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 از مدرسه مروي
تا   دل دانشگاه تهران

 کادر درمان
اولويت جهاني واکسن

 جهش توليد 
در کاالي بهداشتی

روسیهازروزگذشتهتزریقواکسن
راشــروعکرده،چینيهابهدومین
واکسنخودمجوزاستفادهاضطراري
دادهانــدوترامپبهدنبــالعرضه
واکسنقبلازانتخاباتآمریكاست

یکبــازرگانایرانــیدرچینبه
همشــهریمیگویدبهدلیل۴ماه
سختگیریشــدیداکنونزندگی
درچینتقریباعادیشــدهومردم
درخواستیبرایتزریقواکسنندارند
خبرنگارشبكهاناچاکیژاپندر
گفتوگوباهمشهریمیگویدمردم
ژاپنزندگیبهسبکجدیدپساز
کروناراپذیرفتهاندوعطشواکسن

دراینکشوروجودندارد

تولیدمحصوالتبهداشــتیدر
شرایطکروناچهتغییریکردهاست؟
زوجهایيکهدردورهکرونابهخانه

بخترفتندچهنصیبشانشد؟

دیدگاه
محمدرضا سرکار آراني ؛  استادپداگوژيدانشگاهناگویا،ژاپن

درشــرقدور،باورعموممربیان
ایناستکهکودکانبرايبهخاطر
سپردندرسهايریاضيیاعلوم
بهمدرسهنميآیند؛آنهابرايدیدار
بادوستانشانبهمدرسهميآیند؛
بنابراینهمههمتمربیاندرگام
نخســت،ایناســتکهمراقبپیوندهايدوســتي،همیاري،
همكاريوهمدليبینآنهاباشــــند.براساساینباوررایج،
فرصتهايیادگیريبهنحويسازماندهيميشوندکهکودك

درمدرسهوکالسدرستنهانباشد!
اینباورهمگانيدرشــرقدور،پایهفرهنگيارادهبازگشایي
مدارس،حتيدرشرایطناامنشیوعویروسکروناست.بهعالوه
پاسخروشناینپرسشاساسياستکهچراپناهبردنبهفضاي
مجازيضامنتمهیدفرصتهاياثربخشیادگیريکودکان
نیستوحضوردرشــبكههايبرخط)آنالین(نميتواندجاي
حضوردرمدرسهرابگیرد.بهزعمآنها،مدرســهجایياســت
کهبهکــودکانکمکميکندتادرتعاملبادیگرانجهانخود
رابســــازند،رویاهايبلندخودرابپرورانند،جســارتپیدا
کنندتابهدوردستهاچشــــمبدوزندوتحققآرزوهايخود
رادرارتباطبایكدیگروتمرینمهارتهايیادگیريمســتمر
)خودشكوفایي(جستوجوکنندوازاحساسخستگيخوشایند
ناشيازآنلذتببرند.شــایدباخواندناینعبارات،بالفاصله
باخودنجواکنیدکهکدامیکازماجهانخودراســاختهایم؟
کيبهمااجازهدادهاستجهانخودرابســازیم؟ماآیاجهاني
داریم؟آیادراینجهانکســيميتواندبهدیگريکمککندکه
جهانخودشرابســازد؟اگرفرصتساختنجهانيداشتهایم
آیاتصویريازآنداریم؟آیاجســــارتارائهکردنآنرابراي
دیگرانداشتهایم؟آیافرصتيبرايارائهآنیافتهایم؟اندیشهدر
اینپرسشها،نیازبهبازاندیشيپیشفرضهايذهنيوفرهنگي
دربارهآموزشمدرسهايرابیشترميکند.برايمثال،تادیروز
وقتيکودکيراباعصادرمعابرميدیدیم،بهفرزندانسالمخود
نگاهيدوبارهميکردیموبهشكرانهسالمتومصونیتآنها،دعا
ميکردیم.درعینحال،زیرلبميگفتیم:چهحیف،بیچارهاین
طفل،چهعذابيميکشه،آخي،بیچارهچهرنجيميبرهو...!اما

بهتدریجدربحرانهاميآموزیمکهوقتي
بهصحنــهمشــــابهيدرگذرگاههاي

روزانهبرميخوریم،چشمدرچشمکودکانخودباصدایيرسا
بگوییم:چهبااراده،خــودشراچهخوبمدیریتميکند.

من براي خاطر يارم  به مكتب مي روم!
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تراکتــوربــابرتــري3بــر2درفینال
جامحذفي،اســتقاللراشكستدادوورزش

قهرمــانایــنرقابتهــاشــد.فینال
جامحذفيفوتبالایرانپنجشنبهشــبگذشــتهدر
ورزشگاهامامرضا)ع(مشــهدبرگزارشدوبانتیجهاي
عجیــبوپــرگلهمراهبــود.فینــالپنجشــنبهبا
ردوبدلشدن5گل،یكيازپرگلترینفینالهايتاریخ
جامحذفــيبــودوازلحــاظموقعیتهــايگلزنيو
زیبایيهايفنيهماگرچهدرنیمهدوموقتهايزیادي
تلفشد،امادرزمانهایيکهبازيدرجریانبود،مصاف
زیبایيراشاهدبودیم.اســتقاللنیمهاولرادرکمال
ناباوريباشكست3برصفربهرختكنرفت.درانتقاداز
اینعملكردآبيپوشان،خیليهاازتاکتیکغلطفرهاد
مجیديویاحواشيموجوددراردوگاهآبيهاصحبت
ميکنند.امانهدرگیريهايدامنهدارفرهادبامدیران
تیمشونهتاکتیکهــاياودرنیمــهاولآنقدرمؤثر
نبودندکهاشــتباهاتفرديآبيهاوموقعیتشناسي
بازیكنانتراکتوردرنیمهاول.استقالل2گلاز3گلرا
بهوضوحروياشتباهدروازهبانشدریافتکردورويگل
دومهممغلوبنبوغوتیزهوشياشكاندژاگهشد.در
نیمهدومآبيهابهبازيبرگشــتنداماسواي2گليکه
قائديومطهريزدند،سایرموقعیتهابابدشانسياز
دسترفتوبازیكنانتراکتورهمسوايدقایقيکهبه
تلفکردنوقتگذشت،درسایردقایقفداکارانهدفاع

کردند.

اشكان؛ بهتريِن ميدان
آمارهايفنياینبازيدرســایتمرجعمتریكانشان
ميدهداستقاللموقعیتهايگلبیشتريایجادکرده
امادرنهایتتعدادشوتهايدرچارچوب2تیم۴-3و
بسیارنزدیکبودهاست.آبيها61درصداززمانبازي
توپرادراختیارداشتند،5۴0پاسبادقت78درصد
ارسالکردندواز12شــوتآنها۴شوتدرچارچوب
دروازهقرارگرفت.درمقابــل،تراکتوريها39درصد
مالكیتتوپداشتند،270پاس)دقیقانصفاستقالل(
بادقت7۴درصددادندواز6شوتيکهزدند3شوتدر
چارچوبدروازهقرارگرفت.بهترینبازیكناستقالل
ارســالنمطهريبودکهبهعنوانبازیكنجانشینبه
میدانآمدونمره7.89گرفت.بعدازاوهموریاغفوري
بانمره7.59ومهديقائديبا7.02بهترینبازیكنان
استقاللبودند.امابهترینبازیكنمیداناشكاندژاگه

بودکهیکگلزد،یکپــاسگلدادوبهنمره7.90
رســید.جالباینكهدراواخربازيوقتــيتراکتوربه
تعویضوتجدیدقوانیازداشت،مربیاناینتیمبهترین
بازیكنمیدانراازبازيبیرونکشــیدندومســعود
شــجاعيرادربازينگهداشتند.شجاعيبانمره6.31
دومینبازیكنضعیفتراکتوربود؛اوحتيازمحمدرضا
آزاديکهدرنیمهدومبهزمینآمــدو2۴دقیقهبعد
دوبارهتعویضشــدوازبازيبیرونرفتهمعملكرد

ضعیفتريداشت.

جشن هاي خياباني

هــوادارانتراکتورکــهازدومینقهرمانيتیمشــان
دررقابتهــايحذفــيحســابيخوشــحالبودند،
پنجشنبهشــببهخیابانهــاریختنــدودرروزهاي
کرونایيجشــنيتمامعیاربرگزارکردند.ویدئوهایي
کهدر2۴ســاعتگذشتهدرشــبكههاياجتماعيو
خبرگزاريهامنتشــرشده،نشــانميدهدنهتنهادر
تبریزودیگرشهرهايآذربایجانشرقي،بلكهدربیشتر
شــهرهايآذريزبانمثلزنجان،ارومیه،ســلماس،
ماکو،میاندوآبومشگینشــهروحتيدرشــهرهاي
غیرآذريزبانمثلتهرانهمجشنهایيبدونرعایت
فاصلهاجتماعيبرگزارشــدهاســت.البتهاینتمام
ماجرانبوده؛چراکهاستقبالپرشورازکاروانتراکتور
درفــرودگاهوپسازآنحضورپرتعــدادهواداراندر
ورزشــگاهبنیاندیزلبرايرونمایيازجام،نگرانيها
درخصوصباالرفتنآمارمبتالیانبــهکرونادرتبریز
راافزایشدادهاست.جالباینكهخودتراکتوریكياز
تیمهایيبودکهاعتقادداشتمسابقاتفوتبالبهدلیل

کرونابایدتعطیلشود!

جنجال در نيمه شب
درگیريبازیكناناســتقاللباهــواداراناینتیمدر
فرودگاهمهرآبادازجملهاتفاقــاتعجیببعدازفینال

بود.حواليساعت2بامداداستقالليهابهفرودگاهتهران
رسیدند؛درستزمانيکهچندهوادارعصبانيانتظار
بازیكناناینتیمراميکشیدند.بعضيازبازیكنانکه
خبرداشتندهوادارانبراياعتراضبهفرودگاهميآیند،
ازمجیديخواســتندباآنهاروبهرونشــودامافرهاد
مدعيميشــوداگرچندهزارنفرهمباشند،مشكلي
بابترویارویيباآنهاندارد.بهگفتهخبرنگارورزشــي
همشهريکهازنزدیکشــاهدماجرابوده،پسازاین
داستانحدود7یا8نفرازبازیكناندورمجیديحلقه
ميزنندوهمراهاوواردسالنخروجيميشوندتااوبا
هوادارانروبهرونشود؛هوادارانيکهبیشتربهعملكرد
مجیديوحسینياعتراضداشتندودربینآنهاچهره
آشنایيدیدهنميشد،نهدرتمریناتکسيآنهارادیده
بود،نهرويسكوها.دراینمیانبحثبینبازیكنانو
هوادارانبهدرگیريفیزیكيکشیدهميشودوفرشید
اسماعیليوعليکریميباهواداراندرگیرميشوند.در
ادامهمحمددانشگر،سیاوشیزدانيومیالدزکيپور
همبهکمکآنهاميروندتاجنجاليبزرگبهپاشــود.
اینطورکهگفتهميشــود،ایندرگیريهاتاپارکینگ
همادامهداشتهامادرنهایتباواسطهشدنرانندگان
تاکســي،بازیكنانوهوادارانتقریباپسازیکساعت
آتشبساعالمميکنند.مســافرانيکهدرپارکینگ
بودندبهخصوصزنان،ازایناتفاقوحشتکردهبودند.
ویدئوهايایندرگیريدرهماننیمهشــببهسرعت
درفضايمجازيمنتشرشدوصبحروزبعدباواکنش
استقالليهادررسانههايرســميهمراهبود.باشگاه
اســتقاللباانتشــاراطالعیهايکوتاهنوشت:»بامداد
روزجمعهوپسازبازگشــتتیمفوتبالاستقاللبه
تهران،برخيافرادمجهولالهویهبــاحضوردرمقابل
خروجيفرودگاهمهرآباداقدامبههتاکي،فحاشــيو
حملهبهبازیكنانواعضايکادرفنياســتقاللکردند
کهدرنهایتواکنشمجموعهتیماستقاللرابههمراه
داشت.باشگاهاستقاللبهاینوسیلهضمنابرازتأسف
بابتاتفاقرخدادهومحكومکردنرفتارآنعدهقلیل،
اعالمميکنددراینماجراازمنافعوحقوقمجموعه
اینتیمحمایتميکند.«بعضيهادرایناتفاقخود
باشــگاهرامقصرميدانند؛اینكهبرايبازگشــتتیم
برنامهریزينكردهبودند.بازیكنانبدوناســكورتاز
فرودگاهخارجشدند.باشگاهبرايبازگشتآنهااتوبوسي
درنظرنگرفتهبودوآنهاباتاکسيیاباماشینشخصياز

فرودگاهخارجشدند.

3اپیزودازداستانقهرمانيتیمفوتبالتراکتورکهپیامدشدعوايبازیكناناستقاللباهواداراندرمهرآباد
وجشندربسیاريازشهرهايآذريزبانبود

ادامه 
درصفحه17

ساده مثل سياه
دربارهسیاارمجانیهنرمندنامدار
ـآمریكاییکهچندروزپیش ایرانی

در81سالگیدرگذشت
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 10 نكته 
از مجلس 100 روزه

عزلتاجگردون،انتصاببذرپاش،
بــيانضباطيدرجلســهبــاوزیر
خارجهوســفراخیررئیسمجلس
بهخوزســتانازجملهیادگارهاي
مجلسدر100روزاخیربودهاست

2

تقلبدرمقابله
باآلودگيهوا

کاتالیســتهايتقلبــيبــا
یکسومقیمتدربازارایران
فروختهميشوندتامیلیونها
ایرانيقربانياینســودجویي

جدیدشوند

14

یادداشت
مجيد فراهاني؛  عضوشورايشهرتهران

طــرحبهرهبــرداريازفضاهاي
شــهري،پیادهروهاومعابرشهر
تهرانباهدفســاماندهياین
عرصههــايمهــماواخرســال
گذشتهمطرحشــد.بسیارياز
فضاهايهمگانيشهربهگونهاي
مورداســتفادهقرارميگیرنــدکهدرادامهمشــكالتيمثل
سدمعبر،تخریبکالبديومبلمانشهري،واردشدنخدشهبه
جلوهبصرياماکنعموميو...راسببميشوند.بههمینخاطر
برايرعایتحقوقشهروندياینچالشاساسيکالنشهرها
بایدساماندهيشود.استفادهبهینهوطبققانونازپیادهروها
وفضاهايهمگانيمهمترینمســئلهايمحســوبميشود
کهبرايحلاینچالــشبایدموردتوجهقــرارگیرد.طرح
بهرهبرداريازفضاهايشــهريوپیادهروهادرهمینراستا
تنظیمشدوبهشورايشهرآمد.درنهایتبرخيکارشناسان
بهاینطرحایراداتيواردکردندونتیجهآنشــدتاطرحبه
کمیســیونمعماريوشهرسازيشورايشــهرتهرانبراي
بررسيبیشترواصالحمواردارجاعدادهشود.دراینبیننكته
اصليکهازابتداموردتأکیدقرارگرفت،نبودهیچرویكردي
ازسويمدیریتشهريباهدفپیادهروفروشيبود؛برخالف
آنچهبرخياعالمميکردندشــهرداريبرمداردرآمدزایياز
پیادهروهانبودهونیســت.واقعیتچیزدیگريبودوحسن
رویكردازآنجهتمشخصشدکهکارشناسان،متخصصان،
استاداندانشگاه،برخيفعاالنسازمانهايمردمنهادوحتي
شورایاراندرجلساتمختلفيشــرکتکردندتاهمایرادات

استخراجشودوهماصالحاتصورتپذیرد.
هدفازبهرهبرداريصحیحازفضاهايهمگانيوپیادهروهاي
شــهر،افزایشنشــاطاجتماعيوایجادمنافــعاقتصاديو
درآمدپایداربرايشــهرداريتهرانوصدالبتهارائهخدمات
مجازازسوياصنافوکسبهبهشــهرونداناست.زمانيکه
پیادهروهادرتصرفواحدهايصنفيقــرارميگیردوافراد
سودجوبدونرعایتهیچضابطهايازآنبهرهبرداريوحقوق
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محصول سفر قاليباف به خوزستان؛ غم آب و نان
محمدباقر قاليباف در قامت رياست مجلس شعار نظارت ميداني را سرلوحه كار خود 
قرار داده اســت. او اين بار خود در مقام ناظر قرار گرفته و بيشتر ترجيح مي دهد از 
ابزارهاي نظارتي مجلس استفاده كند. ســفر او به استان خوزستان و حضورش در 
ميان مردم در يك ارزيابي كلي از مهم ترين مشكالت اين استان به ۲كليدواژه آب و 
اشتغال انجاميد. هر چند انتقاداتي نسبت به ماهيت سفرهاي استاني رئيس مجلس 
و موازي كاري آن با شرح وظايف دولت مطرح شد اما تيم رسانه اي و حلقه مشاوران و 
اطرافيان او مي گويند اين سفرها براي نظارت ميداني بر مشكالت مردم انجام مي گيرد. 
با اين حال حسام الدين آشنا، مشاور رئيس جمهور عصر ديروز در يك توييت انتقادي 
نوشت: يك تيم تبليغاتي اصطالح كارآمد و پركاربرد سفرنظارتي را برساخته  است، 
يك تيم تحقيقاتي نيز اصطالح تلخ و كمتر شناخته شده توريسم  فالكت را براي بيان 
كاركرد واقعي سفرهاي سياســي-تبليغاتي بازيگران عرصه محروميت به مناطق 

محروم، معرفي كرده است.
در عين حال قاليباف در آخرين بازديدهاي حضوري خود در مناطق محروم خوزستان 
ازجمله حصيرآباد اهواز گفت: امروز مهم ترين مشكل ما در كشور مشكل مديريتي 
و ضعف كارآمدي است وگرنه كشور ما از نظر امكانات و ظرفيت ها با وجود تحريم ها 
خيلي بهتر از آني مي توانست باشــد كه االن هست. با آقاي استاندار به چند روستا 
رفته بوديم و درحالي كه ۶ميليارد مترمكعب آب كنار آنها قرار دارد، ولي آب شرب 
ندارند، آب كشاورزي هم ندارند. اين ديگر نداشتن نيست، ندانستن و نتوانستن است.
قاليباف برنامه سفر متفاوتي نسبت به ساير مقامات در استان خوزستان داشت. حضور 

او بيش از آنكه معطوف به بازديد از پروژه هاي عمراني و طرح هاي در دست افتتاح يا 
تأسيسات نفتي و پتروشيمي خوزستان باشد، در جمع مردم شهرستان هاي اين استان 
گذشت. او بازديد از مناطق محروم ازجمله شهرستان انديكا و منطقه حصيرآباد اهواز 
را جايگزين بازديدهاي رسمي كرده بود. او در جمع مردم حصيرآباد تأكيد داشت: 
»به حضرت آقا گفتم ما به خطر مي زنيم و به اقصي نقاط كشور مي رويم تا نظارت ميداني 
كنيم.« در جمع مردم انديكا نيز مي گفت: »ما نماينده شما هم در مجلس هستيم. ما 
حتما در مجلس تكليف شرعي، انساني و اخالقي خودمان مي دانيم كه مقابل يكايك 
مردم پاسخگو باشيم و با صراحت هم مي گوييم اولويت ما مستضعفان و محرومان 
است.« در عين حال يك جمله او در پاسخ بسياري از مطالبات مردم فراواني داشت؛ 
»ما كارمان نظارت است. بعد هم اگر جايي اشكالي در قانونگذاري وجود دارد اصالح 
قانون مي كنيم.« رفت وآمدهايي كه با بالگرد انجام مي شد و بعد هم در اجتماع چند 
ده نفري منطقه صعب العبور انديكا حاضر شد و تأكيد كرد: »آن چيزي كه ما را آزار 
مي دهد، بي تصميمي، بدتصميمي و بالتكليفي است. اين حتي سرمايه هاي مادي و پول 
ما را هدر مي دهد.«  نظارت ميداني براي حل مشكالت راه اندازي پل ميانرود دزفول، 
مشكالت كلينيك تخصصي شهر شوشتر و كارخانه سيمان آرياي انديمشك مسائلي 
بودند كه قاليباف در حضور مديران دولتي استان پيگيري كرد. قاليباف در روز دوم 
سفر خود از ماهشهر، بهبهان، ايذه، دهدز و مسجدسليمان بازديد داشت. بازديد او از 
مسجدسليمان با هدف پيگيري مشكالت آب و فاضالب و منازل واقع در مناطق نشت 
نفت و گاز اين شهرستان بود. آبادان، خرمشهر و شادگان نيز ديگر شهرستان هاي 

هدف بازديد قاليباف در ابتداي اين سفر بودند.

ث
مك

وزير خارجه سوئيس در راه تهران
ايگنازيو كاسيس، وزير خارجه سوئيس در آستانه سفر به تهران با مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا رايزني كرده. در اين رابطه 
مورگان اورتاگوس، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در بيانيه اي اعالم كرد: پمپئو از كاسيس به خاطر نقش مداوم سازنده به عنوان 
حافظ منافع مان در ايران و كمك به محافظت و بازگرداني شهروندان آمريكايي كه به گونه اي نادرست در ايران زنداني شده اند، 
تشكر كرد. عالوه بر اين، طبق پيامي كه وزير امور خارجه سوئيس در صفحه توييترش منتشر كرده است، آنها همچنين درباره 
كانال تبادل كاالهاي بشردوستانه به ايران نيز صحبت كرده اند. سوئيس در ماه هاي اخير در تالش بود با راه اندازي يك كانال مالي 
براي نقل و انتقال دارو به ايران فعاليت كند؛ تحركي كه در يك مرحله با سروصداي زياد از طرف سوئيسي ها به ارسال چند كارتن 
داروي ضد سرطان انجاميد. ظريف پيش از اين يك بار در اسفند۹۷ به علت بي اطالعي از سفر رئيس جمهور سوريه به ايران استعفا 
داده بود كه حسن روحاني، رئيس جمهور در آن زمان استعفاي وزير را نپذيرفت اما در مرتبه دوم در مرداد سال گذشته ظريف 
آمادگي براي استعفاي خود را نه به رئيس جمهور بلكه به رهبر معظم انقالب اعالم كرد، علت هم پخش يك سريال به نام گاندو بود. 
در آن زمان سيدعباس موسوي، سخنگوي وقت وزارت خارجه گفته بود: ظريف در اين نامه از تخريبي كه عليه او و وزارت خارجه 
ايران صورت گرفته شكايت كرده است و اعالم كرده كه اگر آنچه در اين سريال از وزارت خارجه و شخص وزير ترسيم شده، درست 
است، پس باقي ماندن او در سمت وزير خارجه از نظر شرعي جايز نخواهد بود اما رهبري در پاسخ به اين نامه تأكيد كردند كه مطلقا 

راضي نيستند اهانتي به وزير خارجه ايران صورت بگيرد.

ث
مك

هفتم خرداد ماه یعني قریب به 100 روز 
قبل بود كه مجلس یازدهمي ها نخستين مجلس

نشست خود را در بهارستان برگزار كردند، 
مقامات آمدند، سخنراني ها انجام شد و منتخبان، سوگند 
نمایندگي خوردند كه در ایفــاي وظایف وكالت ملت از 

اصول قانون اساسي كوتاه نخواهند آمد.
تعدد و پرشماري گعده هاي نمایندگان كه در همان روز 
افتتاحيه مجلس به چشم مي آمد، خبر از سهم خواهي 

جدي 3  طيف اصولگراي حاضر در بهارستان مي داد. 
ثمره آن دهم خرداد ماه مشخص شــد و به واسطه آن 
محمدباقر قاليباف بر ریاســت مجلس یازدهم تكيه زد 
و سبب شد قاليباف بعد از آیت اهلل هاشمي رفسنجاني، 
مهدي كروبي، علي اكبر ناطق نوري، غالمعلي حداد عادل 
و علي الریجاني، ششمين رئيس مجلس در ادوار 11گانه 
مجلس شود. در آن ســوي ميدان اما احمدي نژادي ها 
با گرفتن كرســي نایب رئيســي هوشمندي شان را به 
رخ كشــيدند و پایداري ها با تصاحب اكثر كرسي هاي 
هيأت رئيســه، قدرت نفوذشان در بهارســتان را اعالم 
كردند. مجلس یازدهــم با این تركيــب نقش آفریني 
خواهد كرد؛ یعني قاليبــاف در نماي بيرونــي امور را 
نظم مي دهد و ریاست مي كند، احمدي نژادي ها سهم 
اندكشان را در تركيب مجلس هوشمندانه خرج مي كند 

و برنامه ریزي شده به سمت اهدافشان قدم بر مي دارند.
 پایداري ها اما فریادشــان بر مجلس غالب شده و اگر به 
همين منوال پيش بروند خروجي مجلس را به نام خواهند 
زد؛ چرا كه پرشماري كرســي ها را به بزرگي صندلي ها 
ترجيح داده اند. مجلس یازدهم كه به نخستين مجلس 
گام دوم انقالب شهره شده است طي 100روز گذشته 
اقدامات ریزو درشتي در كارنامه اش داشته كه مي توان 

آنها را در 10 محور زیر خالصه كرد.

1  سوداي مجلس يازدهمي ها 
نخســتين نطق محمدباقر قاليبــاف در راس مجلس 
یازدهم را مي توان مانيفســت آن دانست و پيش بيني 
كرد كه نخســتين مجلس گام دوم انقالب چه سودایي 
در ســر مي پروراند. چنانچه او در نخستين نطق پيش 
از دستورش به تشریح بایدها و شــایدهاي پيش روي 
نمایندگان پرداخت و از آنچه مجلس جدید به دنبال آن 
است سخن راند. تالش براي احياي تقویت سبك زندگي 
اسالمي، تمدن سازي  از انقالب اســالمي و استمرار راه 
مقاومت مهم ترین كليد واژه هاي سياســي بودند كه در 
نطق قاليباف به عنوان رئيس مجلــس گام دوم انقالب 
خودنمایي مي كردند، به ویژه اینكه او در جایگاه رئيس 
یك قوه و از تریبون رســمي بهارســتان از تقویت خط 
مقاومت صحبت كرد و نام فلســطين، حزب اهلل لبنان، 
گروه هاي مقاومت، حماس، جهاد اسالمي و مردم مظلوم 
یمن را یكي بعد از دیگري برشمرد و اعالم كرد كه مجلس 
آماده همكاري با آنان است. او در جاي دیگر از نطقش نيز 
تأكيد كرد كه مقابله مقتدرانه در برابر دشمن خارجي 
به ویژه آمریكا و رژیم صهيونيســتي جزو اصول اساسي 

مجلس یازدهم است.

۲  كميسيون بندي هاي پرمناقشه 
مجلس داراي 14كميسيون تخصصي است كه به عنوان 
بازوان كارشناسي و تحقيق گر مجلس در حوزه نظارتي 
نمایندگان ، احضار وزرا ، بازدید از ســازمان ها، مراكز و 
دیگر حوزه هایي كه تشخيص دهند فعاليت مي كنند. 
از ميان كميسيون هاي مجلس برخي به دليل حيطه در 
اختيار، قدرت مانور بيشتري دارند. اعمال نفوذ اعضاي 
هيأت رئيسه در تركيب كميسيون هاي تخصصي مجلس 
اتهامي بود كه برخي نماینــدگان منتقد مطرح كردند 
و حتي ســبب به جریان افتادن استيضاح هيأت رئيسه 
شد؛ بحثي پر مناقشه كه همچنان هر از چند گاهي داغ 

مي شود و بعد فروكش مي كند.

3  عزل تاجگردون 
3 روز بعد از آغاز رســمي فعاليت مجلس و بعد از پایان 
كشمكش ها بر ســر انتخابات هيأت رئيسه باید تكليف 
اعتبارنامه نمایندگان مشخص مي شــد اما همين امر 
آغازگر كشمكشي جدید بود كه حداقل در 20 سال اخير 
بي سابقه بود. 10 خرداد روح اهلل نجابت، نماینده شيراز 
در تویيتي از نامه اعتراضش بــه اعتبارنامه »غالمرضا 
تاجگردون« به علــت رانت خواري خبــر داد و عليرضا 
زاكاني و 7 نماینده دیگر هم آن را امضا كردند؛ امضا هایي 
كه در نهایت در 18تيرماه منجر به بركناري تاجگردون 
از كرسي نمایندگي اش شد و نمایندگان در همين راستا 
شعار فسادســتيزي و انقالبيگري شــان را پررنگ تر و 

پر شمار تر سر دادند.

4  مدارا با بذرپاش
 همين نماینــدگان امــا 2هفتــه بعــداز فریادهاي 
فسادستيزي شان به رغم همه حواشي مطرح شده عليه 
مهرداد بذرپاش او را بر مسند ریاست دیوان نشاندند و بر 
اعتراض هایي كه به این انتخاب شد چشم بستند. نشستن 
بذرپاش در مقام هشتمين رئيس دیوان محاسبات به رغم 
اعتراضات مطرح شده عليه اش سبب ابراز نااميدي برخي 
از حاميان مجلــس یازدهم از عنــوان انقالبيگري این 
مجلس شــد و جمعي از اصولگرایان فعال در تویيتر در 
واكنش به بي توجهي رئيس مجلس به نقدهاي مطرح 
شده، اعالم كردند كه از رویه مجلسي كه قرار بود انقالبي 
باشد دلسرد شده اند. مهرداد بذرپاش را بعد از محمدرضا 
رحيمي باید جنجالي ترین رئيس دیوان محاسبات بعد از 
انقالب ناميد؛ با این تفاوت كه اولي بعد از انتخاب شدنش 
به واسطه تملق هایش از دولت احمدي نژاد جنجال آفرین 
شد و جمعي از مجلســي ها خواهان عزل او شدند ولي 

مجلس پشت دومي در آمد و حمایتش كرد.

5  مانور هاي نمايشي 
اگرچه مجلس یازدهم با شعار نخستين مجلس گام دوم 
انقالب و یا مجلس انقالبي بر سر كار آمده، اما آنچه از روند 
فعاليت هاي شخصي نمایندگان به بيرون بازتاب مي یابد، 
فهرســتي از طرح و اظهارنظرهاي عجيب و حاشيه ساز 
اســت و مدافعان مجلس را نيز در دفاع از آن به زحمت 

انداخته است.
ختم روزانه قرآن در نشست هاي علني مجلس، ازدواج 
اجباري براي افراد باالي 28ســال، تغيير نام فرودگاه 
مهر آباد به فرودگاه شهيدســپهبد سليماني، نامگذاري 
مجلس یازدهم به دوره ســردار ســليماني، نامگذاري 
خياباني به نام جورج فلوید كه مرگ او سبب اعتراضاتي 
در آمریكا شده، یا تدوین طرحي براي افزایش جمعيت 
كشور و... مشــتي نمونه خروار از طرح هاي پيشنهادي 
برخي نمایندگان مجلس جدید اســت؛ طرح هایي كه 

برخي از آنها از حد پيشنهاد نمایندگان فراتر نرفتند.

۶  سرگرداني اكثريت البه الي سهم خواهي ها 
تركيب هيأت رئيســه و چند و چون حضور چهره هاي 
شناخته شــده اصولگرایان در ســكانداري فراكسيون 
اكثریت مجلس به محل مناقشه و رودررویي نمایندگان 
بدل شــده و یكدســتي این طيف را به انشقاق تهدید 
مي كند. مجلــس یازدهم تا بــه امروز شــاهد ظهور 
19فراكسيون بوده اســت كه از این جمع 2فراكسيون 
آن - انقــالب اســالمي و گام دوم - تنهــا پرچمداران 
سياسي بهارستان هستند. فراكسيون انقالب اسالمي 
با 240عضو در برابر فراكسيون چهل و چند نفري »گام 
دومي ها« اكثریت مجلس را در اختيار دارد. فراكسيوني 
كه حاصل رایزني ها و تعامالتش، بركرســي ریاســت 
نشاندن محمدباقر قاليباف با 166رأي از تعداد 240رأي 
ارائه شــده بود و االن هم تنها گزینه ریاستش قاليباف 
اســت كه به عنوان كاندیداي بي رقيب مدعي ریاست 
آن شده است؛  درســت مانند روند ریاستش بر مجلس. 
برخالف این روند اما خروجي انتخابات پرحاشيه شوراي 
مركزي فراكسيون انقالب اســالمي كه اعالم نتایج آن 
قریب به 13روز طول كشيد وراي این انتظار را عيان كرد 
و مشخص شد به دور از توافق اوليه، طيف هاي سياسي 
راه یافته به بهارســتان در پي افزون كردن قدرتشان در 
لواي تصميمات فراكسيون هستند؛ قدرت نمایي اي كه 
یاران قاليباف را از گردونه عضویت در شــوراي مركزي 
به حاشيه راند؛ چنان كه حتي عليرضا زاكاني كه ریاست 
موقت فراكسيون را بر عهده داشت و انتخابات را برگزار 

كرد از ورود به شوراي مركزي بازماند. هسته قدرت در 
فراكســيون اكثریت مجلس در اختيار 2طيف پایداري 
و یاران دولت بهار كه هم گعده اي هاي 10ســال پيش 

محسوب مي شوند قرار گرفت.

۷  سايه انتخابات 1400بر موضع گيري ها 
اگرچه نشستن قاليباف بر كرسي ریاست مجلس زمزمه 
خيز او براي كاندیداتوري در انتخابات 1400را پررنگ تر 
كرد و سفرهاي اســتاني اخيرش نيز به سوداي او براي 
دست یافتن به این رؤیاي دو دهه اي اش تعبير شده است 
اما رسيدن به پاستور خواسته مشترك 3 طيف اصولگراي 
حاضر در مجلس است كه بر سر آن زیر پوستي با یكدیگر 
در چالشند. نخستين جدال آنها در این مسير رسيدن 
به كرسي ریاست دیوان محاسبات بود كه به پایداري ها 
رسيد و مهرداد بذرپاش بر این مســند تكيه زد. دست 
باز دیوان محاســبات در مواجهه و عيان كردن حساب 
و كتاب دولت روحاني در مقام یك نهاد رسمي نظارتي، 
قدرت نفوذ و تأثير گذاري فوق العاده اي در سال منتهي 
به سيزدهمين دوره انتخابات ریاست جمهوري خواهد 
داشــت این كرســي را به برگ برنده اي براي مدعيان 

انتخابات 1400بدل كرده بود.

8  مجلسي گرفتار با تنگناي اقتصادي 
درحالي كه از مجلس یازدهم انتظار مي رفت حداقل در 
راستاي شعارهاي اقتصادي اش ميدان دار دشواري هاي 
معيشتي مردم شود و به زعم خود بهارستان نشينان در 
ســاماندهي اقتصاد، انقالبي عمل كنند، اما سوداي كار 
انقالبي این مجلس به یك نشست غيرعلني با مسئوالن 
اقتصادي تقليــل یافت و تا اینجــاي كار عمال مجلس 
یازدهم در حوزه شعار اساســي خود یعني ساماندهي 

اقتصاد محصولي نداشته است.

۹  مجلس بي انضباط 
هشتم تيرماه و یك ماه بعد از اســتقرار مجلس یازدهم 
بود كه سبك ميزباني نمایندگان از سكاندار دیپلماسي 
كشور كار دســت نمایندگان داد و سبب شد نخستين 
ميزباني مجلس یازدهــم از وزیــر امورخارجه بازتاب 
وسيعي در بيرون مجلس داشته باشد. ماجرا از این قرار 
بود كه نمایندگان تازه كار مجلس، محمدجواد ظریف را 
خواسته بودند تا در جلســه علني مجلس درباره حوزه 
عملكرد خود گزارش بدهد، اما در بحبوحه بحث جمعي 
از نمایندگان با غوغاسازي و هياهو نظم جلسه را به هم 
ریختند و جمعي دیگر از تریبــون مجلس عليه ظریف 
فریاد زدند و او را دروغگو، خائن و ذليل  خواندند. در آن 
نشست كمتر كسي در مجلس شنونده سخنان ظریف 
بود. برخالف تندي هاي نمایندگان، ظریف اما عنان از كف 
نداد و ایستاد و با صبوري گفت: »از انتقادها و تندي هاي 
شما تشكر مي كنم، اما بدانيد كه همه ما در یك كشتي 

نشسته ایم و با هم هستيم.«

10  آب رفتن سهم زنان در مجلس يازدهم 
اگرچه شمار زنان نسبت به مجلس دهم كاهش نداشت 
و 17زن در بهارســتان حضــور دارند اما ســهم آنها از 
كرسي هاي هيأت رئيسه كميسيون ها آب رفته است.از 
17زن راه یافته به مجلس یازدهم فاطمه رهبر، نماینده 
تهران بر اثر ابتال به كرونا جان خود را از دست داد و حاال 
شــمار زنان این مجلس به عدد 16رسيده است. سهم 
زنان این دوره خانه ملت از 12كرسي هيأت رئيسه صفر 
بوده و از 84كرسي هيأت رئيسه كميسيون ها 4كرسي 

را به دست آورده اند.

خبر اســتعفاي ظریف در 
3ســال اخير 3 بار منتشر ديپلماسي

شده است، 2مرتبه ظریف تا 
پاي كناره گيري هم پيــش رفت كه در 
واپسين مرتبه اگرچه در جلسات هيأت 
دولت شركت نمي كرد اما به طور عادي به 
رتق و فتق امور وزارتخانه مشــغول بوده 
اســت.  محمدجواد ظریف، وزیر خارجه 
معموال در جلسه هيأت دولت در كنار وزیر 
اطالعات مي نشست اما از روز 22مرداد به 
بعد تصاویري كه از جلسات هيأت دولت به 

بيرون مخابره شد اثري از ظریف نبود.
تصاویر آخرین جلســه هيأت دولت در 
روز 22مرداد نشــان مي دهد كه ظریف 
در آن جلســه دقایقي صحبت كرده اما 
اینكه در جلسه چه شنيده و چه گذشته 
كه باعث شده از آن پس در 4جلسه دیگر 
پياپي حتي در جلســه هيــأت دولت در 
حضور ویدئوكنفرانسي رهبر انقالب هم 
شركت نكند همان ابهامي است كه باعث 
شده شائبه استعفاي سه باره او در محافل 

منتشر شود.
با این حال زماني كــه خبرنگاران از علت 
غيبت وزیــر خارجه در جلســات هيأت 
دولت از ســعيد خطيب زاده سخنگوي 
وزارت خارجه ســؤال كردند، او به گفتن 
این جمله بسنده كرد كه ظریف به صورت 
شبانه روزي در حال فعاليت است؛ عبارتي 
كه چند روز بعد بــا ادبياتي دیگر از طرف 

خود وزیر خارجه هم تكرار شد.
او دربــاره غيبت در نشســت هاي هيأت 
دولت اظهار داشت: در شرایطي كه رژیم 
ترامپ و صهيونيست ها تمامي تالش خود 
را براي فشار اقتصادي، سياسي و امنيتي 
بر جمهوري اسالمي ایران بسيج كرده اند، 
بنده و همكارانم در وزارت امور خارجه و 
نمایندگي هاي جمهوري اســالمي ایران 
به صورت شــبانه روزي تمام وقت خود را 
براي ناكام كردن این تالش ها اختصاص 
داده ایم و از هيچ اقدامي براي سربلندي 

كشور و برافراشته ماندن پرچم پرافتخار 
جمهوري اسالمي بر فراز سفارتخانه هاي 
ایران در سراسر جهان كوتاهي نكرده ایم، 
بلكه با دیپلماسي فعال و مبتكرانه حتي 
در شــوراي امنيت ملل متحد این پرچم 
مقــدس را همچون خاري در چشــمان 

آمریكا و اذنابش نشانده ایم.
وي در این اظهارنظر كــه بدون توضيح 
درباره علت غيبتش به طور ضمني تكذیب 
استعفایش بود، ادامه داد: در این راه سخت 
اما پرافتخار اگرچه ابزار مناسب و متناسب 
نياز است اما هيچ وقفه و كم كاري نخواهيم 
داشــت و براي تامين منافــع ملي از هر 

كوششي فروگذار نخواهيم كرد.

جنگ توييتري در روزهاي استعفا؟ 
ظریف از 22مرداد كه آخرین بار در جلسه 
هيأت دولت مشــاهده شــد البته بيكار 
ننشســته و عالوه بر انتشار 22تویيت در 
تویيتر در نشســت هاي مختلفي حضور 
داشته اســت؛ ازجمله نشست با مدیران 
رسانه ها، حضور در یك برنامه تلویزیوني، 
شــركت در تودیع و معارفه ســخنگوي 
وزارت خارجه. رایزني هاي دیپلماتيك هم 

در این مدت برقرار بوده؛ از سفر به لبنان 
بحران زده تا ميزبانــي از مدیركل آژانس 
بين المللــي انرژي اتمــي و گفت وگوي 
تلفني با همتایان افغانستاني، فرانسوي، 
فلسطيني و آخرین آن هم تماس تلفني 
با همتاي پاكستاني بود كه ازقضا در اوج 
اخبار مربوط به اســتعفاي او انجام شد. 
ظریف روز دوشنبه هم قرار است در تهران 

ميزبان وزیر خارجه سوئيس باشد، سفري 
كه از ابعاد مختلف حائز اهميت است؛ در 
درجه نخست سوئيس حافظ منافع آمریكا 
در ایــران و اصلي ترین كانال دیپلماتيك 
بــراي نقل و انتقــال پيام بيــن تهران و 
واشنگتن به شمار مي رود كه در 6ماه اخير 
در 2پرونده مهم تبادل زندانيان بين ایران 

و آمریكا نقش آفریني داشته است.

روایت همشهري از فعاليت هاي متراكم ظریف در روزهایي كه شایعه استعفاي او منتشر شده است

سفر به لبنان، ميزباني از مدیركل آژانس بين المللي انرژي اتمي و گفت وگوهاي تلفني با وزیران خارجه فرانسه 
افغانستان و پاكستان از برنامه هاي ظریف در روزهایي بوده كه مخالفانش گفته اند در آن روزها استعفا داده بود

عزل تاجگردون،  انتصاب بذرپاش، بي انضباطي در جلسه با وزیر خارجه و سفر اخير رئيس مجلس به 
خوزستان ازجمله یادگارهاي مجلس در 100 روز اخير بوده است

10 نكته از مجلس 100 روزهچراغ روشن تالش در شب هاي شايعه
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توجه به حقوق همه ذي نفعان شهر 
   محمد ساالري، رئيس كميسيون شهرسازي و معماري

 ساماندهي پياده رو هاي شــهر به عنوان اولويتي 
جدي در اين دوره از مديريت شهري مطرح شده 
است. با اين حال، اليحه ارسالي شهرداري تهران 
مبني بر »طرح بهره برداري از پياده رو ها« يكسري 
ايراداتي دارد. بر همين اساس، اليحه شهرداري 
به كميسيون هاي شهرسازي و معماري و برنامه و 
بودجه به عنوان كميسيون هاي اصلي بررسي كننده 
اين اليحه ارجاع شــد. پس از تشكيل جلسات 
هم انديشي با فعاالن و متخصصان شهري، بررسي 
گزارش مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران و 

نتايج مطالعات شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران و نگاهي به تجارب خارجي 
و داخلي، ايرادات اساســي اليحه را در 13محور به رياست شوراي شهراعالم كرديم و 
خواستار اصالح و بازبيني اين اليحه و ارسال دوباره به شوراي شهر تهران شديم. بنابراين 
قرار است اصالحات مورد نظر توسط كميسيون هاي تخصصي نهايي شود و براي تصويب 
به صحن شورا برود.برخي از ايرادات كميسيون شهرسازي به شرح زير است و در اليحه 
اصالح شده اين موارد لحاظ مي شود. نبود بانك اطالعاتي جامع از پياده روهاي پايتخت 
و فقدان طرح جامع ساماندهي پياده راه ها و پياده روهاي شهر يكي از نقاط ضعفي بود كه 
در روند اجراي اليحه به چشم مي خورد. اين فضاها در مقياس همه شهر عمل كرده و بايد 
پذيراي گروه هاي مختلفي از شهروندان باشند. با توجه به اينكه سبك زندگي و خواسته 
مردم در نقاط مختلف پايتخت متفاوت اســت بنابراين مطالعات و امكان سنجي بايد 
متناسب با ويژگي هر زون باشد. از اين رو الزم است تهيه اليحه ساماندهي پياده روهاي 

پايتخت با رويكردي جامع نگر مورد توجه قرار گيرد.
موضوع ديگر اينكه اليحه جديد بايد به گونه اي تدوين شود كه در مورد چندين موضوع 
مرتبط باهم كه اكنون به صورت جداگانه و جزيره اي به آنها پرداخته شــده به شكلي 
يكپارچه تصميم گيري شود. ازاين رو، توجه به موضوعاتي همچون مسئله دستفروشان، 
مشاغل سيار و بي كانون، سيما و منظر شهري، نشاط اجتماعي و فضاهاي عمومي، رابطه 
اصناف و پياده روها، مناسب ســازي پياده راه ها براي افراد دچار معلوليت، سالمندان و 
كودكان و... بايد با رويكرد TOD و در چارچوب مفهومي آن به يكديگر متصل شــده 

باشند و درنهايت در اليحه جديد پيش بيني شوند.
در اليحه ارسالي شهرداري تهران، با متمركز كردن موضوع در شركت ساماندهي صنايع 
و مشاغل شــهر تهران، بيم يكجانبه نگري و بي توجهي به موضوعات كيفي و زيبايي 
شناختي در پياده رو ها تشديد شده است. درحالي كه اين اليحه بايد در راستاي جريان 
غالب با تاكيد بر كار كارشناســي و تخصصي در فرايندهاي اداره شهر در دوره پنجم 
مديريت شهري، رويكرد گســترش كمي و كيفي فضاهاي عمومي و پياده و مشاركت 
دادن ذينفعان در برنامه ريزي ها تهيه شــود. ضمن اينكه نبايد از توجه به حوزه هاي 
 شهرسازي، اجتماعي-فرهنگي و اقتصادي در آن غفلت كرد؛ نگاه تك بعدي مبتني بر 
درآمدزايي براي شهرداري به آن، موضوع مهمي است كه بايد در بازنگري به آن توجه 

شود.
از سوي ديگر، شــرط مهم موفقيت طرح ها و برنامه هاي شــهري درنظر گرفتن همه 
ذينفعان است. پياده راه هاي تهران محل كسب درآمد تعداد زيادي دستفروشان است 
كه در شرايط دشوار اقتصادي كنوني راه جايگزيني براي امرار معاش ندارند. بنابراين 
تنها ايجاد حق قانوني براي كسبه براي در اختيار گرفتن بخشي از پياده راه بدون درنظر 
گرفتن دستفروشان و ساماندهي آنان زمينه را براي تشديد تضاد منافع و درگيري ميان 

كسبه مغازه دار و دستفروشان فراهم مي كند.
همچنين در فرايند بازنگري، با اختصاص 30درصد از درآمد حاصله از اجراي اليحه به 
شركت ساماندهي صنايع و مشــاغل، مخالفت و به جاي آن پيشنهاد كرديم كه درصد 
معيني از درآمد حاصله، با هدف تقويت سرمايه اجتماعي و استمرار كيفي پياده روهاي 
مشمول اين اليحه، به حساب شــهرداري هاي مناطق مشمول اين اليحه واريز و صرف 

بهسازي، تجهيز، مناسب سازي و ارتقاي كيفيت كالبدي پياده روها شود.

ث
مك

الیحه بهره برداري از پياده روهاي 
شــهر تهران كه اســفند سال گزارش

گذشته سر زبان ها افتاد و اواخر 
فروردین امسال به شــورا آمد، از همان ابتدا 
انتقــاد برخــي كارشناســان را برانگيخت و 

مخالفاني  پيدا كرد. 
ایــن الیحه همــان موقع نتوانســت اعضاي 
شوراي شهر را با خود همراه كند و در نهایت 
پس از اعالم وصول در پارلمان شهري تهران 
براي بررسي بيشــتر به كميسيون تخصصي 
ارجاع شد. حاال باگذشــت 4ماه، كميسيون 
شهرســازي و معماري شوراي شــهر تهران 
پس از بررسي هاي كارشناســي و تبادل نظر 
با كارشناســان و صاحب نظران، 13ابهام را بر 
آن وارد دانسته و پيشنهاداتي را براي اصالح 
الیحه ارائه كرده است. به این ترتيب، الیحه اي 
كه شهرداري تهران به شورا فرستاده بود، قرار 
است با چكش كاري پارلمان شهري تهران  و 
البته نظركارشناسان وارد گام نهایي شده و به 

زودي به صحن شورا بياید.
آنطور كه محمد ســاالري، رئيس كميسيون 
شهرســازي و معماري شوراي شــهر تهران 
در بند6 ایــرادات الیحه بــر آن تأكيد كرده، 
پيش نياز نهایي شدن الیحه شهرداري، اجراي 
مصوبه شــورا درباره »ســاماندهي مشاغل 
سيار و بي كانون در شهر تهران« است. طبق 
مصوبه 27دي ماه97 شورا ابتدا مي بایست دو 
دستورالعمل جامع »ساماندهي دستفروشي« 
و »ساماندهي مشاغل سيار موتوري« در شهر 
تهران تهيه و تصویب شــود تا اجراي الیحه 
شهرداري درباره بهره برداري از پياده روها روي 
غلطك بيفتد و وارد فاز اجرایي شــود. ضمن 
اینكه شورا در مصوبه اش، شهرداري را مكلف 
كرده است تا الیحه »تعيين نرخ بهاي خدمات 
فعاليت مشاغل سيار و بي كانون شهر تهران« 
را به تفكيــك منطقه، ناحيــه و محله تهيه و 
براي تصویب به شوراي شهر تهران ارائه كند. 
موضوعي كه با گذشت 20ماه هنوز گزارشي 

درباره آن به شورا نيامده است.

پيش نياز هاي اجراي اليحه
با اینكه ایرادات كميسيون تخصصي شوراي 
شــهر به الیحه اي كه قرار است پياده روهاي 
شهر را ســاماندهي كند، تنها به این موضوع 
محدود نمي شود و 12مورد دیگر هم متوجه 
الیحه اســت، اما عــالوه بر ســاالري رئيس 
كميسيون شهرسازي شــوراي شهر تهران، 
كارشناسان شــهري هم معتقدند كه الیحه 
بهره بــرداري از پياده روهاي شــهر پيش از 
اصالح و ارجاع به شــورا پيش نياز دیگري هم 

مي خواهد.
محمدكریم آسایش، كنشــگر شهري و عضو 

سمن حق بر شهر باهمستان درباره ایراداتي 
كه شوراي شهر درباره این الیحه گرفته است، 
مي گوید: »ایــن الیحه پيش از ایــن به ابعاد 
مختلف زیست پياده  چندان توجه نكرده بود؛ 
چه از جنبه كالبدي و شهرسازي و بحث هاي 
دسترسي پذیري و مناسب سازي  و چه به لحاظ 
كاركردي و ذینفعــان مختلفي كه از پياده رو 
اســتفاده مي كنند. درواقع معتقدم كه وزنه 
توجه بــه جنبه هاي درآمدزایــي این الیحه 
ســنگين تر از دیگر جوانب آن بوده است، از 
این رو بــه كارگيري پيشــنهادات اصالحي 
كميسيون شهرسازي در نهایت الیحه منسجم 

و مناسبي را روانه شورا مي كند.«
این كنشگر شهري در گفت وگو با همشهري،  

با بيــان اینكه خوشــبختانه مــوارد مد نظر 
ما و كارشناســان در طرح مــورد توجه قرار 
گرفته، افزود: »بر این اساس، ابعاد كالبدي و 
شهرسازي الیحه  پيشين كم توجه به ضوابط 
مشخصي درخصوص تامين حقوق پياده بود. 
همچنين به لحاظ منظر و زیباسازي ضوابط 
معيني در آن دیده نمي شــد و از نظر حقوقي 
بخش هاي مختلفي كه از پياده روها استفاده 
مي كنند، این الیحه مغایر با مصوبه شورا بود. 
شوراي شهر در سال97 ســاماندهي مشاغل 
سيار و بي كانون را مصوب كرد و اگر قرار است 
در این مصوبه، دستفروشــان حقي داشــته 

باشند، باید طبق دستورالعمل ها باشد.«
آســایش درباره یكي از ایرادات الیحه گفت: 

»بحث دیگــري كــه در این زمينــه مطرح 
مي شــود، این است كه الیحه شــهرداري به 
اصناف خاصي مربــوط و نشــاط اجتماعي 
به عنوان هــدف اصلي، به اصنــاف مرتبط با 
خــوردن و آشــاميدن تعریــف شــده بود. 
درحالي كه خوردن و آشــاميدن تنها یكي از 

جنبه هایي است كه باید به آن توجه شود.«

اصــالح اليحــه براســاس مدل هاي 
سنجش پذيري پياده 

عضو ســمن حق بر شهر باهمســتان، طرح 
سنجش پذیري پياده را یكي از پيش نيازهاي 
اجراي الیحــه بهره بــرداري از پياده روهاي 
شهر عنوان كرد و افزود: »این الیحه نيازمند 
بازنگري، براساس سنجش پياده پذیري شهر 

و اصول و مدل هاي آن است.«
او درباره یكي از ابهاماتي كه از سوي شورا بيان 
شده، اظهار كرد: »مناطقي كه به عنوان الیحه 
بهره برداري از پياده روهــا باید ابتدا به صورت 
پایلوت و به مدت 6  ماه در ایــن مناطق اجرا 
شــود، یكي از موضوعاتي اســت كه به باور 
 من، باعث بروز چالش هایي مي شــود. چراكه 
برخي از ایــن مناطق مثــل 6، 7 و 12 اتفاقا 
منطقه هایــي هســتند كــه با بيشــترین 

حساسيت ها مواجه اند. 
بيشــترین مســائل درباره دستفروشــان، 
پياده راه هــا و... در این مناطــق وجود دارد و 
این موضوع بدون اصالحات و بازنگري جدي 
مخاطره آميز اســت. به هر حال اگر به دنبال 
انسان محور شدن و گســترش پياده محوري 
شــهر هســتيم، بایــد محورهاي پيــاده از 
عرصه هایــي كــه در اختيار خودروهاســت 
پس گرفته شــود و به پيــاده اختصاص پيدا 

كند.«
این كارشــناس شــهري كه براي نخستين 
بار پس از انتشــار جزئيات الیحه شهرداري، 
نقدهایي را درباره آن مطرح كــرد، در پایان 
تصریح كرد: »ابهامات و پيشــنهادهایي كه 
كميســيون شهرسازي شــوراي شهر مطرح 
كرده اســت، بعد از اعمال و اصالح مي تواند 
نظرات كارشناسان و منتقدین را تامين كند.«

 الیحه بهره برداری از پياده روها بعداز اصالح، آماده ارسال به صحن شورای شهر است

   عكس:همشهري/ عليرضا طهماسبي

قدم هاي پاياني براي  نظم پياده روها
مجيد جباري

خبر نگار
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به دنبال چند هفته نزول در بازار ســهام، 
رئيس سازمان بورس از آغاز فرایند جدید بورس

بازارگرداني از امروز در بورس براي بازگشت 
رونق خبــر داد؛ همزمان رئيس كل بانــك مركزي هم به 
شركت هاي تابعه بانك ها براي انجام عمليات بازارسازي در 
بورس چراغ سبز نشان داد. انتظار مي رود با این 2تصميم 
كه مشخص است از حمایت هاي دولت نيز برخودار است 

یك حمایت پرقدرت از بازار سهام از امروز آغاز شود.
به گزارش همشهري، روند نزولي بازارسهام كه از 20مرداد 
آغاز شــده و منجر به نگراني ســهامداران و بازتاب هاي 
رسانه اي مختلف شده است، فشــار اجتماعي زیادي را به 
دولت و مقامات بازار ســرمایه وارد كرده است. بر همين 
اساس از 10روز پيش نشست هاي مختلفي براي حمایت 
از بازار سهام تشكيل شــد و تاكنون چندین مقررات مهم 
براي حمایت از بازار سهام تصویب شده است. با این حال در 
تازه ترین رویداد در نشست ویژه اي كه پنجشنبه هفته قبل 
رئيس سازمان بورس با سهامداران حقوقي بزرگ برگزار 
كرد تصميم گرفته شدتا عمليات بازارگرداني سهام با یك 
فرایند جدید و با قدرت زیادتري، از امروز شنبه در بورس 
آغاز شود.البته این عمليات بازارسازي عمال از روز دوشنبه 
سوم شهریور در بازارسهام آغاز شــده بود و در همان روز 
نخست دست كم 10هزار ميليارد تومان نقدینگي توسط 
سهامداران حقوقي بزرگ به بازار تزریق شده بود. اما آنطور 
كه رئيس سازمان بورس گفته است به دليل بزرگ شدن 
بازار، براي بازگشت رونق به بورس، به حمایت هاي بيشتري 
نياز بود. بر همين اســاس در نشستي كه روز پنجشنبه با 
ســهامداران بزرگ حقوقي برگزار شده، قرار است فرایند 
جدید بازارســازي با هدف جلوگيري از نزول و رونق بازار 

سرمایه با ابعاد گســترده تري دنبال شــود. این موضوع 
به ویژه زماني اهميت بيشتري پيدا مي كند، كه بدانيم بانك 
مركزي نيز در رویدادي كمتر تجربه شده، به شركت هاي 
تابعه براي انجام عمليات بازارسازي در بازار سرمایه چراغ 
سبز نشان داده است، موضوعي كه بانك مركزي همواره 
حساسيت خاصي نسبت به آن داشته و عمدتا تالش كرده 
اســت هر نوع منابع مالي اصلي و فرعي مرتبط با بانك ها، 
كمتر درگير معامالت سهام شود. دیروز عبدالناصر همتي 
رئيس كل بانك مركزي در همين رابطه در اینستاگرام خود 
نوشت: شایسته است، مالكان عمده سهام اعم از نهادهاي 
دولتي، عمومي غيردولتي، بنگاه هــاي خصوصي بزرگ 
و حتي شــركت هاي تابعه بانك ها كه طي چند  ماه اخير 
به دليل رشد قيمت سهامشــان منتفع شده اند، با رعایت 
ضوابط قانوني، نقش بازارسازي را ایفا كنند و براي اطمينان 
دادن به سرمایه گذاران خرد، در جهت نقدشوندگي بازار و 
محافظت در برابر نوسانات، اقدام كنند. این گفته ها نشان 
مي دهد كه حمایت جدید از بازار سرمایه از جنس دیگري 
است و احتماال از پشتوانه دولت هم برخودار است كه بانك 
مركزي را به سمت حمایت از بازارسازي در بازار سرمایه از 

طریق شركت هاي تابعه بانك ها سوق داده است.

آماده باش به بازارگردان ها از امروز
آنطور كه رئيس ســازمان بــورس از نشســت ویژه روز 
پنجشــنبه با ســهامداران حقوقي خبر داده، قرار است 
عمليات بازارگرداني سهام براي بازگشت رونق به بورس در 

ابعاد وسيع تر و فرایند جدیدتري آغاز شود.
حســن قاليباف اصل در این باره گفت: تصميمات مهمي 
براي بهبود وضعيت بازار گرفته شــد. مقرر شــد فرایند 

جدید بازارگرداني با هدف افزایش رونق بازار و تســهيل 
نقدشوندگي آغاز شــود و قطعا نتایج مثبت این تصميم 
به سرعت در بازار مشاهده مي شــود. وي گفت: مقررات 
مربوط به بازارگرداني در بازار سرمایه از پيش تدوین شده 
و از روز شنبه بازارگردان ها فعال خواهند شد تا نوسانات 
كمتري را در بازار سرمایه شاهد باشيم. این تصميم از شنبه 
تأثير خود را بر متعادل شــدن بازار خواهد گذاشت و در 
بلندمدت نيز به نفع بازار سرمایه است. او افزود: همچنين 
مقرر شد شرایطي فراهم شود تا قرارداد بازارگرداني ناشران 
و صندوق هاي بزرگ منعقد شود تا در شرایط نامتوازن از 

بازار حمایت بيشتري شود.

حقوقي ها از بازار حمايت كردند
رئيس سازمان بورس، در پاسخ به این پرسش كه هفته قبل 
سهام داران حقوقي تا چه ميزان از بازار سهام حمایت كردند 
گفت: حقوقي ها در این مدت تالش كردند تا از سهام خود 
حمایت كنند اما باتوجه به بزرگ شدن بازار، گاهي نياز به 
حمایت چندین ســهام دار و بازارگردان است، ازهمين رو 
باید صندوق هــاي بازارگردان تقویت شــوند. همچنين 
صندوق توسعه بازار هفته گذشته نقش خود را درخصوص 

نقدشوندگي ایفا كرد.
قاليباف اصــل همچنين بــا تأكيد بر عملكــرد منطقي 
سهام داران عمده در افت وخيزهاي بازار افزود: بازارگردان ها 
عامل ایجاد تعادل در بازار هســتند و با عرضه و تقاضاي 
منطقــي ضریب نقدشــوندگي بازار ســرمایه را افزایش 
مي دهند. به گفته او، این شــائبه كه گفته مي شود دولت 
دیگر از بورس حمایت نمي كند، صحت ندارد و حمایت ها 

از بازار سرمایه ادامه خواهد داشت.

برآورد شــما از چشم انداز 
كســري بودجه دولت در سال جاري 

چيست؟
واقعيت این اســت كه اوضــاع اقتصادي 
كشور بسامان نيست و ســخت مي توان 
نســبت به موفقيــت دولت بــراي ایجاد 
گشــایش اقتصادي و اجراي برنامه هاي 
اعالم شــده خوش بين بــود. در ارتباط با 
مدیریت كسري بودجه از زمستان پارسال 
كه بودجــه 99در مجلس مطرح شــده، 
پيش بيني ها از ميزان كسري بودجه دولت 
ارقام بيشتري را نسبت به سال هاي قبل 
نشان مي داد و ميزان استقراضي كه دولت 
در بودجه پيش بيني كرده بود، 120هزار 
ميليارد تومان بود و برآورد شــده بود كه 
حجم زیادي از منابع صندوق توسعه ملي 
برداشت شود و همان زمان متخصصان و 
مركز پژوهش هاي مجلس پيش بيني كرده 
بودند كه بودجه دولت با پدیده عدم تحقق 
درآمدها مواجه خواهد شد و توافق بر سر 
كسري بودجه 150هزار ميليارد تومان بود 
كه نسبت به بودجه عمومي و اختصاصي 
دولت به ميزان 600هــزار ميليارد تومان 
در ســال جاري، عمال دولت با یك چهارم 
كسري مواجه خواهد شد. عالوه بر اینكه 
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفته است؛ 
یك قطره هم نفت نمي توانيم بفروشيم كه 

عدم  تحقق درآمدهاي نفتي جدي است.
راه مطمئن تامين كســري 

بودجه چيست؟
وقتــي دولــت نمي تواند نفت بفروشــد 
و درآمدي داشــته باشــد، روي افزایش 
درآمدهــاي مالياتي متمركز مي شــود 
كــه فشــار را روي دوش توليدكنندگان 
و حقوق بگيــران افزایــش مي دهد و این 
گزینه هم به دليل شــرایط ركود و اثرات 
كرونا با دشواري مواجه شده و عدم  تحقق 
درآمدهــاي مالياتي بيشــتر را به همراه 
دارد و بر ارقام كسري بودجه مي افزاید و 
ممكن است ميزان كسري دولت بيش از 
150هزار ميليارد تومان باشد. مسيرهاي 
تامين كســري بودجه در یك حكمراني 
سالم مشخص اســت؛ ازجمله استقراض 
از كانال اوراق قرضه مثل اســناد خزانه و 
اوراق مشاركت و مســيري كه در دنيا و 
اصول بودجه ریزي نهادینه شده، این است 
كه منابع ناشــي از این اســتقراض نباید 
صرف امور جاري شود و باید در طرح هاي 

اقتصادي و عمراني هزینه شود. این الگوي 
اســتاندارد براي تامين كســري بودجه 
اســت، اما دولت در ماه هــاي اخير رفتار 
عجيبي براي تامين كسري بودجه داشته، 
هرچند كه مسير فروش اوراق بدهي را با 
كمك بانك مركــزي در پيش گرفته، اما 
مصمم اســت كه بخشــي از این كسري 
بودجه را از محل فروش سهام شركت هاي 
دولتــي تامين كند كه طبــق اعالم وزیر 
اقتصاد؛ 100هزار ميليــارد تومان از این 
محل منابع پيش بيني شــده كه تا اواخر 
مرداد حدود 26هزار ميليارد تومان از این 
محل درآمد داشته است. واقعيت این است 
كه روش كم دردســرتر و كم هزینه تري 
نظير فروش اوراق قرضه و ســهام سراغ 
نداریم كه بتواند ثبات اقتصادي را حفظ 
كند و تورم زا نباشد.  به نظرم اینكه دولت 
روي گزینه كسري بودجه متمركز شده، 
به دليل كيفيت نامطلوب سياســتگذاري 
دو، سه سال اخير، بيشتر یك كليدواژه با 
ظاهر زیباست؛ اما در باطن به نظر مي رسد 
بر اســتفاده از روش هاي عجيب و غریب 

استوار شده باشد.
شفاف تر توضيح مي دهيد 
كه چرا اين سياست دولت ظاهر زيبا اما 

باطني عجيب و غريب دارد؟
به نظر مي رسد در واقعيت ماجرا، دولت 
دنبال تامين كســري بودجه از مســير 
پيش فــروش ریالي نفت با اســتفاده از 
اوراق سلف نفتي اســت كه دولت هاي 
آینده را در مسير ســخت قرار مي دهد. 
یا اینكه بخواهد اموال و دارایي هاي خود 
را بفروشد یا اینكه به بانك مركزي فشار 
وارد كند تا از كانال هایي بتواند استقراض 
كند و گفته آقاي نوبخت مبني بر اینكه 
اجازه نداریم یك قطره نفت بفروشــيم 
مي توانــد یك توجيه براي اســتقراض 

دولت از بانك مركزي باشد.
با اين پيش فرض، سياست 
دولت براي هدايت نقدينگي به سمت 

توليد چه سرنوشتي پيدا مي كند؟

سال هاســت كــه دولت هــا مي خواهند 
نقدینگي را به سمت توليد ببرند، اما افزوده 
شدن حجم زیاد نقدینگي در این سال ها 
به گفته دكتــر فرهاد نيلــي، اقتصاددان 
باعث شده تا این نقدینگي به جاي حركت 
به ســمت توليد، به چاله هاي مالي واریز 
شــود و نقدینگي از این چاله ها به سمت 
نقدینگي حركت نمي كند و دسترســي 
توليدكنندگان به نقدینگي سخت تر شده 
و هزینه تامين مالي توليد باالتر رفته است. 
به همين دليل 2رویكرد تامين كســري 
بودجه دولت و مدیریت نقدینگي به سمت 

توليد همخواني نمي تواند داشته باشد.
دولت در حالــي مي گويد 
دنبــال هدايت نقدينگي به ســمت 

توليد است كه بانك مركزي سياست 
مهار تورم را دنبــال مي كند، اگر قرار 
باشــد برنامه دولت اجرايي شــده و 
سياست هاي پولي انبســاطي شود، 
چه اتفاقي رخ خواهــد داد؟ آيا اين 2 
سياست در تضاد يا تناقض با همديگر 

قرار نمي گيرد؟
سال هاســت در سياســتگذاري مــدرن 
پولــي، بانك هاي مركزي انبســاط پولي 
شــدیدي اعمال مي كنند كــه نتيجه آن 
رشد شــدید پایه پولي و نقدینگي است، 
اما به تورم منجر نمي شــود. چرا كه بانك 
مركزي به عنوان سياستگذار از ابزار بهره 
استفاده مي كند و وقتي نرخ بهره به سمت 
صفر حركت مي كند، سياســت تسهيل 

مقدار پول را به اجرا مي گــذارد كه به آن 
سياســتگذاري پولي غيرمتعــارف گفته 
مي شود كه با شــيوع كرونا بســياري از 
بانك هاي مركزي از این ابزار و سياســت 

اســتفاده كرده اند. در واقع استفاده از این 
سياســت ها با ابزار نرخ بهره پایين توصيه 
مي شود و بانك مركزي نرخ بهره را از كانال 
بازار بين بانكــي مدیریت مي كند به دليل 
نرخ بهره پایين، شاهد آثار تورمي زیادي 

نيستيم.
اما در ارتباط با اقتصاد ايران، 

آيا اين گزاره جواب مي دهد؟
استفاده از سياست هاي مدرن پولي در 
یك اقتصاد سالم و باثبات جواب مي دهد 
و انبســاط پولي، تورم ایجــاد نمي كند 
و بخــش توليد هم بــه نقدینگي با نرخ 
پایين دسترســي دارد. اما در ایران این 
چارچوب هاي مدرن را نداریم و عمر بازار 
بين بانكي ما زیاد نيست و یا استفاده از 
اوراق بدهي و تعميــق این بازار در چند 
سال اخير رواج یافته اســت و اگر بانك 
مركزي بخواهد سياســت انبساط پولي 
را به اجرا بگذارند و سياست هاي مدرن 
پولي را جاري كنــد، به دليل اینكه نظام 
بانكي كارا و شــفاف نداریم، نمي توانيم 
شاهد تخصيص بهينه منابع بانكي باشيم. 
در چنين وضعيتــي ما گرفتــار رابطه 
مســتقيم بين نقدینگي و تورم هستيم 
و در كوتاه مدت اگر سياســت هاي پولي 
را مدرن ســازي نكنيم، دولت نمي تواند 
موفق شــود و اگر نقدینگي را باال ببرد، 
به هدف تورمي آسيب مي زند و به دنبال 
آن نرخ بهــره باال مي رود و دسترســي 
توليدكنندگان به نقدینگي، سخت تر و 

پرهزینه تر مي شود.
همواره دولت هــاي ايران 
مصمم به حمايت از معيشت خانوارها 
و بنگاه هــاي اقتصــادي بوده اند، اما 
نتيجه اش رشــد نرخ تورم و تضعيف 
قدرت خريد مردم يا گرفتاري بنگاه هاي 

اقتصادي بوده است. چرا؟

وقتي دولت تورم ایجــاد مي كند قدرت 
خرید كم درآمدها بيشتر آسيب مي بيند 
و به دليــل باال رفتــن نرخ بهــره بانكي 
توليدكنندگان دچار رشد هزینه مي شوند. 
سال هاســت دولت و بانك مركزي براي 
حمایت از توليد و اقشــار ضعيف جامعه 
و ایجاد اشــتغال بــا عنوان هاي مختلف 
طرح هایــي را اجــرا كرده انــد كــه به 
رانت جویــي اداري كمك كرده اســت. 
نتيجه آن افزایــش مراجعه براي گرفتن 
تســهيالت ارزان قيمت بوده است. این 
سياست ها در ادبيات اقتصادي به سياست 
منافع خاص مشهور است؛ یعني وام ارزان 
قيمت به گــروه  خاصي مي رســد كه با 
سيستم اداري ارتباط مي گيرند و یا رشوه 
مي دهند، این سياســت ها نه  تنها مولد 
نيســت و به هدف نمي رســد، بلكه آثار 
تورمي هم دارد و به منافع عمومي آسيب 
مي زند كه ثمره آن منافــع بزرگ براي 
طيف كوچك و آسيب و ضرر بزرگ براي 
اكثریت جامعه خواهد بــود. نمونه هاي 
زیادي از این رویه ها را مي توان در اقتصاد 

كشور رصد كرد.
در بهــار امســال رشــد 
منفي اقتصــاد را تجربــه كرده ايم، 
اما دولت مي گويد: سياســت توسعه 
سرمايه گذاري را دنبال مي كند، ارزيابي 

شما چيست؟
نرخ رشد سرمایه گذاري سال هاست در 
كشور منفي شــده و در سال هاي اخير 
تشدید شده و توســعه سرمایه گذاري 
یك برنامه بلندمدت را مي طلبد به ویژه 
سرمایه گذاري مولد نيازمند شفافيت 
سياستگذاري در فضاي كلي بلندمدت 
در حوزه هــاي داخلــي و خارجــي 
ازجمله تحریم ها، تــورم، هزینه هاي 
توليــد، هزینه نيروي انســاني، تامين 
اجتماعي و نظام ماليات هاست و مهم تر 
اینكــه جنبه هاي روحي و انگيزشــي 
ســرمایه گذاران و ذهنيت آنهاست كه 
نمي توان با یــك برنامــه چندماهه و 
یكساله آنها را ســر و سامان داد. انتظار 
براي افزایش سرمایه گذاري در بخش 
واقعي اقتصاد ازجملــه توليد، به دليل 
بازده پایين تر از سایر بازارها و ذهنيت 
و انگيزه تضعيف شــده سرمایه گذاران 
بخش خصوصي در یك افق كوتاه مدت 

یكساله نمي تواند محقق شود.

آغاز حمايت پرقدرت از بورس، از امروز
به گفته رئيس سازمان بورس فرایند جدید بازارگرداني با هدف افزایش رونق بازار از امروز در بورس آغاز مي شود همزمان رئيس كل 

بانك مركزي هم براي انجام عمليات، به بازارسازي توسط شركت هاي تابعه بانك ها چراغ سبز نشان داد

 دولت در سال آخر 
عمــرش، 6محور را گفت و گو

به عنــوان برنامــه 
اقتصادي خود اعالم كرده و حاال 

سؤال اين است كه آيا اين برنامه 
مي تواند اقتصاد ايران را از مسير 
دشــوار پيش رو نجــات دهد؟ 
سياست سال آخر دولت، براساس 
آنچه علي ربيعي، ســخنگوي 
دولت در هفته گذشــته اعالم 
كرده، بر 5محور »جبران كسري 

بودجه«، »كنترل نقدينگي به نفع 
توليد«، »رونق بازار ســرمايه«، 
»حمايت از معيشت خانوار« و نيز 
»توسعه سرمايه گذاري« استوار 

شده است. 
شــايد روي كاغذ اين محورها 
قابل توجه باشــد، اما بايد ديد 

در عمل چــه اتفاقي رخ خواهد 
داد. علي چشــمي، اقتصاددان 
و اســتاديار اقتصاد دانشگاه در 
گفت وگو با همشهري به ارزيابي 
و كالبدشكافي برنامه سال پاياني 
دولت در حوزه اقتصاد مي پردازد. 

اين گفت وگو را بخوانيد؟

مسيردشوارعبوراقتصادازدستاندازها
علي چشمي، استادیار اقتصاد در گفت وگو با همشهري تحليل كرد

رضا كربالئي
روزنامه نگار

اینكه دولــت روي گزینه مدیریت كســري 
بودجه متمركز شده به  دليل كيفيت نامطلوب 
سياستگذاري دو، سه سال اخير بيشتر یك 
كليدواژه با ظاهر قشــنگ است اما در باطن 

به نظر مي رسد بر اســتفاده از روش هاي عجيب و غریب استوار 
شده باشد

گفته آقاي نوبخت مبني بر اینكه اجازه نداریم یك قطره نفت بفروشيم 
مي تواند یك توجيه براي استقراض دولت از بانك مركزي باشد

استفاده از سياست هاي مدرن پولي در یك اقتصاد سالم و باثبات 
جواب مي دهد و انبساط پولي تورم ایجاد نمي كند و بخش توليد 
هم به نقدینگي با نرخ پایين دسترســي دارد. امــا در ایران این 

چارچوب هاي مدرن را نداریم
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آلودگي هوا به زودي گریبان 
آلودگي
45ميـليـــون جمـــعيت هوا

شهرنشين كشور را مي گيرد 
و ميليون ها وســيله نقليه نقش اصلي در 

آلوده تر كردن هوا را ایفا مي كنند.
نهادهاي ناظر با تعبيه قطعه »كاتاليست« 
براي خودروها تالش دارند خروجي اگزوز 
وسایل نقليه را براي آلودگي كمتر كنترل 
كنند، اما به تازگي 6توليدكننده كاتاليست 
تقلبي در كشــور شناسایي شــده اند. این 
كالهبرداري خطرناك طي بازرســي هاي 
سازمان حفاظت محيط زیست كشف شد 
و مراتب براي تكميل پرونده راهي دستگاه 

قضایي و سازمان بازرسي كل كشور شد.
بهزاد اشــجعي، دبير كميتــه فني صدور 
گواهينامه هاي زیســت محيطي سازمان 
حفاظــت محيط زیســت در گفت وگو با 
همشــهري خبر از وجود كاتاليست هاي 
تقلبي در بــازار داد و گفت: نخســتين بار 
چنــد ســال پيــش در خطــوط معاینه 
فني تهران بــه كاتاليســت هایي برخورد 
كردیــم كــه فاقــد الزامــات آالیندگي 
بودنــد. پــس از آن از توليدكننــدگان 
كاتاليســت بازرســي  صورت گرفت و در 
نمونه ها متوجه شــدیم كاتاليســت هاي 

 تقلبي در حال افزایش در بازار هســتند.

وظيفهكاتاليست
در موتور خودروهاي بنزیني دســتگاهي 
به نام كاتاليست وجود دارد كه مسئوليت 
اصلي مقابله بــا آلودگي هــوا را برعهده 
دارد. شــركت هاي خودروســاز تا جایي 
كه مي تواننــد در چرخه احتــراق تالش 
مي كنند با مدیریت فشــار و دما خروجي 
ســالم تري ایجاد كنند، اما برخي گازها از 
فرایند سوخت در موتور به هر ترتيب باقي 
مي مانند كه باید وسيله اي براي كنترل آن 
وجود داشته باشد. بدین ترتيب آالینده هاي 
خروجي موتور در كاتاليست به دام مي افتند 
و جذب مي شوند. مكانيسم دستگاه اینطور 
اســت كه در مســير اگزوز منفذي براي 
خروجي تعبيه مي كننــد و اطراف آن را با 
یك پوشش سراميكي مي پوشانند كه مقدار 
اندكي فلزات گرانبها نظير رادیوم پالتين و 
پاالدیوم دارد. این فلزات نقش واســطه را 
ایفا مي كنند و طي واكنش شيميایي، مواد 
سمي را جذب مي كنند و گازهاي بي خطر 

براي خروج را وارد اگزوز مي كنند.

جزئياتپرونده
تاكنون 6توليدكننده داخلي شناســایي 
شده اند كه كاتاليســت هاي تقلبي توليد 
و روانه بازار كرده اند و ممكن اســت تعداد 

این متخلفان افزایش یابد. كاتاليست هاي 
تقلبــي در ظاهر هيــچ تفاوتي بــا قطعه 
اصلي ندارند، امــا داخل آنهــا از هرگونه 
بخش ســراميكي و مواد كاتاليزور خالي 
اســت. بدین ترتيب قطعه مهم كاتاليست 
به قطعــه اي نمایشــي تبدیل مي شــود. 
توليدكنندگان قطعه تقلبي در شــهرهاي 
مشهد، قم و تهران شناســایي شده اند كه 
این قطعه را 500 تــا 600هزار تومان و به 
یك ســوم قيمت قطعه اصلي مي فروشند. 
پيگيري هاي همشهري مشخص كرد كه 
قيمت یك كاتاليســت اصلي، 1.5ميليون 
تومان است، اما سودجویان با قيمت گذاري 
قطعه هاي تقلبي، زمينه روي آوردن مردم 

به این قطعات را بيشتر كرده اند.
آنگونه كه اشجعي، دبير كميته فني صدور 
گواهينامه هاي زیســت محيطي سازمان 
حفاظــت محيط زیســت به همشــهري 
خبر داده اســت، این قطعه توسط برخي 
توليدكننــدگان داخلي توليــد و عمدتا 
وارد بازار قطعات یدكي مي شود؛ زیرا اگر 
به چرخــه توليدكنندگان خــودرو برود، 

به راحتي قابل پایش، شناســایي و پيگرد 
قضایي است. از آنجا كه قيمت پایيني هم 
دارد، مردم براي خرید این كاتاليســت ها 
رغبــت فراواني پيدا مي كننــد، اما هنگام 
تســت در مراكز معاینه فنــي متوجه این 
كالهبرداري مي شوند. در چنين شرایطي    
بيشــترافراد یكي از ایــن 2 راه را انتخاب 
مي كنند؛ اول اینكه برونــد و با چند برابر 
هزینه بيشتر كاتاليست درست بخرند كه 
كمتر این اتفاق مي افتــد و دوم آنكه براي 
گرفتن معاینه فني، كاتاليســت اجاره اي 

تهيه كنند.

برنامهريزيدقيقكالهبرداران
كالهبرداران كاتاليست هاي تقلبي حتي 
به چرخه بعد از فروش هم فكر كرده اند. 
آنگونه كه اشــجعي خبر داده است، اگر 
در خودروهاي یورو4 به بعد كاتاليســت 
خودرو خراب شــود، چراغ چك پشــت 
فرمان خودرو روشــن مي شود كه برخي 
تعميركنند گان خودرو با دســت یافتن 
به نســخه هاي پيشــرفته دیاگ خودرو، 

مي تواننــد این چــراغ را براي هميشــه 
خامــوش كنند تا هيچ مشــكلي متوجه 
خریــدار كاتاليســت تقلبي نشــود. به 
همين راحتي دســت كم یك سال چنين 
خودرویي مي تواند در شــهر تردد كند و 
هوا را به راحتي و چند برابر یك خودروي 
اســتاندارد آلوده كند. چرخه دیگري كه 
در بازرسي هاي اخير كشف شد، افرادي 
هســتند كه كاتاليســت خودروي خود 
را یــك ميليــون تومان مي فروشــند و 
كاتاليســت تقلبي خریــداري مي كنند. 
آنها احساس مي كنند 500هزار تومان در 
این معامله سود برده اند؛ درحالي كه قطعه 
جدید یك تكه فلز خالي و بي اثر اســت 
كه خودرو را بارها آالینده تر از گذشــته 

مي كند. 

هميشهپاييكسايتدرمياناست
یكــي از بهتریــن ســامانه هاي فروش 
كاتاليست هاي تقلبي سایت هاي فروش 
اینترنتي معروفي است كه هيچ نظارتي در 
آن بر تقلبي یا اصل بودن قطعه نمي شود. 

آنگونه كه سازمان حفاظت محيط زیست 
به همشهري اعالم كرده است، هم مردم 
عادي آگهي كاتاليســت هاي تقلبي را در 
سایت هاي دست دوم فروشي مي گذارند و 
هم برخي دست دوم فروش ها، بدین ترتيب 
به همين راحتي دامنه یك كالهبرداري 
محيط زیستي وســعت مي گيرد. قيمت 
فلزات گرانبهاي موجود در كاتاليست هاي 
واقعي نيز طي ســال هاي اخير به صورت 
نجومي افزایش یافته اســت؛ تا جایي كه 
هم اكنون یك گــرم پاالدیوم 60ميليون 
تومان قيمت دارد یا یك گرم پالتين پایه 
50ميليون تومان شده است. البته ميزان 
بسيار اندكي از این فلزات در كاتاليست ها 
به كار گرفته مي شــود و نبایــد فراموش 
كرد كه هراندازه قيمت یك كاتاليســت 
افزایش یابد، قرار اســت هزینه ســالمت 
افراد جامعه نيز بيشتر شــود و نهادهاي 
نظارتي باید با هدف اولویت بخشي به حفظ 
سالمت شــهروندان به موضوع مقابله با 
كاتاليست هاي تقلبي در مقابله با آلودگي 

هوا توجه جدي كنند.

 كاتاليســت هاي تقلبي با یك ســوم قيمت در بازار ایران فروخته مي شوند تا 
ميليون ها ایراني قرباني این سودجویي جدید شوند تقلب در مقابله با آلودگي هوا
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تمبر»روزمليقزوين«باتصويرجعليقلعهالموتمنتشرشد
شــركت ملــي پســت 
جمهوري اسالمي ایران 
تمبــر روز ملــي قزوین 
را بــا تصویــر جعلــي و 
تخيلي دانشــگاه كلمبيا 
از قلعه المــوت منتشــر 
كــرد. انتشــار تصویــر 
تخيلي قلعه الموت توسط شــركت ملي پست كشورمان اما با واكنش  
منفي مسئوالن فعلي و ســابق وزارت ميراث  فرهنگي، گردشگري و 
صنایع دستي مواجه شــد. عليرضا خزائلي، مدیركل ميراث  فرهنگي، 
گردشگري و صنایع  دستي قزوین اعالم كرد: ميراث  فرهنگي دخالتي در 
طراحي و تهيه این تمبر نداشته و انتخاب تصویر غيرواقعي و خيالي قلعه 
الموت براي تمبر اختصاصي روز ملي قزوین، مورد تأیيد این اداره كل 
نيست. او به ایرنا گفت: چاپ تصویر خيالي این قلعه كه براساس كاوش ها 
و مطالعات باستان شناسي هرگز به این شكل نبوده است، مورد تأیيد 
نيست و بهتر بود در انتخاب این طرح از نظرات تخصصي و كارشناسي 
استفاده مي شد. حميده چوبك، مدیر ســابق پایگاه ميراث فرهنگي 
الموت و سرپرست بيش از 14 فصل كاوش باستان شناسي در این قلعه 
تاریخي نيز گفت: براســاس مدارك باستان شناسي و اسناد تاریخي 
موجود، طرح بازسازي قلعه توســط دانشگاه كلمبيا، كامال غيرواقعي 
و تخيلي است. ضمن آنكه مدارك بســيار ارزشمندي از نقاشي هاي 
مينياتور دژ الموت و تصاویر هنري و تأثيرگذار از وضعيت موجود قلعه 

در دسترس است كه مي توانست روي نقش تمبر بنشيند.

تغييراتاقليمي،عاملافزايشمرگوخشونت
كارشناسان براساس چندین مطالعه نتيجه گيري كردند كه گرم شدن هوا 
باعث افزایش پرخاشگري، خشونت و حتي خودكشي مي شود. براساس 
یافته ها، یكي از دالیل مهم تغييرات اقليمي، ایجاد تغيير در ميزان توليد 
ماده سروتونين در مغز است. به گزارش ایسنا، طبق برآوردهاي مؤسسه 
»روبرت كخ« آلمان در ســال 2018 ميالدي حدود 500 نفر در برلين 
به دليل افزایش بيش از حد دما جان باختنــد. به این ترتيب به ازاي هر 
100 هزار شهروند برلين 12 نفر قرباني تغيير درجه حرارت هوا شدند. 
علت مرگ این افراد اختالالت قلبي- عروقي، نارسایي كليه، بيماري هاي 
تنفسي و سكته مغزي اعالم شد. براســاس پژوهشي دیگر در آفریقاي 
جنوبي، باالرفتن حرارت هوا باعث افزایش قتل مي شــود و به ازاي هر 
سانتي گراد افزایش دما، ميانگين قتل 1.5 درصد باال مي رود. در فنالند 
نيز افزایش هر یك درجه سانتي گراد دماي هوا، ميزان قتل را حتي 1.۷ 
درصد افزایش داده است. نشریه تاتس آلمان به نتيجه تحقيقاتي اشاره 

كرده است كه بر ۷هزار تظاهرات در ایاالت متحده انجام شد. 
 محققان به این نتيجه رســيدند كه هر انــدازه دماي هوا بــاال برود، 
پرخاشگري نيز افزایش مي یابد. در تحقيقات دیگري در آمریكا مشخص 
شد، باالرفتن درجه حرارت هوا باعث مي شود كه رانندگان تهاجمي  رفتار 
كنند. در یك آمار مقایسه اي در 12 كشور، ازجمله كشورهاي آسيایي، 
این نتيجه حاصل شد كه تعداد خودكشي ها هم در هواي گرم بيشتر از 

هواي سرد است.
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هتشرادشهروجنگ
نايبورغالباير
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افقي:
 1- بســيار گرم - با سرعت و 

عجله- جایگاه شمشير
2- تكيه دادن- مــاده اي كه 
سرعت واكنش هاي شيميایي 

را افزایش مي دهد
3- غذایــي ایتاليایي شــبيه 
ماكاروني- ميوه ترش شــده 

و فاسد
4- جاده اصلي و بزرگ- سخن 

كوتاه و پرمعنا- اسب چاپار
5- گمراهــي- پيامبر صبور- 
نان خرد شــده در آبگوشت- 

شخص
6- سرپرســت- زاپــاس- 

صاحب منصب ارتشي
۷- دریاچه اي در ســوئيس- 

رشته اي در هنر موسيقي
8- برابر- شكافتن قبر- مكر 

و حيله
9- شــهري وســط رود هاي 

زرینه و سيمينه- همسر مرد
10- زلزلــه دریایـــــــي- 
روگرداني- از جنــس الياف 

پنبه
11- تكرار حرفي- فصل گل- 

شهري در افغانستان- مفلوج
12- جانوري دوزیست- فرود 

آمدن- باشكوه و مجلل 
13- استحكام- كنایه از سخن 

مالیم و خوشایند است

14- نخستين روزنامه ایران 
كه توسط ميرزاصالح شيرازي 

منتشر شد- مدخل
15- گلدســته- نــام قدیم 

تنكابن- كالبد
  

عمودي:
1- نگراني و دلواپسي- درخت 

هميشه سبز- اندك
مــادر عــرب- گــره   -2
در  شهرســتاني  فــرش- 

آذربایجان شرقي
3- جــز آن- گلــي زیبــا و 

خوشبو- بانگ و فریاد
4- مالك- پيدا نمي شود-  ماه 

نهم
5- حس سامعه- اندیكاتور

6- از بــرادران حضــرت 
یوســف)ع(- مــادر اختراع 

است- خراش نامحسوس
۷- ســازمان همـــــكاري 
اقتصــادي- ضربـــه اي در 
تنيس روي ميز- نام اصلـــي 

سلمان فارسي
8- از وسایل پرواز- چشمه- 

تن پوش
9- برچسب- باز- آهار زده

10- بوي رطوبت- ایوان- باد 
و باران

11- عروس شهر هاي گيالن- 
كركس

12- عالم فرشــتگان- پخش 
كردن- قتل سياسي

13- قومــي در قفقاز- كهن و 
قدیمي- فتنه

14- شــهري در ژاپن- فاقد 
پســندیده-  خصلت هــاي 

حيوان وحشي
15- اجاق كيك پــزي- پا به 
سن گذاشته- مایعي بي رنگ 
و شفاف كه در صنایع غذایي و 

دارویي به كار مي رود
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سخت
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ساده

متوسط

578216439
329548617
461379825
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146782593

سخت
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كاتاليست ها با آلودگي هوا چه مي كنند؟
كاتاليستدربهترينحالتخود،تا90درصدگازهايسميخودرورابياثرميكند.در
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دستيابي به واكسن كووید-19 كه خيلي ها در 
جهان منتظر توزیع آن هســتند، بيشتر از یك دانش

مسئله علمي طي روزهاي اخير، تبدیل به یك 
رقابت اقتصادي و سياسي شده است. ترامپ، رئيس جمهوري 
آمریكا كه دستور خروج این كشور از سازمان بهداشت جهاني را 
داده و اعالم كرده در برنامه هاي جهاني توليد واكسن مشاركت 
نمي كند، شركت ها و نهادهاي این كشور را براي عرضه واكسن 
قبل از انتخابات ریاســت جمهوري تحت فشار شدید قرار داده 
است. از سوي دیگر، مقام  هاي چين به دومين واكسن كووید-19 
این كشور كه ساخته شركت »سينو واك بيوتك« است، براي 

استفاده هاي ضروري و اورژانسي مجوز داده اند.
روس ها هم به صورت رسمي از دیروز تزریق واكسن خود را شروع 
كردند. روز گذشته مركز اپيدميولوژي و ميكروب شناسي گامليا 
واكسن اسپوتنيك5 را در اختيار برخي مراكز درماني در مسكو 
قرار داد و براي نخســتين بار به داوطلبان تزریق شد. مقام هاي 

روســيه مي گویند تزریق واكســن توليدي خود را كه تاكنون 
اطالعات علمي كمي درباره آن وجود داشــته، براي گروه هاي 
پرخطر آغاز كرده اند و انجام واكسيناسيون گسترده تر، پس از 
آن و براي ماه هاي نوامبر و دسامبر )آبان و آذر ماه( برنامه ریزي 
شده است. در مرحله اول در روسيه كاركنان بخش هاي پزشكي و 
درماني و معلمان و كاركنان بخش هایي كه گروهي كار مي كنند، 

این واكسن را دریافت مي كنند.
روس ها همچنيــن در توافقي با چين براي فاز ســوم آزمایش 
كلينيكال واكسن دیگر ساخت چين چراغ سبز نشان داده اند. 
قرار است فاز ســوم آزمایش واكســن Ad5-nCoV ساخت 
شركت CanSino با مجوز مقام هاي روسيه به زودي در مسكو 
آغاز شود. این مسئله نشان مي دهد كه روسيه و چين به خوبي 
در مقابل آمریكا كه مي خواهد این مسير سخت را پيش برود، 

همكاري دارند.

نتايج مثبت واكسن روسيه 
هر چند پيش از این اطالعات دقيقي از واكسن روس ها در دست 
محافل علمي نبود، اما نشریه معتبر لنســت در تویيتر خود از 

نتایج مثبت واكسن ساخت روس ها در تست هاي آزمایشگاهي 
خبر داده است. این نشریه اعالم كرده  كه واكسن اسپوتنيك5 
در تمامي افرادي كه آن را دریافــت كرده اند، توليد آنتي بادي 
كرده و باعث عوارض جانبي خاصي نشده است. نتایج 2 آزمایش 
گروهي كه در ژوئن و جوالي امسال صورت گرفته نشان مي دهد 
كه بدن تمامي ۷۶ داوطلب دریافت كننده واكسن پس از تزریق 
توليد آنتي بادي كرده است. محققان اما تأكيد كرده اند كه مجوز 
استفاده از این واكسن نياز به مرحله آزمایشي طوالني و تزریق 

واكسن به داوطلبان بسيار بيشتري دارد.

تعهد همكاري جهاني 
صدها مركــز تحقيقاتي در جهان هنوز در حــال مطالعه روي 
واكسن كووید-19 هستند و حدود 5 شركت به مرحله آزمایش 
پيشرفته واكسن هاي ساخت خود رسيده اند. فاز سوم آزمایش 
واكسن طوالني ترین و سخت ترین مرحله است كه ممكن است 
بيشتر از یك ســال طول بكشد. برخي كشــورها اما در تالش 
هستند كه بدون پشت سر گذاشــتن این فاز دست به تزریق 

واكسن به مردم بزنند.

۷۶كشور ثروتمند جهان متعهد شده اند به یك برنامه جهاني 
واكسن كرونا با هدایت سازمان بهداشت جهاني ملحق شوند. 
این نگراني در جهان وجــود دارد كه در رقابت بين المللي براي 
دستيابي هر چه سریع تر به واكسن، كشورهاي فقير در آخر صف 
باقي بمانند. ست بركلي، مدیر اجرایي اتحادیه واكسن ها موسوم 
به جي  اي  وي آي به رویترز گفته است كه این طرح هماهنگ، 
معروف به كواكس به امضاي ژاپن، آلمــان، نروژ و بيش از ۷0 
كشور دیگر رسيده است. گفته مي شــود نماینده این گروه در 
حال گفت وگو با دولت چين است تا این كشور را براي پيوستن 
به حركتي جهاني آماده كنند. گفته مي شود پكن در این رابطه 
سيگنال هاي مثبتي ارسال كرده است. این همان طرحي است 
كه آمریكایي ها به خاطر یكجانبه گرایي ترامپ از مشاركت در آن 
سر  باز زده اند. اتحادیه اروپا گفته است كه كشورهاي عضو این 
اتحادیه مي  توانند واكسن هاي بالقوه كرونا را از طریق كواكس 
خریداري كنند. این نگراني وجود دارد كه برخي كشــورهاي 

ثروتمند دست به احتكار واكسن كووید-19 بزنند.

 روسيه از ديروز تزريق واكسن را شروع كرده، چيني ها به دومين 
واكسن خود مجوز استفاده اضطراري را داده اند و ترامپ به دنبال 

عرضه واكسن قبل از انتخابات آمريكاست

محمد كرباسی
دبير گروه دانش و فناوری

 عجله انتخاباتي ترامپ براي واكسن 
رئيس جمهوري آمریكا با سياسي كردن یك مسئله علمي، 

نهادهاي مختلف این كشور را براي عرضه واكسن قبل از انتخابات 
تحت فشار قرار داده است

دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمریكا در تالش است كه از واكسن كوویدـ19 به عنوان برگ 
برنده سياسي براي خودش استفاده كند و به همين  دليل بخش هاي مختلف را براي عرضه 

واكسن قبل از انتخابات تحت فشار قرار داده است.
منتقدان ترامپ هدف از این كار را كسب امتياز در رقابت هاي انتخابات ریاست جمهوري  
ماه نوامبر عنوان مي كنند. مركز كنترل و پيشــگيري  از بيماري ها در آمریكا از مقام هاي 
بهداشتي ایالتي خواسته تا براي توزیع محدود واكســن كرونا ظرف كمتر از 2 ماه آماده 

باشند.
با توجه به زمانبندي احتمالي آغاز توزیع واكســن، كه مي تواند در آبان ماه و2روز قبل از 
انتخابات آمریكا باشد، نگراني هایي درباره احتمال فشار سياسي براي تسریع نهایي شدن 
واكسن مطرح شده است. آمریكا از سازمان بهداشت جهاني خارج شده و به تازگي اعالم شد 

این كشور در برنامه جهاني براي واكسيناسيون كرونا مشاركت نمي كند.
دونالد ترامپ در گردهمایي انتخاباتي حزب جمهوریخواه وعده داده بود آمریكا تا پيش 
از پایان سال ميالدي جاري یا شاید حتي زودتر به واكسن دست یابد و نشان داده مسئله 

علمي واكسن حاال بيشتر از هر زمان دیگري سياسي شده است.
دكتر »استفان هان« یكي از مدیران سازمان غذا و داروي آمریكا مي گوید كه این آژانس 
مي تواند مجوز استفاده اضطراري از واكسن كووید-19را پيش از پایان فاز سوم آزمایش 
باليني بدهد. هان در گفت وگو با فایننشــال تایمز مي گوید: این كامال به سازنده واكسن 
بستگي دارد كه براي دریافت مجوز یا تأیيدیه اقدام كند و درصورت ارسال درخواست ما 
آمادگي داوري آن را داریم. اگر آنها پيش از پایان فاز سوم آزمایش هاي باليني درخواست 
دریافت تأیيدیه داشــته باشند ما تصميم مي گيریم تا نســبت به مناسب بودن یا نبودن 
Pfizer/ و Moderna واكسن به آن مجوز بدهيم. 2واكسن كووید-19ساخت شركت هاي

BioNTech آمریكایي در حال سپري كردن فاز سوم آزمایش انساني هستند. سازندگان 
واكسن ها در حال آزمایش واكسن روي 30هزار داوطلب هستند تا بتوانند بي خطر و مؤثر 

بودن آن را در محافظت از افراد تشخيص بدهند.
مدیرعامل Pfizer به تازگي درباره فشارها براي سریع كردن روند عرضه واكسن هشدار 
داده است. او اعالم كرده این شركت به هيچ عنوان واكسني كه مطمئن نشود ایمن هست را 
عرضه نخواهد كرد. اوایل این ماه دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمریكا گفت نسبت به تأیيد 

واكسن كرونا در حوالي روز انتخابات ریاست جمهوري آمریكاخوش بين است.
پزشكان اما نگران این هستند كه پيش از روز انتخابات، ترامپ به سازمان غذا و دارو براي 
تأیيد واكسن كرونا فشار بياورد. دكتر »فرانسيس كالينز« در این باره گفت: ما نمي گذاریم 
این اتفاق بيفتد. او مي گوید: اگر هان براساس شــواهد ضعيف واكسن را تأیيد كند باید 
به افراد زیادي پاسخگو باشــد. دكتر »آنتوني فائوچي« مدیر انستيتوي ملي آلرژي ها و 
بيماري هاي عفوني و عضوي از گروه ویژه ویروس كرونا در كاخ سفيد نيز گفت كه تأیيد 
زودهنگام واكسن كرونا از سوي سازمان غذا و داروي آمریكا مطمئنا سروصداي زیادي به 

پا خواهد كرد. او افزود: به جز علم، واكسن را نباید بر هيچ مبناي دیگري تأیيد یا رد كرد.
كایتلين ریورز، اپيدمي شــناس دانشــگاه معتبر جانز هاپكينز در بالتيمور مي گوید: هر 

واكسني باید از 3پيش شرط »مطمئن، مؤثر و قابل اعتماد« بودن برخوردار باشد.
او مي گوید:  این غم انگيز خواهد بود كه سياستمداران با انگيزه هاي سياسي مسئله اي را 
به خطر بيندازند كه مي تواند بازگشت به زندگي طبيعي را براي شهروندان ناممكن كند.

تام فریدن، مدیر پيشين مركز آمریكایي كنترل و پيشگيري بيماري ها، هم هشدار داده 
است كه در مسير توليد واكسن انتخاب راه هاي ميانبر براي كوتاه كردن زمان دستيابي به 

آن مجاز نيست و این روند باید شفاف و دقيق باشد.

 کادر درمان
اولویت جهاني واکسن 

مردم چين به دنبال واكسن نيستند
 یك بازرگان ایراني در چين به همشهري مي گوید 

به دليل ۴ ماه سختگيري شدید اكنون زندگي در چين 
تقریبا عادي شده است

چيني ها به صورت همزمان در حال تحقيق روي چند واكسن هستند و 
دومين واكسن این كشور هم به تازگي مجوز استفاده اضطراري را دریافت 
كرده است. برخالف كشورهاي دیگر ازجمله ایران اما به نظر مي رسد در 

این كشور انتظار و شمارش معكوسي براي عرضه واكسن وجود ندارد.
محمدجواد جعفري، بازرگان ایراني ساكن چين كه 9سال است در این 
كشور فعاليت مي كند در گفت وگو با همشهري مي گوید شرایط در چين 
تقریبا به شرایط عادي بازگشته است. او مي گوید: در زمان اوج كرونا كه 
موج بيماري از ووهان شروع شد پس از مدتي، سختگيري به پكن رسيد. 

پس از مدتي كه موارد كمتر شد سختگيري ها كمتر شد.
به گفته او مردم در چين اكنون تقریبا به زندگي عادي بازگشــته اند و 
دولت چين به آنها اطمينان داده كه تقریبا مــوارد جدید ابتال به صفر 
نزدیك شده است. محمدجواد جعفري كه مصاحبه تلفني با همشهري 
را  از داخل باشگاه بدنسازي انجام داد مي گوید همين حاال همه در حال 
ورزش هستند و ماسكي هم در كار نيست. به گفته او هم اكنون فقط در 
برخي مراكز شلوغ ازجمله مراكز خرید مردم از ماسك استفاده مي كنند 

و حتي اندازه گيري دماي بدن در ورودي ها هم كمتر شده است.
او اما درباره دوره حدود ۴ماهه تأكيد مي كند كه سختگيري ها در چين 
بسيار شدید بوده است. او مي گوید: من خودم نزدیك به ۴ ماه در قرنطينه 
بودم. یك ماه حتي در خانه را هم باز نكردم. نظام چين خيلي هميارمحور 
است. چيني ها استاد كاناليزه كردن كارها هستند. در آن زمان مثال در 
هر مجتمعي گفته شد اگر كســي برگه خروج ندارد اعالم كند و برایش 
خرید را انجام مي دادند، حدود 2.5 ماه اما همه جا تعطيل بود و هيچ كس 
اجازه خروج نداشت. اگر پليس كسي را مي گرفت و عالئم بيماري داشت 

به سرعت براي قرنطينه به مراكز خاص اعزام مي شد.
به گفته او ســختگيري ها و قرنطينه در چين مرحله بــه مرحله بوده و 
به تدریج شدت آن طي ۴ ماه كم شد تا زنجيره ارتباط به صفر برسد. همه 
راه ها و مبادي استان هاي پرخطر بسته شده بود. بعضي مناطق روستایي 
هم خود مردم اهالي روستا خودشان بسته بودند. اگر كسي هم كار داشت 

باید كد سالمت خود را براي چك كردن ارائه مي كرد.

هركسي مي تواند در چين واكسن را بخرد
محمدجواد جعفري درباره واكســن ســينوواك مي گوید: قيمت این 
واكســن بين 800 تا 3هزار یوآن )حدود 3 تا 10ميليون( است. مردم 
عادي اما اصال دنبال تزریق واكسن نيستند. واكسن قرار است راه حلي 
براي مشكلي باشد. اكنون اما دیگر در چين مشكلي وجود ندارد. مردم 
هم به حــرف دولت اطمينــان دارند و حرف گوش كن هســتند. چون 
مشكل مرگ ومير اكنون وجود ندارد. هرچند زندگي شان ممكن است 
به خاطر نياز به داشــتن هلث كد یا زدن ماسك در برخي مناطق سخت 
باشد اما به صورت عمومي نيازي به تزریق واكسن نمي بينند. اگر كسي 
 احســاس كند به هر دليلي نياز به واكســن دارد مي تواند آن را بخرد 

و تزریق كند.
او تأكيد مي كند: مثال این مسئله شــبيه واكسن ماالریاست. در ایران 
مگر همه واكسن ماالریا مي زنند؟ ولي فردي كه مثال به سفر مي خواهد 
برود مي تواند از آن اســتفاده كند. در چين هم واكسن كووید-19 مثال 
قرار نيست مثل واكسن فلج اطفال به صورت عمومي تزریق شود. تنها 
گروه هاي در معرض خطر مثل پزشكان و پرستاران به صورت ضروري 
آن را دریافت مي كنند. گفته مي شود 100ميليون دوز از همين واكسن 

سينوواك را كشورهاي اروپایي پيش خرید كرده اند.
به گفته او مهم ترین عاملي كه باعث شد چين از وضعيت قرمز نجات پيدا 

كند مدیریت بوده است.

ژاپني ها سبك جديد زندگي را پذيرفته اند
 خبرنگار شبكه ان اچ كي ژاپن در گفت وگو با همشهري مي گوید مردم ژاپن زندگي به سبك جدید پس از كرونا را پذیرفته اند

و عطش واكسن در این كشور وجود ندارد
ژاپن با فاصله يك دريا به نوعي همسايه چين است اما شرايط 
كرونا در اين كشــور متفاوت به حساب مي آيد. علي نوراني، 
خبرنگار ان اچ كي )راديو و تلويزيون ملي ژاپن( در گفت وگو 
با همشهري مي گويد ژاپني ها هنوز به صورت دقيق اقدام هاي 
مقابله با كوويد-۱۹ را انجام مي دهند و حتي بچه هاي ۴ساله 
هم مي دانند كه از لحظه خارج شدن از خانه بايد ماسك داشته 
باشند و فاصله اجتماعي را رعايت كنند. به گفته او ژاپني ها 

مشــغول بزرگ ترين تحقيق درباره آنتي بادي هستند تا 
بتوانند نتايج مثمرثمري به دســت بياورند. به گفته او، 
برخالف چين كه سياست چكشــي در برخورد با كرونا 
داشت اقدام هاي دولت ژاپن به صورت توصيه اي بود اما 
اكثر مردم آنها را دقيق رعايت كردند و به همين خاطر 

آمار ابتال و تلفات شان بسيار پايين تر از كشورهاي ديگر 
است.

شرايط ژاپن در دوران كرونا 
چطور بود و حاال به چه وضعيتي رسيده 

است؟
وضعيت كرونــا از ابتدا به نســبت خيلي از 
كشورهاي دنيا خيلي بهتر بوده اما به معناي 
تجربه نكردن بحران جهاني نيست. در بحث 
اقتصادي ژاپني ها ضرر باالیي دیدند اما نرخ 
تلفات و تعداد ابتال در این كشــور نسبت به 

دیگر نقاط جهان خيلي پایين تر بود.
از مردم خواسته شد كه تا حد ممكن دوركار 
باشند و رویدادها لغو شــدند. زندگي مثل 
سابق نيست و مشكالت زیادي وجود دارد. 
از لحاظ آماري اما اوضاع خيلي بهتر از نقاط 

دیگر جهان است.
ژاپني ها چه اقدامات خاصي  
انجام دادند؟ مثل چين قرنطينه سختي 

در جريان بود كه آمار پايين باقي ماند؟
كار عجيــب و غریبــي صــورت نگرفت و 
اقدام هاي معمول مثل نقــاط دیگر جهان 
بود. علــت موفقيت  ژاپن بــراي پایين نگه 
داشتن آمار ابتال و تلفات به نظرم »درست و 
دقيق« انجام دادن اقدامات الزم بود. یعني 
همكاري عمومي باعث موفقيت شد. ماجرا 
دســتوري نبود. وقتي گفته شد كه نياز به 
زدن ماســك اســت ژاپني ها همه ماسك 
مي زدند. حتي زماني كه سازمان بهداشت 
جهاني گفته بود كه ماسك براي همه الزم 
نيســت مردم رعایت مي كردند. هنوز هم 
این روند را حفــظ كرده اند. حتي بچه هاي 
۴-3ساله خودشــان یاد گرفته اند كه باید 
ماســك بزنند و به هيچ وجه آن را در اماكن 
عمومي برنمي دارند. در ژاپن رســم است 
كه بچه هاي ۴ســاله تنهایي به مهدكودك 
مي روند. در خيابــان زیاد مي بينيد كه بچه 
5-۴ساله تنها دارد به مهد مي رود و ماسكش 

را زده و بر هم نمي دارد.
در ژاپن هم وضعيت اضطراري 

وجود داشت؟ 
بله، حــدود یك ماه ونيم وضعيت اضطراري 
بود اما پس از این مدت با كاهش آمار برخي 
كارها از ســر گرفته شــد. پس از مدتي باز 
مقداري آمار باال آمد و برخي مشاغل تعطيل 
شدند. هرچند رسانه ها مي گویند ركورد زده 
شده اما نسبت به كشورهاي دیگر تقریبا آمار 

یك دهم بوده است.
در وضعيت اضطــراري مــدارس تعطيل 
بــود. در زمان امتحانات پایــان ترم بود كه 
نخســت وزیر تعطيلي مدارس را اعالم كرد 
و حدود 3 ماه تعطيل بودند. هدف دولت در 
وضعيت اضطراري كم كردن حدود ۷0درصد 
رفت وآمدهاي كاري بود كــه به این هدف 
رسيدند. معيارشان هم اپراتورهاي موبایل 
بود كه در نقاط مركزي شهر مي توانند آمار را 
ارائه كنند. عدد ابتال در توكيو با 1۴ميليون 

جمعيت به 10 ابتال در روز رسيده بود.
در همــان دوره هم اجبــاري در كار نبود. 
یعني پليس اعمال قانون نمي كرد اما اكثر 

مردم رعایت مي كردند. اگر كســب وكاري 
مثال رعایت نمي كرد به آن تذكر مي دادند. 
اگر فایده نداشت مسئوالن بهداشتي تهدید 
مي كردند كه نام شــان به عنوان متخلف در 
ســایت اعالم مي شــود كه فالن شركت یا 
مغازه تعطيل نكرده اســت. براي ژاپني ها 
آبرو و اعتبارشــان خيلي مهم اســت و این 
تهدید باعث مي شــد كه آنها هم كارشان را 

تعطيل كنند.
اين نوع جديد ويروس كرونا 
خصوصيت اصلي اش سرايت سريع است. 
ژاپني ها چه كارهايي كردند كه با جمعيت 
بيشــتر از ۱۲۶ميليون نفر آمار ابتالها و 
تلفات شان پايين تر از كشورهاي ديگر 

است؟
تا حد امكان فاصله گذاري اجتماعي را رعایت 
مي كنند. در جاهایي مثــل قطار و مترو كه 
تجمع جمعيت وجود دارد به ندرت كســي 
بدون ماسك دیده مي شــود. ماسك زدن 
در همه  مكان هاي عمومي دیده مي شــود 
و ضدعفونــي كردن دســت دیگــر تقریبا 
هميشگي شده است. همچنين ژاپن سيستم 
پزشكي خوبي دارد و تخت هاي بيمارستاني 

آن كافي بوده است.
در ايران يك انتظار عمومي 
و لحظه شماري براي واكسن كوويد-۱۹ 
به عنوان يك راه نجــات وجود دارد. در 

ژاپن شرايط چطور است؟
به نظرم آن عطشي كه در ایران وجود دارد 
اینجا نيســت. ژاپني ها كال مــردم عجولي 
نيستند. مؤسسات پژوهشــي و تحقيقاتي 
ژاپن هم هر وقــت درباره واكســن حرف 
مي زنند معمــوال صحبت شــان مربوط به 
سال آینده است. در ایران اما به نظر مي رسد 
بيشتر مردم براي رسيدن به واكسن، قرص 
یا دارو عجله دارنــد. در ژاپن اكثر مردم این 
مسئله را پذیرفته اند كه قرار نيست خيلي 
سریع واكســن به دست كشــورها برسد. 
براي ژاپني ها برنامه ریزي یكساله و 2ساله 
مسئله اي معمول و طبيعي است. شایعه اي 

هم درباره واكسن شنيده نمي شود.
مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي 
ژاپن هم در تالش براي رسيدن به واكسن 

هستند؟
مثل كشــورهاي دیگر در ژاپــن تحقيقات 

ادامه دارد. آن اوایــل داروي آویگان خيلي 
به عنوان داروي كرونا مشهور شد. اما بعدها 
مشخص شد كه آن اثر الزم را ندارد. بعد با 
داروي دیگري تركيب كردند كه بهتر جواب 
داد. در حوزه واكســن خيلي حرف درباره 
دســتاورد علمي نزدند. بيشتر تالش شان 
این بوده كه شــركت هاي مطرح علمي را 
كه مشــغول توليد واكســن هستند تحت 
نظر داشته باشــند تا براي مردم كشورشان 
واكسن تهيه كنند. بيشتر مسئله پيش خرید 
و دیپلماسي الزم در این زمينه بوده  است. 
در بحث آنتي بادي اما یك آزمایش بزرگ را 
شروع كرده اند كه در دنيا بي سابقه است. در 
این پروژه كه چند دانشگاه ازجمله دانشگاه 
یوكوهوما شروع كرده اند قرار است آنتي بادي 
توليد شده در خون افراد مبتال مورد بررسي 
دقيق قرار بگيرد و این كار در مقياس بزرگ 
اســت. آنها مي خواهند مثــال در بازه هایي 
۶ماهه و یكساله ببينند ميزان آنتي بادي در 
بدن فرد چقدر تغيير كرده و در این مقياس 

جاي دیگري صورت نگرفته است.
تالش هاي علمي ديگري هم 

داشته اند؟
در بحــث تهویه هوا هم خيلــي كار علمي 
انجام دادنــد و تحقيقــات مفصلي صورت 
گرفت. بزرگ ترین ابركامپيوتر ژاپن یعني 
فوگاكو را به كار گرفتند تا نتایج آزمایش ها را 
بررسي كنند. انتشار ذرات ریز مثال عطسه را 
شبيه سازي كردند تا ببينند مثال در محيط 
اتاق به چه شكل اســت و چطور مي شود با 
تهویه هوا اماكن را امن تر كرد. اكنون مثال 
قطارهاي ژاپني 90درصد سيستم تهویه اي 
دارند كه به جاي گــردش داخلي، هوا را از 

بيرون به داخل مي آورند.
شرايط نسبت به قبل چقدر 

عادي شده است؟ 
دوركاري مثل گذشــته است. من در محل 
كار خودم یعني رادیو و تلویزیون ملي ژاپن 
هفته اي یك روز حضور دارم و بقيه كارها از 
راه دور است. در بخش ما فقط یك نفر در روز 
اجازه حضور دارد. مثال من یك روز به اشتباه 
به محل كارم رفتم و چون شيفت من نبود 
اجازه ورود  ندادند و مجبور به برگشتن شدم. 
در اســتودیو هم یك نفر بيشتر حق ندارد 
حاضر باشــد. قبال با 3 نفر در استودیو خبر 

خوانده مي شد اما حاال فقط یك نفر است. 
فكر مي كنم حدود دو سوم افراد در مشاغل 

مختلف دوركار هستند.
مدارس قرار اســت از امروز 
در ايران باز شوند. شرايط در ژاپن چطور 

است؟ 
در ژاپــن دولت هاي محلي وجــود دارند و 
سيستم تقریبا فدرال است. استان ها تقریبا 
خودشان براي این مسائل تصميم مي گيرند. 
در توكيو هم مناطق شــهري داریم كه هر 
كدام جداگانه تصميم مي گيرند. در ســطح 
شهر و استان این مسائل متغير است و اینطور 
نيســت كه مثال آموزش و پرورش بگوید از 
فالن زمان مدارس باز شود. حتي آن زمان هم 
كه نخست وزیر تعطيلي مدارس را اعالم كرد 
به عنوان توصيه بود و نه دستور. هرچند اكثرا 
آن را اجرا كردند. مدارس تقریبا باز هستند اما 
بعضي كالس ها به صورت یك در ميان یا زوج 
و فرد برگزار مي شود. سيستم آموزشي ژاپن 
خيلي سنتي است. كتاب ها و برنامه درسي 
هم در ژاپن ميان مدرســه ها متغير اســت. 
سيستم و پلتفرم یكپارچه اي براي آموزش 
مجازي ندارند و شاید از این نظر از كشورهاي 
دیگر ازجمله ایران عقب تر باشند. به صورت 
سنتي با كتاب و جزوه، تماس تلفني و مثال 

فایل ویدئویي این مدت فعاليت كرده اند.
چيني هــا مي گوينــد بــا 
سختگيري شــديد اكنون وضعيت در 
اين كشور عادي شــده است. ژاپني ها 
نمي گويند كه شايد اگر كشورشان همين 
كار را مي كرد تا حاال زندگي شان عادي تر 
شده بود ؟ به خاطر آمدن ويروس از چين 

عنادي با مردم اين كشور پيدا نكردند؟
از لحاظ ســختگيري هم نمي شــود چين 
و ژاپن را مقایســه كرد. چيــن حكومتي 
كمونيســتي دارد و اعمال قدرت شدیدي 
روي مردم صورت مي دهــد و آنها را تحت 
نظر دارد. مردم چيــن نمي توانند حتي به 
دور از چشم كســي آب بخورند. مثال همه 
آنها باید وي چت داشــته باشــند. تقریبا 
دولت مي تواند لوكيشن و مكالمات همه را 
كنترل كند. دوربين هاي شهري شان بسيار 
پيشرفته است و تشــخيص چهره سریعي 
صورت مي گيــرد. چيني هــا مي دانند كه 
سریع مي توانند شناسایي شوند و با سياست 
چكشي برنامه را پيش بردند كه هر كسي كه 
كرونا داشت یا بهبود پيدا كرد و یا جانش را 
از دست داد. شاید برخي غبطه چنين روشي 
را بخورند اما زندگي به این شــكل شــبيه 

زندان است.
ژاپني هــا آدم هــاي محافظــه كار و اهل 
دیپلماسي هستند. چين به نوعي همسایه 
ژاپن اســت و در ژاپن بيشترین توریست ها 
و درصد باالیي از خارجي هاي حاضر در این 
كشور چيني هســتند. ویروس هم از چين 
توسط یك مسافر وارد ژاپن  شد. در سطح 

عمومي اما تقابلي با چيني ها نبود.
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   مي توان مشكل بافت فرسوده را در ميان مدت حل كرد

موضوع بافت فرسوده يا به صورت كالن تر بافت ناكارآمد يا سكونت  گاه هاي غيررسمي در يك يا چند دهه ايجاد نشده است 
و شايد تا 100سال هم سابقه داشته باشد. اينكه از شهرداري انتظار داشته باشيم در يك برنامه زمانبندي شده اين مشكل 
را حل كند درست است، اما اين موضوع كامال فرابخشي محسوب مي شود و براساس قوانين برنامه هاي پنج ساله مصوب 

دولت و يا برنامه هاي ساالنه مي بايست تمامي سازمان ها و وزارتخانه ها همزمان به وظايف قانوني خودشان عمل كنند.
من فكر مي كنم كه مي توان مشكل بافت هاي فرسوده را در يك بازه زماني ميان مدت حل كرد ولي به شرط اينكه همه نهاد ها 
و سازمان ها به وظايف قانوني خود عمل كنند. وقتي برنامه اي مصوب مي شود بايد قابليت تحقق داشته باشد. بخش عمده اي 
از برنامه هايي كه تصويب مي شود يا محقق نمي شوند يا در اجرا انحراف دارند. اين رويه ها مهم ترين مشكل و چالش در 
كشور است. اگر نهاد هاي ناظر بر »رويه ها« بيشتر تمركز داشته باشند مزاياي بيشتر به نسبت تمركز بر عملكرد جزئي 
مديران و پروژه ها دارد. مطالبه ما از دستگاه هاي نظارتي و قضايي هم همين بود كه وقتي مديران در اجراي اموري مانند 
طرح تفصيلي طرح جامع يا برنامه هاي ساالنه انحراف ايجاد مي كنند، بتوان در اين باره »اقامه دعوا« كرد. اين كار در كشور 
ما انجام نشده است ولي اگر بتوان با كمك رسانه ها و فضاي مجازي به رويه ها بيشتر از پروژه ها پرداخت، مطالبه عمومي 
شكل مي گيرد و نتايج بهتري به دست مي آيد. »باز آفريني شهري«، آخرين نسخه مداخله در بافت هاي ناكارآمد است. 
ما براي ورود به بافت هاي فرسوده چندين نسخه در تاريخ برنامه ريزي شهري داشتيم. زماني »تخريب و نوسازي« مطرح 
شد و زماني موضوع »احيا و بهسازي« به ميان آمد. آخرين رويكردي كه در برنامه ششم توسعه آمد و مديريت شهري دوره 
پنجم هم با توجه به اولويت كيفي سازي و هويت بخشي »بازآفريني« را مورد توجه قرار داده  است كه تنها به معني تخريب 
و نوسازي يك پارسل )قطعه( نيست. بلكه يك مفهوم جامع است كه شامل مقاوم سازي  بنا هاي كالبدي، تامين سرانه هاي 
خدماتي، بازپيرايي نما ها، توجه به موضوعات اجتماعي و فرهنگي و همينطور ويژگي هاي معماري است. مديريت شهري 
تهران در اين زمينه به تمام وظايف خود كه در قانون به آن تصريح شده است عمل مي كند. اكنون در بافت هاي فرسوده هيچ 
مبلغي به عنوان عوارض ساخت وساز دريافت نمي شود. حاال هزينه طراحي نماي ساختمان براساس معماري ايراني اسالمي 
كه مالك عمل كميته هاي نماست هم از سوي شهرداري پرداخت مي شود. عالوه بر آن به بانك هاي دولتي اعالم كرديم كه 
اگر از سرمايه گذاران باز آفريني حمايت كنند و در سود وام ها تخفيف بدهند ما به عنوان شهرداري هم تسهيالت ارائه دهيم.

با وجود مشــكالت جدي حوزه درآمدزايي، معاونت برنامه ريزي و سازمان نوسازي شهرداري به تبعيت از رويكرد شورا 
سند توسعه محله براي محالت داراي بافت فرسوده تهيه كرده و همه فرصت ها و ظرفيت ها شناسايي شده است. در نتيجه 
پروژه هاي كوچك مقياس تعريف شده تا قسمتي از مشكالت موجود را حل كند. اين اسناد به صورت دستوركار شهرداري در 
آمده و 2هزار ميليارد تومان براي آن درنظر گرفته شده است. بايد توجه داشت كه حل مشكل بافت ناكارآمد صرفا با تعامل با 

ذينفعان يعني مردمي كه در آن محالت حضور دارند، تشويق سرمايه گذاران و كمك دولت ممكن است.

»اینجا 50ساله كه قراره درست بشه. 
از قدیــم مي خواســتن خونه ها رو گزارش

بازسازي كنن. هنوز هم نشده«؛ این 
ماجراي یكي از محله هاي قدیمي تهران است كه از 
اهالي آن شنيده مي شود. شهرك وليعصر از چندین 
دهه پيــش تاكنــون با مشــكل بافت فرســوده 
روبه روست. محله هاي دیگر اطراف آن از دولتخواه، 
نعمت آباد، عبدل آباد و اســماعيل آباد هم شرایط 
مشابهي دارند. سال هاي قبل شهرك  و مجتمع هاي 
مســكوني مختلفي در این مناطق ساخته شدند تا 
شكل ســنتي محله ها را تغيير دهند اما نه تنها این 
اتفاق نيفتاده بلكه هرچه كه گذشــته، مهاجرت و 
ساخت وساز بدون نظم، بر مشــكالت این مناطق 

افزوده است.
با عبور از خيابان شــهيد بهرامي مي شــود نماي 
كلي ساختمان هاي شــهرك وليعصر را دید. این 
خيابان تقریبا از وسط شــهرك مي گذرد. از چند 
دهه قبل بنا شــد كه ســاختمان هاي نوساز براي 
حل مشكل ترافيك »عقب نشيني« كنند. به دليل 
اینكه ساختمان ها قدیمي بودند و یكي، دو دهه قبل 
هم ساخت وساز رونق كافي داشت تعداد زیادي از 
بنا هاي تجاري و مخصوصــا مغازه ها كار تخریب و 
نوســازي را انجام دادند ولي تعداد زیادي از بنا ها 
هم به شكل سابق ماندند و بعد هم كار ساخت وساز 
راكد شد. حاال لبه شــمال و جنوب خيابان بهرامي 
دندانه دار شده و به ازاي هر چند مغازه عقب رفته، 
یكي سرجاي خود باقي مانده است. عرض خيابان 
بهرامــي و پياده رو هاي 2طــرف آن دائما بزرگ و 
كوچك مي شود. تقریبا تمام خيابان تجاري است و 
در چهار راهي با یك خيابان تجاري دیگر یعني شهيد 
رجایي برخــورد مي كند و انبوهــي از خودرو هاي 

شخصي پشت چراغ توقف مي كنند.
امالك شهرك وليعصر به شــدت متفاوت هستند. 
اینجا از قواره هــاي 40متري قدیمي تا پنت هاوس 
بزرگ تر از 100متر پيدا مي شود. خانه هاي قدیمي 
متعلق به مهاجراني بود كه چند دهه قبل از انقالب 
به این ناحيه آمدند و بنا به وســع خود تكه زمين 
خریدند تا در آن خانه بسازند. تقسيم بندي  زمين ها 

و خيابان هــا نامنظم بوده و االن هــم آثار آن باقي  
مانده است. از كنار خيابان هاي جدید شش باندي، 
كوچه هاي آشتي كنان شــيب دار قدیمي منشعب 
مي شوند و به خانه هایي مي رسند كه فقط یك در 

ورودي كوچك دارند.
در همين كوچه ها آپارتمان هاي چند طبقه نوساز با 
نماي سنگي هم ساخته  شده  اند ولي قواره  زمين ها 
كوچك اســت و برج هاي باریك به وجود آمده اند. 
از یك مشــاور امالك ســؤال مي كنيم كــه اینجا 
طرح هاي تجميع اجرا نشده اند؟ او مي گوید: »توافق 
صاحبان چند ملك براي اینكه سرمایه شون رو با هم 
تركيب كنن سخته. تجميع موقعي ممكنه كه یك 
سرمایه دار چند ملك مجاور رو بخره و سند ها رو با 
هم یكي كنه و بسازه. االن هم كه بازار ساخت وساز 
راكد شده و كســي پولش رو براي این كار به خطر 

نمي اندازه«.
او از قيمت هاي متفاوت ملك مي گوید. در حاشيه 
محله ها و نزدیكــي بزرگراه ها یا جایــي كه ميان 
كوچه هاي باریك قدیمي است قيمت زمين به ازاي 
هر مترمربع 13ميليون تومان اســت و در شــمال 
خيابان  بهرامــي جایي كه خيابان هــاي رجایي و 
شریعتي قرار دارد به هر متر 26ميليون تومان هم 
مي رســد. دليل این افزایش قيمت آپارتمان هاي 
بزرگي است كه به همه امكانات روز مجهز هستند 
و ســاكنان متمولي دارند. وســعت آپارتمان ها و 
نقشــه هاي مناســب باعث اختالف قيمت ها شده 

است.
در صورت وقوع حادثه اي مانند زلزله و آتش سوزي 
امدادرساني به معابر كوچك مشــكل خواهد بود. 
بعضي از ســاختمان های متروكــه به دليل ترك 
خوردن دیوار ها شرایط خطرناكي پيدا كرده بودند 
كه شهرداري اقدام به محصور كردن یا در مواردي 
تخریب آنها كرده است. اهالي جنوب غرب اميدوار 
هســتند وقتي كه دوباره ساخت وساز رونق بگيرد 

قيمت امالك از اینكه هست بيشتر شود.

بزرگراه  سازي  و امنيت
موج ساخت وســاز چند دهه قبل باعث نوســازي 
خانه ها در جنــوب غربي تهران شــد، اما همزمان 
كه ســاختمان هاي قدیم به آپارتمان هاي جدید 
تبدیل مي شــدند 2مشــكل دیگر ایجاد شد. اول 

افزایش جمعيت بدون زیرساخت هاي مناسب بود؛ 
به طوری كه وقتي ساكنان جدید در این آپارتمان ها 
ساكن شدند رشــد جمعيت عوارض خود را نشان 
داد. مشــكل دوم بين اهالي ایــن منطقه با »چهار 
پاركينگ كمتر« شناخته مي شود. آنها مي گویند كه 
مجتمع هایي كه در آن دوره ساخته شدند هميشه 
4پاركينگ كمتر از تعداد واحد ها دارند پس 4خودرو 
در خيابان پارك مي شــود. نتيجه اینكه مهم ترین 
مشكل امروز پيدا نشدن جاي پارك حاشيه اي است 
نه براي توقف كوتاه در طــول روز و نه براي پارك 

خودرو ها در شب.
حمل ونقل عمومي در این مناطق با اتوبوس، تاكسي 
و اخيرا با مترو انجام مي شود. ایستگاه هاي مترو مثل 
عبدل آباد و نعمت آباد كه بين مناطق 17، 18 و 19 
قرار دارند این مسافران را منتقل مي كنند. خطوط 
تاكســي راني هم از نقاط مختلف مخصوصا ميدان 
آزادي به این ســمت برقرار اســت. قبال كه شبكه 
بزرگراهي ساخته نشــده بود عبور از خيابان هاي 
مركزي وقت زیادي مي گرفــت، اما اكنون این كار 
ساده تر شده اســت. در مقابل یك مشكل دیگر به 

 وجود آمده است.
از یك راننده تاكســي درباره امنيت محله ها سؤال 
مي كنيم و او مي گوید: »این اطــراف از نظر دزدي 
و خفت گيري اشرار امنيت داره چون پليس گشت 
مي زنه، تا نعمت آباد هم خوبه ولي دیگه توي بزرگراه 
آزادگان ناامن ميشه. توي آزادگان از نزدیك 12شب 
دیگه به هيچ دليلي نباید توقف كني یا پياده بري، 
باید فقط با ماشــين رد بشي وگرنه زورگير ها ميان 

سراغت.«
بعــد از بزرگراه ها حریم شــهر قرار گرفته اســت. 
شــهرداري خدماتي مانند جمــع آوري زباله را در 
این مناطق انجام مي د هد، اما ساخت وســاز آنها از 
قوانين شهري پيروي نمي كند؛ به همين دليل است 
كه كمي پایين تــر از »مركز تعویض پالك الغدیر« 
مي شود مجتمع هاي مسكوني جدید و بلند مرتبه 
را در كنار زمين هاي كشــاورزي دید. در بعضي از 
زمين ها محصوالتي مانند ذرت یا صيفي جات كاشته 
شده  است، اما بيشتر آنها رها شده یا تبدیل به گاراژ 
اسقاطي، بازیافتي یا انبار روباز شده است. دورتر از 
اینجا و به سمت حاشيه شهر مي شود حلبي آباد ها را 

هم دید كه در گوشه  وكنار جا گرفته اند.

محله هاي نعمت آباد، دولتخواه، عبدل آباد، اسماعيل آباد و شهرك وليعصر تهران در عين داشتن 
فرصت هاي سرمایه گذاري فراوان اما با مشكالت عجيب و غریبي روبه رو هستند

محله نعمت آباد   عكس: همشهري / امير رستمي

همنشينی فقر و ثروت در جنوب غرب پایتخت

محمد سرابي
خبر نگار

پرواز با پروانه ها

پارســال در ميانه دهه چهارم زندگي، 
براي هدیه تولدم به پيشنهاد دوستي، به 
كالس آموزش دوچرخه سواري رفتم. 

بله! كالس آموزش دوچرخه سواري.
در یكــي از روزهاي بهار زیبــا و متفاوت تهران كه شــهر با پرواز 
گروهي پروانه ها زیبا شــده بود، بر افكار مشوش »من نمي تونم«، 
»براي سن من دیر شده« و »اگه كســي من رو در حالي ببينه كه 
نمي تونم تعادلم روروي دوچرخه حفظ كنم چي!؟« غلبه كردم و 
نخستين جلسه كالس را در پارك آموزش ترافيك در پارك پليس 
با یك خانم مربي مهربان شــروع كردم. در پایان جلسه اول، هنوز 
نتوانســته بودم تعادلم را روي دوچرخه حفظ كنم و با بدن درد و 
حس سرافكندگي به خانه برگشــتم. انگار نتوانسته بودم  بار اول 
در آزمون شهر قبول بشــم! هفته بعدي، پنجشنبه صبح همزمان 
كه در ذهنم شاهد گفت وگوي دروني »تو اگر مي تونستي همون 
دفعه اول راه افتاده بودي! دیگه از سن تو گذشته و بي خيال شو!« 
بودم، رسيدم به كالس و از مربي دوچرخه رو تحویل گرفتم. بعد از 
20 دقيقه متوجه شدم كه تعادلم را حفظ مي كنم. تمام هياهوي »تو 
نمي توني« به یك سكوت محض در ذهنم تبدیل شد و خوشحالي و 
لذتي را تجربه مي كردم كه مشابه آن را در آموزش مهارت  دیگري به 
یاد نداشتم. در همين حين كه ذوق زده در محوطه پارك با دوچرخه 
مي چرخيدم و از حس پرواز و رهایي لذت مي بردم، بدون توجه وارد 
یه دسته بزرگ پروانه شدم. چشمانم را بستم ولي نتوانستم با همان 
سرعت دهانم را ببندم و... در دورهاي بعدي یكي دوبار هم جهت با 
پروانه ها چند ثانيه اي ركاب زدم و شــيرین ترین لحظه ها را تجربه 
كردم. در پایان جلسه دوم آموزش، باز هم با بدن درد اما خوشحال 
به خونه برگشتم. دیگر اثري از »من نمي تونم« نبود و همه وجودم 
از اعتماد به نفس لبریز شده بود و ذهنم با »هيچ وقت دیر نيست« و 

»خواستن توانستن است« پر شده بود.
حاال یك ســال و 2 ماه از آن روزها مي گذرد و یك رفيق مشــكي 
با راه هاي زردرنگ و خوش ركاب به اســم آذرخش دارم كه تقریبا 
حدود 200كيلومتر با هم در تهران ركاب زدیم. درباره این تجارب 

بيشتر مي نویسم.

محمد ساالري
رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران

ريحانه وحيديان
شهروند دوچرخه سوار
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   بوی ماه مدرسه امسال از نیمه شهریور آغاز شد. اما امسال 
بازگشــایی مدارس غصــه عجیبی دارد. کرونا ســایه گزارش

منحوسش را از سر دنیا برنمی دارد و جان همه را تهدید 
می کند. تهدیدی که اولیا را نگران کرده تا دغدغه  حضور فرزندانشان در 
مدارس را داشته باشند. اما بازگشایی مدارس در آخرین سال تحصیلی 
قرن بر اساس شیوه نامه هیات دولت و ستاد ملی کرونا در نظر گرفته شده 
است.حاال مدارس در تقالی برگزاری کالس  با ایمن ترین شرایط و رعایت 
پروتکل های بهداشتی هستند. اما خانواده ها معتقدند کنترل وضعیت 
بهداشتی در بسیاری از مدارس ضعیف  اســت.  البته وزارت آموزش و 
پرورش خبر از نظــارت و رعایت پروتکل های بهداشــتی در مدارس 
می دهند. برای پیگیری وضعیت مدارس و نحوه اجرای پروتکل های 
بهداشتی در مدارس با مدیران مدارس و مســئوالن برخی استان ها 

گفت وگو کردیم. گزارش گروه ایرانشهر را در این باره بخوانید. 

سخت گیری ناظران بهداشتی به مدارس غیرانتفاعی 
یکی از مدیران مدرسه دخترانه دولتی در ناحیه 4 تبریز می گوید: از سه 
ماه قبل جلسات و مانورهای متعددی برای بازگشایی مدارس منطبق 
بر پروتکل های بهداشتی برگزار شده و همه کادر مدرسه اعم از مدیر، 
ناظم، مربیان و مستخدمین، آموزش های الزم برای بازگشایی مدارس 
در شرایط کرونا را دیده اند. اما این کافی نیست چون ما واقعا با کمبودهای 
بهداشتی از جمله ماسک و مواد ضدعفونی کننده در مدارس مواجهیم. 
در این مدت اغلب به فرسودگی و خستگی کادر درمان اشاره شده اما باور 
کنید کادر آموزش و پرورش هم شرایط سختی دارند. ما با اضطراب سال 
جدید را آغاز می کنیم. از والدین خواستیم تا در صورت تمایل بخشی از 
کمک به مدرسه را به خرید لوازم بهداشتی و ضدعفونی  کننده و ماسک 
اختصاص دهند. در این باره جعفر پاشایی، مدیر کل آموزش و پرورش 
آذربایجان شرقی به همشهری می گوید: تامین  مواد ضدعفونی، لوازم 
مصرفی مانند ماسک برای مربیان و کادر مدارس در اولویت قرار دارد و 

تالش می کنیم کمبودی در این زمینه نداشته باشیم.
از سوی دیگر مدیر یکی از مدارس غیر انتفاعی خیابان پاستور تبریز هم از 

سخت گیری ناظران بهداشتی درباره مدارس 
غیرانتفاعی خبر می دهد و می گوید: با توجه 
به اینکه اغلب این مــدارس در خانه های 
قدیمی با حیاط های کوچک مستقر شده اند 
رعایت فاصله اجتماعی با دشواری بیشتری 
همراه می شود. ضمن این که خانواده ها هم 

انتظارات بیشتری دارند. 

استفاده از کفش و دمپایی جداگانه 
در این بین البته برخی از مدارس دست به 
ابتکاراتی زده اند تا خانواده ها و دانش آموزان 
آرامش بیشتری داشته باشند. مدیر یکی 
از مدارس غیرانتفاعی در اردبیل می گوید: 

از چند روز گذشــته مدرسه به صورت غیررســمی بازگشایی شده و 
دانش آموزان با شرایط ویژه پذیرش می شوند. عالوه بر دستورالعمل هایی 
که به صورت کشوری همه ملزم به رعایت آن هستند، ما از خانواده ها 
درخواست کردیم که کفش یا دمپایی جداگانه برای فرزندان خود در 
مدرسه داشته باشند. در کالس ها هم بیشتر از 5 دانش آموز وجود ندارند 

و بالفاصله بعد از خروج هر گروه نیمکت ها ضدعفونی می شود.
در مدارس دولتی اما تنها پروتکل اجرایی همان اســتفاده از ماسک، 
رعایت فاصله اجتماعی و ضدعفونی بعد از تعطیلی کالس ها خواهد بود. 
پروانه یزدانی، مدیر یکی از این مدارس اردبیل در این باره عنوان می کند: 
دغدغه های والدین را درک می کنیم و در شــرایط فعلی که اردبیل در 
وضعیت قرمز قرار دارد، مدارس در روز اول صرفا برای آشنایی و تبیین 
برنامه های تدوین شده با حضور دانش آموزان بازگشایی می شود و بعد 
کالس ها مجازی خواهند بود. البته کالس های 6 تا 7 نفره هم برای رفع 

اشکاالت خواهیم داشت. 
 مدیر یکی از مدارس کرمانشاه می گوید: تالش می کنیم ضدعفونی 
میــز و نیمکت دانش آمــوزان و کالس هــا طی روزهــای حضور 
دانش آموزان در مدرســه تکرار خواهد شــد. البته بایــد خانواده 
دانش آموزان هم در این شرایط به ما کمک کنند چون با مشکالت 

مالی برای تامین مایحتاج بهداشتی مواجه هستیم. 
در زنجان هم به گفتــه یکی از مدیــران مــدارس دولتی حضور 
دانش آموزان در هر کالس 35 دقیقه است و برنامه ریزی ها به گونه ای 
انجام شده که ساعت ورود و خروج هر کالس متفاوت باشد تا موجب 
ازدحام نشود. وی بیان می کند: تب سنجی پیش از ورود دانش آموزان 
به حیاط مدرسه هم صورت خواهد گرفت که این دستگاه هم از سوی 

یکی از خیران در اختیار مدرسه قرار گرفته است. 
در شوشتر هم با مشارکت جمعیت هالل احمر، دانشکده علوم پزشکی 
و آتش نشانی، دانش آموزان از بدو ورود به مدارس مورد غربالگری و تب 

سنجی قرار گرفته و وسایل همراهشان ضدعفونی خواهد شد.

شناسایی شاگردان بیمار کرونایی 
در البرز تکلیف مدارس بــا وضعیت قرمز 
مشخص است، اما زردها و سفیدها از والدین 
تعهدنامه می گیرند که خودشــان مایل به 
حضور فرزندانشــان در کالس های درس 
نیستند. البته والدین هم راضی به دادن این 
تعهدنامه  به خاطر حفظ سالمت فرزندانشان 
هســتند. چنین شــرایطی اما در مدارس 
غیرانتفاعی وجــود ندارد و آنهــا به لحاظ 
برخورداری از شــرایط مالی برای رعایت 
پروتکل های بهداشتی برنامه ریزی کرده اند. 
الچین جعفــری، مدیر یک دبیرســتان 
غیردولتی در کــرج می گوید: کمک  های 
اولیه، تهیه ماسک و دستکش، ژل ضدعفونی 

کننده، داشتن تست سالمت و تندرستی همکاران و شناسایی شاگردان 
بیمار کرونایی از جمله اقداماتی است که تا کنون انجام شده است. 

ساالر قاسمی، مدیرکل آموزش و پرورش البرز هم با اشاره به اجرای 
پروژه مهر از تعمیر، تجهیز مدارس و ســازماندهی نیروی انسانی 
در مدارس خبر می دهــد و می گوید: عالوه بر ایــن کلیه اقدامات 
ضدعفونی انجام شده و طی روزهای آینده هم نظارت بر رعایت این 

پروتکل ها به صورت مستمر انجام خواهد شد. 

کالس های آنالین در شهرهای قرمز
یکی از مسئوالن مدرسه غیرانتفاعی در رشت به شرایط خوب این مرکز 
برای آغاز سال تحصیلی اشاره می کند و ادامه می دهد: تمام پروتکل های 
بهداشتی رعایت و چندین مرتبه گندزدایی محیط مدرسه  انجام شده 
است. در داخل کالس ها هم مواد بهداشتی از قبیل پد الکلی، اسپری، 
دستگاه بخور، دستکش و ماسک وجود دارد. معصومه دلیری می افزاید: 
ما این اطمینان خاطر را به والدین داده ایم کــه با رعایت پروتکل  ها و 
تب سنجی از کســانی که وارد مدرسه می شــوند، جای نگرانی  وجود 
نخواهد داشــت. هر چند فعال با توجه به وضعیت قرمز رشت و دستور 

آموزش و پرورش، کالس ها آنالین برگزار خواهد شد . 
محمد رحمتی، مدیرکل آموزش و پرورش گیالن هم درباره اقدامات 
بهداشــتی برای آماده سازی مدارس در آغاز ســال تحصیلی بیان 
می کند: ضدعفونی مســتمر مدارس در حال انجام است و صندلی 
دانش آموزان در کالس ها هــم با فاصله یک و نیــم متر جاگذاری 
شده. استفاده از ماسک، دســتکش و مواد ضدعفونی شخصی هم 
الزامی خواهد بود. علیرضا ســعدی پور، مدیرکل آموزش و پرورش 

مازندران هم اظهار می کند: ملزومات بهداشــتی برای مدارس به 
منظور حضور معلمان و کادر آموزشــی تهیه شده است. در صورت 
حضور دانش آموزان در آینده پس از رسیدن به وضعیت سفید هم 

این امکانات در اختیارات آنها هم قرار خواهد گرفت. 
همچنین به گفته سید عیسی میرشــفیعی، معاون ابتدایی و دبیر 
ستاد ثبت نام آموزش و پرورش مازندران همه بسترهای الزم برای 
آغاز آموزش در شرایط کرونایی لحاظ شده است. وی تاکید می کند: 
هیچ تفاوتی در رعایت پروتکل های بهداشتی بین این مدارس وجود 
ندارد و فقط مــدارس غیردولتی با توجه به تــوان مالی خانواده ها 
می توانند از بسترهای مجازی و ُمجاز بیشتری برای آموزش استفاده 
کننــد.  محمد پورداود، مدیــرکل آموزش و پــرورش همدان هم 
می گوید: پنجشنبه و جمعه هفته گذشته تمامی مدارس گندزدایی 
شــدند و نظارت میدانی برای نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی در مدارس خواهیم داشت. سرویس مدارس 

هم کنترل خواهند شد که تمامی موارد در آنها رعایت شود.

به یاری ما بیایید
مدیر یکی از مدارس دولتی در ارومیه با اشاره به این که امروز آموزش 
و پرورش بیش از هر زمــان دیگری نیازمند حمایت اســت و باید 
گروه های جهادی به یاری ما بیایند،  به همشهری می گوید: یادمان 
نرفته که در اسفند سال گذشته با همه گیری ویروس کرونا و شیوع 
بیماری همه برای کمک به یکدیگر پای کار بودند گروه های جهادی 
در آن ایام سنگ تمام گذاشتند، خیابان ها را ضدعفونی و ماسک و 
اقالم بهداشــتی بین مردم توزیع می کردند. اکنون نیز در آســتانه 

بازگشایی مدارس به همان گروه های جهادی و خیرین نیازمندیم، 
گروه هایی که پای کار بیابند و مــدارس را ضدعفونی کنند و برای 

توزیع اقالم بهداشتی بین دانش آموزان و معلمان اقدام کنند. 

حمایت سایر نهادها از آموزش و پرورش
از سویی سازمان های شهرداری، فرماندری ها و استانداری ها خبر از 
حمایت و تامین تجهیزات مورد نیاز آموزش و پرورش می دهند تا 
برای آغاز سال تحصیلی جدید و در بازگشایی مدارس با تنگنا مواجه 
نشود. حبیب اهلل مالیی یگانه، شهردار زنجان با اشاره به کمک های 
این سازمان به آموزش وپرورش مناطق مختلف می گوید: البته این 
اقدامات به صورت متمرکز نبود چون تنها در سه چهار روز باقیمانده 
به بازگشایی مدارس اطالع رسانی شد اما یکی از اقداماتی که هر سال 
در آستانه بازگشایی مدارس انجام می دهیم نظافت،  مناسب سازی 
و به طور کلی آماده سازی شــهر است. بر این اساس هماهنگی های 
الزم با نواحی مختلف شهرداری زنجان انجام شده که اگر مدرسه ای 
اعالم نیاز کرد و درخواست ضدعفونی کالس های درس و یا فضاهای 

عمومی مدرسه را داشت ورود کرده و اقدام به ضد عفونی کنیم. 
علیرضا بصیری، فرماندار خمینی شهر هم از پدالی شدن شیرآالت 
مدارس این شهرســتان خبر می دهد و اظهار می کند: این اقدام با 
هدف پیشگیری از ابتال به کرونای دانش آموزان صورت گرفته است. 
حضور دانش آموزان در مدارس هم با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
خواهد بود. تالش بر این است که ماسک مورد نیاز آموزش و پرورش 
هم با نرخ مصوب تهیه و با اســتفاده از ظرفیت خیــران در اختیار 

معلمان و دانش آموزان قرار بگیرد.
  

نگرانیم از ســالمت فرزندان ایران زمیــن اما باور داریــم که اصل 
آموزش رفتن به مدرسه اســت به هزار و یک دلیل. اما مدت هاست 
که دانش آموزان در این روزهای کرونایی گرفتار رخوت شده اند و به 
همین دلیل نیازمند ایجاد محیطی امن و شاداب در مدارس هستیم تا 
فرزندان مان بدون نگرانی و استرس به کالس های درس بازگردند. اما 
به هرحال در بحران کرونا فصلی جدید آموزش با تغییرات زیادی همراه 
خواهد بود. همین چند روز پیش عکسی از فضای یک کالس درس در 
تایلند منتشر شد که دانش آموزان درون باکس های مشمعی تعبیه 
شده روی میزها نشسته بودند. انکار نکنیم که ایده جالب و خالقانه ای 
از سوی مدیران آموزشی آن منطقه بود و ای کاش ما هم با کمترین 
هزینه ها مشــابه چنین الگوهایی را رعایت کنیم و یا از تجربه دیگر 
کشورها بهره ببریم. اما به جرات می توان گفت در هیچ یک از کالس های 
درس ایران چنین اتفاقی رخ نداده و شــرایط ویژه هنوز ایجاد نشده 
است. سطح ایمنی مدارس مان که امروز با تردید و اما و اگرهای زیادی 
بازگشایی  می شود همان رعایت پروتکل های بهداشتی، ضدعفونی 
مداوم و تشــکیل کالس ها با حداقل نفرات است و باید نگران باشیم 
زیرا در صورت آلودگی مدارس با موج جدیدی از بیماری در کودکان و 

نوجوانان مواجه خواهیم شد.

تب سنجی، گندزدایی، ضدعفونی 
کالس درس و محیط مدرســه 
پس از خــروج دانش آمــوزان، 
الزام اســتفاده از ماسک و رعایت 
فاصلــه اجتماعــی از مهم ترین 
دســتور العمل های اجرایــی در 

مدارس خواهد بود

 خبرنگاران همشهری در استان های مختلف از حال و هوای بازگشایی مدارسامتحان کرونا در مدرسه
در شهرهای کشور گزارش می دهند

مدارس سراسر کشور از امروز بازگشایی می شوند./  عکس: تسنیم

hamshahrionline.irWWW
متــن كـامـل در سایت

محرومان اراضی روستای ابوالفضل صاحبخانه می شوند
سیدصولت مرتضوی، رئیس سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان درباره ساکنان اراضی زردشت اهواز موسوم 
به روستای ابوالفضل گفت: قرار است ساکنان مستضعف این اراضی 
شناسایی شوند و بنیاد مستضعفان برای تامین مسکن آن ها اقدام کند.
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تشكيل نخستين دادگاه هفت سنگان 
با قاضــي ویژه و دســتور ویژه رئيس قضايي

دستگاه قضا، از اهتمام قوه قضایيه در 
دوره تحول براي مبارزه با فســاد بــدون توجه به 
وابستگي عناصر فاســد و تعلقات عوامل فساد زا به 
مراكز قدرت حكایــت دارد؛ موضوعي كه طي دوره 
یك سال ونيم ریاست سيدابراهيم رئيسي بر عدليه 
مورد توجه جدي قرار گرفته است. پاكسازي عناصر 
 و قضــات فاســد از دســتگاه قضایيــه یكــي از 
مهم ترین اولویت هاي قوه قضایيه در این دوره بوده 
است. شناسایي و محاكمه باند اكبر طبري یكي از 
مصادیق بارز این رویكرد طي یك سال گذشته بوده 

است.
پرونده هفت ســنگان هــم آزمون دیگــري براي 
دستگاه قضا در دوره تحول است. از آنجا كه عوامل 
فاســد و متهمان پرونده عمدتا از مدیران و مقامات 
دستگاه هاي قضایي، دولتي و حاكميتي و نظارتي 
در سطح استان هســتند، كم و كيف رسيدگي به 
این پرونده در كانون توجه افكار عمومي و رسانه ها 

قرار دارد. 
جزئياتــي از برگزاري نخســتين جلســه دادگاه 
رســيدگي به پرونده زمين خواري »هفت سنگان« 
قزوین در 5شهریور منتشــر نشده است. تنها اعالم 
شــد كه این پرونده 7متهم دارد! ریاست دادگاه  با 
قاضي اصانلو بود كه با ابالغ ویژه ریاست قوه قضایيه 
مسئوليت رسيدگي به این پرونده را برعهده گرفته 

است.
در این پرونده، ستاد اجرایي فرمان امام، دادگستري 
قزوین، شهرداري، استانداري، سازمان ثبت اسناد 
و امالك و نيز ســازمان بازرسي اســتان، هر یك 
به گونه اي مرتكب تخلف و یــا ترك فعل و قصور در 

پيشگيري از فساد شده اند.
پيش تر و در سوم تيرماه حجت االسالم والمسلمين 
رئيسي درباره پرونده هفت ســنگان گفته بود: در 
این پرونده همكاران قضایي زميني را گرفته بودند 
كه اكنون اختالفي مطرح شــده است درباره اینكه 
این همكاران مي گویند مســير قانوني را در گرفتن 
زمين ها طي كرده اند، اما برخي مي گویند كه مسير 
قانوني طي نشده و از ابزار قدرت استفاده شده است.

رئيس دســتگاه قضا با بيان اینكه براي این پرونده 
قاضي ویژه اي تعيين شده است و از او خواسته شده 

تا موضوع را تا مشخص نشدن كامل پرونده رسانه اي 
نكند، گفته بود: خط قرمــزي در اینگونه پرونده ها 
نداریم و حتي در برخي استان ها پرونده اي مربوط 
به 20 تا 30سال قبل گزارش كردند كه ما گفتيم اگر 

حقي ضایع شده باشد، رسيدگي مي كنيم.
رئيس قوه قضایيه گفته بــود: مردم بدانند كه ما در 
هيچ ســطحي از قدرت، ثروت و نسبت فردي خط 
قرمز نداریم، اما باید اجازه دهند مســائل به صورت 
متقن در دستگاه قضایي پيگيري شود و دستخوش 

حال و هواي سياسي قرار نگيریم.

ماجرا چيست؟
موضوع تخلف و فساد در هفت ســنگان قزوین، به 
یك قطعه زمين به مســاحت 24هكتــار واقع در 
5كيلومتري شهر قزوین با كاربري كشاورزي مربوط 
است.  این منطقه نيز همانند لواسان و كالك تهران، 
از مناطق خــوش آب و هواي قزوین اســت. ماجرا 
از دي ماه ســال93 و از آنجا آغاز مي شود كه ستاد 
اجرایي فرمان امام به عنوان مالك این زمين، آگهي 
مزایده براي فروش98 قطعه از این زمين را به صورت 
یكجا منتشر مي كند. تنها برنده این مزایده، شركت 
تعاوني مسكن دادگستري قزوین بود. در یك فاصله 
كوتاه ميان خریدار و فروشنده قرارداد امضا شده و 
زمين مورد معامله تحویل مي شود. شركت تعاوني 
مسكن نيز مبالغ مورد نياز را از متقاضيان دریافت 

كرده و اسناد زمين را به نام آنها صادر مي كند. 
در مرحله بعد نوبت شــهرداري بود كه بدون هيچ 
ممانعتي كاربــري این زمين ها را از كشــاورزي به 
مســكوني تغييــر داده و مجوزهــاي الزم را براي 

ساخت وساز صادر كرده است.

متهمان چه كساني هستند؟
تمام مراحل از واگذاري زمين هاي هفت ســنگان 

تا صدور اســناد مالكيت براي متقاضيــان، تغيير 
كاربري  و صــدور پروانه ساخت وســاز خــارج از 
فرایندهاي قانوني صورت گرفته اســت؛ متهم اول 
هفت سنگان، ســتاد اجرایي فرمان امام است كه 
پس از تالش هاي ناكام فراوان براي دریافت مجوز 
تغيير كاربري زمين هاي كشــاورزي به مسكوني، 
به صورت غيرقانوني و برخالف قانون یكپارچه سازي  
اراضي كشــاورزي، اقدام به تفكيــك زمين ها به 
98قطعه كرده اســت. اقدام غيرقانوني دیگري كه 
این ستاد مرتكب شــده  ، آگهي مزایده اي است كه 
تمام 98قطعه به صورت یكجا به مزایده گذاشــته 
شده است. این شكل از آگهي احتماال هدفدار بوده و 
براي متقاضي و خریدار مشخصي منتشر شده است 

كه تنها برنده مزایده مي شود.

متهم دوم هفت سنگان، دادگستري قزوین و به طور 
مشخص شركت تعاوني كاركنان دادگستري است؛ 
دادگستري به عنوان مدعي العموم، خود درگير یك 
سلسله اقدامات غيرقانوني شــده است. واگذاري 
قطعات زمين به افراد غيرعضو در تعاوني مســكن 
حجم گسترده این تخلفات را نشان مي دهد؛ افزون 
بر 60نفــر از كاركنان و قضات این دادگســتري و 
تعدادي از مقامــات  و مدیــران نهادهاي مختلف 

دریافت كنندگان این زمين ها هستند. 
بنا بر آنچه یك مقــام آگاه به خبرگزاري مهر گفته 
اســت: »نام 8نفر از اهالي نورآباد ممسني، زادگاه 
رئيس كل دادگستري وقت و 3نفر دیگر از بستگان 

او در این ليست از نكات مهم این پرونده است.« 
این مقام آگاه درباره برخورداري غيرقانوني بستگان 
و همسران مسئوالن از زمين هاي یادشده گفته كه 
عالوه بر 27نفر از دانشگاه آزاد اسالمي، نام همسران 
 برخي از مســئوالن در این ليست اســت كه گویا 
صالح ندانسته اند، نام خودشان در ليست خریداران 

بياید. 
بنا بر گزارش رسانه ها، هر یك از مدیران و مقامات 
استانداري، شــهرداري، ســازمان بازرسي استان 
و سازمان ثبت اسناد اســتان و یا یكي از بستگان 

 آنها یك یا چند قطعه از زمين هاي هفت سنگان را  
دریافت كرده و به این شكل از كيك فساد بهره مند 

شده اند.
عالوه بر ســتاد اجرایي فرمان امام و دادگســتري 
قزوین، شهرداري، استانداري، ســازمان بازرسي 
و سازمان ثبت اســناد هم در پرونده هفت سنگان 
متهم هستند؛ درحالي كه شهرداري تا شهریور94 
براي هيچ یــك از زمين هاي مجــاور مجوز تغيير 
كاربري صادر نكرده اســت، در ایــن تاریخ براي 
ده ها قطعه از زمين هاي مرتبط با تعاوني مســكن 
دادگستري قزوین پروانه ساخت وساز صادر مي كند. 
واگذاري 2قطعه زمين به نام یكي از خویشاوندان 
و همســر شــهردار وقت منطقه3 قزوین نشــان 
مي دهد كه صــدور مجوزها به طــرق غيرقانوني 
 به واســطه اعمال نفــوذ و پذیرش نفــوذ صورت 

گرفته است.
2معاون عمراني وقت استانداري یكي پس از دیگري 
با دریافت چند قطعه زمين به نام خود و همسرشان 
تطميــع مي شــوند  و در ادامه یكي از مســئوالن 
ســازمان بازرســي و مدیركل وقت ثبت اســناد 
 اســتان نيز یك قطعه زمين به نام همســران خود 

دریافت مي كنند.

موضوع تخلف و فساد در هفت سنگان قزوين، به يك قطعه زمين به مساحت 24هكتار واقع در 5كيلومتري شهر قزوين با كاربري كشاورزي مربوط است.

هفت سنگان آزمون جديد عدليه كافه مجلس 

   استمرار موج ابتال به كرونا در بهارستان 
سيد موسي موســوي، نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شوراي 
اسالمي هم به كرونا مبتال شد. در قریب به 5ماهي كه از استقرار مجلس 
یازدهم ســپري مي شــود تا كنون بيش از 23نماینده به كرونا مبتال 
شده اند. نماینده كبودر آهنگ حين دوران نمایندگي اش در اثر ابتال به 
این ویروس جانش را از دست داد. پيش از آغاز به كار این مجلس فاطمه 
رهبر، منتخب تهران و نيز محمدعلي رمضاني دستك، منتخب مردم 

آستانه به دليل ابتال به كرونا جان باختند.

  جدل توييتري دولت و مجلس بر سر آب
مجتبي رضاخــواه، نماینده مردم تهران پيش از این بــا انتقاد از نحوه 
آبرساني به استان سيستان و بلوچستان گفته بود: مردم جنوب سيستان 
و بلوچستان مشكل جدي در آب آشاميدني دارند؛ نه اینكه آب نباشد 
بلكه مدیریت منابع آب نيســت. به طوري كه بيابان ســيراب اســت. 
حسام الدین آشنا، مشاور رئيس جمهور در حساب كاربري خود در شبكه 
اجتماعي تویيتر در پاســخ به رضاخواه نوشت: از ابتداي دولت یازدهم 
تا پایان سال گذشــته به 7/7ميليون نفر در 11٫514روستا آب پایدار 
رسانده شد. این نماینده مجلس پس از توضيحات تویيتري آشنا مجددا 
نوشــت: منكر تالش هاي این دولت و اسالفش نيستيم، ولي همچنان 
»آب آشــاميدني« معضل جدي بخش هایي از سيستان و بلوچستان 
است. تامين ضروریات زندگي مردم وظيفه حاكميت است كه بنده و شما 
جزئي از آن هستيم. وي تأكيد كرد: مطمئن باشيد مجلس در یك سال 

باقيمانده عمر دولت، براي حل مشكالت مردم در كنار دولت است.

  مركز پ ژوهش ها به دنبال تغيير سياستگذاري ها
عليرضا زاكانــي، رئيس مركز پژوهش  هاي مجلس گفت: بخشــي از 
كارهایي كــه در دور جدید فعاليت مركز پژوهش هــا دنبال خواهيم 
كرد ناظر بر تغيير ریل و روند سياستگذاري در موضوعات كالن كشور 
خواهد بود. این مسئله منجر به كم شدن موانع خواهد شد. به گزارش 
تسنيم، او در توضيح این كاركردهاي جدید گفت: مثاًل در بحث تغيير 
روند بودجه ریزي به دنبال آن هستيم تا توزیع مناسبي با حداقل انحراف 
در این بحث صورت گيرد یا در توزیع امكانات كشور در خلق ثروت توجه 
به عموم مردم باشد یا در مسائل جزئي تر مثل مسئله بنزین، سهميه ها 

به جاي خودرو به افراد خانوار تعلق گيرد.

  تصميم گيري پشت درهاي بسته نمي شود
مجيد نصيرائي، نماینده فردوس بــا تأكيد بر ضرورت نظارت ميداني 
نمایندگان از مناطق مختلف كشور جهت بررسي وضعيت و مشكالت 
مردم، گفت: بدون تردید نمي توان در اتاق هاي دربســته نشســت و 
براي مســائل مردم تصميم گرفت. او با بيان اینكــه افرادي كه قصد 
تصميم گيري براي جامعه را دارند باید واقعيت ها را از نزدیك ببينند، 
در گفت وگو با خانه ملت، عنوان كــرد: در عين حال كه نمایندگان به 
گزارش هاي واصله اهميت مي دهند باید در كف جامعه حضور پيدا كرده 
و از نزدیك مسائل را درك كنند. وي افزود: حضور ميان مردم، مواجهه 
رودررو با آنها و همكالم شدن با اقشار مختلف جامعه در تصميم گيري 

براي آینده كشور بسيار مؤثر است.

مراسم افتتاح نمايشگاه نهضت قطعه سازي  و رونمايي از گيربكس 
 عكس
خبر

بومي دريايي پيشرفته با حضور امير سرتيپ حاتمي وزير دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در سازمان صنايع دفاع برگزار شد. وزير 
دفاع در اين مراسم گفت: امروز به لطف خدا بيش از ۳۸هزار قطعه 
را توليد مي كنيم كه در اين نمايشگاه ۳هزار قطعه را به نمايش گذاشته ايم. فقط در 
حوزه مواد فلزي و غيرفلزي ما نيازمند بيش از 4هزار نوع ماده بوديم كه براي يك 
سال بيش از 2۰۰ ميليون دالر صرفه جويي ارزي با ساخت اين ماده صورت گرفته 

است./ عكس: مهر

نشانه گيري وزير در نهضت قطعه سازي 

   در انتظار رأي محكمه
پس از رسانه اي شدن ابعاد مختلف فساد هفت سنگان در سال هاي 94 و 95 و افشاگري بي پرده امام جمعه قزوين از 
تخلفات صورت گرفته، با ورود قوه قضاييه، تعدادي از متهمان پرونده بازداشت و برخي ديگر به انفصال از خدمت 
محكوم شدند، اما متهمان اصلي اين پرونده هنوز منتظر رسيدگي به تخلفات و صدور حكم هستند. در دي ماه 
سال9۸ قوه قضاييه در باالترين ســطح به پرونده زمين خواري ورود و سيدابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضاييه 

دستور ويژه بررسي پرونده هفت سنگان را صادر كرد. 

 بازخواني پرونده زمين خواري هفت سنگان قزوین 
به بهانه برگزاري نخستين جلسه دادگاه
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 همه چيز داشت خوب پيش مي رفت، وزیر 
آموزش و پرورش دوشنبه دهم شهریور، در گزارش 

نشستي خبري گفت كه مدارس در شرایط 
سفيد همچون گذشــته باز هســتند، در موقعيت زرد 
به صورت زوج و فرد برگزار مي شــوند و در شهرهاي قرمز 
به صورت غير حضوري و از راه دور خواهند بود. اما 2روز بعد 
روي صفحــه تلویزیون ظاهر شــد و درجهــت مخالف 
صحبت هاي قبلي اش گفت كه مدارس در تمام شهرها و 
حتي موقعيت قرمز باز هستند و دانش آموزان باید به مدرسه 
بروند. این تغيير موضع ناگهانــي و اظهارنظرهاي بعدي 
حاجي ميرزایي و معاونانش در دقيقه90 بازگشایي مدارس 
را پيچيده كرده و پرسش هاي زیادي به وجود آورده است. در 
این ميان آنچه روشن است اینكه همه دانش آموزان كشور از 
امروز به مدارس فراخوانده شده اند اما برنامه هر مدرسه اي 
با مدرسه دیگر متفاوت است؛ سال تحصيلي متفاوتي آغاز 

شــده اســت؛ هم براي دانش آموزان، هم معلمان و هم 
خانواده هاي آنها. این شهریور شبيه هيچ یك از شهریورهایي 
كه مدارس از سرگذرانده اند نيســت؛ سرگرداني با وجود 
كرونا گریبانگير همه است و در مدارس با وجود گستردگي 

حوزه اثرگذاري و افراد تحت پوشش، بيشتر.

مدارس پرتراكم دولتي
همزمان با متفاوت ترین بازگشایي سال تحصيلي در زمانه 
كرونا، اعتراض ها و نقدهاي والدین دانش آموزان بســيار 
زیاد است، آنها نگران هستند كه چطور باید فرزندانشان 
را به مدرســه بســپارند درحالي كه آمار كرونا در تعداد 
زیادي از شــهرها همچنان باالســت. محبوبه شفقتي، 
2فرزنــد دانش آموز دارد و خودش هم معلم اســت، او به 
تأكيد مي گوید براي نخستين روز سال تحصيلي جدید، 
نه خودش به مدرسه مي رود و نه اجازه مي دهد فرزندانش 
بروند:» قرار بر این بود كه در تهران كه وضعيت قرمز است، 
كالس ها غيرحضوري باشد اما چه شد كه یكباره این تصميم 
تغيير كرد؟ آیا معجزه اي رخ داده؟ واكسن كرونا توليد شده؟ 

چطور مي توانيم فرزندانمان را به مدارســي بفرستيم كه 
400 تا 700 دانش آموز دارد؟ مگر نگفتند بخش كودكان 
كرونا در بيمارستان ها راه افتاده و كودكان از كرونا مصون 
نيستند؟« مهم ترین انتقاد او به این بازگشایي  ها در شرایط 
كنوني، تراكم باالي جمعيت دانش آموزان در مدرسه هاي 
دولتي است. به گفته او كالس هاي درس در مدارس دولتي 
باالي 35دانش آموز دارد و مســاحت كالس ها بيشتر از 
20متر نيست و این فضاي فشــرده هم براي دانش آموز 
خطرناك است و هم براي معلم. از روز پنجشنبه، هشتگ نه 
به باز شدن مدارس در فضاي مجازي رونق گرفت و تعداد 
زیادي از والدین با خطاب قرار دادن وزیر آموزش و پرورش 
گفتند از حضور فرزندشان در مدرسه جلوگيري مي كنند.

روزهاي پردردسر مديران
مدیران مدارس از دیگر منتقدان اطالع رســاني شــيوه 
بازگشایي مدارس هستند، آنها مي گویند كه اعالم یكباره 
حضور اجباري دانش آموزان در مدارس، آنها را تحت فشار 
شدید والدین از یك سو و اداره آموزش و پرورش از سوي 

دیگر قرار داده است. مجتبي عليان، مدیر مدرسه متوسطه 
دوره دوم در منطقــه7 تهران در این باره به همشــهري 
گفت: »به ما اعالم كرده بودند كه اگر شــرایط قرمز بود، 
آموزش غيرحضوري باشد و فقط دانش آموزاني كه به لوازم 
هوشمند ارتباطي دسترسي ندارند، در روزهاي خاصي به 
مدرسه بيایند. بعد یكباره از طریق تلویزیون و نه بخشنامه 
اداري اعالم كردند كه همه مدارس باید باز باشد و درپي این 
خبر، والدین تماس پشت تماس كه تكليف ما چيست و 
باید چه كنيم؟« او ادامه داد: »وزیر آموزش و پرورش گفته  
سرانه جداگانه اي براي ضد عفوني كردن مدارس و رعایت 
پروتكل ها به مدیران داده اند ولي من با هر مدیري صحبت 
كردم، گفتند اعتباري بــراي این كارها در اختيار مدارس 
نگذاشته اند. ما مدارس را باز مي كنيم اما امنيت سالمت 
دانش آموزان را نمي پذیریم.« برخي از والدین مي گویند كه 
مدیران مدارس از آنها خواسته اند كه روز شنبه فرزندشان را 
با رضایتنامه به مدرسه بفرستند. رضایتنامه اي كه در آن ذكر 
شده باشد كه سالمت دانش آموز حتي در ساعت حضور در 
مدرسه به عهده والدین است. سعيده قاضيان، مدیر مدرسه 
ابتدایي فاطمه الزهرا در منطقه14 در گفت وگو با همشهري 
این خبر را تأیيد كرد و گفت: »رعایت پروتكل هاي بهداشتي 
براي كودكان و نوجوانان سخت است و قطعا ما با مشكالتي 
در كالس ها، حياط مدرسه، سرویس بهداشتي و آبخوري 
مواجه مي شویم. ما نمي توانيم هر روز مراوده 300دانش آموز 
را كنترل كنيم و والدین باید در جریان این محدودیت هاي 

ما قرار بگيرند.«

خانواده ها با مدرسه   تماس بگيرند
انتقادها به حضور اجباري دانش آمــوزان در مدارس در 
روزهاي اخير آنقدر باال گرفت كه علي باقرزاده، رئيس مركز 
هماهنگي حوزه وزارتي آموزش و پرورش، پنجشنبه شب 
در خبــر21 تلویزیون ظاهر شــد و گفت: روز شــنبه، 
دانش آموزان قبل از حضور در مدرسه از طریق كانال هاي 

ارتباطي كه مدارس با دانش آموزان و خانواده ها دارند و از 
طریق تماس تلفني با مدیر مدرسه و كاركنان از وضعيت 
حضور در مدرسه مطلع شــوند. او این توضيح را هم داده 
كه مدل هاي بازگشــایي مدارس متفاوت است و یكي از 
روش ها تقسيم دانش آموزان و حضور آنها در روزهاي زوج 
و فرد است. اختيار تصميم گيري در مورد موضوعات را به 
شوراي مدرســه داده ایم كه به اقتضاي مساحت مدرسه، 
تعداد دانش آمــوزان، وضعيتي كــه در تهویه مي توانند 
داشته باشــند، تصميم بگيریند. یكي از آنها روش زوج و 
فرد است.« با وجود این اظهارنظرهاي مسئوالن وزارت 
آموزش و پرورش، برخي از اداره هاي كل آموزش و پرورش 
اســتان ها مانند مركزي و بوشــهر اعالم كرده اند شنبه 
حضور دانش آموزان در مدارس الزامي نيست و آموزش ها 
تا پایان شهریور غيرحضوري است. اما مدیركل آموزش 
و پرورش شهر تهران به ایسنا گفته است: اصل بر حضور 
دانش آموزان در مدارس است اما این حضور انعطاف پذیر 
اســت و دانش آموزان طبق برنامه مدارس مي توانند در 
مدارس حضور یابند. شــوراي مدرسه مجموعه اي است 
كه درباره مســائل داخلي مدرسه تصميم مي گيرد؛ این 
شورا متشكل از مدیر مدرسه، نماینده معلمان و نماینده  
اولياست و در آنجا درباره نحوه  حضور دانش آموزان تصميم 
مي گيرند. این شــوراها اگر تشــخيص دادند كه تراكم 
دانش آموزان زیاد اســت آنها را تقسيم بندي مي كنند و 
در قالب گروه هاي مختلف برنامه اي را براي حضورشان 
در مدارس تدوین مي كنند. آمــوزش و پرورش، مدیران 
مناطق، مدیران مدارس، معلمان، دانش آموزان و والدین 
آنها روزهاي حســاس و پرابهامــي را مي گذرانند. آنها با 
مسائلي درگيرند كه در ســال هاي گذشته دغدغه هيچ 
كدامشان نبود، دغدغه اي كه حاال آنها را رودرروي هم قرار 
داده است؛ با نگراني هاي فزاینده، مسئوليت هاي متفاوت 
و البته یك دغدغه مشترك: تالش براي بقا و امنيت بيشتر 

در بحبوحه همه گيري یك ویروس خطرناك.

معلمان، دانش آموزان و والدین از امروز سال تحصيلی متفاوتی را آغاز می كنند

بازگشايي مدارس؛ سخت و ناگزير
   مدرسه ها ملزم به رعایت پروتكل ها هستند اما در شيوه برگزاري كالس هاي درس بسته به نظر مدیران متفاوت عمل مي كنند 

   با توجه به شرایط متغير كرونا، آموزش و پرورش دست مدیران مدارس را براي آموزش حضوري و غير حضوري بازگذاشته است
    رعایت پروتكل ها الزامي اما شيوه اجراي آنها در مدارس مختلف و مناطق گوناگون متفاوت خواهد بود

   مدیران برخي مدارس از والدین خواسته اند فرزندشان را با رضایتنامه به مدرسه بفرستند

فهيمه طباطبايي
خبر نگار

چالش هاي بازگشايي مدارس در دوران كرونا
 علي مالئكه

پزشك و روزنامه نگار

شيوع كروناویروس جدید در بسياري از نقاط 
جهان به تعطيلي مــدارس براي جلوگيري 
از انتشــار ویروس انجاميد. درحالي كه زمان 

بازگشایي مدارس كه همزمان با فصول سرد سال و افزایش شيوع بيماري هاي 
تنفسي است، فرا مي رسد، بحث درباره خطراتي كه كودكان را در بازگشت به 
كالس هاي درس تهدید مي كند و تأثير این اقدام بر انتشار كروناویروس در 

جامعه باال گرفته است.
در طول 7 ماهي كه از شيوع كروناویروس مي گذرد، بررسي ها نشان داده اند 
كه ميزان موارد شدید بيماري كووید-19 ناشي از این ویروس و مرگ ناشي از 
آن در كودكان نسبت به بزرگساالن بسيار كمتر است؛ )برخالف آنفلوآنزا كه 
شدت و عوارض ناشي از آن در كودكان بيشتر است(؛ بنابراین به نظر مي رسد 
خود كودكان با بازگشت به مدارس چندان در معرض خطر بيماري جدي 
ناشي از كروناویروس نيستند؛ هر چند باید به فكر شيوع همزمان آنفلوآنزا با 

شيوع كروناویروس در فصول سرد سال بود.
موضوع مهم بعدي این است كه جمع شدن كودكان در مدارس چه تأثيري در 
انتشار كلي ویروس در جامعه دارد و آیا باعث افزایش موارد بيماري كووید-19 

ناشي از این ویروس مي شود یا نه.
چند بررسي اخير نشان داده اند كه در بسياري از موارد عفونت كروناویروس 
در كودكان مانند بزرگساالن بي عالمت است و با وجود بي عالمت بودن حتي 
ميزان بار ویروسي )ميزان ویروس در راه هاي تنفسي آنها( مي تواند بيشتر از 
بزرگساالن باشد. همچنين ویروس حتي در كودكان بي عالمت ممكن است 
هفته ها در بدن آنها باقي بماند. بنابراین ممكن است كودكان به عنوان »ناقالن 
خاموش« ویروس در جامعه عمل كنند و باعث انتقال آن در سطح جامعه 
ازجمله به افراد آسيب پذیرتر مانند سالمندان و افراد داراي بيماري  زمينه اي 
شوند. رفتارهاي كودكان كه نسبت به بزرگساالن كمتر به ماسك زدن، فاصله 
گرفتن از یكدیگر و شستن دست هایشان تن مي دهند، مي تواند انتقال ویروس 

در ميان آنها را تشدید كند.
از طرف دیگر رفتن به مدرسه براي كودكان براي پيشرفت تحصيلي و رشد 
رواني و اجتماعي اهميت زیادي دارد و نمي توان آنها را از این مزیت محروم 

كرد.
بنابراین بازگشت كودكان به مدارس باید با رعایت كامل اقدامات بهداشتي 
معمول براي پيشــگيري از انتقال كروناویروس یعني رعایت شستن مكرر 
دست ها، ماسك زدن و فاصله گيري جسمي باشد و همچنين كودكان باید از 
لحاظ بروز احتمالي عالئم بيماري كووید-19 تحت مراقبت باشند؛ به خصوص 
كه داریم به پایيز و زمستان نزدیك مي شویم كه شيوع ویروس هاي تنفسي 

در آن اوج مي گيرد.
درصورت مثبت شدن آزمایش ویروس كرونا در كودكي در ميان دانش آموزان 
روش »ردیابي تماس«، یافتن افراد در تماس با فرد دچار عفونت و آزمایش آنها 

همانند بزرگساالن توصيه مي شود.
باالخره اینكه گرچه هنوز واكسن تأیيد شــده اي براي كروناویروس جدید 
در دست نيست، واكسيناسيون كودكان در برابر آنفلوآنزا در اواخر شهریور 

مي تواند دست كم از دچار شدن آنها به این بيماري جلوگيري كند.

ش
رس

پ

پیک جديد کرونا در راه است؟ 

زهرا جعفرزاده
خبر نگار

 نگراني ها درباره شــروع پيك جديد كوويد 19 
با بازگشــايي مدارس و برپايي حضوري كالس ها 
باال گرفته اســت. يكی از مسئوالن سازمان نظام 
پزشكی ديروز در آستانه آغاز سال تحصيلی در 
نامه ای سرگشاده توقف فوری بازگشايی مدارس 
را خواستار شد. به گزارش همشهری، رئيس مجمع 
عمومي سازمان نظام پزشكي از احتمال آغاز پيك 
جديد شيوع كرونا مي گويد و عضو ستاد مقابله با 
كروناي تهران تاكيد مي كند كه با وضعيت جديد، 
به تعداد كودكان مبتال به كرونا اضافه مي شود و بايد 
منتظر افزايش آمار ابتال و مرگ و مير ميان آنها بود. 
پيش ازاين قرار بود مدارس با توجه به وضعيت قرمز، 
سفيد و زرد بودن شــهرها، بازگشايي شوند اما با 
تصميم جديد وزير آموزش و پرورش، تمامي مدارس 
با رعايت پروتكل ها موظف به برپايي كالس هاي 

حضوري شدند. اتفاقي كه با واكنش سازمان نظام 
پزشكي همراه شد، به طوري كه رئيس مجمع عمومي 
سازمان نظام پزشكي در نامه  اي، از ستاد ملي مقابله 
با كرونا براي جلوگيري از بازگشايي مدارس در تمام 
مناطق، درخواســت فوري كرد. عباس آقازاده از 
رئيس ستاد خواست تا از جان ميليون ها دانش آموز 
دفاع كند و دخالت در كارشناسی تخصصی نحوه 
مقابله و مبارزه با بيماری را عاملي براي تبديل شدن 
به فاجعه انساني مي داند. اين مسئول در سازمان 
نظام پزشــكي در توضيح بيشتر به »همشهري« 
مي گويد كه اين سازمان پيش از اين در خرداد، تير 
و مرداد، در چندين اطالعيه به طور مكرر نسبت 
به خطرات بازگشايي مدارس و دانشگاه ها هشدار 
داده و بر ضرورت رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
تاكيد كرده بود اما توجهي نشد. اين در حالي است 
كه مدارس در بسياري از نقاط كشور،  بودجه و حتي 
فضاي الزم براي رعايــت پروتكل ها و ضدعفوني 
كردن محيط را ندارند. مدارس به دليل محدوديت 
مالي، حتي امكان توزيع ماســك ميان معلمان 
و دانش آموزان را ندارند. آقازاده، معتقد اســت 
آموزش و پرورش در اين شــرايط بايد تصور كند 

كه ما در شرايط بحراني به ســر مي بريم و امكان 
برگزاري كالس درس حضوری نداريم. وزير آموزش 
و پرورش قبال به وضعيت كشــورهاي اروپايي 
اشاره كرده و گفته بود كه مدارس در اين كشورها 
از يك هفته پيش با همين پروتكل ها، شــروع 
به كار كرده اند. رئيس مجمع عمومي ســازمان 
نظام پزشكي اين مقايســه را نادرست مي داند: 
»بازگشايي مدارس مي تواند منجر به شيوع پيك 
جديدي از كرونا در كشور شود، در مهر و آبان ما 
در كنار كرونا با شــيوع ويروس آنفلوآنزا مواجه 
مي شويم و آن زمان وضعيت وخيم تر مي شود.«  
حميد ســوري هم كه اپيدميولوژيست و عضو 
ستاد مقابله با كروناي تهران است به »همشهري« 
مي گويد، بازگشايی مدارس در شرايط كنونی باعث 
تقويت چرخه انتقال ويروس در جامعه می شود: 
»وضعيت نگران كننده است و بازگشايي مدارس 
و حضور دانش آموزان در كنار هم با توجه به پايين 
بودن سن   و نداشتن درك درست از مفهوم رعايت 
پروتكل ها، موارد ابتال در اين گروه ســني را باال 
مي برد.« به گفته او، شيوع كرونا در ايران از ابتدا 

باال بوده و هنوز هم باالست.

رنا
س: ای

عك
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 خوشبختان
كرونا

محصوالت بهداشتی و سلولزی ازجمله ماسك، الكل، دستكش، دستمال كاغذی و... تأثیر قابل توجهی 
در پیشگیری از بسیاری بیماری ها دارند و در بحران كرونا مصرف این محصوالت افزایش پیدا كرد. كرونا 
و تقاضای بازار موجب شد تا واحدهای تولیدی و كارخانه ها ظرفیت های تولیدی خود را افزایش دهند و 
شبانه روزی پای كار باشند تا بتوانند كمبودهای موجود در این بخش را تامین كنند. برخی واحدها اقدام به تغییر خط تولید كردند و 
برخی اقدام به افزایش خط تولید. كرونا چهره جهان را به گونه ای عجیب تغییر داد و درحالی كه بسیاری از شغل ها رو به ورشكستگی 
رفت، شغل هایی مانند كارخانجات الكل و محلول های ضدعفونی و دستكش و... جان گرفتند. تا جایی كه برخی صاحبان شغل های 
در آستانه ورشكستگی یكباره تصمیم به تغییر خط تولید گرفتند و به تولید ماسك و الكل طبی روی آوردند. با حمایت وزارت صمت 
بسیاری از واحدهای تازه تاسیس هم مجوز گرفتند و شروع به فعالیت كردند. با این حجم تولیدات محصوالت بهداشتی، باید دید این 
بخش ها تا چه اندازه در جهت محقق كردن شعار جهش تولید گام برداشته اند و اساسا كرونا تولیدات را چند درصد در قیاس با سال 

گذشته افزایش داده است.

تولید روزانه 17میلیون ماسك در كشور
كیوان گردان، مديــركل دفتر صنايع برق، فلــزی و لوازم خانگی 
وزارت صمت در گفت وگو با همشــهری در مورد تعداد واحدهای 
فعال در تولید ماســك و میزان آن می گويد: »261 واحد صنعتی 
در كشور از زمان شــیوع كرونا تا كنون تولید يا ماشین آالت نصب 
كرده اند كه منجر به ظرفیت سازی  برای تولید روزانه 17 میلیون 
عدد ماسك سه اليه و روزانه 1.4 میلیون ماسك n95 به  صورت 
صنعتی شده است. از 261 واحد صنعتی كه ماشین آالت صنعتی 
دارند، تعداد 100 واحد دارای پروانه بهره برداری از وزارت صمت 
يا پروانه ساخت وسیله پزشكی از وزارت بهداشت هستند و تعداد  
161و احد ديگر هم در آســتانه گرفتن پروانه هستند. البته اين 
واحدها هم تولید دارند ولی می بايســت شناسنامه دار شوند. الزم 
به ذكر اســت تعداد 100 واحد پروانه دار ظرفیت تولید 7.8دهم 
میلیون ماسك ســه اليه و 510 هزار عدد ماسك  n95 به صورت 

روزانه دارند«.

وی در مورد افزايش آمار تولید در قیاس با ســال گذشــته عنوان 
می كند: »ظرفیت تولید ماســك صنعتی در كشــور در قیاس با 
سال گذشــته حداقل 85 برابر افزايش داشته اســت كه يكی از 
دســتاوردهای بزرگ صنعتی در جهت تحقق شــعار سال، يعنی 
جهش تولید اســت. ماسك های ســه اليه در كشور سال گذشته 
روزانه 200 هزار عدد تولید می شد و ماسك های n95 تقريبا 5هزار 
عدد، كه برای تامین نیاز روزانه حتی يك شــهر هم كافی نبود اما 
همین كه اكنون 90 درصد مردم ماسك می زنند يعنی در تامین آن 
مشكلی وجود ندارد. رسیدن به اين نقطه اكنون كه روزانه میلیون ها 
ماسك در كشور تولید می شود نشان می دهد كه يك برنامه قوی در 

وزارت صمت پشت اين كار بوده است«.
دستكش قبل از شــیوع كرونا در كشــور روزی 2 میلیون تولید 
می شد اما اكنون روزانه 4.5 میلیون تولید می شود و در كل كشور 
4 واحد تولیدی در اين حوزه فعال هستند. گردان با بیان اين خبر 
به میزان تولیدات الكل و محلول های ضد عفونی كننده هم اشاره 

خدیجه نوروزی
روزنامه نگار

جهش تولید در كاالي بهداشتی
تولید محصوالت بهداشتی در شرايط كرونا چه تغییری كرده است؟

می كند و می افزايد: »الكل نیز روزانه 170 هزار لیتر در كشور تولید 
می شد اما اين میزان اكنون به 300 هزار لیتر در روز رسیده است 
يعنی دو برابر. محلول های ضدعفونی نیز از 50 هزار لیتر به 400 
هزار لیتر رسیده و افزايش تولیدات 8 برابر شده است. تولید مايع 
دستشــويی نیز از 330 تن در روز به 700 تن در روز رسیده است 

يعنی دو برابر«.
اين مســئول درخصوص بحث صادرات و واردات اين محصوالت 
می گويد: »در مقطعی صادرات برای ماســك های n95 آزاد شد 
اما به خاطر اينكه در تامین پارچه دچار مشــكل شديم، صادرات 
را متوقف كرديم. هم اكنون هم صــادرات جهت تامین نیاز داخل 
و هم واردات جهت حمايت از تولید داخل ماســك ممنوع است. 
درخصوص حمايت از واحدهای تولیــدی، وزارتخانه برای تامین 
مواداولیــه به خصوص پارچه و تجهیزات واحدها به ماشــین آالت 
تالش های فراوانی انجام داده اســت. به عنوان مثــال برای تامین 
پارچه سامانه هايی را طراحی كرديم كه چه كسی پارچه را دريافت 
می كند و در مقابل چه میزان بايد ماســك تولیدی تحويل دهد تا 
مقابل سوءاستفاده ها گرفته شــود و تولیدات به درستی مديريت 

راه هستند. كه در اين زمینه به حمايت بانك مركزی نیاز داريم«.

كاهش 25 درصدی پوشــك و افزایش 11 درصدی دستمال 
كاغذی

545 واحــد تولیدكننده دســتمال كاغذی )توالــت، حوله ای و 
جعبه ای( در كشــور وجود دارد كه پروانه بهره برداری شان توسط 

وزارت صنعت به ثبت رسیده است. 
البته ممكن است برخی از اين واحدها به مرور زمان تعطیل شده يا 
فعالیت شان را متوقف كرده باشند. لذا آمار وزارتخانه تنها بر مبنای 
11 واحد بزرگ كه برند هستند، ارائه و استخراج می شود. ظرفیت 

اسمی اين واحدها 183 هزار تن است. 
ابراهیم عزيزی هريس، رئیس اداره صنايع سلولزی وزارت صمت 
در گفت وگو با همشــهری در مورد آمار ايــن 11 واحد می گويد: 
»تولید اين واحدها در ســال 98 تقريبا 95 هزار تن بوده اســت. 
سال97 اين آمار 89 هزار تن بوده كه افزايش 6 درصدی را تجربه 
كرده اســت. در 4  ماه اول 99 حدود 32 هزار تن تولید دستمال 
داشتیم كه در قیاس با 4  ماه 98 كه تولیدات 29 هزار تن بود حدود 

11 درصد افزايش تولید داشتیم«.
در تولیدات پوشــك )كامل، معمولی، بزرگســال و پد بهداشتی 
بانوان( از مجموع 12 واحد تولیدی كشور در سال 98 حدود 119 
هزار تن و در سال 97 بیش از 113 هزار تن تولید شد كه 4 درصد 
افزايش تولید داشــتیم. عزيزی ادامه می دهد: »در 4  ماه اول 99 
حدود 30 هزار تن تولید داشتیم كه در قیاس با مدت مشابه سال 
گذشته حدود  25درصد كاهش تولید داشتیم. اين موضوع داليل 
مختلفی دارد. برخی مصرف كنندگان اين محصوالت با گران شدن 
پوشك كامل روی به مصرف پوشك معمولی آوردند. از طرفی در 
برهه ای پوشك ناياب شد و عده ای شــروع به خريد و انبار آن در 
منازل كردند و هنوز از خريدهای قبلی خود استفاده می كنند. البته 
بايد بررسی شود شــايد زاد و ولد هم كاهش يافته باشد. از طرفی 
بسته شــدن مرزها هم مزيد بر علت شد كه واحدها دست به عصا 
تولید كنند تا از انبار مواداولیه كم نشود. بنابراين ظرفیت های تولید 
را كاهش دادند. برندهايی هم كه صادرات داشــتند به دلیل توقف 

صادرات تولید را كاهش دادند«.
رئیس اداره صنايع سلولزی وزارت صمت در مورد كیفیت تولیدات 
صنايع سلولزی می گويد: »تمام دستگاه های واحد، مدرن ترين و 
به روز ترين در دنیا هستند و تولیدات بدون دخالت دست است، از 
اين رو از نظر بهداشتی و كیفیت هیچ تفاوتی با مشابه خارجی آن 
وجود ندارد. بعضا برخی از محصوالت خارجی كیفیت پايین تری به 
نسبت تولیدات داخلی دارند. در مدت كرونا هم در زمینه تولیدات 

داخلی با مشكلی مواجه نشده ايم«.

 نام
 محصول

تولید روزانه قبل از 
شیوع كرونا

تولید روزانه بعد از 
شیوع كرونا

 واحد 
شمارش

 نرخ رشد
 )بعد نسبت به قبل(

حدود 2برابرهزار لیتر170300اتانول)الكل(
8برابرهزار لیتر50400مواد ضد عفونی
بیش از 2برابرتن330700مایع دستشویی

33درصدتن180250صابون
بیش از 2برابرمیلیون عدد24.5دستكش طبی

بیش از 800برابرعدد116100000لباس یكسره)كارول(

آمار مقایسه ای تولید اقالم بهداشتی مبارزه با بیماری كرونا به گزارش وزارت صنعت

تولیدات 4 ماه محصوالت تولیدی
اول 98

تولیدات 4 ماه 
اول 99

تعداد واحد درصد تغییر
تولیدی

1111درصد افزایش32هزار تن29هزار تندستمال كاغذی)توالت، حوله ای و جعبه ای(
پوشك)كامل، معمولی، بزرگسال و

 پد بهداشتی بانوان(
2512درصد كاهش30هزار تن42هزار تن

آمار مقایسه ای تولید اقالم بهداشتی مبارزه با بیماری كرونا به گزارش وزارت صمت

*  تولید ماسك سه الیه صنعتی بعد از شیوع كرونا به نسبت قبل از آن 
85 برابر و ماسك n95 نیز 280 برابر افزایش داشته است.

شود«. مديركل دفتر صنايع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت 
معتقد است در بحث كیفیت ماســك های تولیدی وزارت بهداشت 
بايد جدی تر وارد عمل شود و نظارت های سختگیرانه تر داشته باشد. 
درخصوص اعطای تســهیالت به واحدهای تولیــدی هم می گويد: 
»خوشــبختانه تا كنون تعداد كمی از واحدهای تولیدی تسهیالت 
مالی درخواست داشته اند، چون میزان سرمايه گذاری پايین بوده و در 
مقابل، بازار خوبی برای فروش داشته اند و 90 درصد راه اندازی واحدها 
با سرمايه گذاری شخصی انجام شده است. بزرگ ترين مشكل فعلی 
تخصیص سريع تر ارز برای تامین مواداولیه و ماشین آالتی است كه در 
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 خوشبختان
كرونا

چه كسب و كارهايی در دوران كرونا پیشرفت كردند؟

رونق در راسته 
آنالین فروشان

گفت وگوی همشهری با مديران ديجی كاال، تپسی، 
آسان پرداخت و نوار

مغازه ها بسته شدند، چك های صاحبان كسب و كار یكی 
پس از دیگری برگشت خورد و... این جمالت می توانند 
همچنان ادامه داشتند تا بخشی از بالیی كه كرونا بر سر 
كسب و كار نازل كرد روایت كنند؛ جمالتی كه این روزها بارها و بارها تكرار شده اند اما كمتر اتفاق افتاده 
است كه از آن روی خوش سكه كرونا صحبت شود. كرونا همانطور كه ضربه هولناكی به اقتصاد و منابع 
درآمدی مردم وارد كرد، چراغی شد تا مسیر ترقی را به برخی از كسب و كارها نشان دهد؛ تا جایی كه 
سورنا ســتاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم در این رابطه معتقد است: »ما سعی می كنیم 
از كسب وكارهای زیان دیده از كرونا حمایت های الزم را داشته باشــیم اما درعین حال در این شرایط 
كسب وكارهایی كه به هر دلیلی در شرایط عادی خیلی رونق نداشتند و یا به آنها اقبال جدی نشان داده 
نشده بود، در این دوره رشد كردند«. براساس گفته این مقام مسئول، مواردی همچون بیمه، آموزش، 
بهداشت و فین تك ها در دوره شیوع ویروس كرونا رشد خوبی داشتند و همچنین مقاومت كسب وكارهای 
سنتی در دوره شیوع ویروس كرونا از بین رفت؛ همین مقاومت كسب وكارهای سنتی، بزرگ ترین مانع 

كسب وكارهای نوین بود. 
در اسفندماه1398 با توجه به شیوع بیماری كرونا و افزایش تقاضا برای خریدهای اینترنتی حجم اسمی 
معامالت تجارت الكترونیك با 103درصد رشد نسبت به سال قبل به 423هزار میلیارد تومان رسیده است. 
روزنامه همشهری با توجه به این آمار به سراغ برخی از كسب و كارهای اینترنتی رفت. در این مسیر طرح 
2نكته الزم است، در ابتدای امر باید گفت در كمال تأسف برخی از كسب وكارها كه بدون شك در دوران 
رشد خود به سر می برند، راضی به گفت وگو نشدند.  نكته دوم نیز مربوط به نگاه كلی به وضعیت فعلی كسب 
و كارهای اینترنتی می شود؛ در واقع برخی از كسب و كارها هر چند در دوران اوج كرونا با رشد قابل توجهی 
همراه شدند اما در ادامه مسیر و زمانی كه مردم با شرایط عادی زندگی خو گرفتند، فروش آنها به شرایط 
عادی قبل از كرونا بازگشت. پرس و جوی ما از فهیمه مزینانی، مدیر ارتباطات رسانه ای تپسي، این نكته 
را تأیید كرد؛ »با توجه به شیوع كرونا از اوایل اسفند ماه در ایران و تعطیلی موقت بیشتر شركت ها و اماكن 
عمومی و تفریحی در سطح شهرهای كشور، حمل ونقل درون شهری هم با كاهش شدیدی مواجه شد، 
به شكلی كه میزان درخواست های ما در زمان اوج شیوع این بیماری، تا 70درصد با كاهش روبه رو بود. 
اما پس از فروردین ماه به تدریج و با بازگشت دوباره اماكن عمومی و كسب و كارها به حالت نسبتا عادی، 

تعداد درخواست ها هم افزایش پیدا كرد و به حالت اولیه خود نزدیك شد«.

وش اینترنتی؛ االن همه  چیز عادی است فر
علی رهبری به تازگی آمار جالب توجهــی از میزان افزايش تقاضــای خريد های اينترنتی 
دراسفندماه1398 ارائه كرد. به گفته او با توجه به شــیوع بیماری كرونا، میزان تقاضا برای 
خريدهای اينترنتی در اين  ماه افزايش 236درصدی داشــته است. اما همزمان، بسیاری از 
صاحبان كسب و كارهای اينترنتی پس از گذشت 5ماه از آغاز سال، اين افزايش تقاضا را موقتی 
دانسته و می گويند امروز كه كرونا همچنان روند زندگی افراد را مختل ساخته، روند كاری آنها 
مشابه روزهای پیش از همه گیری است. امیرحسن موسوی، مدير روابط عمومی ديجی كاال با 
تأيید افزايش بی سابقه میزان تقاضای خريد آنالين در اسفند 1398و فروردين 1399، روند 

امروز افزايش مشتری در ديجی كاال را فارغ از تأثیر همه گیری كرونا می داند.
موسوی می گويد: »ماجرای كرونا تقريبا تمامی كسب و كارهای آنالين را تحت تأثیر قرار داد اما آنچه در مورد ديجی كاال و مشخصا 
خرده فروشی آنالين و تجارت الكترونیك رخ داد اين بود كه ما با افزايش بی سابقه تقاضا مواجه شديم؛ به ويژه در ماه های اسفند 
و فروردين. اما برای پاسخگويی به اين حجم باالی تقاضا به زيرساخت و سرمايه گذاری گسترده نیاز داشتیم زيرا خرده فروشی 

آنالين به زيرساخت لجستیك و عملیاتی و مراكز پردازش كاال نیاز دارد«.
به گفته موسوی در اواخر ســال98 توان پردازش ديجی كاال روزانه 250هزار كاال در روز بود و درصورتی كه حداكثر توان به كار 
گرفته می شد اين ظرفیت به 300هزار كاال در روز می رسید اما افزايش ناگهانی تقاضا باعث شد به دلیل نبود زيرساخت و وجود 
محدوديت های كاری مانند نیاز به ضدعفونی مراكز پردازش كاال و اقالم خريداری شده، لزوم حفظ فاصله اجتماعی میان نیروها و 
نیاز به زمان بندی حضور نیروها برای حفظ سالمت آنها، توانايی پاسخگويی به تمامی درخواست ها وجود نداشته باشد. مدير روابط 
عمومی ديجی كاال می گويد: »ما در ماه فروردين برای نخستین بار در تاريخ ديجی كاال با اين ناتوانی در رسیدگی به تقاضای تمامی 

مشتريان مواجه شديم و لزوم رعايت پروتكل های بهداشتی هم باعث شد تا ظرفیت ارسال ما از روزهای عادی نیز كمتر باشد«.
موسوی در توضیح رونق بازار ديجی كاال در دوران كرونا توضیح مي دهد: »كسب و كارهايی شبیه به ديجی كاال رشد طبیعی دارند، 
ما در گزارش ساالنه1398 خود اعالم كرديم اين خرده فروشــی آنالين به صورت متوسط ساالنه 105درصد رشد دارد، كه اين 
رشد فارغ از ماجرای كروناست. اما همه گیری كرونا می تواند عاملی برای ترويج فرهنگ خريد اينترنتی بوده باشد. تا پیش از آغاز 
همه گیری كرونا، خريد آنالين تنها يك گزينه بود، اما امروز به يك ضرورت تبديل شده  است زيرا از میزان ترددهای غیرضروری 
كم می كند«. در فروردين سال1399 همه گیری كرونا و ممنوعیت سفر باعث شد برخالف سال های گذشته از مشتريان روزانه 
ديجی كاال كاسته نشود و اين پلتفرم روند افزايش روزانه 12هزار مشتری را حفظ كند، درحالی كه در شرايط عادی تعداد افزايش 
مشتريان روزانه در ماه فروردين 6تا ۷ هزار نفر بوده است. همچنین به گفته موسوی، میزان فروش ديجی كاال در فروردين ماه 20تا 
30درصد بیشتر از پیش بینی ها بود و حتی در بعضی از دسته بندی ها مانند مواد غذايی و اقالم سوپرماركتی اين افزايش فروش 
50تا 60درصد بیشتر از حد پیش بینی رخ داد. اما تمامی اين جهش ها از اواخر ارديبهشت روندی عادی در پیش گرفتند و رشد 

روزانه از اواخر اين ماه تا به امروز ديگر تحت تأثیر همه گیری نبوده است. 

سمیرا مصطفی نژاد - لیال شریف
روزنامه نگار

قدم مبارك یك ویروس منحوس
زوج هايی كه در دوره كرونا به خانه بخت رفتند چه 

نصیب شان شد؟

عروس توری روی سرش 
كشــیده و با یك دست 
لباس مهمانی، به دوربین 
لبخند می زند، داماد چشمش به عروس است. تصویر پشت 
سرشان یك دیوار نیمه است كه كامل ایزوگام شده، این 
سمت عروس كولر ارج است و آن سمت داماد آنتنی كه انگار 
به ضرب و زور قرار بوده ثابت نگه داشته شود. این عكس 
شاید یكی از دلچســب ترین تصاویری بود كه از عروس و 
دامادی در دوره تعطیلی ناشی از شیوع كرونا دیدم. حاال 
كه 6  ماه از دســت و پاگیری این ویروس در زندگی مان 
می گذرد، شاید راحت تر بتوان به جنبه های مثبت و منفی 
آن نگاه كرد. خیلی از كارهایی را كه عالقه ای به انجام شان 
نداشتیم، گردن كرونا انداختیم و توانستیم كمی با احترام 
به عقاید شخصی مان متفاوت رفتار كنیم. بی شك خیلی از 
پدر و مادرها آرزو داشتند با مراسم و جشن های باشكوهی 
فرزندان شان را راهی خانه بخت كنند. هرچند این مراسم 
چندان به نفع خودشان و بچه هایشان نباشد. مراسمی كه 
برای كمی زرق و برق دار شدن توان مالی خانواده را می گیرد 
و عروس و داماد را در ابتدای زندگی به سختی می اندازد. 
اما حاال كه همه   چیز را می توان گردن كرونا انداخت، چقدر 

می شود راه ها را برای با هم بودن هموار كرد؟

عروس اول
نارينه دو سالی است كه با علی نامزد كرده. او را در خانه عروس 
كرونا صدا می كنند، چون به قــول خودش آنقدر طول داده تا 
ديگر برگزاری هر نوع مراسمی ممنوع شده است و حاال بايد با 
لباس سفیدی كه لباس عروس هم نیست دست علی را بگیرد و 
به خانه بخت برود. او می گويد: »پدرم گفت اگر بخواهیم منتظر 
تمام شدن كرونا باشیم كه زندگی شما بیات می شود. بهتر است 
زندگی تان را شروع كنید. اگر شد بعد از كرونا جشن می گیريد. 
اما من و علی خوشحالیم كه از اين جشن جستیم. 2 سال بود 
كه هر چه درآمد داشــتیم برای اجاره خانه و برگزاری مراسم 
عروسی جمع می كرديم، اما مدام عقب می افتاديم و به قیمت ها 
نمی رسیديم. خسته شده بوديم و خانواده ها عروسی را بی خیال 
نمی شدند. اما همین كرونا باعث شد همه به يك بدرقه معمولی 
رضايت بدهند. ما با هزينه عروسی ماشین خريديم. حاال كه 
فكر می كنم عروس كرونا بودن هم چندان بد نیست«. علی كه 
از نارينه هم خوشحال تر به  نظر می رسد، می گويد: »خب به هر 
حال ممكن است هر دختری دوست داشته باشد لباس عروس 
بپوشد. اين اصال بد نیست. اما فكر نمی كنم هیچ دختری دوست 
داشته باشد با برگزاری مراسم بزرگی كه كسانی در آن حضور 
دارند كه در عمرش يك بار هم نه ديده و نه خواهد ديد، خود را 
به دردسر بیندازد. به  نظر پدر و مادرها هم در نوعی رودربايستی 
به  سرمی برند و به  خودشــان و بچه هايشان سخت می گیرند. 
حاال كه كرونا به دادمان رسیده فكر می كنم چقدر همه   چیز 

بهتر اتفاق افتاد«.

عروس دوم
مینا در مراسم نامزدی اش توانسته بود جشن كوچكی برگزار 
كند و خانواده خودش و همســرش را در يك مهمانی دور هم 
جمع كند. می گويد پیگیر مراسم عروسی بودند كه كرونا شروع 
شد؛ »يك سال بود برای برگزاری مراســم عروسی پس انداز 
می كرديم و چند وام گرفته بوديم. پدر همســرم هم قرار بود 
برای مراسم مبلغی را هزينه كند. اما همین كه داشتیم تدارك 
مراسم را می چیديم و دنبال ســالن مناسب می گشتیم، دنیا 
گرفتار ويروس كرونا شــد. اول تصورمان اين بود كه زود اين 
ماجرا هم تمام می شود و ما بايد كارهايمان را انجام دهیم تا اگر 
كرونا دست از سرمان برداشت جشن را برگزار كنیم، اما كم كم 
خودمان ترســیديم. چون هماهنگ كردن جشن و برگزاری 
آن طوری نیست كه در خانه بنشینید و همه  چیز فراهم شود. 
دوندگی يك ماهه الزم دارد. همین هم شد كه مدام كارها را به  
ماه بعد موكول می كرديم تا اينكه فكر كرديم اگر اين وضعیت 

مانا باشد چه بايد بكنیم؟« 
او حاال با همسرش دو ماه می شــود كه زندگی شان را در خانه 
خودشان شروع كرده اند. مینا می گويد: »واقعیت اين است كه 
فكر كرديم شايد بتوان از اين وضعیت استفاده كنیم و با پول 
پس اندازمان كاری بكنیم كه بی ارزش نشود. پدر همسرم هم 
هزينه عروسی را به ما داد و گفت برويد و خانه بخريد. واقعیتش 
اول فكر نمی كرديم بتوانیم چنین كاری بكنیم، اما باالخره شد. 
حاال فكر می كنم بد هم نشد نتوانستیم عروسی بگیريم«. مینا 
می گويد كه همه مدام به او می گفتند چقدر بدشانس است كه 
حاال درست در زمانی كه می خواهد عروس شود، اين وضعیت 
پیش آمده اســت، اما خودش حاال فكر می كند خوش شانس 
است كه بعد از اين همه نگرانی توانســته خانه دار شود و اول 

زندگی در خانه خودش زندگی كند.

داماِد عروس سوم
بهداد می گويد همه   چیز فرمالیته انجام شد. او كه می دانسته 
آرزوی خانواده هايشان است كه او و همسرش را در لباس داماد 
و عروس ببینند، لباسی را آنالين سفارش می دهد. آرايشگری 
به خانه می آيد و با عكاسی هماهنگ می كند كه بیايد و از آنها 
عكس بگیرد. بعد با همان لباس هــا در خانه با پدر و مادر كلی 
بزن و بكوب راه می اندازنــد و آنالين با فامیل تماس تصويری 
می گیرند. بهداد می گويد خیلی خوش گذشته و اينطوری هم 
خانواده ها را راضی كرده و هم خودشان فكر می كنند خشك 
و خالی زندگی را شروع نكرده اند؛ »بخشی از برگزاری اين نوع 
مراسم عكس های يادگاری است و لباس هايی كه عروس و داماد 
پوشیده اند. خب ما هم اين چیزها را داشتیم. اما دستاورد ما از 
اين دوره همان برگزاری مراسم با شمايل جديدی است كه همه 
بايد در منوی ثابتی آن را انتخاب می كردند. آتش بازی، پیست 
رقص، دود و بخار در زمان فالن، گل آرايی فالن جا و هزار برنامه 
كه در هر هزار عروسی تكرار می شود و سهم چندانی از ايجاد 
شادی برای عروس و داماد ندارد. فقط نگران كننده است كه آيا 
اين رديف برنامه ها كه يك بــه يك پولش را پرداخت كرده ايد 
به درستی انجام شده است يا نه. من خوشحالم كه بدون استرس 
زندگی را شروع كرديم و از حرف و حديث های زيادی كاستیم. 
همسرم هم راضی است. فكر می كنم با مبلغی كه با حذف اين 
هزينه اضافی دست مان ماند توانستیم يك ماشین بخريم كه به 
نام همسرم كردم. چون به هر حال عروس ها سهم بیشتری از 

برگزاری مراسم عروسی دارند.«

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

ونا ونق برنامه نویسی از ترس كر ر
كسب و كارهای اينترنتی قبل از شیوع جهانی كرونا بسیار مورد 
توجه بودند اما آمدن اين ويروس موجب شد تا مشتريان بیشتر 
به سمت خريد اينترنتی بروند. روند صعودی شیفتگان خريد 
اينترنتی زمینه ای را مهیا كرد تا كســب و كارهای وابســته به 

اين حوزه نیز به شكل زنجیره وار از رونق خوبی برخوردار شوند.
كرونا ثابت كرد كه بسیاری از كسب و كارها نیاز به برنامه نويس  های كاربلد 
برای ديجیتال كردن و افزودن مسیر فروش اينترنتی به راه های ديگر فروش 

خود دارند.
ناگفته نماند كه برنامه نويســی پیش از اين نیز به عنوان شغل های مهم در 
سطح جهانی شناخته می شد و در واقع كرونا مسیر پیشرفت برنامه نويسان 
را سرعت بخشــید؛ چراكه سال هاست وابستگی انســان به دنیای مدرن 
موجب شده است تا نیازهايی همچون نیاز به استفاده از نرم افزار، اپلیكیشن 

كامپیوتری و تلفن همراه روزبه روز گسترش پیدا كند.
محمدامین كه چند سالی است در قامت يك برنامه نويس وارد بازار كار شده 
است، در رابطه با شرايط كار برنامه نويس ها در دوران كرونا می گويد: »اگر 
بخواهم با نگاه واقع بینانه شــرايط را توضیح بدهم، بايد بگويم كه تا اواخر 
ارديبهشت  كه چندماه از كرونا گذشته بود، پیشنهادهای كاری بسیار كم 
شد و با يك نگاه به آگهی های استخدام، شرايط نامناسب كامال مشخص بود 

اما با گذر زمان شرايط بهبود يافت«.
براساس گفته محمدامین، برخی شركت های بزرگ مانند اسنپ و ديجی كاال 
در روزگار كرونا دايره فعالیتشان بیشــتر شده است و همین موجب شد تا 
بسیار بیشتر از قبل برای اســتخدام برنامه نويس آگهی بدهند؛ »پیش از 
كرونا ما شاهد بوديم كه اين شــركت های بزرگ برای جذب برنامه نويس 
خیلی آگهی نمی دانند يا شايد بهتر باشد كه بگويم من نمی دانم تا قبل از 
آن چطور برنامه نويس هايشان را استخدام می كردند اما در ماه های اخیر به 
شكل عجیبی آگهی های استخدام برنامه نويس از جانب شركت های بزرگی 

مانند ديجی كاال، تپسي و اسنپ افزايش پیدا كرده است.«
هر چند اين برنامه نويس معتقد اســت كه نمی توان در رابطه با شرايط كار 
برنامه نويس ها حكم كلی داد، چرا كه برخی از شركت های برنامه نويسی كه با 
سازمان های ورزشی همكاری می كردند، دچار مشكالت اساسی شده اند اما 
»برخی از افرادی كه كسب وكارشان را به شیوه سنتی مديريت می كردند، 
هم اكنون تمايل دارند كه برای نجات مشاغلشان از سايت و اپلیكیشن كمك 
بگیرند. صاحبان اين مشــاغل برای رفع نیاز خودشــان به برنامه نويس ها 
مراجعه می كنند. از نظر من، افراد زيادی در دوره كرونا به اين نتیجه رسیدند 
كه كسب و كار آنالين ايجاد كنند و اين موجب رونق كار برنامه نويس ها شده 
است.« »اگر بخواهیم با يك نگاه كلی شرايط كاری برنامه نويس ها را تحلیل 
كنیم بايد بگويم كه به نظرم شرايط برای رونق مهیا شده است.«؛ محمدامین 
با اين جمالت تالش كرد كه شرايط كاری برنامه نويسان را توضیح دهد. او 
همچنین گفت: »بازار برنامه نويسی در دوره كرونا نسبت به ساير كسب و 
كارها از ثبات بیشتری برخوردار بود. به عنوان مثال در روزهای اول كرونا از 
يك شركت برنامه نويسی به دلیل تعديل نیرو، اخراج شدم اما وقتی فضای 
كار به ثبات رسید،  من توانستم در يك شركت جديد كار كنم. اين اتفاق برای 

برخی از دوستان من نیز تكرار شد«.

كتاب های دیجیتال؛ جهش ناگهانی اما ناكافی
كتابفروشی ها از كسب و كارهايی بودند كه بعد از شیوع 
كرونا با افت شديد مشتريان مواجه شدند و حتی فروش 
اينترنتی كتاب های كاغذی نیز دردی را دوا نكرد. آژانس 
كتاب كاهش فروش آنالين كتاب خود را در ماه اســفند 
سال98 بی ســابقه توصیف كرد. رئیس اتحاديه ناشران 
و كتابفروشان تهران نیز خســارت اين صنف را 90درصدی اعالم كرد. اما 
همزمان محمد صدوقی، مدير استارتاپ »طاقچه« از افزايش 30درصدی 
مراجعه به اين وب سايت برای خريد نسخه های الكترونیكی و صوتی خبر داد. 
به گفته صدوقی در بازه زمانی 15اسفند تا 22فروردين هم مراجعه به پلتفرم 
طاقچه چهار تا پنج برابر افزايش داشت و حتی ناشران بیشتری برای همكاری 
بااين پلتفرم اعالم آمادگی كردند. مصطفی میرنوری، مدير فروش فیديبو نیز 
در ماه های ابتدايی سال1399 از هفت برابرشدن مخاطبان اين پلتفرم خبر 
داد. اجرای پويش های مختلف با هدف فرهنگسازی كتاب های مجازی از 
سوی پلتفرم های كتابخوانی و همچنین اجبار به خانه نشینی ازجمله عواملی 
هستند كه در ماه های اول سال جاری و همزمان با اوج گرفتن همه گیری، به 

رونق گرفتن بازار فروش كتاب های صوتی و الكترونیكی كمك كرد.
امیر خوراكیان، معاون مركز ملی فضای مجازی ايران نیز به تازگی از ســه 
برابرشدن حجم بازار كتاب ديجیتال خبر داده است. به گفته او آمار كاربران 
فعال روزانه در پلتفرم های كتاب ديجیتال از ۷00هزار كاربر در سال139۷ 
به عدد1200 كاربر فعال روزانه در ســال1399 رســیده است. خوراكیان 
آغاز همه گیری كرونا و خانه نشــینی شــهروندان را يكی از عوامل مؤثر بر 
سه برابرشــدن حجم بازار كتاب ديجیتال و افزايش كاربــران فعال روزانه 

پلتفرم های كتاب ديجیتال می داند.
خوراكیان در ادامه گفت: » ضريب نفوذ كتــاب ديجیتال در ايران تا پايان 
فروردين ماه1399 به حدود1.4درصد و نســبت كتاب كاغذی به كتاب 
ديجیتال درايران به حدود 94درصد رسیده است«. به گفته او، در سال های 
اخیر استقبال كاربران از كتاب های صوتی درحوزه كتاب های ديجیتال قابل 

توجه بوده است.
حمیدرضا شربتیان، مديراپلیكیشــن كتاب صوتی »نوار« اما با تأيید روند 
افزايش مخاطبــان كتاب های الكترونیكــی در دوران كرونا، اين جهش را 
موقتی و ناپايدار توصیف كرد. به گفته او زمانی كه مردم وارد قرنطینه شدند، 
يعنی در فروردين ماه، كسب و كارهای الكترونیك رشد بسیار خوبی را تجربه 
كردند؛ چه آنهايی كه آموزش آنالين داشتند و چه آنهايی كه محتوای آنالين 
ارائه می دادند. اما اين روند دنباله دار نبود زيرا در ماه های بعدی با كمی نوسان 
رو به كاهش گذاشت و به سطح عادی رسید. به گفته مدير نوار با پايان يافتن 

دوران خانه نشینی، مردم به روال عادی زندگی خود بازگشتند.
شربتیان می گويد:» اگرچه تولید محتوا در پلتفرم های كتاب صوتی يا الكترونیك 
با میزان تقاضای مشتركان ارتباط مستقیمی ندارد اما در دوران اوج گرفتن بازار، 
تالش می شود با استفاده از ابزارهای موجود عناوين بیشتری ارائه شود. اين روند 
برای مجموعه نوار كه خود تولید كننده كتاب صوتی است تحت تأثیر همه گیری 
كرونا قرار گرفت زيرا مشكالت ضدعفونی كردن استوديوها و حفظ فواصل زمانی 

میان هر ضبط روند كار را با كندی مواجه كرد«.

ود تراكنش ها در حوزه هایی خاص فراز و فر
بهرنگ فاطمی، معاون بازاريابی و فروش ســازمانی 
پلتفرم خدمــات پرداخت آســان پرداخــت- آپ- 
تأثیرگذاری همه گیری كرونا را به 2بخش كوتاه مدت 
و آنــی و بلند مدت و پايــدار دســته بندی می كند. 
تأثیرگذاری آنی پس از اعالم آغاز همه گیری در كشور 
رخ داد؛ زمانی كه رفتار اجتماعی مردم تحت تأثیر همه گیری دســتخوش 
تغییر شــد. اما تأثیرگذاری پايدار زمانی اتفاق افتاد كه مردم از بهت خارج 
شدند و كرونا را به عنوان همنشینی جديد پذيرفتند و زندگی سابق را از سر 
گرفتند؛ البته با اعمال تغییراتی در عادت های همیشگی. به گفته فاطمی 
يكی از اين تغییرات، تحول در شیوه رد و بدل كردن پول، پرداخت يا دريافت 
حق تولید كاال يا حق انجام خدمات بوده اســت؛ تحولی كه شايد در حوزه 

پرداخت الكترونیك بسیار قابل توجه بود.
به گفته فاطمی، براساس گزارش ساالنه شــاپرك از تراكنش های كشور، 
در اســفند 9۷ با 26.49درصد افزايش تعداد تراكنــش روبه رو بوديم و در 
اسفند98 میزان تراكنش ها به نسبت ســال پیش از آن 2.80درصد رشد 
داشــت و اين روند در ماه های بعدی با افزايش قابل توجهی مواجه شــد. 
به صورت جزئی تر تغییرات تعــداد تراكنش ها تحت تأثیر همه گیری كرونا 
در بخش های خاص بازار و دسته های مشخص اصناف مشهودتر است. برای 
مثال میزان تراكنش های مشــتريان فعال در بخش  فروش و ارائه كاالها يا 
خدمات لوكس و گرانقیمت، اصنافی كه در حوزه حمل و نقل عمومی فعال 
بودند و كسب و كارهايی كه در بخش آموزش فعالیت داشتند در ابتدای دوران 
همه گیری، روندی نزولی پیدا كرد اما پس از آن دستخوش افزايشی قابل 
توجه شد. موضوع قابل توجه ديگر، تعداد ابزارهای متعارف پرداخت- درگاه 
اينترنتی، دستگاه های كارتخوان و درگاه موبايلی- در ازای هر 10هزار نفر 
از جمعیت كشور است. در تیرماه سال99 به ازای هر 10هزار نفر جمعیت 
باالی 18سال 18۷3 ابزار پرداخت متعارف در كشور وجود داشت درحالی كه 
در زمان مشابه سال گذشته به ازای تعداد جمعیت مشابه 1612 ابزار وجود 
داشت. اين نشان دهنده رشد 16درصدی تعداد ابزارهای پرداخت در ازای 

رشد يك درصدی جمعیت كشور است.

سالمت از راه دور
تله مديسین يا »تأمین سالمت از راه دور« جمالتی 
هســتند كه در روزهای كرونا زده بیش از پیش به 
گوش می خورند، آنطور كه »كرسی ارتباطات علم 
و فناوری يونســكو« پیش از اين توضیح داده بود 
تله مديسین در يك تعريف ســاده عبارت است از 
ويزيت بیماران از يك فاصله دور با استفاده از تكنولوژی های صوتی و تصويری 

و تجهیزات پزشكی مربوط به آن.
اين فناوری های ارتباطی در حوزه پزشــكی از سال ها پیش در كشورهای 
پیشرفته مورد استفاده قرار گرفت تا از اين طريق شرايط عبور از موقعیت های 
بحرانی مهیا شود. شیوع كرونا موجب شــد تا تله مديسین كه پیش از اين 
جايگاه چندان مهمی در روند درمانی ايران نداشــت از جانب پزشــكان و 
بیماران مورد توجه قرار بگیرد و شــايد بیراه نباشــد كه بگويیم هم اكنون 
بسیاری از بیماران برای دورماندن از احتمال ابتال به ويروس كرونا ترجیح 
می دهند تا پزشك خود را از طريق شــبكه های پیام رسان مجازی مالقات 
كنند. اين روند موجب شد تا جامعه پزشكی خود را با تغییرات همراه كند و 

شكل سنتی ويزيت جای خود را به ويزيت های مجازی بدهد.
دكتر احمدی كه سال ها به عنوان روانشناس مشغول به فعالیت هست، اين 
روزها تالش كرده تا ويزيت تمام بیمارانش را از طريق فضای مجازی انجام 
دهد. او در اين رابطه توضیح می دهد: »قبــل از كرونا تعداد زيادی به دفتر 
مشاوره بنده مراجعه می كردند و از اين طريق روند درمان پیگیری می شد 
و تنها تعداد محدودی بودند كه به استفاده از ويزيت آنالين تمايل داشتند. 
با شــیوع كرونا و زمانی كه مراجعه كنندگان از هراس اين ويروس جديد، 
قرارهای مالقاتشان را لغو  كردند، تصمیم گرفتم كه شیوه كارم را عوض كنم 
و تمركز كاری ام را بیشتر در حوزه آنالين قرار دهم. خوشبختانه هم اكنون 
ويزيت  مجازی مراجعه كنندگان شرايطی را مهیا كرده است تا دايره فعالیتم 

گسترده تر شود«.
براساس گفته دكتر احمدی استفاده از ظرفیت ويزيت آنالين، شرايط را برای 
ويزيت ايرانی های خارج از كشور مهیا كرده و او عالوه بر مراجعه كنندگان 
داخلی، با ايرانی های خارج از كشــور نیز در ارتباط است. اين اتفاق موجب 

شده است تا منبع درآمد اين روانشناس بیش از پیش افزايش پیدا كند.
ماجرای استفاده از ويزيت آنالين در حوزه فعالیت پزشكان متخصص كمی 
متفاوت است؛ در واقع به دلیل ماهیت كار اين دسته از پزشكان،  نیاز به حضور 
بیمار و ويزيت حضوری بیشــتر احساس می شود اما بســیاری از پزشكان 
متخصص هم با استفاده از شبكه های پیام رسان و حتی اپلیكیشن های پزشكی 
به استقبال ويزيت آنالين رفته اند. در اين رابطه می توان به گفته های يك بیمار 
ديابتی تكیه كرد كه ويزيت آنالين شرايط مناسبی را برای او مهیا كرده است 
و البته از نظر او پزشك معالجش می تواند با استفاده از ويزيت آنالين بیماران 
بیشتری را ويزيت كند. او در رابطه با ويزيت در يكی از شبكه های پیام رسان 
توضیح می دهد: »هم اكنون از ترس كرونا به مطب دكتر نمی روم و میزان قند 
خونم را برای پزشك معالجم ارسال می كنم و ايشان هم بر اين اساس دارو را 
برای من تجويز می كند. اين اتفاق هم برای بیمار و هم برای پزشك بهتر است؛ 
همانطور كه من از خانه خارج نمی شــوم و در معرض خطر قرار نمی گیرم، 

پزشك هم می تواند بیماران بیشتری را ويزيت كند«. 
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نگاه

خوب و بد دلبستگي هاي عاطفي

فراموش نكنيم تا زماني كه دختر يا پسري در خانه پدري و در كنار 
پدر و مادر و ساير اعضاي خانواده زندگي مي كند، بايد نقش هاي 
دلبستگي خود را به اعضاي خانواده به درستي ايفا كند؛ نقش هايي 
كه از احساس مســئوليت در مقابل آنها شروع مي شود تا كمك 
به برطرف كردن مشكالت خانواده. اما همين فرزندان، با گذشت 
سال ها و رسيدن به استقالل و خودكفايي براي تشكيل خانواده يا 
استقالل مالي بايد نوع ديگري از دلبستگي را به اعضاي خانواده و 
كساني كه آنها را دوست دارند تجربه كنند. به عنوان نمونه، وقتي 
فرزند به درجه اي از رشد و تكامل رسيد كه بتواند خانواده اي جديد 
داشته باشد، نوع دلبستگي او نيز بايد تغيير كند. فرزند بايد بداند 
خانواده جديدي كه تشكيل داده است نيازمند دلبستگي و ايجاد 
وابستگي هاي جديد است و خانواده پدر و مادر ديگر خانواده اول او 
نيستند و به نوعي يكي از اقوام او هستند و در درجه دوم دلبستگي 
قرار مي گيرند. با وجود اين به نظر مي رسد، بسياري  از فرزندان و 
والدين به دليل نبود آموزش هاي درست براي تغيير دلبستگي هاي 
اجتماعي، موفق نشــده اند فرزندانشــان را براي تغيير دادن 
اولويت هاي دلبستگي از والدين به خانواده جديد و همسر خود، 
آماده كنند. معتقدم عده اي از فرزندان به دليل نبود اين آموزش ها 
و ناآشنا بودن با مفهوم دلبستگي دچار وابستگي هاي بيمارگونه اي 
به اطرافيان و كساني كه آنها را دوست دارند مي شوند و به اين دليل، 
در شرايطي كه نياز به دور شدن از وابستگي ها و دلبستگي هاي خود 
دارند نمي توانند بين پيشرفت و اين دلبستگي ها يكي را انتخاب 
كنند. اين موضوع در شرايطي مانند لزوم تحصيل در شهر يا استاني 
ديگر يا حتي انجام خدمت سربازي مي تواند به مانعي بزرگ براي 
اين افراد تبديل شود و برايشان مسائلي را رقم بزند كه جبران آن 

گاهي حتي غيرممكن شود.

عاطفه سردها
به موازات وجود چنين افرادي با دلبستگي هاي باال، شاهد حضور كساني 
هستيم كه هيچ دلبستگي يا وابستگي ای حتي به اعضاي خانواده خود 
ندارند و در اصطالح به آنها افرادي با عاطفه ســرد مي گوييم. اين افراد 
به گونه اي رفتار مي كنند كه گويي هرگز خانواده اي نداشته اند و هيچ 
علقه و احساســي بين آنها با اعضاي خانواده وجود نداشته . از اين رو، 
معتقدم خانواده سالم را بايد ازهمه جنبه هاي آن مورد ارزيابي قرار دارد 
و جنبه هاي عاطفي شايد يكي از مهم ترين وجوهي است كه بايد به آن 
توجه كرد. تفكر سالم يعني اينكه ما همه بايد در كنار هم باشيم و اين 
در كنار هم بودن مي تواند به داليل مختلف و در مقاطع گوناگون دچار 

اختالل شود.

دلبستگي ايمن و ناايمن
بايد بدانيم دلبستگي افراد به پدر و مادر يا اعضاي خانواده مي تواند داراي 
2وجه ايمن و ناايمن باشد. در وجه ايمن آن، فرد با احساس دلبستگي به 
اعضاي خانواده احساس امنيت مي كند و مي تواند با كمك و مشاركت 
آنها برخي امور روزانه يا اجتماعي خويش را به درستي انجام دهد. اما در 
دلبستگي ناايمن، در برخي موارد مي بينيم فرد به افراد خاصي دلبستگي 
دارد كه بي خبري از اين افراد حتي براي مدت بسيار كمي سبب مي شود 
دچار مشكالت روحي و استرس هاي بسيار سنگيني شوند كه مي تواند 
تبعات منفي زيادي بر روح و روان آنها بگذارد. اين وضعيت متأسفانه در 
بسياري از مراجعان به مراكز روانشناسي مشاهده مي شود و ضرورت دارد 
كساني كه با اين عالئم روبه رو هستند و دلبستگي هاي آنان تا اين اندازه 

ناايمن است بايد با مراجعه به روانشناس مشكل خود را برطرف كند.

حسين ابراهيمي مقدم
روانشناس

بيفتد. رعايت حقوق شهروندي هم مانع از بي تفاوتي 
نسبت به شهروندان ديگر خواهد شد و از همه مهم تر 
اينكه مــردم بايد از حق و حقوق خود آگاه باشــند و 

نسبت به آن بي تفاوت نباشند.

خشونت ؛ عامل مهم ارتكاب جرم
دكتر امير محمــود حريرچي، متخصص ســالمت 
عمومي و آسيب شــناس اجتماعــي نيز درخصوص 
افشــاگري هاي اخير تجاوزهاي جنســي مي گويد: 
درحال حاضر خشــونت به عنوان بدتريــن جرم در 
دنيا شناخته شــده و روزبه روز هم مجازات براي ابراز 
خشونت هاي مختلف بيشتر مي شود كه شديدترين 
و بدترين نوع خشــونت هم خشــونت و تجاوزهاي 
جنسي است. بنابراين مي توانيم بازتعريفي از خشونت 
داشته باشيم. خشــونت را اغلب به صورت خشونت 
جسمي مي شناسيم، درصورتي كه خشونت مي تواند 
به صورت هاي مختلف ديگري هم نمود پيدا كند مانند 

خشونت هاي عاطفي، كالمي يا رفتاري.
دكتر اميــر محمــود حريرچــي اضافــه مي كند: 
خشــونت هاي جنســي به روش هاي مختلف حتي 
در محيط كار با تهديد از دســت دادن شــغل، وعده 
افزايش حقوق يا ترفيع شــغلي اعمال مي شــود. اما 
شناخت خشــونت باعث آگاهي بيشتر مردم خواهد 
شد چون هر كدام از اين خشونت ها مي تواند سرانجام 
به خشونت هاي جنسي و تجاوز نيز ختم شود. گفتن 
يك كالم نامناسب و غيراخالقي و به اصطالح متلك يا 
پيشنهادهاي غيرمعقول هم مي توانند نوعي از خشونت 
به حساب بيايند. گاهي ادامه همين رفتارها به تدريج 
كار را به جايي مي رساند كه افراد، قرباني خشونت هاي 

بيشتر  و در نتيجه آزار بيشتري را متحمل مي شوند.
دكتر حريرچي عقيده دارد كه در كشور ما مشكل از 
آنجا شروع مي شود كه خيلي افراد با ارتكاب خالف هاي 
مختلف ســاحل امني براي خود درنظر مي گيرند كه 
متأسفانه اين سايه امن هم قوانين ما هستند. داشتن 
شاهد هنگام ارتكاب تجاوز، موضوعي است كه چون 
اغلب نمي توان به آن دسترسي داشــت قابل اثبات 
هم نيست كار را براي متجاوزان راحت تر مي كند و در 
نتيجه مانع از ادامه جرم هاي اين چنيني توسط آنها 
نخواهد شد. درصورتي كه سخت كردن شرايط باعث 
مي شود قرباني دنبال پيگيري موضوع نرود و در نتيجه 

تجاوزگر هم همچنان به جرم خود ادامه دهد.

حفظ آبرو يا احقاق حقوق؟
دكتر حريرچي اظهار مي كند: به طور كلي كلمه آبرو در 
كشور ما به خوبي شكل نگرفته و در واقع در بسياري 
موارد موضوع دست و پاگيري اســت كه افراد گاهي 
براي حفظ آن مجبور مي شوند حق و حقوق خودشان 
را ناديده بگيرند يا از آن چشم پوشي كنند. درصورتي 
كه كسي كه به او تجاوز مي شود احساس بدي در حد 
نابودي به او دســت خواهد داد و احساس مي كند در 
شــرايطي قرار گرفته كه هيچ پناه و حمايتي ندارد و 
جرأت مطرح كردن موضوع را هــم براي حفظ آبرو و 
همچنين ناتواني در اثبات جرم متجاوز نخواهد داشت.
دكتر حريرچي معتقد است كه مطرح شدن و افشاگري 
از چنين جرائمي با وجود اينكه براي خود قرباني بسيار 
سخت خواهد بود ولي مي توان از اين طريق موضوع 
عفت عمومي را هم كه در جامعه ما تعبير درســتي 
از آن نشده زيرســؤال برد؛ يعني مطرح شدن چنين 

قرباني، متهم نيست!
چالش هاي پيش  روي افشاگري هاي مجازي درباره آزار و تجاوز جنسي

 درگفت وگو با كارشناسان آسيب هاي اجتماعي

    اثبات يا كتمان جرم 
 دكتر حريرچي مي گويد كه موضوع مهم درخصوص اثبات اينگونه جرم ها 
اين است كه اوالً تجاوز جنسي در حد يك جرم كيفري و جنايي شناخته 
شــود، نه صرفًا نوعي بزهكاري. ضمن اينكه پوشش و سايه اي كه افراد 
توسط آن مي توانند به كارهاي خالف خود ادامه دهند و قربانيان نيز توان 
و شجاعت مطرح كردن آن را ندارند بايد از بين برود. با از بين رفتن چنين 
مشكلي بي تفاوتي هاي جامعه هم از بين خواهد رفت و قانون نيز با حمايت 
الزم و به موقع خود، مانع از آسيب بيشتر افراد قرباني خواهد شد. توجه 
داشته باشيم تجاوز جرمي است كه مجرم در هر صورت و با هر برداشتي 
از سوي ديگران بايد به سزاي اعمال خود برسد. ضمن آنكه مفري هم براي 

فرار مجرمان و متجاوزگران براي آوردن بهانه هاي مختلف وجود نداشته باشد. كنترل رفتار افراد متجاوز، 
موضوعي است كه قوانين حاكم بر جامعه مهم ترين نقش را در آن خواهند داشت. در اين زمينه شكل گيري 
ســازمان هاي مردمي و غيردولتي )NGO( ها هم مي توانند مؤثر واقع شوند. وجود اينگونه سازمان هاي 

مردمي و داوطلبانه مي توانند حمايت های الزم را از افراد قرباني به عمل آورند.

يا آنها را كتمان كنند. در واقع در بسياري موارد سيستم 
حمايتي مي تواند پشتوانه اي براي افراد قرباني باشد؛ 
به گونه اي كه اينگونه حمايت ها مانع از تكرار و استمرار 
اين موضوع توسط همان فرد تجاوزگر يا افراد ديگري 
از اين دست باشد. رئيس انجمن مددكاري اجتماعي 
ايران مي افزايد: پذيرش اجتماعي، موضوع مهمي در 
اين زمينه است و بخش قابل توجه ديگر آن هم وجود 
سيستمي است كه افراد بتوانند به موقع اطالع رساني 
كنند. دكتر موسوي چلك مي گويد: وجود سازمان و 
در نهايت سيستمي كه بتواند كارها را سامان ببخشد 
موضوع بسيار مهمي است؛ سيستمي كه فارغ از آنكه 
فرد قرباني چه كسي باشد يا چه سمتي داشته باشد به 

جرم او رسيدگي كند.

چشم پوشي و انكار 
دكتر موســوي چلك مي گويد: تجاوز جنسي قابل 
چشم پوشي نيست و حتي سكوت درباره آن هم نوعي 
ظلم و خيانت در حق افراد ديگري اســت كه ممكن 
است قرباني بعدي به حساب بيايند. در هيچ قانون يا 
آموزه ديني ای هم پيگيري حق و حقوق منع نشده و 
گفته نشده كه افراد حق خود را مطالبه نكنند. تجاوز 
و تعرضي كه به افراد اعم از مــردان و زنان و كودكان  
می شود حتماً بايد پيگيري و بررسي شود. همچنين 
با توجه به اينكه بعضي عالئم ناشــي از تجاوز باليني 
است، طبيعتاً اگر به موقع به آنها رسيدگي نشود ممكن 
است نتوان تشخيص درستي نســبت به آنها داشت. 
البته باز هم شيوه هايي براي تشخيص درست وجود 
دارد ولي بهتر است شــرايط اجتماع به گونه اي باشد 
كه عوارضي كه فرد قرباني متقبل مي شود تا سال ها 
گريبانگير او نباشــد. توجه داشته باشيم ناامن كردن 
فضا براي فرد متجاوز با پرده برداري از جرم او مي تواند 
يكي از پيامدهاي مثبت اينگونه افشــاگري ها باشد. 
رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران عقيده دارد 
كه بازنگري در قوانيــن درخصوص چنين جرم هايي 
و تقويت سيســتم هاي حمايتي در نظام رســمي ما 
مي تواند باعث تغيير رفتــار مجرمان و تصميم گيري 
به موقع و بهتر قربانيان شــود. سيستم هاي حمايتي 
شامل حمايت هاي حقوقي، رواني و اجتماعي باعث 
مي شوند كه چنين جرم هايي كمتر در جامعه اتفاق 

ويژگي و عوارض خشونت هاي جنسي 
دكترســيد حســن موســوي چلك، رئيس انجمن 
مددكاري اجتماعي ايران درخصوص تأثيرات و عوارض 
جسمي و البته روحي فردي كه مورد خشونت جنسي 
واقع مي شود مي گويد: تأثيرات چنين آسيبي بسيار 
ماندگار است. يكي از مهم ترين ويژگي هاي تجاوزهاي 
جنسي نيز نارضايتي كسي است كه مورد تجاوز و آزار 
جنسي قرار مي گيرد. اما واقعيت اين است كه افشاي 
اين موضوع مي تواند كاركردهــاي مثبت و منفي در 
جامعه داشته باشد. تبعات منفي چنين افشاگري هايي 
مانع از انجام چنين كاري توســط قرباني مي شود و 
ترس ها و ترديدهاي او معموالً مانع از آن مي شود كه 
بتواند به موقع حق خود را طلب كنــد و گاهي مانند 

افشاگري هاي اخير موضوع مدت ها به تأخير مي افتد.
دكتر موسوي چلك مي گويد كه اغلب نوع واكنشي كه 
اطرافيان نسبت به فرد قرباني دارند و تهديدات شخص 
تجاوزگر مانع از آن مي شود كه قربانيان بتوانند در اين 
خصوص اقدامي انجام دهند. به عالوه معموالً پذيرش 
خانواده و جامعه نسبت به اين فرد بسيار سخت و دشوار 
خواهد بود و همه اين موارد در كنار هم مانع از افشاي 
به موقع چنين جرم هايي خواهد شــد. رئيس انجمن 
مددكاري اجتماعي ايران عقيده دارد كه نااطميناني 
از آينده هم نكته مهم ديگري در اين خصوص اســت 
چون قرباني نمي داند بعد از افشاي چنين رازي شرايط 
او در آينده به چه شكل خواهد شد و ديگران در موردش 
چگونه قضاوت خواهند كرد. در واقع داشتن شهامت و 
جسارت الزم براي آشــكار كردن چنين رازي عواقب 
خاص خود را خواهد داشت كه تا قبل از مطرح شدن 

آن شخص قرباني آگاهي دقيقي از آن نداشته است.

حمايت هاي قانوني و اجتماعي 
دكتر موســوي چلك مي گويد: كيفيــت و كميت 
حمايت هاي قانوني و اجتماعي كه از افرادي كه قرباني 
مي شــوند صورت مي گيرد نكته مهم ديگري است 
كه تأثير بســيار زيادي در چگونگــي تصميم گيري 
قربانيان خواهد داشت. حمايت هاي اجتماعي، قانوني 
و خانوادگي بايد به گونه اي اطمينان بخش باشند. در 
اين صورت مي توان اميدوار بود  كه جامعه به سمتي 
برود كه مردم از افشاي اينگونه تجاوزات كمتر بترسند 

موضوعاتي نبايد كاري خالف عفت عمومي به حساب 
بيايد بلكه انجام چنين جرم هايي اســت كه مي تواند 
چنين تعريفي در برداشته باشد. به اين ترتيب چنين 
افشاگري هايي مي تواند آگاهي و هشداري به افرادي 
كه در معرض خطر قرار دارنــد بدهد؛ ضمن اينكه تا 
حدودي باعث ترس افراد متجاوز از ارتكاب دوباره جرم 

هم خواهد شد.

قرباني يا متهم؟!
دكتر حريرچي مي گويد كه وقتي به شيوه هاي مختلف 
كسي را كه مورد تجاوز و آزار جنسي قرار گرفته، متهم 
قلمداد كنيم و از او خرده بگيريم كه مثالً شايد خودش 
پوشش يا رفتارمناسبي نداشته است به نوعي مانع از 
آن مي شويم كه قرباني بتواند چنين موضوعي را بازگو 
كند. ضمن اينكه به اين ترتيب شــخص متجاوز هم 
برگ برنده اي خواهد داشت و در بسياري موارد طرف 
مقابل را در ارتكاب جرم خود شــريك يا حتي مقصر 
اصلي جلوه خواهد داد. البته داشتن پوشش مناسب، 
موضوعي اجتماعي است كه رعايت آن باعث امنيت 
بيشتر براي خود افراد مي شود ضمن آنكه بهانه اي هم 
براي افراد و بيماراني كه قصد تجاوز به حقوق ديگران 

را دارند، نخواهد داد.

نقش آموزش جنسي در دوران كودكي 
دكتر حريرچي مي گويد: افراد بايد از كودكي نسبت به 
مسائل جنسي، شناخت هويت و جنسيت و مراقبت هاي 
خاص از خودشان در زمينه هاي جنسي آشنايي كافي 

را داشته باشــند. اما اين موضوع باز هم مانع از تجاوز 
خشونت گران جنسي نخواهد شد. بنابراين جامعه بايد 
بتواند از اين لحاظ تا حد امــكان امنيت را برقرار كند. 
در جامعه ما خانواده نقش مهمــي در دادن امنيت و 
همچنين آگاه سازي  دختران و پسران خود در زمينه 
مسائل جنسي دارد. دادن چنين امنيت و آگاهي هايي از 
جانب خانواده باعث مي شود فرزندان بتوانند به راحتي 
مشكالت و سؤاالت خود را در زمينه مسائل جنسي با 
خانواده مطرح كنند. دكتــر حريرچي اضافه مي كند: 
مطرح شــدن چنين مسائل و افشــاگري هايي از اين 
دست نبايد در حد يك موج آن هم براي مقطعي كوتاه 
باشد؛ هر چند در همين حد هم مي تواند تأثير كوتاه و 
مقطعي داشته باشــد ولي موضوع مهم و هدف اصلي 
پيدا كردن راه حل در سطح جامعه و معرفي و آشنايي 
افراد با روش هاي برخورد صحيح با چنين موضوعاتي 
است. ضمن اينكه افراد بيمار و متجاوز هم اجازه نداشته 
باشند به راحتي به تجاوز و آزارهاي جنسي خود ادامه 
دهند؛ در واقع ترس براي مطرح كردن موضوع از سوي 
قرباني بايد به سمت تجاوزگر سوق پيدا كند و آبروی 
او به عنوان متجاوز به خطر بيفتد نه شــخص قرباني و 
بي گناه. شناخت مشكالت جنسي مختلف در سطح 
اجتماع امنيت جامعه را به صورت هاي مختلف زيرسؤال 
مي برد و به خطر مي اندازد. دكتر حريرچي معتقد است 
كه مهم تر از اين نوع افشاگري ها، توجه مسئوالن است 
كه نبايد نسبت به اين موضوعات بي تفاوت باشند و با 
خاموش شدن موج اين نوع افشاگري ها، آنها هم موضوع 

را رها كنند.
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خشونت و آزار، اشكال و مراتب مختلفي دارد اما در اين ميان خشونت و آزار جنسي يكي از معدود جرم هايي در دنياست كه در آن 
احساس شرم و گناه قرباني گاهي مانع از پيگيري جرم مجرم مي شود و حتي در بسياري موارد قرباني خود را هم مقصر مي داند. بررسي 
نحوه رسيدگي به پرونده هاي شكايت عليه تجاوزهاي جنسي در كشورهاي مختلف بسيار متفاوت است اما اينگونه بررسي ها در 
بسياري از كشورها نشان از آن دارد كه ناهنجاري هاي مردساالرانه اغلب قرباني را هم زيرسؤال مي برد. ضمن اينكه مجرم نيز خيلي راحت يا موضوع را كتمان 
مي كند يا قرباني را هم در ارتكاب جرم خود مجرم مي شناسد. در ايران آزارهاي جنسي نه در محيط كار و تحصيل، نه در خانواده و اجتماع و نه حتي در مورد 
كودكان جرم شناخته شده اي نيست و پيگيري آن نيازمند شاكي خصوصي و داشتن شاهد و در واقع پروسه اي سخت و طوالني است. اما افشاگري هاي اخير 
جنسي عليه زنان نشانگر شكل گيري فضاي تازه اي در شكستن سكوت سنگيني است كه هميشه بر اين مشكل سايه افكنده بود؛ موضوعي كه در يك مورد 

منجر به پيگيري پليس امنيت كشور شد و پرونده آزارگرجنسي در حال تشكيل است.

    واكنش هاي متفاوت نسبت به يك جرم 
دكتر موسوي چلك مي گويد: ممكن است در مناطق مختلف يك شهر 
با توجه به عوامل بسيار متفاوت شاهد واكنش هاي بسيار متفاوتي هم 
باشــيم. آموزش هاي متنوع و نوع فرهنگ و تفكر هــر خانواده و نوع 
شناختي كه آنها نسبت به مسائل مختلف دارند باعث متنوع شدن نوع 

برداشت ها و در نتيجه واكنش ها خواهد بود.
رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران مي افزايد: بعضي خانواده ها پس 
از باخبرشدن از چنين حادثه اي براي فرزندشان از او حمايت و برعكس 
عده اي ديگر نيز او را طرد مي كنند. در واقع نوع واكنش اطرافيان باعث 
مي شود كه سكوت يا افشاي قرباني به شــخص متجاوز اجازه بدهد تا 

به جرم خود ادامه بدهد يا بر عكس مانع از ادامه چنين جرمي شــود. متأسفانه فضاي جامعه ما هم اغلب 
به گونه اي است كه سكوت قربانيان را به دنبال خواهد داشت.

دكتر موسوي چلك مي گويد: ايجاد موج افشاگري و اطالع رساني درخصوص چنين جرم هايي و آگاه سازي  
ديگران باعث احتياط بيشتر ديگران و البته گاهي هم در بعضي موارد سبب مي شود تا عده اي هم در اين 
ميان بخواهند از آب گل آلود ماهي بگيرند؛ يعني بعضي افراد به دروغ اطالعات اشتباهي در اين خصوص در 

اختيار ديگران قرار مي دهند و باعث احساس ناامني و نااعتمادي بين ديگران مي شوند.
رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران، حمايت و اطمينان بخشي اجتماعي و قانوني را عامل بسيار مهمي 
در ادامه پيدا نكردن چنين رفتارهايي مي داند و عقيده دارد به اين ترتيب متجاوزگران و افراد خاطي اجازه 
نخواهند داشت به راحتي دســت به چنين تجاوزهايي بزنند و خيالشان هم راحت باشد كه كسي جرأت 
نخواهد داشت پرده از راز تجاوزهاي آنها بردارد. در واقع فضا در جامعه بايد به گونه اي باشد كه متجاوزان 

امنيت نداشته باشند تا بتوانند به تكرار رفتارهاي ناشي از خشونت و تجاوز خود ادامه دهند.

راهنما

چگونه محيط خانه را براي نوجوانان 
محصل آماده كنيم؟

شرايط كنوني ايجاب مي كند كه نوجوانان از راه دور و در خانه به 
تحصيل بپردازند، بهتر است ما براي آرام و مناسب سازي فضاي خانه 
بكوشيم. در سال تحصيلي پيش دانش آموزان روزهاي تعطيلي 
زيادي را به  علت هواي آلوده، بارش برف و باران داشتند و در انتها هم 
كه به  علت شيوع ويروس كرونا، تدريس تنها از راه دور امكان پذير 
بود. حاال در ســال تحصيلي جديد هنوز هم شرايط تدريس از 
راه دور، براي برخي مقاطع، بر قوت خود باقي است. كمكي كه ما 
خانواده ها مي توانيم در اين شرايط به فرزندان محصل خود كنيم، 
آماده كردن محيطي آرام و مناسب براي مطالعه دانش آموزان و 
حتي دانشجويان اســت. در ادامه »ايرنا زندگي« ۵ نكته كليدي 

درباره آماده سازي محيط خانه براي دانش آموزان را برمي شمارد.

تجهيزات تدريس از راه دور
دانش آموزان، براي تدريس حضوري نياز به وسيله نقليه، تغذيه و لباس 
فرم مدرسه داشتند. حاال به جاي وســيله نقليه بايد تلفن هوشمند، 
لپ تاب، كامپيوتر يا تبلت داشته باشند و به جاي لباس فرم بايد اينترنت 
با حجم و سرعت مناسب داشته باشند. فرزندمان نبايد استرِس نبود 

تجهيزات تدريس را كه ضروري هستند، داشته باشد.
حالت نشستن مناسب

بهترين حالت براي نشســتن به هنگام درس خواندن، همان حالتي 
است كه دانش آموزان سر كالس مي  نشينند )روي صندلي بنشينند 
و تكيه دهند(. در واقع بهتر است كه اندازه ميز، صندلي و فاصله آنها با 
يكديگر به گونه اي باشد كه در طوالني مدت موجب گردن درد نشود. 
دراز كشيدن و لم دادن وضعيت مناسبي براي تمركز حواس و يادگيري 

درس ها مناسب نيست.
محل نگهداري وسايل

بهتر است براي نظم و ترتيب دادن وسايل مدرسه قفسه، كمد يا جايي 
كه دانش آموز بتواند وسايل خود را آنجا بگذارد، به آنها اختصاص دهيد. 
در واقع، بهتر است خودتان يا با مشورت با دانش آموز فقط جا و مكان اين 
وسايل را مشخص كنيد و مرتب سازي، نظم و ترتيب دادن به وسايل را 

به عهده خود دانش آموز بسپاريد.
دقايقي براي استراحت

بهتر اســت در بين كالس هاي درس )يك  روز( و انجام تكاليف، دقيقاً 
همانند زنگ هاي تفريح مدرسه، ساعاتي را براي تفريح اختصاص دهيد. 
بهتر است در اين بين دانش آموز، تحرك فيزيكي داشته باشد و تغذيه 
مقوي بخورد. از امر و نهي كردن در اين ســاعات به شدت پبرهيزيد و 

استقالل نوجوان را زير سؤال نبريد.

قاب ایران قاب زندگی

ساالنه حدود 300 هزار تن  غالت در بافت قديمي شهري اردبيل خريد و فروش می شود. گندم كاران نيز محصول 
خود را پس از برداشت به بنگاه عالفان آورده و می فروشند.

عكس: فارس - رضا خان بابايي

ماه محرم در جنوب ايران با نواخته شدن سنج و َدمام همراه است. ابراهيم تمهيد يكی از پيشكسوتان 
ساخت َدمام است كه اين حرفه را از ده سالگی نزد پدر آموخته  و همچنان ادامه  می دهد. 

عكس:  باشگاه خبرنگاران - افسانه جعفري
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   گراني داروهاي گياهي و عرقيات طبي
طب گياهي در سال هاي اخير رونق بسياري پيدا كرده و در برخي مواقع 
هم بسيار اثربخش و مفيد است، اما متأسفانه قيمت داروهاي گياهي 

بسيار باالست و نظارت و ضابطه اي بر قيمت آنها وجود ندارد.
شهروند اصفهاني

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

خريد يورو با رسيد جعلي
اعضاي باند كالهبرداري با رسيد جعلي موفق 
به خرید مبلغ زیادي یورو به ارزش 370 ميليون 

تومان شدند. 
به گزارش همشهري، چند روز پيش با شكایت 
یك طالفروش در اداره پليس معلوم شــد كه 
مردي با وي تماس گرفته و ســفارش خرید  
60 ســكه بهار آزادي داده و بــراي پرداخت 
پول شماره ساتناي حساب بانكي طالفروش 
را گرفته اســت. شــاكي منتظر واریز پول به 
حســابش بود كه دقایقي بعد مشتري رسيد 
واریز 370 ميليون تومــان را با پيك موتوري 
برایش فرســتاد. چون وقــت اداري به پایان 
رســيده و طالفروش نمي توانســت از بانك 
استعالم كند سكه ها را با پيك موتوري براي 
مشتري ارســال كرد اما در ادامه متوجه شد 
رسيد واریز پول جعلي است. به دنبال شكایت 
این مرد تحقيقات پليس آغاز شد و ماموران با 
دستگيري پيك موتوري به زني جوان رسيدند 
و او را نيز دســتگير كردند. این زن مدعي شد 
ســكه اي در كار نيســت، بلكه مبلغي یورو از 
طالفروش گرفته است. او گفت: مدتي پيش 
شــخصی به نام داریوش به بهانه ازدواج با من 
آشنا شد و همه این كارها نقشه او بود و حاال هم 
 به یكي از كشورهاي اروپایي فرار كرده است. 
در این شرایط، شاكي نيز به پليس احضار شد و 

قبول كرد كه ماجرا فروش ارز است.
 سرهنگ ســيد علی شــریفی، رئيس پایگاه 
یكم پليس آگاهی تهران گفــت: هم اكنون 
زن جوان و پيك موتوري در بازداشــت به سر 
مي برند و تحقيقات براي دســتگيري متهم 

فراري ادامه دارد.

پاسخ مسئوالن

قدرداني

 پرونده  سارينا 
در ايستگاه محاكمه

 درحالي كه بيش از 2سال از زندگي 
نباتي سارینا، دختربچه اهل استان داخلي

گلســتان آن هم به دليل تزریق 
داروي اشتباه در بيمارستان مي گذرد، این پرونده 
بعد از مدت ها كــش و قوس قضایــي با صدور 

كيفرخواست به دادگاه كيفري ارسال شد.
به گزارش همشهري، دي ماه ســال 96بود كه 
ساریناي 9ساله دچار دل دردي شدید شد. آنها 
اهل روســتاي مهدي آباد در حوالي شهرستان 
علي آباد كتول استان گلســتان هستند و وقتي 
دل درد سارینا شدت بيشتري پيدا كرد، مادرش 
وي را به بيمارستان انتقال داد. آن روز پزشكان 
پس از معاینه دختربچه 9ساله تشخيص دادند كه 
او دچار بيماري  آپاندیسيت شده و به این ترتيب 
ســارینا در بخش بستري شــد. در این شرایط 
پزشك جراح دستور تزریق آمپول مترونيدازول را 
براي صبح روز بعد و همچنين انجام سونوگرافي 
صادر كرد تا درصورت تأیيد ایــن بيماري، وي 

تحت عمل جراحي قرار بگيرد.
آن شب دختربچه 9ســاله در بيمارستان ماند 
و صبح روز بعد یكي از پرســتاران براي دریافت 
دارویي كه پزشــك جراح تجویز كرده بود راهي 
داروخانه شد. متصدي داروخانه اما اشتباهي به 

جاي داروي مترونيدازول، ســولفات منيزیم به 
پرستار داد و این دارو ســاعتي بعد به دختربچه 
تزریق شد. لحظاتي بعد از تزریق آمپول بود كه 
سارینا شروع كرد به فریاد زدن. »دارم مي سوزم، 
آتش گرفتم....« مادرش با دیدن حال بد دختربچه 
از اتاق بيرون دوید كه از پرستاران كمك بگيرد، اما 
وقتي برگشتند، سارینا بيهوش روي تخت افتاده 
بود. كادر پزشكي به سرعت عمليات احياي وي 
را آغاز كرد، اما در نهایت او به كما رفت. هر چند 
خانواده سارینا تصميم گرفتند براي ادامه درمان 
دخترشان او را به بيمارستان گرگان منتقل كنند، 
اما او همچنان در كما بود تا اینكه بعد از 20 روز 
از كما خارج شــد. با این حال اما تزریق داروي 
اشتباهي باعث شده بود كه ساقه هاي مغز سارینا 
دچار آسيب شده و طبق تشخيص پزشكان، وي 
دچار زندگي نباتي شود؛ شرایطي كه از آن روز تا 
حاال ادامه دارد و سارینا همچنان زندگي نباتي 

دارد و هيچ حركتي ندارد.
به گفته پدرش:» طبق دستور پزشك بدن سارینا 
هر3،2ســاعت نياز به دارو یا غذا دارد و هر نيم 
ساعت باید كفش طبي بپوشد كه براي انجام این 
كار نياز است هنگام شــب یك نفر باالي سرش 
بيدار بماند. قبل از اینكه سارینا دچار این مشكل 

شود، همسرم همراه با دیگر خانم هاي روستا در 
زمين هاي اطراف مشغول به كار بود و خودم هم 
كارگري مي كردم، اما شرایط دخترم باعث شده 

كه زندگي ما به كلي مختل شود.« 

شكايت 
همزمان با اتفاق دردناكي كــه براي دختربچه 
9ســاله رخ داد، پدرش با حضور در دادگستري 
گلستان از مقصران این حادثه شكایت كرد و به 
این ترتيب رسيدگي قضایي به این پرونده آغاز 
شد. در همان بررسي هاي اوليه بود كه كميسيون 
پزشكي وقوع اشتباه دارویي را محرز دانست و این 
یعني افرادي ازجمله متصدي داروخانه و پرستار 
كشيك به دليل تحویل اشــتباه دارو و مدیریت 
نامناسب تجویز دارو به عنوان مقصران این حادثه 
شناخته شــدند. با این حال آنها هر بار به نظریه 
كميســيون پزشــكي اعتراض كردند و همين 
باعث شد كه رسيدگي قضایي به این پرونده نيز 

به درازا بكشد. 
حاال و با گذشت حدود 3سال از این حادثه و در 

شــرایطي كه در این مدت وضعيت سارینا هيچ 
تغييري نكرده و او همچنان به زندگي نباتي ادامه 
مي دهد، هادي هاشميان، رئيس كل دادگستري 
استان گلســتان از صدور كيفرخواست در این 
پرونده خبر داده است. او با اشاره به اینكه پرونده 
پس از كيفرخواســت براي صدور رأي به دادگاه 
كيفري2 شهرستان علي آباد كتول ارسال شده 
است، گفت: پس از اعتراض هاي چند باره طرفين 
پرونده به نتيجه كميســيون هاي پزشــكي، در 
نهایت گزارش براي حل اختالف و تعيين نهایي 
مقصر و ميزان تقصير به كميسيون عالي و نهایي 
پزشــكي قانوني ارجاع و نظرنهایي اعالم شد كه 
براساس این گزارش و دفاعيات متهمان كه 8نفر 
هستند، كيفرخواست پرونده صادر شد. در این 
ماجرا عالوه بر متصدي داروخانه و پرستار كشيك 
به دليل تحویل اشتباه دارو و مدیریت نامناسب 
تجویز دارو، شركت داروسازي نيز به علت طراحي 
مشابه برچسب دارو هاي مترونيدازول و سولفات 
منيزیم كه شانس بروز خطاي دارویي را افزایش 

مي دهد، مقصر شناخته شده اند.

»خواب آلودگي راننده، واژگوني و كشته و مصدوم شدن سرنشينان اتوبوس« این همه آن 
چيزي است كه صبح دیروز در آزادراه كرج - قزوین اتفاق افتاد تا 2نفر جان خود را از دست 

بدهند و 25مصدوم نيز راهي بيمارستان شوند.
به گزارش همشهري، بامداد دیروز اتوبوســي با 27سرنشين از تبریز به سوي تهران به راه 
افتاد. در شرایطي كه اغلب مسافران خواب بودند، اتوبوس به مسير خود ادامه مي داد و یكي 
پس از دیگري از شهرهاي بين راه عبور مي كرد. ساعت حدود 7بود. كم كم آسمان روشن 
شده بود و اتوبوس به كرج نزدیك مي شد. راننده كه شب را رانندگي كرده بود، خستگي اش 
بيشتر از قبل بود اما چون راه زیادي تا مقصد نمانده بود، ترجيح داد به رانندگي ادامه دهد. 
راننده اتوبوس همه تالشش را مي  كرد تا با احتياط رانندگي كند و مسافران را به سالمت به 
مقصد برساند اما همين كه اتوبوس به محدوده خور در نزدیكي شهرستان ساوجبالغ رسيد، 
ناگهان كنترل اتوبوس از دست راننده خارج شد. در یك چشم برهم زدن اتوبوس از سمت 
راست آزادراه خارج و واژگون شد. مسافران كه خواب بودند، با تكان هاي شدید خواب شان 
آشفته شد. هر كدام به قسمتي از اتوبوس پرتاب شدند و وقتي چشم باز كردند، به درستي 
نمي دانستند چه اتفاقي افتاده است؛ اما صداي ناله اي كه در اتوبوس پيچيده بود، از حادثه اي 
هولناك خبر مي داد. آنهایي كه وضعيت بهتري داشتند، تالش مي كردند خودشان را نجات 

دهند و به سایر مسافران كمك كنند اما اغلب مسافران مصدوم شده بودند.
دقایقي از این حادثه مي گذشت كه گروه هاي امداد و نجات از هالل احمر و اورژانس راهي 
محل حادثه شدند. نخستين اقدام بيرون كشيدن افراد گرفتار شده در البه الي اتوبوس بود. 
امدادگران یك به یك حادثه دیدگان را بيرون كشيدند. بيشتر آنها دچار شكستگي دست و پا 
و كوفتگي شده بودند اما در این ميان معلوم شد 2نفر شامل زني 63ساله و مردي 45ساله بر 
اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده اند. در این شرایط مصدومان با استفاده از 

بالگرد و چند دستگاه آمبوالنس و اتوبوس آمبوالنس به بيمارستان منتقل شدند.
در همين حال مهرداد بابایي، رئيس مركز فوریت هاي پزشكي و اورژانس البرز درباره روند 
امدادرســاني در این حادثه، گفت: به دنبال وقوع این حادثه بالفاصله یك دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس، بالگرد اورژانس هوایي و 9دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند و عمليات 
امدادرساني آغاز شد. وي ادامه داد: در این حادثه در مجموع 25 نفر مصدوم شدند و 2نفر 
جان خود را از دست دادند. به گفته وي، مصدومان این حادثه به بيمارستان هاي مدني، البرز 

و امام جعفر صادق منتقل شده اند و تالش براي مداواي آنها ادامه دارد.
از سوي دیگر، بررسي هاي مأموران پليس راه كه از دقایق اوليه پس از وقوع حادثه در محل 
حضور داشتند، نشان مي دهد كه خواب آلودگي راننده علت واژگوني اتوبوس بود. سرهنگ 
رضا گودرزي، رئيس پليس راه البرز در این باره گفت: طبق بررسي هاي اوليه خواب آلودگي 
راننده علت واژگونــي اتوبوس حادثه دیــده در آزاد راه كرج - قزوین اســت. با وجود این، 

بررسي هاي تكميلي در این باره همچنان ادامه دارد.

با گذشت بيش از 2سال از زندگي نباتي 

دختربچه 9ساله به دليل تزريق داروي اشتباه 

كيفرخواست 8متهم پرونده صادر شد

تيم كارشناســي در كمتر از 2هفته مقصران مرگ كيارش كوچولو، 
پسربچه اي كه براثر برق گرفتگي مقابل چشمان پدرش جانش را از 
دســت داده بود اعالم كردند. نظریه كارشناسان حكایت از این دارد 

افرادي كه هيئت عزاداري را به پا كرده بودند در مرگ پســربچه 
مقصر هستند.

به گزارش همشــهري، این حادثه شامگاه دوم 
شهریور ماه در كوچه هادي واقع در خيابان 

خليج فارس تهــران رخ داد. آن شــب 
كيارش كوچولو از خانه شان خارج شد 
كه با دوستانش بازي كند. این درحالي 
بود كه از چنــد روز قبل و همزمان با 
شــروع ماه محرم، در كوچه تكيه اي 
برپا شده بود و شــب ها در آن مراسم 

عزاداري برگزار مي شد.
كيارش 4و نيم ســاله، كمي آن طرف تر 

از خانه كنار یك تير چراغ برق كه نزدیك 
تكيه قرار داشــت رفت و روي زمين نشست. 

پدرش هم از خانه بيرون آمد و درحالي كه مقابل در 
ایستاده بود با گوشه چشمش گاهي كيارش را نگاه مي كرد 

و مراقب او بود. پسربچه با چند نفر دیگر از همسن وساالنش سرگرم 
بود كه ناگهان اتفاق تلخي رخ داد. او دستانش را به ميله اي فلزي كه 
كنار تكيه عزاداري بود گرفت و همان موقع در مقابل چشمان بهت زده 
پدرش خشــك شــد و بي حركت ماند. ميله كنار تير چراغ برق قرار 
داشت و كمي باالتر كابل برقي به ميله متصل بود. پدر كيارش با دیدن 
این صحنه به سمت پسرش دوید و او را بغل كرد و وقتي فهميد وي 
دچار برق گرفتگي شده او را با موتورش به بيمارستان فياض بخش كه 

در آن نزدیكي است منتقل كرد اما تالش پزشكان براي نجات كيارش 
كوچولو به جایي نرسيد و او ناباورانه روي تخت بيمارستان جان باخت.
با مرگ او، درحالي كه مســئوالن برپا كننده تكيــه مدعي بودند كه 
كيارش به دليل اصابت ســرش به ميله فلزي جان باخته اســت، 
پدر وي با مراجعه به دادســرا از آنها شكایت كرد. در 
ادامه پرونده اي در شعبه یازدهم دادسراي امور 
جنایي تهران تشكيل شد و بازپرس مصطفي 
واحدي دستور داد تا تيم كارشناسي، ابعاد 
حادثه را بررســي و مقصران را معرفي 
كنند. كارشناسان شامل كارشناسان 
برق، الكترونيك و مخابرات بودند كه 
محل حادثه را مورد بازدید و ارزیابي 

قرار دادند.
با انجام بررسي ها آنها اعالم كردند كه 
اداره برق در این حادثه قصوري نداشته 
اســت اما افرادي كه بــراي برپایي تكيه 

عزاداري اقدام كرده اند مقصر هستند. 
به گفته تيم كارشناسي، سرپرست هيئت و 3مردي 
كه براي سيم كشي و انتقال برق از تيربرق به نورافكن هاي 
هيئت اقدام كرده اند در این ماجرا مقصر هستند. آنها با اقدامات ناایمن 
و غيراصولي موجب مرگ تلخ كيارش كوچولو شدند. براساس نظریه 
كارشناسان، سرپرست هيئت 40درصد و 3مردي كه به دستور او براي 
برپایي هيئت و سيم كشي برق كمك كرده بودند هركدام 20درصد 

مقصر شناخته شدند. 
این نظریه به زودي به مقصران این حادثه ابالغ خواهد شد و تحقيقات 

در این پرونده همچنان ادامه دارد.

زنان تهراني در دام سياه مرد پرايدسوار
با شــكایت هاي سریالي 

زنــان در پایتخت، مرد دادسرا
مسافركشــي كه متهم 
اســت پــس از ســوار كــردن زنان 
به خودرویش آنها را مورد اذیت و آزار قرار 
مي داد و اموالشان را ســرقت مي كرد 
دستگير شد. این مرد اما مدعي است كه 
با همه شاكيان در دنياي مجازي آشنا 
شــده و آنها با ميل خودشــان سوار بر 

ماشين او شده اند.
به گزارش همشهري، تحقيقات در این 
پرونده از مدتي قبل با شكایت زني جوان 
در یكي از كالنتري هاي پایتخت شروع 
شد. شــاكي به مأموران گفت: ظهر از 
محل كارم خارج شدم و براي رفتن به 
خانه عجله داشتم. كنار خيابان منتظر 
تاكســي بودم كه یك خودروي پراید 
مقابلم توقف كرد. راننده وانمود مي  كرد 
كه مسافركش است و من هم سوار شدم. 
اما هنوز راننده مســافت زیادي را طي 
نكرده بود كه ناگهان تغيير مسير داد و 
به سمت خياباني خلوت رفت. من به او 
اعتراض كردم اما او توقف كرد و پس از 
آن با تهدید من به مرگ، مرا مورد آزار 
و اذیت قــرار داد و همه پول و طالیم را 
ســرقت و مرا به بيرون از ماشين پرت 

كرد و گریخت.

شكايت هاي سريالي 
با اعالم این شكایت، گروهي از مأموران 
اداره شانزدهم پليس آگاهي با دستور 

قاضي عظيم سهرابي، بازپرس جنایي 
پایتخت مأمور رسيدگي به این پرونده 
شــدند. درحالي كه هنوز ردي از متهم 
به دست نيامده بود 2شكایت مشابه دیگر 
هم پيش روي كارآگاهــان قرار گرفت؛ 
شكایاتي كه نشان مي داد متهم تحت 
تعقيب به صورت سریالي و با برنامه ریزي 
قبل، زنان را به دام انداخته و آنها را مورد 
آزار و اذیت قرار مي دهــد. در 2پرونده 
تازه، زنان جوان نيز به عنوان مسافر سوار 
پراید متهم شده و گرفتار نقشه سياه او 

شده بودند.

يك سرنخ
شــاكيان كه همه وحشــت زده بودند 
موفق به یادداشت كردن شماره پالك 
خودروي متهم نشده بودند اما با كمك 
آنها چهره فرضي متهم ترســيم شد. از 
سوي دیگر كارآگاهان راهي محل هایي 
شدند كه شــاكيان مي گفتند به عنوان 
مسافر سوار خودروي متهم شده اند. آنها 
با شناسایي تعدادي دوربين مداربسته 
مشرف به آنجا موفق شدند شماره پالك 
خودروي متهم را به دست آورند. با این 
ســرنخ صاحب خودرو شناسایي شد و 
مأموران با شناسایي محل ترددش، به 

كمين وي نشستند.

فرار ناكام
چند روز پيش خودروي پراید متهم در 
یكي از خيابان هاي غرب تهران توسط 

مأموران شناسایي شــد. آنها به محض 
دیدن متهم كه كنار خيابان توقف كرده 
بود به ســراغش رفتند تا دســتگيرش 
كنند. یكي از مأموران از ماشين پياده 
شــد اما راننده جوان به محض دیدن 
پليس تصميم به فــرار گرفت. ماموري 
كه از ماشين پياده شده بود سعي كرد 
راه فرار متهم را سد كند اما راننده پراید 
پایــش را روي گاز گذاشــت و پس از 
برخورد با مأمور پليس فرار كرد. هرچند 
در ایــن حادثه مأمور پليس به شــدت 
مصدوم و نقش زمين شد اما همكارانش 
عمليات تعقيب را ادامه دادند تا اینكه 
متهم را در خياباني یكطرفه گير انداخته 

و او را دستگير كردند.

ادعاي عجيب
مرد جــوان پس از دســتگيري تحت 
بازجویي قرار گرفت اما منكر آزار و اذیت 
زنان شد. وي گفت: چند وقتي مي شود 
كه به دليل كرونا كارم را از دست داده ام 
و با ماشــين مسافركشــي مي كنم اما 
زناني كه از من شكایت كرده اند مسافرم 
نبوده اند. با آنها در دنياي مجازي آشنا 

شده ام.
وي ادامه داد: از مدتي قبل در اینستاگرام 
و یا گروه هاي تلگرامي براي زنان مختلف 
پيام مي فرستادم و در برخي مواقع آنها 
جوابــم را مي دادند و به ایــن ترتيب با 
آنها طرح دوســتي مي ریختــم و قرار 
مي گذاشــتيم. آنها با ميل خودشــان 

ســر قرار حاضر شده و ســوار ماشينم 
مي شــدند و هيچ زور و اجباري در كار 

نبود.
متهم در حالي چنيــن ادعاي عجيبي 
مطرح كــرده كه تمامي شــاكيان در 
مواجهه حضوري وي را شناسایي كرده 
و گفته اند كه با تهدید آنها را آزار مي داده 
است. همه شاكيان هم به عنوان مسافر 
سوار ماشــين پراید متهم مي شدند و 
شناخت قبلي نســبت به او نداشتند. 
در این شرایط متهم با دستور بازپرس 
جنایي تهــران در اختيار مأموران اداره 
شــانزدهم پليس آگاهي قرار گرفت و 

تحقيقات از او ادامه دارد.

  واژگوني اتوبوس در محور كرج - قزوين 2كشته و 25مصدوم بر جا گذاشت

خواب مرگبار راننده اتوبوس

مقصران مرگ كيارش كوچولو معرفي شدند  صاعقه
2قرباني گرفت

وقوع صاعقــه در ميانــه 2حادثه 
هولناك  را رقــم زد و موجب جان 

باختن 2 روستایي شد.
به گزارش همشهري، این 2 حادثه 
در روستاهاي شهرستان ميانه در 
استان آذربایجان شرقي اتفاق افتاد. 
نخستين حادثه شامگاه پنجشنبه 
در روســتاي ایشــلق رخ داد و در 
جریان وقوع صاعقه پسري 16ساله 
جان خود را از دست داد. در حادثه 
دیگري كه صبح دیروز در روستاي 
نجف قلي خان اتفــاق افتاد مردي 
30ساله كه بر اثر اصابت صاعقه در 
ارتفاعات به شدت مصدوم شده بود 

جان باخت. 
وحيــد شــادي نيا، ســخنگوي 
اورژانس آذربایجان شرقي با اعالم 
این خبر گفت: در آذربایجان شرقي 
به دليل كوهستاني بودن منطقه، 
ســاالنه بيش از 10نفر بر اثر رعد و 
برق جان خود را از دست مي دهند 
كه متأســفانه در طول 24ساعت 

2نفر بر اثر صاعقه جان باختند.

تاكسيراني تهران
روابط عمومي سازمان نظارت بر تاكسيراني شهر تهران پيرو چاپ پيام 
مردمي با موضوع مهلت براي پرداخت تسهيالت وام تاكسي دارها در 
ستون با مردم روز 14مردادماه پاسخ داده است: ضمن تشكر از شهروند 
گرامي به اطالع مي رســاند براساس تفاهمنامه شــهرداري تهران و 
صندوق كارآفریني اميد تســهيالت نوســازي تاكسي هاي فرسوده 
به صورت قرض الحسنه به تاكسيرانان داده مي شود و اقساط آن با 3 ماه 
تنفس پس از واریز وجه خودرو به حساب خودروساز شروع مي شود.  
روابط عمومي سازمان مدیریت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران پيرو 
چاپ پيام مردمي با موضوع »وام براي همه تاكسي دارها پرداخت نشده 
است« در ستون با مردم روز 14مرداد ماه پاسخ داده است: تسهيالت 
6ميليون توماني از طریق وزارت رفاه و یا ثبت نام در سامانه كار اعطا 

مي شود و از طریق سازمان تاكسيراني قابل پيگيري نيست.

تقدير از رئيس بانك ناشناس
تشكر ویژه از رئيس بانك سپه شعبه آماد و پشتيباني نيروي هوایي 
دارم كه حتي اسم شان را هم نمي دانم. یك كار بانكي داشتم كه كارمند 
نتوانســت انجام دهد، خود رئيس آمد، مدارك من را گرفت و كارم را 
انجام داد؛ درحالي كه من حتي اسم شــان را هم نمي دانم. واقعا جاي 

تقدیر و تحسين دارد.
حسين هاشم زاده تهران

من براي خاطر يارم به مكتب مي روم!
ادامه از  واي، توانایي این كودك شــگفت انگيز است. این 

همه انگيزه و انرژي عالي اســت! او فراســوي صفحه اول
مهرطلبي ایستاده است. نمونه دیگر از ضرورت بازاندیشي در انگاره هاي 
فرهنگي درباره آموزش مدرسه اي، توجه به این مهم است كه»حِق« 
كودكان اســت كه فرصت هاي یادگيري غني داشته باشند و »تكليف« 
دولت ها و خانواده هاســــت كه این حق را ادا كنند؛ این گام بســيار 
مهمي است كه بشر در سير تحول اجتماعي خود براي ارتقاي حقوق 
انسان برداشته اســت؛ چراكه كودكان در این مرحله از رشد نسبت به 
سایر گونه هاي زیستي نيازمنــد مراقبت، امنيت، حمایت، مشاركت و 
برنامه هاي پرورشي بيشــتري براي توانمندتر شــدن، بودن و تمرین 

هنر زیستن هستند.
طرح ایده هاي انتقادي كه عطاي مدرســه را به لقایش مي بخشــد، 
نگاه ها را به آسيب هاي موجود مدرســــه داري و انگاره هاي ذهني 
بعضا منبعث از خــط توليد، توليد انبوه، تحكم ایدئولوژي و... كه آن 
را هدایت مي كند، متوجه ســاخته است. جوهره اساسي این نقدها، 
تبدیل مدرسه صرفاً به جایي براي جابه جایي بسته هاي دانش، تجربه و 
هنجارهاي بزرگساالن، نمره، رتبه و پيشرفت تحصيلي است. گسترش 
ویروس كرونا دل نگراني هاي انتقادي  از این دست را بيشتر نيز كرده 
اســت و در نتيجه پناه بردن به دنياي مجــازي بيش از پيش توصيه 
مي شود. از این نظر، آموزش مدرسه اي اغلب محور منازعات جناح هاي 
مختلف اجتماعي و سياســي است و تسلط بر نظام آموزشي به معناي 
تحميل آرمان ها، ارزش ها و هویت آموزشــي و فرهنگي نظام مسلط 
اســت؛ به همين دليل گفته اند كه »آموزش« امري سياسي است و 
احتماالً به این تسلط و عدم تعادل ميان »حقوق« كودك از یك سو و 
»تكليف« خانواده و دولت از سوي دیگر، كه درواقع حاصل ســلطه 
گروهي خاص در اجباري و همگاني كردن آموزش و تحميل آرمان هاي 

خــود به كودكان است، نقدهاي بسيار وارد است.
این نقدها مي تواند شامل سطر سطر محتواي كتاب هاي درسي، بند 
بند هدف هاي آموزش مدرســه اي، صفحه به صفحه بخشنامه هاي 
شيوه اداره مدارس، ساعت به ساعت كالس هاي درس، كلمه به كلمه 
دكلمه هاي معلمان در فرایند تدریس و... باشــد. در این ميان، نگاه 
نقادانه به روش و محتواي رایج آموزش مدرســه اي كه به جاي اینكه 
زمينه رشد و بالندگي اجتماعي را فراهم كند، در عمل دچار آشفتگي 
است، بهتر فهم مي شــود. در عين حال، پيشــنهاد مي شود به جاي 
صرف نظر كردن از سامانه آموزش مدرسه اي، از معلمان بخواهيم براي 
ایجاد پيوندهاي دوســتانه ميان دانش آموزان آگاهانه تر رفتار كنند. 
از مدیران آموزشي بخواهيم به مناطق آموزشي اختيار عمل بيشتري 
بدهند تا برنامه هاي درسي به نحوي بازسازي شود تا زمينه مناســبات 
دوســتانه ميان دانش آموزان، احساس تعلق به محيط زیست و رشــد 

اجتماعي آنها بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
به نظر مي رسد هدف از پيگيري هاي جهاني براي بازگشایي مدارس، با 
وجود شيوع ویروس كرونا، عبارت است از ترویج احســاس صميمت 
دانش آموزان با همشاگردي ها و دیگر افرادي كه در مدرسه هستند و 
لذت بردن از زندگي و بودن در مدرســه و كالس درس و تمرین هنر 
زیستن. بنابر این با بازگشایي مدارس از معلمان بخواهيم از ميــان 
ده ها هدف  آموزش مدرسه اي، رشــد عاطفي، رشد اجتماعي و رشد 
خودادراكي )خودفهمي( و مهارت هاي ارتباطات انساني را در اولویت 
قرار دهند. به خاطر داشــته باشــيد، هدف هاي مربوط به پيشرفت 
تحصيلي، حتي در فضاي مجازي نيز بــر این بنيادهاي تربيتي قابل 
پيگيري اســت. غافل نباشــيم كه ویروس كرونا یك مسئله است و 
پرسش هاي تازه اي درباره سامانه آموزش مدرسه اي ایجاد كرده است، 
بهانه هایي براي تفكر درباره هدف ها، محتــوا و روش هاي آموزش را 
فراهم آورده است، ولي به جاي راه حل مسئله نمي نشيند. انگاره »این 
نيز بگذرد«، »اميدواریم روزي بياید كه...«، »تا خانواده...، تا مدرسه...، 
تا دولت...«، »از فرمایشات شما استفاده كردیم، ولي...« و... با اندیشيدن 
و فهم پذیري مسئله و گفت وشنود براي یافتن راه حل آن یكسان نيست! 
گفت و شنودي چندجانبه نياز است، دست كم ميان معلمان، كودكان، 
اوليا و مدیران. راه حل هاي بهبود درون مسئله ها نهفته اند، اندیشه اي 

براي تبيين و فهم پذیري آنها الزم است!
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دوستدارانهنرهايتجسميبيشترعالقهمندآثاركوچكاو
هستند؛پيكرههاومجسمههاييكوچككهشبيهمجسمههاي
انتزاعيياصورتگرايانهنيســتوجزئياززندگيروزمره
است.بسياريازآثارسياارمجانيحولمحورخانهميگردد.
مجسمههاياوخانههايكوچكوبزرگندكهدرطولسالها
هركدامرابهشكليمتفاوتخلقكردهاست.اوزيباييشناسي
خودرادرسادگيجســتوجوميكندوخطوطوشكلهاي
منظمهندسي.كمينهگراييوكوششبرايخلقاثرازحداقلها
وقتيكنارسادگيموادوپسزمينههايسادهقرارميگيرد،
زيباييشناســيويژهاوراخلقميكند.بهاينهااضافهكنيد
بازيگوشيهاياندكوبسياريراكهدرچارچوبهايهندسي

آثارخودانجامميدهد.تكهايازخانهمثــالپلهياتختيا
صندليراانتخابميكندودرنمايبيرونيياداخليخانههاي
بدونديواروپنجرهايكهازبيرونپيداســتقرارميدهد.
حسكاملخانهايكهاجزاياندكيازآنپيداســتوانگار
هميناجزايندكهخانهراشكلميدهندوبراييكخانهكامل
كفايتميكنند.انتخابهــاياوازاجزاييكهحسزندگيو
حضورانسانرادرخانهتداعيميكندنيزجالبتوجهاست.
گاهيككالهنشانهحضورانساناست،گاهبالشهايكوچك.
حتيرنگهاراهمبسيارســادهانتخابميكندوحداقليبه
كارهاميافزايدوبارنگكردنمتفاوتهرتكهحسمتفاوتي

راخلقميكند.

مهردادطبرسي
روزنامه نگار

مرتضيكاردر
روزنامه نگار
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ليالگلپايگاني
پژوهشگر معماري

نينيچشمهايبيقرارمعمارعاشق
در سوگ فرهاد احمدي

»ماده و فكر« محصول ســال هاي رواج چيدمان در هنر مدرن 
دنياست. چيدمان هاي گوناگون از چوب ، فلز و آهن تا اشياي 
زندگي روزمره. اما نوریوكي هاراگوچي به فكر استفاده از ماده اي 
متفاوت بود. مي خواست از مایعي در اثر خود اســتفاده كند. اما باید از چه مایعي استفاده مي كرد كه 
ماندگار باشــد و به  مرور زمان از بين نرود؟ او حوض فلزي بزرگي از فوالد ساخت و حوض را با روغن 

سوخته پر كرد.
هاراگوچي در سال هاي دهه 70 ميالدي نزدیك به 20حوض روغن اجرا كرد و موزه ها و مجموعه هاي 
هنري دنيا آنها را خریدند. یكي از حوض هاي روغن هم نصيب موزه هنر هاي معاصر تهران شد. حوض 
روغن در انتهاي مســير بازدید از موزه قرار گرفته و به عنوان یكي از آثار ثابت موزه در طول سال هاي 
گذشته چشم هر بازدیدكننده اي را گرفته اســت. حوض بزرگ سياهي كه انعكاس نور و تكه هایي از 

عمارت زیباي موزه، جلوه اي متفاوت به آن بخشيده است.
سال ها مي گذرد، بسياري از حوض هاي روغن هاراگوچي به مرور زمان از بين مي روند. او خبردار مي شود 
كه اثر او هنوز در موزه هنرهاي معاصر تهران قرار دارد و مرور زمان و حوادث گوناگون آسيب چنداني 
به حوض نرسانده است. 40 سال بعد موزه تصميم به مرمت حوض مي گيرد و هاراگوچي در سال1396 

براي مرمت حوض روغن به تهران مي آید ؛ آكنده از شعف و حيرت كه یكي از حوض هاي روغن او در 
موزه اي مانده است و در طول سال هاي گذشته تماشاگران بسياري آن را دیده اند.

نوریوكي هاراگوچي در سن 74سالگي بر اثر سرطان درگذشت. هاراگوچي شاید هنرمند بزرگي در 
هنر مدرن جهان نباشد اما »ماده و فكر« او یكي از متفاوت ترین تجربه هاي مواجهه با اثر هنري مدرن 

نزد بسياري از ایرانيان است.

 چند سطری درباره سيا ارمجانی هنرمند نامدار 
وز پيش در ۸۱سالگی درگذشت يكايی كه چند ر ـ آمر ايرانی  ساده مثل سياه

 از ميــان هنرمنــدان نامــدار ایرانــي در عرصه هاي 
بين المللي، انگشت شــمارند كســاني كه همه حيات 
حرفه اي هنري شــان در خارج از ایران بوده باشد، آنجا 
آغاز كرده باشند و همانجا به شهرت رسيده باشند. در ميان این انگشت شــماران سيا ارمجاني یكي از 

نامدارترین هاست. سيا ارمجاني بيشتر از اینكه ایراني باشد، هنرمندي آمریكایي است. سياوش ارمجاني )یا 
آنگونه كه خودش دوست داشت سيا ارمجاني( در سال1318 در تهران به دنيا آمد و در 20سالگي به آمریكا 
مهاجرت كرد. آنجا در رشته هاي فلسفه و انسان شناسي و ریاضيات درس خواند اما سرانجام سر از معماري 
و مجسمه سازي درآورد و فعاليت حرفه اي خود را از سال هاي پایاني دهه40 )دهه60 ميالدي( آغاز كرد.

وجهاهميــتارمجانيكوشــشبرايعموميكــردنهنرو
كاربرديكردنآندرزندگيروزمرهاســت.بخشعمدهاياز
كوشــشهايهنرمندانامروز،ازنقاشــيتامجسمهسازيو
معماري،كوششبرايچنيناتفاقيبودهاست،امابيترديدسيا
ارمجانييكيازموفقتريننمونههايچنينرويكردياست.آثار
اواززندگيروزمرهميآيندودرگوشهاياززندگيروزمرهقرار
ميگيرند،بيآنكهتمايزغريبيداشتهباشندياوصلهايناجور

بهنظربرسند.

شهرتعموميســياارمجانيبهخاطرآثار
بزرگياســتكهاغلبدرمحيطهايبيروني
اجراكردهاست،مثلمشعلالمپيكآتالنتا
وبرجپلوجزيرهاســتيندرنيويوركوميز
پيكنيكبرايهووسكابيلسادراسپانياو
پلجورجسيملدراستراسبورگفرانسهو...
اومشعلالمپيكآتالنتارابهجايورزشگاه
اصليالمپيك،درفضايعموميشهرآتالنتا
اجراكرد.يكيديگرازمشهورترينآثاراوپل
برفرازدرختاستكهزيرپلبروكليناجرا

كردهاست.

ســياارمجانيچنداناهلحضوردرمجامعومحافلهنري
نبود.عكسهاياندكيازاوموجوداست.كارهاياوبودندكه
جايخالياوراپرميكردند.موزهمتروپليتننيويوركدرروز
هفتمشهريورازدرگذشتاودرمينياپوليسخبرداد.آثاراو
دربسياريازموزههايبزرگدنيامثلمتروپليتننيويورك،
موزههنرهايمدرننيويورك)MOMA(،موزهگوگنهايم،
گالريمليآمريكاوانستيتويهنرشيكاگونگهداريميشود.

ســياارمجانــيهنرمندي
چندوجهياســتكهرويكرد
خالقانهخــودراهمزماندر
معماريومجســمهوچيدمان
پيميگيرد.اساسًادرمرزميان
اينســهقدمميزند.نميتوان
گفــتكارهايبزرگــيكهدر
محيطهايبيرونياجراكرده،
لزومًامعمارياست،همچنانكه
كارهايكوچــكاوكهبهنوعي
مجسمهمحســوبميشوند،
نمونههايكوچكيهســتنداز
آثاربزرگوقابليــتاجرادر
اندازههايبزرگدرمحيطهاي
بيرونــيدارند.تغييــراتاو
دراجزايآثاروشــكلاجراي
آنهاســتكهحسچيدمانبه

آثاراوميدهد.

سياارمجانيدربارههنرعموميورويكردخوددرهنرعمومي
گفتهاست:»هنرعموميبرايخودهنرمندنيست،برايديگران
است.قرارنيستسليقهشخصيهنرمندرابرآوردهكند،بلكه
بايدبهنيازهايديگرانپاسخدهد.هنرعموميقرارنيستبيم
واميدهايهنرمندرابيانكند،بلكهبايدبهديگرانشــادابي
ونشاطببخشد.قرارنيستشخصيتياسطورهايازهنرمند
بهنمايشبگذاردومردمدرمقابلآناحساسحقارتكنند،

بلكهبايدحستعاليوشكوهبهمردمبدهد.هنرعموميقرار
نيستكهميانفرهنگمتعاليوعموممردمفاصلهبيندازد،
بلكهبايدهنررابهعرصهعموميبكشاندوهنرمندنيزيكياز
عموممردمشود.منظورازواژههنردرعبارت»هنرعمومي«نه
كارهايعظيمالجثهاياستكهدرميدانهايبزرگشهريقرار
ميگيرد،نهآثاريكهقابميشودوبهديوارآويختهميشود؛

هنرعموميهنرياستكهعمومتجربهاشكنند.«

زيباييشناســيامروزدرطراحيمحيطي
مجموعهاياستازچنديندههكوششهاي
هنرمندانبرايخالقيتوســادگيوتغيير
مرزهايزيباييشناسيازجزئياتكوچكدر
خانههاتاعمارتهايبزرگدرشــهرها.سيا
ارمجانييكيازمهمترينهنرمنداندرتغيير

اينزيباييشناسياست.

فرهاد احمــدي را بيش از همه  چيز، 
عاشق یافتم؛ عاشق در خلق فضا، در 
خوانش و كشف معناي فضا، عاشق در 
توجه به جزئيات پدیده ها، در معلمي، در شوندي دائمي و رو به كمال....

این همه شور و شيفتگي را مي شــد در ني ني چشم هاي بي قراري كه 
در زوایاي روشن و تاریك بناهاي تاریخي به دنبال كشف امكان و معنا 
مي گشت، دید و او این تجلي نور را چه عالمانه به سنت هزاران ساله این 

سرزمين كه درپي كشف المحجوب و نور بود، پيوند مي زد.
نگاهي كه هر بار به كشفي تازه مي رسيد، 
لبخندي بر آن چهره بي قرار مي نشــاند و 
شــاگردانش را بي دریغ از تحفه اي نوبه نو 
بهره مند مي ساخت. و من ندیده بودم كسي 
چون او چنين زنده و امروزي، چنين سرشار 
از خالقيت و شــكفتگي معماري ایراني را 

»بخواند«.معماري براي او نه امري خالصه شــده در ظاهر و كالبد یا 
ابزاري براي تفاخر در مسابقه ها و نه قدبرافراشتن بناها، و نه تكنيسيسم 
فن باورانه اي كه در پي كژ خواني مدرنيسم طبيعت و جهان را به مسلخ 
زیاده خواهي انسان برد، و نه ابزار سرمایه و... بلكه جهان زندگي بود؛ به 
قول گاستون باشالر، پناهگاه حفاظت و صميميت و جایگاه آشكارگي 
رویدادهاي پي درپي و بي وقفه و مكان آشــنایي بي واسطه با جهان. 

معماري به مثابه؛ جایگاه افشاي جهان.
او كه به ســنت معماري ایراني نه نگاهي نوســتالژیك و ظاهرگرایانه 
یا ایدئولوژیك داشــت و نه آن را امري متعلق به گذشته و تمام شده 
مي دانست، بلكه آن را ریشه اي مي دانســت كه با هر بار رجوع كردن 
مي توان امكانمندي هاي آن را براي امروز كشف كرد. از سوي دیگر او 
مدرنيته را خوب مي شناخت؛ هم در سطح مدرنيسم به مثابه »یك طرز 
نگاه«، در مقام روشنگري در سطوح علمي و دیني و فلسفي و هنري، هم 
به مثابه وضعيتي كه در سبك زندگي و ساختار شعور متعارف رخ داد و 
هم به مثابه »ابزارسازي« و مدرنيزاسيون. و این نگاه عميق و چندوجهي 
بود كه در او بزرگ ترین آموزه مدرنيته یعني نقد و پرسشــگري را به 
ودیعه نهاده بود و او زوایاي تاریك و روشــن آن را در وجوه گوناگون 
زندگي انساني و به ویژه معماري به خوبي درك كرده بود. از همين درك 
و شعور واال بود كه منتقد دستكاري هاي عظيم تكنيسيستي در طبيعت 
شــده بود و به جرأت مي توان گفت كه ایده و جریان معماري پایدار را 

فرهاد احمدي در ایران آغاز كرد و پيش برد.
در یكي از كالس ها جمله اي گفت بسيار تأثيرگذار كه مسيري دیگر 
براي من گشود: اگر قرار بود نجات دهنده اي در جهان مدرن ظهور كند 
بيش از هر چيز یك فعال محيط زیست مي شد و بشریت را از بالیي كه بر 
سر طبيعت آورده، انذار مي داد. )نقل به مضمون(. این احترام به طبيعت 
و تيمارداري از زمين را در همه پروژه ها و طرح هایش رعایت مي كرد و به 
شاگردانش مي آموخت و امكان هاي معماري ایراني را نيز در این راستا 
كشف مي كرد و به كار مي بست. در یكي از كركسيون هاي پروژه به ما 
گفت: در جهان امروز و با این وضعيت آسيب به طبيعت شاید بهترین 
معماري، معماري نكردن است. )نقل به مضمون(. همين یك جمله را 
باید بر سر دانشكده هاي قارچ گونه معماري و اقتصادي زد كه راه فربهي 
بي بنياد خود را در افزایش و رونق ساخت وساز مي داند و فرهاد احمدي 
به درســتي منتقد این كژكاركردي معماري و فروكاست آن به نما و 
سيما بود. و باالخره من فرهاد احمدي را در یك شونِد دائم و روبه رشد 
هميشگي و رشيد یافتم؛ رشد به معناي رسيدن به حقيقت امر یا درستي 
راه و در تقابل با »غي« به معناي جهل و فرورفتن است و رشيد به معناي 

كسي كه تدابير او در بستري استوار به غایت و كمال مطلوب مي رسد.

دلخوشي هاي ونيزي
ســرووكلهايرانيهادرونيزكمكمپيداميشود.نخستينهيأت
ايرانيشاملبازيگرانوكارگردانفيلم»دشتخاموش«بهونيز
رسيدندودرمراســمفوتوكالحضوريافتند.بهجزفيلماحمد
بهرامياماايران2نمايندهديگرهمدرونيزدارد.اوليفيلم»جنايت
بيدقت«كارشــهراممكريكهاتفاقاقراراستفردا)شانزدهم
شهريور(يكسخنرانيهمباموضوعتوليدمشتركدرسينمادر
يكيازپنلهايتخصصيجشنوارهونيزداشتهباشدوازآنمهمتر
فيلم»خورشيد«ساختهمجيدمجيديكهدربخشمسابقهاصلي
جشنوارهپذيرفتهشدهاست.بايداميدواربودتاسينمايايراناز
جشنوارههفتادوهفتمونيزبيجايزهبازنگرددواينگونهدرسال
سختكرونادوبارهدلخوشيهايجهانيسينمايايرانازسرگرفته
شود.هرچندبازيگرنوجوانفيلم»خورشيد«بهخاطرهمينكرونا

نتوانستهمراهعواملفيلمبهونيزسفركند.

در سوگ نوریوكي هاراگوچي كه حوض روغن او كه 
بخشي از خاطره ایرانيان از اثر هنري مدرن است تجسميپايانمردروغني

فيلم

ياد
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   انتخابات زشت آمريكا 

  رقابت براي رسيدن به واكسن

   بايدن اعالم كرد با معترضان 
متحد است

   انفجار بيروت؛ تحوالت يک ماه

كيوسك

9 ماه پس از شيوع ویروس جان سخت  
كرونا در جهان، كشــورها مجبور به گزارش

پذیرش هم زیســتي با آن شده اند و 
پس از گشایش كسب وكار ها، اكنون نوبت به حضور 
دانش آموزان  در كالس هاي درس رســيده تا رفته 

رفته زندگي به جوامع باز گردد.
براساس گزارش هاي سازمان ملل متحد، طي این 
مدت بيش از 1.5ميليارد نفر به دليل شــرایط ویژه 
پيش آمده به خاطر شــيوع ویروس و تعطيلي هاي 
گســترده از درس و بحث جا ماندنــد. كرونا تا به 
اینجا حدود 26ميليون نفر را در جهان آلوده كرده 
و جان بيش از 850هزار نفر را هم گرفته اســت. در 
سراسر جهان اما اكنون نظر دولت ها و سازمان هاي 
بين المللي حوزه بهداشت این است كه تا ریشه كني 
ویروس كرونا فاصله زیاد است و نمي توان بيش از این 
به تعطيلي ها ادامه داد. راه حل، بازگشایي گسترده 
در همه حوزه هــا ازجمله حوزه آمــوزش با حفظ 
پروتكل هاي بهداشتي با هدف جلوگيري از انتقال 

ویروس است.
در كشورهاي مختلف، باتوجه به وجود زیرساخت هاي 
الزم و شرایط محيطي شــيوع ویروس، رویكردها از 
تشكيل كامل كالس هاي حضوري تا برگزاري كامل 
كالس ها به صورت آنالین متفاوت است. در این ميان 
مشخص است كه كشورهاي توسعه یافته، امكانات 
بهتري براي پياده سازي برنامه هاي خود در بازگشایي 
مدارس دارند. به  هرترتيب، بازگشت دانش آموزان به 
كالس درس، بزرگ ترین نشانه عادي سازي  زندگي 

در كشورهاي جهان در سال كروناست.
چين: در شهر ووهان، یعني همانجایي كه 
نخستين بار شيوع ویروس كرونا گزارش 
شــد، زندگي به شــكل باورنكردني به حالت عادي 
بازگشته است. طبق گزارش رسانه هاي دولتي چين، 
2840مدرسه در مقاطع مختلف از روز اول سپتامبر 
یعني سه شنبه هفته گذشــته بازگشایي شده اند تا 
پذیراي حدود یك ميليون و400هزار دانش آموزي 
باشند كه سخت ترین روزها را در شرایط قرنطينه این 
شهر گذرانده اند. 9 ماه قبل، نام ووهان با نام ویروس 
برابر بود و كسي نمي دانست چه سرنوشتي در انتظار 
جمعيت 11ميليوني آن است. 76روز قرنطينه سفت 
و سخت، بي سابقه ترین شرایط را بر مردم این شهر 
حكمفرما كرد اما همراهي و همكاري مردم باعث شد 
تا مسئوالن بتوانند از یك بحران بزرگ عبور كنند. در 
ورودي مدارس، تب دانش آموزان ســنجيده شده و 
دست هاي آنها ضدعفوني مي شوند. استفاده از ماسك 
و حفظ فاصله اجتماعي نيز در كالس ها اجباري است. 
دولت چين قصد دارد طي روزهاي آتي مدارس را در 
تمامي نقاط این كشور به جز منطقه شينجيانگ كه 
به دليل شــيوع دوباره ویروس به طور كامل تعطيل 

شده است، راه اندازي كند.
استراليا: زمانبندي ترم هاي تحصيلي در 
استراليا به دليل شرایط متفاوت فصلي، با 
بســياري از دیگــر نقاط جهــان متفاوت اســت. 
دانش آموزان مقاطع مختلف اكنون در پایان ترم سوم 
به ســر مي برند و تا 2هفته ترم چهارم و پایاني سال 
تحصيلي جاري براي آنها آغاز مي شــود. استفاده از 
تبلت و لپ تاپ هميشه بخشــي از شيوه آموزش در 
مدارس اســتراليا بوده و تعطيلي اجباري مدارس 
به دليل شيوع كرونا، بحران بزرگي در نظام آموزشي 
این كشور ایجاد نكرد. با كنترل ویروس در استراليا، 
مدارس رفته رفته از چند ماه قبل در مناطق مختلف 
بازگشایي شده و كالس ها به صورت تركيبي شامل 
حضوري و آنالین برگزار مي شوند. هم اكنون، غير از 
شهر ملبورن كه آمار مبتالیان در آن بار دیگر افزایش 
یافته، مدارس در سایر نقاط اســتراليا باز هستند. 
مســئوالن آموزشــي اصــرار دارند كه 2گــروه از 
دانش آموزان، یكي دانش آموزان سال اول دبستان و 
دیگري دانش آموزان سال دوازدهم كه در آستانه ورود 
به دانشگاه هستند در كالس ها حضور داشته باشند. 
باقي دانش آموزان مي توانند به صورت آنالین ســر 
كالس هاي خود حاضر شوند. به این منظور، مدارس 
به خانواده هایي كه امكان خرید تبلت را  ندارند، تبلت 
امانت داده اند. همچنين بــا اختصاص بودجه اي به 
مدارس، هر مدرسه فردي را براي ضدعفوني هر روزه 
كالس ها و دیگر فضاهاي آموزشــي استخدام كرده 

است. استفاده از ماسك در مدارس اجباري است.
روسيه: مدارس در روســيه نيــز از اول 
سپتامبر بازگشایي شده اند. دولت روسيه 
رویكردي متفاوت نســبت به دیگر دولت ها داشته 

است. طبق تصميم وزارتخانه هاي آموزش و بهداشت، 
مدارس همچون سال گذشته، یعني زماني كه هنوز 
ویروس كرونا جهان را به بحراني این چنيني نكشيده 
بود، بازگشایي خواهند شد. اســتفاده از ماسك در 
مدارس روســيه اجبــاري نشــده اســت. دولت 
تصميم گيري در مورد پروتكل ها را به شهرداري هاي 
مناطق سپرده اســت. هر منطقه براساس وضعيت 
شيوع كرونا، در این رابطه تصميم گيري خواهد كرد. 
با این حــال، طبق توافــق وزارتخانه هاي آموزش و 
بهداشت، یك پزشك به مدت 14روز در هر مدرسه 
مســتقر خواهد شــد. بنابراین تصميــم در مورد 
پروتكل ها كامال به صورت محلــي و موردي اتخاذ 
خواهد شد. همزمان، برنامه واكسيناسيون معلمان و 
پزشكان با واكســن »اســپوتنيك-5« كه ساخته 
روس هاست آغاز شده است. معلمان بعد از نيروهاي 
نظامي، دومين گروهي هستند كه واكسن را دریافت 

مي كنند.
امارات: برخي كالس ها در مدارس امارات 
از هفته گذشته تشكيل شده و برخي دیگر 
نيــز طي هفتــه  جاري تشــكيل مي شــود. طبق 
پروتكل هاي اعالم شده، ســنجش تب هر روز براي 
دانش آمــوزان و معلمان اجباري اســت، كالس ها 
به صورت روزانه ضدعفوني مي شوند و والدین اجازه 
ورود به مدارس را ندارند. معلمان در طول روز اجازه 
خروج از مدرســه را ندارند. درصورتي كه خروج آنها 
ضروري باشد، پس از بازگشت تمامي لباس هاي آنها 
ضدعفوني مي شود. در امارات، شــمار مبتالیان به 
كرونا چندان زیاد نبوده و خانواده ها از بازگشــایي 

مدارس استقبال كرده اند.
تركيه: مدارس در تركيه از دوشنبه هفته 
گذشته بازگشایي شدند. دانش آموزان اما 
از مقابل لپ تاپ هــاي خود و تلویزیون ها شــاهد 
برگزاري مراسم بازگشایي مدارس بودند. طبق اعالم 
دولت آنها، از 21سپتامبر )31شهریور( با آماده شدن 
فضاهــاي آموزشــي و در چارچــوب پروتكل هاي 
بهداشتي به صورت حضوري سر كالس ها خواهند 
نشست. كالس ها به صورت تركيبي به شكل آنالین و 
حضوري تشكيل خواهند شــد. برنامه ریزي در این 
زمينه و تقسيم كالس ها به حضوري و آنالین بر عهده 
مدارس گذاشته شده است. با توجه به عدم دسترسي 
برخي دانش آموزان به كامپيوتر و اینترنت، مراكزي در 
برخي شهرها راه اندازي شده تا دانش آموزان با حفظ 
پروتكل هاي بهداشتي بتوانند از كامپيوتر و اینترنت 

استفاده كنند. برگزاري كالس هاي جبراني نيز در 
دســتور كار قرار گرفته اســت. دولت یك پروتكل 
بهداشتي منتشر كرده كه اجراي آن اجباري است. 
استفاده از ماسك نيز براي همه در مدارس اجباري 

اعالم شده است.
سوئد: ویروس كرونا حدودا 3 ماه بعد از 
شيوع در چين، سر از اروپا در آورد. در قاره 
سبز، كشورها رویكردهاي متفاوتي در تقابل با ویروس 
در پيش گرفتند. یكــي از متفاوت ترین رویكردها 
متعلق به سوئد بود. سوئدي ها برخالف همسایگان 
خود، نه كسب وكار ها را تعطيل كردند و نه كالس هاي 
درس را. دولت از مردم خواست به صورت مسئوالنه و 
داوطلبانه، ماسك بزنند و فاصله اجتماعي را رعایت 
كنند. با وجود فعاليت كســب وكار ها و مدارس در 
سوئد، بررسي آماري نشان مي دهد شمار مبتالیان در 
این كشور در مقایســه با فنالند در همسایگي آن، 
تفاوت چنداني نداشته است. دولت از مدارس خواسته 
اســت محيط هاي آموزشــي را به صــورت مرتب 
ضدعفوني كنند. همچنين، برنامه هاي گروهي نيز 
محدود شده اند و دانش آموزان كمتري در این گونه 
برنامه ها حضــور پيدا مي كنند. درصــورت ابتالي 
معلمان یا دانش آموزان به كرونا، مدیریت شــرایط، 
كامال بر  عهده مدیران مدارس و مدیران آموزشــي 

مناطق گذاشته شده است.
آلمان: در ميان كشورهاي اروپایي، آلمان 
كارنامه بسيار خوبي در مهار كرونا داشته 
است. حدود 153هزار دانش آموز آلماني یك  ماه قبل 
به مدرسه بازگشتند تا ســال تحصيلي خود را آغاز 
كنند. تاریخ تعطيالت تابستاني و آغاز سال تحصيلي 
جدید در ایالت هاي مختلف این كشور متفاوت است؛ 
بنابراین دانش آموزان طي هفته هاي اخير به مرور در 
مناطق مختلف كالس هاي خــود را آغاز كردند. در 
مدارس آلمان، دانش آمــوزان به گروه هاي مختلف 
تقسيم شده اند. دانش آموزان هر گروه، ساعت تفریح، 
كالس، غذا خوردن و ورزش متفاوتي نسبت به گروه 
دیگر دارند. ارتبــاط بين دانش آمــوزان گروه هاي 
مختلف ممنوع اســت. معلمان هر گروه هم با گروه 
دیگر متفاوت هستند. دولت آلمان با كاربرد این روش 
سعي دارد درصورت مبتال شدن دانش آموزان در یك 
گروه، از انتقال ویروس بــه دیگر گروه ها جلوگيري 
كند؛ اقدامي كه به جلوگيري شــيوع دوباره كرونا 
كمك مي كند و مانــع از تكرار تعطيلي گســترده 
مدارس مي شود. در برلين در همان 2هفته ابتدایي 

بازگشایي مدارس، دست كم در 42مدرسه از ميان 
825مدرسه شهر، موارد جدید ابتال به كرونا ثبت شد. 
همين باعث شد تا صدها دانش آموز و معلم قرنطينه 
شوند. امكانات خوب آلمان براي انجام تست رایگان 
در مدارس، باعث شده است تا ترم جدید تحصيلي 
ادامه پيدا كند. طبق دستور دولت، استفاده از ماسك 
براي دانش آموزان و معلمان اجباري است. سيستم 
تهویه مــدارس نيز تقویت شــده اســت و ميزها و 

صندلي ها با فاصله از هم قرار گرفته اند.
انگليس: صدهــا هــزار دانش آموز در 
انگليس از سه شنبه گذشته در كالس هاي 
درس حاضر شدند. بازگشایي مدارس، مهم ترین و 
پرحاشيه ترین گام دولت بوریس جانسون به سمت 
عادي سازي  زندگي در انگليس بوده است. جانسون، 
بازگشایي مدارس را »وظيفه اخالقي« دولت دانسته 
اســت. كرونا در انگليس بيش از دیگر كشــورهاي 
اروپایي قرباني گرفته است. 41هزار و500نفر جان 
خود را از دست داده اند و طرح دولت براي بازگشایي 
مدارس با مخالفت هاي بسيار روبه رو بوده است. دولت 
هيچ قاعده اي حتي در مورد ماسك زدن براي مدارس 
وضع نكرده است و همه  چيز در اختيار مدیران مدارس 
است. تنها طرحي كه اجرا شده، طرح خوشه  بندي 
دانش آموزان است. آنها به خوشه هاي مختلف تقسيم 
شده اند تا شبيه آنچه در آلمان در جریان است، یك 
گروه با گروه دیگر كمترین ارتباط را داشــته باشد. 
دولت اميدوار است با بازگشایي مدارس، چرخ اقتصاد 
كشور هم از حال سكون خارج شود. هنوز مشخص 
نيست چه تعداد از والدین، فرزندان خود را به مدرسه 
فرســتاده اند. طي روزهاي اخير، مدارس نسبت به 
كمبود بودجه براي خرید مواد ضدعفوني شــكایت 

گسترده داشته اند.
آمريكا:  علي رغم اعمال فشار دونالد ترامپ 
به مسئوالن در ایالت هاي مختلف، هنوز 
مدارس در سراسر این كشــور آغاز به كار نكرده اند. 
ترامپ از ابتدا، شــيوع ویروس كرونا را تا سطح یك 
ویروس »آنفلوآنزاي معمولي« پایين آورده بود و بر 
همين اســاس با تعطيلي كســب وكار ها و مدارس 
مخالف بود. هدف او حفظ اقتصاد آمریكا به هر قيمت 
بوده است. مركز كنترل بيماري هاي آمریكا، استفاده 
از ماسك در مدارس را توصيه كرده اما ماسك زدن نه 
براي دانش آموزان و نه معلمان اجباري نيســت. در 
مدارسي كه بازگشایي شده  اند، والدین مي توانند بين 
كالس حضوري و آنالین انتخــاب كنند. حضور در 
كالس ها اجباري نيست. با توجه به وضعيت وخيم 
شيوع كرونا در آمریكا، برخي والدین ترجيح داده اند 
همچنان فرزندان خود را به مدرسه نفرستند. البته با 
توجه به بازگشایي گسترده كسب وكار ها در آمریكا، 
این مســئله براي آنهایي كه باید سركار خود حاضر 

شوند امكان پذیر نيست.
كنيا: دولت كنيا، متفاوت ترین رویكرد را 
در مورد آمــوزش دانش آموزان در پيش 
گرفته است. برخالف دیگر كشورهاي جهان، امسال 
در كنيا سال تحصيلي جدید وجود نخواهد داشت. در 
ابتداي شــيوع ویــروس كرونا در كنيــا، كالس ها 
به صورت آنالین برگزار شدند، اما عدم دسترسي اغلب 
دانش آموزان به كامپيوتر و اینترنت، باعث تعطيلي 
كامل مدارس و كالس هاي درس شد. دولت ناتوان از 
تامين زیرساخت هاي الزم، ترجيح داده است به كلي 
از شروع سال تحصيلي جدید صرف نظر كند و منتظر 

توليد واكسن كرونا بماند.
   دولت مصطفی اديب: هنوز 
پيشرفتی صورت نگرفته است

محمدامين خرمي
خبرنگار

شهر كنوشــا در ایالت ویسكانسين در شمال غرب آمریكا شــاهد روزهایي تاریخي 
است؛ روزهایي كه شاید بر سرنوشت یكي از حساس ترین رقابت هاي انتخاباتي آمریكا 
تأثيرگذار باشــد. پس از آنكه قتل جاكوب بالك، مرد سياهپوست آمریكایي توسط 
پليس، با شليك 7گلوله در مقابل چشمان فرزندانش، موجي از آشوب و درگيري را 
در این شهر به راه انداخت، حاال كنوشــا به صحنه قدرت نمایي ترامپ و بایدن مقابل 
یكدیگر تبدیل شده است. به این ترتيب پنجشنبه هفته گذشته و تنها 2روز پس از سفر 
پر حاشيه ترامپ به كنوشا، جو بایدن، رقيب دمكرات او نيز وارد این شهر شد. جالب 
آنكه بایدن در این سفر، برخالف ترامپ كه از مقر نيروهاي پليس و همچنين اماكن 
تجاري آسيب دیده توسط معترضان بازدید كرده بود به خانه جاكوب بالك رفته و با 

خانواده وي ابراز همدردي كرد.
اهميت این رخداد عالوه بر تقابل نمادیــن در برنامه هاي تبليغاتي 2نامزد انتخابات 
ریاســت جمهوري آمریكا به تغيير تاكتيك بایدن با خروج از قرنطينه و گرم تر شدن 
تنور رقابت هاي انتخاباتي بر مي گردد. بایدن 77ساله پيش از این در روز دوشنبه هفته 
گذشته نخستين سفر رسمي خود با هواپيما را به شهر پيتسبرگ در ایالت بااهميت 
پنسيلوانيا انجام داد و باز هم براي نخستين بار در همين هفته، نشستي خبري را با 
تعداد محدودي از خبرنگاران آمریكایي برگزار كرد. این در حالي است كه سفرهاي 
انتخاباتي ترامپ عمال از 2ماه قبل با برنامه اي نسبتا فشرده آغاز شده است. او همواره 
بایدن را فاقد نشاط و سرزندگي الزم براي رهبري آمریكا دانسته و عدم فعاليت هاي 
تبليغاتي جدي توسط او را نيز به همين مسئله ربط مي دهد. اگرچه بایدن در پاسخ به 
ادعاي ترامپ از التزام و احترام خود به توصيه هاي پزشكان براي مقابله با شيوع ویروس 

كرونا سخن گفته است.
ترامپ در سال2016 موفق شد به پيروزي شكننده و البته غافلگيركننده اي در ایالت 
ویسكانسين دســت یابد )47.2درصد مقابل 46.5درصد(، آن هم درحالي كه ستاد 
كلينتون از برگزاري كمپين انتخاباتي در این شهر خودداري كرده بود. حاال اما به نظر 
مي رسد نگاه دمكرات ها به این ایالت و اهميت آن در انتخابات ریاست جمهوري آبان ماه 

به كلي تغيير كرده است.

دعوت جنجالي ترامپ و نگراني از تقلب
دعوت ترامپ از هوادارانش براي اســتفاده از هر 2 روش پستي و حضوري به منظور 
شــركت در انتخابات، جنجالــي تازه در فضاي سياســي آمریكا به پا كرده اســت. 
رئيس جمهور آمریكا روز گذشته از حاميان خود در كاروليناي شمالي خواست عالوه بر 
ارسال رأي پستي، به صورت حضوري هم در مراكز رأي گيري انتخابات شركت كرده تا 
مطمئن شوند »راي با ارزش آنها، گم نشده، دور انداخته نشده و بالیي بر سر آن نيامده 
است!« ترامپ تأكيد كرد: با این كار مي توان اعتبار و كارآمدي نظام راي گيري پستي 
را سنجيد، چرا كه اگر رأي شما از طریق پستي محاســبه شده باشد دیگر در مراكز 

راي گيري، رأي جدیدي از شما پذیرفته نخواهد شد.
اظهارات ترامپ به فاصله كوتاهي با پاسخ تند كميته انتخابات در كاروليناي شمالي 
روبه رو شد. كارین برینسون بيل، مدیر این كميته هشــدار داد: رأي دادن دوباره یا 
چندباره در انتخابات جرم محسوب مي شود و هركس چنين اقدامي كند تحت پيگرد 
قانوني قرار خواهد گرفت. برني سندرز، سناتور برجســته دمكرات و رقيب پيشين 
ترامپ نيز در واكنش به این مسئله گفت: ترامپ باور حقيقي به دمكراسي نداشته و 
قادر به رویارویي با احتمال شكســت خود در انتخابات نيست. این سخنان در حالي 
مطرح مي شود كه براساس نظرسنجي هاي صورت گرفته )از جمله نظرسنجي روزنامه 
گاردین(، بخشي از شهروندان آمریكایي نسبت به عدم پذیرش شكست در انتخابات از 

سوي ترامپ ابراز نگراني كرده اند.

فشارهاي جديد بر سياست خارجي ترامپ
روز گذشته 11ســناتور دمكرات آمریكا در نامه اي رسما از رئيس جمهور این كشور 
خواستند روســيه را به دليل تالش براي دخالت در انتخابات كشورشان تحریم كند. 
در این نامه آمده: مجلس سنا ابزارهاي مناســب و بازدارنده اي براي تحریم روسيه 
و هر كشور دیگري كه قصد مداخله در انتخابات آمریكا را داشته باشد طراحي كرده 
است. بر این اساس دولت باید با ارسال پيامي مستقيم براي والدیمير پوتين، جدیت و 
قاطعيت آمریكا در پاسخ به این كشور درصورت تالش براي مداخله در انتخابات ماه 

نوامبر را اعالم كند.
پس از پيروزي ترامپ در انتخابات سال2016، پرونده دخالت كشورهاي خارجي در 
انتخابات و مخصوصا روسيه به یكي از جنجالي ترین تنش هاي سياسي در این كشور 
تبدیل شد. اگرچه تحقيقات دادستان ویژه آمریكا، رابرت مولر در این پرونده عمال به 
نتيجه روشني نرسيد، اما همچنان سایه اتهام ارتباط با روس ها بر سر دونالد ترامپ 
سنگيني مي كند. تمام اینها در حالي اســت كه ترامپ هدف از طرح این اتهامات را 
تخریب سياســت خارجي دولت خود و برهم زدن مناسبات ميان آمریكا و روسيه بر 

مي شمارد.

ممنوعيت تبليغات فيسبوكي پيش از انتخابات
مارك زاكربرگ، بنيانگذار و مدیرعامل فيسبوك روز پنجشنبه با انتشار پيامي در 
صفحه خود نوشت: در سایه دودستگي شدید مردم ما و احتمال طوالني شدن اعالم 
نتایج نهایي انتخابات، من نســبت به وقوع ناآرامي هاي مدني در كشــور به شدت 
نگرانم. این انتخابات یــك انتخابات عادي نخواهد بود و همــه ما براي مراقبت از 
دمكراسي خود مسئول هســتيم. وي بر این اســاس اعالم كرد هرگونه تبليغات 
انتخاباتي از یك هفته قبل از راي گيري در شــبكه اجتماعي فيســبوك ممنوع 
مي شود. فيســبوك طي ماه هاي گذشته ازسوي بســياري از فعالين شبكه هاي 
اجتماعي و رسانه ها به دليل انفعال در برابر مواضع غيراخالقي و خشونت پرور ترامپ، 
در معرض انتقادات شدیدي قرار داشته است. این در حالي است كه فضاي غالب 
بر رسانه هاي آمریكا از عملكرد شبكه اجتماعي تویيتر مقابل ترامپ رضایت دارد. 
این شبكه تا كنون بارها تحت عناوین مختلفي ازجمله ترویج خشونت و یا انتشار 
محتواي غيرقانوني، نمایش پست هاي رئيس جمهور آمریكا را محدود كرده است.

انتخابات آمريكا

تغيير تاكتيک انتخاباتي بايدن مقابل ترامپ
1/5ميليارد دانش آموز با بازگشایي مدارس در سراسر جهان، بار دیگر سر كالس هاي درس حاضر مي شوند

موج جهاني بازگشت به مدرسه در سال كرونا

آموزش در دوره كرونا از زبان آمار
طبق اعالم سازمان ملل، شيوع كرونا باعث دوري 94درصد دانش آموزان در بيش از 190كشور از كالس هاي 
درس شده است؛ آماري كه بيش از 1.5ميليارد دانش آموز را شامل مي شود. ادامه اين وضعيت، آموزش مدارس را 
به سمت فضاي آنالين سوق داده تا قدري از آسيبي كه تعطيلي هاي گسترده به دانش آموزان وارد كرده، جبران 
شود. در عين حال، عدم  دسترسي به كامپيوتر و اينترنت در برخي كشورهاي در حال توسعه، به هر حال باعث 
شده تا دانش آموزان از شرايط بحراني پيش آمده آسيب جدي ببينند. طبق اعالم سازمان آموزشي، علمي و 
فرهنگي ملل متحد )يونسكو( طي مدتي كه از شيوع كرونا مي گذرد، حدود نيمي از اين 1.5ميليارد دانش آموز 
در جهان به كامپيوتر دسترسي نداشته اند. همزمان بيش از 40درصد هم به اينترنت دسترسي نداشته اند. 
دولت ها براي جبران اين وضعيت به پخش برنامه هاي آموزشي و كالس هاي درس از طريق شبكه هاي راديويي و 
تلويزيوني رو آورده اند. با اين حال، گزارش جديدي نيز از سوي صندوق حمايت از كودكان ملل متحد )يونيسف( 
منتشر شده كه نشان مي دهد راديو و تلويزيون هم نتوانسته اند مشكل دانش آموزان در برخي كشورها و در 
برخي مناطق فقير را حل كنند. طبق اين گزارش كه هفته قبل منتشر شده، 463ميليون دانش آموز، يعني يک 
سوم دانش آموزان در جهان طي ماه هاي اخير نتوانسته اند از هيچ يک از انواع آموزش  از راه دور بهره بگيرند. 
اين مسئله به 2دليل بوده است؛ يكي اينكه يا خانواده هاي فقير دسترسي به هيچ يک از ابزارهاي ديجيتال را 
ندارند، يا از فرصت حضور فرزندان شان در خانه استفاده كرده و از آنها براي كار كردن بهره مي گيرند. يونيسف 
از دولت ها خواسته است با توجه به تبعات غيبت دانش آموزان از مدرسه، در مناطقي كه دانش آموزان دسترسي 

مطمئن به ابزارهاي ديجيتال ندارند، بازگشايي حضوري و امن مدارس را در دستور كار خود قرار دهند.
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وضعيت دونالد ترامپ و جو بايدن در نظرسنجي ها طي 6 ماه گذشته
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هيچ چيز نمي تواند تاریــخ را از فرورفتن به 
دام قصه نجات دهد. تاریخ خيلي زود قصه  
مي شود. اصال از همان لحظه اي كه شروع 
مي كنيم ماجرایي را تعریف كنيم یا آن را 

بنویسيم، فاتحه تاریخ را خوانده ایم. 
گریزي هم از آن نيســت. راســتش 
گریزي از دخالت آینده در گذشــته 

نيســت. یكي كه براي خود صاحب فلسفه اي است گفته 
انسان با حرف زدن در مورد هر چيز یا توصيف آن،  آن را 
تغيير مي دهد. ما به طور مــداوم در خاطرات خود دخل و 
تصرف مي كنيم. هر بار كه آنها را به یاد مي آوریم یا تعریف 
مي كنيم آن را به شــكلي نو و با كلماتــي متفاوت روایت 
مي كنيم. كلمات نو یا تركيب جدیــدي از كلمات یعني 
روایتي كه با روایت قبلي متفاوت اســت. هر بار روایت از 
جهت نقاط برجسته رویداد،  ميزان اثربخشي افراد در آن 
یا حداقل حس و حالي كه آن خاطره به شنونده یا خواننده 

منتقل مي كند،  متفاوت است.
خيلي وقت ها در مقابل این پرســش قــرار مي گيریم كه 
كدام حس یا روایت اصالت دارند؟ بگذارید مثالي بزنم؛ در 
لحظه اي با تمام وجود از حس نوع دوستي یا محبت كسي 
مشعوف و محظوظ شــده ایم. به قولي روزمان را یا حتي 
هفته مان را ساخته است و با آن حس رفته ایم و رسيده ایم. 
حاال بعد ســاليان و بعد هزار ماجرا و پس از آب شدن قند 
دوســتي،  از آن لحظه با احساســي از فریب خوردگي،  
ریاكاري و مانند آن یاد مي آوریم. عكــس آن هم بوده و 
تجربه كرده ایم و شنيده ایم. كسي را یا اظهار لطف كسي را 
به چيزي نگرفته ایم و بعدها دریافته ایم )خاطره را جوري 
بازسازي كرده ایم كه خواسته ایم( كه صميميتي ارزشمند 
بوده؛ مخصوصا اگر طرف به جایي و جاهي رسيده باشد. 
كدام حس درست اســت؟ كدام حس در چه وضعيتي به 
ما بيشتر كمك مي كند؟ بعيد اســت كه بتوانيم خود را 
به سادگي به دروغگویي متهم كنيم. احتمال اینكه هر دو 

برداشت ما درست باشد، هميشه وجود دارد.
رویداد از لحظه وقوع،  درست از زماني كه دیده یا شنيده 
مي شود، وارد دنياي داستان مي شود؛ چون كمي از تخيل 
و كمي از چيزي كه مربوط به بيننده و شنونده است به آن 
مي چسبد. اینها كه گفتم اگر راست باشد،  حتي كمي از 
آن،  فاتحه تاریخ خوانده شده است و چه بالهتي باالتر از 
اینكه تكرار كنيم: آه،  من آنجا بودم،  من خودم دیدم،  من 

خودم سندش را خوانده ام!
از آن طرف حافظه آدم هویت او را مي ســازد. آدم بدون 
حافظه بزرگ ترین مشكلش مشــكل هویت است. تاریخ 
و خاطره به همين شدت و شاید بيشــتر براي ملت مهم 
است. ملت بدون تاریخ داریم؟ هيچ كس تصوري از بزرگي 
و پيچيدگي خاطره اي از یك ملت كه در مغز ميليون ها نفر 
شكل گرفته است، ندارد؛ مثال در ایران خودمان. حافظه 
تاریخي از ایران،  ایراني بــودن و ارزش ها و ناارزش هایش 
در حدود 80ميليون مغز )شــما بگــو 80ميليون هارد 

اكسترنال( جداگانه ثبت شده است.
همپوشاني اي چنين لرزان و شكننده چگونه یك ملت را 
در طول سده ها حفظ مي كند؟ همه مي دانند چيزي هست 

و هيچ 2نفري تصوري یگانه از آن چيز ندارند.
شاید درست تر آن باشد كه بگویيم ميليون ها پيوند انساني 
در فضاي ابرآلود مشتركات به هم بازبسته اند. ميليون ها 
دوســتي، ميليون ها پيوند خوني و ميليون ها خاطره 2یا 
چند نفره. مي توان پذیرفت كه یك كشــور بزرگ،  یك 
تمدن كهن با ميليون ها نفر جمعيت با خاطره،  به معناي 
دقيق تر یعني داستان،  مي ماند، مي پاید و مي تواند ببالد 

و اوج بگيرد.
 به داستان به چشم حقارت ننگرید. شنيده اید كه مي گویند 
فردوسي با به نظم كشيدن شاهنامه زبان فارسي و چه بسا 
تمدن ایراني را نجات داد؟ خيلي هــا كه مایه و پایه اي در 
شــناخت تاریخ و فرهنگ ملت ها دارند، این را گفته اند، 
آدم هــاي بزرگ،  حرف عــوام و مردمان عادي نيســت. 

شاهنامه چيزي غير داستان است؟
 داستان  مي تواند ملت ها و تمدن ها را نجات دهد. داستان  
مي تواند پيروزي هایمان را در جنگ ها به شكست بدل كند. 
داستان مي تواند از مصالح شكست ها بناي پيروزي بسازد. 
داستان خوب،  داستان مؤثر،  داستان فرهنگ و تمدن ساز 
فقط در فضاي آزاد اندیشــه و تخيل شــكل مي گيرد و 
پرداخته مي شود. دیوارها،  حذف ها،  جرح و تعدیل هاي 
داستان مي تواند امكان بالقوه موجود پيروزي را از ما بگيرد.

آنا برنز،  اولــگا توكارچوف و تایــاري جونز،  
به ترتيب برندگان جایــزه بوكر،  نوبل ادبيات 
و جایزه ادبيات داســتاني زنان به همراه نگار 
جوادي،  نویسنده ایراني- فرانسوي در ميان 
10 نامزد نهایي جایزه ادبي بين المللي دوبلين 
2020جاي گرفته اند. به گزارش سایت جایزه 

دوبلين،  جایزه 100هزار یورویي دوبلين كه از سوي شوراي شهر دوبلين اهدا مي شود 
یكي از گران ترین و معتبرترین رقابت هاي ادبي جهان است كه به اثر یك نویسنده تعلق 
مي گيرد. 10 نامزد نهایي جایزه ادبي دوبلين عبارتند از: »سكوت دخترها« نوشته پت 
باركر  نویسنده بریتانيایي،  »مرد شيرفروش« نوشته آنا برنز  نویسنده ایرلندي،  »از شرق 
بریده« نوشته نگار جوادي  نویسنده ایراني - فرانسوي با ترجمه تينا كوور،  »واشنگتن 
سياه« نوشته اسي ادویگان  نویسنده كانادایي،  »یك ازدواج آمریكایي« نوشته تایاري 
جونز نویسنده آمریكایي،  »تاریخ خشونت« نوشــته ادوارد لوئي نویسنده فرانسوي با 
ترجمه لورین استاین،  »آن دوست« نوشته سيگرید نونز  نویسنده آمریكایي،  »آن جا 
آن جا« نوشته تامي اورنج  نویسنده آمریكایي،  »همه زندگي هایي كه هرگز نزیستيم« 
نوشته آنورادها روي نویسنده هندي و»گاوآهن خود را روي استخوان هاي مرده بكش« 

نوشته اولگا توكارچوف نویسنده نوبليست لهستاني با ترجمه آنتونيا لوید-جونز.
 هازل چو،  شــهردار دوبلين و حامي مالي جایزه،  ضمن تحســين فرصتي كه جایزه 
ادبي دوبلين براي ارتقای سطح عالي ادبيات جهاني و نيز ترویج آثار ایرلندي در سطح 
بين المللي فراهم مي كند، گفت كه برنده نهایي این جایزه 22اكتبر و در ضمن جشنواره 
بين المللي ادبيات دوبلين اعالم خواهد شد. او در ادامه درباره نامزدهاي نهایي جایزه 
عنوان كرد: »نگاه كردن به این فهرست خارق العاده مرا درباره جایزه ادبي امسال بسيار 
به وجد مي آورد. اینكه شوراي شهر دوبلين تمام تالش خود را براي حمایت از هنر در این 
دوران دشوار و پرتنش مي كند از هر زمان دیگري از اهميت بيشتري برخوردار است و 

جایزه ادبي دوبلين یك تشویق بزرگ براي نویسندگان است.«

حميدرضااسالميیادداشت
دریچهروزنامه نگار 

بيروت:پس از گذشــت یك  ماه از حادثه انفجار بيروت، 
یكي از سگ هاي گروه نجات شيلي ناگهان به سمت یك 
ســاختمان فروریخته رفت و با واق واق كردن، گروه را از 
زنده بودن یك یا چند نفر زیــر آوار با خبر كرد. به گزارش 
واشنگتن پست، سپس گروه موسوم به توپوس با استفاده از 
دستگاه اسكن، نشانه هایي از نبض و تنفس را در نزدیكي 
طبقه همكف این ســاختمان فروریخته دریافت كردند. 

هنوز خبري مبني بر نجات این فرد مخابره نشده است.

ساردينيا: یك گردشــگر فرانســوي پــس از برداشتن 
2كيلوگرم شن و ماســه از سواحل ســاردینيا در ایتاليا، 
هزار یورو جریمه شــد. به گزارش یورونيوز، شن و ماسه 
سفيد رنگ سواحل بكر ساردینيا باارزش هستند و یكي از 
منابع حفاظت شده در خاك ایتاليا به حساب مي آیند. در 
 ماه آگوست سال گذشته ميالدي هم یك زوج فرانسوي 
با 40كيلوگرم شن و ماسه دستگير و پس از چندي راهي 

دادگاه شدند.

گورشچنســکايا:زني پس از آنكه به  اشــتباه متوفي 
اعالم شده و در سردخانه به هوش آمده بود، كمتر از یك 
هفته پس از این حادثه جان باخت. به گزارش بي بي سي 
پس از خارج كردن توموري بدخيم، پزشــكان  مرگ او را 
اعالم كرده و این زن 81ساله راهي سردخانه شد. در آنجا 
اما یكي از كارمندها شاهد بيدار شدن او بود. فرار او از مرگ 
اما یك هفته بيشتر طول نكشيد. سرانجام این زن به علت 

ایست قلبي جان باخت.

واشنگتن:جســيكا كــروگ، اســتاد دانشــگاه جورج 
واشــنگتن كه كارش روي آفریقا متمركز است، گفته  در 
مورد سياهپوست بودن خود دروغ گفته است. به گزارش 
بي بي سي، او كه دانشيار دانشگاه جورج واشنگتن است، 
اعتراف كرده كه درواقع یك زن سفيد پوســت یهودي از 
كانزاس سيتي بوده. جسيكا كروگ این رفتار خود را ناشي 
از وضعيت روحي و رواني و آسيب دیدگي در سال هاي اوليه 

زندگي خود مي داند.
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نويسندهايرانيدربيننامزدهاينهاييدرستايشداستان
جايزهادبيدوبلين

در این روزهاي پراِدبار و دلتنگي كه همراه است با چاشني تلخ، 
ســمج و آزاردهنده كرونا، اینترنت هم قصه پرغصه محيالنه اي 
براي خانواده ها دست  و پا كرده؛ از جر و منجرهاي خانگي گرفته 

تا پيله كردن پدر و مادرها به نوجوان هاي دانش آموزشان 
و جوان هایــي كه در ایــن روزگار مصيبــت زده، خيل 
عظيمشان، سن زن گرفتن یا شوهر كردن را سال هاست 

گذرانده اند و حاال زیر یك ســقف با پــدر و مادر زندگــي مي كنند. حاال جز 
بدبختي ها و  گيروگرفت هاي  ریز و درشــت كه هواِر ســِر جمعيتي قابل اعتنا 
شده، خرید بســته هاي اینترنت مخابراتي  هم با پيچش هایي غيرشفاف، كدر 
و موهوم همراه است. بســته هاي ماهانه اي كه بهانه اي شده براي توسر و كله 
هم كوبيدن هاي اعضاي خانواده . خرید بسته هایي كه معموال مقطع زماني اش 
یك ماهه اســت و در هر حجمي و تقریبا هر اوضاعي، 3 تا 4روز مانده تا پایان 
مهلت استفاده تمام یا چنان سرعتش كند مي شــود كه ناچار باید بسته اي به 
اسم ترافيك اضافه خرید تا آن چند روز سر شود و ســرویس ماهانه دوباره به 

خانه اولش بازگردد.
در چند  ماه اخير، به ویژه بعد از شــيوع كرونا، این بســاط تمام شدن ناگهاني 
اینترنت خانگي، آن هم سه چهار روز مانده به مهلت استفاده، پاسخ هاي اغلب 
حق به جانبي داشته است؛ اینكه در دوران كرونازده، خلق اهلل بيشتر در خانه اند و 
زود كلك بسته اینترنت را مي كنند. اینكه مصرف باال رفته و استفاده از سایت ها 
و اپليكيشــن هاي غيروطني، چند برابر محاسبه مي شود و بهتر است كمتر به 
واتساپ و تلگرام و اینستاگرام و چيزهاي »جيز و خطرناكي« مثل اینها مراجعه 

كرد.
با همه این پاسخ هاي مثال رندانه، یك سؤال بزرِگ بي جواب براي آنهایي كه كار با 
اینترنت جزء الینفك زندگي شان شده - به ویژه خانواده هایي كه فرزنداني تحت 
آموزش در فضاي مجازي دارند - وجود دارد و آن اینكه چطور است كه خرید هر 
بسته اي درست چند روز مانده تا پایان مهلت مثال قانوني تمام مي شود و ناچار 

باید دست به جيب شد و پول اضافه داد.
از همه اینها گذشته، وقتي مي خواهي پوست كلفتي به خرج بدهي و پيگير شوي، 
هيچ كدام از اپراتورهایي كه اینترنت را از آنجا خریده اي پاسخ قانع كننده و سر 
راستي ندارند. جواب همه شان یكي است؛ انگار از روي نوشته هایي تایپ شده 
كه مضموني یگانه دارند، سعي مي كنند درنهایت رعایت ادب اداري، خونسرد، 
با جمالتي باسمه اي و مودبانه مجابتان كنند كه بله، همه اش را خودتان استفاده 
كرده اید و بهتر است همدیگر را متهم به زیاد اســتفاده كردن نكنيد. لطفا تو 
سروكله هم نزنيد و به هم نپرید. و حاال اگر براي چند روز باقي مانده مي خواهيد 
بسته اي جدید بخرید مي توانيم راهنمایي تان كنيم. دقت كنيد؛ راهنمایي براي 
خرید بسته جدید براي چند روز. راهنمایي اي نسبتا سرراست براي چند روز 
كه به اجبار باید دست به جيب شوید، چون همان چند روز، فرزند شما كالس 
مجازي دارد یا آن یكي كارش با اینترنت است و اصال یكي دیگر از سر تفنن یا 

جهل ریشه دار مي رود سراغ موبایلش.
حكایت كاهش حجم اینترنت تلفن هاي همراه و گران شدنشان هم كه ماجرایي 
اســت كهنه و نياز به توضيح اضافه ندارد. واقعا باید سراغ چه كسي رفت وقتي 
احساس مي كني دارند در ابعاد مختلف به تو تعرض مي كنند؛ تعرضي سخت به 

حيات و مماتت كه نباید و نمي تواني هم زبان باز كني.

 پشتيباني و حفظ روال عادي زندگي براي  كودكان ضــروري اســت. هنگامي كه یك 1
بحران پيــش مي آید،  خواه یك تصادف در مســير 
مدرسه باشــد یا به خطر افتادن زندگي در حوادث 
طبيعي مانند زلزله،  آنقدر وحشتناك است كه همه ما 
را تحت تأثير قرار مي دهد. این یك نقطه عطف مهم 
است؛  زیرا ضروري است كه كودكان پس از شنيدن 
اخبار غم انگيز، مزاحم و وحشتناك،  دوباره وارد امور 
معمول شوند. كودكان آســایش را در فعاليت هاي 
عادي و روتين مي بينند و بازگشــت به مدرســه و 
هرگونه فعاليت بعد از مدرســه باعث ایجاد احساس 
امنيت در كودكان مي شــود و آنها را ســالم و مقاوم 
مي كند. اما بعــد از هر بحراني،  مثل آســيب دیدن 
كودك در مدرســه،  بعضي از بچه ها ممكن است از 
بازگشت به مدرسه اجتناب كنند. هم اكنون نيز كه ما 
با بحران همه گيري كرونا  مواجه هســتيم و امكان 
ازسرگيري فعاليت مدارس وجود دارد،  ممكن است 
دانش آمــوزان همچنــان نگــران باشــند. یكي از 
نگراني هاي آنها ترس از بيماري است. نگراني دیگر،  
آموزش به شــيوه مجازي و تــرس از ناتواني براي 

یادگيري به شيوه جدید است.
 كودك خود را دعوت كنيد تا به شما بگوید 

كه چه احساسي در مورد بازگشت به مدرسه 2
دارد. سؤاالت القا كننده نپرســيد؛مثاًل نپرسيد آیا از 
بازگشت به مدرسه نگران است؟ در عوض به او فرصتي 
دهيد تا آنچه را در ذهنش هست، بيان كند. با فرض 
اینكه درمورد بحران اخيــر،  بحث كرده اید،  ممكن 
است از او بپرسيد كه آیا انتظار دارد وقتي به مدرسه 
برگردد،  در مورد آن موضوعات صحبت شود؟ یا اینكه 
درباره فعاليت هاي مربوط به مدرســه چه احساسي 
دارد؟ و اگر در این موارد با همكالس هایش صحبت 
شود،  چه احساســي خواهد داشــت یا چه فكري 

مي كند؟ 
 فرصت كافي به آنها بدهيد تا سؤال كنند؛ این 

كار براي كودكان اطمينان بخش است و به 3
كاهش تخيالت ترسناك كمك مي كند تا آنچه را از 
آن نگران هســتند، ابراز كنند. اگر فرزند شــما فكر 
مي كند كه كالس او یا همكالسي هاي او ممكن است 
دیگر مثل قبل نباشند یا احساس عدم امنيت مي كند،  
خوب است كه به این ترس ها گوش دهيد و كمكش 
كنيد افــكارش را برون ریزي كند. احساســات او را 
تصدیق كنيد، اما آرام باشيد، به فرزندتان نشان دهيد 
كه مي توانيــد دليل اضطراب او را بفهميد. ســپس 

مي توانيد در مورد چگونگي تأثير اوضاع 
كنوني بر درس و مدرســه با او صحبت 
كنيد. همچنين مي توانيد به او اطمينان 

دهيد كه از وقتي ایــن اتفاق افتاده،  
همه چيز با دقت مورد بررســي قرار 
مي گيرد تا اگر ایرادي وجود داشــته 

باشد، آن را شناســایي كرده و از وقوع هر نوع اتفاق 
ناگوار،  جلوگيري شود. به فرزند خود یادآوري كنيد 
كه معلمان و سایر اولياي مدرسه،  عاشق كودكان بوده 
و مراقب آنها هستند و تمام تالش خود را مي كنند تا 
به آنها كمك كنند. او را از اقدامات محافظتي كه براي 
حفظ امنيت دانش آموزان در نظرگرفته شده است،  
آگاه كنيد. این گفت وگوها هم باعث اعتمادســازي 
مي شود و هم باعث مي شود  بچه ها بدانند كه ما هم از 

تجربيات منفي یاد مي گيریم.
  به او اطمينان بيشتري بدهيد. ممكن است 

فرزند شــما به طورغيرمعمول،  مضطرب و 4
نيازمند توجه باشد،  از این وضعيت او وحشت نكنيد،  
بلكه آماده شــوید تا كارهاي روزانــه ازجمله روال 
معمولي را كه صبح ها براي مدرسه داشتيد، كمي كند 
كنيد و با محبــت،  پذیرا و آرام باشــيد. اگر كودك 
صحبت نمي كند،  آرام باشــيد و مراقب نشانه هاي 
غيركالمي باشيد كه نشــان دهنده اضطراب است. 
ممكن است كودكي در مورد این رویداد سؤال نكرده 
و حرفي نزده باشد، اما تصاویر یا اخبار را دیده و شنيده 
باشد و عادات خواب و غذا خوردنش تغيير كرده باشد. 
در این صورت ممكن اســت نياز به صحبت كردن 
داشته باشد؛ حتي اگر او با كلمات،  مستقيماً از شما 
درخواست نكرده باشــد. )در این اوضاع مكالمه را از 
طریق بازي كردن شروع كرده و ادامه دهيد تا كودك 

حين بازي نگراني هایش را بيان كند(.
 در مورد اینكه چه  كــس دیگري مي تواند 

كمك كند،  با كــودك خود صحبت كنيد. 5
معلمان و مشاوران مدرســه آماده خواهند بود تا به 
كودكان درمــورد نگراني هایي كه ممكن اســت در 
زمينه تحصيلي  وجود داشته باشد، كمك كنند. اگر 
در روز اول بازگشت به مدرسه یا در هفته اول احساس 
ناراحتي كرد،  كودك خود را تشویق كنيد تا با آنها 
صحبت كند. او را آگاه كنيد كه خوب است اگر سؤالي 
یا احساســاتي دارد كه بعداً مي خواهد با كســي به 
اشتراك بگذارد،  موضوع را با شما یا فردي دیگر كه 
مطمئن است،  مثل معلم یا مشــاور مدرسه مطرح 

كند.

تاب آورينگاه فرزامشيرزادي
داستان نویس و روزنامه نگار

منصورهميرزاده
فوق تخصص روانپزشكي كودك 

بازگشتبهمدرسهپسازبحرانآسيبزابستههاياينترنتيگولَزنَك

كتاب »دیگر اخبار نخوانيد! « را كه مانيفستي است براي زندگي 
شــادتر، آرام تر و عقالني تر »رولف دوبِلي« نوشــته و اخيرا با 
ترجمه فائزه طباطبایي از سوي نشر نو منتشر شده است. نسخه 
اصلي كتاب ســال2020 در لندن چاپ شده و نویسنده آن را 
به همســرش تقدیم كرده كه خواندن اخبار را مدت ها پيش 
از نوشتن كتاب كنار گذاشــته و همچنين به دوقلوهایش. او 
مي گوید كتابش بدون مكالمات ، ایميل ها و نامه هاي بي شماري 
كه طي سال ها درباره اخبار رد و بدل كرده، به وجود نمي آمد. 

این كتاب از مقاله جنجالي نویسنده در سایت اینترنتي گاردین 
ریشه مي گيرد كه بهانه اش كتاب »هنر شفاف اندیشيدن« بوده است.

رولف دوبلي در ابتداي كتاب، خود را یك معتاد به اخبار معرفي مي كند و وارد مباحث 
اثرش مي شود. او در ادامه به اینجا مي رسد كه اخبار قاتل جان آدم هاي امروز هستند و 
به مرور آنها را مي كشند. بنابراین نباید به اخبار گوش داد یا مانند معتادها دنبال آنها بود. 
تالش او در این كتاب بر این بوده تا گزاره مهاجم و مخرب بودن اخبار را اثبات كند. او به 
مخاطبش مي گوید »مطالعه این كتاب در جهان سرعت زده امروز ممكن است به شما 
نيروي دوباره اي براي تعمق در مسائل و احساساتي بدهد كه مدت هاست سيل شبانه روزي 
اخبار، شسته و برده و محوشان كرده است.« او به مخاطبانش مي گوید بهتر است معطل 
نكنند و از همين امروز دیگر اخبار را نشنوند!  كتاب 35 فصل كوتاه دارد. »چگونه توانستم 
اخبار را ترك كنم«، »خبر براي ذهن مانند قند است براي بدن«، »پرهيز سفت وسخت«، 
»برنامه سي روزه«، »راه آســان«، »اخبار اهميتي ندارد: قسمت اول«، »اخبار اهميتي 
ندارد: قسمت دوم )یك آزمایش فكري(«، »اخبار خارج از گستره توانمندي شماست«، 
»تصویري كه اخبار از ارزیابي ریســك عرضه مي كند كامال خطاست«، »دنبال كردن 
اخبار اتالف وقت است«، »اخبار مانع شكل گيري نگرشي فراگير مي شود«، »اخبار براي 
بدن سم است«، »اخبار اشتباهات ما را تأیيد مي كند« و »اخبار سوگيري گذشته نگر را 
تقویت مي كند« عناوین برخي از فصول این كتابند. نشر نو این كتاب را در 152صفحه، با 

شمارگان 1100نسخه، به بهاي 24هزار تومان منتشر كرده است.

 ویترین

ديگراخبارنخوانيد!

واقعيت آن است كه فعاليت در پياده روها قانونا ممنوع نيست اما در 
قالب این طرح و الیحه قرار نيست پياده رو به فروش برسد؛ چراكه 

سندي در این زمينه وجود ندارد.
نتيجه آنكه براي بهره برداري صحيح از پياده روها و فضاهاي همگاني، آن هم در روزگاري 
كه مدیریت شهري منفعت عمومي را به درآمدزایي ناپایدار ترجيح داده و به طور نمونه به 
جاي توجه به مگاپروژه، محله محوري، عرصه گشایي و توسعه عرصه هاي همگاني را در 
دستور كار قرار داده باید زاویه دید تغيير كند. به عبارتي نگاه به نقطه اي است كه از یك سو 
پياده ها سهم خود را با رویكرد انسان محورانه بازستانند و از سوي دیگر ظرفيت تعامل 
اجتماعي و تبادل منافع به طور قانوني فراهم آید. درهرحال طرح ها مي بایست به گونه اي 
باشد كه منتج به اقتصاد برگشت پذیر یا تامين منابع مالي پایدار و با اولویت سنجش پذیري 

پياده و ساماندهي فضاهاي عمومي و فاصله گيري از شلختگي هاي موجود شود.

طرحیدرمسيرتحققشهرانسانمحورانه

ادامهاز
صفحهاول
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 500ريال براي 
پروين اعتصامي

خانم پروين اعتصامي بايد استعفاي خود را كتبا اعالم كند 

پرويــن اعتصامــي در ســال 
1315به مدت يك سال در كتابخانه 
دانشسراي عالي استخدام و به عنوان 
مدير آن برگزيده شــده است. بر 
اساس ســندي كه براي نخستين 
بار منتشر مي شود، مبلغ پرداختي 
طبق ايــن قــرارداد 500ريال از 
بودجه سال 1315وزارت معارف به 

پروين اعتصامي بوده است.

 در سند ديگر اما با توجه به اينكه در قرارداد اوليه قيد شده 
بوده كه خانم پروين اعتصامي بايد استعفاي خود را كتبا 
اعالم كند، او بدون در جريان گذاشتن مديران امر از حضور 
در كتابخانه دانشسرا استنكاف كرده و به همين دليل حكم 

اخراج او صادر شده است.

سند دومسند اول

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

در مذاکرات پنهانی معاهده1919، 
يکی از کسانی که حضور داشت، 
او بود� وقتی هم که اسماعيل آقا 
سميتقو در شمال غربی آذربايجان، 
هوا برش داشــته بود، او استاندار 
بود� در همه شــش ســال دولت 
مخبرالسلطنه هدايت هم، او وزير 
داخله بود� وقتــی جنگ جهانی 
دوم هم شروع شــد، رئيس الوزرا 
او بود� او بود که خيال شاه را راحت 
کرد، کوچک ترين خطری ايران را 
تهديد نمی کند و البد خودش هم 
در اين خيال بود که اگر نبود، وقتی 
ســفرای روس و انگليس، 4صبح 
سوم شــهريور1320 به خانه اش 
رفتند و خبر از ورود متفقين دادند، 
متوحش نمی شد� همان هم شد که 

معزول شاه شد� 
از اينها اگر بگذريم که درباره اش 
بحث بســيار شده اســت، او در 
سال های سياســتمداری خود، 
2قانون را به تصويب رســاند که 
در کنار بی لياقتی هايش، نقاطی 
درخشان هستند� يکی، وقتی وزير 
طرق و شوارع بود، قانون تشکيالت 
مؤسسه راه  آهن دولتی ايران را طی 
9ماده در روز يکشــنبه دوازدهم 
مرداد 1314 بــه تصويب مجلس 
دهم شورای ملی رساند که وظيفه 
اصلی آن، »اداره کردن بهره برداری 
راه آهن دولتی ايران اعم از خطوط 
موجوده يا خطوطی که در آينده 
احداث شــود« بود؛ اساسی که او 
پايه اش را گذاشت و 3سال بعد به 
گشايش راه آهن در ايران انجاميد؛ 
اگرچه متهم به ارتشا در ماجرای 
قــرارداد با پيمانــکار دانمارکی 
احــداث راه آهن به نام شــرکت 

کمپساکس ) Kampsax( شد� 
کار ديگــرش اما، وقتــی وزير 
پيشــه و هنر بود، مصوب کردن 
قانون معــادن در مجلس يازدهم 
شــورای ملی بود که مشتمل بر 
17ماده، در روز شــانزدهم بهمن 
1317صورت گرفــت� قانونی که 
مصرح می کرد  »معدن متعلق به 
صاحب آن ملک اســت« و »حق 
استخراج معادن نفت و مواد نفتی و 
سنگ های قيمتی و فلزات قيمتی 
منحصر به دولت است« و يا آنکه 
استخراج، نياز به »پروانه اکتشاف 

از وزارت پيشه و هنر« دارد� 
اين دو قانون در آن زمان مترقی 
را می توان نقاط عطــف کارنامه 
ميرزا رجبعلی خان منصورالملک 

دانست�

سياستمدار

از 1919 تا 1320
 »رجبعلی منصور«

 در 5شهریور 1320
 از نخست وزیری عزل شد

حزبي به نام توده 
سليمان ميرزا اسكندري از رهبران حزب اجتماعيون و 

عاميون، به عنوان رهبر افتخاري حزب معرفي شد 

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

38روز بعد از اشــغال ايــران درحالي كه رضاشــاه به 
تبعيد فرستاده شــده بود، در 10مهر 1320، گروهي 
از 53نفر كمونيســت زنداني شــده در دوران او، دور 
هم جمع شدند و حزبي با مرام اشــتراكي را كه طبق 
قانون سال1310 جرم بود تشــكيل دادند. حزبي كه 
از ابتدا مثــل ديگر احزاب سوسياليســتي در جهان با 
عنوان »حزب كمونيســت« نامگذاري نشد و نام آن را 
»حزب توده« ايران گذاشــتند كه در نام و نشان شايد 
از كمونيست مبرا باشــد. ايران تحت اشغال وارد دوره 
جديدي در تاريخ سياســي خود مي شد كه روزي يك 
روزنامه و حزب اعالم موجوديت مي كرد و قواي متفقين 
نيز در چنين شــرايطي دست به تاســيس نهادهاي 
سياسي مرتبط با خود مي  زدند، حزب توده با توجه به 
خاستگاه سوسياليســتي خود تحت قيادت شوروي ها 
قرار گرفت اما در ابتدا بسيار محتاط بود. حزب، سليمان 
ميرزا اسكندري از رهبران حزب اجتماعيون و عاميون 

در دوران قاجار و از بازيگران مهم تاسيس سلسله پهلوي 
كه مثل بسياري به حاشــيه رانده شده بود را به عنوان 
رهبر افتخــاري برگزيد. او عموي ايرج اســكندري از 
رهبران اصلي 53نفر و رهبر بعــدي حزب توده ايران 
بود. ســليمان ميرزا كه به عنوان يكــي از پايه گذاران 
سوسياليسم كالســيك در ايران مي دانستند، حزب را 
بسيار محافظه كارانه تاســيس كرد و با توجه به اتحاد 
متفقين در برابر آلمان ها حزب دست به يك همكاري 
استراتژيك با ديگر احزاب با عنوان »مبارزه با فاشيسم« 
يعني آلماني ها زد. بعدها كه جنگ جهاني دوم به پايان 
رسيد و جنگ ســرد ميان بلوك شــرق و غرب شكل 
گرفت، حزب توده در بلوك شرق به عنوان يك هدف در 
برابر نيروهاي غربي در معركه سياست ايران در دهه20 
قرار گرفت و در مقابل نيز حزب توده با ادبيات انقالبي 
به شدت با نيروهاي طرفدار انگليس و آمريكا در ايران 

در منازعه و مجادله بود.
تركيب حزب توده با توجه به خاستگاه روشنفكري كه 
برگرفته از گروه 53نفر بود در جذب نيروهاي روشنفكر، 
دانشــگاهيان، محصالن و مدرســان دبيرســتان ها و 

داستان اموال رضاشاه
شاه جوان جديد بعد از موج انتقادات، 

امالك غصبي به ارث برده را واگذار 
كرد 

رضاشاه وقتي از تهران به سوي جنوب كشور حركت كرد 
تمامي اموال خود را  به ده گرم نبات به فرزند و جانشينش 
بخشيد. اين مسئله باعث نگراني بسياري از كساني شد كه 
اموال و امالك آنها توسط رضاشاه به زور غصب شده بود 
تا جايي كه در خاطرات عميدي نوري آمده است:»...در 
مطبوعات انعكاسي از تصميم ديگر محمدرضاشاه به دست 
آمد؛  كه ايشان قصد دارند كليه امالك و اموال غيرمنقول 
انتقال يافته از پدرش را هم به خزانه مملكت واگذار نموده 
امالك مردم ايران را كه پدر به زور گرفته بود خالصه دولت 
نمايد. اين خبر در محافل مردم مازندران و كرمانشاهان اثر 
بدي بخشيد، زيرا حس كردند با اين برگي كه محمدرضا 
شاه روي ميز خواهد گذارد ديگر امكان استرداد آن امالك 
به صاحبان شان ميسر نيست... .« شاه جوان جديد وقتي 
موج انتقادات تند و شكايات متعدد مردم از امالك غصبي 
به ارث برده را ديد در نامه اي به نخست وزير، محمدعلي 
فروغي اموال واگذار شده از سوي پدرش را به دولت واگذار 
كرد تا به مصارف مقتضي و مورد نظر دولت برسد: »جناب 
آقاي نخســت وزير چون منظور اصلي اعليحضرت پدر 
بزرگوار ما در واگذاري اموال خودشان به ما اين بود كه به 
مصارف خيريه برسد و ما هم از هر حيث فراهم مي آوريم. 
بنابراين چنين تصميم نمودند اموالي كه از قبيل امالك و 
مستغالت و كارخانجات به ما واگذار شده است به منظور 
ترقي كشاورزي و بهبودي حال كارگران ترقي فرهنگ و 
بهداري دولت و ملت اعطا نمائيم تا بر حسب اقتضا و براي 
انجام منظورهاي باال يا امالك را بفروش برساند و يا با حفظ 
و توســعه آبادي آنها در ملك دولت نگاه دارند  و نيز مقرر 
مي داريم كه اگر كساني باشند كه نسبت به امالك ادعاي 
غبني داشته باشند پس از رسيدگي به شكايت آنها از محل 
همين امالك رفع ادعا بشود. سي ام شهريور ماه 1320«. 
شاه البته در سال هاي بعد مخصوصا در دولت هژير اين 
اموال را كم كم از يد دولت نيز خــارج و در بنيادي به نام 

پهلوي تجميع كرد.

سقوط در 3هفته
دردهاي زخم كهنه

وانكاوی معاصر ر

جمال رهنمايي �������������������������������������������
روز سوم شهريور سال1320 نيروهاي متفقين از شمال 
و جنوب به ايران حمله كردند و طي چند روز در تهران 
به هم رسيدند و كشور به طور كامل براي چندمين بار 

توسط بيگانگان اشغال شد.
ارتش نوپاي رضاشاه كه در منطقه، ارتش خوبي به شمار 
مي رفت و در ظاهر استانداردهاي ارتش مدرن را داشت، 
در مقابل نيروهاي شوروي و انگليس چند روز بيشتر 
دوام نياورد و آســيب هاي جدي ديد. هيأت حاكمه 
كشور نيز به ســرعت در تامين نياز مردم با مشكالت 

جدي مواجه شد.
»اســتقالل« از مفاهيم دامنه اي است كه به داشتن 
توانايي، اراده و حق تصميم اشاره دارد و جزو ارزش هاي 
فردي و اجتماعي محسوب مي شــود. استقالل يك 
توانايي رواني است كه با استفاده از ابزارهاي فيزيكي 
ما را به خواسته هاي خود نزديك مي كند. هر چه اين 
توانايي رواني بيشتر باشد انتخاب و استفاده از ابزارهاي 

فيزيكي بهتر و كارآمدتر خواهد شد.
مفهوم »استقالل رواني « در روانشناسي بدان معناست 
كه فرد بتواند براي اتخاذ تصميم هــاي خود به روان 
خويش مراجعه و بر اساس معيارها و توان خود گزينه اي 
را انتخاب كند و با درايت به مسير خود ادامه دهد و نتايح 

حاصله را نيز بپذيرد و براي آن آمادگي داشته باشد.
اگر فردي به اين اســتقالل رواني نرسد، مدام در حال 
راضي كردن ديگران است و آهسته آهسته خودش و 
رضايتش را فراموش مي كند. پس از مدتي، نارضايتي 
او از خودش، او را دچار پرخاشــگري نسبت به خود و 
ديگران مي كند. اگر اين روند اصالح نشود، فرد به مرور 
»اعتماد به نفس« و »عزت نفس« خود را از دست داده 
و دچار حس خودكم بينی و بي ارزشي مي شود. از سوي 
ديگر حس عدم همكاري و زخم خوردن از ديگران او 
را دچار انزوا، تنهايي و دوري از معاشــرت با ديگران 

خواهد كرد.

اهالي فرهنــگ در حوزه هاي مختلف ادبيات، شــعرا، 
داستان نويســان، هنرمندان و روزنامه نويسان، بسيار 
موفق عمل كرد به صورتي كه در دهه هاي بعدي بسياري 
از اهالي فرهنــگ در حوزه هاي مختلف ريشــه هايي 
در حزب توده به عنوان ســمپات و عضو داشــتند. اين 
مســئله تا جايي پيش رفت كــه در دهه هاي 40 و 50 
عمال بسياري از فعالين حوزه فرهنگ در گذشته سابقه 
توده اي بودن داشــتند يا اينكه برخي از وزرا و مديران 
پهلوي در دولت هاي اســداهلل علم، هويدا و...در جواني 

عضو حزب توده بودند.
حزب تــوده در دهــه 20 به صــورت علني عــالوه بر 
عضويت و نمايندگي در مجلس شوراي ملي، در دولت 
نخست وزيري احمد قوام نيز 3وزير را وارد كابينه كرد. 
اما پس از پايان جنگ جهانــي دوم رفته رفته حزب در 
برابر حكومت قرار گرفت و با غائله فرقه پيشــه وري و 
جدايي طلبي آذربايجان از ايران ضربه سختي در ميان 
روشنفكران ملي خورد و با ماجراي ترور شاه در 1327 
در دانشــگاه تهران رسما توســط حكومت از فعاليت 
رسمي منع شد و بســياري از اعضاي آن زير ضربه قرار 
گرفتند و به شــوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي 
رفتند. حزب در ماجراي ملي شدن صنعت نفت با توجه 
به اينكه از سياســت امتياز نفتي به شــوروي حمايت 
مي كرد، خيلي فعال نبود. ضمن اينكه از نظر تشكيالتي 
با توجه  به خروج رهبرانــش از ايران نيز قدرت خاصي 
نداشت وبه شدت ضعيف شــده بود؛ براي همين و در 
3روز 25تا 28مرداد 32اعضايش بدون هدف و نداشتن 
رويه اي منسجم، با شــعارهاي تند باعث شدند كساني 
كه نظاره گر يا تماشاچي ماجراي كودتا بودند از هراس 

كمونيســت شــدن ايران با كودتاگران ائتالف كنند و 
همين شايد يكي از داليل اصلي برگشتن ورق و پيروز 

شدن كودتاگران بود.
در اين ميان اما حزب پيش از مخفي شــدن با تشكيل 
ســازمان افســران حزب توده كه به صورت مخفي و 
محرمانه تشكيل شــده بود به نوعي شاخه نظامي اش 
را نيز به موازات كار سياسي و تشكيالتي اش پيش برد. 
گرچه در بزنگاه كودتاي 28مرداد اين ســازمان كه در 
ارتش بسيار گســترده بود تنها نظاره گر اعمال افسران 
كودتاچي بود يا اينكه تنها به مصدق هشــدار داد اما از 
نظر عملياتي كار خاصي نكرد. در 1333سازمان افسران 
لو رفت و بسياري از نظاميان در يگان هاي رزمي دستگير 
و برخي از آنها اعدام يا اينكه به زندان هاي طويل المدت 

محكوم شدند. 
يرواند آبراهاميان، پژوهشــگر برجســته تاريخ معاصر 
مي گويد بعد از كودتاي 28مرداد رژيم شاه با آنكه پس 
از كودتا با رهبران جبهه ملي با مدارا رفتار كرد و بيشتر 
آنها به زندان هاي كمتر از 5سال محكوم شدند اما رفتار 
با توده اي ها خشــن و شــديدتر بود. طي 4سال بعدي 
كه مخفيگاه هاي حزب توده به تدريج كشــف مي شد، 
نيروهاي امنيتي 40مقام حزبي را اعدام كردند، 14نفر 
ديگر را زير شكنجه كشــتند، 200 نفر را به حبس ابد 
محكوم و بيش از 3هزار تن از اعضــاي عادي حزب را 

دستگير كردند«.
حزب توده پس از آن در شوروي و مدتي بعد در آلمان 
شرقي به فعاليت در تبعيد ادامه داد تا پيروزي انقالب 
كه رهبران آن به ايران بازگشتند و فصل جديدي را  در 

تاريخ معاصر حزب تشكيل دادند.

 فرزانه ابرهيم زاده  ��������������������������������������
پهلوي جوان يك ماه و چند روز مانده است تا 22ساله 
شود؛ آرام به آخرين توصيه هاي محمدعلي فروغي كه 
يك روز است به عنوان نخست وزير انتخاب شده گوش 
مي كند تا به داخل مجلس برود و سوگند وفاداري به 
قانون اساسي را در مقابل نمايندگان مجلس بخواند و 

رسما به عنوان شاه ايران انتخاب شود.
او تا دو شب پيش كه رضاشاه خسته و شكست خورده 
او را احضار كند فكرش را هم نمي كرد قرار است كنار 
نامش شاه ايران بيايد. اما پدر بعد از ديدار با فروغي 
او را نيمه شب به كاخ شهوند احضار كرده و گفته بود 
كه استعفا مي كند و او بايد به جايش شاه شود. فردا 
صبح بود كه فهميد رضاشاه و همه اعضاي خانواده 
جز همسر مصري اش كه هنوز فارسي بلد نيست و 

دختر 2ساله اش شهناز ايران را ترك خواهند كرد و او 
تنها خواهد بود. او در اين لحظه همانطور كه زير سايه 
فروغي ايستاده و حرف هايش را می شنيد تنهاترين 
ايراني بود. فروغي 1۶ سال پيش پدرش را به تخت 
سلطنت رسانده و نطق تاج گذاري اش را نوشته بود. 
او بود كه نام پهلوي را براي اين خاندان انتخاب كرد 
تا نسب شان را به شاهان باستاني ايران برساند. اما 
سرنوشت آخرين شاهان قاجار دامن نخستين شاه 
پهلوي را هم گرفت و مجبور به كناره گيري شد. حاال 
محمدرضا بايد به جاي پدر، شاه مي شد. او در اين 
تصوير بيشتر يك جوان بيست و يكساله خجالتي 
است تا شاهي كه قصد داشت ژاندارم خليج فارس 

باشد اما سيب بر آسمان رفته بود و چرخ مي خورد.
 شــاه جديد به گفته برخــي از نزديكانش براي 

حفظ جانش با لباس شخصي درحالي كه در يك 
اتومبيل كرايسلر قديمي بين صندلي جلو و عقب 
روي كف خودرو پنهان شــده بــود، از در خدمه 
مجلس به داخــل پارلمان آمــد  و همانجا لباس 
نظامي خاكي رنگي كه در چند سال آينده بيشتر 
اوقات به تن داشت را به تن كرد و آماده خواندن 
سوگند شد. از آن سو اعضاي خانواده اش تهران را 
ترك مي كردند و او فقط توانسته بود هنگام خروج 
رضاشاه لحظه اي او را در آغوش بگيرد. ساعت 4 
و 45 دقيقه بعدازظهر، وليعهد محمدرضا پهلوي 
در برابر مجلس شورا و نمايندگان به قرآن سوگند 
خورد و بدون اينكه تاج سلطنت را به سرش بگذارد 
شاه ايران شد؛ شاهي كه سرنوشتش سرنوشت سه 

شاه پيش از خودش بود.

محمدرضا پهلوي به عنوان شاه ايران معرفي شد 
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ميرزا طاهر تنكابني را در شمار نام آورترين استادان فلسفه ايران دانسته اند. 
ســال ها در محضر دو تن از حكماي اربعه تهران )محمدرضا قمشــه اي و 
ميرزاابوالحسن جلوه( شــاگردي كرده بود و در مدرسه سپهساالر كرسي 
تدريس داشت. نامداراني همچون فروغي و بديع الزمان فروزانفر از محضرش 
بهره برده بودند. شــهرت تنكابني منحصر در تدريس و فلسفه نبود. او در 
دوره اول مجلس شوراي ملي كه انتخابات به شكل صنفي برگزار مي شد، به 
نمايندگي از روحانيون، وارد مجلس شد. در دوره سوم انتخابات مجلس نيز 

به نمايندگي از مردم تهران به عضويت مجلس درآمد. با شروع جنگ جهاني، 
او نيز به همراه عده اي به عراق مهاجرت كرد و 4سال در آنجا ماند. درست در 
زمان حضورش در عراق، از طرف مردم تهران براي دوره چهارم مجلس نيز 
انتخاب شد. در زمان رياست محمدعلي فروغي بر ديوان عالي كشور، مستشار 
ديوان عالي بود. در همان ايام، لباس روحانيــت را از تن به در كرد و با حكم 
علي اكبر داور، رئيس دادگاه هاي شهرستان شد. تنكابني در حوالي 1309 
به دليل نزاع بر سر زمين هاي خانوادگي اش در تنكابن و اختالف هاي سياسي 
با حكومت وقت به مشــكل خورد. حكومت نيز زمين هاي خانوادگي اش را 
مصادره كرد، مناصبش را گرفت و مدت كوتاهي راهي زندانش كرد. تنكابني 

بعد از 2ماه با وساطت محمدعلي فروغي از زندان آزاد و به كاشان تبعيد شد.
بعد از تبعيد به تهران برگشت و تدريس فلسفه را از سر گرفت. اما اين بار نه 
در مدرسه سپهساالر يا دانشكده معقول و منقول بلكه در خانه. گفته اند كه 
بديع الزمان فروزانفر ســپرده بود تا او را حتي به داخل حياط دانشكده هم 
راه ندهند. تنكابني سال هاي آخر را در حجره اي كوچك، بيرون از مدرسه 
سپهساالر تدريس مي كرد.2 سال پيش از وفات به شدت بيمار شد اما هزينه 
پرداخت بيمارستان را نداشت. به همين جهت، بخشي از كتاب هايش را به 
كتابخانه مجلس فروخت تا هزينه بيمارستان را پرداخت كند. سرانجام نيز در 

سال1320 بارسنگين زندگي را زمين گذاشت و رفت.

تنكابني عالوه بر تدريس فلسفه دستي در 
سياست هم داشت

فيلسوف اخراجي

چهرهاول

1320

بازي مرموز
ايران، در كابل باخت يا مساوي كرد؟
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ورزش

 جواد نصرتي ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 ابتداي شهريور 1320، تنها چند روز پيش از اشغال ايران توسط متفقين، يك تيم 
فوتبال ايراني در افغانستان با تيمي كه گفته مي شود تيم ملي اين كشور است، بازي 
كرد. افغان ها چند ماه پيش از اين به ايران آمــده بودند و اعزام تيم ايران، به نوعي در 
احترام به سفر آنها و به مناسبت شركت در جشن استقالل كشور ميزبان بود. منابع 

زيادي،  اين بازي را نخستين بازي دوستانه تيم ملي ايران مي دانند. اما تشكيك هاي 
زيادي، نه تنها درباره ماهيت اين بازي كه در نتيجه آن وجود دارد. برخي منابع، اين 
تيم را نه تيم ملي ايران كه منتخب مشهد مي دانند اما اين تيم تنها 2بازيكن مشهدي 
داشته است. نتيجه اين بازي هم محل ترديد است؛ درحالي كه رسانه ها نتيجه آن را 
مســاوي بدون گل اعالم كرده اند، در گزارش سفارت ايران در كابل، تيم ميزبان يك 
بر صفر برنده آن اعالم شده است. يك تيم منتخب از هند و 2تيم ديگر از افغانستان و 
پاكستان هم در اين تورنمنت حضور داشته اند. چند نفر از بازيكنان نظامي تيم فوتبال 
ايران، به خاطر درگيري هاي جنگ جهاني دوم به اين سفر نرفته بودند و تيم همچنان 
در افغانستان بود كه اشــغال ايران آغاز شــد و بازيكنان به همراه حسين صدقياني 

سرمربي شان به ايران بازگشتند.

فكاهی

پاييز تلخ اقتصاد ايران

از بحران تا اشغال 
گزارش هاي روزنامه نيويورك تايمز از بحران حضور آلماني ها در ايران تا اشغال ايران توسط متفقين 

مطبوعاتخارجی

اقتصاد

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

ورود صدها آلماني به تهران 
روزنامــه نيويورك تايمــز در تاريخ 
7ژوئن 1941)17خــرداد 1320( 
در خبري بــا عنوان»حضور صدها 
نازي در ايــران گزارش شــده«، به 
حضور گســترده آلماني ها در ايران 
اواخر زمان رضاشــاه پرداخت. نكته 
اينكه اين گزارش كمتر از 2 ماه پيش 
از اشــغال ايران توســط متفقين و 
كناره گيري رضاشاه از سلطنت چاپ 

شده است.
يك تاجــر آمريكايي كــه مدتي در 
تهــران حضور داشــت بــه روزنامه 

نيويورك تايمز گفت كه صدها آلماني با اســتفاده از پاسپورت هاي روسي)متعلق 
به اتحاد شوروي(، وارد ايران شده اند.

اولتيماتوم 
روزنامه نيويورك تايمز در مطلبي در تاريخ 
25آگوست 1941)3شهريور 1320( با 
عنوان »بريتانيايي ها در ايران از اولتيماتوم 
خبر مي دهند«، از رســيدن تنش هاي 
ديپلماتيك ميان ايران و بريتانيا به نقطه 
اوج، خبر داد. ســفارت بريتانيا در ايران 
اعالم كرد كه به زودي اولتيماتومي عليه 
دولت ايران در لندن صادر خواهد شد. اين 
اولتيماتوم زماني صادر شــد كه تنش ها 
ميان دولت بريتانيا و ايران بر سر حضور 
متخصصان آلماني در خاك ايران به اوج 

خود رسيد.

آتش بس 
روزنامــه نيويورك تايمــز در تاريــخ 
29آگوست 1941)7شهريور 1320( 
يكي از گزارش هاي صفحه اول خود را 
با عنوان»رژيم جديد ايران به مقاومت 
پايان داد«، به اخبار پيرامون اشغال ايران 
توسط بريتانيا و روسيه و تغييرات انجام 
گرفته در اين زمــان اختصاص داد. اين 
روزنامه همچنين زيرتيتري دارد با عنوان 
»نيروهاي بريتانيا و روسيه به پيشروي 
خود ادامه مي دهند؛ انگليس و شوروي 

در انتظار پيشنهادهاي ايران« .

اوج بحران 
 روزنامــه نيويورك تايمــز در تاريخ 
11آگوست 1941)20مرداد 1320( 
در مطلبي با تيتــر:» توطئه نازي در 
ايران خنثي شــد« به اين مسئله نيز 
اشاره كرد كه انتظار مي رود بريتانيا 
به منظور اخراج آلمان هاي ســاكن 
ايران دست به عمليات نظامي بزند. 
اين روزنامه در بخــش اول اين خبر 
به نقل از گزارش هاي تأييد نشده اي 
كه خبرنگار نيويورك تايمز از قاهره 
ارسال كرده، نوشته است كه نيروهاي 
نظميه، توطئه اي را كه توسط آلمان ها 

قرار بود به منظور ســرنگون كردن دولــت ايران انجام بگيرد خنثــي كرده اند. از 
دستگيري سران اين توطئه نيز اخباري گزارش شده است.

حمله به ايران 
روزنامــه نيويورك تايمــز در تاريخ 
4شــهريور  26آگوســت 1941)
1320( يــك روز پــس از حملــه 
نيروهاي انگليس از جنوب و شوروي 
از شــمال به ايران، بيانيه هاي اين 
دو كشــور در ارتباط با اشغال خاك 
ايران را در 2بخش جداگانه انتشــار 
داد. به نوشته نيويورك تايمز وزارت 
امورخارجه بريتانيا پيش از اشــغال 
ايران بيانيه اي به شــرح زير انتشار 
داد: طــي ماه هــاي اخيــر دولت 
اعليحضرت)پادشاه بريتانيا( به طور 

مكرر نسبت به خطر بالقوه حضور يك »كلني«)مهاجرنشين( بزرگ آلماني در 
ايران، به دولت اين كشور هشدار داده اســت. در بخش ديگري از اين يادداشت 
نيز آمده است: مقامات آلماني مانند ديگر كشورهاي بي طرف تالش كرده اند در 
ايران نيز از طريق مأموران و جاسوسان خود نفوذ سياسي داشته باشند. در بخش 
ديگري از اين يادداشت به اين مسئله اشاره شده كه بارها به دولت ايران هشدار 
داده شــده كه نظارت و كنترل بر نفوذ آلمان ها در ايران، در راستاي منافع اين 
كشور است. روزنامه نيويورك تايمز همچنين به يادداشت شوروي درباره اشغال 
ايران به نقل از راديو مسكو اشاره كرد. در ابتداي اين يادداشت كميسارياي خلق 
شوروي به احساسات دوستانه و احترام دولت شوروي نسبت به مردم ايران اشاره 
كرده و مدعي شده كه اتحاد شوروي همواره سياســت هايي را به منظور هموار 
كردن روابط دوستانه ميان ايران و شوروي اجرا كرده است. در ادامه به اين مسئله 
اشاره شده كه دولت شوروي تمام مســاعي خود را به منظور توسعه و پيشرفت 

مستمر ايران به كار گرفته است.

نخستين پيام راديويي
روزنامه نيويورك تايمز در 27اكتبر 1941)5آبان 1320( خبر از پيام راديويي شاه ايران داد. اين روزنامه نوشت: 
محمد شاه)محمدرضا شاه( پهلوي شب گذشته در بيست و دومين سالروز تولدش در پيامي كه براي نخستين بار از 
راديو خطاب به مردم كشورش خواند، اعالم كرد كه ايران بايد به منظور گام نهادن در راه توسعه و پيشرفت، وحدت 
خود را حفظ كند. پادشاه جوان ايران در اين پيام راديويي همچنين گفت كه مطمئن است سيستم اداره دمكراتيك 

بهترين سيستم سياسي براي كشورش است.

اصالحات  اقتصادي به اميد خروج سريع تر از بحران آغاز شد

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

ســال1320 درحالي آغاز شد كه جهان در تب جنگ مي ســوخت و هر روز ابعاد 
آن گسترده تر مي شــد. در چنين وضعيتي اوضاع اقتصادي كشــور كه در ميانه 
كشاكش متفقين و متحدين گرفتار آمده بود، متاثر از شرايط جهاني، رو به وخامت 
مي نهاد. در اين شرايط روز 14ارديبهشــت اليحه فروش امالك زراعي و قنوات 
موقوفه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و در نخستين روز خرداد نيز راه آهن 
تهران-شاهرود افتتاح شــد. چند روز بعد نيز با تصويب مجلس شوراي اسالمي 
اســكناس هاي در گردش بانك ملي تا 2هزار ميليون ريــال افزايش يافت. تا اين 

تاريخ)25خرداد( جمع اسكناس هاي منتشر شده هزار و 550ميليون ريال بود.
تابستان داغ 1320 با حمله آلمان نازي به شوروي و اعالم بي طرفي ايران در اول 
تيرماه آغاز شد. سير تحوالت ايران را وارد گردابي هايل كرده بود كه دستور رضاشاه 
در 31مرداد براي اخراج كليه اتباع آلماني هم گره گشا نبود. عاقبت سپيده دم سوم 
شهريور فرا رسيد و قواي شوروي از شمال و قواي انگلستان از جنوب ايران را مورد 
حمله قرار دادند. تبعات اقتصادي چنين وضعيتي براي كشور بسيار وخيم بود؛ در 
4شهريور بيشتر مغازه ها در تهران تعطيل و مردم در تامين خواربار دچار مضيقه 

شدند؛ موضوعي كه اين روزها ديگر به دغدغه اصلي مردم كشور تبديل شده بود.
پس از كناره گيري رضاشاه از سلطنت، رسيدگي به وضعيت اموال وي به اصلي ترين 
خبر اقتصادي كشور تبديل شد. او در اصفهان و قبل از خروج از كشور تمام اموال 
خود را اعم از منقول و غيرمنقول در مقابل يك سير نبات، به محمدرضا هبه كرد. 
موجودي نقدي رضاشاه در حساب هاي بانكي 680ميليون ريال و تعداد امالك وي 

متجاوز از 5200 رقبه بود.
پاييز و زمستان سخت 1320 با برخي اقدامات اقتصادي به اميد خروج سريع تر 
از بحران همراه بود؛ 24مهر هيأت وزيران تصويب نامه اي درباره الغاي انحصارات 
صادر كرد. از اين تاريخ چاي، قندوشكر، قماش و الستيك و لوازم يدكي خودرو 
با پرداخت عوارض گمركي قابل ورود شد. 16 آبان  نيز دولت سيستم جيره بندي 
را در تمام كشــور اجرا كرد و به مردم كوپن داد كه شــامل نان، قندوشكر، چاي 
و ساير خواربار مي شد. در 27 اســفند هم قانون منع احتكار به تصويب مجلس 

شوراي ملي رسيد.

آگهی

نگراني از ممنوعيت ترياك
 شروان اميرزاده ��������������������������������������������������������������������

نگراني از ممنوعيت ترياك در نمره49 از ســال نوزدهم انتشار 
توفيق به تاريخ 11مهر1320 منتشــر مي شــود. اما گويا براي 
كارتونيست توفيق، موضوع كمي جدي تر از اين حرف ها به نظر 

مي رسد.

اولي - بيچاره عصازنان دنبال ترياك مي رود! راســتي حيف است اگر كشيدن ترياك را 
قدغن كنند.

دوم - من كه ترياكي هستم بايد غصه بخورم شما چرا فكر مي كنيد؟!

اولي - فكر مي كنم كه هر سال از دولتي سر ترياك قاچاق پول زيادي به جيب مي زدم، ولي 
بعد از اين نان من هم آجر خواهد شد.
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بعد از خفقان شديد سال هاي پاياني حكومت رضاخان، آزادي براي نويسندگان چندان 
قابل باور نبود.  سال۱۳۲۰، در ميانه  جنگ جهاني دوم، ايران اشغال شده و انگليسي ها به 
رضاخان ،گفته بودند اگر با زبان خوش از ايران برود، مي گذارند پسرش شاه شود و او هم 
بدون مقاومت ايران را ترك كرد. قحطي و كمبودهاي دوره جنگ، دشواري زندگي ايرانيان 
را دوچندان كرده  بود. ولي ايران بعد از ۲۰ سال از زير يوغ ديكتاتوري مخوف رضاخان نجات 
يافت. روشنفكران و نويسندگان دربند، آزاد شده  بودند، با اين حال هنوز اين آزادي براي 
آنها و بسياري از نويسندگان چندان قابل باور نبود و هنوز درك مشخصي از فضاي سياسي 

و اجتماعي نوظهور نداشتند. با اينكه چاپ روزنامه  دوباره رونق گرفته بود، اما چاپ كتاب 
هنوز به رونق سال هاي ابتداي دهه۱۳۱۰ نمي رسيد. حسينقلي مستعان همچنان ستاره 
بازار طبع رمان بود و بي وقفه و منظم مي نوشــت؛ كتاب هاي »پشيمان«، »شورانگيز«، 
»عشق آزاد«، »بهشت روي زمين« و »افسرده دل« او، همه محصول سال۱۳۲۰ بودند. 
در برابر اين شيوه داســتان گويي، محمدعلي جما لزاده پس از ســال ها سكوت، رمان 
»دارالمجانين« را منتشر كرد. دارالمجانين، با رئاليســم ويژه خودش، در عين حال كه 
هماوردي و مزاح جمالزاده با جهان مشوش داستاني صادق هدايت بود، اعالميه بازگشت 
جمالزاده به صحنه ادبيات داستاني ايران بعد از ۲۰سال هم تلقي مي شد. جمالزاده عالوه بر 
اين كتاب، رمان ديگري هم به نام »عمو حسينعلي« نوشت و به چاپ رساند. از سال۱۳۲۰ 

به بعد، داستان كوتاه كه تا پيش از آن، نوع ادبي پذيرفته شده و مستقلي نبود و از آن بيشتر 
با عنوان »حكايت« و »افسانه« ياد مي شد، در ادبيات داستاني ايران جايگاه مشخصي پيدا 
كرد؛ بيشتر مجالت و روزنامه ها، حتما بخشــي براي داستان كوتاه داشتند و بسياري از 
نويسندگان، نوشتن اين نوع ادبي جديد را تجربه مي كردند. انتشار مجالت ويژه داستان 
مانند »گل هاي رنگارنگ« )انتشار اين مجله بعد از وقفه اي نه ساله، از سر گرفته شد( هم 
باعث شده بود كه داســتان كوتاه هم در بين مردم و هم در بين نويسندگان، محبوبيت 
بيشتري پيدا كند. در اين ســال يك رمان  تاريخي هم به چاپ رسيد؛»دوشيزه ايروان« 
نوشته مهدي مافي. اين كتاب از معدود رمان هاي تاريخي آن زمان بود كه شخصيت اصلي 

آن يك دختر جوان بود و ماجراهاي جنگ هاي ايران و روس را روايت مي كرد.
بازگشت جمالزاده به صحنه اول 

داستان نويسي ايران با دارالمجانين رقم خورد 

سال تغيير

ادبيات

2و3صفحـــــــههاي

تماشاخانه تهران، دائمي بود
گزارش ويژه

از نخستين اجراي قمرالملوك وزيري  تا ترور احمد دهقان

روبه روي كوچه بوشهري در خيابان الله زار، چه روزها و شب هايي 
را از سر گذرانده؛ عشق ها و شكست ها؛ شروع ها و پايان ها. يك بنا 

و يك قرن تاريخچه. يك نام و يك قرن خاطره.
گراند هتل در خيابان الله زار تهران جايي بود براي نخســتين 
اتفاق هاي ســال هاي آغازين حكومت پهلوي اول؛ از نخستين 
اجراي قمرالملوك وزيري تا نخستين اپراي ايران. از نخستين 
اجراي نمايش »رستاخيز سالطين ايران« نوشته ميرزاده عشقي 
تا نخستين ورود بانوان به سينما و بسياري اتفاق هاي ريز و درشت 
ديگر. اين هتل كه بخش هاي مختلفي براي نمايش، سينما و...
داشت در اواخر دوره قاجار توسط شخصي به نام »سيدنصراهلل« 
ملقب به »باقراف« در زميني ۱۳۰۰متري ساخته شد. در منابع 
آورده شده كه از ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۹ تمام بخش ها به غير از سينما 

غيرفعال بوده است.
داريوش اســدزاده در گفت و گو با پيمان شيخي چنين روايت 
مي كند: »در بيست و سوم دي ماه ۱۳۱۷ به موجب تصويب نامه 
هيأت وزيران، سازماني به نام »پرورش افكار« در تهران تاسيس 
شــد كه هيأت مديره آن عبارت بودنــد از دكتر محمد مصدق، 
دكتر شايگان، دكتر آشتياني و دكتر فروزانفر كه تحت نظر دكتر 
متين دفتري كه وزير دادگســتري بود انجام وظيفه مي كردند. 
يكي از اهداف اين سازمان مسائل مربوط به نمايش بود. در نتيجه 
آقاي سيدعلي خان نصر كه تحصيل كرده فرانسه بود و سوابقي 
در قسمت تئاتر داشــت و قباًل هم كار تئاتر كرده بود به رياست 
هنرستان هنرپيشگي منصوب شد و اين هنرستان از سال۱۳۱۹ 
تاسيس شد و تقريبا در حدود هفت، هشت، ده نفر شاگرد داشت. 

باغ عالءالدوله در الله زار يك حياط داشت و آنطرف هم سالني 
داشت كه بعدا يك سني هم درست كردند كه دعوت مي كردند 
براي تئاتر؛ بعد مرحوم ســيدعلي خان نصر به اين فكر افتاد كه 
چون در اين سالن شصت، هفتاد صندلي بيشتر جا نمي گيرد بعد 

از چندي آمد و سالن گراند هتل تو الله زار را اجاره كرد.«
اجراي نمايش هاي منظم در مكان هنرستان هنرپيشگي از اول 
دي ماه ۱۳۱۹ آغاز شده بود. سرانجام ســيدعلي نصر در اوايل 
ارديبهشت۱۳۲۰ سالن گراند هتل را خريد. در نتيجه تماشاخانه 
دائمي تهران در ۱۰ مهر ۱۳۲۰ با نمايش »خون سياوش« افتتاح 
شــد. احمد دهقان در ۱۳۲۲ با خريد سهم افرادي چون احمد 

گرجي و سپس سيدعلي نصر، به مالك و قدرت اول اين تماشاخانه 
تبديل شد. ۱۳۱۹ تا ۱۳۲۹ دوره اول فعاليت اين تماشاخانه بود 
و با ترور ماجراجويانه دهقان در همين ســاختمان، پايان يافت. 
اين ســالن در دوره دوم از ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۷ با نام »تئاتر دهقان« 
به فعاليت خود ادامه داد.اين بنــا در ۱۳۳۷ و ۱۳۳8 دوبار دچار 
حريق و خسارت شد. پس از مدتي و با تالش هاي فراوان داريوش 
اسدزاده، مجددا در ۱۳۴۱ بازگشايي شد. اما اين بار با نام »تئاتر 
نصر«. سيدعلي نصر درگذشته بود و به احترام او نامش را روي اين 
تماشاخانه گذاشتند. دوره سوم از ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۷ بود؛ دوره اي 
كه تحول هاي تئاتر ماجراهاي زيادي را براي اين تماشــاخانه و 
هنرمندانش رقم زد. نام تئاتر نصر و تئاتر دهقان نام هايي بود كه 
اين تماشاخانه به آنها معروف شد اما هميشه روي سردرش نام 
تماشاخانه تهران حك شده بود. اين بنا در ۱۳۵۷ توسط كميته 
امداد امام خميني مصادره شــد و دوره چهارم فعاليت خود 
را با تالش هاي جهاد دانشــگاهي و دكتر منتظري، از ۱۳۶۷ 
از ســر گرفت و در زمان اجراي نمايش »سي وهفت شاهي 
جناب ميرزا«  در مرداد ۱۳8۱ براي هميشه تعطيل شد. در 
نهايت تماشاخانه تهران در ۷مهر ۱۳8۱ به ثبت ملي رسيد. 
در ۱۵ سال گذشــته اما اين محل در بين ارگان هاي مختلف 
سرگردان بوده و با توجه به آغاز مرمت آن از اواسط دهه۱۳8۰، 
تا به امروز، هيــچ اتفاق مؤثري برايش رخ نداده اســت.براي 
اطالعات بيشتر درباره   زواياي مختلف اين تماشاخانه، نگارنده 
شما را به شنيدن شــماره۱۰ از پادكست »راديونيست«، كه به 

همين موضوع اختصاص دارد دعوت مي كند.

پروين اعتصامي؛نخستين كتابدار زن
شاعري كه نشان لياقت حكومت را نپذيرفت 

زنان

يك سال، يك خبر

معماری

 فرمان عفو عمومی
 شاه جوان، زندانيان پدر را آزاد كرد

از مدرسه مروي تا   دل دانشگاه تهران
الگوي آموزشي در اين دانشكده به طور مستقيم تحت تأثير مكتب بوزار فرانسه بود

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

در تاريخ ۲8شهريورماه، درست سه روز پس از استعفای رضاشاه و انتصاب 
فرزند او، در نامه ای از سوی شاه، فرمان عفو عمومی به هيئات دولت وقت 
صادر شد و شخص نخست وزير اين پيام را به وزارت دادگستری ابالغ كرد 
تا به اجرا در آيد. متن فرمان بدين شرح بود: »نظر به ماده ۵۵ قانون كيفر 
عمومی، به موجب اين فرمان به دولت اجازه داده می شود كه بزهكاران 
سياســی و همچنين غيرسياسی را كه قانونا بخشــودگی و تخفيف را 
مطابق مقررات قانون درباره آنها اجرا نمايد و نســبت يكسانی هم كه 
برای بخشودگی آنها طبق ماده ۵۴ قانون كيفر عمومی تصويب قانون 
خاصی ضرورت دارد، وزارت دادگستری فورا اليحه آن را تهيه و به مجلس 
شورای ملی پيشنهاد نموده، پس از تصويب به موقع اجراگذارند.« اگرچه 
حكم شاه صراحتا دستور به آزادی زندانيان داده بود اما اوضاع كشور در 
آن زمان به شكلی بود كه اين فرمان آن طور كه بايد و شايد اجرايی نشد و 
نه تنها اين، بلكه بسياری ديگر نيز به زندان انداخته شدند و هرجا سخنی 

در نقد شاه از ايران رفته، دربار، رجل سياســی و نظامی و يا شاه فعلی 
می شد، اقدام عليه امنيت كشور خوانده يا نام شرارت و بزهكاری بر آن  
می نهادند و زندان ها را پر می كردند. حتی عشاير دورافتاده و روستاييان 
نيز از اين بگيروببندها در امان نبودند و به بهانه  های مختلف سركوب يا 

دستگير می شدند.

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

نوشتن از معماري در سال۱۳۲۰، يكي از عجيب ترين كارهاست؛ سال ورود متفقين به كشوري كه از پيش، 
بي طرفي اش را در جنگ اعالم كرده بود، خلع رضاشــاه و در نهايت تعطيلي دستگاهي كه هزينه پروژه هاي 
معماري بزرگ و كوچك كشور از دل آن تامين مي شد. براي فرار از چنين موقعيتي است كه در اين تاريخ به 
معرفي دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران مي پردازيم كه در چنين سالي يكي از مهم ترين تحوالت خود 
را پشت سرگذاشت اما پيش از آن، خالصه اي از آنچه بر آموزش رشته هاي هنري در ايران گذشته بود: نطفه 
هنركده دانشگاه تهران، احداث مدرسه صنايع مستظرفه به دست كمال الملك و در مكان فعلي باغ نگارستان 
بود. چند سال بعد  و در ابتداي مهر ۱۳۱۷، نام اين مدرسه به مدرسه عالي معماري تغييركرد و مكانش را به 
مدرسه ايران و آلمان در انتهاي خيابان سرهنگ ســخايي تغيير دادند. دو سال بعد، باز هم يك اسباب كشي 
ديگر و در نهايت هنركده معماري وزارت پيشه و هنر به شبستان مسجد مدرسه مروي منتقل شد و با تصويب 
كميسيون دانشگاه تهران، نامش را دانشكده هنرهاي زيبا نهادند. اين فهرستي از مديران اين دانشكده از ۱۳۱۹تا 
۱۳۵۷است؛ آندره گدار باستان شناس، محسن فروغي باستان شناس، هوشنگ سيحون معمار، محمدامين 
ميرفندرسكي معمار و مهدي كوثرمعمار. بعد از انقالب نيز براي دو سال محمدرضا لطفي موزيسين رئيس اين 
دانشكده بود و بعدها كارش را به حبيب اهلل آيت الهي نقاش و بعد از آن هم به غالمحسين مجتهدزاده معمار 
تحويل داد تا نوبت به مهدي چمران و خلف بعد از او رسيد. چند نكته درباره اين دانشكده مهم و نقش آفرين در 
معماري پهلوي دوم  وجود دارد؛ اول اينكه الگوي آموزشي در اين دانشكده به طور مستقيم تحت تأثير مكتب 
بوزار فرانسه بود، شايد به خاطر حضور ابوالحسن صديقي در مقام رياست دانشكده مهندسي معماري و شايد 
هم به خاطر انتخاب مدرسان اين دانشكده توسط آندره گدار كه عموما معماران فرانسوي شركت سنتاب بودند. 
ساخت ساختماني در دل دانشگاه تهران براي استقرار دانشكده هنرهاي زيبا از زمان خروج اين فضاي آموزشي 
از دل مدرسه مروي آغاز شد و بناي آن با نظارت مهندس دوبرول و محسن فروغي انجام شد. روالند مارسل 
دوبرول يكي از معماران مهجور و كمتر شناخته شده در ايران است. او كه ساخت ورزشگاه منظريه را در پرونده 

خود دارد، يكي از استعدادهاي جوان معماري فرانسه بود كه يك روز به خاطر برنده نشدن در كنكوري كه رتبه 
نخست آن را كسب كرده بود، از كشــورش دل كند، به ايران آمد و همراه محسن فروغي يكي از اثرگذارترين 
آتليه هاي معماري را در ايران بنا نهاد. اما چرا تاريخ ۱۳۲۰را براي يادآوري اين بنا استفاده كرديم؟ در سال۱۳۲۰، 
دانشگاه تهران تصويب كرد كه اين مدرسه به نام مدرسه هنرهاي زيبا جزئي از بدنه بزرگ دانشگاه تهران شود.

معراج قنبري

تير

  ستايش يگانه    ����������������������������������������������������������������������������

براي كسي كه از كودكي شاهد آمدو شد بزرگاني همچون علي اكبر 
دهخدا، ملك الشعراي بهار، عباس اقبال آشتياني و سعيد نفيسي به 
خانه شان بود، خيلي عجيب نيست كه بخواهد احساسات و عواطفش 
را منظوم كند، خصوصا كه مشــهور بود چندان به جوش نيســت و 

خلوتش را به مصاحبت با ديگران ترجيح مي دهد. 
رخشــنده اعتصامي دختر يوســف اعتصامي آشــتياني )ملقب به 
اعتصام الملك(، نويســنده و مترجم معاصر ايراني، و اخترالملوك 
اعتصامي در ۲۵ اسفند ۱۲8۵متولد شد و بعدها تصميم گرفت كه 

نامش را به پروين تغيير دهد. 
رخشنده از كودكي در محضر پدري كه نيما يوشــيج نام او را رزق 
روحش وصف كرده، آموختن زبان هاي فارسي، انگليسي و عربي را 
آغاز كرد و با تشويق هاي پدر قريحه شــاعري اش را جدي گرفت و 
در محضر دهخدا و ملك الشــعراي بهار تعليم ديد و باليد. تا پيش از 
ازدواج، پدرش از بيم اينكه چاپ ديوان اشــعار دختر مجردش را به 
تالش براي يافتن شوهر تعبير كنند به اين كار رضايت نداد. ۱۹ تيرماه 
۱۳۱۳ رخشنده كه ديگر نام پروين را براي خود برگزيده بود، با مردي 
نظامي ازدواج كرد و تنها بعد از يك سال از او جدا شد. با اينكه بعد از 
طالق، به واسطه روحيه حساسش، گوشه گيرتر شده بود، ديگر مانعي 
بر سر راه انتشار اشعارش نبود. كتابش كه چاپ شد و مورد استقبال 

قرار گرفت، تا حدودي از الك خود بيرون آمد و حتي به عنوان كتابدار 
در دانشسراي عالي مشغول به كار شد. از همين رو، پروين اعتصامي را 
نخستين زن كتابدار ايراني مي دانند. نظم و ترتيبش در كار مثال زدني 
و مورد توجه دانشجويان و استادان بود، هرچند بعد از ۹ ماه باز تصميم 
گرفت به خلوتش بازگردد و كتابداري را رها كرد. پروين اعتصامي در 
۱۵فروردين ۱۳۲۰ به سبب بيماري حصبه در ۳۴سالگي درگذشت. 
بعد از فوتش، مجلسي در بزرگداشــت او برگزار نشد، چراكه پروين 
نشان درجه سه لياقت دربار را رد كرده بود و حكومت دل خوشي از 
او نداشت. با سقوط رضاشاه، دوستداران پروين در فروردين ۱۳۲۱با 

برپايي مجلسي ياد او را گرامي داشتند.
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پروين اعتصامي در حرم فاطمه معصومه)س( در قم، در آرامگاه خانوادگي به خاك سپرده شد. گفته شده است با توجه به دوري گزيدن او از 
سياست هاي دولتي و قبول نكردن نشان دولتي، براي او مراسمي رسمي توسط كانون زنان ايران برگزار نشده است. در گزارش فرماندار قم 
به وزارت كشور آمده است كه جنازه پروين اعتصامي، دختر اعتصام الملك آشتياني با احترام و الزم كردن لوازم دفن در مقبره خانوادگي اش 
در حرم حضرت معصومه)س( به خاك سپرده شده است. در گزارش آمده كه فرماندار نسبت به دفن بانو پروين اعتصامي مساعدت الزم را 

صورت داده است.
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از سنت شعر فارسي
پروين اعتصامي  ۱۳۲۰- ۱۲۸۵

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

اگر بخواهيم از نمايندگان شــعر ســنتي در 
سال هاي نخست قرن چهاردهم تنها يك نفر 
را انتخاب كنيم، بي ترديد نخســتين انتخاب 
پروين اعتصامي است� او آخرين نماينده ادبيات 
تعليمي فارسي اســت كه خود را از سنت شعر 
فارسي به ادبيات امروز كشــانده� ۸۰سال از 
درگذشت پروين سپري مي شود اما شعرهاي او 
همچنان خوانندگان بسيار دارد و ديوان اشعار او 
در گنجينه ادب فارسي كنار آثار سعدي، حافظ، 
مولوي، نظامي، عطار و��� قرار گرفته است� كمتر 
شاعري در يكي دو سده گذشته از چنين اقبالي 

برخوردار بوده است�
  

يوســف اعتصامي )اعتصام الملك آشتياني( 
روزنامه نگار متجدد، بنيانگذار نخستين چاپخانه 
حروفي )سربي( تبريز، صاحب مجله بهار، مترجم 
بينوايان )تيره بختان( ويكتور هوگو و كتاب هاي 
بسيار، نماينده و رئيس كتابخانه مجلس و��� البد 
دختر خود رخشــنده را نيز مترجم و شاعري 
متجدد مي خواست� براي همين بود كه او را به 
مدرسه دخترانه آمريكايي تهران فرستاد� اما 
رخشنده راه خود را در ادبيات از پدر جدا كرد 
و تخلص پروين را برگزيــد و خيلي زود صداي 

مستقلي در ادبيات ايران شد�
  

در نيم قــرن گذشــته ۲ زن در جنگ نيابتي 
طرفداران ســنت و تجدد ناخواســته چالش 
ايجاد  كرده انــد؛ فروغ فرخــزاد نماد تجدد و 
تشخص زن و شكستن چارچوب ها و كليشه هاي 
زن سنتي در شــعر مدرن فارسي بوده است و 
پروين اعتصامي نماد شعر اخالقي و تعليمي و 
زني كه بي توجه به زنانگي، شعرهاي پندآميز 
اجتماعي مي گويد� بسياري از نهادهاي رسمي 
و مطبوعات و حلقه هاي دانشــگاهي و مجامع 
روشــنفكري در آتش جنگ ســنت و تجدد 

دميده اند و اين دو را مقابل هم قرار داده اند�
اما فارغ از جدال بي پايان كهنه و نو و نحوه تجلي 
زنانگي در شعر، راز اقبال به پروين اعتصامي را 
بايد در جايي ديگر جست� حكايت گري در شعر، 
بيان ساده، نحو روان شاعرانه، استفاده از اشياي 
زندگي روزمره و تشخص بخشيدن به آنها، قدرت 
تمثيل، صميميت و دوري از تكلف، اخالق گرايي 
و احيــاي ادبيات روبــه زوال تعليمي از جمله 
مؤلفه هايي است كه سبب اقبال عمومي به شعر 
پروين شده� شعر پروين اعتصامي دقيقًا چيزي 
اســت كه عموم مخاطبان از شعر مي خواهند� 
براي همين در طول همه اين سال ها شعر او را 

خوانده اند و لذت برده اند�
پرويــن وقتــي مي خواهد نخســتين پرواز 
كبوتربچه اي را حكايــت كند و بگويد: »كبوتر 
بچه اي با شوق پرواز/ به جرأت كرد روزي بال و پر 
باز« در نهايت مي خواهد برسد به »پريدن بي پر 
تدبير مستي است/ جهان را گه بلندي گاه پستي 
است« و »من اينجا چون نگهبانم تو چون گنج/ 
تو را آسودگي بايد، مرا رنج« و »نگردد شاخك 

بي بن برومند/ ز تو سعي و عمل بايد، ز من پند«�
او استاد تشخص بخشــيدن به اشيا و ساختن 
مناظره  ميان آنهــا و نتيجه گيري هاي عاميانه 
اخالقي است؛ از نخود و لوبيا و سير و پياز تا نخ و 
سوزن و دو قطره خون و يك قطره اشك� چنين 
حكايت هاي منظــوم نيك فرجام و آموزنده اي 
را عموم خوانندگان شعر فارسي دوست دارند، 
حتي اگر مخاطبان و تحليل گران حرفه اي شعر 

امروز آنها را اصاًل شعر ندانند�
  

پروين اعتصامي عمر درازي نداشت� در فروردين 
۱۳۲۰ بر اثر بيماري حصبه درگذشت و كنار پدر، 
در حرم فاطمه معصومه)س(، به خاك سپرده شد� 
جنگ نيابتي سنت و تجدد در شعر زنانه امروز 

ميان او و فروغ هنوز هم ادامه دارد�

اعتصاب 
بازگشت كلنل به هنرستان

دانشگاه بدون نشاني  
انتقال دانشكده هنرهاي زيبا به زيرزمين دانشكده فني

4صفحــه

موسيقی

تجسمی

آگهی

ستاره و فروغ از نظام وفا
اين متن در مدارس دخترانه تهران اجرا مي شود

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

نظام وفا آراني نمايشنامه آموزشي »ستاره و فروغ« را براي اجرا 
در مدارس دخترانه تصنيف مي كند. اين متن در سال1319در  
بسياري از مدارس دخترانه تهران و برخي شهرهاي ديگر اجرا 

شده و متن آن يك سال بعد منتشر مي شود. موضوع 
نمايش زندگي روزمره و اهميت تحصيل دختران در 
كنار ساير وظايف نظير مادري و خانه داري است. عيسي 
صديق، وزير فرهنگ كه بسيار هوادار اين نمايشنامه 
بوده، به وزارت فرهنگ پيشنهاد مي دهد كه متن اين 
نمايشــنامه به همراه نت هاي بخش هاي موزيكال آن 
منتشر شــود تا براي اجرا در مراسم رسمي و جشن ها 
مورد استفاده قرار گيرد. اين برگي از آخرين صفحه اين 

نمايشنامه است.

  حسين عصاران ������������������������������������������������������������������������

وقتي بعد از هجوم متفقين به تهران و تبعيد رضاشاه، دكتر صديق 
بار ديگر به عنوان وزير »فرهنگ« برگزيده شد، او فرصت الزم را 
براي انتقام از مين باشــيان و آن سيلي اي كه پيش تر بر صورتش 
نواخته بود، پيدا كرد. حال در فراق رضاشاه )باجناق مين باشيان( 
او هم رياست هنرستان را از مين باشيان گرفت و هم كلنل وزيري 
)به عنوان سردمدار نگرش مقابل مين باشيان( را جايگزين او كرد. 
با بازگشت وزيري بر رياست هنرستان بار ديگر اساس آموزش به 
سمت آموزه هاي موسيقي ايراني بازگردانده شد كه آموزش الزامي 
تار به جاي پيانــو و مبنا قرار گرفتن آموزش رديف هاي ســنتي 
موسيقي كالسيك ايراني از مهم ترين اين تغييرات بود. همچنان 
كه حكم اخراج 10استاد استخدام شده از اروپاي شرقي نيز صادر 
شد؛ اتفاقاتي كه به دودستگي ميان هنرجويان هنرستان و اعتصاب 

دانشجويان متمايل به ديدگاه مين باشيان انجاميد.
پيشنهاد: مطالعه كتاب »به رهبري مرتضي حنانه«؛ نوشته تورج 

زاهدي )پيوست: »بررســي زندگي، آثار و نقش مرتضي حنانه« 
نوشته علي رضا ميرعلي نقي(- ناشر: انتشارات فيلم- 13۶9

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

با اينكه در هفتاد و نهمين جلسه شــوراي دانشگاه تهران، مورخ 
9شهريور ماه سال1319 اساس نامه دانشــكده هنرهاي زيبا در 
9ماده به تصويب شوراي عالي دانشگاه به رياست دكتر اسماعيل 
مرأت رســيده بود، اما دانشكده علناً محل مشــخصي ندارد. از 
همين رو مدرسه مروي را به اين دانشكده نوپا اختصاص مي دهند 
كه در ابتدا هنركده خوانده مي شد. مدرسه مروي، مدرسه علوم 
ديني است و همين موضوع در طول يك سال باعث اختالف ميان 
طلبه ها و دانشجويان جوان هنركده مي شود. اختالف آنچنان باال 
مي گيرد كه گويا خبر به گوش محمدعلي فروغي، نخســت وزير 
وقت، هم مي رسد و او دســتور رسيدگي مي دهد. در نهايت مقرر 
مي شــود محل هنركده تغيير كند. اما اوضاع مملكت سخت به 
هم ريخته است. درست در بحبوحه همين نامه نگاري هاست كه 
وقايع شهريور 1320 رخ مي دهد و اوضاع كشور به هم مي ريزد كه 
در نهايت به استعفاي اجباري رضاشاه منجر مي شود. در بحبوحه 
همين وضعيت بغرنج اما مديران فرصــت را غنيمت مي دانند و 
در شــهريور 1320محل هنركده را به زيرزمين دانشــكده فني 

منتقل مي كنند كه ساختمانش به تازگي به پايان رسيده. به اين 
ترتيب از مهر ماه سال1320، دومين سال آموزشي هنركده براي 
10دانشجو در مكان اصلي دانشگاه تهران آغاز مي شود. 3هنرجوي 
نقاشــي آن قدر اقبال دارند كه نخستين ساختمان هنركده را در 
سال1324 ببينند، اما 7دانشــجوي معماري به سال1322 و در 
همين زيرزمين فارغ التحصيل مي شوند تا هيچ گاه دانشكده  را به 

چشم نبينند.

 پيشنهاد: مطالعه كتاب »به رهبري مرتضي حنانه«؛ نوشته تورج زاهدي 
)پيوست: »بررسي زندگي، آثار و نقش مرتضي حنانه« نوشته علي رضا ميرعلي نقي(- ناشر: انتشارات فيلم- 13۶9

رونق چاپ و نشر با سرنگوني ديكتاتور
علي اكبر مشيرسليمي و بنگاه داستان نوين 

نشر

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

اشغال خاك ايران توســط متفقين به سقوط رضاشاه و برچيده شدن 
حكومت پليسي او و انحالل نهادهاي اختناق همچون سازمان پرورش 

افكار منجر شد. با ايجاد فضاي آزاد براي ابراز 
عقايد، گفتمان هاي مختلف چپ گرا، ملي گرا، 
و اسالم گراي شيعي نيز مجال ظهور يافتند و 
فصل جديدي در چاپ كتاب و نشريات ادواري 
آغاز شد. در دهه1320، تهران همچنان مركز 
اصلي انتشار كتاب در كشور بود و در شهرهاي 
ديگري همچون اراك، اصفهان، اروميه، قم، 
شيراز، كرمانشاه، مشهد، همدان، يزد و مالير 
نيز كتاب چاپ مي شــد. سازمان هاي دولتي 
همچون بانك ملي، انجمن آثــار ملي، اداره 
بيمه و برخي وزارتخانه ها و نهادهاي داخلي 

و خارجي نيز در كار طبع كتاب فعال بودند.
علي اكبر مشيرســليمي كــه از اوايل قرن با 

رســانه نگاري فعاليت حرفه اي خود را آغاز كرده بود، با تاسيس بنگاه 
و مجله »مربي« و انتشــار ديوان عشقي در ســال هاي دهه اول، وارد 
عرصه چاپ و نشر شد. او كه نخستين رئيس چاپخانه بانك ملي بود در 
سال هاي دهه1320 مديريت »بنگاه داستان نوين« را عهده دار شد. 
داستان هاي اين بنگاه به 2دسته »داستان هاي 
سابق« و »داستان هاي جديد« تقسيم بندي 
شــده بود. در مقدمه دوره جديد »داســتان 
نوين« مشيرســليمي چنين نوشــته است: 
»براي كاركنان بنگاه داستان نوين مايه سرور 
و سرافرازي است كه از اين شماره]با[»داستان 
نانا« ترجمه شــاهكار اميل زوال نويســنده 
شهير فرانسه توانســته ايم داستان هاي نوين 
را به صورت يك كتــاب آبرومندي درآورده و 
هر ماه يك بار نظر آن را باز به همين خوبي و 
زيبايي در دسترس خوانندگان گرامي خود 
بگذاريم...«. او در مدت 40سال فعاليت، آثار 

ارزنده اي منتشر كرد.

تئاتر

صداي نامه نگاري  پيشه وري بااستالين هنوز در 
تاريخ بلند است
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1320سال پرغوغاي ايران بود با تبعيد رضاخان قلدر و آزادي نسبي قلم. 
زمانه به كام كساني شد كه ســال ها بدن و قلم حبس كرده بودند و جعفر 
پيشه وري هم ديوار محبس ديده بود و هم چشم به رفيق استالين داشت. 
پيشه وري كه صداي نامه نگاري اش با اســتالين هنوز در تاريخ بلند است، 
1320 و اندكي پس از آزادي از زندان يادداشت هايش را در روزنامه منتشر 
كرد. پيشه وري نه سوداي سواد داشت و نه ادعاي روشنفكري و در شروع اقرار 
مي كرد. مشاهداتش را مي نويسد اما نمونه نثرش در آثار ديگراني كه دل در 

گرو حزب داشتند مشاهده مي شود و بعيد است همه  چيز حاصل اتفاق باشد. 
پسند زباني پيشه وري زبان توده بود و آشكارا تالش مي كرد به زبان مردم  
بنويسد و نه زبان محاوره و گفتار. مجموعه اي از بايد و نبايدها، نثر مقطع و 
كوتاه، جزيي نگري و تلفيق واژه هايي به اصطالح سياه با دعوت به مبارزه و 

اميد، ميراث پيشه وري است و توده نويسان.
»من از ســاكنين كريدر هفت زندان مركزي بودم. عالوه از توقيف گاه 
نمره 2در كريدرهاي 2 و 4 و 7زنداني مركزي نيز زندگي كرده ام. اين 
كريدرها قعر سياستگاه رژيم سابق بود. ما مهم ترين زندانيان سياسي 
شمرده مي شديم. حتي تيمورتاش و وزير جنگ )سردار اسعد( و ساير 

متهمين دولتي را جرأت نكردند نزد ما بياورند. هرگونه فشار و سختي كه 
باال و پايين رژيم پليسي صادر مي شد هدفش ما بوديم. هر مأمور جديدي 
كه براي زندان تعيين مي كردند شانس و طالع خود را روي سرنوشت ما 
امتحان مي كرد و هيچ كدام از كارمندان اداره سياسي بدون دخالت در 
كار ما پيشرفتي نكرده، مقام و درجه به دست نياورد. راسخ، رئيس زندان، 
به سرهنگ گيگو گفته بود: پشت اين درها پنجه هاي خونين زده شده، 
من چطور مي توانم به آنها نزديك شده با آن حرف بزنم. بدين منوال به 
واسطه اسم سياسي كه رويمان گذاشته بودند در تمام دوره زندان براي 

عده اي از پليس و زنداني دكان شده بوديم«.

شعر

شهريور شعله ور مطبوعات
توقيف جرايد يكي پس از ديگري

مطبوعات

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

شــايد گمان برود كه در ســال1320، با رفتن رضاخــان، جرايد و 
روزنامه نويس ها قدري فرصت نفس كشــيدن پيدا كردند و در فضاي 
مطبوعاتي كشور گشايشــي رخ داد. اما واقعيت چنين نيست؛ اگر تا 
پيش از شهريور 1320 حكومت سد محكمي در برابر مطبوعات بود، 
از اين تاريخ به بعد، با بلبشويي كه به سبب ورود نيروهاي متفقين در 
كشور رخ داد، هر كه قدرتش را داشــت، به طريقي در كار مطبوعات 
خلل ايجاد مي كرد. نيروهاي خارجي سعي مي كردند، با اعمال فشار 
بر مقامات ايراني، جلوي انتشار مطالبي را كه در ضديت با آنها نوشته 

شده بودبگيرند. 
روزنامه اطالعات در 19شهريور مطلبي با عنوان »تأثر مردم« نوشت 
كه حسابي براي انگليسي ها سنگين آمد و وزير مختار انگليس خواستار 
توقيف اطالعات شد. اطالعات تا 25شــهريور كه شاه استعفا كرد و از 

تهران خارج شد، در توقيف ماند.
در اين سال، چه قبل از آن شهريور شعله ور و چه بعدش، تعدادي از 
جرايد كم  تعداد باقي مانده طعم توقيف را چشيدند. روزنامه »آينده 
ايران« در ارديبهشت كه هنوز خبري از خارجي ها نبود توقيف شد. 
حتي نشــريات خارج از پايتخت هم كه طبيعتا توجه كمتري را 
برمي انگيختند، زير فشار بودند. مديران نشريه هاي »باختر« )چاپ 
اصفهان( و »نامه اراك« بازداشت شدند. »ستاره« و »شهامت« هم 
به جمع توقيفي ها پيوستند. با اينكه گاه نشانه هايي براي ايستادگي 
در برابر موج توقيف ها ديده مي شد، اما معلوم بود كه ثمري ندارد. 
براي نمونه، دبستاني كرماني، نماينده مجلس، از نخست وزير درباره 
علل توقيف 4روزنامه توضيح خواســت، اما اين سؤال  كردن ها و 
توضيح خواستن ها جلودار ســپهبد اميراحمدي، فرماندار نظامي 

تهران، نبود كه براي توقيف فله اي نشريات اعالميه مي داد. در خارج 
از تهران كه ديگر هر كس قوانين را طبق ميل مباركش اجرا مي كرد. 
كفيل شهرباني تبريز دستور داد تا روزنامه »طليعه« آذربايجان را در 
چاپخانه توقيف كنند. با اين حال، در همين سال پرآشوب، انتشار 
مجله اطالعات هفتگي كه يكي از ماندگارترين مجالت كشور است، 

آغاز شد.

با اشغال تهران روس ها و انگليسي ها درگير رقابت براي نمايش فيلم هايشان شدند
اكران زير چكمه هاي متفقين سينما 

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

سوم شهريور1320 تماشاگران مشــغول تماشاي فيلم هاي روي 
پرده بودند كه متفقين به تهران حمله كردند و همزمان برق تهران 
قطع شد. تماشاگران با اضطراب از سالن هاي تاريك بيرون آمدند. 
اوضاع شــهر به هم ريخت. اعالم حكومت نظامي، تعطيلي شهر و 
بسته شدن ســينماها طولي نمي كشد. ســينماهاي تهران، هما، 
جهان و روشن با نمايش فيلم هاي خبري جنگي و فيلم هاي روسي 
كارشان را از ســر مي گيرند. اكران زير ســايه متفقين. كنار رفتن 
پهلوي اول كه توافق مي شود كشور را ترك كند و پسرش بر تخت 
سلطنت جلوس كند، فيلم اصلي شــهريور 20است. آنچه بر پرده 
ســينماها مي آيد هم تحت تأثير حضور متفقين در ايران، تبديل 

به پروپاگانداي روس و انگليس شده. روس ها دست باال را دارند و 
فيلم هايشان سينماهاي تهران را به تسخير خود درآورده. هنگام 
نمايش فيلم »فتح استالينگراد« در سينما هما جاي سوزن انداختن 
نيست. سينماها فيلم هاي خبري و جنگي آمريكايي و انگليسي هم 
نمايش مي دهند. در سفارت انگلستان برنامه نمايش فيلم برپاست 
ولي در نهايت اين روس ها هستند كه سينماهاي تهران را مي گيرند. 
نمايش حماسه هاي ارتش ســرخ از سينمايي به سينمايي ديگر و 
گاهي به صورت همزمان ادامه دارد. فيلم هاي جنگي هاليوودي و آثار 
سينماي انگلستان هم هستند ولي ديگر خبري از فيلم هاي آلماني 
نيست. مغلوبه شــدن جنگ جهاني دوم و شكست آلمان هيتلري 
بر پرده ســينماهاي تهران هم انعكاس دارد. ايران زير چكمه هاي 

فاتحان جنگ است و سينماها هم در اختيارشان.
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