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اهواز
شه ر بي زمين
حقايقي تكاندهنده  از مقايسه نسبت جمعيت و زمين درخوزستان

هجوم شرکتهاینفتی و صنایع مختلف به حریم اهواز و حاشیههای آن
و تصرف زمینها از سوی نهادهای عمومی ،امکان توسعه شهر،
ساماندهیحاشیه و تنفس را از شهروندان گرفته است
1

ما به انقالب ديجيتال
نياز داريم

گفتوگو با رســولجعفريان درباره
ضرورتديجيتالسازيمنابعآرشيوي
4

چشمبندي وزارتراه
در بازار مسكن

انتشار آمار ماهانه معامالت مسكن
متوقف شد
14

آمارسفردرتعطيالت

    3استان شمالي كشور ميزبان بيش از 2/6ميليون مسافر شدند
بيش از 1/2ميليون ايراني تنها در روز منتهي به عاشورا سفر كردند

میدان امامحسین همچون سالهای گذشته ،امسال هم در ایام محرم میزبان عزاداران تهرانی بود .تصویر ،مربوط به شب تاسوعاست .عكس:ميالد طاهري

يادداشت

اميرناظمي؛ معاون وزير ارتباطات و رئيس سازمان فناوري اطالعات

دنياي تلويزيونسازهاي
بيبرنامه!
در دنياي موازي ما كسي هست كه ميخواهد از طريق
تلويزيون بر جامعه تأثير بگــذارد و در نتيجه تصميم
گرفته است كارخانه تلويزيونسازي بسازد! البته يا ما در
آن دنياي موازي زندگي ميكنيم يا اين حكايت دنياي امروز ماست وقتي ميخواهند
از طريق فضاي مجازي بر جامعه تأثير بگذارند؛ اما به جاي توليد محتوايش به فكر
ايجاد پلتفرم ميافتند .امروز نگاه به اينترنت ،رقابت ميان  ۲ديدگاه كليدي اســت؛
۲ديدگاهي كه توليدكننده  ۲نوع سياســت مختلف و البته سرنوشت مختلف هم
هست .اين دو ديدگاه تفاوت نگاه به دوگانه محتوا و پلتفرم است:
ديدگاه ۱پلتفرمساز :كساني كه وزن پلتفرم را مهمتر از محتوا ميدانند و اولويت را
تصاحب و تملك پلتفرم ميدانند .آنان در راه تأثيرگذاري ،پلتفرم را مه متر ميدانند.
ديدگاه ۲محتواسازي :كساني كه يا بهدليل مهمتر بودن محتوا يا بهدليل مزيت نسبي
ملي باال در توليد محتوا نسبت به توليد پلتفرم يا بهدليل امكانپذيري باالتر توليد
محتوا آن را مهمتر و تأثيرگذارتر از توليد پلتفرم ميدانند.
ديدگاه نخست براي دستيابي به پلتفرم اســت كه هرچيز را بهانه ميكند تا پلتفرم
خارجي را مسدود سازد و از هر موقعيتي بهره ميگيرد تا پلتفرم خود را جايگزين آن
كند؛ حتي اگر بهانهاش كرونا و آموزش مجازي دانشآموزان باشد!
ديدگاه دوم هدفــش پلتفرم نيســت ،بلكه در درجــه اول توليد محتــوا در همه
پلتفر مهاســت و در درجه دوم تأثيرگذاري بر پلتفرمها بــراي پذيرش قواعدي كه
مطلوب ميداند و البته بديهي است كه تأثيرگذاري نميتواند صددرصد باشد.
ديدگاه دوم هر پلتفرمي را فرصتي براي توزيــع محتوايش ميداند؛ درحاليكه در
ديدگاه اول هر پلتفرم تهديدي است براي توزيع محتوايي كه كنترلي بر آن نيست.
بهعبارتي ديگر ،ديدگاه نخست ديدگاهي مهندسيزده است؛ و ادامه همان نگاهي
است كه دوست دارد تا براي هم هچيز راهحلهاي فني ارائه دهد .اين ديدگاه از روزي
ميترسد كه محتواي مورد عالقهاش توســط پلتفرمها با محدوديت روبهرو شود؛
ترسي كه نميشود گفت بيراه است.
در تقابل ميان 2ديدگاه ،با فرض هميشگي منابع محدود و ضرورت انتخاب راهبرد،
پرسشهاي كليدي چنين هستند :آيا براي روياي پلتفرمسازي ما فرصت و منابع
محتواسازي را از دســت نميدهيم؟ آيا هر روزي كه ما از دست ميدهيم ،فرصتي
نيست كه از كف محتواساز خارج ميشود؟
هر دو ديدگاه ادله خود را دارند و ميتوانند با هم نبرد كنند ،اما اگر حاصل اين نبرد
از دست دادن فرصت باشد ،اسمش يك تهديد ملي ميشود؛ همان جايي كه منافع
ملي قرباني ميشود .تصميمگيري براي انتخاب يكي از  2گزينه ،تصميمي سخت
اســت؛ چراكه هر گزينه طرفداران و مخالفان جدي خــود را دارد .انتخاب هر يك
بهمعناي از دست دادن كوتاهمدت براي بهدست آوردن بلندمدت است و در نهايت
بسيار هم هزينهبر است.
در ادامه داليلي ارائه ميشــود كه براساس آن ديدگاه پلتفرمســاز در برابر ديدگاه
محتواســاز هم تأثيرگذاري پايينتر و هم امكانپذيــري (واقعگرايي) پايينتري
دارد .بهعبارت ديگر ،كساني كه بر توسعه پلتفرمها ،آن هم به قيمت مسدودسازي
پلتفرمهاي ديگر اقدام ميكنند ،در بلندمدت اقدامــي در خالف منافع ملي انجام
ميدهند .مينويسم تا آيندگاني قضاوت كنند كه كدام راهبرد درست بود.
مزيت ملي صنايع خالق

 1در كتاب بادبادكباز به قلم خالد حســيني ،جايي هســت كه شخصيت
اصلي داســتان از فيلمهاي دوران كودكياش در كابل آن روزها ادامه در
مينويسد؛ جايي كه كودكان افغانستاني در سينماها به تماشاي صفحه6
فيلمهاي وسترن مينشستند و اين فيلمها كه در ايران دوبله و صداگذاري ميشد،
آنان را به اين فكر انداخته بود كه جان وين ايراني است!

ديدگاه

آيتاهلل قربانعلي درينجفآبادي؛عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام

مكتب كربال هميشه
و در هر حال چراغ راه است
بزرگداشــت و تعظيــم شــعائر الهي نشــانه تقواي
دلهاست .يكي از ارزشــمندترين ،انسانسازترين و
حياتبخشترين شعائر اســامي اقامه شعائر كربال و
امام حسين(ع) و برپاداري عزاي سيدوساالر جوانان اهل بهشت است .شرايط جاري
و بيماري كرونا سال عجيبي را پديد آورد و عزاداريهايماه محرم هم متفاوت از
محرمها و عزاداريهاي سالهاي گذشته رقم خورد؛ محرمي همراه با عشق ،ايمان
و ايثار با همدلي و مواسات ،با نظم و انضباط ديدني با همتهاي بلند و دلهاي پاك
و بهياد ماندني؛ محرمي كه عمق وفاداري ملت ما و دوستداران حضرت اباعبداهلل را
بيش از گذشته به جهانيان نشان داد.
در اين ايام ،دشمنان اســام و انقالب از مدتها قبل با تخريب و تبليغ دروغين و
شانتاژ خبري بهدنبال ضربه زدن به عزاداري حضرت سيدالشهدا(ع) و زيرسؤال بردن
شكوه و عظمت محرم و عاشورا و عزاداران حســيني بوده و تمام توجه آنان در اين
مسير به ملت بزرگ ما و حماسه بزرگ كربال و سوگواريهاي عاشقانه دوستداران
اهلبيت(ع) در ايام محرم معطوف بود .آنــان با تحريف و وارونه جلوه دادن حقايق
و سوژهسازي و بهانهتراشــي تالش كردند تا بتوانند در انديشه ،فكر و روان جامعه
و ملتهاي ديگر شبهه ايجاد كرده و عزاداران حســيني را دلسرد و روحيه آنها را
تضعيف كنند؛ چراكه ميدانند حســين بن علي(ع) ،عاشورا و كربال مظهر غيرت،
شجاعت و ظلمستيزي است.
محرم و اهلبيت(ع) مظهر آزادي ،آزادگي و استكبارستيزي است .محرمماه دفاع از
حق و عدالت ،دفاع از مظلوم و مقابله با ظالمان و طاغوتيان اســت .محرم انسانساز
و تاريخساز است .ايام زنده شدن اسالم اســت.ماه بيداري و فداكاري در راه خداست
و از اين رو ،خون غيرت عاشورايي در زندهدالن ميجوشد و راه عزت و شرف را به ما
ميآموزد و مسئوليتهاي سنگيني را براي دلدادگان اردوگاه اباعبداهلل(ع) همراه دارد.
محرم ماهي اســت كه محبان اهلبيت(ع) در اشــكال گوناگون به احياي عاشورا
ميپردازند و درس قياماهلل ،بندگي ،اطاعت ،نماز ،عبادت ،ســجده ،دعا و استغاثه
را ميآموزند.
عاشقان ابيعبداهللالحسين(ع) در ســالجاري و با شيوع ويروس كرونا و با رعايت
دستورالعملهاي بهداشتي تالش كردند تا مراسم باشكوه عزاي حسيني را همراه
اقدامات بهداشتي انجام داده و سالمت و بهداشت عمومي را همراه صالبت ديني،
اعتقادي و ايماني به نمايش بگذارند و عظمت ســوگواري و عشــق و شور و حال
حسيني را همراه ســامت و بهداشــت فردي و اجتماعي را همراه با شور و شوق
حسيني به زيباترين وجه ترســيم و در كنار آن از بهداشت و سالمت عمومي نيز
پاســداري و صيانت كنند .ملت ايران ،در اين ايام منزل به منزل با كاروان كربال و
ساالر شهيدان منزلگاههاي بهداشت و سالمت ،احسان و همدلي ،ايثار و فداكاري،
توليد و خدمت ،برادري و محبت را نيز طي كردند و همسفر با كاروان عشق ،نينامه
دلدادگي و شور و نشاط راهيان دلدادگي و دلباختگي را سرودند و حق مطلب را ادا
كردند و سجادههاي خلوص را با مي كربالييان به هم آميختند و درس جهاد سالمت
را همراه كرامت خون شــهيدان و مصالح امت اســامي و تعظيم شعائر اسالمي و
انقالبي به نمايش گذاشتند.
واضح است كه دانشگاه امام حسين(ع) و مكتب كربال هميشه و در هرحال چراغ راه
است و تعطيليبردار نيست .تاكتيكها تغيير ميكنند ،اما آرمانها و اهداف متعالي
و ارزشها و اصول همواره ثابت ،پايدار ،راهگشا و راهنماست و بايد متناسب با شرايط
با جديت و توكل برخداوند دنبال شود.
عاشقان اهلبيت(ع) نيز هرگز مراســم محرم را حتي به بهانه ادامه در
كرونا تعطيل نكرده ،بلكه با تغييــر تاكتيكها در قالب پويش صفحه12
هر خانه يك حســينيه آن را به درون منازل برده و در سختترين شرايط همواره
كوشيدهاند تا اين چراغ درخشان و حياتبخش پرفروغ بماند.

ســفر خودرويي در روزهاي كرونايي ايران بــاز هم از بامداد
چهارشنبه گذشته تا بامداد روز يكشنبه ركورد زد و مسافران
جادهاي بيتوجه به هشدارهاي ستاد ملي مقابله با كرونا كه از
آنها خواسته  بود از هرگونه سفر غيرضروري خودداري كنند،
به دل جادههاي كشور زدند و 3استان شمالي باز هم ميزبان
بيشترين حجم تردد مسافران شد.
براســاس پيگيري همشهري از آمار ســفرهاي انجامشده به
شمال كشور و 4محور پرتردد منتهي به قزوين ،زنجان ،قم و
مركزي ،تا روز عاشورا تعداد 3ميليون و 947هزار و 985مسافر

به دل جادههاي ايران زدند.
اگرچه هنــوز آمار كامل مرتبط با ســفر
از سوي وزارتخانهها و متوليان بخش ســفر در ايران منتشر
نشده است ،اما اطالعات دريافتي همشهري از مديريت راهها
و حملونقل جادهاي مشخص كرد كه استان مازندران ،همين
حاال كه كرونا در ايران ميتازد ،همچنان ركورددار ســفر به
نوار سبز شمالي اســت و پس از آن ،اســتان گيالن و سپس
استان گلستان ركورد تازه ســفر در روزهاي كرونايي ايران را
شكستند.

نگاه

محمد كاموس؛ دبير گروه ايرانشهر

حاشيههاي يك شهر
حاشيهنشيني تعريف واحدي ندارد و بنا بر جغرافيا
و فرهنگ ،در هر شــهر يا كشــور با نوع خاصي از
اين پديده شــهري و اجتماعي روبهرو هســتيم.
امــا در عموميتريــن تعريــف ،حاشيهنشــيني
همراه با «رشــد جمعيت» مطرح ميشــود كه در نهايت منجــر به افزايش
تعداد شهرها در هر كشــور خواهد شــد .افزايش روستاها ،شــهرها و حتي
اســتانها ،گواهي بر اين مدعاســت؛ همانطور كه در گذشــته در كشورهاي
توسعهيافته حاشيهشهرها تبديل به محل زندگي اقشار كارگري شد و همين
موضوع به گسترش مســاحت شــهر و در نهايت توسعه در بســياري از آنها
انجاميد.
اما كارشناســان يكي از مهمترين عوامل حاشيهنشيني در ايران را «اصالحات
ارضي» ميدانند كه در نتيجه تمركزگرايي ســرمايه در شــهرها و گسترش
حكومت مركزي اتفاق افتاد و در نهايت منجر به مهاجرت روستاييان به شهرها
براي كسب رفاه و اشتغال شد.
جمعيــت شهرنشــين كــه در دهــه 40حــدود 33درصــد از جمعيــت
كل ايــران را تشــكيل مــيداد ،پــس از اصالحــات ارضــي و اجــراي
برنامههــاي توســعهاي بــه 64درصــد در اواخــر دهــه 50رســيد و
امــروز بيــش از70درصد جمعيــت كشــور در شــهرها ســكونت دارند.
جدا از توسعه نامتوازن تراكم شهري در شهرهاي كشور ،آمار حاشيهنشينان
نيز بنابــر اعالم مســئوالن رقمي بيــش از 11ميليون نفر را نشــان ميدهد
و امــروزه در اغلب اســتانهاي كشــور و بهويژه در كالنشــهرها بــا پديده
حاشيهنشــيني مواجهيم .در اين بين اســتانهايي مانند خراســانرضوي با
بيش از يك ميليون نفر حاشيهنشــين در رتبه اول و خوزســتان با 850هزار
حاشيهنشــين (آمار غيررســمي بيش از اينهاســت) در رتبه دوم از اين نظر
قرار گرفتهاند.
البته هميشــه جمعيت ،نكته قابل تامل حاشيهنشيني نيست و براي مثال در
شــهري مانند كرج ،وجود زندانها ،خانواده زندانيان را به حاشيهنشينان اين
شهر تبديل كرده يا در يزد ،هجوم اتباع بيگانه حاشــيه را به جاي زمينهاي
اطراف به قلب شهر كشانده است .شهرهاي ديگر هم به داليل مختلفي ميزبان
حاشيهنشينان هســتند ،اما وجه مشترك انواع حاشيهنشــيني ،جاي خالي
مولفههايي چون «عدالت اجتماعي» زير ســايه فقر و نبــود امكانات رفاهي،
بهداشتي و امنيت در اين مناطق است.
از سوي ديگر ،با توسعه حاشيهنشيني در ايران شاهد تقابل فرهنگها هستيم.
هرچند اين اتفاق منجر بــه پيدايش «خردهفرهنگها» شــده كه خود تأثير
مستقيم در چندپارهشدن فرهنگ اصلي يك جامعه دارد ،اما همچنان ميتوان
معضل اصلي حاشيهها را مشكالت فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي دانست كه
زمينه را براي بروز آسيبهاي اجتماعي مانند نزاع ،اعتياد ،سرقت ،فقر و فحشا
ايجاد كرده است.
بهنظر ميرسد فرار از حاشيهنشــيني غيرممكن است ،زيرا با افزايش جمعيت
چارهاي جز اين نيست ،اما چرايي پيدايش حاشيهنشــيني در هر شهر را بايد
مختص همان منطقه بررسي و كارشناسي كرد.
چاره حاشيهنشيني در ايران ،حذف حاشيهها نيست ،بلكه ترجمهاي صحيح از
مفهوم عدالت و كارشناسي براساس تفاوتهاي اقليمي هر منطقه است .يكجا
ممكن است ساماندهي حاشيهها با مشكل كمبود زمين روبهرو باشد و يكجا
بهدليل غيربوميبودن ساكنان ،مسائل فرهنگي دستوپاگير شده باشد اما به
هر حال ،حاشيهنشــينان مانند ديگر افراد ،سرمايه جامعهاي به شمار ميآيند
كه بايد از حقوق شهروندي مناسب برخوردار باشند؛ سرمايهاي كه سود آن در
نهايت عايد فرهنگ و اقتصاد همان جامعه خواهد شد.

صفحه 5را
بخوانيد

تحصيلرويخطشلوغ

  آيا ســال تحصيلــي جديد براي
آموزش آنالين آماده است؟
  خانواد هها چه مشكالتي با آموزش
آنالين دارند؟
  سناريوي آموزش و پرورش چيست؟

اهواز؛ شه ر بي زمين
 850هزار حاشیهنشــین ،خوزستان را به دومین اســتان از نظر وسعت
ايرانشهر سکونتگاههای غیررسمی تبدیل کرده است؛ آماری که طبق سرشماری
ســال  95با جمعیت خراسانشــمالی برابری میکند و از اســتانهای
خراسانجنوبی ،کهگیلویهو بویراحمد ،سمنان و ایالم بیشتر است 400 .تا  500هزار
نفر از جمعیت حاشیهنشین خوزستان در بیش از  5هزار هکتار از اراضی بافت ناکارآمد
اهواز سکونت دارند ،در شرایطی که برای مثال  580هزار نفر جمعیت استان ایالم در
2میلیون  هکتار مساحت پراکندهاند.
معضل زمین و مالکیت در اهواز

مقایسه نسبت جمعیت و زمین میان اهواز و ایالم بهخوبی گویای دغدغه عضو شورای
شهر اهواز است که مهمترین مشــکل ســاماندهی بافت ناکارآمد را «کمبود زمین»
میداند« .رحیم کعب عمیر» این مشــکل را نه تنها مربوط به مناطق حاشیهای اهواز
ازجمله کوی سیدخلف ،روستای ابوالفضل ،عین دو ،سیاحی و مندلی میداند ،بلکه به
مواردی از مناطق داخل شهر چون گلستان هم اشاره میکند.
او با اســتناد به اینکه بخشی از زمینهای اهواز و حاشــیه این کالنشهر تحت مالکیت
شرکت نفت و بسیاری از زمینها هم در اختیار بنیادهای مختلف است ،حاشیهنشینی
را در خوزستان و اهواز دارای شرایط ویژهای میداند که موضوع منطقه معروف روستای
ابوالفضل ،بخش کوچکی از آن است.
کعب عمیر توضیح میدهد« :شهرداری در بســیاری از مناطق نمیتواند کاری انجام
دهد چون زمین ندارد .به عنوان مثال در کوی سیاحی برای ساخت پارک ،زمینی در
اختیار شهرداری نیست و همه اراضی در تملک بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان
امام(ره) است» .
ردیف اعتباری برای شهرداریها

مشکل گسترش حاشــیه در اهواز فقط زمین نیست .بسیاری از طرحهای عمرانی این
کالنشهر مانند مترو به دلیل کمبود اعتبار سالهاست بالتکلیف مانده و مسئوالن شهری
اهواز نتوانستهاند آنها را پیش ببرند.
عضو شورای شهر اهواز به این موضوع هم اشاره میکند .کعب عمیر میگوید« :برای حل
معضل حاشیهنشینی در اهواز که جمعیت آنها برابر یک شهر است ،باید همه سازمانها
به کمک بیایند و با یک برنامه گسترده شهری ،رفاهی ،فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی با
پیوست مطالعات اجتماعی شروع به فعالیت کنند».
به اعتقاد وی ،منابع مالی شهرداری با وضعیت امروز که بیش از  ۸۰درصد مردم در شهرها
زندگی میکنند ،جوابگوی نیازهای عمرانی ،رفاهی ،فرهنگی ،ورزشی ،اجتماعی و اقتصادی
مردم نیست.دولت و نمایندگان مجلس باید در وضعیت فعلی شهرداریها تجدید نظر کنند
ومانند وزارتخانهها ساالنه ردیف اعتباری برای کارهای عمرانی  و ...این نهاد در نظر بگیرند.
بدهکاری وزارت نفت به اهواز

ادامه در
صفحه10

مشکالت مالی در شرایطی بر سر راه توسعه اهواز و خوزستان قرار
دارد که بسیاری از صنایع بزرگ کشور در این منطقه شکل گرفتهاند و بخش زیادی از
درآمد کشور از همین خطه به دست میآید.
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پيام مراسم عزاداري
ره
در حسينيه امام خميني
عكس :پايگاه اطالعرساني دفتر مقام معظم رهبري

مراســم عزاداري در حســينيه
رهبري امامخميني(ره) كه بدون حضور
جمعيــت تنهــا با حضــور يك
ســخنران و يك مداح برگزار ميشــود بازتاب
زيادي در شبكههاي اجتماعي داشت .دفتر مقام
معظم رهبري امسال در اطالعيهاي اعالم كرد
مراســم عــزاداري امســال در حســينيه
امامخميني(ره) بهعلت رعايت دستورالعملهاي
بهداشــتي و ضوابط اعالمي ستاد ملي مقابله با
كرونا بهصورت عمومي برگزار نميشود .برخي
كاربران شــبكههاي اجتماعي با بازنشر تصوير
رهبــر انقالب كــه بــه تنهايي در حســينيه
امامخميني(ره) مراسم ســوگواري اباعبداهلل
الحســين(ع) را بجا ميآورند ،نوشتند كه اين
تصوير در شرايطي كه ستاد ملي كرونا همه را از
اجتماعات نهي ميكند پيام مهمي دارد .رهبر

انقالب در ســخنراني دهم مردادماه امسال نيز
فرموده بودنــد :در عزاداريها معيار آن چيزي
است كه ستاد ملي كرونا اعالم ميكند .بنده هر
چه آنها الزم بدانند مراعات خواهم كرد .توصيه و
تأكيد من به همه عزاداران ،هيئات ،منبريها و
مداحان نيز اين است كه ضوابط ستاد ملي كرونا
بايد رعايت شــود ،چرا كه اگــر همين مقدار
مراقبت و كنترل هم سســت شــود ،فاجعهاي
بزرگ پديد خواهد آمد.
در همين حال مراســم عزاداري شب عاشورا با
حضور رهبر معظم انقالب اسالمي در حسيني ه
امام خميني(ره) برگزار شــد .به گزارش پايگاه
اطالعرســاني دفتر مقام معظم رهبري ،در اين
مراسم حجتاالســام والمســلمين عالي در
سخناني« ،صبر فردي» و «صبر اجتماعي» را
دو دستور مهم قرآن كريم به اهل ايمان خواند و

گزارش

گفت :صبر فردي عبارت از عمل به احكام شرعي
است اما صبر اجتماعي يعني همكاري مؤمنان با
هم در مقابل مشكالتي كه در داخل و يا از خارج
براي جامعه اســامي بهوجود ميآيد و نسخه
قرآني براي سربلند بيرون آمدن از اين سختيها،
رسيدگي به محرومان و اميد دادن به يكديگر با
بيان دســتاوردها و پيشرفتهاست .همچنين
در اين مراســم ،حجتاالسالم واضحي به ذكر
مصيبت و مقتلخواني پرداخت.
اين مراسم تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

آخرين تير آمريكا به برجام خطا رفت

نامه وزير بهداشت به رهبر انقالب

دکتر سعید نمکی وزير بهداشــت در نامه ای
به رهبــر معظم انقالب اســامی ضمن عرض
تسلیت ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان،
حضرت اباعبداهلل الحســین(ع) و یاران باوفای
ایشــان تصریح کرد :صمیمانه مراتب قدردانی
و ســپاس بیکران خــود و همــه همکارانم را
خدمت حضرتعالی که در برگزاری مراسم عزای
حسینی ،نمادین و همچون همیشه درس آموز
و اسطوره وار عمل فرمودید تقدیم می دارم.

عالم در عزاي حسين

ع

ميليونها عزادار حسيني در ايران و ديگر كشورهاي دنيا
مراسم عزاداري شهادت آقا اباعبداهلل را بهجا آوردند
در كشمير مراسم عزاداري با خشونت پليس همراه شد
در لبنان و بحرين سيدحسن نصراهلل و شيخ عيسي قاسم از
رهبران عربي خواستند با درس گرفتن از سيره امام حسين(ع)
دست از سازش با رژيم صهيونيستي بردارند

نداي لبيك يا حسين در كربال

گزينه مكتب كربال روشن است :هيهات من الذله

دبيركل حزباهلل لبنان يكشــنبه در ســخناني به
مناسبت عاشوراي حسيني با بيان اينكه جنگ يمن،
جنگي آمريكايي است ،گفت :ما مخالفت قاطع خود
را با رژيم غاصب صهيونيستي اعالم ميكنيم؛ حتي
اگر همه جهان اين رژيم را به رســميت بشناســند.
سيدحســن نصراهلل ،دبيركل حزباهلل لبنان در اين
سخنان ضمن تسليت به مناسبت عاشوراي حسيني
گفت :هرگاه باطل حاكم شــود و حق غريب و بلكه
متهم شود ،آن جاست كه از همه مومنين و آزادگان
توقع ميرود كه دست به اعتراض بزنند؛ اعتراضي كه
ممكن است تا پاي شهادت هم بكشد.گزينه مكتب
كربال روشن اســت :هيهات من الذله .وي گفت كه
ملتهاي منطقه خواهان زندگي آزادانه و عزتمندانه در
كشورهايشان با همه منابع و ثروتهاي ملي هستند و
ميخواهند در كشوري با حاكميت كه مقابل هژموني
آمريكا و غارت منابعشان ميايســتد زندگي كنند.
ما ملتي عاشورايي هســتيم و هيچگاه زير بار ظلم و
خواســتههاي ظالمانه نميرويم .ما كنار مبارزان و
مجاهدان با اشغالگري در فلسطين ،قدس و لبنان و هر
سرزمين عربي اشغال شدهاي ميمانيم .محور مقاومت
نماد حق عليه باطلي است كه نماينده آن آمريكاست
و يكي از شاخصهاي مهم در قدرت محور مقاومت
رويارويي با جنگ جهاني كه سالها پيش آغاز شده
و پيروزي در اين جنگ است .همانطور كه ما و ايران
در سالهاي اخير در لبنان ،فلسطين ،سوريه و عراق
و يمن پيروز شدهايم در آينده هم پيروز ميشويم.
نصراهلل در مخالفت با هرگونه ســازش و عاديسازي
روابط با اســرائيل گفت :ما مخالفت قاطع خود را با

رژيم غاصب صهيونيستي اعالم ميكنيم ،حتي اگر
همه جهان اين رژيم را به رســميت بشناسند .ما با
ي روابط با اسرائيل مخالفيم
همه اشكال عاديســاز 
و بار ديگر بــر موضعمان در مخالفــت و محكوميت
موضع رهبران امارات و تصميماتشــان در اينباره
تأكيد ميكنيم .اسرائيل حتي آبروي مقامات امارات
را هــم حفظ نكــرد .كاري كه امــارات كرد خدمت
مجاني به ترامــپ در بدترين روزهاي سياســياش
و خدمتي رايگان بــه بنيامين نتانياهــو در بدترين
دوران سياسياش است .اسرائيليها حتي توجيهات
اماراتيها براي توافق عاديسازي روابط را هم تأييد
ي دروغشان را فاش
نكردند و در همان روز عاديساز 
كردند.
مبارزه عليه سازش با اسرائيل

رهبر شــيعيان بحرين هم در ســخناني مبــارزه با
عاديســازي روابط با رژيم صهيونيســتي را نمونه
مبارزه امام حسين(ع) عليه حكومت يزيد دانست و
گفت :امت اسالمي امروزه پيشروي يك امتحان قرار
دارد .براســاس گزارش فارس ،شيخ عيسي قاسم در
سخناني به مناسبت شب عاشوراي حسيني ،گفت كه
اگر دنبالهرو امام حسين (ع) هستيم ،بايد عليه سازش
و صهيونيســتها برخيزيم .او گفت« :حسين(ع) از
ســازش با يزيد خودداري و بر ظلم او شوريد و كسي
كه در جبهه حسين(ع) است بايد در جنگ با يهود و
سازش حضور يابد».
شيخ عيسي قاسم درخصوص اوضاع بحرين نيز گفت
كه در اين كشور هرساله نبرد يكجانب ه و سياسي عليه
منبر امام حسين برپا ميشــود و به امام حسين(ع)
ميگوييم كه ما با شماييم نه با دشمنانتان .او تأكيد
كرد« :سخن شيعه و سني نيســت ،نبرد ديروز نبرد
امروز نيز اســت و چيزي تغيير نيافتــه و گروهي با
كردارشان به بهشت و گروهي به جهنم رفتند و امروزه
هم ما در برابر يــك امتحان قرار داريــم ».اين عالم
بحريني همچنين گفت كه اتبــاع يزيد و حاميانش
امروز نيز همان منــش و راه را در پيش گرفته و هر
شــخصي كه در راه تغيير شــرايط هزينه ميكند و
اخالص به خرج ميدهد را ترور معنوي ميكنند.

در كربال نداي لبيك يا حسين در بارگاه مطهر امام حسين (ع) به آسمان برخاست.

نخستين گردهمايي برجاميها پس از كرونا

در كشمير مراسم عزاداري با هجوم پليس به عزاداران به خشونت كشيده شد.

درحاليكه دولت آمريكا تالشهاي خود را براي نابودي برجام تشديد كرده،
شهر وين پايتخت اتريش ۱۱شهريور ميزبان نشست كميسيون مشترك
برجام با حضور هيأتهاي ايران و ( 4+1آلمان ،فرانســه ،روســيه ،چين و
انگليس) و هماهنگكننده اتحاديه اروپاست و آنگونه كه پيش از اين هم
اعالم شده بود سيدعباس عراقچي ،معاون سياسي وزير امور خارجه ايران و
هلگا اشميد ،معاون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا رياست اين دور از
نشست را برعهده دارند .مردادماه سالجاري ريابكوف ،معاون وزير خارجه
روسيه از احتمال برگزاري كميســيون مشترك برجام بهطور حضوري در
آينده نزديك خبر داده بود.

تشكر رئيس دولت و وزير كشور از عزاداران حسيني

مكث

آيينهاي ويژه دهمين روز محرم در كربالي معلي و
ديگر عتبات مقدسه و شهرهاي مختلف عراق نيز با
حضور هزاران زائر داغدار حسيني برگزار شد .در اين
مراسم يكي از مقتل خوانان داستان كامل روز عاشورا
را براي عزاداران خواند و با پايان مقتل خواني ،عزاداران
تا اذان ظهر شــروع به عزاداري كردند .اين مراسم با
اقامه نماز جماعت ظهر و عصــر ادامه يافت .پيشتر
وزارت بهداشت عراق با صدور بيانيهاي اعالم كرده بود
كه عزاداران حسيني ميتوانند با رعايت پروتكلهاي
بهداشتي به عزاداري در كربالي معلي بپردازند .مراسم
«ركضه طويرج» نيز بعد از ظهر روز يكشنبه در ميان
تدابير شديد امنيتي و با رعايت پروتكلهاي بهداشتي
برگزار شد.
به گزارش تسنيم« ،ركضه طويرج» يكي از بزرگترين
تجمعات بشري در دنياســت كه ساالنه هنگام ظهر
عاشوراي محرم به مناسبت شهادت امام حسين(ع) و
ياران و اصحابش برگزار ميشود .عزاداران پس از اقامه
نماز ظهر از منطقه «قنطره الســام» واقع در شرق
شهر به سمت بارگاه امام حســين(ع) به شكل فوج
فوج درحاليكه لبيك يا حسين و ياحسين ،ياحسين
سر ميدهند به نشانه لبيك به نداي امام حسين(ع)
در روز عاشورا و هنگامي كه تنها و بيياور شد ،فرمود:
«آيا كسي نيست مرا ياري كند» ،ميروند .درباره اين
آيين ويژه مردم عراق روايتهاي مختلفي وجود دارد
و برخي آن را مرتبط با حادثه عاشــوراي 61هجري
ميدانند كه بخشي از انصار اباعبداهلل الحسين(ع) از
قبيله بني اسد نتوانســتند به موقع خود را به معركه
عاشورا برسانند .سايت رسمي عتبه حسيني درباره
تاريخچه اين مراســم عاشورايي نوشــته است كه
عزاداران در پاســخ به نداي «هل مــن ناصر» امام
حسين(ع) در ظهر عاشوراي محرم سال 61هجري

حملهنظاميانهنديبه عزادارانحسينيدر كشمير

دســتههاي عزاداري اما در كشمير با حمله سنگين
نظاميان هندي مواجه شدند .مردم مسلمان كشمير
همزمان با تاسوعا و عاشوراي حسيني اقدام به برپايي
دستههاي عزاداري در خيابانهاي شهرهاي مختلف
كردند .نظاميان هندي ضمن يورش به دســتههاي
عزاداري اقدام به ضرب و شتم شديد مردم مسلمان
كشمير كرده و دهها نفر را مجروح كردند .هند ضمن
اعالم حكومت نظامي برپايي دســتههاي عزاداري
حسيني در كشــمير را ممنوع كرده بود ،ولي مردم
مسلمان كشــمير با شكســتن حكومت نظامي به
عزاداري پرداختند .مردم كشــمير در اين خصوص
اعالم كردند؛ بهدليل شــيوع بيمــاري كرونا امكان
عزاداري در داخل خانهها و حســينيهها وجود ندارد
و نظاميان هندي نيز هرگونه تحركي خارج از منازل
را بهشدت ســركوب ميكنند .هند از يك سال قبل
ضمن لغو خودمختاري كشمير تالش كرده بهصورت
يكطرفه كشمير را بخشي از خاك خود قلمداد كند كه
با مخالفت مردم كشمير و بسياري از كشورهاي جهان
مواجه شده است .نظاميان هندي طي 30سال اخير
بيش از 100هزار مسلمان كشميري را كشته و باعث
مفقود االثر شدن 10هزار نفر ديگر شدهاند.

عكس :خبرگزاري مهر

شهرها و روستاهاي ايران امسال نيز با
محرم
برپايي مجالــس روضه و عــزاداري،
تاســوعا و عاشــوراي حســيني
۱۴4۲قمري را به سوگ نشستند .اين مراسم اگرچه با
شكل و شمايل متفاوتي نسبت به سالهاي گذشته
برگزار شد ،اما عزاداران شــور و شعور حسيني را در
عزاداريهاي توأم با رعايت پروتكلهاي بهداشــتي
بيماري كرونا به نمايش گذاشتند .دستهجات عزاداري
جاي خود را به تجمع منظم و فاصلهگذاري شده مردم
در فضاي باز مساجد ،حسينيهها و اماكن مذهبي داده
بودند و هيئتهاي مذهبي بيشــترين بهره را براي
برپايي جلسات روضه آنالين خود بردند .گذرگاهها،
ميدانها و معابر روباز خيابانها امسال ميزبان اصلي
تجمعات عاشورايي مردم بودند.
عزاداران حســيني همزمان با ظهر عاشــورا و بانگ
اذان ،نماز ظهــر عاشــورا را به تاســي از اباعبداهلل
الحســين(ع) ،اقامه كردند .نماز امسال ظهر عاشورا
در فضاي بــاز برگزار شــد و در تهــران حرم مطهر
حضرت عبدالعظيم(ع) ،ميدان امام حسين(ع) و ساير
مكانهاي تعيين شده از سوي ادارات تبليغات اسالمي
ميزبان نمازگزاران بود .صفوف فاصلهگذاري شــده
نمازگزاران تصاوير كمنظير اين عزاداريها بودند .نماز
ظهر عاشوراي امسال در مشهد نيز به امامت آيتاهلل
احمد علمالهدي ،نماينده ولي فقيه در خراسان رضوي
و با رعايت فاصله اجتماعي و پروتكلهاي بهداشتي در
صحنهاي مختلف حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) و
خيابانهاي منتهي به حرم اقامه شد .نذورات تاسوعا
و عاشوراي حســيني نيز عمدتا در قالب كمكهاي
نقدي به مناطق محروم و نيازمندان در سراسر كشور
اختصاص يافتند.

قمري ،شعار «لبيك يا حسين(ع)» سر ميدهند.
هزاران نفر از مردم يمن نيز به مناســبت فرا رسيدن
عاشوراي حسيني(ع) در استانهاي صنعاء و صعده
تجمع كردنــد .شــركتكنندگان در ايــن تجمع
حسيني(ع) با در دست داشــتن پالكاردهايي شعار
«هيهات منا الذله» را ســر دادند .يمنيها همچنين
اعالم كردند كه عزم و اراده خود براي تداوم مقاومت در
برابر متجاوزان را از عاشورا الهام ميگيرند .در نيجريه
نيز مراســم عزاداري با حمله پليس بــه عزاداران به
خشونت كشيده شد.

آمريكا پس از نااميدي از بازگرداندن تحريمهاي تسليحاتي ايران از طرف
شوراي امنيت سازمان ملل به سراغ گزينه نهايي خود رفته تا با يك تفسير
خودسرانه از قطعنامه 2231شوراي امنيت ،تحريمهاي ايران را احيا كند؛
اقدامي كه حتي جان بولتون مشاور سابق امنيت ملي آمريكا آن را احمقانه
خوانده است .مايك پمپئو ،وزير خارجه آمريكا در يك توييت نوشت :هفته
گذشــته ،اياالت متحده آمريكا روند ۳۰روزه را فعال كرد تا تقريبا همه
تحريمهاي سازمان ملل عليه ايران بازيابي شود.
وي در ادامه مدعي شد كه پس از آنكه شوراي امنيت نتوانسته ماموريت
خود براي حفظ صلح و امنيت بينالمللــي را تأييد كند ،اين تحريمها از
نيمهشب به وقت گرينويچ در تاريخ ۲۰سپتامبر (۳۰شهريور) بازميگردد.
به ادعاي او،اگر هريك از اعضاي شوراي امنيت قطعنامهاي براي تمديد
تعليق تحريمها ارائه بدهد ،اياالت متحده با آن مخالفت خواهد كرد .اگر
هيچ قطعنامهاي ارائه نشود ،تحريمها عليه ايران در ۲۰سپتامبر باز خواهد
گشت .اين چگونگي عملكرد قطعنامه ۲۲۳۱است.
ادعاي پمپئو در حالي اســت كه آمريكا حتي مسير شكلي مكانيسم حل
اختالف در برجام و قطعنامه 2231شوراي امنيت را هم طي نكرده ،چون
براساس اين 2ســند اگر طرفي مدعي نقض تعهدات از سوي ايران شود
ميبايست با حســن نيت براي حل اختالف تالش كرده و به شوراي حل
اختالف برجام مراجعه كند و درصــورت باقيماندن اختالف در يك بازه
زماني مشخص جلسه وزيران خارجه تشكيل و سپس موضوع به شوراي
امنيت ارجاع شود اما آمريكا با خروج از برجام تنها ناقض اين توافق به اذعان
جامعه بينالمللي و اعضاي برجام بوده است؛ بنابراين اساسا امكان استفاده
آمريكا از مكانيسم حل اختالف برجام وجود نداشته است.
مهمترين علت تكاپــو و تقالي آمريكا د ر ماههاي اخير نزديكشــدن به
27مهرماه موعد لغو تحريم تسليحاتي ايران براساس برجام است .آمريكا
براي جلوگيري از اين رخداد ،ماه گذشــته قطعنامه تمديد تحريمهاي
تسليحاتي ايران را به شوراي امنيت برد اما از 15رأي تنها موفق به جلب
رأي كشور دومينيكن شــد؛ با اين حال تالش كرد با ادعاي عضويت در
برجام ،مكانيسم ماشه را فعال كند كه البته شكايت اين كشور به شوراي
امنيت با بياعتنايي 13عضو شــورا مواجه شــد و بهرغم اين شكست در
تالش است رأســا اعالم كند كه تحريمهاي ايران بازگشته؛ موضوعي كه
اگر بهعنوان يك قطعنامه يا مصوبه از سوي شــوراي امنيت تأييد نشود
شكستي فاحش در كارنامه ديپلماسي دولت آمريكا به ثبت خواهد رسيد،
چون كشــورهاي جهان براي اجراي قطعنامههاي بينالمللي مصوبات
شوراي امنيت كه در وبسايت اين سازمان قرار ميگيرند را محل مراجعه
قرار ميدهند.
در همين رابطه محمدجواد ظريف ،وزير خارجه كشورمان روز جمعه در
توييتي سعي كرد خروج آمريكا از برجام را با يك مثال عيني نشان دهد.
او نوشت :روشن است كه آنها نه فهمي نســبت به «حقوق» دارند و نه از
ملل متحد چيزي ميدانند .شايد اين يك مثال براي آنها روشن كند :شما
ســال ۲۰۱۸از برجام طالق گرفتيد ،قرار داشتن نام شما در سند ازدواج
بيمعناست .سعيد خطيبزاده ،ســخنگوي وزارت خارجه ايران هم به
تویيت وزير خارجه آمريكا واكنشي توييتري نشان داد و نوشت۱۳ :عضو
شوراي امنيت ،ازجمله رئيس شورا اعالم كردهاند آمريكا بهدليل آنكه عضو
برجا م نيست ،از اساس هيچ جايگاه قانوني ندارد تا بتواند به قطعنامه۲۲۳۱
متوسل شود .عقربههاي ساعت فقط در جهان خيالي موازي پمپئو حركت
ميكنند .اين امر وقتي اتفاق ميافتد كه يك استاد سابق جاسوسي ،رهبر
دستگاه ديپلماسي اياالت متحده ميشود.
مجيد تختروانچــي ،نماينده دائم ايران در ســازمان ملل متحد هم در
توييتي نوشــت :تحقير حقوق بينالملل توســط آمريكا به حد جديدي
رسيده است .آمريكا ناقض برجام و قطعنامه ٢٢٣١شوراي امنيت سازمان
ملل متحد است ،به عمد قطعنامه ٢٢٣١را تفسير غلط ميكند و اعضاي
سازمان ملل -اعم از نزديكترين متحدانش -را بهخاطر مقابله با زورگویي،
تهديد ميكند .يكجانبهگرايي آمريكا ســازمان ملل را تضعيف ميكند.
اقتدار شوراي امنيت در خطر است.
با اين حال ديروز رسانهها گزارش دادند كه تروئيكاي اروپايي مذاكراتي
با واشنگتن درباره ســناريوهاي پس از بازگشت مفروض تحريمها عليه
ايران داشتهاند .در اين رابطه يك ديپلمات اروپايي گفته است :ما به آنها
ميگوييم اينكه شما در مكانيسمماشه (بازگرداندن تحريمها عليه ايران)
موفق شويد هيچ اهميتي نخواهد داشت ،چون روسيه و چين آن را ناديده
خواهند گرفت و شما درنهايت با وضعيت فروش سالح به ايران از يك طرف
و گامهاي هستهاي اين كشور از طرف ديگر مواجه ميشويد.
درخواست فعالكردن مكانيسم ماشه نه فقط توسط اعضاي برجام بلكه
در داخل آمريكا و از جانب يكي از كليديترين اعضاي تيم سابق ترامپ
هم مورد تمسخر قرار گرفته اســت ،جان بولتون ،مشاور پيشين امنيت
ملي آمريكا روز جمعه درخصوص كليد زدن مكانيسم ماشه به خبرگزاري
آسوشــيتدپرس گفت :درسي كه از اين مســئله ميگيريم اين است كه
اياالت متحده به اينكه براي حمايت از اصولمان بهتنهايي در سازمان ملل
ايستاده ،مفتخر است .ما حداقل بايد اينكار را هوشمندانه انجام دهيم؛ نه
اينكه خودمان را احمق جلوه دهيم.

رئيسجمهور بهعنوان رئيس ستاد ملي مقابله با كرونا در گفتوگو با وزراي كشور و بهداشت ،از رعايت دقيق دستورالعملهاي بهداشتي توسط متوليان
هيئات ،وعاظ ،مداحان و عزاداران اباعبداهلل الحسين(ع) در ايام ســپري شده ازماه محرم ،بهويژه در شبهاي تاســوعا و عاشورا كه در گزارش دكتر
رحمانيفضلي و دكتر نمكي بهعنوان روساي كميتههاي امنيتي و بهداشتي ستاد ملي مقابله با كرونا انعكاس يافته بود ،ابراز خرسندي و قدرداني كرد.
براساس گزارش پايگاه اطالعرساني رياستجمهوري ،حسن روحاني در گفتوگو با سعيد نمكي با اشاره به اخباري درخصوص دستيابي برخي كشورها به
واكسن كرونا ،دستور داد هر چه سريعتر اقدامات الزم براي خريد اين واكسن و انجام مراحل آزمايشي و تشخيصي معمول انجام شود تا درصورت امكان
هر چه سريعتر اقدامات مؤثر در اين زمينه در كشور آغاز شود .او در عين حال تأكيد كرد :با توجه به گستردگي موج دوم شيوع بيماري كوويد ،19 -وزارت
بهداشت ،بايد تمهيدات الزم براي جلوگيري از خستگي و فرسودگي كادر درماني كشور را فراهم كرده و درصورت لزوم نسبت به آموزش سريعتر نيروهاي
جديد و جايگزيني آنان ،اقدامات الزم را انجام دهد .وزير كشور كه مجري اصلي دستورالعملهاي ستاد ملي كرونا در عزاداريهاي امسال محرم بود ،در
پيامي از عزاداران حسيني بهخاطر رعايت اين پروتكلها تشكر كرد.
براساس گزارش پايگاه اطالعرساني وزارت كشور ،عبدالرضا رحمانيفضلي در بخشي از اين پيام جهان امروز را نيازمند انديشه عاشورايي دانست كه سعادت،
رفاه و آسايش انسان را در پناه عزت و كرامت و سربلندي او آسان ميكند و در ادامه اين پيام نوشت :ضمن تسليت اين ايام سوگواري حضرت سيدالشهدا(ع)
به بقيهاهلل االعظم(عج) و رهبر معظم انقالب و همه آزاديخواهان جهان و هموطنان عزيز از همه زنان و مردان ميهن اسالمي كه به نداي فراخوان رهبر فرزانه
و رئيسجمهور محترم و ساير علماي اسالم و كارشناسان در رعايت پروتكلهاي بهداشــتي لبيك گفته و عمق حماسه واقع بينانه حسيني را به نمايش
گذاشتند تشكر كرده و از خداوند متعال عزت و عافيت ايران اسالمي در ظل توجهات حضرت حق تعالي را خواستارم.

عكس
خبر

رئیس قوه قضاییه ،رئیس مجلس و فرمانده کل سپاه در
مراسم ســوگواری سرور و ساالر شــهيدان و ياران
باوفايش شرکت کردند.
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نگاه
خوشا به حالمان كه زير پرچم حسينيم

شهر

دوشنبه10شهریور  99شماره8025

تهران همه حسينيه بود

3هزار اجرا و 25عنوان برنامه در «جلوه های سوگ»

عليرضا فاطميانپور ،معاون فرهنگي ســازمان
فرهنگي هنري شهرداري تهران
در طراحي برنامههاي امسالماه محرم،
تهران مانند همه شــهرهاي كشور
درگير يك موضوع اساسي بود .شيوع
كرونا وضعيت عجيبي را ايجاد كرده بود و ميبايست
عالوه بر اينكه محرم و صفر را پاس ميداشتيم ،الزم
بود شعائر حسيني با رعايت پروتكلها براي حفظ
جان مردم طراحي شود .به همين جهت تالش كرديم
در طراحي برنامهها همانطور كه مقام معظم رهبري
برآن تأكيد داشتند ،رعايت پروتكلهاي بهداشتي
بهعنوان يكي از مولفههاي اصلي مدنظر قرار گیرد.
ضمن اينكه بايد مراسم سوگواري امام حسين(ع) با
رعايــت فاصلهگــذاري اجتماعــي و همــه
دستورالعملهاي بهداشتي برگزار ميشد و نگه
داشتن پرچم سيدالشهدا (ع) در اين ميان اهميت
زيادي داشــت .طراحي و جمع كــردن همه اين
اقدامات در كنار هم كمي كار را دشوار ميكرد اما به
لطف خدا عاشوراي حسيني ،اتفاق خوب و مطلوبي
را در سطح شهر شــاهد بوديم .باتوجه به شرايط
ويژهاي كه امسال بهخاطر شيوع بيماري كرونا با آن
مواجه بوديم ،براساس تصميمي كه در شهرداري
تهران اتخاذ شد ،بيش از  30نقطه از مراكز سازمان
را در اختيار تكايــا قرار داديم و ســعي كرديم
متقاضيان و گردانندگان هيأتهاي عزاداري امام
حســين(ع) را هم در حوزه تجهيز و هم در توزيع

حامد فوقاني

دبير گروه شهري

پايش لحظهاي برج طغرل
معاون هماهنگــي امور عمراني اســتانداري تهران با تشــريح روند
بازآفريني شهري در ســطح شهرســتان ري به بازآفريني محدوده
برج طغرل اشــاره كرد و افزود :وضعيت برج طغــرل از طريق نصب
سنسورهاي زاويه سنج بهصورت مداوم پايش خواهد شد.
بهگزارش همشهري ،محمد تقيزاده با بيان اينكه بيش از ۵۷درصد
مصوبات ســتاد بازآفريني در اســتان تهران عملياتي شــده است،
گفت :هماكنون راهبرد ســتاد بازآفريني در شهرستان ري بهعنوان
تاريخيترين منطقه اســتان تهران توجه به حفــظ بافت تاريخي و
مذهبي اين محدوده است .در حقيقت موضوع بازآفريني در شهرستان
ري با محوريت ساماندهي بافت فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت
عبدالعظيم(ع) در حال پيگيري اســت كه البته اعتبارات تخصيص
يافته براي اين موضوع كافي نيست .بازسازي آتشكده ري ،برج طغرل
و برج نقاره خانه نيز نيازمند تخصيص اعتبار است .او در تشريح اقدامات
حوزه بازآفريني شهري در ساير شهرستانهاي استان تهران ،اظهار
كرد :حرايم اطراف كاروانسراي حاج كمال در رباط كريم ،ظرف يكماه
بايد تعيين تكليف شود.

معرفي برگزيدگان مسابقه بازآفريني
كارخانه سيمان
برگزيدگان مســابقه بازآفريني كارخانه ســيمان معرفي شدند .به
گزارش پايگاه خبري شهر« ،مسابقه بينالمللي ايدههايي براي انطباق
كاربري و باز آفريني كارخانه ســيمان ري» با ثبتنام ۲۵۴گروه آغاز
شد و درنهايت ۵۰گروه آثار و مدارك خود را تا پايان مرداد ۱۳۹۶به
دبيرخانه مسابقه ارائه كردند .رتبه اول اين مسابقه به گروه حقيقي با
سرگروهي آقاي حميد ناصر خاكي و رتبه دوم به گروه حقوقي با عنوان
شركت مهندسان مشاور رسيد و گروه حقيقي با سرگروهي آقاي نويد
فالحت نيز رتبه سوم مسابقه را بهدست آورد.

اقالم بهداشــتي و رعايت پروتكلهاي بهداشتي
كمك كنيــم .يكي از بارزتريــن برنامهها در اين
30نقطه از پايتخت ،سوگواري در ميدان آييني امام
حسين بود كه در10شب گذشته برنامههاي متناسب
با اين روزها برگزار و از استقبال زيادي برخوردار
شده است .در عين حال ميدان امام حسين ،جزو
مراكــزي در تهران اســت كه بــا رعايت دقيق
پروتكلهاي بهداشتي و با اجتماع عظيم سوگواران
حضرت سيدالشهدا همراه بوده است.
يكي ديگر از طرحهاي شاخص متناسب با ايامماه
محرم ،طرح «علمدار» بود كه براساس آن ،سردر
منــازل و كوچههاي مناطــق 22گانه پرچمهاي
سيدالشهدا با كمك اوقاف توليد و نصب شد.طرح
«بلندا» يا همان طرح چهارپايــه خواني از ديگر
برنامههاي شــاخص ســازمان فرهنگي و هنري
شهرداري تهران در روزهاي گذشته بود كه قبال
هم برگزار ميشد اما به جهت محدوديتهاي شيوع
كرونا ،اين كار را از اول محرم شروع كرديم و تا آخر
محرم همچنان ادامه دارد .ايــن طرح بهصورت
ويژه در تاســوعا و عاشــورا در كوچهها و برخي
بقاع متبركه برگزار شد .ضمن اينكه مراسم تعزيه
خواني و مراســم نقالي و پرده خواني در 12نقطه
شــهر تهران هم از برنامههاي مهم اين روزها بود
كه در تاســوعا و عاشــورا بهصورت ويژه برگزار
شــد« .ني ناله» ديگر برنامهاي بود كه در 10نقطه
شهر با اجراي موسيقيهاي آييني متناسب با ايام

توزيع بيش از ۱۵هزار ماسك در روز عاشورا

عكس :همشهري /حامد خورشيدي

كاربري در اينســتاگرامش نوشــت« :امسال
آنهايي روسياه شــدند كه ميگفتند خواهيم
ديد چطور دستههاي عزاداري همه نكات سالمتي و بهداشتي را زيرپا
ميگذارند تا كمر كادر درمان بشــكند »...كاربري ديگر هم كامنت
گذاشت« :قربان كادر درمان كه 6ماه و اندي است ،يكنفس پاي كار
ايســتاده؛ اما كجاي كار ميلنگد اگر عزاداري در فضاي باز با فاصله و
ماسك و ضدعفوني همراه باشد؟» در مرور پستهاي صفحات مجازي
ِ
جمعيت تكاياي
بودم دلم گرفت و پَر كشيد براي عزاداريهاي مملو از
چيذر ،تجريش ،حصاربوعلي ،نياوران ،جماران ،سوهانك و رستمآباد.
اما دلم شكســت؛ از مطلبي پايينتــر در اينســتاگرام؛ مطلب يك
خبرگزاري كه از نخستين روز محرم ،انگار چشمانش را روي زحمات
هيئتها ،شــهرداري و نيروي انتظامي براي برپايي مراسم و آگاهي
مردمي كه خودشان پاي كارند تا همهچيز به بهترين شكل برگزار شود
بسته و تأكيدش را بر دير سياهپوش شدن شهر تهران گذاشته است.
دهه نخست ماه محرم گذشت؛ آنچه نمايان بود اينكه بيترديد كرونا
در ميان تأثيراتش بر سبك زندگي شــهروندان ،روي آيين مذهبي
و سنتي هم نقش داشته است .در اين بين ،ســؤال اينجاست كه آيا
تأثيرات منفي بوده؟ بدون اغراق ميتوان گفت شاهد اقداماتي بودهايم
كه حتي به بهتر شدن ســبك عزاداريها هم انجاميده است .بهطور
ميانگين طي دهه نخست محرم در سالهاي گذشته ،بيش از 2هزار
كيلوگرم پسماند ظروف پالستيكي و يكبار مصرف از سطح شهر تهران
جمعآوري ميشده است .امسال اما خبر چنداني از ظروف پالستيكي
نبود .اگرچه نبايد فراموش كرد كه در محرم 1442(1399ه.ق) نذر
غذا چندان در كار نبود و بالطبع استفاده از ظروف پالستيكي هم به
حداقل ممكن رسيد .در عين حال اين مسئله تكميلكننده پويشهاي
فرهنگي سال پيش با عناوين «نذر_سبز_محرم»« ،محرم_ياران» و
«ياران_محيطزيست» شد؛ پويشهايي كه توجه شهروندان عزادار
را به استفاده كمتر از ظروف يكبار مصرف و رها نكردن پسماندهاي
خشــك در معابر جلب ميكرد .البته كه در مراسم حسيني امسال
تاكنون ،اولويت سالمتي عزاداران بوده است .بهگونهاي كه بلوغ فكري
عزاداران حسيني كامال مشهود بود و كمتر تصويري ديده ميشد كه
در آن ماسك استفادهشده در معابر شهر رها شده باشد.
نكته ديگر امسال را ميتوان نذرهايي دانست كه به جايي مناسبتر از
هرسال روانه شدند؛ درست مثل نذر ماسك كه با همراهي مردم ،باعث
شد تا جدا از ميليونها ماســكي كه نذر هيئتها و تكايا شد ،هزاران
ماســك نيز در اختيار گرمخانهها و افراد كمبرخــوردار قرار گرفت.
واقعيت آن است كه در تاسوعا و عاشــوراي امسال نذرها متناسب با
شرايط جهتدهي شــد؛ نذورات به جاي آنكه بيبرنامه توزيع شوند،
راهشان به سوي كساني باز شد كه در شرايط دشوار اقتصادي احتياج
بيشتري به نيمنگاههاي خيرانه دارند .اينكه دستكم 20سازمان مردم
نهاد در روز عاشورا در قالب  ۴گروه در  ۴منطقه دره فرحزاد ،روستاهاي
شــهرري ،كورههاي آجرپزي اســماعيلآباد منطقه  ۱۸و كورههاي
آجرپزي منطقه  ۱۹بين نيازمندان اقالم بهداشــتي ،ماسك و مواد
غذايي بستهبنديشده توزيع كردند بيشك حاصل تغيير رويكردي
صحيح اســت .از ســوي ديگر در روزگاري كه چرخ توليد به سختي
ميچرخد ،تهيه و دوخت پارچههاي سياه و منقش به اشعار حسيني،
به توليدكنندگان داخلي سپرده شد .و البته شــايد يكي از داليل با
تأخير سياهپوش شدن برخي از نقاط پايتخت مشكالت تهيه و توليد
پارچههاي سياه بوده است .بماند در محرم امسال پويش «با ياد تو»
براي دعوت شهروندان به انجام كارهاي خير و مؤثر با نام سيدالشهدا،
برپايي 50موكب سالمتي و اجراي «كوچههاي حسيني» در تمامي
محالت تهران براي تجهيز خودروها به بلندگو و ذكر مصيبت از طريق
آنها در آستانه غروب نيز از سوي شهرداري در دستور كار قرار گرفت.
اما جاي بسي تأسف دارد وقتي همه ملت ايران زير پرچم حسين(ع)
همدل ميشــوند و عــزاداري ميكنند ،برخــي از رســانهها نگاه
سياســي تخريبي را به جاي همراهي در برگزاري مراســم عزاداري
اباعبداهللالحسين(ع) ،ارجح دانستهاند .با وجود اين ،شور و احساسي كه
نسبت به امام حسين(ع) و ياران باوفايش در دلها وجود دارد ،بازهم
به خوبي ديده شد و آيينها همراه با عقالنيت متناسب با شرايط ،برپا
شدند .در يككالم بايد گفت« :شــكر خدا كه بر سر اين كوچه پرچم
حسين است /خوشا به حال دلي كه عشقش حسين است»

محمد سرابي ،مجيد جباري

خبرنگار

محرم امســال به يادماندني خواهد شد.
گزار ش شهر سياهپوش و شهروندان عزادار بودند
اما بيماري كرونا بر آيينهاي عاشورايي
تأثير گذاشته بود .مراسم برگزار ميشد ولي كساني كه
نگران حفظ ســامتي خود و ديگــران بودند فاصله
اجتماعي را حفظ ميكردند.
بخشــي از آيينها به فضاي مجازي منتقل شد و
قسمتي از مراسم هيأتها با فاصلهگذاري و استفاده
از ماســك به اجرا در آمد .با هشــدارهاي متعدد
ســتاد ملي مقابله با كرونا درباره انتشار بيماري و
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با همكاري سازمانهاي مردم نهاد و حضور اعضاي شوراي شهر ،بيش از 15هزار
ماسك و ديگر اقالم بهداشتي بين خانوادههاي كم درآمد در برخي محالت شهر
تهران توزيع شد .رئيس ستاد توان افزايي و حمايت از فعاليت سازمانهاي مردم
نهاد شهر تهران گفت :همه ساله در ايام محرم شاهد آن هستيم كه ميليونها نفر از عاشقان
امام حســين(ع) و اهلبيت پيامبر(ص) با حضور در تكايا ،هيأتها و مساجد به عزاداري
ميپردازند .در اين ميان ،مردم نيز نذور خود را در ايستگاههاي صلواتي و هيأتها و منازل
و ...توزيع ميكردند .اما امسال شيوع كرونا اوضاع را متفاوتتر از سالهاي قبل كرده است.
حجت نظري ،يادآوري كرد :نذر امسال ما نذر سالمت و نذر ماسك است .نذر سالمت ،پويشي
بود كه اتفاقا بارها از طرف مردم در مورد آن پيشنهادهایی مطرح شده بود .بر اين باورم كه
عزادار واقعي حضرت سيدالشهدا (ع) نگران سالمتي جامعه هم هست و طبيعي است كه در
اين شرايط ،عدهاي بخواهند نذورات خود را به تهيه ماسك ،اقالم بهداشتي و ...اختصاص
دهند .اين عضو شوراي شــهر تهران افزود :براي اجراي اين طرح نيز با كمك سمنها و
مشاركت سازمان رفاه ،خدمات و مشاركت اجتماعي شهر تهران نقاطي از شهر را كه مواردي
نظير استفاده از ماسك كمتر در آن رعايت شده را شناسايي كرديم.
نظري يادآوري كرد :بيش از ۲۰سمن براي مشــاركت در اين طرح اعالم آمادگي كردند و
با حضور بيش از 50داوطلب ســازمانهاي مردم نهاد شهر تهران ،داوطلبان سازمانهاي
مردم نهاد در قالب ۴گروه در ۴منطقه دره فرحزاد ،روستاهاي شهرري ،كورههاي آجرپزي
اســماعيلآباد منطقه ۱۸و كورههاي آجرپزي منطقه ۱۹اين ماسكها را بين خانوادههاي
نيازمند توزيع كردند .محمدجواد حقشناس ،ناهيد خداكرمي و شهربانو اماني از اعضاي
شوراي شهر تهران نيز در اين پويش حضور داشتند.
در مجاورت كورههاي آجرپزي منطقه دولتخواه بيش از ۳۰۰خانوار با حداقل امكانات ساكن
هستند كه تاكنون در چند مرحله در چندماه اخير ،سازمانهاي مردم نهاد شهر تهران با
همكاري ستاد سمنها اقدام به توزيع بستههاي بهداشتي و كاال در بين آنان كرده است.

محرم توسط گرو ههايي
از طوايف و قوميتهاي
ايران عزيز براي عزاداري
سيدالشهدا برگزار شد
و همچنان ادامه خواهد
داشت؛ اين برنامه هم مورد استقبال شهروندان
قرار گرفت .ويژه برنامه خاص سوگواري آذريهاي
مقيم تهران نيز هرشب در فرهنگسراي خاوران
برگزار ميشود .ضمن اينكه فرهنگسراي رسانه
نيز ميزبان عزاداري ويژه اهل رسانه است .برخي
نقاط ســازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران
هم در اين ايام مکان طبخ غذا بــراي توزيع در
مناطق محروم هســتند .تجمع بانوان زينبي در
ميدان آييني امام حسين و عزاداري ويژه بانوان
در اين ميدان از برنامههاي شاخصي است كه روز
سهشنبه همزمان با سوم امام برگزار ميشود .در
اين روزضمن مراسم سوگواري بانوان و قدرداني
از خانواده شهداي سالمت ،از بانواني كه بهصورت
خودجوش در ايام كرونا بــه خانوادههاي داغدار
كمك كردند تجليل ميشــوند.در مجموع ،ويژه
برنامههاي محرم امسال با عنوان «جلوه سوگ» و
شعار «حسينيهاي به وسعت يك شهر» 25عنوان
برنامه و 3هزار اجرا را شامل ميشود .برنامههايي
كه از سوي ســازمان فرهنگي هنري شهرداري
تهران درماه محرم امسال طراحي شده و برخي از
آنها تاماه صفر ادامه خواهد داشت.

روضههای زنانه در بوستانهای بانوان
مراســم روضههای زنانه همواره بستری برای
حفظ و انتقال پیام عاشــورا بــرای مادران و
کودکان بوده است .امسال که شرایط کرونا اجازه برگزاری
مراسم همیشــگی را نمیداد «زیرآســمان روضه» در
5بوســتان بانوان در مناطــق  ١۵،١۶،١٨،١٩و  ٢٠میزبان
روضههای خانگی زنان شهر بود .شهرداری پیش از این هم
اعالم کرده بود که بوســتانهای بانوان را برای این منظور
اختصاص داده است.

دوريكردن از تجمعــات ،برنامهريزي براي محرم
امســال بهصورت دغدغه عمومي درآمد اما با آغاز
دهه محرم مشخص شد كه هم ميتوان اين مراسم
ديني را برگزار كرد و هم تاجــاي ممكن از انتقال
بيماري جلوگيري كرد .سرانجام در روزهاي تاسوعا
و عاشورا اين تالشها به بار نشست و آيين عزاداري
ساالر شهيدان شــهر را پر كرد .پيش از اين پيروز
حناچي ،شهردار تهران در مراســم اهتزاز پرچم
عزاداري اباعبداهلل در پارك حقاني تهران گفته بود:
«امسال در ايام محرم شــرايط متفاوتي نسبت به
سالهاي گذشــته وجود دارد اما تاريخ نشان داده
است كه در تمامي دورهها و حتي در شرايط بدتر نيز
مراسم عاشورا برپا شده است».

جدول زمانبندی اجرای جلوه سوگ
99/6/1-99/6/7

هفتهاولمحرم

تعزيت
خورشيد

1

ارائه مكان برگزاری
هيئتها

99/6/8-99/6/14

هفتهدوممحرم

99/6/15-99/6/21

هفتهسوممحرم

99/6/1-99/6/7

99/6/22-99/6/28

هفتهاولمحرم

هفتهچهارممحرم

راه نشامن بده 14

دوره آموزشی
كانونی

بلندا

2

چهارپايهخوانی

جلوه سوگ

15

ميدان
امامحسين(ع)

مهر آيني

3

ديدار با خانواده و
روضهخوانی

تعزيت
خورشيد

ياشاسني
حسني (ع)

16

برنامههای
آذریزبان

4

آيين تعزيهخوانی

رثا

17

كنسرت اميد
معنوی

بر مدار
حسني (ع)

5

سوگواره هنری
نوجوانان

كارام جان 18

برنامههای رسانه

نيناله

6

موسيقی عزاداری
اقوام

سلسله موي
دوست

19

محصوالت فضای
مجازی

مسابقه ادبی

پرده عشاق

20

كليپ معرفی
خادمين

بر آستان اشك 7

روايت
شيدايي

پردهخواني
نينوا

8

مسابقه عكس
و فيلم

9

نقالی و پردهخوانی

نوگالن حسيين 10

علمدار

11

مسابقه مداحی
نصب پرچم سردر
خانهها

نشان حسيين 12

شابلوننويسی
روی ماشينها

روضهخوان 13

روضههای خانگی

سطرها

روضهخوان 21

از تكيه دولت تا

ميدان امامحسني(ع) 22

فازمرت مديا

23

آوازهاي حمرم 24

منايشگاه
عاشورايي

25

معرفی  100كتاب و
مسابقه
مستند سهيل
كريمی
كليپ مجازی

آلبوم موسيقی
نمايشگاه آثار
گرافيك و ديجيتال

99/6/8-99/6/14

هفتهدوممحرم

99/6/15-99/6/21

هفتهسوممحرم

99/6/22-99/6/28

هفتهچهارممحرم

4
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نقشه تازه آمريكا براي
دستبرد به داراييهاي ايران

بورس
فرايند پذيرهنويسي صندوق پااليش

معاون حقوقي بانك مركزي :پيگير آزادسازي
1/7ميليارد دالر هستيم

دولت آمريكا در تازهترين سياست خصمانه خود عليه داراييهاي ايران
گزارش درصدد مصادره 1.7ميليارد دالر از پول مردم كشورمان است؛ هرچند
يك مقام بانك مركزي گفته اســت پيگيريهاي حقوقي جدي براي
مقابله با تالشها در قالب طرح دادخواست نزد دادگاههاي آمريكا در جريان است تا
بالغ بر 1.7ميليارد دالر آزاد شود .به گزارش همشهري ،پس از شكست حقوقي دولت
آمريكا در لوكزامبورگ اين بار برخي شهروندان اين كشور به دادگاههاي آمريكايي
پناه بردهاند تا مؤسسه كلير استريم لوكزامبورگ را وادار سازند بالغبر 1.7ميليارد دالر
از داراييهاي ايران را مصادره و به آنها منتقل كند.
سيد اميرحســين طيبي فرد ،معاون حقوقي بانك مركزي درخصوص اخبار انتشار
يافته مبني بر شكايت برخي شكات آمريكايي در نيويورك براي دستيابي به دارايي
اين بانك در بورس آلمان گفت :اين موضوع مربوط بــه اوراق بهادار متعلق به بانك
مركزي ايران اســت كه نزد مؤسسه «كليراســتريم» در لوكزامبورگ باقي مانده و
ارتباطي به كشــور آلمان ندارد .او با بيان اينكه تاكنون آمريكاييها اقدامات قضايي
متعددي را بهمنظور توقيف اين وجوه در لوكزامبورگ انجام دادهاند ،تصريح كرد :با
اقدامات و پيگيريهاي حقوقي متقابل ايران كه طي چند سال اخير با هماهنگي مركز
امور حقوقي بينالمللي رياستجمهوري انجام شده ،آمريكاييها موفق به توقيف و
مصادره آن نشدهاند .وي يادآور شد :هماكنون نيز خواهانهاي آمريكايي با توجه به
شكســتهاي چندباره حقوقي در لوكزامبورگ ،با طرح دادخواست نزد دادگاههاي
آمريكا ،در تالش براي اخذ دستور بهمنظور الزام مؤسسه «كليراستريم» لوكزامبورگ
به انتقال وجوه به آمريكا هســتند كه پيگيريهاي حقوقي جدي براي مقابله با اين
اقدامات نيز در دست انجام است.
معاون حقوقي بانك مركزي در توضيح علت شكســت آمريكاييها در دادگاههاي
لوكزامبورگ گفت :علت اصلي شكســت آمريكاييها در دادگاههاي لوكزامبورگ و
ساير پروندههاي مفتوحه در دادگاههاي اروپا ،توجه به استقالل دارايي بانك مركزي
از دولت و پيروي از قاعده حقوقــي بينالمللي مصونيت قضايي اموال و دارايي بانك
مركزي ايران از اقدامات قضايي و اجرايي بوده و اين امر در رأي دادگاههاي يادشده
مورد تصريح قرار گرفته است.
وي خاطرنشان كرد :بانك مركزي پيگيريهاي حقوقي الزم براي آزادسازي وجوه
يادشده را كه بالغبر 1.7ميليارد دالر است در دست اقدام دارد.
بهگزارش ايســنا ،برخي افراد در آمريكا با اين ادعا كه از اقدامات تروريستي ايران
آسيب ديدهاند با تنظيم شكايتنامهاي قصد دارند داراييهاي بانك مركزي ايران در
يكي از شركتهاي زيرمجموعه بورس آلمان را بهعنوان غرامت بردارند .بورس آلمان
در بيانيهاي اعالم كرده است كه اين شكايت عليه كلير استريم ،ايران ،بانك مركز و
چندين شركت ديگر است .مؤسسه كلير استريم اين اتهامات را بياساس دانسته و
تأكيد كرده گامهايي براي مقابله با اين اتهامات اتخاذ خواهد كرد.
ايران حکم را قبول ندارد

ســال گذشــته ميالدي ( )۲۰۱۹دادگاهي در لوكزامبورگ از اجراي حكم دادگاه
آمريكايي براي تأمين غرامت قربانيان شــاكي از محل داراييهــاي بانك مركزي
ايران خودداري كرد .اواخر فروردينماه امســال حســن روحاني ،رئيسجمهوري
از آزادســازي «يكميلياردو۶۰۰مليون دالر از منابع بانك مركــزي ايران» كه در
لوكزامبورگ مسدود شده خبر داد و آن را «پيروزي حقوقي» خواند .البته مقامهاي
قضايي لوكزامبورگ اعالم كردند اين حكم نهايي نيست .اين در حالي است كه يك
دادگاه ديگر هم در لوكزامبورگ در حكمي كه ۱۵فروردين صادر كرد ،نقلوانتقال اين
دارايي را بهوسيله شركت كليراستريم ممنوع كرد .گفتني است آمريكا سالهاست
مؤسسه «كليراستريم» را به ظن پولشويي و دور زدن تحريمهاي ايران زير ذرهبين
گذاشته است .بورس آلمان هرگونه تخلف در اين زمينه را رد كرده است .داراييهاي
مسدود شده بانك مركزي بخشي از ســرمايهگذاري خارجي اين بانك است كه در
سالهاي  ۱۳۷۸تا  ۱۳۸۶انجام شده اســت؛ زماني كه نقلوانتقال بينالمللي پول
ايران تحريم نبود.

انتشار آمار ماهانه معامالت مسكن متوقف شد

چشمبندي وزارت راه در بازار مسكن

وزارت راه و شهرسازي با توقف انتشار آمارهاي مربوط به معامالت مردادماهي بازار مسكن شهر تهران ،عمال سانسور
اطالعات در بازار امالك را كليد زد

راهبرد وزارت راه و شهرســازی براي مهار
مسکن قيمت مســكن و ســاماندهي اين بازار ،از
توصيه بــه نخريدن خانه توســط مردم به
توقف انتشار آمار معامالت ماهانه تغيير كرده و اين سناريو
با منتشر نشدن آمارهاي مربوط به معامالت مردادماه شهر
تهران اجرايي شده است .حتي بانك مركزي نيز برخالف
سنت هميشگي ،آمار معامالت مسكن درماه گذشته را
منتشر نكرده و خواسته يا ناخواسته با وزارت راه همراهي
كرده است.
بهگــزارش همشــهري ،چنــد ماهي از حــذف قيمت
پيشنهادي فروشــندگان در آگهيهاي اينترنتي فروش
مسكن ميگذرد .ناكارآمدي اين سياست با رشد حدود
40درصدي ميانگين قيمت مســكن در 5ماهه امسال
اثبات شده اســت .حاال در اقدامي عجيب اما سابقهدار،
راهبرد توقف انتشار آمار براي مهار وضعيت و ساماندهي
بازار اتخاذ شده كه گرچه از منظر كارشناسي نميتواند
كمترين مشــكلي را مرتفــع كند ،اما بهواســطه حذف
صورتمســئله و كاهش فشــار بر متوليان امر سياست
پذيرفته شدهاي در دستگاههاي دولتي است .اين اتفاق
پيش از اين براي انتشــار آمار تجارت خارجي در سايت
گمرك و انتشار جزئيات رشد اقتصادي نيز رخ داده بود.
تزريق ابهام به بازار پرحاشيه

حذف قيمت از آگهيهاي اينترنتي فروش مسكن با هدف

ارز تکنرخی میشود؟

رئیس کل بانک مرکــزی در تازهترین موضعگیری

دولت بهقدر بضاعت برنامههايي براي رفع كاستيهاي
بازار مسكن و ســاماندهي متقاضيان مصرفي اين بازار
در دســتور كار قرار داده و بهخصوص بــا اجراي طرح

شناسايي خانههاي خالي با خوداظهاري پيامكي

خود از تالش مــداوم آمریکا و همدســتانش برای
ایجاد بیثباتــی در بازارهای پولــی و ارزی ایران با
رویکرد ایجاد انتظارات منفــی در مردم با هدف به
زانو درآوردن اقتصاد کشور خبر داده و گفته است:
به رغم فشــارها ،دشمنان کشــور در القای انفجار
نقدینگی و ابرتورم از طریق تحریک انتظارات تورمی
ناکام ماندهاند .همتی با اشــاره به روند افزایش نرخ
تورم در ماههای نخست سال آن را «موقتی» دانسته
و میگوید :این افزایش موقتی بهطور عمده ناشی از
شیوع ویروس کرونا و تحریک انتظارات تورمی بوده
که حاال کنترل شــده و تالش جدی برای حرکت
به ســمت نرخ تورم 20درصدی در جریان است .به
گزارش همشهری ،سیاستگذار پولی و ارزی که در
ماه گذشته شاهد بر هم خوردن ثبات در بازار ارز بود،
حاال بعد از ایجاد ثبات نسبی ارزی ،اطمینان میدهد
که مشــکلی در تامین ارز واردات وجود ندارد .البته
رئیس کل بانک مرکزی به صراحت مخالفت خود را
با ارز 4200تومانی ابراز و اعالم کرده است :از ابتدا
بــا ارز ۴۲۰۰تومان مخالف بودم و هســتم اما تابع
سیاستهای دولت هستم زیرا قصد دولت دستیابی

قدرت مانور بانک مرکزی را افزایش دهید

منع دسترسي آزاد به اطالعات

با اصالح ماده 54مكرر قانون مالياتهاي مستقيم و تغيير فرايند و قواعد شناسايي و دريافت ماليات از خانههاي خالي ،مالكان خانههايي
كه براساس اطالعات موجود خالي از سكنه شناسايي شدهاند ،بايد از طريق پيامك وضعيت واحد ملكي خود را مشخص كنند .در اين
فرايند از زمان آغاز بهكار سامانه ملي امالك و اسكان موسوم به سامانه شناسايي خانههاي خالي ،روزانه حدود  ۱۰۰تا ۱۵۰هزار پيامك به
مالكان خانههاي خالي ارسال شده و تعداد دريافتكنندگان اين پيامك به حدود 1.5ميليون نفر رسيدهاند و آنگونه كه معاون مسكن و
ساختمان وزارت راه و شهرسازي ميگويد :مالكان بايد پيامك برگشت تأييد اطالعات و يا عدمتأييد آن را ارسال كنند و پس از دريافت
اطالعات برگشتي ،اين اطالعات پردازش و صحت سنجي خواهند شد .طبق اظهارات محمود محمودزاده ،به مالك مهلت داده شده كه
درصورت نادرست بودن اطالعات ،در قالب پيامك برگشت اعتراض خود را ارسال كند .البته هنوز ضرايب جديد مالياتي براي خانههاي
خالي به تصويب نرسيده و صرفا وزارت راه و شهرسازي در حال شناسايي خانههاي خالي است تا پس از ابالغ قانون جديد ،دريافت ماليات
از آنها در دستور كار سازمان امور مالياتي قرار بگيرد.

همشهری پازل بعدی مهار نقدینگی را واکاوی میکند
نوبت برچیدن بساط رانت ناشی از دالر
کالن
 4200تومانی فرارسیده است و پس از
اعالم نظر حســن روحانــی ،رئیس
جمهــور و موضعگیری صریــح عبدالناصر همتی،
رئیس کل بانک مرکزی در مخالفت با توزیع ارز با نرخ
تثبیت شده دولتی به نظر میرسد پازل بعدی اصالح
سیاســتهای اقتصادی با اولویــت دادن جدی به
مدیریت نرخ رشد نقدینگی و پایان دادن تدریجی به
بساط رانت ارزی تکمیل میشود .ورای فسادزا بودن
توزیــع دالرهــای  4200تومانی به نظر میرســد
سیاستگذار پولی و ارزی در صدد است با هماهنگ
کردن سیاستهای مالی دولت ،در جستجوی یافتن
راهی برای گام برداشتن در مسیر کاهش پایدار تورم
است چرا که بانک مرکزی نگران تزلزل احتمالی در
روند کاهشــی نرخ تورم اســت .به ویژه اینکه بانک
مرکزی بر این باور است با برچیده شدن بساط دالر
 4200راه برای تکنرخی شدن ارز هموارتر میشود.

حذف امكان سفتهبازي در فرايند قيمتگذاري مسكن و
سپردن كشف قيمت به معامالت واقعي بازار بود؛ اما در
عمل يا فرايند كشف قيمت بهواسطه حضور سوداگران و
قيمتسازان در بازار مســكن به كف بازار سپرده نشد يا
حتي كف بازار نيز در هيجان تورم انتظاري همان راهي
را رفت كه قيمتگذاري در آگهيهاي اينترنتي رفته بود.
در اين وضعيت ،بهجاي اتخاذ سياستهاي اصولي نظير
سختگيريهاي مالياتي براي معامالت چندباره و مكرر
مسكن ،بهنظر ميرسد ســادهترين راهكار يعني حذف
آمار از ويترين بازار مسكن انتخاب شده است كه ظاهرا با
حذف صورتمسئله ،مشكالت مسئوالن براي پاسخگويي
به جامعه را حل ميكند .بهگزارش همشهري ،پيشازاين
با به تأخير افتادن انتشــار آمارهاي مربوط به معامالت
بازار مســكن شــهر تهران در مردادماه 1399كه اصوال
بايد در يكي دو روز اول شــهريور منتشر ميشد ،فرضيه
تغيير راهبرد وزارت راه در بازار مسكن و تصميم به توقف
آمارهاي ماهانــه بهمنظور جلوگيري از تشــنج قيمتي
مطرح شده بود كه حاال با گذشت 10روز از زمان انتشار
آمار ،درستي آن نسبتا اثبات شده است.

تیمور رحمانی ،اقتصاددان و عضو هیاتعلمی دانشگاه تهران در یک تحلیل
جامع به دشواریهای پیشروی بانک مرکزی در مسیر کاهش نرخ تورم و البته
انعطافپذیری سخت در تعیین ســود بانکی میپردازد .پیش از این موسی
غنینژاد با اشاره به منفیبودن نرخ بهر ه بانکی خواستار اصالح این نرخ از سوی
بانک مرکزی شده بود اما رحمانی معتقد است :برای اطمینان از کاهش پایدار
نرخ تورم باید سیاستهای پولی منعطفتر و اختیارات بانک مرکزی بیشتر
شود .عضو هیاتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تاکید میکند :درست
در شرایطی که بانک مرکزی در حال تکمیل مراحل آمادهسازی این چارچوب
نوین سیاستگذاری پولی است ،اقتصاد کشور در معرض دشواریهای بزرگی
قرارگرفته که تحریمهای بیسابقه و کسری بودجه شدید دولت و وقوع کرونا و بهعنوان نمونه ادغام تعداد زیادی
بانک و موسسه اعتباری و اقداماتی برای اصالح مشکالت برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری بااهمیتترین آنها
بوده است .او نتیجه میگیرد :پیادهکردن این چارچوب سیاستگذاری بهسرعت میسر نبوده است؛ اما مستقل از
اینکه بانک مرکزی با چه سرعتی قادر به پیادهسازی و استقرار کامل این چارچوب نوین سیاستگذاری پولی شود،
مباحثهای داغ از نظر تئوریک راجع به نرخ ســود وجود دارد که سبب تردید بانک مرکزی در سرعت اجرای این
چارچوب نوین میشود .رحمانی ،اقتصاددان ایرانی با اشاره به سیاست عملیات بازار باز و تعیین داالن نرخ سود
در بازار بین بانکی میگوید :تداوم افزایش نرخ سود در بازار بینبانکی مستلزم آن است که نخست دولت اندکی
هزینه باالتر تأمین مالی از طریق عرضه و فروش اوراق را بپذیرد و دوم شورای پول و اعتبار قدرت مانور بیشتری
به بانک مرکزی برای معقول نمودن نرخ سود سپردهها و تسهیالت اعطا کند.

اقدام ملي توليد مســكن و تكميل مســكن مهر تالش
ميكند بخشــي از كســري بازار را جبران كند .در اين
ميان هواداري از مستأجران ،بهخصوص در دوره كرونا
نيز اقدام ديگري اســت كه توانســته مشكالت بخشي
از ضعيفترين متقاضيان بازار مســكن را براي دورهاي
موقتي رفع كند .از ســوي ديگر با جديتر شدن وضع
ماليات بــر خانههاي خالي و حركــت پرقدرت مجلس
در اصالح قانــون براي وارد آوردن فشــار حداكثري به
محتكران مســكن ،راه جديدي بــراي متوليان حوزه
مسكن باز شــده تا اين بازار را به سمت كارآمدتر شدن
سوق دهند .حلقه مفقوده اين مســير ،وضع ماليات بر
معامالت چندباره مسكن و عايدي حاصل از سفتهبازي
در اين بازار اســت كه البته باوجــود چندين بار مطرح
شــدن از ســوي دولت و مجلس ،همچنان راه بهجايي
نبرده است .لزوم تصويب و اجراي سريع قانون دريافت
ماليات از عايدي معامالت مكرر در بازار مسكن با نگاهي
به سهم حدود 85درصدي معامالت سرمايهگذاري در
بازار مسكن از الزامات ساماندهي اين بازار است كه دقيقا
معلوم نيست با چه توجيهي سالهاست مغفول مانده و
در شرايط فعلي نيز عزم جدي براي آن شكل نميگيرد.
اگر همه اين اتفاقات را نمايي كلي از وضعيت برنامهريزي
در حوزه بازار مســكن قلمداد كنيم ،واضح اســت كه نه
دست دولت و مجلس براي مديريت اوضاع چندان بسته
است و نه با اجراي اين برنامهها ،مشكل الينحلي در اين
بازار باقي ميماند كه به حذف آمار از بازار پرحاشيه مسكن
نيازي باشد؛ آنهم در دولتي كه مدعي شفافيت و اجراي
قانون دسترســي آزاد به اطالعات اســت و مسئوالنش
مدعي لزوم سخن گفتن با مردم هستند .توقف آمارهاي
مربوط به معامالت مسكن از سوي وزارت راه و شهرسازي،
ميتواند شاهدي بر رسوخ سياستهاي تنظيم بازاري و
تعزيراتي در دستگاههاي دولتي يا تشديد فشار متوليان
تنظيم بازار به اين دستگاهها باشد كه در هر دو صورت،
دستاوردي جز مبهمتر كردن بازار و سرگرداني مردمي
كه نيازمند تهيه مسكن هستند ،ندارد.

مهار تورم و پایان رانت ارزی ؛ این بار جدی است
اقشار پایین جامعه به کاالهای اساسی است .به گفته
وی ،سال گذشته ۱۵میلیارد دالر کاالی اساسی با
ارز ۴۲۰۰تومان وارد شد و دولت نیز معتقد به حذف
این ارز اســت ،اما به آثار اجتماعی دقت میکند و
با تدابیر اتخاذشــده بهتدریج حل میشود .رئیس
شــورای پول و اعتبار درباره تکنرخی شــدن ارز
تاکید دارد :اگر ارز ۴۲۰۰تومانی حل شود سیاست
ما نزدیکشدن نرخ ارز نیما و بازار است که بهتدریج
نزدیک میشود .با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی ،مقدمه
تکنرخی شدن ارز ایجاد میشود.
به گزارش همشــهری ،در حالی رئیس کل بانک
مرکــزی از تامین مطلوب ارز کاالهای اساســی و
نیازهای ارزی از 2کانال منابع ارزی و سامانه نیما
به رغم افت قابل مالحظــه درآمدهای ارزی دولت
از محل فروش نفت خبر میدهد که تاکید دارد راه
کنترل نرخ تورم و ثبات بازار ارز از مسیر استقالل
این نهاد میگذرد .چند روز پیش هم رئیس جمهور
رسما باردیگر مخالفت خود را با سیاست تکنرخی
کردن ارز با تثبیت قیمــت روی نرخ ثابت را علنی
و گفت :تقریباً دولت (با سیاست ارز 4200تومانی)
موافق بود امــا من با این نظر کــه ارز را تکنرخی
کنیم ،مخالف بودم و همــه اقتصادیهای دولت و
مشاورین در جلسهای به اتفاق میگویند راهحل ارز
تکنرخی است ،گفتم اگر این است به عنوان «اکل
میت» (وضعیت اضطرار) در این شــرایط موافقت
میکنم برای اینکه آرام شود .حاال پس از گذشت
ماهها از زمان تصمیمگیری درباره رانت سیاه ارزی
در فروردین ســال 97به نظر میرسد زمینه الزم
برای پایان دادن به این سیاست فراهم شده و گویا
دولت در سال آخر عمر خود به این نتیجه رسیده
که راه ثبات در بازار ارز با ارزپاشــی با نرخ دولتی
آنهم بــه دلیل مالحظــات اجتماعــی و دغدغه
معیشتی مردم نمیگذرد .باید دید آیا زمان وداع با
دالر 4200تومانی فرارسیده است؟
کیفیت حمله به نقدینگی

نه فقط بیثباتی در بازار ارز باعث اختالل در نظام
و سیاســت ارزی کشور شده که رشــد پایه پولی

از بامداد روز چهارشنبه5 ،شهريور ،1399پذيرهنويسي دومين
صندوق سرمايهگذاري دولتي با نماد پااليش در بورس آغاز شد و
طبق اعالم سازمان خصوصيسازي ،فروش واحدهاي اين صندوق
نيز مانند صندوق دارا يكم با تخفيــف 20درصدي به متقاضيان
عرضه شد.
به گــزارش همشــهري ،امــكان خريــد واحدهــاي صندوق
سرمايهگذاري پااليش كه به دارا دوم نيز معروف شده ،تا ساعت۲۴
روز چهارشــنبه نوزدهم شــهريورماه ادامه خواهد داشت و هر
كد ملي ميتواند مجموعا تا ســقف 5ميليــون تومان واحدهاي
 2صندوق دارا يكم و پااليش را خريداري كنــد .بهعبارتديگر
چنانچه فردي پيشاز اين 2ميليــون تومان يا كمتر در صندوق
دارا يكم ســرمايهگذاري كرده باشــد ،اينك مجاز است بهاندازه
مابهالتفاوت اين رقم تا سقف 5ميليون تومان براي خريد صندوق
پااليش اختصاص دهد و كساني كه قبال در پذيرهنويسي دارا يكم
شركت نكردهاند ميتوانند تا ســقف 5ميليون تومان از صندوق
پااليش خريد كنند.
پااليش راه دارا يكم را ميرود؟

دومين صندوق ســرمايهگذاري متشــكل از ســهام دولت در
شركتهاي پااليشي ،برخالف اينكه تصور ميشد با نماد دارا دوم
عرضه شود ،با نماد پااليش در بورس ثبت شد .محمود گودرزي،
معاون بورس تهــران در رابطه باانتخاب نام نمــاد اين صندوق
ميگويد :نام صندوق براساس اينكه متولي تأسيس اين صندوق
كدام ســازمان است مشخص ميشود و بهواســطه اينكه متولي
صندوق اول ،وزارت دارايي بود ،نام صندوق دارا يكم تعيين شد و
در صندوق دوم بهدليل اينكه متولي آن شركت پااليش و پخش
است نام صندوق پااليشي و نماد پااليش بر آن گذاشته شده است.
اينكه صنــدوق ســرمايهگذاري پااليش ازنظــر بازدهي نتواند
ركورد صندوق دارا يكم را بشكند ،مســئلهاي است كه بسياري
از تحليلگران به آن عقيده دارند؛ چراكه مبناي محاســبه قيمت
واحدهاي صندوق دارا يكــم ،ميانگين قيمت يكماه قبل از آغاز
پذيرهنويسي بود و سرمايهگذاران در همان روز ثبتنام با احتساب
تخفيف 20درصدي ،صاحب بازدهي 100درصدي بودند .اين در
حالي اســت كه صندوق پااليش بر مبنــاي قيمتهاي روز قبل
پذيرهنويسي و با تخفيف 20درصدي فروخته ميشود كه با فرض
تداوم روند صعودي بورس نيز نميتواند به رشد دارا يكم برسد.
كارشناســان بر اين باورند كه ســهامداران براي خريد ســهام
واحدهاي ايــن صندوق بايد ابتــدا ببيند روند صعودي ســهام
پااليشــگاهها تداوم خواهد يافت يا خير؟ چراكه واحدهاي اين
صندوق متشكل از سهام پااليشگاههاست و قرار است ارزش اين
صندوق با تخفيف 20درصدي و بــا درنظر گرفتن قيمت تابلوي
سهم در زمان آغاز پذيرهنويسي محاسبه شود ،بنابراين بهصرفه
بودن خريد واحدهاي صندوق وابســتگي زيادي به رشد سهام
پااليشگاهها در بورس دارد.

برخي كارشناسان با توجه به اينكه اين پذيرهنويسي تا 19شهريور
ادامه دارد ،پيشــنهاد ميكننــد ،بهترين زمــان تصميمگيري
براي خريــد واحدهاي اين صندوق روزهاي آخر پذيرهنويســي
اســت به اين دليل كه تا آن زمان تحتتأثير نوسان قيمت سهام
پااليشگاهها ،ميزان بازده صندوق براساس ارزش خالص داراييها
نسبت به قيمت پايه مشخص ميشود.
فروش سهام دولتي براي توزيع بهينه ثروت

و نقدینگی هــم موجب تزلزل در سیاســتهای
پولی و نبض تند میانگین رشــد قیمــت کاالها و
خدمات مصرفی مردم شده و به همین علت برای
کاهش ضربات نقدینگی به اقتصاد ،اتاق کنترل و
مانیتورینگ نقدینگی در ساختمان بانک مرکزی
فعال شده است .البته بانک مرکزی معتقد است که
نرخ رشد نقدینگی در 2سال اخیر و دوران ریاست
همتی بر این بانک از نرخ رشــد بلندمدت 20ساله
پایینتر آمده و در شرایطی که طی سالهای ۱۳۷۹
الی  ۱۳۹۸نقدینگی ســالیانه بهصورت متوسط به
اندازه ۲۷.۶درصد افزایش یافته ،در بازه دوســاله
 ۹۷و  ۹۸نیز میانگین رشد نقدینگی ۲۷.۲درصد
بوده که تفاوت معنیداری با روند بلندمدت ندارد.
مقاومت با تدبیر جواب میدهد

جلوگیری از پولیشدن کسری بودجه دولت ازجمله
پازلهایی اســت که با هدف خنثیســازی فشار
حداکثری بر اقتصاد ایران در برابر تحریمها چیده
شده است .اما پاشنه آشیل این ریلگذاری میتواند
عدم التزام در سیاســتهای مالی باشــد؛ هرچند
تالش زیادی در حال انجام است که تنگنای مالی
دولت از مســیر غیرتورمی با تکیه بر فروش اوراق

بدهی و سهام دولتی دنبال شود .با این حال اصرار
بر حفظ سیاست شکستخورده ارز 4200تومانی
در تنگنای شــدید ارزی میتوانــد تهدیدکننده
باشد؛ چراکه این سیاســت بهمعنای توزیع کور و
غیرهدفمند یارانه ارزی است و کمتر اقتصاددانی
از انتفاع اقشــار محروم در نتیجه واردات کاالهای
اساســی با دالر 4200تومانی دفاع میکند و تنها
به فشــار کســری بودجه دولت به بانک مرکزی
میانجامد.
به گزارش همشهری ،هرچند بخشی از انبساط پولی
بانک مرکزی بهویژه در ماههای پایانی سال گذشته
ناشی از نمایانشدن شــکاف دخل و خرج دولت و
تالش برای خنثیکردن امواج شدید زلزله کرونا بر
اقتصاد کشــور بوده که باعث شد رشد پایه پولی از
نقدینگی سبقت بگیرد اما به نظر میرسد مهمترین
چالش نحوه مدیریت نقدینگی و انتظارات تورمی
در شرایطی است که نرخ بهره بانکی منفی است و
انگیزه مردم به ســبب تردید نسبت به روند پایدار
نرخ تورم برای حفظ ســپردههای خود نزد شبکه
بانکی در حال کاهش اســت؛ موضوعی که باعث
شده برخی اقتصاددانان پیشنهاد افزایش نرخ سود
بانکی را مطرح کنند.

پس از حواشي زيادي كه پيرامون عرضه صندوق پااليش ايجاد
شد ،همزماني اين حواشي با روند نزولي بورس باعث شد بسياري
از كســاني كه صندوق دارا يكم را خريده بودند ،نسبت به خريد
صندوق پااليش دچار ترديد شــوند و برخــي همچنان در اين
سردرگمي بهسرميبرند .ازنظر كارشناســان و تحليلگران بازار
سرمايه ،با احتســاب تخفيف 20درصدي و با توجه به وضعيت
فعلي سهام پااليشي در بورس ،خريد صندوق پااليش ميتواند در
كوتاهمدت بازدهي قابلقبولي نصيب سرمايهگذاران كند و حتي
براي ميانمدت و بلندمدت نيز بهواسطه وضعيت سهام حاضر در
اين صندوق ميتوان بازدهي مناسبي براي آن پيشبيني كرد .در
اين ميان فرهاد دژپسند ،وزير امور اقتصادي و دارايي نيز از مردم
دعوت كرده است تا از اين فرصت كه با هدف توزيع بهينه ثروت
بين آحاد مردم صورت ميگيرد بهخوبي استفاده كنند .به گفته او
مجوزهاي موردنياز براي عرضه سهام دولت در شركتها از طريق
صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله در بورس ( ،)etfتا آخر
سال ادامه خواهد يافت.
جزئيات پذيرهنويسي صندوق دولتي پااليش

پذيرهنويسي دومين صندوق ســرمايهگذاري دولتي متشكل با
نماد پااليش ،متشكل از سهام دولت در 4شركت پااليشي شامل
۱۵درصد از سهام پااليشگاه بندرعباس ،تهران ،اصفهان و تبريز
است و مهلت پذيرهنويسي آن از بامداد روز چهارشنبه5 ،شهريور تا
ساعت ۲۴روز چهارشنبه19 ،شهريورماه اعالم شده است .متوليان
سازمان خصوصيسازي اين مهلت دوهفتهاي را كافي و مناسب
ميدانند و باوجوداينكه بسياري از افراد خريد اين صندوق را به
روزهاي آخر موكــول ميكنند ،فعال دربــاره احتمال تمديد آن
نظري ندادهاند .طبق اعالم ســازمان خصوصيسازي واحدهاي
صندوق پااليش با اعمال ۲۰درصد تخفيف به قيمت پاياني سهم
در روز معامالتي قبل از شروع پذيرهنويسي صندوق (قيمت روز
سهشنبه 4شهريور) عرضه خواهد شد و حداكثر سرمايهگذاري
توسط هر شخص حقيقي ايراني پس از كسر ميزان سرمايهگذاري
همان فرد در صندوق دارا يكم5 ،ميليون تومان معادل 500واحد
ســرمايهگذاري خواهد بود .پذيرهنويســي واحدهاي صندوق
پااليش براي اشــخاصي كه داراي كد بورســي هستند از طريق
كارگزاريهاي بورس نيز قابل انجام اســت اما اشخاصي كه فاقد
كد بورسي هستند ميتوانند از طريق درگاههاي غيرحضوري و
حضوري بانكهاي منتخب براي خريد واحدها اقدام كنند.

زيستبوم
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آمار سفر در تعطيالت

خبرهاي كوتاه
   سازمان ملل120:ميليون شغل گردشگري از دست ميرود

سازمان ملل در گزارشــي جديد در مورد تأثير كوويد ۱۹-بر توريسم
جهان منتشر كرد هشــدار داد۱.۲ :تريليون دالر خسارت به اين بخش
وارد ميشود و۱۲۰ميليون شغل از دست ميرود .به گزارش مهر به نقل از
راشاتودي ،سازمان ملل متحد در گزارش جديد خود پيشبيني كرد كه
در سال ۲۰۲۰تعداد گردشگران بينالمللي نسبت به سال گذشته  ۵۸تا
۷۸درصد افتكند .براساس اين گزارش ،با واردآمدن اين شوك ناگهاني
به صنعت توريسم جهان كه بخش عمده درآمد برخي كشورها را بهعهده
دارد ،بين ۸۵۰ميليون تا ۱.۱ميليارد نفر از گردشگران بينالمللي جهان
كاسته ميشود .آنتونيوگوترش،دبيركل سازمان ملل متحدگفت:در۵ماه
اول امسال تعداد توريستهاي بينالمللي به كمتر از نصف كاهش يافته و
۳۲۰ميليارد دالر از صادرات بهواسطه توريسم از دست رفته است .او گفت:
خسارتي كه تاكنون به اين بخش وارد شده ،بيش از سهبرابر زياني است كه
در كل بحران اقتصادي ۲۰۰۹به صنعت توريسم وارد آمد.

محمد باريكاني
خبرنگار

   حفظ يوز ،اولويت اول است

كيومرث كالنتري ،معاون محيطزيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان
حفاظت محيطزيســت به ايرنا گفت :اولويت اول ســازمان حفاظت
محيطزيستحفظيوزپلنگآسياييدرزيستگاهاصلياستوتمامتالش
اين سازمان و بخشهاي مردمي و دوستداران محيطزيست جلوگيري
از انقراض قطعي اين گونه ارزشــمند در طبيعت ايران است .او گفت با
حفاظت اصولي از زيستگاه مانند كاهش دام ،سگهاي گله ،ايمنسازي
جادهها و راهها و درنهايت همكاري و مشاركت مردم موفق به ايمنسازي
زيستگاه يوزپلنگ ايراني شديم .وي با اشاره به نهم شهريورماه ،روز ملي
حفاظت از يوزپلنگ ايراني ،افزود :يوزپلنگ نه فقط در ايران بلكه در دنيا
در معرض انقراض است .اما تنها پناهگاه يوز آسيايي در نقاطي از ايران
است كه حدود ۶ميليون هكتار در ۷استان و ۱۰منطقه تحت مديريت
سازمان حفاظت محيطزيست وسعت دارد .به گفته كالنتري ،سازمان
حفاظتمحيطزيستبهدنبالاتصالشبكهزيستگاهييوزپلنگوكاهش
تهديدات زيستگاه اين گونه براي آرامكردن شرايط تكثير طبيعي است.

   كاهش دما در شمال افزايش گردوخاك در شرق

مكث

متوسط

2

7
متوسط

كنيم ،مشخص ميشــود كه در تعطيالت
منتهي به تاسوعا و عاشوراي حسيني ،تعداد
1ميليون و 360هزار و 334مسافر ورودي از
چهارشنبه گذشته تا بامداد ديروز با خودرو
به استان مازندران سفر كردهاند.
ورود 327هزار و 632خودرو به استان
گيالن

اســتان گيالن رتبه دوم ســفر به نوار سبز
شــمالي در تعطيالت منتهي به تاســوعا و
عاشوراي حسيني را بهخود اختصاص داد.
استان گيالندرست در روزهايي كه بسياري
از هيئتهاي مذهبــي از برپايي مراســم
عزاداري ساالر شهيدان با هدف جلوگيري
از شيوع بيشتر بيماري كوويد 19-در كشور
خودداري و اقدام به برپايي آنالين مراســم
عزاداري در فضاي مجــازي كردند ،ميزبان
مسافراني بود كه در همين شرايط كرونايي
كشور خط مرزي آن استان را شكافتند و به
سفر رفتند.
عارف بابــازاده ،سرپرســت اداره مديريت
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ساده

اطالعات راهها و حملونقل جادهاي استان
گيالن درباره تعــداد خودروهاي ورودي به
استان گيالن به همشــهري گفت :از بامداد
روز چهارشــنبه تا بامداد ديروز (يكشنبه)
تعداد 327هــزار و 632خودرو به اســتان
گيالن وارد شدند.
او نيز از افزايش تعــداد خودروهاي ورودي
به استان گيالن به نســبت روزهاي عادي
هفته خبر داد.
بدينترتيب و براســاس اظهــارات رئيس
اداره مديريت و اطالعات راهها و حملونقل
جادهاي استان گيالن و با اتكا به روش تحليل
آماري كارشناسان اداره راهها و حملونقل
جادهاي براي اســتخراج تعداد مســافران
ورودي براساس خودروهاي واردشده به يك
مقصد ،ميتوان به اين نتيجه رسيد كه استان
گيالن در 5روز گذشته ميزبان يكميليونو
146هزار و 712مسافر ورودي بود.
گلستان رتبه سوم در تعطيالت

محسن ميرصالحي ،رئيس اداره مديريت و

اطالعات راهها و حملونقل جادهاي استان
گلســتان نيز از افزايش مسافران ورودي به
آن اســتان ،همزمان با تعطيالت تاسوعا و
عاشورا خبر داد.
رئيــس اداره مديريت و اطالعــات راهها و
حملونقل جادهاي اســتان گلســتان به
همشــهري گفت :از بامداد چهارشــنبه
گذشــته تا بامداد روز يكشــنبه (ديروز)
49هزار و 786خودرو به اســتان گلستان
وارد شدند.
براســاس تحليل آماري محاســبه تعداد
مســافران ورودي ،بــا شــمارش حجــم
خودروهــاي ورودي بــه يــك مقصد نيز
درمييابيم كه اســتان گلســتان نيز رتبه
سوم سفر به نوار سبز شمالي را در تعطيالت
تاســوعا و عاشــورا بهخود اختصاص داده
و ميزبــان تعداد 174هزار و 251مســافر
ورودي شده است.
با تجميع آمار مسافران ورودي به 3استان
مازنــدران ،گيالن و گلســتان مشــخص
ميشود كه از چهارشنبه گذشته تا بامداد

ديــروز ،تعــداد 2ميليــونو 681هزار و
297شهروند ايراني تنها در 4روز به 3استان
واقع در شمال كشور سفر كردهاند.
ركورد تازه سفر

براساس اعالم وزارت راه و شهرسازي طي
24ســاعت منتهي به روز عاشورا نيز تردد
242هزار و 377خودرو تنهــا در بزرگراه
كرج-قزويــن و قزوين-زنجان ثبت شــد.
61هزار و 670خودرو نيز از تهران عازم قم
شدند و در آزادراه تهران-ساوه هم 57هزار
و 864خودرو ثبت شدند.
بدينترتيب تنها در 4محور پرتردد كشور،
ظرف 24ســاعت361 ،هزار و 911سفر با
خودرو انجام شد كه باز هم براساس محاسبه
آماري براساس خودروی ورودي به مقصد
سفر ،يكميليون و 266هزار و 688شهروند
تنها در روزهاي تاسوعا و عاشورا در 4محور
پرتردد ســفر كردند .بدينترتيــب تا روز
عاشورا حدود 4ميليون ايراني در جادههاي
كشور سفر كردند.

جدول 8025
افقي:
 -1خلق و خو -غذايي ايتاليايي-
ابزار سوراخكردن
 -2متذكر -كار تصفيه خون از مواد
زائد را انجام ميدهد -روز عرب
 -3سخن صريح -پادشاه -همسر
مرد
 -4واحــد طول روســي معادل
1067متر -خداوندي -قسمت
پايين لباس
 -5روســتاي گردشگري نطنز-
وضع حمل
 -6جبرانكردن -صميمي -در
قديم ميســوزاندند تــا محيط
خوشبو شود
 -7زن خانهدار -بوي خوش -بله
آلماني
 -8جملــه قرآنــي -پايانــه
مسافربري -نام
 -9خودم -نوعي اختالل رواني-
پايتخت ليختن اشتاين
 -10عســكر -همــدم -چراغ
خوراكپزي قديم
 -11خداوندي -همتاي دياناي
رومي
 -12قيادت -يكتــا -تكيهكالم
درويش
 -13الســتيك داخلي تاير -از
شاگردان ميرعماد خوشنويس-
گرداگرد دهان
 -14سوره نودوسوم قرآن -در را

به چارچوب متصــل ميكند -با
شكوه
 -15نيكبختي -مورد قبول واقع
شدن -پول قديمي
عمودي:
 -1بهشــت -به كمال رسيدن-
خشنود
 -2از پادشاهان سلسله قاجار كه
50سال بر ايران حكومت كرد -از
حروف مقطعه قرآن
 -3محكم كردن -انگشت اشاره-
ابزار دندانپزشكان قديم
 -4گرفتــن حق بهطــور تمام و
كمال -رياست
 -5نخســت -از تيمهاي فوتبال
باشــگاهي ايتاليا -جانور خيالي
ترسناك
 -6عارضــهاي ناشــي از رشــد
مهارگسيخته سلو لهاي بدن-
كاخ لويي سيزدهم -ماچ
 -7باز اي ...ناز با دل من بســاز-
پوشاك زنانه -سيلي
 -8جوش صورت -نوعي گردنبند
زنانه -فروختن به قيمت پايينتر
از قيمت اصلي
 -9ديدني فوتبــال -پروردگار-
اصطكاك
 -10داراي نوك بســيار باريك-
رشتهاي از پوست گياه -رادار
 -11پيــرو ديــن موســي(ع)-

شيريني -جلگه
 -12توده مردم -معادل فارســي
صياد
 -13گويند حبيب خداست -پدر و
مادرها -نام آذري
 -14ضمير دومشــخص مفرد-
كتاب خاطرات سالهاي اسارت
احمد يوســفزاده كه با استقبال
مخاطبان مواجه شد
 -15اشــاره به دور -سختســر
امروزي -نيكورو
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سخت

محســن هاشــمي ،رئيس اداره مديريت و
اطالعات راهها و حملونقل جادهاي استان
مازندران با اعالم اينكه سفرهاي انجامشده
به استان مازندران در روزهاي تعطيل منتهي
به تاســوعا و عاشوراي حســيني با افزايش
27درصدي نســبت به مدت مشابه هفته
گذشته مواجه شــد ،به همشهري گفت :از
بامداد روز چهارشنبه هفته گذشته تا بامداد
یکشــنبه تعداد 387هزار و  667خودرو به
استان مازندران وارد شدهاند.
رئيــس اداره مديريت و اطالعــات راهها و
حملونقل جادهاي استان مازندران تأكيد
كرد :در صــورت تحليل اين آمــار متوجه
خواهيم شد كه سفر به مازندران نسبت به
روزهاي عادي 21درصد رشد داشته است.
به گزارش همشــهري و براساس اطالعات
ارسالشده از اداره راهها و حملونقل جادهاي
اســتان مازنــدران اگر تعداد سرنشــينان
خودروهاي ورودي به اســتان مازندران را
براســاس دادههاي آماري و ضريب اشغال
خودروها بر پايه 3.5سرنشــين محاســبه

ستاد ملي مقابله با كرونا از بهمنماه گذشــته تا همين امروز بهطور مكرر از مردم
درخواست كردهاست تا اعالم پايان مهار و كنترل بيماري كرونا در كشور از سفر
پرهيز كنند .اما ظاهرا حساسيت عمومي نسبت به اين درخواستها كاهش يافته
و بخشي از مردم بدون درنظر گرفتن درخواستهاي ستاد ملي مقابله و مديريت
بيماري كوويد ،19-همچنان هر تعطيالت طوالني را زمان مناسب سفر ميدانند و
هشدارهاي مكرر كادر بهداشت و درمان ،درخواستهاي عاجزانه وزير بهداشت و
سربازان خط مقدم مبارزه با كرونا از مردم براي خودداري عمومي از سفر نيز كارساز
نيفتاده اســت .همين ديروز تصاويري در خروجي برخي رسانهها و حتي فضاي
مجازي قرار گرفت كه نشان ميداد ســواحل مازندران در قرق همان مسافراني
است كه بدون درنظر گرفتن هشدارهاي كرونايي نهتنها به جادههاي شمالي زدند و
ريسك ابتال به كوويد 19-را به جان خريدند ،كه حتي براي ساعتي حضور در ساحل
خزر رعايت حال ساكنان شهرهاي شمالي كشور را هم نكردند .بنابر اين شايد دور از
ذهن نباشد كه در اين شرايط ،نمودار آمار ابتال به كرونا در 2هفته آينده بار ديگر در
شمال ايران و حتي شهرهاي مبدأ سفر از جمله تهران روند تصاعدي داشته باشد.
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ساده

بيش از 1/2ميليون ايراني تنها در روز منتهي به عاشورا سفر كردند

رشد 21درصدي سفر به مازندران

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.

جدولاعداد | 3734

 3استان شمالي كشور ميزبان بيش از 2/6ميليون مسافر شدند

اســت و پس از آن ،اســتان گيالن و سپس
استان گلستان ركورد تازه سفر در روزهاي
كرونايي ايران را شكستند.

طغيان دوباره كرونا؟

مديركل پيشبيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي از وزش باد شديد
همراه با گردوخاك در شرق كشــور طي روزهاي آينده خبر داد .صادق
ضياييان به ايسنا گفت :امروز (10شهريورماه) استان گلستان ،خراسان
شمالي ،شمال خراسان رضوي ،ارتفاعات البرز مركزي و ارتفاعات شمال
غرب كشور با بارش شديد مواجه ميشوند .به گفته او ،پيشبيني ميشود،
از روز سهشنبه تا پنجشنبه نيز ارتفاعات شمالغرب كشور ،البرز و زاگرس
مركزي با رگبار باران ،همراه با رعد و برق و وزش باد شديد روبهرو شوند.
مديركل پيشبيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي با اعالم اينكه امروز
نيز كاهش نسبي دما در شمال شرق كشور پيشبيني ميشود ،گفت:
در شرق كشور طي 2روز آينده ،وزش باد شديد همراه با گردوخاك رخ
ميدهد .ضياييان درباره وضعيت جوي تهران افزود :پيشبيني ميشود
آسمان تهران ،بعدازظهر امروز با افزايش ابر و حداقل دماي  ۱۹و حداكثر
دماي ۳۰درجه سانتيگراد و فردا در بعضي ساعات نيمهابري با وزش باد
و حداقل دماي  ۲۰و حداكثر دماي ۳۰درجه سانتيگراد مواجه باشد.

دوشنبه10شهریور  99شماره8025

عكس :همشهري /فرشته اصالحي

ســفر خودرويي در روزهاي
گردشگري كرونايي ايران باز هم از بامداد
چهارشنبه گذشته تا بامداد
روز يكشــنبه ركورد زد و مسافران جادهاي
بيتوجه به هشــدارهاي ستاد ملي مقابله با
كرونا كه از آنها خواسته بود از هرگونه سفر
غيرضــروري خــودداري كننــد ،بــه دل
جادههاي كشور زدند و 3استان شمالي باز
هم ميزبان بيشــترين حجم تردد مسافران
شد.
براســاس پيگيــري همشــهري از آمار
ســفرهاي انجامشده به شــمال كشور و
4محور پرتردد منتهــي به قزوين ،زنجان،
قم و مركزي ،تا روز عاشورا تعداد 3ميليون
و 947هزار و 985مسافر به دل جادههاي
ايران زدند.
اگرچه هنوز آمار كامل مرتبط با سفر از سوي
وزارتخانهها و متوليان بخش سفر در ايران
منتشر نشده اســت ،اما اطالعات دريافتي
همشــهري از مديريت راهها و حملونقل
جادهاي مشخص كرد كه استان مازندران،
همين حاال كه كرونــا در ايــران ميتازد،
همچنان ركورددار سفر به نوار سبز شمالي
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دوشنبه10شهریور  99شماره8025

23023629

استقبال از سينهزني
در تكيههاي آنالين

قدم جديد براي اتصال مغز به كامپيوتر

همزيستي انسان و هوش مصنوعي ،برنامهاي بلندمدت بوده كه شركت ايالن ماسك آن
را در دستور كار خود قرار داده و عملياتي كرده است

ساسان شادمانمنفرد

خبرنگار

يك اتفاق بزرگ و بينظير در تاريخ حيات بشر
فناوری در شرف وقوع است .ايالن ماسك ،كارآفرين و
تاجــر ثروتمندي كــه بــه روياپردازيهاي
بلندپروازانه شهره است ،از يك رابط بين مغز انسان و رايانه كه
توسط شركت «نورالينك» ساخته شده ،رونمايي كرد.
در يك برنامــه هيجــان انگيز ماســك كه بــه طرحهاي
بلندپروازانهاش مشهور است براي نخســتين بار يك تراشه
كامپیوتري به نمايش گذاشت كه براي آزمايش در مغز يك
خوك جاسازي شــده و به گفته او نشان دهنده پيشرفت در
اســتفاده از فناوري رايانهاي براي بهبود بيماريهاي عصبي
در انسان است.
اين خوك كه گرترود نام دارد ،يك پردازنده به اندازه ســكه
در مغزش دارد كه ســيگنالهاي بيســيم ميفرســتد كه
نشاندهنده فعاليت عصبي در پوزه او در هنگام يافتن غذاست.
نورالينك كه شــركتي متعلق به ماســك ،صاحب تســا و
اســپيسايكس بهشــمار ميآيد ،در حال كار روي توسعه
رابطهاي مغز انسان و رايانه است .اين شركت براي نخستينبار
برخي از فناوريهايش را در اين خصوص به نمايش گذاشته
اســت .يكي از اهداف اصلي اين است كه شــركت با كاشت
دستگاههاي رابط در انسانهايي كه دچار قطع نخاع شدهاند،
كنترل آنها بهوســيله تلفنهاي هوشــمند و يــا رايانهها را
امكانپذير سازد .روزنامه اينديپندنت در اين خصوص نوشته
است كه اين دومين رويداد عمومي از زمان راهاندازي فناوري
عصبي از زمان تأســيس شــركت نورالينك در سال2016
بهحساب ميآيد؛ برنامهاي كه هدف نهايياش ادغام انسانها
با هوش مصنوعي است .ماسك در اين رويداد مهم گفت« :اين
ابزار مانند ( Fitbitدستگاهی براي سنجش عملكرد فيزيكي
مانند قدمشمار و )...در جمجمه شــما با سيمهاي ريز است.

کرونا Xعلم
ساخت ماسك باتريدار براي مقابله با
بيماري همهگير

يك شركت كرهاي ماسك جديدي ساخته است كه
با نصب باتري قابليت تصفيه هوا دارد .مدت زمان

من ميتوانم همين حاال يك دستگاه نورالينك داشته باشم و
شما ندانيد .شايد من چنين باشم ».ماسك در اين رويداد كه
بهصورت آنالين برگزار شد ،به پرسشهاي متعدد مردم پاسخ
داد« :در ابتدا ممكن است كه اين دستگاه كمي گران باشد،
اما در ادامه راه ،قيمت آن بهطور حتم كاهش پيدا خواهد كرد.
خصوصي بودن و همچنين داشتن امنيت باال در دستور كار
شركت براي ساخت اين ابزار است .در آينده ،شما قادر خواهيد
بود كه خاطرات خود را ضبط و دوباره پخش كنيد .حتي اين
امكان وجود دارد كه اين خاطرات را به يك بدن ديگر منتقل
كنيد يا به يك روبات بسپاريد .با اين روش ميتوان نابينايي،
ناشنوايي و قطعي نخاع را از بين برد».
اين دستگاه به اندازه يك سكه است و ميتوان آن را با بخشي
از جمجمه انسان جابهجا كرد .ماســك همچنين گفت كه
اين دســتگاه يك باتري مادامالعمر دارد و ميتواند بهصورت
مستقيم به تلفن هوشمند كاربر متصل شود .برخالف نسخه
اوليه كه در رويداد 2019نورالينك به نمايش گذاشــته شد،
باتري دستگاه كامال بهصورت بيسيم شارژ ميشود .هنگامي
كه آخرين نسخه از اين دســتگاه روي خوك مورد آزمايش
قرار گرفت ،توانســت فعاليت مغز اين حيوان را بخواند و اين
در حالي بود كه هيچ آســيبي به مغز خوك وارد نكرد .با اين
حال ماسك به اين نكته اشاره نكرد كه دستگاه قرار است چه
زماني وارد بازار شود.
از ســوي ديگر وبسايت ورج هم به گزارشــي از اين رويداد
مهم پرداخته است .بهنوشته اين سايت ،ماسك به يك بحث
چالشبرانگيز وارد شد و درباره مســائل بسيار مهم و حياتي
ســخن گفت« :قرار نيســت كه بهطور ناگهاني نورالينك با
استفاده از اين دستگاه ،كنترل مغز انسانها را در دست بگيرد.
در اصل هدف ،اين اســت كه مغز با هوش مصنوعي به نوعي
همزيستي برسد ».شايد اينگونه بهنظر برسد كه با اين فناوري
انســانها عقب خواهند ماند .از اين رو ،ماســك ميخواهد،
فناوري ای ايجاد كند كه امكان «ادغام با هوش مصنوعي» را
فراهم كند .او در اين خصوص گفته است« :ما يك مغز در داخل
يك خمره هســتيم و آن خمره ،جمجمه ما است ».بنابراين
هدف خواندن پيامهاي عصبي مغز خواهد بود».
پيشتر در مصاحبه ای با نيويوركتايمز عنوان شــده بود كه
در آينده ،دانشمندان نورالينك اميدوارند كه از پرتوهاي ليزر
براي عبور از جمجمه استفاده كنند؛ نه سوراخ كردن آن .طبق
اين گزارش ،آزمايشهاي اوليه با حضور دانشــمندان علوم
اعصاب از دانشگاه استنفورد انجام خواهد شد .ماسك در اين
خصوص گفت« :اميدواريم كه تا پايان سال آينده اين مورد را
در يك انسان بيمار داشته باشيم ».او همچنين در قسمتي از
بخش پرسش و پاسخ فاش كرد كه يك ميمون موفق شده با
استفاده از مغزش ،يك رايانه را كنترل كند .در عين حال بايد
گفت كه كار گذاشــتن نورالينك در جمجمه هم كار بسيار
دشواري محسوب ميشود؛ بههمين دليل است كه شركت،
يك روبات مخصوص جراحي ســاخته است تا اين امر دشوار
را به آن واگذار كند.

شارژ اين باتري بين 2تا 8ساعت است .به گزارش
سينت ،اين ماســك كه هفته آينده در نمايشگاه
ايفاي برليــن رونمايي ميشــود از نظر ظاهري
شبيه به ساير ماسكها است ،اما 2فيلتر باكيفيت
 HEPAدارد كــه 99/97درصــد از آاليندهها و
ذرات مضــر را از بين ميبرد .در واقــع اين فيلتر
ميتواند ذراتي با ابعاد 0/3ميكرون را مسدود كرده
و مانع از ورود آنها به دستگاه تنفسي شود .با توجه
به تداوم شيوع ويروس كرونا انتظار ميرود از اين
ماسك استقبال شــود .باتري ۸۲۰ميليآمپري
اين ماســك انرژي مورد نياز براي فعاليت 2فن را
تأمين ميكند .درصورت فعاليت فنها با حداكثر
توان عمر باتري 2ساعت خواهد بود .اما درصورت
فعاليت فنها با دور آهســته اين زمان به 8ساعت
افزايش مييابد .اين ماســك مدرن به همراه يك
قاب عرضه ميشــود كه از آن ميتوان براي شارژ
باتري و ضدعفوني ماسك با استفاده از اشعه ماورای
بنفش استفاده كرد .هنوز قيمت اين ماسك اعالم
نشده است.

دنياي تلويزيونسازهاي بيبرنامه!
اين روايت كوتاهي است از آنچه ميتواند مزيتهاي
ادامه از
صفحه اول واقعي و تاريخي ايران را نشان دهد .فيلم ،موسيقي
و هنر ايران همچنان اصليترين مزيتي است كه ميتواند به ما گوشزد كند
كه صنعت اصلي در آينده ايران «صنايع خالق» ميتواند باشد اگر. ...
تصوير يك كشور صنعتيشده در ذهن ما عجين شده بود با چرخدندههاي
تودرتويي كه در فيلم «عصر جديد» چارلي چاپلين ،تمايل انســان را به
اتوماسيون و توليد انبوه به نمايش درميآورد؛ چرخدندههايي كه در نهايت
همان كارگر را در خود ميبلعيد .اما سالهاست كه هنر و خالقيت تبديل
شده است به صنعتي بزرگتر و همراه با تأثيرگذاري بيشتر به نام «صنايع
خالق» .مزيت نسبي كليدي ايران و ايرانيان نه در منابع ارزاني مانند نفت
(كه به پايان دوران نفت در حال نزديكشدن هستيم) و نه در مزيتهاي
آبوهوايي است .نهتنها مزيت ما ايرانيان ،بلكه هويت ما ايرانيان نيز نه بر
پايه ويژگي نژادي و نه بر پايه منافع ميان اياالت و سرزمينهاي مختلف كه
بر پايه عناصري كليدي مانند زبان فارسي استوار است .فرض كنيم حتي
يك پيامرسان جامع ايراني ساخته شد و ما ديوارمان را با دنيا كشيديم؛
پس مزيتهاي كليدي براي كشورمان ،نقشآفريني جهاني و معرفي نگاه
ايراني چه ميشود .اين ديدگاه پلتفرمساز است كه مزيتهاي ملي را ناديده
ميگيرد و كنترل را مقدم بر صنعت ميداند .در حقيقت نگاه پلتفرمساز
نگاه به محدودسازي فرهنگي و اقتصادي هم هست .اين نگاه بهدست خود،
زبان فارسي و فرهنگ ايراني را از جهان حذف ميكند.
خاليكردن ميدان نبرد گفتماني

 2جهان عرصه تفاوتهاي گفتماني است؛ تفاوتهايي كه گاه در
پناه گفتوگو تبديل به درك متقابل ميشــود و گاه در پناه سكوتها و
سوءتفاهمها ميشود نبرد گفتماني.
شايد بتوان با يك مثال بهتر نشــان داد .توييتر در ايران فيلترشده است.
تحليل توييتر نشان ميدهد گروههاي برانداز ،تجزيهطلب و ضدانقالب

پرواز آزمايشي خودروي پرنده

شبكه ملي اطالعات در دهه اول محر م با رشد ترافيكي
قابلتوجهي براي استريم مراسم هيئتها روبهرو بود و
توانست نياز كاربران را در دوران كرونا برطرف كند

طرح :داود کاظمی

دهه اول محرم نشان داد كه مردم
اینترنت بهخوبي استفاده از فضاي مجازي
را بلد هســتند و از پلتفر مهاي
آنالين بهخوبي براي برگزاري هيئتهاي آنالين
در روزهای متفاوت محرم امســال اســتفاده
كردهاند .از همان روزهــاي ابتداييماه محرم،
ســرويسهاي متعددي ارائه خدمات را شروع
كردند و با استقبال مناســب مردم نيز مواجه
شــدند .اپراتورهاي موبايل و البته شركتهاي
مختلف ارائهدهنده خدمات اينترنتي نيز وارد
كار شــدند و اينترنت مصرفي براي مشــاهده
مراسمهاي محرم را رايگان اعالم كردند.
آنطور كه اعالم شده ،مشتركان اينترنت همراه
اول ،ايرانسل ،شاتل ،آسياتك و مخابرات درماه
محرم براي شــركت در مراسمهاي هيئتهاي
آنالين بر بستر رسانههاي صوت و تصوير فراگير
بهصورت كامل ترافيك رايگان دارند.
براي جلوگيري از شيوع بيشتر ويروس جديد
كرونا و حفظ سالمتي مردم پلتفرمهاي مختلفي

در دسترس كاربران قرار گرفتند كه بهخوبي از
آنها استقبال شــد .هرچند تماسهاي روزنامه
همشــهري براي مصاحبه با مقامهاي شركت
زيرســاخت براي دريافت آخرين آمار وضعيت
ترافيك شبكه ارتباطي كشور بيپاسخ ماند اما
وزير ارتباطات در آخرين آمار ارائهشــده اعالم
كرده كه برگزاري آنالين مراسمهاي عزاداري
محرم ،ترافيك داخلي كشور را در  ۳روز ابتدايي
ماه محرم به ميزان متوسط  ۵درصد رشد داده
اســت .بر همين اســاس تخمين زده ميشود
بهويژه در ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني ميزان
اســتفاده كاربران از پلتفرمهاي آنالين رشــد
چشمگيري داشته است.
براي برگزاري آنالين مراسم عزاداريماه محرم
با توجه به شــيوع كرونا و لزوم حفظ سالمتي
شــهروندان وزارت ارتباطات به  ۱۸۹۲هيئت
عزاداري در سراســر كشــور اينترنت رايگان
اختصاص داده بود.
محرم متفاوت

به گزارش همشــهری ،شــرايط محرم امسال
با هميشه متفاوت اســت .با توجه به وضعيت

از آپارات تا «تكيه» آنالين

آپارات در اطالعيهاي رسمي اعالم كرده كه  ۳۷۰هيئت تصميم گرفتهاند امسال مراسم خود را در اين پلتفرم
زنده پخش كنند .آپارات ميگويد روزانه بيش از ۳۷۰مراسم مذهبي مربوط بهماه محرم شامل سخنراني و
مجلس روضه و هيئتهاي مهم را زنده پخش ميكند .طبق بيانيه آپارات ،بيش از  ۱۲۱هزار  IPروزانه مشغول
تماشاي مراسمهاي مذهبي در اين پلتفرم هستند .اين آمار پس از7روز از آغازماه محرم بهدست آمده است.
وبسايت و اپليكيشن هيئتآنالين هم امسال ميزبان بيش از  1500هيئت مذهبي در سراسر كشور بود كه
ت خوبي در
آمار خوبي بهحساب ميآيد .پلتفرم «تكيه» هم با شعار «حسينيهاي بدون زمان و مكان» فعالي 
دهه اول محرم داشت و روزانه ويدئوهاي متنوعي را روي خروجي خود قرار داد .اين پلتفرم اعالم كرده كه
م عزاداري را
ميتواند فرصت حضور در همه هيئتهاي ايران را به عزاداران ارائه بدهد .سامانه تكيه مراس 
زنده پخش ميكرد تا مردم در خانه خود بتوانند عزاداري كنند .سامانه خيمههاي آنالين هم رابط كاربري
متفاوتي در مقايسهبا بسياري از سامانههاي مشابه براي پخش عزاداري ارائه داده بود.

ابداع يك روش ســريع و ارزان براي
تشخيص كوويد19-

محققان روشــي جديد براي آزمايش تشخيصي
كوويــد 19-ابــداع كردهانــد كه بــدون نياز به
تجهيزات پيشرفته ،ويروس كرونا را با حساسيت
باال و فقط ظرف ۴۰دقيقه شناســايي ميكند .به
گفته اين محققــان آمريكايي ،هزينــه انجام هر
آزمايش كمتر از ۷۰ســنت خواهد بود كه بسيار
به صرفهتر از آزمايشهای فعلي است .به گزارش
ساينس ،تشخيص سريع كوويد 19-براي مقابله با
شيوع اين بيماري ،به يك چالش جدي بدل شده
است و هماكنون روشهاي مولكولي مختلفي براي
تشخيص بيماري مورد استفاده قرار ميگيرد .اما
هريك از اين روشهــا محدوديتهايي دارد كه
باعث افزايش زمان تشــخيص ،هزينــه يا نياز به
تجهيزات خاص ميشــود .محققان آمريكايي با
استفاده از يك فناوري مبتني بر  CRISPRكه
در سالهاي اخير براي ويرايش ژنها مورد استفاده
قرار ميگيرد ،توانســتند يك آزمايش تشخيصي

در اكانتها ۲۲درصد سهم دارند؛ درحاليكه در ساير شبكههاي اجتماعي
دسترسپذير (اينســتاگرام يا شــبكههاي اجتماعي در زمان آزادبودن
مانند تلگرام) اين ســهم هيچگاه فراتر از ۵درصد نرفته است .بهعبارتي،
هر نوع خاليكردن شــبكههاي اجتماعي بهمعناي زمينهســازي براي
تقويت گفتمانهاي رقيب اســت .جالب آنكه نرخ عضوگيري گروههاي
برانداز ۲۵درصد بيش از متوســط نرخ عضوگيري در ساير گروههاست.
عضوگيري متوسط در اين شبكه اجتماعي حدود ۳.۶درصد در هر فصل
است؛ درحاليكه نرخ عضوگيري گروههاي برانداز ۴.۵درصد است .اين آمار
حاصل سياست مسدودسازي است؛ و حاال طرفداران طرح پيامرسان تالش
دارند تا اين الگوي ناموفق را در ساير شبكههاي اجتماعي نيز تسري دهند.
بهعبارت ســادهتر ،آمار به ما ميگويد كه هر مسدودسازي ،صرفنظر از
نيتهاي سياستگذارانشان ،در نهايت به تقويت گفتمانهاي متعارض
انجاميده اســت؛ گفتمان رقيبي كه بدون نياز به چالش با گفتمانهاي
ديگر ،با كمترين هزينه ،بيشــترين منافع را كسب كرده است؛ آنهم در
دنيايي كه براساس نظرسنجي ايسپا در سال ۹۸اصليترين منبع خبر براي
۲۷.۳درصد از مردم اينترنت (شامل شــبكههاي اجتماعي و سايتهاي
خبري) است؛ درحاليكه شبكههاي ماهوارهاي سهم ۷.۸درصدی را دارند.
به اين ترتيب و از كنار هم قرارگرفتن ايــن واقعيتها ميتوان بهراحتي
پيشبيني كرد كه مسدودسازي پيامرسانهاي خارجي يك لطف بزرگ
به گفتمانهاي رقيب گفتمان رسمي جمهوري اسالمي ايران است؛ يك
لطف بسيار بزرگ براي آنها!
تعدد پلتفرمها و افزايش تنظيمگري

جهان استارتاپی

 3شكلگيري پلتفرمهاي بزرگ جهاني تنها مسئله ايران نيست
و ساير كشورها نيز در اين چالش قرار گرفتهاند .به همين دليل است كه
رويكردهاي حقوقي در ساير كشورها در دستور كار قرار گرفت .مقررات
حفاظت از دادههاي عمومي ( )GDPRكه در اتحاديه اروپا در چند سال
گذشته تدوين و پيادهســازي شــد ،يكي از همين ابزارها بود؛ به نوعي
نبرد اروپاييها در برابر شــركتهاي بزرگ آمريكايي؛ نبردي كه در آن

جديد موســوم بــه  CRISPR-COVIDرا
براي كوويد 19-ايجاد كننــد .به گفته محققان،
اين آزمايش از يك فرايند تشخيصي همدما براي
شناســايي ويروس با دقتي بهره ميبرد كه امكان
تشــخيص حتي يك نســخه از ويروس را فراهم
ميكند و نيازي به استفاده از چرخههاي دمايي و
فناوريهاي پيشرفته ندارد.

اثر عوامل ژنتيك بر درمان كوويد۱۹-

محققان دانشگاه مينه ســوتاي آمريكا طي انجام
تحقيقاتي از اثــر عوامل ژنتيك بــر واكنش افراد
نسبت به داروهاي كوويد ۱۹-خبر دادند .به گزارش
گاردين ،در ايــن تحقيقات تعــدادي از داروهاي
مورد اســتفاده براي درمان كوويــد 19-ازجمله
هيدروكســي كلروكين ،رمدسيوير ،توسيليزومب
و اســتروييدها بررسي و مشخص شــد تغييرات
ژنتيك مختلفي وجود دارند كه موجب تغيير نحوه
متابوليســم دارو در بدن بيمار ميشوند و فرايند
درمان كوويــد ۱۹-را تحتتأثير قــرار ميدهند

حكمرانان منطقهاي بتوانند بر ايــن پلتفرمها اعمال حاكميت كنند .در
حقيقت مقرراتي مانند  GDPRبه نوعي ابــزار مقابله با يكجانبهگرايي
شركتي (يا بهتر گفته شود يكجانبهگرايي آمريكايي) بوده است .در دنياي
آينده ،صرفنظر از آنكه دوست داشته باشــيم يا نه ،قدرت پلتفرمهاي
جهاني افزايش پيدا خواهد كرد و ما تمركز بيشــتري را در عرصه جهاني
تجربه خواهيم كرد .ايــن پلتفرمها ميداني براي تقابل محتواهاســت.
واقعيتگرايي نشــان ميدهد كه هيچ مزيت مشخصي را نميتوان براي
ما برشمرد كه بتوانيم جايگاهي جهاني در اين عرصه كسب كنيم؛ به اين
ترتيب ايجاد پيامرسان جهاني در حد يك شعار باقي خواهد ماند .خروج
از پلتفرمهاي جهاني نيز يعني پذيرش شكست گفتماني و پاي گذاشتن
بر مزيتهاي فرهنگي و صنايع خالق و نهايتا حذف خودخواسته صداي
ما در عرصه جهاني .حتي اگر شما بزرگترين پلتفرم جهان را هم داشته
باشيد ،بايد مقررات جهاني و مالحظات ديگران را بپذيريد وگرنه شما آن
بزرگترين پلتفرم نيســتيد .تنظيمگري و مقرراتگذاري يكجانبه نيز
نتيجه عملياتياش همان است.
گسترش اينترنت ماهوارهاي

 4فناوريهاي مختلف به سمت كاهش كنترلپذيري كشورها بر
اينترنت پيش ميرود ،اما دير يا زود اينترنت ماهوارهاي عرضه خواهد شد؛
اينترنتي كه در همين ماهها  SpaceXتستهايش را در پروژه استارلينك
منتشر كرد .فرض كنيد  ۲يا  ۵سال ديگر اين اينترنت بيايد؛ آن وقت اين
پلتفرمسازها يا همان تلويزيونسازها ميخواهند چه كنند؟ ميخواهند
به سمت آن شليك كنند؟ ما اما عهد كردهايم تا غافلگير شويم! بعد كميته
و قرارگاه اينترنت ماهوارهاي ايجاد كنيم و بعد پس از ۲۰سال بشود مثل
تلويزيونهاي ماهوارهاي كه حاال ۸۵درصد مردم مخاطبشان هستند؛ اما
هنوز در تريبونهاي رسمي ممنوع است و خالف قانون!
سخن آخر

ديدگاه پلتفرمســاز در ســطح آرزوها هيچ تعارضي با هيچكس در هيچ

شيوع كرونا در كشور هر نوع تجمعي ميتواند
جان افراد بســياري را به خطر بيندازد و شيوع
بيماري كوويد ۱۹-را بيشتر كند .به همينخاطر
هيئتها و مساجد براي جلوگيري از لطمهزدن
به ســامت شــهروندان و همچنين برگزاري
درســت و دقيق عزاداريها ميتوانند امســال
بدون نياز به بودجه يــا نيازمندي فني خاصي
عزاداري امسال را بهصورت آنالين برگزار كنند.
پلتفرمهاي مختلف داخلي وجود دارند كه بدون
گرفتن هيچ هزينهاي امكانات الزم براي پخش
مستقيم و آنالين را حتي براي هيئتهايي كه
سايت ندارند ،فراهم ميكنند.
اين امكانات باعث ميشود كه حتي هيئتهاي
كوچك يا شهرستانهاي كشور بتوانند جمعيتي
حتي صدها هزار نفري را جــذب كنند و افراد
بسيار بيشتري از ســالهاي گذشته بتوانند از
اين مراسم فيض الزم را ببرند.
عزادار 
ي ماه محرم ازجمله در تاسوعا و عاشوراي
حســيني براي مردم ايران مســئلهاي مهم با
قدمتي تاريخي است ،اما بهخاطر حفظ سالمت
امسال همه هيئتها ملزم به رعايت پروتكلهاي
بهداشتي هستند.
بــا اســتفاده از فناوريهاي جديــد ازجمله
ســرويسهاي ابري كار پخش زنــده و آنالين
برخالف گذشته بسيار ساده شده و حتي با يك
موبايل معمولي و بدون نيــاز به امكانات خاص
فني امكانپذير است .در اين ايام هم پلتفرمهاي
داخلي خدمات خود را بــه هيئتها بهصورت
رايگان و بدون هزينه ارائه ميكنند.
بهعنوان نمونه ،پيش از اين پلتفرمهاي محافل
(با پشــتيباني آپارات) و هيئــت آنالين درماه
رمضان از ســوي كاربران مورد اســتقبال قرار
گرفته بودند .يكي از خدماتدهندههاي مشهور
ابري كشــور هماكنون ابراز آمادگــي كرده تا
بهصورت رايگان خدمات پخش آنالين را براي
هيئتهايي كه تجمع حضــوري ندارند ،فراهم
كند .پلتفرم پخش زنده با امكان استريمينگ
بر بستر وب است و توانايي پاسخدهي به تعداد
نامحدود كاربران را دارد.

و همين تغييــرات ژنتيك موجــب افزايش خطر
ناسازگاري و عوارض جانبي ميشود .از آنجايي كه
داروهاي مورد استفاده براي درمان كوويد ۱۹-در
مراحل اوليه آزمايشهای باليني اســت اطالعات
كافي مربوط به تأثير عوامــل ژنتيك بر اين داروها
وجود ندارد .امــا با وجود اين محققان توانســتند
نشــانگرهاي ژنتيك متعددي را شناســايي كنند
كه زمينه را براي افزايش اثرگذاري و ايمني داروها
فراهم ميكنند .به اعتقاد محققان براي اينكه بتوان
آزمايشهای ژنتيك را بهعنوان بخشــي از فرايند
درمان بيماران مبتال به كوويــد 19-توصيه كرد،
انجام تحقيقات بيشتر ،امري ضروري است.
براساس آخرين گزارش سازمان جهاني بهداشت،
تاكنون ۲۴ميليون و  ۶۶۱هــزار و  ۱۲۸نفر به اين
بيماري مبتال شــدهاند۱۷ ،ميليون و ۱۱۷هزار و
۲۷۳نفر بهبود يافتهاند و ۸۳۶هزار و ۳۲۹نفر جان
خود را از دست دادهاند.دانشــمندان بسياري در
سراسر جهان بهدنبال ساخت واكسن اين پاندمي
هستند.

كشوري ندارد ،اصال همه آرزوهايشان همينهاست؛ همين كه بزرگترين
شركتهاي جهان را خودشان داشته باشــند .در دنياي شعارها ،داشتن
بزرگترين پلتفرمهاي جهان آرزوي همه است؛ همانطور كه آرزوي داشتن
معتبرترين شبكه خبري تلويزيون يا خوشنامترين خودروساز جهان؛ اما
تنها چيزي كه ما را متفاوت ميكند ،نگاه به واقعيتهاست .واقعيت دنياي
امروز حداقل پاسخ درخو ر دادن به  ۴پرسش باالست.
ديدگاه محتواســاز هم چالشهاي خودش را دارد؛ ضعفها و قوتهاي
خودش را .در دنياي محتواساز ترس از مسدودشدن حرفها هست؛ ترس
از سوءاستفاده از دادههاي شهروندان و ترس از مواجهه با محتواهايي كه
دوستشان نداريم .ديدگاه محتواساز هم به اين پرسشها پاسخهايي دارد.
اما دنياي ما دنياي مصالحههاســت .ما در تكتــك بخشهاي زندگي
فردي يا جمعيمان با ديگري و ديگران در حال مصالحه هستيم .چيزي
ميدهيم و چيزي ميگيريم؛ يك بده-بستان دائمي .در اين طرح كنترل
پيامرسانها (كه در حقيقت كنترل پلتفرم و مبادي ورودي اينترنت را هم
شامل ميشود!) چه ميدهيد و چه ميستانيد؟ اين پرسشي است كه هر
قانونگذاري بايد بتواند به آن پاسخ دهد؛ پاسخي كه مورد پذيرش جمعي
هم قرار گيرد .راهبرد پابرجا راهبردي است كه در سناريوهاي مختلف از
آينده كمترين تأسف را ايجاد كند .رفتن به سمت راهبرد پلتفرمسازي و
پلتفرمداري درصورت گسترش اينترنت ماهوارهاي هيچ دستاوردي جز
خسران و تأسف نخواهد داشت .اين راهبرد پلتفرمداري البته تا آن موقع
توانسته قدرت توليد محتوا و مزيت ملي را نيز كمرنگ كند .همان جايي
كه سرمايه اجتماعي نيز بهدليل خروج از پلتفرمهاي جهاني مدام كمتر و
كمتر شده است .برعكس راهبرد پلتفرمسازي اما راهبرد محتواسازي است.
اين راهبرد صرفنظر از كاهش توان مسدودسازيها و آمدن اينترنتهاي
ماهوارهاي ميتواند كارآمد باشــد .ميتواند جامعهاي با سواد ديجيتال
باال بســازد كه احتماال به جاي يك برادربزرگتر كنترلگر ،انسانهايي با
خودكنترلي باال خواهد داشت .ميتواند بازار اقتصادي مناسب در عرصه
صنايع خالق كسب كند و نهايتا ميتواند ســرمايه اجتماعي را از طريق
حضور در پلتفرمهاي جهاني ارتقا دهد.

استارتاپ ژاپني  ،SkyDriveپس از مدتها تالش و برنامهريزي
موفق شد آزمايش عمومي و سرنشــيندار پرواز خودروي پرنده
خود را به انجام برساند .بهگزارش انگجت ،استارتاپ اسكايدرايو
كه دفتر مركزياش در توكيو قرار دارد ،در ســال 2018تاسيس
شده است و در زمينه فناوري پرواز ،فعاليت ميكند .اين استارتاپ
كه توســط شــركت خودروســازي تويوتا حمايت و پشتيباني
ميشود ،موفق به انجام نخستين آزمايش عمومي با پرندهاي كه
ساخت تويوتاست ،شــد .اين آزمايش در شهرك تويوتا و حوالي
زمين آزمايشــي اين شــركت با موفقيت به انجام رسيد .در اين
برنامه ،خودروي پروازي  SD-03بهوســيله يك خلبان از سطح
زمين برخاست و در ارتفاع كم شروع به پرواز كرد .فناوري بهكار
گرفتهشده در اين وسيله نويد آن را ميدهد كه در آينده ميتوان
خودروهاي خودران و بدون خلبان پرنده نيز ســاخت .تويوتا با
سرمايهگذاري 350هزار دالري در اسكايدرايو ،برنامه مربوط به
خودروهاي پرنده را پايهريزي كرد .اين استارتاپ بسيار اميدوار
است كه بتواند تا پايان ســالجاري ميالدي تأييد انجام پرواز در
خارج از زمينهاي آزمايشــي را دريافت كند و بهشدت بهدنبال
آن است كه تا سال 2023يك پرنده تجاري با 2صندلي ساخته
و روانه بازار كند .برنامه اصلي اسكايدرايو ،ساخت تاكسي پرنده
است.

تالشهاي يك استارتاپ حقوقي
ارزش صنعت قضايي و حقوقي در ســال 2017ميالدي بيش
از 849ميليارد دالر بود و پيشبيني شــده است كه اين رقم
به يك تريليارد دالر در پايان ســال آينده ميالدي برسد .پس
بيدليل نيست استارتاپ لسآنجلسي استنو ( )Stenoبخواهد
سهمي در اين بازار داشته باشــد .به گزارش تككرانچ ،مانند
بيشــتر دفاتر خدمات حقوقي ،اين اســتارتاپ هم آنچه را كه
ارائه ميدهد ،راههايي براي اجراي بهتر مسائل حقوقي است.
اســتنو كه اوايل سال 2019تاسيس شده اســت ،كارش را با
تمركز بر دادگاهها آغاز كرد و در ايــن خصوص گزارشهايي
را از دادگاههاي مختلف تهيه ميكرد .آنهــا اما حاال خدمات
حقوقي را با اضافه كردن سامانهاي براي برقراري كنفرانسهاي
ويدئويي امن دنبال كردهاند .موضوع داشتن بستري براي ايجاد
ويدئوكنفرانسهاي امن در روزهايي كه شــيوع ويروس كرونا
جامعه را بهشدت تهديد ميكند ،ايدهاي فوقالعاده كاربردي
محسوب ميشود .مقامات اين استارتاپ همچنين در سامانهاش
دست وكال را براي پيدا كردن مشتريان بيشتر باز گذاشتهاند.
وكال تا زمان حل و فصل كامــل پرونده نيازي به پرداخت پول
به اســتارتاپ ندارند و ميتوانند تمام تمركز خود را روي كار
موكلشان قرار دهند.

100ثانيه خبر
آيپد جديد ،ارزانتر است

برخي منابع خبري از «آيپد» جديدي خبر ميدهند كه نمايشگر
بزرگتر و بدنهاي باريكتر دارد .به گزارش انگجت« ،آيپد» جديد
ارزانتر از نمونههاي قبلي خواهد بود .گفته شــده شــركت اپل در
ساخت اين دستگاه از سختافزارهاي ارزانقيمتتر استفاده كرده
اســت .برخي علت ارزانبودن اين آيپد را تــاش اپل براي جذب
مشــتري در بازار كســادي كه شــيوع ويروس كرونا ايجاد كرده،
دانستهاند.

ساخت چسب با الهام از مگس

دانشمندان ژاپني با الهام از پاي مگس ،موفق به اختراع يك چسب
ارزان و چندبارمصرف شدند كه با محيطزيست هم سازگار است .به
گزارش نيواطلس ،دانشمندان چسبي ساختهاند كه مانند پهنههاي
پاي چســبناك مگسها ميتواند به سطوح وصل و از آنها جدا شود.
فرايند توليد اين چســبها كه مانند چســبهاي مخصوص كفش
ميتواند بارها چسبيده و جدا شود ،فعال بسيار گران است ،اما به مرور
زمان و با توسعه سختافزاري ،اين چســب به مادهاي ارزانقيمت
تبديل خواهد شد.

ساخت كاوشگر روده بزرگ

محققان دانشــگاهكلرادو بولدر در تحقيقات خود موفق به توســعه
يك كاوشگر روده بزرگ براي تصويربرداري خودكار و نمونهبرداري
از پوليپها شدند .به گزارش مدگجت ،همهســاله ميليونها عمل
كلونوسكوپي در سرتاسر جهان انجام ميشــود تا سرطان در اسرع
وقت تشخيص داده شود .اكنون محققان در دانشگاه كلرادو بولدر يك
دستگاه مخزنمانند روباتيك را براي حركت و گردش در روده بزرگ،
تصويربرداري و حتي نمونهبرداري از روده بزرگ توليد كردهاند كه كار
را هم براي پزشكان و هم براي بيماران آسانتر ميكند.

حفاظت از گوشي در سقوط 3متري

شــركت اينســيپيو براي گوشــي 1300دالري«گالكسينوت20
اولترا» يك قاب ارزان و منحصربهفرد توليــد كرده كه داراي 2اليه
حفاظتي است .به گزارش زد دينت ،درحاليكه سازندگان قابهاي
گوشيهاي موبايل مدعي هستند كه قابهايشان معموال ميتواند
در سقوط يكمتري از گوشي محافظت كند ،اينسيپيو ميگويد ،قاب
اين گوشي ،قادر است درصورت سقوط از ارتفاع 3متري ،تلفن همراه
گرانقيمت شما را كامال ســالم نگه دارد .قيمت قاب اينسيپيو ،تنها
30دالر خواهد بود.

مأموريتهاي جديد ناسا

ناسا براي بررسي وضعيت آب و هواي فضا در پي اجراي 5ماموريت
جديد است .به گزارش انگجت ،قرار اســت 2ماموريت از ميان اين
5برنامه به تأييد رسيده و اجرايي شود .اين ماموريتها ،يك ميليون
و 250هزار دالر براي ناسا هزينه خواهد داشت .اين طرحها برداشت
انســان از نحوه تعامل خورشــيد با آب و هواي فضــا و تأثير آن بر
سيارههاي منظومه شمسي و بهخصوص كره زمين را توسعه ميدهد.
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گزارش تصويري از روز واقعه

محرم متفاوت امسال دهه اول خود را با شكوه هرچه تمام پشت سر گذاشت  .با وجود
نگاه
همه ضرورتهايي كه براي ســامت ســوگواران اباعبداهلل الحســين(ع) درميانه
همهگيري كرونا احساس ميشد ،برنامهريزي شهرداري و همه ارگانهاي ذيربط،
بيرق عزاي سيدالشهداء را برافراشته نگه داشت و جلوه سوگ ســاالر شهيدان در حسينيهاي به
وسعت تهران نقش بست.
تصاوير :گروه عكس همشهري

بدون روتوش
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درگذشت سرژيك تيموريان
سرژيكتيموريان،بازيكنسابقفوتبالايراندر46سالگيدرگذشت.اوبازيكنسابقتيمهايآرارات،استقاللوماينس
آلمان بود كه سابقه بازي در تيم ملي اميد ايران را هم داشت .سرژيك كه برادر بزرگتر آندو تيموريان بود بهدنبال يك
سانحه تصادف40روز را در كما سپري كرد و در نهايت بهدليل آسيبي كه به ريهاش وارد شده بود درگذشت.

پنج جمله غلط يحيي

نكته بازي
شيره را خورد و گفت شيرين است

بعد از داربي در شــرايطي كه انتقادها از تصميمات غلط و توجيهات
عجيبيحييگلمحمديباالگرفتهبود،ناگهانافشينپيروانيوارد
معركهشدوكشفتاريخياشراباعموممردمدرميانگذاشت«:االن
اگر بازي را برده بوديم ،همه در حــال تعريف از كادرفني بودند ».چرا
هيچكس از اين زاويه به موضوع نــگاه نميكند؟اي كاش در اروپا هم
توجه ميشد كه اگر بارسلونا  8بر  2بايرنمونيخ را ميبرد ،االن كيكه
ستين سر جايش بود و آلمانيها داشتند پوست فليك را ميكندند.
پسر چرا الكي شلوغش ميكنيد؟ اصال در همين جام ملتهاي قبلي
اگرما 3برصفرژاپنرابردهبوديم،تاريخفوتبالمانعوضميشد.شايد
كيروش ميماند و گير شيادي به اســم ويلموتس هم نميافتاديم.
حقيقتا كه آفرين به درايت افشينخان؛ از كرامات شيخ ما اين است،
شيرهراخوردوگفتشيريناست!

اشتباهات اصلي سرمربي پرسپوليس ،بيرون از زمين بود
بهروز رســايلي | در مــورد اشــتباهات فني يحيي
گلمحمدي در بازي با اســتقالل زياد حرف زده شده؛
از تركيب اوليه اشتباه تا تعويضهاي بد ،بيرونكشيدن
پنالتيزنها و البته داستان سپردن يكي از اين ضربات
به اوساگونا .اين اما همه داستان نيست و بهنظر ميرسد
سرمربي پرسپوليس اتفاقا اشــتباهات بزرگترش را
بيرون از زميــن انجام داد .او در توجيه شكســت برابر
استقالل از جمالتي استفاده كرد كه واقعا عجيب بود
و جاي بحث دارد.
جمله اول« :تركيب به كسي مربوط نيست»؛ يحيي
گلمحمــدي در حالي بعــد از بازي به اين شــكل به
انتقادهاي فني جــواب داد كه اتفاقا همــه جاي دنيا
خبرنگاران چنين سؤاالتي ميپرسند .وقتي سرمربي
پرسپوليس قبل از دقيقه 30سعي ميكند با به ميدان
فرســتادن كمال كاميابينيا اشتباهش را جبران كند،
واضح است كه خبرنگاران حق سؤال دارند .پرسپوليس
در دقايق ابتدايي بازي با اســتقالل كامال تحتتأثير
حريف بود .سرخها يك گل خوردند و ممكن بود  2يا 3
گل ديگر هم دريافت كنند؛ آيا اگر چنين اتفاقي ميافتاد
و يك شكست فاجعهبار رخ ميداد ،باز يحيي ميتوانست
همين جواب را به خبرنگاران بدهد؟
جمله دوم« :ميخواستند ما برنده نباشيم»؛ موج
گســترده و منفي واكنشهاي هواداران به اين ادعاي
گلمحمدي ،به اندازه كافي باطلبودن آن را آشكار كرد.

پرسپوليس تا 2دقيقه به پايان بازي از استقالل جلو بود
و طبيعتا آن زمان كســي تصور نميكرد ارادهاي براي
پيروزكردن حريف وجود داشته باشد .بيرون از مجموعه
استقالل فقط يك نيرو در خدمت پيروزي آبيها بود؛
خود يحيي گلمحمدي!
جمله ســوم« :ناچار شــديم دروازهبان اصلي را
بفروشيم»؛ تا ديروز از نظر كادرفني پرسپوليس بوژيدار
رادوشوويچ دروازهبان اصلي قرمزها براي فصل بعد بود.
ايــن موضــوع در مصاحبههــاي ســرمربي و مربي
دروازهبانهاي تيم هم كامال به چشم ميآمد و آنها دنبال
گلري بودند كه طاقت نيمكتنشيني داشته باشد .حاال
اما با چند نمايش شــبههبرانگيز ،ناگهان رادو شايسته
مالمت علني لقب ميگيرد .از قضا خود عليرضا بيرانوند
هم امسال اصال فصل خوبي نداشت و بهنظر ميرسيد
زمان ترانسفرش فرا رسيده؛ حتي خود باشگاه هم براي
راضيكردن آنتورپ به حضــور بيرو در ايران در مقطع
پاياني فصل هيچ تالشي نكرد .اين رويه كه با 2اشتباه
بهطور آشــكار عليه دروازهبان خوب تيم در سالهاي
گذشته موضعگيري شود ،برازنده يك مربي حرفهاي
نيست .حتي اگر صالح ميدانيد دروازهبان شماره يك
بگيريد ،اين كار را بدون تحقير بوژيدار انجام بدهيد.
جمله چهارم« :ناچار شديم سراغ خريد استوكس
و اوساگونا برويم»؛ هيچ اجباري در كار نبود ،كما اينكه
سرمربي قبلي هم قيد جذب بازيكن خارجي را زده بود.

به عالوه مسئله كمبود زمان
هم مطرح نيست .دستكم در
مورد اوساگونا ،خود يحيي در نخستين
جلسه تمرينياش با پرسپوليس ناخواسته افشا
كرد از 10روز قبل سفارش خريد او را داده بود؛ يعني
زماني كه باشگاه پرسپوليس «ظاهرا» تالش ميكرد
گابريل كالدرون را برگرداند! خوب اســت مسئوليت
بازيكني كه پيشخريد كرديد را بپذيريد.
جمله پنجم« :خواهان تعويق داربي بوديم»؛ بدترين
بهانه يحيي بعد از بازي همين بود كه داربي نبايد برگزار
ميشد؛ خب چرا؟ بايد به چه زماني موكول ميشد؟ بعد
از مســابقات آســيايي؟ پس تكليف فصل جديد چه
ميشد؟ ســوپرجام چي؟ آيا اگر پرســپوليس در اين
مرحله به نفت مسجدسليمان ميخورد هم گلمحمدي
خواهان تعويق مسابقه ميبود؟ چطور مسابقات ليگ
بهخاطر شانس باالي قهرماني پرسپوليس بايد بهموقع
برگزار ميشــد ،اما براي داربي حذفي نســخه تعويق
پيچيديد؟ تازه گاليه از عدمتعويق مسابقه در حالي است
كه پرســپوليس براي اين بازي تركيب كاملش را در
اختيار داشت ،اما اســتقالل با كلي مصدوم مثل روزبه
چشمي و سياوش يزداني و بازيكن ناآمادهاي همچون
محمد دانشــگر وارد ميدان شد .راستش گلمحمدي
داربي نااميدكننده بود و گلمحمــدي بعد از داربي،
بهمراتب نااميدكنندهتر.

ناز بيخريدار

واكنشها به استعفاي فرهاد مجيدي
كامال دور از انتظار او بود

وقتي فرهاد مجيدي هستي ،كلي محبوبيت داري و يك روز بعد از پيروزي بر
حريف ديرينه استعفا ميدهي ،قاعدتا انتظار داري هواداران پاشنه در باشگاه را
از جا بكنند و خواهان ادامه همكاري با تو باشند ،اما اين اتفاق هرگز براي سرمربي
استقالل رخ نداد .به جرأت ميتوان گفت كنارهگيري نمايشي فرهاد از هدايت
اســتقالل ،نتيجه مورد انتظار او را بهدنبال نياورد .مديران باشگاه كه قاعدتا

بهخاطر مذاكره بدموقع با استراماچوني بايد تحت فشار قرار ميگرفتند ،برخورد
كامال قهري با مجيدي را در پيش گرفتند و عجيب اينكه بخش قابل توجهي از
افكار عمومي هم حق را به آنها داد .مديرعامل استقالل نهتنها استعفاي مجيدي
را در فضاي مجازي جدي نگرفت ،بلكه سرمربي تيمش را به كميته انضباطي
باشگاه هم احضار كرد .سعادتمند همچنين فاصله 14امتيازي با پرسپوليس
را د ر شأن استقالل ندانست و گفت باشگاه حق دارد براي فصل بعد تصميم
بگيرد .اين موضعگيري مطلقا غيرقابل باور بود و عجيب اينكه بيشتر هواداران
استقالل هم حق را به باشگاه دادند .در نهايت هم مجيدي صرفا با پادرمياني
مجيد نامجومطلق و وريا غفوري اســتعفاي صورياش را پس گرفت و روي
نيمكت استقاللبرگشت.
بهنظر ميرسد مجيدي در مورد وزن خودش و آندره آ استراماچوني دچار يك

ديگر فرصتي براي پشيماني نيست

ميگويند وحيد اميري يك پيشنهاد از قطر دريافت كرده و ممكن
استباپرداختپولرضايتنامه،ازپرسپوليسجداشود.خبالبته
پرسپوليسيها كه بهشدت به دالر نياز دارند ،چون بهزودي بايد
بقيه بدهيشان به استوكس را بدهند! در عين حال اما خوب است
وحيد قبل از اخذ هر تصميمي ،قشنگ فكرهايش را بكند .او يكبار
پرسپوليس را ترك كرد و سر از ترابوزاناسپور تركيه درآورد ،اما
خيلي زود پشيمان شد و در نخســتين فرصت به ايران برگشت.
وحيد مدعي بود نتوانسته دوري از وطن را تحمل كند .همه اين
حرفها كه فوتبال او دير گل كرد و در سالهاي آخر بازيگري نياز
به درآمد بيشتر دارد هم همان زمان دوره شد .االن اما وحيد بايد
بداند يك بازيكن 32ساله فرصتي براي گرفتن تصميم اشتباه و
بعد اصالح آن نخواهد داشت .همين.
واقعا معلم بودي؟

اشتباه محاسباتي بزرگ شده؛ او تصور ميكرد با نايبقهرمان كردن استقالل
در ليگ و حذف پرسپوليس در ضربات پنالتي توانسته سايه مرد ايتاليايي را
از سرش كنار بزند ،اما عكسالعملها به استعفاي مجيدي دقيقا عكس اين
داستان را ثابت كرد .خيلي از مردم هنوز فكر ميكنند اگر امكان بازگشت استرا
وجودداشتهباشد،اوبراينيمكتاستقاللبهترازمجيدياست؛بههميندليل
هم سياست مديران باشگاه را تأييد كردند تا ناز فرهاد بيخريدار باقي بماند.
اينكه باالخره مربي ايتاليايي برميگردد يا نه روشن نيست ،اما مجيدي بايد
بداند براي رهايي از شر اسم استراماچوني نياز به دستاوردهاي بزرگتري دارد؛
مثال شايد قهرماني در ليگ برتر بتواند او را در چنين جايگاهي بنشاند .در غير
اين صورت اين تصميمات شتابزده و هيجاني غيراز اينكه صالبت و پختگي او
را بهعنوان يك مربي زير سؤال ببرد ،نتيجه ديگري نخواهد داشت.

حاالهمهحاشيههايداربيوايرادواشكاالتفنيمربيانپرسپوليس
بهكنار،ايناشكاالتامالييونگارشيدرپستاينستاگرامييحيي
گلمحمدي را چه كنيم؟ در حقيقت تعداد بســيار اندكي از مردم
ايران ممكن اســت «دغدغه» را «دقدقه» بنويسند يا «با هاون در
آبكوبيدن»رابهمعنايكاربيهودهكردنبدانند.شكلدرستاين
مفهومكنايي«،آبدرهاونكوبيدن»است .توصيههميشگيمان
بهاهاليمحترمفوتبالايناستكهميتوانيموقتيازمعنايچيزي
مطمئننيستيم،آنراننويسيمياقبلازانتشار،درموردشباديگران
مشورت كنيم .با اين همه ،آنچه داســتان پست پر از غلط يحيي را
عجيبتر ميكند ،ســابقه تدريس او در مدرسه راهنمايي هويزه
است.گوياگلمحمديحدود25سالپيشآنجادرسزبانتدريس
ميكرده؛خببرادركميهمرويزبانمادريكارميكرديتاچنين
فاجعهايرقمنزني.

ارسال مدارك براي ميزباني 2027
فدراسيون فوتبال ايران مدارك مربوط به فرايند نامزدي ميزباني جام ملتهاي آسيا ۲۰۲۷را به كنفدراسيون فوتبال آسيا
ارسالكرد.مداركمربوطهمشتملبرويژگيهايسختافزاريونرمافزاريكشوردرحوزههايگوناگونارسالشدهاست.
ايران براي ميزباني رقابتهاي جام ملتهاي آسيا ۲۰۲۷با كشورهاي قطر ،عربستان ،ازبكستان و هند رقابت خواهد كرد.

 2جام در 28روز
آرسنال با آرتتا در روزي كه اصال شباهتي
به فرهنگ و ســبك توپچيها نداشــت
و بيشــتر به ســبك كيروش ،مورينيو و
سيمئونه ميخورد ،موفق شد دومين جام
خود را هم در يكماه گذشته ببرد .بعد از
فتح جام حذفي حاال نوبت سوپرجام بود
كه بعد از تساوي يك  -يك مقابل ليورپول
قهرمانی ليگ در ضربات پنالتي بهدست
آمد .البته كسي از آرسنال براي ليورپول با
عدد (6مجموع يك گل زده در وقت قانوني
و 5پنالتي) كري نخواند! آرسنال با اين جام
به شانزدهمين قهرمانياش در سوپرجام
انگليس رســيد كه فقط منچستريونايتد
( )17آمار بهتري از اين تيم دارد .اوباميانگ
جام خيريه را بــه چادويك بوزمن ،بازيگر
پلنگ ســياه كه اخيرا در ميانسالي و بعد
از مبارزه با ســرطان درگذشــت تقديم
كرد .او كه قــراردادش را بهزودي تمديد
ميكند ،ستاره اين مســابقه بود .از فصل
پيش تاكنون غير از استرلينگ ( 31گل)،
هيچ بازيكني به اندازه اوباميانگ در تمام
مسابقات گل نزده؛ او 30گل در 45بازي و
استرلينگ 31گل در 52بازي زدهاند .اين
هفتاد و يكمين گل او در 110بازي براي
آرسنال بود .آرتتا از زماني كه از دستياري
گوارديوال به سرمربيگري آرسنال رسيده،
ابتدا كرونا را شكست داد و سپس مربياني
مثل سولشر ،آنچلوتي ،لمپارد ،گوارديوال،
كلوپ و دو جام حذفي و سوپرجام را فتح
كرده است .او در كمتر از نيم فصل دو جام
گرفته؛ درحاليكه گوارديوال در فصل اولش
در من سيتي هيچ جامي نگرفت و سولشر،
لمپارد ،مورينيــو در تاتنهام و ديگران هم
نتوانســتند جام بگيرند .اما آرسنال با اين
ســبك بازي ميتواند تنها در تورنمنتها
و تك بازيها برنده شــود و چنين مدلي
براي قهرمان شــدن در ليگ كافي بهنظر
نميرسد؛ آن هم با بازيكناني مثل بيرين،
گنــدوزي ،ميتلند نايلــز ،داويد لوييس،
هولدينگ ،موســتافي ،النني ،تيرني و...
آرسنال از  ۱۱بازي آخر خود كه به پنالتي
كشيده ۹ ،بازي پيروز شده است.
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ورزش

مسي تحريم ميكند

ستاره آرژانتيني حضور در تست كرونا و تمرينات را
تحريم كرد تا دنبال راه قانوني فرار بگردد
الليگا و تأييد بند
فسخ700ميليوني
فوحديثهاي فراوان
حر 
درمورد بند آزادسازي قرارداد
مسي با بارسلونا باعث شد
تا عصر ديروز الليگاييها
بيانيهاي رسمي در اين خصوص
صادر كنند ،بيانيهاي كه نشان
ميدهد اين بند پابرجاست .در
بخشهايي از اين بيانيه آمده
است« :اين قرارداد تا پايان
فصل ۲۰۲۱اعتبار داشته و بند
فسخ ۷۰۰ميليون يورويي در آن
پابرجاست .با توجه بهوجود اين
بند ،الليگا بدون رضايت باشگاه
و يا بدون پرداخت بند آزادسازي
درج شده در قرارداد ،اقدامي
در جهت حذف قرارداد بازيكن
انجام نخواهد داد».

نتر شديم!
ميهمان بوديم ،ميهما 

بازيهاي ليگ قهرمانان آسيا در قطر با حضور تماشاگر
برگزار خواهد شد

ادامه رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا كه قرار است از اواخر شهريورماه
در قطر برگزار شود ،با حضور دوباره تماشاگران در ورزشگاهها همراه
خواهد بود .مسابقات ليگ قهرمانان آسيا در اين فصل بعد از برگزاري
2هفته ابتدايي بهخاطر شيوع ويروس كرونا تعطيل شد و قرار است از
روز 24شهريورماه بهشكل مجتمع در كشور قطر از سر گرفته شود.
از ايران 4تيم در 4گروه اين مسابقات حضور دارند و بايد طي همين

مدت كوتاه يعني از 24شــهريور تا ســوم مهرماه 4هفته باقيمانده
از رقابتها را در قطــر برگزار كنند .پيش از اين گفته ميشــد اين
مسابقات نيز بدون حضور تماشــاگران انجام خواهد شد اما روزنامه
الوطن ديروز خبر داد طبق اعالم كميته برگزاري بازيها در هر ديدار
از  ۲۰تا ۳۰درصد ظرفيت ورزشگاهها براي حضور تماشاگران استفاده
خواهد شد .اين خبر خوشحالكنندهاي براي هواداران فوتبال است
كه بعد از مدتها دوباره ميتوانند از نزديك فوتبال ببينند اما شايد
خبر خوبي براي تيمهاي ايراني نباشد4 .نماينده ايران كه در 2هفته
ابتدايي رقابتها در هيچ مسابقهاي ميزبان نبودند ،در ادامه راه هم
بايد در ورزشگاههايي به ميدان بروند كه بهاحتمال زياد ظرفيت چند
درصدي آنها با هواداران عربي پر خواهد شد.

دوشنبه10شهریور  99شماره8025

سوارس ديروز در تست كروناي باشگاه بارسلونا حاضر بود اما مسي
در تست شــركت نكرد .او همچنين پيغام داده در نخستين جلسه
تمرين براي فصل جديد حاضر نخواهد شد .مسي تصميمش را گرفته
و ميخواهد برود اما فهميده كه ممكن است بهخاطر دير اعالم كردن
جدايياش (بايد تا پيش از 10ژوئن خبر ميداد) با مشكالت حقوقي
روبهروشود.بهنظرميرسدبازگشتغيرممكناستاماباشگاهحاضر
نيست او را آزاد يا معاوضه كند و منسيتي يا هر باشگاه ديگري براي
جذب مسي بايد رقم فســخ 700ميليون يورويي قراردادش را
بپردازد .گوارديوال براي مذاكره با باشگاه و خود مسي در شهر
بارسلوناحضورداردامامنچسترسيتيتنهامقصدممكنبراي
اين بازيكن نيست.
رونالد كومان ترجيح ميدهد تيم فصل آينده بارسا را
بدون مسي و دار و دستهاش شامل سوارس ،پيكه ،آلبا و
بوسكتسببندد.البتهغيرازسوارسومسيبقيهماندني
هستند اما دستمزدشان را كم و موافقت ميكنند روي
نيمكتبنشينند.ممفيس،فاندبيك،واينالدومومانه
بازيكنان مدنظر سرمربي هلندي براي تركيب اصلي
هستندضمناينكهكوتينيوبرميگرددواووگريزمان
ديگر مجبور نخواهند بود در پســت غيرتخصصي
وينگر راســت بازي كنند و به پست خودشان رجوع
خواهند كرد .مسي بماند ،با اوضاعي كه بهوجود آمده،
دلخور خواهد بود .او سرمربي را قبول ندارد و شرايط
ستين بار ديگر تكرار ميشود .رفتن مسي يعني
باشگاه از شر دستمزد سالي 70ميليون يورويي او
خالص ميشود .با اين رقم ميشود سالي
يك ستاره خريد و به عالوه ،فروش
مســي هم به اقتصاد در حال
ورشكستگيبارساكمك
خواهد كرد اما بارتومئو
نميخواهد با اين ستاره
و وكاليش مذاكره كند.
تصميم او قطعي است ،يا

اولين گلر-سرمربي تاريخ ليگ

مهدي رحمتي سرمربي شهرخودرو شد و نوازي و سامره
را بهعنوان دستيارانش برگزيد
مهدي رحمتي سرمربي شهرخودرو شد و اين يكي از عجيبترين خبرهاي
فوتبال ايران در روزهاي اخير بود .بعد از پايان ليگ نوزدهم مشخص بود كه
كار سهراب بختياريزاده با شهرخودرو به پايان رسيده و رابطه اين سرمربي
با مالك باشگاه نشــان ميداد دوران كوتاه ســرمربيگري سهراب در تيم
مشهدي به پايان رسيده است .اما در ميان گزينههايي كه براي جانشيني
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بمان ،يا700ميليون و يك يورو بده و برو.
نيمار و دي ماريا از پاري سن ژرمن درخواست كردهاند براي جذب
مسي تالش كند .از درون باشگاه فرانسوي خبري درز كرده كه رؤياي
ناصر الخليفي براي داشتن همزمان نيمار ،امباپه ،مسي و رونالدو با
سرمربيگري گوارديوال نزديك است .گوارديوال مشكلي با رفتن مسي
به پاريس ندارد چون خودش ممكن است يك سال ديگر به او بپيوندد.
شهر منچستر براي مسي كه به آب و هواي آفتابي بارسلونا عادت كرده
زيادي آلوده و باراني و بيروح است .شايد پاريس يا حتي تورين مقصد
بهتري باشد .در ايتاليا گويا ترجيح ميدهد به يوونتوس برود تا اينتر
چون يووه دستكم يك جام تضمين شــده در ليگ هر فصل دارد و
حضور او در كنار رونالدو ميتواند به فانتزيهاي كودكان سراسر دنيا
واقعيت ببخشــد .اينگونه بهنظر ميآيد كه شانس بقيه تيمها نظير
چلسيومنچستريونايتدبسياركمشدهاست.
ايراد قانوني پيش روي مسي اين اســت كه تا 9ژوئن بايد پايان
همكاري را اعالم ميكرد يعني20روز بعد از پايان قرارداد بازيكنان .اگر
شرايط قرنطينه و تعطيلي كرونايي را هم درنظر بگيريم و پايان فصل را
23آگوست كه فينال ليگ قهرمانان برگزار شده درنظر بگيريم ،او بايد
20روز زودتر درخواست قطع همكاري را فكس ميكرد نه چند روز
ديرتر .حتي پاي منچسترسيتي هم در پرونده حقوقي باز است و اگر
بارتومئو بتواند مسي را در دادگاه محكوم كند ،منسيتي هم محكوم
خواهد شد چون واضح اســت كه مذاكراتي بين بازيكن و باشگاه
انگليسي صورت گرفته است .بارسا ميتواند بعد از دو جلسه غيبت
مسيدرتمريناتاورابهكميتهانضباطيبكشاندوحتيتا 6ماهمحروم
و 25درصد از دستمزدش را كسر كند .اگر مسي در دادگاههاي داخلي
محكوم شود ميتواند درخواست تجديدنظر بدهد و حتي پرونده را به
فيفا و سپس به كاس ببرد اما با توجه به زمان زيادي كه اين دادگاهها
طولميكشدوتجربهبازيسوپرجامبيناستقاللوپرسپوليسنشان
داد كه پروسه حقوقي ميتواند تا يك سال هم به طول بينجامد و مسي
عمال يك فصل را از دست خواهد داد .مسي از يك تيم حقوقي مشاوره
ميگيرد كه با باشگاه بارسلونا هم همكاري دارند .بارسا تصميم گرفته
بهخاطر اينكه گمان ميبرد آنها به مسي راه و چاه را براي جدايي نشان
دادهاند ،با اين تيم حقوقي قطع همكاري كند.

بختياريزاده از آنها نام برده ميشد ،مهدي رحمتي عجيبترين نام بود.
رحمتي در هفتههاي پاياني ليگ با بختياريزاده به مشكل خورد و سهراب
آخرين بازي را بدون حضور اين دروازهبان سپري كرد .اما رابطه خوبي كه
رحمتي با مديران مشهدي داشت باعث شد از همان ابتدا نام او بهعنوان گزينه
سرمربيگري در شهرخودرو مطرح شود و درنهايت نيز اين اتفاق رخ داد .فرهاد
حميداوي،مالكباشگاهشهرخودروتصميمگرفتسكانهدايتتيمشرابه
اين دروازهبان بسپارد و مذاكرات طرفين نيز بهخوبي پيش رفت .براي اينكه
رحمتي به نخستين سرمربي-دروازهبان تاريخ ليگ برتر تبديل شود ،تنها
مشكلي كه وجود داشت مدرك مربيگري او بود .رحمتي مدرك مربيگري
ندارد و بايد يك مربي با مدرك Aآسيا بهعنوان دستيار او برگزيده ميشد؛ اين
مشكل با حضور نوازي و سامره در كادرفني اين دروازهبان حل شد.

10

دوشنبه10شهریور  99شماره8025

ایرانشهر

23023442

اهواز؛شه ر بي زمين

بهرهبرداری از خطآهن چابهار به زاهدان در سال آینده
محمدرضا رضایی کوچی ،رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت :خط راهآهن چابهار به زاهدان که
نقش مؤثری در اقتصاد کشور و انتقال کاال به کشورهای همسایه دارد،
WWW hamshahrionline.ir
سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
متــن كـامـل درسایت

شود .مگر رسالت نهادهای عمومی زمینداری و مالکی است؟»
شــهردار کالنشــهر اهواز در ادامه به وزارت راه و شهرسازی و اداره
ثبت امالک برای واگــذاری امالک عمومی انتقــاد میکند و ادامه
میدهد« :شــهر اصفهان با اســتفاده از اراضی تصرفی توسعه پیدا
کرد ،اما در اهواز هر نهادی که قدرت بیشــتری داشت ،زمینها را
تملک کرد و حاال اگر هم بفروشــد پول آن از شــهر بیرون میرود.
این زمینها حق مردم اهواز است و باید صرف توسعه و رفاه شهری
شود که شهروندانش گرمای باالی  50درجه را تحمل میکنند و با
وجود داشتن چاه نفت ،خطوط گاز و صنایع سنگین حسرت متروی
شهرهای دیگر را میخورند».
او با اشاره به افزایش دوبرابری درآمد شهرداری در سال گذشته اما
تاکید میکند که عقبماندگیهای اهواز با درآمد شهرداری بهتنهایی
جبران نمیشود و همچنان مردم این کالنشهر سؤالی بیجواب دارند
که چگونه در نفتیترین کالنشهر ایران با چنین محرومیتی زندگی
میکنند.

هجوم شرکتهای نفتی و صنایع به حریم اهواز و حاشیه آن و تصرف زمینها
از سوی نهادهای عمومی ،امکان توسعه شهر ،ساماندهی حاشی ه و تنفس را از
شهروندان یکی از پهناورترین شهرهای ایران گرفته تا جایی که حتی امکان
ساخت مسکن مهر هم در آن وجود ندارد

اهواز ،زمینی برای مسکن مهر ندارد

عکس :همشهری -سید موسی موسوی
سیده زهرا عباسی
خبرنگار

کعب عمیر با در نظر گرفتــن همین نکته به
ادامه از
صفحه اول بدهی وزارت نفت به ســازمان امور مالیاتی و
دارایی خوزستان اشــاره میکند و تصریح میکند« :وزارت نفت
از ســال  93طبق قانون باید ســهم دودرصدی از درآمد خود را
برای جبران آالیندگی به اداره امور مالیاتی استان میداد تا برای
فعالیتهای عمرانی بین شهرستانهای باوی ،هفتگل ،شادگان،
کارون ،حمیدیه و اهواز تقسیم شود.
با شــکایت اداره امور مالیاتی اســتان و پیگیریهای اســتاندار
خوزســتان ،فعال حکم بدهی ســال  93نفت قطعی شده است
که بر مبنای آن باید  1100میلیارد تومان پرداخت میشــد ،اما
از این رقم تا امروز فقط  100میلیارد تومان وصول شــده که 38
درصد آن یعنی  38میلیارد تومان سهم اهواز است .از سال  94به
بعد هم شــکایت صورت گرفته ،اما هنوز حکم صادر نشده است.
این در حالی است که اگر ســهم  2درصدی بهموقع و به صورت
ساالنه از سوی وزارت نفت پرداخت شــود و به کارهای عمرانی
اختصاص یابد ،بسیاری از مشکالت حاشیهنشینی در اهواز حل
خواهد شد».

آقای وزیر ،اهواز را کجا ببریم؟

«موسی شاعری» شهردار اهواز نیز مشکل زمینهای تصرفی را تأیید
میکند .نمونههای مشابه روســتای «ابوالفضل (ع)» یا مسکن مهر
در دغاغله ،ســیدخلف ،چنیبه ،دابوهیه ،خیط ،دامغه و لذه وزرگان
هم وجود دارد .شــاعری اما بیش از نهادهای عمومــی مثل بنیاد
مستضعفان ،ســتاد اجرایی فرمان امام (ره) و ...انگشت اتهام خود را
به سمت وزارت نفت میگیرد و به همشــهری میگوید« :اهواز بعد
از مشهد ،بیشترین میزان حاشیهنشــینی را دارد که نتیجه جنگ،
خشکسالی ،پروژههای انتقال آب ،سدسازی ،از بین رفتن کشاورزی
و معیشت روستاییان است .شهرها باید مسیر و فضایی برای توسعه
داشته باشند ،اما اهواز از یک سمت به شهرستان کارون قفل میشود
و از ســه ســمت دیگر در محاصره حرایم نفتی قرار دارد .ما چقدر
میتوانیم شهر را با افزایش تراکم و ارتفاع گسترش دهیم؟ به هر حال
در کنار رشد تراکم باید سرانههای عمومی ورزشی ،آموزشی ،فرهنگی
و تفریحی هم در سطح توســعه یابد ،اما من امروز به عنوان شهردار
کالنشهر اهواز اعالم میکنم نهادهای عمومی و شرکت نفت جایی
برای تنفس اهواز نگذاشتهاند».
شــهردار اهواز تصریح میکند« :آقای زنگنه ،وزیر نفت در جلسهای
حضور داشــتند و برخی از مسئوالن با نقشه وضع شــهر اهواز را به
ایشان توضیح دادند ،اما پاسخشان این بود که وظیفه ما تولید نفت

است .سؤال ما از وزیر نفت این است که تکلیف یک و نیم میلیون نفر
جمعیت اهواز چیست؟ در شرایطی هم که حق آالیندگی پرداخت و
به مصوبه قانونی مجلس تمکین نمیکنید ،ما چه باید بکنیم؟ اهواز
را کجا ببریم؟»
مالکی نهادهای عمومی

شــهردار اهواز با تأیید صحبتهای کعب عمیر ،عضو شورای شهر
درباره بدهی وزارت نفت به کالنشــهر اهواز ،حکم بدهی سال  93تا
 95این وزارتخانه را قطعی اعالم میکند کــه به موجب آن ،وزارت
نفت بیش از  5هزار میلیاد تومان باید به اداره امور مالیاتی و دارایی
خوزستان پرداخت کند؛ رقمی که به گفته او و بسیاری از کارشناسان
بار زیادی را از دوش حاشیه اهواز برمیدارد.
شاعری رشد حاشیهنشینی ،افزایش ســکونتگاههای غیررسمی و
به وجود آمدن مشکل زمینخواری مانند آنچه در منطقه روستای
ابوالفضل رخ داد را ناشــی از زمینها و امــاک تصرفی و بالتکلیف
میداند که به محیط شهری هم آسیب میزند.
او توضیح میدهد « :نهادهای مختلف بایــد از زمینداری و مالکی
دست بردارند و این امکانات را به مردم واگذار کنند و اجازه دهند شهر
به صورت طبیعی توسعه پیدا کند .چرا این همه زمین بدون استفاده
مانده است؟ این امالک باید برای افزایش رفاه مردم تبدیل به ثروت

موضوع مالکیت زمین در اهواز اما جای دیگری هم دامن قشر ضعیف
را گرفته است .طرح مسکن مهر که روزگاری قرار بود با هدف خانهدار
کردن مردم محروم و ساماندهی حاشی ه کالنشهر اهواز ایجاد شود ،تا
امروز با یک مانع جدی روبهرو شده است؛ مالکیت زمین.
مدیر اتحادیه تعاونیهای مســکن مهر کالنشــهر اهواز در این باره
به همشهری میگوید« :در دهه  80قرار شــد دولت با دادن زمین،
تسهیالت کمبهره و ساخت مسکن مهر بار حاشیهنشینی را از دوش
شهرها بردارد ،اما این پروژه برخالف شهرهای دیگر در اهواز به دلیل
معضل مالکیت زمین پیــش نرفت و حتی یک واحد در این شــهر
ساخته نشد».
«محمود شــهبازی» به زمین  15هکتاری تعاونیهای مسکن مهر
در نزدیکی کیانپارس اهواز اشــاره میکند و میافزاید« :در همان
زمان مجوزهای الزم را از سوی نهادهایی چون مسکن و شهرسازی،
ثبت اسناد و جهاد کشــاورزی دریافت کردیم تا برای  15هزار نفر
خانه ساخته شــود ،اما یکباره مسکن و شهرســازی استان که آن
زمان دبیرخانه ستاد مســکن مهر بود اعالم کرد زمین برای دولت
است ،اما هیچ وقت مشخص نشد این ادعا از سوی کدام نهاد دولتی
مطرح میشود؟ حاال هیچ کدام از نهادهای دولتی زیر بار نمیروند
و با گذشت بیش از  10سال پروژه مسکن مهر اهواز بالتکلیف مانده
است».
وی مشکل تعاونیهای مســکن مهر و روســتای ابوالفضل را یکی
میداند و تصریــح میکند که زمیــن روســتای ابوالفضل و زمین
تعیینشــده برای تعاونیهای مســکن در نزدیکــی کیانپارس که
منطقهای اعیاننشین محسوب میشــود ،قرار دارد؛ زمینهایی که
در سالهای گذشته افزایش قیمت قابل توجهی پیدا کرده است و به
همین دلیل نهادهای مختلف دست روی آنها گذاشتهاند.
شهبازی معتقد است اتفاق پیشآمده در روستای ابوالفضل (درگیری
چهارشنبه هفته گذشته میان نیروی انتظامی و مردم در این منطقه)
زنگ خطری برای همه بــود تا تکلیف زمینهــای مصادرهای این
کالنشهر هرچه زودتر روشن شود.
او ادامه میدهد « :ابتدا گفتند این زمین برای اداره اطالعات است که

دالیل شکلگیری حاشیهنشینی در خوزستان

یک عضو شورای شــهر اهواز با بیان اینکه حاشیه فعلی اهواز قبال
با شهر فاصله زیادی داشــت و به نوعی زمین زراعی بومیان منطقه
محسوب میشد ،به همشهری میگوید« :پیش از حکومت رضاشاه،
مالکیت این مناطق به صورت ســنتی و عرفی و ویژه کشــت دیم و
چرای دام بود و همه حد و مرز خود را میدانســتند .بعد از روی کار
آمدن رضاشاه و شکلگیری حکومت نوین ،کل زمینهای حاشیه به
وابستگان رژیم پهلوی اختصاص مییابد و با یک برگه سند مالکیت
به آنها میرســد و بومیان منطقه چون نفوذ و قدرتی نداشــتند،
همه زمینهای خود را از دســت میدهند« ».رحیم کعب عمیر» به
ذکر مثالی میپردازد و میافزاید« :برای مثال منطقه ســیدخلف در
گذشته روستای سیدخلف بود و قدمت آن با حداقل  700سال قدمت
به حکومت مشعشعیان میرســد .چطور است که االن اهالی صاحب
هیچ حقی نیستند ،اما شرکتی وابســته به رژیم گذشته صاحب این
زمینهاست؟ اغلب مناطق حاشیهای اهواز این شرایط را دارند و اگر
این بنیادها نام مالکان پیشین زمینهای حاشیهای را منتشر کنند،
مشخص میشود که هیچ کدام بومی منطقه نیستند .همه این زمینها
بعد از انقالب به بنیادهای مختلف چون مستضعفان و ستاد اجرایی
فرمان امام (ره) و ...رسیده که بر مبنای مالکیت غلط است ».او دالیل
شکلگیری حاشیهنشینی در خوزستان را هم صنعتی شدن در دهه
 ،50اتمام نفت در شهرهایی چون مسجدسلیمان و هفتگل ،فعالیت
نیشــکر در اراضی مردم اهواز ،خرمشهر ،شادگان ،کارون و شعیبیه
شوشتر که اراضی مردم را تصرف کرده و موجب شد اهالی این شهرها
به حاشــیه اهواز بیایند و در نهایت جنگ ایران و عراق که در نتیجه
آن ،کل مرز غربی خوزستان از آبادان ،خرمشهر ،هویزه ،سوسنگرد،
بستان و شرق شوش آسیب زیادی دیدند ،میداند .کعب عمیر تاکید
میکند که بعد از پایان جنگ هم دولتها توجه ویژهای به این معضل
نکردند؛ در حالی که اگر زیرساختها در همان دهه  60اصالح شده بود،
امروز با این مشکل بزرگ روبهرو نبودیم.

اداره اطالعات اهواز و خوزستان تکذیب کرد .بعد گفتند دادگستری
و بعد از آن گفتند سپاه که از فرمانده کل سپاه خوزستان نامه گرفتم
که اینطور نیست .مردم زندگیشان را فروختهاند و برای مسکن مهر
سرمایهگذاری کردند و حاال همینطور بالتکلیف ماندهاند و به آنها
میگویند بروید بیرون شهر در منطقه شیرینشهر و رامینشهر که
 50کیلومتر با اهواز فاصله دارد .شیرینشهر در سیل سال گذشته،
به طور کامل زیر آب رفت و رامینشهر هم روی شنزار ساخته شده
اســت .این یعنی میخواهند مردم فقیر را به تبعیدگاه بفرستند و
این زمینها که حاال ارزشی پیدا کرده اســت را از این مردم محروم
بگیرند».
شهبازی از جلسه روز دوشنبه خود با رئیس دادگستری خوزستان
خبر میدهد که برای تعیین تکلیف این مشکل قرار است برگزار شود.
هرچند «غالمرضا شــریعتی» استاندار خوزســتان در گفتوگو با
همشهری از پیگیری قانونی برای تعیین تکلیف مالکیت زمینهای
تصرفی صحبت میکند ،اما توسعه کالنشهر اهواز منتظر روند کند
اداری این فرآیند نمیماند .حدود یک سوم از جمعیت این کالنشهر
در حاشیه و سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند و همچنان در
حال افزایش هستند؛ جمعیتی که با کمک نهادهای عمومی و دولت
میتوانستند ساکن رسمی این شهر نفتخیز باشند و حاال اهواز بیش
از آنکه یک شــهر توسعهیافته باشد به ســرزمین مردمان بیزمین
تبدیل شده است.
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مكث
عكس :خانه ملت

سفرهاي استاني محمدباقر قاليباف ،رئيس مجلس از استان خوزستان آغاز شد

محمدباقر قاليباف ،رئيس
مجلس مجلس نخســتين ســفر
استانياش را از خوزستان
كليد ميزند و بنا دارد شهر به شهر برود تا
در رداي سكاندار بهارستان بيواسطه با
مردم در ارتباط باشد.
سفرهاي استاني قاليباف در رأس مجلس
به اين دليل حائز اهميت است كه قريب به
9ماه ديگر سيزدهمين انتخابات رياست
جمهوري برگــزار ميشــود و او ازجمله
گزينههاي جناح راســت براي حضور در
انتخابات 1400محسوب ميشود .اگرچه
نزديكانــش اين ســفر را در حيطه وعده
انتخاباتي او براي ارتباط مستقيم با مردم
ميدانند و تاكيد ميكنند كه او در جايگاه
رئيس مجلس براي بررســي مشكالت و
چارهجويي براي حل مشكالت مردم راهي
نقاط دور و نزديك پايتخت خواهد شد و
سفرهاي او زمينه انتخاباتي ندارد.
چهكسانيقاليبافراهمراهيميكنند؟

به نظر ميرســد عالوه بر حلقه مشاوران
و معاونــان قاليباف ،مجمــع نمايندگان
اســتانها تيمي هســتند كه او را در اين
سفرها همراهي ميكنند .عالوهبر مجمع
نمايندگان اســتاني در اين سفرها تيمي
بهعنوان مشاور و معاونان رئيس مجلس
با او به بازديد نقاط دور و نزديك پايتخت
ميروند و اين هيــأت از اين جهت حائز
اهميت است كه وزنه سياسي  -انتخاباتي
ايــن تصميم جديــد رئيــس مجلس را

مشخص خواهد كرد .شائبهاي انتخاباتي
كه در پي اولين ســفر استاني محمدباقر
قاليباف از تركيب تيم همراهش تقويت
خواهد شد.
از مبدأ خوزستان به مقصد؟

ســفر به خوزســتان به عنــوان اولين
مقصد سفرهاي اســتاني قاليباف وراي
بحث محروميت اســتان خوزســتان ،از
آمار قابلتوجه بيكاري ،فقر و مشــكالت
كمآبــي گرفته تا ماجــراي ريزگردها ،از
لحاظ سياســي داراي اهميت ويژه است.
بر سر زبان افتادن نام خوزستان به واسطه
اعتصابات مســتمر كارگران هفتتپه از
يكســ و و بروز و ظهور مشــكالتي چون
ماجراي بخش غيزانيه و اخيرا روســتاي
ابوالفضل از سوي ديگر ،موضوعاتي است
كه بهانه ورود چهرههاي سياسي داعيهدار
انتخابات 1400به اين استان شده است؛ از
تيم خودجوش مجلسيها براي پيگيري
مشكالت كارگران هفتتپه و ميدانداري
مهرداد بذرپاش در قامت رياســت ديوان
محاســبات در اين ماجرا گرفته تا بلوايي
كه اختالفنظر پرويز فتاح در رأس بنياد
مستضعفان با اهالي روستاي ابوالفضل بر
سر مالكيت اراضي آن به پا كرد.
در همين راســتا ،مجتبي يوسفي ،دبیر
مجمع نمایندگان اســتان خوزستان در
تشريح برنامههای رئیس مجلس گفت :این
سفر احتماال در روز سهشنبه (11شهریور)
انجام شــود .نماینده اهواز با بیان اینکه

رئیس مجلس در این ســفر به 14حوزه
انتخابیه استان خوزســتان سفر خواهد
داشت ،در گفتوگو با تسنيم اضافه کرد:
رئیس مجلس نیز به دلیل عالقه شخصی
که به استان خوزســتان داشتند ،قبول
کردند که اولین سفر استانی خود را به این
استان داشته باشند.
ميراث مرد پرحاشيه

اگرچه سفرهاي استاني مقامات و عمدتا
كانديداهاي رياست جمهور ادوار گذشته
امــري مرســوم و در حطيــه تكاپوهاي
انتخاباتي و تبليغاتي بود ،اما با نشســتن
محمود احمدينژاد بر كرســي رياست
جمهــوري در بهار 84عنوان ســفرهاي
استاني از دايره امر انتخاباتي – تبليغاتي
خارج شــد و به امري در جهت نظارت و
پيگيري وعدههاي دادهشده رئيس جمهور
بدل شــد؛ ايدهاي كه اگرچههمچنان از
ســوي صاحبنظران سياســي به امري
پوپوليستي تعبير ميشــود ،اما پيگيري
اين روند از سوي ديگر مقامات ارشد نظام
همچون روســاي  3قوه و برخي مديران
اجرايي ديروز و امروز همچون محمدباقر
نوبخت در يك سوي ميدان و سعيد جليلي
در سوي ديگر ميدان ،خبر از اين ميدهد
كه سفرهاي استاني ضرورتي براي كسب
وجهه از نظر افكار عمومي است و بر همين
منوال دور ماندن آنهــا از اين روند منتج
به دســتاوردهاي سياســي -اجتماعي
خوشايندي براي آنها نخواهد شد.
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پاسخ پيرهادي به شائبه انتخاباتي  -تبليغاتيبودن
سفرهاي استاني رئيس مجلس:

قضاوت با مردم است

درباره چرايي و چند و چون سفرهاي استاني محمدباقر قاليباف با محسن
پيرهادي ،نماينده تهران و عضو هيات رئيســه گفتوگويي داشتيم .از او
درباره شــائبهانتخاباتي-تبليغاتيبودن سفرهاي استاني رئيس مجلس
9ماه مانده به كارزار سيزدهمين انتخابات رياست جمهوري و محتملبودن
حضور محمدباقر قاليباف در اين ميدان پرســيدم.مشروح اين مصاحبه
اجمالي پيرهادي با همشهري به شرح زير است:
 سفرهاي استاني محمدباقر قاليباف با چه انگيزه و هدفي كليد خورده
است؟
محمدباقر قاليباف يك مدير عملگرا و ميداني است .براي عملگرايي نياز دارد
كه در بازديدهاي ميداني مسائل را بشناسد تا براي حل آن به ايدهاي اجرايي
و عملي دست يابد .از طرفي هم يكي از وعدههاي انتخاباتي آقاي قاليباف
در شهر تهران رسيدگي به مشكالت مردم در حوزههاي انتخابيه بود ،در
كنار انگيزه شخصي او براي ورود و رسيدگي بيواسطه به مشكالت مردم.
مزيد بر اينها اخيراً او در مقام رئيس مجلس مذاكراتي با نمايندگان داشت
كه براي پيگيري بهتر امور بهتر است به حوزههاي انتخابيه سركشي كند تا
از نزديك در جريان مشكالت و كاستيهاي نقاط مختلف كشور قرار گيرد.
تعريف و جايگاه و حوزه عملكردي مجلس مشخص است .آيا سفرهاي
استاني او ميتواند تاثيري در حوزه مديريت اجرايي داشته باشد؟
همانطور كه ميدانيد ،حوزه كار مجلــس داراي  2بعد تقنيني و نظارتي
است؛ در بعد تقنيني كه شامل قانونگذاري ميشود ،حوزه عمل مشخص
است اما در حوزه نظارتي كه هم بايد بر حسن اجراي قانون و هم بر عملكرد
اجرايي دولتمردان نظارت داشته باشيم ،بازديدهاي ميداني به ما اين كمك
را ميكند كه از روند اجراي قانون و پيشــبرد امور اجرايي ديد و برداشت
مشخصتري داشته باشيم .آگاهي از وضعيت زندگي مردم ،اجراي قانون و
وضعيت اجرايي امور در شهرها و روستاهاي دور و نزديك پايتخت كامال در
حيطه وظايف نظارتي نمايندگان تعريف ميشود و همواره جزء جدانشدني
از كار نمايندگان بوده است .ما اميدواريم با ورود رئيس مجلس به اين حوزه
در سطح ملي بعد نظارتي مجلس تقويت شود.
حوزه انتخابيه قاليباف تهران است ،بهتر نبود او سفرهاي استانياش را
از مبدأ انتخاباتياش كليد بزند؟
بازديدها در تهران برقرار اســت و مجمع نمايندگان تهران در اين 3ماه
گذشتهاز روي كار آمدن مجلس يازدهم با مردم همواره در تعامل و مراوده
بودهاند ،مثال همين اواخر رئيس مجلس از اسالمشهر بازديد كرد.
چرا خوزستان مبدأ سفر انتخاب شد؟
اگر هر استان ديگري انتخاب ميشد همين چرايي مطرح ميشد.
اما خوزستان به دليل حواشياي كه اخيرا در مورد آن مطرح است ،مثل
اعتصابات كارگران هفتتپه ،ناآراميهاي بخش غيزانيه يا حواشياي كه
اخيرا در مورد مالكيت اراضي روستاي ابوالفضل مطرح شده است ،خيلي
مورد توجه سياستمداران به ويژه آناني اســت كه سوداي كانديداتوري
رياست جمهوري 1400دارند.
به نظرم با توجــه به مطالبات مردمي اين منطقه و مشــكالتي كه در اين
اســتان وجود دارد ،رئيس مجلس در انتخات مبدأ سفرهاي استانياش
خوشسليقگي كرده است.
سيستان و بلوچستان هم در مشكالت و مطالبات مردمي كم از خوزستان
ندارد و ميتوانست مبدأ سفر باشد.
بله ،اما خوزستان به دليل منابعي كه در اختيار دارد و انبوه مشكالتي كه اين
روزها با آن دست به گريبان است نيز مبدأ خوبي است.
با توجه به در پيش بودن انتخابات رياســت جمهــوري 1400و اينكه
بهصورت غيررسمي گفته ميشود قاليباف يكي از گزينههاي محتمل اين
كارزار انتخاباتي است ،بحث سفرهاي استاني رئيس مجلس بيش از اينكه
در راستاي وظايف نمايندگي باشد ،بيشتر به تكاپوي انتخاباتي-تبليغاتي
تعبير ميشود؟
مردم بهترين قضاوت را در اين ميدان انجــام ميدهند ،از آنجا كه مردم
ذينفعان اصلي اين سفرها هستند ،بايد حرف مردم را در اينباره شنيد و از
آنها پرسيد كه پيگيري مطالبات آنها انتخاباتي بوده است يا نه؟ ما نميتوانيم
به هر كنشي كه از سوي يك مســئول يا چهره سياسي صورت ميگيرد،
برچسب انتخاباتي بزنيم .نظارت يكي از بخشهاي اصليوظايف نمايندگي
است .رئيس مجلس يا هر مسئولي كه امكان حل مسئلهاي را با حضور در
منطقهاي دارد ،بايد در راســتاي انجام وظيفه به آن عمل كند و اگر از اين
امكان بهره نبرد ،در ايفاي وظايفش كوتاهي كرده است.

دادگاههاي فساد
درانتظارجلساتعلني
سخنگوي قوه قضاييه :روزهاي آينده خبرهاي خوبي درباره تمديد برگزاري علني دادگاههاي فساد
خواهيم داشت و مهم اين است كه روند رسيدگي به پروندههاي مهم اقتصادي با قوت ادامه دارد
با پايان مهلت 2ســاله دادگاههاي ويــژه مبارزه با
قضايي مفاسد اقتصادي معروف به دادگاههاي استجازهاي،
محاكمه متهمان اقتصادي شكل غيرعلني بهخود
گرفته است .در واقع مشــخصا از 20مردادماه خبري از برگزاري
دادگاههاي علني و ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي منتشر نميشود؛
درحاليكه پيش از اين تاريخ و در طول هر هفته ،تصاوير و جزئيات
برگزاري دادگاههاي علني رسيدگي به پروندههاي مختلف مفاسد
اقتصادي در خبرگزاريها ،ارگانهاي رسانهاي قوه قضاييه و نيز
بخشهاي خبري صداوسيما منتشر ميشد .طي 2هفته گذشته،
نخستين جلسه دادگاه محمد امامي ،از متهمان اصلي بانك سرمايه
و ساير متهمان پروند ه و نيز نخستين جلسه دادگاه هفتسنگان
قزوين بهصورت غيرعلني برگزار شد ،اما هيچگونه خبر و تصوير و
نيز جزئيات كيفرخواست اين دو پرونده مهم فساد و زمينخواري
در رسانهها و خبرگزاريها منتشر نشــد .در همين حال ،ادامه
جلسات دادگاههاي رســيدگي به برخي پروندههاي فساد كه تا
20مرداد بهصورت علني و ويژه برگزار شده بودند ،شكل غيرعلني
بهخود گرفتند .يك جلسه از دادگاه رسيدگي به اتهامات برخي از
مديران بانك مركزي هفته گذشته در حالي برگزار شد كه صرفا
يك خبر كوتاه درباره آن در يكي از كانالهاي تلگرامي منتسب به
قوه قضاييه منتشر شــد .اين در حالي اســت كه جلسات قبلي
رســيدگي به اين پرونده بهصورت علني برگزار شــده و مشروح
دادگاه همراه با جزئيات و تصاوير آن هم منتشر شده بود.
فرصت 2ساله برگزاري دادگاههاي استجازهاي از 20مرداد 97با
موافقت مقام معظم رهبري با نامه رئيس وقت قوه قضاييه آغاز شده
بود .در اين تاريخ صادق آملي الريجاني طي نامهاي به رهبري ،به
جنگ اقتصادي دشــمنان عليه ملت ايران و همراهي عدهاي از
اخاللگران و مفســدان اقتصادي با اهداف دشمن اشاره كرده و از
ايشان درخواست كرده بود تا اجازه اقدامات ويژه در برخورد قاطع
و سريع در چارچوب قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي
كشور و قانون مجازات اسالمي داده شــود .در اين نامه پيشنهاد
شده بود كه هرگونه تعليق و تخفيف مجازات اخاللگران و مفسدان
اقتصادي ممنوع باشد .براساس نامه آملي الريجاني ،آراي صادره
از دادگاههاي ويژه بهجز اعدام ،قطعي و الزماالجرا بوده و احكام
اعدام با مهلت حداكثر10روز قابل تجديدنظرخواهي در ديوانعالي

كشور خواهد بود .در بخشي از اين نامه آمده بود كه «اين مصوبه
براي مدت 2سال از تاريخ تصويب معتبر است ».بر مبناي خواسته
آملي الريجاني ،كليه اتهامات اشخاص حقيقي و حقوقي و كشوري
و لشكري مرتبط با پرونده ارجاعي اعم از مباشر ،شركا و معاونين در
يك شعبه رسيدگي ميشود.
رهبر انقالب اســامي بالفاصله با پيشنهادهاي رئيس سابق قوه
قضاييه موافقــت و تأكيد كردند« :مجازات مفســدان اقتصادي
سريع و عادالنه انجام گيرد و در مورد اتقان احكام دادگاهها دقت
الزم توصيه شــود ».در آذرماه 97آييننامه اجرايي دادگاههاي
ويژه اقتصادي موسوم به دادگاههاي «استجازهاي» ابالغ شد و در
ماههاي پاياني همان سال ،شعب ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي
در كشور فعال شدند.
سهشنبه هفته گذشته ،غالمحســين اسماعيلي ،سخنگوي قوه
قضاييه در پاسخ به سؤالي درباره امكان تمديد مهلت دادگاههاي
ويژه ،گفت« :در اين ارتباط در روزهــاي آينده خبرهاي خوبي
خواهيم داشت .مهم اين اســت كه روند رسيدگي به پروندههاي
مهم اقتصادي با قوت و اقتدار ادامه دارد و ادامه خواهد داشت».
طي 2سال گذشته ،اين دادگاهها عموما بهصورت علني و با حضور
رسانهها برگزار شده و بازتاب گستردهاي در رسانهها و افكار عمومي
داشته است؛ رويهاي كه با تغيير رياست قوه قضاييه نمود بيشتري
يافت .با انتصاب سيدابراهيم رئيسي بهعنوان رئيس دستگاه قضا،
پاكسازي عدليه از عناصر و قضات فاســد نيز در دستور كار قرار
گرفت و متهمان در چارچوب همين دادگاههاي ويژه مورد محاكمه
قرار گرفتند .رسيدگي به پرونده اكبر طبري ،معاون اجرايي سابق
حوزه رياست قوه قضاييه و ســاير متهمان پرونده از نمونههاي
برجسته اين دادگاه در دوره موسوم به «تحول قضايي» بود.
افزون بر اين ،طي 2سال گذشته ،صدها حكم توسط دادگاههاي
ويژه مفاســد اقتصادي صادر و اجرا شده اســت كه نام برخي از
اصحاب قدرت و ثروت و تعدادي از آقازادهها و متهمان دانهدرشت
در ميان محكومان به چشم ميخورد .روند برگزاري اين دادگاهها با
استقبال مردم و افكار عمومي ،رسانهها و بسياري از فعاالن سياسي
و اقتصادي مواجه شده است ،در همين حال ،انتقاداتي هم از سوي
برخي حقوقدانان و محافل سياسي در ارتباط با چگونگي برگزاري
اين دادگاهها مطرح شده بود.
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عكس :همشهري /امير پناهپور

سوگواری
زیرآسمانشهر

همشهري از تأثير كوويد 19-بر مهمترين آيين
مذهبي جمعي ايرانيان گزارش ميدهد
مهديه تقويراد

خبرنگار

كرونا متفاوتترين عزاداري
گزارش ماه محرم و صفــر را پيش
روي ايرانيــان قــرار داد.
خيابانهايي كه همواره همزمان با تاسوعا و
عاشورا لحظهاي خالي از جمعيت عزاداران
نبود امسال با وجود اپيدمي ويروس كرونا
شرايطيبيشباهتبههمهساليانگذشته
را تجربه كردند .اگرچه از صداي ســنج و
طبل و گذر دائمي دستههاي سياهپوش
خبري نبود اما بســياري از مســاجد و
هيئتها با توجه به ممنوعيت عزاداري در
فضاهاي سرپوشيده ،برنامههايشان را در
فضاهاي عمومي شــهر برگزار كردند؛ با
حضور جمعي از سوگواران حسيني زير
آسمان شهر.
بهگزارش همشهري ،كرونا آداب و آيينها
و همه مناسك امسال را با سالهاي قبل
متفاوت كرده و حفظ ســامت عزاداران
مهمتريــن اولويــت در اين ايام اســت.
نتيجه توصيههاي ســتاد ملي كرونا به
عزاداران حســيني ،عالوه بر برگزاري و
احياي دوباره روضههاي خانگي با حضور
تعداد كمي از افراد ،عــزاداري در فضاي
باز بــا رعايت فاصلهگــذاري اجتماعي و
تقويت كمكهاي مؤمنانه و ارائه بستههاي
معيشتي به خانوادههاي نيازمند به جاي
نذريهاي همه ساله بود.
5ماه قبل بود كه مقام معظم رهبري در
سخنراني كه به مناســبت نيمه شعبان
داشــتند ،به مشكالت و ســخت شدن
شرايط زندگي براي افراد بهدليل تبعات
ناشــي از گســترش ويروس كرونا اشاره
كرده و فرمودند :خوب اســت كه درماه
مبارك رمضان يك رزمايش گســترده
براي مواســات ،همدلي و كمك مؤمنانه
به نيازمندان و فقرا در جامعه شكل بگيرد.
همان زمان كمكهاي زيادي با مشاركت
خيران در قالب سبدهاي كمك معيشتي
ازجمله موادغذايي خشك به خانوادهها
اهدا شــد .اما اهداي اين كمكها بهماه
رمضان ختم نشــد و اين روزها همچنان
ادامه دارد.

پايان اما و اگرها

پيش از شــروعماه محرم امــا و اگرهايي
درخصوص برگزاري مراســم ســوگواري
محرم وجود داشت؛ اينكه چطور ميتوان
جماعتي را دورهم جمع كرد و مراسم محرم
را چونان ســالهاي گذشــته برگزار كرد
بيآنكه خطري سالمت عزاداران حسيني
را تهديد كند .در نهايت ســتادملي مقابله
با كرونا اعــام كرد كه مراســم عزاداري
محرم در همه شهرها برگزار ميشود اما با
محدوديتهايي .اين محدوديتها در واقع
مشابه پروتكلهايي بود كه پيشتر در زمان
برگزاري مراسم شبهاي قدر با موفقيت
اجرا شده بود .بررسيهاي ميداني خبرنگار
همشهري نشان ميدهد ،بيشتر هيئتها
امسال پروتكلها را رعايت كردهاند و در عين
حال كرونا بخشي از مهمترين سنت قديمي
تاسوعا و عاشورا يعني پخت غذاي نذري و
توزيع آن بين نيازمندان را تغيير داده است.
علي سرگلزايي ،مسئول هيئت ابوالفضليها
در خيابان كارگر است و معتقد است نبايد
اهداي اقالم موادغذايي به خانوادهها محدود
به زمان خاصي شــود و در طول سال بايد
اين كمكها استمرار داشته باشد .هيئت
ابوالفضليها بيش از 56ســال قدمت دارد
و حاال بيشتر بنيانگذاران اين هيئت رخت
از ديار خاك بر كشــيدهاند و نســل دوم و
سوم آنها مســئوليت برگزاري هيئت را بر
عهده دارند.
سرگلزايي به همشهري ميگويد :هر سال
قبل از شــروعماه محرم تعــداد زيادي از
افرادي كه طي سال نذر داشتند ،نذورات و يا
مبلغ آن را به هيئت اهدا ميكردند و در دهه
اول روزانه حدود 1200غذا براي عزاداران

پخت ميكرديم ،امسال اما تصميم بر اين
شد تا نذورات اهدايي با رضايت نذركنندهها
بهصورت اقالم خشــك غذايي در اختيار
خانوادههاي نيازمندي كه شناسايي شده
و يا به ما معرفي شدند ،قرار بگيرد كه تا روز
گذشته حدود15هزار بسته موادغذايي را در
اختيار اين خانوادهها قرار داديم و تا آخرماه
صفر اين برنامه ادامه خواهد داشت.
توزيع آب معدني بهجاي شــربت و
چاي

هيئت يا ثاراهلل در حوالي منيريه يكي ديگر
از هيئتهاي قديمي در اين منطقه است
كه سن آن حاال از 60ســال هم گذشته،
محمدجــواد آقالويــي ،يكــي ازخادمان
هيئت اســت كه در روزهاي شــلوغ دهه
اول محرم راضي به گفتوگو با همشهري
ميشود .آقالويي ميگويد :امسال شرايط
با سالهاي قبل تفاوت چشمگيري دارد،
امســال براي اينكه خداي نكرده مشكلي
براي عزاداران پيش نيايد تصميم گرفتيم
برنامههاي هيئت را در محل باز برگزار كنيم
و البته برخالف سالهاي قبل از عزاداران
با غذاي نذري پذيرايي نميكنيم .او ادامه
داد :امسال با كمك خيرين ،ماسك و مواد
ضدعفونيكننده تهيه كردهايم و در هنگام
ورود عــزاداران به هيئت اين مــواد را در
اختيارشانقرارميدهيم.همچنينبرخالف
سالهاي قبل كه توزيع شربت و چاي نذري
داشتيم امسال اقدام به تهيه آب معدنيهاي
كوچك كردهايم و ايــن آب معدنيها را در
اختيار عزاداران قرار ميدهيم.
آقالويي گفت :ازماه رمضــان تاكنون نيز
چندين نوبت اقالم غذايي خشك از جمله،

   كمك به مراكز نگهداري از معلوالن

هيئت حضرت رقيه(س) هيئتي زنانه است كه قدمتي بيش از20سال دارد و تمام كارهاي اين هيئت
با بانوان است .خانم عبدالصمدي ميگويد :امسال بهخاطر شرايط كرونايي و اينكه امكان نداشتيم
هيئت را در فضاي باز برگزار كنيم ،ناچار شديم هيئت را خانوادگي برگزار كنيم و در هنگام پخت
غذا مراسم روضهخواني و توسل به امامحسين(ع) را داريم .همچنين نذورات هر ساله هيئت را
به 2مركز نگهداري از دختران معلول اختصاص دادهايم و از ابتداي محرم تا امروز (تاسوعا) ناهار
و شام اين 2مركز را تقبل كردهايم .غذاها را در خانه طبخ كرده و با بستهبندي به همراه بستههاي
ميوه براي اين 2مركز ارسال ميكنيم .عبدالصمدي گفت :تصميم داريم تا روز اربعين اين نذري را
ادامه دهيم و در كنار غذا ،براي «مادرياران» اين مراكز كه زحمات زيادي ميكشند ماسك ،ماده
ضدعفونيكننده و دستكش يكبارمصرف تهيه و برايشان ارسالكنيم.

برنج ،ماكاروني ،رب ،رشته سوپي ،روغن،
برخي انواع حبوبات و در مــواردي مرغ و
گوشــت را در قالب كمكهاي مومنانه و
بستههاي معيشتي تهيه كرده و در 4نوبت
تاكنون هر نوبت حدود 2هزار بســته مواد
غذايي در اختيار خانوادههاي نيازمند واقعي
كه شناســايي كرده بوديم قرار داديم و با
شرو ع ماه محرم نيز اين كمكها همچنان
ادامه دارد.
دود از آشپزخانه بلند ميشود

در اين روزها هيئتهايي هم هســتند كه
به جاي تهيه بستههاي معيشتي ،زيرنظر
ناظران بهداشــتي اقدام بــه طبخ غذاي
نذري ميكنند .هيئت خدامالحسين يكي
از هيئتهايي اســت كه امسال همچون
سالهاي گذشته غذاي نذري ميپزد اما با
رعايت تمام پروتكلهاي بهداشتي.
آقاي صميمي در اينبــاره ميگويد :براي
تمام افرادي كه در آشپزخانه هيئت خدمت
ميكنند ،گان ،كاله ،دســتكش ،ماسك و
پاپوش يكبارمصرف تهيــه كردهايم و هر
روز قبــل از ورود به آشــپرخانه اين افراد
تبسنجي ميشــوند و بعد از ضدعفوني
كردن دستها اقدام به طبخ غذا ميكنند.
صميمي ادامه داد :امسال به اين دليل كه
نميتوانســتيم در فضاي سر بسته هيئت
برگزار كنيم تصميم گرفتيم تا ارادت خود به
سرور و ساالر شهيدان را با طبخ غذا و توزيع
آن بين نيازمندان نشــان دهيم .از روز اول
محرم تاكنون روزانه 3هزار غذا تحت نظر
ناظران بهداشتي طبخ كرده و به حومه تهران
براي توزيع بين خانوادهها ارسال كردهايم .در
اين راه افراد زيادي بودند كه خودروي خود
را براي توزيع غذا در اختيارمان گذاشتند
و آقايي هم هزينه بنزين خودروهايمان را
كه در كار توزيع غذا هستند ،در اين 10روز
تقبل كرده است.
او گفــت :در كنار ايــن موادغذايي يكي از
خيرين تهيه ماسك و مواد ضدعفونيكننده
براي ايــن خانوادهها را تقبل كــرده و به
همراه هر بســته غذايي 5عدد ماســك و
500ميليليتر مــاده ضدعفوني و 5جفت
دســتكش يكبار مصرف نيــز در اختيار
خانوادهها قرار ميگيرد.
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فرزندان

تغيير رشته
اعضاي هيأت علمي ممنوع شد
سرانجام با ابالغ بخشنامهاي
دانشگاه تغيير رشــته فرزندان هيأت
علمي دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالي از مهرماه سالجاري ممنوع شد.
دســتورالعمل جديد نقل و انتقال فرزندان
اعضاي هيأت علمي با امضاي منصور غالمي،
وزير علوم ،سعيد نمكي ،وزير بهداشت و محمد
مهدي طهرانچي ،رئيس دانشگاه آزاد اسالمي
براي اعمال در كنكور سراسري سال ۹۹ابالغ
شد.اين دســتورالعمل اجرايي براي استفاده
پذيرفتهشدگان سال ۱۳۹۹و بعد از آن مالك
عمل است و دستورالعمل تاريخ ۱۴مرداد۹۲
لغو ميشود .در جزئيات دستورالعمل جديد
تســهيالت فرزندان اعضاي هيأت علمي در
كنكور ۹۹آمده :فرزندان هيأت علمي ميتوانند
به دانشگاه شــهر محل فعاليت والدين خود
انتقالي بگيرند و حق تغيير رشته را نخواهند
داشــت .همچنين پذيرفتهشــدگان آزمون
سراسري ميتوانند از دانشگاه مبدا به يكي از
دانشــگاههاي واقع در شــهر محل خدمت
(ترجيحا دانشگاه محل خدمت) عضو هيأت
علمي و يا درصورت نبودن آن رشته به دانشگاه
نزديكترين شهر به محل خدمت عضو هيأت
علمي حسب مورد با تعيين سازمان سنجش
آموزش كشور يا دانشــگاه آزاد ضوابط انجام
ميگيرد .همچنين انتقال هنگامي امكانپذير
است كه داوطلب حدنصاب علمي را براي كد
رشته محل مورد تقاضا دارا باشد و يا از دانشگاه
مبدا به دانشگاه مقصد در همان رشته ،گرايش،
مقطع و گروه آزمايشي انجام ميشود.
عنواني كه براي سهميه فرزندان هيأت علمي
بهكار برده ميشــد« ،امتياز تسهيالت نقل و
انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي براي كنكور
سراسري» بود .همشهري براي نخستينبار
در مهرماه 97با انتشار گزارشي تحت عنوان
«آقازادههــاي كنكوري» ماجراي اســتفاده
فرزندان 80هزار عضو هيأت علمي دانشگاهها
را رسانهاي كرد .در اين گزارش به جزئيات اين
نوع سهميه اشاره شــد و تأكيد بر اينكه اين
ســهميه هيچگونه مبناي كارشناسي ندارد.
پيگيري رسانهاي در اين خصوص باعث شد
موجي از اخبار و مقاالت دراين باره در رسانهها
منتشر شود كه در نهايت در آذر 98اليحهاي
تحت عنوان «ساماندهي سهميههاي ورود به
مقاطع مختلف آموزش عالي» از سوي وزراي
علوم و بهداشــت به هيأت دولت ارائه و در آن
پيشنهاد شد مصوبه تسهيالت فرزندان هيأت
علمي لغو شود.
فرشاد مهرافشان ،كارشناس و مشاور آموزشي
درباره حذف امتياز تغيير رشته فرزندان هيأت
علمي دانشــگاهها به همشهري ميگويد«:از
ابتدا هم ســهميهاي در كار نبــود؛ در واقع

دستورالعملي بود كه بهصورت رانت به سهميه
تبديل شد .دستورالعملي كه از آن سوءاستفاده
ميشد و بعضا ما شاهد بوديم دانشجويي كه در
رشته دامپزشكي پذيرفته شده بود با استفاده از
اين سهميه در دانشگاه ديگري كه تراز باالتري
داشت در رشته پزشكي ادامه تحصيل ميداد».
بهگفته مهر افشان ،با اين دستورالعمل تا حد
زيادي ميتوان اميدوار بود كه اين روند بهبود
پيدا كند ،البته تغييــر چنداني در پذيرشها
بهوجود نيامده ،اما با وجــود اين ميتوان آن
را يك گام مثبت در راستاي عدالت آموزشي
قلمداد كرد.
مهر افشان با بيان اينكه اين دستورالعمل همه
آنچه ميتواند عدالت آموزشــي را برقرار كند
نيست ،در اينباره اينطور توضيح ميدهد« :در
اين بخشنامه نكته ابهامبرانگيزي وجود دارد.
در آن حد نصاب تعيين نشده و صراحتا بيان
نشده كه چطور محاسبه ميشود؛ آيا حد نصاب
همان طبق فرمول قبل محاسبه ميشود!؟ يا
نه .قبال حد نصاب 90درصد آخرين فرد قبولي
بود كه به اشتباه بهعنوان تراز محاسبه ميشد.
اميدوارم با توجه به حساســيت اين موضوع،
نحوه محاسبه حد نصاب هم تصحيح شود و
همان نمره قبولي محاسبه شود .اگر اين اتفاق
رخ دهد ابالغ اين بخشنامه جديد قطعا اتفاق
خوبي است ».او در پاســخ به اين پرسش كه
بخشنامه جديد تا چه اندازه ميتواند عدالت
آموزشي را محققكند ،ميگويد« :براي نيل به
عدالت آموزشي ،بايد افراد دغدغهمند همچنان
تالش كنند و موضوعات رسانهاي شود؛ ما با
اين بخشنامه تنها يك گام براي تحقق عدالت
آموزشي برداشتهايم».
گفتني است كه مصوبه اعمال تسهيالت براي
فرزندان هيأت علمي براســاس رأي ديوان
عدالت اداري در ســال ۹۱ابطال شد .اما اين
مصوبه در تيرماه ۹۲توســط شــورايعالي
انقــاب فرهنگي تصويب شــد .براســاس
دســتورالعمل اجرايي مصوبه جلسه ۷۳۵
در تاريخ ۲۵تيرماه ۹۲شــورايعالي انقالب
فرهنگي درخصــوص اعطاي تســهيالت
فرزندان اعضاي هيأت علمي ،داوطلب براي
انتقال بايــد ۹۰درصد و براي تغيير رشــته
بايد ۹۲.۵درصد نمــره آخرين نفر پذيرفته
شده در ســهميه آزاد را كســب كند.طبق
دستورالعمل قبلي پذيرفتهشدگان آزمون
سراسري ميتوانستند از دانشگاه مبدأ به يكي
از دانشــگاههاي واقع در شهر محل خدمت
عضو هيأت علمي و يا درصــورت نبودن آن
رشته در آن شهر به دانشگاه نزديكترين شهر
به محل خدمت عضو هيأت علمي با دارا بودن
حد نصاب مطابق با ضوابط اعالم شده انتقال
يا تغيير رشته دهند.

ايثارگران بدانند
اهميت سالمت ايثارگران در قوانين
آســيبپذيري ايثارگران بهويژه آزادگان و جانبازان و گروه خاص
آنان يعني جانبازان شيميايي همواره مورد توجه بوده و در قوانين
بهصورت خاص به آن پرداخته شده است ،در ماده ۱۵قانون جامع
خدماترساني به ايثارگران آمده است :بنياد موظف است با همكاري
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهمنظور تامين و ارتقاي
سطح بهداشت و درمان و پايش و كنترل وضعيت جسمي و رواني
خانواده شاهد ،جانبازان ،آزادگان و افراد تحت تكفل آنان نسبت به
ايجاد بانك جامع اطالعات پزشكي و پيراپزشكي و تشكيل پرونده
سالمت براي آنان اقدام نمايد .بخش عمدهاي از اين اقدامات تاكنون
مــورد بيتوجهي قرار گرفتــه و حركت مثبتــي در زمينه اجراي
اين ماده قانوني مشــاهده نميشــود .عمده بيتوجهيها ناشي از
عدمتامين اعتبار الزم براي اجراي قانون است .با اين حال با شرايط
خاصي كه در سالهاي اخير در شــيوع انواع آنفلوآنزا و در وضعيت
فعلي شيوع كرونا را شاهد هستيم ،ضرورت توجه و اهتمام مسئوالن
به اين حق قانوني ايثارگران بيش از گذشته بايد مدنظر قرار گيرد.
تحقق موارد مندرج در مــاده ۱۵قانون جامع خدماترســاني به
ايثارگران ميتواند ميزان آسيبپذيري ايثارگران را بهشدت كاهش
داده و مصونيت آنان را در برابر بيماريها ارتقا بخشــد .مشكالت
درماني جامعه ايثارگري در اين ســالها به حدي بوده كه كمتر به
اين مسائل اساسي توجه شده اســت .عالوه بر موارد فوق ضرورت
واكسيناسيون در شرايط فعلي براي ايثارگران بيش از گذشته است.
واكسن نوعي از درمان اســت كه با هدف تحريك سيستم ايمني
بدن براي مبارزه بــا باكتريها و ويروسها انجام ميشــود .طبق
گفته ســازمان بهداشــت جهاني؛ «واكســنها يكي از مؤثرترين
راههاي پيشگيري از بيماريها هســتند ».در ماده ۱۶قانون جامع
خدماترساني به ايثارگران آمده اســت :وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشــكي موظف اســت بــا هماهنگي بنياد نســبت به
واكسيناسيون خاص در مورد خانواده شــاهد ،جانبازان ،آزادگان
و افراد تحت تكفل آنان بهصورت رايگان اقــدام نمايد ،اقدامي كه
تاكنون از آن غفلت شده اســت .بهمنظور تقويت ايمني و سالمت
جامعه تأكيدات بســياري درخصوص تأثير واكســن آنفلوآنزا در
سالمت مردم شده اســت .اين امر براي قشر آســيبپذير جامعه
ايثارگري از اهميت زيادي برخوردار است .جانبازان بهويژه جانبازان
نخاعي و شيميايي بيش از گذشــته نيازمند مراقبتهاي پزشكي
هستند و وضعيت آنان بايد سريعاً مورد توجه قرار گرفته و در زمان
خود نسبت به اجراي آن اقدام شود .در شرايط فعلي تأخير ميتواند
تبعات زيادي بهدنبال داشته باشد.

خبر
كودكان؛ ناقالن خاموش كرونا
براساس يك بررسي جديد كه در كرهجنوبي انجام شده ،ويروس كرونا
ميتواند تا 3هفته داخل مخاط بيني كودكان باقي بماند و به اين ترتيب
آنها ميتوانند ناقالن اين بيماري باشند؛ درحاليكه نقش آنها در گسترش
اين ويروس اغلب در حاشيه مانده و مورد توجه قرار نميگيرد .به گزارش
ايسنا،نتيجه اين تحقيق ،تأكيدي است بر اهميت رعايت فاصلهگيري
اجتماعي و ضدعفوني دقيق در زماني كه كودكان به مدارس بازميگردند.
اين تحقيق ،يافته جديدي به ما ميدهد درباره اينكه كودكان ميتوانند
حامل ويروس باشند و ظرفيت انتقال و پخش آن به ديگران را دارند.

مكتب كربال هميشه  و در هر حال چراغ راه است
خوشبختانه هيئات مذهبي كشور در رعايت پروتكلهاي بهداشتي
ادامه از
صفحه اول و فاصلهگذاري اجتماعي الگويي موفق از پيشگيري شيوع كرونا را
بهرغم عدمتعطيلي مراسم عزاي حسيني ثبت كردند كه قدردان آنان هستيم.
در آموزههاي اسالمي ،تأكيد بسياري بر رعايت بهداشــت و سالمت جامعه شده است؛
بنابراين در ايا م ماه محرم و عزاي دهه نخست محرم ديديم كه عزاداران حسيني با رعايت
مسائل بهداشتي و پزشكي ،نهتنها مغاير با تعاليم و احكام مترقي ديني و عشق و ارادت
به ســاحت مقدس اهلبيت معصومين(ع) اقدام و حركتي نداشتند ،بلكه همانطور كه
ي در قالب گروههاي مردمي و جهادي در صف نخســت
در دوران شــروع بيماري هيئات 
مقابله با اين بيماري بودند ،در ايام عزاي حسيني با بهترين شيوهها مراقب اجراي تمامي
دستورالعملهاي پيشگيري از كرونا بودند .در كنار اين و در ظهر عاشورا عزاداران حسيني بار
ديگر شعور حسيني را در كنار شور هميشه جاويدان عاشورايي به نمايش گذاشته و با رعايت
فاصلهگذاري اجتماعي و تمامی پروتكلهاي بهداشتي نماز جماعت را بهعنوان مهمترين
درس عاشوراي حسيني باشكوه چشمگيري در نقاط تعيين شده اقامه كردند.

اكنون پس از 10روز عزاداري حسيني ،امت اسالمي نشان داد در بزنگاهها با تلفيق شور
و شعور حسيني هيچگاه اجازه خاموش شدن چراغ سوگواري اهلبيت(ع) را نخواهد داد.
از سوي ديگر ،رعايت موازين بهداشتي تأثير منفي بر شكوه و عظمت عزاداريها نداشت و
قطعا در ايام پيش رو همچون اربعين حسيني ،دهه آخرماه صفر و ايام ديگر اين 2ماه نيز با
رعايت همين دستورالعملها و همكاري مطلوبي كه هيئات مذهبي با مسئوالن بهداشت و
درمان خواهند داشت ،به اقامه عزاي اهلبيت(ع) خواهند پرداخت .اين در حالي است كه از
ت مذهبي و غيور ،بسيجيان فداكار
زمان شيوع كرونا همه مردم از اقشار مختلف بهويژه هيئا 
در عرصه خدمت و گروههاي جهادي در رزمايش كمك مومنانه همراه اقشار آسيبپذير
بوده و همچنين در عرصه درمان نيز در كنار كادر درماني بوده و هستند تا باري از دوش
زحمتكشان عرصه بهداشت و درمان بردارند .قطعا رعايت موارد بهداشتي در مراسمها كمك
چشمگيري به كادر درمان در جهت كاهش شيوع بيماري خواهد كرد .اميد كه با دعاي خير
مومنين و مومنات شاهد ريشهكني اين بيماري و ويروس منحوس كوويدـ 19باشيم و با
تالش مضاعف انشاءاهلل از اين مرحله تلخ با سربلندي عبور خواهيم كرد.
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وضعيت بازار و شرايط واحدهاي صنفي چگونه است؟

وضعيت بازار به هيچ وجه خوب نيست و واحدهاي صنفي در شرايط
خيلي بدي هستند .كار ما بهشدت وابسته به ساختمانسازي است و
االن كه ساختوســاز در ركود كامل اســت ديگر كسي به فكر خريد
كابينت و ديگر اقالم اينچنيني نيســت .مسكن سال گذشته متري
7تا8ميليــون تومان بود ولي امســال ميانگين قيمــت آن به متری
بیش از 21ميليون تومان رسيده و آمار خريد و فروش بهشدت پايين
آمده ،وقتي خريد و فروش مسكن و ساختوساز پايين بيايد طبيعتا
تمام اصناف وابسته به اين صنعت هم متاثر از آن آسيب ميبينند و آمار
فروششان پايين ميآيد .اين در حالي است كه قيمت مواد اوليه هم
افزايش داشته است .بعضي از اعضاي اتحاديه كه در حوزه لوازم اداري
فعاليت دارند و در ميدان حسنآباد فروشگاه دارند وضعيتشان نسبت
به سايرين بهتر اســت ولي ديگر اعضا فقط گذران زندگي ميكنند و
حتي حق عضويتشان در اتحاديه را بهسختي ميپردازند .واحدهاي
صنفي ما نسبت به پارسال دستكم 50درصد افت فروش داشتهاند.
وضعيت دسترســي و تامين مواداوليه در اين صنف
چگونه است؟

تامين مواداوليه هماكنون بزرگترين مشكل صنف ماست كه باعث
ميشود سازندهها نتوانند معدود ســفارشهاي خود را هم بهراحتي
تحويل خريدار بدهند50 .درصد از مواداوليــه توليد با واردات تامين
ميشود و بهويژه در زمينه  MDFاجناس وارداتي كيفيت باالتري دارند
اما از وقتي قيمت ارز افزايش يافته تامين ارز براي واردات بسيار دشوار
شده و اين داستان تنها مربوط به امسال نيست .بسياري از اصناف از
زمستان پارسال و بعد از شيوع كرونا با مشكل تامين ارز مواجه شده اند
ولي سازندگان مصنوعات فلزي و كابينت  MDFبيش از 2سال است
كه با اين مشكل دست به گريبانند .تامين ارز براي واردات مواد اوليه
ابتدا قرار بود با ارز نيمايي انجام شــود ولي حتي سال گذشته هم اين
ارز به ما تخصيص نيافت و ســازندگان با ارز آزاد مواد مورد نيازشان را
تامين كردند.
براي تهيه مواداوليه داخلي هم مشكل داريد؟

كارخانههاي داخلي اجنــاس خوبي دارند ولي متأســفانه االن به ما
نميفروشند ،ترجيح ميدهند كااليشان را نگهدارند و با گران شدن ارز،
به نرخ روز به ما بفروشند .همين موضوع قيمت نهايي توليد را بسيار
افزايش و تقاضا را كاهش داده است .بهطور كلي بازار مواد اوليه بهدليل
گراني ارز و نبود نظارت و بيتوجهي دولتها بسيار نابسامان است .ما
چنین شرايطي را در دوره جنگ هم تجربه كرديم اما آن زمان با كمك
وزارت بازرگاني ،با تقسيم ورق و حواله بين اعضا اين شرايط را مديريت
كرديم و درحاليكه مواداوليه 10برابر گران شــده بود ،اجازه نداديم
قيمت در بازار افزايش يابد ،اما امروز دولت فقط وعده ميدهد و هيچ
كمكي به توليد نميكند.
مبناي قيمتگذاري و ميانگين قيمت خدمات در اين
صنف چگونه است؟

مبناي قيمتگذاري ،نــرخ مواداوليه بهكار رفته براي توليد اســت.
كارخانههايي كه امروز ما از آنها جنس ميخريم قيمت كاال را به دلخواه
خودشان تعيين ميكنند و ما ناچاريم به هر قيمتي كه آنها ميگويند
خريد كنيم .حداقــل قيمت نصب كابينــت  MDFامروز متري يك
ميليون و 500هزار تومان اســت و تا متــري 3و 4ميليون تومان هم
ميرســد .هم مواداوليه و هم قيمت خدمات ما در يك سال گذشته
دستكم 50درصد گران شده است.

دوشنبه10شهریور  99شماره8025

قيمت تن ماهي تا كجا باال ميرود؟

چند و چون

رونق ساختوســاز ،دركنار بهبود
شرايط تامين مســكن ،بازار بسياري
از صنايع و اصناف مرتبط با اين صنعت
را نيز گرم ميكند .رستههاي صنفي
توليد كابينت آشپزخانه و فروشندگان
مبلمان و لوازم خانگــي از جمله اين
مشاغل هستند .اما اين روزها ركود ساختوساز ،اصناف مرتبط
را نيز زمينگير كرده اســت .با علي جعفــري ،رئيس اتحاديه
ســازندگان و فروشــندگان مصنوعات چوبي و كابينت چوبي
گفتوگو كردهايم.

بازار
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فوت وفن

تخصیص نیافتن ارز به واردات ماهی تن مورد نیاز صنایع تولیدی ،باعث دپوی حجم زیادی از واردات در گمرک شده
و گرانی کنسرو تن ماهی را به دنبال داشته است
فرخنده رفائی

خبرنگار

مصرف گوشت سفيد بهعنوان يكي از سالمترين
مواد پروتئيني همواره مورد توصيه كارشناســان
تغذيه بوده و با توجه به موقعيت جغرافيايي ايران
و قرارگيري كشور در ميان 2زيستگاه مهم آبزيان،
اينكه ماهي و ديگر آبزيان ســهم بااليي در برنامه
تغذيه خانوارهاي ايراني داشته باشند ،انتظار نابجايي
نيست .با اين حال سرانه مصرف ماهي در كشور ما
حتي در بسياري از استانهاي ساحلي سرانه مناسبي
نيست .يكي از مهمترين داليل سرانه پايين مصرف
آبزيان در ايران قطعــا قيمت باالي اين محصوالت
است .گرچه قيمت گوشت قرمز در مقايسه با آبزيان
باالتر است ولي وســعت طيف كاربرد آن در تهيه
غذاهاي مختلف ،در كنــار كاهش روزبهروز قدرت
خريد خانوارها باعث شده مردم خريد گوشت قرمز
را اقتصاديتر از ماهي و ميگو بدانند .در بسياري از
خانوادهها مصرف تن ماهي ،هم به داليل اقتصادي و
هم بهدليل ذائقه افراد خانواده از ماهي تازه بيشتر
است و تن ماهي از ســوي ديگر با توجه به قيمت
مناسب آن ،غذاي محبوب كارمندها ،دانشجوها،
مجردهاي دور از خانــواده و بهترين انتخاب براي
مواقعي است كه فرصت براي پختن غذا كم است ،اما
بهنظر ميرسد اين كنسرو محبوب هم با قيمتهاي
عجيب اين روزها كمكم از سفره مردم دور و دورتر
ميشود.
ماجراي افزايش قيمت تن ماهي از ســال گذشته و با
گران شدن ماهي تن وارداتي براي توليدكنندگان آغاز
شد .بخشي از ماهي تن مورد استفاده در صنعت توليد
كنسرو ماهي با واردات تامين ميشود .واردات ماهي تن
تا سال 97با ارز دولتي انجام ميشد اما از  2سال پيش
با توجه به افزايش نرخ ارز ،آغاز دوباره تحريمها و لزوم
مصرفبهينه منابع ارزي ،برخي اقالم كااليي وارداتي از
دايره شمول ارز دولتي خارج شدند و ارز مبناي واردات
آنها ارز نيمايي تعيين شد ،ماهي تن نيز يكي از اين اقالم
بود .در اين سال بهدليل حذف ارز دولتي ماهي و خروج
از گروه كااليــي يك ،قيمت ماهي داخلــي از كيلويي
 ۱۰هزار تومان به  ۲۸هزار تومــان افزايش يافت و اين
موضوع موجب افزايش قيمت هر قوطي كنســرو تن
ماهي به  ۱۵تا  ۱۸هزار تومان شد ،درحاليكه پيش از
اين ،نرخ هر قوطی كنسرو ماهي تن معمولي بين ۶۵۰۰
تا  ۹هزار تومان بود .كاهش مقطعي نرخ دالر و ورود به
فصل صيد ماهي داخلي قيمت كنسرو ماهي را در سال
گذشته تعديل كرد اما اين داســتان ،دوباره امسال با
كمبود ماهي تن ،در حال تكرار شدن است و اين بار پاي
بانك مركزي در ميان است.

و ميگويد :بانك مركزي ارز مورد نياز واردات مواداوليه
كنسرو ماهي را اختصاص نميدهد كه اين امر منجر به
افزايش قيمت و كاهش مصرف ايــن محصول در بازار
شده اســت .محمد ميررضوي ميافزايد :سال گذشته
ارز ترجيحي 4هزار و 200تومانــي واردات ماهي تن
برداشته شــد و ارز نيمايي جايگزين آن شد .گذشته
از رســيدن قيمت اين نوع ارز به حدود 20هزار تومان
هماكنون همان ارز نيمايي نيــز اختصاص نمييابد و
محصوالت وارد شده صنايع ،در گمرك دپو شده است.
مشــكالت عدمتخصيص ارز بــراي واردات مواداوليه
كنسرو تن ماهي اين صنعت را با مشكل جدي مواجه
كرده است و هماكنون با كمبود ماهي مواجه هستيم.
به گفته كارشناسان اين حوزه ،از 105كااليي كه صنايع
كنسرو كشــور توليد ميكنند تنها كنسرو تن ماهي با
مشكل مواجه است زيرا بانك مركزي ارز مورد نياز براي
واردات كسري ماهي تن را اختصاص نميدهد كه اين
امر باعث افزايش قيمت ماهي تن صيد شده در كشور
نيز شده است؛ اتفاقي كه پيامد قطعي آن افزایش قیمت

دپوي ماهي تن در گمرك
80درصد ماهي تن مورد نياز شــركتهاي توليدي از
داخل كشور و تنها 20درصد با واردات تامين ميشود
اما همين يكپنجم ،براي كل اين صنعت مشكل ايجاد
كرده و گراني محصول نهايي در بازار را باعث شده است.
دبير ســنديكاي صنايع كنســرو ايران در گفتوگو با
همشهري مشكالت اين صنعت را جدي عنوان ميكند

و كاهش شــديد مصرف خواهد بود .براساس برآوردها
قيمت تمامشده كنســرو تن ماهي به حدود 30هزار
تومان افزايش يافته است .به گفته فعاالن اين صنعت،
بهدليل مشكالت عدمتخصيص ارز ميزان واردات ماهي
تن بسيار كاهش يافته است و به ميزاني رسيده كه نياز
صنايع داخلي را تامين نميكند.

مشكالت توليدكنندگان
تخصيص نيافتن ارز براي ترخيص ماهيهاي خريداري
شــده از گمرك ،توليدكنندگان را با مشكالت زيادي
مواجه كرده اســت .درحاليكه مجوز واردات ماهي تن
از سوي سازمان دامپزشكي صادر شده و واردكنندگان
ماهي مورد نياز را خريداري كردهاند ،ماهيهاي وارداتي
در گمرك باقي مانده و به آنها دموراژ اعمال ميشود .به
گفته يكي از توليدكنندگان طي سالهاي گذشته ميزان
واردات ماهي تن از  ۱۵هزار به كمتر از  ۵هزار تن رسيده
و امســال هم كمتر از  ۵۰۰تن وارد شــده ،درحاليكه
ميزان صيد داخل هم بهشدت كم شده و طي این سالها

تعطیلی  105کارخانه

مشكالت حوزه توليد كنسرو تن ماهي ،بسياري از توليدكنندگان را از گردونه توليد خارج كرده است .نايبرئيس
سنديكاي كنسرو ايران گفت :از  ۱۳۵كارخانه كنســرو ماهي كمتر از  ۳۰كارخانه فعال هستند و آنهايي كه فعاليت
دارند ،با كمتر از  ۲۰درصد ظرفيت كار ميكنند .مسعود بختياري با اشاره به ظرفيت باالي اشتغال در اين صنعت گفت:
اين مشکل در كشور بهدليل عدمحمايت دولت،اختصاص نیافتن ارز براي واردات ماهي تن و كافي نبودن صيد داخل
آغاز شده ،بهطوري كه با افزايش قيمت تمامشده قيمتهاي داخلي رشد نداشتهاند و همه اينها باعث شد كه بخش
زيادي از فعاالن اين حوزه كار خود را تعطيل كنند .به گفته بختياري ،در شــرايطي كه صيد داخلي بسيار كم شده،
ميزان واردات هم از  ۵۰هزار تن به  ۲۰هزار تن كاهش يافته است و اگر دولت واردات را به رقم قبلي برگرداند ،وضعيت
توليد كارخانهها بهتر خواهد شد.

به نصف رسيده و كارخانهها بهشدت درزمینه مواداوليه
براي توليد كنســرو تن ماهي كمبود دارند .وي كه در
نشست بررسي مشكالت توليدكنندگان سخن ميگفت،
تصريح كرد :محصوالت وارداتي در گمرك گير كرده و
بانك مركزي ارز نميدهد ،درحاليكه كانتينرهاي مانده
در گمرك هزينه بسيار زيادي براي توليدكنندهها دارند
و از سوي ديگر كاالهاي وارداتي فسادپذير هستند .يكي
ديگر از توليدكنندگان و از اعضاي ســنديكاي صنايع
كنسرو در اين نشســت گفت3 :ماه و 10روز است كه
ماهيهاي وارداتي در گمــرك بندرعباس باقي مانده و
بهدليل عدمتخصيــص ارز براي واردات اين محصوالت
2ميليارد تومان دموراژ به شركت كشتيراني جمهوري
اسالمي پرداختهايم.وي افزود :بخشنامه بانك مركزي
به صنايع كنســرو اجازه داده بود كه صنايع تا 7مرداد
محصول خود را تاميــن ارز و ترخيص كنند اما بهدليل
مشكالت سيســتم بانكي و بروز كرونا اين محصوالت
در گمرك مانده اســت و كيفيت آنها در حال از دست
رفتن است .توليدكنندگان ميگويند ما در بوروكراسي
بانك مركزي و وزارت صمت گرفتار شدهايم .آنها نهتنها
ارز نميدهند ،بلكه موانع مختلفي هم ســر راه ما ايجاد
ميكنند .با اينكه بيشتر نياز صنايع به ماهي تن ،از محل
توليدات داخلي تامين ميشــود ،جلوگيري از واردات
و افزايش تقاضا در بــازار قيمت ماهــي داخلي را هم
افزايش داده است .به گفته فعاالن اين صنعت قيمت هر
كيلوگرم ماهي تن از 15هــزار تومان به 45هزار تومان
افزايش يافته است كه اين امر در نهايت منجر به افزايش
قيمت تمامشده محصول و كاهش مصرف تن ماهي در
كشور ميشود.

سود 40درصدي داللي در بازار گوشت قرمز

ماراتن کمبود وگرانی در بازار لوازم خانگی

آسیب قیمت گذاری دستوری به تولید روغن موتور

گاليههاي توليدكنندگان از افزايش هزينه تمامشده توليد و دپوي دام زنده در حالي ادامه دارد كه
40درصد قيمت خردهفروشي هركيلوگرم گوشت قرمز نصيب داللها ميشود .به گزارش همشهري،
آمارهاي مسئوالن وزارت جهادكشاورزي و دامداران در حالي از رشد توليد و عرضه انواع گوشت قرمز
گوسفندي و گاوي حكايت دارد كه قيمت خردهفروشي اين محصول در بازار مصرف همچنان باال
مانده است .مديرعامل اتحاديه دامداران كشور با بيان اينكه دامداران حاضرند گوشت گوساله را به
قيمت  ۷۴هزار و  ۵۰۰تومان عرضه كنند ،گفت :اما ستاد تنظيم بازار قيمت گوشت گوساله را 70هزار
تومان اعالم كرده است .سعيد سلطاني سروستاني با اشاره به اينكه نرخ تمامشده هر كيلوگرم گوساله
زنده براي دامدار 32هزار تومان اســت ،افزود :افزايش قيمت گوشــت قرمز در بازار بهدليل وجود
دالالن و واسطههاست و اين افراد از هر كيلوگرم گوشت قرمز 40درصد سود ميبرند .اگر گوشت به
قيمت 74هزار و 500تومان از دامدار خريداري و به بازار مصرف عرضه شود ،هم توليدكننده و هم
مصرفكننده راضي خواهد بود.

اين روزها بازار لوازم خانگي حال و روز خوشي نداشته و عالوه بر كمبود اين اقالم در بازار ،قيمتها هفتگي
تغيير كرده و سهم محصوالت قاچاق از بازار افزايش مييابد .به گزارش همشهري ،با وجود ممنوعيت
واردات لوازم خانگي ،تداوم مشكالت توليدكنندگان داخلي براي تامين مواداوليه و رشد دالل بازي در
بازار فروش اين اقالم موجب افزايش سهم محصوالت قاچاق فاقد گارانتي از بازار شده است .اين شرايط
موجب شده است تا مشترياني كه بهدليل كاهش قدرت خريد قادر به تهيه لوازم خانگي نو با قيمتهاي
نجومي نيستند ،تعمير و خريد محصوالت دست دوم را در دستور كار قرار دهند .از سوي ديگر برخي
مشترياني كه لوازم خانگي نو اولويت خريد آنهاست با چشمپوشي از شهرت و اعتبار برندهاي معروف
و حتي گارانتي اين محصوالت به خريد لوازم خانگي ارزان قيمت و حتي برندهاي بينام و نشان قاچاق
روي آوردهاند .افزايش سهم بازار لوازم خانگي قاچاق در حالي است كه اين اقالم در فهرست كاالهاي
مشمول كد رهگيري براي برخورد در سطح عرضه قرار دارد اما انواع لوازم خانگي خارجي حتي در برخي
نمايندگيهاي رسمي فروش با قيمتهاي نجومي به مشتريان عرضه ميشود.

قيمت انواع روغن موتور توليد داخل متاثر از افزايش نرخ و مشــكالت تامين مواداوليه توليد در بازار
خردهفروشي در حالي افزايش يافته كه توليدكنندگان داخلي ،قيمتگذاري دستوري را عامل آسيب
به اين صنعت ميدانند .به گزارش همشهري ،نوسان نرخ ارز و مشكالت تامين مواداوليه وارداتي يا توليد
داخل در بورس كاال موجب افزايش قيمت و افت كيفيت برخي انواع روغن موتورخودرو در بازار شده
است .گرچه اخيرا روند افزايش قيمت روغن موتور در بازار جزيي بوده و اين محصول افزايش نرخ حدود
10هزار تومان در هر4ليتر را تجربه كرده است و شوك قيمتي تازه و شديدي به بازار اين اقالم وارد نشده
اما حتي اين ميزان افزايش قيمت نيز صاحبان خودروهاي پرتيراژ ارزان قيمت را براي انجام سرويس
خودروهايشان با مشكل مواجه كرده است .علي كاظمي ،مدير بازاريابي ،فروش و صادرات شركت نفت
ايرانول با بيان اينكه قيمت روغن موتور در بازار بايد براساس نظام عرضه و تقاضا تعيين شود ،از گراني
260درصدي مواد افزودني توليد روغن موتور در بورس كاال خبر داد و گفت :قيمتگذاري دستوري
روغن موتور به توليد داخل اين محصول آسيب زده است.

قیمت خرده فروشی برخی انواع گوشت گوساله در بازار

قیمت برخی انواع اجاق گاز تا  3میلیون تومان در بازار

قیمت برخی انواع روغن موتور خودرو در بازار

گوساله خورشتی

مشخصات
کم چرب

قیمت( کیلوگرم -تومان )

نوع و برند اجاق گاز

مشخصات

راسته گوساله

پاک کرده

98.000

صفحه ای پارس مکس

ایرانی

1.550.000

ران گوساله

پاک کرده

95.000

رومیزی استیل

ایرانی 5 -شعله

1.881.000

سردست گوساله

پاک کرده

95.000

صفحه ای شیشه ای کن

مدل IG 8503

1.970.000

نوع گوشت

92.000

رومیزی پارس

ایرانی

قيمت ( تومان)
800.000

دنبالچه گوساله

-

62.000

فرتوکار سینجر

ایرانی

2.250.000

قلوگاه گوساله

-

63.000

فرتوکار اخوان

مدل 15F

3.050.000

گردن گوساله

پاک شده

93.000

فرتوکار سینجر

اسمارت فول برقی

3.013.000

ماهیچه گوساله

-

96.000

فرتوکار اخوان

مدل 16F

3.600.000

چرخ کرده گوساله

تازه

68.000

اجاق گاز مبله فردار آلتون

مدل A9 DFS

3.960.000

چرخ کرده مخلوط

گوساله و گوسفند

68.000

اجاق گاز ایران شرق طرح فردار

مدل ونیز  5 -V1شعله

1.419.000

برند روغن موتور

مشخصات

قيمت ( تومان)

اسپیدی سوپر پاور

 4لیتری  -درجه 10W40

100.000

سوپر بهران پیشتاز

 4لیتری -درجه 10W40

121.000

ایرانول 1 600

4لیتری -درجه 20W50

72.000

ایرانول رونیا

5لیتری -درجه 5W40

205.000

بهران پیشتاز

 4لیتری  -درجه 20W50

73.000

نفت پارس سوپر پایا

4لیتری-درجه 10W40

118.000

کاسترول مگنتیک

 4لیتری -درجه 10W40

175.000

اسپیدی سوپر پاور

 4لیتری  -درجه 20W50

80.000

لیکومولی

 4لیتری -درجه 10W40

170.000

کاسپین مدل CNG

3.8لیتری -درجه 20W50

91.000

خرید دفتر مشق مناسب
با نزديك شــدن به فصل بازگشــايي
مدارس ،دغدغه والدين و دانشآموزان
براي خريد نوشــتافزار و دفتر مشق با
قيمت ،كيفيت و كاركرد مناســب نيز
بيشتر شده اســت .بر اين اساس براي
خريد دفتر مشــق مناســب با مقطع
تحصيلي دانشآموزان بايــد به نكاتي
توجه كرد.
وزن ،نخستين عامل مؤثر در خريد
بهترين و مناسبترين دفتر مشق براي
دانشآموزان است كه با توجه به تعداد
برگه و گرماژ كاغذ مصرفــي در توليد
آن متفاوت است .هر چه تعداد برگهها
كمتر باشد ،دفتر سبكتر است و حمل
آن راحتتر و به همان ميزان صدماتي
كه ممكن است بهدليل سنگيني كيف
مدرســه به كودكان وارد شــود ،كمتر
است.
تناسب تعداد برگههاي دفتر مشق با
نياز دانشآموزان عامل مؤثر ديگري است
كه ارتباط مستقيمي با وزن دفتر دارد،
بنابراين بهتر است درصورتي كه كودك
شما نياز به دفتر مشق با تعداد برگههاي
زیاد ندارد ،دفتري با تعــداد برگههاي
كمتر بخريد تا عالوه بر ســبك بودن،
فرزندتان بهدليل كهنه يا تكراري شدن
طرح و رنگ دفتر مشق دل زده نشود.
از نظر وزن و تعداد برگه ،خريد دفتر
مشــق 40تا حداكثر  ۶۰يا  ۸۰برگ ،با
جلد مقوايي يا دفاتر طرحدار ســيمي
گزينه مناسبي اســت اما هنگام خريد
دفتر مشق بايد به نوع كاغذ مصرفي نيز
توجه كرد دفترهايي با كاغذ داراي گرماژ
حداكثر  ۷۰يا  ۸۰گرم و سفيد رنگ بهتر
از كاغذهاي كرم يا كاهي رنگ است.
از نظر نوع خطكشــي دفتر مشــق
نيز مدل خط ممتد يا خــط نقطهاي،
راحتترين شــرايط نوشــتن را براي
دانشآمــوزان خصوصــا در پايههاي
ابتدايي فراهم ميكند .همچنين بهتر
است از خريد دفترهاي با خطوط بسيار با
فاصله كم خودداري كنيد .بهترين تعداد
براي خطوط يك دفتر مشــق در اندازه
اســتاندارد (قطع وزيري يا اندازه )B5
بين  ۲۰تا  ۲۵خط است.
نوع و فرم صحافي و جنس جلد تأثير
مســتقيمي بر ماندگاري دفتر و راحت
بودن حركت دست هنگام نوشتن دارد.
دفترهاي سيمي عالوه بر اينكه راحتتر
ورق ميخورند در هنــگام كندن برگه
نيز ســاير برگهها پاره نميشود .دفاتر
سيمي (فنري) دوبل از دفاتر تكسيمي
مقاومتر اســت .فرم صحافي بيشــتر
دفاتر نيز بهصورت عمودي اســت .اگر
ميخواهيد يك دفتر بادوام براي مشق
دانشآموز خود تهيه كنيد ،دفترهاي با
جلد پالستيكي انتخاب بسيار مناسبي
هستند.

راسته بازار
بورس تایپ و ترجمه
اگر براي امور تحصيلي مانند انجام
تحقيقات ،نوشتن پايا ننامه يا بهدليل
نوع شغل خود نيازمند تايپ يا ترجمه
مطلب هستيد ،توجه داشته باشيد كه
در راســته بازار ترجمه و تايپ خيابان
انقالب ،روبهروي دانشگاه تهران ،عالوه
بر خريد كتابهاي درسي يا غيردرسي،
ميتوانيد از اين نوع خدمات نيز استفاده
كنيد.
ميتوان اين راســته بــازار را پاتوق
محصالن بهخصــوص دانشــجوياني
دانست كه روزانه براي امور دانشجويي
خود مانند تايــپ ،ترجمــه ،تحقيق،
فتوكپي و تكثير مراجعه ميكنند .عالوه
بر آن در اين راســته بازار انواع كتابو
سيدي آموزشــي و كمكآموزشي به
مشتريان عرضه ميشود.
توجه داشته باشيد كه بهدليل تعدد
مغازههــا و رقابتي بودن فضــاي ارائه
خدمات تايپ ،كپي ،ترجمه و ...قيمت
ارائــه اينگونه خدمات در راســته بازار
انقالب بهمراتب پايينتر از خدمات ارائه
شده در ساير نقاط شهر تهران است .از
نظر كيفيت نيز اين خدمات با كيفيت
بهتري به متقاضيان عرضه ميشود.
قــرار گرفتن اين راســته بــازار در
محدوده اصلي طرح ترافيك و كمبود
جاي پــارك و احتمال جريمه شــدن
بهدليل پارك خودرو شخصيتان در اين
محدوده از جمله نقاط منفي اين راسته
بازار محسوب ميشــود اما دسترسي
آســان به بورس ترجمه و تايپ انقالب
از طريق وســايل حملونقــل عمومي
بهخصوص اتوبوسهاي تندرو و تاكسي،
اين نقطه ضعف را كمرنگتر كرده است.
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این شماره

آموز 
شاز
را هدور

خانوادهها چه مشكالتي با آموزش آنالين دارند؟

موضــوع مهمي كه ايــن روزها
خدیجه نوروزی
خانوادهها با آن مواجه هســتند
روزنامهنگار
بحث ثبتنام و حضور دانشآموزان
در كالسهاي درسي است .آنها از يكسو بهخاطر شيوع بيماري
كرونا نگران ســامت فرزندانشــان در مدارس هستند و از سوي
ديگر دغدغه درس و مشق آنها را دارند .اصول حاكم در بازگشايي
مدارس ،حضور دانشآموزان اســت و بايد ديد آموزش و پرورش
چه برنامههايي در اين خصوص در پيــشرو دارد و چه اقداماتي
انجام خواهد داد.

مصايب والدين
و دانشآموزان

گزارش ميداني همشهري درباره هزينههاي
مادي و كمبودهاي سختافزاري و نرمافزاري
خانوادهها در آموزش آنالين

در ماههــاي گذشــته ميليونهــا
شبنم سیدمجیدی
دانشآمــوز و معلم مجبور شــدند
روزنامهنگار
خودشــان را با آمــوزش آنالين و از
راه دور تطبيق دهند .البته اين موضوع فقــط به دانشآموزان و معلمان
محدود نشد و والدين نيز بايد با اين وضعيت ســازگاري مييافتند .در
اين مدت ،والديني كه فرزندان آنها كوچكتر هســتند در ايجاد تعادل
ميان مسئوليتهاي شغلي و روزانه خود و نظارت و فراهم كردن شرايط
براي آموزش آنالين كودكان دچار چالــش بودهاند .همچنين متمركز
نگهداشتن كودك روي دروس ،يكي ديگر از چالشها بوده است .به گفته
آنها انتقال درسها از سوي معلم به درستي انجام نميگيرد و دانشآموزان
با حواسپرتي مواجهاند .مشــكالت آموزش آنالين يك روي ديگر هم
دارد و آن نداشتن دسترسي و امكانات الزم براي خيلي از خانوادههاست.
چندي پيش وزير ارتباطات اعالم كرده بود كه همچنان حدود 20درصد
از روستاهاي ايران به اينترنت پرسرعت دسترسي ندارند .عالوه بر اينها
60هزار معلم نيز در استانهاي مختلف از دسترسي به اينترنت محروماند
و بهدليل فقر ،امكان خريد گوشــي هوشمند را هم ندارند .به شبكه شاد
هم انتقادات زيادي وارد است .اين نرمافزار موجب محروميت از تحصيل
چندين ميليون دانشآموز شده است؛ چرا كه دسترسي به گوشيهاي
هوشمندي كه نرمافزار شاد روي آنها قابل نصب باشد ،براي خيليها ممكن
نبوده است .حاال به اقالم مورد نياز دانشآموزان براي سال تحصيلي جديد،
عالوه بر دفتر و خودكار و مداد و پاككن ،بايد تبلت،گوشي و اينترنت را
هم اضافه كرد .امروز حتي مؤسساتي با شعار «هم دفتر و مداد ...هم تبلت
و موبايل »...كمپينهاي كمك به مناطق كم برخوردار براي تامين لوازم
مورد نياز تحصيل را راه انداختهاند كه البته كافي نيست.
آموزش تعطيل شود

عليرضا در شيراز زندگي ميكند و امسال هم مانند سال قبل ،فرزندش را
در مدرسه غيرانتفاعي نامنويسي كرده است .آموزش قرار است بهصورت
تركيبي از مجازي و حضوري باشد .به گفته او اگر وضعيت شهر قرمز شود،
كالسها بهصورت كامال مجازي و در وضعيت زرد بهصورت حضوري و
يك روز درميان با تعداد كم در هر كالس برگزار ميشــود .او ميگويد:
«اما بهاحتمال زياد باز هم آموزش بهطور كام ً
ال مجازي خواهد بود .اين
خودش دردسر بزرگي است؛ چون پدر يا مادر بايد روزانه 6ساعت حواسش
به فرزندش باشد تا مسئله درس خواندن ســر كالس مجازي و تنظيم
نرمافزار روي موبايل يا لپتاپ به مشكل نخورد .بچهها درس را به خوبي
ياد نميگيرند و جور معلم را بايد من پدر بكشم» .اما بهنظر او اين دردسر
والدين به سالمت ماندن بچهها ميارزد .او ميگويد« :خوب بود كه يك
سال آموزش بهطور كامل تعطيل شود».
نسرين اهل تهران اســت و ميگويد« :هنوز مشخص نيست كه آموزش
در سال آينده مجازي يا حضوري باشــد .در هر صورت اگر بنا بر حضور
دانشآموزان باشد ،من نميگذارم پسرم به مدرسه برود .اگر بپذيرند فقط
موقع امتحانات پايان ترم ميگذارم و اگر نه ك ً
ال بهتر است يك سال تحصيل
را از دست بدهد .سالمتياش برايم مهمتر است».
فرزند علي12 ،ســال دارد .در كودكي جراحي عمل قلب باز را پشت سر
گذاشته و به گفته پدر ،آنقدر ضعيف است كه نميتواند ريسك حضور او
در مدرسه را بپذيرد .ميگويد« :اگر حضور در مدارس اجباري شود ،اصال
نميگذارم يك سال درس بخواند .آموزش آنالين هم بازدهي ندارد .اصال
چطور بچه 6ساعت زل بزند به گوشي؟ دائماً حواسش پرت ميشود» .در
هر صورت اين يك سال هدر ميرود .با پوزخند ميگويد« :يك سال ديرتر
به جمع تحصيلكردههاي بيكار بپيوندد ،هيچ اتفاقي نميافتد».
تجربه ناموفق آموزش آنالين

شاهد ميگويد« :دختر من 8ساله است و تجربه آنالين اصال موفق نبود و
نتوانست آنطور كه بايد دروس را ياد بگيرد .من با حضوري شدن آموزش
موافقم و از آن اســتقبال ميكنم» .او با دفاع از معلمــان ادامه ميدهد:
«نميتوانم از معلمي كه 30ســال با گچ و تخته كار كرده انتظار داشته
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3سناريو روي ميز آموزش

باشــم ،با روش جديد بتواند كالس را اداره كند .ايــن معلمان آموزش
آنالين نديدهاند و اصال با اصول ابتدايي آن هم آشنايي ندارند .حتي بلد
نيســتند يك عكس خوب و واضح بگيرند و براي دانشآموز بفرســتند
كه بتواند آن را بخواند .آموزش آنالين باعث شده همهچيز كندتر پيش
رود و فقط اعصاب خراب براي ما بياورد .برنامه شــاد پر از مشكل است.
نميدانم مشكل از اينترنت ضعيف است يا برنامه .حتي بارگذاري فيلم
آموزشي از طرف معلم دائم با مشكل و وقفه مواجه ميشود .دانلود فيلم
هم خودش داستان ديگري است كه نشدني است .در هر صورت اگر بنا
شود دانشآموزان به مدرسه بروند ،من فرزندم را ميفرستم .هزينههاي
اينترنت هم هر روز باالتر ميرود .با اين وضعيت اقتصادي چطور ميتوانم
هزينه روزانه 6ساعت استفاده فرزندم از مدرسه آنالين را بپردازم؟ آن هم
هر روز .شايد آموزش آنالين در كشورهايي كه از رفاه نسبي برخوردارند،
مسئله پيچيدهاي نباشد ،اما در اينجا ما در فراهم كردن همان امكانات
اوليه و ساده هم ماندهايم».
چندي پيش معاون آموزش و پرورش اعتــراف كرد كه حدود 5ميليون
دانشآموز بهدليل نبود امكانات در ايــران از آموزش آنالين بازماندهاند.
نداشتن دسترسي به اينترنت يا ناتواني دانشآموزان براي خريد اينترنت
گران و نبود گوشيهايي كه قابليت نصب برنامه شاد را داشته باشند ،باعث
شــد خيلي از كودكان در مناطق محروم ،ديگر امكان ادامه تحصيل را
نداشته باشند .سعيد در اينباره ميگويد« :چند باري پسر همسايهمان
بهخاطر امتحانهايش با خجالت بسيار آمد در خانهمان تا صبح گوشي
را از من بگيرد و امتحانهايش را بدهد .مدل گوشي خودش قديمي بود
و اندرويد جديد روي آن نصب نميشد .باعث شــرم من شد .تازه اينجا
تهران است و قطعاً در مناطق ديگر وضعيت بدتر است .ميدانيد قيمت
يك گوشي موبايل كه برنامه شاد روي آن قابل نصب باشد ،چند است؟
آنهايي كه تز آموزش آناليــن را دادهاند ،اص ً
ال به ايــن موضوع فكر هم
كردهاند؟ او ادامه ميدهد« :اينكه از آنها بخواهيم گوشي و تبلت رايگان
در اختيار دانشآموزان بگذارند كه آن قدر دور از ذهن است كه خارج از
بحث ميشود!» فاطمه 45ساله3 ،فرزند مدرسهاي دارد .ميگويد« :هر
3دانشآموز مقاطع مختلف هستند .در خانه يك كامپيوتر و يك گوشي
موبايل داريم .يكي به من جواب دهد كه چطور 3نفر بايد با استفاده از اين
كامپيوتر و گوشي ،همزمان آموزش آنالين ببينند؟ چرا حداقل طرحي
براي ارائه اينترنت ارزان يا تبلت و موبايل ارزانتر ارائه نميكنند؟ ســال
تحصيلي گذشته دائماًمشكل داشتيم .امسال هم حتماًهمين گونه است».
بهنظر او ،مشكل قطعي اينترنت وسط كالس ،انتقال سختتر مطالب از
سوي معلم و محيط نامناسب خانه براي درس خواندن و مزاحمتهاي
زيادي كه وجود دارد ،بازدهي كالسهاي آنالين را كم كرده است .فاطمه
ادامه ميدهد«:معلم بچهها را نميبيند و نميداند اصال درس را متوجه
شــدهاند يا نه .بچهها دل به درس نميدهند و حواسشان پرت چيزهاي
ديگر ميشود .ســر كالس به جاي اينكه به معلم گوش دهند كارهاي
ديگر ميكنند .بازي ميكنند ،با همديگــر چت ميكنند ،در امتحانات
حتي بهراحتي تقلب ميكنند .آن قدر مشكالت وجود دارد كه نميدانم
از كجايش بگويم».
سال تحصيلي جديد كم كم از راه ميرسد و هر روز بر نگرانيهاي والدين و
دانشآموزان افزوده ميشود .مشكالت آموزش آنالين ،استرسهاي حضور
احتمالي دانشآموزان سر كالس و ناتواني آنها براي مراقبت از سالمت خود
در برابر كرونا ،هزينههاي آموزش آنالين و كمبود امكانات براي خيليها در
شرايطي كه اقتصاد خانوارها با مشكالت بسياري مواجه است ،تنها بخشي
از چالشهاي اين روزهاي خانوادههاست.

وزارت آموزش و پرورش 3سناريو را براي بازگشايي مدارس از
15شهريور 99درنظر گرفته كه هر كدام از اين سناريوها براي
وضعيتهاي مختلف شهرها در رابطه با شــيوع ويروس كرونا
طراحي شده اســت .ســناريوي اول درصورتي اتفاق ميافتد
كه شرايط ســفيد باشــد وتقريبا غيرمحتملترين سناريوي
قابلپيشبيني اســت كه در ايــن صورت ســال تحصيلي از
15شــهريور  99با حضور دانشآمــوزان در مدارس همانند
سالهاي قبل آغاز ميشود.
عليرضا كمرئــي ،معــاون آموزش
متوســطه وزيرآموزش و پرورش در
گفتوگــو بــا همشــهري در مورد
سناريوي دوم در سال تحصيلي جديد
ميگويد« :اگر ســتاد ملي مقابله با
كرونا اعالم كند كه بازگشايي مدارس
بالمانع اســت ما آموزشها را طبق روال سالهاي گذشته آغاز
خواهيم كرد .اما سناريوي دوم كه محتملتر است اين است كه با
شرايط زرد روبهرو شويم كه در اين صورت حضور دانشآموزان از
15شهريور  99در مدارس با رعايت پروتكلهاي دقيق بهداشتي
و تعداد كنترل شده دانشآموزان در كالسهاي درس و رعايت
كامل فاصله فيزيكي خواهد بود.
در ســناريوي دوم تعطيلــيپنجشــنبه لغو خواهد شــد تا
بتوان مدارس را در اين شرايط بهصورت زوج و فرد ميان تعداد
دانشآموزان كالس تقسيم كرد .دانشآموزاني كه روزهاي زوج
در مدارس حضور دارند در روزهاي فــرد ميتوانند بهصورت
غيرحضوري به تكاليفشان برسند يا از آموزشهاي غيرحضوري
بهره بگيرند .البته مدارس ميتوانند روز چهارشنبه و پنجشنبه را
بهصورت غيرحضوري آموزش دهند و هر دو گروه دانشآموزان
در اين دو روز از آموزش مجازي بهرهمند شوند».
معــاون وزير درخصوص اجراي ســناريوي ســوم ميگويد«:در

آموزش در سه وضعيت؛ قرمز ،زرد و سفيد

گفتوگو با عليرضا كمرئي و رضوان حك

شــرايطي كه بهدليل قرمز بودن وضعيت هر شهر ،در مقاطعي از
سال تحصيلي ستاد كرونا اجازه حضور دانشآموزان سر كالس را
صادر نكند ،سناريوي سوم اجرا ميشود كه آموزش كامال مجازي
است .حال ممكن اســت اين مقاطع يكماه يا يك هفته باشد يا
در برخي مناطق اين محدوديت گذاشــته شود و در منطقه ديگر
محدوديتي نباشد».
تمركز روي مباحث مهم و پايهاي

آموزشها بيشــتر روي مباحثي متمركز خواهد شــد كه به پايه
آموزشي مقطع بعدي كمك كند .كمرئي با بيان اين موضوع و با
توجه به در اختيار داشتن زمان محدود آموزشي ميگويد« :ما در
شرايط خاصي قرار داريم كه مجبوريم رويههاي آموزشي را تغيير
دهيم .طبيعتا در وضعيت زرد و قرمز امكان اجراي تمام واحدهاي
آموزش با كاهش زمان آموزش وجــود ندارد .ما براي اين موضوع
چند پيشبيني داريم .ابتدا به ساكن كه آموزشها را از 15شهريور
آغاز ميكنيم .از طرفي در امتحانات نوبت اول معموال تعطيليهايي
داريم اما در شرايط كرونا تدابيري اتخاذ كردهايم تا بتوانيم زمان را
كنترل كنيم .در اواخر اسفندماه كه مسافرتها آغاز ميشود هم در
تالشيم تا زمان را تحت كنترل داشته باشيم .در مجموع سعي داريم
از اتالف وقت به هر شكل ممكن در طول سال تحصيلي جلوگيري
كنيم .سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي واحدهاي يادگيري
كه دانشآموز بهصورت خودكار ميتواند مطالعه كند را ،در اختيار
دانشآموزان قرار ميدهد .دروســي كه مبنــاي يادگيري بعدي
دانشآموزش نيستند و ميتوان يادگيري آن را بهصورت داوطلبانه
بهعهده دانشآموز گذاشــت و اگر ضرورت نبــود امتحان گرفته
نشود .به اين ترتيب حجم بخشي از دروس به اين شيوه كاهش پيدا
ميكند .تمام اين برنامهها درصورتي است كه مدارس داير نباشد».
وي درخصوص ارتقاي نرمافزار پلتفرم شاد هم اظهار ميكند« :تيم
فني وزارتخانه در تالش است تا اســتفاده از اين نرمافزار را براي

تجربه كشورها در آموزش و بازگشايي مدارس در شرايط كرونا چگونه است؟

ســختيهاي زندگي در دوران همهگيري كرونا براي والدين و
سمیرا مصطفینژاد
كودكان مشابه بوده است .بازگشــت به مدرسه به همان اندازه
روزنامهنگار
كه قدمي مهم و اميدواركننده اســت ،ميتوانــد براي والدين
نگرانكننده و براي كودكاني كه ماههاست از فضاي تحصيل دور بودهاند ،دشوار باشد .اگرچه مدارس
در گوشه و كنار جهان بهصورت تدريجي فعاليت خود را آغاز كردهاند ،اما براساس گزارش يونيسف،
هنوز ميليونها دانشآموز به واسطه اعمال تعطيليهاي عمومي در كشورها و تعطيلي مدارس در
بيش از 186كشور جهان ،از فضاي مدرسه دور مانده و خانهنشين هستند .با اين همه درحال حاضر
بيش از 70كشور از برنامههاي خود براي بازگشايي مدارس خبر دادهاند و تا اوايلماه ژوئن ،صدها
ميليون دانشآموز به كالسهاي درس بازگشتهاند.آنچه كه مسلم است بازگشت به مدرسه براي
كودكان تجربهاي متفاوت از تجربه هرسال خواهد بود و حتي ممكن است پس از مدتي كوتاه دولتها
بار ديگر تصميم به بستن مدارس بگيرند؛ زيرا وضعيت همهگيري كوويد19-ثباتي ندارد .با توجه به
دشواري موقعيت موجود و نوساناتي كه در شدت وضعيت همهگيري در كشورها وجود دارد ،هر كشور
متناسب با ميزان درگيرياش برنامهاي متفاوت را براي بازگشايي مدارس به اجرا گذاشتهاست.
دانمارك

اوليــن كشــور غربي كه
مدارس خــود را از 15ماه
مــارس (27فرورديــن)

بازگشايي كرد كشور دانمارك بود .مدارس اين
كشور پس از تأييد پارلمان دانمارك بازگشايي
شدند .براي حفظ ايمني و سالمت دانشآموزان
2تا 12سالهاي كه به كالسهاي درس بازگشته

سوييچ از وضعيت قرمز به زرد

در اين شيوهنامه آمده كه اقداماتي متناسب با وضعيتهاي سهگانه
(سفيد-زرد-قرمز) شهرها براي مدارس درنظر گرفته شده است .تاريخ
بازگشايي مدارس از  ۱۵شهريور  ۱۳۹۹خواهد بود و وظايف مدرسه و
وضعيت هر يك از دورههاي تحصيلي در اين شيوهنامه مشخص شده
است .يعني قرار است دانشآموزان و معلمان ،با توجه به اينكه محل
تحصيل و تدريسشان در مناطق زرد و قرمز است ،رفتو آمدهايشان
به حداقل ممكن برســد .به همينخاطر آموزش در سه وضعيت ،به
شكل حضوري و غيرحضوري در شــبكههاي اجتماعي ،تلويزيون و
ارسال بستههاي يادگيري خودآموز خواهد بود .اما خانوادهها با اين

شيوهنامه چه مسئلهاي خواهند داشت؟
والدين و نظافت مدارس

يكي از مسائلي كه در بندهاي اين شيوهنامه ذكر شده است؛ ضدعفوني
مستمر كالسها ،سرويسهاي بهداشتي و محيط مدرسه با مشاركت
اوليا و نهادهاي مسئول اســت .عاطفه كه بايد پسرش ،رهام را براي
سال جديد تحصيلي آماده كند نميداند منظور از نهادهاي مسئول
چه كساني هستند .او ميگويد بسيار براي رفتوآمدهاي پسرش به
مدرسه نگران اســت؛ چون آنها در وضعيت زرد قرار دارند و بايد به

دانشآموزان جذابتر كند تا بهتر بتوانند با اين فضا ارتباط برقرار
كنند .از طرفي ارتقاي نرمافزار فعاليت را براي معلمان آســانتر
خواهد كرد».
مدارس حق گرفتن شهريه مازاد ندارند

توزيع كتابهاي درســي تمامي دورههاي تحصيلي از منطقه به
مدرسه در بازه زماني 20مرداد تا 14شهريورماه صورت پذيرفته
و در ســال تحصيلي پيشرو تمامي كتابهاي درسي دورههاي
تحصيلي توسط مدارس توزيع خواهد شد .براساس تقويم زماني
مقرر است با رعايت كامل پروتكلهاي بهداشتي توزيع كتابهاي

بودند ،كودكان در گروههايي 12نفره دستهبندي
ميشــوند .اين گروهها كه به حباب محافظ نيز
مشهورند ،هريك در زماني تعيين شده به مدرسه
وارد ميشــوند ،جداگانه ناهار ميخورند ،و در
زمين بازي ،فضاي بازي مخصــوص بهخود را
دارند .تمامي دانشآموزان بهصورت اجباري بايد
هر دو ساعت يكبار دستهاي خود را بشويند،
اما اجباري به استفاده از ماســك وجود ندارد.
ميزها در هر كالس در فاصله 2متري از يكديگر
قرار گرفته است و تمامي تجهيزات آموزشي بايد
روزي دوبــار گندزدايــي و ضدعفوني شــوند.
همچنين درصورت امكان كالسهاي درس در
فضاي باز و محوطه مدرســه برگزار ميشوند.
هيچيك از والدين اجازه ورود به محوطه مدارس
را ندارند .اجراي اين مقررات موفقيتآميز نشان
داد ه است زيرا از زمان بازگشايي مدارس به آمار
ابتال موردي اضافه نشده است .از 18مي2020
(29ارديبهشت) نيز دانشآموزان 12تا 16سال
با اجراي مقررات مشابه راهي دبيرستانها شدند.
كشورهاي اروپايي ديگر،مانند آلمان ،فنالند و
نروژ كه مقرراتي مشابه را به اجرا گذاشتهاند نيز
با افزايش قابل توجه آمار مــوارد جديد ابتال به
كوويد 19-مواجه نشــدهاند .با اين همه شايد
اجراي اين مقررات در كشورهايي مانند آمريكا
كه آمار ابتال در آن روزبهروز افزايش پيدا ميكند،
چندان اثرگذار نباشد .دانمارك كشوري است كه

مدرســه رفتوآمد كنند .او ميگويد« :هر سال مدارس هزينههاي
مختلفي را به خانوادهها تحميل ميكردند .حاال به اين هزينهها ،مبلغ
خريد الكل و مواد ضدعفوني هم اضافه شده است .اگر خانوادهاي توان
چنين هزينههايي را نداشته باشد چه بايد كرد؟ اصال والدين قرار است
چه نوع كمكي به مدرســه كنند؟ آيا بايد والدين بروند و مدرسه را
ضدعفوني كنند؟ چطور بايد چنين كاري كرد .اين مشخص است كه
رقمهاي قابل توجهي صرف ضدعفوني مدرسهها خواهد شد اما با اين
وضعيت اقتصادي و اضافه شدن مواردي به سبد خريد خانوادهها آيا
براي ما ممكن است چنين كمكي به مدرسه كنيم؟ چرا روشنسازي
نميكنند؟»

نگراني خانوادهها از ارائه امكانات مدارس
نيمهحضوري و غيرحضوري ،در نقاط زرد
و قرمز

از اسفندماه  ۱۳۹۸كه شيوع ويروس كرونا منجر به تعطيلي مدارس
در كشور شد ،مسائلي مثل بازگشايي دوباره مدرسهها ،نحوه برگزاري
امتحانات ،روشهاي آموزشــي و ...همه را با سردرگمي مواجه كرده
بود .خانوادهها نيز در اين ميان با چالشي جدي مواجه بودند .شيوهنامه
بازگشايي مدارس در سال تحصيلي جديد كه به تازگي ابالغ شده ،اما
قرار است وضع را نسبت به سال گذشته بهبود دهد .اما اين شيوهنامه
چيست و خانوادهها درباره آن چه ميگويند؟

تحصيل در سال جديد ب

درس خواندن
درون حباب محافظ

زنگها برايكه به
صدا درميآيد؟

انــگار ســالها از روزهايــي كه
زهرا رستگارمقدم
دانشآمــوزان براي بــارش برف
روزنامهنگار
چشم به آســمان ميدوختند تا
چند روز سفيدي و لغزندگي خيابانها مدرسهها را تعطيل كند ،گذشته
اســت .حاال در روزهايي بهســر ميبريم كه بچهها مدرسه برايشان
خاطرهاي دور و آرزويي دستنيافتني شده است .سال گذشته مدارس
طوري نيمهكاره رها و كالسها در خان ه برگزار شد كه كسي نفهميد آيا
پايه مورد نظر را گذرانده است يا نه .سال تحصيلي پيشرو اما وضعيت
مبهمتري پيدا كرده اســت .آموزش و پرورش اعالم كرده با شيوهنامه
جديد ،سال تحصيلي از 15شهريور آغاز ميشود .اما خانوادهها همچنان
نگرانند .نگران اينكه با شرايط جديد فرزندانشان به درستي پايههاي
مورد نظر را ميگذرانند يا بهطور كلي مدارس به وظايفشــان عمل
خواهند كرد يا خير؟ امسال زنگها براي كه به صدا درخواهد آمد؟

سناريوي آموزش و پرورش براي سال

در شيوهنامه آمده است مدير و كاركنان اجرايي مدرسه بايد حضور
مســتمر در محل كار خود داشته باشــند و زمان هر جلسه آموزش
غيرحضوري در فضاي مجازي از 25تا 35دقيقه اســت .از ســويي
براساس ضوابط و دستورالعملها در مدارس غيردولتي ،نمونه دولتي،
هيأت امنايي ،استعدادهاي درخشان و شاهد ساعاتي عالوه بر ساعات
تكليفي جدول مصوب دروس در جــدول دروس و پايهها و دورهها
ارائه ميشود .امين كه دخترش در مقطع دبيرستان تحصيل ميكند
ميگويد زمان كالسها در سال گذشته و تابستان آنقدر زياد بود كه
بچهها كالفه ميشدند .او ميگويد«:بايد شرايط سفت و سختتري بر
اين وضعيت حاكم باشد .چرا بچهها در هر ساعتي از روز يا حتي شبها
مدام آنالين باشند و با آنها تماس گرفته شود؟ اين كش آمدن ساعت
مدرسه خطر گريز را بيشتر ميكند و به سختي ميتوان دانشآموزان
را سر كالس نشاند» .امين از سويي به حذف اجتماعي بودن محيط
مدرسه و تعامل بين دانشآموزان اشاره ميكند و ميگويد با حذف اين
موارد كالسها به اندازه كافي بيمزه هست؛ «بچهها ديگر نميتوانند
مثل گذشته با هم همراه شوند .البته محيط نرمافزار شاد براي مقطع
ابتدايي شايد مناسب باشــد ،اما در مقطع دبيرستان با تعدد معلمها
چندان ميسر نيســت .اســتفاده از نرمافزارهاي ديگر هم با توجه به
سرعت اينترنت چندان مناسب نيست .قطع و وصل شدن اينترنت
فضاي درسي را از بين ميبرد و بايد در اينباره فكر جدي شود».
البته بهدليل ضرورت رعايت پروتكلهاي بهداشــتي در شرايط زرد،

از ابتدا با آمار ابتالي كمي مواجه بود و تصميم
زودهنگام دولت اين كشور براي اجراي قرنطينه
پيش از اينكه مرگي ناشي از ابتال به كوويد19-
در اين كشــور ثبت شــود ،به مديريت و مهار
بيماري كمك بسيار كرد و نرخ مرگومير را در
اين كشور در حد 10نفر در ازاي هر 100هزار نفر
نگهداشــت ،درحاليكــه اين نــرخ در آمريكا
42.29مرگ در ازاي هر 100هزار نفر است.
كرهجنوبي

اين كشــور از گذشــته به
داشــتن يكــي از
سختگيرانهترين نظامهاي
آموزشي جهان مشــهور بوده است ،با اين همه
طرح بازگشــايي مدارس كرهجنوبي پنج بار به
تأخير افتاد .در نهايت بخشي از دبيرستانهاي
اين كشــور از 20مي31( 2020ارديبهشت)،
يعني 2ماه پس از برنامه اعالم شده ،بازگشايي
شدند .پس از آن قرار بر اين شد كه از روز سوم
ژوئن (14خرداد) 1.8ميليون دانشآموز مقاطع
دبستان ،متوســطه و دبيرســتان به مدارس
بازگردند .اما اوج گرفتــن موارد ابتال در اطراف
سئول باعث شد صدها مدرسه بازگشايي خود را
بار ديگر بــه تعويق بيندازنــد .درحال حاضر،
ورودي مدارس كرهجنوبي به ابزار سنجش دماي
بدن مجهز است و ورود بدون ماسك به مدارس

كالسها به دو گروه تقسيم شده و ميزان هزينه دريافتي از دانشآموزان
از زمان قبل از تقسيم كالس بيشــتر نخواهد بود .همه اينها البته با
نواقصي در بســياري از مدارس اجرا ميشود .مثال بسياري از مدارس
بيش از يكماه است كه كالسهاي خود را برگزار كرده و بچهها را پاي
كالسهاي غيرحضوري ،نيمهحضوري و حضوري نشــاندهاند .سارا
ميگويد كه كالسهاي دخترش يكماه اســت كه برگزار ميشود و
بعضي روزها به مدرسه ميرود .با اين حال سؤال او اين است كه با تغيير
وضعيتهاي ناگهاني مديريت چگونه خواهد بود؛«مثال درنظر بگيريد
كه شهري در وضعيت قرمز است و بچهها آموزش غيرحضوري ميبينند
و بعد ناگهان به وضعيت زرد ميرسد .خب تكليف چيست و چطور اين
برنامهها ناگهان سوييچ ميشود .درنظر بگيريد اين وضعيت مستمر
باشد .يعني هر شهر در چند ماه ،چندبار تغيير وضعيت دهد .تكليف
چيست؟ كل برنامه و زندگي خانواده تحتتأثير قرار ميگيرد و بچهها
را دچار استرس ميكند» .به اعتقاد سارا اين شرايط فقط مشكل را از
گردن و عهده آموزش و پرورش باز كرده و گردن خانوادهها مياندازد.
زوج و فرد شدن ترافيك مدارس

اما قرار است در ســال تحصيلي جديد دانشآموزان زوج و فرد شوند
و پنجشنبهها هم مدارس داير شوند .نتيجه چه خواهد شد؟ معلمها
بايد حضور بيشتري در مدارس داشته باشند! معظمي كه معلم پايه
چهارم ابتدايي است ميگويد« :نه تنها كار ما كم نشده كه طاقتفرسا
شده است .ســاعت حضور معلم پيش از اين محدود ميشد به زمان
حضور معلم در مدرسه .حال آنكه اواخر سال تحصيلي گذشته و در
ســال پيشرو معلم تمام وقت خود را بايد صرف آموزش كند .در هر
ساعتي بايد در دسترس بود .حاال هم كه با شيوهنامه جديد اين معلمها
هستند كه باز توجهي به آنها نشده است .درنظر بگيريد رسيدگي به
دروس دانشآموزان در شبكه شاد و 6روز حضور در مدرسه و حذف
پنجشنبهها تنها روحيه معلم را تضعيف خواهد كرد» .او معتقد است؛
اين اضافهكار هيچ مبلغي را روانه جيب معلمها نميكند ،همين امر
وضعيت تدريس به بچهها را وارد شــرايط تــازهاي ميكند .معلمها
معتقدند در شــيوهنامهاي كه آموزش و پرورش ترتيب داده ،توجه
زيادي به معلمها نشده است و مشخص نيســت بار مالي الزم براي
اضافهكاري معلمان پيشبيني شده است يا خير.
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با گزينه درس اختياري

كيمزاده ،معاونان وزير آموزش و پرورش
عكس :محمد عباسنژاد

مختلف ازجمله مصرف اينترنت ،شــهريه مــازادي در قياس با
كالسهاي حضوري دريافت كنند».
در تالش براي دادن خدمات به دانشآموزان ابتدايي مناطق
محروم

درسي دوره اول متوسطه از تاريخ 25مردادماه شروع و ساير مقاطع
تحصيلي اعم از عادي و اســتثنايي از10شــهريورماه شروع و تا
15شهريورماه به اتمام برسد.
معاون وزير آموزشوپرورش در مورد شهريههايي كه از والدين در
سال تحصيلي جديد اتخاذ ميشود ،ميگويد«:آن دسته از مدارسي
كه مجاز باشند كالسهاي فوق برنامه ارائه بدهند مانند مدارس
شاهد و نمونه دولتي ،هيأت امنايي ،سمپاد و ...در طول سال به هر
دليلي شرايط اجازه برگزاري كالسها را ندهد بايد شهريه مازاد را
عودت دهند و رضايت والدين را جلــب كنند .اگر كالسها را هم
بهصورت مجازي و آنالين برگزار شوند اجازه ندارند به بهانههاي
ممنوع است .مدارس در ابتداي روز بازگشايي
ميان دانشآموزان ماســك و ضدعفونيكننده
دســت توزيع كردند .همچنين دانشآموزان
موظفند فاصلــه اجتماعي را رعايــت كرده و
بهصورت مداوم دســتهاي خود را بشــويند.
بعضي از مدارس در كرهجنوبــي براي حضور
دانشآموزان شــيفت يك روز در ميان تعيين
كردهاند .تعداد ديگري از مدارس تكنيك تلفيقي
كالسهــاي حضــوري و آناليــن را در پيش
گرفتهانــد .دانشآموزان در ســاعت ناهار نيز
موظفند به تنهايي غذاي خود را صرف كنند.
آلمان

آلمــان يكــي از معدود
كشورهاي اروپايي است كه
بهدليل وجود تعدد نظرات
درباره بازگشايي مدارس يا ادامه آموزش از راه
دور ،مقــررات يكپارچــهاي براي بازگشــت
دانشآموزان به مدارس تعيين نكرده است .هر
ايالت در آلمان مســئوليت تعيين سياســت
آموزشي را بهعهده دارد ،به همين دليل مقررات
بازگشــايي مدارس در هر ايالت و حتي در هر
مدرسه بسيار متفاوت است .با اين همه مدارس
بهطور كلي مقررات حفــظ فاصله اجتماعي،
اجباري بودن ماسك ،رعايت نكات بهداشتي و
گروهبندي دانشآموزان را براي كاهش احتمال

طبق پيشبينيهاي آموزش و پرورش 8 ،ميليون و 400هزار نفر
در دوره ابتدايي و حدود يك ميليون نفر پايه اولي در سال تحصيلي
جديد ورودي دانشآموزان خواهد بود كه ثبتنام شدهاند.
رضــوان حكيمزاده ،معــاون آموزش
ابتدايي وزير آموزش و پرورش نيز در
گفتوگــو با همشــهري درخصوص
وضعيت مقاطــع پيشدبســتاني و
ابتدايي در ســال تحصيلــي جديد
ميگويــد« :دســتورالعمل مناطق با
توجه به وضعيت سفيد ،زرد و قرمز مناطق تهيه شده است3 .بستر
برايآموزش درنظر گرفته شده كه شامل شبكه شاد ،برنامههاي
آموزشــي از تلويزيون و حضور معلمان در مناطق آموزشي سفيد
است كه دسترسي به زيرساختهاي فناوري ندارند يا دانشآموزان
اين مناطق دسترســي به گوشــي ندارند .در تالشــيم تا هيچ
دانشآموزي خارج از جريان آموزش قرار نداشته باشد».
وي درخصوص كالس اوليها نيــز ميگويد«:يكي از دغدغههاي
ما درخصوص اين گروه ســني اســت كه تا حاال مدرسه را تجربه
نكردهاند .بنابراين توصيهمان اين اســت كه در گروههاي حتي 3
يا 4نفره هم كه شــده با كمك والدين حداقلي از زمان را حتما در
مدرسه با معلم خود ارتباط داشته باشند .مگر اينكه شرايط به لحاظ
بهداشتي بهگونهاي باشد كه همين امكان هم وجود نداشته باشد و
مجبور به پيگيري آموزش از طريق فضاي مجازي باشند».
27هزار مدرسه ابتدايي در كشور وجود دارد كه تعداد جمعيتشان
از 35نفر كمتر است و ممكن اســت در اين مدارس دسترسي به

ابتال به اجرا گذاشتهاند .مدارس آلمان بهصورت
ويژه مقررات بهداشتي سختگيرانهاي را به اجرا
گذاشتهاند .مواد ضدعفونيكننده بايد بهصورت
مداوم در مدارس فراهم باشد ،مراكز بهداشتي
مدارس بايد بهصــورت مــداوم گندزدايي و
پاكسازي شوند و كالسها بايد از سيستم تهويه
مناسبي برخوردار باشند .استفاده از ماسك در
راهروها و فضاهاي عمومي مــدارس اجباري
اســت ،اما در كالس درس نيازي به استفاده از
ماسك وجود ندارد .در بعضي ايالتها ،درتمامي
ساعتها و تمامي فضاها بايد ماسك بهصورت
دانشآموزان و معلمان باشد .همچنين بيشتر
مدارس از شــيوه گروهبنــدي دانشآموزان
اســتفاده ميكنند ،به اين شــكل كه تعدادي
خاص از دانشآموزان تحــت آموزش معلمي
تعيين شــده قرار ميگيرند تا به اين شكل از
مخلوط شدن دانشآموزان با هم جلوگيري شود
و درصورت بيماري ،امــكان رديابي فرد ناقل و
افرادي كه توسط او آلوده شدهاند ،افزايش پيدا
كند .تعــدادي از ايالتهاي آلمــان ،پيش از
بازگشــايي مدارس معلمان را ملزم كردند تا
نتيجه تست كوويد19-خود را ارائه دهند و به
گفته انجمن ويروسشناســي آلمان ،قشــر
معلمان ازجمله اقشــاري هســتند كــه بايد
بهصورت مــداوم و رايــگان به اين تســتها
دسترسي داشــته باشــند .دانشآموزاني كه

درنگ

این شماره

آموز 
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را هدور

فناوري وجود نداشته باشــد .حكيمزاده درخصوص اين مدارس
ميگويد« :اولويت ما در اين مناطق برگزاري كالسهاي حضوري با
رعايت پروتكلهاي بهداشتي است .البته فارغ از اينها درسنامههايي
در همه اســتانها در حال تهيه است كه توسط راهبران آموزشي
توزيع ميشود تا اشكاالت دانشآموزان رفع شود .در مناطق زرد
هم پيشبيني ما آموزش تركيبي است و ميزان حضور دانشآموزان
و تقسيمبنديها برعهده شوراي مدارس است .در مناطق قرمز هم
آموزشها مجازي دنبال ميشود».
معاون وزير درخصوص كيفيت آموزشــي بهصــورت آنالين هم
ميافزايد« :والدين با فراهم كردن بسترهاي آموزشي و نظارت در
امر كيفيت ،بسيار ميتوانند كمككننده باشند .قطعا هيچ آموزشي
جاي آموزش حضوري بهويژه در مقاطع ابتدايي كه دانشآموزان در
سنين حساستري هستند را نميگيرد .يادمان باشد اين شرايط،
انتخاب ما نيست بلكه يك اجبار است كه در آن قرار گرفتهايم .البته
براي ارتقاي كيفيت آموزش آنالين ساعتهاي آموزشي را براي
معلمان گذاشتهايم تا همگام با اهداف ما پيش روند .چون تدريس
در فضاي مجازي مختصات خاص خود را دارد .در اين مدت سعي
كردهايم ابزارهاي فضاي مجازي را ارتقا ببخشيم و اشكاالت را تا
حد امكان برطرف كنيم و امكان ارتباط بهصورت زنده (اليو) برقرار
شده .بهدنبال اين هستيم تا از ظرفيتهاي متعدد و متنوع استفاده
كنيم تا كيفيت فضاي مجازي ارتقا يابد».
3ميليون دانشآموز گوشي هوشمند ندارند

حكيمزاده به برخي مشــكالت موجود اشاره ميكند و ميافزايد:
«برخي از مناطق زيرساختهاي فناوري ندارند كه فراهمكردن
زيرساختها جزو وظايف و ماموريتهاي وزارت ارتباطات است.
البته وزارتخانه ما در حال پيگيري اين موضوع اســت تا مناطق
بيشتري تحت پوشش قرار بگيرند3 .ميليون و 250هزار دانشآموز
بهدليل نداشتن گوشيهاي هوشــمند و تبلت امكان استفاده از
فضاي مجازي را ندارند .اميدوارم با پويش ملياي كه ايجاد شده
هر چه زودتر دسترســي اين دانشآموزان هم به فضاي مجازي
ايجاد شود .در اين راستا نياز به مشاركتهاي برون سازماني داريم
كه البته سازمان صنعت ،معدن و تجارت در اين زمينه قولهايي
داده است».
وي ميافزايد« :نداشتن تبلت يا گوشي هوشمند هم ميتواند يك
فرصت و هم يك تهديد باشد .در شرايط عادي بايد ميلياردها تومان
خرج ساخت مدارس ميشد اما هماكنون با يك و نيم ميليون تومان
ميتوان به دانشآموز محرومي تبلت داد و مدرسه را عمال با اين
مبلغ در اختيار دانشآموز قرار داد كه بتواند از منابع متعدد و متنوع
يادگيري استفاده كند».

نشــانههاي ابتال به بيماريهاي ريوي حاد را
دارند نيز موظفند بايــد بهصورت منظم مورد
آزمايش قرار گيرند تا درصــورت ابتال جلوي
پخــش شــدن ناگهانــي بيمــاري در ميان
دانشآموزان گرفته شود.
چين ،تايوان ،ژاپن

مدارس استانهاي مختلف
كانــون شــيوع ويــروس
كرونــا در چيــن بهتدريج
از 27آوريــل (8فروردين)
بازگشايي شــدند .وزارت
آموزش و پــرورش چين،
مــدارس را ملــزم كــرد
وروديهــاي خــود را به
سيســتم كنتــرل دماي
بدن مجهز كنند و دانشآمــوزان بايد از طريق
برنامه كد سالمت چين ،نشــان سبز سالمت را
دريافت كنند .روز 6ژوئــن (17خرداد) مدارس
پكن با آغاز موج جديدي از همهگيري بار ديگر
تعطيل شدند .اكنون زمان بازگشت دانشآموزان
ابتدايــي ،متوســطه و دبيرســتان بهترتيــب
29آگوســت (8شــهريور) ،اول (11شهريور) و
7سپتامبر(17شهريور) 2020اعالم شده است
و مهدكودكها نيز قرار است از هشتم سپتامبر
(18شهريور) بازگشايي شوند .تايوانيها هرگز

بهصورت رسمي مدارس خود را تعطيل نكردند،
اما تعطيالت زمســتاني خــود را 10روز تمديد
كردند تا فرصت كافي براي گندزدايي از تجهيزات
آموزشــي ،توزيغ ملزومات بهداشــتي و اعمال
پروتكلهاي جديد در مدارس را داشته باشند.
مدارس تايوان اكنون ملزم به كنترل دماي بدن
دانشآموزان هســتند و در بعضــي از مدارس،
پارتيشنهاي پالستيكي روي ميزي براي امنيت
بيشتر دانشآموزان ،روي نيمكتها تعبيه شده
است .ژاپنيها كمي پس از برطرف شدن وضعيت
اضطرار در كشــور ،از 18مي( 29ارديبهشت )
مدارس را بازگشايي كردند .در ابتدا دانشآموزان
بهصورت شيفتي و يك روز درميان در كالسها
حاضر ميشدند تا فاصلهگذاري مناسب رعايت
شود .همچنين ســاعات حضور در مدرسه نيز
كاهش يافت .اما درحال حاضر اين شــيوه اجرا
نميشــود و كالسها بهصورت كامال حضوري
برگزار ميشوند البته در شرايطي كه ماسك زدن
در تمامي زمانهاي حضور در مدرسه و كالسها
براي دانشآموزان و معلمان اجباري است ،دماي
بدن دانشآموزان بهصورت روزانه كنترل ميشود
و كودكان موظفنــد دائما دســتهاي خود را
بشويند .همچنين پنجرهها در فضاهاي بسته بايد
دائما باز باشند تا هوا در جريان باشد .بسياري از
مدارس ژاپن براي جبران دوران تعطيلي اجباري،
مدت زمان تعطيالت تابستاني را كوتاهتر كردهاند.
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سنجش سالمت نوآموزان براي سال تحصيلي 1399-1400

بويماه مدرسه؟

كالس اوليها در شرايط غيرحضوري كالسها ،چگونه با مدرسه آشنا ميشوند؟

آب ...بابا ،نان داد و هزار داســتان
نگار حسینخانی
جالب و به يادماندني از ياد گرفتن و
روزنامهنگار
دستهاي خسته از مشقهاي شبانه
و دلهره صبح و مدرسه؛ همه و همه به باد رفت .امسال آن شور اول
مهر و بوي مخصوصش به مشام هيچ دانشآموزي نخواهد رسيد.
هنوز نميدانيم اول مهر چگونه برگزار خواهد شد .فقط ميدانيم
كه ديگر دانشآموزي براي جدا شــدن از مادرش گريه نميكند،
هرچند بيشك ديرتر از همسن و سالهايش بزرگ ميشود .ديرتر
ياد ميگيرد و زندگي را آغاز ميكند .با شرايط بهوجود آمده ،ناشي
از شيوع ويروس كرونا ،سال تحصيلي جديد با شيوهنامه خاصي
همراه خواهد شد اما همه نگران كالس اوليها هستند .براساس اين
شيوهنامه ،قرار است آموزشهاي الزم عوامل اجرايي و آموزشي،
بهويژه به معلمان و مربيان پيشدبستاني ،براي روشهاي متنوع
ارائه خدمت ،تا قبل از آغاز سال تحصيلي به اتمام برسد و با هر تغيير
وضعيتي ،وظايف و نقشهاي جديد مديريت شود .اما با اين حال چه
بر سر دانشآموزان تازه وارد به مدرسه خواهد آمد؟ ممكن است در
وضعيت زرد هم مدارس با حضور دانشآموزان و نوآموزان داير باشد.
اما اگر مدارس برپا نشد ،سامانه شاد به كمك دانشآموزان خواهد
آمد؟ چگونه با آن ارتباط برقرار خواهد شد؟ درباره اين دغدغهها با
زهرا طهماسبي ،كارشناس آموزشي صحبت كردهايم.
يادگيري الفبا و دوري معلم از شاگرد

«الفبا را ياد نگرفته»؛ اين را مادر پارسا ميگويد كه پسرش سال گذشته
كالس اول بود .او ميگويد«:سال گذشته با چند بحران روبهرو بوديم .به
استثناي كروناي اسفندماه ،پيش از آن نيز كمبود معلم در اين مقطع
بچهها را تا آبانماه در مدارس دولتي بدون معلم گذاشت .از آبان تا ديماه
با تغيير معلم روبهرو بوديم و پس از آن هم تعطيليهاي ديگر از شهادت
سردار قاسم سليماني تا بيستدوم بهمنماه ،عيد فطر ،آلودگي هوا و....
متأسفانه پسرم مهمترين مقطع تحصيلي خود را در اين سال تجربه كرد.
پارسا نميتواند درست حروف را بخواند .بسيار نگرانم سال دوم تحصيلي
را چطور ميتواند شروع كند؟» شايد بيشتر نگراني آنهايي كه با بچهها
در اين سن سر و كار دارند ،آموزش كارگروهي و تجربه اجتماعي شدن
باشد .اما اين فقط رونماي ماجراست .وضعيت براي اولياي كالس اوليها
بغرنجتر از آن است كه تصور ميشود.
زهرا طهماسبي ،كارشــناس آموزش كه فرزندش اين دوره را ،در سال
تحصيلي گذشته تجربه كرده است ميگويد« :بچهها در ورود به مدرسه،
ترسي همراهيشان ميكند كه با شناخت معلم و همكالم شدن با او در
يك فضاي مشترك كمرنگتر شده و از بين خواهد رفت .حذف اين فضا
صدمات ناخوشايندي به اين تازه دانشآموز شــدهها خواهد زد .همه
آن شــناختهايي كه با ورود به مدرســه ،دانشآموزان ياد ميگيرند،
در وضعيت فعلي حذف شده اســت .عالوه بر اين فضاي خانه نيز كمي
استرسزا خواهد شد» .طهماسبي معتقد است يادگيري حروف كم و
بيش توسط خانوادهها انجام خواهد شد اما اموري از دست مادران نيز
خارج است؛«چطور ميتوان فضاي مدرسه را براي كسي كه هيچ سابقه
ذهني از آن ندارد به درستي ايجاد كرد؟ بچهها عادت يكجا نشستن را در
همين دوره آموزش ميبينند .حرف نزدن بدون اجازه ،احترام به حقوق
ديگران و ...با محبوس شــدن بچهها در خانه آموزشهايي است كه به

تحصيل روي خط شلوغ

يكسال قبل كه خانوادهها دست فرزندان
نورا عباسی
دانشآموزشان را ميگرفتند و كمر همت
روزنامهنگار
براي خريد وسايل موردنياز سال جديد
تحصيليميبستند ،هيچ كدام به ذهنشان خطور نميكرد كه خيلي
زود ،در كنار ملزومات هميشگي حضور فرزندانشان در مدرسه بايد
دغدغه جديدي به نام آموزش مجازي در شرايط كرونا را به فهرست
اضافه كنند.
كرونا همانطور كه سبك و سياق زندگي همه را منقلب كرد ،در همان
نخستين روزهاي حضورش ،سايه ترس را بر مدارس و سال تحصيلي
دانشآموزان انداخت .مدارس از همان اوايل اسفند تعطيل شدند و
آموزش حضوري جاي خود را به آموزش از پشت صفحه تلويزيون و
شبكههاي اجتماعي داد.
در گام اول برخي از معلمها از ابتكار خود استفاده كردند و با تكيه بر
كانالها و شبكههاي اجتماعي مسير آموزش به دانشآموزانشان را
حفظ كردند .با گذشت زمان مسئوالن سيســتم آموزشي هم وارد
ميدان شدند و با حاشيههاي بسيار شبكه آموزشي دانشآموزان به نام
«شاد» را در دسترس قرار دادند.
مشكالت شبكه شاد و آموزش مجازي از همان روزهاي ابتدايي نمايان
شوپرورش با معلمهايي روبهرو بود كه برخي از آنها
شد .از يك سو آموز 
توان فعاليت در فضاي مجازي را نداشتند و در تمام دوران فعاليتشان
براي اين كار آموزش نديده بودند ،از سوي ديگر هم بخشي از مسائل به
زيرساختهاي دسترسي به اينترنت و شبكه شاد مربوط بود؛ چرا كه
كندبودن اينترنت ،ناتواني شبكه شاد براي پذيرش ظرفيت بااليي از
كاربران و هزينه باالي اينترنت موجب شد تا بسياري عطاي استفاده
از شبكه شاد را به لقايش ببخشند و براي پيگيري يادگيري و آموزش
به شبكههاي اجتماعي ديگر هجرت كنند.
البته در كنار اين مسائل نبايد فراموش كرد كه گروهي از دانشآموزان
بهدليل برخوردار نبودن از تلفن همراه هوشمند يا تبلت و دسترسي

معضلي به نام دسترسي

در راســتاي هميــن نگرانيهــا بود كــه صحبتهاي محســن
شوپرورش در جمع نمايندگان مجلس،
حاجيميرزايي ،وزير آموز 

تأخير خواهد افتاد .از طرفي اضطراب بچهها چند برابر خواهد شد».
معلمان ،رصدگران مشق و تكاليف

زمان كمــي را بچههــا در فضــاي درس زندگي ميكنند .از ســويي
آموزشهاي تلويزيون چندان براي همه دانشآموزان مناسب نيست.
طهماسبي در اينباره ميگويد «:بعضي از بچهها بهخاطر سرعت در انتقال
اطالعات به وسيله تلويزيون و ديگر نرمافزارها دچار استرس ميشوند .زيرا
نوع سرعت انتقال اين اطالعات در كالس بسته به توانايي هر دانشآموز
توسط معلم رصد شده و روحيات آنها درنظر گرفته ميشود .درحاليكه
براي آموزش دور در فضاهاي ديگر اين امكان را ايجاد نكرده و بهصورت
يكســاني ارائه ميشــود .همين امر دانشآموزي را كه سطح هوشي
متفاوتي با همكالسيهايش دارد ،درنظر نميگيرد .اين امر بيش از هر
زمان ديگري وظيفه خانوادهها را خطيرتر خواهد كرد» .بيش از هر زمان
ديگري معلمها در اين مقطع آموزگار والدين خواهند بود .آنها در اصل به
خانواده ميآموزند كه چطور بايد اين دروس را براي بچهها تشريح كرد .با
اين نوع ارتباط با واسطه خانواده چنانچه شرايط مطلوبي داشته باشد ،در
تالش خواهد بود كه حروف را به شكلي كه معلم ارائه ميكند به فرزندش
انتقال دهد .در شــمايلي كليتر معلم در اصل رصدگر مشق و تكاليفي
است كه خانواده به بچه آموزش داده است .اين كارشناس آموزشي معتقد
است«:معلم بيشتر با تكاليفي روبهرو خواهد بود كه معلم به پدر و مادر ياد
داده تا به فرزندانشان بياموزند».

قطع بيموقع شبكه آموزش

بعضي خانوادهها كه وضعيت مالي بهتري دارند از بستههاي آموزشي
و كمك آموزشي استفاده ميكنند .اما نرمافزار شاد در اين بين چطور
ميتواند به دانشآموزان كمك كند؟ طهماسبي ميگويد كه اين نرمافزار
وابسته به خوراكي است كه معلم در آن بارگذاري ميكند؛«متأسفانه
دانلود در اين نرمافزار بهسختي انجام ميشــود و اتصال به اينترنت از
مشــكالت اساســي اين طرح خواهد بود ،زيرا قطعشدن بيموقع اين
حوصله را براي آموزش كم و منقطع خواهد كرد .همه اين فضاي ايجاد
شده نهتنها نوعي دلزدگي كه دلهرهاي را در بچهها بهوجود خواهد آورد».
با توجه به شيوع ويروس كرونا كارگروهي و حتي همراهي بچهها با ديگر
هم سنو سالهايشان ممكن نيست .در اصل فضايي انتزاعي شكل خواهد
گرفت كه يك دانشآموز بيتجربه بايد نهتنها آن را درك كند كه در اين
فضا زندگي كند و بياموزد .درنظر بگيريد به اين شكل امتحان دادن را
هم اضافه كنيم .طهماســبي ميگويد«:كم آوردن زمان براي پاسخ به
تمام سؤاالت ،قطع شــدن اينترنت و نمره قائل شدن و امتيازدهي در
چنين فضايي وضعيت را براي دانشآموز بغرنجتر خواهد كرد .در كنار
اين مســئله بايد به اين هم توجه كرد كه آموزش بچهها توسط والدين
گاهي با بيحوصلگيهايي همراه است و همين باعث ميشود دانشآموز
فشار بيشتري را تحمل كند .شايد الزم باشد با تداوم اين شرايط فكري
به حال اين مسئله هم كرد كه نكات روانشناسي را به خانوادهها در انتقال
اطالعات و آموزشدهي آموخت» .به اعتقاد اين كارشناســان آموزش
ابتدايي ،ما براي سالهاي آتي با مشــكالتي چون عدمارتباط بچهها با
محيطهاي بيرون از خانه ،همسن و ســاالن و عدمتمركز و مشاركت
روبهرو خواهيم شد .از سويي تجربه اضطراب ناشي از اين فضا ،كودكان
را از درس خواندن جدا خواهد كرد.
بنياد مستضعفان ،كميته امداد و ســازمان برنام هوبودجه براي حل
معضل تبلت دانشآموزان خبر داد تا از اين طريق گره دسترسي به
شبكه شاد و استفاده از آموزش مجازي حل شود.

آيا سال تحصيلي جديد براي آموزش آنالين آماده است؟
نداشــتن به اينترنت ،بهطور كلي از آموزش مجــازي جا ماندند و
شوپرورش همراه كنند.
نتوانستند خود را با برنامههاي آنالين آموز 
حال كه سال تحصيلي با اما و اگرهاي بسيار به روزهاي آغازين نزديك
ميشود ،بســياري با نگاه به عملكرد آموزش و پرورش در روزهاي
كرونايي ،نگران وضعيت پيشرو هستند .آنطور كه مركز اطالعرساني
و روابط عمومي وزارت آموزشوپرورش اطالع داده اســت ،ســال
تحصيلي جديد با دستهبندي مناطق بر اساس وضعيت سهگانه سفيد،
زرد و قرمز از نظر سالمتي كار خود را شروع ميكند.
بر اساس بندهايي از اين شيوهنامه حضور مداوم و فعال مدير و تمام
همكاران در شبكه آموزش دانشآموزي شاد بهعنوان بخشي از محيط
كار ،شناسايي ،ثبتنام ،آموزش و نگهداشت تمام دانشآموزان مدرسه
و عضويت آنها در شاد ،تعيين روش دسترسي دانشآموزان به هر يك
از روشهاي آموزشي متناسب با شرايط و اقتضائات هركدام از آنها،
پايش مستمر كيفيت ارتباط بهعنوان بخشي از دستورالعمل جديد
مدارس ذكر شده است.
در اين شيوهنامه تأكيد شده است كه اگر وضعيت آن منطقه بهدليل
كرونا قرمز باشد ،فعاليتهاي آموزشي و تربيتي بهصورت مجازي در
سامانه شاد يا با استفاده از ساير روشها متناسب در تمامروزهاي هفته
انجام ميشود .قرار دادن اين دستورالعمل در كنار نگرانيها و البته
پيشبينيها از اوجگيري دوباره كرونا در فصل پاييز و زمستان اين
شوپرورش در سال
نكته را يادآور ميشود كه بهاحتمال بسيار ،آموز 
تحصيلي آينده بايد تمام تكيهاش را بر فضاي مجازي داشته باشد؛
واقعيتي كه با توجه به كمبودهاي حوزه آموزش مجازي ،پيشاپيش
به دغدغه جدي خانوادهها تبديل شده است.
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شاد ارزان يا رايگان؟

آب پاكي را بر دســت خانوادههاي نگران ريخت .او در جلسهاي كه
29مردادماه در مجلس برگزار شده بود ،از امكانپذير نبودن پوشش
صددرصدي تمام مناطق كشــور براي اتصال به شبكه شاد صحبت
شوپرورش در نشســت كميســيون آموزش
كرده بود .وزير آموز 
و تحقيقات مجلس گفته بود كه بســياري از زيرســاختها توسعه
پيدا كرده ،اما يكسوم مناطق كشور به امكانات الزم براي آموزش
غيرحضوري و سامانه شاد دسترسي ندارند .آنطور كه از صحبتهاي
وزير در اين نشســت برآورد شد ،قرار اســت صداوسيما جايگزين
عدمدسترسي به فضاي مجازي شود .در واقع برنامهريزي شده است
تا آن دانشآموزاني كه از دسترسي به سامانه شاد و تلويزيون محروم
هستند ،با توسل به بستههاي آموزشي ،تحصيل خود را ادامه دهند.
شوپرورش نميتوان از آماري كه از
در كنار صحبتهاي وزير آموز 
شوپرورش و مسئول
سوي سيدحسن الحسيني ،مشاور وزير آموز 

شبكه آموزشي دانشآموزان(شاد) ارائه شده است به راحتي گذشت؛
آماري كه به تنهايي بيانگر تمام خألها و مشكالت پيشروي آموزش
مجازي دانشآموزان است؛«۸۹درصد دانشآموزان در شبكه «شاد»
ثبتنام كردهاند اما به اين معنا نيست كه همه دسترسي كامل به ابزار
هوشمند دارند .حدود 3ميليون دانشآموز ابزار هوشمند ندارند كه
بخشي از آنها دانشآموزان اتباع خارجي هستند؛ ۵۰۷هزار دانشآموز
پناهنده داريم كه پيشبيني ميكنيم آنها ابزار هوشمند ندارند و از
كميسارياي عالي درخواست كردهايم پاي كار بيايند».
دسترسي دانشآموزان به گوشي يا تبلت هوشمند به چنان مشكلي
تبديل شده است كه براي رفع آن پويش تهيه تبلت براي دانشآموزان
مناطق محروم شكل گرفت و حتي رضوان حكيمزاده ،معاون آموزش
شوپرورش اواسط مرداد امسال از رايزني با نماينده
ابتدايي وزير آموز 
بانكها ،شركتهاي پتروشيمي ،شركتهاي بازرگاني ،بنياد بركت،

در كنار تمام مشكالت پيشروي دانشآموزان براي استفاده از فضاي
آموزشي در دوران كرونا ،بســياري از دانشآموزان و البته معلمها از
هزينه باالي اينترنت خود گلهداشتند؛ نكتهاي كه قرار شد با رايگان
شدن اينترنت در سامانه شاد حل و فصل شود.
در همين راستا جواد آذريجهرمي ،وزير ارتباطات و فناوري اطالعات
در ارديبهشتماه اعالم كرد كه مصرف ترافيك شبكه شاد بهمنظور
ارائه خدمات آموزشي آنالين و برگزاري كالسهاي مجازي تا پايان
فصل امتحانات به شكل رايگان ارائه ميشود.
هر چند وزير ارتباطات در روزهاي اخير نيز قــول اينترنت رايگان
داده بــود اما محمود حبيبــي ،مديركل دفتر فنــاوري اطالعات و
شوپرورش در نخستين روز شهريورماه اعالم
ارتباطات وزارت آموز 
كرد«:اينترنت شاد رايگان نيست و آنچه مصوب شد اين است كه براي
استفاده از اينترنت ثابت ،آبونمان ماهانه تعيين شود كه هنوز هزينه
آن مشخص نيست ،اما رقم آن بسيار اندك خواهد بود .براي استفاده
از شاد از طريق اينترنت ثابت ديگر ميزان مصرف تعيينكننده نيست
و دانشآموزان و معلمان هرقدر از شاد استفاده كنند ،آبونمان ماهانه
را پرداخت ميكنند» .بر اساس گفته حبيبي آن دسته از معلمها و
دانشآموزاني كه از اينترنت همراه براي اتصال به شاد بهرهميبرند هم
بايد يكسوم هزينهها را پرداخت كنند و البته نبايد فراموش كرد كه
اين اينترنت فقط براي استفاده از بستر شاد است و درصورت استفاده
از نرمافزارهاي ديگر نرخ اينترنت به شيوه معمول حساب ميشود.
شوپرورش در حوزه
مروري بر مشــكالت و البته راهحلهاي آموز 
آموزش فضاي مجازي با ابهامات بسياري همراه است؛ چرا كه برخي
اتفاقات مانند ظرفيت سامانه شاد براي پذيرش تعداد باالي كاربران
جز در ميدان عمل قابلبررسي نيست .در واقع بايد منتظر ماند و ديد
شوپرورش تا چه حد ميتواند بر مشكالتي همچون هزينه
كه آموز 
اينترنت ،كاركرد درست سامانه شاد ،دسترسي دانشآموزان به تلفن
هوشمند و تبلت ،عملكرد درست معلمان و ...فائق آید.
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نگاه

طب سنتي و كرونا
محمد همتي

عضو هیات علمی انجمن طب سنتی و حجامت ایران

يكي از مواردي كه افراد در زندگي بايد به آن توجه داشته باشند،
داشتن سبك زندگي سالمت و تغذيه مناسب براي پيشگيري از
بروز بيماريهاست .در گذشته ،برخالف امروز كه سبك زندگي
سالمت بهعنوان رويكردي اساسي در جوامع بشري مورد توجه
بود ،بيماريها مانند امروز رشــد پيدا نكرده بود و طب ســنتي
برگرفته از تجربه و دانش محدود آن زمان ميتوانســت بسياري
از مشــكالت بهداشــتي مردم را برطرف كند .باگذشت زمان و
جايگزين شدن طب مدرن به جاي سنتي ،شاهد افول طب سنتي
در برهههايي از زمان بوديم .با وجود اين ،طب مدرن نيز خالي از
اشكال نبود .استفاده از داروهاي شيميايي دستساز بشر هر چند
به شكل موقت در مواردی تسكيندهنده دردهاي بيماران شده و
با استقبال بيشتري درمقايسه با داروهاي تجويز شده طب سنتي
قرار گرفت اما ،كمكم عوارض استفاده از داروهاي طب مدرن نشان
داد نبايد براي درمان دردها صرفاً متكي بر طب مدرن بود .از اين
رو ،با تحقيقات دامنهدار انجام شده ازسوي محققان و بررسي طب
سنتي و خواص استفاده از داروهاي طبيعي و اطالعرساني درباره
فوايد اين طب به مردم ،بار ديگر طب سنتي در زمانه مدرن امروز
بهعنوان راهكاري براي درمان بيعوارض بســياري از بيماريها
معرفي شد .معتقدم ،طب سنتي برخالف طب مدرن كه براي هر
بيماري ،يك داروي مجزا تجويز ميكند قادر است به شكل همزمان
و با استفاده از يك فرمول واحد مرهمي اساسي براي درمان چند
بيماري كام ً
ال متفاوت از يكديگر باشد .درمان بيماريهاي خانواده
صفراوي ازجمله بيماريهايي است كه استفاده از طب سنتي ثابت
كرده است ميتوان با بهرهگيري از آن ،بيمار مبتال به اين بيماريها
را ميتوان درمان كرد .از سوي ديگر ،محققان دريافتهاند استفاده از
برخي روشهاي توصيه شده در طب سنتي مانند حجامت ،راهكار
مؤثرتري در مقايسه با استفاده از داروهاي شيميايي براي درمان
بيماريهاست و به اين دليل ،اكنون شاهد افزايش حضور افراد در
مراكز مجاز انجام حجامت كه براي درمان امراض خود به اين روش
متوسل ميشوند هستيم.

چرا با طب سنتي مخالفت ميشود؟

با وجود همــه توصيههايي كه دربــاره مزايا و فوايد اســتفاده از
روشهاي طب سنتي در كتب پزشــكي شده است ،در سالهاي
گذشته همواره شاهد برخي مخالفتها در استفاده از طب سنتي
در جامعه بودهايم .بهنظر ميرسد ،مخالفتهايي كه با طب سنتي
ميشود از سوي كساني سازماندهي ميشود كه منافع آنها با توسعه
اين طب در جامعه به خطر ميافتد .ميدانيم برخي شركتهاي
داروسازي و برخي پزشكان عالقه چنداني به استفاده از روشهاي
طب ســنتي به دليل بيميلي اين طب به اســتفاده از داروهاي
شيميايي ندارند .استفاده از طب سنتي و فراگير شدن آن در جامعه
ميتواند منافع اين گروهها را به خطــر بيندازد و از اين رو ،چنين
شركتها و افرادي ميكوشند مردم را به طب سنتي بدبين كرده
يا آثار مثبت اين طب را در درمان بيماريها كمرنگ جلوه دهند .با
اين حال ،خوشبختانه درسالهاي گذشته فراگيري طب سنتي در
جامعه رو به رشد بوده است و رشتههاي دانشگاهي مرتبط با اين
طب در دانشگاه تهران نيز تأسيس شده و دانشجويان بسياري در
اين رشتهها در حال تحصيلند؛ دانشجوياني كه در آينده ميتوانند
با تلفيق علم روز و تجربههاي گرانبهاي گذشــتگان راهكارهاي
درمان بســياري از بيماريها را با عوارض بسيار كمتر پيدا كنند
و مرهمي شــوند براي درمان درد بيماراني كه امكان استفاده از
داروهاي شيميايي را ندارند.
طب سنتي راهكاري براي درمان كرونا ندارد

با وجود تدريس رشتههاي طب ســنتي در دانشگاههاي كشور،
يكي ازمشــكالتي كه جامعه طب ســنتي با آن دست به گريبان
است حضور افرادي است كه ميكوشند با سوءاستفاده از اعتماد
مردم به طب سنتي براي خود منافع اقتصادي ايجاد كنند .با شيوع
بيماري كرونا ،برخي افراد با روشهاي افراطي و طرح ادعاي اينكه
طب سنتي ميتواند بيماران مبتال به كرونا را درمان كند وارد عمل
شدند و با تجويز برخي داروها سعي كردند طب سنتي و پايههاي
علمي و اخالقي آن را زير سؤال ببرند.
متأســفانه بايد گفت چنين افرادي در هر صنفي حضور دارند و
براي بهدست آوردن منافع شخصي دست به اقداماتي ميزنند كه
اعتماد عمومي به برخي باورهاي سنتي را از بين ميبرند .بنابراين،
تأكيد ميكنم كه طب سنتي هيچ راه درماني براي بيماران مبتال
به كرونا پيشبيني نكرده اســت اما ،مدعي اين هستيم كه طب
سنتي ميتواند از بروز بيماري در افراد پيشگيري كند و با رعايت
دستورالعملهاي آن ،شدت بيماري را در افراد مبتال كاهش دهد.
تغيير سبك زندگي و استفاده از الگوهاي تغذيهاي مناسب براي
تقويت سيســتم ايمني بدن ازجمله اين روشهاست و هر ادعاي
ديگري براي درمان بيماري وجاهت علمــي از نظر طب مدرن و
طب سنتي ندارد.
طب سنتي؛ نيازمند سرمايهگذاري

بهنظر ميرسد با توجه به شــرايط كنوني و لزوم استفاده كمتر از
داروهاي شيمیايي به دليل هزينههاي سنگين توليد اين داروها
و نيز عوارض بعدي مصرف آنها ،نيازمند بازگشت به تاريخ و طب
سنتي و بهرهگيري از كتابهاي مرجع علم پزشكي نوشته شده
از سوي ابنسينا و پزشكان حاذق و بهرهبرداري دقيق از محتواي
چنين كتابهايي هستيم .در برهه كنوني بدون شك ،با بهرهگيري
از همه دانش خود قــادر خواهيم بود براي درمــان بيماريهاي
نوپديدي كه بشــر را تهديد ميكند راههاي درمان مؤثري پيدا
كنيم؛ درماني كه بتواند نيازهاي بشر امروز را تامين و سالمت او
را تضمين كند.

سبک زندگی

23023643

زندگي كن ،پول دربيار

افزايش سرسامآور هزينههاي زندگي سبب شده است افراد بسياري به فكر
بوكارهاي خانگي براي افزايش درآمد خانوار باشند
ايجاد كس 

حتم ًا براي شما هم اتفاق افتاده است كه خرج زندگي به دخلتان
فرخ هاشمی
نخورده و ماه تمام نشده ،كفگير نقدينگيتان به ته ديگ خورده
مشاور و تسهیلگر مشاغل خانگی
باشد .همه اينها در شرايطي است كه همه تالشتان را براي رياضت
اقتصادي و زدن از سر و ته مخارجي كه بهنظرتان ضروري نبوده است انجام دادهايد اما زور اين حربه به
گرانيها نرسيده است و باز كم آوردهايد .اما چاره برطرفكردن كم و كسريها چيست؟ آيا بايد به قول
برخيها دوموتوره يا چند موتوره كار كرد تا خرج زندگي تأمين شود؟ اما اين روزها فكركردن به شغلهاي
دوم و سوم هم بهدليل درآمد كمي كه دارند جالب نيست .به اين دليل عدهاي به اين فكر افتادهاند از هنري
كه دارند در قالب كسب و كارهاي خانگي استفاده كنند و با عمليكردن هنر خود و فروشاش به ديگران،
براي خانواده درآمدزايي كنند؛ اقدامي كه اثرات مثبتي بر سبك زندگي مردم گذاشته است .اما چگونه
ميتوان كسب و كاري خانگي راه انداخت كه بر زندگي خانوادهها اثرمثبت و در خور توجهی بگذارد؟ اصوالً
چگونه ميتوان كسب و كار خانگي راه انداخت و ايده اوليهاش را از كجا بايد پيدا كرد .همشهري براي پاسخ
به اين سؤاالت ،با فرخ هاشمي ،مشاور اجتماعي گفتوگو كرده است.
وضعيت كسب و كارهاي خانگي در ايران

امروزه كسب و كارهاي خانگي از بخشهاي حياتي
و ضروري فعاليتهاي اقتصادي كشورهاي پيشرفته
محسوب ميشود؛ كسب و كارهايي كه از نظر ايجاد
شغل ،نوآوري در عرصه محصول يا خدمات ،موجب
تنوع و دگرگوني بســياري در اجتماع و اقتصاد هر
كشوري ميشــود .همچنين براي جوانان ،كسب و
كارهاي خانگي نقطه شروع مناسبي براي راهاندازي
كسب و كار شــخصي اســت زيرا راهاندازي آن در
مقايسه با ديگر انواع مشــاغل خرد ،ساده و آسان
است .بهعنوان نمونه يك متخصص رايانه ميتواند
با يك دستگاه رايانه و يك خط تلفن ،شغلي مبتني
بر وب راهاندازي كند و كارها و خدمات مختلفي را
به مردم عرضه و از اين راه براي خود درآمد كســب
كند .پس از تصويب قانون ســاماندهي و حمايت از
مشاغل خانگي از سوي مجلس شوراي اسالمي در
سال  ،1389گسترش مشاغل خانگي بهعنوان يكي
از سياستهاي مهم اشــتغالزایي در كشور مورد
توجه قرار گرفت .اين مهم هر سال با صدور مجوز و
حمايتهاي مالي و قانوني تداوم يافته و مورد توجه
مردم بهويژه بانوان قرار گرفته اســت .پژوهشهاي
صورتگرفته از ســال  1390تاكنون حكايت از آن
دارد كه گروه سني  30-34سال بيشترين متقاضيان
مشاغل خانگي را تشــكيل ميدهند و بيش از 70
درصد متقاضيان نيز بانوان بودهاند .همچنين حدود
نيمي از اين افراد پيش از اشتغال در مشاغل خانگي
بيكار بودهاند و بيش از 60درصد متقاضيان مشاغل
خانگي موفق به دريافت تسهيالت شدهاند .در اين
راستا توليد پوشاك ،محصوالت كشاورزي و دامي و
فعاليتهاي خدماتي مرتبط با آن نظير بستهبندي،
فرآوري و ...بيشــترين فراواني را در بين مشــاغل
خانگي بهخود اختصاص داده است.
داليل توجه مردم به كسب و كار خانگي

هماكنون بيش از 150كشــور جهان (ســوئيس،
ايتاليا ،تايوان ،چين ،اســتراليا و آمريكا) در حوزه
مشاغل خانگي فعاليت ميكنند و اجزاي متشكله
بســياري از توليداتي كه به بازار عرضه ميشــود
در محيــط خانهها شــكل ميگيرد .كشــورهاي
توسعهيافته بهدليل دسترســي گسترده به شبكه
اينترنت پرسرعت قادرند بخشي از نيروي كار خود را
از راه دور يا كار خانگي به كار در منزل از طريق كار با
رايانه سوق دهند و از اينرو كسب و كارهاي كوچك
بهدليل ســاختار ســاده و زودبازده و نياز اندك به
سرمايه در جهت متعادلكردن بازار كار مؤثر بودهاند.
در كشــور ما با توجه به تركيب جمعيتي ،كسب و
كارهاي كوچك خانگي ميتواند بازدهي مناسبي
داشته و در كوتاهمدت و حتي در ميانمدت در رفع
مشكل بيكاري مؤثر باشد .از اينرو سامانبخشيدن،
بهروزرســاني و نظاممندكردن كســب و كارهاي
خانگي يك ضرورت آشكار است.
مزيت كسب و كارهاي خانگي

اين نوع افراد ميتوانند بهعنوان كسب و كاري پاره
وقت فعاليت خود را آغاز كنند و محدوديت زماني
براي انجام آن وجود ندارد .چنين شــرايطي سبب

شده اســت فعاليت در اين حوزه از انعطافپذيري
بيشتری در ســبك زندگي و يكپارچگي با خانواده
برخــوردار باشــد و ميل افــراد به ايجــاد چنين
فرصتهاي كاري در خانه افزايش يابد .از ســوي
ديگر ،هزينه كمتر براي شروع و عملياتيكردن ايده
توليد ،صرفهجويي در هزينههاي مراقبت از كودكان
و والدين ســالخورده و نيز امكان مشــاركتدادن
اعضاي خانواده در انجام كار و بهرهگيري از ايدههاي
آنان براي بهبود در فرايند كسب و كار از مزيتهايي
است كه سبب ميشود مشــاغل خانگي در سبك
زندگي امروز مردم جايــگاه ويژهاي براي خود پيدا
كند.

براي راهاندازي كسب و كار در منزل به
سرمايه زيادي نياز نداريد؛ مخصوصاً
اگر كسب و كارتان اينترنتي باشد .اگر
ايدهاي براي راهاندازي كسب و كار در
منزل نداريد با توجه به سليقه و ميزان
عالقهتان بهترين ايــده را انتخاب و
كسب و كار خودتان را راهاندازي كنيد.
هر كاري سختي خودش را دارد .اص ً
ال
اينطور نيست كه راهاندازي كسب و كار
در خانه كار خيلي ساده و راحتي باشد
اهميت يك شغل خانگي

اگر همين حــاال كســب و كاري در منــزل خود
راهاندازي كنيد ،در شرايط اقتصادي فعلي ميتوانيد
با كمترين سرمايه ممكن كسب و كار خودتان را در
خانه راهاندازي كنيد .همانطــور كه ميدانيد براي
راهاندازي كســب و كار در منزل به سرمايه زيادي
نياز نداريد؛ مخصوصاً اگر كسب و كارتان اينترنتي
باشــد .اگر ايدهاي براي راهاندازي كسب و كار در
منزل نداريد با توجه به ســليقه و ميزان عالقهتان،
بهترين ايــده را انتخاب و كســب و كار خودتان را
راهاندازي كنيد .هر كاري ،سختي خودش را دارد.
اص ً
ال اينطور نيســت كه راهاندازي كسب و كار در
ً
خانه كار خيلي ساده و راحتي باشد اما واقعا ارزش
راهاندازي دارد .همين كه كســب و كار از خودتان
اســت و براي خودتان كار ميكنيد ،بهترين مزيت
است و داشــتن مهارت و تخصص براي راهاندازي
كسب و كار در خانه ميتواند كمك بزرگي به شما

باشد .نكته اينكه اگر قصد راهاندازي كار در منزل را
داريد نيازي نيست از شــغل فعلي خودتان استعفا
کنید .ميتوانيد در كنار كارمندي اين شغل را شروع
كنيد و بعد از اينكه به درآمد رسيديد همين شغل را
بهعنوان شغل اصلي ادامه بدهيد.
مراحل راهاندازي كسب و كار خانگي

هنگامي كه قصد راهاندازي كسب و كار خانگي را داريد
بايد به دقت به اين موضوع فكر كنيد كه آيا ايده كسب
و كارتان مطمئناً مناسب هســت يا نه؛ درنظر بگيريد
محيط خانه براي اين كار چگونه هست ،به اين هم فكر
كنيد كه آيا به اندازه كافي داراي مهارت حرفهاي و تجربه
هستید يا خير و از چه طريقي ميخواهيد سرمايه الزم
را تهيه کنید و از همه مهمتر به چهكسي ،كجا و چگونه
ميخواهيد محصولتان را بفروشيد .پس از اين ،تدوين
برنامه كسب و كار و همچنين طرح امكانسنجي طراحي
ميشود كه هدف آن روشنکردن اين موضوع است كه
آيا كســب و كار مقرون بهصرفه اســت يا خير و امكان
موفقيت آن چقدر است؟ اين موضوع هم براي شخص
كارآفرين مفيد است و هم براي كارشناسي كه ارزيابي
طرح را انجام ميدهد يا به وي واگذار ميشود .هميشه
هنگام تقاضاي سرمايه براي راهاندازي كسب و كار بايد
برنامه كسب و كار بهطور كامل و مناسب وجود داشته
باشد و توجه در مراحل ايجاد كسب و كار خانگي ،انتخاب
نام و عالمت تجاري و كسب مجوزهاي الزم ،نحوه تأمين
منابع ،طراحي محصول جديد و آشنايي با فرايند توليد
و راهاندازي نكات مربوط به آن است .پيش از راهاندازي
كسب و كار خانگي ،ضروري است تا بهصورت صادقانه در
مورد خود و تواناييهايتان فكر كنيد .پاسخ به سؤاالت،
ميتواند به شما در درك اين موضوع كمك كند .آيا شما
تالش و تعهد كافي براي دستيابي به اهدافتان داريد؟ آيا
شما مشتاق و خالق هستيد؟ آيا شما بلندپرواز و با اعتماد
بهنفس هستيد؟ اما نبايد فراموش كرد كه تنها داشتن
اين ويژگيها براي تبديلشدن به يك كارآفرين خانگي
موفق كافي نيست بلكه براي دستيابي به موفقيت ،بايد
همواره برنامهاي مشخص و عملي را دنبال كرد.
چگونه ايده پيدا كنم؟

ايده چيست؟ ايده عبارت است از پيشنهاد خالقانه و
ابتكاري براي برطرفكردن يك مسئله يا چندمسئله،
بهبود يك يا چنــد فرايند و تغييــر در يك وضعيت.
ايدهپردازي يك مهارت است و درست مانند مهارتهاي
ديگر قابل يادگيري است .هرچه بيشتر تمرين كنيد،
پيداكردن ايدههاي خوب در زمانيكه به آنها احتياج
داريد سادهتر خواهد شد .متداولترين راه خلق ايده،
خطور تصادفــي آن به ذهن شماســت! يعني بايد به
زندگي روزمره خودتان ادامه بدهيد تا احياناً ذهن شما

براي آنهايي كه ايده ندارند

درصورت عدموجود شــغل (ايده) مورد نظرتان در فهرست مشاغل خانگي،
ميتوانيد در فرم ثبتنام شغل پيشنهادیتان را ثبت كنيد و درصورت تصويب،
به فهرست مشاغل خانگي اضافه و مجوز شغل خانگي برايتان صادر شود .اين را
بدانيد كه متقاضيان مشاغل خانگي بايد از مهارت و تخصص كافي جهت انجام
شغل خانگي براساس فرم اطالعات مشاغل خانگي مورد نظر برخوردار باشند.
براي ثبتنام در فرايند مشاغل خانگي بايد با مراجعه به سامانه حمايت مشاغل
خانگي به نشاني mashaghelkhanegi.mcls.gov.irثبتنام كنيد .افرادي

قاب زندگی

درآمدي كه از مشاغل خانگي به دست
ميآید بــه راحتي هزينه نميشــود
چرا كه اعضاي خانواده كه در كســب
آن مشــاركت داشــتهاند از سختي
بهدســتآوردنش مطلع هســتند و
ميدانند كه چگونه و براي چه مصارفي
درآمد خود را هزينه كنند .اين اتفاق
سبب ميشود افراد خانواده درآمد خود
را صرف هزينههايي كنند كه به آن نياز
واقعي و جدي دارند
روش «اي كاش / ...چه ميشد اگر» ...

زندگي روزانه ما پر از جمالتي است كه با عباراتي مثل
«اي كاش » ...و «چه ميشــد اگر »...آغاز ميشوند.
چه اين جمالت را به زبان بياوريم چه فقط از ذهن ما
بگذرند هميشه وجود داشته و دارند« .اي كاشها»...
بيشــتر در بيان آرزوها و نيازهايي هستند كه هنوز
پاسخ داده نشــده و ميتوانند منشــأ خلق ايدهاي
نوآورانه و جديد باشند و «چه ميشد اگر »...مفروضات
متداول وضعيــت موجود را به چالش ميكشــند.
بهعنوان نمونه ،مدير آموزش يك سازمان ميگويد
چه ميشــد اگر دورههاي آموزشي خود را بهصورت
غيرحضوري هم ارائــه ميداديم؟ يــا خريدار يك
فروشگاه آنالين ميگوي د اي كاش ميتوانستم نظرات
ديگران در مورد هر كاال را هم ببينم و بهتر در مورد
خريد تصميــم بگيرم .چنين مواردي نقاط شــروع
مناسبي براي خلق ايدههاي تازه براي برطرفكردن
ن ايكاشها و چه
نيازهاي روزمره هســتند .بنابراي 

كه مجوز را از دستگاههاي اجرايي و وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي دريافت
كردند ميتوانند از مزايای وام و تسهيالت (مستقل  50ميليون توماني و پشتيبان
 200ميليون توماني با سود  4درصد) استفاده كنند .براساس قانون ساماندهي و
حمايت از مشاغل خانگي و شــهرداريها ،صاحبان مشاغل خانگي در روزهاي
مشــخص در هفته ميتوانند محصوالت خود را در روزبازارها يا هفته بازارهاي
محلي كه در اختيار آنها قرار ميگيرد عرضه كنند و لذت كسب درآمد از فعاليت
خانگي خود را تجربه كنند.

هرچه به بازار بزرگ تهران نزدیک تر می شویم بر تعداد موتورسواران افزوده می شود؛ در این هیاهوی ممتد و
بی انتها یا صدای موتورها به گوش می رسد و یا صدای راکبانی که برای پیدا کردن مسافر صدا می زنند« :موتور!؟»
عكس :ايرنا  -فاطمه عابدي

در حالت عادي يا با ديدن چيزي ،خالقيت به خرج دهد
و ايده خلق كند! ولي متأسفانه اين روش متداول اغلب
عمدي نيست ،پس بهتر است به سراغ روشهاي عمدي
برويم .براي خلــق ايده ،متدهــاي مختلفي طراحي
شــده اســت كه همگي از يك اصل پيروي ميكنند.
تا ميتوانيد ايده خلق كنيد ،از تعــداد زياد گزينهها
نترسيد؛ در اين مرحله كميت از كيفيت مهمتر است! تا
ميتوانيد روياپردازي كنيد! به مشكالت عملياتيشدن
ايدههاي خود فكر نكنيد .در اين مرحله نيازي نيست به
ي ايدهها فكر كنيد ،به عالوه
مسائل عملياتي و پيادهساز 
اينكه يادتان باشد اغلب ايدهها در زماني كه خلق شدند
اص ً
ال عملياتي بهنظر نميرسيدند!

ميشد اگرها ميتواند منبع الهامبخش مناسبي براي
راه انداختن كسب و كاري باشد كه كمتر كسي به آن
فكر ميكند.
تأثير مشاغل خانگي بر سبك زندگي

كمبودن درآمد و هزينههاي ســربار زندگي ،هميشه
دغدعهاي بوده است كه باعثشــده ،نانآور خانواده
با آن درگيري زيادي داشــته باشد .براي همين است
كه در اغلب موارد شاهد انتخاب  2تا  3شغل از سوي
نانآور خانواده براي تأمين هزينههاي زندگي هستيم
كه همين موضوع به ايجاد تنش بين اعضاي خانواده
بهدليــل دورشــدن از يكديگر ،نبــود طوالني مدت
سرپرســت خانواده و ايجاد ناهنجاريهاي اجتماعي
در خانواده و نيز مشــكالت بهداشتي و درماني منجر
میشــود .در بيشــتر اين موارد ،درآمدي كه نانآور
خانواده از مشاغل دوم و سوم به دست ميآورد كمتر
از حد انتظار است و نميتواند او را از نظر روحي درباره
فعاليت مضاعفي كه انجام ميدهــد قانع كند .براي
كاهش اين مشكالت و نزديكتركردن اعضاي خانواده
به هم ،كسب و كارهايي كه در خانه قابل اجراست اثر
قابل توجهی در تقويت روابط اعضاي خانواده و كاهش
اختالفات و دوري آنها از يكديگــر دارد .درآمدي كه
از مشاغل خانگي به دســت ميآيد به راحتي هزينه
نميشــود؛ چرا كه اعضاي خانواده كه در كســب آن
مشاركت داشتهاند از سختي بهدست آوردنش مطلع
شده و ميدانند كه چگونه و براي چه مصارفي درآمد
خود را هزينه كنند .اين اتفاق ســبب ميشــود افراد
خانواده درآمد خود را صرف هزينههايي كنند كه به آن
نياز واقعي و جدي دارند .از سوي ديگر ،مشاركت اعضاي
خانواده در توليد خانگي و كسب درآمد ،آنها را مستقل
بار آورده و از فشاري كه بر نانآور خانواده براي تأمين
هزينههاي زندگي وارد ميشود ،كم ميكند .اين جنبه
از كســب و كارهاي خانگي را بايد مهمترين بخش از
فعاليت خانگي و كسب درآمد در زندگي به شمار آورد.
چگونه ميتوانم يك كســب و كار خانگي داشته
باشم؟

براساس قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي،
مشــاغل خانگي آن دســته از فعاليتهايي را شامل
ميشود كه از سوي عضو يا اعضای خانواده در فضاي
مسكوني در قالب يك طرح كسب و كار بدون مزاحمت
و ايجاد اخالل در آرامش واحدهاي مسكوني همجوار
شكل ميگيرد و منجر به توليد كاالي قابل عرضه به
بازار خارج از محيط مسكوني ميشود .براساس مصوبات
ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي ،رشتههاي
مشــاغل خانگي ( 335عنوان شــغلي) در حوزههاي
صنايعدستي ،فرش دســتباف و رشتههاي مربوط به
صنايع ،امور توليدات دامي ،شــيالت ،صنايع تبديلي
و تكميلي كشاورزي ،عشايري ،امور توليدات گياهي،
توليدي ،تجارت الكترونيك و فعاليتهاي فرهنگي و
هنري تعريف شده است .مشاغل خانگي انواع مختلفي
دارد كه از آن جمله ميتوان به مشاغل مستقل كه فرد
ميتواند با اتكا به توان شــخصي ،خالقيت و ابتكار ،به
شكل خويشفرمايي به فعاليتهاي توليدي و خدماتي
بپــردازد و در نتيجه ،منجر به كســب در آمد و ايجاد
فضاي كسب و كار شود ،اشاره کرد.

برداشت انار در استان خوزستان آغاز شد.عالوه برتازهخوری ،از پوست انار براي رنگرزی ،تولید ترشی انار
یا ناردون و رب انار محلی استفاده میشود.رب انار و ترشی بين مردم خواهان بسیاری دارد.

قاب ایران
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با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

راهنمايي و رانندگي با رانندگان مدارا كند

به تازگي راهنمايي و رانندگي با ارســال پيامــك به مالكان
خودروهايي كه خالفي باالي يك ميليون تومان دارند اخطار
ارســال ميكند كه اگر تا يك ماه آينده تسويه حساب نكنند،
خودروي آنها توقيف ميشــود! با توجه به گرانيهاي اخير و
از دست رفتن درآمد خيلي از مردم ،توقع ميرود راهنمايي و
رانندگي بيشتر از اينها با مردم مدارا كند.

ء

مأمور فداكار
تسليممرگشد
مامور كالنتري قلهك كه هنگام اجراي حكم تخليه قصد داشت با
فداكاري جان مستأجري كه دست به خودسوزي زده بود را نجات
بدهد بهدليل شدت سوختگي جانش را از دست داد.
بهگزارش همشهري ،اين حادثه شنبه گذشته درحالي رخ داد

گراني بيش از اندازه نوارهاي تست قند خون

كمالي از همدان

مسافران ورودي به ايران حتي يك ساعت قرنطينه
نميشوند

در بدو ورود به كشورهاي عربي مسافر با نصب جيپياس 14روز
قرنطينه ميشود ،ولي درايران ،دوستي از اسپانيا آمده بود كه
حتي يك ساعت هم معاينه و قرنطينه نشد.
يك پزشك

خط بيآرتي از پايانه شرق به وردآورد داير شود

اگر از پايانه شــرق به پايانه وردآورد خط بيآرتي برقرار شود
از خروج خودروهاي شــخصي عمال جلوگيري شــده و تا حد
قابلقبولي از ترافيك كاسته خواهد شد.
مزيناني از تهران

شلوغي بيش از اندازه دفاتر خدمات قضايي الكترونيك

دفاتر خدمات قضايي الكترونيك بســيار شلوغ شده و با اينكه
پرسنل اين دفاتر پشــت فضاي محصور با پالستيك هستند و
ماسك دارند ،اما تماس مرتب افراد با وسايل و تكرار امور مختلف
ميان اين باجه و آن باجه ،خطر شيوع ويروس كرونا را زياد كرده
است .كاش مردم بخشي از كار قضايي خود را از طريق اينترنت
و در خانه انجام دهند .كارهايــي از قبيل تايپ كردن عريضه،
پرداخت پول تايپ يا هزينه ثبت سنا و امثال اينها.
داوودپور از پرسنل دفتر خدمات قضايي

كندي خدماتدهي در شعب بانك سپه

خدماتدهي شعب بانك سپه بســيار به كندي انجام ميشود
بهطوريكه براي واريز وجه حداقل بايد يك ســاعت زمان در
نظر بگيريد و در اين شــرايط كرونايي در بانك معطل شويد،
چهكسي مسئول است؟
امامي از تهران

به داد جنگلهاي بلوط الوار گرمســيري انديمشك
برسيد

متخلفان بدون ترس و واهمه به قلع و قمع درختان روستاهاي
دشت الله ،اناركي و منگره و ...در انديمشك ادامه ميدهند و
محيطزيست انديمشك هم كاري نميكند.
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كه ســتوان دوم پرويز كرمپور مأمور اجرا در كالنتري قلهك به
همراه دادورز و نماينده دادســتان براي اجراي حكم تخليه به
آپارتماني حوالي قلهك رفتند .مرد مستأجر كه 51ساله بود و به
همراه پسرش زندگي ميكرد وقتي آنها را مقابل آپارتمان ديد و
متوجه شد صاحبخانه حكم تخليه گرفته است ،براي اعتراض به
حكم ،مقابل واحد و كنار آسانسور روي خودش بنزين ريخت.
بعد كبريت را از جيبش درآورد كه خودش را بســوزاند .مأمور
فداكار با ديدن اين صحنه از پشت سر او را در آغوش گرفت و با
صحبت او را آرام كرده و كبريت را از مرد مستأجر گرفت .پس از
آن به داخل خانه رفت تا براي مرد مستأجر يك ليوان آب بياورد.
مرد مستأجر ناگهان فندكي كه داخل جيبش بود بيرون آورد و
خودش را آتش زد.

او همانطور كه شعلههاي آتش زبانه ميكشيد وارد آپارتمان شد.
مأمور فداكار با ديدن او تــاش كرد كه آتش را خاموش كرده و
او را نجات بدهد اما بهدليل اينكه لحظاتي قبلتر مرد مستأجر
را در آغــوش گرفته بود كــه اجازه ندهد خودش را بســوزاند،
لباسهاي خودش نيز آغشــته به بنزين شده بود .همين باعث
شــد لباسهايش گر بگيرد و با اين حال تــاش ميكرد آتش
خودش و مرد مستأجر را خاموش كند .شاهدان هم به كمكشان
شتافتند و لباسهايشان را از تنشان خارج كردند و به اورژانس
زنگ زدند .هردو مصدوم به بيمارســتان منتقل شدند اما مرد
مستأجر روز بعد فوت شد و مأمور فداكار با سوختگي 60درصد
به آيســييو انتقال يافت .تالش براي نجات مأمور پليس آغاز
شد اما وي بهدليل شدت صدمات و ســوختگي روز پنجشنبه

ششم شهريورماه به كام مرگ رفت و نامش در ليست شهداي
پليس ثبت شد.

ت اكنو
مردبام نبيشاز10نف
ر
ا
ز
ق
رب
ان
يا
راجع
ناين
هبهادارهپلي
عليهاوش سودادسرا
ك
ايتكرد هاند

اعتمادي از تهران

هماكنون ميليونها بيمار مبتال بــه ديابت يا همان قند باالي
خون در كشــورمان زندگي ميكنند كه اغلب هر روز و بعضاً
روزي 2بار يا چندبار بايد ميزان قند خون خود را با دستگاههاي
دستي مخصوص كوچك ديجيتال اندازهگيري كنند ،از آنجا كه
قيمت نوارهاي تست قند اين دستگاهها وارداتي و يكبار مصرف
و فوقالعاده گران شده ،جا دارد دولت محترم اين اقالم را مانند
انسولينهاي َقلمي ،با ارز دولتي وارد كرده و با قيمت ارزانتر و
يارانهاي در اختيار بيماران ديابتي نيازمند به اين وسيله ضروري
قرار دهد تا بابت بيماران قندي بيش از اين تاوان نپردازيم.

حوادث
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ادعايعجيب«ك.الف»
درجلسهبازپرسي

«ميخواستم هيجان را تجربه كنم
پيگيري و اصــا فكــرش را نميكردم كه
دستگير خواهم شد ».اين ادعاي
عجيب «ك .الف» متهم پرونده جنجالي تجاوز به
دختران دانشجوست كه پس از دستگيري پيش
روي بازپرس پرونــده مطرح كــرد .به گزارش
همشــهري ،از چند روز قبل در فضاي مجازي
توييتر و اينســتاگرام هشــتگي با عنوان تجاوز
خبرساز و جنجالي شــد .برخي از افرادي كه به
گفته خودشان قرباني تجاوز شده و جرأت نكرده
بودند شــكايت كنند ،حاال در فضاي مجازي به
بازگويي روايتهاي تلخي از لحظاتي كه قرباني
تجاوز شده بودند پرداختند تا شايد از اين طريق
بتوانند متجاوز را رسوا كنند.
بسياري از اين روايات تكاندهنده عليه يكي از
دانشجويان دانشگاه تهران به نام «ك.الف» بود
كه بازتاب گســتردهاي داشــت .دختري جوان
مدعي شده بود كه «ك.الف» او را فريب داده و به
خانهاش كشانده و بعد از تعارف نوشيدني مسموم
به او تجاوز كرده است .بقيه دختران نيز روايات
مشــابهي عليه اين مرد مطرح كردند و اين در
حالي بود كه هيچ دختري از ترس آبرويش از فرد
متجاوز شكايت رسمي نكرده بود.
آنطور كه قربانيان مطرح كرده بودند« ،ك.الف»
دانشجوي رشــته باستانشناســي بود كه پس
از آشــنايي با دختران دانشــجو در دانشــگاه و
يا فضاي مجازي آنهــا را به خانــه خود دعوت
ميكرد .دختران دانشجو مدعي شدند كه متهم
«ك.الف» مشــروبات الكلي ســرو ميكرده كه
آنها پس از نوشــيدن از هوش ميرفتند .وقتي
هم به هــوش ميآمدند كه كار از كار گذشــته
بــود .روايتهاي افشــاگرانه از «ك.الف» باعث
جريحهدار شــدن احساســات عمومي جامعه

مخصوصا زنان و دختران شد و در ادامه مأموران
پليس امنيت عمومي ،با دســتور قاضي روحاهلل
رضاپورگتابي ،بازپرس شــعبه ســوم دادسراي
امنيت و اخالقي تهــران ،تحقيقات و رصدهاي
خود را در فضاي مجازي آغاز كردند .تيم تحقيق
با قربانيــان تجاوزارتباط برقرار كــرده و به آنها
اطمينان دادند كه هويتشــان محفوظ خواهد
ماند و قربانيان وقتي خيالشان راحت شد حاضر
شدند شــكايتهاي خود را بهصورت رسمي در
پليس امنيت عمومي مطرح كنند .از سوي ديگر
تحقيقات براي بازداشــت متهم نيز آغاز و او در
مخفيگاهش دستگير شد.
انكار تجاوز

متهم «ك.الف» متولد سال 66و مجرد است .او
مدتي در يك كتابفروشي حوالي خيابان حافظ
كار ميكرد و عالوه بر اين در زمينه بومگردي نيز
فعاليت دارد .او پس از دســتگيري روانه دادسرا
شــد و به بازپرس پرونده گفت :ميخواستم يك
هيجان عجيــب را تجربه كنم .قبــول دارم كه
دختران دانشــجو را به خانهام دعوت ميكردم
و به آنها مشــروب ميدادم اما به هيچ عنوان از
داروي بيهوشي و خوابآور استفاده نميكردم.
من كسي را بيهوش نكردم اما عادت دارم كه براي
مهمانهايم مشروبات الكي سرو كنم و آنها آنقدر
الكل مصرف ميكردند كه از هوش ميرفتند .بعد
من با آنها رابطه برقرار ميكردم اما هيچ اجبار و
زوري در كار نبود .تمام دخترها با ميل خودشان
به خانهام ميآمدنــد و با من ارتباط داشــتند.
من هيجان اينكه دختران در مقابلم مشــروب
ميخوردند را دوست داشــتم و حتي فكرش را
نميكردم كه از من شكايت كنند.
«ك.الف» در ادامه گفت :معموال يا در دانشــگاه

يا در فضاي مجازي و يا در شهرهاي مختلفي كه
بهخاطر بومگردي به آنجا سفر ميكردم با دختران
آشنا ميشدم و بعد در فرصتي مناسب آنها را به
خانهام دعــوت ميكردم .وي ادامــه داد :من به
همراه خانوادهام زندگي ميكنــم اما يك خانه
مجردي هم در تهران دارم كه هرازگاهي به آنجا
ميروم .البته در شــمال هم ويال دارم و بهخاطر
شرايط كاريام زياد سفر ميكنم .وي ادامه داد:
از كودكي بهدليل اينكــه كتاب زياد ميخواندم
اطالعات عمومي بااليــي دارم و به همين دليل
برخي تصور ميكردند كه نخبه هستم.
اگرچه متهم در جلســه بازپرســي و تحقيقات
مدعي شده كه از نظر روحي و رواني سالم است
اما با وجود ايــن قاضي پرونده دســتور داده تا
سالمت رواني وي تحت بررسي قرار بگيرد .عالوه
بر اين در تحقيقات مشخص شده كه متهم يك
سابقه كيفري نيز داشته اما زنداني نشده است.
خانواده وي نيز از نظر اجتماعي،فرهنگي و مالي
در طبقه متوســطي قرار دارند و صاحب پســر
ديگري نيز هســتند .اين متهــم در بازجوييها
مدعي شــده كه از دختران و زنان نفرتي ندارد و
در طول زندگياش يكبار عاشق دختري شده
اما بعد از گذشت يك سال بهدليل اختالفاتي كه
داشتند ،رابطهشان پايان يافته است.
افزايش شاكيان

بهدنبال افشاگريهاي توييتري و اينستاگرامي،
در ابتدا6نفر بهصورت رسمي از متهم جنجالي
شــكايت كردند .بعد از آن وكيل چند شــاكي
ديگر راهي اداره پليس شد و از سوي موكالنش
شــكايتي عليه متهم مطرح كــرد و حاال تعداد
شــاكيان به بيش از 10نفر رسيده است .اين در
حالي است كه چند دختر ديگر بهصورت تلفني

دستگيري عامل حادثه
خونين در پمپبنزين

شــكايتهاي خود را عليه «ك.الف» نزد پليس
امنيت عمومي تهران و بازپــرس پرونده مطرح
كردند و چون ساكن شــهرهاي ديگر بودند قرار
شد بعد از تعطيالت بهصورت حضوري به پليس
و دادسرا مراجعه كنند .با حضور آنها در روزهاي
آينده احتماال تعداد شــكايتهاي مطرح شده
به 20نفر هم خواهد رســيد .با اين حال بهنظر
ميرســد كه تعداد شــاكيان همچنان افزايش
يابد چراكه متهم در بازجوييها مدعي شده كه
از دوران دانشجويياش در دانشگاه تهران يعني
بيش از 5سال قبل دختران دانشجو را به خانهاش
دعوت ميكرده است.
پليس و دســتگاه قضايي همچنان از شــاكيان
ميخواهند كه با اطمينان از اينكه هويتشــان
محفوظ خواهد ماند و اينكه در اين پرونده فقط
بحث تجاوز مطرح است و به بحث شرب خمر و
رابطه نامشروع به هيچ عنوان ورود نخواهد شد،
براي ثبت شكايت به پليس امنيت عمومي تهران
واقــع در خيابان مطهري،خيابان ســروش و يا
شعبه سوم بازپرسي دادسراي امنيت و اخالقي
مراجعه كنند.
متهم در اوين

هفته گذشــته پس از تحقيق از متهم جنجالي،
بازپرس پرونده براي وي قرار قانوني صادر كرد و
او كه از سنگ كليه هم رنج ميبرد به زندان اوين
انتقال يافت .از سوي ديگر تحقيقات درخصوص
اينكه آيا متهم از قربانيان خود عكس يا فيلم تهيه
ميكرده ادامه دارد .همچنين در شاخه ديگري از
تحقيقات ،بررسيها درخصوص اظهارات شاكيان
مبني بر اينكه متهم در مشــروبات الكلي خود
داروهاي بيهوشي و خوابآور ميريخته نيز ادامه
دارد تا ابعاد پنهان ماجرا آشكار شود.

ليوارجاني از انديمشك

جوالن موشهايــي كه ســيمهاي خودروها را نيز
ميجوند

جوالن موشها در اين هواي بســيار گرم تابســتان در داخل
جويهاي آب كثيف كوچهها و خيابانها و اطراف سطلهاي
بزرگ زباله ،مردم تهران را بيشــتر از كرونا نگــران ميكند.
شهرداري ،شهر تهران را از وجود موشهاي خطرناك كه حتي
سيمهاي سيستم فني خودروها را ميجوند ،پاك كند.
اسفندياري از تهران

ترافيك حضور كوهنوردان دماوند در روزهاي كرونايي

متأسفانه كوهنوردان بيتوجه به كرونا و محدوديتهاي درنظر
گرفته شده همچنان بر صعود پافشاري ميكنند و اين حضور
بيش از حد كوهنــوردان در دماوند ،خطرات محيطزيســتي
زياديبه همراه دارد.
خوشنگر از كرج

قانون سربازي اصالح شود

از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي درخواست ميكنم،
نسبت به اصالح قانون سربازي اقدام كنند .وقتي اين تعداد غايب
سربازي وجود دارد يعني اين قانون خالي از اشكال نيست ،چون
قانون بايد متناسب با شرايط روز تغيير كند.
بقايي از تهران

پاسخ مسئوالن
با غرفهدار خاطي ميدان تره بار برخورد شد

روابط عمومي ســازمان مديريت ميادين ميوه و ترهبار شهرداري
تهران پيرو چاپ پيــام مردمي با عنوان «لزوم نظارت بيشــتر بر
ميادين ميوه و ترهبار» در ستون با مردم روز 31تيرماه پاسخ داده
است :سازمان ميادين شهرداري تهران رعايت حقوق شهروندي و
تكريم ارباب رجوع را وظيفه ذاتي خود ميداند و در اين مورد بدون
اغماض با متخلفان در چارچوب قانــون برخورد كرده و ميكند.
موضوع يادشــده نيز با دقت مورد بررســي قرار گرفت و مطابق
مستندات موجود در اين سازمان با غرفهدار خاطي مطابق مقررات
برخورد شد و اميد است ديگر شاهد تكرار چنين برخوردهايي در
اين بازار و ساير بازارهاي ميوه و ترهبار نباشيم .شهروندان ميتوانند
هرگونه تخلف احتمالي را با شماره 1888اطالعرساني كنند.

9سال حبس براي پدر رومينا

3ماه پــس از قتل
جنايي هولنــاك رومينــا
اشــرفي ،دختــر
13ســاله تالشي بهدســت پدرش،
دادگاه قاتل را به تحمل 9سال حبس
محكوم كرد؛ حكمي كه با اعتراض و
واكنشهاي زيادي روبهرو شده است.
حاال اغلب ميپرســند چرا مجازات
سنگينتري در انتظار پدري كه دست
به چنين جنايت هولناكي زده نيست؟
بهگــزارش همشــهري ،نــام رومينا
اشرفي ،دختر 13ســاله تالشي از اول
خردادماه امسال بر زبانها افتاد؛ درست روزي كه ديگر او زنده نبود .پدرش
در جريان جنايتي هولناك او را در خانه با داس به قتل رســاند و علت قتل
دخترش را اعاده حيثيت عنوان كرد .اما ماجرا چه بود؟ بهمن ،پسر جواني
بود كه به رومينا عالقه داشت و ميخواست با او ازدواج كند اما خانواده رومينا
با اين وصلت مخالف بودند .در اين شــرايط بود كه بهمن ،بهطور مخفيانه
رومينا را همراه خودش به شــهر ديگري برد و چند روز در آنجا نگه داشت.
آنها ميخواستند با اين كار پدر رومينا را وادار كنند كه با ازدواجشان موافقت
كند .اما نميدانستند كه با اين كار چه سرنوشت تلخي در انتظارشان است.
هرچند رومينا همان روز اول با خانوادهاش تماس گرفت و اعالم كرد همراه
بهمن در آستارا و حالش خوب است اما پدر دختر نوجوان برآشفته راهي آنجا
شد .او به اتهام آدمربايي از بهمن شكايت كرد و چند روز بعد با كمك پليس
توانست رومينا را پس گرفته و به خانه برگرداند اما يك روز بعد نقشهاي را كه
در سر داشت عملي كرد .او با داس به جان دخترش افتاد و در جريان يكي از
هولناكترين جنايتهاي سالهاي اخير دختر 13سالهاش را به قتل رساند.
او خيلي زود دستگير شد و در بازجوييها اعالم كرد بهخاطر آبرويش دست
به قتل دخترش زده است .او ميگفت وقتي فهميد دخترش با بهمن رفته از
خود بيخود شده و نقشه قتل كشيده است.
انتشار خبر قتل رومينا بازتابهاي گستردهاي به همراه داشت .تا چند روز
همه درباره اين حادثه دردناك صحبت ميكردند .اين ماجرا آنچنان جنجالي
شــد كه حتي چند روز بعد رئيس قوه قضاييه نيز به حادثه واكنش نشــان

داد و اعالم كرد كه حكم اين پرونده
عبرتآموز خواهد بود .در اين شرايط
بود كه انتظار براي محاكمه و مجازات
پدر رومينا آغاز شد.
چند روز قبل مــادر رومينا كه 3ماه
سخت را پشت ســر گذاشته است ،از
صدور حكم شوهرش خبر داد و گفت
كه دادگاه او را به اتهام قتل دخترشان
به 9سال حبس محكوم كرده است .او
گفت :رأي دادگاه براي همســرم تنها
۹سال و براي بهمن 2سال حبس اعالم
شده است .او ادامه داد :با وجود تأكيد
مقامهاي قضايي براي رســيدگي ويژه به اين پرونــده ،رأي دادگاه ترس و
وحشت به جان من و خانوادهام انداخته است .من به اين رأي اعتراض دارم و
خواهان تجديدنظر در ديوان عالي كشور هستم .ديگر نميخواهم شوهرم به
روستا بازگردد و نگران جان تنها پسرم و خانوادهام هستم.
او در ادامه گفت :در همين مدت كوتاه بارها خانواده همســرم ،من و فرزند
خردســالم را تهديد كردهاند و با وجود آنكه صالحيت الزم را ندارند؛ قصد
گرفتن كودك خردسالم را دارند.

رسيدگي نهايي در ديوان عالي كشور

انتشار خبر رأي دادگاه درخصوص پدر رومينا با واكنشهاي زيادي روبهرو
شد و بســياري به آن اعتراض كردند .طوري كه دادستان گيالن مجبور به
ارائه توضيحاتي درباره رأي دادگاه شد .مهدي فالح ميري ،به ميزان گفت:
پرونده قتل رومينا اشرفي توسط قضات باسابقه و بهدور از هرگونه جوسازي
و براساس ظرفيت قانوني موجود رسيدگي شده است .براساس رأي دادگاه
بدوي ،قاتل رومينا اشرفي به اتهام قتل عمد از جنبه عمومي جرم به ٩سال
حبس و پرداخت ديه و بهمن خاوري به 2سال حبس و تبعيد محكوم شده
اســت .او در ادامه گفت :اين رأي قابل فرجامخواهي است .قانون هماكنون
درخصوص قتل فرزند حداكثر مجازات را ،حبس و ديه قرار داده و دادگاه نيز
بر همين مبنا اقدام به صدور رأي كرده؛ از طرفي وظيفه دستگاه قضايي اجراي
قانون است و ابزار قاضي براي برقراري عدالت اجراي قانون است.

چرا پدر رومينا قصاص نميشود؟

سيدمجتبي حسينپور ،وكيل دادگستري
صرفنظر از تلخيهاي بيپايان
در پرونده قتل رومينا اشرفي
مهمترين پرسش اين است كه
چرا پدر به اتهام قتل فرزندش
قصاص نميشــود؟ پاسخ اين
پرسش را بايد در مباني فقهي،
شــرعي و ماده 301قانون مجازات اسالمي جستوجو
كرد .براساس اين ماده« :قصاص درصورتي ثابت ميشود
كه مرتكب ،پدر يا از اجداد پدري مجنيعليه نباشــد و
مجنيعليه ،عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشد ».طبق
اين ماده كه از فقه وام گرفته شده ،اگر قاتل فردي پدر يا
جد پدري او باشد قصاص نخواهد شد .در اين مورد هم با
استناد به همين ماده پدر رومينا از قصاص معاف و از لحاظ
جنبه عمومي جرم به تحمل حبس محكوم شده است .در
واكاوي اين پرونده سراسر تلخي به اين نتيجه ميرسيم
كه قانون در چنين مواردي با خأل و ايراد اساســي مواجه
است .هرچند طبق شــرع نميتوان پدران فرزندكش را
قصاص كرد اما 9سال حبس هم منصفانه بهنظر نميرسد و
قانون بايد مجازاتي سخت و بازدارنده براي مرتكبان چنين
جرائمي درنظر بگيرد .هرچند پدران مهربان و دلســوز
در جامعه كم نيستند اما به داليل مختلف پدران خشن
و پرخاشگري هم در جامعه وجود دارند كه صدور چنين
احكامي نهتنها براي آنها بازدارنده نيست ،بلكه ممكن است
موجب جري شدن آنها شود؛ چراكه ميدانند اگر دست به
قتل فرزندشان بزنند قصاص نميشوند و قانون براي آنها
مجازات سنگيني درنظر نگرفته است .نبايد فراموش كرد
كه اين پرونده ابعاد گستردهاي داشت و موجب جريحهدار
شدن افكار عمومي شد .همچنين بسياري از افراد مجازات
9سال حبس براي قتل دختري 13ساله را با جرائم ديگري
كه بهمراتب مجازاتهاي سنگينتري دارند قياس كرده و
ممكن است قبح چنين جرائمي برايشان ريخته شود .آيا
اين مجازات بازدارنده است؟
صرفنظر از انتقاداتي كه به قانون وارد است در همين
ظرفيتهاي موجود قانوني نيز ميتوان از مجازاتهاي
تكميلي براي مرتكبان چنين جرائمي اســتفاده كرد.
تبعيد و تكليفكردن براي انجام كار اجباري ازجمله
مجازاتهاي تكميلي اســت كه دادگاه ميتواند براي
مرتكب درنظر بگيرد.

تنها يك ســاعت پس از حادثه وحشتناك در
يكي از پمپبنزينهاي شهرستان بوكان كه
در جريان آن جوان شرور با حمله به متصدي
پمپبنزين او را با ضربات چاقو مجروح كرد،
متهم اين پرونده از سوي پليس دستگير شد.
به گزارش همشهري ،جمعه شب گذشته يك
خودرو پرشــيا با  2سرنشين وارد پمپبنزين
حبيبزاده در شهرســتان بوكان شــد .مرد
جواني از ماشــين خارج شــد و شــروع به
سوختگيري كرد .اين در حالي بود كه راننده
پشــت فرمان نشسته و ماشــين روشن بود.
يكي از كاركنان جايگاه كه پســري جوان بود
از راننده و سرنشــين ديگر پرشيا خواست كه
ماشين را خاموش كنند .او ميگفت كه بنزين

زدن درحاليكه ماشــين روشن است ممنوع
و خطرناك اســت .با اين حــال هيچكدام از
سرنشينان خودرو به حرفهاي او توجه نكردند
و همين باعث شد كه متصدي جايگاه ،بنزين را
قطع كند .در همين هنگام جواني كه در حال
سوختگيري بود به طرف او رفت و درحاليكه
چاقوي بزرگي در دست داشت ،چند ضربه به
متصدي جــوان زد و او روي زمين افتاد .مرد
شــرور در ادامه و درحاليكه كامال خونسرد
بود سوار ماشين شد و همراه همدستش فرار
كرد .انتشــار فيلم اين حادثه در شبكههاي
اجتماعي خشم مردم زيادي را به همراه داشت
و پليس با اطــاع از حادثــه تحقيقات براي
دستگيري مرد شــرور را آغاز كرد .سرهنگ
سلمان حيدري ،فرمانده انتظامي شهرستان
بوكان گفت :مأموران در كمتر از يك ســاعت
موفق شدند متهم را دستگير كنند كه پس از
تكميل پرونده ،وي تحويل مقامات قضايي شد.

سرقت از طالفروشيها
با همدستي همسران
مردي كه همراه 2همســر و خواهرش دست
به سرقت از طالفروشــيهاي تهران ميزد،
دستگير شــد .به گزارش همشهري ،اعضاي
اين باند در گروههاي دو يا سه نفره و بهعنوان
مشــتري وارد طالفروشــيها ميشــدند و
ميگفتند كه قصــد خريد گوشــواره دارند.
آنها چندين گوشواره را از صاحب طالفروشي
ميگرفتند و يكي از آنها به بهانه امتحان كردن
گوشــوارهها به مقابل آينه ميرفــت و بقيه
اعضاي باند با صحبت كردن ،حواس فروشنده
را پرت ميكردند .ســارق اصلي همزمان كه
مشغول امتحان كردن گوشوارهها بود ،تعدادي
از آنها را زير لباســش مخفي ميكرد و بقيه
گوشــوراهها را تحويل فروشنده ميداد و بعد
به بهانه اينكه هيچكدام از آنها را پسند نكرده
است ،همراه همدستانش از مغازه خارج ميشد
و فرار ميكرد .با شكايت شــاكيان ،تيمي از
كارآگاهان اداره هفدهم پليس آگاهي تهران
ي دوربينهاي مداربسته طالفروشيها
با بررس 
اعضاي اين باند را شناسايي و دستگير كردند.
ســردار عليرضا لطفي ،رئيس پليس آگاهي
تهران گفت :سردسته اين باند مردي است كه
به همراه خواهر و همچنين 2همسرش دست
به اين ســرقتها ميزد كه پس از دستگيري
مشخص شــد آنها بيش از يك ميليارد تومان
با اين شگرد از طالفروشيها سرقت كردهاند.
وي ادامــه داد :هــر دو هــوو داراي ســابقه
دســتگيري و زندان بهدليل سرقت به همين
شيوه و شگرد هستند و همسر كوچكتر پس
از گذران 4سال محكوميت ،به تازگي از زندان
آزاد شده بود.
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ديجيتالهاي وطني

چند كتابخانه ديجيتال كه بهكار محققان ميآيد
موج اول كرونا فرصت مغتنمــي بود براي
مرتضي سيدينژاد
پرسهزني در كتابخانههاي ديجيتال وطني.
مستندساز و پژوهشگر
اين قضيه براي من البته نه از سر تفنن بلكه
بهخاطر پژوهشي بود كه دنبال ميكنم و مربوط ميشود به كتابها و ناشران فراموششده
4دهه اول قرني كه رو به اتمام است.
نخستين برخوردم در اين زمينه با كتابخانه ملي بود .از شروع كرونا ،حضور فيزيكي
در كتابخانه ملي تعطيل شد اما كتابخانه ديجيتال راهش باز ماند و ورود و استفاده البته
براي اعضا بهصورت آزاد و رايگان برقرار بود .من از قبل عضو كتابخانه بودم اما عضوگيري
ديجيتال هم از همان موقعها راهاندازي شد يعني اگر عضو نبوديد و نباشيد با طي چند
مرحله ساده عضو ميشويد و ميتوانيد از كتابخانه ديجيتال استفاده كنيد .از آمار و ارقام
تعداد كتابهاي اسكنشده بياطالعم اما كتابهاي بسيار زيادي از چاپ سنگي گرفته تا
چاپ سربي و حتي كتابهاي چاپ جديد بهصورت اسكن با كيفيت خوب در اين درگاه
وجود دارد .اسكنها به راحتي قابل كپي و ذخيره در كامپيوتر خودتان هستند .در ماههاي
اوليه خبــري از آرم كتابخانه ملي نبود اما به تازگي يــك آرم كوچك در كنار هر صفحه
اسكن اضافه شده است .اسناد و عكسهاي اسكن شده هم زياد است البته در اين زمينه
محدوديتهايي وجود دارد مثال عكسهايي كه كليدواژه پهلوي در شناسنامه آنها وجود
دارد قابل بازشدن و مشاهده نيستند.
دومين كتابخانهاي كه در فضاي مجازي به آن مراجعه داشتم كتابخانه ديجيتال آستان
قدس رضوي بود .ســامانه آنها از بقيه كتابخانههاي وطني پيشرفتهتر است البته تعداد
كتابهاي اسكنشدهشان به اندازه كتابخانه ملي نيست .با عضويت در سايت ميتوانيد
از كتابخانه استفاده كنيد .كتابهاي اسكنشــده با آرم آستان قدس در پسزمينه قابل
مشاهده است اما قابل ذخيرهسازي نيست .براي اينكه كتاب را داشته باشيد بايد درخواست
بدهيد .درخواست بررسي ميشــود .مدت زمان بررسي بســتگي به اين دارد كه كتاب
اسكن شده باشد يا نه .اين قضيه در قوانينشان آمده كه فقط 20صفحه از هر كتاب قابل
درخواست است ولي خيلي جدي نيست .من در بخش توضيحات درخواستم نوشتم همه
صفحات كتاب را ميخواهم و با درخواستم موافقت شد و كتاب را كامل برايم فرستادند.
اسكنهاي اين كتابخانه از كتابها گاهي 2صفحه از كتاب را شامل ميشود و گاهي يك
صفحه .هر اسكن از كتاب هم 100تومان قيمت دارد .يعني يك كتاب 100صفحهاي اگر
هر صفحهاش يك فايل اسكن باشد ميشود به قرار 10000تومان و اگر 2صفحهاي اسكن
شده باشد قيمتش ميشود 5000تومان .پرداخت هزينه از طريق سايت كتابخانه قابل
انجام است و بهمحض پرداخت ،فايل كتابي كه ميخواستيد قابل دانلود ميشود .اينكه همه
كارها از قبيل جستوجو و درخواست و پرداخت هزينه و ارسال فايل و در آخر دانلود آن از
طريق درگاه كتابخانه انجام ميشود كار را بسيار سريع و دلپذير كرده است.
سومين كتابخانه ديجيتال كه اتفاقي با آن برخورد كردم و فهميدم چه گنجينهاي از
هلل بروجردي در مسجد اعظم
كتابهاي  1300تا  1350را در خود دارد ،كتابخانه آيتا 
قم بود .اين گنجينه هم بهخاطر وقفي است كه مرحوم محمد رمضاني صاحب انتشارات
كاللهخاور داشته و 40هزار جلد كتابي را كه در طول عمرش با چه مرارتي جمعآوري كرده
و واقعا بعضي از نمونههاي آن در هيچ كتابخانهاي پيدا نميشود هماكنون آنجا جاخوش
كرده كه در اين چندوقت به اين نتيجه رســيدم كه چه جاي خوبي هم براي نگهداري
اين كتابها بوده است .مجموعه مرحوم رمضاني شــايد چون وقفي بهحساب ميآمده
خوشبختانه حفظ شده و بهخاطر سن و سال كتابها ،نفيس هم بهشمار رفته ،بنابراين همه
كتابها كامل اسكن شدهاند .زيرساختهاي سايت كتابخانه آيتاهلل بروجردي بهنظرم
خوب است و در كار كردن هم سهولت دارد .همه اسكنها در سايت قابل رويت هستند اما
قابل ذخيرهسازي نيستند .براي داشتن فايلها بايد درخواست بدهيد كه معموال خبري
نميشود تا خودتان تماس بگيريد .اما برخوردها با من در هر تماس انصافا خوب و دوستانه
بوده است .بعد از تماس و تعيين مبلغ كه معموال هر صفحه 200تومان حساب ميشود با
پرداخت مبلغ از درگاه سايت كتابخانه ،فايل كتاب برايتان ايميل ميشود.
برخورد آخرم با كتابخانه مركزي دانشگاه تهران بود.كتابهاي اسكنشده كتابخانه
ديجيتال دانشگاه تهران زياد نيســت اما كتابهاي زيادي در كتابخانه مركزي دانشگاه
هست كه حتي در كتابخانه ملي وجود ندارد و درصورت درخواست برايتان اسكن ميكنند.
زيرساختهاي ديجيتال كتابخانه البته هنوز به قوت آن سهتاي ديگر كه نام بردم نيست.
در يك مورد كه من با كتابي برخورد داشــتم كه در كتابخانه ملي ثبت نشده بود ،براي
درخواست كتاب با كتابخانه تماس گرفتم .همان موقع پشت تلفن كتاب را در سيستم پيدا
كردند و فرستادند براي اسكن .فردا دوباره تماس گرفتم و فايل اسكنشده كتاب آماده بود
اما اشكال اينجاست كه هنوز درگاهي براي پرداخت مبلغ در سايت كتابخانه وجود ندارد.
در مورد خودم با تماس مجدد و گاليه ،مشــكل حل شد به اين ترتيب كه خانم متصدي
مربوطه ،فايل را بدون پرداخت هزينه برايم از طريق تلگرام ارسال كرد .
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گفتوگو با رسول جعفريان رئيس كتابخانه مركزي دانشگاه تهران

گف 
توگو

ما به انقالب ديجيتال نياز داريم

شيوع كرونا و لزوم رعايت قرنطينه خيليها را
محمدناصر احدي
به سمت استفاده از منابع ديجيتال سوق داد و
روزنامه نگار
كمبودها و مشكالت جدياي را كه در اين زمينه
وجود دارد ،آشكار كرد .اما واقعيت اين است كه محققان و پژوهشگران واقعي
سالهاست كه با اين كموكاستيها آشنا هستند و ميدانند كه براي پيدا كردن
نســخهاي خطي يا كتابي قديمي يا مقاله يك مجله و روزنامه بايد روزها و ماهها
وقت صرف كنند و چهبسا در آخر هم به نتيجه نرسند .رسول جعفريان،روحاني

پژوهشگري است كه به واسطه دغدغههاي پژوهشياش و مسئوليتهايي كه
داشته ،ضرورت توسعه آرشــيوهاي ديجيتال را درك كرده و در اين خصوص
اقدامات مهمي انجام داده است .او هماكنون رئيس كتابخانه مركزي ،مركز اسناد و
تامين منابع علمي دانشگاه تهران است و در مدت حضورش در اين سمت ،فرصت
استفاده از بخش عمدهاي از منابع آرشيوي دانشگاه تهران را براي عالقهمندان
فراهم كرده اســت .با او درباره ابعاد مختلف مشــكالت ديجيتال كردن منابع
آرشيوي و ضرورت اين اقدام صحبت كرده ايم.

شما چه وقتي كه رئيس كتابخانه ،موزه و مركز بهنظر اين مســئله علل مختلفی دارد .اوال ناآشنايي مديران
اسناد مجلس شوراي اســامي بوديد و چه حاال كه در و سياستگذاران كه شناخت درســتي از اين مسئله ندارند و
كتابخانه دانشگاه تهران هستيد ،براي انتشار ديجيتال از نزديك نياز به آن را حس نميكنند .ديگر اينكه بسياري
منابع آرشــيوي كارهاي مهمي انجــام دادهايد .ابتدا از اينهــا ،نگاههاي امنيتــي دارند .اين مســئله منحصر به
بفرماييد اصال كي و چطور به ضرورت اين امر واقف شديد .ايران نيســت؛ در دنيا هم ،حوزه فضاي مجــازي به هر نوع
اين را به آن دليل ميپرسم كه كمتر ديده شده مسئوالني آن ،در معرض اين شــبهات هســت و ايران هم از اين معنا
كه درگير امور كالن سياســتگذاري هستند ،خصوصا مستثنا نيســت .طبعا نگاه امنيتي به برخي از ابعاد آن ،مثال
روحانيون كه غالبا نگاه خوشبينانهاي به امور تكنولوژيك انتشار كتابها و اســناد قديمي ،كودكانه اســت ،اما اتفاق
ميافتد .مسئله ديگر ،هزينه است كه اين قبيل كارها نياز به
ندارند ،دغدغههايي از اين جنس داشته باشند.
بنده در سال 1374كتابخانه تخصصي تاريخ قم را تأسيس و سرمايهگذاريهاي جدي دارد و ما بهخصوص طي سالهاي
از همان زمان ،كار كتابداري حرفهاي را شروع كردم .پيش از اخير بــا گرفتاريهاي مالياي كه داريــم ،از اين امور عقب
آن ،از سال 1368با كامپيوتر كار ميكردم و كتابها و مقاالتي هستيم .مشكل ديگر هم بحث مالكيت اســت .بسياري از
را كه مينوشتم ،خودم تايپ ميكردم؛ بنابراين از همان وقت ،كتابخانهها فكر ميكنند به تمام معنا مالك آثاري كه دارند،
مفهوم سرچ لفظي را در فايلهاي زرنگار بهطور كامل دريافتم؛ هستند و اختيار نشــر آن کتابها در دست آنهاست .برخي
اينكه چقدر كار را آســان ميكند .اما مهمتر از اينها ،از سال هم كه مشــكل مالي دارند ،بهعنوان درآمد به اين مســئله
1370يا 1371در مركز علوم اسالمي نور بودم و بخش تاريخ مينگرند و منابــع را كنترل ميكنند تا بتواننــد بابت آنها
آنجا را تاسيس و اداره ميكردم .نخستين برنامه مركز ،انتشار مبالغي دريافت كنند؛ بنابراين مجموعهاي از عوامل ســبب
بحار روي ديسكتهاي كوچك بود .اين نخستين تجربه ما ميشود تا در اين زمينه فكري نشود .شايد بايد موارد را از هم
تفكيك كرد يا با فناوري ،راهي براي
بود .در حوزه تاريخ ،نخستينبار،
حل برخي از اين مشــكالت يافت.
چندين كتــاب تاريخي قديمي را
بنده بيش از همــه ،عامل جهالت و
با عنوان نورالســيره (يك) عرضه
تا وقتي ايــن پايگاهها كه منبع ناداني نسبت به اين حوزه را سبب
كرديم .سرچ لفظي در اين كتابها
اين محدوديتها ميدانم .شــايد
كار را بسيار آســان كرد .كنار
آن پژوهشهاي نو هستند در اختيار
اگر يكي از اينها ،يك كار پژوهشي
نوعي خاص از كار فهرستنويسي
كامپيوتــري را هم انجــام داديم .دانشجويان و استادان نباشند ،نيازمند به اسناد و ارجاعات كرده بود،
سهلگيرانهتر با این مسئله برخورد
نورالســيره (دو) مشــتمل بــر علم پيشرفت نخواهد كرد
ميكرد .اين را هم بيفزايم كه برخي
كتابهاي بيشــتري ،نزديك به
400مجلد بود .در مركز نور ،بعدها سيدي «تراجم و كتب از مراكز كتابخانــهاي ،خالف هم ميگوينــد و درحاليكه
شرح حال» و ســيدي «جغرافي» و «تراث» هم آماده شد؛ كار جدي در اين زمينــه نكردهاند ،آمارهاي عجيب و غريب
بنابرين از نزديك به 30سال پيش با اين مفاهيم آشنا بودم .ميدهند .متأسفانه ،تصميمگيريهاي ما چنان است كه تا
وقتي در ســال 1387به كتابخانه مجلس آمدم ،نخستين به سختترين مرحله نرسيم ،كاري نميكنيم .تمام اينهايي
برنامه كتابخانه ديجيتــال را ،ابتدا بهصورت ســادهاي راه كه عرض كردم ،در حوزه اسناد ،نسخ خطي و نشريات قديمي
انداختيم .كار را رها نكردیم و بهدنبال آن ،نسخ خطي و چاپ اســت .درباره كتابهاي جديد و مقاالت تازه ،نيازمند طرح
ســنگي را در زمان كوتاهي كمتر از يك سال اسكن كرديم .مباحث ديگري هستيم كه عمده آنها مسائل حقوقي و مالي
البته بخش اندكي از قبل اسكن شده بود ،اما اسكن مجموع است.
با توجه به اينكه در ايــران قانون كپيرايت
نسخ خطي بهصورت 3شيفت ،شامل 23هزار مجلد ،طي 9ماه
رعايت نميشــود ،چقدر اين مسئله در مسير ديجيتال
تمام شد .در نهايت ،با موافقت هيأت امنا ،اين كتابها شامل
كردن منابع مشكلزاست؟
بيش از 20هزار نســخه خطي و بالغ بر 10هزار كتاب چاپ
سنگي و سربي روي وبسايت كتابخانه مجلس قرار گرفت .آن ببينيد ،كال مشكالت حقوقي و مالي در اين زمينه هست .در
زمان ،اين قبيل كارها در دنيا كم و بيش آغاز شده بود ،اما در هر بخشي هم جدي است .درباره مقاالت علمي پژوهشي در
ايران خيلي تازگي داشت .درباره اينكه سياستگذاران ما خيلي پايگاههاي اطالعاتي خارج از كشــور كه مشروط به پرداخت
به اين قبيل مسائل اهميت نميدهند ،با شما موافقم .هنوز هم وجوهي هستند ،حتي بهرغم نبود قانون كپيرايت در ايران،
نوعي محافظهكاري شديد در اين زمينه هست .روحانيون كه مشكل وجود دارد .دانشگاه تهران به بسياري از اين پايگاهها
به جاي خود ،بقيه هم افكارشان متاثر از همانهاست؛ چپ و دسترسي دارد ،اما به هيچوجه از روال حقوقي موجود خارج
راست هم ندارد .تفهيم اين مسائل ،نياز به تغيير ذهن آنها دارد نميشــود و حاضر به دسترســي نامشروع نيســت .درباره
كه بهسادگي هم ممكن نيست .هر وقت در كتابخانه مرعشي كتابهاي چاپ خارج كشــور ،البته در كانالهاي تلگرامي
قم و مهمتر از آن ،كتابخانه آستان قدس تغييري ديديد ،آن ميشود آنها را گذاشت ،اما در كل اقدام خوبي نيست و تصوير
مناســبي از ايران ارائه نميدهد .بهنظرم بايــد از منابع آزاد
وقت احتمال بدهيد كه اميدي براي تغيير وجود دارد.
يكي از نگرانيها درباره ديجيتال كردن منابع ( ،)Open Sourceكتابهاي تاريخگذشــته اما مورد نياز،
آرشيوي و عمومي كردن آنها ،مالحظات سياسي و چه پاياننامههاي دانشگاههاي دولتي و آزاد و ديگر مراكز تحصيلي
بسا عقيدتي است .اما بسياري از پژوهشگران معتقدند كه اختيارشان با مديران دولتي يا شبهدولتي است ،از اسناد
حتي اسناد و مداركي مثل نشريات كه محتواي محرمانه و موجود در مراكز دولتي ،از نسخ خطي كتابخانههاي بزرگ كه
طبقهبنديشده ندارند هم اغلب به سختي قابل دسترسي همگيشان يا دولتي هستند يا شرعي و وقفي شروع كرد .اينها
هستند و كتابخانهها و مراكزي كه به اين مواد آرشيوي هيچ محدوديتي ندارند؛ جز تصميم مديران .جالب است كه
دسترســي دارند ،با آنها همكاري نميكنند .با توجه به بسياري از آنها حتي زير بار مصوبات مجلس و هيأت دولت هم
تجربهاي كه داريد ،علت مخالفت با ديجيتال و عمومي نميروند .درباره پاياننامهها و رسالهها ،بسياري از دانشگاهها
بهرغم مصوبات مجلس و دولت ،هنوز همــكاري با ايرانداك
كردن منابع آرشيوي را چه ميدانيد؟

ندارند و خودشان هم پايگاههاي اطالعاتي مناسب براي عرضه
ندارند .بهنظرم در اين زمينه بايد دولت با جديت بيشــتري
كار كند؛ هرچند دولت بر كتابخانههايي مثل آســتان قدس
يا مرعشي يا ملك و امثال اينها تســلطي ندارد تا كاري انجام
دهد .يادتان باشد كه وقتي كتابخانه ديجيتال ميگوييم ،صرفا
معنايش مصرف مفت از فايلهاي الكترونيكي نيست .طبيعي
است كه در مواردي دولت و ملت بايد براي اين كار هزينه كنند؛
مهم اين است كه امكانش فراهم باشد .چنان كه عرض كردم،
براي توسعه علم در ايران ،پزشكي يا فيزيك يا رشتههاي فني يا
هر رشته ديگري ،شما بايد هزينههاي گزافي بكنيد كه مطمئن
هستم جز چند نفر در وزارت علوم يا برخي از دانشگاهها ،تصور
روشــني از اين حجم گردش مالي ندارند .دانشگاه تهران كه
شرايط خوبي دارد ،ساالنه بيش از 10ميليارد تومان ميبايد
هزينه كند كه در مواردي بدهيهاي سنگين دارد .تا وقتي اين
سرمايهگذاريها در حوزه علم نشود و اين پايگاهها كه منبع
پژوهشهاي نو هستند در اختيار دانشجويان و استادان نباشند،
علم پيشــرفت نخواهد كرد .كسي با فشــار آوردن به مغزش
نميتواند علم بهدست آورد ،بلكه با مطالعه آخرين پژوهشهاي
علمي ميتواند پيشرفت كند.
در گام اول ،منابعي كه

مقدار كه گوگلبوك با برخي از پايگاههاي ما فاصله دارد .طبعا
نبايد نااميد باشيم و بر ماســت تا از شركتهاي خصوصي
حمايت كنيم .با توجه به ســقوط ارزش ريال ،بســياري از
قراردادهايي كه 3سال پيش در اين زمينه تنظيم شده ،ضرر و
زيان قابلتوجهي را به اين مراكز زده است .نيروي زبدهاي كه
بتواند فكورانه كار برنامهنويسي را انجام دهد ،كمتر در اختيار
است و بسياري از تحصيلكردگان آيتي طي سالهاي گذشته
از ايران رفتهاند .من گاهي آدم بزرگي را ميبينم كه در جواني
سوداي ديگري داشته و دست بر قضا گرفتار زندان و ...نشده و
امروز آدم بزرگي در اين كشور است ،پيش خودم ميگويم ما
چقدر بابت رفتن اين جوانان دانشجو خسارت ميبينيم .اين
بهخصوص در زمينه آيتي و فني كامال محسوس است .ما در
انجام كارهايمان در خوف و رجا هســتيم؛ حتي در دانشگاه
تهران كه نيروهاي بسيار خوبي دارد ،وضعيت خوبي نداريم.
اين نظر بنده است.

شــيوع كرونا باعث شــد كه بســياري از
كتابخانههاي معتبر در جهان بر ســرعت و كيفيت ارائه
خدمات آنالين خود بيفزايند .بهنظر شما اين پديده در
ايران هم تأثيري مشــابه داشته
است؟

امكان ارائه ديجيتال آنها براي اغلب
مســلما ،كرونا زمينه ذهني بهتري
كتابخانهها و مراكز معتبر وجود دارد كتابخانههايــي هســت كه را بــراي كار در فضاي مجازي پديد
و چندان آنها را به زحمت و
آورده است ،اما بهنظرم جز چند كار
دردسر ميليونها برگ ســند دارند،
نمياندازد ،بهنظر شما كدامند؟
بســيار جزئي كه بهراحتي ميشود
پيش از اين اشاره كردم؛ نسخ خطي ،اما يك مورد آن هم فهرســت از آنها صرفنظر كرد ،اقدامي نشده
است .فكر كنيد ،گذاشتن تعدادي
كتابهاي چاپي تاريخگذشــته كه نشده است
معاالسف زمان 50ســال بعد از فوت
كتاب رمان ،يا آزاد كردن چند صد
مولف را براي آن گذاشتهاند و اين يكي از ظالمانهترين قوانيني كتاب چاپي از سوي فالن دانشــگاه ،اينها مشكل ما را حل
است كه در حق علم ميشود و اسناد و مداركي كه در بخش نميكند .ما نياز به يك انقالب ديجيتــال در زمينه كتاب و
سازمان اسناد كتابخانه ملي و مراكز ديگري مثل قوه قضاييه و مقاله داريم .اين كار ،نه از نظر ذهني و نه عملي ،زمينه جدي
جز آن هست .ما بايد از مواردي كه مشكل حقوقي ندارد ،شروع براي اجرا ندارد .شما ببينيد ،اين ايرانداك بايد فعالترين مركز
كنيم ،اما متأســفانه همه اينها از نظر سامانههاي خوب ،ابزار براي ارائه پاياننامهها و رسالههاي دكتري باشد .همين االن
اسكن كردن منابع و وجود نيروهاي كارآزموده مشكل دارند .شما سرانگشتي تعداد رســالهها و پاياننامههاي كشور را در
ما حتي متاديتاي درستي هم از سرمايههاي موجود نداريم .همه مراكز تحصيالت عالي حساب كنيد و ببينيد موجودي
باز تأكيد میكنم ،من از هميــن مقدار كه در كتابخانه ملي با ايرانداك چه اندازه اســت .من فكر نميكنم 10تا 20درصد
پژوهشگران همكاري ميشود ،يعني در همين حد هم ،از همه
هم شود .اگر شما همه مراكز آموزش عالي را در تهران و همه
كارگزاران موجود در اين حوزه متشكرم .جاهايي هست مثل شهرها ،در دانشگاهها و حوزهها شمارش كنيد ،خواهيد دانست
كاخ گلستان كه ورودي آنها از سد سكندر هم سختتر است .كه اين حجم چقدر عظيم است ،گرچه از محتوا خبر ندارم.
جاهايي هست كه ميگويند سالي يك تصوير از نسخه خطي اين معنايش اين است كه ما در اين زمينه كار جدي نكردهايم.
نكته آخر؟
درخواستي شما ميدهند .كتابخانههايي هست كه ميليونها
برگ سند دارند ،اما يك مورد آن هم فهرست نشده است .حاال مشكل اصلي كتابخانههاي ديجيتال ،بهويژه نسبت به منابع
داخلي ،قوانين حقوقي است كه به هيچ روي مساعد اين اوضاع
هم شروع كنند ،تا 50سال ديگر تمام نميشود.
از نظر امكانات ســختافزاري ،چقدر امكان و احوال نيست3 ،2 .هفته قبل ،بنده اليحهاي را در اين زمينه
راهاندازي كتابخانههاي ديجيتال و ارائه خدمات آنالين مشتمل بر 13ماده در كانال تلگرامي خودم منتشر كردم .در
وجود دارد؟
آنجا راههاي ســادهتري براي ترويج علم از طريق گسترش
از نظر امكانــات ســختافزاري و مهمتــر از آن نرمافزاري كتابخانه ديجيتــال ارائه كردم .چند روز بعــد ،وزير محترم
بيمشكل نيستيم .مراكز ديتاسنتر كه بتوانند كارهاي شما ارشاد ،پاسخ بخش حقوقي و امور مجلس وزارتخانه را بر آن
را به آساني انجام دهند و امن باشند ،چندان زياد نيستند و اليحه براي بنده فرستادند و البته فرمودند انتشار نيابد؛ چون
در اين زمينه سرمايهگذاريهاي الزم نشده است .باال رفتن بحث ادامه دارد .نگرانيها ،عمدتا از ســوي ناشران و درواقع
هزينه سرورهاي مفصل كه بتواند حجم بااليي از اطالعات بحث مالكيت فكري است .مسلما با محافظهكاري و اصرار بر
را در خود جاي دهد و پردازش كند ،مشــكل عمده است .از محدوديتهاي بيشتر در حوزه علم ما نخواهيم توانست گامي
نظر توليد سامانهها ،چند شركت بزرگ هستند كه اين قبيل به جلو برداريم .شرايط همه كشورها مانند كشورهاي اروپايي
كارها را انجام ميدهند .براي كارهاي معمولي ،در حد حفظ نيست كه از اين نظر استقرار دارند .ما نياز به جهشهاي علمي
متاديتا و ارائه فايلهاي الكترونيكي ،ظاهرا مشكلي ندارند ،جدي داريم و اال فاصله ما هميشه با آنها باقي ميماند و مطمئنا
اما بهنظرم ما پيشــرفتهاي زيادي در اين زمينه يعني كار بيشتر هم خواهد شد .هر نوع محدوديتي در اين زمينه ،دست
ديجيتال با امكانات هوشمند نداريم .مقايسه وبسايتهاي و پاي ما را بيشتر خواهد بست؛ ضمن آنكه البته بايد مسائل
داخلي و خارجي ميتواند اين را به خوبي نشان دهد؛ به همان حقوقي را هم درنظر داشت.

بهتازگي كتابخانه ملي از سامانههاي «حافظه ملي ايرانيان»
و «سنا» رونمايي كرده است .با اينكه اين كار هنوز در شروع
راه است و براي اظهارنظر درباره آن به گذر زمان نياز است،
در اينباره چه فكری ميكنيد؟ براي اينكه اين اقدام بعد از
مدتي دچار ركود نشود ،چه پيشنهادي داريد؟

سامانه حافظه ملي ايرانيان
سنا(سامانه نشريات ايراني)

در ســامانه حافظه ملي ايرانيان كه 4بخش دارد ،بخشي كه براي من اهميت
دارد ،شــبكه كتابخانه كشور اســت كه بتوان تمام متاديتاي كتابخانههاي
بزرگ را يكجا داشــت .پيش از اين پايگاه  lib.irدر اين زمينه فعال بود كه
آفالين دادههاي بيشــتر كتابخانههاي بزرگ را داشت و براي پژوهشگران
بسيار مفيد بود و هست ،اما متأســفانه مدتي است كه تغييري نكرده است.
مشابه آن سامانه در كتابخانه ملي ايجاد شده كه اميدوارم كارايياش بيشتر
باشد و آنالين عمل كند .بررسيهاي اوليه در اين برنامه ،شروع خوبي را نشان
ميدهد ،اما مسلما بايد منتظر بود تا نتايج بهتري بهدست آيد .سامانه ديگر،
جستوجوي يكپارچه نسخ خطي اســت .ميدانيد طي سالهاي گذشته،
جناب استاد مصطفي درايتي ،فهرستگان نســخ خطي ايران را آماده كرد.
قبل از ايشان ،پايگاه  /http://aghabozorg.irبود و هست كه اطالعات
نزديك به 250هزار نسخه در آن هست؛ البته نه متن نسخهها .آقاي درايتي
با نگارش«دنا» (چاپ مجلس در زمان مديريت بنده) و بعدا انتشــار «فنخا»
در دوره جديد ،بهصورت فيزيكي و چاپي ،ايــن اطالعات را باز در حد همان
دادههاي كتابشناسانه بيشــتر كرد .اخيرا ،اين برنامه ،شــامل متاديتاي
نسخههاي خطي بالغ بر يك ميليون از نسخههاي ايران و عراق ،در پايگاهي
در كتابخانه ملي عرضه شده كه كار سودمندي است .طبعا اين همان برنامه
آقاي درايتي است كه خوشبختانه اين بار راضي شده آن را نه بهصورت كتاب،
بلكه بهصورت الكترونيكي و در قالب يك اپليكيشن عرضه كند؛ كاري كه بايد
10سال قبل ميشد و ايشان راضي به اين كار نبود .همچنين ،پايگاه نشريات
كشور در حد متاديتا نســبت به عناوين نشريات و ديدن شماري از نشريات
ديجيتال شده ،جزو پايگاههايي است كه در كتابخانه ملي افتتاح شده است.
بايد صبر كرد و ديد اين ســامانهها تا چه اندازه كارايي دارد .اين اقدامات ،نه
در زمينه ديجيتال كردن كتابها ،بلكه در حد متاديتا كارهاي خوبي است،

مشروط بر آنكه در ارائه ،نقصي نداشته باشد .از شروع آن بايد خوشحال بود.
مشكل عمده كارهاي ما نداشتن جامعيت است؛ اينكه شما نميدانيد وقتي
ســرچ ميكنيد ،همه منابع را ديدهايد يا خير .كتابخانه مركزي دانشگاه در
دادن ديتاهاي كتابخانههاي خود در حوزه كتاب و نشريات ،همكاري كاملي
با كتابخانه ملي داشت و اميد دارد كه اين همكاري نيز ادامه يابد .آنچه ما نياز
داريم ،عالوه بر يكپارچه كردن معلومات كتابشناســانه ،گسترش كتابخانه
ديجيتال از نظر اشتمال بر محتواي متون است .بحث هم نبايد صرفا گذاشتن
فايل باشد ،بلكه جستوجو در آنها ،وجود اوسيآر و امكانات هوشمند ديگر
در جستوجو ميبايد مورد توجه ما قرار گيرد .در اينجا ،داشتن نيروهاي زبده،
مديريت خوب و متمركز ،پرهيز از حاشيهروي و اختصاص بودجه مورد نياز
است .پيششرط همه اينها ،داشتن درك درست از اين مسائل است.
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انتخابات آمريكا

آشوبگري رئيسجمهور ضدآشوب
ادامه اعتراضهاي خياباني عليه نژادپرســتي در آمريكا در كنار
شيوع كرونا به بزرگترين دردسر دونالد ترامپ در هفتههاي باقي
مانده تا انتخابات رياســتجمهوري تبديل شده است؛ وضعيتي
كه با كشته شدن يكي از هواداران او در درگيري با مخالفانش در
شهر پورتلند در شمال غرب آمريكا به يك بحران جديتر تبديل
شده است.
دونالد ترامپ ديروز در واكنش به ماجراي پورتلند ،شــهردار اين
شهر را مورد انتقاد شــديد قرار داد و از او خواست هرچه سريعتر
براي تحت كنترل در آوردن اوضاع از نيروهاي ارتش استفاده كند.
او در پستي توييتري تد ويلر را متهم كرد كه طي 95روزي كه از
آغاز اعتراضها ميگذرد ،تنها نظارهگر بوده است .ترامپ شهردار
پورتلند را «احمق» خواند و وضعيت ناامنيها در اين شهر را نتيجه
ناتواني او در مديريت بحران دانست .ترامپ رقيب دمكراتش در
انتخابات پيش رو را هم از حمالت تند و تيزش بينصيب نگذاشت
و در توييتي ديگر نوشــت« :شــهردار پورتلند مثــل جو بايدن
خوابآلو ،بيكفايت است».
شــهردار پورتلند روز جمعه در نامــهاي سرگشــاده از دونالد
ترامپ خواسته بود از دخالت در امور شــهرهاي مختلف آمريكا
خودداري كند و اجازه دهد مسئوالن در هر شهري خود در مورد
شيوه كنترل اوضاع تصميم بگيرند .او با ورود نيروهاي ارتش به
پورتلند مخالف است و اعالم كرده نيروهاي پليس مستقر در اين
شهر توانايي مقابله با تخريب ساختمانها و فروشگاهها را دارند.
شهردار پورتلند در نامه خود جملهاي آورده كه در روزهاي اخير
هياهوي بسيار به پا كرده است .او خطاب به دونالد ترامپ نوشته
است« :ما به سياست تفرقهافكنانه و عوامفريبانه تو نيازي نداريم.
شهروندان پورتلند دست تو را خواندهاند .ما مديريت فاجعهبار تو
در بحران كرونا را ديدهايم و همه ميدانيم كه دامن زدن به آشوب
و خرابكاري ،تنها برگ برنده تو در انتخابات رياســتجمهوري
است».

آمريكا بيش از 3ماه اســت كه صحنه اعتراضهاي خياباني عليه
نژادپرستي است و اين وضعيت جامعه آمريكا را بيش از پيش به
يك جامعه دو قطبي ميان طرفداران برتري نژاد سفيد كه حاميان
اصلي دونالد ترامپ هســتند و ديگران تبديل كرده است .در اين
ميان ،شــهر پورتلند در شــمال غرب آمريكا صحنه خشنترين
روياروييها ميان معترضان به اقدامات تبعيض آميز عليه سياهان
و نيروهاي پليس بوده است.
طي اين مــدت ،اين معترضان بــه دولت بودهاند كــه اغلب در
خيابانها تظاهرات كرده و با نيروهاي پليس درگير ميشدند .در
روزهاي اخير اما گروههاي راست افراطي كه به برتري نژاد سفيد
معتقدند نيز به خيابانها آمدهاند تــا در برابر طرفداران جنبش
سياهان قدرتنمايي كنند .نتيجه اين قدرتنمايي ،كشته شدن
يكي از هواداران گروه «نجواي وطنپرستي» بود .او در اثر شليك
گلوله و در درگيري با مخالفان دونالد ترامپ كشته شده است.
دونالد ترامپ تاكنون بارها دمكراتها را مسئول وضعيت  2قطبي
ايجاد شده در جامعه آمريكا و درگيريهاي خياباني ميان مردم
دانسته است .او از همين مسئله بهعنوان حربهاي براي ترساندن
رأیدهندگان آمريكايي از به قدرت رسيدن جو بايدن استفاده
كرده است.
ترامپ در مقابل ،شعار «قانون و نظم» داده و وعدهاش باز گرداندن
آرامش به خيابانها در سراســر آمريكا درصــورت پيروزي در
انتخابات است.

حزباهلل و لبنان جديد
رامي خوري

استاد روزنامهنگاري دانشگاه آمريكايي بيروت

انفجــار در بنــدر بيــروت ،در
نگاه
پيكربنــدي سياســي لبنــان
بهعنوان يــك نقطه عطف ثبت
خواهد شد .اين انفجار كه حدود 200كشته و بيش از 6هزار مجروح و ويراني
بخشهاي بزرگي از شهر را به جا گذاشتهاست ،جنبش اعتراضي لبنان را هم
زنده كردهاست .اين جنبش اعتراضي از حدود يك سال قبل در تالش براي
بيرون كردن كل طبقه سياســي حاكم لبنان آغاز شد .سال گذشته وقتي
اقتصاد لبنان زير بار بدهي سنگين و سوءمديريت سرانجام فروپاشيد ،بسياري
از مردم لبنان دريافتند كه در كشور خودشان سلب اختيار ،به حاشيه رانده و
تنها رها شدهاند و خدمات عمومي و اوليه كمي از سوي دولت ارائه ميشود و
اميدي هم به آينده نيست.
دهها هزار شهروندي كه از سهشنبه انفجار بيروت به خيابانها آمدند ،ابعاد
جديدي از بياعتمادي و خشم به دولت را نشــان دادند؛ دولتي كه از نظر
معترضان ناتواني و بيتوجهياش بــه وضعيت مردم باعث وقوع اين انفجار
شدهاست .هدف خشم مردم در اين اعتراضها ،طبقه سياسي حاكمي است
كه مدت هاست بر آنها حكومت كرده و آنها و كل اقتصاد را به ورشكستگي
و بدهي كشاندهاست.
حمله به وزارتخانهها و تصرف ساختمانهاي عمومي نشان ميدهد كه مردم
ميخواهند خودشان كنترل مستقيم دولت را بهدست بگيرند و نميخواهند
اجازه دهند همان سياستمداران بيتوجه ،فاسد و غافل كنترل قدرت را در
دست داشتهباشند .شعار معترضان «همه يعني همه» بارها تكرار شده و مردم
خشمشان را عليه همه نيروهاي سياسي ابراز كردهاند .معترضان همچنين
به حزباهلل هم بهعنوان عضوي از طبقه حاكم انتقاد صريح كردهاند .وقايع
روزهاي گذشته ،معدود كانونهاي قدرتي كه در لبنان باقي مانده و با هم
درگير هستند يا ميتوانند دربارهگذار به يك سيستم حاكميتي جديد با هم
مذاكره كنند را نمايان كردهاست.
لبنانيها به شــدت به گروههاي سياســي حاكم بياعتماد هســتند .آنها

جهان
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پاي اسرائيليها به خليجفارس باز شد

نخستين هيأت رژيم صهيونيستي با هدف توسعه روابط سياسي و تجاري امروز وارد امارات ميشود

سياوش فالحپور

خبرنگار

امروز بــراي اولينبــار هواپيمايي
گزارش اسرائيلي بهطور رسمي وارد فرودگاه
بينالمللي ابوظبي ميشود .پيش از
اين برقراري هرگونه روابط رســمي ميان طرفين
براساس قوانين دولت امارات ممنوع بود ،اما حاال با
توافق سهجانبه امارات ،اسرائيل و آمريكا (23مرداد)
در جهت عاديسازي روابط ،زمينه براي اتفاقاتي
نظير سفرهاي رسمي مقامات ،مالقاتهاي علني،
انعقاد توافقنامههاي رسمي و ...فراهم شده است.
پيش از اين قــرار بود مقامات نظامــي و امنيتي،
ازجمله رئيس موساد و فرماندهان ارتش اسرائيل
نيز در اين هواپيما حضور داشته باشند ،اما به داليلي
كه روشن نيســت ،ســفر اين هيأت به هفته بعد
موكول شده و امروز تنها مقامات مدني ،مانند وزراي
گردشگري و كشــاورزي از تلآويو عازم ابوظبي
شدهاند .اين پرواز از طريق شركت هوايي «عال»
اسرائيل و از مبدأ فرودگاه بنگوريون صورت گرفته
است.
همچنین رویترز مدعی شــد بنیامیــن نتانیاهو،
نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز در این هواپیما
که از آســمان عربستان ســعودی عبور میکند
حضور خواهد داشت .این خبر تا ساعات پایانی روز
یکشنبه از سوی هیچ منبعی در اسرائیل و امارات
تایید نشد.
جالب آنكه عالوه بر هيأت دولتي اســرائيل ،جرد
كوشنر ،مشاور ارشــد و داماد دونالد ترامپ نيز در
اين پرواز حضور دارد .او پيــش از ترك تلآويو به
شبكه13تلويزيون دولت اســرائيل گفت :من به
نمايندگي از دولت آمريكا بــراي تقويت روابط دو
طرف عازم ابوظبي ميشوم .هنوز جزئيات مهمي
در مســير عاديســازي روابط امارات و اسرائيل
باقي مانده كه بايد بر سر آنها بحث و رايزني شود؛
ازجمله تاسيس سفارتها ،روابط تجاري و چگونگي
صدور ويزا .از ســوي ديگر و يك روز مانده به اين
پرواز تاريخي ،دولت امارات بهطور رســمي قانون
ممنوعيت تعامــل تجاري-ديپلماســي با رژيم
صهيونيستي را براساس حكم شيخ خليفه بنزايد
آلنهيان ملغي كرد .خبرگزاري دولتي امارات روز
گذشته با انتشار بيانيهاي دولتي در اينباره نوشت:
در چارچوب تالشهاي دولت امارات براي توسعه

روابط همه جانبه با اســرائيل و از طريق طراحي
نقشــه راه مشــترك ،با هدف برقراري روابط دو
جانبه ،پيشرفت اقتصادي و تقويت همكاريهاي
تكنولوژيك ،قانــون ممنوعيت تعامــل با دولت
اسرائيل رسما ملغي ميگردد.
شــبكه الجزيره به نقل از منابع آگاه مدعي شده
حجم تعامل تجاري دو طرف قرار است در جريان
نخستين قرارداد تا ســقف 4ميليارد دالر در سال
تعيين شود؛ رقمي كه ممكن اســت در آيندهاي
نزديك تا 3و يا حتي 4برابر نيز افزايش يابد .الون
شوســتر ،وزير كشاورزي اســرائيل پيش از ترك
سرزمينهاي اشغالي به مقصد ابوظبي گفت :براي
همكاري با امارات در زمينه تامين امنيت غذايي،
انتقــال تكنولوژيهاي مدرن تصفيــه آب دريا و
كشت محصول در مناطق صحرايي آمادگي داريم.
او تأكيد كرد :با پولهاي امارات و تخصصهاي ما
ميتوانيم گامهاي بزرگي در مسير توسعه برداريم!
هشدار كوشنر به عربســتان درباره بايدن و
ايران

درحاليكه انتظار ميرفت توافــق علني امارات
و اسرائيل با اقدامات مشــابه متحدان امارات در
كشورهاي عربي براي عاديسازي روابط با رژيم
صهيونيستي همراه شود ،اما مجموعه واكنشهاي
كشورهايي نظير سودان ،عربستان ،مراكش و حتي
بحرين نشــان ميدهد هنوز براي چنين تحول
بزرگي در جهان عرب آمادگي الزم وجود ندارد؛
بهگونهاي كه تمام اين كشــورها ضمن استقبال
از تصميم امارات اعالم كردند فعال برنامهاي براي
تغيير وضعيت روابط خود با اسرائيل ندارند.
برخي رسانههاي صهيونيستي ازجمله «اسرائيل
امروز» (نزديك بــه نتانياهو) اين مســئله را به
موضع منفي سعوديها نســبت به توافق امارات
و اسرائيل نسبت دادهاند .در گزارش اين روزنامه
آمده :عربستان نسبت به تقويت چشمگير جايگاه
امارات در جهان عرب نگران اســت و ديگر مانند
گذشته تمايلي به همراهي با برنامههاي اين كشور
در سطح منطقه ندارد .پاسخهاي منفي رهبران
سودان و بحرين به درخواست مايك پمپئو براي
عاديسازي روابط با اسرائيل تا پيش از انتخابات
آمريكا به خوبي نشاندهنده اين واقعيت است.
بر اين اساس بهنظر ميرسد فشارهاي دولت ترامپ
بر عربستان براي ورود به باشگاه دوستان اسرائيل

درخواست كردهاند كه كمككنندگان خارجي كمكهاي انساندوستانه
را از كانال دولت ارائه نكنند چرا كه ميترســند اين كمكها به يغما رود يا
به گروههاي خاص برسد .شورش شــهروندان پيام خود را رسانده و درون
طبقه حاكم شكاف ايجاد كردهاست .موج اســتعفاها از درون دولت و بعد
نمايندگان مجلس شروع شد و ســرانجام به كنارهگيري نخستوزير و كل
كابينه منجر شد.
لبنان همان وضعيتي را تجربه ميكند كه كشورهاي عرب ديگر از سال2010
تجربه كردهاند :نيروي توقفناپذير شــهروندان خشــمگين و به حاشيه
راندهشده در خيابان كه بهدنبال به زيركشيدن ساختار قدرت هستند .اما
ساختار قدرت در لبنان با ديگر كشورهاي عربي متفاوت است و به چالش
كشيدنش دشوارتر .احزاب سني ،مسيحي ،دروزي و ديگر گروههاي مذهبي
نشــان دادهاند كه هنگام بروز تهديد و خطر ،كمي عقبنشيني ميكنند و
تقســيم قدرت را تغييراتي ميدهند ولي همچنان در حاكميت و در بازي
پول و قدرت ميمانند.
وقايع ســال گذشــته ،احزاب عمده مذهبي و فرقهاي را در چشم اكثريت
مردم لبنان ازجمله بعضي از حاميان خود اين احزاب بياعتبار كرد؛ چرا كه
استانداردهاي زندگي و معيشت خود اين حاميان هم مانند همه مردم لبنان
وخيم شدهاست .اكنون اين احزاب هيچكدام به تنهايي نميتوانند جلوي
درخواستها براي تغييرات ساختاري را بگيرند .همانطور كه در سالهاي
اخير ديدهايم ،احزابــي مانند جنبش آزاد ميهني ميشــل عون و جنبش
المستقبل سعد حريري تنها ميتوانند با حمايت حزباهلل حكومت كنند.
حزباهلل اما وضعيتي متفاوت دارد .حــزباهلل از نظر نظامي قدرتمندتر از
دولت است و از هر سازمان فرقهاي مذهبي ديگري ،منسجمتر است .حزباهلل
همچنين از نظر ساختاري با ايران ،ســوريه و ديگر گروههاي شبهنظامي
منطقه كه به جبهه مقاومت مشهور هستند ،مرتبط است .حزباهلل عمدتا
پشت صحنه و از طريق اتحاد و همپيمانيهاي پويا و تغييرپذير با گروههاي
پيشرو مسيحي ،شيعه و سني در دولتهاي مختلف كار ميكند .ما احتماال
وارد مرحلهاي در لبنان شدهايم كه 2بازيگر قدرتمند و مؤثر ظهور كردهاند:
حزباهلل و توده مردم .مردم غيرهماهنگ هســتند اما غيرقابل توقف هم
هســتند .آنها با جنبش اعتراضي خود ميخواهند ساختار قدرت كنوني را
با يك سيستم حكومتي دمكراتيكتر و مبتني بر قانون جايگزين كنند.
اگر معترضان حمايتهاي خود را در يك روند سياسي متمركز هدايت كنند،
ميتوانند با نخبگان سياسي يا وارد تعامل شوند يا آنها را بركنار كنند ،بعد
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در منطقه تا پيش از انتخابات رياســتجمهوري
آمريكا افزايش يابد .در اين زمينه ،روزنامه يديعوت
احرونوت روز گذشته به نقل از منابع آگاه مدعي
شــد :كوشــنر به وليعهد ســعودي درباره عدم
مشاركت وي در مراسم رونمايي از توافق امارات
و اسرائيل هشــدار داده اســت .براساس گزارش
اين روزنامه ،كوشــنر به محمد بنسلمان گفته:
درصورت عدممشاركت رهبران سعودي و بحرين
در اين مراســم ،احتمال پيروزي جــو بايدن در
انتخابات تقويت ميشود؛ امري كه بهمعناي تكرار
مذاكرات با ايران و تضعيف موقعيت بنسلمان در
كاخ سفيد خواهد بود.
يديعوت احرونوت همچنين در تحليل اين تحوالت
مينويســد :با وجود آنكه كار توافق ميان امارات
و اسرائيل عمال به نتيجه رســيده ،اما از ديد كاخ
ســفيد ،اين توافق بدون ورود رســمي عربستان
سعودي ارزش تبليغاتي چنداني نخواهد داشت.
تمام اينها در حالي است كه گفته ميشود امروز
و همزمان با ســفر هيأت اســرائيلي به ابوظبي،
يك هيأت سعودي نيز عازم اين شهر شده است.
يديعوت احرونوت ســفر اين هيأت را در نتيجه
فشارهاي مستقيم كوشــنر بر وليعهد سعودي و
با هدف زمينهسازي براي توافق ميان عربستان و
رژيم صهيونيستي به شمار آورده است.
برخي منابع عربــي ،اصليترين دليل عدمتمايل
سعودي به تكرار سناريوي امارات را مواضع شخص
سلمان بنعبدالعزيز ،پادشاه عربستان ميدانند.
روزنامه العربــي الجديد در اينباره مينويســد:
ســلمان در دوران جواني و ميانسالي ،مهمترين
رابط ميان پادشاهي سعودي با گروههاي جهادي
فعال در منطقه ،ازجمله مقاومت فلســطين بوده
اســت و پذيرش چنين توافقي براي عاديسازي
علني روابط عربستان و اسرائيل از سوي او امري
محال بهنظر ميرسد .اين در حالي است كه شك
و ترديدهاي اساسي نسبت به سالمت جسمي و
رواني سلمان وجود دارد ،تا جايي كه برخي منابع
طي ســالهاي گذشــته از بيماري آلزايمر براي
توصيف وضعيت وي استفاده كردهاند.
درصورتي كه فشارهاي آمريكا بر دولت عربستان
به نتيجه برسد و اين كشور برقراري روابط رسمي با
اسرائيل را بپذيرد ،ميتوان پيشبيني كرد كه تعداد
قابل توجهي از كشورهاي عربي ديگر نيز از تابوي
ي روابط با رژيم صهيونيستي عبور كنند.
عاديساز 

انتخابات پارلماني برگزار كنند كه با نظارت گروههاي مستقل همراه باشد.
اين درواقع 2خواسته اصلي معترضان است .بايد منتظر مذاکرات فشردهاي
باشيم؛ مذاكره بر سر قانون جديد و غيرفرقهاي انتخابات كه امكان برگزاري
انتخابات جديد را فراهم كند و نتيجه آن انتخاب رئيسجمهوري جديد و يك
سيستم حكومتي تازه باشد .اين روند در وضعيت ايدهآل بايد توسط دولت
انتقالي و اضطراري متشكل از تكنوكراتهاي معتبر و متمركز بر اقتصاد و
برآمده از اكثريت مردم هدايت شود.
بسياري از حاكمان فرقهاي مذهبي بياعتبار شده كنوني با اين روند مخالف
هستند اما حزباهلل احتماال با شــرايطي اين را ميپذيرد .حزباهلل اجازه
نميدهد دولت و حكومت لبنان فرو بپاشــد و از ســوي ديگر نميخواهد
لبنان را به تنهايي اداره كند .همزمان اما نميخواهد سالحهاي پيشرفت ه و
تواناييهايش را كه دوبار اسرائيل را به آتشبس مجبور كرد ،تسليم كند .اين
سالحها و تواناييها ،باعث بازدارندگي در مرز لبنان و اسرائيل شدهاست.
بنابراين چالش بزرگ براي معترضان و همه لبنانيها اكنون اين است :آيا
شهروندان و حزباهلل به توافق مصالحهاي ميرسند كه امكان تشكيل يك
دولت جدي و توانا براي هدايت دوره طوالنــي انتقالي را فراهم كند و روند
احياي كشور را در عين حفظ سالح حزباهلل و دور نگه داشتن اين موضوع از
ميز مذاكره كليد بزند؟ و اگر روزي برسد كه مردم لبنان از حزباهلل بخواهند
تواناييهاي مستقل نظامياش را كنار بگذارد ،آيا ميتوان تصور كرد كه اين
تواناييها زيرمجموعه وزارت دفاع و در يك سيســتم امنيت مرزي واحد
تجميع شود؟
بسياري از لبنانيها سالهاست كه به اين احتماالت فكر ميكنند اما هيچ
توافقي بهدست نيامدهاست .بايد پذيرفت اين وضعيت سيستم حاكميتي
فاسد قديمي امكان داده مدتها در قدرت بماند.
اكنون زمان تعيينكننده فرارسيدهاست .ديگر چيزي براي يغما بردن از مردم
باقي نمانده و مردم ديگر صبر ندارند و ميخواهند همه رهبران سياسي را
به دار بياويزند .در اين شرايط حزباهلل بايد استراتژي جديدي تدوين كند
كه هم به نفع خودش باشد و هم بهنفع مردم ناراضي خيابان .لبنان انتخاب
ديگري ندارد غيراز اينكه به ســمت پيكربندي مجدد نظام سياسي برود.
نخبگان حاكم بارها شكست خوردهاند و مردم بيش از يكبار دست به خيزش
زدهاند .اين بار آنها تا وقتي عزت و شهرونديشان را بازنيابند و يك حكومت
كارآمد مستقر نكنند ،از پا نمينشينند.

منبع :الجزيره

نصراهلل :اگر همه جهان هم با
اسرائيل سازش كنند ،ما آنرا
به رسميت نميشناسيم
دبيــركل حــزباهلل لبنان طــي ســخناني منطقه
خاورميانه را ميدان تقابل ميان حق و باطل توصيف
كرد و در اين رويارويي ،اسرائيل را جبهه باطل خواند
و گفت« :حق فلسطينيهاست كه از بحر تا نهر كشور
خود را تشكيل دهند و حق مردم سوريه و لبنان است
كه اراضي خــود را بازپس گيرند .حــزباهلل لبنان و
مقاومت اســامي در روز دهم محرم بر التزام قاطع
خود براي دشــمني با اين رژيم تأكيد ميكنيم و اگر
تمامي جهان اســرائيل را به رسميت بشناسند ما به
رسميت نخواهيم شناخت».
سيد حسن نصراهلل كه به مناسبت روز عاشورا سخن
ميگفت به عاديســازي روابط ميان امارات و رژيم
صهيونيســتي اشــاره كرد و گفت كه ابوظبي با اين
كار ،به جهان عرب خيانت كرده است .او گفت« :اما
اسرائيليها مانع از آبروريزي آنها نشدند و گفتند كه
در قبال ســازش حاضر به توقف طرح اشــغال كرانه
باختري نيستند .اسرائيل با فروش جنگنده اف ۳۵-به
امارات هم مخالفت كرد ،چرا که تالش دارد با برتري
نظامي ،موجوديــت خود را تضمين كنــد ،بنابراين
اماراتيها در قبال خواري و ذلــت و اهانت ،حاضر به
سازش شدند».

كيوسك

آبگزيت (اشاره به استعفاي
ناگهاني شينزو آبه؛ نخستوزير ژاپن)

آنچه باعث هراس پوتين شده است

نصراهلل آمريكا را هم عضو ديگر جبهه باطل دانســت
و گفت« :اين كشور خواهان سیطره و تسلط بر ديگر
کشورهاســت و به دنبال تــاراج نفــت و گاز و اموال
منطقه است ».او سياســت آمريكا در قبال فلسطين،
يمن ،سوريه ،لبنان ،عراق و ايران را مظاهر دشمني و
اقدامات متجاوزانه اين كشور در خاورميانه دانست و
گفت« :در برابر این تجاوزگریها راهی جز این نداریم
که بگوییــم در جبهه حق قرار میگیریــم و در برابر
باطل بودن آمریکا میایستیم .همانگونه که در طول
سالهای گذشــته در لبنان پیروز شدیم و مجاهدین
در یمن پیروز شــدهاند و همانگونه که عراق و سوریه
بر داعش غلبه کرده و ایران در تمامی سالهای جنگ
و فشار ایستادگی کرده اســت .آینده این درگیری و
جنگ در فلســطین و منطقه نیز پیروزی برای حق
است .یکی از نشــانههای پیروزی این است که محور
مقاومت وارد جنگی جهان شمول و فراگیر شد و پیروز
از آن بیرون آمد».
دبيركل حزباهلل لبنان به مسائل داخلي اين كشور نيز
پرداخت و درخصوص تشكيل دولت گفت كه اميدوار
اســت فراكســيونهاي پارلماني لبنان روز دوشنبه
نامزد تشكيل كابينه را معرفي كنند .او گفت« :لبنان
به نخستوزيري نياز دارد كه بتواند وضعيت اقتصادي
و زندگي مردم را بهبود بخشدو ضمن بازسازي ،دست
به اصالحات بزند ».او از تــاش امانوئل مكرون براي
رسيدن به يك توافق سياسي در لبنان استقبال كرد و
گفت« :ما از هر نوع بررسي به دور از جنجال براي نيل
به يك توافق سياسي اســتقبال ميكنيم اما به شرط
اينكه ايــن گفتوگوها بــا اراده و رضايت گروههاي
سياسي مختلف باشد».
او اضافه كرد« :هر دولــت و حكومت و پارلماني بايد
آرزوها و خواستههاي مردم را محقق كند ،اما جمعيت
لبنان  5ميليون نفر است و از كجا بايد خواسته مردم
لبنان را تشــخيص داد؟ آيا ميتوان با تظاهرات اين
مســئله را فهميد؟ اگر هزار نفر به خيابان آمدند آيا
حرف آنها خواســته مردم اســت ،ده هزار نفر آمدند
چه؟ بايد بر اســاس يك مالك توافق شود و پس از
آن حكومت و جامعه جهاني بايد به خواســته مردم
احترام بگذارد .آيا ميتوان به همهپرسي اعتماد كرد و
رأيگيري انجام داد؟ آيا انتخابات پارلماني نياز است
تا موضع مردم مشخص شود؟ هر آنچه ميخواهيد ،ما
حاضر به انجامش هستيم ،اما بايد اين مسئله يكبار
براي هميشه مشخص شــود تا ديگر كســي نتواند
خواسته خود را به نام مردم جلوه دهد».
سيد حسن نصراهلل به حادثه انفجار بيروت نيز اشاره
كرد و گفت كه مســئوالن قضايي بايد بدون تعارف و
سستي اين موضوع را پيش ببرند و نبايد خون «شهدا»
و مجروحين ضايع شود .او همچنين خواستار تسريع
در پرداخت غرامت شد و از ارتش و نهادهاي مربوطه
نيز خواســت تا نتايج تحقيقات خود را اعالم كنند تا
جلوي افترا بستنها و دروغها گرفته شود.
نصراهلل به حمالت اخير رژيم صهيونيستي به اطراف
فرودگاه دمشق كه به شهادت «علي كامل محسن»
منجر شد نيز اشــاره كرد و گفت« :حزباهلل بهدنبال
مجازات قاتالن و تثبيت موازنه پاســخگويي از سال
 ۲۰۰۶به اين سو است .اگر حزباهلل ميخواست پاسخ
دهد و با آن روحيه خود را باال ببرد يا مانور رســانهاي
بدهد ،همان روز اول ايــن كار را ميكرد ،اما حزباهلل
بهدنبال كار رســانهاي نيســت ،بلكهدنبال تثبيت
معادله و موازنه است و اســرائيل بايد بفهمد كه اگر
يكي از نيروهاي حزباهلل را به شهادت برساند ،يكي از
نيروهايش كشته خواهد شد».

همزمان با ورود اعتراضهاي
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جريمه 750هزار دالري نقض قرنطينه

پوست زرافه براي جلد انجيل

17سال زندگي يك كرم در مغز انسان

كشف گور دستهجمعي در ژاپن

آالسكا :مردي آمريكايي كه از كانــادا عبور ميكرد بهخاطر
نقض قوانين قرنطينه با جريمهاي برابر با  ۷۵۰هزار دالر كانادا
يا 6ماه حبس روبهرو شد.به گزارش بيبيسي ،جان پنينگتون
 ۴۰ساله از ايالت كنتاكي درماه ژوئن از آالسكا وارد كانادا شد و
در هتل ريمراك شهر بنف توقف كرد .او در ۲۵ژوئن ۱۲۰۰،دالر
كانادا جريمه شد؛ چرا كه كارمندان هتل با پليس تماس گرفتند
و گزارش دادند كه احتماالً او قوانين قرنطينه را نقض كرده است.
آمريكاييها بهخاطر ويروس كرونا از ورود به كانادا منع شدهاند.

كارولينا :طبــق تحقيقي كه جامعه انســاني بينالملل
(اچ .اس .آي) در ســال  ۲۰۱۸انجام داده است ،در فاصله
ســال  ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۵ميالدي  ۴۰هزار قطعه از اعضاي
بدن زرافه را از آفريقا به اياالت متحــده وارد كردهاند .به
گزارش اينديپندنت ،جلدهاي انجيل از پوست زرافه كه در
كاروليناي شمالي به فروش ميرود ،چكمههاي گاوچراني
از پوســت زرافه در تگزاس  و كوســنهاي داراي روكش
پوست زرافه در فلوريدا را به صورت قاچاق وارد ميكنند.

پكن :كرم زندهاي به طول تقريباً 13سانتيمتر از مغز يك
بيمار چيني خارج شد .اين كرم 17سال در مغز اين مرد
جوان زندگي ميكرده اســت .به گزارش ديلي ميل ،اين
جوان 23ساله گفت كه از  6سالگي دچار بيحسي دست
حس قسمت فوقاني
و پا ميشــده ،ولي فقط هنگامي كه ِ
سمت راست بدنش را از دســت داد ،سراغ پزشكان رفت.
اين كرم انگلي بهدليل خوردن گوشت خام قورباغه يا مار
وارد بدن وي شده است.

اوزاكا :بقاياي بيش از  ۱۵۰۰نفر كــه در قرن  ۱۹در يك
گور دستهجمعي دفن شــدهاند ،در غرب ژاپن كشف شد.
به گزارش اينديپندنت ،به گفته دانشــمندان ،اين اجساد
متعلق به جواناني است كه در اواخر قرن  ۱۸بر اثر همهگيري
بيماري از بين رفتند .برخي كارشناســان از احتمال يك
همهگيري سفليس سخن گفتهاند كه آن زمان در مناطق
پرجمعيتي مانند اوساكا شــيوع داشت .يافتهها ،جزئياتي
درباره سنت دفن مردم عادي در آن زمان ارائه ميدهند.

نقد و نظر

ضرابي

اصغر

ســحر بلبــل حكايت بــا صبــا كرد
كه عشــق روي گل بــا ما چههــا كرد
از آن رنــگ رخــم خــون در دل افتاد
وز آن گلشــن بــه خــارم مبتــا كرد

دریچه

منتقدوروزنامهنگارپيشكسوت

صمد بهرنگي و بنبست مرگ

نشستي درباره شمس تبريزي و ابنعربي

ســاليان درازي پيــش ،در نهم شــهريور صمد
بهرنگي ،نويسنده معروف و معلم روستاهاي
آذربايجان شــرقي در رود ارس غرق شــد و
ديده از جهان فروبست .بهرنگي اهل نگارش
كتابهاي «طرفدار نوشت» نبود و به مانند
اكثر نويسندگان ،شاعران و هنرمندان
ما دنبال رضايت خاطر خواننده و راضي
كردن مخاطبان خود نبود .صمــد بهرنگي با اينكه چندان
سوادي نداشت (درمقايسه با فضال و استادان واقعي) همواره
دنبال تقويت ماهيچههاي فكري و ذهني و تعقلي خود بود
و تاب آوري او در لحظات مرزي زندگي انسان ،يعني لحظه
مرگ ،عجيب و بــزرگ بود و به هيچ وجــه «خودبيماري
انگاري» و نق زدن بســياري از روشنفكران و هنرمندان را
نداشت .با اينكه شاعران و شعر را هميشه ارج مينهاد ولي
متأســفانه بهدليل ايدئولوژي زدگــي و چپ گرايي «ادب
تعليمي» را آن هــم در قالب ايدئولوژي چپ بســيار ارج
مينهاد و با شعر امروز در حد شعاري آن موافق بود و شعر
حجم و شعر ناب را بهشدت رد ميكرد .همانگونه كه گفتم
او سواد چنداني نداشت ولي شعور و شهامت فراوانی داشت.
صمد ،فارغ التحصيل دانشســراي مقدماتي تبريز بود كه
پس از فراغت بهعنوان معلم ،عازم روستاهاي اطراف تبريز
شد .بهرنگي براي رفتن به مثال سرزمين موعود خود يعني
شوروي و مسكو (كه به قول آقاي امير هوشنگ ابتهاج كه
ميگفت مدتي است در همســايه من خوانده خروس كه
بعدها ديديم آن خروس هم دالر تخم گذاشــت) با اينكه
شــناگر ماهري نبود ،خود را بــه رود ارس انداخت و غرق
شد و تأكيدها و سفارشهاي غالمحسين ساعدي و دكتر
ترابي و فرزانه و چندين تن ديگر را گوش نكرد .اين را هم
يادآور شوم كه بهرنگي در تبريز همشــهري من بود و در
محله چرنداب بود و من در محله شــش گالن .سن من از
او كمتر و همواره نام او برايم بسيار باارزش بود و بعدها كه
در خيابان فردوسي تبريز به قهوهخانه «باستان» ميرفتم،
دوستان او هنوز در تبريز بودند و سني از آنها گذشته بود.
بزرگترين ويژگي بهرنگي ،عشق و عالقه او به تدريس در
دبستانهاي روستاها بود .بهرنگي ميخواست آموزش را از
فكر و ذهن كودكان آغاز كند .كتاب و اثر سياسي معروف او
يعني «ماهي سياه كوچولو» وقتي به چاپ رسيد به سرعت
ناياب شد و كانون پرورش فكري كودكان چندين بار آن را
چاپ كرد كه در هر چاپ به ســرعت كتاب ناياب ميشد و
پس از چاپهاي مكرر ،بهطور قاچاق و زيرزميني و افست
هم منتشر شد .ماهي ســياه كوچولو ،از دوران مشروطيت
تاكنون باالترين تيراژ انتشــار را داشته ،قهرمان اين كتاب
نماد مبارزه با استبداد است.
در بهرنگي روزمرگي كه پايه و اســاس آن عادت است وجود
نداشــت و از نظر زندگي شــخصي هم بهشــدت از غذاها و
گوشتهاي احشامي پرهيز ميكرد .هاضمه ادراكياش تيز
بود و به آثار و عقايد فرجام نگر ميانديشيد و توجه داشت ،نه
به ماساژهاي فكري .او مرگ را تنها در راه مبارزه ميخواست.
مرگ بــراي او پايان مبــارزه بود و چون مارتيــن هايدگر را
مثل بسياري از روشــنفكران  ،نويســندگان و انديشمندان
نميفهميد ،نميتوانســت قبول كند كه مرگ يك «امكان»
است نه پايان و بهشدت با خنثي شدگي مبارزه ميكرد.

سيويكمين نشســت از مجموعه درسگفتارهايي
درباره شمس تبريزي ،چهارشنبه دوازدهم شهريور
ساعت ۱۱صبح با سخنراني قاسم كاكايي به «شمس
تبريزي و ابن عربي» اختصــاص دارد كه بهصورت
مجازي پخش خواهد شد.
به گزارش همشهري ،اگر از نام موالنا بگذريم ،يكي
از پربسامدترين نامهاي اهل معرفت معاصر با شمس
تبريزي كه شــمس از وي در مقاالت يــاد كرده و از
مالقاتهاي خود با وي سخن گفته است ،شيخ محمد
در دمشق است .شمس از وي بهعنوان شگرف مرد،
ريسماني ستبر و كوهي عظيم ياد ميكند و در عين حال انتقادات بسيار سختي به وي
روا ميدارد .آيا اين شــيخمحمد همان ابنعربي است؟ بزرگان متعددي گفتهاند هم
اوست .ولي به هرحال ،اين شيخ محمد چه ابنعربي باشد و چه نباشد علت تنديهاي
سخت شمس به او و به بسياري ديگر از اهل عرفان چيست؟
سؤال ديگر درباره شخصيت شمس است .او چه جايگاهي در عرفان دارد؟ ديگر سؤال
درباره مشرب عرفاني شمس و مقايسه آن با مشــرب عرفاني ابنعربي است و اينكه
اين دو مشــرب چگونه با هم تعامل دارند؟ اين تعامل در قونيه ،بين عصاره ابنعربي،
صدرالدين قونوي و شمس ،جاللالدين مولوي ،چگونه صورت پذيرفته است؟ در اين
درس گفتار ،به اين سؤاالت پاسخ داده ميشود.
عالقهمندان ميتوانند با مراجعه به صفحه اينســتاگرام مركز فرهنگي شهر كتاب به
نشــاني  Instagram/bookcityculturalcenterاين درسگفتار را بهصورت
زنده مشاهده كنند.

مهارت
تبلت و آسيبهاي آموزشي
استفاده از تبلت به توانايي كودك در مداد دست گرفتن آسيب
ميرســاند .سرپرســت تيم تحقيق از بنياد قلب انگلستان ،در
اينباره ميگويد« :كودكان فعلي در  ۱۰سالگي داراي قدرت و
مهارت مناسبي در ناحيه دست خود نيستند».
به گزارش بيبيســي ،بــه گفتــه وي« ،كودكاني
كه به مدرســه ميآيند بايد قلم در دســت بگيرند
اما قادر به نگه داشــتن قلم نيســتند ،زيرا
مهارتهاي حركتــي خوبي ندارند.
آنها نياز به كنترل قوي ماهيچههاي
انگشتانشــان دارند اما اســتفاده از
صفحات لمســي تبلت و آيپد موجب
شــده ماهيچههاي دست
كودكان خوب رشد نكند».

عزاداری محرم با رعایت دستورالعملهاي بهداشتی و فاصله اجتماعي  در حیاط مساجد و محلههاي قدیمی گرگان      عکس :ایرنا ،محمد مهیمنی

يادداشت

مجيد روانجو

نويسنده و روزنامهنگار

سالمت

ويترين

واكسن آنفلوآنزا براي پر ريسكها

آنكه ميگويد آري! آنكه ميگويد نه!

ميخائيل باكونين؛ شورشي سودايي

ما انسانهاي اين جايي و امروزي _ خواسته
و بيشتر ناخواسته _ پيوسته گرفتاران انواع
دامهاي رد و قبوليم .مــدام نظر ميدهيم
و بر طينت خويش پافشــاريم .اغلب بدون
اســتعانت از قواي فكر و به مدد احساسات
لحظهاي مخالفيم يا موافق.
اساس اين نظردهي و تأكيد ياريرسان اثبات
ماست ،با گمان اينكه همه حقيقت يا بخشي
از آن را صاحب شدهايم يا خواهيم شد .آنكه
ميگويد نه! به اختيار يا بهطور غريزي ميايستد روياروي آنكه ميگويد
آري! و بالعكس .هر يك خود را محق ميداند و در پي نفي ديگري است.
چنين موضعگيري و واكنش سرســختانهاي را ميتوان در ارتباطهاي
ساده خانوادگي و نيز روابط پيچيده اجتماعي ديد و ارزيابي كرد .ميتوان
آن را در مناسبات سياسي و جدالهاي متكي بر منافع مادي و استعانت
از قدرت حاكمه پي گرفت .و نيز در عرصههاي اقتصادي كه نقطه عطف
اين تأييد يا انكار است.
همه ما عموما تصورات شبههآلودي از حقيقت داريم .هم او كه ميگويد
آري و هم او كه ميگويد نه ،به تجربه و گواهي رويدادها و اظهارات خرد
و درشــت و همچنين عدلههاي اجتماعي _ تاريخي دريافتهاند :آنچه
روزي رداي باالبلند آري بر تن داشته ،ملبس نه و نفي شده است .هم نه
و هم آري ،هيچگاه بر زميني سفت و محكم نخواهند ايستاد .همواره در
مظان ترديد قرار دارند .رخ نمون حقيقت در زندگي امروزي ما ،تصوري
اســت درهم جوش از آري و نه .تماميت وجودي آري و نه ،امري است
بهشدت نسبي .شايد بتوان وراي آري و نه ،نظر سومي را بهحساب آورد:
آري _ نه .اين را من نميگويم .واقعيتهاي از ســر گذشته ميگويند.
همهچيز نه سياه سياه است ،نه سفيد سفيد .چشم سوم ما ديده است
در سياهي بارقههايي از ســفيدي و نيز در سفيدي ،رگههاي غيرقابل
انكاري از سياهي .روزگاري مفهوم «پرنده» در كشورهاي استبدادزده و
جهانسومي نماد و سمبل آزادي و رهايي و صلح بود « .آلفرد هيچكاك»
در اوايل نيمه دوم قرن بيستم ميالدي با ساخت فيلم «پرندگان» اين
طرز تلقي را مخدوش كرد و نشان داد كه پرندگان عالوه بر ويژگيهاي
زيباشناسي داراي خصلتهاي وحشتآفرين هم هستند.
طبيعي است كه اگر بســاط ســامت جامعه از نظر سياسي و بهويژه
فرهنگي مهيا باشد ،اگر در اجتماع حقوق شهروندي و برابري زن و مرد
در زمينههاي مختلف بهصورتي قانونمند و دقيق و ضمانتدار رعايت
شود ،اگر حقوق كارگران و كودكان در پرتو قانون بخش جداييناپذيري
از منافع عمومي و ملي قلمداد شود ،اگر به خواستههاي زنان به منزله
ستون و شالوده پايداري جامعه اهميت داده و جامه عمل پوشانده شود،
اگر در قلمرو فرهنگ انواع ســرعتگيرها تعبيه نشــود و براي كارهاي
فرهنگي ارزش و اعتبار دائمي در نظر گرفته شود و پيشتر و مهمتر از
همه آنها توزيع ثروت ملي ميان آحاد مردم به تساوي و عادالنه صورت
پذيرد ،آنگاه ،به مرور زمان سلطه و ســيطره «آنكه ميگويد آري» و
«آنكه ميگويد نه» كمرنگ و كمرنگتر خواهد شد.

كتاب «ميخائيل باكونين؛ شورشي سودايي» اثر ادوارد هالت كار را محمود حبيبي
به فارسي برگردانده و نشر نو به تازگي آن را منتشر كرده است.
اين كتاب زندگينامه ميخائيل باكونين اســت .باكونين (زاده  –۱۸۱۴درگذشته
 )۱۸۷۶آنارشيست انقالبي روس و از بنيانگذاران آنارشيسم جمعي بود .او يكي از
بانفوذترين چهرههاي آنارشيسم و يكي از بنيانگذاران سنت آنارشيسم اجتماعي
بهشمار ميرود .اعتبار وي بهعنوان كنشگر ،وي را در قامت يك نظريهپرداز برجسته
معرفي كرد و نفوذ قابل توجهي در ميان راديكالها در سراسر روسيه و اروپا بهدست
آورد .يكي از ويژگيهاي بارز اين زندگينامه كه آن را از آثار مشابه متمايز ميكند،
فضاي سايه روشني اســت كه در آن زندگي ميخائيل باكونين ،آنارشيست روس
و معاصرانش به تصوير كشيده شده اســت؛ آرمانگراياني كه دوپارگي شخصيتي
دارند و سرشان پر سوداست اما پايشان در بند واقعيات زندگي .شــايد همين امر باشد كه زندگاني او را اينچنين
دلنشين كرده است .در اين كتاب ضمن آشنايي با بخشي از تاريخ اروپا در نيمه دوم قرن نوزدهم ،همراه با باكونين
در شهرهاي مختلف اين قاره براي تحقق عدالت و آزادي و برابري مبارزه ميكنيم و در خلوتش با او ميخنديم و
ميگرييم و در نهايت نيز با تمام وجود طعم تلخ غربت را ميچشيم.
ادوارد هالت كار ،همواره از اين اثر بهعنوان بهترين اثر زندگينامهاي خود ياد ميكرد .از نظر او ،باكونين به يك معنا،
«تجسم كامل روح آزادي در تاريخ» بود ،پيامبري سودايي كه همواره در پي نابودي نظم موجود بود و هدفي جز بر
صدر نشاندن فرد در مقابل قدرت دولت نداشت .هرچند كه آرمانهاي آنارشيستي باكونين بهخاطر ويژگيهاي
خاص خود هرگز عملي نشد ،اما هشدارهاي او درباره خطرات نظامهاي ديكتاتوري هنوز هم جدي و راهگشاست.
ادوارد هالت كار يا ئي .اچ .كار ( ۲۸ژوئن  ۳–۱۸۹۲نوامبر  )۱۹۸۲مورخ ،ديپلمات ،روزنامه نگار و نظريهپرداز روابط
بينالملل انگليسي و يكي از مخالفان تجربهگرايي در تاريخنگاري بود.
نشر نو اين كتاب را در 632صفحه به بهاي 118هزار تومان منتشر كرده است.

قصههاي كهن

دانستنيها
ناسا آب و هواي فضا را بررسي ميكند

سلطان مسعود و پيرزن ستمديده
خال تو [دايي تو] سلطان مسعود
اي پســر ،به روزگا ِر ِ
طريق مردانگي و شجاعت
چون به پادشاهي نشســت،
ِ
طريق ُملكداشتن نه .از پادشاهي ،با
نيك دانستي اما
ِ
كنيزكان معاشرت كردن اختيار كرد.
طريق
چون لشكر و ُعمال ديدند كه به چه مشغول است،
ِ
بيفرماني بر دست گرفتند و شغلهاي مردمان فرو بسته
شد و لشكر و رعيت دلير شدند .تا روزي ،از رباطِ َفراوه
زني مظلومه آمد و از عامل [مســئولي] بناليد .سلطان
مسعود وي را نامهاي فرمود .زن نامه بستد و ببرد .عامل
بر آن كار نكــرد ،گفت« :اين پيرزن كــي باز به غزنين
رسد؟» زن ،ديگر باره بازگشــت و باز به غزنين آمد و به
مظالم رفت و داد خواست.
سلطان مسعود او را ديگر باره نامه فرمود.
پيرزن گفت« :يك بار نامه بردم و كار نكرد».
ســلطان گفت« :من نامه دادم ،چون كار نميكند چه

دبيــر انجمن داروســازان
تهران بــا تأكيد بــر اينكه
فقــط افــراد پرريســك و
مبتاليان بــه بيمار يهاي
زمينهاي نيازمنــد تزريق
واكسن آنفلوآنزا هستند ،به
خبرگزاري ايسنا گفت :افراد
پرريسك بايد به نحو ويژهاي
غربالگري شوند و واكسن آنفلوآنزا را دريافت كنند.
وي درباره شرايط توزيع واكســن آنفلوآنزا ،گفت :بايد توجه كرد كه سالجاري
سال ويژهاي است و حتي وزير بهداشت هم بيان كرد كه ما پاييز بسيار سختي را
خواهيم داشت .زيرا از يك سو با بيماري كوويدـ  ۱۹مواجهيم و از طرفي در پاييز
با ويروس آنفلوآنزا نيز مواجه خواهيم شد .عالئم باليني بيماران در اين  2بيماري
مشابه يكديگر است و اين مسئله باعث ميشود كه مقداري روش درمان سخت
باشد و مسائل تشخيصي هم با چالشهايي مواجه شود ،اما به هر ميزان كه بتوانيم
افراد پرريســك و مبتاليان به بيماريهاي زمينهاي را با تزريق واكسن آنفلوآنزا
ايمنتر كنيم ،به روند پيشــگيري از كرونا هم كمك كردهايم .زيرا اگر قرار باشد
اين  2بيماري ،فردي را كه در معرض آلودگي است يا ريسك فاكتورهاي بيماري
را دارد ،مانند بيماران قلبي ،ديابتي و ...هم به كرونا و هم به آنفلوآنزا مبتال شود،
ميتواند خطرات بسيار جديتري داشته باشد.

توانم كرد؟»
پيرزن گفت« :تدبير اين
كار آسان است :مملكت،
چنــدان دار كه به نامة تو
كار كنند و باقــي ،بگذار
تــا كســي ديگر بــدارد
كه بر نامــة او كار كنند و
تو همچنين به عِشــرت
بندگان خدا در بال و مِحنت گرفتار
خويش همي باش تا
ِ
نباشند».
سخن پيرزن سخت خجِ ل شد.
مسعود از
ِ
بفرمود تا داد آن پيرزن بدادند و آن عامل را بر د ِر َفراوه
بياويختند .و پس از آن از خواب غفلت بيدار شد .بيش
فرمان وي تقصيري كردي.
كس را زهره نبود كه در
ِ

قابوسنامه -عنصرالمعالي كيكاوس ابن اسكندر

ناســا بهدنبــال اجــراي
۵مأموريــت جديــد با هدف
بررســي وضعيــت آب و
هواي فضاســت و بودجهاي
۱.۲۵ميليــون دالري را بــه
اجراي هريــك از اين طرحها
اختصاص ميدهــد .اجراي
طرحهاي ياد شده درك انسان
از نحوه تعامل خورشــيد با آب و هواي فضا و تأثير آن بر سيارههاي منظومه شمسي و
بهويژه زمين را افزايش ميدهد .به گزارش مهر ،تا به حال ۵طرح پيشــنهادي در اين
زمينه نهايي شده و قرار است هريك براي بهينهسازي بهمدت ۹ماه مورد مطالعه قرار
بگيرند .در نهايت 2طرح انتخاب ميشــوند تا براي اجراي آنهــا در فضا اقدامات الزم
صورت بگيرد .مقامات ناسا ميگويند :اجراي طرحهاي ياد شده درك انسان را از فضا
افزايش ميدهد و از سوي ديگر اطالعاتي را در اختيار ناسا قرار ميدهد كه بهتر بتواند از
فضانوردان در جريان سفرهاي فضايي طوالني مدت حفاظت كند .آب و هواي فضا تأثير
گستردهاي بر سيگنالهاي ارتباطي و اكتشافات فضايي  60سال اخير داشته و توفانهاي
مغناطيسي منظومه شمسي گاهي باعث از كارافتادن شبكه جيپياس شده است.

سند

دولت متوسطها
گروهي از دولتمردان در حصر خانگي و
گروهي هم در زندان كشته شدند

كابينه علي منصور در يك كالم خالي از رجال استخواندار دهه اول حكومت رضاشاه بود؛ جايي كه از تقيزاده تا فروغي ،تيمورتاش ،داور و حكمت در آن عضويت
داشتند و اين نشان ميدهد كه چگونه روشنفكران و دولتمردان حامي ديكتاتور حذف شدهاند .گروهي در حصر خانگي و گروهي هم در زندان كشته شده بودند .در
راس فهرست وزرا ،مظفر ،ملقب به ساالرمظفر و سردار انتصار وزير امورخارجه است .مهمترين بخش زندگي علی منصور كه يك ناكامي محض براي يك سياستمدار
است زماني رخ داد كه وي در روز 25مرداد  1332سفير ايران در بغداد بود و هواپيماي شاه كه بعد از ناكام ماندن كودتا از رامسر به سمت عراق رفته بود در فرودگاه
با بيمحلي مظفر اعلم روبهرو شد .اما 3روز بعد شاه پيروز كودتا شد و براي هميشــه زندگي اعلم تحتالشعاع قرار گرفت و او به تبعيد اروپا رفت و بهرغم تالش
بسيار تا سالها نتوانست به ايران بازگردد تا اينكه در سال 1350به شرط حضور نيافتن در اجتماعات عمومي به ايران آمد و 2سال بعد مرد .اما در كابينه منصور
شوكتالملك علم ،پدر اسداهلل علم كه سالها بود وزير پست و تلگراف بود در همين سمت باقي ماند و علي سهيلي ،نخستوزير دهه  20وزير كشور شد .سرلشکر
نخجوان كه در ماجراي شهريور  20دستور مرخصشدن ارتش را داد وزير جنگ و مرات وزير فرهنگ بود .خود علي منصور ضمن اينكه نخستوزير بود وزارت
پيشه و هنر را برعهده گرفت .نكته جالب اینکه با توجه به اينكه امور كشاورزي امري مهم در حكمراني دولت بود مصطفيقلي رام بهعنوان رئيس اداره كل كشاورزي
به مجلس شوراي ملي معرفي شد .در آن زمان هنوز وزارت كشاورزي تشكيل نشده بود و رام بهعنوان مديركل كشاورزي عضوكابينه و منشي هيأت وزيران بود.
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مصطفي شوقي ������������������������������������������������������
پدر و پسر ،نخستوزير ايران بودند .اما پدر (علي منصور)
مرگ پسر (حسنعلي منصور) را ديد و در تشييع جنارهاش
شــركت كرد .علي منصور يا منصورالملك از رجال دوره
پاياني قاجاريه بود كه هم در دارالفنون تحصيل كرده بود
و هم در مدرسه سياسي .او ابتدا به عضويت وزارت خارجه
درآمد و در دايره مربوط به انگليس مشغول بهكار شد .از
نكات كمتر گفته شده درباره او اين است كه در زماني كه
وزيرخارجه مشاورالممالك ســعي ميكرد در كنفرانس
صلح پاريس بــراي ايــران جايگاهي بيابــد ،منصور در
همراهي با وثوقالدوله ،رئيسالوزرا ،مشغول عقد قرارداد
 1919بود .شايد به همين دليل بود که پس از اينكه سفر
مشاورالممالك به پاريس با ناكامي و دلخوري همراه شد ،او
توسط وثوقالدوله از رياست دايره انگليس به كفالت وزارت
امورخارجه رسيد و رداي وزارت به تن كرد .در كابينههاي
متعدد بعد از وثوق ،او يا معاونت وزارت خارجه را در اختيار
داشت و يا در دوره نخستوزيري قوامالسلطنه قائممقام
و معاون وزير داخله بــود .در همين زمان بود كه در غائله

ســميتقو در اروميه و ســرحدات آذربايجان ،او در حكم
معاونت وزارت داخله حاكم اروميه شد و به جنگ سميتقو
رفت ،اما نتوانست شورش او را از بيخ و بن بركند و سميتقو
به تركيه فرار كرد .منصور از همراهان رضاشاه بود ،اما در
حلقه اول جايي نداشت و همواره در مناصب درجه  2و 3
حضور داشت و در كابينههاي مختلف در پست معاونت يا
استانداري در آذربايجان خدمت ميكرد .تا اينكه درنهايت
در كابينه مخبرالســلطنه هدايت بهعنوان وزير داخله يا
كشور معرفي شد .شايد مهمترين سالهاي حضور منصور
در مناصب سياسي پيش از نخستوزيري ،انتصاب او به
وزارت طرق يا راه بود كه در ايــن دوران راهآهن مركزي
ايران شكل گرفت و ســاخت آن سرعت یافت .اما منصور
در همين زمان به زندان افتاد و محاكمه شــد .او متهم به
دريافت رشوه از يك شركت سوئدي براي گرفتن امتياز
خط راهآهن در محدوده چابكسر شد .رئيس شركت اقرار
كرده بود كه وزير طرق ايران مبلغ 15هزار تومان رشــوه
داده است .براســاس قانون ،محاكمه وزرا بايد به تصويب
مجلس برسد و دولت خيلي ســريع اليحه محاكمه او را

به مجلس برد .براساس اليحه دولت« :وضعيت معامالتي
وزارت طرق و جريان امور در زمــان تصدي علي منصور
فوقالعاده مختل و خراب بوده و بازار ارتشا و سوءاستفاده
در اين وزارتخانه رواج كامل داشــته و اكثرا نيز منتهي بر
اضرار دولت و تفريط ماليه مملكت گرديده است و شخص
علي منصور نيز عالوه بر اينكه از اكثر معامالت وزارت طرق
به طرق مختلفه سوءاستفاده نموده است ،با وجود اطالع
از وضعيت ناگوار وزارتخانه به هيچوجه درصدد اصالح و
جلوگيري از ارتشا و سوءاستفادههاي ساير مستخدمين
برنيامده است».
پروندهاي كه از اعترافات افراد مختلف براي منصور ساخته
شده بود به حدي بود كه او و وزارتخانهاش به رشوهگيري
در معامالت خريد كشــتي ســلطنتي گرفته تا ساخت
بندرگاه متهم شده بودند و بهنظر ميرسيد كه او حبس
طوالنيمدتي خواهد كشيد ،اما در نهايت تبرئه شد .رفع
اتهام از او بهشدت رضاخان را برآشفته كرد و رئيس ديوان
عالي و وزير دادگســتري را عزل كرد .با اين حال رضاشاه
2سال بعد قبول كرد كه منصور بهعنوان وزير صناعت در

كابينه محمود جم معرفي شــود و جالب اينجاســت كه
2سال بعد از وزارت و بعد از احمد متين دفتري بهعنوان
نخســتوزير ايران كابينه خود را به مجلــس برد .اين از
معماهاي تاريخ است كه چگونه منصور كه در سال 1315
به رشوهگيري گسترده متهم شده بود در سال 1317وزير
شد و در سال  1319نخستوزير .كابينه منصور ،دولتي
عادي بود ،چه آنكه رضاشاه در اوج قدرت خود بهسر ميبرد
و اساسا همه خطمشــيهاي حكمراني توسط او تعيين
ميشــد و دولتها درواقع اجراكننده اوامر شاه بودند .اما
در اين ميان يك اتفاق مهم در طليعه شــهريور ،1320
دولت منصور را در تاريخ معاصر ايران مهم كرده اســت.
دولتهاي شوروي و انگليس توسط سفيران خود در تهران
در روزهاي  ۲۸تير و  ۲۵مرداد  ۱۳۲۰يادداشتهايي به
دولت منصور ارسال كردند و خواهان اخراج بخش عمده
آلمانيهاي مقيم ايران شدند .منصور در پاسخ آنها چه در
مذاكرات متعدد شفاهي و چه با ارسال يادداشتهايي به
مسكو و لندن در هفتم و ســيام مرداد اطمينان داد كه
دولت او مراق 
ب رفتار همه شهروندان بيگانه خواهد بود .اما

اين براي متفقين قانعكننده نبود تا اينكه ساعت 4بامداد
سوم شهريور  ۱۳۲۰ســفيران شوروي و انگليس به خانه
منصور رفتند و هركدام يادداشــتي به او دادند كه عالوه
بر تكرار همان خواســت قبلي درباره اخراج آلمانيها ،در
آنها تهديد به حمله نظامي هم عنوان شده بود .همزمان
با حضور اين دو سفير در خانه منصور ،نيروهاي انگليس از
بندر شاهپور(بندر امام خميني) و خرمشهر و قصرشيرين
و نيروهاي شوروي از جلفا وارد ايران شدند .شب همان روز
سوم شهريور ،رضاشاه منصور را بركنار كرد و نخستوزيري
را به محمدعلي فروغي داد .منصور بعد از اشــغال ايران
به اســتانداري خراســان رفت و مدتي هم به استانداري
آذربايجان برگزيده شــد تا اينكه در ابتداي سال1329
براي 3ماه نخستوزير ايران شــد ،ولي در اوج رويارويي
كه بر سر قضيه نفت ايران شكل گرفته بود كاري از پيش
نبرد و سفير ايران در تركيه شــد .او تا زماني كه پسرش
حسنعلي در سال  1342به نخستوزيري رسيد ،سفير،
مشاور و ...بود .منصور در سال 1353درگذشت و هنگام
مرگ 88سال داشت.

شعر

نوگراي خودشيفته

آيا واقع ًا ميتوان كوششهاي تندركيا  را
گامهايي براي نوگرايي در شعر دانست؟
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اين عك
چاس برای اولين بار
پ میشود

درباره علي منصور
نخستوزيري كه دادگاهي شد

از معدود عكسهاي اعضاي  كابينه  علي منصور

آن پدر و پسر

اينجاتهراناست،صدایايران

 4ارديبهشت همه راديوهاي تهران روشن بودند
  معراج قنبري �������������������������������������������������������������

ساختمان راديو

از فــرداي آن روز صــداي ايــران بلنــد شــده بود.
ساعت۶بعدازظهر يك روز بهاري در تهران (چهارشنبه،
چهارم ارديبهشت ،)۱۳۱۹جاده قديم شميران شاهد
مراسم مهمي بود .ساعت 7:15را نشان ميداد كه صدا
براي نخســتين بار از طريق امواج به گوش مردم ايران
رسيد« :اينجا تهران اســت ،صداي ايران» .اين مراسم
تا ساعت ۱۱شــب به طول انجاميد و در آن هنرجويان
مدرسه عالي موسيقي با رهبري غالمحسين مينباشيان
به اجراي برنامه پرداختند .محمدرضای وليعهد درست
در عمارتي ايســتاده بود و با فشــردن دكمهاي مجوز
پخش صدا را از راديو صادر كرده بود كه روزي پدرش،
بيسيم پهلوي را افتتاح كرد .احمد متيندفتري در نطق
افتتاحيه راديو گفت« :وسيله شنيدن راديو در دسترس
همگي گذاشته شده است .تمام اهل كشور در هر جا كه
باشند ،آسان و بلكه رايگان از آن برخوردار خواهند بود».
براي نگاه به پيشــينه پيدايش راديو در اين سرزمين،
بايد به نخســتين اقدامات وزارت جنگ براي استفاده
از بيسيم در ســال ۱۳۰۳و افتتاح عمارت كالهفرنگي
بهمنظور بيسيم پهلوي بازگشت .در سال  ۱۳۰۵بيسيم
به ايران وارد شد و در سال ۱۳۱۱توسعه پيدا كرد .هيأت
وزيران ،روز دوم مهرماه سال  ۱۳۱۳استفاده از راديو را
تصويب كرد و مقرراتي وضع شد كه براي نصب آنتن و
استفاده از راديو اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن الزم
بود .ســال ۱۳۱۶مقدمات ايجاد مركز راديو بهوســيله
وزارت پســت و تلگراف و تلفن فراهم و در سال ۱۳۱۷
«سازمان پرورش افكار» تاسيس شد .در نتيجه ،تاسيس
راديو در ماده يازدهم اساسنامه اين سازمان پيشبيني
شد .از اين ســال تالش براي تاسيس نخستين راديوي
ايران جديتر شد.
تاجالملوك آيرملو ،همسر رضا پهلوي ،در خاطرات خود
در اين مورد ميگويد« :يادم هست مردم تهران آنقدر
به هيتلر عالقه داشــتند كه در ميــدان توپخانه جمع
ميشدند تا از راديو به سخنرانيهاي هيتلر گوش كنند.

نشانه راديو تهران ،طراح :محمود جواديپور ۱۳۳۹

در آن موقع اكثر مردم راديو نداشتند ،ايستگاه راديو در
خيابان بيسيم پهلوي (سيد خندان) تاسيس شده بود و
روزي يك ساعت برنامه راديويي زنده پخش ميكرد .از
بيسيم پهلوي به ميدان توپخانه يك خط كابل كشيده
بودند و در ميدان توپخانه چند بلندگو گذاشته بودند تا
مردم اخبار راديو را بشنوند .مردم هر وقت خبر پيروزي
قواي هيتلر را ميشنيدند از ته دل براي آلمانيها هورا
ميكشيدند».
به تهران ۱۳۱۹بازگرديم .راديو در مدتزمان كوتاهي
به رسانه محبوب مردم تبديل شد .ابتدا تنها 4ساعت از
روز صداي راديو در تهران شــنيده ميشد .موسيقي،
مثنوي ،شــاهنامهخواني و خبر ،مهمترين برنامههاي
راديو را تشكيل ميدادند .در شهريور همين سال ،اداره
كل انتشارات و تبليغات تاسيس و امور مربوط به راديو
بهعهده اين اداره گذاشــته شد .عيسي صديق بهعنوان
رئيس اين اداره منصوب شــد و ميتوان گفت كه نام او
بهعنوان نخســتين مدير راديو در ايران ثبت شــد .در
روزهاي نخســت ،راديو تهران داراي 2فرستنده ،يكي
براي موج متوسط و ديگري براي موجكوتاه بود و براي
پخش برنامههاي خود از يك اســتوديو در محل اداره
بيسيم استفاده ميكرد.
ژيال ســازگار در كتاب «كارنامهاي از راديو و تلويزيون

ملي ايران» اشــاره ميكند« :كليه امــور راديويي كه تا
ســال ،۱۳۲۱زيرنظر وزارت پســت و تلگــراف و تلفن
اداره ميشــد و آقاي ابراهيم خليليسپهري نخستين
مدير آن بود ،در اين سال بين اين وزارتخانه و اداره تازه
تاسيسيافته «تبليغات و انتشارات» كه رياست آن را در
ابتدا آقاي دكتر صديق برعهده داشت ،تقسيم شد و آقاي
ابراهيم خليليسپهري مدير قبلي راديو تا سال ،۱۳۳۰در
سمت معاونت كل اين اداره انجام وظيفه ميكرد .در اين
تقسيم وزارت پســت و تلگراف كه از سال ،۱۳۱۷تعداد
30تن را از طريق مسابقه ،براي امور فني راديو انتخاب
كرده و 2سال تعليم داده بود ،همچنان مسئول امور فني
راديو باقي ماند و تمامی كارهاي سياسي و برنامهريزي
راديو در اختيار اداره كل انتشارات و تبليغات قرار گرفت».
اين روزهاي خوب عمر كوتاهي داشت .جنگ دوم جهاني
آغاز شده بود و پس از اشــغال ايران ،فرستندههايي كه
براي توسعه فعاليتهاي راديو سفارش داده شده بود ،تا
سال ۱۳۲۷به ايران نرسيد .پيام استعفاي رضاشاه آخرين
موضوع مهمي بود كه در راديو تهران خوانده شد ،چراكه
پس از آن با اشغال ايران ،شيوع قحطي و خروج رضاشاه،
اداره راديو براي مدتي تعطيل شــد و دوباره كار خود را

از  ۱۳۲۲شــروع كرد .راديو تهران تحت نظارت شديد
نيروهاي متفقين بود .اماكن عمومي كنترل ميشدند
تا مردم سراغ امواج راديوهاي ديگر نروند .كار بيخ پيدا
كرده بود و ســال ۱۳۲۲كه جوزف استالين ،وينستون
چرچيل و فرانكليــن روزولت بــراي كنفرانس تهران
به ايران قدم گذاشــتند ،حكم كردند كه فعاليت تمام
فرستندههاي مخابراتي ايران متوقف شود و راديو تهران
در پي اين دستور يك هفته خاموش و بيصدا ماند .در
سال  ۱۳۲۷يك فرستنده و يك استوديوي كوچك در
ميدان ارگ در اختيار راديو قرار گرفت و سال ۱۳۳۶نام
«راديو تهران» به «راديو ايران» تغيير پيدا كرد.
اين جعبه جــادو كمكم در خانههــاي ايرانيان جايگاه
ويژهاي پيدا كرد .نخستين آنها راديوهاي بزرگ المپي با
ماركهاي «وستينگهاوس» و «زيمنس» بودند كه وقتي
روشن ميشدند مدتي زمان ميبرد تا المپها داغ شوند
و راديو شروع بهكار كند.
راديو تهران در ســالهاي دهه ۱۳۲۰لوگو يا نشــانه
مشخصي نداشت .شايد بتوان نخســتين نشانهاش را
هماني دانست كه روانشاد محمود جواديپور در سال
 ۱۳۳۹با آن نوشته خاص و متفاوت طراحي كرد.

در فاصله سالهاي  ۱۳۲۵تا  ،۱۳۳۸رفتهرفته استانها
و شهرهاي مختلف نيز به تاسيس راديو اقدام كردند .از
آن جمله ميتوان به همدان ،شيراز ،اصفهان ،كرمانشاه،
مشهد ،گرگان ،رشت ،سنندج ،تبريز ،اهواز و يزد اشاره
كرد .در تاريخ راديــو ،نامهاي مهمي در ميان اســت.
افرادي كه طي مسير كردند و از خود نشانههاي بزرگ
و خاطرههاي خوش بهيادگار گذاشتند؛ سعيد نفيسي،
محمد حجازي ،ابوالقاسم پاينده ،علينقي وزيري ،توسي
حائري ،ملكالشعراي بهار ،رشيد ياسمي ،ذبیحاهلل صفا،
حسينقلي مستعان ،قدســي رهبري و شماري ديگر از
نامداران هنر در ايران.
ساختمان كالهفرنگي ،امروز در خيابان شريعتي پايينتر
از ســيدخندان قرار دارد و در اختيار وزارت ارتباطات
است .البته تاسيسات اوليه بيســيم ،اسناد مربوط به
تاسيس راديو در ايران و انواع راديوهاي قديمي و بزرگ،
هنوز در آن حفظ و تبديل به موزه بيسيم و راديو شده
است.
تاريخچه راديو در ايران را ميتوان با مطالعه كتاب «راديو
ملي ايران  »1319-59با پژوهش و گردآوري محسن
ي گرفت.
شهرنازدار پ 

«اي جواني،اي جمال /ني ماللي ،ني زوال /خنده
كن ،رو را به آينده كن ،خشنود و شنگول و شاد/
روزگاري خرم است /عشــق و عشق و عشقم
است /زير و بم ،ديم و دوم و دوم و دم ،زندگاني
زنده باد و مرده غم! /چه كنم؟ /دير شد و سير
شدم /ز انتظاري پير شدم /آخر به ما نظري نشد/
و ز آنچه ميخواســتيم خبري نشد و نشد كه
بشود! /چشم به راهم چه شداي روزگار؟! /انتظار!
 /خسته شدم خسته ،ستوه هم ستوه!  /اندوه!».
عباس نوري ملقب به شمسالدين كيا مشهور
به تندر در آبان ســال  ۱۳۱۸پس از اخذ مدرك
دكتري حقوق از پاريس به ايران بازميگردد و
جزوهاي را به نام «شاهين؛ نهيب جنبش ادبي»
در24صفحه منتشر ميكند .او اثر خود را شاهين
مينامد ،چيزي غيراز نظم و نثر!
«همه دو گونه سخن را خوب ميشناسند :نظم و
نثر .ولي ميانه اين دو كيفيتي است كه نه اين است
و نه آن .اين كيفيت برزخ را چه بناميم؟ چرا «ن َثم»
نناميم؟ نثم بازي ويژه خود را دارد و شايسته آن
است كه مورد توجه شاهينساز باشد» .بعد دكتر
تندر كيا در تبيين شاهين ميگويد«:شاهين نه
نظم است و نه نثم و نه نثر زيرا كه هم نظم است
و هم نثم و هم نثر .پس شاهين چيست؟ شاهين
آهنگين است و شاهينساز آهنگينگويي كه از
خشكترين نظمها رهسپار ،از نثم گذشته ،به
نرمترين نثرها ميرسد و سخن را در قالب معني
ميسازد؛ سخن زبان زنده» .
مقدمه تندر كيا و جزئيات تقســيمبنديهاي
او مفصلتر از اينهاست .اص ً
ال آنچه سبب شده
تا امروز درباره شــاهين و تندر كيا بنويسند
ادعاهايي است كه او در نوشتههاي خود كرده و
متنهاي خود را اتفاقي در ادبيات ايران دانسته
است؛ «شــاهين نيرويي اســت كه به سبك
گذشته ادبيات فارسي خاتمه دادهاست .شاهين
پيكي است كه شيوه تازهاي در سخن درآورده
است .شاهيندفتريستكهقرنهامحورادبيات
ايران خواهد بود .اين نهيب جنبش ادبي را حتم ًا
بخوانيد .از خواندن «تيسفون» كه نگارش دكتر
تندركيا و يكي از شــاهكارهاي ادبيات زبان
فارسي است نيز غفلت نكنيد».
در سالهاي اخير تحليلهايي درباره تندر كيا
نوشتهاند كه فراتر از متنها /شعرهاي او هستند
و بازيهاي زباني ابتدايي او را تا وصفهايي مثل
نخستين كوششها براي خلق شعرهاي آوايي
ارتقا دادهاند .اما فارغ از حواشــي و مقدمه و
ادعاها وقتي به متن شاهين ميرسيم ،ميبينيم
كه آنها نه ارزش ادبي دارند ،نه واجد خالقيتهاي
نوگرايانه و نوآورانهاند ،نه پيشــنهاد تازهاي به
شعر فارسي محســوب ميشوند .تندر كيا اگر
در تاريخ ادبيات امروز جايگاهي داشته باشد،
از جهت تقدم در تغيير شكل ظاهري شعر است
و ديگر هيچ.
كوشش تندر كيا ،مثل كوششهاي محمد مقدم،
بدون آگاهي و اشراف به تاريخ ادبيات فارسي
و حركت آگاهانه به سوي شعر نو و حتي بدون
آشنايي ابتدايي با عروض فارسي ،سطرهايي
است كه براساس سجع و جناس شكل گرفته .اما
آيا از شاعرانگي هم در سطرهاي او خبري هست؟
حقيقت اين است كه دكتر تندر كيا ايدهاي در سر
داشته و ميخواســته چيزي بگويد اما بهدليل
عدمتسلط به شعر و حتي زبان فارسي در بيشتر
سطرهاي خود الكن مانده است.
«اي خودســتا ،خواهي كه من خــواري كنم؟
هيهي!! /بر پاي تــو زاري كنم؟! هي هي!! /آيا
پســندي من چنين كاري كنم؟! واي واي!! /از
ديدنت بهتر كه خودداري كنم! واي واي!! /من
بنده شوم؟! ني ني!! /پيش تو سرافكنده شوم؟!
ني ني!! /زير لگدهايت كشانم آبرو ،پاس خودم؟!
قاه قاه!! /هيچگاهي هيچگاه!!».
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چهرهاول

ستاره محدثان

شيخ عباس قمي باانگيزه تأليف كتابي بهتر و
مستندتر از زادالمعاد ،مفاتيحالجنان را نوشت

شــيخ عباس قمي را بايد يكي از پرآوازهترين روحانيون تاريخ حوزههاي
علميه دانست .او از شاگردان سيديزدي بود .كتاب او «مفاتيحالجنان» در
كنار قرآن و ديوان حافظ تقريباً در هرخانهاي پيدا ميشود .شيخ عباس قمي
که با نام «محدث قمي» نيز شناخته ميشود شاگرد محدث نوري بوده و به
همين دليل شايد بتوان او را آخرين نسل از محدثان نامدار شيعه دانست.
تا پيش از مفاتيحالجنان ،بيشتر مردم براي دعا خواندن ،از كتاب زادالمعاد
(مفتاح الجنان) عالمه مجلسي استفاده ميكردند .ظاهرا ً در كتاب عالمه

مجلسي ادعيهاي بود كه از نظر سندي چندان مورد قبول شيخ عباس قمي
و برخي از علما نبوده است .شيخ عباس قمي هم باانگيزه تأليف كتابي بهتر
و مستندتر از زادالمعاد ،مفاتيحالجنان را نوشت.
كتاب در دوره خود شيخ عباس قمي پرآوازه شد و شهرت او را در ميان
مردم به همراه آورد .شــيخ عباس در چاپ دوم كتاب ،برخي از ادعيه و
زيارات را با عنوان ملحقات به مفاتيح اضافه كرد و كساني را كه مطلب
بيشــتري به كتابش اضافه كنند ،مورد لعنت خدا و مالئكه قرار داد .با
وجوداين  ،ناشران ،بخش ديگري را با عنوان ملحقات دوم به اين كتاب
اضافه كردند كه جاي اما و اگرهاي بسيار زيادي دارد .چندين سال پيش

توليت حضرت عبدالعظيم بخش ملحقات دوم را از مفاتيحالجنان چاپ
حرم حذف کرد اما اين حذف با واكنش منفي برخي از هيئتيها مواجه
شد.
بعد از شيخ عباس قمي برخي همچون آيتاهلل مكارم شيرازي كتاب مفاتيح
را پاالیش كرده و تالش كردند تا نســخهاي بهروزتر و متقنتر از مفاتيح را
عرضه كنند كه البته چندان مورد اقبال عمومي قرار نگرفت .شيخ عباس
قمي پس از گوهرشاد و ماجراي كشف حجاب ،مجددا ً مشهد را به مقصد
نجف ترك كرد و تا روز وفاتش ،يك بهمن  1319در نجف اشرف ماند و در
كنار استادش محدث نوري به خاك سپرده شد.
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دو فكاهي از توفيق

فكاهی

تهران

شروان اميرزاده

مليجك درگذشت
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 17آبان 1319شماره 3؛ صفحه اول.

ورزش

پسری که عزیز سلطان بود

 8آذر 1319شماره 6؛ صفحه اول.

«رد» بلند از «هالبان» به «پيشروي مركز»

واژگاني كه هرگز وارد فوتبال نشدند

جواد نصرتي �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

استانهاي كشور ارسال كرد تا از اين واژگان استفاده شود .بسياري از اين تركيبهاي
تازه ،هرگز به فرهنگ فوتبال ايران وارد نشدند؛ از واژگان نامانوسي همچون هال براي
دروازه گرفته تا رد براي پاس و پيشروي مركز براي سانترفورواد .در اين بخشنامه ،براي
توجيه اســتفاده از واژه هال براي دروازه ،به متون قديمي استناد شده بود و با همين
منطق گلكيپر كه امروز دروازهبان خوانده ميشود ،هالبان ترجمه شده بود .براساس
توضيح بخشنامه ،هال ،ميلههاي دروازه چوگان بوده است.

عزيزالسلطان ،همسر و فرزندش در سالهاي آخر زندگي

فوتبال ،با خود سيلي از واژگان انگليسي را به ايران آورده بود .همزمان با فراگيرترشدن
اين پديده ،مقامات به اين فكر افتاده بودند كــه واژگان جايگزين عبارات خارجي را
هم به مردم بدهند .در سال  ۱۳۱۹فرهنگستان زبان فارسي ،واژگان انتخابي خود را
اعالم كرد و دولت ،بعد از تصويب آنها توسط وليعهد وقت محمدرضا پهلوي كه رئيس
انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي بود ،بخشنامهاي را از طريق وزارت دارايي به تمامي

در یکی از شبهای سرد زمستان  ۱۳۱۹خورشــیدی مردی میانسال زمانی که
شبهنگام داشت از خیابان سعدی به ســمت چهارراه سید علی میرفت پایش
درون تلی از کاهگل فرو رفت و به زمین خورد .مردمی که رفتند کمک کنند و او را از
زمین بلند کنند ،او را مرده یافتند .مردی با مردمکهای ثابت که کمتر شباهتی به
پسرکی کثیف داشت که روزگاری محبوبترین آدم دربار سلطان صاحبقران بود؛
اما خودش بود «:غالمعلیخان عزیزالسلطان ملقب به ملیجک دوم».
درباره غالمعلی خان ملیجک که زمســتان  ۱۳۱۹در حادثهای عجیب مرد حرف
و حدیثهای زیادی هســت .خیلیها به اعتبار تصویری که علی حاتمی با بازی
درخشان پرویز فنیزاده در فیلم سلطان صاحبقران از او ساخته است او را دلقک
شــاه میدانند ،اما واقعیت این است که «پســر بچهای کوچک» بود که سلطان
صاحبقران دلمرده از مرگ گربــهاش او را در اتاق امين اقدس عم ه ملیجک دید و
مهرش به دلش نشست و محبت ملوکانه را نثارش کرد و عزیز سلطان شد.
در روز  ۲۷شهریور  ۱۲۵۷شمســی در عباسآباد تهران به دنیا آمده بود .پدرش
محمد نام داشت که به ملیجک اول ملقب شده است .اصلیت خانواده عزیزالسلطان
از گروس بیجار بود و نقطه اتصال آنها به دربار شاه زبیدهخانم خواهر محمد بود.
زبیده به روایت نزدیکانش برای همراهی انیسالدوله وارد دربار شد اما از آنجایی
که زنی معتمد و قابل اطمینان بود شاه او را مسئول خزانه شخصی و جواهراتش کرد
و برای این که مشکلی نداشته باشد او را صیغه خود کرده و به او لقب امیناقدس داد.
اما با محبوب شدن غالمعلی او مسئول نگهداری بچه شد .روزی هنوز بچه زبان باز
نکرده بود که شاه دید در حال نشان دادن گنجشکی روی درخت است و آن را به
زبان گروسی ملیچه مینامد و شاه که خوشش آمد به او و پدرش لقب ملیجک داد.
شاه در سفرها غالمعلی را به همراه خود میبرد و در تخت روانی او را جای میداد.
این نزدیکی به شاه باعث شده بود که بسیاری از نزدیکان شاه به او حسادت کنند.
البته خود عزیزالســلطان در خاطراتش این را کتمان نمیکند که بچهلوسی بوده
که خیلی هم به تمیزی اهمیت نمیداده و از حمام کردن بدش میآمده است.

هیچ کسی حق تشر زدن به ملیجک را نداشت .این رفتار باعث شده بود که خیلی
از نزدیکان و همسران شاه با او دچار مشکل باشــند و از او بدگویی کنند .یکی از
کسانی که به حد مرگ از عزیزالســلطان تنفر داشت اعتمادالســلطنه بود .او از
ملیجک به عنوان بچه چرک و کثافت یاد میکرد و بارها در خاطراتش میگوید شاه
با داشتن این همه فرزند زیبا چرا به این بچه بیادب و کثیف و بدبو دل بسته است.
ناصرالدینشاه در سفر سومش به فرنگ ملیجک را با خود برد .البته داستانهای
زیادی هم از این ماجرا وجود دارد که برای خواندنش باید به منابع مراجعه کنید.
در این سفر ملکه ویکتوریا به ملیجک نشان و حمایلی داد.
ناصرالدینشاه این پسر را بســیار دوست داشــت و برای این او را نزدیک خودش
نگهمیداشت که گمان میکرد او برایش خوشیمن است.
ناصرالدینشــاه از میان دخترانش دو تا از محبوبترینشان یعنی تاجالسلطنه و
اخترالدوله را برای ملیجک انتخاب کرد .تاجالسلطنه در برابر این انتخاب سرکشی
کرد ولی اخترالدوله از نظر پدر تاجدار سرپیچی نکرد .شــاه بخشی از باغ بزرگ
سپهساالر که میراث مرحوم میرزا حسینخان و همسرش بود پشت قباله ملیجک
کرد و به گفته منابع یکی از بزرگترین جهازبرونها را برای این عروســی گرفت.
عروسیاي که با ترور شاه بابا به بزرگترين طالق منجر شد.
زندگی عزیزالسلطان بعد از کشته شــدن ناصرالدینشاه با افت و خیزهای زیادی
رو به رو شد .با این که اخترالدوله طالق گرفت اما مظفرالدینشاه با او رفتار بدی
نداشت ،با این همه خیلی هم محبوب نبود و یک سمت خیلی معمولی یعنی منصب
کشیکچیباشی داشت .او بعد از اخترالدوله گویا با یکی از دختران کامرانمیرزا
نایبالسطنه پسر چهارم و محبوب ناصرالدینشاه به اسم غنچه که به معززالملوک
ملقب بود ،ازدواج کرد .عزیزالســلطان بعد از مشروطه و افول قدرت کامران میرزا
با مشکالت زیادی مواجه شد .تا ســال  ۱۳۱۹زنده بود .اما زندگی سختی داشت.
نه از آن مرحمتهای شاه بابا به او چیزی رسیده بود و نه از ثروت کامران میرزا .او
سالهای پایانی عمر در چهارراه ســیدعلی در خیابان سعدی در خانهای کوچک
زندگی میکرد؛ خیابانی که در نهایت محل فوت او شد .پیکر غالمعلیخان را در
آرامگاه مستوفی در ونک به خاک سپردند.

اين اسنا
چا د برای اولين بار
پ میشود

سير تحوالت جنگ در اروپا ،كشور را در مسير مبهمي قرار داد

عليرضا احمدي ����������������������������������������������������������������������������������������������
تصويب پيمان بازرگاني ايران و شوروي در روز 15فروردين از سوي مجلس شوراي
ملي ،روزنه اميدي بود كه در بحبوحه جنگ جهاني دوم ،بتوان توازن تجاري كشور
را تا حدودي حفظ كرد؛ بهار  1319با اين چشمانداز آغاز شده بود كه ايران با توجه
به ژئوپليتيك ويژهاش براي طرفهــاي درگير در جنگ ،بتواند با درپيش گرفتن
رويكرد بيطرفي ،از تبعات اقتصادي زيانبار در امان بماند .در اين ميان توسعه و
تجهيز بنادر كشور ادامه داشــت و روز 29فروردين ساختمان بندر بوشهر و چند
اسكله به پايان رسيد تا در خدمت رونق تجارت كشور قرار گيرد .اما انگار قرار بود
سير تحوالت جنگ در اروپا ،كشور را در مسير مبهمي قرار دهد؛ درحاليكه مردم
پايتخت از افتتاح فرستنده راديو تهران در  5ارديبهشت خوشحال بودند ،در صحنه
نبرد اروپا گرهها كورتر ميشد و كشورهاي اروپايي يكي پس از ديگري به كام آلمان
نازي و ايتاليا سقوط ميكردند .دراين ميان پاييز  1319با اخبار اقتصادي مهمي
همراه بود كه ازآن جمله ميتوان به گشــايش راهآهن تهران -زنجان در  12مهر
و بهرهبرداري از ساختمان سد روانســر در  10آذر اشاره كرد ،اما مهمترين اتفاقی
كه حتي ميتوان گفت نقشی محوري در آينده ايران داشت ،روز  19آذر بهوقوع

تجسمی

آگهی

درگذشت
كمالالملك

به انتخاب
عبدالرضا نعمتالهي

مهمترين نقاش دوره قاجار
جنگجهاني دوم را نديد

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

گزارش درگذشت محمدغفاري (كمالالملك)
در سالنامه پارس1320-

كمال المك در بستر بيماري

ارديبهشت

ارديبهشت

حسن اسفندياري(محتشمالسلطنه) رئيس مجلس در ديدار با آدولف هيتلر

اقتصاد

پيمان تجاري با آلمان نازي

پيوست؛ پيمان بازرگاني دولتهاي ايران و آلمان به امضا رسيد تا نقش ايران در
خاورميانه بهعنوان پل پيروزي براي متفقين و متحدين پررنگتر شود.

ادبيات

سال آقاي خوشبين
حسینقلی مستعان 12رمان در12ماه نوشت

حسنا مرادي �������������������������������������������������������������������������������������������������
تكستاره ادبيات داستاني ايران در سال ،۱۳۱۹حسینقلی مستعان بود .با اينكه
مســتعان دوباره به دنياي روزنامهنگاري بازگشــته بود و خــودش امتياز مجله
«راهنماي زندگي» را گرفته بود ،اما نوشــتن رمان و داستان را كنار نگذاشت .او
پروژه « ۲۵كتاب داستان در  ۲۵ماه» را براي خودش تعريف كرده بود و ماهي يك
رمان مينوشت و چاپ ميكرد .بيشتر داستانهاي او در  ۱۲۰تا  ۱۶۰صفحه و در
قطع جيبي چاپ ميشدند و موضوعاتشان هم رمانتيك و عشقي و تقابل عشق
غني و فقير بود .مستعان در اين ســال 12 ،رمان «آزيتا»« ،آفرين»« ،دالرام»،

«نوري»«،رخزا»« ،شوريده»« ،شيده»« ،شــيرين»« ،عروس»« ،غزال»« ،گل
بيخار» و «ناز» را نوشت .شيوه و شــگرد طراحي ساخت رمان مستعان ،نسبت
به زمانه خودش ،بســيار پيشــرو بود .او براي نوشــتن هر رمان ،گاهي دو برابر
تعداد صفحات رمان ،تحقيق ميكرد .پس از تحقيق ،پيرنگ قصه را مينوشت و
خصوصيات و مشخصات هر كدام از شخصيتهاي داستان را مشخص ميكرد و در
آخر سراغ نوشتن قصهاش ميرفت .نوشتههايش پر از توصيفهاي روشن بودند و
در آنها از نصيحتها و موعظهگوييهايي مطول و حوصلهسربر مرسوم در ادبيات
داستاني آن روز ،خبري نبود .زبان شخصيتهاي داســتانهايش ،زبان مردم و
موضوعشان هم ،زندگي مردم بود .با وجود استقبال فراوان مردم از كتابهاي او،

جامعه ادبي آن روز رمانهاي او را جدي نميگرفتند و مانند جريان اصلي ادبيات
داستاني آن سالها به آن بها نميدادند .او كه نه عضو گروه ادبي نوگراي «ربعه»
(هدايت ،علوي ،مينوي ،شين .پرتو و )...بود و نه در گروه اديبان سنتگراي دولتي
«سبعه» (تقيزاده ،حكمت ،رشيدياسمي ،اقبال آشــتياني ،نفيسي و )...جايي
داشت ،به «آقاي خوشبين» معروف شده بود ،چون در كتابهايش خبري از تصوير
تلخ و سياه اجتماعي آن روزها نبود .عالوه بر رمانهاي مستعان ،تنها رمان شاخص
ديگري كه در سال ۱۳۱۹چاپ شد ،رمان «داستان زارا» (عشق چوپان) محمد
قاضي بود .اين كتاب ،تنها رماني است كه محمد قاضي نوشته و در قالب داستاني
عاشقانه ،زندگي كردها در نظام ارباب و رعيتي آن زمان را به تصويركشيده.
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گزارشويژه
زنان

كارمنديكهرئيسشد

فخري راستكار در سال  1319بهعنوان كارمند فني وارد مجلس شد
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در سال 1317كه فخري ،دختر حبيباهلل راستكار (اسعدالسلطنه) و منيرالسلطنه ،در نخستين
كالس كتابداري ـ كه به ابتكار وزارت فرهنگ تشكيل شــده بود ـ شركت كرد ،احتماال كسي به
مخيلهاش هم خطور نميكرد كه او روزي رئيس كتابخانه مجلس شوراي ملي شود .فخري راستكار
فوق ليسانس ادبيات و كتابداري از دانشگاه تهران داشت و در سال  1319با سمت كارمند فني در
كتابخانه مجلس مشغول بهكار شد .او در كنار نامداراني چون يوسف اعتصامالملك ،عبدالحسين
حائري و سعيد نفيسي از مؤلفان مجموعه چندجلدي «فهرست كتابخانه مجلس شوراي ملي»
است .دومين دوره كالس كتابداري ،در سال  ،1333به همت دانشكده ادبيات دانشگاه تهران
با همكاري يونسكو برگزار شد و باز راستكار فرصت را غنيمت شمرد و در اين دوره نيز شركت
كرد .خوب ميدانست هر چه توشه دانســتههايش را پربارتر كند ،پشتوانه قرص و محكمتري
براي آينده خواهد داشت .او در سال  1347به رياست كتابخانه مجلس رسيد و تا سال 1352
در اين سمت باقي ماند.

يك سال ،يك خبر

بلوايزبان

طي2سال ،يك هزار لغت جديد از سوي فرهنگستان ساخته و ابالغ شد

احسان بهرامغفاري ������������������������������������������������������������������
در اوايــل مردادماه ،1317اســماعيل مرآت بهجــاي علياصغر
حكمت وزير معارف شد كه به همه كارهاي فرهنگي كشور شتابي
عجيبوغريب داد .بهطور مثال طي 2سال ،يك هزار لغت جديد از
سوي فرهنگستان ساخته و ابالغ شد .افرادي چون دكتر قزويني
و ملكالشعرا از اين شــتاب بيدليل گاليه كردند اما گوش مرآت
به اين حرفها بدهكار نبود .از طرفي تعداد لغاتي كه هرماه ابالغ
ميشد آنقدر زياد بود كه مردم نميتوانستند آنها را حفظ كنند
و جامعه آموزشي كشور هم با مشــكالت زيادي مواجه شده بود،
بهطوريكه فهم كتابهاي درسي بسيار مشكل شده بود .ادارات
نيز دستكمي نداشــتند ،واژههاي عجيبوغريب بياساس جاي
نامهنگاريها و واژگان هزارســاله را گرفته بود و نوشتن يك نامه
ساده يا يك دستور ،به مرز محال رســيده بود .اين موضوع باعث
شد كه در سال 1320كمكم دامنه اعتراضات چنان باال بگيرد كه
فرهنگستان مورد ناسزا قرار گرفت .فرهنگستان عاقبت كوتاه آمد
و بسياري از واژگان جديد را حذف كرد و اجبار را هم در استفاده از
لغات جديد برداشت.

روانکاوی معاصر

ميعادگاهعاشقانهنر

دانشكده هنرهاي زيبا با تأثيرپذيري از مدرسه هنرهاي زيباي پاريس تاسيس شد
آموزش هنر در ايران تا پيش از تاســيس مراكز رســمي،
براساس اصل اســتاد -شــاگردي و رويكردهاي سنتي بنا
شــده بود .تا پيش از دانشــگاه تهران ايــن آموزشها؛ در
مدارســي چون «دارالفنون»« ،مجمعالصنايع ناصري» و
«صنايع مستظرفه»انجام ميشد .دانشگاه تهران كه در دوره
پهلوي اول بنا نهاده شده بود (براي مطالعه بيشتر به بخش
گزارش ويژه در شماره  ،۱۸سهشنبه ۲۱مرداد رجوع شود)
در حكومت پهلوي دوم توسعه و گسترش يافت .تهران در
آستانه دهه ۱۳۲۰نيازمند يك مركز هنري مدرن بود.
پيشينه تاسيس به  ۱۳۱۷بازميگردد .مهرماه اين سال در
محل«مدرسه عالي كمالالملك» ،مركزي با نام «مدرسه
عالي معماري» تاسيس شــد .اين مدرســه در آغاز با ۲۰
دانشجو شــروع بهكار كرد .بعد از يك سال  ۲۰دانشجوي
ديگر نيز پذيرفته شــد و بهدليل كمبود فضاي آموزشي ،به
«مدرسه ايرانو آلمان» در انتهاي خيابان سرهنگ سخايي
(سوم اسفند) تغيير مكان داد .در نهايت و در سال ۱۳۱۹اين
مركز به شبستان مسجد «مدرسه خانمروي» منتقل شد
و در مهرماه  ۱۳۱۹و براســاس تصويب كميسيون دانشگاه
تهران ،نام «دانشكده هنرهاي زيبا» تأييد و داستان تاسيس
آن آغاز شد.
دانشــكده هنرهاي زيبا با تأثيرپذيري از مدرسه هنرهاي
زيبــاي پاريس ،با نــام «هنركــده» راهاندازي شــد و در
ســال ۱۳۲۸به «دانشــكده هنرهاي زيبا» تغيير نام داد.
نقاشــي ،معماري و مجسمهســازي ،زير گروه آموزشــي
«هنرهاي تجسمي» ،نخستين رشــتهها در اين دانشكده
بودند .آندره گدار ،نخستين مدير دانشكده از آغاز تا ۱۳۳۲
بود .محسن فروغي و هوشنگ سيحون از ديگر مديران اين
دانشكده در سالهاي پيش از انقالب بودند .نخستين دوره
هنركده ( )۱۳۲۰–۱۳۲۴سه دانشآموخته در رشته نقاشي
معرفي كرد؛ جليل ضياءپور ،حسين كاظمي و جواد حميدي
و در دورههاي بعدي افرادي چــون پرويز كالنتري ،صادق
بريراني و ...از اين دانشــكده فارغالتحصيل شدند.تدوين و
تنظيم برنامه دروس معماري توســط آقاي روالن مارسل
دوبرول و دروس نقاشي و مجسمهسازي توسط ابوالحسن

توفیقخنداندنخلق
وقتی شور بختی و ناکامی خنده دار می شود

جمال رهنماي ������������������������������������������������������������������

هفتهنامه طنز «توفیق» یکی از معروفترین و موفقترین نشریات
طنز ایران بود که حدود نیم قرن و در ســه دوره توســط حسین و
محمدعلی توفیق که پدر و پسر بودند ،منتشر شد.
در سال  1319انتشار دوره دوم این نشریه آغاز شد.
زبان فارســی به دلیل داشــتن ظرفیت معنایی زیاد ،ویژگیهای
کنایی،ضربالمثلهای فراوان ،داشــتن صنعت جناس و استفاده
ت فراوانی برای توســعه طنز دارد.
دو معنایــی از یک واژه ،قابلیــ 
آثار بزرگان ادب فارسی،
گنجینــهای از رنــدی و
دوپهلویــی مفاهیــم در
اختیــار طنزپردازان قرار
دادهاند.
موضــوع اصلــی مجله
توفیق ،انتقاد از عملکرد
نخســتوزیران بــود و
هنگامی کــه یکبار مقاله
«فتنــه روســیاه» را در
انتقاد از محمدرضا پهلوی
نوشت ،دفتر نشریه و خانه
محمدعلی توفیق به تاراج
رفــت و خــودش نیز به
جزیره خارک تبعید شد.
انتقادات صریح ،بیپروا و
طنزآلود توفیق در دوره
سوم انتشار به آن رونقی
دوباره بخشــید ،اما عمر
مجلــه توفیق در ســال
 1350با دستور مستقیم
هویدا پایان یافت .اگرچه
هیچوقت دادگاهی برای

محکومیت این نشریه و توقیف آن تشکیل نشد.
شوخطبعی و بیان طنزآمیز در ادبیات روانشناسی به عنوان یکی از
مکانیسمهای دفاعیکارآمد شناخته میشود .بر اساس این نظریه که
توسط آنا فروید در کتابی به همین نام تشریح شده ،مکانیسمهای
دفاعی ،واکنشی ناخودآگاه به منظور کاهش اضطراب از طریق تغییر
در ادراک واقعیت هستند و از کارکردهای روان برای محافظت از ما
در برابر آسیبهای روانی به شمار میروند.
تحمل روان آدمی انــدازهای دارد که اگر فشــارهای روانی از آن
باالتــر بــرود ،نتایج آن
به صــورت بیماریهای
جسمی و حتی گاهی به
صورت جنون (سایکوز)
خود را نشــان میدهند.
مکانیســمهای دفاعی
شــیوه هوشــمندانه
روان بــرای رهـــایی از
ا ضطــــر ا بهــــا ی
آسیبرسان هستند.
مکانیســم دفاعی شوخ
طبعی جزو مکانیسمهای
دفاعی مثبت به شــمار
میآید و مــا را از افتادن
در مکانیسمهای دفاعی
روان رنجور هم محافظت
میکنــد  .اســکار وایلد
میگویــد :بــه انســان
قدرت تجسم داده شده
تا نداشتههایش را جبران
کند وبه وی احســاس
شوخ طبعی داده شده تا
رنج هایش تسکین یابد .

كارت پستال
كارتپستال ساختمان دانشكده حقوق
چاپ شده در سال 1319

صديقي ،براساس برنامههاي درسي مدرسه هنرهاي زيباي
پاريس انجام شد .تا پيش از تاسيس رشته گرافيك ،دروس
تخصصي آن در اين سه رشته تدريس ميشد .در دهه۱۳۴۰
افرادي چون مرتضي مميز ،قباد شيوا ،عباس كيارستمي،
آيدين آغداشلو ،محمد احصايي ،فرشيد مثقالي ،علياكبر
صادقي ،نيكزاد نجومي ،خســرو بيات و ...در رشته نقاشي،
زيرنظر اســتاداني چون محمود جواديپور ،علي آذرگين،
عليمحمد حيدريان ،هوشنگ سيحون ،كارل اشالمينگر،
بهجت صدر ،مارتين آشــوب امينفر ،محســن مقدم و...
آموزش ديدند و از اين دانشكده فارغالتحصيل شدند.
روند ايجاد رشته گرافيك (ارتباط تصويري) از سال۱۳۴۸
آغاز شد و تثبيت جايگاه آن تا سال ۱۳۵۵بهطول انجاميد.
مرتضي مميز تحصيالتش را در «آرتدكو» فرانســه ادامه
داده بود و پس از بازگشــت به ايران ،در انديشه پيادهكردن

معراج قنبري

الگوي آموزشي آرتدكو پاريس در دانشكده هنرهاي زيبا
بود .كوششهاي ابتدايي مرتضي مميز كه بهتازگي به جمع
هيأت علمي پيوسته بود ،با مخالفتهايي روبهرو شد و بعدها
با اضافه شدن افرادي مانند سيما كوبان و جالل شباهنگي و...
به جمع هيأت علمي ،تالشها ادامه يافت .سرانجام با كوشش
معلمان فوق ،تاسيس رشــته طراحي گرافيك همزمان با
رشــته طراحي صنعتي مورد موافقت قرار گرفت و در اين
مدت مدرسين جديدي چون محمدحسين حليمي ،هادي
شفائيه (عكاس) حسين گنجينه (متخصص چاپ دستي) و
حسين ساسان (حكاك) نيز همكاري آموزشي مؤثر خود را
با رشته طراحي گرافيك آغاز كردند.
اين دانشكده در گذر از ســاليان دراز ،عمري ۸۰ساله پيدا
كرده و امروز به ميعادگاه عالقهمندان تحصيل در رشتههاي
هنري تبديل شده است.

نثر
پاسداشت زبان

معين ،طليعه نسل دوم پژوهشگران مدرن زبان
فارسي بود

1319

علياكبر شيرواني ��������������������������������������������������������������������������
سال 1319محمدمعين «حافظ شيرين سخن» را منتشر كرد كه نويد
پژوهشگري كوشا در زبان فارسي ميداد .حافظ شيرين سخن از تعلّق
شخصي معين نشأت ميگرفت و نســبت به ديگر كارهايش جايگاه
سترگي نداشت ،اما كارنامه او در پاسباني و پاسداشت زبان فارسي قابل
مناقشه نيست .معين ،طليعه نسل دوم پژوهشگران مدرن زبان فارسي
بود؛ بعد از نسل اول كه عمدتاً تحصيلكردههاي دانشگاههاي اروپايي
بودند .معين گام نويي در ارائه سبك در نثر برنداشت اما با پافشارياش

هم نوشتار پالوده شد و هم در انتخاب موضو ع تأليفي ،تأثير بسزايي بر
همنسالن و نسلهاي بعد گذاشت؛ حتي غيرمستقيم .نقش برجسته
او كه از معاشرت با علياكبر دهخدا و تأليف لغتنامهاش ميآمد ،بازيابي
واژهها بود؛ واژههايي كه قدمت داشت اما بهدست فراموشي سپرده شده
بود و فراواني و استمرار معين در استفاده از اين واژهها در نوشتههايش،
آنها را سكه رايج بازار زبان كرد .به راستي كه معين ،معين زبان بود.
«بر گوشه بساط ،كتابي با جلد مزين قرار داشت و هر دم چون ستارهاي
زيبا به من چشمك ميزد .كودك بودم و هنوز خواندن نياموخته ،ميل
داشتم آن را بردارم و تماشا كنم ولي جرأت اين كار نيافتم .نياي پيرم

كتاب را برداشت ،يكايك حاضران نيت ميكردند و او ديدگان خويش را
بسته ،زير لب چيزي ميگفت .آنگاه كتاب را ميگشود ،غزلي ميخواند
و تعبير ميكرد .هنوز قيافه آن پير روشــن ضمير از لوح خاطرم محو
نشده كه چون با بيتي موافق مرام و معرف وصفالحال تصادف ميكرد
حظي ميبرد ،سر را به راست و چپ به آهنگي متوافق حركت ميداد و
آواز خويش را نيز هماهنگ ميساخت ،صاحبدالن آن حلقه صفا بهبه و
احسنت ميگفتند .نوبت به من رسيد ،گفتند تو هم نيتي كن تا ببينيم
مقصودت برآورده ميشود يا نه؟ مدتي دراز رنجور بودم ،جز بهبودي
چيزي نميخواستم ،همان را درنظر گرفتم ،كتاب بگشود».
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مطبوعات

نه كتاب
نه مجله اما خواندني

بخشي از سرمقاله مجله خواندنيها

آغاز انتشار مجله خواندنيها

محمدناصر احدي �������������������������������������������������������������������
علي اصغر اميراني بيجاري گروســي كردســتاني ،مؤســس و
گرداننده مجلــه «خواندنيها» (دقيقا بــا همين «ها»ي متصل
به خواندني) ،در شــماره اول اين مجله به تاريخ شهريور 1319
در مطلبي با عنوان «بيان مقصود» هدف از انتشــار خواندنيها را
چنين بيان كرده است ...« :بسياري از مطالب خواندني سودمند
كه از نظر پرورش توده داراي نتايج گرانبهايي است در مطبوعات
كشور چاپ ميشــود ولي مردم يا به واســطه عدمفرصت و يا از
نظر دسترسنداشــتن به آنها از اســتفاده محروم ميمانند» .از
طرف ديگر ،تجربه به اميراني نشــان داده بود كه بيان خشك و
خالي مطالب منظور اصلي را كه جلب توجه توده اســت محقق
نخواهد شــد .در همين مطلب آغازين نخستين شماره ،اميراني
نوشــته« :خواندنيها بهطوري كه از نام آن پيداست شامل زبده
مطالب خواندني اســت كه از ميان صدها مطالب متنوع علمي،
ادبي ،اجتماعي ،اقتصادي ،تاريخي ،بهداشتي ،ورزشي و تفريحي
مطبوعات كشور اعم از روزنامهها و مجالت تهران و شهرستانها
بهطور گلچين هر ماهه انتخاب و با ذكر مأخذ و نام نويســنده يا
مترجم با درنظر گرفتن مرام اين بنگاه چاپ ميشــود .بنابراين
خواندنيها كتابخانه كوچكي است كه در آن هر كس از هر طبقه
فراخور ذوق و سليقه خود مطالب سودمندي خواهد يافت و چون
تهيهكنندگان اين مطالب منحصر به يك يا چند نويســنده و يا
مترجم معين نيست ،بديهي است كميت و كيفيت مطالب آن نيز
متنوع و جالب خواهد بود و چون در چاپ اين مجموعه هيچ نظر
ديگري نداريم آن را به بهايي كه تمام ميشود در سراسر كشور در
دسترس خوانندگان ميگذاريم ».در سال  ،1319انتشار روزنامه
و مجله ابدا كار آساني نبود و نياز به كسب مجوز از مراجع گوناگون

داشت .از طرف ديگر ،اميراني در شهريور  ،1319به گفته خودش،
25سال داشت درحاليكه حداقل سن قانوني براي گرفتن مجوز
روزنامه يا مجله 30ســال بود .پس چگونه خواندنيها منتشــر و
خواندني شد؟ در كتاب «خاطرات مطبوعاتي» سيدفريد قاسمي
آمده كه اميراني در اينباره گفته« :شــهريور  1319درست 25
سال داشتم و چون ســن قانوني و رســمي براي اجازه انتشار و
گرفتن امتياز روزنامه و مجله آن وقتها 30سال بود ناچار شدم
سياست شــترمرغي را در پيش بگيرم .مشهور است به شترمرغ
گفتند بار ببر ،گفت مرغم ،گفتند :بپر ،گفت شــترم و با اجراي
اين سياســت هم خود را از زحمت پرواز خالص كرد و هم از شر
باربري .من هم تا وقتي كه ســنم به ســن قانوني براي تحصيل
امتياز نرسيده بود ناچار بودم براي جلوگيري از هرگونه اشكال و
ايراد قانوني مجله را بهصورت كتاب بدون تاريخ و شماره وحتي
بدون ذكر نام مدير و محل اداره منتشر كنم تا اگر كسي گفت چرا
امتياز نداري بگويم اينكه من منتشر ميكنم مجله نيست بلكه
كتاب است كه هر چند وقت يكبار چاپ ميشود و اگر ميگفتند
چاپ كتاب احتياج به اجازه اداره نــگارش وزارت فرهنگ دارد
ميگفتم اين نشــريه كتاب نيســت بلكه مجموعهاي از مطالب
چاپ شده ساير روزنامهها و مجالت است كه يكبار از سانسور
اداره نامهنگاري شهرباني گذشته و نياز به اجازه مجدد ندارد ».از
خواندنيها كه تا  1358منتشر شد ،بيشتر خواهيم نوشت.

سينما

رقابتآلمانوروسيهدرسينماهايتهران

يك سال بعد از شروع جنگ جهاني دوم ،فيلمهاي دو جبهه متخاصم سينماها را به تسخير خود درآورده بودند

سعيد مروتي �����������������������������������������������������������������������������
جنگ جهاني دوم از سال  ۱۳۱۸شروع شده بود .ايران خيلي زود اعالم
بيطرفي كرد اما همه ميدانستند كه رضاشاه به سمت آلمان هيتلري
گرايش دارد .گردش به سوي آلمان و فاصله گرفتن از انگلستان از چند
سال قبل شروع شده بود .تمايلي هم به همسايه قدرتمند شمالي وجود
نداشت .در تعطيلي كامل توليد داخلي ،واردات ساالنه فيلم خارجي
از مرز ۱۰۰فيلم عبور كرده بود .بازار ايران براي همه بود ولي گرايش
به آلمان تأثيرش را در تركيب اكران هم گذاشته بود .نتيجه نمايش
عمومي انبوهي فيلم آلماني بود كه رقيبي قدرتمند براي محصوالت
هاليوودي محســوب ميشدند .در ســالهاي آخر حكومت پهلوي
اول ،زور آلمانيها بيشــتر ميچربيد.از فيلمهــاي خبري تبليغاتي
گرفته تا فيلمهاي سينمايي ،محصوالت آلمان هيتلري ،سينماهاي
تهران و شهرســتان را در اختيار خود گرفته بودند .به روايت جمال
اميد ،آلمانيها در اواخر دهه ،۱۳۱۰حتي موفق شــده بودند بعضي
از آثار توليد شدهشــان را كه مضمون جنگي داشتند در سينماهاي
تهران و شهرستان به نمايش درآورند؛ فيلمهايي نظير «سرگذشت

نمايي از فيلم رژه ارتش سرخ

تئاتر

دوشبفراموشنشدني

نمايشنامههائيكه دو ساعت شما را ميخنداند

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

منبع :سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران،
شماره سند.1455659 :

صاحبمنصــب در لهســتان» « ،آتش جنگ در آفريقــا»« ،كانال
سوئز»« ،داوطلب»« ،سرگذشت افسر لهستاني» و «ميهنپرست».
سينماهاي البرز ،ديدهبان(ماياك) ،ري ،ميهن ،فردوسي و تجريش
تقريبا جزو تيول آلمانيها محسوب ميشد .ســال  ۱۳۱۹اما سال
ي از
قدرتنمايي روسها بر پرده ســينما بود .رضاشــاه دل خوشــ 
روسها نداشت اما كار چنداني هم از دستش برنميآمد .ضمن اينكه
بلشــويكها در ايران طرفداران پروپا قرصي داشتند .سينما تهران
شده بود پاتوق فيلمهاي روسي .آلمان هنوز پيروز ميدان جنگ بود
كه روسها فيلمهاي تبليغاتيشان را در سينماهاي تهران به نمايش
درميآوردند .اكران فيلم«رژه ارتش ســرخ» نشان ميداد روسها
بازي را بردهاند؛ يك قدرتنمايي كامل در كشــوري كه پادشاهش
گرچه اعالم بيطرفي در جنگ كرده بود ولــي خود را متحد آلمان
هيتلري ميدانست .اسميرنوف ،وزير مختار شوروي نهتنها راه اكران
رژه ارتش سرخ را هموار كرد كه كاري كرد رجال تهران هم به تماشاي
قدرتنمايي ارتش بلشويكها بنشينند .سينما تهران نمايشگر همه
آن چيزهايي شد كه قرار بود در ماههاي بعد در صحنه جنگ رخ دهد.

ارباب سروش سروشيان(كرمان)
ارباب گشتاسب فيروزگر(تهران)

سياستمدار

ارباب كتابخانه
مجلس

ارباب كيخسرو شاهرخ
 ۱۱تير  ۱۳۱۹بهطرز مشكوكي
درگذشت
حميدرضا محمدي ����������������������������
در اين يكصدسال قرن سيزدهم،
شــايد در ميان جامعه زرتشتي
مذهبــان ايــران ،كســي را به
تأثيرگــذاري ارباب كيخســرو
شاهرخ نتوان يافت .او اگرچه اهل
سياســت بود و 9دوره نمايندگي
جامعه زرتشــتيان را در مجلس
تجربه كرد و رئيس و از پايهگذاران
انجمن زرتشتيان تهران بود ،ايجاد
بنيا نهاي فرهنگــي متعددي از
جمله آرامگاه فردوسي -كه منتج به
هزاره فردوسي در سال 1313شد-
و البته كتابخانه مجلس شــوراي
ملي را سبب شــد كه شايد كمتر
درباره آن صحبت شده است .برخي
البته پايهگذار را مرتضيقليخان
صنيعالدولــه ،نخســتين رئيس
مجلس ميدانند ،اما مساعي ارباب
شاهرخ كه در دوره دوم به مجلس
راه يافته بود ،سبب شد تا در 18دي
 ،1288واژه «كتابخانه» به ماده ۱۳۵
نظامنامه داخلي (آييننامه داخلي)
مجلس شــوراي ملي اضافهشود.
او كه همزمان ،رئيس شعبه اداري
و كارپرداز مجلــس بود ،كتابخانه
را جزئي از آن دايــره آورد تا خود
آموزش را بهدست گيرد زيرا در اين
انديشه بود كه وكالي ملت ،جايي
براي مطالعه داشته باشند .با وجود
اين و اهداي بيش از هزاروچهارصد
جلد كتاب ،امور اداري آن تا 16سال
بعد به تعويق افتاد تا ســرانجام،
تصميم نخســت كــه حوضخانه
براي اين مهم لحاظ شود ،بهسبب
محدوديت فضا و كتا بهايي كه تا
همان زمان فراهم آمده بود ،كنار
گذاشته شــد و عمارت اصطبل و
كالســكهخانه به كتابخانه مجلس
تبديل و با تأييد ارباب شــاهرخ،
ميرزا يوسفخان اعتصامالملك ،به
رياست آن گمارده شد .او كه خود
هنوز و همچنان دلســوز آن نهاد
بود ،در همان ســال ،ابزار و ادوات
چاپ را از آلمان بــه ايران آورد و
چاپخانه مجلس را هم بنا گذاشت.
او چنان دلســوز بود كه مورگان
شوســتر ،مستشــار آمريكايي،
قلم در ســتايشاش لغزاند كه «او
كســي بود كه هيچوقت از اوقات
شــبانهروزي ،از پيشرفت مقاصد
و اصالحــات مملكتــي كوتاهي
نمينمود» .ارباب شاهرخ ،آخرين
كسي بود كه رضاشــاه او را به تيغ
كين خونين كرد.

حوادث

ارباب كيخسرو شاهرخ(تهران)

هنوز گره قتل كيخسرو شاهرخ باز نشده است

 ۱۱تيرماه  ۱۳۱۹كساني كه از خيابان كاخ در حوالي تقاطع سزاوار
ميگذشــتند پيكر مردي را ديدند كه در هم شكسته روي زمين
افتاده بود 2 .روز طول كشيد تا آنها فهميدند آن مرد ناشناس كسي
نيست جز ارباب كيخسرو شاهرخ.
هنوز بعد از ۸۰سال كسي نميداند ارباب كيخسرو شاهرخ چرا و
چطور آن روز در حاشيه خيابان كاخ افتاده بود .در گواهي فوتش
نوشتند ،مرگ در اثر تصادف؛ ماشيني كه ناغافل آمده بود به پيادهرو
و او را كشته و رفته بود .اما خيليها مرگ نماينده زرتشتيان مجلس
را حادثهاي ســاده تلقي نميكرده و نكردند و در همه اين سالها
معتقد بودند نماينده آزاديخواه مجلس شوراي ملي كشته شده
است .ارباب كيخسرو شاهرخ نماينده هفت دوره مجلس شوراي
ملي و عضو هيأت رئيســه ،بنيانگذار و رئيس انجمن زرتشــتيان

ايران و تهران ،بنيانگذار كتابخانه مجلس ،بنيانگذار شركت سهامي
تلفن ،پيشنهاددهنده ساخت يادمان و آرامگاه فردوسي بود .ارباب
كيخسرو در سالهاي پاياني عمرش مانند ارباب جمشيد و ارباب
بهمن گيو ورشكســت و حتي مجبور به فروش خانه شخصياش
شد ،اما نتوانســت از پس بدهي بر بيايد و مرگ باعث باقي ماندن
بدهيهايش شد .فرزندان ارباب كيخسرو فعاليتهاي سياسي بهرام
شاهرخ ،پسرش را كه سالها گوينده بخش فارسي راديو برلين بود
و عليه رضاشاه و بريتانيا صحبت ميكرد دليل مشكالتش ميدانند؛
مشكالتي كه نهايتا به مرگ مشكوكش منجر شد .به گفته پروين
شاهرخ ،دخترش ،او را در شب  ۱۰تير در مجلس عروسي دستگير
كردند و فردا صبح پيكرش در خيابان كاخ پيدا شد .حاال در تهران
تنها يك كوچه به نام ارباب كيخســرو شاهرخ است و يادگارهايي
كه بعد از ۸۰سال هنوز به ياد يكي از وطنپرستترين نمايندگان
مجلس ايران باقي مانده است.

يزدبارديگرصاحبگلبهارميشود

داستان دست به قلم شدن مهدي آذريزدي در باغ دلگشاي اهل كتاب

ندا زندي �������������������������������������������������������
«همين كه قفســهها پر از كتاب شــد ،كودكان
دبستاني كه از بازار ميگذشتند به هم خبر دادند
كه بچهها اينجا هم يك گلبهار باز شده» .گلبهاري
ديگر با نام «كتابفروشــي يزد» ،توســط آقارضا
سعيدي كه از شركاي نخستين كتابفروشي يزد
بود ،افتتاح شــده بود تا پاتوقي براي اهل مطالعه
و كتاب شــود و سائقي براي دســت به قلم شدن
مهدي آذريزدي .آذريزدي درباره اين كتابفروشي
ميگويد« :در ســال  1319يك كتابفروشي تازه
به وسيله آقارضا سعيدي كه از منســوبان (گلبهاريها) بود ،و قبال
يك كارگاه جوراببافي ماشيني دستي در سراي والي به راه انداخته
بود بهوجود آمد .ايشان دكاني را در سربااليي بازار خان اجاره كرد و
دومين كتابفروشي امروزي را كه قفسه و ميز و پيشخوان و ويترين
و اين چيزها داشت ،در يزد تأســيس كرد و مرا كه در ميان كارگران
كارگاه بافندگياش اهلتر ميشناخت ،به آنجا منتقل كرد .تابلو بزرگ
طراحي كرد و رنگ
آن را به نام كتابفروشي يزد با خط خوب خودش ّ
زدن آن را به من ياد داد .»...ديــري نپاييد كه آقارضا تصميم گرفت
براي انجام فعاليت نشر و چاپ به كرمان برود و به همين دليل تمام

موسيقی

ارباب كيخسرو كيانيان(كرمان)

چهكسياربابراكشت؟

فرزانه ابراهيمزاده ������������������������������������������������������������������

نشر

ارباب بهرام يگانگي(يزد -تهران)

امور را به آذريزدي سپرد و او كه آرزوهاي زيادي
در سر پرورانده بود شروع به كارهاي جديد كرد؛
«من هم خيلي شلوغ ميكردم ،آن قدر كتاب وارد
ميكردم كه محيط يزد ظرفيت آن را نداشــت و
بيشــتر چيزهايي بود كه خودم آرزوي ديدن آنها
را داشــتم و گويا مغازه مداخلي نداشــت .در اين
مدت چون ميديدم ناشران در تهران ،كتاب چاپ
ّ
ميكنند ،من هم هوس كردم به نام كتابفروشــي
يزد ،انتشارات داشته باشم ...از كاري كه ميكردم
خوشحال و از م ّوفقيتي كه داشتم شادمان بودم».
محمدعلي اسالمي ندوشــن كه يكي از مشتريان
پروپا قرص اين كتابفروشــي بود ،آنجا را باغي دلگشــا ميدانست و
از همصحبتي با آذر لــذت ميبرد .غالمعلي رئيــس يزدي صاحب
بزرگترين كتابخانه شخصي در يزد ،عبدالحسين آيتي مدير نمكدان
و نويسنده تاريخ يزد ،حاج شيخ محمود فرساد رئيس انجمن ادبي يزد،
دكتر محمود افشــار صاحب امتياز مجله آينده ،دكتر فرهاد آباداني
استاد دانشــگاه اصفهان و بســياري ديگر از سرشناسان و بزرگان و
اهل ادب و قلم يزد نيز مشتري كتابفروشي يزد بودند .چند سال بعد
آذريزدي قصد عزيمت به تهران را كرد و با رفتن او در حدود ســال
 1322شمسي كتابفروشي يزد براي هميشه بسته شد.

آغازكارمنديموسيقي

تاسيس راديو

حسين عصاران ���������������������������������������������������������������������������������������������
افتتاح راديو در چهارم ارديبهشــت ۱۳۱۹بيترديد مهمترين اتفاق و پرجلوهترين
گردشگاه براي انواع موســيقي در ايران محســوب ميشــود .اهميت اين ارتباط
دوسويه آنجايي شفافتر ميشود كه بدانيم  2ســال پيشتر از افتتاح راديو يكي از
كميسيونهاي سهگان ه «سازمان پرورش افكار» ،يعني كميسيون «موسيقي و راديو»
و به رياست غالمحسين مينباشيان متولي راهاندازي و تأسيس نخستين فرستنده
راديويي كشور بوده است.همچنان كه يكســال پيشتر از افتتاح راديو نيز مقدمات
شكلگيري اركســتر راديو از بهترين نوازندگان و خوانندگان دوران ،ورود قريب به
 ۳۰۰۰صفحه گرام از زبانهاي مختلف و همچنين شكلدهي به يك اركستر براي
اجراي موسيقي غربي ،در اين كميسيون پيشبيني شده بوده است.گويي برآوردهاي
اوليه چنان بوده كه راديو مهمترين رسانه براي انتشار موسيقي خواهد بود و موسيقي
نيز عاملي جذاب ،براي جلب نظر سليقههاي مختلف به راديو .با افزايش برد اين رسانه
در سراسر كشور عرص ه ترانهسازي (بهعنوان مهمترين مؤلفه و شاخ ه موسيقي) مطابق
ساليق تصويب و تبليغ شده راديو گسترش يافت و اينچنين كار ورزان ترانه را به دو
دسته «راديويي  /غير راديويي»و چه بسا «دولتي  /غيردولتي» تبديل كرد و...
اهمیت این ارتباط دوسویه آنجایی شفافترمیشــود که بدانیم دو سال پیشتر از
افتتاح این رسانه ،در کنار کمیســیون اختصاصی «رادیو» ،کمیسیون «موسیقی»
نیز سهم و نقش مشخصی در راهاندازی و تأسیس اولین فرستندهی رادیویی کشور
داشته است.

