
را در مقايســه با مطبوعات چاپی 
بيشتر می كند. اگر بر اين وضعيت 
دشــواری های اقتصادی و شرايط 
خاص ناشــی از ويــروس كرونا را 
هم اضافــه كنيم، درك شــرايط 
سخت اصحاب مطبوعات در ايران 

برای مان ساده تر می شود.
همه اين دشــواری ها نبايد اجازه 
بدهد كه فراموش  كنيم، مطبوعات 
ركن چهارم دموكراســی اند و ما 
نمی توانيم بــدون مطبوعاتی پويا 
و موثر مسير توســعه پايدار را طی 
كنيم. مطبوعات چشم های نگران 
جامعه مدنی، صــدای مطالبه گر 
افكار عمومی و عامل پويايی حوزه 
عمومی و شــكل گيری فضای نقد 
و گفت وگو هســتند و ضعف آنها 
حتما با ضعف جامعه مدنی همراه 

خواهد بود.
همه ايــن داليل باعث می شــود 
خبر رســيدن روزنامه همشهری 
به هشت هزارمين شــماره خود را 
به رغم همه اين دشواری ها به فال 
نيك بگيريم.بيــش از 2 دهه دوام 
يك روزنامه در شــرايط متالطم 
جامعه ايران خود يك دستاورد مهم 
است. تاسيس روزنامه همشهری 
بی ترديد سبب ساز ايجاد فضايی 
جديد در مطبوعات ايران نه فقط 
در فضای شــهری كه در ســطح 
ملی بوده اســت. تربيت چند نسل 
روزنامه نــگاران حرفه ای جوان در 
دوره های مختلــف در اين روزنامه 
اتفاق افتاده اســت و همشــهری 
توانسته  به رغم بی ثباتی های عرصه 
سياست و دشواری هايی كه به آن 
اشاره شــد، همواره فضايی برای 
فعاليت روزنامه نــگاران حرفه ای، 
تقويــت جامعه مدنــی و پرورش 
روزنامه نگاران جوان باقی بماند. اين 
روزنامه حتمــا يكی از جريان های 
موثر در تقويت آگاهی های سياسی 
و اجتماعی و به خصوص در توسعه 
فهم اجتماعی از مسائل كشور بوده 

است.
ادامه درصفحه17

مطبوعات حرفه ای 
ضامن جامعه مدنی

 از اين روزنامه اي كه شــما مي خوانيد و احيانا دوستش داريد صداي واحدي به گوش 
مي رسد. هر شماره آن ده ها مطلب ريز و درشــت تاليفي و گاه ترجمه اي دارد. ده ها 
نفر با نگرش هاي گوناگون در توليد محتواهاي متنوع آن نقــش دارند اما كماكان از 
آن صداي واحدي به گوش مي رســد. اين صدا، صداي تعلق خاطر به ايران، فرهنگ  
غني آن و خرده فرهنگ هاي گوشــه و كنــار آن و باورهاي عميق ايرانيان اســت. 
صداي متعهدبودن به منافع شــهروندان و پيگيري مشــكالت و خواسته هاي آنان.
 همشهري طي 8000 شماره شكل گرفته، بالغ شــده و كمال يافته است. در اين شكل 

گرفتن و شــدن آدم هاي زيادي از زن و مرد، تازه كار و باتجربــه و پير و جوان نقش 
داشته اند. مي شود در البه الي سطور سياه و رنگي همشهري صداهاي اين تالشگران 
را شنيد كه نواهاي خود را هماهنگ مي كنند تا صداي همشهري را دوستانه، مشفقانه 
و اصالح گرانه بشنويد. در اين شماره با كســاني گفت وگو كرده ايم يا از آنها نوشته اي 
گرفته ايم كه خود در فضاي اجتماعي و رســانه اي كشــورمان صاحب تاثير بوده و 
هستند. اين شماره را در عين حال تقديم مي كنيم به كساني كه در پا گرفتن و باليدن 
همشهري نقش داشــتند و اينك در ميان ما نيســتند. صفحه  هاي 5 تا 14 را بخوانيد.

 عمادالدين قاسمي پناه ، خبرنگار
روز گذشــته با حضور سيدابوالحسن 
رياضــي ،  مديرعامــل مؤسســه 
همشــهري و عباس زارعي هنزكي،  
رئيس پارك علم و فناوري دانشــگاه 
تهران،  يــك تفاهمنامه همكاري در 
پرديس شمالي دانشگاه تهران منعقد 
شــد. اين تفاهمنامه به منظور كمك 
به ايجاد و توسعه كســب و كارهاي 
فناور و نوآور از طريــق ارائه خدمات 
عمومي و تخصصي با ارزش افزوده باال،  
جذب سرمايه گذاري خارجي و ورود 
كارآفرينان و واحدهــاي صنعتي به 

بازارهاي جهاني به امضا رسيد.
رئيس پارك علم و فناوري دانشــگاه 
تهران در اين مراسم با بيان اينكه امروز 
يكي از بهترين روزهاي من است،  در 
گفت وگو با همشهري گفت: روزنامه 
همشهري عالقه مند است كه در دولت 
ديجيتال به ســمت تحول ديجيتال 
حركت و سرمايه گذاري كند. دانشگاه 
تهران هم با تمام نيرو تمايل دارد كه 
اين اتفاق بيفتد. عباس زارعي هنزكي 
ادامه داد: امروز كرونا نشان داد كه تا چه 
حد حركت به سمت دولت الكترونيك،  
فضاها و زيرســاخت هاي الكترونيك،  
در زمينه آموزش،  مســائل فرهنگي،  
اجتماعي و بهداشتي از اهميت شاياني 
برخوردار اســت. به اين ترتيب ،  مثل 
هميشه همشهري مي تواند در ارتباط 
با مــردم از طريق زيرســاخت هاي 
الكترونيكي پيشگام باشد. مديرعامل 
مؤسسه همشهري هم در اين مراسم 
گفت: ازجملــه مهم ترين موضوعاتي 
كــه در ايــن تفاهمنامــه از اهميت 
كليدي برخوردار اســت،  راه اندازي 
شعبه تخصصي پارك فناوري دانشگاه 
تهران در قالب مركز نوآوري رسانه اي 

همشهري خواهد بود.
ادامه در صفحه4

با امضاي تفاهمنامه  بين همشهري و 
پارك فناوري دانشگاه تهران

تاسيس مركز  نوآوري 
 رسانه همشهري

كليد خورد

سردبيران و معاونان روزنامه ها و مجله هاي مهم كشور 
از همشهري مي گويند

يك رقيب بزرگ
با استادان علوم ارتباطات و روزنامه نگاري درباره 

روزنامه همشهري 

نقد عمر شيرين

همشهري بيش از هر عاملي مديون 
خبرنگاران، گزارشگران، نويسندگان 
و توليدكنندگان محتواي بصري خود 
است. همه آنها كه پيش از شماره يك 
كار خود را آغاز كردند، زماني، كوتاه 
يا بلند، در آن قلم زدند و نيت شــان 
اين بود كه زمانه خود را گزارش كنند

حضور نويسندگان و روزنامه نگاران 
كاربلد بــه هفته نامه دوچرخه رونق 
داد. دوچرخه در اين سال ها 13دوره  
انتخــاب »خبرنگار افتخــاري« را 
برگزار كرد. 2424خبرنگار افتخاري 
را تربيت كرد. پس ســهم مهمي در 
تربيت روزنامه نگاران نوجوان داشت

 نويسندگان و چهره هاي فرهنگي از همشهري 
و اندوخته هاي ادبي  اش مي گويند

اثرگذار به وسعت ايران
 بررسي »اولين ها«ي تاريخ مطبوعات كشور كه

با انتشار روزنامه همشهري به وجود آمدند

كلكسيون اولين ها اينجاست

صفحه2

شماره با مردم
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حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي 
به  مناســبت ايام حج بــا تأكيد بر رهبری

وحــدت امــت اســامي در برابر 
آمريكاي متجاوز و رژيم صهيونيستي و همچنين 
لــزوم اهتمام به »كمــك به فلســطين مظلوم، 
دلســوزي براي پيكــر مجروح يمــن و دغدغه 
مسلمانان زير ســتم در هر نقطه جهان«، سران 
برخي كشورهاي اسامي را كه براي سود شخصي 
چند روزه با رژيم غاصب صهيونيســتي دســت 
دوســتي مي دهند به پرهيز از اين رفتار ذلت بار 
نصيحت و درخصوص حضور آمريكا در منطقه و 
حوادث جاري در آمريكا خاطرنشان كردند: حضور 
آمريكا در غرب آســيا را به زيــان ملت هاي اين 
منطقه و موجب ناامنــي و ويراني و عقب ماندگي 
كشــورها مي دانيم. در قضاياي كنوني آمريكا و 
حركت ضد  تبعيض نژادي در آن هم، موضع قاطع 
ما جانبــداري از مــردم و محكوم كــردن رفتار 

قساوت آميز دولت نژادپرست آن كشور است.
به گزارش پايگاه اطاع رســانی دفتر مقام معظم 
رهبری، متن پيام رهبر معظم انقاب اسامي به 

اين شرح است:
بسماهللالرحمنالرحيم

والحمدهللربالعالمينوصلياهللعليمحمد
وآلهالطاهرينوصحبهالمنتجبين
ومنتَِبَعُهمبِاحساٍنالييومالدين

موســم حج كه همواره موسم احســاس عزت و 
عظمت و شــكفتگي جهان اســام بود، امسال 
دســتخوش اندوه و حســرت مؤمنان و مبتا به 
احســاس فراق و ناكامي مشــتاقان است. دل ها 
از غربت كعبه احســاس غربــت مي كند و لبيك 

جداماندگان با اشك و آه در هم مي آميزد.
اين محروميــت، كوتاه مدت اســت و به حول و 
قوه الهي دير نخواهد پاييد، لكن درس آن كه قدر 
دانستن نعمت بزرگ حج است بايد ماندگار شود 
و ما را از غفلت برهانــد. رمز عظمت و قدرت امت 
اسام در جمع فراگير و متنوع مؤمنان در حريم 
كعبه و حرم پيامبر صلي اهلل عليه و آله و ائمه  بقيع 
عليهم السام را امسال بايد بيش از هميشه حس 

كنيم و در آن بينديشيم.
حج، فريضه  اي بي مانند اســت؛ گل صد برگ در 
ميان فرائض اسامي است؛ گويي همه  جوانب مهم 
فردي و اجتماعي، و زميني و آسماني، و تاريخي و 

جهاني دين، قرار است در آن مرور شود.
معنويــت در آن هســت، ولي بــدون انــزوا و 
گوشه نشيني و خلوت گزيني. اجتماع در آن هست، 
ولي بــه دور از درگيري و بدگويــي و بدخواهي. 
ازســويي حظ روحي از مناجــات و ابتهال و ذكر 
الهي، و از سوي ديگر پيوند اُنس و ارتباط مردمي.

حاجي با يك چشــم پيوند ديرين خود با تاريخ، 
با ابراهيم و اســماعيل و هاجر، با رســول خدا در 
هنــگام ورود پيروزمندانه به مســجدالحرام، و با 
خيل مؤمنان صدر اول را مي نگرد، و با چشــمي 
ديگر انبوه مؤمنان هم روزگار خود را كه هركدام 
مي توانند دستي براي همياري و اعتصام جمعي به 

حبل اهلل باشند.
تدبر و انديشــيدن در پديده  حــج، حج گزار را به 
اين باور قطعي مي رساند كه بسياري از آرمان ها 
و آرزوهاي دين براي بشــريت، بدون هم افزايي 
و همدلي و همكاري مجموعه دينــداران، به بار 
نمي نشيند، و با پيدايش اين همدلي و همكاري، 
كيد معاندان و دشمنان، مشكل مهمي بر سر اين 

راه پديد نمي آورد.
حج، رزمايش قدرت در برابر مستكبراني است كه 
كانون فســاد و ظلم و ضعيف كشي و غارتگري اند 
و امروز جســم و جان امت اسامي از ستمگري و 
خباثت آنان آزرده و خون آلود است. حج، نمايش 

توانايي هاي سخت و نرم امت است.
اين، طبيعت حج و روح حج و بخشي از مهم ترين 
هدف هاي حج اســت، اين همان اســت كه امام 
راحل خميني كبير، آن را حج ابراهيمي ناميد، و 
اين همان است كه اگر متوليان امر حج كه خود را 
خادم حرمين مي نامند، صادقانه به آن گردن نهند 
و به جاي خشــنودي دولت آمريكا، رضاي الهي 
را برگزينند، مي تواند مشــكات بزرگي از جهان 

اسام را حل كند.
امروز مانند هميشه- و بيش از هميشه- مصلحت 
الزامي امت اسامي، در وحدت است؛ وحدتي كه يد 
واحده در برابر تهديدها و دشمني ها پديد  آورد و بر 
سر شيطان مجسم، آمريكاي متجاوز و غدار و سگ 
زنجيري اش رژيم صهيونيستي، رعدآسا فرياد كشد 

و در برابر زورگويي ها شجاعانه سينه سپر كند.
اين معني فرمان الهي است كه فرمود: َواْعَتِصُموا 

ُقوا... بَِحْبلِ اهلل َجِميًعا َوَل تََفرَّ
اُء  قرآن حكيم، امت اسامي را در چهارچوب أَِشدَّ
اِر ُرَحَماُء بَيَنُهــْم معرفي مي كند، و از او  َعلَي الْكفَّ
َِّذيَن َظلَُموا، َولَن يْجَعلَ اهلل  وظيفه : َوَل تَْركُنوا إِلَي ال
َة الْكْفِر و  لِلْكافِِريَن َعلَي الُْمْؤِمِنيَن َسِبيًا، َفَقاتُِلوا أَئِمَّ
َل تَتَِّخُذوا َعُدِوّي َوَعُدوَّكْم أَْولِياَء را مي طلبد، و براي 
اينكه دشمن را مشخص كند، حكم: ل يْنَهاكمُ اهلل 
يِن َولَْم يْخِرُجوكم  َِّذيَن لَْم يَقاتُِلوكــْم فِي الِدّ َعِن ال

ِمّن ِدياِركْم... صادر مي فرمايد.
اين فرمان هاي مهم و سرنوشت ساز هرگز نبايد از 
منظومه  فكري و ارزشي ما مسلمانان جدامانده و 

به دست فراموشي سپرده شود.
امروز بيش از هميشــه زمينه  اين تحول اساسي 
در دسترس اّمت و نخبگان دلسوز و صاح انديش 
آن است. امروز بيداري اســامي به معني توجه 
نخبگان و جوانان مسلمان به دارايي هاي معرفتي 
و معنوي خود يك حقيقت انكارنشــدني است. 
امروز ليبراليســم و كمونيســم كه در 100سال 
پيش و 50سال پيش برجسته ترين ارمغان هاي 
تمدن غرب شمرده مي شد، به كلي از جلوه افتاده 
و عيوب درمان ناپذير آنها آشكار شده است. نظام 
مبتني بر آن يك فروپاشيد و نظام مبتني بر اين 
ديگري هم درگير بحران هاي عميق و در شــرف 

فروپاشي است.
امروز نه فقط الگوي فرهنگي غرب- كه از آغاز هم با 
وقاحت و رسوايي پا به ميدان گذاشت- بلكه حتي 
الگوي سياســي و اقتصادي آن يعني دمكراسي 
پول محور و سرمايه داري طبقاتي و تبعيض آميز 
هم ناكارآمدي و فســادانگيزي خود را نشان داده 

است.
امروز كم نيســتند نخبگاني در جهان اسام كه 
با گردن برافراشــته و باافتخار و سربلندي، همه  
ادعاهاي معرفتــي و تمدني غــرب را به چالش 
مي كشــند و جايگزين هاي اسامي را با صراحت 
نشان مي دهند. امروز حتي برخي متفكران غربي 
كه پيش از اين، ليبراليسم را مغرورانه، پايان تاريخ 
معرفي مي كردند، به ناچار آن ادعا را پس گرفته و 
به سرگرداني نظري و عملي خود اعتراف مي كنند.

نگاهي به خيابان هاي آمريكا، به رفتار دولتمردان 
آمريكا با مردم خود، به دره عميق فاصله  طبقاتي 
در آن كشــور، به حقارت و باهت كســاني كه 
بــراي مديريت آن كشــور انتخاب شــده اند، به 
تبعيض نژادي هولناك در آن، به قســاوت مأمور 
موظــف آن كه يــك غيرمجــرم را در خيابان با 
خونسردي و در برابر چشــم رهگذران با شكنجه 
به قتل مي رساند، عمق بحران اخاقي و اجتماعي 
تمدن غربي و اعوجاج و بطان فلسفه سياسي و 

اقتصادي آن را آشكار مي كند.
رفتار آمريكا با ملت هاي ضعيف، نسخه  بزرگ شده  
رفتار آن پليس اســت كه زانوي خود را بر گردن 

يك سياهپوســت بي دفاع گذاشت و آنقدر فشرد 
تا جان داد.

دولت هاي ديگر غربي هم هر يك به اندازه  وســع 
و امكان خــود نمونه هاي ديگــر از اين وضعيت 

فاجعه بارند.
حج ابراهيمي پديده  شكوهمند اسام در برابر اين 
جاهليت مدرن اســت؛ دعوت به اسام و نمايش 
نمادين زيست جامعه اســامي است. جامعه  اي 
كه در آن همزيستي مؤمنان، در حركتي پيوسته، 
بر گرد محور توحيد، برترين نشــانه است؛ دوري 
از تنازع و تعــارض، دوري از تبعيض و امتيازات 
اشرافي، دوري از فساد و آلودگي، شرط لزم است؛ 
رمي شيطان و برائت از مشــركان و آميختگي با 
فرودستان و كمك به مســتمندان و برافراشتن 
شعائر اهل ايمان، در شــمار وظايف اصلي است؛ 
و دســت يافتن به منافع و مصالح عمومي همراه 
با ياد خدا و شــكر او و بندگي او هدف هاي مياني 

و نهايي است.
اين تصوير اجمالي از جامعه  اسامي در آيينه  حج 
ابراهيمي است، و مقايســه  آن با واقعيت جوامع 
غربي پر ادعا، دل هر مســلمان بــا همت را لبريز 
از شوق به تاش و مبارزه براي رسيدن به چنين 

جامعه  اي مي سازد.
ما مردم ايران به هدايت و رهبــري امام خميني 
كبير، با چنين شوقي قدم در راه گذاشتيم و موفق 
شــديم. ادعا نمي كنيم كه توانسته ايم آنچه را كه 
مي شناســيم و دوســت مي داريم يكسره تحقق 
بخشــيم، ولي ادعا مي كنيم كه در اين راه بسي 
پيش رفته و موانع بسياري را از سر راه برداشته ايم. 
به بركت اعتماد به وعده هاي قرآني، گام ما استوار 
مانده اســت. بزرگ ترين شــيطان راهزن و غدار 
اين زمان يعني رژيم آمريكا نتوانســته است ما را 
بترساند يا مغلوب مكر و فريب خود كند، يا جلوی 

پيشرفت مادي و معنوي ما را بگيرد.
ما همه  ملت هاي مسلمان را برادران خود مي دانيم، 
و با غيرمســلماناني كه در جبهه  معــارض وارد 
نشــده اند با نيكي و عدالت رفتار مي كنيم. غم و 
گرفتاري جوامع مسلمان را گرفتاري خود به شمار 
مي آوريم و براي عاج آن تاش مي كنيم. كمك به 
فلسطين مظلوم، دلسوزي براي پيكر مجروح يمن 
و دغدغه مسلمانان زير ستم در هر نقطه جهان را 

اهتمام هميشگي خود قرار مي دهيم.
نصيحت به سران برخي كشــورهاي مسلمان را 
وظيفه مي دانيم؛ دولتمرداني كه به جاي تكيه به 
برادر مسلمان خود، به آغوش دشمن پناه مي برند 
و براي سود شخصي چند روزه، تحقير و زورگويي 
دشمن را تحمل مي كنند و چوب حراج به عزت و 
اســتقال ملت خود مي زنند. آنان كه بقاي رژيم 
غاصب و ظالم صهيونيست را مي پذيرند و پنهان 
و آشكار دست دوستي به آنان مي دهند. اينان را 
نصيحت مي كنيم و از پيامدهاي تلخ اين رفتار بر 

حذر مي داريم.
حضور آمريــكا در منطقه غرب آســيا را به زيان 
ملت هاي اين منطقه و موجــب ناامني و ويراني و 
عقب ماندگي كشورها مي دانيم. در قضاياي كنوني 
آمريــكا و حركت ضد تبعيض نــژادي در آن هم، 
موضع قاطع ما جانبداري از مردم و محكوم كردن 
رفتار قساوت آميز دولت نژادپرست آن كشور است.
در پايان با ســام و صلوات به حضــرت بقيه اهلل 
ارواحنا فداه، ياد امام راحل را گرامي مي دارم و به 
ارواح طيبه  شهيدان درود مي فرستم و حج ايمن 
و مقبول و مبارك را در آينــده نزديك براي امت 

اسامي از خداوند متعال مسئلت مي كنم.
والسالمعليعباداهللالصالحين
سيدعليخامنهاي
۷مرداد۱۳۹۹

پيام رهبر معظم انقاب به مناسبت ايام حج:

دلهاازغربتكعبهاحساسغربتميكند
گزارش

كنايه هاي رئيس جمهور به تاش آمريكا براي تمديد 
تحريم هاي تسليحاتي ايران 

گداييبرايقطعنامهعليهايران
رئيس جمهور در جلسه چهارشنبه هيأت دولت ايجاد شايعات روزمره 
در ميان مردم را راه سوم دشمن پس از شكست فشارهاي اقتصادي 
و ايجاد اختاف و تفرقه در كشــور دانست و گفت: »هر جمله اي يك 
مســئولي بيان مي كند، يكي ديگر يك كلمه آن را كم و يك كلمه را 
زياد مي كند؛ بعد مردم را نگران مي كند. آن يكي مي گويد اصا اينها 
مي خواهند  ماه محرم كل عزاداري امام حسين)ع( را تعطيل كنند، آن 
يكي مي گويد  ماه محرم اينها مي خواهند كه عزاداري خيلي وسيع تر 
از سال هاي پيش باشد، آن يكي مي گويد كرونا شايع مي شود، آن يكي 
مي گويد دين از بين مي رود، آن يكي مي گويد سامتي از بين مي رود، 
جلوي اين شايعات و حرف هاي ناروا را بايد گرفت و متأسفانه گاهي 
مي بينيم برخي از دوستان هم حرف را گوش نمي كنند و درست لمس 

نمي كنند و نقل و بيان مي كنند.«
براساس گزارش پايگاه اطاع رساني رياست جمهوري، حسن روحاني 
با تأكيد بر اينكه برنامه هاي عيد قربان، روز عرفه و روز عيد غدير خم تا 
ايام محرم الحرام مقيد به چارچوب پروتكل بهداشتي برگزار مي شود، 
افزود: »پروتكل بهداشتي اگر مي گويد نبايد اجتماع باشد، نبايد باشد؛ 
يعني در يك جا تراكم جمعيت نباشد. اگر مي گويد فاصله، بايد فاصله 
باشد. اگر مي گويد ماسك، بايد ماسك باشد. اگر مي گويد نوشيدني 
نبايد استفاده بشود، نبايد استفاده شــود. اگر مي گويد روزهاي عزا 
به جاي 20روز بايد 3 يا 4روز باشد، بايد گوش كنند. اگر گفتند ساعت 
عزاداري به جاي 7ساعت از 2ساعت نبايد بيشتر باشد، بايد گوش كنند؛ 
همه اينها در پروتكل نوشته شده است، الن مشخص است كه عزاداري 

 ماه محرم چگونه است.«
روحاني همچنيــن در بخش ديگري از ســخنان خود با اشــاره به 
تاش هاي آمريكا براي تصويب قطعنامه عليــه ايران و جلوگيري از 
اجراي قطعنامه2231 شوراي امنيت مبني بر حق ايران براي خريد 
و فروش تسليحات گفت: »يك كار ديگر شروع كردند و آن اينكه به 
مجامع بين المللي بيايند و يك قطعنامه عليه ما تصويب كنند؛ بيايند 
به مجامع بين المللي و نگذارند به حقوقي كه در توافق هســته اي در 
قطعنامه2231 به دست آورده ايم و آن پايان تحريم تسليحاتي است، 
برسيم. دنبال قطعنامه از اينجا و آنجا گدايي مي كنند، به شرق و غرب 
مي روند، در برابر يكي خم مي شوند و براي آن يكي خم مي شوند، صبح 
تا شب مثل دلل از كاخ سفيد راه افتاده اند از اين كشور به آن كشور، 
با اين تلفن بــا آن تلفن، و تا امروز الحمدهلل هيچ موفقيتي به دســت 
نياورده اند. البته اگر هم روزي موفق شوند ما پاسخ بسيار قاطعي به آنها 
مي دهيم. اينها هم الن به نظر من ديگر كم كم به سمت يأس مي روند.« 
اشاره روحاني به سفرهاي برايان هوك، نماينده ويژه ايالت متحده در 
امور ايران براي مذاكره درخصوص تمديد تحريم تسليحاتي ايران بود.

روحاني همچنين با اشاره به ايجاد مزاحمت دوم مردادماه جنگنده هاي 
آمريكايي براي يك هواپيماي مسافربري تهران به مقصد بيروت گفت: 
»كسي كه جنگنده مي فرســتد كنار يك هواپيماي مسافربري، كاِر 
تروريستي هوايي انجام داده و به عنوان يك تروريست بايد با او برخورد 
شــود؛ ايكائو بايد با او برخورد كند، شــوراي امنيت بايد با او برخورد 
كند، كشورها بايد برخورد كنند. اين شيطنت ها و بازي ها همه براي 
اين است كه در برابر ايران شكست خورده اند؛ يعني راه اول، راه دوم و 
راه سوم را رفتند و شكست خوردند، و ما در اينجا به سردمداران كاخ 
سفيد مي گوييم يك راه بيشتر در برابر ايران براي شما وجود ندارد و آن 
اجراي حق، قانون، توافق و مقررات و جبران خسارت هايي است كه به 
مردم وارد كرده ايد. شما راه دومي نداريد؛ اگر فكر مي كنيد ملت ايران 
در برابر فشار و در برابر شيطنت هاي شما، به شما تواضع خواهد كرد، 
اشتباه كرده ايد. اگر فكر مي كنيد ما از حقوق خود دست برمي داريم، 
دست برنمي داريم. اگر فكر مي كنيد مردم ما را مأيوس مي كنيد، مردم 

ما مأيوس نمي شوند.«

اتاقارزيياگردنهاخذرشوه؟!
نماينده دادستان خطاب به متهم گفت كه او محل كار خود را به گردنه 

اخذ رشوه از كارگزاران ارزی تبديل كرده بود
چهارمين جلسه رسيدگي به پرونده برخي از 

مديران ســابق بانك مركزي، روز گذشته به قضايی
رياست قاضي مســعودي مقام برگزار شد. اين 
جلسه از دادگاه، به دفاعيات متهم محسن صالحي و پرسش و 
پاسخ ميان اين متهم، قاضي و نماينده دادستان گذشت. اين 
پرونده داراي 28متهم اســت كه اتهام مشــترك همه آنها 
دريافت و پرداخت رشوه است. محسن صالحي و سيدرسول 
سجاد 2مدير ســابق بانك مركزي متهم به دريافت رشوه از 
كارگزاران بانك مركزي و فعالن بازار ارز هستند. هزاران سكه، 
ميلياردها تومان، ده ها هزار دلر و خودروي BMW بخشي از 

رشوه هاي پرداخت شده به اين 2متهم است.
به گزارش ميــزان، در بخشــي از جلســه دادگاه، نماينده 
دادستان درباره دريافت رشوه 3 ميليارد و ۶00 ميليون توماني 
صالحي از متهم حسين زاده، گفت: صالحي اتاق معامله ارزي 
»ديلينگ روم« را گردنه اخذ وجــوه از كارگزاران ارزي كرده 
بود . نماينده دادستان ادامه داد: حسين زاده اظهار كرده است 
تغيير نرخ ارز به نفع ما بود و صالحي اين اقدام را انجام مي داد.

در ادامه اين جلســه دادگاه متهم صالحي مدعي شد: تمام 
كارگزاري ها مي خواستند من را براي خودشان داشته باشند. 
من به فكر دريافت ســكه و ماشــين و اينجور موارد نبودم و 

مي خواستم از علم خودم اســتفاده كنم، سهام بخرم و از آن 
سود بگيرم.

قاضي اين اظهــارات را غيرقابل پذيرش دانســت و نماينده 
دادستان نيز خطاب به متهم گفت: صالحي مي گويد كارگزاران 
بانك مركزي مي خواســتند من را براي خــود حفظ كنند. 
خب، سؤال اين اســت كه آقاي صالحي مي خواستيد براي 
آن كارگزاران چه كار كنيد؟ چرا آن كارگزاران به شــما پول 
مي دادند كه براي آنها ســهام بخريد؟ شما كه خودتان امروز 

گفتيد متخصص بورس نيستيد.
متهم صالحي كه بخشي از رشــوه هاي دريافتي را در قالب 
سرمايه گذاري در بورس به نام رشوه دهندگان انجام مي داده 
است، در بخشــي از دفاعيات خود مدعي شد: »به من خانه 
در خيابان فرشته و بنز  اس500 پيشنهاد شد، اما من به اين 
كارگزاران مي گفتم كه به جاي اين كار ها به من پول بدهند 
تا برايشان در بورس كه هيچ ارتباطي به بانك مركزي ندارد، 
سهام خريد و فروش كنم و 40 درصد ســود ناشي از آن را به 

من بدهند.«
قاضي خطاب به متهم صالحي گفت: تفاوت خانه در خيابان 
فرشته با اين 40 درصد ســودي كه از كارگزاران درخواست 
مي كرديد، چه بود؟ متهم صالحي گفت: تفاوتش در اين بود 

كه آن 40 درصد هيچ ربطي به ارز نداشت.
در ادامه جلسه دادگاه نماينده دادستان گفت: صالحي مي گويد 
كه به من خانه در خيابان فرشته و بنز اس 500 پيشنهاد كردند 
و من نپذيرفتم. بله آقاي صالحي شما نپذيرفتيد، اما »بي ام و 
730« را گرفتيد؛ آقاي صالحي شما در جلسات سابق گفتيد 
كارگزاران به ســبب تخصص من نزد من مي آمدند، اما امروز 
گفتيد كه كارگزاران مي خواستند من را حفظ كنند؛ بالخره 
معلوم نشد كارگزاران مي خواستند شما را به عنوان مسئول 
اتاق معامات ارزي حفظ كنند يا اينكه صرفا به سبب تخصص 

شما نزد شما مي آمدند؟

  بزرگ ترين شيطان نتوانسته ما را مغلوب مكر خود كند
  ما همه  ملت هاي مسلمان را برادران خود مي دانيم

  دولتمرداني را كه به جاي تكيه به برادر مسلمان خود، به آغوش دشمن پناه مي برند از 
پيامدهاي تلخ اين رفتار بر حذر مي داريم

شليك موشك هاي زيرزميني سپاه، 
پس از شهر موشكي و پرتاب نخستين دفاعی

ماهواره هوافضاي ســپاه، ســومين 
دستاورد عمده نظامي آنها طي سال هاي اخير بوده 
است. دومين روز از مرحله اصلي و نهايي رزمايش 
پيامبر اعظم)ص(14ســپاه با پرتاب موشك هاي 
بالستيك اين نيرو از دل زمين، جديد و اعجاب انگيز 
بود. نيروي دريايي و هوافضاي سپاه روز سه شنبه هم 
توانسته بودند با انهدام اسكورت ها و پل فرماندهي 
يك ناوماكت آمريكايــي در خليج فارس، رزمايش 
پيامبر اعظم)ص(14را در كانون توجه  رسانه هاي 

داخلي و خارجي قرار دهند.
 اين رزمايش در منطقه عمومي خليج فارس و تنگه 
هرمز برگزار شد. براســاس گزارش روابط عمومي 
سپاه، دستاورد مهم هوافضاي سپاه در اين مرحله 
از رزمايش كه صبح چهارشــنبه 8مردادماه براي 
نخستين بار در جهان صورت پذيرفت، شليك موفق 
موشك هاي بالستيك از اعماق زمين به صورت كامًا 
استتار شــده بود كه اين دســتاورد مهم مي تواند 
ســازمان هاي اطاعاتي دشــمن را در خطاهاي 
محاسباتي رويارويي احتمالي با چالش هاي جدي 
مواجه كند. سرتيپ اميرعلي حاجي زاده، فرمانده 
هوافضاي ســپاه در توصيف خود از دستاورد ويژه 
ســپاه در اين عمليات گفت: »در رزمايش پيامبر 
اعظم)ص( 14بدون استفاده از سكوها و تجهيزات 
مرسوم، موشك هاي مدفون شده زمين را شكافتند 
و اهــداف از پيش تعيين شــده را بــا دقت باليي 
مورد اصابت قرار داده و منهــدم كردند.« او افزود: 
»با مجموعــه امكاناتي كه امــروز در اختيار داريم 
مي توانيم هرگونه هدف متخاصم را در هر نقطه از 
منطقه خليج فارس، دريــاي عمان و اقيانوس هند 

مورد هدف قرار دهيم.« 
در مرحلــه نهايــي رزمايــش ســپاه همچنين 
هواپيماهاي ســوخو 22 نيروي هوافضاي ســپاه 
مواضع از پيش تعيين شــده در جزيره فاروران را 
به وســيله بمب هاي بالدار مورد هدف قرار دادند. 
اجراي عمليات رزم موشكي موفق با شليك 2 فروند 
موشــك زمين به زمين هرمز و فاتح و يك فروند 

موشك بالستيك به سمت اهداف معين، همچنين 
اجراي آتش پدافند هوايي نقطه اي در اين مرحله از 

رزمايش با موفقيت به انجام رسيد.

موشكبالستيكجديد
براساس گزارش فارس، يكي ديگر از دستاوردهاي 
موشكي سپاه در اين رزمايش در تصاوير منتشر شده 
از رزمايش پيامبر اعظم 14 سپاه پاسداران انقاب 
اسامي، يك موشك بالســتيك جديد كه پيش از 
اين ديده نشــده بود به نمايش در آمده است. اين 
موشك سوخت جامد كه به نظر مي رسد از خانواده 
موشك هاي فاتح باشــد، از درون كپسول شليك 
مي شود كه براي نخستين بار است بالستيك هاي 
ايراني از چنين لنچري استفاده مي كنند. همچنين 
براساس تصاوير، اين موشــك پس از شليك، يك 
هدف زميني را كه به شكل رادار مربوط به سامانه 
تاد و پاتريوت است با دقت زياد مورد اصابت قرار داد.

وحشتدرپايگاههايآمريكا
نيروي دريايي ايالت متحده آمريكا روز سه شنبه 
در واكنش به رزمايش پيامبر اعظم 14اين رزمايش 
دريايي سپاه پاســداران را اقدامي »غيرمسئولنه 
و بدون ماحظه« خوانده بود. ربــكا ريباريچ، يك 
ســخنگوي ناوگان پنجم نيروي دريايي آمريكا، به 
خبرگزاري فرانســه گفت: ما مي دانيم كه رزمايش 
ايران  شــامل حمله به يك ماكت نــاو هواپيمابر 
غيرمتحرك اســت. هرچند ما هميشــه اين نوع 
رفتارهاي غيرمســئولنه و بــدون ماحظه ايران 
در مجاورت آبراه هاي شــلوغ بين المللي را زيرنظر 
داريم، اين رزمايــش باعث اختــال در عمليات 
ائتاف در منطقه نشــده و هيچ تأثيري بر جريان 
آزاد تجــارت در تنگه هرمز و آب هــاي مجاور آن 
نــدارد. در همين حــال، گزارش هايي درخصوص 
آماده باش و رفتن به پناهگاه نيروهاي آمريكايي در 
قطر و امارات در جريان رزمايش سپاه منتشر شد. 
لوكاس تاملينسون، خبرنگار »فاكس نيوز« گفته 
بود: نيروهاي آمريكايي در پايگاه هاي قطر و امارات 

به حالت آماده  باش درآمدند.

سردار حاجي  زاده: با مجموعه امكاناتي كه امروز در اختيار داريم مي توانيم هرگونه هدف 
متخاصم را در هر نقطه از منطقه خليج فارس، درياي عمان و اقيانوس هند مورد هدف قرار دهيم

شليكبالستيكهاازاعماقزمين

منتظراقداماتكرهجنوبيهستيم
سخنگوي وزارت امور خارجه درباره 
ادعــاي خبرگزاري يونهــاپ درباره 
گفت وگوي ويدئوكنفرانسي مقامات 
ايران و كره جنوبي درباره خريد دارو 
و تجهيزات پزشــكي، به ايرنا گفت: 
به اندازه كافــي از كره جنوبي وعده 
شــنيده ايم؛ بنابراين فقــط منتظر 
اقدامات ملموس و برجسته هستيم. 

علي ربيعي، ســخنگوي دولت از بدهي 8ميليارد دلري كره جنوبي به ايران خبر داده بود. 
عباس موسوي اما با بيان اينكه كسي در ايران منتظر محموله نيم ميليون يا 2ميليون دلري 
نيست، تصريح كرده: »اميدواريم مقامات كره اي حجم منابع مالي مردم ايران در اين كشور و 
نبود هيچ منع قانوني براي تجارت با ايران را به ياد داشته باشند.« دولت كره جنوبي به بهانه 

تحريم هاي آمريكا از بازگشت پول نفت ايران سر  باز مي زند.

هيچمديريازاجرايقانونمستثنينيست
رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه هيچ 
دســتگاه و مديري از اجــراي قانون 
مستثنی نيست، افزود: گاهي برخي 
مديران اجرايــي به احــكام ديوان 
اعتراض دارند كــه مي توانند آن را از 
مسير قانوني پيگيري كنند، ولي كسي 
حق ندارد به اين بهانه در مقابل رأي 
مرجع صالح قضايي بايستد و بايد با 

افراد مستنكف، طبق قانون و ضوابط برخورد شود. به گزارش ميزان، ابراهيم رئيسي با حضور 
در جلســه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري همچنين بر لزوم شفافيت عملكرد و برخورد 
با فســاد درون مجموعه ديوان عدالت تأكيد كرد و گفت: قلمي كه در دست شماست كار ها 
مي كند، هرگونه روابط ناســالم درون مجموعه قضايي به اعتبار، تاش و آراي صادره ضربه 

مي زند و بايد مضر تلقي شده و با آن برخورد كرد.
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   چه مشاغلي بايد از شهرها خارج شوند؟
برابر آيين نامه ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري واحدهايي ازجمله آبكاري و تعمير 
و ساخت طال، رنگ كوره اي، تعمير خودرو، سنگبري و سنگ كوبي، دامداري، مرغداري و انبار 
و بسته بندي مواد شيميايي، توليد كاشي و سراميك، لوله سيماني، توليد گچ و آهك، پايانه 
باربري، مراكز اوراق خودرو و آجرپزي ازجمله مشاغلي هستند كه به دليل آلودگي و مزاحمت 
يا شرايط ناايمن موظف به تعطيلي يا انتقال قطعي به خارج از شهر يا به شهرك هاي صنعتي، 

مجتمع هاي صنفي مجاز و شهرك هاي كشاورزي هستند. 

 شــبكه حمل ونقل عمومي 
در گزارش تا كنــون  پايتخــت 

منطقه22 توسعه چنداني 
نيافته است و رفت وآمد در شمال غربي شهر 
بيشتر با تكيه بر خودرو هاي شخصي انجام 
مي شــود. شــبكه مترو نيز اين منطقه را 
پوشش نمي دهد، اما خط10 مترو و پس از 
آن گسترش 2خط ديگر، مي تواند بخشي از 
اين مشكل را حل كند؛ نيازي كه با بهره از 
ظرفيت هاي مالي منطقه به تامين نزديك 
مي شــود و به همين منظور تفاهمنامه اي 
امضا شــد. به گزارش همشهري، شهردار 
منطقه22 در مراســم امضای تفاهمنامه 

تامين منابع مالي بــراي احداث خط10 
مترو، گفت: »از برنامه 5ســاله اول كشور 
موضوع حمل ونقل عمومي مورد توجه قرار 
داشته است كه سهم حمل ونقل عمومي در 
رفت وآمد هاي شهري 75درصد باشد، ولي 
هم اكنون اين سهم 49درصد است و در اين 
ميان حمل ونقل عمومي منطقه22 سهم 

پايين تري نسبت به ساير مناطق دارد.«
علي نوذرپور افزود: »در اين سال ها قوانين 
متعددي براي حوزه حمل ونقل نوشته شده 
اســت. در دولت اول اصالحات، در حوزه 
اتوبوســراني اتفاق خوبي افتاد و قريب به 
38درصد ناوگان اتوبوسراني كشور نوسازي 
و بالغ بر 20هزار دستگاه اتوبوس در دوره 
5ساله وارد ناوگان اتوبوسراني كشور شد.«

وي تصريح كرد: »در دولت دوم اصالحات، 

سيســتم حمل ونقل ريلي كه در تهران و 
مشهد بود به 8شــهر افزايش پيدا كرد. در 
دولت بعدي بحث مونوريل مطرح شد كه 
طرح اشــتباهي بــود و در دوره اول آقاي 
روحاني اين طرح دوباره بــه مترو تبديل 
شد. امروز 9شهر و كالنشهر كشور داراي 
سيســتم حمل ونقل ريلي هســتند، اما 
متأسفانه در يك دهه اخير سهم دولت در 
اين حوزه كاهش پيدا كرده است و دولت 
نقش خود را در تامين منابع براي نوسازي 
و توسعه حمل ونقل عمومي پرداخت نكرده 
است.« شــهردار منطقه22 گفت: »دولت 
مكلف شــده بود كه 50درصد هزينه هاي 
ســاخت مترو را بپردازد، اما اين موضوع 
حداقل در تهران محقق نشــده است و در 
تهران كمتر از 30درصد از موظفي خود را 

انجام داده است.«
نوذرپور با اشاره به موضوع طرح تفصيلي 
ويژه منطقه22 گفت: »مهم ترين مسئله در 
منطقه تعيين تكليف حوزه شهرسازي بود 
كه در طرح تفصيلي ويژه منطقه22 مبتني 
بر ســاختار حمل ونقل عمومي طراحي و 

تصويب شده است.«
نوذرپور درباره تاميــن منابع مالي اجراي 
طرح احداث خط 10 متــرو گفت: »براي 
اجراي اين طرح بحث تامين مالي از اهميت 
زيادي برخوردار اســت. از آنجا كه دولت 

سهم كمتري در ايجاد و توسعه حمل ونقل 
ريلي داشته و دارد بايد از منابع در اختيار 
شهرداري و از مشــاركت بخش خصوصي 

استفاده كنيم«.
وي ادامه داد: »سال گذشته با حضور معاون 
وقت حمل ونقل جلســاتي درباره ساخت 
مترو در منطقه22 با ذينفعان برگزار شد. 
درصورتي كه الگوي مالي مورد نظر شركت 
مترو ســريع تر تهيه، تصويب و به منطقه 
ابالغ شــود، ذينفعان مهــم منطقه اعالم 
آمادگي كرده اند كه بخشي از هزينه هاي 
احداث يا ايجاد مجتمع هاي ايستگاهي را 

بر عهده بگيرند«.
شهردار منطقه22 تصريح كرد: »استفاده 
از اوراق مشــاركت براي خطوط ديگري 
تصويب شــده اســت كه اميدواريم براي 
اجراي اين طرح در نوبــت دوم اين اوراق 

براي مترو منطقه22 لحاظ شود«.
نوذرپور تأكيد كرد: »اولويت اجراي خط10 
در منطقه22 ايستگاه كوهسار تا درياچه 
است. مطالعات طرح تفصيلي نشان مي دهد 
اگر حمل ونقل ريلي منطقه22 اجرا نشود، 
ما شاهد ترافيك ســنگين در اين منطقه 

مي شويم.«

سرمايه گذاران منطقه
مديرعامل راه آهن شــهري تهران و حومه 

نيز در جريان امضاي اين تفاهمنامه بيان 
كرد: »حدود يك ســال گذشته كه هنوز 
طرح جامع حمل ونقل ريلي تصويب نشده 
در مرحله اخذ مصوبات شــوراي ترافيك 
استان تهران و شوراي عالي ترافيك كشور 
بود، شــهردار منطقه22 پيشــقدم شد تا 
سرمايه گذاران فعال در منطقه را گرد هم 

جمع و با آنها مذاكره كند.«
علي امام با بيان اينكه منطقه22 به عنوان 
جديدترين منطقه شــهر تهران شناخته 
مي شــود و هنــوز ســرانه هاي خدماتي 
و ترافيكي تكميلي ندارد، افــزود: »اميد 
اســت كه باتوجه به محدوديت هاي منابع 
مالي براي ســاخت خطوط جديد مترو، با 
مساعدت و پتانسيل هاي منطقه22 ساخت 

خط جديد مترو در اولويت قرار گيرد.«
او با بيان اينكه موضوعــات مالي و تأمين 
مالي از ابتدا مورد تأكيد شهردار منطقه22 
بوده، افزود: »خط10 بايد در يك نقطه به 
خطوط درحال بهره برداري اتصال داشته 
باشد. براي اين اتصال 4 گزينه وجود داشت. 
در نهايت خط7 متــروی تهران در ميدان 
كتاب، انتخاب و حفاري تونل نيز از همين 

نقطه آغاز خواهد شد.«
خط10 متروی تهران شــامل 33ايستگاه 
و 42كيلومتر اســت كه سهم منطقه22، 

شامل 10ايستگاه است. 

تفاهمنامه تأمين منابع مالي احداث خط10 
متروی تهران امضا شد

توسعه مترو با سرمايه 
مالي منطقه22

محمد سرابي
خبر نگار

يادداشت

از شهر افالطوني تا شهر ارتباطي

فيلســوفان قديم در معرفي شهر مي گفتند كه 
بايد »كافي بالذات« باشــد؛ يعني كمال جامعه 
در اين است كه بتواند خود را اداره كند. به گفته ارسطو »شهر خود كافي 
است و ايستاده بر پاي خويش«. شهر در نظر افالطون امري است طبيعي 
نه مصنوعي و انسان طبعاً به زندگي در شهر گرايش دارد و كشش تكويني 
و طبيعي او را به ســوي زندگي جمعي مي راند. علت تشكيل شهر از نظر 
او نيازهاي طبيعي انسان است كه در درجه اول جنبه مادي و اقتصادي 
دارد اما پس از آنكه جامعه تشكيل شــد فراتر از اقتصاد و ماديت مي رود. 
جامعه براي انسان است و انسان داراي حيثيتي فرامادي است، لذا جامعه 
انســاني هم نمي تواند صرفاً داراي خصوصيت هاي مادي باشد. اين شهر 
فلسفي اگرچه با مفهوم شهر به ويژه در ساخت معمارانه و جامعه شناسانه 
امروز آن تفاوت هاي روشن دارد، اما ناظر به جوهر و سرشت مشتركي نيز 
هست، شهر تنها تراكم جمعيت ها نيســت، خود بايد جامعه باشد. شهر 
در آنجاست كه جامعه باشد و در آنجا تعلق و دلبستگي به وجود مي آيد، 
آشنايي صورت مي پذيرد، و نوعي حيات جمعي به وجود مي آيد و كالبد آن 
روح پيدا مي كند. شهري كه حيات دارد، تنها معبر نيست؛ محل زندگي 
است، فضاهاي آشنايي و تأمل در آن بسيار و معني دار است. چنين شهري 
هم محل و هم موضوع گفت وگوســت و نه تنها افراد كه حتي فرهنگ ها 
مي توانند در آن گفت وگو كنند، »محله« بســازند و به اعتبار فرهنگ و 
حيات انعكاس يافته در محله با همديگر زندگــي كنند، ارتباطات ميان 
فرهنگي به وجود آورند و متناسب با فرهنگ پويا و زايا خود داراي ساخت 
شهري شايسته و بايسته شوند. از سوي ديگر در تعريف جديد، شهر بايد 
بتواند زمينه تعامالت و ارتباط بيشتر شهروندان با شهروندان، و شهروندان 
با مديران را فراهم كند تا برايند چنين ارتباطاتي، توسعه و خروج از دايره 
بسته اي باشد كه سال ها با ناديده گرفتن انسان محوري شهرها، تنها براي 
كالبد شهرها تدوين شده است. در شهرهاي ارتباطي، شهروندان مي توانند 
در »چگونه زيستن« نقش اصلي را ايفا كنند و از موضع انفعال شهروندي، 
بيرون آمده و در هيأت يك كنشگر در شهر و جامعه نقش داشته باشند. 
هرچند اين وضعيت ماحصل نهايي شكل گيري »شهرهاي ارتباطي« است 
اما براي رسيدن به اين دورنما بايد گام هاي ابتدايي براي تقويت قدرت و 
مهارت گفت و گو ميان شهروندان برداشته شود. بخش مهمي از زيربناي 
ايجاد چنين فضايي به  دست مديران شهري و همه بازيگران فعال در عرصه 
شهر و شهروندي ساخته مي شــود. در كالنشهر تهران و براساس مفهوم 
شهر ارتباطي بايد تالش شود سواد رسانه اي شهروندان كه از اهداف مهم 
شهر ارتباطي است با خلق ابزارهاي نوين ارتباطي و آموزش هاي الزم ارتقا 
پيدا كند؛ چه آنكه با ارتقای سواد رسانه اي شهروندان مطالبه گري آنها از 

مسئوالن به ويژه مديران شهري دقيق و منطقي خواهد بود.

عليرضا خامسيان
روزنامه نگار

سالم شهردار

كاشت درخت در وليعصر 
ادامه مي يابد

برنامه تصويري »سالم آقاي شهردار« هرهفته 
از شبكه شهر پخش مي شود و سؤال شهروندان 
مســتقيم از شــهردار پرسيده مي شــود. در 
آخرين قســمت موضوع خيابان وليعصر تهران 
از سوي شــهروندي مطرح شده اســت. او كه 
خانم سالخورده اي اســت و در خيابان وليعصر 
كار مي كند، از شــهردار تهران درباره چنارهاي 

وليعصر مي پرسد.
شهروند: از شما كه پيگير مشكالت دستفروشان 
هستيد و در اين روزهاي كرونايي، كارت هديه 
يك ميليون توماني به امثال من داديد، درخواست 
دارم كه تا كاشــت درختان بيشتري در خيابان 
وليعصر را هم دنبال كنيد. اينگونه مي توانيم زير 

سايه درختان، راحت تر به كسب بپردازيم.
پيروز حناچي، شــهردار تهــران: خيابان 
وليعصــر يكــي از خيابان هاي بــا ارزش تهران 
اســت كه 20كيلومتر طــول دارد و تعداد اوليه 
درختان چنارش به 18هزار اصله مي رسيد. البته 
برخي از اين درختان به مرور و به داليل مختلف 
ازجمله آلودگي آب يا ساخت وساز هاي غيراصولي 
يا بيماري )چون تهران شــهر آلوده اي اســت و 
اين آلودگي روي درختان اثــر مي گذارد( دچار 
پوسيدگي شده و عمرشان به اتمام رسيده است، 
ولي ما به جاي آنها ظرف چند سال گذشته بيش از 
3500اصله درخت با بن 10 تا 12سال در خيابان 
وليعصر كاشــتيم تا يادگاري از ايــن دوره براي 
آيندگان باشد. درختان اوليه كه در آغاز سال هاي 
1303 و 1304 كاشــته شده اند، اكنون به شكل 
درختان تنومندي مي بينيم. در پهنه جنوب شهر، 
پايين تر از منيريه نيز بيش از 1000اصله درخت 
كاشتيم، اما اين كار را ادامه مي دهيم تا وليعصر را 

به سرزندگي خود برگردانيم.

بخشي از آلودگي شهرهاي 
بزرگ ناشي از فعاليت هاي آلودگي

كارگاهي و صنايعي است 
كه درون يا در حريم شهر قرار گرفته اند. 
به گزارش همشهري، پايش هاي اداره كل 
محيط زيست و شــركت كنترل كيفيت 
هواي تهران نيز نشان مي دهد كه صنايع 
نقش 15درصدي در آلودگي هوا دارند. در 
اين بين نكته  مهم تأثيري است كه صنايع 
بر آلودگــي محله هــاي اطــراف خود 
مي گذارند. نمونــه اش تعدادي از معادن 
شــن و ماســه غرب پايتخت، انبوهي از 
كارگاه هــاي ريخته گــري، آبــكاري و 
بسته بندي مواد شــيميايي، آجرپزي، 
مراكز اوراق خودرو و... در جنوب و مركز 
شــهر تهران اســت. جالب اينكه اغلب 
صنايعي كــه نكات زيســت محيطي را 
رعايت نمي كنند نه تنها به هوا ذرات معلق 
تزريق مي كنند بلكه باعث آلودگي منابع 
آبي زيرزميني مي شــوند. دفع فاضالب 
كارگاه ها به شــكل غيرقانونــي و بدون 
تصفيــه ســبب مي شــود ســفره هاي 

زيرزميني، سمي شــود و كيفيت خاك 
تحت تأثير قرار گيرد.

نخاله هاي ساختماني جداسازي شوند
يكي از مشكالت سر راه 2نهاد شهرداري 
و حفاظت  محيط زيست، براي جلوگيري 
از فعاليــت مخــرب برخــي از صنايــع 
به بيــكاري كارگــران و كاركنــان آنها 
برمي گردد. طبق بنــد20 ماده55 قانون 
شهرداري ها، مديريت شــهري مي تواند 
درصورت بي توجهــي يك واحد توليدي 
آالينده، نســبت به پلمب موقت آن اقدام 
كند. براي آنكــه شــهرداري وارد عمل 
شود، مي تواند استعالم الزم را از اداره كل 
محيط زيست شهر يا استان مبني بر ميزان 
آاليندگي واحد مربوطه بگيــرد. در اين 
ميان، اما مصلحت بيــكاري مدنظر قرار 
مي گيرد و چون بســياري از واحدها هم 
زير 100نفر كارگر دارند، شوراي تامين، 
براي مسائل امنيتي ناشــي از پلمب نيز 
تشــكيل نمي شــود. با وجود اين، مدتي 
اســت بي  مباالتي تعــدادي از واحدهاي 

صنعتــي و كارگاهي عالوه بر مشــكالت 
زيست محيطي، گاليه شــهروندان را نيز 
همراه داشته اســت. به همين خاطر 93 
اخطاريه محيط زيســتي بــه واحدهاي 
آالينده تهران ارســال شــده تا چنانچه 
بي توجهــي ادامــه يابد، پلمــب آنها در 
دســتور كار قرار گيرد. فاطمه برنا، رئيس 
اداره حفاظت محيط زيســت شهرستان 
تهران در همين ارتباط گفــت: »تخليه 
غيراصولي نخاله هاي ســاختماني يكي 
از معضالت محيط زيســتي است كه بايد 
در اين خصوص الزامــات مربوطه به طور 
كامل و دقيق رعايت شــود. بــه همين 
منظــور 93 اخطاريه صــادر و يك واحد 
متخلف به تازگي پلمب شــده اســت.« 
او در جريــان بازديد از گــود نخاله هاي 
ســاختماني آبعلي ضمن تأكيد بر رعايت 
الزامات محيط زيســتي توسط واحدهاي 
بازيافــت نخاله و توليد شــن و ماســه، 

بر تفكيــك اصولي و جداســازي صحيح 
پسماندهاي ساختماني تأكيدكرد. يكي 
از منابع گردوغبار تهران، فعاليت معادن 
شن و ماسه بدون اســتفاده از فيلترهاي 
الزم، گودبرداري بيش از انــدازه و به كار 
نگرفتن مه پاش هاست. گردوغبار توليدي 
معادن بر اثر برخورد به دانه هاي درشت تر 
و وزش باد با سرعت بيش از 7متر بر ثانيه 
به شدت پرتاب مي شوند و مي توانند مسير 
طوالني را طــي كنند. بــه همين دليل 
گردوغبــار معادن واقع در شــهرقدس و 
حريم منطقه18 گاهي تا مركز شهر تهران 
هم مي رســند. برنــا در همين خصوص 
گفت:  » بــراي كنترل توليــد گردوغبار 
بيش از حد ناشــي از فعاليت واحدهاي 
توليد شن و ماســه و بازيافت نخاله هاي 
ساختماني، بايد ابزار و تجهيزات مناسب 
براي كنترل آلودگي هــوا در اين واحدها 

به كار گرفته شود.« 

رئيس بنياد مســتضعفان در گفت وگو با 
همشهري، با شريف و زحمتكش خواندن ايمني

دستفروشان پاركينگ پروانه اعالم كرد كه 
بنياد مســتضعفان فقط مســئوليت احيا و ايمن سازي 
پاركينگ پروانه را به عهده دارد و مالكيت و مديريت آن با 
شهرداري اســت؛ بنياد هيچ گونه دخالتي در تعطيلي يا 

بازگشايي اين پاركينگ به روي دستفروشان ندارد.
ماجراي جنجال برانگيز تعطيلي جمعه بازار پاركينگ 
پروانه از اواخر ســال گذشــته شــروع شــد. حدود 
110دســتفروش كه بيشــتر آنها توليدكننده اند، از 
18ســال پيش هر هفته روزهاي جمعه، خــود را به 
پاركينــگ پروانه مي رســاندند و بساط شــان را پهن 
مي كردنــد. جمعه بــازار پاركينگ پروانــه عالوه بر 
شــهرت ملي، داراي شهرت جهاني اســت و به گفته 
اكثر دستفروشان، گردشگران خارجي از مشتري هاي 
پروپاقــرص آنها بودند. تعطيلي جمعه بــازار پروانه در 
آستانه نوروز و رونق كســب و كارشان سبب اعتراض 

كسبه و طبيعتا واكنش مديران شهري شد.
اما ايمن نبودن پاركينگ پروانه مهم ترين دليلي بود كه 
موضوع تعطيلي آن  را پيش روي مديران شهري قرار داد 
و تصميم گرفته شد بهمن سال گذشته اجرا شود كه با 

ميانجيگري علي محمد سعادتي، شــهردار منطقه12، 
اندكي به تأخير افتــاد. بعد از اين و با شــيوع بيماري 
كرونا، درهاي جمعه بازار به روي دستفروشــان بســته 
شد تا سرانجام نشستي با كسبه جمعه بازار براي اتخاذ 
راهكاري برگزار شود. در اين نشست سعادتي پيشنهاد 
انتقال جمعه بازار به پارك شــهر را مطرح كرد و گفت 
كه اين كار با حمايت شــهردار تهران انجام مي شود، اما 
كسبه يكصدا با اين كار مخالفت كردند. در اين نشست 
سيدعلي مفاخريان، مديرعامل شركت ساماندهي صنايع 
و مشاغل شهر تهران هم حضور داشت و خطاب به كسبه 
گفت: »ايجاد جمعه بازار يا هر بازار ديگري در بوستان ها 
غيرقانوني اســت، اما شــهردار تهران براي حمايت از 
دستفروشان پاركينگ پروانه چنين دستوري داده و ضلع 
شرقي پارك شهر با توجه به ظرفيت ها و پتانسيل هايي 
كه دارد، در شرايط كنوني قطعا بهترين گزينه براي ادامه 

فعاليت است.«

اين همه ماجرا نبود و عده اي از كسبه جمعه بازار پروانه، 
بنياد مستضعفان را عامل تعطيلي جمعه بازار دانستند و 
گفتند قرار اســت از پاركينگ پروانه به عنوان پاركينگ 
پالسكو استفاده شــود و به همين دليل كسبه بايد از آن 
كوچ كنند. پرويز فتاح، رئيس بنياد مستضعفان انقالب 
در اين رابطه به همشــهري گفت: »بنيــاد در پاركينگ 
پروانه هيچ گونه دخل و تصرفي ندارد و مديريت و مالكيت 
آن تمام و كمال با شهرداري اســت. اسكلت ساختمان 
پالسكو به طور صددرصد نصب شــده و به پايان رسيده 
و به زودي عمليات ساخت آن شــروع مي شود. طراحي 
جديد ساختمان پالســكو به گونه اي اســت كه از ابتدا 
پاركينگ نداشت، اما شــهرداري به اين موضوع واكنش 
نشان داد و خواست كه براي اين مجتمع بزرگ پاركينگ 
اختصاص دهيم. اين موضوع در كميســيون ماده100 
شهرداري هم مطرح و تأمين پاركينگ براي ساختمان 
پالسكو تصويب شــد.«او ادامه داد: »نزديكي ساختمان 
پالســكو به پاركينگ پروانه، مــا را بر آن داشــت تا از 
ظرفيت آن براي تأمين پاركينگ پالسكو استفاده كنيم. 
بنابراين قرار شد با ايمن سازي و احيا و نوسازي آن برابر 
استانداردهاي تأييدشده توسط شهرداري و آتش نشاني، 
به عنوان پاركينگ از آن استفاده كنيم. پاركينگ پس از 
ايمن سازي به شهرداري تحويل داده مي شود، بنابراين 
كسبه جمعه بازار براي حل مشــكل حضورشان در اين 

پاركينگ بايد با شهرداري مذاكره كنند.«

پرويز فتاح، رئيس بنياد مستضعفان:
پاركينگ پروانه ايمن شده و تحويل شهرداري داده مي شود

ساخت مترو با منابع مالي منطقه
تفاهمنامه مشاركت ميان شركت مترو و منطقه22 با هدف تامين بخشي از منابع 
مالي مورد نياز جهت احداث و راه انــدازي خط10 متروي تهران طبق طرح جامع 
ريلي در محدوده منطقه22 شهرداري تهران و از طريق منابع مالي غيرنقد امضا 
شده است. در اين تفاهمنامه، شهرداري منطقه متعهد مي شود كه بخشي از منابع 
مالي مورد نياز، شامل عرصه هاي قابل ساخت وساز، واحدهاي آپارتماني مسكوني، 
اداري و تجاري را در اختيار شركت مترو قرار دهد. عوارض صدور پروانه ساختماني 
نيز بخشي از آورده شهرداري محسوب مي شود. احداث و تجهيز ايستگاه و خط10 
متروي تهران، طبق طرح جامع مصوب ريلي در محدوده منطقه است. مدت اجراي 

اين تفاهمنامه يك سال است. در بخشي از اين تفاهمنامه آمده:
   شــهرداري منطقه22 تهران تامين بخشــي از منابع مالي مورد نياز، شامل 
عرصه هاي قابل ساخت و ساز، واحدهاي آپارتماني مسكوني، اداري و تجاري ازجمله 
عوارض صدور پروانه ســاختماني مربوط به مجتمع خدمات ايستگاهي متروی 
وردآورد و همچنين بها و ارزش ملك پالك ثبتي4/2412 به مساحت 2204مترمربع، 

به انضمام عوارض صدور پروانه را به عنوان آورده متعهد مي شود.
   شركت مترو متعهد مي شود احداث و تجهيز ايستگاه و خط10 متروي تهران، طبق 
طرح جامع مصوب ريلي در محدوده منطقه22 براساس طرح مصوب شوراي عالي 

ترافيك و مطالعات فني با استفاده از منابع مالي معرفي شده را انجام دهد.

ث
مك

صدور هشدار براي واحدهاي صنعتي آالينده
 اخطاريه زيست محيطي به 93واحد آالينده تهران صادر شده و چنانچه 
نسبت به اين مسئله بي توجهي شود، پلمب در دستور كار قرار مي گيرد

 ســيدابراهيم رئيسي، 
رئيس قوه قضاييه كشور زيست بوم

به پرونــده وقف جنگل 
آق مشــهد ورود كرد و صبح ديروز نيز 
رئيس جمهوري در جلسه هيأت دولت 
اعالم كرد: »انفال را نمي شــود وقف 

كرد.« 
پرونده وقف 5600 هكتار جنگل هاي 
هيركاني در جنوب ســاري اين روزها 
آنقدر اتفاق عجيبي است كه حاال عالوه 
بر مردم، مقامات بلندپايه كشــور نيز 
پيگير اين پرونده شده اند. با اين حال 
هنوز هيچ رأيي مبني بر ابطال وقف اين 
بخش از جنگل هاي هيركاني كشــور 

صادر نشده است.
پيگيري هاي همشــهري از وضعيت 
جنگل آق مشهد مشخص كرده است 
كه مــردم روســتاي آق مشــهد طي 
سال هاي اخير بارها به دليل وقف اعالم 
شدن روستايشــان راهي دادگاه ها و 
محاكم قضايي شــده اند و اكنون نيز 

در حال جمع آوري امضــاء به منظور 
بازگرداندن جنگل و روستاي آق مشهد 

به منابع طبيعي كشور هستند.
حسن روحاني، رئيس جمهوري ديروز 
براي نخستين بار در روزهاي گذشته به 
موضوع وقف انفال و منابع طبيعي اشاره 
كرد و در جلســه هيأت دولت گفت: 
»مي گويند جنگل را وقــف كرده اند. 
مگر مي شــود انفال، بيابــان، مرتع، 
جنگل، كوه، دريــا و اقيانوس را وقف 
كرد؟ اگر به اين راحتــي بود كه همه 
اقيانوس هاي عالــم را وقف مي كرديم 
و درآمــدش را در راهي مي داديم.« به 
گفته رئيس جمهوري، »اساس وقف، 
مالكيت اول بايد باشد؛ وقتي مالك اول 
نيست نمي شود وقف كرد. در بعضي از 
وقفنامه ها كاغذ قديمي ها از بين رفته و 
موريانه خورده، گفته از كوه فالن تا كوه 
فالن، از اين كوه تا آن كوه 100كيلومتر 
را در راه خدا وقف كرده است. مگر مال 
اوست؟ هركس كه احياء كرده با احياء، 
مالك مي شــود وگرنه وقف اينچنيني 

باطل است.« 
همزمان با اظهارات رئيس قوه مجريه 

در جلسه هيأت دولت، خبر رسيد كه 
2مقام مســئول مازندران با حضور در 
جنگل هاي آق مشهد اعالم كرده اند كه 
رئيس قوه قضاييه پرونده جنگل هاي 
آق مشــهد را مجددا مورد بررسي قرار 

مي دهد.
خبرگزاري ها نيز ديــروز اعالم كردند 
پيرو دســتور رئيس قوه قضاييه براي 
تهيه گزارش پرونده آق مشهد، رئيس 
دادگستري استان مازندران و مديركل 
اداره منابــع طبيعــي اين اســتان از 
روستاي آق مشهد، اراضي كشاورزي 
و جنگل هاي بكر هيركاني اين منطقه 
بازديد كردند تا گزارش اين پرونده را به 

رئيس قوه قضاييه ارسال كنند.
جنگل آق مشــهد از نظر وســعت هم 
اندازه مســاحت كشور ســن مارينو 
در اروپــا و 2برابر مســاحت كشــور 
لوكزامبــورگ اســت. اين انــدازه از 
جنگل هاي هيركاني در هيچ دوره اي 
از تاريخ در مالكيت كسي نبوده و بايد 
منافع آن با حفظ عرصه جنگلي، توسط 
حكومت به مردم برسد. در عين حال 
حســينعلي خادمي كه خود را متولي 

5600 هكتار روستا و جنگل آق مشهد 
مي داند، سندي در دست دارد كه 564 
سال پيش شخصي اين محدوده وسيع 
و ارزشمند را وقف امامزاده كرده است. 
اين در حالي است كه 1400سال پيش 
به دســتور اســالم جنگل ها به عنوان 
انفال در اختيار حكومت قرار گرفته اند 
و ملك شخصي نيستند كه قابل وقف 

باشند.
از نظر قانوني نيز، طبــق قانون ملي 
شــدن اراضي مصوب1341، تمام 
رويشــگاه هاي جنگلــي و مرتعي، 
بيابان ها، كوهســتان ها و تاالب ها، 
ملي اعــالم شــده اند و هــر قانون 
و ســندي كه مربوط بــه زمان قبل 
از تصويــب اين قانون باشــد، باطل 
است. اين قانون مورد تأييد جمهوري 
اسالمي نيز بوده است اما ديوان عالي 
كشور برخالف اين 2 رويكرد شرعي 
و عرفي، وقــف 5600 هكتار جنگل 
هيركاني را درست دانســته و بر آن 
صحه گذاشته اســت. حال بايد ديد 
ســازمان اوقاف از اين وقف شگفت 

كوتاه مي آيد يا خير؟

پيگيري ها براي بازگرداندن اراضي ملي 
دماوند به بازگشــت 2پــالك از يكي از زيست بوم

يال هاي كوه دماوند بــه منابع طبيعي 
كشور منتهي شد و روز گذشته پالك هاي 68 و 69 كوه 
دماوند شامل قله و اراضي كوهپايه اي كه ششدانگ در 
اختيار اوقاف بود، از وقف خارج و به منابع طبيعي كشور 

بازگردانده شد.
عصر ديروز روزنامه همشهري براي نخستين بار اطالع 
يافت كه 2 يال از كوه دماوند با مشــكل صدور سند به 
نام منابع طبيعي مواجه شــده اســت كه مشكل يك 
يال دماوند با صدور سند براي 2پالك 68 و 69 به نفع 
منابع طبيعي به پايان رسيد و حاال مذاكرات سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري با ســازمان اوقاف و امور 
خيريه بر سر بازگرداندن 2پالك 35 و 37 از يال دوم 

دماوند در حال انجام است.
مســئوالن ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري به 
همشــهري اطالع داده اند كه با همراهــي خوب اداره 
اوقاف و امور خيريه ســند 2پــالك 35 و 37 دماوند 
هفته آينده به نام دولت جمهوري اسالمي ايران صادر 
مي شــود تا اين 2پالك نيز در رديــف منابع طبيعي 

كشور ثبت شود.

روزنامه همشــهري طي روزهاي گذشــته، گزارش 
موقوفه بودن بخش هايي از كوه دماوند را منتشــر كرد 
كه با واكنش هاي بســيار مواجه شــد. دماوند داراي 
11پالك ثبتي اســت كه ســازمان جنگل ها و منابع 
طبيعي كشور براي بازگرداندن سند 4پالك اين كوه به 
اراضي ملي با سازمان اوقاف و امور خيريه كشور دچار 

مشكل شده بود.
يك پالك ديگر بــه نام پالك67 نيــز به عنوان پالك 
پنجم در كوه دماوند وجود دارد كه شــامل زمين هاي 
روســتاي مالر اســت و البته كماكان به عنوان عرصه 
موقوفي باقي خواهد ماند. روز گذشته محسن موسوي 
تاكامي، مديركل منابع طبيعي استان مازندران نيز به 
خبرنگار همشهري گفت: »مشكالت مربوط به 2پالك 
ششدانگ 68 و 69 دماوند برطرف شد، ولي بازگرداندن 
2پالك 35 و 37 كه بخشــي از آنها وقفي و منتهي به 
قله اســت، همچنان در حال بررسي است كه به زودي 
مشــكل اين 2پالك نيز برطرف خواهد شد و به زودي 

قله و بخش ديگري از كوهپايه دماوند آزاد مي شود.« 
رضا افالطوني، مديركل حقوقي ســازمان جنگل ها، 
مراتــع و آبخيــزداري نيز بــه همشــهري مي گويد: 
»خوشــبختانه با همراهــي خوب ســازمان اوقاف و 

قوه قضاييه سند ششــدانگ پالك هاي 68 و 69 يال 
دماوند به نفع منابع طبيعي ســند خورد و اكنون براي 
بازگرداندن پالك هــاي 35 و 37 يال دوم كوه دماوند 
كه براي يكي از آنها 3دانگ و براي ديگري 6دانگ سند 
وقفي صادر شده است، در حال مذاكره با سازمان اوقاف 
هستيم تا اين پالك هاي مرتعي نيز به اراضي ملي كشور 
بازگردد و سند آن به نام دولت جمهوري اسالمي ايران 

صادر شود.«
او از آغاز بررسي هاي فني و تخصصي براي بازگرداندن 
اراضي ملي واقع در پالك هــاي 35 و 37 دماوند خبر 
داد و گفت: خوشبختانه در 2پالك 68 و 69 به ميزان 
2400هكتار از اراضي ملي كوه دماوند به منابع طبيعي 
بازگردانده شد و پس از پايان بررسي هاي تخصصي و 
فني در موضوع بازگرداندن اراضي ملي پالك هاي 35 
و 37 كوه دماوند اين اراضي نيز با همكاري ســازمان 
اوقاف و امور خيريه و ياري قوه قضاييه به منابع طبيعي 
بازگردانده خواهد شــد.« او افزود: »با تداوم همراهي 
دســتگاه ها و پيگيري هاي صورت گرفتــه طي هفته 
آينده سند 2پالك 35 و 37 كوه دماوند نيز به نام دولت 
جمهوري اسالمي ايران صادر و اين 2پالك نيز به منابع 

طبيعي بازمي گردد.«

حمايت2قوهازمليشدنجنگلآقمشهد
رئيس قوه قضاييه به پرونده آق مشهد ورود كرد و رئيس جمهوري گفت: انفال را نمي شود وقف كرد

باقيماندهاراضيوقفيدماوندبهمنابعطبيعيبازميگردد
معاون حقوقي سازمان جنگل ها: با همكاري خوب اوقاف و قوه قضاييه باقيمانده اراضي وقفي دماوند هفته آينده به منابع طبيعي 

بازگردانده مي شود 

فيلم گفت و گوي 
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احمد ميرخدائي
خبرنگار

نبض بازار

طال و ارز

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 36هزارو876 واحد 
افت كرد. به گزارش همشهري، ديروز شــاخص كل بورس تهران با 
2درصد نزول معادل 36هزارو876 واحد كاهش يافت و به يك ميليون 
904هزار واحد رســيد. با اين ميزان نزول بيش از 165هزار ميليارد 
تومان از ارزش سهام شركت هاي حاضر در بورس و فرابورس كاسته 
شد و جمع كل ارزش بازار به 8390ميليارد تومان رسيد. سهامداران 
ديروز در مجموع 22هزارو388ميليــارد تومان اوراق بهادار خريدند 

كه در مقايسه با مبادالت روز سه شنبه 26درصد افت نشان مي داد.

از شركت ها چه خبر؟
روز گذشته نماد شركت تامين سرمايه امين به عنوان پنجمين شركت 
از اين صنعت با سرمايه 700ميليارد توماني براي نخستين بار در بازار 
دوم بورس تهران درج شد تا آماده عرضه اوليه 15درصدي سهام شود.
قرار است 12درصد از سهام اين شــركت به عموم مردم و 3درصد به 
صندوق هاي سرمايه گذاري اختصاص يابد. همچنين 10درصد ديگر از 
سهام اين شركت ظرف مدت حداكثر 2ماه بعد از تاريخ عرضه به عنوان 

سهام شناور آزاد عرضه مي شود.
در تركيب ســهامداري اين شــركت، ســرمايه گذاري صبا تامين با 
28.6درصد، صندوق بازنشســتگي كشــوري؛ صندوق بيمه تامين 
اجتماعي روســتاييان و عشــاير و ســرمايه گذاري اميــد هر كدام 
14.3درصد، گــروه مالي ملت 10درصــد، ســرمايه گذاري تدبير 
9.3درصد، سرمايه گذاري پويا 5درصد و بهساز مشاركت هاي ملت با 
4.3درصد  حضور دارند. مديرعامل تامين سرمايه امين گفته است اين 

شركت هفته آينده به بورس مي آيد.
برخي خبرهاي ديگر از عرضه سهام شركت هاي جديد در بورس نشان 
مي دهدكه شركت شستا باالخره رضايت داده است سهام رايتل را در 
فرابورس عرضه كند و احتماال اين عرضه اوليه پاييز انجام خواهد شد.

همچنين بانك سپه در تالش است 22مرداد ماه امسال 51درصد از 
سهام سرمايه گذاري اميد را به صورت بلوكي در بورس عرضه كند.

پرداخت متمركز سود سهامداران
ديروز همچنين حســن روحاني، رئيس جمهور درباره پرداخت سود 
سهامداران به صورت متمركز، گفت: بايد با همكاري سازمان بورس و 
بانك مركزي واريز الكترونيكي سود مجامع به طور كامل اجرايي شود.

اين سخنان روحاني در حالي انجام مي شود كه شركت سپرده گذاري 
مركزي كه يكي از وظايف اصلي اش توزيع متمركز سود است، سال ها  
در اجراي اين طرح ناتوان بوده است. بيش از نيم قرن از تاسيس بورس 
مي گذرد اما هنوز هم سهامداران براي دريافت سود شان با مشكالت 
بســيار  زيادي مواجهند و گاه براي دريافت سود بايد مدت ها معطل 
بمانند و به بانك هاي مختلف مراجعــه كنند. برآورد دقيقي از ميزان 
سود هاي دريافت نشــده وجود ندارد اما برخي اطالعات غيررسمي 
بيانگر آن است كه به دليل مشــكالت فراوان در پرداخت سود ساالنه 
سهامداران، دست كم چندهزار ميليارد تومان سود توسط شركت ها يا 

پرداخت نشده يا بلوكه شده است.

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت روز گذشته
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

شاخص كل بورس 
1.90-36876-1904315- واحد

ارزش معامالت - 
26.04-7884-22388ميليارد تومان

5768000270945088.59تعداد معامالت - دفعه

ارزش بازار - هزار 
1.93-165-8390ميليارد تومان

 نزول 2درصدي شاخص كل 
تأمين سرمايه امين هم به بورس پيوست

نه مكش موقتي نقدينگي 
حاضر در بازار مسكن توسط مسكن

بورس و نــه گفتاردرماني 
متوليان مسكن در دولت مبني بر پرهيز 
مــردم از خريد خانه بــا قيمت هاي باال، 
هيچ كــدام نتوانســت يكه تــازي تورم 
انتظــاري در بازار مســكن را براي مدت 
زيادي تحت تأثير قرار دهد. حاال آنگونه كه 
آمارهاي رسمي بانك مركزي از تحوالت 
بازار مسكن در تيرماه99 روايت مي كند، 
ميانگيــن قيمت هر مترمربــع زيربناي 
مسكوني در شــهر تهران با 56.5درصد 
افزايــش نســبت بــه ســال قبــل به 
20ميليون و910هزار تومان رسيده است؛ 
آن هم در شــرايطي كه تعداد معامالت 
مسكن در اين  ماه از 14هزار واحد عبور 
كرده و نسبت به مدت مشابه در سال قبل 

193.3درصد افزايش نشان مي دهد.
به گــزارش همشــهري، باوجوداينكه از 
حدود 3 مــاه پيش قيمت پيشــنهادي 
فــروش از آگهي هاي اينترنتي مســكن 
حذف شــده و وزارت راه و شهرســازي 
نيز با تمام قوا روي اجراي طرح مســكن 
ملــي مانور مي دهــد، بازار مســكن در 
كمــال بي اعتنايي به اتفاقاتــي كه مثال 
قرار است آرامش به بازار تزريق كند، در 
مسير رشد قرار گرفته و تمام ركوردهاي 
تاريخي را نيز شكســته اســت. براساس 
تازه تريــن آمارها، ميانگيــن قيمت هر 
مترمربع زيربناي مســكوني در شــهر 
تهران با 10.4درصد رشــد در تيرماه به 
20ميليون و910هزار تومان براي رسيده 
است. از سوي ديگر تعداد معامالت ثبت 
شــده در بازار مســكن نيز در اين ماه به 
14هزارو47فقره رسيده كه نسبت به ماه 

قبل 30.3درصد افزايش دارد.

تركيب معامالت مسكن تهران
بررســي معامالت بازار مســكن شــهر 
تهران نشــان مي دهد در تيرماه امسال، 
سهم واحدهاي نوســاز از كل معامالت 
به 38.6درصد رسيده است. اين رقم در 
مقايسه با ســهم 55درصدي نوسازها در 
بازار مسكن سال92 حدود 42.5درصد 
كاهش نشــان مي دهد. كاهشي كه يكي 
از تبعات بي توجهي به توليد مســكن در 
سال هاي اخير اســت و از ناتواني توليد 
در پوشش دهي تقاضاي مسكن حكايت 

دارد.
از ســوي ديگر همچنان شــواهدي در 
آمارها وجــود دارد كه نشــان مي دهد 
رشد قيمت مسكن تحت تأثير معامالت 
كالن در مناطق اعيان نشــين شــهر و 
واحدهاي لوكــس و بزرگ متراژ محقق 
مي شود. براساس آمارها در تيرماه امسال 
56.4درصد از كل معامالت بازار مسكن 
در بازه قيمتي كمتر از نرخ ميانگين بازار 
جوش خورده و ركورد بيشترين معامالت 
كل به واحدهايي اختصاص داشــته كه 
ميانگيــن قيمت آنها 14 تــا 16ميليون 
تومان بــراي هر مترمربع بــوده و حدود 
10درصد از كل معامالت را شــامل شده 

است.
نكتــه ديگــر اينكــه در ماه گذشــته، 
همچنان ســهم واحدهاي با متراژ كمتر 
از 80مترمربع بيشــتر از ســاير واحدها 
بــوده و 52.2درصــد از كل معامالت به 
اين واحدها اختصاص داشــته است. در 
اين حوزه واحدهايي با زيربناي 50 تا 60 
متر با سهم 14.2درصدي از كل معامالت 
بيشترين سهم را به خود اختصاص داده 

است.
به گزارش همشهري، يكي از غم انگيزترين 
شــواهد بازار مســكن در تيرماه99 اين 
اســت كه ميانگين قيمت يك آپارتمان 
70 تا 75متري در شهر تهران )متناسب 
با الگوي مصرف( بــه 1.6ميليارد تومان 

رســيده كه عمال بــر حــذف قاطعانه 
متقاضيان مصرفي از بازار داللت مي كند. 
اين در حالي است كه در سال96 و پيش 
از جهش نرخ ارز، ميانگيــن قيمت اين 
آپارتمان در محــدوده 300ميليون قرار 
داشت و تسهيالت مسكن نيز 30درصد 
قيمت مسكن انفرادي و بيش از 50درصد 
قيمت مسكن زوجين را پوشش مي دادند؛ 
اما حــاال كل مبلغ وام مســكن انفرادي 
حتي كفاف خريــد 4مترمربع آپارتمان 
را نيز نمي دهــد و زوجين جــوان با وام 
160ميليوني مســكن يكــم به زحمت 
مي توانند 8مترمربع مســكن خريداري 

كنند.

كابوس ريزش ريال
گرچه قيمت مسكن در يك روند صعودي 
با شيب تند قرار گرفته و به طور متوسط 
هرماه تا سه برابر نرخ تورم عمومي كشور 
رشــد مي كند؛ اما اين رشد باوجود همه 
مغايرت هايي كه مي تواند با واقعيت هاي 
اقتصادي داشــته باشــد، در مقايسه با 
جهش قيمــت در ســاير بازارها چندان 
بيراه نيســت. در حقيقت قيمت مسكن 
در حالي در يك ســال گذشــته به طور 
ميانگين 56.5درصد افزايش پيدا كرده 
كه ساير كاالهاي سرمايه اي نيز در روند 
صعودي پرقدرتي با افزايش قيمت مواجه 
شدند و البته همگي بيش از مسكن رشد 
كرده اند. اين وضعيت، كه دليل اصلي آن 
پناه بردن نقدينگي به كاالهاي سرمايه اي 
است، اساســا به واســطه كابوس ريزش 
ارزش ريال ايجاد شــده و مادامي كه اين 
كابوس در ســايه تورم انتظــاري پابرجا 
باشــد، اين رشــد قيمت نيز ادامه دارد. 
از منظــر ســرمايه گذاري، وقتي قيمت 
دالر از تابستان پارســال تاكنون دو برابر 
مي شود و ارزش مســكوك طال حتي از 

اين ميزان نيز بيشتر رشد مي كند، همه 
كاالهاي ســرمايه اي كه قادر باشند خود 
را درنظر صاحبــان نقدينگي جا بدهند، 
قابليت رشد قيمت دارند. در اين وضعيت 
كسي نقدينگي را به بازار سرمايه مي برد 
و با ريسك باالتر به كســب سود در اين 
بازار مدرن دل مي بندد و كسي با اتكا به 
آموزه هاي ســنتي اقتصاد ايران، ترجيح 
مي دهد ريال خــود را به خــاك و آجر 
تبديل كند و مطمئن باشد كه در اقتصاد 
سوداگرانه و غيرمولد ايران  همواره ارزش 

دارايي اش حفظ مي شود.

ديو تورم؛ متهم بازار سياه مسكن
در گزارش هاي همشــهري همواره از تورم 
به عنوان هيواليي كه ريشه هاي اقتصاد را 
مي جود و دشمن همه خوبي هاست يادشده 
و در هر جستاري كه اشاره اي به رشد قيمت 
يا بي قاعدگي بازارها داشــته، ذكري هم از 
ديو تورم به ميان آمده اســت؛ چراكه تورم 
به عنوان دشــمن درجه يك دارايي نقدي 
باعث مي شــود همه بازارهــا ديوانه وار در 
حال به روزرساني ارزش خود با ارزش ذاتي 
مراجع قيمت گذاري )ماننــد دالر و طال( 
باشند و اين حركت در دوراني كه شفافيت 
به حداقل مي رســد يا ريسك هاي دروني 
و بيروني بر اقتصــاد بيش ازپيش افزايش 
مي يابد به همين دليل داغ شــدن تورم با 
شتاب بيشــتري ادامه پيدا مي كند. ثمره 
اين اتفاق دقيقا همان چيزي اســت كه در 
امروز اقتصاد ايران و در شــمايل مسابقه 
بازارها براي رشد قيمت قابل مشاهده است. 
شرح حال اين وضعيت چه حركت به سمت 
ونزوئاليي شدن باشد و چه شيطنت اربابان 
نقدينگي براي كسب ســود از افول ارزش 
دارايي مردمان، فقط يك نتيجه دارد و آن 
چيزي نيســت جز پيش خور كردن تورم 
انتظاري و ريزش پي درپي ارزش پول ملي.

بي اعتنايي مسكن به گفتاردرماني
ميانگين قيمت هر مترمربع زيربناي مسكوني در شهر تهران به مرز 21ميليون تومان رسيد
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روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

 آمارهــا نشــان مي دهد با 
وجــود آنكه تعــداد توليد خودرو

خودرو در كشور 14درصد 
افزايش يافتــه اما ميانگيــن كل درآمد 
حاصل از فروش شركت هاي خودروساز 
دست كم 56درصد رشد كرده است. اين 
رشــد درآمد ها عمدتا ناشــي از افزايش 
شديد تقاضا و دريافت مجوز افزايش نرخ 
از سوي شــركت هاي خودروساز است و 
اين خود به اين دليل است كه سطح توليد 
در 2 سال گذشته به شدت كاهش يافته و 
ميزان عرضــه در مقابل تقاضا تناســب 

ندارد.
به گزارش همشــهري، كاهش شــديد 
توليد در 2 سال گذشته بازارخودرو را از 
مدتي پيش آشفته كرده و منجر به رشد 
شــديد قيمت ها در بازار شد. با اين حال 
به نظر مي رســد موضوع كاهش توليد به 
نفع شركت هاي خودروســاز تمام شده 
است چرا كه از يك طرف قدرت چانه زني 
شركت هاي خودروســاز را براي دريافت 
مجوز افزايش نرخ افزايش داده و از سوي 
ديگر شركت هاي خودروساز مثل هميشه 
موفق شــدند از سياســت هاي حمايتي 
دولت و دريافت نقدينگي بهره مند شوند.

برخي بر ايــن باورند كه بــا وجود اينكه 
تحريم ها نقش زيــادي در كاهش توليد 
داشته است اما سياست كاهش توليد يا 

كاهش عرضه محصول در بازار موضوعي 
مطلوب براي شــركت هاي خودروســاز 
محسوب مي شــود، چرا كه قدرت آنها را 
براي تعيين قيمت هاي مدنظر خودشان 

بيشتر مي كند.
در چنين شرايطي آمارها نشان مي دهد 
كــه درآمد شــركت هاي خودروســاز 
تحت تأثير دريافت مجوز افزايش قيمت 
و همينطور افزايش مقدار توليد در حال 
افزايش است. با اين حال اين شركت ها 
هنوز به دليل بدهي هاي سنگين مسير 
ســختي را تا سود آور شــدن در پيش 

دارند.
بايد توجه كرد كــه اين افزايش درآمد ها 
به معناي رشد ســودآوري شركت هاي 
خودروســاز نيســت چــرا كــه در اين 
محاسبات هزينه ها، بهاي تمام شده توليد 
و ماليات درنظر گرفته نشــده است و در 
عين حال بايد توجه كردكه شركت هاي 
خودروســاز با دارا بودن چنــد 10هزار 
ميليارد تومان بدهي احتماال تا ســال ها 
قادر به شناسايي سود واقعي نخواهند بود 
اما در مقابل برخالف بسياري از صنايع از 
حمايت هاي دولتي برخوردارند و هميشه 
بيشــترين نفع را ازدولت برده اند. حتي 
برخي معتقدند كه صنعت خودروسازي 
در دريافت كمك از دولت هميشــه حق 

ساير صنايع را خورده است.

رشد توليد و درآمد
آمار ها نشان مي دهد شركت هاي خودروساز 
در4ماهه امســال جمعا 298هزار دستگاه 
توليد كرده انــد كه اين مقداردرمقايســه 
با مدت مشابه ســال قبل 14درصد رشد 
نشــان مي دهد.دراين مدت شركت هاي 
خودروساز موفق شده اند 241هزار دستگاه 
خودرو بفروشند درحالي كه ميزان فروش 
خودرو در مدت مشابه ســال قبل نزديك 
به 204هزار دســتگاه بود. با وجود اينكه 
مقدار توليد و فروش با تغيير خيلي زيادي 
مواجه نبوده اســت و هنوز فاصله زيادي با 
ركورد هاي قبلــي دارد اما در مقابل درآمد 
شركت هاي خودروساز تحت تأثير دريافت 
مجوز افزايش نرخ به طور ميانگين 56درصد 

رشد كرده است.
اين اطالعات نشان مي دهد كه 4شركت 
ايران خــودرو، ســايپا، پارس خــودرو و 
زامياد توانســته اند در ايــن مدت جمعا 
11هزارو 300ميليــارد تومان خودرو به 
مردم بفروشــند درحالي كــه جمع كل 
خودرو هاي فروخته شــده در سال قبل 

7200ميليارد تومان بود.
شــركت ايران خودرو به تنهايي توانسته 
اســت نزديك به 103هزار دســتگاه به 
ارزش 6100ميليارد تومان بفروشــدكه 
اين مقدار فروش نســبت به ســال قبل 
53.7درصــد رشــد نشــان مي دهــد.

ايران خــودرو امســال درطــول 4 ماه 
132هزارو 326دســتگاه خودرو توليد 
كرده كه نزديــك به 34هزار دســتگاه 

بيشتر از پارسال است.
درميان شركت هاي خودروساز بهترين 
عملكرد را پارس خودرو داشــته اســت 
به طوري كه جمــع كل درآمد هاي اين 
شــركت در 4ماهه امســال در مقايسه 
با پارســال 228درصد افزايش داشــته 
است.ســال قبل جمــع كل درآمد هاي 
پارس خودرو به زحمت به 224ميليارد 
تومان رسيده بود درحالي كه امسال اين 
شركت 736ميليارد تومان درآمد حاصل 
از فروش در طول 4ماهه نخســت سال 
داشته است. با اين حال اطالعات آماري 
نشــان مي دهد كه احتماال بخش عمده 
رشد درآمد پارس خودرو ناشي از گران تر 
شــدن قيمت محصوالتش باشد چرا كه 
سطح توليد در اين شركت فقط 18درصد 
رشد كرده است البته بايد درنظر داشت 
كه راهبرد و سياست هاي خط توليد نيز با 

تغييرات زيادي مواجه شده است.
زامياد نيز شرايط مشــابهي داشته است 
به طوري كه مقدار توليد در اين شــركت 
20درصد و جمع كل درآمد هاي حاصل 
از فروش اين شــركت 76درصد افزايش 
نشــان مي دهد. اين شــركت سال قبل 
جمعا 412ميليارد تومان خودرو در طول 
4 ماه فروخته بود درشــرايطي كه جمع 
كل درآمــد زامياد در 4ماهه امســال به 

726ميليارد تومان رسيده است.
شــرايط ســايپا اما اندكي متفاوت است 
به طوري كه مطابق آمار هاي موجود سطح 
توليد در اين شركت هنوز روند نزولي را 
طي مي كند بــا اين حال به دليل رشــد 
قيمت ها، درآمد اين شــركت نيز همگام 
با ساير خودروسازها نزديك به 42درصد 
افزايش داشته و به 3هزارو 722ميليارد 

تومان رسيده است.

رشد 56درصدي درآمد خودروسازان

   ديوار كوتاه مستأجران در بازار مسكن
در تيرماه امسال در سايه رشد ساالنه 56.6درصد قيمت مسكن، شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر 
تهران نيز با رشد 27.6درصدي مواجه شده است. البته به واسطه ماهيت قراردادهاي اجاره كه به صورت 
ساالنه منعقد مي شــوند و غالبا تمديد آنها به صورت توافقي و بدون ثبت سيستمي انجام مي شود، 
آمارهاي برگرفته از گزارش بانك مركزي در مورد بازار اجاره چندان قادر نيست واقعيت بازار را منعكس 
كند؛ باوجوداين، رشد 27.6درصدي شاخص اجاره از تخليه حدود 50درصد تورم قيمت مسكن در بازار 
اجاره حكايت دارد كه رقم تأمل برانگيزي است. به خصوص كه بررسي تحوالت بازار اجاره در دوره هاي 
رونق و ركود مسكن نشان مي دهد كه حتي با توقف رشد قيمت مسكن، همچنان رشد قيمت اجاره بها تا 
متناسب شدن با قيمت مسكن ادامه مي يابد و مستأجران ناگزير هستند تورم فعلي بازار مسكن را چند 
صباح ديرتر متقبل شوند. اين در حالي است كه براساس گزارش بانك مركزي، اجاره نشينان غيرتهراني 
در تيرماه امسال وضعيت بدتري نسبت به مستأجران پايتخت داشته اند و تورم ساالنه اجاره بها براي 

آنها به 31درصد رسيده است.

با وجود آنكه در مبادالت ديروز قيمــت دالر در بازار آزاد درجا زد 
اما قيمت سكه امامي با رشد مواجه شــد.به گزارش همشهري، 
در دادوســتد هاي روز گذشــته قيمت هر دالر آمريكا با نوسان 
چنداني نســبت به مبــادالت روز سه شــنبه مواجه نشــد و در 
محدوده 23هزارو300تومان در بازار آزاد دادوســتد شد. صرافي 
بانك ملــي هم قيمت هــر دالرآمريكا را براي فــروش به قيمت 
20هزارو502تومان تعيين كرد كه نسبت به روز قبلش فقط يك 
تومان افزايش داشت. با اين حال فعاالن بازار انتظار داشتند قيمت 
هر دالر آمريكا اين هفته تحت تأثير برنامه هاي ارزي بانك مركزي 
با نزول بيشتري مواجه شود اما با وجود آنكه قيمت هر دالر آمريكا 
در ابتداي هفته يك دور تا سطح 21هزار تومان نزول كرد اما دوباره 
وارد روند صعودي شد و در برابر نزول بيشتر مقاومت كرد. به نظر 
مي رسد هفته آينده روز هاي سرنوشت سازي  براي قيمت دالر باشد. 
باوجود آنكه قيمت دالر ظرف چند روز گذشــته نوسان چنداني 
نداشته است اما قيمت سكه با رشد مواجه شده است. ديروز هم اين 
روند ادامه پيدا كرد و قيمت هر سكه امامي دست كم با 135هزار 

تومان رشد به 11ميليون و176هزار تومان رسيد.

قيمت طال و ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 17 ديروز 
)ارقام به تومان(

درصد تغييرمقدار تغييرقيمت نوع دارايي
20502100.05دالر
2350250.02يورو

30420530.17پوند انگليس
111760001350001.22سكه امامي

1060000000سكه بهار آزادي
0.36-558000020000نيم سكه
0.91-330000030000ربع سكه

رشد قيمت سكه

درجهحرارتقيمتهادراستانها
شهروندان استان اردبيل  بيشترين رشد قيمت  ماهانه، ساكنان استان هرمزگان 

باالترين نرخ تورم نقطه به نقطه و ساالنه را در تيرماه امسال تجربه كردند

شهروندان كدام استان ايران بيشترين و كمترين فشار تورم را در تيرماه امسال تجربه كردند و 
درجه حرارت قيمت ها در مناطق شهري و روستايي چند بوده است؟ آيا فشار تورم بر دهك هاي 
پردرآمد بيشتر بوده يا فقيرترين ها؟ مركز آمار ايران چند روز پس از انتشار گزارش تورم تيرماه 
خود كه نشان دهنده كاهش نرخ تورم ساالنه و سرعت گرفتن كم سابقه نرخ تورم ماهانه و نقطه 
به نقطه است، ديروز جزئياتي از نبض قيمت ها در استان هاي ايران و توزيع فشار تورم بين اقشار 
مختلف را منتشر كرد كه نمايانگر درجه حرارت قيمت ها بين استان ها و دهك هاي جامعه است.

به گزارش همشهري، ميانگين سبد هزينه هاي مصرفي مردم ايران در تيرماه امسال 6.4درصد 
گران تر شده است به اين معنا كه خانوارهاي ايراني براي خريد يك سبد كاال و خدمات يكسان 
6.4درصد بيشــتر از خردادماه امسال هزينه كرده اند كه اين ســرعت رشد تورم دست كم در 
سال هاي اخير بي سابقه است و ادامه اين وضعيت باعث تشديد نابرابري درآمدي و توزيع بيشتر 
فقر خواهد شد. نكته قابل تامل اينكه شهروندان استان اردبيل در تيرماه امسال باالترين سرعت 
رشد تورم را در تيرماه امسال به نسبت خرداد گذشــته با 8.2درصد تجربه كردند و در مقابل 

شهروندان استان ايالم شاهد رشد تنها 3.9درصد نرخ تورم ماهانه بوده اند.
نرخ تورم نقطه به نقطه به معناي اينكه سبد هزينه مصرفي مردم در يك ماه نسبت به ماه مشابه 
سال قبل چقدر تغيير قيمت را تجربه كرده، نشــان مي دهد كه به طور ميانگين ايرانيان براي 
خريد يك سبد كاالي يكسان در تيرماه امسال نسبت به تيرماه پارسال 26.9درصد بيشتر هزينه 
كرده اند. البته شهروندان استان هرمزگان بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه را در تيرماه به ميزان 
32درصد و شهروندان استان آذربايجان غربي هم كمترين ميزان يعني 21.4درصد را شاهد 
بوده اند. همين وضعيت در ارتباط با نرخ تورم ساالنه هم مشاهده مي شود؛ به نحوي كه ميانگين 
نرخ تورم ساالنه تيرماه 26.4درصد برآورد شــده اما اين نرخ تورم ساالنه براي ساكنان استان 

هرمزگان 31.4درصد و براي ساكنان استان آذربايجان غربي 22.5درصد بوده است.
براساس گزارش مركز آمار ايران، سرعت رشد قيمت ها در تيرماه براي مناطق شهري نسبت به 
خرداد 6.5درصد بوده يعني يك صدم درصد باالتر از نرخ تورم ماهانه كل كشور. بيشترين نرخ 
تورم ماهانه در مناطق شهري در نخستين ماه تابستان امسال را استان اردبيل با 8.5درصد جهش 
و كمترين را اســتان يزد با 3.8درصد افزايش تجربه كرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مناطق 
شهري هم در ماه گذشته 27درصد بوده كه باالترين ميزان تورم نقطه به نقطه در استان هرمزگان 
به ميزان 32.8درصد و كمترين در اســتان آذربايجان غربي به ميزان 21درصد به ثبت رسيده 
است. نرخ تورم ساالنه مناطق شهري ايران هم آنگونه كه مركز آمار روايت مي كند، 26.4درصد 
بوده كه بيشترين نرخ تورم ساالنه به ميزان 31درصد در استان هرمزگان و كمترين آن به ميزان 
22.9درصد در استان فارس مشاهده و محاسبه شده است. تنها نهاد آماري كه طي سال هاي اخير 
اجازه انتشار نرخ تورم را دارد مي گويد: ميانگين سرعت رشد قيمت ها در تيرماه نسبت به خردادماه 
امسال در روستاهاي ايران 5.9درصد بوده كه كمتر از سرعت رشد در كل كشور به شمار مي رود. 
بيشترين فشار ناشي از سرعت رشد تورم ماهانه را روستاييان استان همدان با فشار 8.7درصدي 
و كمترين را ساكنان روستاهاي ايالم به فشار 2.9درصدي تحمل كرده اند. اين گزارش مي افزايد: 
ميانگين رشــد قيمت كاالها و خدمات در تيرماه امسال نســبت به تيرماه پارسال در مناطق 
روستايي 25.9درصد بوده كه روستاييان همداني با فشار 32درصد و روستانشينان خوزستاني با 
فشار 19.3درصدي به ترتيب باالترين و كمترين نرخ تورم نقطه به نقطه را شاهد بوده اند. نرخ تورم 
ساالنه روستاهاي ايران در تيرماه 26.4درصد برآورد شده اما در 12 ماه منتهي به تيرماه بيشترين 
رشد قيمت ها را خانوارهاي روســتايي هرمزگان به ميزان 32.3درصد و كمترين را خانوارهاي 

روستايي آذربايجان غربي به ميزان 21.2درصد تجربه كرده اند.

شركت هاي خودروساز در 4ماهه امسال 
11هزارو 300ميليارد تومان خودرو فروختند

نام شركت
درصد تغيير4ماهه 41398ماهه 1399

درآمدتوليددرآمد - 98ريالتوليد 98- دستگاهدرآمد99- ريالتوليد 99- دستگاه

132.32660.876.38398.57339.605.86734.2453.71ايران خودرو

10.8607.263.5509.0804.121.73019.6076.23زامياد

37.1007.358.78731.4472.238.96417.98228.67پارس خودرو

41.60-117.81837.227.074122.56826.290.8863.88سايپا

298.104112.725.794261.66872.257.44713.9256.01جمع

مقايسه مقدار توليد و درآمد حاصل از فروش شركت هاي خودرو ساز در 4ماهه امسال نسبت به سال قبل

تاسيس مركز  نوآوري رسانه همشهري كليد خورد
سيد ابوالحســن رياضي ادامه داد: با اينكه پيش از اين نوآوري هايي 
در شركت همشهري انجام شده،  اما با يك حركت ادامه دار روبه رو 
نبوده ايم با اين حال،  امروز با امضاي اين تفاهمنامه در واقع درصدد نهادينه كردن نوآوري از 
طريق تاسيس مركز نوآوري رسانه اي شركت همشهري با مساعدت معاونت علمي و فناوري 

رياست جمهوري و همكاري پارك علم و فناوري دانشگاه تهران هستيم.
او از زارعي هنزكي خواست 
كه راهبري مركز فناوري 
همشهري كه البته نام آن 
هنوز تأييد نشــده توسط 
مجموعــه پــارك علم و 
فناوري دانشــگاه تهران 

صورت بگيرد.
رياضي با ابراز اميدواري در 
اين مورد كه يك هم افزايي 
چشــمگير با همــكاري 
طرفيــن در ايــن زمينه 
صــورت خواهــد گرفت،  

گفت: مطمئنا اين همكاري مقطعي نخواهد بود و پــس از راه اندازي اين مجموعه،  براي 
راهبري آن ،  با پارك علم و فناوري دانشگاه تهران به همكاري ادامه خواهيم داد.

زمينه هايي كه در اين تفاهمنامه آمده ،  شامل همكاري و مشاركت در اجراي پروژه هاي 
پژوهشي- فناوري داخلي و بين المللي،  استفاده از ظرفيت هاي آزمايشگاهي،  كارگاهي،  
تجهيزات و مشاوران تخصصي و كســب و كار طرفين براي كمك به صاحبان ايده و رشد 
و توسعه شركت هاي فناور و اجراي برنامه ها و رويدادهاي كارآفريني و فناوري به صورت 

مشترك است.
 همچنين ارزيابي ايده ها و شركت هاي نوآوري،  ارزيابي جزئي و ارزشگذاري توسط پارك،  
همكاري در راه اندازي و توسعه مركز نوآوري رسانه اي شركت همشهري،  حمايت پارك از 
شركت ها و صاحبان ايده مستقر در مركز نوآوري رسانه اي شركت همشهري،  بخشي ديگر 

از مواردي است كه در اين تفاهمنامه به آن اشاره شده است.
در بخشي ديگر از اين تفاهمنامه به حمايت از صاحبان ايده و ايجاد كسب و كارهاي جديد 
به صورت مشترك،  انتخاب ايده هاي مناسب سرمايه گذاري و فراهم كردن زمينه هاي الزم 
براي جذب سرمايه گذاران خارجي،  ايجاد زمينه تعامل سه جانبه بين همشهري،  پارك 
و شركت هاي فناور مســتقر در پارك به منظور تسهيل تجاري سازي ايده ها و محصوالت 
دانش بنيان و اقدام مشترك به منظور قرارگيري و راهبري مركز نوآوري رسانه اي همشهري 
به عنوان يكي از شعب دائم تخصصي پارك علمي و فناوري دانشگاه تهران اشاره شده است.

ادامه از 
صفحه اول
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همشهری

 محمــود دولت آبــادی   هوشــنگ مرادی کرمانــی
 محمودحکیمــی  ابوتراب خســروی  محمد صالح عال
 منصــور ضابطیان   ســروش صحت  اســداهلل امرایی 
 عبداهلل انوار   میرجالل الدین کــزازی    فریدون صدیقی
 حسن  نمکدوست تهراني  علی اکبر قاضی زاده   عباس عبدی
 سیدضیا هاشــمی   علی گرانمایه پور   اکبر نصراللهی
 محمد ســلطانی فر   حسن خجســته  بهروز بهزادی، 
 سردبیر روزنامه اعتماد  علی  میرزاخانی، سردبیر دنیای اقتصاد
 جواد دلیری، سردبیر روزنامه ايران  محمدرضا زائری، سردبیر 
 اسبق همشــهری  آرش خوشخو، ســردبیر روزنامه هفت صبح 
 اکبر منتجبی، معاون سردبیر روزنامه سازندگی  نرگس جودکی، 
ســردبیر روزنامه شــهروند  مهــدی عرفاتی، مديرمســئول 
 روزنامــه جام جــم  علیرضا خانی، ســردبیر روزنامــه اطالعات 
 علی جوادی، سردبیر روزنامه خبر ورزشی  محمد عطریانفر، 
مديرمسئول و سردبیر اسبق همشهری  محمدمهدی کرباسچی، 

مديرعامل اسبق همشهری

با يادداشت ها و گفتارهايي از

 بررسي »اولين ها«ي تاريخ مطبوعات كشور
كه با انتشار روزنامه همشهري به وجود آمدند

كلكسيون اولين ها اينجاست
 گزارشی درباره سير مراحل چاپ روزنامه همشهري 
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محل تولد روزنامه ها
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بررسي »اولين ها«ي تاريخ مطبوعات كشور كه با انتشار روزنامه همشهري به وجود آمدند

كلكسيون اولين ها اينجاست
پرنيان سلطاني

   پنجشنبه
  9  مرداد  1399

  شماره 85
آرشيو

  خاتمي 20ميليون
دوره ســازندگي تــازه بــه 
پايــان رســيده بــود و همه 
داشــتند خودشــان را بــراي 
رياست جمهوري يك اصولگرا 
آماده مي كردند. البته در ميانه 
دهه70 شمسي، علي اكبر ناطق 
نوري، وضعيت ناطق دهه های 
80 و 90 را نداشــت و كامــا 
نماينده اصولگراها تلقي مي شد. 
همه هــم تقريبــا متفق القول 
بودند كه او رئيس جمهور خواهد 
شد. به واقع كســي اميدي به 
پيروزي وزير مســتعفی ارشاد 
نداشــت. اما هميشه، شگفتي 
در جايــي پنهان مي شــود كه 
انتظارش را نداريم. مردم كه از 
دوران سازندگي آزردگي هايي 
داشــتند، ترجيح دادند كه به 
يــك اصاح طلب نــه چندان 
نام آشنا رأي بدهند. البته پيروز 
دوم خرداد 76، سابقه اجرايی 
زياد داشــت، اما اين ســابقه 
به قــدري نبود كــه او را بتواند 
به ســطح رياســت جمهوري 
برســاند. درنهايــت اينكــه 
انتخابات معروف دوم خرداد با 
29ميليون شركت كننده برگزار 
شد. فرداي آن روز نيز روزنامه 
همشــهري يكــي از تيترهاي 
معروفش را چنين زد: خاتمي، 
20000000. بيســت ميليون 
رأي را هــم به صــورت عددي 
نوشت تا حسابي به چشم بيايد. 
رئيس مجلس شوراي اسامي 
هم انتخــاب او را تبريك گفت. 
ايران در دوران اصاحات، يكي 
از خاص ترين دوره هاي خودش 
را طي كرد؛ چيزي كــه آن را 
به شدت شبيه روزگار مشروطه 

مي كرد.

4خرداد 1376

9 آذر 1376

  شور و شادماني مردم در...
در ايــن ســا ل ها ديگــر بــه 
جام جهانــي عــادت كرده ايم. 
البته هنوز مشخص نيست كه به 
جام جهاني بعدي صعود كنيم 
يا نه. اما حتي اگــر هم صعود 
حماسه واري داشته باشيم، باز 
هم ديگر آن آدم هاي هشــتم 
آذرماه 1376 نخواهيم شد؛ يا 
برد آمريكا در يكي ديگر از همان 
جام هاي جهاني. همين حاال هم 
تحت عنوان حماسه ملبورن از 
آن ياد مي كنند. نام هاي ديگر 
آن را هم حماســه هشت آذر و 
ملبورنــازو )عــذاب ملبورن( 
گذاشــته اند. ايران با سختي، 
خودش را بــه پلي آف صعودي 
جام جهاني رســانده بود. بايد 
تكليف آخرين تيم صعود كننده 
روشن مي شد. اســتراليايي ها 
قبل از ورود به تهران و استاديوم 
آزادي، جنگ رواني راه انداخته  
بودنــد و كلــي اظهارنظرهاي 
تحقيرآميز نسبت به كشورمان 
داشتند. بازي با نتيجه مساوي 
يك بر يك تمام شد. همه  چيز 
به نفع اســتراليا بود؛ در زمين 
خودش و جلوي تماشاچي هاي 
خودش با يك مســاوي بدون 
گل به جام جهاني مي رفت. اما 
آنها خوشبخت تر از اين حرف ها 
بودند؛ چون در زمين خودشان 
دو تا گل اضافه هم زدند. تا اينكه 
آن دقايق پاياني معجزه وار از راه 
رســيد و ايران بعد از20سال، 
توانســت به جام جهاني صعود 
كند. همشهري فرداي آن روز، 
هم لوگويش را بــه رنگ پرچم 
ايران درآورد، هم تيتر زد: شور و 
شادماني مردم در جشن صعود 

ايران به جام جهاني.

سال هاي ســال پيش روزنامه ها همگي از يك دســتورالعمل كلي استفاده 
مي كردند؛ از نظر شكل و ظاهر، قطع بزرگ تري نسبت به امروز داشتند و سياه 
و سفيد كار مي شــدند، از نظر محتوايي هم عمدتا خط مشي هاي سياسي و 
حاكميتي را دنبال مي كردند. تا اينكه يكباره يك روزنامه تازه نفس از راه رسيد 
و با اقدامات نوآورانه اي كه داشت، توانست بين همه روزنامه هاي قديمي، َقَدر 
و پرنفوذ آن دوران، قدعلم كند. روزنامه نوپاي آن روز كه نامش »همشهري« 
بود و آمده بود تا نخستين روزنامه شهري و اجتماعي دوران خودش باشد، با 
خود چندين و چند واژه »اولين« ديگر هم به همراه آورد كه همه آنها در تاريخ 
مطبوعات كشور ثبت و ضبط شد؛ مانند نخستين روزنامه تمام رنگي كشور، 
نخستين روزنامه با قطع مترويي، نخستين روزنامه معتبري كه صبح منتشر 

مي شد و.... در اين قريب 28سالي هم كه از انتشــارش مي گذرد، روزبه روز 
به تعداد اين اولين ها اضافه شــد تا جايي كه امروز تعداد اولين هاي روزنامه 
همشهري به عدد 10رسيده است. اين در حالي است كه برخي از اين اولين ها، 
تنهاترين هم هســت و همين، ارزش كار پرتيراژترين روزنامه كشور را باالتر 
برده است. در اين گزارش به بهانه انتشار 8هزارمين شماره روزنامه سنت شكن 
دهه 70، به بررســي اولين هايي پرداخته ايم كه با روزنامه همشهري به تاريخ 
مطبوعات كشــورمان اضافه شده اســت. اگر مي خواهيد بيشتر در اين باره 
بدانيد، با ما به 24آذر ماه سال 1371بياييد؛ به روزي كه نخستين روزنامه شهري 
و اجتماعي كشور با قطعي متفاوت و به صورت تمام رنگي، روي كيوسك هاي 

مطبوعاتي قرار گرفت.

روزنامه همشــهري به جز كارهاي 
نوآورانه اي كه در طول 28ســال 
انتشــارش انجام داد، ويژگي هاي 
منحصر به فرد ديگري هم دارد كه از 
آن، يك مؤسسه مطبوعاتي بي نظير 
ساخته است. در ادامه به برخي از اين 

ويژگي ها اشاره مي كنيم.
     

بزرگ ترين مجموعه مطبوعاتي
يكي از ويژگي هاي منحصر به فرد روزنامه 
همشهري، ايجاد مجموعه اي بسيار بزرگ 
در طول 3دهه فعاليت اســت؛ مجموعه اي 
كه از حيث امكانات، نيروي انساني، ميزان 
توليد محتوا و... بزرگ ترين مؤسسه رسانه اي 
كشور بعد از صدا و ســيما يا به عبارت ديگر 
بزرگ تريــن مؤسســه مطبوعاتــي ايران 
به حساب مي آيد. جالب اســت بدانيد اين 
مؤسســه در روزگاري كه گــروه مجات و 
ضمائمــش نشــريات مختلفي منتشــر 
مي كردند، نيمي از كاغذ مصرفي مطبوعات 

كشور را به خود اختصاص مي داد!
     

بيشترين تعداد مجله
اگرچه داشــتن مجات مختلــف ايده 
روزنامه همشهري نبود و قبل از همشهري 
روزنامه هاي ديگــري مانند اطاعات در 
اين راه قدم برداشته بودند اما همشهري 
با انتشــار همزمان 18مجلــه در اواخر 
دهه80 و اوايل دهه90، بيشترين تعداد 
مجله را به يكــي از ويژگي هاي منحصر 
به فردش تبديل كرد. همشهري جوان، 
همشهري داستان، همشــهري بچه ها، 
همشــهري خانــواده، همشــهري آيه، 
همشــهري آشــپزي مثبت، همشهري 
سرنخ، همشــهري اقتصادي، همشهري 
ديپلماتيــك، همشــهري خردنامــه، 
همشــهري ماه، همشــهري تندرستي، 
همشهري دانســتني ها و...، تنها بخشي 
از مجات مؤسسه همشــهري بودند كه 
به صورت هفته نامه، دوهفته نامه، ماهنامه، 

دوماهنامه و فصلنامه منتشر مي شدند.
     

بزرگ ترين چاپخانه خاورميانه
يكي ديگــر از ويژگي هاي همشــهري، 
داشــتن چاپخانه اي بزرگ و مجهز براي 
انتشار توليداتش است. چاپخانه مؤسسه 
همشــهري كــه در كيلومتــر 14جاده 
مخصوص كــرج قــرار دارد، بزرگ ترين 
چاپخانه در خاورميانه است كه با داشتن 
3ماشين چاپ بزرگ و رنگي، قابليت چاپ 
150هزار نسخه در ساعت را دارد. چاپخانه 
اصلي مؤسســه همشــهري با مساحت 
24هزار مترمربع در مهر ماه ســال1386 
افتتــاح شــد و پــس از آن در خردادماه 
ســال1391، چاپخانه هاي شــماره 2 و 
شماره 3همشهري هم شروع به كار كردند تا 
پرشمارگان ترين رسانه مكتوب كشور براي 
چاپ توليداتش هيچ مشكلي نداشته باشد.

     
در جمع صد برند ارزشمند ايران

همشــهري در طــول بيــش از 2 دهه 
فعاليتش، افتخارات زيادي هم به دست 
آورده كــه به ويژگــي منحصربه فردش 
تبديل شده است. ازجمله اينكه روزنامه 
همشهري در سال هاي 1394، 1395و  
1396 به عنوان برتريــن روزنامه چاپي 
كشور از ســوي وزارت بهداشت انتخاب 
شده است. ضمن اينكه برند همشهري در 
سال1392 در جمع صد برند برتر ايران 
قرار گرفت. ضميمه راهنماي همشهري 
هم چندبار مورد تقدير قرار گرفت كه از 
مهم ترين آنها مي توان به كسب تنديس 
از كنفرانس ملي برنــد پايدار با محوريت 
برندهاي مسئوليت پذير اجتماعي و كسب 
لوح زرين كنفرانس ملي كارآفريني، توليد 

ملي و رونق اقتصادي اشاره كرد.

درباره بزرگ ترين 
مؤسسه مطبوعاتي كشور

   اولين تمام رنگي
تا پيــش از انتشــار روزنامه همشــهري، 
روزنامه ها به صورت ســياه و سفيد منتشر 
مي شــدند. تا اينكــه در 24آذر ماه ســال 
71و همزمان با روز تولــد حضرت فاطمه 
زهرا)س(، تاريخ مطبوعات ايران نخستين 
روزنامه رنگي اش را به چشم ديد. همشهري 
تمام رنگي و چهاررنگ كــه در 16صفحه 
منتشر مي شد، خيلي زود جاي خودش را 
بين روزنامه هاي قديمي اما بي رنگ و روي 
كشور باز كرد و تيراژش ظرف مدت 6 ماه از 
10هزار نسخه، به100 هزار نسخه رسيد! 
نخســتين روزنامه تمام رنگي كشور كه با 
قيمت 50ريال منتشر مي شد، 3سال بعد 
از انتشارش به تيراژ 400هزار نسخه رسيد و 
جامعه مطبوعاتي كشور را شگفت زده كرد. 
تمام رنگي بودن روزنامه همشــهري خيلي 
زود به ســاير روزنامه ها هم سرايت كرد و 
امروز شاهد آن هستيم كه بيشتر روزنامه ها 

به صورت چهاررنگ منتشر مي شوند.

   اولين روزنامه ديداري!
اين هم آخرين عنــوان اولي بــراي روزنامه 
همشــهري كه همين 6ســال پيش به وقوع 
پيوست؛ نخســتين روزنامه شنيداري كشور! 
روزنامه همشهري از خرداد ماه سال1393 به 
مطالب خود مزيتي با عنوان »ارزش افزوده« 
يا »AR« اضافه كرد كه بــه مخاطبانش اين 
اجازه را مي داد همزمــان با مطالعه گزارش ها 
و مصاحبه ها، ويدئوهاي مربوط به آنها را تماشا 
كرده و فايل هاي صوتي آنها را بشنوند. كافي 
بود تا روزنامه خوان ها تلفن همراهشان را روي 
مطالبي كه با حرف »ه« مشخص شده بود، نگه 
دارند تا يكباره از روزنامه اي به شكل مكتوب، 
خودشان را به نشريه اي مولتي مديا برسانند. 
اگر چه بعد از روزنامه همشهري روزنامه هاي 
ديگر هم دست به كار شدند تا به مطالب شان 
ارزش افزوده بدهند، اما كسي يادش نمي رود 
مبدع اين كار نوآورانه هم مثل بسياري ديگر از 
اولين هاي ثبت شده در تاريخ مطبوعات كشور، 

روزنامه همشهري بود.

   اولين روزنامه با قطع مترويي
روزنامه هاي قبل از همشهري، همگي قطع بزرگ  تري نسبت به امروز داشتند كه 
در اصطاح روزنامه نگاران به آنها »ده ستون« گفته مي شد. همشهري نخستين 
روزنامه اي بود كه با قطع امروزي روزنامه ها منتشر شد؛ قطعي كه به آن »مترويي« 
مي گويند. دليلش هم اين بود كه همشهري در شركت چاپ اُفست چاپ مي شد و 
قطع ماشين هاي رول اين شركت همين قطعي بود كه همشهري با آن منتشر شد؛ 
درواقع امكان چاپ روزنامه با قطع ديگري وجود نداشت و همين محدوديت، سبب 
خير شد! در آن سال ها ســبك زندگي مردم تغيير كرده بود و مشغله هاي فراوان 
باعث شده بود تا خواندن روزنامه به داخل ماشــين و اتوبوس كشيده شود. براي 
همين اين قطع كوچك تر بسيار به مذاق روزنامه خوان ها خوش آمد و باعث شد تا 

روزنامه هاي ديگر هم يكي پس از ديگري به اين قطع رو بياورند.

   اولين روزنامه منتشر كننده نشريات محلي
انتشار نشرياتي ويژه محله هاي مختلف نه تنها در ايران بي سابقه بود بلكه حتي در 
دنيا هم كم نظير به حساب مي آيد. اما روزنامه همشهري در سال1383 نخستين 
قدم براي دستيابي به اين نشريات بي سابقه در ايران را برداشت تا يك اولين ديگر 
به ليست اولين هايش اضافه كند. اين در حالي است كه روزنامه همشهري در انتشار 
نشــريات محلي عاوه بر عنوان اولين، عنوان تنهاترين رسانه كشور را هم يدك 
مي كشد. نشريات »همشــهري محله« كه از ابتداي دهه80 به صورت مجزا براي 
22منطقه تهران منتشر مي شد، امروز هم با شكلي ديگر و به صورت پهنه اي براي 
پهنه هاي شمال، شرق، جنوب، مركز و غرب پايتخت منتشر مي شوند تا شهروندان 
پايتخت نشين جايي براي انعكاس مشكات محله هايشان داشته باشند و در جريان 
اخبار محل سكونت شان قرار بگيرند. ضمن اينكه همشهري محله كه امروز عمرش 
به 16سال مي رســد، جايي براي پرورش نيروهاي مطبوعاتي جوان و مستعد هم 
بود؛ تا جايي كه امروز بسياري از روزنامه نگاران نام آشنا و فعال در دنياي مطبوعات، 

برخاسته از اين نشريات محلي منحصر به فرد هستند.

   اولين روزنامه ضميمه كودكان و نوجوانان ايران
انتشار نخستين روزنامه تخصصي كودكان و نوجوانان در ارديبهشت ماه سال1374 

باعث شد تا يك عنوان اولي ديگر هم به همشهري برسد. در اين سال 
نشــريه اي با عنوان »آفتابگردان« ابتدا به عنــوان هفته نامه و 
بعد به شــكل روزنامه در 8صفحه رنگي منتشــر مي شد كه 

نه تنها نخستين روزنامه 
تخصصــي كــودكان و 

نوجوانان ايــران بود بلكه 
نخســتين روزنامه كودكان و 

نوجوانــان در خاورميانه و جزو 
نخستين روزنامه هاي كودكان 

در دنيا به حساب مي آمد. 

   اولين روزنامه با چاپ صبح و عصر
 تا قبل از همشهری روزنامه ها عصرها منتشــر می شدند، اما همشهری با شروع انتشار، 
صبح ها روی كيوســك ها قرار گرفت و كم كم هم ذائقــه روزنامه خوانی را طوری تغيير 
داد كه همه روزنامه ها مجبور شدند زمان انتشارشان را به صبح منتقل كنند. اما جالب 
است بدانيد كه همشهری در دوره ای هم دارای چاپ صبح و هم چاپ عصر بود. يعنی دو 
روزنامه در يك روز توسط همشهری منتشر می شد. اين اتفاق برای اولين بار در مطبوعات 

كشورمان اتفاق افتاد.

   اولين روزنامه با نيازمندي هاي گسترده
تا پيش از انتشار روزنامه همشهري، روزنامه هاي ديگر هم صفحاتي ويژه نيازمندي ها داشتند 
اما وقتي روزنامه همشهري روي كار آمد، نيازمندي هاي اين روزنامه تمام رنگي كه به شكل 
ضميمه و با عنوان »پيام همشهري« منتشر مي شد، گوي سبقت را از ديگر روزنامه ها ربود. 
روزنامه همشهري كه عنوان نخســتين و تنها روزنامه با نيازمندي هاي گسترده را براي 
خود محفوظ مي بيند، در دهه 1380با ثبت 280صفحه نيازمندي و انتشــار 30هزار و 
877 آگهي در يك روز، ركورد عجيب و غريبي از خودش به جا گذاشت كه ديگر بعيد است 
روزنامه اي بتواند حتي به اين عدد نزديك هم بشود. روزنامه همشهري عاوه بر صفحات 
نيازمندي هايش، روزهاي جمعه نيز ضميمه اي باعنوان »جمعه بازار« داشــت كه در آن 
آگهي هاي شهروندان براي فروش اجناس دست دومشان را به رايگان منتشر مي كرد. جالب 
است بدانيد  كه تعداد صفحات اين ضميمه ويژه روزهاي جمعه نيز به 50صفحه رسيده بود.

   اولين روزنامه معتبر صبح ايران
روال ديگري كه تا قبل از انتشــار همشــهري در عرصه مطبوعات وجود داشت، 
انتشار روزنامه ها به صورت عصرگاهي بود؛ يعني همه روزنامه هاي معتبر ايران بعد 
ازظهرها روي كيوســك قرار مي گرفتند. اما باز هم محدوديت هاي شركت چاپ 
اُفست به كمك همشهري آمد تا يكي ديگر از »اولين«هاي مطبوعات ايران به نام 
اين روزنامه پرطرفدار سند بخورد. شركت چاپ افست در شيفت صبح، كتاب هاي 
درسي را چاپ مي كرد، براي همين مســئوالن وقت همشهري تصميم گرفتند 
روزنامه را شبانه و در شيفت شب افست چاپ كرده و صبح روي دكه ها بفرستند. 
همين اتفاق هم افتاد و همشهري تبديل به نخستين روزنامه معتبر صبحگاهي شد. 
جالب اينكه وقتي روزنامه خوان ها صبح اول وقت به خبرهاي دست اول دسترسي 
پيدا مي كردند، ديگر انگيزه اي براي رفتن به دكه هاي فروش روزنامه در بعد ازظهر 
نداشتند و همين باعث شــد تا روزنامه ها يكي يكي زمان انتشارشان را از عصر به 

صبح بياورند!

   اولين روزنامه داراي ويژه نامه هاي استاني
داشتن صفحه اي ويژه استان هاي مختلف، تقريبا از ديرباز در بسياري از روزنامه ها 
رواج داشت و هنوز هم دارد. اما اينكه روزنامه اي به طور مرتب ويژه نامه هايي را براي 
استان هاي مختلف كشور توليد كند، موضوعي اســت كه انحصار آن صرفا براي 
روزنامه همشهري است. ماجرا از اين قرار است كه مسئوالن وقت روزنامه همشهري 
از سال1385 به فكر ايجاد »همشهري اســتان ها« افتادند؛ ساختار متفاوتي كه 
كارش توليد ضميمه هاي 4صفحه اي براي اســتان هاي بزرگ كشور بود. در اين 
سال ها ويژه نامه هاي همشهري استان ها با كمك خبرنگارهاي بومي و محلي براي 
بيشتر استان هاي كشــور ازجمله مازندران، گيان، گلستان، هرمزگان، همدان، 
كردستان، كرمانشاه، اصفهان، خوزستان و... منتشر مي شد، اما از پاييز سال گذشته 
انتشار اين نشريات استاني به دليل مشكات تامين كاغذ و هزينه چاپ متوقف شد. 

   اولين شهري و اجتماعي
يكي ديگر از ويژگي هاي منحصر به فرد روزنامه 
همشهري در ابتداي دهه 70، رويكرد آن بود. تا 
قبل از انتشار روزنامه همشهري، روزنامه هاي 
موجود كه كيهان، اطاعات، جمهوري، رسالت 
و... بودند، رويكردي سياسي داشتند و بيشتر 
خط مشــي هاي حكومتي را دنبال مي كردند. 
اما روزنامه همشهري صرفا يك روزنامه شهري 
و اجتماعي بود كه به معناي واقعي كلمه براي 
شهروندان منتشر مي شد و هدفش پاسخگويي 
به نيازهاي مختلف مــردم جامعه بود. درواقع 
مديران وقت اين روزنامه سعي داشتند به جاي 
سياســت، به جنبه هاي اجتماعي، فرهنگي و 
ســبك زندگي مردم بپردازند و بيشتر از آنكه 
وارد مسائل كان سياسي شوند، وجه اجتماعي 
و شهري را پررنگ تر كنند. اين نگاه مديران وقت 
روزنامه همشهري در نخستين سرمقاله اين 
روزنامه هم ديده مي شود. در اين سرمقاله كه با 
عنوان »چرا همشهري؟« در شماره يك روزنامه 
منتشر شد، آمده بود: »تاش دست اندركاران 
روزنامه اين است كه در درجه اول مقوله شهر 
و شهرنشيني و مباحث نظري و كاربردي آن 
را مورد توجه قرار دهند. در درجه بعدي مسائل 
مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي 
به ميان مي آيد كه روزنامه همشــهري تاش 
خواهد كرد در اين عرصه ها چهره آرامي به خود 
بگيرد.« به اين ترتيــب مي توان گفت روزنامه 
همشهري، نخستين روزنامه شهري و اجتماعي 

ايران دوران خودش بود.



تولد روزنامه همشهري يك اتفاق مهم و خوشايند در عرصه مطبوعات ايران 
بود و با ويژگي هاي مهمي كه داشت آن را به ســرعت به جايگاه خاصي ارتقا 
داد. قطع، رنگي بودن، غيرسياســي بودن و گرافيك چشم نواز، ويژگي هاي 
اصلي اين روزنامه بود. وابســتگي همشهري به شــهرداري نيز اثرات خاص 
خود را داشت. اول اينكه دست روزنامه براي سرمايه گذاري باز بود. دوم اينكه 
توانست در شكل و محتوا نوآوري كند. ســوم آنكه اتكاي آن به حمايت های 
سياسي شهرداري، حاشيه امن ايجاد مي كرد. چهارم 
اينكه جايگاه شــهرداري، بر افزايش تقاضاي 
روزنامه اثر گذاشــته بود، به ويژه كه 
مي توانست با قيمت نازل تري فروخته 
شــود. اين نقاط قوت، بدون ما با ازا 
نبود. همشــهري از يك سو مجبور 
بود مالحظــات فراوانــي را درنظر 
بگيــرد. به همين علت پــس از 50 
شماره، مديريت آن تغيير و روزنامه 
را از يك نهاد حرفــه اي دور كرد. از 
ســوي ديگر با تغييرات شهرداري 
تهران، همشهري نيز تابع مالحظات 

مديريت ها شد. اين تغييرات كم كم آن حس اوليه روزنامه نگاري را از شاغالن 
در روزنامه سلب مي كرد. از سوي ديگر قدرتمند شدن وجه بنگاه د اري و مالي 
و آگهي هاي آن موجب شد كه وجه ژورناليسم آن در مركز توجه قرار نگيرد. 
به عالوه خصوصي نبودن روزنامه باعث شد كه در مرحله انتقال آگهي هاي چاپي 

به ديجيتال، به موقع عمل نكنــد و بازار آگهي ها را از 
دست بدهد و در نهايت نقطه قوت روزنامه كه قوت 
مالي آن بود، به ضعف تبديل شــد و ضربه پذيري 
همشــهري را از روزنامه هاي كم خرج بيشتر كرد. 
روزنامه اي كه مي رفت به سرآغاز يك تحول رسانه اي 

در ايران تبديل شود، كم كم به حاشيه رفته 
است.اينكه همشهري چه كاري مي تواند 

يا بايد انجام دهد، نيازمند مراجعه 
به مطالعات انجام شــده است. 

ولي همشهري تا هنگامي كه 
بحران هويت، نيروي انساني 
و بحران هاي سازماني و مالي 

خود را حل نكند، از اين وضعيت 
خارج نخواهد شد.

7  پنجشنبه    
9  مرداد  1399  
شماره 85  

آرشيو

  تهاجم گروه فشار
براي بازخواني وقايع 18تير78 
بايد كمي به عقب تر برگرديم، 
به موضوع قتل هاي زنجيره اي. 
از آن روزهــا بــود كــه برخي 
از روزنامه هــاي اصالح طلــب 
به شدت پيگير اين قتل ها بودند 
تا مشخص شود كه چه عواملي 
در آن دست داشــته اند. سال 
بعدش، روزنامه سالم به واسطه 
انتشار سندي محرمانه مربوط 
به قتل هاي زنجيره اي، توقيف 
شد. همين توقيف جرقه اي به 
خرمن اعتراضات دانشجويي زد. 
درنهايت اينكــه اين اعتراضات 
در هجدهم تيرماه به اوج رسيد. 
حادثه معــروف حمله به كوي 
دانشگاه نيز در اين روزها اتفاق 
افتاد كه در آن عوامل انتظامي و 
لباس شخصي ها دست داشتند. 
البته بعدها مشــخص نشد كه 
اين حمله را لباس شــخصي ها  
خودســر انجام دادند يا اينكه 
نيــروي انتظامي هــم در آن 
دست داشت، چون روايت هاي 
مختلفي شــكل گرفــت. اين 
ناآرامي هــا تــا بيست و ســوم 
تيرماه ادامه داشت و تمام شد. 
روزنامه همشهري نيز به عنوان 
يكي از روزنامه هــاي مطرح و 
پرتيراژ كشور، نســبت به اين 
وقايع واكنش نشان داد و تيتر 
نوزدهم تيرماه خــودش را به 
اين واقعه اختصــاص داد. تيتر 
يك آن چنين بود: تهاجم گروه 
فشار به دانشجويان معترض به 
توقيف روزنامه سالم. همچنين 
در تيترهاي فرعي صفحه اول، 
اشاره شده بود كه اين تهاجم از 
پنجشنبه شب شروع شده و تا 
جمعه شب ادامه ادامه داشته. 
وزارت كشور نيز گفته دخالت 
نيروي انتظامي بدون هماهنگي 

بوده.

19تير 1378

  كاسترو در تهران
در دهه هــاي هشــتاد و نود، 
چپ ها هنوز در جهان يكه تازي 
مي كردنــد و به هميــن دليل، 
رهبــران منتســب بــه چپ و 
كمونيســم در جهان، هنوز از 
ارج و قربــي برخــوردار بودند. 
يكي از آخريــن رهبراني كه از 
محبوبيتي جهانــي برخوردار 
بود را بايد فيدل كاسترو بدانيم؛ 
مردي كه در كســوت رهبري 
انقالبيون كوبايي، توانست زمام 
امور را در اين كشــور به دست 
بگيرد؛ كشــوري كه بيخ گوش 
آمريكا و تحت تحريم اين كشور 
و ديگر مجامع جهاني، هنوز دارد 
به دنياي چپ ها عشق مي ورزد. 
طبيعي بــود كــه ايراني هاي 
انقالب كرده هم خيلي دوست 
داشته باشند كاسترو را در تهران 
ببينند؛ اتفاقي كــه در ابتداي 
دهه هشتاد شمسي افتاد. خبر 
سفر فيدل كاســترو به ايران، 
15ارديبهشــت ماه 1380بود 
كه در همشــهري مطرح شد. 
رهبري در ايــن روزها در حال 
بازديد از گيالن بودند. اين انتظار 
چند روزي طول كشيد تا اينكه 
همشهري، مجدداً خبر بازديد 
رهبر كوبا و رئيس جمهور ايران 
را منتشــر كرد. رئيــس دولت 
اصالحات در اين ديدار، اشــاره 
كرده بود كــه بازديد رهبر كوبا 
از ايران، پاســخ به يــك انتظار 
23ساله بوده است. كاسترو هم 
گفت كه بــراي تجارت به ايران 
نيامده و دولت هــاي مترقي و 
عدالت خواه، ايران را دوســت و 

همراه خود مي دانند.

19 ارديبهشت 1380

28 سال از انتشار نخستين شماره از روزنامه همشهري گذشته و حاال اين روزنامه، به شماره 8 هزار خود رسيده است. در همه اين سال ها 
روزنامه نگاران پرشماري در روزهاي پرفراز و نشيب همشهري با آن همراه شده اند و در صفحات آن قلم زده اند. در هشت هزارمين شماره 

همشهري، از استادان علوم ارتباطات، روزنامه نگاري و رسانه خواسته ايم درباره همشهري بنويسند.

با استادان علوم ارتباطات و روزنامه نگاري درباره روزنامه همشهري 

نقد عمر شيرين
نيلوفر ذوالفقاري

پايان خوش چيست؟ آغاز در سطحي باالتر.
نشــانه ها مي گويند رســانه هاي جريان اصلي در ايران، همگي، ازجمله 
همشــهري، به پايان يك خط رســيده اند؛ به قول بعضي »به انتهاي يك 
كوچه بن بست«. بي راه هم نيست. رسانه به مخاطب زنده است و امروز شمار 
قابل توجهي از مخاطبان، خبر و نظر را در رسانه هاي 
جريان اصلي نمي جويند و پي نمي گيرند. مهم تر 
و بجاتر اينكه هر مخاطبي خود يك پا رســانه 
شده است و آنچه در ذهن و دل دارد به آساني 
منتشر مي كند و با ديگران به اشتراك مي گذارد. 
وقتي مخاطب آنچه را كه خواســت اوست 
مي توانــد بدون محدوديــت بخواند، 
ببيند و بگويد چه نيازي به رسانه هاي 
گرفتار در هزارتوي مالحظات و 
محدوديت ها و ناتوان از بيان 
واقعيت ها. همــه قصه اين 
نيست. فناوري، مرزي ميان 

رسانه ها باقي نگذاشته اســت. دنياي روزنامه و مطبوعات، بي حضور صدا، 
تصوير، توليد بر خط و شبكه اي همان قدر بي معناست كه توليد رسانه اي 
بي حضور و مشــاركت فعاالنه مخاطب. خواســت جامعه از رسانه ها هم 
به مراتب بيشتر از گذشته است. توليد و انتشار خبر و نظر، هر قدر هم دقيق، 
ديگر تكافوي وظيفه را نمي كند، بايد آستين باال زد و در حل مسائل جامعه 
مشاركت فعاالنه داشت. واقعيت هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعه 
ما، اما سنخيتي با اين روندها و فرايندها ندارند. سنخيت كه چه عرض كنم؛ 
يكسره ناسازگارند. چاره چيســت؟ روزنامه نگاري حرفه دست  روي  دست 
گذاشتن نيست. مهم تر اينكه همشهري در 8 هزارمين شماره خود نمي تواند 
و نبايد بي حركت و بي اراده در انتهاي كوچه بن بست مرگ را به نظاره بنشيند. 
همشهري هنوز اين بخت را دارد كه آرزو كند و مهم تر و خوشبختانه اينكه 
هنوز مي توانــد در جهت تحقق رؤياي قديمي خود، اينكه صداي شــهر و 
شهروندان باشد، گام هايي واقعي در راه هاي تازه بردارد. ناماليمات و موانع، 
دروني و بيروني، در اين راه فراوانند و بيش از آن آشنا كه نياز به گفتن باشد. 
هر چه هست، اما پايان خوش همشهري در گرو همين است: خداحافظي با 

گذشته و آغاز راهي تازه در سطحي باالتر! 

ضمن تبريك به مناســبت انتشــار 8  هزارمين شــماره از روزنامه وزين 
همشهري، بايد به اين نكته اشاره كنم كه اين روزنامه در دوره هاي مختلف، 
فراز و نشيب هاي متعددي به  خود ديده است و همانند همه رسانه هاي ما، 
به  دليل تغييرات مديريتي در شهرداري، تحوالتي شامل حال روزنامه هم 
شده است. همشهري نخستين روزنامه تمام رنگي كشور بود و شايد در آن 
زمان، كسي فكر نمي كرد اين روزنامه بتواند 8 هزار شماره دوام بياورد. آن 
موقع تكنولوژي هاي چاپ رنگي بسيار ضعيف بود. شجاعت شهردار وقت، 
آقاي كرباسچي، در راه اندازي همشهري در نوع خود بي سابقه بود و طبيعي 
بود كه همشــهري هم مانند بعضي روزنامه ها، دســتخوش برخوردهاي 
رقابت گونه يا حسادت گونه شود. همشهري براي نخستين بار توانست حجم 
بااليي از آگهي ها را در صفحات اصلي و بخش نيازمندي هاي خود منتشر 
كند و بيش از 70درصد درآمد آگهي ها در مطبوعات را به  خود اختصاص 
دهد. تيراژ روزنامه هم در دوره اي به اعداد بي سابقه رسيد و يادم هست كه 
همشهري خيلي زود در كيوسك ها ناياب مي شد. به خصوص اينكه با توجه 
به حجم باالي آگهي، روزنامه با قيمت پشت جلد پاييني عرضه مي شد. اگر 

بخواهم درباره نقاط ضعف همشهري بگويم، بايد به ورود روزنامه به حوزه 
سياسي اشاره كنم، همشهري با آمدن شهرداران سياسي دستخوش فراز و 
نشيب هاي متعدد و آلوده بازي هاي جناحي شد. اين روزنامه تعداد زيادي 

كارمند را در فضاي روزنامه نگاري جذب كرد كه 
مي توانست نكته مثبتي باشد اما بعدها انباشت 
نيرو به مشكالت اين رسانه دامن زد. با اين حال 
با وجود همه مشكالتي كه روزنامه ها دارند و 
اقبال عمومي اي كه ندارند، رسيدن همشهري 

به شماره 8 هزار را بايد به فال نيك گرفت. 
همشهري داراي پتانسيل هايي قوي 
است كه اگر بتواند آنها را در فضاي 
تكنولوژي جديــد ارتباطي به  كار 
بگيرد، مي تواند از شــرايط دشوار 
مطبوعات در اين زمانه ســربلند 

بيرون بيايد.

 اين بخت را داشتم كه از دور و نزديك شاهد تولد همشهري باشم. اول، مجله 
بود، همشهري. به اين نتيجه رسيدند كه با توجه به گسترده شدن زمينه هاي 
امور شهري و شهروندي، شــهرداري نياز به روزنامه اي براي پرداختن به 
درون مايه هاي چنين جستارهايي دارد.  شاهد تولد روزنامه هاي بسياري در 
اين دهه ها بوده ام. هيچ يك اما چنين انديشيده و قوي نتوانسته اند روي دكه 
بيايند. چند نوآوري مهم داشت: اندازه كوچك كه روزنامه را بتوان همه جا 
)تاكسي، اتوبوس يا هنگام پياده روي( خواند، تمام رنگي بودن و در نتيجه 
توجه به عكس، طرح و ارائه ها، دوري از درگيري هاي فرساينده سياسي و 
عبوس. به عالوه بهره گيري از نيروهاي توانمند در همه مهارت هاي روزنامه: 
از خبرنگار و نويسنده تا عكاس و صفحه آرا. حتي براي نخستين بار، پيش 
از انتشار، كار دريافت آگهي، به عنوان پشتوانه اصلي انتشار و پخش و توزيع 
روزنامه، به طور جدي مطالعه شــد.  مي خواهم از آوردن نام ها در اين متن 
پرهيز كنم؛ به داليلي. ناگزيرم اما به ياد مي آورم كه در حدود 19 سال، گروه 
گروه خبرنگاران و روزنامه نگاران كاربلد و شايسته در سرويس ها، گروه ها 
و تخصص هاي گوناگــون در اين روزنامه دانســته ها و مهارت هاي خود را 
به داوري خوانندگان گذاشــته اند. صدها و شــايد چند هزار جوان نوآمد، 

در اين كانــون كار آموختند و حاصل آموختن ها را در ميدان رســانه هاي 
ســرزميني به كار گرفته انــد.  مثل ديگر رســانه ها، كارآمدترين رســانه 

چاپي كشــور، روزهاي شــاد و غمگين فراواني ديده است. 
پنهان نكنيم اما كه اين 2سال كه گذشت، به يقين 
دشوارترين و محزون ترين دوران زندگي حرفه اي 
همشهري بوده است؛ همشــهري و روزنامه هاي 
ديگر. هشــت هزارمين شماره همشــهري را اول 
به آنان كه چراغ روزنامه را همچنان روشــن نگه 

داشته اند و سپس به تمامي كساني كه 
در اين دو دهه در همشــهري، به هر 
شكل و با هر مهارتي تالش كرده اند، 

شادباش مي گويم. جمله اي را كه 
روز وداع با همشهري گفته ام، 

تكرار مي كنم: چشم ديدن 
حــال امروز همشــهري را 

ندارم.

رســانه ها، مثل بنگاه هاي اقتصادي، قدرت واســتمرار خود را از جزئيات، 
خالقيت، برنامه، اهداف و نوانديشي و تازه خواهي مي گيرند و اين همه، البته 
تمام موضوع نيست. موضوع بزرگ تر مخاطب يابي و مخاطب سازي  است. 
چون اساسا سرچشمه قدرت رســانه ها مخاطبان هستند؛ به عبارت ديگر 
رســانه بدون مخاطب وجود ندارد حتي اگر سال هاي متمادي سابقه چاپ 
داشته باشــد يا نقطه اي بي اثر از فضاي مجازي را اشغال كرده باشد. اكنون 
پرسش اين است آيا رسانه )و اينجا همشهري( همچنان توانايي هاي پيشين 
خود را دارد؟ يا بخش قابل توجهي از مخاطبانش را از دست داده است چون 
نياز هاي كنوني مخاطبان را نمي شناسد؟ يا مي شناسد اما امكان پرداختن به 
آن نياز ها از او سلب شده است؟ مي تواند هر دوي اينها باشد ! اما نويسنده بر 
اين باور است كه عامل دوم نقش عمده تري در رنجوري رسانه دارد. مي دانيم 
نيازهاي نو به نوی مخاطب، زاييده دگرگوني هاي اجتماعي است و دگرگوني ها 
بي ترديد در آغاز، ناسازگاري ها و مطالبات تازه فرهنگي، سياسي و اقتصادي 
ايجاد مي كند كه رسالت رسانه واكاوي اين نيازها برحسب مخاطب هدف 
است. بر اين باورم رسانه هاي ما به داليل گفته شده از اين وظيفه بازمانده اند و 

چنين است كه همشهري به مثابه رودخانه اي عظيم جويبارهايش يعني طيف 
وسيعي از مخاطبان را از دست داده است! البته با اندكي نااميدي، اميدوارم 

امكان بازسازي و بازيابي دوباره آن فراهم آيد؛ روزنامه اي 
كه با انتشارش خالق نگاه و نظر تازه اي در فضاي 
بسته روزنامه هاي سياه و ســفيد شد. اكنون 
و حاال همكاران ارجمنــد من خوب مي دانند 

در روزگار سوداگر بدون نان و نمك )مخاطب 
و درآمد( عشق وجود نخواهد داشت آن هم در 

روزگاري كه مدياهاي نوين ارتباطي 
با ظرفيتي ناباورانه عرصه را هر روز 

بر كاغذنويس ها تنگ تر مي كنند. 
آرزو مي كنم براي شــماره 

8800 همشهري يادداشت 
بنويسم همكاران عزيزتر 

از بهار من!

حسن نمك دوست تهراني آغاز ديگر

حسن خجسته فرار از مرداب شدن با ايجاد تحوالت دروني

سيد ضياء هاشمي بالندگي رسانه در سايه فرهيختگي جامعه

علي گرانمايه پور  چالش ها و فرصت هاي نخستين روزنامه رنگي ايران از ظهور تا امروز

همشهري و لزوم ورود به تكنولوژي هاي جديد ارتباطي محمد سلطاني فر

رودخانه و نان، نمك و عشقفريدون صديقي

برون رفت از بحرانعباس عبدي

بازگشت به روزهاي پيشرو بودناكبر نصراللهي

اوايل دهه 70، من برنامه ساز صبحگاهي بودم. همان روزها همشهري به عنوان 
نخستين روزنامه با قطع متفاوت و به شكل تمام رنگي 
منتشر شد. اين فرصت بزرگي براي من به  عنوان 
يك برنامه ساز بود، هر روز همشهري را با خودم 
ســر صحنه مي بردم و اخبار و اطالعات تازه را 
براي مردم مي خواندم. شايد االن با اين سطح 
از دسترســي عمومي به اطالعات، اين 
موضوع مهم به  نظر نرســد، اما آن 
روزها شــرايط متفاوت بود. مردم 
براي باخبر شدن از اتفاقات بايد 
حتما روزنامــه مي خريدند و 
همشهري، اطالعاتي متفاوت 

در حوزه عمومي منتشر مي كرد. اين روزنامه در دوره اي، پرتيراژترين روزنامه 
كشوري بود و نيازمندي ها را در تصرف مطلق داشت. سبك جديد انتشار باعث 
شد خيلي زود بتواند آگهي ها را جذب كند و روزنامه هاي ديگر نمي توانستند 
در اين زمينه با همشــهري رقابت كنند. ضمن اينكه همشهري نخستين 
روزنامه اي بود كه مطالبي در حوزه ســبك زندگــي و موضوعات عمومي 
منتشــر مي كرد، در روزنامه هاي ديگر اين جنبه سياسي بود كه پررنگ تر 
از بقيه موضوعات بود. هميشــه درباره پرداختن همشهري به موضوعات 
عمومي بحث بود و بعد از آن، روزنامه هاي ديگر هم وارد اين حوزه شدند. همه 
سازمان ها و البته روزنامه ها، تولد و دوران رشد و اوجي را تجربه مي كنند و بعد 
وارد دوره حضيض و سقوط مي شوند و حتي ممكن است به نابودي برسند. 
به  نظر مي رسد همشهري هم بايد با ايجاد تحوالتي، خود را با محيط فعلي 

متعادل كند. 

حرفي در هشت هزارمين شماره همشهريعلي اكبر قاضي زاده

تولد همشهري به عنوان نخستين روزنامه رنگي ايران نويدبخش ظهور سبك 
جديدي از روزنامه نگاري ايراني بود. فــارغ از جناح هايي كه بنيانگذار اين 
ساختار رسانه اي بودند، استراتژيست هاي اوليه سعي كردند براي موفقيت 
در بازار رقابت مطبوعاتي در دهه  70، از بهترين خبرنگاران و روزنامه نگاران 
فعال يا بازنشسته مطبوعاتي كشور استفاده كنند. روزنامه از تولد تا امروز 
3دوره پر مخاطره را پشت سرگذاشته كه الزم مي دانم خوانندگان از آن آگاه 
باشند.  دوره اول تولد روزنامه همشهري از ابتداي دهه70 تا اوايل دهه80، 
مصادف بود با عصر شــكوفايي و نفوذ بر خواننــدگان مطبوعات. ازجمله 
دستاوردهاي مطبوعاتي اين دوره عبارت بود از: راه اندازي همشهري محله 
- ويژه نامه هاي مخصوص كودكان و سازمان آگهي هاي همشهري... . دوره 
دوم از دهه80 تا 90، مصادف بود با ظهور رقباي رنگي ازجمله ايران و جام جم 
كه سعي كردند عالوه بر پيشي گرفتن در تيراژ، 
سهم آگهي هاي اين روزنامه را نيز به دست 
آورند. در دهــه دوم، ســازمان آگهي هاي 
روزنامه نقش مهمي در درآمد زايي و تامين 
منابع مالي پايدار براي تجهيز زيرساخت ها 
ازجمله راه اندازي چاپخانه همشهري 
داشت. مديران روزنامه سعي كردند 
در موضوع معيشــتي نسبت به 
تامين مســكن روزنامه نگاران 
در پروژه هــاي مختلــف، 
راه اندازي نسخه آنالين 

روزنامه و توسعه و تقويت ويژه نامه همشــهري محله و بسياري امور ديگر 
تالش كنند. دوره ســوم از اوايل دهه90 تا به امروز را شامل مي شود. اين 
دوره به نظر نگارنده پرچالش ترين دوره اين روزنامه است، زيرا عالوه بر ادامه 
روند موفقيت، مديران روزنامه تصميم گيري هاي پرهزينه اي را نيز داشتند، 
از جمله توسعه ويژه نامه ها و خريد امتياز نشريات زنجيره اي،  بازنشستگي 
و خروج روزنامه نگاران باســابقه روزنامه، توسعه پيام رسان هاي موبايلي و 
شبكه اجتماعي، ريزش مخاطبان رســانه هاي چاپي، بروز مشكل كاغذ و 
گراني هزينه هاي چاپ، سبب شــد تا اين روزنامه مانند ساير مطبوعات، 
عالوه بركاهش تيراژ انگيزه هاي نوآوري و پيشــرفت را نيز از دست بدهد 
و در اين دوره نيز تغييرات مديريتي پياپــي در روزنامه، تغيير در دولت ها 
و موضوعاتي از اين قبيل، بر چالش هاي اين روزنامه افزود. از موفقيت هاي 
اين دوره، شكل گيري مركز مطالعات همشهري، توسعه همشهري آنالين، 
تغيير در محل و ســاختمان روزنامه و... بود. بي توجهي به تغييرات فضاي 
رسانه اي كشور و ظهور شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان هاي موبايلي خبري 
و ازجمله تقويت شهروند خبرنگاري در جامعه ايراني سبب خواهد شد تا در 
آينده از روزنامه همشهري و افتخارات آن همچون ساير مطبوعات قديمي، 
نام و نشاني بيشتر نماند. توقع اين بود كه با تاسيس مركز تحقيقات همشهري 
به عنوان بازوي فكري و توسعه سايت همشهري آنالين به عنوان بازوي خبري 
مجازي روزنامه، شاهد نوآوري هاي فراواني باشيم، اما به نظر مي رسد كه اين 
روزنامه نيازمند تفكرات مديريتي نويني باشــد. البته با انتخاب و انتصاب 
ســردبير جديد روزنامه كه از نيروهاي قديمي و باسابقه همشهري است، 

اميدواريم تغييرات خوبي را نظاره گر باشيم.

 روزنامه پرافتخار همشهري دوران پرباري را در طول بيش از دو دهه گذشته 
طي كرده است. اين روزنامه كه در آغاز راه با اتخاذ رويكردي بديع و بهره گيري 
از فناوري هاي نوين، شروعي طوفاني داشت و توانست به سرعت جايگاه خود 
را در طراز اول روزنامه نگاري ايران تثبيت كند، در فراز و نشيب هاي بعدي 
هم با وجود مواجهه با چالش هايي كه بــه داليل گوناگون ازجمله تحوالت 
سياسي و مديريتي در شهرداري تهران، با آن مواجه شد، هيچ گاه كمر خم 
نكرد و تا امروز به حيات و فعاليت مستمر و پرشــور خود ادامه داده و اينك 
هشت هزارمين شماره خود را به خوانندگان عرضه مي كند.  تولد همشهري و 
رشد سريع آن در عرصه رسانه اي ايران زمين نشانگر ظرفيت ويژه جامعه ايران 
و شهر تهران در عرصه اجتماعي، فرهنگي و رسانه اي است. تولد و بالندگي 
فوق العاده همشهري در آغاز راه، نشان دهنده زمينه مناسب و ظرفيت ويژه 
مخاطبان ايراني براي شكل گيري و تعالي رسانه هاي جديد بوده و هست. اگر 
چنين بستر اجتماعي مناسبي وجود نداشت روزنامه  همشهري نمي توانست 
با چنان سرعتي به رشــد و نمو خود ادامه دهد؛ اگرچه تنوع محصوالت و 
ابتكارات حرفه اي و خالقانه دست اندركاران اين روزنامه و نشريات وابسته، 
نقش ممتازي در بهره گيري شايسته از زمينه مناسب موجود داشته است. در 
زمان آغاز به  كار همشهري در دهه 70، جمعيت روزنامه خوان و رسانه دوست 
ايراني كه مخاطبان روز افزون بالفعل و بالقوه آن را تشكيل مي دادند، ميليون ها 
نفر را شامل مي شد كه در انتظار توليد محتوا و محصولي بودند كه نياز و عطش 
آنان را نسبت به مباحث و مطالب مفيد و جذاب ژورناليستي تامين كند و البته 
هنر مديران و نويسندگان و توليدكنندگان روزنامه هم در اين بود كه اعتماد 
و عالقه آنان را جلب كنند و بر توفيقات روزنامه 
بيفزايند. و امروز هم كه ســال ها از آن دوران 
مي گذرد، هم بر تعداد آن جمعيت افزوده شده 
و هم ميل و عالقه به خبرخواني و مصرف رسانه 
افزايش يافته است، ولي به  دليل رشد فناوري و 
تنوع بي سابقه و تاريخي پلتفرم هاي رسانه اي، 
رقباي جديدي براي روزنامه ها ظهور 
كرده اند. البته اين مسئله واقعيتي 
است جهاني كه به يك جامعه و 
يك كشور اختصاص ندارد. در 
كشور ما نيز با رشد جمعيت 
نخبــه و تحصيل كرده و نيز 
تراكم و تعدد رويدادهاي 

سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و علمي در سطح ملي و جهاني، زمينه 
توسعه بيش از پيش رسانه ها فراهم شده اســت، ولي بي گمان بهره گيري 

شايسته از شــرايط جديد كماكان مستلزم بروز 
خالقيت، شهامت و شجاعتي است كه بتواند 

با ارائه ابتكارات و نوآوري هاي الزم 
و مفيد باز هم به جلــب اعتماد و 
عالقه نخبــگان و عموم مخاطبان 
بپردازد. در اين صــورت و تنها در 
اين صورت اســت كه سرمايه هاي 
اجتماعي و فرهنگي جامعه در كنار 
سرمايه هاي اقتصادي رشد و تعالي 
خواهند يافت و حركت كشــور در 
مسير توسعه و پيشرفت اجتماعي، 
اقتصــادي و سياســي هموارتر 
خواهد شد. در شرايط كنوني هم 
بدون شــك مي توان شاهد تكرار 
تجربيات موفق رسانه اي مثل تولد 
همشهري بود، مشروط به آنكه با 
اتكا به فرهيختگي جامعه، زمينه 
اجتماعي مناســب بــا خالقيت 
و نــوآوري و همچنيــن حمايت 
و پشــتيباني الزم همراه شود. در 
آن صورت مي توان اميدوار بود كه 
جايگاه و نقش آفريني رسانه هاي 
ايراني در سطح منطقه اي و جهاني 
به موقعيت مطلوب نزديك شوند 
و تــراز جديدي از دســتاوردها و 
توفيقات رســانه اي ارائــه دهند. 
براي روزنامه پرافتخار همشهري 
و همــكاران ارجمند و زحمتكش 
آن آرزوي توفيق و سربلندي دارم 

و صميمانه آرزو مي كنم كه شاهد انتشارهزاره هاي پربار 
بعدي و نقش آفريني فزاينده آن در سطح ملي و فراملي 

باشيم. انشاءاهلل.

همشهري روزنامه اي است كه در ابتداي تاسيس، خالقيت و نوآوري داشت، همين خالقيت ها باعث شد نسبت به 
روزنامه هاي ديگر يك سر و گردن باالتر باشد و خود را رسانه اي پيشرو نشان دهد. همشهري نخستين روزنامه رنگي 
بود كه در قطع جديد منتشر شد؛ همان قطعي كه بعد از آن تا امروز، بيشتر روزنامه ها با آن قطع منتشر شده اند. ضمن 

اينكه همشهري در سوژه يابي، سراغ موضوعاتي رفت كه تازگي داشتند. سرويس هاي شهري 
و محيط زيست در شرايطي در همشهري راه اندازي شد كه پيش از آن، روزنامه ها به شكل 
حاشــيه اي و كمرنگ به اين موضوعات مي پرداختند. نمي خواهم بگويم همشهري 
محتواي خود را سياســت زدايي كرد، اما تالش كرد در شــرايطي كه مردم 8سال 
دفاع مقدس را پشت سر گذاشته بودند، سراغ موضوعات موردعالقه آنها و سوژه هاي دور 
از تنش و سياست برود. در بخش آگهي ها هم، همشهري رويكرد و راهبردي متناسب با 

تغييرات خود اتخاذ كرد، به همين دليل صاحبان كسب و كار از انتشار آگهي هاي 
خود در اين رسانه استقبال كردند. اين نخستين بار بود كه روزنامه اي تصميم 

هوشــمندانه اي براي رونق اقتصاد رســانه گرفت. حضور افراد حرفه اي و 
باانگيزه هم به كمك همشهري آمد. اگر همشــهري همان چشم انداز 

اوليه تاسيس را حفظ مي كرد، با تغيير آرايش رسانه اي از سال1960و 
جمعي، نمي توانست رضايت مخاطبان خود را جلب كند. تغيير سبد بروز پديده ارتباط 

مصرف رسانه اي مخاطب، تنوع رقباي رسانه اي و تغيير الگوي توليد و مصرف در رسانه ها، 
لزوم ايجاد تحول و بازنگري در همشهري را بيش از قبل نمايان كرد. 
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گزارشی درباره سير مراحل چاپ روزنامه همشهري كه از غروب شروع 

مي شود و تا بامداد ادامه دارد 

محلتولدروزنامهها

   پنجشنبه
  9  مرداد  1399

  شماره 85

ظهور پديده اي به نام شبكه هاي اجتماعي و اقبال عجيبي كه مردم به آن نشان دادند نفس رسانه هاي مكتوب را به شماره انداخته 
است. روزگاري كه بسياري از مردم هر روز صبح در صف خريد روزنامه ها و مجله هاي رنگارنگ مي ايستادند سپري شده و ترجيح 
عموم اين است كه در شــبكه هاي اجتماعي و به طور آني از همه اتفاقات ريز و درشت با خبر شوند. اين واقعيت امروز رسانه هاي 
مكتوب است، اما براي قشر سنتي جامعه و مخاطباني كه تحليل هاي دســت اول را به خبرهاي آني و زودگذر ترجيح مي دهند، 
روزنامه چيز ديگري است. شايد به همين دليل موجه است كه روزنامه ها و مجله ها هنوز نفس مي كشند و چاپخانه قلب تپنده رسانه هاي مكتوب به شمار 
مي رود. چاپخانه شماره يك همشهري در كيلومتر 14جاده مخصوص كرج هم چنين حكمي دارد و اغراق نيست اگر بگوييم شاهرگ حياتي يكي از بزرگ ترين 
مؤسسه هاي رسانه اي خاورميانه است، با دســتگاه هاي غول آسا و كاركنان زحمتكشي كه كمتر ديده مي شــوند، اما چه كسي است كه نداند در پروسه 
آگاهي بخشي به مردم نقش مهمي ايفا مي كنند. چاپخانه روزنامه همشهري يكي از بزرگ ترين و مجهزترين چاپخانه هاي كشور است و پروسه چاپ روزنامه 
از غروب هر روز شروع مي شود و تا بامداد پايان مي يابد. آگاهي از سير مراحل چاپ روزنامه اي كه نزديك به 3 دهه از عمر آن سپري شده خالي از لطف نيست.

بهنام سلطاني

وقتي رنگ ها تفكيك مي شوند 
هر كاري براي چاپ به مجموعه ای اقدامات 
پيش مقدماتي نياز دارد. در چاپ افست هم، پروسه چاپ 
روزنامه با توليد و تهيه صفحات فلزي كه به ماشين چاپ 
بسته مي شود و به آنها پليت مي گويند شروع مي شود. 
صفحات روزنامه در بخش فني و به صورت تك صفحه اي 
بسته مي شود و فايل هاي PDF با امواج راديويي كه 
سرعت بااليي دارند در اختيار چاپخانه و واحد پليت ستر 
قرار مي گيرد. وظيفه اين واحد اين است كه تك صفحات 
را به گونه اي كنار هم قرار بدهد و به اصطالح صفحه بندي 
كند كه پس از چاپ، شماره صفحات پشت سر هم قرار 
بگيرند. در واحد پليت ستر، صفحات به 4رنگ اصلي 
آبي، قرمز، زرد و مشكي تفكيك شده و براي هر رنگ 
يك پليت مجزا براي چاپ تهيه مي شود. تبديل فايل به 
پليت را مي توان نقطه آغاز مرحله چاپ روزنامه، مجالت، 
كتاب ها و بروشورها دانست.

شروع عمليات چاپ 
ماشين هاي غول پيكر چاپ افست رول همانگونه كه از اسم شان پيداست 
با كاغذهايي كه به صورت رول هستند تغذيه مي شوند. عرض اين كاغذها 

100سانت و طول آنها 1000متر و وزن هر كدام بين 500تا 700كيلوگرم 
است. اين رول ها در قسمت تغذيه ماشين چاپ قرار مي گيرد تا عمليات چاپ 
شروع شود. زماني كه رول به انتهاي خود نزديك مي شود، رول دوم وارد مدار 

مي شود و سرعت خود را با دستگاه يكي مي كند تا تعويض رول در زمان مناسب 
انجام شود. عمليات تعويض رول بارها در طول شبانه روز و كار با ماشين تكرار 

خواهد شد تا روند چاپ مختل نشود.

جادوي چاپ با مركب و آب 
در هر ماشين چاپ به فراخور تعداد رنگ ها يونيت چاپ تعبيه شده است. 
يونيت ها از مخازن مركب حاوي 4 رنگ اصلي، لوله هاي انتقال دهنده مركب، 
مخازن آب و لوله هاي انتقال دهنده آب به سطح پليت تشكيل شده. در ماشين 
چاپ افست، عمليات چاپ از تضاد آب و چربي انجام مي شود. يعني جاهايي 
از پليت كه مطلب چاپي قراردارد مركب به  خود مي گيرد و آب به آن نفوذ 
نمي كند و جايي كه قرار است سفيد بماند آب را به  خود مي گيرد تا مركب 
نفوذ نكند. در نتيجه مطالب چاپي با فشار از پليت ها به سطح الستيك ها انتقال 
می يابد و عمليات چاپ روي كاغذ روزنامه شروع مي شود. از اين رو يونيت ها 
جزو مهم ترين اجزاي ماشين چاپ افست محسوب مي شوند و در فرايند چاپ 
روزنامه نقشي كليدي ايفا مي كنند.

كاغذها برش مي خورند
حاال ديگر به بخش هاي پاياني پروسه چاپ 

روزنامه نزديك شده ايم. بعد از عبور از 
يونيت هاي غول پيكر به انتهاي ماشين چاپ 

مي رسيم كه فولدر نام دارد. كاغذها بعد از 
چاپ خوردن و عبور از قسمت خشك كن هنوز 

به  صورت رول مانده اند و حاال وقت برش خوردن 
آنهاست. فولدرعالوه بر برش زدن، كاغذها را تا 
مي كند و به همان شكل و شمايلي در مي آورد 
كه روي كيوسك ها مي بينيد. اين مرحله براي 
همه كاركنان چاپخانه تكراري به  نظر مي رسد 
اما تماشاي برش خوردن و تا شدن كاغذها هر 
تماشاگري را كه براي نخستين بار به چاپخانه 
رفته به وجد مي آورد. اين همان قسمتي است 
كه بارها در تصاوير تلويزيوني ديده ايد و نماد 

انتشار روزنامه و اهميت رسانه مكتوب در ايران 
است. اينجا نقطه پايان عمليات چاپ است.

گرم ترين جاي چاپخانه
پس از تكميل عمليات چاپ، كاغذ ها در مواجهه با آب و 

مركب و الكل خيس مي شوند اما قسمتي در ماشين چاپ 
تعبيه شده كه خشك كن نام دارد و كارش خشك كردن 
كاغذ روزنامه چاپ خورده است. خشك كن يك مشعل 

حرارتي دارد كه حدود 760درجه سانتي گراد گرما توليد 
مي كند. بخش ديگري هم دارد به نام پانچر كه كاغذها از بين 
آنها عبور مي كنند و گرمايي حدود 130درجه از باال و پايين 

به آنها منتقل مي شود. به همين سادگي، كاغذ در لحظه 
عبور خشك مي شود، اما نه مي سوزد و نه زرد مي شود. اگر 
بنا به هر دليلي ماشين چاپ به  طور ناگهاني از كار بيفتد و 

خاموش شود، مشعل خشك كن خاموش مي شود و پانچرها 
از مدار خارج مي شوند تا به كاغذها آسيبي وارد نشود. اينجا 

گرم ترين بخش چاپخانه است.

اپراتورها فرمان مي دهند 
اينجا يكي از مهم ترين بخش هاي چاپخانه 
افست رول همشهري است؛ جايي كه اپراتورها 
با نهايت دقت، روند عمليات چاپ را زيرنظر 
مي گيرند. در بخش اپراتوري و روي ميز اپراتور، 
كليد هاي متعددي براي كنترل قسمت هاي 
مختلف ماشين چاپ تعبيه شده كه از آنها براي 
تنظيم رنگ ها و ميزان مركب دهي و باالنس آب 
استفاده مي شود. رنگ هاي با كيفيت و خطوط 
شفافي كه هر روز با ورق زدن روزنامه مشاهده 
مي كنيد، حاصل نظارت دقيق اپراتورهاي اين 
بخش است. كاري كه آنها انجام مي دهند مثل 
نظارت مهندس ناظر ساختمان ها براي ساخت 
بناي استاندارد و با كيفيت است. بخش اپراتوري 
را مي توان اتاق فرمان چاپخانه دانست، چرا كه 
همه دستورات الزم براي باال بردن كيفيت چاپ 
از همين جا صادر مي شود.

شمارش، بسته بندي و تمام 
بعد از آنكه روزنامه  در قطع مورد نظر برش خورد و تا شد، توسط ريل هاي هدايت كننده و با نظم و ترتيب خاصي حركت مي كند تا به دستگاه 
شمارش برسد. اين دستگاه با توجه به برنامه اي كه دريافت مي كند، صفحات روزنامه را در بسته هاي مورد نظر مي شمارد و بسته بندي 
مي كند تا روي پالت ها قرار بگيرند. هر پالت هم كه شامل 200بسته 50تايي است با ليفتراك به واحد توزيع ارسال مي شود. حاال صفحات 
روزنامه شامل بسته هاي هشت صفحه اي به بخش توزيع رسيده و اليی زدن صفحات تنها بخشي است كه صفر تا صد آن توسط نيروي 
انساني انجام مي شود. كاركنان اين بخش كه هر شب ساعت 23:30 سركار حاضر مي شوند، هر 8صفحه را با سرعت و مهارت خاصي الي 
8صفحه اصلي قرار مي دهند؛ به گونه اي كه ترتيب 24صفحه روزنامه رعايت شود.بعد هم روزنامه ها براي توزيع بين دكه دارها به نقاط 
مختلف تهران و شهرستان ها ارسال مي شود. آنطور كه رضا ابراهيم زاده، مدير چاپخانه همشهري مي گويد به  طور تقريبي روزانه بين 6تا 7تن 
كاغذ در اينجا مصرف مي شود تا روزنامه همشهري هر روز صبح روي كيوسك برود و در نهايت به دست مردم برسد.

ماشين چاپ هشت رنگ 
سالن افست ورق هم يكي ديگر از بخش هاي مهم چاپخانه همشهري و جايي براي چاپ جلد همه مجله هاي 
خوش رنگ و لعاب و پرمخاطبي مثل همشهري جوان، دانســتني ها و... است كه هر روز يا به طور هفتگي 
روي كيوسك ها مي بينيد. اين سالن به ماشين هاي چاپ هشت رنگ مجهز شده و همانطور كه از نام اين 
دستگاه ها پيداست به طور همزمان 8 رنگ شــامل 4 رنگ اصلي و 4 رنگ خاص را چاپ مي كند. يعني با 
8يونيت چاپ 8رنگ را روي يك كاغذ چاپ مي كند يا اينكه 4رنگ چاپ مي كند و توســط سيلندر هاي 
مخصوص كاغذ پشت و رو شده تا 4رنگ ديگر در پشت كاغذ چاپ شود. كارهايي از قبيل متن و جلد مجالت 
و كتاب ها و بروشورها توسط اين ماشين ها چاپ مي شود. سرعت چاپ اين دستگاه ها شگفت انگيز است و 

12هزار صفحه رنگي در قطع 100در 70 را در طول يك ساعت چاپ مي كند.
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آرشيو

  آمريكا در آتش
بيستم شهريور ماه 1380 بود 
كه اتفاق افتاد؛ يعني در اصل 
كسي باورش نمي شــد. ما با 
چشم هاي خيره و گرده مانده 
به گيرنده ها خيره مانده بوديم 
و داشــتيم به طور مســتقيم 
حمله بــه برج هــاي دوقلوي 
نيويــورك و حــوادث بعد از 
آن را تماشــا مي كرديم. مگر 
مي شد در قلب آمريكا چنين 
اتفاق عظيمــي بيفتد؟ بعد از 
11ســپتامبر معروف آمريكا 
كه به ســال 80شمسي اتفاق 
افتاد، جهان ديگــر مثل قبل 
نشــد. گفتند كه كار القاعده 
بوده و مداركــش نيز موجود 
است. هرچند كه در سال هاي 
بعد روايت هــاي ديگري هم 
به اين ماجرا اضافه شــد. مثل 
اينكه كار خــود آمريكايي ها 
بوده و مي خواستند معادالت 
جديدي ايجاد كنند و شــبيه 
آن؛ روايت هايي كــه البته در 
حد روايت ماندنــد و هيچ گاه 
حالت روايت قطعــي و غالب 
به خودشــان نگرفتنــد. البته 
در آن روزهــا اينترنــت بــه 
گستردگي امروز نبود و هنوز 
درست و حســابي راه نيفتاده 
بــود. وضعيــت شــبكه هاي 
مجــازي هــم كــه تعريفي 
نداشت. اساسا شــروع نشده 
بودند، به همين دليل بود كه 
همه چشــم ها بــه روزنامه ها 
و راديــو  و  تلويزيــون بود. و 
چنين بــود كه همشــهري 
فــرداي روز 11ســپتامبر، 
چنين تيتــري زد: آمريكا در 
 آتش؛ بــا عكس هايــي از اين 

واقعه عظيم.

21شهريور1380

24آذر 1380

  دهمين سال انتشار
قبلش آگهي داده بودند كه بله، 
روز بيست و چهارم سال هشتاد، 
روزنامه همشــهري قرار است 
كه با يك ميليــون تيراژ چاپ 
شود. بعد هم نوشته بودند كه 
عوايد اين فروش به كساني كه 
درگير فروش روزنامه هستند 
اختصاص خواهد يافت. اما چرا 
اين شماره چنين مهم است؟ 
نكتــه اول اينكه همشــهري 
عماًل دورقمي شد؛ يعني وارد 
دهمين سال انتشار خود شد. 
اما نكتــه مهم تر ايــن بود كه 
نخستين بار، تيراژ يك ميليون 
نســخه اي را تجربه مي كرد؛ 
امــري كــه قريب به يقين، در 
تاريخ مطبوعات ايران بي سابقه 
اســت. دهه پنجاه شمسي را 
از حيث تيــراژ، بايد مهم ترين 
دوره مطبوعات ايران بدانيم. 
هــم از ايــن نظر كــه تعداد 
مطبوعات محدود بود و رقابت 
بين اطالعات و كيهان خالصه 
شــده بــود. دوم ايــن تعداد 
جمعيت هم در آن دوره، تقريباً 
يك سوم امروز بود. با اين حال 
تيراژهــا افســانه اي به نظــر 
مي رسيد. نشــريات جوانان و 
مكتب اســالم و...، هر كدام به 
تنهايي چندصد هزار نســخه 
تيراژ داشــتند. مجموعه تيراژ 
روزنامه هاي كيهان و اطالعات 
نيز گاه از ميليون عبور مي كرد. 
اين تيراژهاي بــاالي ميليون 
بار ديگــر در دوره اصالحات 
تكــرار شــد. امــا اينكه يك 
روزنامه به تنهايي يك ميليون 
تيــراژ را بگيــرد، بي ســابقه 
 اســت. ايــن، همان شــماره 

بي سابقه است.

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را 

ببينيد



9  پنجشنبه    
9  مرداد  1399  
شماره 85  

آرشيو

  زلزله، مــردم به ياري 
بيايند

بامداد پنجم دي ماه 1382بود 
كه بــم لرزيــد؛ لــرزه اي كه 
هنــوز هــم از تــن و حافظه 
مــا ايراني هــا خارج نشــده 
اســت و هنوز هــم بابهانه و 
بي بهانه به يــادش مي افتيم. 
خاصه وقتي كــه صداي ايرج 
بســطامي را مي شــنويم يــا 
آهنــگ »مرو اي دوســت« 
محمداصفهاني كه ترانه اش را 
اهورا ايمان ســروده؛ كه خود 
اهل بم بوده. تا قبــل از زلزله 
اصلي، چند پيش لــرزه اتفاق 
افتاده بود. حتي برخي از مردم 
بيدار مانده بودنــد. اما وقتي 
كــه زلزله اصلي آمــد، چنان 
آمد كه عماًل يك ســوم اهالي 
شــهر را به كام مرگ كشاند. 
اين زلزله شــش و نيم ريشتر 
بود، اما به واســطه نوع بافت 
مسكوني و قديمي و سنتي بم، 
تخريب هاي زيادي اتفاق افتاد. 
افراد زيادي به سمت بم رفتند 
تــا در جريان كمك رســاني 
شــركت كنند. فاجعه اتفاق 
افتاده فراتــر از چيزي بود كه 
تصور مي شــد. حتــي رهبر 
انقالب نيز به صورت ناشناس، 
از منطقه ديدن كردند. فرداي 
چنين روزي بود كه همشهري، 
تيتر بزرگ »زلزلــه« را براي 
چاپ خــودش انتخاب كرد. با 
تيترها و زيرتيترهاي ديگري 
كه چنيــن بودند: مــردم به 
ياري بيايند، بم ويران شــد، 
هزاران هم وطن جان باختند، 
مقام معظــم رهبــري: همه 
دستگاه هاي مسئول به ياري 
زلزله زدگان بشتابند، سه روز 

عزاي عمومي در ايران و... .

6دي 1382

  سقوط هواپيما...
»هواپيما انگار روي ساختمان 
ســقوط كرده بود. هــر لحظه 
خبــري كوتــاه اضطــراب و 
نگراني را بيشــتر دامن مي زد 
و فضــاي تحريريــه ملتهب تر 
مي شد. باور نمي كرديم. محمد 
كرباليي احمــد، پريشــب در 
آستانه در ايســتاده بود و براي 
عزيمــت به ســفر خداحافظي 
مي كرد. دوربين در دست داشت 
و با حساســيت و توجه خاصي 
نگران همراه نداشــتن لپ تاپ 
بود. مي گفت مي خواهم عكس ها 
را زودتر به روزنامه برسانم. گفتم 
اين دفعه را تحمل كن تا دفعه 
بعد. با عجله خداحافظي كرديم 
و رفت. امــروز وقتي همســر 
و مادرش پريشــان و آشــفته 
در آســتانه همان در ايســتاده 
بودنــد، بــه دوربين عكاســي 
محمد فكر مي كردم كه چشم 
ما بود. نمي دانم آن دوربين االن 
چقدر ســوخته و چگونه خرد 
شده...« همشــهري شانزدهم 
آذرماه 84 با اين سرمقاله آغاز 
مي شد. هواپيماي نظامي حامل 
خبرنگاران و اصحاب رسانه كه 
عازم يك مانور بودند تا گزارش 
تهيــه كننــد، در حوالي محله 
مهرآباد ســقوط كــرده و همه 
سرنشينان آن جان باخته بودند. 
تحريريه ها در شوك بودند. آنها 
كه ســال ها خبررسان اين و آن 
بودند، حاال به واســطه اتفاقي 
كه افتاده بود، خــود تبديل به 
خبر شــده بودند. از اين طرف 
و آن طرف پيام هاي تســليت 
مي رســيد. همشــهري هــم 
فردايش، تيتر يك را به همين 

واقعه اختصاص داد.

16آذر 1384

نويسندگان و چهره هاي فرهنگي از همشهري 
و اندوخته هاي ادبي  اش مي گويند

اثرگذار به وسعت 
ايران

بســياري روزنامه همشهري را 
يكي از روزنامه هاي مؤثر در تاريخ 
مطبوعات معاصر مي شناسند. اين 
روزنامه ۲۸ساله از بدو حيات خود 
به واسطه ابتكارهاي خالقانه  اش نقش مؤثري در جذب مخاطب 
داشته است و توانسته بخش زيادي از نياز مردم به يك رسانه 
نوشتاري را پاسخ دهد. يكي از رسالت هاي اين روزنامه اعتالي 
فرهنگ و ادب پارسي و اهتمام به كتاب و فرهنگ كتابخواني 
اســت؛ موضوعي كه اين رســانه در حدود ۳دهه فعاليتش 
مورد توجه قرار داده و با وجود اينكه يك روزنامه غيرتخصصي 
و البته عمومي است توانسته ارتباط خوبي با نويسندگان عصر 
حاضر برقرار كند. از اين رو سراغ تعدادي از نويسندگان معاصر 
كشــورمان رفتيم تا نظر آنها را درباره همشهري و نقش آن در 
اعتالي فرهنگ و ادب عمومي جويا شويم؛ بزرگاني كه به گفته 
خود قد كشيدن همشــهري ميان مطبوعات را از ابتدا ديده و 
فراز و فرودهايش را لمس كرده اند؛ فرهيختگاني كه گاهي براي 
همشهري قلم زده  اند و گاهي هم دلواپس اش شده اند؛ اديباني 
كه همشهري را نه فقط روزنامه بلكه يك رويداد فرهنگي در قرن 
معاصر مي دانند. با ما همراه باشيد تا بخش هايي از صحبت هاي 

اين بزرگان را بخوانيم.

الناز عباسیان

من هيچ گاه بــه خواندن روزنامه عالقه نداشــتم مگــر اينكه ســرتيترهاي آن را در 
كيوسك هاي روزنامه فروشي ديده باشم و بخواهم با نگاه كوتاه به آنها استنباطي كرده 
باشم. البته با روزنامه ها و به ويژه روزنامه همشهري زياد كار كرده ام. اما اينكه بخواهم 
درباره كم و كيف روزنامه ها و مخاطبان آن حرفي زده باشم واقعا چيز زيادي نمي دانم. 
اما بركسي پوشيده نيســت كه اين روزها روزنامه ها حال و روز خوبي ندارند. روزگاري 
مردم حوادث و اخبار را از روزنامه ها دنبال مي كردند اما حاال منابع زيادي براي دريافت 
اخبار به روز و تازه وجــود دارد و ديگر روزنامه ها بكارت و جذابيت گذشــته را ندارند. 
ماندگاري و پايداري آنها فقط با تكيه نسخه هاي مكتوب امكان پذير نيست. فعاليت ها 

به سمت جذابيت هاي چند رسانه  اي و... برود. متأسفانه دوره ما، روزنامه ها ناچارند 
عصر كم عمقي است و اين بسيار خطرناك است و جوانان 
ما را تهديد مي كند. البته ناگفته نماند همشهري و به ويژه 
همشهري داستان در زمينه ادبيات معاصر و 
معرفي نويسندگان و آثار آنها توانسته 
قدمي بردارد. زيرا تا جايي كه خاطرم 
هست همشــهري يك كتاب ماهانه - 
گاهانه اي منتشر مي كرد ويژه  داستان و 
داستان نويسان جوان- نمي دانم ادامه 
دارد يانه؟- آنچه بود خوب بود و البته 
فضايي بود براي نويسندگان جوان 

كه غالباً با دشواري نشر مواجهند.

محمود دولت آبادي؛ نويسنده

محمود حكيمي؛ نويسنده

منصور ضابطيان؛ نويسنده، روزنامه نگار و مجري

محمد صالح عال؛ بازيگر، شاعر و نويسنده

سروش صحت؛ نويسنده، بازيگر و كارگردان

ابوتراب خسروي؛ نويسنده 

هوشنگ مرادي كرماني؛ نويسنده

همشهري داستان؛ مناسب نويسندگان جوان

همشهري براي نويسنده ها ارزش قائل است

همشهري؛ يادآور خاطرات خوب و رنگي

همشهري يك رويداد فرهنگي است

همشهري مكمل كتابخواني مردم بود

همشهري بايد در تولیدات چند رسانه اي فعال تر شود

روزنامه اعتدالگرا و به دور از سیاست زدگي
من هر روز روزنامه مي خوانم و اگر روزي روزنامه نخوانم روزم شب نمي شود. گاهی همشهري هم مي خوانم. همشهري داستان را هم 
دنبال مي كنم. همشهري جلوي چشم من رشد كرد. خاطرم هست سال ها پيش گفتند قرار است زيرنظر شهرداري تهران روزنامه ای 

براي شهر تهران منتشر شود اما اين روزنامه به سرعت تبديل به يك روزنامه سراسري و همگاني شد. در 
اين سال ها هر مديري سياست هاي خاص خودش را اعمال كرد اما اين اواخر تعطيلي برخي مجالت 
ما را هم متاثر كرد. البته اين تعطيلي ها فقط مربوط به روزنامه همشهري نبوده و همه روزنامه ها با 
آن درگيرند. در عصر حاضر فضاي مجازي رسانه ها را تهديد مي كند. در دنياي امروز انسان ها دوست 
دارند خيلي سريع اطالعاتي مختصر به دست بياورند اما اخبار رسانه هاي مجازي هيچ كدام ماندگار 

نيست بلكه كم عمق و حتي ممكن است نامعتبر باشد. اما روزنامه ها اخبار را از منابع معتبر 
و زواياي مختلف تحليل و درصورت امكان راهكار مي دهند. همشــهري در اين سال ها 
مسئوالن مختلفي را به خود ديده و طبيعتا با سليقه مديران هر دوره تغييراني كرده است 

اما در كل من معتقدم روزنامه اعتدال گرايي اســت. راه اعتدال را گرفته و هيچ گاه 
تندرو يا كندرو نبوده است. هيچ گاه فحاش يا افشاگر نبوده. درصدد رو كم كني 
يا تسويه حساب كردن با كسي يا جناح خاصي نبوده است. روزنامه همشهري 
به دنبال باال بودن يا پايين كشيدن شخص يا اشخاص خاصي نبوده است. در 
عين حال سياست هايي كه دولت ها به روزنامه ها مي دهند را دنبال كرده است. 

روزنامه ای تخصصي نيست بلكه عمومي و براي همه مردم است؛ از يك كاسب 
گرفته تا استاد دانشگاه.

همشهري براي من و هم نسل هاي من يك بخش جدايي ناپذير از خاطره هاي مطبوعاتي ما و 
يادآور تغيير شكل زندگي ماست؛ زماني كه براي نخستين بار روزنامه  اي با 

صفحات تمام رنگي مي ديديم. ويژه نامه هم نبود كه فقط يك شماره 
رنگي چاپ شود، بلكه هر روز رنگي چاپ مي شد. همشهري براي 
نسل ما يك سبك زندگي بود؛ نسلي كه چند سالي از جنگ و جبهه 
فاصله گرفته و كودكي و نوجواني  اش را طي كرده بود و حاال داشت 
در شهرش رنگ مي ديد. همشهري پيك اين رنگ در جامعه نوين 

ايران بود. در آن برهه براي ما كه شكل ديگري از شهروندي را تجربه 
كرده بوديم، يك ضرورت شهري ايجاد شده بود و نشانه آن اين 

بود كه زندگي آرام آرام در حال تغيير است. يكي از جنبه هاي 
اين عوض شدن هم خواندن روزنامه اي بود كه مشخصاً درباره 
شهر صحبت مي كرد. به هر حال همشهري در اين سال ها 
هميشه روي كيوسك ها بوده و چه آن را مي خريديم و چه 

نمي خريديم، همشهري بخشي از زندگي ما بوده است. 

اين روزنامه مناسب مردم تهران است و موافق وضع كنوني تهران مطالب مي نويسد. تهران شهري با تاريخ و هويت هفت هزار ساله است. از 
جهت سياسي نيز حدود 400سال است كه به مركز سياسي كشورمان تبديل شده است. با وجود سابقه كهن تهران، اين شهر با بي مهري 
بسياري روبه رو شده است. روزنامه همشهري نقش مهمي در معرفي هويت و تاريخ اين شهر دارد. روزنامه ای كه در ابتدا روزنامه اختصاصي 

شهر تهران بود و هم اكنون هم صفحات زيادي از آن به شهر مي پردازد. من از جوانان و محققان و اهالي 
رسانه ها درخواست مي كنم بيش از پيش به تهران بپردازند. اين كار روزنامه هاست كه بايد حواسشان به 

تهران و هويت اش باشد. باز جاي شكرش باقي است گاهي در روزنامه همشهري 
به بهانه هاي مختلف سراغ تهران شناسان مي روند و از هويت و وجه تسميه 
محله هاي قديمي تهران مطلب مي نويسند. شــرايط به گونه اي شده كه 
خودمان در حال از ميان بردن هويت تاريخي اين شــهر هستيم. همين 
تغيير نام خيابان ها و كوچه ها كه در سال هاي اخير شاهد آن بوديم، از جمله 
آسيب ها به تاريخ آن به شمار مي آيد. در هيچ كجاي دنيا به اين حجم تغيير 
نام معابر را نداشته ايم. من مخالفم و معتقدم اگر در نهايت قرار شد نام كوچه 
يا معبری قديمي عوض شود بهتر است نام گذشته آنها در كنار نام جديد 
حفظ شود. براي اينكه شهروندان به خاطر نام هاي جديد گمراه نشده و روابط 
بين شهروندان حفظ و از همه مهم تر هويت نام هاي قديمي هم حفظ شود.

 روزنامه همشهري با بيش از ربع قرن ســابقه يكي از اثرگذارترين روزنامه ها در سال هاي اخير بوده اســت. اينكه يك روزنامه نزديك به 
30 سال منتشر شود و خود را در سطح بااليي نگه دارد، كار ساده ای نيست. علت  اينكه همشهري خودش را در سطح باال نگه داشته اين 
است كه هيچ گاه از زمان خود نه تنها عقب نماند بلكه جلوتر هم رفت. اينكه يك روزنامه با محتواي خوب و جذاب و كاغذ رنگي با قيمت بسيار 

مناسب دست مردم مي رسيد، بسيار ارزشمند و جذاب بود. همچنين همشهري تالش مي كرد در هر حوزه  اي 
از همكاران متخصص و كاربلد آن حوزه استفاده كرده و تا جايي كه ممكن است سياست زده و جناحي نشود. 
امتياز ديگر همشــهري، صفحه نيازمندي هاي قطور آن بود كه حتي بسياري از افرادي كه اهل مطالعه و 
روزنامه خواندن نبودند را هم براي خريد روزنامــه ترغيب مي كرد. وقتي حتي افراد به خاطر نيازمندي ها 
روزنامه را مي خريدند موجب مي شد ناخواسته روزنامه را هم ورق بزنند و از مطالبش استفاده كنند. البته 

بســياري هم كه اهل مطالعه و كتاب بودند براي مطالب خوب آن روزنامه را مي گرفتند و همشهري 
مكمل كتابخواني آنها بود. همچنين انتشار نشــريات اقماري در كنار به روز بودن، رنگي بودن و 

ارزان بودن و انتشار مطالب غيرجناحي از عوامل موفقيت همشهري بود. به جرات مي توان گفت 
يكي از تأثيرگذارترين مجالت در حوزه قصه نويسي مجله »داستان همشهري« براي جوان ها 

»همشهري جوان« و عالقه مندان به سينما مجله »همشهري24 « بود كه توسط تيمی 
درجه يك و كاربلد منتشر مي شدند. اما معتقدم اين روزها آسيب هايي همچون رسانه هاي 
مجازي همشهري را تهديد مي كند. ما هميشه همشهري را به به روز بودن، خالق بودن 
و جذابيت هايش مي شناختيم و اميدواريم مسئوالن فعلي نه فقط با تكيه بر اين سابقه و 

خوشنامي بلكه با روش هاي نوين خوني تازه در رگ هاي همشهري جاري كنند. 

عنوان »همشهري« و روزنامه  اي با اين عنوان يكي از رويدادهاي روزگار ماست؛ نشريه  اي كه توانست با چشم برهم زدني قلمرو فرهنگي چشمگيري 
پيدا كند. انتشار هشت هزارمين شماره آن، نشان مي دهد كه اهالي اين نشريه مردم راه درازند. رپ رپه  اي داشته  اند و در اين راه جاي پايي به 
جاگذاشته اند؛ نشريه هايي كه در اين سال ها به ارتفاعي مطبوعاتي رسيده اند، با نويسنده هاي خوبي كه تا توانسته  اند راه راست را به كلمه ها 

نشــان داده اند. گاهي در كوران حوادث با ادبياتي ملين و مردم وار-كه كارت شناسايي همشهري همين شيوه 
روزنامه نگاري است-مانع شكست خوردن روح همشهري ها شده اند. انتشار نشريه هاي وابسته به همشهري 
هم آهان آهان هايي دارد. نشريه هايي دوران ساز مانند روزنامه دل و شانه »آفتابگردان«، نشريه مجهول القدر 

»همشهري داستان« و ديگرها همه آنها چيزي را نزد ما جاگذاشته  اند كه همشهري را در 
حافظه اجتماعي ما جاانداخته است. اگر اين روزنامه از روزهاي نخست انتشارش با اقبال 

عمومي روبه رو شده براي اين است كه مردم ما مادرزادي در پي چيزهاي رسيده  اند، 
از سيب سرخ گرفته تا  ماهنامه همشهري داستان؛ چنان كه من هنوز هم روزنامه 
آفتابگردان را دوست دارم. در حالي كه از خودم مي پرسم چگونه مي توان چيزي را كه 

ديگر نيست دوست داشت؟ اينكه مي پرسيد با كنار رفتن كاغذ از روزنامه و تغيير 
شيوه انتشار چكار بايد كرد؟ به نظرم آينده را نمي توان پيش پيش مصرف كرد. 
اما مي توان پيش بيني كرد كه اگر روزنامه  اي روي كاغذ موفق بوده، احتماال در 

شكل هاي ديگر هم موفق خواهد بود. 

در روزگاري كه اغلب مــردم به ويژه جوان ها عالقه كمتري به مطالعــه كتاب دارند، روزنامه 
همشــهري تالش مي كند تا اين فاصله ها را كمتر و براي اعتالي فرهنگ كتابخواني قدمي 
بردارد. متأســفانه اين روزها اغلب عالقه مندان به خواندن كتاب به جاي مطالعه كتاب هاي 
نويسندگان پارسي نويسي، به سمت مطالعه كتاب هاي ترجمه مي روند. اساسا اين گرايش به 
كتاب هاي خارجي بد نيست اما نبايد از آثار فاخر نويسندگان داخلي غافل شوند. همشهري 
در اين زمينه تعادل را حفظ كرده و ضمن معرفي كتاب هاي معاصر ايراني، گاهي آثار ترجمه 
جديد را هم معرفي مي كند. از ويژگي هاي روزنامه همشهري كه براي من ارزشمند بوده اين 

است كه اين روزنامه براي هنرمندان و نويسنده هاي ايران زمين 
ارزش قائل است و حتي گاهي گفت وگوهاي آنها را در صفحه 
نخست خود كنار مهم ترين تيتر اخبارش منتشر مي كند. 
خبرنگاران اين روزنامه به مناســبت هاي مختلف ســراغ 
شاعران، نويســندگان و هنرمندان اين مرز و بوم مي روند 

و با معرفي زندگينامه آنها و شــرح احواالت اين 
روزهايشان تالش مي كنند تا آنها را بيش 

از پيش به مردم معرفــي كنند. من از 
گذشته تاكنون اين روزنامه را خوانده 
و مي خوانم. تا جايي كه اطالع دارم 
پرتيراژترين روزنامه كشــور است 
و يك مؤسســه بزرگي اســت كه 
مجالت معتبري را منتشر مي كند.

عبداهلل انوار؛ مترجم ، محقق و نسخه شناس

اين روزنامه مناسب مردم تهران و معرف اين شهر است

روزنامه همشــهري نخســتين روزنامه تمام رنگي در ايران بود 
كه سال 13۷1 منتشر شــد. قبل از اين روزنامه، مجله اي به نام 
همشهري منتشر مي شد. مجله   موفقي بود كه در 1۶شماره منتشر 
شد اما بعد به علت انتشار مطلب طنزي توقيف شد. صاحب امتياز 
آن به گمانم روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري تهران بود. 
سنگ بناي روزنامه همشهري را در دوره مديريت آقاي كرباسچي 
گذاشتند. در همان روزهاي نخســت تيمی حرفه  اي با ايده هاي 
مطبوعاتي جذاب از ميــان روزنامه نگاران قديمي و جوان ترهاي 
خوش فكــر دور هم جمع شــدند. من هم با ايــن تيم همكاري 
داشتم و در بخش ادب و هنر روزنامه همشهري مطالبي ترجمه 
مي كردم. البته همكاري من سازماني و استخدامي نبود زيرا من 
جاي ديگر اســتخدام بودم. اما به عنوان مترجــم با روزنامه هاي 

كشور از جمله همشهري همكاري داشتم. 
اگر اشــتباه نكنم پرتيراژترين و در 
عين حــال پرصفحه ترين روزنامه 
ايران بود. خاطرم هست موفقيت 
بخش آگهی هاي روزنامه همشهري 
كار را به جايي رسانده بود كه حتي 

اگر روزنامــه را رايگان هم توزيع 
مي كردند باز هــم براي 

روزنامه سود داشت. آن 
سال ها، روزهاي رونق 

همشهري بود. 

ميرجالل الدين كزازي؛ نويسنده و مترجم

همشهري يكي از پايدارترين روزنامه ها در اين ساليان بوده است. اما 
آن ويژگي ای كه در اين روزنامه ستودني است تنها پايداري آن نيست. 
به سخن ديگر پايداري انگيزه  اي نشده است كه همشهري آن ويژگي 

پسنديده خويش را از دســت بدهد. از همين رو است كه يكي از 
اندك روزنامه هايي كه من گاهي همكاري پايدار با آن 
داشتم روزنامه همشهري است. از همين رو است كه 

همشهري بخش هايي از يكي از كتاب هاي مرا، چند سال 
پيش در هر شماره به چاپ مي رساند و از سوي ديگر سال هاست 

كه من به گونه ای گسسته با همشــهري در پيوندم. خبرنگاران اين 
روزنامه به انگيزه هاي گوناگون در زمان هاي شايسته و روزهاي ويژه با 
من تماس مي گيرند و درباره آن روز يا رخدادي فرهنگي كه روي داده 
است با من گفت وگو مي كنند. اين گفت وگوها آنچنان است كه من از 
دوستاني كه در اين روزنامه گرم كار هستند خواستم اين گفته ها را كه 
در پيكره يادداشت در روزنامه چاپ شده است براي من بفرستند تا در 
كتابي به چاپ برسد. به هر روي اگر همشهري پايدار مانده است و ارزش 
خود را پاس داشته است اين ويژگي هاي ارزنده در گرو روزنامه نگاران و 
خبرنگاران آن است كه با آگاهي و باورمندي و دلبستگي به كار خويش 
اين روزنامه را ياري مي رسانند و مي كوشــند كه همشهري همواره 

شايسته نامي كه در اين ساليان يافته است بماند.

پايداري همشهري در گرو خبرنگارانش است

پايداري همشهري در گرو خبرنگارانش است
اسدهلل امرايي؛ نويسنده و مترجم

پرتیراژترين و پرصفحه ترين روزنامه

انتظارها از روزنامه همشهري با گذشته درخشان خود، 
به ويژه در سال هاي نخســت و زمان آقاي كرباسچي- 
شهردار وقت- بسيار است. سال هاست كه اين روزنامه 
محدود شــده اســت. البته تا حدودي بايد به نشريات 
غيرمســتقل حق داد. از آنجا كه همشهري يك نشريه 
دولتي است طبيعتا محدوديت هايي دارد. اين در حالي 
است كه رسانه هاي مجازي بدون محدوديت ها و آزادي 
بيان بيشــتري مي تازند. به عبارتي وقتي شــبكه هاي 
اجتماعي و فنــاوري عرصه جهانــي را كوچك كرده و 
دسترسي به داده ها را در كوتاه ترين زمان فراهم مي كند، 
مردم اقبال زيادي به فضاي مجازي پيدا كرده اند. در اين 
شرايط بسياري از رسانه هاي مكتوب، بقا و ماندگاري خود 

را در خطر مي بينند كه البته همين گونه است. شايد راه 
برون رفت از اين تهديد اين باشدكه جرايد با تكيه بر 
جذابيت هاي چندرسانه اي و عمق بخشي آگاهانه 
به محتواي توليدات، نظر مخاطبان را جلب كنند. 
البته به تازگي مطلع شده ام كه روزنامه همشهري 

به سمت توليدات چندرســانه اي رفته است. اين 
بسيار ارزشمند است و بايد تقويت شود. 

زيرا ويژگي مولتي مديا بودن به ويژه 
براي جوانان كه همــواره خواهان 
جذابيت و دسترســي به آخرين 
اخبار و اطالعات با ســرعت باال و 
روش هاي متنوع هســتند، آنان 

را به طور فزاينده اي به ســمت رسانه هاي جديد 
سوق مي دهد. همچنين اين روزنامه در زمينه 
اعتالي فرهنگ مطالعه و معرفي نويسندگان 
و آثار گذشته و جديد هم تاكنون قدم هاي 
بزرگي برداشته و اميد است كه ادامه داشته 
باشد. ماهنامه همشــهري داستان سال ها با 
هيأت تحريری فرهيخته و كاردان در 
بهترين شكلش منتشر مي شد، 
كه در تاريخ نشــريات ادبي 
نقطه عطفي بود، نمي دانم چرا 
ديگر در آن شكل بي نظير 

منتشر نمي شود. 



همشهري، روزنامه نگاري را متحول كرد

   پنجشنبه10
  9  مرداد  1399

  شماره 85
آرشيو

  سرانجام صدام
گاهــي وقت هــا، جايــي كه 
انتظارش را نداري، خبري به تو 
مي رسد كه به طرزي باورنكردني 
و درحالي كــه انتظــارش را 
نداري، دنيا را تــكان مي دهد. 
يكي از اين دســت خبرها، در 
روز بيست و سوم آذرماه 84بود 
كه براي خبرنــگار گمنام ايرنا 
در نقطه صفر مرزي خســروي 
در قصرشــيرين اتفــاق افتاد. 
جــال طالبانــي، از رهبــران 
كرد و رئيس دوره اي شــوراي 
حكومت انتقالي عراق، قرار بود 
به كرمانشــاه بيايد تا با هواپيما 
راهي اروپا شــود. مســئوالن 
محلي هم آماده اســتقبال از او 
بودند. به دليل شرايط نامساعد 
امنيتي عراق، او قــادر نبود كه 
از داخــل اين كشــور پروازي 
به اروپا داشته باشــد. طالباني 
از ماشــين كه پياده مي شود، 
خوشحال است. خبرنگار شك 
مي كند. معموالً مقامات عراقي 
از اين مرز كه عبــور مي كنند، 
خسته اند. اما طالباني خوشحال 
بود. سماجت خبرنگار جواب داد 
و خبر دستگيري صدام، توسط 
پيشمرگه هاي كرد و آمريكايي ها 
به خبرنگار داده شد. همين خبر 
با جزئياتي بيشتر، روي خروجي 
ايرنا رفت و يكبــاره در جامعه 
رســانه اي ايران و جهان، مثل 
بمب صدا كرد. فرداي اين روز، 
همشهري نيز تيتر و عكس يك 
خودش را به صــدام اختصاص 
داد؛ با عنوان ســرانجام صدام. 
مردي كه سه جنگ را به عراق 
تحميل كرده بود، بازداشت شد؛ 
در انتهاي چاله اي در يك منطقه 

دورافتاده.
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  كودتا در تركيه
وقتــي كودتاي تركيــه اتفاق 
افتاد، بيشتر مردم و رسانه ها در 
خواب خوش شبانگاهي بودند. 
همشــهري جزو رســانه هايي 
بود كه در چــاپ دوم خودش، 
توانســت آن را منعكس كند. 
ايسنا درباره اين تيتر و صفحه 
يك چنين نوشــت: »حسين 
قربان زاده، مديرمسئول روزنامه 
همشهري درباره شرايط چاپ 
دوم ايــن روزنامه در شــامگاه 
گذشته براي پرداختن به خبر 
كودتا در تركيــه، توضيح داد: 
حوالي ساعت1۲ جريان كودتا 
در تركيه خبرســاز شد، اين در 
حالي است كه روزنامه ها ساعت 
۲۲:30 بسته مي شوند. طبيعتا 
چــاپ دوم بعد از نيمه شــب 
اتفاق افتاد. زمانــي چاپ دوم 
يك روزنامه شكل مي گيرد كه 
اتفاقات جريان ســاز مهمي رخ 
داده باشــد و تقريبا تا ســاعت 
3-۲/5 ايــن جريان پيش بيني 
مي شــد. در اين شــرايط اگر 
روزنامــه اي امــكان انتشــار 
نداشت، به جرأت مي توانستيم 
بگوييــم در كشــور، روزنامه 
به روزي منتشر نمي شود و همه 
روزنامه ها بيات هستند، چراكه 
همه به جريان فرانسه كه براي 
۲روز پيش بود پرداخته بودند. 
مديرمسئول روزنامه همشهري 
ســپس توضيــح داد: تقريبا از 
ســاعت 1:30 بامداد زماني كه 
از خبر مطلع شديم، دوستان به 
تحريريه بازگشتند و گزارشي 
را تنظيم كردنــد و تيتر ما كه 
پيش از اين مربوط به فرانســه 
بود، عوض و با عنوان »كودتا در 

تركيه« منتشر شد«.

سردبيران و معاونان روزنامه ها و مجله هاي مهم كشور از همشهري مي گويند

يك رقيب بزرگ
ويژه نامه شماره 8هزار همشهري كه نشان از حدود 3دهه فعاليت اين مؤسسه مطبوعاتي 
دارد، فرصتي دست داد تا سراغي از ســردبيران و معاونان روزنامه ها و مجله هاي مهم 
كشور بگيريم و از آنها بخواهيم نظرشان را درباره همشهري بگويند. نتيجه اين شد كه 
روزنامه نگاران نام آشنايي كه مدت هاست بر باالترين مسند بهترين نشريات كشور قرار 
دارند، برايمان از همشهري نوشتند؛ از روز انتشــارش، از تحولي كه در روزنامه نگاري ايجاد كرد، از روزهاي اوج و 

شكوهش، از نقاط ضعف و قوتش و از مشكالت ريز و درشتي كه با گذر از آنها به امروز رسيد؛ به شماره 8هزار!

در سال71، 70 بود كه خبرهايي حاكي از تصميم شهرداري 
براي انتشار يك روزنامه اجتماعي رنگي منتشر شد. اين روزنامه 
براي راه اندازي از نيروهاي جوان و جوياي نام ساير مطبوعات 
كه البته اندك هم بودند، اســتفاده كرد. نخســتين شماره 
همشهري كه منتشر شد، متوجه همت سردبير و تحريريه اين 

روزنامه شدم؛ همتي كه مي خواست روزنامه اي درخور نسل نوی بعد از انقاب منتشر كند. 
روزنامه همشهري بعد از انتشار به سرعت تيراژ گرفت؛ چراكه هم رنگي بود و هم زيبا و البته 
با محتوايي نو. اين اصرار بر نوگرايي در درجه اول باعث شد كه نخستين تغيير نصيب آقاي 
احمد ستاري، سردبير خوب و صاحب سبك اين نشريه شود و از آن پس تحريريه با احتياط 
بيشتري حركت كند. پس از اين دوره بود كه همشهري همچنان امپراتور بافصل تيراژ در 
روزنامه هاي كشور بود حتي در بعضي از مقاطع شنيدم كه اين تيراژ بر نيم ميليون شماره 

تنه مي زد. هر چه بود، همشهري براي بيش از ۲دهه صاحب باالترين تيراژ و البته آگهي ها 
بود كه بخشي از آن را به لطف فروكش كردن آگهي در كيهان، نصيب خود كرد. اينك 

اما اين روزنامه خوب مثل ساير نشــريات كشور البته با تيراژي باالتر به زندگي 
مطبوعاتي ادامه مي دهد و البته چشم اندازي براي انتشار ديجيتال و افزايش 
تيراژ بر مانيتورهاي كامپيوتر و لپ تاپ مي تواند داشته باشد كه اطمينان دارم، 
دوســتان روزنامه نگار، كليد آغاز آن را زده اند. به هر صورت اين مقطع مهم 
رسيدن به هشت هزارمين شماره را در تاريخ همشهري ابتدا به خوانندگان و 

سپس به نيروهاي تواناي اين روزنامه تبريك مي گويم.

هر رسانه اي رنگ و بوي خودش را دارد؛ يكي طعم سياست 
مي دهد و آن ديگري مزه اقتصاد، شماري رنگ فرهنگ بر خود 
مي گيرند و برخي اما لباس جامعه و اجتماعي را بر تن مي كنند 
و رنگ و بوي زندگي مي دهند، همشــهري چنين اســت؛ 
روزنامه اي كه بوي زندگي مي دهد. آن روز كه همشهري متولد 

شد، زندگي همچون روزنامه اي كه ديگر سياه و سپيد نبود و رنگي بود، رنگ و لعاب ديگري 
پيدا كرده بود، لباسي نو بر تن جامعه مي رفت، نسلي جديد و پرشور زندگي را معنايي تازه 
داده بود. همشهري و پس از آن دوقولوي ديگرش ايران كه آمدند هردو خواستند روزنامه اي 
توسعه گرا باشند. همشهري اما زندگي را محور قرار داد و از زندگي گفت و نوشت؛ براي اين 
تأسيس شد كه جنب و جوش روزگار را در تهران نشان بدهد. روزنامه همشهري هم مبدع بود 
هم مبدا. هم امر بديع و ابتكاري را در عرصه روزنامه نگاري عرضه كرد و هم آغازگر يك جريان 
مهم ژورناليستي بود. همشهري مي تواند مدعي باشد از آغاز در اشاعه دمكراتيك فرهنگ و 
شعور اجتماعي پيشنهاددهنده و چه بسا پيشگام بوده است. در همشهري امور شهروندي 
همدوش فرهنگ و جامعه بود. شــوق افزايي و اميدآفريني راه و رسم اش بود؛ افق دور نگاه 
همشهري، همواره ملي است. از رنگين كمان درخشان اقوام و تيره ها غافل نمي شود. 
تهران را نبض ميهن ديد نه مركزي كه باقي واليــات و قصبات و دهات پيرامون آن. 
زبانش زهدان تفاهم و ادب ملي است بي آنكه به لكنت و تكليف گرفتار شود. قانون را 
شاخص برتر، اخاق را راهنماي عمل و منافع ملي را عيار تشخيص به شمار مي آورد. به 
سرخي فخر نمي فروشد و به زردي روي خوش نشان نمي دهد. همشهري روزنامه 
سياست زده نيســت اما »گفتماني روشــن« دارد. روزنامه همشهري، رسانه اي 
است كه راهكارها و توصيه هاي زيست اجتماعي را بر راهكارهاي سياسي مقدم 
مي داند. از آغاز سبز بوده و نشاط بهار را در كوچه هاي باغ ميهن سراغ گرفته 
است. اين چنين همشهري زندگي را به خانه ها برد و صلح و دوستي و زيست 
اجتماعي را ترويج كرد، از سياســت بازي پرهيز كرد و دوستي و محبت را 
بر بام سياست نشــاند. همشــهري اما رنگ و بوي زندگي مي دهد، چون 
خانواده همشهري درون خود نيز بوي زندگي مي دهد، يك سالي كه كنار 
همشهري ها بودم - هرچند اندك و كوتاه اما همراه خانواده همشهري - اين 
رنگ و بوي زندگي را در چهره تك تك اعضای تحريريه همشهري ديدم و حس 
كردم. وجود روزنامه نگاران حرفه اي و پيشكسوت و روزنامه نگاران جوان و توانا 
به همشهري ظرفيت ويژه اي داده تا بتواند در خبر، راوي صادق زندگي باشد. 
همشهري و تحريريه اش و گذشته اش يك سرمايه ملي براي ايران است، اين 

سرمايه را بايد پاس داشت و براي آينده روزنامه نگاري ايران حفظ كرد.
به قول سهراب سپهري :  زندگي، راز بزرگي است كه در ما جاريست

همشهري راز زندگيست . 8 هزار شماره عمر كمي نيست به تك تك اهالي خانه 
همشهري براي رسيدن به شمارگان هشت هزار شادباش مي گويم.

در روزگار ترش تكثر روزنامه هاي تند و راديكال سياسي، همشهري و جام جم پا به 
عرصه گذاشتند و در طول اين سا ل ها هميشه براي مردم لحظات شيرين اطاع رساني 
فرهنگي و اجتماعي را رقم زدند؛ دو مولود شبيه به هم كه مردمي كه به دنبال آرامش 
و امنيت خاطر بودند را به سوي خود جذب كردند. شايد در نگاه كلي، اين دو رسانه 
هميشه در مقابل هم و در رقابت ايستاده بودند، اين رقابت اما جدال براي »خوب بودن« 
بود تا عنوان بهترين را از مردم دريافت كنند. انگار كــه دو خواهر براي اداي دين به 

خانواده، هميشه سعي در سبقت از يكديگر داشتند كه اگر امروز جام جم در اين جايگاه قرار گرفته است، بدون حضور 
همشهري امكان پذير نبود و چه بسا كه همشهري نيز بخشي از پيشرفت خود را در گرو رقابت براي سبقت سالم از 
جام جم ببيند. حاال به گواه شماره درج شده در باالي جريده، پس از ساليان درازي كه بر اين دو روزنامه گذشته هنوز 
هم مردم اقبال خوبي به اين دو يار قديمي نشان مي دهند كه خود مبين صداقت هميشگي با عموم جامعه است. 
سال ها با مردم و از مردم صحبت كردن، اين دو روزنامه را شــبيه و عضوي از خانواده هاي مردم كرده است و امروز 
به عنوان عضوي از يك خانواده، با اشتياق هشت هزارمين شماره عضو ديگر اين خانواده را تبريك مي گويم. اميد كه 

اين همراهي ساليان سال ادامه داشته باشد.

وقتي شــهروندان تهراني صبحگاه روز ۲4آذر 1371در عبور از كنار دكه ها با 
روزنامه جديد و متمايزي مواجه شــدند كه حروف مقطع و درشت روي لوگو، 
واژه »همشهري« را قابل خواندن كرده بود، كم كم اين اميد برانگيخته شد كه 
اين شهر 10ميليوني، ايران 55ميليوني )سال71( باالخره صاحب روزنامه اي 
شده كه آرمانشهرش، نه سياست، كه زيست ســالم و استاندارد شهري است. 
همشهري با هدف و برنامه اي خلق شــد كه هنوز پس از ۲8سال، جامعه به آن 

سخت نيازمند است. جامعه ايران در طول بيش از يك قرن اخير وارد مرحله شهرنشيني امروزي شده است 
اما تقريبا هيچ نهاد، سازمان و گروه و شخص دولتي يا عمومي يا خصوصي براي آموزش زيست شهري، به 
مثابه گونه كتمان ناپذير زندگي در جهانِ نو، گامي برنداشته بود. در قوانين جاري ايران، تقريبا هيچ تعريفي 
از »شهر« ارائه نشده است. طبق قوانيني كه وزارت كشور مجري آن است، وقتي جمعيت روستايي از حدي 
بيشتر مي شود به آن عنوان »بخش« اطاق مي شود. وقتي بخش، پرجمعيت تر شد، به آن شهرستان و به 
همين منوال شهر گفته مي شود. بنابراين يگانه شاخص شهرشدن و شهري شدن، زندگي در مكاني نسبتاً 
پرجمعيت است! چنين تعريفي باعث شده مرز ميان شهر و روستا و زيست شهري و زيست روستايي و عشايري 
تقريبا مه آلود و ناپيدا باشد. اين سخن به معناي برتري شهر بر روستا نيست بلكه به مفهوم ضرورت تعيين 
الزامات زيست شهري به عنوان گونه غالب زندگي در عصر مدرن است. وقتي افراد با همان الگوهاي زيست در 
طبيعت و روستا، به ويژه در هنگامه مهاجرت از روستا به شهر، در شهر ساكن شوند، نتيجه آن موج نامايمات، 
ناهنجاري ها، تنش ها و نزاع ها و بحران هاي فرهنگي و آموزشي و بهداشتي و ترافيكي مي شود. شهرنشيني 
الزاماتي دارد كه الزم است كه جبراً و ضرورتاً رعايت شود و روزنامه همشهري با هدف كشف و آموزش و ترويج 
اين الزامات خلق شد. اگر هدف نخست همشهري را نهادينه كردن الزامات شهرنشيني به روستانشينان سابق 
بدانيم و اگر اين هدف را تســامحاً تا حد قابل قبولي تحقق يافته بپنداريم، اينك هدف بسيار بزرگ تري در 
چشم انداز ماست: تبديل »شهرنشينان« به »شهروندان«. شهرنشين كسي است كه در شهر زندگي مي كند 
و بايد به قوانين، مقررات، هنجارها و عرف جامعه شهري احترام بگذارد اما شهروند، يك شهرنشين مسئول، 

متعهد و آگاه به »حقوق« و »وظايف« است.

»از همشــهري اومدين؟« بارها پيش آمده كه در ماموريت هاي كاري به شهرهاي 
مختلف كشور، وقتي خود را روزنامه نگار معرفي كرده ام، پرسيده اند خبرنگار روزنامه 
همشهري هستم يا نه. نقش بستن نام همشهري در ذهن مردم شهرهاي دور و نزديك 
نتيجه ممارست انتشار اين نشريه و تاش روزنامه نگارانش براي ساخت برندي است 
كه توانسته جايي براي خود در اليه هاي مختلف جامعه باز كند. حاال گروه بزرگي از 
شهروندان، آن 6پنجره را مي شناسند كه حسين خسروجردي با الهام از حروف سربي 

به عنوان نشان روزنامه ساخت. همشهري در سال هاي اوج استقبال مخاطبان، كاس درسي هم براي روزنامه نگاران 
بود. هنوز گروهي از خبره ترين هاي امروز مطبوعات كساني هستند كه طعم روزنامه نويسي را در اين نشريه چشيدند 
و كار را در محضر كاربلدهاي آن زمان آموختند. همشهري هم امروز مثل بسياري از رسانه ها، گرفتار مصائبي است 
كه نمي گذارد آنگونه كه  بايد حضوري پررنگ تر و مؤثرتر از ديروز داشته باشد و اين براي نشريه اي كه در قدم هاي 
اول به فضاي رسانه ها رنگ داد، مايه حسرت است. اگر باي كرونا مجال دهد و اگر مشكات دست از سر رسانه هاي 

جان سخت بردارد، هنوز مي شود از آن 6 پنجره به تهران و ايران نگاه كرد.

طبيعتا طرفدار همشهري نيســتم. به عنوان كســي كه هميشه در بخش 
خصوصي روزنامه نگاري كار كرده، با بدبيني و كمي غيظ به سيستم پرهزينه 
همشهري نگاه كرده و مي كنم و وابستگي نازپرورده وارش به بودجه عمومي. 
درك مي كنيد ديگر؟ و براي ما در تمام روزنامه هايي كه بوديم، همشــهري 
يك رقيب غول آساي بزرگ و بي رحم بود. حسادت؟  نه. امكان نداشت خودم 

را به عنوان روزنامه نگار در همشهري تجسم كنم. داستان چيز ديگري بود. اما از طرفي شماري از بهترين 
دوستانم در همشهري بودند، شماري از استادان مهم دوران روزنامه نگاري ام را در همشهري پيدا كردم 
)دكتر نمكدوست و استاد صديقي(. حتي دوره اي در ضميمه هفتگي نوجوان روزنامه يعني دوچرخه كار 
كردم و معناي مخاطب بي شمار را لمس كردم؛ وقتي يك اشتباهم در نقل داستان هري پاتر، كرور كرور 
دختران دبيرستاني را براي اعتراض به دفتر همشــهري در كوچه تنديس كشاند. اين را هم مي دانم كه 
لوگوي قشنگ آن بي رقيب بهترين لوگوي تاريخ مطبوعات ايران است، ضخامت ضميمه آگهي هايش در 
دوران اوج البته نفس را در سينه حبس مي كرد. يا آن ضميمه هاي نوستالژيك و نفيسش: همشهري دو و 
يا از آن هم بهتر »ايرانشهر«. مي دانم نقش همشهري در نرم كردن فضاي سخت و صلب دهه60 در گذر 
به دهه70، چقدر حياتي و حساس بوده است. مي دانم همشهري نخستين تريبون واقعي طبقه متوسط 
شهرنشين در دهه هاي گذشته بوده است. مي دانم همشهري نخستين جايي بود كه به حاكميت نشان 
داد صداهاي مختلف،  متنوع و البته قانوني در كشور وجود دارد. طرفدار همشهري نيستم اما نمي توانم 

مطبوعات را بدون اين غول ترسناك دوست داشتني تصور كنم. خداقوت همشهري!

اين يك رسم نانوشته بين ما ايرانيان اســت كه عموما به برادر بزرگ ترمان نگاه 
مي كنيم كه چه مي كند تا ما نيز همان كار را كنيم. اگر بــرادر بزرگ تر در كار و 
بار خود موفق بود، ما او را به چشم اسطوره نگاه مي كرديم و جاي ويژه در ذهن و 
ضميرمان به او مي داديم. پيرو او مي شديم و تاش مي كرديم گام به گام، همچون 
او شويم. برادر بزرگ تر نيز گاه با غرور و گاه با فروتني پيش مي رفت. غرور او ما را به 
ابرها مي برد و فروتني اش ما را افتاده تر مي كرد. برادران كوچك تر اگرچه هميشه 

تماشاگر برادر بزرگ تر بودند اما در واقع مهم ترين و با تعصب ترين مدافع او نيز بودند. حتي اگر برادر بزرگ در چاه 
مي افتاد، شايد نخستين كساني كه با بغض و حجب و حيا و گاه خشم اين در چاه افتادن را به او يادآوري مي كردند، 
برادران كوچك تر او بودند. اين رسم نانوشته اي است كه بزرگ ترها به ما آموختند كه هم پشت برادر بزرگ ترمان 
باشيم و هم نگران او. هميشه فكر مي كردم كه همشهري، به مانند برادر بزرگ تر روزنامه هاي ايران، ظرفيت هاي 
بسياري داشته و دارد كه مي تواند از آن براي خانواده و برادران ديگرش استفاده كند. اگر او زنده بماند، ديگران 
زنده مي مانند و اگر او از پا بيفتد، برادران ديگرش نيز زمينگير مي شوند. رسانه هاي بزرگ دنيا نيز اساسا چنين 
نقشــي را براي خود پذيرفته اند كه بايد عاوه بر آنكه خود را باال بكشند، كمك كنند ديگران در اين مسير  هم 
حرفه اي تر شوند و هم رشد كنند. در جهان حرفه اي، اگر بخواهي با كوتوله ها رقابت كني، تو نيز كوتاه مي شوي. 
خاطرم هست كه مدتي پيش درباره نيويورك تايمز مطلبي مي خواندم. زماني كه روزنامه ها در آمريكا با بحران 
كاغذ و افزايش قيمت ها روبه رو شدند و ناگزير به سمت كاهش قابل توجه تيراژ و افت درآمد آگهي ها در نسخه 
چاپي رفتند، نيويورك تايمز دست به تجربه جديدي زد كه آن مقطع در نوع خود بي نظير بود. در سال۲006 
نيويورك تايمز تصميم گرفت براي صرفه جويي در كاغذ و هزينه هاي خود، عرض و طول روزنامه را متناسب با 
دستگاه هاي چاپ جديد، كوچك تر كند. اين تصميم را عملياتي كرد و به دنبال آن روزنامه هاي يو اس اي تودي، وال 
استريت ژورنال و واشنگتن پست نيز همين كار را كردند. روزنامه ها كوچك تر شدند. اين اقدام باعث شد تا 5درصد 
اخبار كمتري پوشش داده شود اما در عوض 1۲ميليون دالر در ســال از هزينه كاغذ كاسته شود. من روزنامه 
همشهري را در محتوا يك روزنامه محافظه كار مي بينم. محافظه كاري را به عنوان ايراد مطرح نمي كنم. به عنوان 
حسن مي گويم. اعتقاد دارم كه ما بايد محافظه كار باشيم. محافظه كاربودن در تمامي جنبه ها به سود عموم مردم 
است. در مورد هر موضوعي هم كه نياز به برخورد و اصاح راديكالي باشد روزنامه و روزنامه نگار بايد رويكردي 
محافظه كارانه در پيش  گيرد. تمام تحوالت و پديده هاي سياسي يا اجتماعي مطلقا بد يا مطلقا خوب نيستند. 
همشهري را نيز اينگونه ديده ام كه اساسا در محتوا محافظه كار است اما متأسفانه در پلتفرم هاي كاني كه مي تواند 
سياست هاي راهگشا ارائه دهد، نوآوري را در همشهري نديده ام. اين وجه همشهري، فراتر از ماموريت هاي روزانه 
و روزنامه است. از اين زاويه است كه مي گويم همشهري بايد راهگشا باشد. به علت آنكه شبكه، سيستم، مديريت 
و سرمايه اي دارد كه ديگران يا فاقد آن هستند يا چنين امكاناتي ندارند. ممكن است مديران همشهري بر ۲وجه 
مورد اشاره، هم اشراف داشته باشند و هم نظراتي براي آن. اما اينكه چرا همشهري، راهي نمي گشايد مسئله اصلي 
ماست؛ مسئله اي كه نبايد گذاشت فرصت ها از دست برود. در اين خصوص، مي توان پيشنهادها و نظراتي داد كه 
طبعا در اين يادداشت كوتاه فرصت آن نيست. به هر روي، رسيدن به شماره 8هزار، نه فقط براي همشهري، بلكه 
براي تمام روزنامه هاي ما كه اين روزها، به صورت گلخانه اي زنده هستند، مهم است و بايد آن را به فال نيك گرفت 

و تبريك گفت و چشم به راهي تازه داشت تا جان هاي ديگر زنده شود.

انتشار روزنامه همشهري در ابتداي دهه 70 را مي توان 
نقطه عطفي در روزنامه نــگاري ايران درنظر گرفت كه 
باعث تحول روزنامه نگاري ما شد. واقعيت اين است كه 
پس از پيروزي انقــاب، روزنامه نگاري در ايران كاما 
شكل ايدئولوژيك به خودش گرفته بود و روزنامه ها كه 
همه آنها به نوعي وابستگي به نهادهاي حكومتي داشتند، 
صرفا در راستاي ماموريت هايي حركت مي كردند كه 
حاكميت برايشــان تعريف كرده بود و از ايفاي نقش 

حرفه اي خود بازمانده بودند. در نتيجه در چنين فضايي تقريبا همه انگيزه هاي ابداع و 
خاقيت از بين رفته و ما شاهد يك روزنامه نگاري سنتي و كاما بسته بوديم كه كمترين 

تمايلي به تغيير نداشت. تا اينكه روزنامه همشــهري متولد شد؛ روزنامه اي كه انتشارش 
هم از نظر شكلي و هم از نظر محتوايي، تحولي بزرگ در روزنامه نگاري ايران ايجاد كرد و 
آثار ماندگاري را بر روزنامه نگاري پس از خود بر جا گذاشت. اثرگذاري روزنامه همشهري 
در آن دوره به قدري مهم و ارزشمند است كه مي توانيم روزنامه نگاري پس از انقاب را به 
روزنامه نگاري قبل از انتشار همشــهري و بعد از انتشار آن تقسيم كنيم. اما متأسفانه اين 
روزنامه هم پس از طي دوران اوج و شــكوفايي اش، بنا به داليلي ازجمله جابه جايي هاي 
مالكيتي، ايجاد اشكال در فرايند انتقال دانش و تجربه از روزنامه نگاران باتجربه به نيروهاي 
جديدتر، نحوه غلط بنگاه داري كه باعث كاهش انگيزه در نيروهاي مولد شد و...، به تدريج به 
همان آفتي دچار شد كه خودش از بين برده بود! يعني روند ابداع و خاقيت در روزنامه اي كه 
خودش مبدع روزنامه نگاري خاق در ايران پس از انقاب بود، رو به نزول رفت و باعث شد تا 
رفته رفته اين روزنامه با روزهاي اوجش فاصله بگيرد. شماره 8هزار همشهري فرصت خوبي 
است براي آنكه اميدوار باشيم اين روزنامه مهم و اثرگذار را دوباره در اوج ببينيم؛ چرا كه همه 
ما به خوبي يادمان هست زماني كه حال همشهري خوب بود، حال مطبوعات كشورمان هم 
خوب بود. نيروهايي از دل همشهري برخاسته و در روزنامه هاي ديگر نقش آفرين شدند كه 
به دليل خاقيت منحصر به فردشان، باعث ارتقاي روزنامه نگاري در ايران شدند. همچنين در 
روزگار پساجنگ كه جامعه تشنه اطاعات و تحليل بود، يكي از نشرياتي كه درجهت تحول و 
پويايي جامعه، نقش بسيار مهمي ايفا كرد، بي شك روزنامه همشهري بود و اميدواريم دوباره 

اين روزنامه جايگاه رفيعش در مطبوعات ايران را به دست آورد.

بهروز بهزادي
 سردبير روزنامه اعتماد

جواد دليري
سردبير روزنامه ايران

مهدي عرفاتي
مديرمسئول روزنامه جام جم

محمدرضا زائري
سردبيرسابق همشهري و مديرمسئول  مجله خيمه

علي جوادي
نرگس جودكيسردبير روزنامه خبر ورزشي

سردبير روزنامه شهروند

آرش خوشخو
سردبير روزنامه هفت صبح

اكبر منتجبي
معاون سردبير روزنامه سازندگي 

علي ميرزاخاني
سردبير روزنامه دنياي اقتصاد

همشهري بوي زندگي مي دهدنگاهي به  8 هزار همشهري

خدا قوت همشهری!

از »شهرنشيني« تا »شهروندي«

از همشهري آمده ايد؟

طرفدارش نيستم اما...

ماموريت همشهري

روزي كه وارد اتاق ســردبيري روزنامه عزيز همشهري شدم، 
روي صندلي سردبير ننشستم. نخست گوشي تلفن را برداشتم 
و -به رسم ادب و اخاق- با تمام مديران و سردبيران پيشين 
روزنامه، از آقا مهدي كرباســچي تا مرحوم احمدرضا دريايي 
سخن گفتم و از آنها اجازه گرفتم كه پشت آن ميز بنشينم. ما 
به عنوان يك جريان اصولگرا آمده بوديم و مديران اسبق روزنامه 

غالبا از چهره هاي اصاح طلب و جريان كارگزاران بودند و شايد چنين رفتاري نه تنها ضرورت 
نداشت بلكه تا اندازه اي غيرمعمول بود، ولي من باور داشتم كه دير يا زود دوران اين مسئوليت 
هم مانند همه امور عالم خاك به سر خواهد آمد و آنچه مي ماند مرام فتوت و جوانمردي است 
كه خط و جناح نمي شناسد. دلم مي خواست اگر روزي در نمايشگاه مطبوعات يا كنار خيابان 
سردبير پيشــين روزنامه را ديدم، بتوانم به احترام او سر خم كنم و دست بر سينه بگذارم و 
لبخندي بزنم و احوالي بپرسم و روي ماهش را ببوسم. باور داشتم كه دنيا كوچك تر از آن است 
كه بتوان با اخم و ترشرويي گذراند و با تلخي و تندي به سرآورد. و چنان شد كه مي پنداشتم، 
از برنامه 10 ساله اي كه براي روزنامه نوشته بودم تنها 10 ماهش را توانستم اجرا كنم و زودتر 
از آنكه تصور مي كردم كار را به دوستي ديگر ســپردم. اكنون شاد و دلخوشم كه هريك از 
مديران و سردبيران گرامي روزنامه همشهري را كه ببينم، با اشتياق و لبخند به سويش خواهم 
رفت و حالش را خواهم پرسيد. ما مي رويم، چنان كه ديگران مي روند، اصاح طلب و اصولگرا 
مي روند چنان كه خط يك و خط سه رفتند. روزنامه همشهري هم به پايان مي رسد، چنان كه 
نوبهار و ترقي روزي از نشر بازماندند. آنچه مي ماند و هرگز به پايان نمي رسد و رفتني نيست، 
اخاق است و انسانيت و ادب و مروت. رســم فتوت و جوانمردي هرگز رفتني و پايان پذير 
نيست. ما نيز جاودانه ايم، اگر در اين مسير قدم برداريم. همشهري هم مي رود و آنچه مي ماند 

شهر مردانگي و محبت است كه ويراني نمي پذيرد، كاش همه شهروندان اين شهر باشيم.

عليرضا خاني
سردبير روزنامه اطالعات

همشهري مي رود، شهر محبت مي ماند!

به اميد روزهاي خوب تر

در روزهايي كه كرونا عرصه را از هميشه تنگ تر كرده تا گراني 
كاغذ و خدمات چاپ و مشكات توزيع را از ياد ببريم، ويژه نامه 
براي شماره اي خاص از نشريه اي بزرگ، سرذوقمان مي آورد. 
كيف مي كنيم كه هنوز عائم حيات رسانه هاي كاغذي وجود 
دارد و نبض شان مي زند. خوشحال مي شويم كه روزنامه داريم. 

فارغ از آنكه روزنامه هاي دنيا و همه زيرمجموعه هاي كاغذي فرهنگ در آن ديار، با يارانه هاي 
قابل اعتنا زنده مانده اند تا مردم، مطالعه را در اولويت هايشان نگه دارند... . و ما اينجا تنهاييم؛ 
خيلي تنها. آنها روزنامه را با يك مقاومت جمعي زنده نگه داشته اند و ما اينجا نفس مان رفت 
از بس تنهايي مقاومت كرديم. با همه اينها، خوشحالم از اينكه شماره 8 هزارم رسانه اي فاخر 
امروز منتشر مي شود و نگرانم براي آينده اي كه نمي بينم و نمي شناسمش. با همه اين ابهام ها 
و ترديد ها، اميدوارم بهترين ها براي همشهري رقم بخورد كه دوستان زيادي در آن داشته 
و دارم و چند سالي به من افتخار داد برايش كار كنم. شــماره جديد مبارك همه دوستان 

و همكارانم. به اميد روزهاي درخشان تر و زيباتر... . و با آرزوي شادي مردم و عزت ميهنم.

پرنيان سلطاني
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روايت محمد عطريانفر از راه اندازي روزنامه اي كه 
تاريخ مطبوعات ايران را  متحول كرد

روزنامه ای كه 
جهانی شد

اگر تولد همشهري را اتفاقي مهم در تاريخ پر فراز و نشــيب مطبوعات كشور بدانيم بايد از محمد عطريانفر 
به عنوان معمار اين روزنامه و كسي كه نقش به سزايی در پايه گذاری پرتيراژ ترين روزنامه دوره معاصر را گذاشت 
ياد كنيم. عطريانفر از نخستين ماه هاي انتشار روزنامه همشهري تا بدل شدن آن به غول رسانه اي كه 11سال 
به طول انجاميد مغز متفكر اين روزنامه بود. قرار بر اين بود كه فقط 2ماه-به قول خودش- براي اينكه كار راه 
بيفتد در همشهري باشد اما همه اتفاقات دست به دست هم داد و اين مدت را به 132  ماه افزايش داد. روايت او از پي ريزي و قوام و دوام 
روزنامه همشهري خواندني است. احتمال تعطيلي روزنامه همشهري درنخستين ماه هاي تولدش، مخالفت ها با ايده تاسيس اين روزنامه 

و نزديك شدن به تيراژ نيم ميليون نسخه اي كه در تاريخ مطبوعات يك ركورد انحصاري است محورهاي اصلي گفت وگوست.

مهرداد رسولي

  آقاي عطريانفر، شما دانشجوي 
رشته مهندســي نفت در دانشگاه 
صنعتي شريف بوديد كه اصال ارتباطي 
با روزنامه نگاري نداشت. چطور شد كه 

وارد فعاليت هاي رسانه اي شديد؟
سال هاي جواني نسل ما همزمان بود با اوج تحوالت 
سياسي كه منجر به پيروزي انقالب در سال1357 
شــد و افرادي مثل من نتوانســتند عالقه و نوع 
فعاليت هاي اجتماعي مطلوب خــود را انتخاب 
كنند. بنا به ضرورت هاي انقالب هر كسي از سنخ 
ما جوانان انقالبي ماموريتي برعهده داشت. رشته 
تخصصي و تحصيلي ام مهندسي نفت است اما به 
اعتبار همين ضرورت، زماني كه آقاي سيدمحمد 
خاتمي، نماينــده حضرت امــام)ره( در روزنامه 
كيهان شــد به اعتبار تجربه چند مــاه حضور در 
مسئوليت خبر صدا و سيما، توسط برخي دوستان 
به ويژه آقاي حاج سيداحمد آقاي خميني به ايشان 
معرفي شدم تا در كيهان دستيار ايشان باشم. يكي 
دو سال به عنوان عضو شوراي سردبيري و دستيار 
اول آقاي خاتمي در كيهان فعاليت كردم و اين تنها 
تجربه روزنامه نگاري و مطبوعاتي من بود كه در 

ذهن دوستان هم ماند.
  چطور شــد كه به رغم سابقه نه 
چندان طوالني فعاليــت درعرصه 
مطبوعات به عنوان سردبير روزنامه 
تازه تاسيس همشهري انتخاب شديد؟

 در دوره وزارت آقــاي عبــداهلل نــوري، معاون 
سياسي وزير كشــور بودم و آقاي كرباسچي در 
همان مقطع مديريت شهرداري تهران را عهده دار 
شد كه حكمش را وزير كشور به عنوان قائم مقام 
شوراهاي شــهر مي داد. آقاي كرباسچي 3 سال 
بعد از مسئوليتش به عنوان شــهردار تهران و به 
واسطه حضور مكررش در شوراي معاونين وزارت 
كشور، يك روز موضوع انتشــار روزنامه اي براي 
شــهروندان تهران را مطرح كرد. برخي دوستان 
در شوراي معاونين موافق بودند و برخي ديگر نظر 
خاصي نداشتند. از جمع شــوراي معاونين فقط 
من مخالفت كردم اما آقاي كرباســچي با توجه 

به نظراكثريت نسبت به انتشار روزنامه اقدام كرد.
  مخالفت شما با انتشار همشهري 

به چه دليل بود؟ 
24آذرمــاه1371 نخســتين شــماره روزنامه 
همشهري منتشــر شــد. حدود 2ماه بعد آقاي 
كرباسچي طي تماســي گفت مي خواهم شما را 
ببينم. گفتم به دفتر شــما مي آيم. يادم هســت 
صبح پنجشــنبه روزي بود كه آقاي كرباسچي 
آمد دنبال مــن و به اتفاق براي بازديــد از پروژه 
درخت كاري به منطقه 22 تهران رفتيم و در طول 
مســير طرح موضوع كرد. گفت مي خواهم بدانم 
علت مخالفت تو با انتشار همشهري چه بود؟ گفتم 
كار روزنامه نگاري امري سهل و ممتنع است. به نظر 
ســاده مي آيد اما تجربه من در دوران همكاري با 
آقاي خاتمي در روزنامه كيهان مي گويد كار بسيار 
مشكلي اســت. بعد هم از آقاي كرباسچي علت 
پرسش را جويا شدم ايشان گفت: انتشار روزنامه 
به احترام نظر رهبري قرار است متوقف شود. البته 
24ساعت بعد ايشان خبر دادند روزنامه به شرط 
تغيير تيم تحريريه مي تواند منتشــر شود. گفتم 
خب منظورتان چيست؟ گفت عالقه مندم به طور 
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آرشيو

  هفت هزارمين شماره
يكي از مشكالت رايج مطبوعات 
در ايــران را، عدم پايــداري و 
استمرار آنها مي دانند. با اينكه 
مطبوعات و نهاد اطالع رســاني 
مكتوب در ايــران، حتي عمري 
بيشتر و طوالني تر از مجلس و 
ديگر اركان دمكراسي دارد، اما 
نتوانسته پا به پاي آنها جلو بيايد 
و بــه همين دليل رســانه هاي 
ماندگار و كهنســال كم داريم. 
همين االن كه داريم از هشــت 
هزارمين شــماره همشــهري 
اظهــار خوشــحالي مي كنيم، 
به 30ســالگي هم نرسيده ايم. 
روزنامه هايــي چــون كيهان و 
اطالعات هنوز سابقه يك قرني 
هــم ندارنــد، درحالي كــه از 
شكل گيري مطبوعات در ايران 
نزديك به دو قرن مي گذرد. پس 
در چنين وضعيتــي، بي جهت 
نيســت كه روزنامه اي هر هزار 
شــماره خــودش را غنيمــت 
شمرده و جشــن بگيرد. شماره 
هفت هزارم همشــهري نيز به 
همين مناســبت بــود كه يك 
لوگوي خاص را به خودش ديد 
و يك ويژه نامه خاص تر را. يعني 
نزديك به سه سال و اندي پيش. 
همشهري در آن روز، با قيمت 
300تومــان براي اســتان ها و 
500تومان براي تهران منتشر 
مي شــد؛  در 32صفحــه. بــا 
208صفحــه راهنماي تهران و 
28صفحه راهنما براي استان ها. 
شــعار اين ويژه نامه هم چنين 
بود: »همشهري شما هستيم«. 
مديرعامــل نيز يادداشــتي با 
عنوان راز ماندگاري همشهري 

نگاشته بود.
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  اشك شهر
صبح روز پنجشــنبه، ســي ام 
دي مــاه بــود كه خبر رســيد 
پالســكو آتش گرفته است. از 
اين دســت خبرها در روزهاي 
معمولي نيز مخابره مي شــد؛ 
آتش ســوزي هايي كه معموال 
خاموش مي شــد. امــا يكي از 
غم انگيزترين پنجشــنبه هاي 
عمرمــان، وقتي اتفــاق افتاد 
كــه ديگــر دانســتيم ايــن 
آتش ســوزي، مثــل قبلي ها 
نيســت. ناگهــان گفتنــد كه 
پالســكو در خطر ريزش قرار 
دارد. دقيقه بــه دقيقه در حال 
خوانش خبرها و پيگيري اخبار 
بوديم. بعد از سه،چهار ســاعت 
سوختن پالســكو بود كه اين 
غول ســاختماني، در خودش 
فروريخــت. امــا اي  كاش كه 
فقط در خودش فرومي ريخت. 
نيروهاي آتش نشاني داخل اين 
ساختمان بودند تا وظيفه شان 
را انجام دهند. پالســكو روي 
ايــن نيروها فروريخــت و آنها 
دفن شــدند. بعد از آن بود كه 
آواربرداري و گمانه زني ها آغاز 
شد. اخبار حاكي از جان باختن 
20 تا 30نفر بود. اما همشهري 
در دوازدهــم بهمن ماه 1395، 
عكــس و تيتر يك خــودش را 
به تشــييع پيكر 16آتش نشان 
شــهيد اختصــاص داد و تيتر 
زد: اشــك شــهر و نوشت كه 
شــهروندان تهرانــي، خادمان 
شــهيد خــود را از مصــالي 
تهران تا بهشــت زهرا مشايعت 
كردند. اين صفحــه يك، جزو 
معدود صفحه يك هايي بود كه 
همشهري در آن، لوگوي خود 
را به رنگ پرچــم ايران درآورد 
و جزو صفحه يك هاي تلخ ولي 

به ياد ماندني شد.
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ســر فصل هاي موضوعي كه به آنها پرداخت. به 
لحاظ محتوايي مالك همشهري بر اين بود كه به 
جاي ديدن نيمه خالي ليوان و توجه به نقدهاي 
شــكننده، وجه مثبت را هم ببيند. جمع بندي 
اين بود كه از منظر رعايت حقوق مديران خدوم 
و مسئوالن صادق مي توان بخشي از موفقيت ها 
را هم در قالب نيمه پرليوان بــه جامعه ارائه داد. 
اين مبناي تحــول و تأثير و جذابيــت و افزايش 
تيراژ همشــهري شــد تا جايی كه روزنامه هاي 
ديگرعمال به خاطر فاصله اي كــه از اين نوآوري 
داشتند، آسيب جدي ديدند. روزنامه هاي ديگر 
روزبه روز وضع شان وخيم مي شــد و ما كمتر از 
2سال از تيراژ 15هزار نسخه به مرز نيم ميليون 
نسخه در روز رسيديم. كيهان با مديريت جناب 
حسين آقا شريعتمداري، تنها روزنامه اي بود كه 
به مخالفت علني، جدي وتخريبي با ما برخاست 
و همواره با شعار»ننگ با رنگ پاك نمي شود« به 
جنگ همشهري آمد و شروع به سمپاشي كرد. آنها 
برخالف واقع ادعا مي كردند كه ما از ظرفيت هاي 

شهرداري به نفع همشهري استفاده مي كنيم.
  اين ادعاي درســتي بود؟ يعني 
همشهري رديف بودجه داشت و خرج 
و مخارجش را از شــهرداري تهران 

دريافت مي كرد؟
البته كه نه. روزنامه همشهري در دوره راه اندازي 
يك ساختمان و مقداري تجهيزات و كاغذ و در يك 
بازه زماني 15ماهه جمعا به ميزان3ميليارد تومان 
ازمنابع شركت هاي شهرداري تهران پول گرفت. 
با سپری شدن دوره 15ماهه از لحاظ اقتصادي به 
نقطه سر به سر رسيده و از آن تاريخ بدون دريافت 
هيچ گونه كمكي از شهرداري، روزنامه را منتشر 
كرديم. از  ماه پانزدهم به سودآوري رسيديم و با 
موافقت هيأت مديره تصميم گرفتيم 3ميليارد 
توماني كه شهرداري در اختيارمان گذاشته بود را 
وام تلقي كنيم و با بهره 25تا 30درصد برگردانيم. 
لذا بعد از سه سال و اندي اين كار را انجام داديم و در 
ابتداي سال چهارم از حساب همشهري 5ميليارد و 
200ميليون تومان به شهرداري تهران اصل و فرع 
وام  دريافتي را برگردانديم؛ يعني اصل پول به عالوه 
2ميليارد و 200ميليون تومان ســود. پس عمال 
همشــهري با ظرفيت هاي مالي خود و مديريت 
اقتصادي و مهندســي فرهنگي مســتقل كار را 
پيش برد و موفق هم بــود. در بحث جذب آگهي 
واعالنات از ظرفيت 100درصدي آگهي روزنامه 
فقط 3درصد به شهرداري تعلق داشت و به نقطه اي 
رسيديم كه نيازي به تالش به معناي ويزيتوري 
براي جذب آگهي احســاس نمي شد. صاحبان 
آگهي چه بســا تا5روز در صف نوبت درج آگهي 
خود مي ايســتادند چون اجازه نمي داديم بيش 
از 35درصد از حجم صفحــات روزنامه به آگهي 
اختصاص پيدا كند. اينگونه بود كه همشــهري 
به يك بنگاه موفق فرهنگي و اقتصادي بدل شد 
و شــهرتش از مرزهاي ايران فراتر رفت. پشــت 
ديواربلند شــهرداري پاريس يك سازه فلزي به 
ارتفاع 40متــر وجود دارد كــه روي نمادكروي 
زمين كه روي همين ســازه نصب شده لوگوي 
20روزنامه معروف دنيا را چسبانده اند. در سفري 
كه به فرانسه داشتم لوگوي همشهري را روي اين 
سازه و بين لوگوي روزنامه هاي معروف دنيا ديدم. 
ما هيچ وقت براي همشهري تبليغ نكرديم و آنها 
خودشان به اين نتيجه رسيده بودند كه همشهري 
با نيم ميليون تيراژ در ميان مشــهورترين ها يك 
رسانه جهاني است. اين نشان مي دهد تحريريه 
و مديريت فعلي روزنامه همشهري چه مسئوليت 
خطيري دارند و بايد از اعتبار تاريخي نهاد متبوع 

خود صيانت كنند.
  وقتي به عنوان سردبير انتخاب 
شديد تيراژ همشهري 1۰ هزار نسخه 
در روز بود. همشهري چگونه به يك 

روزنامه جهاني بدل شد؟

كليدي ترين ســؤال همين اســت. ريشــه اين 
موفقيت ها بر مي گردد به نيت، اراده و تفكر جمعي 
كه در همشهري حاكم شد. انديشــه ما اين بود 
كه رسانه بايد بازتاب دهنده افكارعمومي جامعه 
باشــد نه فقط ارائه دهنده گرايش های يك حزب 
يا گروه سياســي. ذهنيت حاكم بــر روزنامه اين 
بود كه مطالبات بر حق مردم در رســانه اي كه به 
جامعه مدنــي تعلق دارد، خوب منعكس شــود. 
اين مهم ترين ركن توفيق همشــهري بود. ثبات 
مديريت، دومين عامل موفقيت همشهري بود. من 
براي 2 ماه به همشهري آمده بودم اما بعد از مدتي 
همه كارها و مسئوليت هاي پيش روي خود را كنار 
گذاشتم تا موفقيتم در همشهري تثبيت شود. آقاي 
عطاءاهلل مهاجراني، وزير ارشاد دولت آقاي خاتمي 
در ابتداي كار خود، پيشنهاد معاونت مطبوعاتي 
وزارت ارشــاد را به من مطرح كرد اما از ايشــان 
عذرخواهي كردم و براين باور بــودم  كه جايگاه 
همشهري باالتر از معاونت مطبوعاتي است. مدتي 
بعد پيشــنهاد مديرعاملي خبرگزاري جمهوري 
اســالمي را داد اما باز هم قبول نكردم. همشهري 

رسانه اي رفيع و بسيار تأثير گذار شده بود.
  به موازات افزايش تيراژ و مخاطب، 
همشهري چقدر در جريان هاي فرهنگي 
و سياســي تأثيرگذار بود؟ مسئوالن 
مملكتي با افكار عمومي همسو بودند و 
به كار نويي كه همشهري در آن سال ها 

انجام مي داد اعتنا مي كردند؟
بســياري از مســئوالن عالي رتبه كشــور چنان 
وجاهتي براي همشــهري قائل بودند كه هر گاه 
پيشــنهاد مصاحبه اي مي داديم يا مي خواستيم 
برايمان يادداشتي بنويسند در اختيارمان بودند. 
ما يك ارزيابي هم در حــوزه اقتصادي و فرهنگي 

روزنامه داشتيم و به اين نتيجه رسيديم كه روزنامه 
همشهري با تيراژ نيم ميليوني و با ضريب نفوذ 5/3 
در سبد يك ميليون و 700هزار مخاطب يا خانوار 
ايراني قرار دارد و عمال همشهري، 8ميليون نفر زن 
و مرد و جوان و نوجوان و البتــه با ضمائمي براي 
كودكان در خانواده ها مطالعه مي كنند. صاحبان 
آگهي هم مدام از تأثير آگهي هاي روزنامه در كسب 
و كارشــان مي گفتند و اگر همشهري تأثيرگذار 
نبود اين چنين مورد اقبــال صاحبان آگهي قرار 

نمي گرفت.
  همشهري در دوره اي به الگوي 
موفق روزنامه نگاري مدرن هم بدل شد. 
آيا وجود روزنامه نگاران شناخته شده 
در اين ماجرا تأثير داشت يا مديريت 
صحيح، همشهري را به غول رسانه اي 
و برندي معتبر در حوزه رســانه هاي 

مكتوب بدل كرد؟
من در مقام ارزيابي معتقدم 70درصد سهم توفيق 
را بايد براي جامعه مخاطب و استقبال كنندگان 
همشهري قائل باشيم. مخاطب زياد بود كه ما را 
سر ذوق مي آورد. ســهم 30درصدي هم متعلق 
به همه نيروهاي انساني شاغل در همشهري بوده 
است؛ از تحريريه گرفته تا بخش هاي فني، اداري، 
توزيع و بازرگاني. ما كار تيمي و آرماني مي كرديم. 
هميشه مي گفتم اگر محبوبيت شخصي من بين 

مجموعه همشهري از 50درصد كمتر شود استعفا 
می كنم. ما همه براي رشــد و بالندگي مجموعه 
زحمت مي كشيديم و به محض اينكه آثار افت در 
تيراژ را حس مي كرديم، رقابت ايجاد مي كرديم. 
اين مجموعه عواملي بود كه به رشــد و پيشرفت 

همشهري كمك كرد.
  شــما بيش از يك دهه به عنوان 
سردبير و مديرمسئول و مديرعامل 
همشهري فعاليت كرديد. مهم ترين 
دستاورد شــما در اين مدت چه بود. 
فكر مي كنيد چه چيزي از خودتان در 

همشهري به يادگار گذاشته ايد؟
در تاريخ 150ساله رسانه در ايران، شاهد 3تحول و 
نقطه عطف رسانه مكتوب بوده ايم. نخستين تحول 
به سال هاي پيش از مشروطه برمي گردد كه رسانه 
منبر بود و هيئت و چيزي به نام رســانه مدرن در 
فرايند فعاليت هاي شــهري و جامعه مدني ايران 
وجود نداشت و با روزنامه كاغذ اخبار يا صوراسرافيل 
اين آغاز باشــكوه و ورود ايران به اين عرصه مدرن 
آغاز شد. تحول دوم با راه اندازي روزنامه كيهان و 
اطالعات در دوره پهلوي ها رقم خورد. به رغم همه 
انتقادهايي كه نسبت به رژيم شاهنشاهي مي شود، 
رسانه نوين با پوست اندازي متناسب زمان در دوره 
رضا شاه متولد شــد. افرادي در اين رسانه ها كار 
مي كردند كه كوچك ترين آنها در عصر پهلوي دوم 
امثال مســعود بهنود است. فراموش نكنيم وقتي 
فشار رژيم شاه از روي كيهان و اطالعات برداشته 
شد آنها چه نقش مهمي در پيشبرد وقوع انقالب 
و روزهاي بعــد از آن ايفا كردند. ســومين تحول 
تاريخي با تولد همشهري رقم خورد و بسياري از 
روزنامه ها از همشهري تأثير گرفتند. همشهري 
ميدان مين فضاي بسته اجتماعي پس از جنگ را 
براي بقيه باز كرد. ما شب روهايي بوديم كه ميدان 
مين بر ســر راه و عرصه فعاليت هاي سياســي و 
اجتماعي را كه منقبض بود باز كرديم و ديگران هم 

آمدند. اين مهم ترين دستاورد است.
  االن مشغول چه كاري هستيد؟

من كارمنــد بازنشســته وزارت نفت هســتم و 
مسئوليت خاصي ندارم. بخشــي از وقتم صرف 
كمك به انتشــار برخي هفته نامه و ماهنامه ها و 
فصل نامه ها مي شود و بخشي ديگر به مشاوره هاي 
عمومي در سطح مديران رسانه اي اختصاص دارد.

  17ســال از خداحافظي شــما 
با مؤسســه همشــهري گذشته. به 
همشــهري تعلق خاطر داريد يا طور 
ديگري به اين آمدن ها و رفتن ها نگاه 

مي كنيد؟
مگر مي شود به همشــهري تعلق خاطر نداشته 
باشم. من در ســال 1371و در39ســالگي وارد 
همشهري شدم و تا50 ســالگي در اين روزنامه 
حضور داشتم. بنابراين، بخشي از دوران پختگي 
حيات سياســي- اجتماعي خود را در همشهري 
سپري كردم. من يكي از خاطرات بكري كه تا به 
حال نقل نشده را براي شما تعريف كنم. دوستي 
داشتم به نام آقاي مهندس همداني كه مدير روابط 
عمومي بيت رهبري بود و مي گفت اول صبح براي 
مقام معظم رهبري روزنامه همشهري مي خواهيم. 
اما روزنامه ســاعت8:30 روي دكه مي رفت. براي 
همين ما تدارك ديده بوديم كه روزنامه هر روز قبل 
از ساعت7 از چاپخانه به دفتر رهبري ارسال مي شد. 
برخي ديگر از دوستان منســوب به رهبري، نقل 
مي كردند كه ايشان هر روز صفحه اول روزنامه ها 
را نگاه مي كنند، اما همشهري را كنار مي گذاشتند 
تا وقتي نگاه اجمالي به ديگر رسانه ها تمام مي شد 
دقايقي را براي خواندن همشــهري وقت صرف 
مي كردند. من طي دوران حضورم در همشهري 
8-7پيام نقــد وتمجيد از مقــام معظم رهبري 
دريافت كردم كه معموال به واســطه آقاي وحيد 
حقانيان منتقل مي شد. ما همشهري را ساختيم و 

همشهري اين خاطرات را براي ما ساخت.

محمدمهدي كرباســچي، يكي از مديرعامالن 
اسبق روزنامه است كه در 2دوره، سكان هدايت 
روزنامه مؤسسه همشهري را به دست داشت. او 
از سال1371 به مدت ۵ سال و از ابتداي آذر سال 
۹7 تا 1۰دي سال 13۹7 براي مدت كوتاهي در اين 

مؤسسه فعاليت داشته است.

  به عنوان يك مســئول باتجربه در 
مطبوعات ايران، براي رســانه  اي همچون 
همشــهري چه راه هاي برون رفتي از اين 

شرايط و مشكالت پيشنهاد مي كنيد؟
براي يك روزنامه چند چيز حياتي و ضروري اســت. نخست هدفگذاري 
موضوعي و واقعي نه ظاهري. دوم هدفگذاري مخاطب و ســوم طراحي، 
ايجاد و انتخاب روش ها و امكانات مورد نياز براي رسيدن به اهداف پيشين. 
در سال شروع، يعني سال1371 هدفگذاري موضوعي ما 2بخش بود. در 
وهله اول هدف ما ايجاد روحيه شاداب و بانشــاط براي مردم با توجه به 
اتمام 8ســال جنگ تحميلي بود. هدف ديگر ما آشناكردن شهروندان با 
مسائل روز شهري و نحوه بهره برداري و استفاده بهينه از خدمات شهري 
نوين بود. در جامعه ما رسم شده اهداف ظاهرا بيان مي شود، ولي درواقع 
هدف هاي ديگري دنبال مي شود؛ مثال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و 
سازمان صداوسيما بعد از انتشــار موفقيت آميز همشهري، براي اينكه از 
شهرداري عقب نمانند به ترتيب روزنامه هاي ايران و جام جم را با الگوبرداري 
از همشهري منتشر كردند. در زمينه هدفگذاري مخاطب هم ما مخاطب را 
عامه مردم و قشر متوسط و حتي پايين جامعه از نظر تحصيالت و امكانات 
مالي درنظر گرفتيم نه انديشمندان و فرهيختگان كه اكثريت جامعه را دربر 
مي گيرند. براي رسيدن به اهداف فوق مواردي را اجرا كرديم: خالصه نويسي 
مطالب به طور جدي و كم سابقه، حذف صفحه حوادث از روزنامه، تغيير 
سايز روزنامه نسبت به روزنامه هاي موجود آن زمان، عرضه رنگي روزنامه و 
شروع فروش با قيمت تك فروشي روزنامه با حداقل ممكن يعني 20ريال. 

البته موارد ديگري در روش و مدل آگهي ها و تحوالتي 
در نيازمندي ها و تغيير روش توزيع و موارد ديگر اعمال 
شد. هم اكنون با توجه به موارد فوق بايد ديد اصال هدف 

انتشار چيست و مخاطب كيست؟
  سال ها پيش همشهري فضاي مرده مطبوعات 
را زنده كرد و خون تازه در رگ هاي مطبوعات ايران 
جاري كرد. آيا همشهري باز هم مي تواند به روزهاي 

اوج خود بازگردد؟
 االن هم همشهري به شرط خارج شدن از دست دولت 

پنهان، مي تواند همچنان پيشتاز باشد.
  در شرايطي كه فضاي مجازي و رسانه ديجيتال گوي 
ســبقت را از روزنامه ها ربوده  اند، شما چه پيشنهادي براي 

استمرار روزنامه ها، به ويژه همشهري داريد؟
فضاي مجــازي مانع حركت مطبوعات نيســت، به شــرطي كه بدانيم 

مي خواهيم چه كنيم.
  طي سال ها فعاليت در همشهري، خاطره  اي از همشهري 

و فعاليت در اين مؤسسه داريد؟
يكي از خاطرات من به سال1373 بازمي گردد؛ زماني كه در شهر پاريس، 
الماني براي نشان دادن تأثير مطبوعات در كره زمين به شكل گوي بسيار 
بزرگي بر پايه بلند ساخته شــده بود. لوگوي مطبوعات معتبر و مطرح 
جهاني در آن عرضه شــد كه از منطقه خاورميانه تنها لوگوي همشهري 
را ارائه كرده بــود. خاطره ديگر من به ســال1382 برمي گردد كه آقاي 
احمدي نژاد شهردار شدند و در نخستين انتخاب مديرعامل و هيأت مديره 
همشهري را تعيين كردند. مديرعامل جديد كه اتفاقا از دوستان قديمي 
من بود براي مشورت چندين جلســه دعوت كرد و در خدمتشان بوديم. 
در آخرين جلسه به ايشان عرض كردم هم اكنون ما 17ميليارد تومان در 
حساب پس انداز بانكي داريم كه از محل سود ماهانه آن كل حقوق پرسنل 
را پرداخت مي كنيم. شما كاري كنيد كه وقتي همشهري را ترك كرديد 

اين رقم دوچندان شده باشد. 

محمدمهدي كرباسچي، مديرعامل اسبق همشهري

همشهري از ابتدا براي مخاطب عام هدفگذاري شد

عطريانفر در روزنامه همشهري - سال 1373

موقت مسئوليت اداره روزنامه را برعهده بگيريد تا 
افراد جديد براي ادامه حيات روزنامه انتخاب شوند.
  حضور چه كســاني در تحريريه 

همشهري با مشكل مواجه شده بود؟
توصيه رهبري داللت بر فرد خاصي نداشــت و به 
شهردار تهران ماموريت داده شده بود كه مديريت 
فرهنگي روزنامه اصالح شود. بعد از طرح پيشنهاد 
آقاي كرباسچي گفتم به خاطر مسئوليتم در وزارت 
كشــور وقت اين كار را ندارم ولي به واسطه اصرار 
ايشان و با گذاشتن3  شرط موافقت كردم. نخست 

اينكه چون رهبري گفته اند كه 
همشهري اصالح شود و از بنده 
شــناخت اجمالي دارند؛ شرط 
اول اينكه ايشان با حضور من در 
همشهري براي اين مسئوليت ولو 
موقت مخالفتي نداشته باشند. 
شرط دوم موقت بودن اين پست 
است؛ يعني براي راه اندازي آن 
مي توانم مدتــي در خدمت تان 
باشم. سوم اينكه رئيس مستقيم 
من در وزارت كشــور شــخص 
آقاي نــوري بايد موافق باشــد. 
آقاي كرباســچي هر سه مورد را 

پيگيري كــرد و با آنها موافقت شــد. اينگونه بود 
كه اواخر بهمــن 1371و از شــماره51 روزنامه 
به جاي دوست خوبم احمد آقاي ســتاري كه از 
چهره هاي برجسته مديريت رسانه در كشور است، 
به همشهري وارد و با همان تيم تحريريه مشغول 
به كار شــدم. بعد هم آقايان محمد معزي الدين، 
مهدي جمالي و مرحوم احمدرضا دريايي به جمع 
سردبيري ما ملحق شدند. قرار بر اين بود به مدت 
2ماه و براي اينكه كار راه بيفتد در همشهري باشم 

اما زمان كمي به درازا كشيد و 132 ماه شد.
  چه ضرورتــي باعث شــد تا 
همشهري به عنوان يك روزنامه نوپا و 
نوگرا تاسيس شود؟ يعني از همان ابتدا 

سياست همشهري بر چه مبنايي بود؟
 روزنامــه اساســا از مولفه هــاي مهــم روابط 
اجتماعي درجامعه مدني اســت. يك ركن مهم 
هم در فعاليت هاي سياسي اســت؛ به اين معنا 
كه احزاب، رســانه اي رابه عنوان ارگان سياسي 
براي ترويــج نظريات حزبي منتشــر مي كنند 
تا پل ارتباطي شــان بــا جامعه باشــد. موضوع 
انتشار همشــهري به تغيير ماهيت مديريت در 
شــهرداري تهران برمي گردد. جنــگ كه پايان 

يافت و آقاي هاشــمي رئيس جمهورشد، ايشان 
ايده هاي روشن و توســعه گرايانه اي را در ذهن 
خود مي پروراند و بنا بر اين بود كه روند نوسازي 
و بازسازي كشور شروع شود. تغيير مديريت در 
شهرداري تهران هم تابع چنين شرايطي بود. يكي 
از محورهايي كه مي توانست نمادي از تحول در 
دوره آقاي هاشمي باشد، تغيير نگاه به شهروند 
و مديريت شهري دركالنشــهر تهران بود. اين 
تغييرات مورد انتظار با حضور آقاي كرباســچي 
رقم خورد و شهرداري تهران كه در گذشته نهادي 
صرفا خدماتي بود، بايد ارتقا پيدا 
مي كرد و به نهادی اجتماعي بدل 
مي شد؛ يعني نهاد اجتماعي ای 
كه كار خدماتي هم انجام بدهد. 
براي ايــن كار نيازمند برقراري 
ارتباط خوب با شهروندان بود. 
قرار شد در گام اول اين نقش را 
يك روزنامه به مثابه پل ارتباطي 
بر دوش بگيــرد؛ روزنامه اي كه 
صاحب امتيازش خود شهرداري 
تهران باشد. آن موقع يك نشريه 
16صفحه اي به طور هفتگي و 
در حد هزار نســخه به صورت 
داخلي در شهرداري منتشــر مي شد كه نامش 
همشهري بود. همين نشريه با تغييرات اساسي 
به روزنامه همشهري و با گستره ملي تبديل شد 
تا پل ارتباطي با مردم باشــد. انتشار همشهري 
پيام، تحول سياستي نو در نگاه مديريت شهري 

در تهران بود.
  واكنش روزنامه هاي غيرمستقل 
به تاسيس همشهري چگونه بود؟ به هر 
حال با انتشار همشهري اين روزنامه ها 
بخش زيادي از مخاطبــان خود را از 

دست دادند.
آن موقع تعداد روزنامه ها زياد نبود. 6- 5روزنامه 
سراسري داشتيم و همشهري هفتمين روزنامه 
سراسري بود. اين روزنامه ها عموما ماهيت كامال 
سياسي داشتند و نگاه شــان انتقادي بود. انتقاد 
به معناي فراگير كه هر جا مشكلي مي ديدند آن را 
به نقد مي كشيدند اما نقد ناقص. همشهري بنا به 
داليل هويتي با يكسري تحول و تنوع شروع به كار 
كرد. نخستين تنوع همشهري اين بود كه به لحاظ 
شكلي و جنبه هاي بصري تغييراتي را مبنا قرارداد؛ 
چه در قطع روزنامه و چــه در نوع چاپ و كيفيت 
رنگي و زمان انتشار صبحگاهي و نوآوري دربرخي 

انديشــه ما اين بود كه رســانه 
بايد بازتاب دهنده افكارعمومي 
جامعه باشد نه فقط ارائه دهنده 
گرايش های يك حــزب يا گروه 
سياسي. ذهنيت حاكم بر روزنامه 
اين بود كه مطالبات بر حق مردم 
در رسانه اي كه به جامعه مدني 

تعلق دارد خوب منعكس شود
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باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گفت وگو 

را ببينيد
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  شماره 85
آرشيو

  هاشــمي رئيس، نجفي 
شهردار

نزديك به يك و نيم دهه بود كه 
رويكرد و مديران همشــهري 
تغييــر كــرده بــود و اساســاً 
اصالح طلبــان و غيراصولگراها 
در آن جايي نداشتند. به همين 
مناسبت بود كه بيشتر شبيه يك 
روزنامه اصولگرا شده بود تا يك 
روزنامه عمومي. تا پيش از آن، 
روزنامه در اختيار اصطالح طلبان 
بود و فضا به گونه اي بود كه حتي 
روزنامه نــگاري چــون محمد 
قوچانــي، مســئوليت ضمايم 
سياسي و جهان را عهده دار بود. 
اما در دوره كوتــاه احمدي نژاد 
و دوره بلند قاليبــاف، رويكرد 
به گونه اي ديگــر تدوين يافت 
و كشــتيبان را سياســتي دگر 
آمد. دوم شــهريور1396 بود 
كه همشهري با سبك و سياق 
محتوايــي جديد، نخســتين 
شــماره اصالح طلبانه خودش 
را منتشــر كرد؛ يــك عكس 
بزرگ از اعضاي شــوراي شهر 
و حجت االســالم سيدحســن 
خميني در حرم مطهر بنيانگذار 
انقالب. تيتــر هم با بزرگ ترين 
فونــت اســتاندارد ممكــن، 
مي گفت كه محســن هاشمي 
رئيس شورا شــده و نجفي هم 
شهردار تهران. البته رفت وآمدها 
در شــهرداري تهران به نجفي 
معطوف نماند و يكي، دو شهردار 
آمدند و رفتند و دولت مستعجل 
بودند. تا اينكــه كار به حناچي 
رسيد. چرخ روزگار هم چرخيد 
و چرخيــد تــا اينكــه همين 
همشــهري، دربــاره ماجراي 
اتفاق افتاده براي نجفي و قتل 

و حواشي آن، تيتر يك زد.

2شهريور 1396

30 آذر1396

  تهران لرزيد و نخوابيد
داشــتيم خودمان را براي يك 
خــواب شــباهنگاهي آمــاده 
مي كرديم و چه بسا كه خيلي ها 
هم به خواب رفته بودند. حتي 
بعضي هــا متوجه نشــدند چه 
اتفاقي افتاده و شــب را راحت 
خوابيدنــد. تا اينكــه اول يك 
صداي مهيب شنيده شد. يعني 
صداي چه چيزي مي توانســت 
باشد؟ آن هم در چنين مقياسي؟ 
و سپس تهران لرزيد. آن روزها 
در يك گــروه تلگرامي متعلق 
به همشــهري محلــه، دبيران 
در حــال گفت وگــو بودند كه 
يك دفعه همه از هم پرســيدند 
صداي چه بود؟ بلــه، زلزله اي 
به شدت 5.2ريشتر ساعت 23 
و 27دقيقــه و 37ثانيه، تهران 
را لرزانــد. اين زلزله، اســتان 
البرز را هم لرزاند. همچنين در 
استان هاي قم، قزوين، مركزي 
و گيالن هم حس شد. مركز اين 
زمين لرزه در شهر مالرد، حوالي 
مرز تهــران و البرز بود. شــهر 
حسابي به هم ريخت. خيابان ها 
راهبندان شــد و خيلي ها شب 
را توي پارك ها گذراندند؛ حتي 
برخي به ســمت خروجي هاي 
شهر هجوم بردند و پمپ بنزين ها 
صف بندان شــد. كسي تا صبح 
نمي توانست به خانه اش برگردد، 
همه نگران پس لرزه ها بودند و 
اينكه نكند لرزش اصلي در راه 
باشد. در چنين وضعيتي بود كه 
بخش صفحه آرايي و گرافيك و 
تحريريه، راهي همشهري شدند 
تا چاپ دوم را بزنند. همشهري 
توانســت در چاپ دوم، زلزله را 
اطالع رساني كند و چند قدمي 
از روزنامه هاي ديگر جلوتر باشد.

بازخواني كوتاه تاريخ مطبوعات ايران  از ابتدا تا تولد نخستين روزنامه تمام رنگي

از كاغذ اخبار تا همشهری

گفته مي شود كه در دوره محمود غزنوي، در غزنين، روزنامه اي 
به اسم ايام منتشر مي شد؛ در آغاز سده پنجم هجري. مي گويند 
كه در زمان سزار نيز چنين چيزي به صورت دستنويس منتشر 
مي شده. در فرانسه نيز چنين چيزي منتشر مي شد كه بيشتر 

شامل نوشته هاي ادبي بود.

409 ه.ش

نشريات و جرايد در ايران موضوعات مختلفي دارند و به نسبت 
اين موضوعات، تخصصي هم مي شوند. ازجمله اينكه نخستين 
نشريه علمي منتشرشده در كشور، روزنامه علميه دولت علّيه 
ايران بود. بعدها نيز نشــرياتي چون گنجينــه فنون، فالحت 
مظفري، مجمع االخالق و... هم در اين حوزه وارد كار شدند تا 

بازار نشريات علمي گرم باشد.

1247

طي سال هاي ملي شــدن نفت و رسيدن به كودتاي 28مرداد، 
اتفاقات زيادي براي مطبوعات افتاد؛ از آتش ســوزي دفاتر آنها 
گرفته تا استيضاح يكي دو دولت به دليل توقيف آنها و... . در سال 
كودتا، اليحه قانوني مطبوعات تصويب شــد و توقيف نشريه و 

حبس و تهديد روزنامه نگاران به جريان افتاد.

1332

بعد از سرنگوني دكتر مصدق بود كه پهلوی دوم، تصميم گرفت 
فضايي بســته براي خودش ايجاد كند. چنين بود كه از تعداد 
2500عنوان نشــريه و جريده اي كه تا قبل از 1332 منتشــر 
مي شدند، كاسته شد. در همان سال 32 نزديك به 100نشريه 
لغو امتياز شدند. بعد از آن نيز قوانين و كنترل ها و سانسورها، كار 

را براي دولت راحت تر مي كرد.

1333

آن روزها قطب هاي روزنامه نگاري ايران، كيهان و اطالعات بودند 
و به همين دليل بود كه نخستين مدرسه درست و حسابي و عالي 
روزنامه نگاري در كشور، در مؤسســه كيهان تأسيس شد. اين 
مدرسه بعدها توسعه يافت و تبديل به دانشكده روزنامه نگاري 

شد. اين مدرسه روزنامه نگاران زيادي تربيت كرد.

1343

به نوشته فريد قاسمي، در كتاب »تاريخ روزنامه نگاري ايران«  
دومين تصفيه مطبوعات در پهلوي دوم، در سال1353 اتفاق 
افتاد. در اين سال،  64نشريه توقيف و تعطيل شدند. در سال42 
نيز كه وقايع پانزده  خرداد و اعتراض هاي عمومي شكل گرفت، 

شاهد توقيف بخشي ديگر از مطبوعات ايراني بوديم.

1353

در ســالي كه انقالب شــد، مطبوعات ايران 2اعتصاب را از سر 
گذراند. نخستين اعتصاب ســه، چهار روزه و مربوط به مهرماه 
بود. دومين آنها نيز 2ماه و از نيمه آبان تا نيمه دي ماه بود. اين 
اعتصاب ها در واكنش به سانســور و كنترل مطبوعات صورت 
گرفته بود. البته در نيمه دوم ســال انقالب، گروه هاي زيادي 
درگير اعتصاب بودند و مطبوعــات و روزنامه نگاران نيز از اين 

قصه جدا نبودند.

1357

مهم ترين بخش يك روزنامه و جريده، تيتر آن است و مهم ترين 
تيتر تاريخ مطبوعات ايران را هم بايد تيتر اطالعات دانســت؛ 
همان تيتر معروف »شاه رفت«. اين تيتر بيست وششم دي ماه 
سال 57 كار شد. ماجراي شــكل گيري آن با آن فونتي كه قبال 
موجود نبود هم خودش از خاطرات جالب تاريخ مطبوعات ايران 

است. در واقع سردبير، همه  چيز را از قبل آماده كرده بود.

1357

بعد از پيروزي انقالب اسالمي، تا سال60 مطبوعات ايران، هم 
گسترش زيادي داشتند و هم آزادي عمل بيشتري. آنها متعلق به 
گروه هاي مختلفي بودند و به همين دليل به راحتي مي توانستند 
فعاليت كنند. تــا اينكه با آغاز جنگ تحميلــي و ناآرامي هاي 
داخلي ايجاد شــده توســط برخي از گروه هاي سياســي، اين 

وضعيت پايان يافت.

1358

با پايان دوران ناصرالدين شاه، عمال وارد دوره اي مي شويم كه 
نوع جديدي از روزنامه نگاري در آن شروع مي شود. تا پيش از اين 
حتي صفحه آرايي روزنامه ها شكل كتاب هاي سنگي و چاپي بود؛ 
يعني كامال سنتي، تا اينكه خارج رفته ها، سر وساماني به وضعيت 
روزنامه نگاري دادند و تاريخ روزنامه هاي مستقل هم شروع شد.

1275

روزنامه اي به نام خالصه الحوادث در چنين سالي در تهران منتشر 
شد. از حيث مفهوم روزنامه بودن و زمان انتشار، اين يكي را نخستين 
تجربه واقعي روزنامه در ايران مي داننــد. اين جريده 4صفحه بود 
و خبرهاي خــودش را از رويترز مي گرفت؛ اخبــاري كه با هدف 

هندوستان مخابره می شد و در ايران هم نشر مي يافت.

1278

اولين نشــريه فكاهي و طنز ايران هم كه منتشــر شد، نامش 
طلوع بود. البته يكي دوتای ديگر هم قبل از آن منتشــر شده 
بودند، اما اين يكي درست و حســابي تر بود. اين نشريه توسط 
عبدالحميدخان متين السطنه منتشر مي شد. البته  او از اعتبار 
به دست آمده استفاده كرد و بعدها نماينده مجلس شوراي ملي 
شد. بعدها تاريخ مطبوعات ايران نشريات فكاهي مهمي چون 

توفيق و گل آقا و... را به خودش ديد.

1280

مشروطه باعث شد روزنامه، روزنامه نويسي و روزنامه خواني در 
ايران جاني تازه بگيرد، چراكه همه به دنبال اطالعات و افكار نو 
بودند. اما تا قبل از مشروطه، 2روزنامه ديگر به اسم هاي وطن و 
طلوع هم منتشر شدند. جالب اينكه روزنامه وطن را نخستين 
روزنامه دوزبانه ايران مي دانند كه به فارسي و فرانسوی منتشر 

مي شد. نخستين توقيف هم مربوط به همين روزنامه بود.

1285

وقتي كه فرمان مشروطه اعالم شد، مطبوعات، هم رشد كيفي و 
هم رشد كمي زيادي كردند. جالب اينكه تيراژ روزنامه مساوات 
به 3هزار، صور اصرافيل به 5هزار، مجلس به 10هزار و... رسيد. 

تعداد نشريات نيز از 20عنوان به 92عنوان رسيد.

اولين نشريه زنان در ايران به اســم دانش منتشر شد. اين نشريه 1285
يك سالي در تهران منتشر شد و هفته نامه بود. قطع رحلي داشت، 
8صفحه اي بود و هم در ايران و هم در كشورهاي ديگر نشر مي يافت. 

اين نشريه توسط همسر ميرزاحسين خان كحال منتشر مي شد.

1288

روزنامه دولت علّيه ايران بعد از مدتي كه از انتشارش گذشت، به 
روزنامه دولتي تغيير نام داد و تا چند سالي هم منتشر مي شد، اما 
بعد از مدتي چاپ آن متوقف شد. سپس به اسم روزنامه رسمي 

دولت ايران تغيير نام داد و به انتشار خودش ادامه داد.

1290

به محض اينكه مشروطه در ايران سروسامان گرفت، روزنامه هاي 
جديدي هم نشــر يافتند؛ ازجمله روزنامه هاي مجلس، نداي 
وطن، حبل المتين و صبح صادق. يكي از جدي ترين دوره هاي 
مطبوعات را بايد همين دوره بدانيــم. روزنامه هايي چون صور 

اسرافيل و ايران نو، واقعاً يكه تازي مي كردند.

1293

آموزش روزنامه نگاري به صورت درســت و حســابي و نسبتا 
آكادميك، توسط روزنامه اطالعات و دانشكده حقوق و مديريت 
دانشگاه تهران برگزار شــد. نام آن، بنگاه روزنامه نگاري بود كه 

بعدها در شهريور 1320، تعطيل شد.

1317

مطبوعات ايران تاكنون انجمن ها و گروه هاي صنفي مختلفي را 
به خودش ديده است. نخســتين گروه مطبوعاتي صنفي هم در 
اواخر1320 بود كه شكل گرفت كه نام اتحاديه مطبوعات را به خود 
گرفته بود. بعد از آن، دورهمي هاي صنفي مطبوعاتي ها بيشتر شد، 
طوري كه حتي موفق به امضاي قانوني براي صيانت از مطبوعات 

هم شدند، اما كودتای 28 مرداد 1332 همه  چيز را به هم زد.

1320

دولت سهيلي به دليل توقيف مطبوعات مورد استيضاح قرار گرفت. 
البته اين استيضاح به معناي اين نبود كه وضع مطبوعات خوب باشد. 
فرمانداري نظامي تهران از وزارت فرهنگ درخواست كرد كه اعطاي 
مجوز روزنامه متوقف شــود. روزنامه هايي چون باختر هم به دليل 

توقيف، در بازار سياه خريد و فروش مي شدند.

1321

محمد مســعود، از معروف ترين روزنامه نــگاران معاصر ايراني 
در چنين سالي بود كه سرانجام ترور شــد؛ به واسطه مقاالت و 
نظرات تندي كه داشت، همه انتظار داشتند كه روزي ترور شود 
و سرانجام اين اتفاق در خيابان اكباتان ايران افتاد. بعدها گفتند 
كه اين كار توســط توده اي ها مديريت شــده بود. كتاب »ترور 
روزنامه نگار«، صفر تا 100 زندگي او را به خوبي بازخواني مي كند.

1326

نزديك به 2ســده پيش بود كه ميرزاصالح شــيرازي، نخســتين 
روزنامه را در ايران سروســامان داد. او فردي روشنفكر بود كه دوره 
روزنامه نگاري را در انگلستان گذرانده بود. روزنامه هاي نخست نامي 
نداشتند و ترجمه تحت اللفظي آن از انگليسي به فارسی مي شد كاغذ 
اخبار، به همين دليل تحت عنوان كاغذ اخبار آنها را به ياد مي آوريم.

1217

دومين روزنامه يا نشــريه ايران را فردي به اسم زاهاريرادي راه 
انداخت. اين روزنامه در شهر اروميه نشر يافت و به زبان آشوري 
بود. درواقع مي شود اروميه را نخستين شهر غيرپايتختي ايران 
دانســت كه رنگ روزنامه را به خودش ديد؛ و البته شهري كه 

دومين روزنامه تاريخ مطبوعات ايران  در آن منتشر شد.

1228

و سرانجام مي رســيم به وقايع اتفاقيه؛ روزنامه يا نشريه اي كه 
بيشتر از اولين هاي روزنامه نگاري ديگر، سر زبان ها افتاده است، 
چراكه هم اطالعات بيشتري از آن داريم و هم با نام اميركبير گره 
خورده. وقايع اتفاقيه يكي از اقداماتي بود كه اين وزير كاردرست، 

تصميم گرفت انجامش دهد.

1229

صنيع الدوله كه لقب ابوالحسن خان نقاش باشي بود، مسئوليت 
يافت تا بر انتشــارات دولتي و روزنامه نگاري و... نظارت كند. او 
3سال بعد وقايع اتفاقيه را با نام جديد »دولت علّيه ايران« نشر 
داد. اين نشريه، درواقع يك روزنامه مصور بود با اخباري درباره 

بزرگان و چهره ها و خانواده سلطنتي.

1232

نخســتين فرمان رسمي سانســور و مميزي را مربوط به دوره 
ناصري مي داننــد. در اين دوره بــود كه ناصرالدين شــاه، به 
صنيع الملك دستوري صادر كرد كه در آن از نگراني هاي خود 
پيرامون مطالبي كه مخاطب شــان اطفال بودند، گفت. شاه در 

اين فرمان از فساد اطفال و نوجوانان احساس خطر كرده بود.

1243

روزنامه اي ديگر در تهران منتشر شد. اســم اين روزنامه را گذاشته 
بودند »ملتي«، چراكه منتشر كنندگان مي خواستند در مقابل روزنامه 
دولتي، براي خودشان مزيت نسبي ايجاد كنند و بگويند كه ما متفاوت 

هستيم. بيشترين روزنامه ها را هم كماكان تهران منتشر مي كرد.

1246

روزنامه نگاري در ايران و جهان، درواقع قيافه بيروني و مصداقي يك نياز بوده و هست. چه نيازي؟ اينكه آدمي دوست داشت از دور و بر خودش بيشتر بداند. البد 
شما هم در اين روزهاي كرونايي، اين حس را تجربه كرده ايد كه در قرنطينه، گاهي كه چند روزي از اخبار دنيا و پيرامون تان بي خبر مي مانيد، حس مي كنيد از دنيا 
عقبيد. اين حس در طول تاريخ، هميشه با آدمي بوده و به همين دليل دوست داشته كه بداند. تا پيش از اينكه روزنامه ها متولد شوند، اين نياز به گونه اي ديگر پاسخ 
داده مي شد؛ مثل جارچي ها و كساني كه اخبار را به صورت شفاهي منتقل مي كردند و انتقال سينه به سينه و شبيه آن. حتي برخي مي گويند كه در ايران باستان هم 
چيزهايي شبيه اين روزنامه هاي فعلي داشته ايم؛ روي لوح ها مي نوشته اند و ديگران را در جريان قرار مي داده اند. بعدها هم كه روزنامه ها متولد شدند و راديو و تلويزيون و شبكه هاي مجازي و... 
. درواقع نياز همان نياز بود، اما شكل آن عوض شد. اما جدا از همه اين قصه ها، روزنامه ها در كل اهميت زيادي در تاريخ اجتماعي و سياسي و فرهنگي 2سده اخير داشته اند. به همين مناسبت، 

تايم اليني كوتاه و مختصر از روزنامه نگاري در 2سده اخير ايران را مرور مي كنيم تا بيشتر به اهميت آن پي ببريد.

عيسي محمدي
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آرشيو

  رستاخيز
خبر كوتــاه و بهــت آور بود: 
تــرور  ســردار ســليماني 
شده اســت. آن شــب اغلب 
ايراني ها چشــم به شبكه هاي 
اجتماعي و سايت هاي خبري 
داشــتند تا ببينند اين شايعه 
درســت اســت يا نــه. البته 
خيلي ها دنبــال اين بودند كه 
اثرگذارترين فــرد خاورميانه 
را از ســر راه بردارنــد؛ مردي 
كه به نمــاد ايران اســامي 
تبديل شــده بود؛ بــه نمادي 
از قدرت انكارناپذيــر ايران و 
نفوذش در ميان كشــورهاي 
خاورميانــه و غــرب آســيا. 
رســانه هاي غربي تــا پيش 
از اين  از او به عنوان دشــمن 
شــماره يك آمريكا نام برده 
بودنــد. و درنهايت اينكه خبر 
واقعيت داشــت. سردار قاسم 
سليماني، به دستور مستقيم 
دونالد ترامــپ، رئيس جمهور 
آمريكا و در عراق ترور شــده 
بود. ابتــدا همه  چيــز با بهت 
برگزار شد، سپس همه فرياد 
انتقــام انتقام ســر دادند. اما 
همه  چيز بايد تا بازگشت پيكر 
قطعه قطعه شده او به كشور به 
تعويق مي افتــاد. تهران چند 
دهه بود كــه چنين جمعيتي 
به خودش نديده بود. تشــييع 
در خوزســتان هم چشم نواز 
بــود. اما تهران چيــز ديگري 
بود؛ حتي نمي شد از چهارراه 
وليعصر جلوتر بــروي، آنقدر 
كه فشــردگي جمعيت وجود 
داشــت. فرداي چنين روزي 
بود كــه روزنامه همشــهري، 
يكــي از صفحــه يك هــاي 
معروف خودش را رفت با تيتر: 

رستاخيز.

16دي 1398

  شرمساري!
يكي از معروف ترين جلدهاي 
همشــهري را بايد مربوط به 
22دي ماه 1398 بدانيم؛ البته 
خاص همشــهري هم نبود و 
همه رسانه ها و روزنامه ها و... 
را درگير خودش كرد. تا پيش 
از آن، كسي باور نمي كرد كه 
سقوط هواپيماي مسافربري 
اوكرايــن در حوالــي تهران، 
حاصل اشتباه نيروهاي نظامي 
و پدافندي بوده باشــد. همه 
تصور مي كردند كه يك اتفاق 
فني افتاده اســت و به همين 
دليل خيلي ســاده از كنار آن 
گذشتند تا اينكه زمزمه هايي 
از اشــتباه نيروهــاي نظامي 
شنيده شد. تصور بر اين بود كه 
مخالفان نظام در حال شانتاژ 
خبري هستند. نه صداوسيما، 
نه روزنامه ها و نه رســانه هاي 
ريز و درشت، تا آخرين لحظه 
در جريان واقع امر قرار نگرفتند 
و همه غافلگير شدند. در واقع 
آنها از ســكوت خبري و دروغ 
گفته شــده توســط مقامات 
دچار شوك شده بودند. توي 
تحريريه همشــهري هم اين 
شــوك به چشــم مي خورد و 
كمتر كســي مي توانست باور 
كند چه اتفاقي افتاده اســت 
تا اينكه يك روز صبح چشــم 
گشــوديم و ديديم كه به طور 
رســمي، اعام شده است اين 
سقوط، يك اشتباه پدافندي 
بوده است. همشهري هم تيتر 
بزرگ خودش را براي فرداي 
آن روز چنيــن انتخاب كرد: 
 شرمســاري. حــرف ديگري

 نبود.

22دي 1398

همه اين كلمه ها، عكس ها و صفحه هايي كه نامش شده روزنامه همشهري، از همان نخستين شماره تا امروز كه به شماره 8000 
رسيده ايم، تنها به شوق رسيدن به دست هاي مخاطبان و نشســتن پيش چشم هاي دقيق آنها ادامه پيدا كرده است. از پس 
روزهايي كه همشهري تازه متولد شده بود، در همه اين سال ها كه در كنار شما از روزهاي تلخ و شيرين عبور كرديم و تا همين 

امروز، هنوز همشهري شماييم. اين شما و اين چند قاب قديمي از روزهايي كه با هم گذرانديم.

اولين تصويري كه از يك فروشنده روزنامه 
در ذهنمان نقش بسته، خيابان الله زار شلوغ 
و نوجوان آفتاب سوخته اي است كه يك بغل 
روزنامه در دست، صفحه اي را باال گرفته و فرياد 
مي زند: »روزنامه روزنامــه، آخرين خبر...«. 
اما از آن روزها خيلي گذشته و فروشندگي 
روزنامه در اين سال ها سر و شكل متفاوتي پيدا 
كرده است. يكي از وفادارترين فروشندگان 

روزنامه همشهري، مردي است كه مي خواهد 
او را »عموشعبون« صدا كنيم؛ »كارگر كارخونه 
بودم، اما وقتي دســتم رفت زير پرس و ناكار 
شــد، بعِد كلي بدبختي كشيدن ديدم مردم 
روزانه، روزنامه مي خرن و اينطور شد كه فكر 
كردم اگه روزنامه بفروشم، درآمد ثابت پيدا 
مي كنم و مي تونم زندگيم رو باهاش بچرخونم. 
پس شــال و كاله كردم و رفتم 20تا روزنامه 
همشهري كه فكر مي كنم اون موقع 10تومن 
بود، خريدم و شدم فروشنده روزنامه«. اين 
حرف هاي عموشعبون اســت كه اصرار دارد 
اسمش را به همين شكل در روزنامه بنويسيم. 

مي گويد: »وقتي 20تا روزنامه خريدم، تو چند 
دقيقه همه رو فروختم. روز بعد فكر كردم بهتره 
تعداد روزنامه ها رو بيشتر كنم. هرچه روزنامه 
بيشتري مي خريدم، مشتري هاي بيشتري 
هم مي اومدن و روزنامه هــا رو مي خريدن. 
اونقدر مشتري پيدا كرده بودم كه براي مدتي 
روزي 500تا روزنامــه مي فروختم«. به اين 
ترتيب روزنامه فروشــي شغل عموشعبون 
شد. خيلي طول نكشــيد كه عملكرد موفق 
او در فروش روزنامــه، به گوش مديران وقت 
همشهري رســيد و او را به ساختمان اصلي 
روزنامه دعوت كردند؛ دعوتي كه شيريني آن 
هنوز هم زير زبان عموشعبون است؛ »به هم 
گفتن بيا روزنامه تا بابــت فروش خوبي كه 
در روز داري، از تــو قدرداني كنن. من باورم 
نمي شــد و رفتم و اونجا به من يك سكه بهار 
آزادي پاداش دادن. هنــوز اون روز جلوي 
چشم هســت و هيچ وقت مانند اون موقع 
احساس خوبي نداشــتم«. عموشعبون كه 

اهل قزوين است، 5فرزند دارد. چرخ طوافي 
روزنامه فروشي او هنوز مي چرخد، اما ديگر 
آن رمق و شور و حال گذشته را ندارد؛ »قبال 
مي رفتم از كيوســك هاي روزنامه فروشي 
روزنامه مي گرفتم و مي فروختم، االن خونه ام 
شــده يكي از مراكز توزيع روزنامه. ماشين 
روزنامه صبح به صبح مي آد و سهم روزنامه ام 
را جلوي خونــه ام مي ذاره  و مــي ره. با اين 
حال، ديگه اون فروش گذشــته رو ندارم و 

دنياي مجازي  شــده قاتل روزنامه. 
نمي دونم آخرش قراره چي بشــه«. 

حاال كه ســال ها از تصميم عموشعبون براي 
خريدن آن 20نسخه روزنامه و شروع كارش 
گذشته، او هنوز دست از دوستي ديرينه اش با 
روزنامه و روزنامه خوان ها برنداشته است. هنوز 
هم چرخ فلزي كوچكي را كه رويش نوشــته 
»روزنامه سيار«، با قدم هايي هرچند آهسته تر 
و خســته تر از قبل، در كوچه ها و خيابان ها 
هل مي دهد و روزنامــه را به روزنامه خوان ها 

مي رساند. با اينكه به قول خودش نمي داند با 
اين وضع فــروش روزنامه ها و عالقه مردم به 
فضاي مجازي، قرار اســت آخرش چه شود، 
اما عموشعبون با همان خوش اخالقي و انرژي 

ويژه خود، فروشنده وفادار 
روزنامه همشهري 

باقي مانده است.

حميد رضا بوجاريان

 عموشعبون از وفادارترين فروشندگان روزنامه
روزگاري 500نسخه همشهري در هر روز فروخته است

همشهری به من پاداش داد

آن روزها، نه تنها خبري از اينترنت و فضاي مجازي نبود، بلكه روزنامه ها و مجات هم به اندازه امروز 
در دسترس و البته شبكه هاي تلويزيوني هم به اندازه امروز متعدد و متنوع نبودند. همشهري به عنوان 
روزنامه اي در قطع جديد كه برخاف بقيه روزنامه هاي آن زمان با صفحاتي تمام رنگي منتشر مي شد، 

خيلي زود توانست توجه مردم را جلب كند. پرداختن به موضوعات اجتماعي و سويه هاي كمتر سياسي، 
باعث شد به سرعت مخاطبان متعددي داشته باشد. عكس مربوط به روزهايي است كه هنوز باجه هاي 

زردرنگ تلفن همگاني مهمان كوچه ها و خيابان ها بودند.

كرمانشاه، سال1373 

مخاطبان روزنامه همشهري كه از همان ابتداي انتشار، ارتباط دوسويه اي با همشهري برقرار كرده 
بودند، هر روز نامه هاي متعددي به نشاني دفتر روزنامه ارسال مي كردند. آن روزها خبري از پست 
الكترونيكي و صفحات روزنامه ها در فضاي مجازي نبود؛ چيزي كه امروز گفت وگو با نويسنده هر مقاله 
و روزنامه نگاران، بخش هاي مختلف روزنامه را براي خوانندگان آسان كرده است. آن روزها مخاطبان 
براي اعام نظرات و پيشنهادهاي خود، براي همشهري نامه مي نوشتند و خواندن دستخط مخاطبان، 

يكي از دوست داشتني ترين كارهايي بود كه اهالي همشهري به آن عاقه داشتند.

 سال1374

نخستين شماره روزنامه همشهري 
در 16صفحه منتشر شد. قيمت 
پشت جلد نخستين همشهري، 
5تومان بود و تيراژ انتشار شماره اول 
آن هم 10هزار نسخه بود. روزنامه اي 
كه پاييز آن سال با انتشار در قطع 
جديد و به شكل تمام رنگي، سر و 
صداي زيادي به پا كرده بود، حاصل 
پرورش ايده اي بود كه از بهار سال 
قبل مطرح شده بود. آن زمان هنوز 
كيوسك هاي مطبوعاتي به شكل 
امروزي وجود نداشتند و توزيع 
روزنامه به اندازه حاال كه دسترسي ها 
و حمل ونقل پيشرفت كرده، ساده 
نبود. با اين حال حتي در زمستان 
برفي آن سال هم، يك سايه بان 
كوچك براي اينكه خوانندگان 
بتوانند همشهري بخرند، كافي 
به نظر مي رسيد.

سال1373، هنوز نمايشگاه بين المللي كتاب و نمايشگاه 
مطبوعات هر سال همزمان و در يك مكان برگزار 
مي شد. اين فرصتي بود براي اينكه خوانندگان روزنامه و 
دست اندركاران تهيه آن، همديگر را از نزديك ببينند و با 
هم گفت وگو كنند. در سال هاي بعد هم غرفه همشهري 
معموال از شلوغ ترين غرفه هاي نمايشگاه مطبوعات 
بود و خوانندگان روزنامه انتقادات و پيشنهادهاي شان 
را به گوش اهالي تحريريه مي رساندند. بسياري از 
عاقه مندان به كتاب و مطبوعات، در مدت برگزاري 
نمايشگاه، بيش از يك بار به محل برگزاري مي آمدند تا 
فرصت بازديد از غرفه ها را داشته باشند و فرزندانشان را 
هم با خود همراه مي كردند.

همشهري از همان اوايل آغاز به كار، 
به سرعت توانست ركورد تيراژ 

روزنامه هاي ديگر را بشكند و البته، حتي 
همين تيراژ چندهزارتايي هم كافي به نظر 

مي رسد. اگر پاي صحبت دكه داران و 
روزنامه فروشان قديمي بنشينيد، حتما 

ماجراي ناياب شدن همشهري روي دكه ها 
را به عنوان خاطره اي جالب از زبانشان 

مي شنويد. بسياري از طرفداران روزنامه، 
از قبل به فروشنده مي سپردند كه برايشان 
همشهري كنار بگذارد و خيلي ها صبح اول 

وقت براي خريد روزنامه راهي مي شدند. 
بعدها تعداد زيادي از خوانندگان هم 

تصميم گرفتند مشترك روزنامه شوند و 
آن را با خيال راحت تحويل بگيرند.

 آذر ماه سال1371

 آذر ماه سال1371

 آذر ماه سال1371

انتشار بســياري از روزنامه ها در عصر، باعث مي شــد خوانندگاني كه دوست دارند در ساعات 
ابتدايي روز از خبرها مطلع شوند، ناراضي باشند. همشهري نخســتين روزنامه صبح بود كه 
4 رنگ منتشر شد. پيش بيني ها مي گفت تيراژ روزنامه در 6 ماه به 50هزار نسخه خواهد رسيد، 
اما با استقبال مخاطبان، تيراژ همشهري در اين مدت مرز 100هزار نسخه را هم رد كرد. 6سال 
پس از آغاز رسمي انتشار روزنامه، همشهري تصميم گرفت چاپ دوم روزنامه را عصرها روي 
دكه بفرستد. بيلبوردهاي تبليغات شهري كه البته به اندازه امروز پرتعداد و متنوع نبودند، از 

خوانندگان دعوت مي كردند كه صبح خود را با همشهري آغاز كنند.

 سال1371

سال78 بعد از حوادث كوي دانشگاه، دانشــجويان براي اعتراض و اعام مطالباتشان تجمعات 
مختلفي شكل دادند. همان روزها همشهري با چند عكس جلد از اعتراضات و گزارشي از فشار بر 
دانشجويان معترض به توقيف روزنامه ها، منتشر شد. همشهري خبر از توقيف نشريات مختلف 
داده بود و اين همان چيزي بود كه دانشجويان هم به آن اعتراض داشتند. در عكس تصويري از 
يك دانشجوي معترض را مي بينيم كه از جلد روزنامه همشهري مانند پاكاردي براي اعام نظر 
خود استفاده كرده و آن را به شكل ســندي براي اثبات بحق بودن مطالبات دانشجويان، باالي 

سر برده است.

سال1378

هنوز دكه هاي مطبوعاتي 
به شكل امروزي نونوار 
نشده بودند. با اين حال 
برپا كردن يك سايه بان 

كافي بود تا روزنامه ها زير 
آن رديف شوند. شهروندان 
عادت داشتند جلوي رديف 
روزنامه ها قدم سست كنند، 

چند دقيقه اي بايستند و 
تيترهاي جذاب را بخوانند. 

در نبود شبكه هاي اجتماعي 
اين تنها راه باخبر شدن از 

اتفاقات جاري در كشور 
بود و ستون هاي روزنامه 

چيده شده روي هم، خيلي 
زود فروش مي رفت. از 

خبرهاي مربوط به حوادث، 
دزدي و قتل گرفته تا 
جزئيات استخدام ها، 

روزنامه ها ويتريني جذاب از 
تيترهاي جنجالي داشتند.

سال1377



   پنجشنبه14
  9  مرداد  1399

  شماره 85
آرشيو

  بخشي از كوه دماوند وقفي 
شد

و البتــه يكــي از خاص تريــن 
شماره هاي همشهري را هم بايد 
مربوط به هميــن چند روز پيش 
بدانيم؛ پنجم مرداد ماه. البته خبر، 
خيلي كوتاه و مختصر و در حاشيه 
تيترهاي اصلي كار شده بود. خبر 
چنين شروع مي شــد: »سازمان 
جنگل ها از صدور سند وقف يك 
برش از كوه دماوند به نام سازمان 
اوقاف خبــر داد. بعــد از ماجراي 
وقف جنگل، حاال براي بخشــي 
از قله دماونــد به عنوان مهم ترين 
اثر ملي طبيعي سند وقفي صادر 
شده است. تصور كنيد قله دماوند 
يك كيك است كه به 11قسمت 
تقسيم شده و حاال براي 10قسمت 
از آن يك سند به نام منابع طبيعي 
صادر شــده و يك قسمت آن نيز 
با صدور ســند به تملــك اوقاف 
درآمده اســت. در آخرين جلسه 
شــوراي عالي قضايــي، رئيــس 
سازمان ثبت اســناد خبر از ثبت 
ســند براي قله دماوند و 18هزار 
هكتار اراضي كوهپايه اي آن داد، 
اما پيگيري هاي همشهري حاكي 
از آن است كه ظاهراً سازمان اوقاف 
براي يك پالك از 11پالك ثبتي 
)از دامنه تا قله دماوند( سند وقفي 
گرفته است.« البته خبر اطالعات 
ديگري هم داشت. تا همين االن 
كه اين متــن را مطالعه مي كنيد، 
اين ماجرا پايان نيافته است. به واقع 
يكي از خاص ترين اثرگذاري هاي 
همشهري را در اين ماجرا مي توان 
تماشــا كــرد؛ خبري كــه همه 
رسانه ها، شهروندان، مسئوالن و... 

به آن واكنش نشان دادند. 

5 مرداد 1399

8000شمارههمراهشمابودهايم

طرح: محمدرضا اكبري
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برنامه ليگ برتر ايران

 رضاوند: انتقاد از مجيدي
 درست نبوده و نيست

چرا همه اتفاقات بد براي استقالل است
اميرحسين اعظمي| استقاللي ها با شكست دادن پارس جنوبي 
در جم، به رده دوم جدول صعود كردند تا بار ديگر اميدهايشان 
براي كسب سهميه زنده شــود. آرش رضاوند در گفت و گو با 
همشهري، بازي با ســپاهان را ديداري حياتي براي استقالل 
مي داند؛ ديداري كه مي تواند سرنوشت اين فصل آبي ها را تا حد 
زيادي مشخص كند. او درخصوص مجيدي و شرايط اين روزهاي 

استقالل هم صحبت هاي جالبي را مطرح كرده است.

 پارس جنوبــي را شكســت داديد تــا اميدهاي 
استقاللي ها براي كسب سهميه زنده بماند.

ما درمجموع نمايش خوبي مقابل پارس داشتيم و جدا از اينكه 2گل 
زديم، چند موقعيت خوب را هم از دست داديم. با اين حال، گرفتن 

3 امتياز بسيار مهم بود كه به آن رسيديم.
 حاال فكر مي كني بتوانيد سهميه بگيريد؟

هم اكنون 5تيم براي گرفتن ســهميه رقابت مي كنند و بازي ها هم 
حساس است. فاصله امتيازي تيم ها هم كم است و فوالد خوزستان 
هم يك بازي كمتر دارد. واقعا اينكه چه تيم هايي ســهميه بگيرند، 
قابل پيش بيني نيســت ولي ما تالش مي كنيم تا به اين مهم دست 
پيدا كنيم. نكته مهم اين است كه بايد در 4بازي باقيمانده، كمترين 
امتياز را از دست بدهيم. بازي با ســپاهان هم بسيار مهم و حياتي 
اســت و بايد اين تيم را شكست بدهيم تا شــانس گرفتن سهميه 

باالتر برود.
 نتايج استقالل پس از شروع مجدد ليگ باعث شده 
تا مجيدي هم حسابي تحت فشار قرار بگيرد. در اين خصوص 

چه نظري داري؟
معتقدم كه انتقاد از مجيدي درست نبوده و نيست. كساني كه اين 
روزها انتقاد مي كنند، بايد شرايط استقالل را هم درنظر بگيرند. ما 
چند بازيكن را به دليل بيماري كرونا و مصدوميت از دست داديم و 

دست مجيدي براي چند بازي حسابي خالي شد.
 ولي هواداران استقالل از اينكه تيم خودشان ناكام 
مانده و تيــم رقيب چهارمين قهرماني اش را جشــن گرفته، 

حسابي عصباني هستند.
هواداران حتما در اين چند ســال چيزهايي ديده اند كه نمي توانند 
آنها را هضم كنند. شــما نگاه كنيد كه در هميــن فصل ما چقدر 
شــرايط خوبي داشــتيم و در پايان نيم فصل در جايگاه خوبي قرار 
گرفتيم ولي يكباره استراماچوني جدا شد و ديديد كه در ادامه چه 

اتفاقاتي رخ داد.
 به نظرت در بحث جدايي اســتراماچوني كسي جز 

مديران باشگاه مقصر بود؟
اين را نمي دانم ولي چرا همه اتفاقات بد بايد براي استقالل رخ دهد. 
در چند هفته مشخص بود كه چه مشــكالتي بين استراماچوني و 
اســتقالل وجود دارد ولي اين مربي در نهايــت و درحالي كه اصال 
فكرش را هم نمي كرديم، از تيم ما جدا شــد. برخي مســائل براي 
هواداران و بازيكنان استقالل شبهه برانگيز است. ما نمي خواهيم در 
مورد موفقيت تيم هاي ديگر حــرف بزنيم يا حرفي بزنيم كه دنبال 
توجيه باشيم ولي در اين چند ســال هم برخي اتفاقات رخ داده كه 

ذهن هواداران را درگير كند.

 مهاجم پرسپوليس كرونا ندارد
اوساگونا پس از 5 ماه مي تواند در تمرينات پرسپوليس شركت كند. اين بازيكن كه پس از حضور در ايران تست هاي 
كرونا را پشت سر گذاشته بود، روز گذشته با منفي شدن جواب اين تست ها مجوز حضور در تمرينات را پيدا كرد. بايد 

ديد يحيي در هفته هاي پاياني ليگ، جام حذفي و بازي هاي آسيايي به او اعتماد مي كند يا خير.

گفت وگو

اين ماجراي شــوخي عبدالرضا احمدي با قهرماني پرسپوليس 
كشدار شــده و حداقل در رســانه ها ديگر بايد جمع شود. حاال 
كه مجري شبكه يك پشيمان نيست، پرسپوليس هم مي تواند 
شــكايتش را دنبال كند و نتيجه بگيرد. اين وسط فقط يك نكته 
مجهول باقي مانده؛ اينكه آقاي مجري در تمام واكنش هايش بعد 
از اصل ماجرا، به مردم گير داده كه چرا به جاي اينكه روي قيمت 
سكه و دالر و تورم مهارنشدني تمركز كنند، دنبال او راه افتاده اند؟ 
اين يعني از نظر آقاي احمدي فوتبال يك چيز بي ارزش اســت 
كه دارد ما را از مســير اصلي گمراه مي كند. خب برادر عزيز؛ اگر 
اينطوري است خود شــما چرا از اول وارد اين مبحث شدي؟ در 
مورد همان سكه و دالر حرف مي ز دي و االن هم راحت زندگي ات 
را مي كردی. توجه به فوتبال براي شما خوب است و براي مردم بد؟

خب، چرا مطرح مي كني اصال؟

يك باشگاه دسته پنجمي در فوتبال اسكاتلند مشتري جديد آنتوني 
استوكس ايرلندي اســت. اين تيم 2 بازيكن از ليگ برتر اسكاتلند 
خريده و االن هم دنبال مهاجم پيشين پرسپوليس است. ظاهرا مدير 
باشگاه گفته قصد دارد تيمش را در كوتاه ترين زمان ممكن به سطح 
اول فوتبال كشور برساند و به دنبال بستن بهترين تيم ممكن است. 
اتفاقا براي اين پروژه به نظر مي رسد استوكس بهترين انتخاب ممكن 
باشــد. او عالوه بر توانايي هاي فني اش كه انصافا جاي بحث ندارد، 
خيلي صبور و وفادار است و اصال آفريده شده كه يك تيم را از دسته 
پنجم به ليگ برتر برساند. شما استوكس را بخريد و مطمئن باشيد تا 
آخر آخرش كنارتان مي ماند. معرفت و وظيفه شناسي اين پسر زبانزد 
است. عجله كن آقاي مديرعامل تيم دسته پنجمي؛ فورا در يك برنامه 

تلويزيوني گوشي ات را بردار و بگو: »الو، الو، اوكي كنيد!«

روي خوب كسي دست گذاشتيد

كري خواندن، نمك فوتبال است و اينكه استقاللي ها در سالروز 
دومين قهرماني آسيايي شان به رقيب ديرينه طعنه زدند، هيچ 
اشــكالي ندارد. اصال خيلي مواقع اين كنايه هــا موتور محرك 
به سمت پيشــرفت هاي بيشتر است و شــايد در صعود تاريخي 
پرسپوليس به فينال ليگ قهرمانان با تنها 11بازيكن هم مي شد 
رد پايي از انگيزه براي پايان دادن به اين حســرت تاريخي را پيدا 
كرد. همه اينها ســر جاي خودش درست؛ اما خوب است نفراتي 
مثل ميالد زكي پور كه با كليدواژه »دو ستاره« كري مي خوانند، 
خودشان هم يك جام براي اســتقالل بياورند تا هواداران كمي 
خوشحال شوند. به هر حال اين افتخار را قديمي ها كسب كرده اند 
و دم شان هم گرم؛ وظيفه بازيكنان فعلي افزودن به جوايز باشگاه 
است. شما تالشت را در زمين بكن و انحصار رقيب سنتي را تمام 
كن، خود هواداران بلد هستند چطور در اينستاگرام كري بخوانند.

خودتان يك جام بگيريد رفقا

نكته بازي

اميرحسين اعظمي|  برخالف خيلي ها كه اعتقاد 
دارند حمايت هاي وزارت ورزش مسير قهرماني 
پرسپوليس در ليگ برتر را هموار كرده، ساكت 
الهامي مدعي اســت ثبات تيمــي قرمز هاي 
پايتخت باعث شــده تا آنها بــراي چهارمين 
ســال متوالي به جام برسند، نظري كه شايد با 
نظر مالك باشــگاه تراكتورسازي يكي نباشد! 
سرمربي تراكتورسازي در گفت و گو با همشهري 
درخصوص آخرين وضعيت تيمش صحبت كرده 

است.

  از نتايج تراكتور در هفته هاي اخير 
راضي بوده ايد؟

ما در شــرايطي ليگ را شــروع كرديم كه بازي ها 
بيش از 3 ماه تعطيل بود و البته در جريان هستيد 
كه تيم ما قبل از شــروع مســابقات چه وضعيتي 
داشت ولي با اين حال تالش كرديم تا روند خوبي 
داشته باشيم. 4 بازي سنگين هم داشتيم، خصوصا 

بازي با استقالل، سپاهان و شهرخودرو كه رقيبان 
مستقيم ما هستند و از اين 3 بازي 5امتياز گرفتيم. 
اين براي مــا مهم بود كه برابر حريفان مســتقيم 
خودمان كم امتياز از دست بدهيم كه خدا را شكر 

اين اتفاق رخ داد.
  پس از تغيير و تحوالت كمتر كسي 
فكر مي كرد ســاكت الهامي تا پايان فصل 
سرمربي تراكتور باشد. خودتان انتظار چنين 

نتايجي را داشتيد؟
ما تيمي داريم كه از بازيكنان باكيفيت تشــكيل 
شــده و اگر هم نتايــج خوبي گرفتيــم، به تالش 
شــاگردانم برمي گردد. اميدوارم اين روند را ادامه 
دهيم و تا پايان فصل به آن هدفي كه داريم دست 

پيدا كنيم.
 تراكتور چقدر براي گرفتن سهميه 

شانس دارد؟
ما 4 بازي مهم با پيكان، شــاهين، ماشين  و فوالد 
داريم و بايد بيشترين امتياز را بگيريم. شايد برخي 

تصور كنند بازي هاي ما آســان اســت ولي اصال 
اينطور نيست.

 جام حذفي را با چه هدفي دنبال 
خواهيد كرد؟

فعال تمام تمركز ما روي ليگ اســت. ما ابتدا بايد 
در ليگ ســهميه بگيريم تا خيال مان راحت شود. 
البته جام حذفي هم اهميت خودش را دارد. ما هم 
امسال اين هدف را داريم كه يك جام به هواداران 
هديه بدهيم و جام حذفي بهترين فرصت است تا 

با قهرمان كردن تراكتور آنها را خوشحال كنيم.
 مي گويند تراكتور از حاال مذاكره 
با چند بازيكن سرشناس ليگ برتري را براي 
فصل آينده شروع كرده است. اين موضوع را 

تأييد مي كنيد؟
خير، ما با هيــچ بازيكني مذاكــره نكرديم و اصال 
زمان نقل و انتقاالت هم مشخص نشده است. فعال 
هيچ چيز در مورد فصل آينده از سوي سازمان ليگ 
مشخص نشده اســت و براي ما مهم اين است كه 

فصل جاري را با بهترين شرايط پشت سر بگذاريم.
 در مــورد چهارميــن قهرماني 

پرسپوليس چه نظري داريد؟
من اين قهرماني را به يحيي گل محمدي و بازيكنان 

پرسپوليس تبريك مي گويم. در فوتبال ثبات تيمي 
بسيار مهم است و پرسپوليس هم در چند سال اخير 
روي همين ثبات چند قهرماني به دست  آورد و در 

نهايت پوكر كرد.

هفته بيســت وهفتم ليگ برتر فوتبال ايران فرداشــب بــا برگزاري 
4بازي آغاز مي شود و شنبه با انجام 4بازي باقيمانده به پايان مي رسد. 
درحالي كه استقالل، سپاهان و پرســپوليس شنبه به ميدان مي روند 
فرداشب فرصت خوبي در اختيار تراكتور و شهرخودرو است تا با كسب 
3امتياز از رقباي خود در كورس ســهميه پيــش بيفتند. به خصوص 
تراكتور كه ميزبان تيم پانزدهم جدول است و مي تواند با برتري مقابل 

اين تيم، جمعه شب را به راحتي روي پله دوم جدول بخوابد.

  تراكتور - پيكان
تراكتور كه هم امتياز با استقالل و ســپاهان پايين تر از اين تيم ها قرار 
گرفته، كافي اســت امشــب حريف رده پانزدهمي خود را با شكست 
بدرقه كند تا فردا از تقابل مستقيم استقالل و سپاهان بيشترين بهره 
را ببرد. اما در شــرايط حاضر غلبه بر تيم ماقبل آخر هم كار ساده اي 
نيست. عبداهلل ويسي قطعا با دفاعي عميق و چنداليه مقابل تراكتور 

قرار مي گيرد تا هر طور كه هست الاقل يك امتياز را از ميزبانش بگيرد. 
بازي رفت 2تيم در شهرقدس يكي از زيباترين بازي هاي اين فصل بود 
كه درنهايت با پيروزي 3 بر 2 تراكتور به پايان رســيد. اما جالب است 
به خاطر بياوريد كه بازي فصل گذشــته 2تيم در تبريز با برتري يك 
بر صفر پيكان تمام شده است. درســت در همان روزهايي كه تراكتور 
محسن فروزان را اخراج كرده بود و غرق در حاشيه چند بازي پياپي را 

با شكست به پايان برد.
  ذوب آهن- نفت مسجدسليمان

بازي رفت 2تيم اصال بازي جذابي نبود و درنهايت بدون گل به پايان 
رسيد. اساسا در تاريخ تقابل هاي اين 2تيم، 4بازي از 5بازي برگزارشده 
با نتيجه مساوي به پايان رسيده و فقط يك بار ذوب آهن بر حريف غلبه 
كرده است. ذوب آهن بعد از باخت پرحاشــيه مقابل ماشين سازي و 
شكست مقابل فوالد، عمال به جمع قعرنشين ها پيوست و حاال خطر 
سقوط را كامال احساس مي كند. لوكا بوناچيچ براي نجات اين تيم بايد 

حتما نفت مسجدسليمان را قرباني كند. اميد او به اين نكته است كه 
تيم مهدي تارتار هم ديگر به سرسختي دور رفت نيست و در 11بازي 

برگشت 4بار شكست خورده است.
 سايپا- ماشين سازي

سايپا بعد از 5تساوي متوالي در آستانه شكستن ركورد مساوي ها در 
ليگ جاري اســت. تاكتيك هاي محتاطانه ابراهيم صادقي، از سايپا 
تيمي ساخته كه حريف بزرگ و كوچك برايش فرقي نمي كند و با همه 
به تساوي مي رسد! اما صادقي و جوان هاي نارنجي پوش او براي فرار از 
منطقه سقوط باالخره به يك پيروزي هم نياز دارند. براي اين كار چه 
حريفي مناسب تر از ماشين سازي كه از 7بازي اخير در 6بازي شكست 

خورده و فقط يك بازي را با كمك هاي داور برده است.
 نفت آبادان- شهرخودرو

بازي رفت 2تيم در مشهد در كمال شگفتي با برتري صنعت نفت تمام 
شد. آباداني ها كه در آن زمان هنوز اسكوچيچ را روي نيمكت داشتند، 
با دفاع فشرده و ضدحمله، شــهرخودرو را در زمين خودش زمينگير 
كردند. اين بار 2تيم در شــرايطي به هم رســيده اند كه چندهفته اي 
است با پيروزي بيگانه هســتند. شــهرخودرو در 3بازي اخير پيروز 
نشده و صنعت نفت هم از 4بازي اخيرش فقط يك امتياز گرفته است. 
شهرخودرو اگر ســهميه مي خواهد بايد نفت را ببرد، چون در 3هفته 

باقيمانده حريفاني به مراتب سخت تر از نفت در مقابل خواهد داشت.

  الهامي: بايد يك جام به هواداران تراكتور هديه بدهيم
  با هيچ بازيكني مذاكره نكرديم/ پوكر پرسپوليس به خاطر ثبات تيمي بود

   شب سبقت تراكتور
   درحالي كه استقالل و سپاهان مهم ترين بازي هفته را شنبه برگزار مي كنند

  فرداشب مي تواند شب تراكتور باشد
امتيازخوردهزدهباختمساویبردبازيهاتيم

262024391262پرسپوليس
261295462645استقالل
2611123351845سپاهان
261367292145تراكتور

261277242043شهر خودرو
251267261942فوالد

261079252937صنعت نفت آبادان
256154201733نفت  مسجدسليمان
267118283132نساجی مازندران
267613253627ماشين سازی تبريز
264139192625پارس جنوبی جم

266713273525ذوب آهن
2651011182725گل گهرسيرجان

2641210233224سايپا
265813354223پيكان

263914225018شاهين شهرداری بوشهر

جدول ليگ برتر

بهروز رسايلي| سازمان ليگ با اعالم برنامه بازي معوقه مرحله يك چهارم 
نهايي جام حذفي بين استقالل و سپاهان نشان داد مثل ليگ برتر، 
براي ازسرگيري اين بازي ها هم عزم جدي دارد. به اين ترتيب مسابقه 
2 تيم بيستم مرداد در ورزشگاه آزادي برگزار مي شود و چون سپاهان 
و استقالل شنبه آينده هم در ليگ برتر با هم بازي دارند، ظرف 9روز 2 
بار شاهد تقابل فرهاد مجيدي و امير قلعه نويي خواهيم بود. برگزاري 
جام حذفي اما براي پرسپوليس و مخصوصا سرمربي اين تيم هم مهم 
است. يحيي گل محمدي بعد از فتح نخستين قهرماني ليگ برتري اش 
در آسمان ها سير مي كند، اما او هر چه سريع تر بايد پايين بيايد و 
تيمش را آماده مسابقات حذفي كند؛ تورنمنتي كه هم مي تواند حكم 
خامه روي كيك را براي پرسپوليسي ها داشته باشد و هم مي تواند 

شبيه ميدان مين عمل كند.

  هر 3 رقيب حيثيتي باقي مانده اند
پرسپوليس پارسال دبل كرده و امسال هم هواداران توقع تكرار همين موفقيت 
را دارند. با وجود اين، قهرماني در جام حذفي براي سرخپوشان آسان نيست. 
هم اكنون پرســپوليس در كنار تراكتور و نفت مسجدســليمان در مرحله 

نيمه نهايي حاضر است و از بين سپاهان و استقالل هم يك تيم به اين جمع 
ملحق خواهد شد. بنابراين هر 3 حريف حيثيتي قرمزها هنوز در جام حذفي 
باقي مانده اند؛ هرچند طبيعتا از بين سپاهان و استقالل يك تيم حذف خواهد 
شد. اگر رقباي پرسپوليس تيم هاي عادي بودند، حذف احتمالي هم خيلي 
براي يحيي تبعات نداشت؛ اما اينكه مثال پرسپوليس مقابل تراكتور شكست 
بخورد و از مسابقات كنار برود، قطعا يك اتفاق معمولي نيست و واكنش هاي 
تند زيادي به دنبال خواهد آورد. اســتفاده از عنوان »ميدان مين« دقيقا از 

همين جهت است.
  2 هديه با ارزش كالدرون

گابريل كالدرون عالوه بر اينكه تيمش را در يك نيم فصل به اضافه يك بازي 
بيرون از خانه با 3 امتياز اختالف صدرنشين كرد و پرسپوليس را با 7 پيروزي 
پياپي تحويل يحيي داد، در جام حذفي هم 2 ميراث مثبت از خودش به جا 
گذاشت. اولي صعود سرخپوشان به نيمه نهايي است و دومي احتمال باالي 
ميزباني در اين مرحله. قرمزها در 3 بازي مراحل قبلي به ترتيب ماشين سازي را 
در تبريز، نفت آبادان را در تهران و شهرداري ماهشهر را در آبادان شكست دادند 
و به نيمه نهايي رسيدند. بنابراين آخرين بازي قرمزها در جام حذفي بيرون از 
خانه بوده و طبق قانون اگر آنها در ايــن مرحله به تيمي بخورند كه آخرين 

بار ميزبان بوده، بازي در ورزشگاه آزادي برگزار خواهد شد. از شانس خوب 
يحيي، هم تراكتور و هم نفت مسجدسليمان آخرين بار ميزبان بوده اند و اگر 
پرسپوليس در قرعه كشي به اين 2 تيم بخورد، تك بازي نيمه نهايي در ورزشگاه 
آزادي برگزار خواهد شد. تنها شرط خروج سرخپوشان از آزادي اين است كه 
سپاهان روز بيستم مرداد اســتقالل را ببرد و در قرعه كشي به پرسپوليس 
بخورد. در اين صورت بازي سپاهان و پرسپوليس در اصفهان برگزار خواهد شد.

  داربي حذفي؛ تاريخ سازي در سكوت
اگر اســتقالل در مرحله يك چهارم نهايي ســپاهان را ببرد و به نيمه نهايي 
برسد، 33درصد احتمال دارد در اين مرحله شاهد داربي تهران باشيم. تازه 
اگر ســرخابي ها در نيمه نهايي به هم نخورند، مي توانند با صعود به فينال 
يك شهرآورد تاريخي به هواداران شان تقديم كنند. اين بدون شك يكي از 
عجيب ترين داربي هاي تاريخ خواهد بود. مســابقه اي كه تقريبا هميشه در 
ورزشگاه پر از جمعيت آزادي انجام مي شده، اين بار در سكوت مطلق بدون 
حتي يك هوادار برگزار خواهد شد. به عالوه فرض كنيد دوئل ترابي و عليپور 
و بشار با شيخ دياباته و ارسالن مطهري و قائدي چقدر مي تواند جذاب باشد. 
البته پيش شرط اول اين رويا، حذف سپاهان به دست استقالل است؛ كاري 

كه اصال هم ساده نيست.

  جام حذفي براي پرسپوليس خامه روي كيك است يا بحران بالقوه؟

هفته بيست وهشتم  ميدان مين يحيي

سپاهان-نساجی مازندران

فوالد-سايپا
شاهين شهرداری بوشهر-تراکتور

پيکان-صنعت نفت آبادان
نفت  مسجدسليمان-گل گهرسيرجان

شهر خودرو -استقالل
پنجشنبه 16 مرداد

20:00

پرسپوليس-ذوب آهن
جمعه 17 مرداد

20:30
ماشين سازی تبريز-پارس جنوبی جم

دوشنبه 20 مرداد 1399

19:45

20:30

20:30

هفته بيست وهفتم

ذوب آهن-نفت  مسجدسليمان

سايپا-ماشين سازی تبريز

صنعت نفت آبادان-شهر خودرو

نساجی مازندران-پرسپوليس

گل گهرسيرجان-فوالد

پارس جنوبی جم-شاهين

استقالل-سپاهان

تراكتور- پيکان
جمعه 10 مرداد

20:00

20:30

20:45

21:00

19:30

20:15

20:30

21:30

شنبه 11 مرداد 
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ليگ برتر كشــتي ايران قرار بــود اول مرداد ماه 
برگزار شود اما شــيوع موج دوم كرونا، آغاز اين 
ليگ را يك ماه به تأخير انداخــت. اعالم تاريخ 
جديد براي شروع ليگ كشتي در شرايطي است 
كه اغلب ســالن هاي ورزشــي اين روزها بسته 
شده اند و نه تنها مسابقه كه حتي امكان تمرين 

در آنها هم وجود ندارد.
همه شواهد نشان مي دهد اغلب كشتي گيران، 
مربيان و حتي مديران فدراسيون كشتي موافق 
برگزاري ليگ هســتند. آنها معتقدند تعطيلي 
ليگ عالوه بر تأثير فني، يكي از معدود راه هاي 
درآمدزايي كشــتي گيران را هم مسدود خواهد 

كرد.
عليرضا دبير، رئيس فدراســيون كشتي، چند 
روز پيش شرايط اين رشته را با فوتبال مقايسه 
كرده بود. او گفته بود وقتي در اوج شيوع كرونا، 
بازيكنان پرسپوليس جشن قهرماني مي گيرند و 
از ســر و كول هم باال مي روند، شايد بتوان براي 
كشــتي هم مجوز گرفت. به اعتقــاد دبير، اگر 
خطر انتقال ويروس در كشــتي 80 باشــد، در 
فوتبال هم دست كم 50 است.برخالف دبير، امير 
توكليان، سرمربي پيشــين تيم ملي كشتي آزاد 
ايران، برگزاري ليگ در شــرايط فعلي را بسيار 
خطرناك توصيف مي كند. او ديروز به مهر گفت: 
»حساب ورزش هايي مثل كشتي، بوكس، جودو، 
تكواندو و كاراته كه جزو رشته هاي درگيرانه و تن 
به تن هستند از ديگر رشــته هاي ورزشي مثل 
پينگ پنگ و تيراندازي جداست. نبايد با توجيه 
اينكه چرا مسابقات رشته هاي ديگر آغاز شده و 
چرا كشتي هنوز تعطيل است، به سمت و سوي 

عادي ساختن شرايط بحراني كنوني رفت.«
گفته مي شود در پروتكل پيشــنهادي سازمان 

ليگ كشتي به ســتاد مبارزه با كرونا 2 موضوع 
برجسته شده است: پيشنهاد برگزاري مسابقه ها 
در فضاي باز و قرنطينه يك هفتگي تيم ها پيش 

از هر مسابقه.
توكليان اما همين پيشــنهادها را هم راهگشــا 
نمي دانــد: »زماني كــه در اردوهــاي تيم ملي 
بوديم، يك كشــتي گير مبتال به سرماخوردگي 
مي توانست 5 نفر ديگر را هم مبتال كند. به عنوان 
مثال در هنگام مشــاهده بيماري قارچ پوستي 
در بين كشــتي گيران بالفاصله تمرينات قطع 
مي شــد و كل ســالن تمرين را مي بايســت به 
دقت ضد عفوني مي كرديم. چــون تعريق بدن 
كشتي گيران در هنگام تمرين و مبارزه مي  تواند 
عامل بســيار مهمي در انتشار ويروس و بيماري 
باشد. در اين شــرايط چطور مي توانيم ويروس 
كرونا را يك موضوع عــادي جلوه دهيم كه تنها 
مي توان با رعايت پروتكل هاي بهداشــتي، آن را 

كنترل كرد؟«
عكس هايي كه از ثبت قرارداد كشــتي گيران با 
تيم هايشــان منتشر شد، نشــان داد كه رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي حتي بيرون از تشــك 

كشتي هم غيرممكن به نظر مي رسد.
در چنين شــرايطي تصميم نهايي فدراســيون 
كشتي و ستاد مبارزه با كرونا حياتي خواهد بود. 
آنها اگر رأي به برگزاري ليگ بدهند، چه بســا 
سالمت گروه زيادي از كشــتي گيران و عوامل 
برگزاري مســابقات را به خطر بيندازند. برگزار 
نشــدن ليگ هم، يك ســؤال بزرگ را بي پاسخ 
خواهد گذاشت: تا كي مي توان كشتي را تعطيل 
كرد؟ به قول ناصر نوربخش، ســرمربي ســابق 
كشــتي فرنگي، اگر كرونا چند سال ديگر ادامه 

داشته باشد، تكليف چيست؟

ليگ كشتي؛ لغو يا برگزاري در فضاي باز
    سازمان ليگ فدراسيون كشتي به دنبال آن است كه با وضع برخي مقررات،  مجوز هاي الزم را از ستاد مبارزه

   با شيوع ويروس كرونا بگيرد، مخالفان اما مي گويند اين تصميم خطرناك خواهد بود
نظر بعضي از دوستان اين است كه 
فدراسيون واليبال هرچه زودتر بايد 
ســرمربي تيم ملي را مشخص كند 
اما من عجله اي براي اين كار نمي بينم. يكي از مسئله هاي اصلي 
فدراسيون هزينه كردن است. فدراسيون در شرايطي كه كرونا 
بيشتر مسابقات بين المللي را تعطيل كرده است و اسپانسرهاي 
داخلي هم حاضر نيستند در شرايط غيرمسابقه اي از تيم ملي 
حمايت كنند، ترجيح مي دهد صرفه جويي كند. در اين شرايط 
نيازي نيست كه ما از امروز سرمربي انتخاب كنيم. المپيك مرداد 
سال آينده برگزار مي شود و با توجه به اينكه تعداد قابل توجهي 
از بازيكنان ملي پوش ما در باشگاه هاي خارجي بازي مي كنند، 
به نفع ماست كه ســرمربي را هم ديرتر انتخاب كنيم. بهترين 
حالت اين است كه در نيم فصل دوم ليگ برتر، سرمربي خارجي 
يا مشاور فني خارجي به ايران بيايد، بازيكنان را زيرنظر بگيرد و از 

فروردين سال آينده هم اردوهاي تيم ملي آغاز شود.
اما براي طرفداران واليبال مسئله مهم اين است كه چه كسي قرار 
است سرمربي تيم ملي باشد. در كارگاه مشورتي كه براي انتخاب 
سرمربي تيم تشكيل شد و من هم يكي از اعضاي اين كارگاه بودم، 
يكي از پيشنهادهاي اصلي براي تعيين تكليف كادر فني اين بود 
كه سرمربي ايراني و مشاور خارجي داشته باشيم. بيشتر اعضا در 
جلسه هاي مختلفي كه برگزار شد، طرفدار اين كادر فني بودند. 
در جلسات ما ِرزنده و والسكو گزينه هاي اصلي بودند. پيشنهاد 
دادن به ِرزنده، انداختن تيري در تاريكي بود. اين مربي برزيلي، 
شركت زنجيره اي دارد و خودش اين شــركت را اداره مي كند. 
حتي من شنيده ام كه قرار است براي انتخابات رياست جمهوري 
كشورش هم نامزد شود. به هر حال فدراسيون به او پيشنهاد داد 
تا پاره وقت هم كه شده به تيم ملي ما مشاوره بدهد. همانطور كه 
پيش بيني مي شــد جواب او منفي بود. خوليو والسكو هم كه با 
فدراسيون واليبال ايتاليا قرارداد دارد. او فدراسيون ايران را در 
حالت تعليق نگه داشته است، نه قاطعانه جواب منفي مي دهد و 
نه جواب مثبت. والسكو هنوز بين گزينه  هاي فدراسيون است. 
فدراســيون ايران با لورنزوتي ايتاليايي و چند مربي ديگر هم 
مذاكره كرد و جواب آنها منفي بــود. هم اكنون والديمير آلكنو 
گزينه اصلي فدراسيون براي ســرمربيگري تيم ملي است. اين 
مربي روس كارنامه موفقي دارد و با تيم ملي روســيه قهرمان 
المپيك و اروپا شــده است. فدراســيون روز سه شنبه با آلكنو 
مذاكره كرد. او هنوز نه جواب مثبت داده اســت و نه منفي. من 
اعتقاد چنداني به مربيان روس ندارم. آنها رفتار خشــكي دارند 
و اين رفتار با روحيات تيم ملي ايران ســازگار نيست. ما چوب 
ارتباط ضعيف سرمربي با بازيكنان را در دوره سرمربيگري لوزانو 
خورده ايم و نيازي نيست دوباره اين را تجربه كنيم. بازيكنان ما 
به يك سرمربي نياز دارند كه از نظر رواني تقويتشان كند، از نظر 
فني مربيان ايراني هم بلدند كه تيم را چطور آماده كنند. خود 
روس ها هم هم اكنون مربي روسي ندارند و سرمربي تيم ملي آنها 
فنالندي است. در بيشتر باشگاه هاي روسيه هم مربيان ايتاليايي 
مربيگري مي كنند. ترجيح من اين است كه سرمربي تيم ملي از 

مربيان مطرح ايتاليايي باشد.
يكي از نگراني هايي كه در جامعه ديده مي شــود اين است كه 
در شرايط كرونايي و وضعيت قرمزي كه ايران دارد، آيا مربيان 
خارجي حاضر مي شوند به كشور ما بيايند؟ مربيان حرفه اي به 
كارشــان فكر مي كنند نه موانع. هنين - مربي مطرح بلژيكي- 
اردوهاي تمريني تيم ملي لهستان را برگزار كرده و حتي بازي 
دوستانه هم براي آنها گذاشته است. ديگر مربيان حرفه اي هم 
كم و بيش اين نگاه را به كارشان دارند. با اين حال همانطور كه 
گفتم ما عجله اي براي انتخاب سرمربي نداريم. خوب است كه 
تكليف سرمربي و تمرينات تيم ملي مشخص شود اما در وضعيت 
فعلي اقتصادي كه فدراسيون به فكر صرفه جويي است ايرادي 
ندارد كه ماه هاي آينده اين انتخاب انجام شود. به نظر مي رسد 
فدراســيون قبل از هر چيزي بايد به فكر انتخاب سرمربي تيم 
نوجوانان و جوانان باشــد. اين تيم ها هستند كه اگر رها شوند، 
آينده واليبال به خطر مي افتد. به خصوص تيم نوجوانان كه نياز 

به مربي متخصصي دارد كه بتواند استعداديابي هم انجام بدهد.

بازيكنان برزيلي معموال زيــاد دوام نمي آورند؛ از بس كه 
حاشيه دارند. معدود بازيكنان برزيلي بودند كه حاشيه هم 
زياد داشتند اما مدتي طوالني در سطح اول فوتبال جهان 
درخشيدند؛ ســتاره هايي مثل رونالدو، روبرتو كارلوس، 
نيمــار، روماريو و... برزيلي هاي خونگرم و خوشــگذراني 
هســتند. بازيكنان برزيلي را در تعطيالت زمســتاني و 
تابستاني تعطيل كني، برگشتن شان با خداست. مي روند 
در سواحل ريو لنگر مي اندازند و با اضافه وزن و سم در بدن 
با تأخير به تمرينات برمي گردند. نيمار هر سال سر تولد 
خواهرش يا كارناوال ريو به بهانه مصدوميت يا محروميت 
مي پيچاند و بــه برزيل مي رود. در اروپا هم كه هســتند، 
از خوشگذراني غافل نمي شــوند. ميهماني هاي آنچناني 
راست كارشان است. ستاره هايي مثل رابينيو سر همين 
چيزها فوتبالشان نابود شد. حاال نوبت آرتور ملو، بازيكني 
است كه قرار بود ژاوي دوم بارسلونا باشد. او در اين فصل 
مدتي طوالني به دليل مصدوميتي كه اعالم نمي شد و بعدا 
مشخص شد بيماري مقاربتي اســت، از تركيب و تمرين 
بارســلونا دور بود. در انتهاي فصل با بازيكني 30ساله از 
يوونتوس به نام پيانيچ معاوضه شد و بارسا روي كاغذ 10 
ميليون يورو از اين معاوضه سود كرد اما يك سوم اين مبلغ 
به باشگاه قبلي آرتور رسيد و مابقي هم پولي در كار نبود 
و قرار شد يك بازيكن گمنام و تازه كار از آكادمي باشگاه 
ايتاليايي به بارسلونا به عنوان اشانتيون اين مبادله پاياپاي 

داده شود. خيلي ها به اين انتقال عجيب ايراد گرفتند كه 
باشگاه قدر استعدادهاي جوان خود را نمي داند و چنين 
بازيكني را با يك بازيكن پيــر تعويض مي كند اما به مرور 
معلوم شد حق با باشگاه بوده و اين دندان لق هر چه زودتر 
بايد كنده مي شــد. ابتدا عكس هايي از حضور او در كنار 
نيمار و چند جوان خوشگذران ديگر منتشر شد درحالي كه 
آنها در يك ميهمانــي مجردي در زمانــي حضور به هم 
رسانده بودند كه فوتبال جريان داشت و اين وسط تمرينات 
و مقررات باشگاه ها به بازي گرفته شد. حاال آرتور ملو كه در 
هفته هاي پاياني و بعد از قطعي شدن انتقال فصل آينده اش 
به يوونتوس به نيمكت دوخته شده بود و از ستين شنيده 
بود كه ديگر در برنامه هايش جايي ندارد، حاضر نيســت 
در تمرينات بارسلونا شركت كند. ملو حتي حاضر نشده 
همراه با ديگر بازيكنان تست كوويد-19بدهد. از زماني كه 
معاوضه آرتور و پيانيچ اعالم شده، پيانيچ 325 دقيقه براي 
يوونتوس بازي كرده ولي آرتور صفر دقيقه. ملو در ليست 
بارسا براي بازي برگشت مرحله يك هشتم ليگ قهرمانان 
اروپا مقابل ناپولي بايد حضور داشــته باشــد اما نيست و 
ليست با 13بازيكن بزرگسال و چند بازيكن از آكادمي و 
تيم دوم بسته شده است. بارسا براي بازي با ناپولي هافبك 
ندارد. ويدال و بوســكتس محروم هستند؛ آرتور ملو قهر 
كرده و فقط سرخي روبرتو، دي يونگ كه تازه از مصدوميت 
رها شده و راكيتيچ در دسترس هستند. بارسلونا قصد دارد 
از اين بازيكن به خاطر خــودداري از حضور در تمرينات 
شكايت كند. اين نخســتين باري نيست كه كار بارسلونا 
با بازيكن خودش به شــكايت و دادگاه كشيده مي شود؛ 
پرونده شكايت نيمار و باشگاه از هم هنوز كهنه نشده است. 
آرتور ملو خواهان فسخ قرارداد و آزاد شدن كامل از تعهد 
به باشگاه كاتالونيايي است اما بارسا در اين مورد حاضر به 

مذاكره نيست و مي خواهد بازيكن را تنبيه كند.

 براي انتخاب سرمربي 
عجله نكنيم

  برزيلي پرحاشيه
   آرتور ملو ثابت كرد اقدام بارسلونا 

  براي معاوضه  او با يك بازيكن 30ساله 
   كار درستي بود

 توقف مذاكرات بايرن با آالبا
مذاكرات بايرن مونيخ و داويد آالبا برای تمديد قرارداد در حال حاضر متوقف شده است. بايرن به شرط پرداخت دستمزد 
ساالنه زير 20 ميليون يورو خواهان تمديد قرارداد آالبا است اما اين مساله مورد پذيرش مدير برنامه اين مدافع اتريشی 
نيست. آالبا مديران بايرن را به جدايی آزاد در تابستان 2021 تهديد كرده است. سيتي و پاريس روي جذب آالبا كار مي كنند.

درحالي كه انگليسي ها اعالم كردند سوپرجام بين ليورپول با برنده فينال 
جام حذفي )آرســنال يا چلسي( در روز هشتم شــهريورماه در حضور 
تماشاگران برگزار مي شــود، وضعيت قرمز كرونا در اسپانيا شباهتي به 
وضعيت سفيد در انگليس ندارد. موج دوم كرونا در اسپانيا آغاز شده و 
مثل ايران تلفات ويروس چيني دارد باال مي رود. سه شنبه رسما تأييد 
شد كه ماريانو دياس، مهاجم اســپانيايي/ دومينيكني رئال مادريد به 
كوويد-19دچار شده و دست كم بايد 14روز در قرنطينه بماند. چند روز 
پيش تر مسئوالن وزارت بهداشت انگليس هشدار داده بودند، ورود تيمي 
از فوتبال از اسپانيا براي انجام مسابقه مي تواند خطرات جبران ناپذيري 
به بار بياورد. طبق تحقيقات قبلي، كرونا را هــواداران اتلتيكو كه براي 
بازي برگشت مقابل ليورپول به انگليس سفر كرده بودند به اين كشور 
آوردند. ويروس چيني در اسپانيا هم از طريق فوتبال و توسط هواداران 
تيم آتاالنتا كه در ورزشگاه مستايا براي بازي برگشت با والنسيا حضور 
داشتند، وارد اين كشور شــده بود. حاال انگليســي ها مي ترسند رئال 
مادريد و كاروان ورزشي اين باشگاه در سفر به منچستر موج جديد كرونا 

را هم با خودشان بياورند.
 با مثبت اعالم شدن تست كروناي ماريانو معلوم شد  نگرانی آنها بي مورد 
هم نبوده. تنها در عرض 4روز تعداد مبتاليان يك ميليون نفر افزايش 
يافته كه منجر به گســترش اين بيماري در آمريكا، هند و برزيل شده 
است. اوضاع در اسپانيا اصال خوب نيست. تعداد موارد ابتال به كرونا در 
جهان در طول 6هفته دوبرابر شده است. اسپانيا در كنار ايران، بلژيك و 
هنگ كنگ جزو كشورهايي است كه موج دوم كرونا را تجربه مي كنند 
و اين در حالي است كه هر روز از روسيه، آمريكا، چين، انگليس و حتي 
ايران اخباري به گوش مي رسد كه دارو يا واكسن اين بيماري كشف و 
امتحان شده و معلوم نيست اين اخبار چقدر واقعيت داشته باشد. كرونا 

حتي باعث افت ارزش 2 باشگاه رئال مادريد و بارسلونا به ميزان حدود 
14درصد شده است. با موج دوم كرونا در اسپانيا سرنوشتي دوگانه در 
انتظار 2 غول اسپانيايي در ليگ قهرمانان اين فصل خواهد بود. بارسلونا 
كه بازي رفت را در ايتاليا با ناپولي 1-1مساوي كرده، در بازي برگشت 
به دليل موج اول كرونا از حضور تماشاگرانش محروم بود، اما حاال با موج 
دوم ممكن است از ورزشــگاه خودش هم محروم شود. مسئوالن شهر 
بارسلونا كه يكي از مراكز مهم توريستي در اروپاست، با وجود افزايش 
آمار تلفات و مبتاليان در روزهاي اخير همچنان به محدود نساختن ورود 
توريست ها اصرار دارند و همين مقامات يوفا را براي بازي برگشت بارسا 
با ناپولي نگران كرده است. براي همين ممكن است ميزباني از نوكمپ 
به ورزشگاهي درگير در كشــوري ديگر منتقل شود. بازي هاي مرحله 
يك چهارم به بعد قرار است به صورت تك حذفي در ليسبون برگزار شود 
و ممكن است بازي بارســا- ناپولي و حتي من سيتي- رئال مادريد هم 
در دور برگشت مرحله يك هشتم نهايي به كشــور پرتغال انتقال يابد. 
فعال شــهرهاي گيمارش و پورتو براي ميزباني اين دو مسابقه به حالت 
آماده باش درآمده اند. اگر اين اتفاق رخ بدهد، رئال مادريد سود خواهد 
كرد؛ چون به جاي ســفر طوالني به انگليس مي تواند به كشور همسايه 
برود با آب وهوايي نسبتا مشابه و مســيري نزديك تر و ورزشگاهي كه 
منچسترسيتي به آن عادت ندارد. گتوزو، سرمربي ناپولي پس از باخت 
دو هيچ به اينتر گفت بارســلونا با اينتر فــرق دارد. او به همين چيزها 
اميدوار است؛ اينكه بارسا از حضور هوادارانش محروم است و حتي ممكن 
است از بازي در ورزشگاه هميشگي خودش هم محروم بماند. در اسپانيا 
مردم خودشان را براي ادامه كوويد-19 تا 2021 آماده مي كنند. به طور 
مثال ماركا اعالم كرده كه رئال مادريد همه بازي هاي آينده خانگی اش 
را تا ژانويه2021 در ورزشگاه تيم دومش -آلفردو دي استفانو- برگزار 
مي كند و اين در حالي اســت كه تا يك هفته پيش مســئوالن الليگا 
اميدوار بودند فصل جديد را با حضور تماشــاگران در يك سوم ظرفيت 
هر ورزشگاه آغاز كنند. سانتياگو برنابئو تا ژانويه همچنان در بازسازي 
خواهد بود و اگر دارو يا واكسن كوويد-19 هم كشف شود، باز هم رئال 

مجبور است در ورزشگاه تيم كاستيا به ميزباني از حريفان ادامه دهد.

ترس از اسپانيا
   موج دوم كرونا در اسپانيا به سود رئال و به زيان

    بارسلونا پيش مي رود

اداداباحميلبق
هيدهلكلقعسوام

لهباكرتناراش
يتمالسبقاثمگد
تسشويرادباهار
كسيدنكممانهب
ليفناگيفتاهه
انامفينصتراچد
يكعمسگنشپكشر

ناابرنهااميا
فلوداقارتسايت
كتكدحلمكيلشيش
هيبارقتاوداك
راوهاوساماخوچ
كبمتملاملرهره
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افقي:
 1- بــزدل- تمام كننده- زيبا 

و جذاب
2- فيلســوف نامدار ايراني و 

ملقب به معلم ثاني- دريا
3- آخريــن حــرف الفبــاي 
يوناني- پشت سر هم- هرگوشه 

زمين فوتبال
4- رســوم- مبادا- رشته اي از 

دانش كاربردي و فناوري
5- كوتاه تر از مســير اصلي- 

داراي تشديد- گاو يالدار تبت
6- مدت داركردن- آبشــاري 

مرتفع در آمريكاي شمالي
7- چهــره- كفرآميــز- نان 

خرد شده در آبگوشت
8- نوعي ماشين چاپ - بدون 
ترديد و قطعا- يكســوكننده 

الكترونيكي
9- آماده- رودخانه اي جاري 
در اســتان گلســتان- نقش 

هنري
10- برگــه ثبــت نمــرات 
دانش آموز- شــيره مخصوص 

گياهان
11- دريايي از يونان تا تركيه- 
پهلــوان توراني كه به دســت 
رستم كشته شد- تالش كردن

12- پوشاننده- گروه مجهز- 
فني در كشتي

13- ادويــه تند- آتــش- از 

بخش هاي اوستا
14- جــاي پــا- از نام هــاي 

خداوند در قرآن كريم
15- موافق- شــيوه تلفظ- از 

دين برگشته
  

عمودي:
1- خميدگي كاغذ- شــهري 
در جنوب استان اصفهان- كار 

انجام گرفته
2- خداشــناس- اختــالف 
پتانسيل الكتريكي- همسر حوا
3- بتخانــه هند كه توســط 
ســلطان محمود غزنوي فتح 

شد- لجباز
4- صداي گريه بچه- آشكار- 

اشاره
5- عارف- مســتقيم- حرص 

و طمع
6- تلخ- شــهري تاريخي در 

شمال بحرالميت- آهو
7- همسايه ساوه- از ارتفاعات 
كرمانشــاه- اصطالحــي در 

فوتبال
8- بانوي فرانسوي- خطايي 

در بسكتبال- از نام هاي دوزخ
9- از حلق تا معده- غذايي از 
مرغ آغشته به آرد سوخاري- 

انباري براي نگه داشتن برنج
10- خطاب مــردان تركيه- 

بدزباني- ماه كارگري

11- خــرس- دســت افزار- 
آرمانشهر

12- اما- نافرمان- از پســران 
فريدون پيشدادي

فضــاي  خيالبــاف-   -13
استوانه اي داخل موتور درونسوز

14- وســط- پيش غذا- پست 
فطرتي

15- قاره كريســتف كلمب- 
بسيار بي رحم- چوب خوشبو

 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 | 3710
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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جمشيد حميدي
كارشناس واليبال

كشتي گيران ايراني پيش از اين يكبار در تايمز اسكوئر نيويورك، كشتي گرفتن در فضاي باز  را تجربه كردند، در ديداري كه در سال 95 به صورت نمادين بين  تيم هاي ملي ايران و آمريكا برگزار شد.
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   طبيعت را نبايد اسير بازي هاي فرصت طلبان كرد
در چند روز اخير خبر وقف بخشي از دماوند افكار عمومي  جامعه 
به خصوص طبيعت دوستان و كوهنوردان را به هم ريخت. البته 
كه در نهايت با تالش هاي رسانه و پيگيري مردم اين وقف باطل 
خواهد شــد، اما از مســئوالن عاجزانه تقاضا داريم دست از سر 
طبيعت بردارند و آن را اســير بازي هــاي فرصت طلبانه برخي 
سودجويان به هر نامي نكنند. كيســت كه نداند وقف، موضوعي 
ارزشمند و ماناست اما نه براي قله دماوند كه متعلق به همه مردم 
ايران و جهانيان است و قابل وقف نيست. اين قبيل امور، طبيعت 

را به خشم مي آورد.
بهادري از روستاي جابن دماوند 

   موش هاي بزرگ در پياده رو جوالن مي دهند
در جوي هاي كنار خيابان جمهوري و كارگر در محدوده چهارراه 
نصرت به سمت بلوار كشاورز موش هاي بزرگي به اندازه گربه در 
جوي هاي آب هستند كه هيچ ترسي از عابران پياده ندارند و در 
پياده روها جوالن مي دهند. از مســئوالن شهرداري تقاضا داريم 
موضوع برخورد با اين موش ها را جدي بگيرند و فراتر از تله گذاري 
و طمعه گذاري عمل كنند. به خصوص در شرايط كنوني كه حتما 

اين موش ها مي توانند عامل انتقال بسياري از بيماري ها باشند.
اسكان از محله نصرت 

  خريد و فروش آشكار مواد  مخدر در شميران نو
در ميدان شهيد پاكدامن شميران نو منطقه4 ناحيه7 هر روز ده ها 
نفر كه اغلب داراي سوابق كيفري هستند به طور گسترده و آشكار 
مواد مخدر و مشروبات الكلي خريد و فروش مي كنند. وانت هاي 
دوره گرد هم با آنها همدست هستند ولی مأموران تا كنون حريف 

اين فروشندگان خشن نشده اند، آيا فريادرسي هست؟!
فاطميان از شميران نو

   در مشهد كرونا نيامده است؟
رفتار شهروندان در مشهد به گونه اي اســت كه يا كرونا نيامده يا 
بر آن فائق شده ايم. بســياري از مردم بدون رعايت اصول ايمني 
در شــهر تردد مي كنند و اتوبوس ها و مترو مملو از مسافر است. 
تاكســي ها هم كمتر رعايت كرده و اغلب همان 4مسافر را سوار 
مي كنند. آنهايي هم كه ماســك مي زنند يا ماسكشان زير چانه 
است يا مدام آن را دستكاري مي كنند. بعدهم انتظار داريم كرونا 

در اين شهر كنترل شود.
ميررضا از مشهد

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

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

با مردم

پاسخ مسئوالن 

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

ريختن ضايعات مرغ در بزرگراه سطح آنجا را آنقدر لغزنده كرد 
كه 14خودرو به صورت زنجيره اي با يكديگر تصادف كردند.

به گزارش همشهري، اين حادثه ســاعت يك بامداد ديروز در 
مسير شمال به جنوب بزرگراه امام علي محدوده بزرگراه شهيد 
كريمي اتفاق افتاد و در جريان آن 14خودرو كه در حال عبور از 

اين بزرگراه بودند با يكديگر برخورد كردند. به دنبال اين تصادف 
زنجيره اي تيمي از مأموران پليس راهور راهي محل حادثه شدند. 
شواهد اوليه نشان مي داد كه لغزندگي سطح بزرگراه علت اصلي 
اين حادثه اســت اما هنوز معلوم نبود كه بزرگراه چطور لغزنده 
شده است. يكي از راننده ها مي گفت كه در حال رانندگي بوده كه 
ناگهان كنترل ماشين از دستش خارج شده و وقتي پايش را روي 
ترمز گذاشته، ماشين ليز خورده و به خودروي ديگري برخورد 
كرده است. ســرهنگ محمد رازقي، رئيس مركز فرماندهي و 
كنترل پليس راهور پايتخت در اين باره گفت: بررسي هاي اوليه 
نشــان مي داد ريختن ضايعات مرغ و گوشت روي كف آسفالت 
بزرگراه دليل لغزندگي آنجا بوده است. در ادامه معلوم شد كه اين 
ضايعات از يك دستگاه وانت حمل ضايعات روي آسفالت ريخته 
و راننده هاي خودروهاي حادثه ديده نتوانستند كنترل وسيله 

نقليه خود را در دست داشته باشند و با يكديگر برخورد كردند.
وي ادامه داد: پس از اين تصــادف زنجيره اي تيم هاي نزديك و 
كارشناسان منطقه 20پليس راهور در محل حادثه حاضر شدند 
و ضمن كنترل بار ترافيكي محل و ايمن سازي  محدوده تصادف 
براي جلوگيري از تكرار حادثه، خودروهايي را كه با هم برخورد 

كرده بودند به كنار بزرگراه كشيدند تا ترافيك روان شود.
ســرهنگ رازقي در ادامه گفت: حمل ضايعات مرغ و گوشت با 
وانت ممنوع اســت و به دليل اينكه ضايعات مرغ و گوشت هم 
فاسد شدني است و هم بوي نامطبوعي دارد بايد از كاميون هاي 
يخچالدار براي حمل آنها اســتفاده شود و از طرفي ريختن اين 
ضايعات در خيابان ممكن اســت موجب تكرار اينگونه حوادث 

شود.
در همين حال، جالل ملكي، ســخنگوي آتش نشاني تهران نيز 

با اشــاره به اينكه در اين حادثه ۳ نفر مصدوم شدند، گفت: اين 
افراد توســط امدادگران اورژانس براي درمان به بيمارســتان 

انتقال يافتند.

 ضايعات مرغ
عامل تصادف زنجيره اي 

در جريان تصادف 14خودرو در بزرگراه امام علي، 
3 نفر مصدوم شدند 

بود؟
وقتي بچه بودم. مشابه همين اتفاق رخ داد و تا سال ها 
از نظر روحــي آزارم مي داد. آن موقــع بچه بودم و 
نمي توانستم انتقام بگيرم، اما وقتي دوباره اين اتفاق 
رخ داد، با خودم گفتم حاال بزرگ شــده ام و خودم 

مي توانم انتقام بگيرم.
گفتي ابتدا قصد كشتن او را داشتي. 

درست است؟
بله.۳روز قبل از اسيدپاشــي تصميمم را گرفتم و 
گفتم مسعود را مي كشم. حتي چاقو هم تهيه كردم 
و روز حادثه به پاتوق عمو شاهرخ رفتم. مي دانستم 
مسعود چه روزهايي به آنجا رفت وآمد دارد. معموال 
تنها مي آمد و موقعي كه شيشه مي كشيد، بهترين 
زمان براي اجراي نقشــه بود. اما روز حادثه كه به 
آنجا رفتم ديــدم با 2 نفر از دوســتان خالفكارش 
آمده است. ترســيدم و بي خيال كشــتن او شدم. 
اما وقتي شــروع كرد به صحبت، ناگهان چشمم به 
ظرف اسيد كه در زيرزمين بود و فكر مي كنم براي 
توليد و ساخت شيشه از آن استفاده مي شد، افتاد. 
همه وجودم نفرت بــود. در يك لحظه تصميم ام را 
گرفتم، ظرف را برداشتم و اسيد داخل آن را به روي 

مسعود ريختم.
بعد چه شد؟

مسعود فرياد مي زد كه ســوختم، سوختم. وقتي 
اسيد را مي ريختم بخشي از آن روي دستان من و 
2 دوست ديگرش ريخت. اما مسعود بيشتر آسيب 
ديد. ناگهان دوســتانش به ســمتم هجوم آوردند 
و به شــدت كتكم زدند تا حدي كه از هوش رفتم. 
چشمانم را كه باز كردم در بيمارستان بودم و يك 

مأمور باالي سرم بود.
چند وقت است كه معتاد شده اي؟

حدود ۳سال. شيشه زندگي ام را تباه كرد و از وقتي 
معتاد شده ام نمي توانم درست زندگي كنم.

شغلت چيست؟
در يك توليدي پوشاك كار مي كنم اما حقوقم صرف 
خريد شيشه مي شود، حاال هم كه به جرم اسيدپاشي 
دستگير شده ام و براي نخستين بار است كه به زندان 

مي روم.

دوستي خاله خرسه 
سارق سابقه دار با مالكان 

خودروهاي لوكس
تازه ترين بررسي هاي پليس در 

 پليس 
آگاهي

  
پرونده مردي كه پس از دوست 
شــدن با مالكان خودروهاي 
لوكس ماشين آنها را ســرقت مي كرد نشان 
مي دهد كه او در مدت كوتاهي 10خودروي 

لوكس و شاسي بلند سرقت كرده است.
به گــزارش همشــهري، رســيدگي به اين 
پرونده از يك ماه قبل به دنبال گزارش سرقت 
۳خودروي لوكس آغاز شــد. در هر ۳سرقت 
فردي با طرح رفاقت با مالباختگان توانســته 
بود اعتماد آنها را جلب و در موقعيتي مناسب 

نقشه سرقت خودرو را عملي كند.
يكي از شاكيان درباره نحوه سرقت خودرواش 
به مأموران گفت: با ســارق در خيابان آشنا 
شــدم. او چندين بار من را به رستوران هاي 
خوب دعوت كرد و بعد از چند مرتبه رفت وآمد 
به او اعتماد كردم. او در قرار چهارم و پنجمي 
كه با من داشــت ســوار بر يــك خودروي 
شاسي بلند بود و گفت يك نمايشگاه ماشين 
دارد و دوســت دارد من راننده اش باشم. من 

هم قبول كردم. 
مالباخته ادامه داد: به پيشــنهاد او چند روز 
قبل با خودروي شخصي ام در محل قرار حاضر 
شدم و او را سوار كردم تا با هم به نمايشگاهش 
در حوالي خيابان نامجو برويم. او كه مي گفت 
صاحب نمايشگاه است از من خواست پياده 
شوم و به نمايشــگاه بروم و با گرفتن سوئيچ 
خودروي پرادواش، آن را بيرون بياورم. من هم 
پياده شدم و به نمايشگاه رفتم و سراغ پرادو 
را گرفتم اما متصدي نمايشــگاه از حرفهايم 
تعجب كرد و گفت چنين فردي را نمي شناسد. 
فورا از آنجا بيرون آمدم تا ســراغ ماشــينم 
بروم اما فهميدم كه متهم با خــودروام فرار 
كرده است. بجز خودروي اين مرد 2خودروي 
لوكس ديگر هم با اين ترفند سرقت شده بود.

با وجود اينكه ســارق تالش كــرده بود هيج 
ردي از خود به جا نگذارد اما كارآگاهان پليس 
با انجام تحقيقــات فني توانســتند متهم و 
مخفيگاهــش را شناســايي و ۳روز بعد او را 
دستگير كنند. مأموران در بازرسي از مخفيگاه 
متهم تعدادي از لوازم خودروهاي مســروقه 
را كشف كردند. ســرهنگ محمد احمدي، 
رئيس كالنتري 106نامجو در اين باره گفت: 
با انتقال متهم به كالنتري او تحت بازجويي 
قرار گرفت و اعتراف كرد تاكنون با اين ترفند 
10خودروي لوكس ســرقت كرده است. او 
گفت كه با شناســايي طعمه هايش كه اغلب 
مالكان خودروهاي لوكس بودند با آنها طرح 
دوستي مي ريخت و در ادامه دست به سرقت 

خودروي شان مي زد.
وي ادامه داد: بررســي ســوابق متهم نشان 
مي دهد كه او ازجمله افراد سابقه داري است 
كه پيش تر نيز به خاطر سرقت با همن شيوه 
دســتگير و زنداني شــده بود. براساس اين 
گزارش هم اكنون متهم در بازداشــت به سر 

مي برد و تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

 اسيدپاشي در پاتوق
استانتقام جويي از دوستش را داشته متهم مدعي است كه قصد  عمو شاهرخ

جاعل سابقه دار با شناسايي زمين هاي 
بــاارزش در شهرســتان لنجــان و انتظامي

اصفهان، براي آنها سند جعل مي كرد 
و با معرفي خود به عنوان مالك آنها را مي فروخت.

به گزارش همشهري، مدتي قبل مردي كه اقدام به 
خريد زميني در شهرستان لنجان كرده بود، زماني 
كه براي دريافت سند زمين اقدام كرده بود متوجه 
راز مهمي شــد. زميني كه او از مردي به نام رامين 
خريده بود، در حقيقــت متعلق به فرد ديگري بود و 
بررسي ها نشان مي داد كه رامين با استفاده از اسناد 
جعلي، خودش را مالك زميــن معرفي كرده و آن را 

فروخته است.
خريدار زمين وقتي پي به ايــن حقيقت برد، هرچه 
گشــت اثري از رامين پيدا نكرد. ايــن در حالي بود 
كه او چند ميليارد تومان بابت خريد زمين به رامين 
پرداخت كرده و حاال متوجه شده بود كه فروشنده 

يك كالهبردار حرفه اي بوده و پس از به جيب زدن 
پول هاي او ناپديد شده است.

با شكايت اين مرد در دادســرا و بررسي هاي انجام 
شده از سوي اداره كل ثبت اسناد و امالك اصفهان، 
رســيدگي به اين پرونده آغاز و دستور شناسايي و 
دستگيري مرد كالهبردار صادر شد. اين پرونده در 
اختيار پليس آگاهي شهرستان لنجان قرار گرفت و 
تحقيقات براي شناســايي جاعل حرفه اي آغاز شد. 
مأموران در بررسي هاي اوليه و سرنخ  هايي كه شاكي 
در اختيارشان قرار داده بود موفق شدند هويت مرد 
كالهبردار را شناسايي كنند. او يك جاعل حرفه اي و 
سابقه دار بود كه پيش از اين نيز به جرم جعل، انتقال 
مال غير با سند جعلي و كالهبرداري دستگير و راهي 
زندان شده بود. در ادامه معلوم شد كه اين مرد عالوه 
بر شاكي پرونده افراد ديگري را هم فريب داده است. 
او با شناسايي زمين هاي باارزش در لنجان و اصفهان، 

براي آنها سند جعلي تهيه مي كرد و خودش را مالك 
زمين جا زده و سپس اقدام به فروش آنها مي كرد.

با افزايش شــاكيان، تحقيقات براي دستگيري مرد 
كالهبردار وارد مرحله اي تازه شد و در شرايطي كه 
هيچ نشاني اي از متهم وجود نداشت مأموران موفق 
شدند او را در يكي از شهرهاي شمالي كشور ردگيري 
كنند. تيمي از مأموران با دريافت نيابت قضايي راهي 
شهرستان آمل شدند و با شناســايي مخفيگاه مرد 

كالهبردار، او را دستگير كردند.
ســردار محمدرضا ميرحيدري، فرمانــده انتظامي 
اســتان اصفهان با بيان اين خبر گفت: با دستگيري 
متهم معلوم شد كه وي با اين شگرد 1۵ملك و زمين 
را با اسناد جعلي به فروش رسانده و با اين شگرد ۵0 
ميليارد تومان به جيب زده اســت كه با اعتراف وي 
به جرايم ارتكابي، پرونده براي رســيدگي به مرجع 

قضايي فرستاده شد.

خيابان سهيل نعمت آباد روزانه ترميم آسفالت مي شود
روابط عمومي منطقه19 شهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي 
با عنوان آسفالت نامناسب خيابان سهيل در نعمت آباد در ستون 
بامردم روز 12تيرماه پاســخ داده اســت: »ضمن تشــكر از درج 
مشكالت شهروندان محترم و ظرفيت ايجاد شده براي پاسخگويي 
به اطالع مي رســاند: در بازديد از اين خيابــان هيچ گونه خرابي 
آسفالت و چاله اي مشاهده نشده است، ضمن اينكه ترميم آسفالت 
معابر محدوه اين منطقه به طور روزانه در دستور كار حوزه فني و 

عمراني اين منطقه قرار دارد.«

سقوط وانت مزدا به كانال آبي در شهرستان آبيك باعث مرگ مادر و 2كودكش شد. به گزارش همشهري، 
اين حادثه حدود ساعت10:42 ديروز رخ داد. يك خودروي وانت مزدا با 4سرنشين در حال عبور از حوالي 
شهرك صنعتي كاســپين بود كه ناگهان راننده كنترل خودرو را از دست داد و وانت مزدا به داخل كانال 
آبي كه از پشت شــهرك صنعتي مي گذرد ســقوط كرد. هر چند در اين حادثه راننده با كمك نيروهاي 
هالل احمر از مرگ نجات يافت اما همســر و دو كودك او جانشان را از دســت دادند. علت اين حادثه در 

حال بررسي است.

مرگ مادر و كودكانش در كانال آب 

كالهبرداري 50ميلياردي جاعل حرفه اي 

پليس در تعقيب قاتل آشنا 
كارآگاهــان جنايي تهــران در 

تعقيب مرد آشــنايي هستند كه جنايي
پس از قتــل زنــي در پايتخت، 

2سكه طالي او را سرقت كرده و گريخته است.
به گــزارش همشــهري، دختري جــوان عصر 
سه شــنبه هفتم مرداد هرچه به مادرش زنگ 
زد كه احوالش را بپرسد پاسخی نگرفت. سابقه 
نداشت كه مادر 82ساله اش بي خبر جايي برود 
و تلفنش را جواب ندهد. زن مســن بعد از مرگ 
همسرش در ســال ها قبل، تنها زندگي مي كرد 
و فرزندانش معموال هر روز با او در تماس بودند. 
اما روز سه شنبه پاسخ ندادن به تلفن ها نگراني 
دختر جوان را بيشتر مي كرد. او وقتي راهي خانه 
مادرش در نارمك شــد،  با خانه اي به هم ريخته 
روبه رو شــد و نگراني اش بيشــتر شد. مادرش 
را چندبار صدا زد اما كســي جواب نداد. سالن 
پذيرايي و اتاق خواب ها را گشت اما جست وجوي 

او فايده اي نداشت تا اينكه وقتي در حمام را باز 
كرد مادرش را ديد كه بي جان روي زمين افتاده و 
روسري دور گردنش پيچيده شده بود. اين يعني 
او را خفه كرده و به قتل رســانده بودند و دختر 
جوان با جيغ و فرياد همسايه ها را خبر كرد و آنها 

هم موضوع را به پليس اطالع دادند.

سرقت
طولي نكشــيد كه مأموران كالنتــري نارمك، 
قاضي رحيم دشــتبان كشيك جنايي تهران به 
همراه گروهي از مأموران تجسس پليس آگاهي 
تهران در محل جنايت حاضر شدند و به تحقيق 
پرداختند. بررســي ها حكايت از اين داشت كه 
حدود 2ساعت از قتل پيرزن مي گذرد. قفل در و 
پنجره ها سالم بود و اين، فرضيه جنايت از سوي 
آشــنا كه به راحتي وارد خانه شــده بود را قوت 
مي بخشيد؛ چراكه وســايل پذيرايي از مهمان 

هم وجود داشــت و اين يعني مقتول، قاتلش را 
مي شناخته است. به هم ريختگي خانه حكايت از 
اين داشت كه قاتل قصد سرقت داشته يا به دنبال 
چيزي بوده است. به گفته دختر مقتول، 2سكه 
طالي تمام بهار آزادي از خانه مقتول ســرقت 
شده بود و همين موضوع فرضيه جنايت با انگيزه 
سرقت را قوت مي بخشيد. كارآگاهان در ادامه به 
تحقيق از همســايه ها پرداختند كه يكي از آنها 
چنين گفت: چند ساعت قبل از اينكه راز جنايت 
كشف شود صداي داد و فرياد از داخل آپارتمان 
پيرزن شنيدم. ناگهان صدا قطع شد و لحظاتي 
بعد در آپارتمان باز و بســته شد و كسي خانه را 
ترك كرد. اما من او را نديدم و نمي دانم چه كسي 

مهمان خانه پيرزن بود.
پــس از تكميل تحقيقــات، جســد مقتول به 
پزشكي قانوني انتقال يافت و قاضي جنايي دستور 
بازبيني تصاوير دوربين هاي مداربســته اطراف 
محل حادثه و تحقيق از آشناياني كه به خانه زن 
تنها رفت وآمد داشته اند را صادر كرد تا قاتل آشنا 

شناسايي و اسرار اين جنايت فاش شود.

مطبوعات حرفه ای؛ ضامن جامعه مدنی
به نظر می رسد موقعيت ويژه اين روزنامه يعنی 
اتصال به نهاد عمومی شهرداری به عنوان نهادی 
كه خود محصول دموكراسی است و به دليل وجود نهاد شوراها در ميان 
نهادهای بوروكراتيك، كمترين فاصله را از خواست اكثريت  مردم دارد، 
خود عامل مهمی است كه توانسته  در عين حال كه تا حدی از مشكل 
دوام روزنامه كم می كند، موانع زيادی از درون بوروكراسی سازمانی بر 

سر راه تاثيرگذاری روزنامه ايجاد نكند.
در شــرايط ويژه امروز جامعه ايران كه پويايی و حيات جامعه مدنی و 
اعتماد ميان مردم و نهادهای جامعه مدنی از جمله مطبوعات، ضرورتی 
حياتی برای شنيده شــدن صدای بخش های مختلف افكار عمومی 
و جلوگيری از قطع شــدن ارتباط انتقادی ميان مردم و مســئولين 
اســت، می بايســت همگان تالش كنيم، قيد و بندها را از پيش روی 
روزنامه نگاران كشــور برداريم. توجه به اين نكته ضروری اســت كه 
فضاهای مجازی عليرغم همه محاســنی كه دارند هرگز نمی توانند 

جايگزين سنت روزنامه نگاری حرفه ای شوند.
سنت روزنامه نگاری حرفه ای با تاكيد بر بسط آگاهی ها، روزنامه نگاری 
تحقيقی، ايجاد فضای عمومی برای حضور روشنفكران و صاحب نظران، 
دامن زدن به نقد و مطالبه گری و انتقال تجربيات نسلی به روزنامه نگاران 
جوان در تحريريه ها، می بايست از فضاهای مجازی نيز برای گسترش 
اثرگذاری خود اســتفاده كند و اين مســئله مســتلزم آن است كه 
ساختارهای نظارتی در درك خود از مقوله نظارت متناسب با اقتضائات 
فضاهای نوين مجازی، تجديدنظر كنند و با كم كردن موانع، فضا را برای 
فعاليت جريان های مدنی شناســنامه دار فراهم و از تقويت ناخواسته 
جريان های لحظه ای و بی شناسنامه جلوگيری كنند. امواج گسترده  
اخبار كذبی كه روزانــه در زمينه های مختلــف در فضاهای مجازی 
منتشر و متاســفانه در بخش هايی از جامعه نيز شنيده می شود، خود 
يكی از نتايج تضعيف مطبوعات شناســنامه دار كشور از طريق انواع 

محدوديت ها و قيد و بندهاست. 
مسئولين بخش های مختلف بوروكراسی كشور بايد كمك كنند كه 
روزنامه هايی همچون همشهری كه اكنون بيش از 2 دهه سابقه انتشار 
را با خود يدك می كشند بتوانند هر چه بيشتر با متن مردم مرتبط شوند، 
بخش های مختلف جامعه را كه صدای آنها به جايی نمی رسد به رسميت 
بشناسند، صدای اقشار بی صدای جامعه را به مسئولين برسانند، مسائل 
و مشكالت آنها را گزارش دهند، كاستی ها و ناكارآمدی ها را در نقد كنند 
و با فراخوان مسئولين به پاسخگويی و مطالبه شفافيت و مبارزه با فساد، 
زمينه را برای كاهش شكاف ميان افكار عمومی و مسئولين فراهم كنند. 
از حيث شهری نيز »تهران شهری برای همه« بدون وجود رسانه هايی 
كه بتوانند »همه« جامعه را مدنظر قرار دهند و صدای آنها و مسائلشان 

را به گوش مسئولين برسانند محقق نخواهد شد.

ادامه از 
صفحه اول

پسر جوان كه نقشه قتل دوستش را در 
سر داشت، وقتي نتوانست آن را عملي داخلي

كند تصميم به اسيدپاشــي گرفت. او 
حاال مي گويد كه از قرباني اسيدپاشــي كينه به دل 
داشته و به همين دليل نقشــه انتقام جويي كشيده 

است.
به گزارش همشهري، شامگاه ششم مرداد ماه، گزارش 
يك حادثه اسيدپاشي حوالي خيابان وحدت اسالمي 
به پليس اعالم شــد و مأموران براي بررسي موضوع 
راهي آنجا شــدند. اسيدپاشي در زيرزمين يك خانه 
قديمي رخ داده و قرباني اسيدپاشــي پسري جوان 
بود كه صورت، دست و چشــم او به دليل اسيدپاشي 
سوخته و وي به بيمارستان منتقل شده بود. مأموران 
در همان بررسي هاي اوليه دريافتند كه در جريان اين 
اسيدپاشي ۳نفر ديگر كه يكي ازآنها فرد اسيدپاش 
بوده، نيز مصدوم شــده و بــه بيمارســتان انتقال 
يافته اند. به همين دليل آنها راهي بيمارستان شدند 
و در تحقيق از فرد اســيدپاش دريافتند كه انگيزه او 

انتقام جويي بوده است.
با تشكيل پرونده اسيدپاشــي در دادسراي جنايي 
تهران، قاضي غالمي، بازپرس شــعبه ســوم دادسرا 
دستور داد كه متهم بازداشــت و پس از بهبودي به 
دادسرا منتقل شود. وي صبح ديروز و پس از درمان 
اوليه براي بازجويي به دادسرا منتقل شد و جزئيات 
اسيدپاشي را شرح داد و گفت كه مدت ها قبل جواني 
به زور او را مورد آزار و اذيت قرار داده و به همين دليل 
وي با اسيدپاشي قصد انتقام جويي از او را داشته است. 
با ثبت اعترافات متهم، براي او قرار قانوني صادر شد و 

تحقيقات تكميلي در اين پرونده ادامه دارد.

دو راهي قتل يا اسيدپاشي 
متهم، جواني 2۳ساله اســت و مي گويد: از ۳روز قبل 
قصد كشتن قرباني اش را داشــته، اما درست در روز 
حادثه نقشــه اش تغيير كــرد و با ديــدن يك ظرف 

آلومينيومي پر از اسيد، تصميم به اسيدپاشي 
گرفت.

اختالفت با دوستت بر سر 
چه بود؟ 

او به من تجاوز و تهديدم كرد كه اگر به 
پليس شكايت كنم مرا مي كشد و 

جسدم را مي سوزاند.
بــا او چطور 

آشنا شدي؟
اســمش مســعود است. 
در پاتــوق خالفــكاران 
با او آشنا شــدم. همان 
زيرزمين خانه قديمي كه 
محل اسيدپاشي شد. اين 
خانه قديمــي متعلق به 
عمه ام است كه زيرزمين 
آن را به مــردي معروف 
به عمــو شــاهرخ اجاره 
داده بــود. اكثــر افرادي 
كه به پاتوق عمو شاهرخ 
رفت وآمد داشتند خالفكار 
و معتاد بودند. راستش را 
بخواهيد عمو شاهرخ آنجا 
را تبديل به البراتوار شيشه 
كرده بود و مواد مخدر توليد 

مي كرد كه به مشــتريانش بفروشد. من كه به خانه 
عمه ام رفت وآمد زيادي داشــتم، هر ازگاهي هم به 
زيرزميــن مي رفتم كه عمو شــاهرخ را ببينم. مرد 
بدي نبود و به درد دل هــاي من گوش مي كرد. من 
بچه طالقم و پدر و مادرم سال ها قبل از يكديگر جدا 
شده اند. گاهي پيش مادرم مي روم و گاهي پدرم. 
البته عمه ام را هم خيلي دوست دارم و مدام 
به ديدنش مي رفتم. در پاتوق عمو شاهرخ بود 
كه با مسعود )قرباني اسيدپاشي( آشنا شدم. 

او براي مصرف مواد به آنجا مي آمد.
تو هم مواد مصرف مي كردي؟

بله. شيشــه مي كشــيدم. يك روز با 
مسعود سرگرم مصرف شيشه بوديم 
كه گفت بيــا بريــم دوري بزنيم. 
همراهش رفتم اما خبر نداشــتم 
كه نقشه شومي در سر دارد. سوار 
ماشين پژويش شــدم و او چرخي 
در خيابان زد. هردو نشــئه بوديم 
و او وارد كوچه اي بن بســت و 
خلوت شد. حدس زدم كه 
نيت شــومي در سر دارد. 
او با تهديد و به زور به من 
تجاوز كرد و گفت كه اگر 
شــكايت كنم مرا مي كشد. 
او خيلي ترســناك بود اما 
من تصميم گرفتم كه اين 

بار انتقام بگيرم.
هم  قبال  مگر 
اين اتفاق برايت رخ داده 
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هزارويك

پيچيدگي ها و جزئيات اين نقاشي باشكوه متحيركننده 
اســت و صحنه هايي از زندگي روزمره شهري چين در 
قرن12 را نشــان مي دهد. اين نقاشي طوماري طوري 
طراحي شده بود كه تماشــاگر آن را در راستاي افقي 
دنبال كند. در مركز نقاشــي مي توان خياباني شلوغ 
و پل قوسي زيبايي را مشــاهده كرد كه روي رودخانه 
خم شده است. منظره شــهري پر از جزئيات متنوعي 
است كه در هر بار ديدن چيزهايي جديد در آن يافت 
مي شود. اين نقاشي را مي توان با عكس هاي پانوراماي 

امروزي مقايســه كرد كه افق وســيعي را پيش چشم 
مخاطب مي آورد. رودخانه به شــهر حيات داده و همه 
جنب وجوشــي كه در نقاشــي مي بينيم از آن نشأت 
مي گيرد. نقاش خواسته حركت و تكاپو را به بوم ثابت 
خود تزريق كند و چشم انداز وسيعي كه تصوير كرده، 
باعث مي شود چشم مخاطب مدام براي ديدن جزئيات 
به حركت درآيد و مقصــود نقاش را برآورده ســازد. 
تفسيري از اين نقاشــي وجود دارد كه مي گويد نقاش 
شــهري آرماني را تصوير كرده كه در آن هيچ فقيري 
وجود ندارد و مردم از طبقات مختلف در نهايت تناسب 
و تعامل با هم زندگي مي كنند. نقاشي از سمت راست با 
صحنه اي صبحگاهي در طبيعت آغاز مي شود و در سمت 
چپ با صحنه اي از زندگي مردم در شهر خاتمه مي يابد.

ودخانه يوتوپيای چينی در كنار ر
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شناسنامه

نام نقاشي: طومار كينگ مينگ يا در 
امتداد رودخانه حين برگزاري جشنواره 

كينگ مينگ
نقاش: ژانگ ِزدوآن
سال: 1100ميالدي

تكنيك: جوهر و رنگ روي سيلك
25.5cm* 5.25m :ابعاد

ميليون ها نفر از دانش آموزان دهه 1980دوره رشد و آموزش 
خود را در مدرسه با بازي »اورگان تريل« كه روي يك دستگاه 
كامپيوتر شــخصي در كالس درس نصب شده بود، سپري 
كردند.  اين بازي در ابتدا به عنوان يك نرم افزار آموزشي عرضه 

شده بود، اما دانش آموزان به هدف ساخت اين نرم افزار پي 
نبرده بودند. آنها بر اين تصور بودند كه اين نرم افزار محيطي 
سرگرم كننده براي شكار خرس ها، وارد شدن به آب رودخانه 
و مرگ تصادفي بر اثر ابتال به وبا پديد آورده است. »اورگان 
تريل« اما به مثابه يك »اسب ترواي پيروز« عمل مي كرد؛ در 
ظاهر اين نرم افزار شرايطي را پديد آورده بود كه دانش آموزان 
در ساعات حضور در مدرسه بتوانند بازي كنند، اما در عمل 
درس تاريخي مهمي از طريق اين نرم افزار به بچه ها ياد داده 

آموزش مديريت با بازی
مترجم
 فرحناز دبلشكي
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eشناسنامه

 نام بازي: اوِرگان تريل
 تاريخ اصلي انتشار: 1971

 پلتفورم: انواع مختلف
ژانر: آموزش همراه با 

سرگرمي

Game

»بلوز ســنت لوئيس« در زمان خود، و 
حتي پس از گذر ســاليان سال، امروز 
نيز يك آهنگ خارق العاده محســوب 
مي شــود. »بلوز ســنت لوئيس«يك 
آهنگ بلوز كامل است كه در زمان خود 
در ميان طرفداران اين نوع موســيقي 
بسيار محبوب شد. »دبليو  سي  هندي« 
اين آهنگ را در ســال1913 نوشــت. 
در زمان نگارش و ســاخت اين آهنگ 
هنوز جدول و فهرســتي وجود نداشت 
كه بر اســاس آن ميزان محبوبيت يك 
آهنگ در ميان عالقه مندان به موسيقي 
سنجيده شود. البته مي توان با استناد به 
مداركي كه از اوراق فروش موسيقي از 
آن زمان به جامانده بــه ميزان فروش 
اين موسيقي و در نتيجه تا حد زيادي 
به ميــزان محبوبيــت و موفقيت اين 
آهنگ و نويسنده اش پي برد. اين آهنگ 
براي بيش از 4دهه، ســاالنه در حدود 
25هزار دالر فروش كرد و ســبب شد 
دبليو  ســي  هندي  به مردي ثروتمند، 
و حتي بــا درنظر گرفتــن معيارهاي 
امروزي در آمريكا، به فــردي ميليونر 
بدل شود. آهنگ بلوز سنت لوئيس در 
نســخه هاي متعددي توسط بسياري 

از موســيقي دانان بلوز و جاز در طول 
سال ها ضبط شده اســت، اما بهترين 
نسخه اين آهنگ، به اعتقاد بسياری از 
موسيقي دانان، همان نسخه اي است كه 
توسط »بسي اسميت« در سال1925 
ضبط شــده است. بسي اســميت اين 
آهنگ را به همراه ساز ارغنون كه توسط 
»فرد النگشاو« نواخته شده و ساز كورنت 
)شيپوركوچك( كه »لويي آرمسترانگ« 
آن را به طور استادانه اي نواخته خوانده 
اســت. اســميت در اين آهنگ به طور 
سوزناكي فرار عشــقش با زني ديگر از 
شهر »سنت لوئيس« را روايت مي كند. 
دبليو سي هندي، آهنگساز اين موسيقي 
نيز گفته بود كه پس از ديدار با زني كه 
همسرش او را ترك كرده و نمي توانست 

ناراحتي اش را از ايــن بابت پنهان كند، 
آهنگ بلوز سنت لوئيس را نوشته است. 
در واقع غم عميق يــك زن الهام بخش 
نــگارش اين آهنگ بوده اســت. دبليو  
ســي  هندي  دقيقا اين جمله آن زن را 
كه گفته بود: »همســرم قلبي داشت 
مانند صخره اي ميان دريا«، در هنگام 
نگارش ترانه آهنگ بلوز ســنت لوئيس 
به آن افزوده بود. مهارت هندي زماني 
بيشــتر در نگارش اين آهنگ به چشم 

مي خورد كه بدانيم او براي آهنگ بلوز 
سنت لوئيس ســاختار سنتي و معمول 
12ميزاني موسيقي بلوز را به ساختاري 
16ميزاني تغيير داده و آهنگ را در ريتم 
هاوانايي نوشته است. اين تغييرات باعث 
شده كه اين آهنگ ضرباهنگي اسپانيايي 
و التيني نيز پيدا كند و بدل به يكي از 
سوزناك ترين آهنگ   هاي قرن بيستم 
شــود كه مي توان غم موجود در ترانه 

آهنگ آن را تا اعماق وجود حس كرد.

در رثای عشقی كه رفت
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مترجم
 آرش نهاوندي

روزنامه نگار
محمدناصر احدي

Paintingنقاشي

مي شد؛ آنها از طريق بازي »اورگان تريل« مي آموختند كه 
چگونه طرح بازي را پياده كنند و تا حدي كه از دريافت جايزه 
بازي محروم نشوند ريسك كنند. در واقع ياد مي گرفتند كه 
به طور كنترل شده ريسك پذير باشند. بازي »اورگان تريل« 
از شهر استقالل شروع مي شود. در اين شهر شما نقش خود 
را در زندگي انتخاب مي كنيد: مي خواهيد كشاورز، نجار يا 
بانكدار شــويد. درصورتي كه كارهاي مرتبط با حسابداري 
و صندوقداري را انتخاب مي كرديد، پول بيشتري در اختيار 
شما قرار مي گرفت. اين بازي حتي براي كسي كه در آن نقش 
بانكدار را ايفا مي كرد، بازي بسيار دشــواري بود. شما بايد 
مي توانستيد در اين بازي، در جريان سفر با قطار به اورگان، 

منابع خود را به خوبي مديريت كنيد چراكه اين منابع اليزال 
نبودند و جاني كه در ابتداي اين بازي به شما بخشيده شده 
بود نيز جاودانه نبود. بازيگران ايــن بازي بايد درباره خيلي 
چيزها تصميم مي گرفتند؛ آيــا منابع را به گونه  اي مديريت 
مي كردند كه اعضاي خانواده شان سالمت و تندرست باشند 
يا به گونه اي مديريت مي كردند كه ناگزير به كاهش بودجه 
غذاي روزانه آنها شوند و اعضاي خانواده خود را گرسنه نگه 
دارند؟ آيا گلوله هاي بيشــتري براي شــكار مي خريدند يا 
بخشــي از منابع مالي خود را ذخيره مي كردند تا درصورت 
ورشكســتگي، پول داشــته باشند؟ بســياري از بازيكنان 
اين بازي به ياد دارند كه براي نخســتين بار در اين بازي با 

 مفهومي جديد، موســوم به »آموزش همراه با سرگرمي« 
)edutainment( روبه رو شدند.

شناسنامه

نام آهنگ: بلوز 
سنت لوئيس

خواننده: بسي اسميت 
)1925(

نويسنده: دبليو  سي  َهندي
 N/A :آلبوم

Music

در دهه1880، عكاسي افشاگرانه در 
هر 2سوي درياي آتالنتيك حسابي 
رونق داشت. درحالي كه توماس آنان 
از گالسكو وقايع نگاري مي كرد و جان 
تامســون مناطق فقيرنشــين را در 
پروژه »زندگي خياباني«اش بازتاب 
مي داد، جيكوب ريس - روزنامه نگار 
و عكاس اجتماعي مستند - زندگي 

بچه هــاي بي خانمــان نيويوركــي 
را كه »عرب هــاي خياباني« ناميده 
مي شدند، مستند مي كرد. اين بچه ها 
چنان وضع دردنــاك و رقت انگيزي 
داشتند و چنان از داشتن كوچك ترين 
وســايل اوليه معاش محروم بودند 
كه حتي زندگي شــان ســخت تر از 
ســگ هاي ولگرد بود. ريس نه فقط 
در عكس هايش كه در نوشته هايش 
به زندگي اين قشر ناديده گرفته شده 
از جامعه پرداخت و در كمك به بهبود 

زندگي آنها نقش مؤثري داشت. كتابي 
از ريس با نــام »آن نيمه ديگر چطور 
زندگي مي كند؟« كه به رويدادي مهم 
در دهه1890 بدل شــد، هنوز اثري 
كالسيك محسوب مي شود. 3بچه اي 
كه در اين عكس ديده مي شوند، گويي 

به قعر سياهچالي افكنده و فراموش 
شــده اند. هيچ پناهي جز شانه هاي 
نحيف هم ندارنــد و اگر هنوز اميدي 
داشته باشند، تنها اميدشان خودشان 

هستند.

عكاسی از نيمه  ديگر
مترجم
ندا زندي
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عكاس: جيكوب ريس
موضوع عكس: بچه هاي 

بي خانمان نيويوركي

Photo
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كيوسك

2هفته از هياهوي رســانه ها درباره 
سفرهاي خارجي مصطفي الكاظمي گزارش

مي گذرد؛ ســفرهايي كه قرار بود 
شامل عربستان سعودي، ايران و آمريكا شود. در 
اين مدت كوتاه، صدها گزارش، تحليل، مصاحبه 
و حتي مناظره دربــاره ميانجيگــري احتمالي 
نخست وزير عراق براي كاهش تنش هاي كنوني در 
سطح منطقه برگزار شد. آنچه در واقعيت رخ داد 
اما همه را غافلگير كرد، لغو سفرهاي الكاظمي به 
رياض و واشنگتن بود! به اين ترتيب نخستين دور 
از سفرهاي خارجي نخست وزير عراق، تاكنون به 

شكل باورنكردني محدود به ايران بوده است.

تعليق مذاكرات با آمريكا
دليل لغو ســفر الكاظمي به عربســتان، كسالت 
حال پادشــاه ســعودي و انتقــال وي به بخش 
نگهداري هاي ويژه بيمارستان عنوان شد؛ دليلي 
كه دست كم در ســطح رســمي منطقي به نظر 
مي رسد، چرا كه براســاس پروتكل ديپلماتيك 
عربستان، مالقات سران ساير كشورها با پادشاه 
ضروري است و نمي توان صرفا به ديدار با وليعهد 
اكتفا كرد. با اين حال اما برخي رسانه هاي عربي از 
داليلي سياسي براي لغو ناگهاني اين سفر سخن 
گفتند. ازجملــه روزنامه راي اليــوم در گزارش 
خود با اشاره به اين موضوع نوشت: خبر لغو سفر 
الكاظمي به رياض، ساعاتي پس از مالقات خارج از 
برنامه جواد ظريف با او در بغداد منتشر شد. منابع 

ما در عراق مي گويند وزير خارجه ايران حامل 
پيامي از سوي تهران براي رهبران سعودي 

بوده است. اما به فاصله كوتاهي پس از اين 
مالقات، برنامه سفر نخست وزير عراق به 

عربستان »با فشارهاي دولت آمريكا« 
لغو شد.

منابــع دولتــي عــراق تا كنون 
هيــچ تاريخي را بــراي موعد 

سفر الكاظمي به عربستان 

مشخص نكرده اند؛ كشوري كه قرار بود نخستين 
مقصد ســفرهاي خارجي نخســت وزير جديد 
عراق باشــد. با ايــن حال مصطفــي الكاظمي و 
محمد بن ســلمان، وليعهد عربســتان سعودي، 
شب سه شنبه مكالمه اي تلفني و كوتاه داشتند، 
مكالمه اي كه در آن بر تقويــت روابط اقتصادي 
دوجانبه و ضرورت بازگشت عراق به عمق عربي 

اين كشور تأكيد شد.
اگرچه درباره لغو ســفر الكاظمي به عربســتان 
دست كم مواضع رســمي و تحليل هاي سياسي 
منتشر شــده، اما درباره لغو ســفر وي به آمريكا 
هيچ دليل و مطلب روشــني، جز گمانه زني هاي 
سياســي-حزبي در داخل عراق وجــود ندارد؛ 
گمانه زني هايــي نه چنــدان معتبر كــه عمدتا 
بر تحوالت مربوط بــه عراق تمركز كــرده و در 
هيچ كدام از آنها، نامي از طــرف آمريكايي ديده 

نمي شود.
براي مثال شــبكه الحره، فشار گروه هاي نزديك 
به ايران بر دولــت، براي اعمال نفــوذ در هيأت 
مذاكره كننــده اي كه قــرار بود بــا الكاظمي به 
واشنگتن سفر كند را دليل اصلي لغو سفر عنوان 
كرده است. به گفته اين شبكه، نخست وزير عراق 
حاضر به عقب نشــيني از مواضع خود نشــده و 
به دليل تشديد اختالفات بر ســر تركيب هيأت 
مذاكره كننده، فعال سفر آمريكا را به طور كلي لغو 

كرده است!  از سوي ديگر، شبكه العهد، نزديك به 
حشد شعبي، به نقل از منابعي مدعي شده است كه 
مسئله اخراج نيروهاي آمريكايي از عراق، يكي از 
داليل لغو اين سفر به شمار مي رود. در گزارش اين 
شبكه آمده: رايزني هاي اوليه ميان دولت الكاظمي 
با آمريكا نشــان مي دهد طرف مقابــل حاضر به 
پذيرش درخواست دولت عراق به صورت قانوني و 
مدني نيست. اين در حالي است كه دولت از سوي 
پارلمان و احزاب براي اجــراي اين مطالبه تحت 
فشار قرار دارد و بر اين اساس تصميم گرفته است 
تا دستيابي به نتيجه اي روشن و مقدماتي درباره 
اين پرونده، سفر خود به آمريكا براي از سرگيري 
گفت وگوهاي اســتراتژيك را به تعويق بيندازد. 
تا كنون هيچ يــك از دولت هاي عــراق و آمريكا 
درباره داليل لغو اين ســفر موضع روشني اتخاذ 
نكرده اند. منابع غيررســمي مي گويند براساس 
توافق ميان دو دولت، فعال برنامه ســفر الكاظمي 
به بعد از عيد قربان موكول شــده، اگرچه باز هم 
نشانه اي از تاريخ مشخصي به عنوان موعد برگزاري 
سفر ديده نمي شود. تمام اينها در حالي است كه 
اجراي بخش مهمي از برنامه هاي دولت عراق به 
نتيجه مذاكرات اين كشور با آمريكا بستگي دارد؛ 
از دريافت وام صنــدوق بين المللي پول گرفته تا 
تمديد معافيت هاي تحريمي بــراي واردات برق 
از ايران، هماهنگي ها بــراي مبارزه با تهديدهاي 

جديد داعش و...

بازگشت ناآرامي هاي داخلي
مصطفي الكاظمي به مردم عراق وعده داده بود در 
100روز اوليه نخست وزيري خود، گام هايي جدي 
براي تغيير وضع كنوني اين كشور بردارد؛ گام هايي 
كه به گفته او »بار ديگر اعتماد مردمي به نظام و 

دولت را زنده كند«.
 حاال اما و در شرايطي كه نزديك به 80روز از آغاز 
دولت وي گذشته، هيچ اتفاق قابل مالحظه اي در 
زمينه مطالبات مردمي، مخصوصا بدنه حامي وي 
رخ نداده اســت؛ براي مثال مذاكرات با آمريكا به 
حالت تعليق درآمده، انفعال دولت در قبال ضعف 
خدمات شــهري و اســتاني ادامه دارد، وضعيت 
اقتصاد روزبه روز وخيم تر مي شود و حتي برخالف 
پيش بينــي حاميــان الكاظمــي، اقدامي جدي 
عليه عامالن ترور هشــام الهشــامي، مشاور وي 
نيز صورت نگرفته اســت. در چنيــن موقعيتي، 
بار ديگر اعتراضــات خياباني در بغــداد و برخي 
ديگر از شــهرهاي عراق آغاز شده؛ اعتراضاتي كه 
از قضا باز هم به شكلي خشــن از سوي نيروهاي 
امنيتي مورد سركوب قرار گرفته است. جالب آنكه 
الكاظمي در همان نخســتين روز نخست وزيري، 
وعده پيگيري و مجازات نيروهايي را داده بود كه 
اعتراضات شهروندان عراقي طي ماه هاي گذشته 
را با خشونت سركوب كرده اند. حاال بار ديگر همان 
وضعيت در دولــت او تكرار شــده، به گونه اي كه 
روز دوشنبه يك جوان معترض عراقي در جنوب 
بغداد توســط نيروهاي امنيتي به قتل رســيده 
اســت. اگرچه الكاظمي به تندي نســبت به اين 
خبر واكنش نشــان داده و بر حمايت خود از حق 
اعتراض شهروندان تأكيد كرده، اما معترضان در 
شــعارهايي، نارضايتي خــود از عملكرد دولت را 
اعالم كرده اند. ندي شاكر، نماينده پارلمان عراق 
نيز با بيان انتقاداتي مشابه در صفحه توييتر خود 
نوشــت: دولت الكاظمي هم همچون دولت هاي 
سابق، خشونت عليه معترضان را آغاز كرده و باز 
هم مانند همان دولت ها، بروز خشونت را به عوامل 

ناشناس نسبت مي دهد.

تور ناموفق
سياوش فالح پور

خبرنگار

الكساندر كولي/دنيل نيكسن
فارن افرز

آينده پيش روي آمريكا
احياي رقابت ميان قدرت هاي بزرگ، پايان انحصار غرب بر سيستم حمايتي جهان و ظهور جريان هايي كه در مقابل نظام 
بين المللي ليبرال قد علم كرده اند، باعث دگرگوني آن نظم جهاني شده اند كه آمريكا بعد از پايان جنگ سرد تا به امروز 
بر آن كنترل داشته است. به نظر مي رسد شيوع ويروس كرونا زوال هژموني آمريكا را تسريع كرده است. چين در سايه 
خروج آمريكا از سازمان بهداشت جهاني و ديگر سازمان هاي بين المللي، نفوذش را در آنها گسترش داده است. از سوي 
ديگر، پكن و مسكو با ارسال كمك هاي بشردوستانه به كشورهاي اروپايي ازجمله ايتاليا، صربستان و اسپانيا و حتي 
به خود آمريكا، در قامت كشورهاي ناجي ظاهر شده اند. آمريكا همچنان برتري نظامي خود را دارد اما اين نوع برتري 
در بحران هاي اينچنيني كاري از پيش نخواهد برد. آمريكا بايد بعد از اين به فكر دنياي بعد از هژموني باشد. مقام هاي 
سياسي آمريكا بايد با ايجاد يك ائتالف نظامي و اقتصادي  به فكر يافتن سازوكاري براي رهبري يك جهان متشكل از 
مراكز قدرت متعدد باشند. آمريكا منابع الزم براي از ميدان به در كردن چين را ندارد. واشنگتن بايد بپذيرد كه جهان 

امروز ديگر جهان دهه 1990نيست. دنياي تك قطبي به پايان رسيده و هرگز باز نخواهد گشت.

رسيدن به برابري از مسير اقتصاد

انتخابات آمريكا

جوالی                                                                   ژوئن                                                                            می
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% 50/3
وضعيت دونالد ترامپ و جو بايدن در نظرسنجی ها

نشانه هاي زيادي وجود دارد كه از بحراني 
شدن نظم جهاني حكايت مي كند. پاسخ خاورميانه

آشفته بين المللي به شيوع ويروس كرونا، 
بحران گسترده اقتصادي ناشي از آن، قوت گرفتن تفكرات 
ناسيوناليستي و پررنگ تر شــدن مرزهاي ميان كشورها 
بخشي از نشانه هاي وضعيت شــكننده نظام بين المللي 
است؛ نظامي كه كشور مدعي رهبري اش، رئيس جمهوري 
دارد كه همچنان بر شعار »نخســت آمريكا« پافشاري 

مي كند.
دونالد ترامپ حتي پيش از شــيوع مرگبار ويروس كرونا 
هم به سست كردن پايه هاي نظام بين المللي كمر بسته 
بود. زير سؤال بردن دليل وجودي پيمان هاي بين المللي 
ازجمله ناتو، حمايت از متالشي شدن اتحاديه اروپا، خروج 
از برخي از مهم ترين سازمان ها و توافق هاي بين المللي و در 
مقابل هم نشيني با چهره هايي چون رهبر كره شمالي نشان 
مي دهد، رئيس جمهور آمريكا با اصولي كه سال ها از سوي 
دولتمردان اين كشور تبليغ شده فاصله بسيار دارد. افول 
آمريكا موضوعي است كه طي دهه هاي گذشته بارها مطرح 
شده و بسياري در اين زمينه پيش بيني هايي هم كرده اند؛ 
هرچند همه اين پيش بيني ها اشتباه از آب در آمدند. ثمره 
افول كشورهايي چون آلمان و ژاپن و فروپاشي شوروي و 
البته رشد اقتصادي و تكنولوژيكي آمريكا، يك »جهان تك 
قطبي« بود. اين بار اما اوضاع فرق مي كند. همان نيروهايي 
كه آمريكا را به يــك قدرت »هژمــون« تبديل كردند، 
امروز آن را به ســمت زوال پيش مي برنــد. بعد از جنگ 
سرد، 3رويداد مهم باعث شــكل گيري يك نظم جهاني 
به رهبري آمريكا شد. اول، با شكست كمونيسم، آمريكا 
ديگر رقيبي براي ايدئولوژي خود در جهان نمي ديد. دوم، 
با فروپاشي شوروي و اتحادها و سازوكارهاي وابسته به آن، 
كشورهاي ضعيف تر براي تامين امنيت نظامي، اقتصادي 
و سياسي خود، جايگزيني جز آمريكا و متحدان غربي اش 
نداشتند. ســوم، جنبش هاي فراملي به ترويج ارزش ها و 
اصول ليبراليســم رو آوردند و به ايجاد يك نظم ليبرال 
كمك كردند. اكنون اما كشورهايي چون چين و روسيه 
به رقيبي براي قدرت آمريكا تبديل شده اند. از سوي ديگر، 
كشورهاي در حال توسعه و حتي كشورهاي توسعه يافته 
اكنون مي توانند براي جلب حمايت، به كشورهايي غيراز 
آمريكا رجوع كنند. در نهايت اينكه، جريان هاي افراطي 
راست گرا به شدت اصول نظم جهاني ليبرال را به چالش 
كشيده اند؛ واقعيتي كه در گذشــته هرگز شدني به نظر 
نمي آمد. به عبارت ديگر، آمريكا از جايگاه رهبري جهان 
عقب ننشسته است بلكه موقعيت آن به عنوان رهبر جهان 

در حال زوال اســت. اين وضعيت، يك وضعيت موقتي 
نيست، بلكه دائمي است.

بازگشت قدرت هاي بزرگ
امروز ديگر اين آمريكا نيست كه به تنهايي نظم جهاني 
را تعريف مي كنــد. قدرت هاي بزرگ ديگــري هم وارد 
عرصه رقابت شــده اند. »غرب« ديگــر انحصار تعيين 
ســازوكار نظام بين المللي را از دســت داده است. حتي 
ســازمان هاي منطقه اي و چندمليتي، قدرت آمريكا را 
به چالش كشــيده اند. تغييرات طوالني مدت در اقتصاد 
جهاني به خصوص با محوريت خيزش چين، دليل عمده 
اين وضعيت جديد است كه سيماي ژئوپليتيك جهان را 
هم دگرگون كرده است. در سال 1997، جيان زمينگ 
رئيس جمهــور چين و بوريس يلتســين رئيس جمهور 
روسيه براي ايجاد يك نظم نوين جهاني هم پيمان شدند. 
سال ها، انديشمندان غربي اين پيمان را ناديده گرفتند و 
آن را در حد آرزو و آمال اين دوتوصيف كردند. اين نگاه 

مربوط به زماني بود كــه آمريكا در اوج قدرت هژمونيك 
خود قرار داشت. اما بيانيه سال 1997دو رئيس جمهور، 
در حكم نقشه راه پكن و مسكو عمل كرده است. چين و 
روسيه طي 20سال گذشته براي تغيير نظم بين الملل 
تالش كرده اند و امروز نه تنها مستقيما ويژگي هاي ليبرال 
نظم جهاني را به چالش مي كشــند بلكه به سمت ايجاد 
نهادها و اتحادهاي مورد نظر خود نيز گام برداشــته اند. 
هماهنگي آراي 2 كشور در مجمع عمومي و شوراي امنيت 
سازمان ملل نشانه خوبي براي اين همراهي است. عالوه بر 
اين، آنها در ايجاد نهادهاي بين المللي و منطقه اي بسيار 
فعال عمل كرده اند. گروه بريكس متشكل از 5اقتصاد در 
حال ظهور يعني برزيل، روســيه، چين، هند و آفريقاي 
جنوبي يكي از مهم ترين اين سازمان هاســت. سازمان 
پيمان امنيت جمعي، مكانيســم چهارجانبه همكاري 
و هماهنگي، بانك ســرمايه گذاري زيرســاختي آسيا، 
اتحاديه اوراسيا، سازمان همكاري شانگهاي و ابتكار يك 
كمربند-يك راه، تعدادي از پيمان هاي امنيتي و اقتصادي 

هستند كه از سوي يكي از 2 كشور چين و روسيه يا هردو 
پايه گذاري شده اند. اين2 كشــور در گام بعدي به دنبال 
ايجاد يك سازوكار مالي به عنوان جايگزيني براي سوئيفت 
هستند تا تراكنش هاي جهاني را از انحصار كنترل غرب 

و آمريكا خارج كنند.

پايان انحصار در سيستم حمايتي
زماني كشورهاي در حال توسعه يا كشورهاي فقير جهان 
براي اخذ اعتبارات تنها مي توانســتند به نهادهاي پولي 
و مالي غرب مراجعه كنند. غــرب در اين زمينه انحصار 
كامل داشــت. امروز اما اين انحصار شكسته شده است. 
بانك توسعه چين تاكنون خطوط اعتباري مهمي براي 
كشورهاي آفريقايي باز كرده اســت. در جريان بحران 
اقتصادي سال 2008، كشــورهايي كه از دايره شمول 
توجه غربي ها بيرون ماندند به سمت چين سرازير شدند. 
چين در آن سال تنها به كشــورهاي آمريكاي التين و 
كشورهاي منطقه اوراســيا بيش از 75ميليارد دالر وام 
اعطا كرد. بررسي آماري نشــان مي دهد بين سال هاي 
2000تا 2014  كمك هاي خارجي چين به 354ميليارد 
دالر رسيده است؛ رقمي كه شانه به شانه رقم 395ميليارد 
دالر كمك خارجي آمريكا در هميــن مدت مي زند. در 
سطحي ديگر، كشورهايي همچون قطر وجود دارند كه در 
بزنگاه ها عرض اندام كرده اند. پس از بهار عربي در مصر، 
قطر با كمك مالي به اين كشــور باعث شد تا دولت مصر 
در  شرايط بسيار بحراني از چالش استقراض از صندوق 
بين المللي پول رها شــود. انحصار غرب و به طور خاص 
آمريكا در سيستم حمايتي بين المللي ديگر شكسته شده 
و كشورهاي جهان اكنون با گزينه هايي به جز كشورهاي 

غربي و نهادهاي ايجاد شده از سوي آنها روبه رو هستند.

نيروهاي گريز از مركز
يك تغيير مهم ديگر، به زوال دنيــاي تك قطبي بعد از 
جنگ سرد كمك كرده اســت. شبكه هاي جامعه مدني 
فرامليتي كه به استحكام نظم جهاني كمك مي كردند، 
ديگر آن قدرت و اثرگــذاري الزم را ندارنــد. نيروهاي 
گريز از مركز، اصول محوري جهــان ليبرال را به چالش 
كشيده اند؛ نيروهايي كه برخي حتي در خود غرب سر بر 
آورده اند. به عنوان مثال، انجمن ملي اسلحه در آمريكا در 
سال 2005توانست در اتحاد با انجمني مشابه در برزيل، 
مانع از رأي مثبت مردم به ممنوعيت حمل سالح در يك 
همه پرسي ملي شود. متحدان راســت افراطي انجمن 
ملي اســلحه آمريكا در برزيل، ســال ها بعد در روي كار 
آمدن رئيس جمهور دست راستي اين كشور يعني ژائير 
بولسونارو اثرگذار شدند. گروه هاي راست گراي اروپاي، 

نمونه ديگري در اين رابطه هستند.

جو بايدن، نامزد دمكرات ها در انتخابات رياست جمهوري آمريكا 
در پاييز، بخش ديگري از طرح هــاي بلندپروازانه اقتصادي اش را 
رونمايي كرده و گفته است كه راه برطرف كردن تبعيض نژادي در 

كشورش، ارتقاي اقتصاد آن است.
به گزارش نيويورك تايمز، بايدن در صحبت هايش در ويلمينگتون 
گفته است كه مسئله مهم در انتخابات امسال »درك رنج مردم« 
و كمك به برچيده شدن موانع بر سر راه كسب و كارهاي متعلق به 
اقليت هاي نژادي است. او اين مسئله را مطرح كرده كه تمركز اصلي 
سياســت هايش درصورت انتخاب به عنوان رئيس جمهور، مسئله 
مسكن،  زيرساخت ها و كمك به كســب و كارهاي كوچك خواهد 
بود و برخالف دونالد ترامپ، رئيس جمهــور آمريكا و رقيبش در 

انتخابات، بر آتش اختالف هاي نژادي نخواهد دميد.
بايدن كه پيش از اين هم در ميتينگ هــاي انتخاباتي اش تمركز 
ويژه اي روي اقتصاد داشته گفته اســت: »اين انتخابات فقط براي 
اين نيست كه عليه ترامپ رأي بدهيم. فراتر از مخالفت با ترامپ، 
مسئله ايستادن در برابر بحران و درك رنج مردم و ساختن آينده 

آنهاست.«
رسيدن به برابري نژادي از طريق اقتصاد، چهارمين بخش از بسته 
اقتصادي او با نام »دوباره بهتر بسازيم« است. او كه توجه ويژه اي 
به اقتصاد نشــان داده، پيش تر از طرح هايش براي توليد، اقليم و 
زيرســاخت ها و همينطور برنامه هاي حمايتي از اقشــار مختلف 
رونمايي كرده بود. او با اين طرح جامع، كنترل ترامپ بر اقتصاد و 
همينطور اثرات ســوءمديريت او بر زندگي طبقه متوسط و اقشار 

آسيب پذير را به چالش كشيده است.
بايــدن در حالي به مســئله اقتصــاد و برابري نــژادي پرداخته 
كــه در فاصله كمتــر از 100روز به انتخابــات، بحث هايي جدي 
درباره نژادپرستي در آمريكا در جريان اســت. نامزد دمكرات ها، 
درنظرسنجي ها برتري چشــمگيري بر ترامپ دارد و مي خواهد با 
دست گذاشتن روي مسئله اقتصاد، نه تنها ترامپ را در حوزه اي كه 
رأي زيادي برايش آورده به چالش بكشد كه از شرايط پيش آمده 
و نارضايتي مردم از افت اقتصادي در آمريكا به نفع خود سود ببرد.

طرح اقتصادي اي كه بايــدن از آن رونمايي كرد البته بســياري 
از ديدگاه هاي طيف چپ پيشــروي حزب دمكرات را نمايندگي 
نمي كند، هرچند اعضاي ســتاد او گفته اند ممكن است در آينده 

طرح هاي اين طيف در طرح هاي اقتصادي بايدن گنجانده شوند.
اين طرح، مشخصا روي اهميت كاهش شكاف ثروت نژادي تأكيد 
كرده و چند راهكار براي رســيدن به اين هدف ارائه كرده اســت. 
بايدن طرحــي ارائه كرده كه براســاس آن يك صنــدوق دولتي 
تشكيل مي شود تا به مالكان كسب و كارهاي كوچك سرمايه ارائه 
دهد. 3برابر كردن اختصاص قراردادهاي دولتي به كسب و كارهاي 

كوچك هم بخش ديگري از اين طرح است.
بايدن در اهميت رسيدگي به اقتصاد اقليت ها در آمريكا گفته است: 
»جوامع رنگين پوســتان حتي در روزهاي عادي هم مشقت هاي 
زيادي دارند. در دوران بد، آنها نخستين بخشي هستند كه ضربه 
مي خورند. ضربه اي كه به آنها وارد مي شود بسيار سخت است و در 
دوران بهبود هم آنها بيشــتر از همه بايد منتظر باشند. )كاري كه 

مي خواهيم انجام بدهيم( درباره عدالت است.«
در ماه هاي اخيــر، همزمان با بروز مشــكالت درماني و اقتصادي 
چشمگير و داغ شدن بحث نژادپرستي در آمريكا، بايدن به صورت 
فزاينده اي خواســتار اقدامــات بلندپروازانه براي رســيدگي به 
چالش هاي آمريكا بوده اســت. او حتي گاهي تــا آنجا پيش رفته 
كه صحبت هايش مشــخصا برخالف رويكردش دوران انتخابات 

درون حزبي بوده است.
بايدن همزمان با تحريك و انرژي دادن به حزب، از طيف گسترده اي 
از كارشناســان و مقامات براي ارائه طرح هاي خود استفاده كرده 
اســت. بخشــي از اين مشــاوره ها را كارگروه هايي به تيم بايدن 
مي دهند كه زيرنظر برني ســندرز، ســناتور و رقيب جدي او در 

انتخابات درون حزبي، فعاليت مي كنند.
با وجود پيشتازي درنظرسنجي ها، بايدن همچنان گزينه مطلوب 
رأي دهندگان پيشروي حزب نيســت و هرچند با حمايت جامعه 
آفريقايي-آمريكايي هــا برنــده انتخابات درون حزبي شــد، رأي 
رنگين پوســتان جوان را ندارد. بســياري از اين افراد معتقدند كه 

بايدن نمي تواند به نگراني هاي آنها رسيدگي كند.
طرح اخير بايدن كه درصورت محقق شــدن بيش از 150ميليارد 
دالر به كســب و كارهاي متعلق به اقليت هــا اختصاص مي دهد 
احتماال بــا هدف درگير كــردن اين طيــف از دمكرات ها تدوين 
شده است. طرح هاي بايدن تا اينجا مورد استقبال رهبران جامعه 
رنگين پوستان آمريكا قرار گرفته است. كشيش ال شارپون، رهبر 
جنبش حقــوق مدني در آمريــكا، طرح بايــدن را اميدواركننده 
خوانده اما گفته اســت كه مي خواهد ببيند آيــا در آينده بايدن 
مي تواند تضمين كند كه كســب و كارهاي سياهپوستان ارتباط 
كاري بيشتري با دولت فدرال خواهند داشت يا نه. ايمي اليسون، 
رهبر يك گروه حقوق زنان رنگين پوست هم گفته است كه ستاد 
انتخاباتي بايدن گام هاي جسورانه اي در مسائل اقتصادي و نژادي 
و حقوق جنسيتي برداشته اســت؛ »ما برخي نامزدهاي پيشرو را 
داشتيم كه بخشي از اين وعده ها را مطرح مي كردند. حاال اما ستاد 

بايدن از خود تمايل زيادي براي پيشرفت نشان داده است.« 

چرا سفرهاي خارجي نخست وزير عراق به عربستان و 
آمريكا لغو شد؟

پايان هژموني آمريكا؛ پايان جهان تك قطبي

  بازگشت تاكسي ها به خيابان، 
تسهيل حكومت نظامي، افزايش ساعت 

 كار مال ها 

  توصيه به افزايش شديد غذاي 
رايگان در مدارس به منظور مقابله با 

 بحران فقر غذايي 

   سفر شروع شد؛ 1000 زائر در اولين 
 روز حج به منا رسيدند 

   مقامات با وجود كاهش موارد جديد 
ابتال به ويروس كرونا همچنان نگران 

 هستند 

   سفرهاي هوايي تا سال 2024 به 
 شرايط عادي برنمي گردند

   رهبر سابق مالزي به خاطر رسوايي 
مالي 12 سال حبس گرفت
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در یکي از گروه هاي موســيقي در شهر 
شوشتر اســتان خوزســتان بحثي 

هميشــه وجــود دارد در مورد 
موسيقي »24 مقومي )مقام(« 
كــه شوشــتري ها آن را گرد 

آورده اند و آن را متعلق به شهر شوشتر مي دانند و دزفولي ها 
معتقدند از نظر تاریخي از آن دزفول اســت. دوستي از من 
پرسيد: هيچ گونه سررشته اي از موسيقي ندارم، به نظر شما 
چقدر مهم است كه این 24گوشه یا 24مقام به نام شوشتر 
باشد یا دزفول، حيف نيست وقت گرامي سروران عزیز هر 
از گاهي به این مرافعه صرف شــود؟ عزیزان و سروران، این 

مرافعه منتج به چه خواهد شد؟ 
من به خاطر اهميت پژوهش در موسيقي متن زیر را در پاسخ 

برایشان نوشتم:
در پاسخ شما باید بگویم كه منطقه گرایي و محل گرایي از 
بالیاي عقب ماندگي است؛ البته شکل تعصب گرایانه آنکه 
شــعور و تفکر در آن جایي ندارد. اما وقتي تفکر و اندیشه و 
واكاوي آن )در هر زمينه اي مثل، هنر و موسيقي، ادبيات، 
تاریخ و...( مدنظر باشد، تمام فاكتورها مثل مکان و زمان و 
غيره بسيار مهم هستند. وقتي پاي تحقيق به ميان مي آید، 
دیگر نمي شــود كار را فيصله داد. باید مو را از ماست بيرون 
كشيد. براي مِن پژوهشگر، تعصب جایي ندارد كه 24 مقام از 
آن شوشتر یا دزفول باشد؛ ولي مهم است آنچه حقيقت دارد 

را با ادله اثبات كرد.
آنطور كه من در این 20سال آشنایي ام با شوشتر و دزفول 
متوجه شده ام كه شوشــتري ها بيشتر براي موسيقي شان 
زحمت كشــيده اند تا دزفولي ها. جالب اســت بدانيد كه 
حدود 15سال پيش براي ضبط موســيقي دزفول به این 
شهر رفته بودم، نتوانســتيم نوازنده دزفولي ني جفتي پيدا 
كنيم و از شوشتري ها درخواست كردیم آمدند و نواختند. 
باید بگویم از مهم ترین دالیــل آن همين گردآوري نغمات 
از سوي شوشتري هاست. اگر استاداني كه دوران ميانسالي 
را مي گذرانند با همت هنرمنــدان جوان تر فرهيخته این 
نغمات را ثبت نمي كرده اند، شاید شوشتر هم در نسل بعد 
مانند دزفول چيزي براي عرضه كردن نمي داشــت و طبعا 
دیگر چيزي وجود نداشــت كه برایش دعوا كنند؛ هر چند 
كه وقتي عدم  شناخت زیبایي و همچنين نداشتن تحليل 
منطقي، انسان ها را به جنگ و دعوا از روي جهل و تعصب و 

توحش مي كشاند.
پس بگذاریم تمامــي زحمات فرهيختــگان و هنرمندان 
داراي شناسنامه شود و به طور منطقي تحليل و ثبت شود. 
باید گفت كه شناخت مکان و زمان از اركان اصلي پژوهش 

ميداني هستند.

آزمایش روي مغز كودكاني كه در معرض دعواي بين پدر 
و مادرشان قرار گرفته اند، نشــان مي دهد الگوي مغزي 
این كودكان مشابه سربازاني است كه در جنگ بوده اند. 
كودك با گریه مادر احساس ناامني مي كند. در واقع، یکي 
از بدترین رفتارها با كودكان، دعواي شدید پدر و مادر در 

برابر كودك است. 
كودكي كه در معرض دیدن دائم چنين صحنه  اي است، 
بخشي از مغزش كه مربوط به تکلم كودك است نسبت 

به كودكان معمولــي تا 6درصد 
كوچك تر مي شــود. نتيجه 

چنيــن مــوردي كاهش 
توانایــي ادراك گفتاري 
و لکنت زبــان در كودك 
اســت. اشــتباه بزرگ 

والدیــن ایــن اســت كه 
جلوي چشــمان فرزندانشان 

باهم دعوا و در خلوت 2نفره شان 
آشــتي مي كننــد! همانطــور كه 
دعوایتان علني است آشتي و عشق و 

احترام تان هم باید علني باشد.

اختــالالت یــادگـــيري، 
اختالالتي هستند كه كودك 
به رغم داشــتن هوش خوب 
و فراهم بــودن فرصت هاي 
یادگيري مناسب در زمينه 
كســب یکي از مهارت هاي 
خواندن، نوشتن، ریاضي یا 

همه آنها دچار مشکل است و تقریباً در 10درصد كودكان 
دیده مي شود. علت این اختالالت عوامل ارثي و عواملي 
مثل تولد نارس، وزن كم هنگام تولد و سایر صدمات به 

مغز است.
در اختالل خواندن كه موضوع این یادداشــت اســت، 
كودك در خواندن، یعني تبدیل كلمات نوشته یا چاپ 

شده به زبان گفتاري و درك معني كلمات مشکل دارد.
عالئم كودكان دچار این اختالل بدین شــکل است كه 
خواندن برایشان  كاري دشوار و ســرعت روخواني كم 
اســت؛ متن را كلمه به كلمه و با مکث زیاد مي خوانند؛ 
زمان حرف زدن، كلمات را بدون مشکل مي گویند، ولي 
موقع خواندن كلمات دچار لکنت مي شوند؛ عالقه اي به 
خواندن مطالب درســي و كتاب هاي غيردرسي ندارند؛ 
حتي اگر روخواني خوب باشــد، درك مطالب خوانده 
شده ضعيف است؛ در تلفظ كلمات مشکل دارند؛ ممکن 
اســت كلمات را از آخر به اول بخوانند؛ هنگام خواندن 
به »ویرگول« و »نقطه« توجه نکــرده و مکث و توقف 
نمي كنند. در یادگيري حروف الفبا مشــکل دارند و از 
خواندن با صداي بلند اجتناب مي كنند و معموالً وقتي 
به آنها گفته مي شــود متني را بخواننــد آن را با صداي 
آهسته مي خوانند؛ با دیدن ابتداي یك كلمه بقيه آن را 
حدس مي زنند و هنگام خواندن سطرها را گم مي كنند. 
همچنين شاید در یادگيري شعرها دچار مشکل باشند.

وجود این اختالل سبب مي شود تحصيل و درس خواندن 
براي كودك عذاب آور، اعتماد به نفس اش كم و نسبت 
به انجام تکاليف و رفتن به مدرسه بي ميل شود و حتي از 
رفتن به مدرسه امتناع كند و دچار مشکالت رفتاري مثل 
لجبازي و پرخاشگري، به خصوص موقع انجام تکاليف و 

در نهایت دچار اضطراب و افسردگي شود.
تعداد زیادي از مبتالیان به طور همزمان دچار مشکالت 

توجه و تمركز نيز هستند.
توصيه مي شود درصورت وجود هرگونه مشکل یادگيري 
و تحصيلي با روانپزشك كودك و نوجوان مشورت شود. 
این كودكان با همــکاري گفتار درمانگــران و معلمان 
مجرب در زمينه اختالالت یادگيري قابل درمان هستند.

بيش از 160واكســن بالقوه براي پيشگيري از 
عفونت با كروناویروس جدید در كشــورهاي 
گوناگون در مراحل ساخت و آزمایش هستند. 

واكســن هاي كروناویروس پس از بررسي هاي 
آزمایشگاهي و بررسي هاي حيواني )مراحل 

پيش بالينــي( بایــد در 3مرحله روي 
انسان ها آزمایش شوند تا براي استفاده 

گسترده تأیيد شوند.
 كارآزمایي مرحله اول در شــمار محدودي از داوطلبان سالم انجام 
مي شود تا بي خطر بودن واكسن مشخص شــود. كارآزمایي مرحله 
دوم براســاس نتایجي كه در مرحله اول از لحــاظ بي خطر بودن و 
تأثير بخشي از لحاظ ایجاد ایمني واكسن به دست آمده است، در شمار 

بيشتر و متنوع تري از افراد انجام مي شود. 
كارآزمایي مرحله ســوم براي بررســي بي  خطر بودن و ایمني  زایي 
واكسن در شمار بسيار بزرگ تري )صدها یا هزاران نفر( از افراد انجام 
مي شود تا معلوم شود واكسن در جمعيت هاي بزرگ تا چه حد ایمني 

ایجاد مي  كند. 
در این مرحله یك گروه شــاهد هم وجود دارد كه دارونما )واكسن 
بي تأثير( دریافت مي كنند و مبناي مقایسه با افرادي است كه واكسن 
واقعي را دریافت كرده اند. در واقع وضعيت اضطراري پاندمي كرونا 
باعث شده است كه دانشــمندان مجبور شوند براي تسریع كارشان 

برخي از این مراحل را همزمان انجام دهند.
چند واكســن اكنون به مرحله نهایي آزمایش انساني وارد شده كه 
یکي از آنها كه با همکاري دانشــگاه آكسفورد شــركت داروسازي 
آسترا زنکا ساخته شده اســت، برمبناي استفاده از یك ویروس ناقل 
به نام »آدنوویروس« اســت كه ژن پروتئين هاي گل ميخي ســطح 

كروناویروس در آن گنجانده شده است. 
این ویروس ناقل كــه با تغيير ژنتيك، قابليت تکثيرش را از دســت 
 داده و بي خطر اســت، با ورود به سلول هاي انســان باعث تحریك 
آنها به ســاختن پروتئين كروناویروس و ایجاد پاسخ ایمني در بدن 

مي شود.
واكسن دومي كه وارد مرحله نهایي شده است، واكسن ساخت شركت 
آمریکایي مدرناســت كه از تکنولوژي mRNA یا RNA پيام  رسان 

استفاده مي كند. 
این RNA كه حاوي نســخه اي از ژن هاي مولد پروتئين گل ميخي 
كروناویروس است، با ورود به درون سلول هاي بدن و القاي توليد این 

پروتئين  ها باعث ایجاد پاسخ ایمني مي شود.
 2 واكسن دیگري كه به مراحل پيشرفته رســيده اند، یکي ساخت 
شركت چيني كان سينو بایولوجيك )براساس آدنوویروس( و دیگري 
واكسن محصول مشترك شركت آلماني بيو ان تك و شركت آمریکایي 

فایزر )براساس RNA پيام  رسان( هستند.

كتاب »هدایــت خودكار« 
با عنوان فرعــي »هنر و علم 
بيکار نشستن« نوشته  اندرو 
اســمارت با ترجمــه رضا 
اسکندري آذر از سوي نشر 

ترنگ منتشر شد.
نویســنده این كتــاب در 

تشــریح اثر خــود مي گوید: 
»بيکار نشســتن یکي از مهم تریــن فعاليت ها در 
زندگي است. تصميم گرفته ام تفکراتم را در این باب 
با شما به اشتراك بگذارم و اميدوارم بتوانم دیگران را 
هم متقاعد كنم، به رغم اینکه در سراسر دنيا، ساعات 
كاري رو به افزایش اند و تمــام كتاب هاي مدیریِت 
زماِن موجود در بازار ادعا مي كنند كه شما مي توانيد 

ـ و بایدـ  كار بيشتري به انجام برسانيد.
پيام این كتاب دقيقاً برعکس این پيام اســت. شما 
باید كار كمتــري به انجام برســانيد؛ در واقع، باید 
بيکار بنشينيد. شواهد موجود در علم عصب شناسي 
حاكي از این اند كه مغز شما، حتي در همين لحظه، به 
استراحت نياز دارد. اگرچه ذهن ما به شکل زیبایي، 
براي فعاليت چشمگير تکامل پيدا كرده، براي اینکه 
بتواند به شکل عادي كار كند، نياز به بيکار نشستنـ  

آن هم به مقدار زیادـ  دارد.«
اندرو اسمارت معتقد است كه ما زیادي هدفمند و 
جهت داریم؛ باید اغلب اوقات،خودمان را در حالت 
اتوپایلوت قرار دهيم. منظــورش از اتوپایلوت هم 
سيستمي اســت براي كنترل هواپيما، بدون وجود 

هيچ گونه اقدامي از سوي خلبان.
»هدایت خودكار« در 172صفحه، با قيمت 30 هزار 

تومان به كتابفروشي ها راه یافته است.

  تو نمي تواني به افق هاي تازه شنا 
كني. مگر اینکه شهامت از دست 
دادن چشم انداز ساحل را داشته 

باشي.
   غم انگيزترین چيز راجع به 

عشق این است كه نه تنها عشق براي هميشه دوام 
نمي آورد، بلکه دلشکستگي پس از آن نيز به زودي 

فراموش مي شود.
ویليام فاكنر

دانشمندان آلمانی در تحقيقی كه روی بيماران كرونایی انجام داده اند متوجه شده اند 
افرادی كه از این بيماری رهایی یافته اند، دچار مشکالت قلبی شده اند و عالئم آسيب 
به قلب در 76نفر از 100بيماری كه از بيماری كرونا بهبودیافته بودند، دیده شده است. 
به گزارش دیلی ميل، عالوه بر این، 75 درصد از شركت كنندگان در این تحقيق، سطح 

باالیی از پروتئين تروپونين خون داشته اند كه معموالً نشانگر حمله قلبی است. 
در مطالعه دیگری كه در آلمان انجام شد، مشخص شد كه كرونا بر قلب بيش از نيمی از 

بيمارانی كه بر اثر كرونا درگذشته اند، تأثير گذاشته است. 
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برلين:شركت بی جی تك، استودیویی مستقر در شهر بن آلمان، 
یك نرم افزار تعاملی ایجــاد كرده كه به كاربــران اجازه می دهد 
یك »حج مجازی« را تجربه كنند. به گــزارش یورونيوز، تاكنون 
یك ميليون نفر این نرم افزار را دانلود كرده اند. بالل شبيب، سازنده 
این نرم افزار می گوید: » عربستان سعودی اعالم كرد؛ حج امسال را به 
دليل شيوع ویروس كرونا محدود خواهد كرد، بنابراین روی آوردن 
مردم به این نرم افزار افزایش یافته است. البته باید اعتراف كنم كه 

این نرم افزار نمی تواند جایگزینی برای حج واقعی باشد.«

فلوريدا:مقام های آمریکایی گفته اند؛ مردی متهم است كه 
از یك صندوق اعانه بيکاری كرونا، 3/9ميليون دالر )3ميليون 
پوند( سرقت و بخشی از این پول را صرف خرید یك اتومبيل 
اسپورت المبورگينی كرده  اســت. به گزارش ایندیپندنت، 
دادستان ها ، هاینز 29ساله را متهم كرده اند كه درخواست های 
تقلب آميز به »برنامه محافظت از دستمزد« ارائه كرده است. 
این طرح دولتی برای كمك به كارفرمایان در پرداخت دستمزد 
كاركنانشان در طول همه گيری ویروس كرونا اجرا شده است. 

ويکتوريا:2گردشگر خارجی در سواحل استراليا تصاویر 
یك ماهی 2.5تنی را منتشــر كرده اند كه موجب شگفتی 
جانورشناسان شده است. به گزارش سایت بریتانيایی مترو، 
طول این ماهی به 6فوت یا 183سانتيمتر می رسد. به گفته 
یکی از كارشناس های مجله نشنال جئوگرافيك، این ماهی 
از  گونه سان فيش است و تا به حال در این اندازه دیده نشده 
است. تصویر این 2 گردشــگر كه در كنار این ماهي بزرگ 

هستند در فضاي مجازي بارها دست به دست شده است.

نيويورك: شــركت آمریکایی Remington، قدیمی ترین 
توليد كننده اسلحه در ایاالت متحده آمریکا اعالم ورشکستگی 
كرده اســت. به گزارش اســپوتنيك، فروش تسليحات این 
شركت با نام »رمينگتون« از سال2016 به 437. 5 ميليون 
دالر كاهش یافت، حتی با افزایش تقاضا براي سالح در ميان 
اعتراضات مدنی و ناآرامی در ایــاالت متحده آمریکا، كاهش 
توليد اســلحه در این كارخانه ادامــه دارد. در عين حال این 

شركت بدهی های 250ميليون دالری دارد. 
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»هيوج مك گویر« محقق و مؤسس شركت تجاري و 
انتشاراتي ليبریوكس و پرس بوكس است كه در كشور 

آمریکا یکي از مراكز مهم انتشاراتي محسوب 
مي  شود. این شخِص موفق در امور تجارت و 
انتشــارات، در مقاله اي براي مجله مشهور 
»هاروارد بيزینس« وابســته به دانشــگاه 

هاروارد تحقيقات شخصي خود را منتشر كرده است. طبق تجربيات مك گویر، مطالعه 
كتاب، مغز را مجدداً شارژ كرده و نوعي استراحت براي فرد محسوب مي شود.

به گزارش اینترپرینر، برخالف عقيده و ذهنيت عموم مردم كه فکر مي كنند مطالعه 
كتاب مثل كارهاي دیگر، انسان را خسته كرده و او را از كارهایش بازمي دارد، برعکس، 
مك گویر براي مجله دانشــگاه هاروارد آمارها و ارقامي ارائه مي كند كه مي تواند براي 
هركسي انگيزه اي براي مطالعه كتاب هاي بيشتر باشد. وي به تجربيات شخصي خود 
از مطالعه كتاب و مشاهدات و آمارهاي ثبت كرده از كارمندانش به این نتيجه رسيده 
كه درست است كه كتاب هاي خودشان حاوي اطالعات هستند ولي همين اطالعات 
مي تواند از بار و حجم اطالعات خسته كننده محيط پيرامون بکاهد و زمينه استراحت 
مغز را فراهم كند. به گفته مك گویر، مطالعه كتاب، نوعي پادزهر براي ســيل عظيم 
اطالعات روزمره است كه موجب خستگي مغز مي  شود. در مقاله اي كه مك گویر براي 
مجله علمي دانشگاه هاروارد نوشته، آمده است: مطالعه كتاب، زماني را براي استراحت 
مغز و دوباره فکر كردن و تمركز و باال رفتن توان مغز براي كاركرد مجدد فراهم مي كند. 
وي مي گوید: قباًل عادت به كتابخواني نداشتم و هميشه خسته بودم ولي شاید به نظر 
برسد كتاب خواندن به كارهاي انسان كاري را اضافه مي كند ولي كاماًل برعکس است. 

مطالعه كتاب آرامش رواني ایجاد كرده و موجب حل مشکالت مي شود.
 مك گویر در مقاله خود به تحقيق »دانيل لویتين« اســتاد دانشــگاه و عصب شناس 
دانشگاه هاروارد اشــاره مي كند كه دقيقاً درباره موضوع این مقاله مشاهدات جالبي 
دارد. وي با استفاده از اسکن مغزي و دیگر مشاهدات ثابت كرده است كه مطالعه كتاب 
تنها 42كالري به ازاي هر ساعت مصرف مي كند، درحالي كه مطالعه مطالب دیگر در 
سایت ها و شبکه هاي اجتماعي به ازاي یك ساعت جست وجو 65كالري انرژي مي گيرد.
تحقيقات دانشمندان عصب شناس نشان مي دهد كه مطالعه رمان ها عملکرد مغز انسان 
را بهبود بخشيده و بخشــي از مغز را فعال مي كند كه در تصميم گيري و تصویرسازي 
نقش دارد. ایلون ماسك، صاحب شركت خودروسازي تســال مي گوید: در طول روز 
10ساعت داستان و رمان مطالعه مي  كند كه كمك زیادي به ارتقاي شغلي اش كرده 
است. او مي گوید: در گذشته رمان هاي علمي -تخيلي بسياري خوانده و همين رمان ها 
او را در تأسيس شركت تسال كمك كرده است. محققان دانشگاه ساسکس اطمينان 
داده اند كه در مواقع استرس باید مطالعه كرد. آنها طي تحقيقاتي كه انجام داده اند نشان 
داده است كه مطالعه در مقایسه با موسيقي، پياده روي و حتي قهوه بهترین روش براي 
غلبه بر استرس اســت. افرادي كه مورد آزمایش قرار گرفته بودند با مطالعه به مدت 
6دقيقه توانسته بودند استرس خود را كاهش دهند. تحقيقات نشان داده است كه ما 
انسان ها پس از مطالعه باهوش تر مي شویم. چند روز پس از پایان  مطالعه كتاب مغز ما 
تغييرات مثبتي را نشان مي دهد. دانشمندان دریافته اند كه بهبود در كاركرد مغز به دليل 

ارتباطات شدید در مغز و تغييرات عصبي است كه در حافظه عضالني ایجاد مي شود.

دریچه

مطالعه،مغزراشارژميکند
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