
خانواده ها  قانع نشدند
5نكته كليدي درباره كرونا، مدرسه و مخاطرات احتمالي

مدارس در روز بازگشايي خلوت بودند؛ همشهري نگراني والدين و كادر آموزشي را روايت كرده است جنگچوبدرآقمشهد
  شريك متولي وقف آق مشهد در گفت وگو با همشهری: 

منابع طبيعي از جنگل آق مشهد بهره برداري مي كند
  رئيس اداره منابع طبيعي استان مازندران در گفت وگو 
 با همشــهری: اســير شــگردهای آقای قاف نمی شويم 

5و آق مشهد را بازمی گردانيم 
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كمک وديعه مسكن 
در بن بست بانک ها

»خرس« تنها نيست

رد حقوقي 
ادعاي آمريكا

 حقوقداناني از دانشــگاه هايي در 
ژاپن، ايتاليا، فرانسه، آلمان، استراليا، 
سوئد، هلند، سوئيس، هند، بلژيك، 
انگليس و ايران در بيانيه اي ادعاي 
آمريــكا دربــاره حق اســتفاده از 

مكانيسم ماشه را رد كردند
 22 اســتاد حقوق بين الملل در 
بيانيه اي نوشتند: كشوری كه خود 
به حضور در يك توافق بين المللی 
پايان داده، در واقع مشاركت خود 
را در اين توافق رد كرده است و لذا 
واجدشــرايط الزم برای راه اندازی 

مكانيسم ماشه نيست

اين متن شامل مرور خطی فيلم های 
توقيفی است كه سر از بازار درآوردند

براساس دســتورالعمل های ستاد 
مقابله با كرونا، كمك وديعه مسكن 
بايد به آسانی به مستأجران كرونازده 
پرداخت شــود اماقواعد بانكی مانع 

اين امر است

ديدگاه
شينا انصاري ؛  مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران

افزايش مصرف آب و شــرايط متاثــر از گرمايش 
زمين موجب شده منابع آب شــيرين در كشور ما 
طي دهه هاي اخير به شدت كاهش يابد. اگرچه »آب« همواره به عنوان منبعي 
تجديدپذير معرفي مي شود، اما به شرطي اين گزاره معتبر است كه ميزان مصرف 
و برداشت با نرخ جايگزيني متناسب باشد. اين در حالي است كه اضافه برداشت از 
منابع آب در كشور در 2دهه گذشته به حد بااليي رسيده است، ضمن آنكه سطح 
منابع آب هاي زيرزميني نيز در اقصي نقاط كشور به شدت افت كرده و قنات ها 
و چاه هاي بسياري خشك شــده و مناطق متعددي هم در معرض فرونشست 
قرار گرفته اند. هرچند طي 2 سال اخير ميزان بارندگي تجميعي گزارش  شده 
بيشتر از متوسط بلندمدت بوده است، ولي اين امر داللت برخروج از خشكسالي 
و ورود به دوره ترسالي در كشور نيست. اتفاقا پيش بيني هاي هواشناختي نشان 
مي دهد كه در بازه زماني 30ساله 1390تا 1420خشكي و كم بارشي سرزمين 
ما همچنان تداوم دارد و در همين بازه، طول مدت خشكسالي هاي متوسط نيز 

افزايش مي يابد.
با توجه به محدوديت هاي منابع آب در كشــور، موضوع تامين آب پايدار براي 
مصارف مديريت شهري يك مسئله ضروري است. از آنجا كه بخش عمده اي از 
آب مصرفي شــهرداري ها صرف حفظ، نگهداري و توسعه فضاي سبز مي شود 
اتخاذ سياست هاي محيط زيستي در اين زمينه همچون كاشت گياهان كم آب بر 
و همساز با اقليم و استفاده از پساب )فاضالب هاي تصفيه شده( مي تواند از فشار 
به منابع آب هاي زيرزميني بكاهد. متأسفانه رويكرد غالب در ايجاد فضاهاي سبز 
شهرهاي كشور در نيم قرن قبل »كوتاه مدت« بوده است، كاشت چمن و درختان 
سريع الرشــد غالبا غيربومي از همين طرز تفكر تبعيت مي كردند. خوشبختانه 
پيگيري متخصصان امر موجب شــده كه در چندين مصوبه، كاشــت چمن و 
گياهان آب دوست در تهران و برخي شهرها محدود شوند. هرچند به نظر مي رسد 
براي آنكه اهداف اصلي اين موضوع در عمل تحقق يابد در برنامه اي زمانبندي  
شده، گياهان آب بر با گياهان بومي و سازگار با اقليم جايگزين شوند. با اين حال 
بسنده كردن به كشت گياهان متناسب با اقليم و فراموش كردن ظرفيت محدود 
منابع آبي گره گشاي مشكالت نخواهد بود. متأسفانه معضل فرونشست دشت ها 
كه پيش تر در دشت هاي اطراف تهران گزارش مي شد به برخي مناطق شهري 
تهران نيز رسيده است. از سوي ديگر، ميزان نشست دشت هاي كشور بين نيم تا 
يك ميلي متر در روز است، درحالي كه در دشت شهريار و ورامين شاهد بيشترين 
كاهش فرونشست زمين هستيم به نحوي كه ميزان فرونشست دشت شهريار با 

310 ميلي متر در سال، بيشينه مقدار ثبت  شده در ايران است.
تفاهمنامه اخير ميان شــهرداري تهران و وزارت نيرو با هدف تامين آب مورد 
نياز فضاي ســبز پايتخت از پســاب، يك اتفاق ارزنده زيرســاختي در حوزه 
محيط زيست شــهري اســت. براســاس اين تفاهم طي دوره زماني 11 ساله 
)1410-1400( ميزان مصرف پساب براي آبياري فضاي سبز كالنشهر تهران 
138ميليون مترمكعب در ســال افزايش پيدا مي كند و به مــوازات آن ميزان 
مصرف آب هاي زيرزميني 53 ميليون مترمكعب كاهش مي يابد. اين اقدام روبه 
جلو در بهره برداري پايدار از منابع آب در مديريت شــهري با استفاده از پساب 
تصفيه خانه هاي موجود و نيز راه اندازي و توسعه تصفيه خانه هاي محلي فاضالب 
ضمن آنكه مي تواند الگويي براي ساير شهرهاي كشور باشد، خواهد توانست در 
كنار پياده سازي  الگوي فضاي سبز متناســب با اقليم، هوشمندسازي آبياري، 
احياي قنوات و آموزش به پيمانكاران و كارگران فضاي ســبز براي جلوگيري 
از هدررفت و اتالف آب، به سازگاري بيشتر شــهرها با شرايط اقليمي پيش رو 

كمك كند.

 تامين منابع آب پايدار
ضرورتي براي شهرها

يادداشت
حميدرضا اسالمي؛  عضو شوراي سردبيري

وزارت آموزش و پرورش احتماال هفته هاي سختي 
را پشت سر گذاشته و روزها و هفته هاي سخت تري 
را در پيش خواهد داشت. رسيدن به تصميم بازگشايي مدارس به خودي خود 
دشوار بوده و هماهنگي هاي الزم براي اين امر خطير هم به سادگي امكان پذير 
نبوده است. اين فعاليت ها مهم بوده و مهم تر از آن در جامعه اي چون جامعه ايران 
همراه كردن نهادهاي مؤثر در اجراي درســت اين تصميم از يك سو و از سوي 
ديگر همدل و همراه كردن مادران و پــدران دانش آموزان، معلمان و البته خود 
دانش آموزان بوده كه در مورد اخير ايــن وزارتخانه بزرگ نمره قبولي نگرفته و 

احتماال مردود است.
عدم همراهي بخش قابل توجهي از والدين و از آن بدتر عدم همراهي بخشــي 
از كادر آموزش و مديريت مدارس نشــانه بي توجهي مديران ستادي آموزش و 
پرورش به مفهوم مهم و تأثيرگذار توجيه و اقناع عمومي اســت. چطور ممكن 
است از چنين موضوع مهمي به عنوان مهم ترين كار در شرايط بحران غفلت شده 
باشد؟ اين پرسشي است كه نياز به بررسي جدي از سوي باالترين مقامات دولتي 

و رئيس جمهور دارد و هدف اين نوشته پاسخ به آن نيست.
از همان زمان كه نامه ها، نوشته ها و ديدگاه هاي افراد موجه در انتقاد از تصميم 
بازگشــايي )صرف نظر از درســتي آن انتقادها( منتشر شــد، عموم والدين، 
صاحب نظران و رسانه ها منتظر پاسخ هاي مســتدل مديران آموزش و پرورش 
ماندند ولي به جاي پاسخ با دستورالعمل ها و اطالعيه هاي متفاوت و گاه متناقض 
مواجه شدند. هدف بازگشايي در مقايسه با هدف اقناع عمومي قطعا كم اهميت تر 
و براي جامعه ايران كم سودتر است. مردم هم صحبت وزيري را شنيدند كه يك 
روز از راه حل هاي مختلف بسته به وضعيت هاي مختلف سخن مي گفت و چند 
روز بعد، از بازگشايي در همه شــهرها دفاع مي كرد و در همان حال نامه رئيس 
نظام پزشكي و وزير سابق را در مخالفت با اين امر خواندند و شنيدند. آنقدر وضع 
اطالع رساني و زمينه سازي براي بازگشايي از سوي وزارتخانه نابسامان بود كه 
رئيس جمهوري خود در جلسه ستاد مقابله با كرونا وظيفه توضيح دادن در مورد 
لزوم ارتباطات اجتماعي كودكان را بر عهده گرفت و اينكه در انجام اين وظيفه 
چه مقدار موفق بود، موضوع ديگري اســت. اين اتفاق بار ديگر وضعيت بسيار 
نامناسب ارتباط نهادهاي دولتي با مردم را نشان داد. ناكارآمدي فقط در انجام 
يك كار خود را نشان نمي دهد بلكه مي تواند در اطالع رساني در مورد آن و جلب 

مشاركت اجتماعي در مورد آن هم خود را نشان دهد.

ماجرا تمام نشده است
مشــكالت ســال تحصيلي و آموزش حضوري با بازگشــايي تمام نشده است. 
نگراني ها در بين دانش آموزان، والدين آنها و معلمان وجود دارد و كاهش نيافته 
است. شايد براي نخستين بار در نظام دولتي شاهد استنكاف بخشي از كاركنان 
دولت از دستورالعمل ها هستيم. اين نارضايتي ها مي تواند به پديده هايي از ترك 
شغل گرفته تا عدم انجام وظايف به نحو مطلوب منجر شود. در چنين شرايطي 

چاره چيست؟ 
بحران همه گيري بيماري و تبعات پس از آن در آموزش و پرورش مي تواند و بايد 
منجر به اتفاقي خوب در اين حوزه شود. مدارس ايران سال هاست نهادي به نام 
انجمن اوليا و مربيان دارند. اين نهاد در سال هاي پيش و در اغلب مدارس نهادي 

نمايشي و تزئيني بوده است. گاه از آن براي جبران كسري 
بودجه مدارس استفاده مي شده و به ندرت از تخصص ها و 

مهارت هاي والدين براي آموزش هاي فوق برنامه يا رتق و فتق امور مدرسه بهره 
مي برده اند.

پيشنهادي براي آموزش و پرورش
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ترافيک روان روز اول مدرسه
 در نخستين  روز سال تحصيلي،  شهردار تهران بر كنترل 

و هدايت ترافيك  شهر نظارت كرد
 شهردار تهران: انطباق با بازگشــايی مدارس چند هفته 
طول می كشــد و در اين مدت حفاری گســترده در معابر 

ممنوع است
  زهرا صدراعظم نوری: پس از 2هفته بايد بررسی  شود كه 
بازگشايی مدارس به شــكل فعلی چه نتايجی داشته است؛ 

شهرداری در كنار آموزش و پرورش قرار دارد

2

مدرسه يك ساختمان نيست؛ جايگاه شكل گيري شــخصيت و هويت دانش آموزان و 
تعامالت اجتماعي آنهاســت. وزير آموزش و پرورش با بيان اين جمله گفت: » نگراني 
خانواده ها را درك مي كنيم، اما به ظرفيت هاي باالي جامعه اطمينان داريم. جامعه زنده 
جامعه اي است كه در برابر پديده هاي نوظهور در استيصال قرار نمي گيرد. پيش بيني هاي 
الزم چون مدرسه تلويزيوني و شبكه شاد انجام شده و تضمين مي كنيم همه دانش آموزان 
از فرصت آموزش به بهترين نحو برخوردار باشــند.« به گزارش ايسنا، محسن حاجي 
ميرزايي گفت: دايره كساني كه تحت تأثير اين نظم جديد قرارمي گيرند، بسيار است. 
سالي را آغاز مي كنيم كه متفاوت از سال هاي قبل و جديد است؛ راهي پر از ناشناخته ها و 
عدم قطعيت ها،  بايد از مشاركت همگاني بهره ببريم. وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه 
2 دغدغه مهم سالمت دانش آموزان و ارائه آموزش با كيفيت را داريم، افزود: بايد راهي 
را مي يافتيم كه اين دوحق بزرگ اساسي تامين شود. به مجموعه توانمند و با صالحيت 
وزارت بهداشت اعتماد كرديم؛ آنان بازگشايي را با رعايت پروتكل ها مجاز دانسته اند و 

هرزمان تدبير ديگري كنند خود را براي عمل به آن آماده كرده ايم.

شــهردار تهران با حضور مجازي در آيين گشايش پروژه هاي شهري 
منطقه2 بر ضرورت توجه به خالقيــت و پرهيز از تقليد در پروژه هاي شهر

شــهري تأكيد كرد. پيروز حناچي اين را هم گفت كه شهرداري براي 
سال1400 برنامه مفصلي دارد كه به زودي اعالم مي شود.

به گزارش همشهري، شهردار تهران در مراســم گشايش و بهره برداري از پروژه هاي 
شهري منطقه2 اظهار كرد: »نيمه نخست شهريور، هفته دولت و يادآور شهيدان رجايي 
و باهنر است. امسال آخرين سال قرن حاضر است و سده اي را پشت سر مي گذاريم كه 
پر از ماجراها و اتفاقات نادر و متفاوت است؛ از جنگ جهاني اول گرفته تا اتفاقاتي كه 
امروز در جهان شاهد آنيم. اميدوارم قرن آينده داراي اتفاقات بهتري باشد. ما هم برنامه 

مفصلي براي تهران1400 داريم كه به زودي اعالم خواهيم كرد.«

حناچي ادامه داد: »شهرداري تهران يك ســازمان اجتماعي است و همه پروژه ها و 
كارهايي كه در آن انجام مي شود را بايد از نظر ابعاد اجتماعي بررسي كرد، در غير اين 
صورت ممكن است پروژه ها را با هزينه هاي زياد اجرا كنيم و باعث اتالف منابع شود. در 
شهر نبايد همه  چيز عمراني باشد؛ چه بسا پروژه هاي بزرگي افتتاح شد كه تأثير چنداني 
در شهر نگذاشت اما پروژه هاي كوچكي بوده كه تأثيرات زيادي در شهر داشته اند. در 
هفته اي كه گذشت، پروژه اي را بهره برداري كرديم كه بزرگ نبود اما به قلمرو عمومي 
اضافه مي كرد و قرار بود در مديريت قبل، آنجا يك هايپرمال ساخته شود، اما مردم آنجا 

دوست داشتند اين محل يك تفرجگاه شود كه همين اتفاق هم افتاد.«
 حناچي اضافه كــرد: »دوره اي كه در وزارتخانه و عضو كميســيون ماده5 بودم، در 
سال93 شهردار وقت اعالم كرد كه ميزان بازديد از پل طبيعت بيشتر از برج ميالد شده 
است. من آنجا گفتم كه اين اتفاق يك پيام دارد، اگر خالقيت و جاذبه را در پروژه ها 
درنظر بگيريم، ممكن است در برخي تصميمات تجديد نظر كنيم و به دنبال ايده هاي 

خالقانه و نه تقليدي باشيم. اگر صرفا به دنبال تغيير باشيم، ضرر خواهيم كرد.«
او به يكي از پروژه هاي افتتاح شده در منطقه2 اشاره و خاطرنشان كرد: »نمادي كه 
امروز )ديروز شنبه( در ميدان صنعت افتتاح شد، الهام گرفته از پروژه اي در كواالالمپور 
بود؛ با اين تفاوت كه در پروژه كواالالمپور خالقيت، نوآوري و نگاه زيســت محيطي 
لحاظ شــده بود. در منطقه2 پروژه هاي ديگري نيز اجرا مي شود. ازجمله آنها پروژه 
بهسازي روددره اوين از پايين روســتاي اوين تا بوستان گفتگو و تبديل آن به قلمرو 

عمومي است.«
شــهردار تهران ادامه داد: »يكي ديگر از پروژه هايي كه امروز )ديروز( افتتاح شــد، 
مناسب سازي معابر بود. اين پروژه در راستاي شعار »تهران؛ شهري براي همه« است؛ 
همه ساكنان و شهروندان اين شــهر بايد بتوانند از همه نقاط شهر استفاده كنند و 
اين حق آنهاست.« شهردار تهران گفت: »در كلنگ زني روز سه شنبه هم 2 اتفاق در 
اين منطقه خواهد افتاد كه يكي از آنها اتصال نمايشــگاه بين المللي به شبكه مترو و 

همچنين اتصال منطقه22 به شبكه ريلي است. همچنين بنا 
داريم بوستان گفتگو را تا حدود بزرگراه هاشمي رفسنجاني 

ادامه دهيم. اين پارك هم اكنون تا بزرگراه همت آماده افتتاح است و تا مالصدرا هم 
هيچ مشكل جدي ندارد و بعد از آن هم به زودي حل خواهد شد.«

وزير آموزش و پرورش: 

دغدغه سالمت و آموزش را با هم داريم
آيين گشايش و بهره برداري از پروژه هاي شهرداري منطقه2 برگزار شد

حناچي: برنامه مفصلي براي 1400 داريم

راز »كيهان«

جدايي در ورشو، ازدواج در تهران

فوتبال جنگي

امروز در همشهري سده سنگ و الماس مي خوانيد

اولين شماره روزنامه كيهان عصر روز 
ششم خرداد 1321 توزيع شد

 برای اولين بار همشهری جنجال حقوقی مربوط به
 مهاجران لهستانی در تهران را منتشر می كند

ورود متفقين در ايران، فوتبال را براي هميشه تغيير داد

ادامه در 
صفحه3

ادامه در 
صفحه17
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صفحه  هاي 3،  10 و 12 را بخوانيد

يک گام به پس،  دوگام به پيش
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شــماري از اســتادان حقــوق 
بين الملل دانشــگاه هاي مطرح حقوقي

جهان در بيانيــه اي حق آمریكا 
براي اســتفاده از مكانيسم ماشــه را بي اساس 
دانســته و تأكيد كردنــد به لحــاظ حقوقي، 
واشــنگتن با خروج از برجام واجد شرایط الزم 
براي احياي تحریم هاي بين المللي عليه ایران 

نيست. 
به گزارش ایرنا، ۲۲اســتاد حقوق بين الملل در 
بيانيه اي كه در ســایت اینترنتي یك مؤسسه 
بين المللي مطالعات حقوقي منتشــر شــده 
)voelkerrechtsblog(، تــاش آمریــكا را 
براي اســتفاده از مكانيسم ماشــه عليه ایران 
بي اساس دانسته و اعام كردند تفسير آمریكا 
از قطعنامه۲۲31 شوراي امنيت مبني بر حق 
استفاده از این مكانيسم نادرست است. لذا كاخ 
سفيد در تاریخ 1۵اوت )۲۵مرداد( پيش نویس 
قطعنامه اي را به شــوراي امنيــت ارائه كرد تا 
بتواند تحریم تســليحاتي ایران را كه براساس 
برجام در ۲۷مهرماه امســال به پایان مي رسد، 
تمدید كند. اما این اقدام بــا مخالفت اكثریت 
قریب به اتفاق اعضاي شوراي امنيت مواجه شد. 
پس از آن آمریكا تاش كرد تحریم هاي شوراي 
امنيت عليه ایران را احيا كند و در این راســتا 
به شدت به دنبال حمایت كشــورهاي شوراي 

امنيت برآمد.
بنابر این گــزارش، بــا گذشــت ۵روز از این 
شكســت، آمریكا در تاریخ ۲0اوت )30مرداد( 
به صورت رســمي به شــوراي امنيت سازمان 
ملل متحــد اعام كــرد كه قصــد راه اندازي 
سازوكار حل اختاف تعبيه شــده را در توافق 
هســته اي ۲01۵ و قطعنامه ۲۲31 شــوراي 
امنيت دارد؛ ســازوكاري كــه از آن به عنوان 
»مكانيسم ماشه« یاد مي شود و مي تواند توسط 
یكي از اعضــاي حاضر در برجام در پاســخ به 
عدم پایبندي تعهدات ایران راه اندازي شود. وزیر 
خارجه آمریكا مدعي است كه آمریكا براساس 
قطعنامه۲۲31 شــوراي امنيت سازمان ملل 
متحد از »حقي آشــكار« براي بــه كار گرفتن 
مكانيسم ماشــه و بازگرداندن تحریم ها عليه 
ایران برخوردار است. با این حال، در تاریخ اول 
سپتامبر )11شهریور( هم ۵عضو باقيمانده در 
برجام شامل فرانسه، آلمان، انگليس، روسيه و 
چين همراه با نماینده ایران كه در شانزدهمين 
نشست كميسيون مشترك برجام شركت كرده 
بودند، بر اهميت حفظ برجــام و مردودبودن 

اقدامــات یكجانبه گرایانه واشــنگتن در اعاده 
تحریم هاي سازمان ملل تأكيد كردند.

ایاالت متحده در ماه هاي اخير شكســت هاي 
دیپلماتيك پياپــي را مقابل ایــران متحمل 
شده  اســت. لذا تقاي كنوني براي فعال سازي 
مكانيســم بازگشــت تحریم ها مي تواند ضربه 

مهلك تري بر اعتبار جهاني آمریكا فرود آورد.
اما در بيانيه یادشــده از سوي ۲۲استاد مطرح 
حقوق بين الملل 1۲كشــور دنيا، اعتبار ادعاي 
ایاالت متحده براي شروع »مكانيسم ماشه« از 
نظر حقوق بين الملل مورد بررسي قرار گرفته 
است. در این بيانيه آمده است: از دیدگاه حقوق 
بين الملل، نخستين واقعيت اساسي این است 
كه ایاالت متحده دیگر یكــي از اعضاي برجام 
به شــمار نمي رود. چراكه این كشور در ماه مي 
 ۲018 )اردیبهشت9۷( از این توافق بين المللي 
خارج شــد. لذا ادعاي آمریكا مبني بر تفسير 
قطعنامه۲۲31 و تعبير عنوان مشاركت كننده 
بر این اساس درست نيست، زیرا این قطعنامه 
كشوري را به عنوان مشــاركت كننده به برجام 
اضافه نكرده و تنها این توافق و اعضاي محق آن 

را ضميمه كرده است.
در این بيانيه كــه به امضاي اســتادان حقوق 

بين الملل از دانشــگاه هایي در ژاپــن، ایتاليا، 
فرانسه، آلمان، استراليا، سوئد، هلند، سوئيس، 
هند، بلژیك، انگليس و ایران رســيده اســت، 
تأكيد شده كه از نظر منطقي، كشوري كه خود 
به حضور در یك توافــق بين المللي پایان داده، 
در واقع مشاركت خود را در این توافق رد كرده 
اســت، لذا واجد شــرایط الزم براي راه اندازي 
مكانيسم مشخص شده در برجام توسط شوراي 

امنيت عليه كشور مذكور نيست.
از سوي دیگر براساس مقدمه قطعنامه۲۲31، 
برجام منجر به ترویج و تســهيل توسعه روابط 
اقتصادي و تجاري عادي و همــكاري با ایران 
مي شود و شوراي امنيت خواستار اجراي كامل 

این امر مطابق جدول زماني است. 
بنابراین مطابــق قطعنامــه۲۲31، هر یك از 
اعضاي برجام باید عما و به طور مؤثر به تعهدات 
منــدرج در توافقنامه اي كه توســط قطعنامه 
ذكرشده تأیيد شــده، پایبند بوده و به تعهدات 
ناشي از برجام متعهد باشند. اما باید تأكيد كرد 
آمریكا تا تاریخ 1۴مي  ۲0۲0 )۲۵اردیبهشت( 
1۲9 تحریم عليه ایران اعمــال كرده و بدیهي 
اســت دولت »دونالــد ترامپ« با ایــن كار به 

تعهدات خود در قبال برجام عمل نكرده است.

۲۲ استاد حقوق بين الملل در بيانيه اي نوشتند: كشوری كه خود به حضور در یك توافق 
بين المللی پایان داده، در واقع مشاركت خود را در این توافق رد كرده و واجد شرایط الزم 

برای راه اندازی مكانيسم ماشه نيست

حقوقداناني از دانشگاه هایي در ژاپن، ایتاليا، فرانسه، آلمان، استراليا، سوئد، هلند، سوئيس، هند، بلژیك، 
انگليس و ایران در بيانيه اي ادعاي آمریكا درباره حق استفاده از مكانيسم ماشه را رد كردند

رد حقوقي ادعاي آمريكا
درحاشيه سياست

گزارش

  اسناد 700ملك واگذار شده كجاست؟
احمد توكلي، رئيس هيأت مدیره دیده بان شــفافيت و عدالت در 
نامه اي به رئيس شوراي شهر تهران آمادگي دیده بان را براي بررسي 
اماك واگذار شده به مسئوالن در شهرداري تهران، اعام كرد. به 
گزارش الف، در بخشــي از نامه توكلي خطاب به محسن هاشمي 
آمده است: »جنابعالي در مصاحبه با برنامه تلویزیوني تهران۲0 
اعام نمودید كه آماده اید درباره ۷00ملك شهرداري كه در اختيار 
دیگران است، گزارش بدهيد. سازمان مردم نهاد دیده بان شفافيت 
و عدالت براســاس تكليف ذاتي و متكي به اساسنامه قانوني اش، 
آمادگي خود را براي دریافت، بررسي و درصورت نياز مطالبه گري 
از اشخاص مرتبط با موضوع ۷00ملك شهرداري واگذار شده اعام 
مي دارد و براساس روال هميشــگي اش، نتایج اقدامات خود را در 

مراحل مختلف به ملت شریف ایران گزارش مي نماید.«

  پيام محرمانه آمريكا به ايران چه بود؟
سردارعليرضا افشار، معاون پژوهشي دانشگاه دفاع ملي در مصاحبه 
با »رادیو گفت وگو« درخصوص رونمایي از دســتاوردهاي جدید 
نظامي ایران گفت: خيلي از دشمنان پيشرفت هاي نظامي ایران را 
شعار مي دانستند، اما قضيه عين االسد نشان داد این دستاوردها 
واقعي است، زیرا توانستيم ضربه اي به آمریكا بزنيم و آمریكا جرأت 
نكرد كوچك ترین پاسخي به ایران بدهد. آمریكا در پي این حمله 
از طریق عمان پيام فرســتاد كه ایران اجازه دهــد به یك نقطه 
غيرمسكوني موشك شليك كنيم، اما جمهوري اسامي پاسخ داد 
اگر آمریكا هر حركتي انجام دهد، ایران محكم تر پاسخ خواهد داد 

و این نشان از ذلت آمریكا ست.

  بناي مذاكره نداريم 
محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور در واكنش به پيشنهاد 
اخير وزیر خارجه روســيه مبني بــر آمادگي این كشــور براي 
ميانجيگري بين ایران و آمریكا گفت:  ما با آمریكایي ها بناي مذاكره 
ندایم و خيلي روشن موضع مان را اعام كردیم. پيش تر سرگئي 
الوروف، وزیر امورخارجه روســيه از آمادگي مســكو براي ایجاد 
شرایط و حمایت از گفت وگو بين ایران و آمریكا، در صورت تمایل 
هر دو كشور خبر داده بود و بار دیگر تاش واشنگتن براي تمدید 

تحریم ها عليه تهران را غيرقانوني و بي نتيجه ناميد.

  يادآوري وظايف به نمايندگان!
حميد ابوطالبي، مشاور ســابق رئيس جمهور در تویيتي با انتقاد 
از تاش هاي صورت گرفته براي تغيير ســاختار مجلس شوراي 
اسامي نوشت: اولویت نخست و اصلي ترین دليل تشكيل مجلس، 
قانونگذاري اســت و نظارت، وفق قانون اساسي مختص سازمان 
بازرسي كل كشور در قوه  قضایيه اســت. وي تأكيد كرد: یك بار 
دیگر قانون اساســي را بخوانيد، شاید راه را اشــتباه آمده باشيد. 
تبدیل مجلس قانونگذاري به مجلس نظارتي، همان هدفي است 

كه مشروعه  خواهان دنبال مي كردند.

رقابت براي 11كرسي مجلس
با آغــاز تبليغات نامزدهــاي دور دوم انتخابات مجلس شــوراي 
اســامي، رقابت براي تعيين تكليف 11كرســي مجلس رسما 
در برخي اســتان هاي كشور شــكل گرفته اســت. در انتخابات 
دوم اسفند ســال98 تقریبا تركيب مجلس مشــخص شد اما در 
11حوزه انتخابيه، هيچ نامزدي نتوانســت ۲0درصد آرا را كسب 
كند و انتخابات در این حوزه ها به دور دوم كشــيده شد. براساس 
نتایج شمارش آرا، كاندیداهاي 11حوزه انتخابيه »ميانه« استان 
آذربایجان شرقي، »ســميرم و لنجان« اســتان اصفهان، »كرج، 
اشــتهارد و فردیس« اســتان البرز، »دهلران، دره شهر، آبدانان 
و بدره« اســتان ایام، »اهواز، باوي، حميدیه و كارون« اســتان 
خوزســتان، »زنجان و طارم« اســتان زنجان، »بيجار« اســتان 
كردستان، »كرمانشاه و اسام آباد غرب و داالهو« استان كرمانشاه 
و »كردكوي، تركمن، بندر گز و گميشــان« استان گلستان، باید 
براي ورود به ساختمان هرمي شكل بهارستان و كرسي هاي سبز 
نمایندگي با هم به رقابت بپردازند. به گزارش خبرآناین، انتخابات 
دور دوم مجلس كه قرار بود ۲9فروردین ماه برگزار شود، به علت 
شيوع گسترده ویروس كرونا به ۲1شهریورماه موكول شد و حال 
از دیروز به مدت یك هفته تبليغات كاندیداها زیر سایه كووید-19 
و طبق پروتكل هاي بهداشتي آغاز شده است. تبليغاتي كه در آن 
دیگر خبري از آن بریز و بپاش ها و دعوت هاي شام و ناهار نيست و 

همه بارش را باید فضاي مجازي به دوش بكشد.

ايگنازيو كاسيس، وزير خارجه سوئيس 
 عكس
كه قرار است روز دوشنبه با محمدجواد خبر

ظريف، وزير خارجه كشــورمان در 
تهران ديدار كند ديروز به اصفهان رفت 
و با انتشار تصاويري از اين شهر نوشت: در حال ديدار از 
اصفهــان؛ مرواريدي در خاورميانــه. وي همچنين 
شناخت فرهنگ و مردم يك كشور را الزمه برقراري 
روابط خوب ديپلماتيك برشــمرد. / عكس: صفحه 

توييتر وزير خارجه سوئيس

وزير خارجه سوئيس: اصفهان 
مرواريد خاورميانه است

انتظار ايران از آژانس
كاظم غريب آبادي، سفير و نماينده دائم كشورمان نزد ســازمان هاي بين المللي در وين با اشاره به انتشار 
گزارش مديركل آژانس در رابطه با موافقتنامه پادمان ان پي تي با ايران، اظهار كرد: اين گزارش حاكي از تعامل 
سازنده و محتوايي دو طرف در اين مدت براي رسيدن به يك فهم مشترك و يافتن راه حلي براي مسائل مطرح 
است. غريب آبادي در ادامه اظهار داشت: ايران، حسن نيت خود را در تعامل با مديركل جديد آژانس نشان داد 
و انتظار داريم بيانيه مشترك و گزارش مديركل، با حمايت اعضاي شوراي حكام و ساير اعضاي آژانس مواجه 
شود و اقدامي اساسي در جهت عادي سازي  دو سه موضوع پادماني مرتبط با ايران در آژانس بين المللي انرژي 

اتمي با اجراي مستقل، بي طرفانه و حرفه اي توافقات و تعهدات محسوب شود.

ث
مك

   تأكيد بر مواضع ساير طرفين برجام
در بيانيه استادان حقوق بين الملل دانشگاه هاي جهان به مواضع كشورهاي باقيمانده در برجام اشاره شده است كه 
حق آمريكا براي استفاده از مكانيسم اسنپ بك را رد كرده و بر نقض برجام و قطعنامه2231 توسط آمريكا تأكيد 
كرده بودند. 3كشور فرانسه، انگلستان و آلمان در بيانيه اي اعالم كرده بودند كه اياالت متحده ديگر عضو برجام 
نبوده و آنها نمي توانند به تالش هاي اين كشور براي فعال سازي  مكانيسم ماشه ترتيب اثر دهند. روسيه و چين 
نيز در بيانيه اي با اشاره به خروج غيرقانوني آمريكا از برجام و نقض قطعنامه2231 شوراي امنيت، اعالم كرده اند 
كه آمريكا حق استفاده از مكانيسم ها و ابزارهاي پيش بيني شده در برجام و قطعنامه را ندارد.  22استاد حقوق 
بين الملل تأكيد كرده اند كه از نظر حقوقي موضع قانوني بيان شده توسط كشورهاي باقيمانده در برجام مبني بر 

اينكه اياالت متحده حق ندارد مكانيسم »ماشه« را آغاز كند، درست است.

گزارش جدید آژانــس بين المللي انرژي 
اتمي شامگاه جمعه در حالي منتشر شد برجام

كه بررســي جزئيات این گزارش نشان 
مي دهد در نتيجه سفر ۲هفته قبل مدیركل آژانس به 
تهران، یك بار دیگر طرفين در مسير تعامل و همكاري 

قرار گرفته اند.
آژانس بين المللي انرژي اتمــي در گزارش فصلي اش 
درباره برنامه هسته  اي ایران اعام كرد كه ایران اجازه 
بازرسي یكي از ۲محلي را كه بر سر بازرسي آن در هفته 
گذشته توافق شده بود، صادر كرده است. براساس این 
گزارش، آژانس از یكي از این تاسيسات بازرسي كرده 
و نمونه برداري محيطي به عمل آورده است. نمونه هاي 
ذكر شده در این گزارش اشــاره به هدف ردیابي مواد 
هسته اي دارند كه احتمال داشت در این محل ها وجود 
داشته باشد. طبق این گزارش، بازرسان آژانس در تاریخ 
توافق شده دیگري با ایران كه در سپتامبر ۲0۲0 )ماه 
جاري( خواهد بود، براي نمونه برداري از محيط به یكي 
دیگر از این دو محل خواهند رفت. اسامي این دو محل 
رســما اعام نشــده اما در محافل نام جایي در اطراف 

تهران مطرح است.
ایران پيش از این به دليل زیاده خواهي آژانس و نداشتن 
استدالل از سوي بازرسان، اجازه بازرسي از این دو مكان 
را نداده بود اما بعد از سفر اخير رافائل گروسي به تهران، 
ایران و آژانس بيانيه مشتركي صادر كردند كه در نتيجه 
آن ایران به آژانس اجازه بازرسي داده، به این شرط كه 
آژانس دیگر درخواستي براي بازرسي از اماكني كه ذیل 

پادمان نيستند، نداشته باشد.
براســاس گزارش آژانس، ایــران ۲10۵.۴كيلوگرم 
اورانيوم غني شــده دارد كه ۵33.8كيلوگرم بيشــتر 
از گزارش  ماه ژوئن بــوده و 1890.3كيلوگرم آن نيز 
اورانيوم با غناي ۴.۵درصد اســت. این ميزان بيش از 
10 برابر حد اعام شده در توافق هسته اي ایران است. 
اگرچه این ميزان از ذخایر از چندین تن اورانيوم با غناي 
پایيني كه ایران پيش از توافق هســته اي جمع آوري 
كرده بود، بســيار پایين تر اســت. همچنين تا زمان 
آخرین بازرســي آژانس، ميزان آب ســنگين ایران به 
1۲8.۵متریك تن رسيده اســت كه براي نخستين بار 
از زمان كاهش تعهدات ایران كاهش را نشان مي دهد. 

كاظم غریب آبادي، سفير ایران در آژانس علت كاهش 
نســبت به گزارش قبلي را صادرات بخشي از این آب 
سنگين و همچنين استفاده مقادیري در فعاليت هاي 
تحقيق و توسعه عنوان كرده اســت. تداوم استفاده از 
ماشين هاي جدید و غني سازي  با ماشين هاي آي.آر۴، 
آي.آر ۵، آي.آر 6، آي.آر.اس و آي.آر.اس 6، در خطوط 
تحقيق و توسعه و غني سازي  اورانيوم تا سطح ۴.۵درصد 
و فراتر از حد تعيين شــده در برجام از دیگر نكات حائز 

اهميت در گزارش جدید گروسي است.
مدیركل همچنين در این گزارش با استقبال از توافق 
اخير ایران و آژانس، بيانيه مشــتركي را نيز به گزارش 
پيوست كرده است. گروسي در گزارش قبلي خود ایران 
را به همكاري نكردن با آژانس براي بازرسي از ۲ مكان 
درخواســتي متهم كرده بود كه در نتيجه آن گزارش 
شــوراي حكام قطعنامه اي را عليه ایران صادر كرد كه 
نخستين قطعنامه ضد ایراني شــوراي حكام از بعد از 
رسيدن به توافق هسته اي در ۵سال گذشته بود. با این 
حال، انتشــار جزئيات گزارش گروسي باعث اعتراض 

نماینده روسيه در آژانس شده است.
اوليانوف در تویيتر نوشــت: »مانند هميشه، گزارش 
محرمانــه مدیركل آژانــس بين المللي انــرژي اتمي 
درخصوص ایران اندكي بعــد از توزیع در ميان اعضاي 
شوراي حكام سریعا به رسانه ها درز پيدا كرد. شرم آور 
است. وجه مثبت ماجرا آن اســت كه همكاري خوب 

ميان ایران و آژانس بار دیگر براي عموم تأیيد شد.«
اوليانوف در عيــن حال در این خصوص نوشــت: »از 
گزارش هاي درزیافته آژانــس بين المللي انرژي اتمي 
مشخص شده كه ایران )روند( دسترسي به مكان هاي 
تعيين شده از ســوي آژانس را آغاز كرده است. كساني 
كه به دنبال ترتيب دادن یك بحران درباره این موضوع 
بودند، احساس نااميدي زیادي مي كنند. روح همكاري 

بين آژانس بين المللي انرژي اتمي و تهران غالب شد.«
ســفير و نماینده دائم كشــورمان در رابطه با گزارش 
گروســي مي گوید: در نتيجه توافق اخير ميان ایران و 
آژانس، بند مربوط به همكاري ایران با آژانس در رابطه 
با ارائه دسترسي هاي تكميلي كه در چند گزارش اخير 
آژانس حذف شده بود، مجددا به متن گزارش مدیركل 

برگردانده شده است.

گزارش تازه گروسي نشان مي دهد كه بازرسان از یك محل مورد مناقشه با ایران نمونه برداري كرده اند

گروسي در گزارش قبلي خود ایران را به همكاري نكردن با آژانس براي بازرسي از 
۲مكان درخواستي متهم كرده بود

بازگشت آژانس به مسير
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 سال تحصيلي 15روز زودتر از 
هميشه و خلوت تر از سال هاي گزارش

قبل شــروع شــد. در صبح 
نيمه ابري نيمه شــهریور از ترافيك شــدید 
نخســتين روز  ســال كــه به دليــل هجوم 
خودرو هاي شخصي ایجاد مي شد خبري نبود. 
تنها بخشي از دانش آموزان به سر كالس رفته 
بودند و مقابل اغلب مدرســه هاي شهر هم  
نسبت به سال هاي گذشته راهبندان كمتري 
مشاهده مي شــد. گویا نگراني  از موج سوم 
بيماري كرونا باعث شــد كه برخي از اوليا از 
فرستادن فرزندان خود به مدرسه خودداري 
كنند؛ اما در عين حال، هم تمهيدات هدایت و 
كنترل ترافيك درنظر گرفته شده بود و هم 
متــرو و اتوبوســراني بــا تمام تــوان آماده 
خدمات رســاني بودند؛ خدماتي كه با همين 

جدیت همچنان ادامه خواهد یافت.
نمایشگر هاي مركز كنترل ترافيك تهران از 
ســاعت 7 تا 8 صبح دیروز خيابان هاي آرام 
را نشان مي داد. شهردار كه به سنت هر سال 
به همراه رئيس پليس راهــور تهران، معاون 
حمل ونقل و ترافيك شــهرداري و مدیران 
سازمان هاي مرتبط به این مركز آمده بود، با 
اشاره به عوارض بيماري كرونا در كشور گفت: 
»امسال آغاز سال تحصيلي متفاوتي داریم كه 
ناشي از یك مشــكل جهاني است. هر كشور 
روش  خاصي براي مقابله با بيماري كرونا در 

پيش گرفته اســت و نحــوه و چگونگي آغاز 
سال تحصيلي در آن متفاوت است اما چيزي 
كه در ميان همه آنها مشترك به نظر مي آید، 
حضور در مدارس و رعایت دستور العمل هاي 
بهداشتي است. در مقایسه با دیگر كشور هاي 
جهان، ایران شــرایط ســخت تري دارد كه 
بخشي از آن ناشــي از تحریم هاي ظالمانه و 
وضعيت اقتصادي است كه باعث شده فشار 

مضاعفي تحمل كنيم.«
پيروز حناچي با اشــاره به ممنوعيت موقت 
حفاري در معابر تأكيد كــرد: »در هریك از 
مناطق ستاد هاي بازگشایي مدارس در كنترل 
ترافيــك و ارائه برنامه هــاي الزم تأثير گذار 
هستند و اموري مانند نظارت بر سرویس هاي 
مدارس را انجام مي دهند. دستورالعمل هایي 
كه از سوي معاونت ترافيك تعيين شده است 
اموري ماننــد مناسب ســازي  معابر و نصب 
عالئم ترافيكي را نشان مي دهد كه با اجراي 
آن رفت وآمد براي همه دانش آموزان آسان تر 

خواهد شد.«
شهردار افزود: »معموال با بازگشایي مدارس 
30درصد به حجم ترافيك صبحگاهي شهر 
اضافه مي شود اما امســال با توجه به اینكه 
بخشــي از كالس ها به صورت غيرحضوري 
برگزار مي شود از حجم ترافيكي كمتري در 
سطح شــهر برخورداریم. با این حال تمامي 
بخش هاي مربوط به كنترل ترافيك آمادگي 
الزم را دارند و باید تمامي شهرداران مناطق 
با تشكيل كارگروه هاي ایمن سازي مدارس 
تمام تمهيدات الزم براي حفظ ایمني تردد 

دانش آموزان را بيندیشــند تا خانواده ها در 
این زمينه نگراني نداشته باشند. شهرداري در 
ماموریت اجتماعي و سازماني خود به مدارس 
رسيدگي مي كند و شرایط رفت  وآمد پياده و با 
استفاده از وسایل حمل ونقل عمومي را براي 

دانش آموزان فراهم مي سازد.«
حناچي بيان كرد: »به طور معمول هرســال 
چند هفته طول مي كشد تا شهر شرایط خود 
را با وضعيت جدید ناشي از آغاز سال تحصيلي 
انطباق دهد؛ به همين دليل تا یك ماه آینده 
در هيچ كدام از معابر اصلي حفاري گسترده 
صورت نخواهــد گرفت تــا دانش آموزان و 
خانواده هایشان به راحتي در مسير تردد كنند. 
ایمن سازي  معابر تردد دانش آموزان مدارس 
در اولویت قرار دارد و الزم است در مدارسي 
كه حضــور دانش آموزان موجــب گره هاي 

ترافيكي مي شود مسئله بررسي شود.«
شــهردار با تأكيــد بر توقف ســرویس هاي 
مدرسه در حياط مدارس گفت: »با تمهيدات 
تاكســيراني برنامه ریــزي بــراي فعاليت 
سرویس ها انجام شده اســت و مدارس واقع 
در مســير هاي اصلي ترافيكي هم شناسایي 
شده اند. در چند هفته ابتداي سال تحصيلي 
حفاري گسترده در معابر ممنوع است تا وقتي 
كه دانش آموزان و والدیــن بتوانند خود را با 

شرایط جدید منطبق كنند.«

سقوط زودهنگام آمار ترافيك
رئيس پليس راهور فرماندهي انتظامي تهران 
بزرگ نيــز درباره ترافيــك صبحگاهي روز 
ابتداي سال تحصيلي گفت: »ترافيك امروز 
صبح)دیروز( به واسطه شروع سال تحصيلي 
جدید نيم ساعت زودتر آغاز شد و در ساعت 
8صبح به اوج خود رســيد، اما بعد از آن به 

حالت عادي بازگشت.«
ســردار محمدحســين حميــدي افزود: 
»كاركنان و عوامل پليس راهور فاتب از ابتداي 
صبح امروز و زودتر از روزهاي قبل در سطح 
معابر و خيابان هاي شهر تهران حضور یافتند 
و براي بازگشایي مدارس در این روز در حالت 

آماده قرار گرفتند.« 

لزوم اســتفاده حداكثر از فضا و آموزش 
مجازي

حناچي، شــهردار پایتخت دیروز همچنين 
به صــورت ویدئو كنفرانس در مراســم آغاز 
ســال تحصيلي 1400-1399 در مدرسه 
مكتب الزهــرای منطقه14 در بلــوار ابوذر 
شــركت كرد. او در این مراسم با بيان اینكه 
آموزش و پرورش در كنار خانواده آینده كشور 
را مي سازد، گفت: »آنچه مسلم است اینكه 
نزدیك 80درصد احتمال انتقال بيماري كرونا 
مربوط با رعایت اصول بهداشت فردي مانند 

شستن دست ها و استفاده از ماسك ارتباط 
دارد. در شرایط كرونایي رعایت فاصله گذاري 
اجتماعي در مدارس كار ســختي است زیرا 
افزایش فضاي آموزشي در كوتاه مدت امكان 
پذیر نيست؛ پس باید از حداكثر فضاي ممكن 
در مدارس استفاده كنيم و آموزش مجازي را 

هم مورد توجه قرار دهيم.«
این مدرسه نزدیك هزار دانش آموز دارد كه 
براي جلوگيري از انتشــار بيماري، در این 
برنامه تنها دانش آموزان كالس اول ابتدایي 

حضور داشتند.

15هزار راننده سرويس مدرسه
در نشست ســتاد كنترل و نظارت ترافيكي 
بازگشایي مدارس در سال تحصيلي جدید، 
هریك از سازمان هاي زیرمجموعه این بخش 
برنامه هاي خود را براي نخســتين روز سال 

تحصيلي شرح دادند.
مدیرعامل ســازمان مدیریــت و نظارت بر 
تاكســيراني شــهر تهران در این باره گفت: 
»ســازمان تاكســيراني در طول تابستان 
جلســاتي با آموزش و پرورش برگزار كرده 
اســت. كار ســاماندهي و صدور مجوز براي 
شــركت هاي مجاز ســرویس مــدارس و 
همينطور آموزش رانندگان ســرویس ها را 
به انجام رساند كه در نتيجه آن 153شركت 
صحت سنجي شدند. امســال تمام مراحل 
تأیيد صالحيت و اســتعالم هاي مربوط به 
رانندگاني كه در ســال هاي گذشته هم به 
این كار مشغول بودند به صورت الكترونيكي 

انجام شد.« 
عليرضا قنادان اظهــار كرد:»اكنون 15هزار 
راننده به عنوان ســرویس مــدارس تأیيد 
شده اند و 500خودرو جدید هم به این گروه 
افزوده شــده اســت. آموزش هاي مرتبط با 
كرونا و توزیــع »كاور جدا كننده« هم انجام 

شده است.«
مدیرعامل شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه نيز در این نشست اعالم كرد: »امروز 
10درصد افزایش مســافر داشتيم و حركت 
همه خطوط به موقع انجام شده است و تمام 
پله برقي ها هم سالم هستند.« فرنوش نوبخت 
بيان كرد: »همه نيروها را در اختيار گرفته ایم 
تا در آغاز ســال تحصيلي جدید، سرفاصله 
حركت قطارها در خط  یك و 4، 3.5دقيقه، 
در خط2، 3دقيقه و در خط3 همان 6 دقيقه 

بماند.«

شهرداری با تمام توان همکاری می كند
دیروز زهرا صدراعظم نوری، رئيس كميسيون 
سالمت و محيط زیست شورای شهر تهران 

نيز در بازدید از همشــهری دربــاره نگرانی  
خانواده ها برای بازگشــایی مدارس گفت: 
»بيشترین سهم شهرداری در رابطه با موضوع 
مدارس به مسئله حمل و نقل عمومی ارتباط 
پيدا می كند. این در حالی است كه امسال به 
خاطر دووجهی شــدن حضور دانش آموزان 
در مدارس، یعنــی به صــورت حضوری و 
غيرحضوری، ترددها نســبت به سال های 
گذشته بسيار كمتر اســت. اما در خصوص 
سرویس های عمومی، شــهرداری خدمات 
خــود را در بخش  های مترو، اتوبوســرانی و 
تاكسی با تمام ظرفيت پای كار آمده است.« او 
با بيان اینكه اگر مدرسه ای درخواست تاكسی 
سرویس اختصاصی داشته باشد نيز مقدمات 
كار فراهم اســت، افزود: »در این سرویس ها 
نباید بيشتر از 3دانش آموز حضور داشته باشد. 
بررسی های ما هم نشان می دهد كه سازمان 
تاكسيرانی، نيروهای نظارتی را در شهر به كار 
گرفته تا در صورت مشاهده تخلف، حتما با 
متخلف برخورد شود. البته به همكاری جدی 
شهروندان و والدین برای رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی و استفاده از ماسك نياز است.«
نوری در ادامه با اشــاره به  ایــن نكته كه به 
خاطر حضور طوالنی مــدت كرونا نمی توان 
كسب و كار و آموزش را تعطيل كرد، گفت: 
»به هرحال پس از حدود 2هفته باید بررسی 
شود كه بازگشایی مدارس به شكل فعلی چه 
نتایجی داشته است. در عين حال مدیریت 
شهری تهران برای آنكه آسيب ها به حداقل 
ممكن برسد در كنار آموزش و پرورش و دیگر 
نهادهای مسئول قرار دارد. یعنی تا مهرماه 
مسائل تست خواهد شد و اگر مشكلی نبود، 
روند ادامه پيدا كرده و چنانچه خدای ناكرده 
مشكالت جدی ایجاد شد، حتما راهكارهای 

دیگري اتخاذ می شود.«

اهداي ماســك به مــدارس ابتدايي و 
ضدعفوني از كوچه تا نيمکت

اقدامات شــهرداري تهــران فقط معطوف 
به حوزه حمل ونقل نيســت؛ به گونه اي كه 
مجتبي دانشــور، مدیــركل آموزش هاي 
شهروندي شهرداري اعالم كرد: »اقداماتي از 
قبيل برگزاري برنامه ها و دوره هاي آموزشي 
و مهارتي در بســتر فضاي مجازي، اهداي 
ماســك به تمامي مــدارس ابتدایي دوره 
اول، ضدعفوني كالس ها، حياط مدرســه و 
سرویس هاي بهداشــتي، بازپيرایي فضاي 
بيروني مدارس و احياي فضاي سبز بيروني 
و دروني مدارس، توسط ادارات آموزش هاي 
شهروندي و زیباسازي مناطق، انجام شده و 

ادامه خواهد داشت.«

 در نخستين روز سال تحصيلي 
شهردار تهران بر مدیریت كنترل و هدایت ترافيك نظارت كرد

 حناچي: انطباق با بازگشایي مدارس چند هفته طول مي كشد 
و در این مدت حفاري گسترده در معابر ممنوع است

ترافیک روان
روز اول مدرسه

محمد سرابي
خبر نگار

گزارش2

نزديك شدن كمربند سبز به 50 هزار هکتار
با نزدیك شدن به نيمه دوم سال اقدامات الزم براي توسعه 
كمربند سبز شهر تهران به ميزان حداقل یك هزار هكتار 

جنگل كاري صورت مي گيرد

درخت كاري و جنــگل كاري در 
كالنشهرهاي بزرگ دنيا به صورت 
برنامه اي مدون پيگيري مي شود و 
توسعه مي یابد. در تهران نيز جنگل كاري در حریم شهر از سال66 
شروع شده و همچنان ادامه دارد. شهرها فقط 3 درصد از سطح 
كره زمين را اشــغال مي كنند، اما نزدیك به 60درصد از جمعيت 
جهان كه 75درصد از منابع طبيعــي را مصرف مي كنند، در آنها 
سكونت دارند. روند پيش بيني شده شهرنشــيني، برنامه ریزي 
پایدار اســتفاده از زمين را از اهميت بيشتري برخوردار مي كند. 
به عنوان مثال درختان مي توانند باعث كاهش صدا، محافظت از 
منابع آب، جلوگيري از فرسایش خاك و كاهش هزینه هاي انرژي 
براي تهویه هوا و گرمایش شــوند. آنها مي توانند سالمتي و رفاه 
مردم را افزایش دهند، همچنين لذت زیبایي و نشــانگر فصلي را 
فراهم مي كنند. براي همين، كمربند ســبز شهر تهران تاكنون 
بيشتر از 42هزار هكتار توسعه یافته و طبق مصوبه دولت در دهه 
60 كمربند سبز تهران باید به 50هزار هكتار برسد. كمربند سبز 
پایتخت عالوه بر ویژگي هایي كه به آن اشــاره شد، تعيين كننده 

حریم شهر و جلوگيري از توسعه بي رویه است.
عمليات جنگل كاري در حریم تهران معموال در نيمه دوم ســال 
اتفاق مي افتد و بهره برداري از آن با 15اسفند )روز درخت كاري( 
تقارن دارد. به همين دليل، ســازمان بوســتان ها و فضاي سبز 
شــهر تهران رفته رفته خود را براي جنگل كاري در حریم شــهر 
آماده مي كند. به گفته مدیرعامل ســازمان، هم اكنون اقداماتي 
براي شناسایي عرصه هاي مناسب كاشــت پيرامون شهر تهران 
در حریم مناطــق مختلف صورت گرفته تا پس از بررســي هاي 
الزم و هماهنگي با دستگاه هاي ذیربط عمليات جنگل كاري در 
پایيز شروع شود. علي محمد مختاري در این رابطه به همشهري 
مي گوید: »طرح بزرگ ســاخت كمربند ســبز پيرامون شــهر 
تهران به مســاحت 50هزار هكتار از سال1366 از سوي سازمان 
بوســتان ها و فضاي سبز شهر تهران آغاز شــد و تا كنون بيش از 
42هزارو800هكتار از آن به اتمام رســيده اســت. این طرح از 
اولویت هاي سازمان بوستان ها و فضاي ســبز شهر تهران بوده و 
براساس برنامه 5ساله سوم شهرداري تهران توسعه ساالنه به ميزان 

حداقل یك هزار هكتار باید انجام شود.« 
او ادامه مي دهد: »در سال99 هم مانند سال هاي گذشته نسبت 
به شناسایي بيش از یك هزار هكتار از عرصه هاي مناسب كاشت 
پيرامون شهر تهران در حریم مناطق مختلف اقداماتي انجام شد 
كه پس از بررسي هاي الزم و هماهنگي با دستگاه هاي ذیربط براي 
تحویل اراضي الزم در راستاي توسعه فضاي سبز و درخت كاري 
در آنها با توجه به ســاختار گياهي منطقه و استفاده از گونه هاي 
گياهي مقاوم و سازگار با شرایط آب و هوایي محل اقدام مي شود.« 

بيشتر از هزار هکتار 
كمربند سبز تهران كه یك طرح ملي محسوب مي شود، هرساله 
باید هزار هكتار توســعه پيدا كند تا اجراي این طرح با بيشتر از 
7هزار هكتار جنگل كاري به پایان برسد. سازمان بوستان ها طي 
سال هاي اخير معموال بيشتر از هزار هكتار كمربند شهر را توسعه 
داده است و گرچه عنوان مي شود براي امسال هزار هكتار درنظر 
گرفته شده، اما مدیرعامل سازمان بوستان ها درصدد افزایش این 

عدد پيش بيني شده است. 
مختاري درباره گونه هاي كاشــته شــده در كمربند سبز تهران 
توضيح مي دهد: »در محور كمربند سبز، گونه هاي گياهي بومي 
و مقاوم به كم آبي بيشتر كاشته شده و در ارتفاع باالي 1800متر 
نيز بنه، زالزالك و زبان گنجشك غرس شد و آبياري كمربند سبز 
پيرامون شهر تهران به صورت سيستم تحت فشار و عموما از آب 
خام و پســاب تصفيه خانه هاي فاضالب اســتفاده مي شود و در 
ارتفاعات، روان آب سطحي براي كمربند سبز استفاده نمي شود. 
همچنين برنامه ریزي شــده تا ســال1410 فقط از پساب براي 

آبياري فضاي سبز پایتخت استفاده كنيم.« 

سرانه فضاي سبز شهر
برخي درخت كاري در حریم تهران را جزو ســرانه فضاي ســبز 
شهر تهران عنوان مي كنند، درحالي كه شــهرداري تهران براي 
درخت كاري، تملــك باغات و احــداث بوســتان هاي عمومي 
طرح هاي جداگانه اي دارد كه درخت كاري در ســطح شهر جزو 
سرانه فضاي سبز مي شود. مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضاي 
سبز شهر تهران در این رابطه مي گوید: »سال گذشته 1290هكتار 
جنگل كاري در قالب طرح كمربند ســبز در 15اســفندماه98 
از ســوي رئيس جمهوري افتتاح شــد اما طرح كمربند ســبز 
پایتخت جزو سرانه فضاي سبز شــهر تهران محسوب نمي شود. 
2هزارو262بوستان در سطح شهر وجود دارد و با اقدامات انجام 
شده سرانه فضاي سبز پایتخت كه در قبل از انقالب زیر یك متر 
بود امروز به 16.25مترمربع افزایش یافته و این در حالي است كه 
براي هر هزار هكتار ایجاد فضاي سبز ساالنه بين 25 تا 30ميليارد 
تومان توســط شــهرداري تهران هزینه مي شــود. اگرچه باید 

50درصد این هزینه ها از سوي دولت انجام شود.« 
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 شــهرهاي بزرگ جهان هوشــمند 
شــده اند یا در مسير هوشمندسازي پسماند

قرار گرفته اند، اتفاقي كه در شــهر 
تهران هم با شعار »تهران هوشمند« در دستور كار 
قرار دارد. داشتن شهري هوشمند از تمامي جهات 
زمان بر است، اما شــهرداري تهران در حوزه هاي 
مختلف در اندیشه فراهم كردن شهر براي هوشمند 
شدن است. این هوشمندسازي در مدیریت پسماند 
نيز ظرفيت باالیي دارد و فعاليت هایي در این زمينه 
انجام مي شود. طوري كه هوشمندسازي در بحث 
مدیریت پسماند شهرداري تهران به مرحله افتتاح 

مركــز مانيتورینگ رســيده اســت. برنامه هاي 
هوشمندسازي در زمينه مدیریت پسماند و اجراي 
طرح كاپ، سازمان مدیریت پسماند شهر تهران را 
بر آن داشت كه مركز مانيتورینگ مدیریت پسماند 
را در دستور كار قرار دهند. به گزارش همشهري، 
صدرالدین عليپور، مدیرعامل ســازمان پسماند با 
اشاره به ضرورت راه اندازي مركز مانيتورینگ گفت: 
»براي مدیریت هر چه بهتر پسماند در تهران، انجام 
برنامه هاي هوشمندســازي در زمينــه مدیریت 
پســماند و در نهایت اجراي موفق طــرح كاپ، از 
حدود 8 ماه گذشــته موضــوع راه انــدازي مركز 

مانيتورینگ مدیریت پسماند را در دستور كار قرار 
دادیم.

 از آنجا كه سازمان پسماند در حوزه هاي مختلف 
چون جمع آوري زباله، انتقال آنها به ایستگاه هاي 
مياني، دفــع و دفــن زبالــه به ویــژه زباله هاي 
بيمارســتاني و ساختماني در ســایت هاي مجزا، 
فعاليت كارخانه زباله سوز و نحوه رفت و روب شهر 
مســئوليت اصلي را برعهده دارد، تصميم گرفتيم 
تا با راه انــدازي مركز مانيتورینگ در ســاختمان 
اصلي سازمان مدیریت پسماند به طور شبانه روزي 
تمامي موضوعات را درنظر بگيریم. ازجمله اینكه 
بتوانيم تعــداد كارگران مســتقر در نواحي، نحوه 
فعاليــت خودروهاي ســازمان، چگونگي فعاليت 
ایستگاه هاي مياني، ســایت هاي دفع و دفن زباله، 
وضعيت كوره هاي مجتمع زباله سوز و نحوه توزین 

پسماندها در مراكز را به طور آنالین رصد كنيم.« 

حناچي: برنامه مفصلي براي 1400 داريم
پنجمين ســري از پروژه هاي شــهرداري منطقه2 با اعتبــاري در حدود 
35ميليارد تومان عصردیروز)شنبه( گشایش یافت. به گفته شهردار منطقه2 
تا 3 ماه آینده سري ششم پروژه ها نيز به بهره برداري مي رسد. رسول كشت پور در آیين بهره برداري 
از پروژه هاي شهري این منطقه، گفت: »تالش كردیم پروژه  هاي نيمه كاره را تكميل و پروژه هاي 
جدیدي را آغاز كنيم تا با افزایش درآمدها و كاهش هزینه ها رضایت شهروندان فراهم شود. ضمن 

اینكه براي 3 ماه آینده نيز پروژه هاي جدیدي براي افتتاح و بهره برداري آماده مي شود.« 
در این مراسم، حميد چوبينه، مدیرعامل شركت شهر سالم شهرداري تهران هم با اشاره به گشایش 
مركز جامع ســالمت روان در این منطقه، گفت: »براي 19مركز درماني تهران تالش شده موضوع 

سالمت روان در یك قالب منظم، منسجم و با بنيه افراد صاحب نظر پياده شود.«
ســينماي اختصاصي كودك، مركز جامع سالمت روان، ســاخت فضاهاي تفریحي در پل معلق 
آسمان، ســاخت نيروگاه كوچك  مقياس در بوســتان نهج البالغه، نصب المان نوري نيلوفري در 
ميدان صنعت، راه اندازي مركز آموزش هاي مهارت ارتباطي مؤثر به كودكان )فر آموز(، راه اندازي 
ساختمان سمن ســرا، تعریض خيابان ذوالفقاري، مناسب ســازي  معابر و بوستان ها و راه اندازي 
مركز نوآوري و فناوري شهر هوشمند )پارادایس هاب( از طرح هایي بود كه دیروز در منطقه2 به  

بهره برداري رسيد.

اتوبوسهايخاصآرمداربرايدانشآموزان

همزمان بــا آغاز ســال جديد تحصيلي شــهرداري 
تهران اقدامات الزم را براي آمادگي شــهر، تسهيل در 
رفت وآمدها و... با درنظر گرفتن بحران كرونا شــروع 
كرد. پيروز حناچي، شهردار تهران در اين رابطه گفت: 
»ســرويس هاي خاصي براي خدمــات دانش آموزان 
تأييد صالحيت شــده اند و اتوبوس هاي خاص آرم دار 
دانش آموزان را جابه  جــا خواهند كــرد.« به گزارش 
همشهري، مديرعامل شــركت واحد اتوبوسراني نيز از 
آمادگي ناوگان اتوبوســراني پايتخت براي سال جديد 
تحصيلي و شروع به كار مدارس خبر داد. محمود ترفع 
درباره تمهيدات شــركت واحد اتوبوسراني در هنگام 
بازگشــايي مدارس گفت: »با وجود اعــالم ديرهنگام 
بازگشايي حضوري مدارس، هماهنگي هاي الزم از قبل 
براي بازگشايي مدارس ازجمله آغاز به كار اتوبوس هاي 
خطوط مدرسه در ۲۲منطقه تهران به عمل آمده است.« 
او در مورد چگونگي فعاليت اتوبوس هاي خطوط مدرسه 
ادامه داد: »مسيرهايي كه بيشترين مدارس در آنها قرار 
دارند، از قبل شناسايي شده اند و اتوبوس هاي سرويس 
مدارس با تابلوهاي مشــخص و در ســاعات معين كه 
زمان رفت وآمد دانش آموزان به مدارس اســت، در اين 
خطوط خاص فعاليت كرده و بــه جابه جايي اين عزيزان 

مي پردازند.« ترفع با اشاره به اينکه ناوگان اتوبوسراني، 
شب گذشــته به طور كامل ضد عفوني شده تا از روز اول 
مدرسه دانش آموزان عزيز را با ايمني و سالمت بيشتر 
جابه جا كند، تأكيد كــرد: »البته اتوبوس ها در طول روز 
و در ابتدا و انتهاي خطوط نيز با استفاده از دستگاه هاي 
مه پاش )فوگر( ضد عفوني مي شــوند، هرچند رعايت 
نکات بهداشتي به ويژه اســتفاده از ماسك هنگام سوار 
شــدن به اتوبوس، موضوع مهمي است كه بايد از سوي 
دانش آموزان و والدين آنها مورد توجه ويژه قرار گيرد.« 
او با تأكيد بر اينکه از قبــل برنامه ريزي هاي الزم براي 

بازگشايي مدارس حتي به صورت حضوري به عمل آمده 
بود، گفت: »استقرار عوامل نظارتي در مکان هاي پرمسافر 
و گلوگاه هاي شبکه اتوبوسراني تشديد شده و عالوه بر 
آن، واحد امداد خودرو براي رفع فوري عيب اتوبوس هاي 

داراي نقص فني در شبکه معابر تقويت مي شوند.« 
شــهرداري منطقه19 نيــز از توزيع ماســك و مواد 
ضدعفوني كننــده به دانش آموزان خبر داد. محســن 
فريدي، معاون اجتماعي و فرهنگي منطقه در اين رابطه 
گفت: »بــراي رعايت پروتکل هاي بهداشــتي در بين 
دانش آموزان 1۲هزار ماسك و 3هزار ژل ضدعفوني كننده 
در 86مدرسه ابتدايي محدوده اين منطقه توزيع شده 
اســت همچنين محوطه تمامي كالس هــاي مدارس 
ابتدايي و سرويس هاي بهداشتي آنها قبل از بازگشايي 
شست وشو و ضدعفوني شد.« همچنين عالوه بر اصالح 
۲5بلوك عابرپيــاده، 5چراغ چشــمك زن به منظور 
ايمن ســازي  تردد دانش آموزان در معابــر نزديك به 
مدارس نصب شده است. تأمين روشنايي و رفع نواقص 
سرپناه هاي ايستگاه اتوبوس در محدوده اطراف مدارس و 
رفع نواقص سرويس هاي بهداشتي و روشنايي پايانه هاي 
سروري، شاهد و آزادگان از ديگر اقدامات ترافيکي به 

مناسبت بازگشايي مدارس است.

هوشمندسازي با افتتاح مركز مانيتورينگ 
مديريت پسماند 

   كلنگ زني سومین كارخانه استحصال شن و ماسه
بهره برداري از 5 دســتگاه RVM و كلنگ زني كارخانه 
استحصال شن و ماسه، روز دوشنبه با حضور اعضاي شوراي 
شهر، معاون خدمات شهري شهرداري تهران و تعدادي از 
مديران شهري به صورت آنالين برگزار مي شود. عليپور در 
اين رابطه گفت: »با وجود تمامي محدوديت هاي مالي، به 
تازگي توانستيم 5 دستگاه RVM )دستگاه خوددريافت 
پسماند خشــك( را خريداري و در ميادين ميوه و تره بار 
درياچه شــهداي خليج فارس، شــهيد لواساني، سردار 
جنگل، صادقيه و ولنجك نصب كنيم. شــهروندان نيز از 
همين هفته با تحويل پسماندهاي خشك خود مانند شيشه 
و پالستيك به اين دستگاه و دريافت قبض، امکان خريد 
به اندازه ارزش ريالي تعيين شده در قبض را در همان بازار 
ميوه و تره بار خواهند داشت.«  او همچنين سومين پروژه 
پسماندي شــهرداري تهران را اجراي مراسم كلنگ زني 
سومين كارخانه بازيافت نخاله هاي ساختماني عنوان كرد 
و ادامه داد: »از آنجا كه دفن اين نوع پســماند آسيب هاي 
فراواني به طبيعت مي زند، تالش مي كنيم تا با راه اندازي 

كارخانه بازيافت نخاله هاي ساختماني تا پايان سال، نه تنها 
از ميزان نخاله هاي دفن شده بکاهيم، بلکه بتوانيم به آمار 
توليد روزانه 11 هزار تن شن و ماسه از اين نخاله ها دست پيدا 
كنيم.« درباره اين موضوع، معاون پسماندهاي ساختماني و 
عمراني سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران جزئيات 
بيشــتري ارائه كرد و گفت كه در روزهاي آينده كلنگ 
سومين كارخانه بازيافت نخاله هاي ساختماني در محدوده 
مجتمع پردازش و دفع آبعلي بــه زمين مي خورد. مهدي 
احمد مهرابي گفت: »روزانه بين 33 تا 35 هزار تن نخاله 
ســاختماني در تهران توليد مي شود كه براي كاهش دفن 
آنها، شهرداري تهران از سال هاي گذشته دو كارخانه هر 
يك به ظرفيت 3 هزار و 300 تن را در محدوده انتهاي اتوبان 
شهيد ياسيني راه اندازي كرده است.« او با بيان اينکه روزانه 
۲0 تا ۲1 هزار تن نخاله ساختماني به مجتمع آبعلي منتقل 
مي شود كه از اين ميزان 6 هزار و 600 تن وارد كارخانه هاي 
بازيافت مي شوند، ادامه داد: »85 درصد از نخاله ورودي به 

دانه بندي هاي مختلف شن و ماسه تبديل مي شود.« 

ادامه از 
صفحه اول

فيلم مراسم 
ديروز  را با 

اسکن اين كد 
ببينيد

ميزانتوسعهكمربندسبزدرسالهاياخير
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پرداخــت وام كمك ودیعــه مســكن به 
مستأجراني كه واجد شرایط مصوبه ستاد مسكن

مقابله با كرونا هستند، در دستور كار بانك 
مركزي قرار گرفتــه و عمال با ابالغ دســتورالعمل هاي 
مربوطه به بانك ها، وارد فاز اجرایي شده است. در این ميان 
وزارت راه و شهرسازي پس از پایش اطالعات ارسالي از 
سوي متقاضيان دریافت تسهيالت كمك ودیعه مسكن، 
در حال معرفي گروهي مستأجران به شبكه بانكي است تا 
اهــداف غایي این مصوبــه حمایتي، یعنــي حمایت از 
مستأجران آســيب پذیر در دوره كرونا و نابساماني بازار 
مسكن محقق شود، اما بررسي ها نشان مي دهد فعال این 
تسهيالت در بوروكراسي بانكي به بن بست رسيده و عمال 
نه بانك و نه مســتأجر قادر به رفع مشكالت ایجاد شده 

نيست.
به گزارش همشهري، اوایل تيرماه بود كه ستاد مقابله با 
كرونا مصوبه پرداخت 20هزار ميليارد تومان تسهيالت 
كمك ودیعه مسكن به مستأجران واجد شرایط در مناطق 
شهري را ابالغ كرد؛ تســهيالتي كه شرایط تضمين آن 
به شدت تسهيل شده بود و حتي شــروطي مانند شرط 
نداشتن چك برگشتي نيز از قواعد تضمين این تسهيالت 
حذف شــد؛ چراكه هدف اصل این وام حمایتي، كمك 
سریع به مســتأجراني بود كه حتي معيشت آنها نيز در 
دوره كرونا تهدید شده بود. در ادامه با وجود اینكه بانك 
مركزي دستورالعمل هاي موردنياز براي نحوه پرداخت 
تسهيالت كرونایي به خصوص وام كمك ودیعه مسكن را به 
شبكه بانكي ابالغ كرد، مشكالتي در این مسير ایجاد شد 
كه همچنان مانع از رسيدن حمایت هاي دولتي به دست 

مستأجران شده است.

جزئيات كمك وديعه مسكن
این تسهيالت در سقف هاي 50ميليون تومان در شهر 
تهران، 30ميليون تومان در كالنشــهرها و 15ميليون 
تومان براي سایر شهرها در 2 سناریو به تصویب ستاد 
مقابله با كرونا رسيد. در ســناریوي اول، تسهيالت با 
نرخ ســود 13درصد و بازپرداخت یكساله به مستأجر 
متقاضي پرداخت مي شــود و او باید ســود و كارمزد 
ماهانه تســهيالت را به بانك بپــردازد و در آخر دوره 
اصل تســهيالت را نيــز برگرداند. در ســناریوي دوم 
این تســهيالت با نرخ ســود 12درصد و بازپرداخت 
36ماهه به متقاضي پرداخت مي شــود و مستأجر باید 
در 36قسط، اصل و سود تسهيالت را تسویه كند. بنابر 

شــرایط اضطراري كرونا و مصادف شــدن آن با تشنج 
بازار مسكن، ستاد مقابله با كرونا تصميم گرفت شيوه 
پرداخت این وام را تا حد ممكن تســهيل كند و ضمن 
حذف شرط نداشتن چك برگشتي، حتي به وثيقه شدن 
سهام عدالت، ارائه گواهي كسر اقساط، گواهي استفاده 
از مســتمري نهادهاي حمایتي و حتي چك و سفته 
نيز رضایت دهد؛ چيزي كه در نظام بانكي به هيچ وجه 
پذیرفتني نبود، بر همين اســاس بانــك مركزي طي 
بخشنامه اي بانك ها را ملزم به رعایت این مصوبه كرد 
و چراغ سبز عبور از ســختگيري هاي معمول را نشان 
داد. در ادامه وزارت راه و شهرســازي، ثبت نام اوليه از 
متقاضيان را از تاریخ ۴ تا 9 مرداد آغــاز كرد و پس از 
سنجش اطالعات، به صورت گروهي از متقاضيان واجد 
شرایط دعوت كرد با مراجعه به سامانه اقدام ملي نسبت 

به تكميل اطالعات و تعيين بانك اقدام كنند.

تضمين مورد نياز وام وديعه
ضمانت بانكي الزم براي دریافت تسهيالت كمك ودیعه 
مسكن شامل گواهي كســر حقوقي، گواهي استفاده از 
مستمري نهادهاي حمایتي، سهام عدالت و در غير این 
صورت چك و سفته اعالم شده و متقاضيان دریافت این 
تسهيالت باید حداقل یك فقره از این موارد ذكر شده را 
دارا باشند، اما اگر هيچ یك از موارد فوق شامل گواهي هاي 
كسر از حقوق، مستمري بگيري یا سهام عدالت نداشته 
باشند، درخصوص تســهيالت 30 و 50 ميليون توماني 
باید یك ضامن اعالم كنند و براي تسهيالت 15 ميليون 
توماني نيازي به ضامن نيست و با چك و سفته مي توانند 
این تســهيالت را دریافت كنند.بانك هــا نيز موظف به 
مطالبه ضمانت این تسهيالت صرفا براساس اعالم ستاد 
ملي كرونا هســتند و نباید بيش از آنچه این ستاد اعالم 

كرده، مطالبه ضمانت كنند.

مقاومت در خاكريز بانك ها
فعال آمار مشــخصي از تعداد مستأجراني كه توانسته اند 
مراحل تضمين وام ودیعه مســكن را طي كــرده و این 
تسهيالت را دریافت كنند، منتشر نشــده اما آمارهاي 
مقدماتي وزارت راه در روزهاي نخست معرفي متقاضيان 
به بانك ها چندان اميدواركننده نبود. اقبال شاكري، عضو 
كميسيون عمران مجلس چندي پيش ناكامي مستأجران 
براي دریافت این وام را متوجه عملكرد بانك ها دانسته و 
گفته بود: مستأجران زمان زیادي براي حل مشكالت مالي 

خود ندارند اما اظهارات مسئوالن وزارت راه نشان مي دهد 
در قبال معرفي 700هزار نفــر متقاضي به بانك ها، فقط 
13۴فقره وام پرداخت شده است كه با اهداف مصوبه ستاد 
مقابله با كرونا مناسبتي ندارد. به عقيده شاكري، كندي 
در پرداخت وام ودیعه مسكن به مستأجران نشان مي دهد 
مشكلي در این مســير روي داده كه بانك مركزي براي 
حل آن تالش كند و درصورت لزوم قوه قضایيه وارد عمل 
شود. طبق اظهارات این عضو كميسيون عمران مجلس، 
بررسي ها نشــان مي دهد وزارت راه و شهرسازي ليست 
مستأجران واجد شرایط را ارائه داد و مشكل اساسي در 
پروسه پرداخت، بانك ها هستند كه مقاومت مي كنند و 

مردم را به دردسر انداخته اند.

قراردادهاي موقت مشكل ساز شد
پيگيري همشهري از برخي شــعب بانك هاي عامل در 
پرداخت تسهيالت ودیعه مسكن نشان مي دهد باوجود 
پایبندي این بانك هــا به آیين نامه هــاي بانك مركزي 
همچنان نقاط مبهمي در پرداخت ودیعه مسكن وجود 
دارد كه بدون رفع آنها نمي توان اميدي به گره گشــایي 
از مشــكل مســتأجران داشــت. رئيس یكي از شعب 
بزرگ ترین بانك دولتي به همشهري مي گوید: این شعبه 
در شهر تهران مكلف به پرداخت وام 50ميليون توماني 
ودیعه مسكن بوده و حاضر است طبق مصوبه ستاد مقابله 
با كرونا و بانك مركزي اقدام كند، اما وقتي یك متقاضي، 
به واســطه قرارداد موقت با كارفرما، گواهي كسر اقساط 
5ميليون توماني ارائه دهد، عمال بانك قادر نيست كاري 
انجام دهد. به گفته او، بخش عمده مســتأجران از اقشار 
ضعيف و خانوارهاي كارگري هستند كه عمدتا یا قرارداد 
كار ندارند یا قرارداد كوتاه مدت یكساله دارند و كارفرما 
در ازاي مطالبات كارگر بابت عيدي و ســنوات یكساله 
گواهي كسر اقساط صادر مي كند كه عمال به كار تضمين 

وام نمي خورد.

تضمين 50درصدي سهام عدالت
طبق مصوبه ستاد مقابله با كرونا، مستأجران مي توانند 
با وثيقه كردن ســهام عدالت خود، وام ودیعه مســكن را 
دریافت كنند، این در حالي اســت كه در شعب یكي از 
بانك هاي مشمول اصل ۴۴، تضمين سهام عدالت براي 
پرداخت وام ودیعه موردقبول اســت اما سقف ضمانت، 
معادل 50درصد ارزش روز ســهام عدالت افراد محاسبه 
مي شود كه قادر نيست وام ودیعه را پوشش دهد. معاون 
یكي از شعب این بانك در خيابان طالقاني تهران مي گوید، 
ارزش روز سبد سهام عدالت اغلب متقاضيان معادل 15تا 
18ميليون تومان است و در مواردي به 35ميليون تومان 
نيز مي رســد اما طبق ضوابط بانك هــا نهایتا مي توانند 
50درصــد از ارزش روز این ســهام را به عنــوان وثيقه 
بپذیرند كه این ميزان فقط براي ضمانت 15تا 20درصد 
تســهيالت مصوب كفایت مي كند. او با اشاره به اینكه از 
مجموع 10پرونده ارجاع شــده به این شعبه، هيچ كدام 
حائز دریافت وام شناخته نشده اند، به متقاضيان دریافت 
وام ودیعه مسكن پيشنهاد مي كند با معرفي یك كارمند 
داراي گواهي كسر اقساط باالي 50ميليون تومان نسبت 

به دریافت این وام اقدام كنند.

آمار مي گوید: اعتماد بازار 
به پــاس شــدن چك ها بازار پول

بهتــر شــده و نســبت 
چك هــاي برگشــتي بــه كل تعداد 
چك هاي رد و بدل شــده در شــبكه 
بانكي در تيرماه امســال پس از 5 ماه 
دوباره تك رقمي شــده و بــه كمتر از 
10درصد رســيده اســت. به گزارش 
همشهري، آخرین بار نسبت چك هاي 
برگشتي به كل چك هاي مبادله شده 
در بين بانك ها در بهمن ماه امسال در 
محدوده كمتر از 10درصد قرار داشت 
و پس از شيوع ویروس كرونا و اختالل 
در كســب و كارها این نسبت به حتي 
20درصد هم رسيد، اما حاال خبر خوب 
اینكه دســت كم 90درصد از چك ها 

پاس مي شود.
بانك مركزي مي گویــد: در فروردین 
امسال 18.3درصد از تعداد چك ها و 
20درصد از آنها از منظر ارزش ریالي 
برگشــت خورده، اما در تيرماه امسال 
تنها 9.6درصد چك ها از حيث تعداد 
و 9.5درصــد از حيــث ارزش ریالي 

برگشت خورده است.
براســاس آخرین آمارها كــه دیروز 
منتشر شد، بالغ بر 87۴هزار فقره چك 
به ارزشي حدود 195هزار ميليارد ریال 
در تيرماه1399 در كل كشور برگشت 
داده شده اســت كه نسبت به ماه قبل 
از نظــر تعداد 0.8درصــد كاهش و از 
نظر مبلـــغ ۴.9درصد افزایش نشان 

مي دهد.
البته در نخســتين ماه تابستان امسال 

بيش از 9ميليون  و100هزار فقره چك 
به ارزشــي حدود 205۴هزار ميليارد 
ریال در كل كشور مبادله شده كه نسبت 
به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتيب 
15.۴درصد و 33درصد افزایش نشان 
مي دهد. در این مــدت 50.2درصد از 
تعداد چك هاي مبادله اي كل كشــور 
در بيــن 3 اســتان تهــران، اصفهان 
و خراســان رضوي رد و بدل شــده كه 
به ترتيب با 32.2درصد، 10.۴درصد و 
7.6درصد بيشترین سهم را در مقایسه 
با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنين 
63.9درصد از ارزش چك هاي مبادله 
شده در 3استان تهران )51.8درصد(، 
اصفهان )6.1درصد( و خراسان رضوي 

)6درصد( بوده است.

رتبه بندي استان ها
در تيرماه امســال در اســتان تهران 
بيــش از 25۴هــزار فقــره چك به 
ارزشــي بالغ بر 83هزار ميليارد ریال 
برگشــت داده شــد كه از نظر تعداد 
8.7درصد و از نظــر ارزش 7.8درصد 
از كل چك هاي مبادله اي برگشــت 
داده شده و در بين ســایر استان ها، 
بيشــترین نســبت تعداد چك هاي 
برگشــتي به كل چك هاي مبادله اي 
به ترتيب به اســتان هاي كهگيلویه و 
بویراحمـد )16.9درصد(، كردستان 
)1۴درصــد( و چهارمحال وبختياري 
)13.7درصــد( اختصاص داشــته و 
استان هاي گيالن )6.8درصد(، البرز 
)8درصد( و مازندران و یزد )هركدام 

8.7درصد( از كل چك هاي رد و بدل 
شده برگشت خورده كمترین ميزان 
چك هاي برگشتي را به خود اختصاص 
داده اند. از منظر ارزش ریالي چك هاي 
برگشــتي اســتان هاي خراســان 

جنـــوبي، ایالم و كرمــان ركورددار 
بيشــترین چك برگشــتي بوده اند و 
3استان گيالن، البرز و خوزستان در 
پایين تریــن رتبه جــدول چك هاي 

برگشتي جاي گرفته اند. 

كاسه داغ تر از آش
در شعب يكي از بانك هاي خصوصي نيز كه به عنوان بانك عامل پرداخت وديعه مسكن معرفي شده، تشكيل 
پرونده براي متقاضيان در حال انجام است كه به گفته رئيس شعبه، بسياري از متقاضيان معرفي شده به بانك، 
نقايصي در مدارك خود دارند كه پرداخت تسهيالت به آنها را غيرممكن مي كند. او مي گويد: تاريخ ثبت برخي 
قراردادهاي اجاره كه براي درج در پرونده ارائه شده، قبل از اول فروردين99 است و دايره اعتبارات بانك آن 
را قابل قبول نمي داند، ضمن اينكه در برخي قراردادها نيز متراژ بناي استيجاري باالتر از 75متر مدنظر ستاد 
مقابله با كرونا درج شده كه اين مورد نيز قابل قبول نيست. به گفته اين مسئول بانكي، آيين نامه اي براي نحوه 
تشكيل پرونده وام وديعه مسكن ابالغ نشده اما اين بانك براي جلوگيري از بروز مشكالت احتمالي، اصرار دارد 
حتي افرادي كه از سوي وزارت راه حائز شــرايط دريافت وام شناخته شده اند نيز همه مدارك مثبت را بدون 

كم وكاست ارائه دهند!

ث
مك

   سهم استان ها از چك برگشتي
به گزارش همشهري، از كل تعداد چك هاي برگشــت خورده در تيرماه امسال، سهم استان 
تهران 29.1درصد، اصفهان 11درصد، خراسان رضوي 8.1درصد، آذربايجان شرقي 7.3درصد 
برآورد شده و به اين ترتيب 55.5درصد از تعداد چك هاي برگشت خورده مربوط به استان هاي 
يادشده بوده است. همچنين از كل چك هاي پاس نشده در  ماه نخست تابستان امسال از حيث 
ارزش ريالي، 42.7درصد به اســتان تهران، 7.6درصد اصفهان، 6.5درصد خراسان رضوي، 
5.8درصد مازندران اختصاص داشته كه در مجموع 62.6درصد از كل ارزش چك هاي برگشتي 

را شامل مي شود.

مستأجران كرونازده دست خالي ماندند

 كمك وديعه مسكن در بن بست بانك ها

بهبود شاخص اعتماد بازار در ایران

درصد چك های برگشتي تك رقمي شد

براساس دستورالعمل هاي ستاد مقابله با كرونا، كمك ودیعه مسكن باید به آساني به مستأجران 
كرونا زده پرداخت شود، اما قواعد بانكي مانع این امر است

 نرخ تــورم توليد در بخش 
صنعت ایران در بهار امسال كالن

روند نزولــي را تجربه كرده 
است؛ به گونه اي كه با وجود باال رفتن نرخ 
ارز، ميانگين شاخص بهاي توليد صنعتي از 
۴1.8درصــد در چهار فصــل منتهي به 
زمستان سال گذشته با 18درصد كاهش به 
23.8درصد در بهار امســال رسيده و نرخ 
تورم نقطه به نقطه توليد صنعتي كشور از 
13.2درصــد در بهار پارســال بــا افتي 
5.5درصدي به 7.8درصد در بهار امسال 
كاهش یافته كه نشان مي دهد هزینه توليد 
كاالهاي صنعتي در ایران رو به نزول است. با 
این تفاوت كه نرخ تورم فصلي توليد صنعتي 
در بهار امسال نســبت به زمستان پارسال 
رشــدي 6.3درصدي را تجربه كــرده و از 
1.8درصد در زمستان پارسال به 8.1درصد 

در بهار امسال رسيده است.
به گزارش همشهري، روند شاخص قيمت 
توليدكننده محصوالت صنعتي در ایران 
از فروردین ســال96از دامنــه نزدیك به 
10درصد خارج شــد و در بهار سال98به 
اوج خود رسيد و در چهار فصل متوالي یعني 
تابستان، پایيز و زمســتان سال گذشته و 
بهار امســال روندي كاهشي داشته است. 
مركز آمار ایــران در تازه ترین برآورد خود 

به این نتيجه رســيده اســت كه در ميان 
بخش هاي مختلف صنعتي، كمترین تورم 
فصلي مربوط به رشته فعاليت هاي صنایع 
زغال سنگ و پاالیشــگاه هاي نفت )منفي 
1.8درصد( و صنایع محصوالت شيميایي 
)2.8درصد( و بيشترین آن به ترتيب مربوط 
به توليد ماشــين آالت اداري و محاسباتي 
)38درصد(، توليد سایر وسایل حمل ونقل 
)3۴درصــد( و توليد كاغــذ و محصوالت 
كاغذي )23درصد( به ثبت رســيده است. 
این گزارش نشان مي دهد كه در بهار امسال 
تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش 
صنعت نسبت به فصل قبل )تورم فصلي( در 
فصل بهار1399 به 8.1درصد رسيد كه در 
مقایسه با زمستان پارسال، 6.3واحد درصد 
افزایش داشته است. این در حالي است كه 
نرخ تورم توليدكننده بخش صنعت در بهار 
امسال نسبت به بهار سال قبل با كاهشي 
5.5درصدي بــه 7.8درصد رســيده كه 
كمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به توليد 
زغال سنگ و پاالیشگاه هاي نفت به ميزان 
منفي 21.8درصد و باالترین نرخ تورم نقطه 

به نقطه هم مربوط به توليد ماشين آالت 
اداري و محاسباتي با رشد 89.7درصدي 
بوده اســت. مركز آمار ایــران مي گوید: 
كمترین تورم ساالنه به توليد زغال سنگ 
و پاالیشگاه هاي نفت به ميزان ۴.2درصد 
و بيشترین آن به توليد ماشين آالت اداري 
و محاسباتي به ميزان 112درصد، انتشار، 
چاپ و تكثير رســانه هاي ضبط شــده به 
ميزان 69.2درصد و توليد وســایل نقليه 
موتوري، تریلر و نيــم تریلر اندكي بيش از 

62درصد اختصاص داشته است.

روي ديگر نبض صنعت ايران
به گزارش همشهري، در حالي مركز آمار 
ایران از روند كاهنــده قيمت توليدكننده 
صنعتي در ایران طي فصل بهار امســال 
خبر مي دهد كه براســاس شاخص قدرت 
مدیران خریــد در خرداد امســال، اكثر 
بنگاه هاي اقتصادي موجــودي مواداوليه، 
ميزان اســتخدام و به كارگيــري نيروي 
انساني، ميزان سفارش هاي جدید مشتریان 
را كمتر از مقدار آن در اردیبهشت ماه ارزیابي 

كرده اند. به گفته فعاالن اقتصادي، شاخص 
قيمت خرید مواداوليه در حال ركوردشكني 
اســت كه دليل اصلي آن نوسانات شدید 
قيمت ها و افزایش نــرخ ارز بوده كه منجر 
به افزایش قيمت محصوالت توليد شده در 
ماه هاي آتي خواهد شد. نتایج نظرسنجي از 
بنگاه هاي اقتصادي كشور حاكي از آن است 
كه از نگاه فعاالن اقتصادي، بيشتر از آنكه 
پيامدهاي ناشــي از كووید-19 بر اقتصاد 
ایران تأثيرگذار باشــد، مشــكالت ناشي 
از تحریم ها، سياســتگذاري هاي مقطعي 
)به خصــوص سياســت هاي ارزي و ثبت 
سفارش ها(، ضعف در اجراي قوانين موجود 
و نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش قيمت ها، 
اثرات زیان بارتري را براي فعاالن اقتصادي 
به بار آورده است. البته در خردادماه1399 
شــاخص مدیران خرید در  بخش صنعت 
نيز به 56.8واحد رســيده است كه نشان 
مي دهد با كمتر شدن محدودیت هاي ناشي 
از ویروس كووید-19 در خردادماه و ادامه 
فعاليت ها در بخش صنعت، وضعيت شاخص 
به روند قبل از شيوع ویروس در بهمن ماه 
برگشته است؛ اما شرایط كنوني هم به دليل 
كمبود مواداوليه، نوسان قيمت ها و تقاضاي 
ضعيف از سوي مشتریان، مستعد بازگشت 

به شرایط ركود است.

با وجود افزایش نرخ ارز رخ داد
تورم پيش نگر كاالهاي صنعتي در مسير كاهش

به دنبال آغاز حمایت هاي جدید از بازار سهام، دیروز شاخص كل بورس تهران با 
10هزار واحد رشد مواجه شد، انتظار مي رود با تداوم سياست هاي حمایتي به تدریج 
از حجم عرضه ها و فشار فروش در بازار سهام كاسته شود.  به گزارش همشهري، 
به دنبال نشست روز پنجشنبه سازمان بورس با سهامداران حقوقي بزرگ براي 
حمایت از بازار سرمایه از دیروز سهامداران حقوقي با توان بيشتري وارد بازار سهام 
شدند. با حمایت سهامداران حقوقي شاخص كل بورس تهران 10هزار واحد رشد 
كرد. البته حمایت سهامداران حقوقي فقط محدود به دیروز نبود.   این حمایت ها 
از سوم شهریور آغاز شــده بود، اما به دليل اینكه توان اجرایي سهامداران حقوقي 
متناسب با عمق بازار نبود، تصميم گرفته شد تا منابع مالي بيشتري به بازار تزریق 
شود. به گفته رئيس سازمان بورس، سهامداران حقوقي هفته قبل تالش كردند تا 
از سهام خود حمایت كنند، اما با توجه به بزرگ شدن بازار، گاهي نياز به حمایت 
چندین سهام دار و بازارگردان است. اطالعات منتشر شده نشان مي دهد سهامداران 
حقوقي فقط در هفته گذشته و در جریان 3 روز بيش از 2هزار ميليارد پول براي 
حمایت به بازار تزریق كرده اند. بررسي تغيير مالكيت ها نشان مي دهد هفته گذشته 
2هزارو95ميليارد تومان نقدینگي در مسير پرتفوي سهامداران حقيقي به حقوقي 
جابه جا شده است. با این حال با توجه به باال بدون ميزان عرضه ها این حمایت ها 

چندان نتوانست مانع از نزول شاخص هاي بورس شــود. از دیروز با حمایت هاي 
جدید منابع بيشتري به بازار تزریق شــد، مضاف بر اینكه بانك مركزي هم براي 
حمایت شركت هاي تابعه بانك ها از بازار سرمایه چراغ سبز نشان داده است. محمود 
گودرزي، معاون بورس تهران در این باره گفت: دیروز سهامداران حقوقي ها ورود 
كردند و اجازه ندادند صف فروش باقي بماند و هر حجمي كه در صف فروش بود 
را خریدند. او تصریح كرد: تالش ما به عنوان بورس تهران و سازمان بورس این بود 
كه اجازه ندهيم در نماد هاي تأثيرگذار صف فروش تشكيل شود. دیروز این اتفاق 
افتاد و صف فروش تشكيل نشد. با آغاز این حمایت ها اكنون انتظار مي رود كه ظرف 
روز هاي آینده از حجم عرضه سهام در بورس كاسته شود و رفته رفته تعادل به بازار 
سهام باز گردد. بر همين اساس یك شركت كارگزاري با انتشار یك گزارش تحليلي 
استدالل كرد رفته رفته فشار فروش سهام كمتر خواهد شد و بازار به تعادل خواهد 
رسيد. براساس این گزارش تحليلي سهام پاالیشگاه ها نياز به یك شوك مثبت 
همچون تخفيف خوراك و یا اعالم رسمي افزایش سرمایه  دارند كه البته تاكنون 
به صورت جدي پيگيري نشده است، اما سهام شركت هاي حاضر در گروه فلزات 
اساسي به خصوص شركت هاي توليد كننده فوالد و فلزات رنگين مي توانند رفته رفته 
مورد توجه بازار قرار بگيرند. شــركت هاي توليد كننده مواد معدني نيز از دیگر 

گروه هاي مستعد بازار سهام خواهند بود. در محصوالت شيميایي نيز ظرفيت رشد 
در بسياري از نمادها پس از افت اخير وجود دارد. سهام بانك ها اما وابستگي زیادي 
به نحوه بازگشایي نماد این شركت در بورس دارد. اگر نماد این بانك به نحو مطلوبي 
در بورس باز شود مي تواند براي سهام بانك ها راهگشا باشد. درمورد شركت هاي 
خودرو سازي  نيز باتوجه به افت سنگين قيمت سهام این شركت ها به نظر مي رسد 

فروشندگان رفته رفته از اصرار براي فروش سهام منصرف شوند.

كاهش صف هاي فروش
یك كارشناس بازار سرمایه با بيان اینكه به زودي از حجم صف هاي فروش كاسته 
خواهد شد، گفت: اگر حمایت ها انجام شود، به زودي شاهد كاسته شدن صف فروش 
سهام شاخص ساز و بنيادي كه پس از این افت ها ارزنده هم هستند خواهيم بود و این 
هفته بازار مثبتي خواهيم داشت. حميد ميرمعيني درباره آغاز بازار گرداني سهام از 
دیروز و ورود پرقدرت تر سهامداران حقوقي گفت: پس از نوسان هاي اخير قيمت ها 
به اندازه اي افت پيدا كرده است كه هم براي خریداران جذابيت خرید وجود داشته 
باشد و هم اینكه افراد تمایل كمتري براي فروش سهام با این قيمت ها را دارند و 
اساسا فروشندگان بازار كمتر شده اند. این كارشناس بازار سرمایه گفت: باتوجه به 
دستورالعمل وزارت نفت براي كاهش نرخ خوراك پاالیشگاه ها دیروز ازصف هاي 
فروش سهام شركت هاي بنيادي جمع كاسته شد و رفته رفته بر حجم صف هاي 

خرید اضافه خواهد شد.

 رفع موانع
یك كارشناس دیگر بازار سرمایه اما بازگشت دوباره رونق به بازار سرمایه را منوط 
به تغيير متغير هاي پولي مي داند و معتقد است: برطرف شدن مشكل بازار سهام 
در شرایط كنوني وابسته به بازار پول است و بهتر است، شرایط بنيادي بازار به 
سمتي حركت كند كه خرید ســهام در این قيمت ها براي فعاالن بازار سرمایه، 
صرفه اقتصادي داشته باشد. درحالي كه اكنون شاهد واگرایي بين واقعيت هاي 
اقتصادي و عملكرد بازار سرمایه هستيم. اميرعلي اميرباقري تأكيد كرد: افزایش 
قيمت ارز در بازار مي تواند بسياري از ســهام و صنایع را دوباره ارزشمند كند، 
به گونه اي كه بدون نياز به حمایت حقوقي ها و به صورت خودجوش مي توانند 
به روند صعودي خود بازگردند. این كارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینكه نكته 
مهم دیگر نرخ بازده مورد انتظار بدون ریسك است، گفت: یكي از مهم ترین دالیل 
ورود نقدینگي به بورس و پررنگ شدن نقش بازار سرمایه در اقتصاد، كاهش نرخ 
سود بانكي بود، پيشنهاد مي شــود در چنين وضعيتي نرخ بهره بدون ریسك، 
مدیریت شــود كه در این صورت دوباره بازار سرمایه با جذابيت سرمایه گذاري 

همراه خواهد شد.
او با بيان اینكه به نظر نمي رسد حقوقي ها در سهامي كه قيمت مطلوب در آنها وجود 
ندارد حجم سنگيني از سرمایه خود را درگير كنند، گفت: تجربه نشان داده بازار 
سرمایه زماني در فاز صعودي قرار گرفته كه واقعيات و چشم انداز اقتصادي همگام با 

صعود باشد و صرفا دستور و دخالت به بازار سرمایه جهت نمي دهد.

زمان بازگشت رونق 
مدیرعامل شركت سبدگردان ســرمایه ایرانيان اما زاویه دید دیگري 
در این باره دارد. از نگاه او با پایان شهریور ماه و انتشار گزارش عملكرد 
6ماهه شركت ها، قيمت ها در بورس روند منطقي تري به خود خواهد 
گرفت. مصطفي صفاري در این باره گفــت: به صورت تاریخي پس از 
اتمام دوره برگزاري مجامع و توزیع سود ساالنه شركت ها، در مرداد و 
شهریورماه روند قيمت ها در بازار سرمایه، فرایند نزولي پيدا مي كند؛ 
از این رو وضعيت فعلي قيمت ها در بورس، امري طبيعي و منطبق با 
ذات بازار سرمایه اســت. او افزود: ازاین رو پيش بيني مي شود با اتمام 
6ماهه نخست سال و انتشار گزارش عملكرد شركت ها در شهریورماه، 
سهامداران به نگاه و تحليل دقيق تري از وضعيت شركت ها دست یابند 
و شاهد برگشت صف هاي خرید از اواسط مهرماه یا حتي زودتر از آن 
باشند. او تأكيد كرد:   نســبت قيمت به درآمد P/E بورس 30مرتبه 
است، اما در بازار مســكن این رقم به 60مرتبه رسيده است، ازاین رو 
بازار مسكن، ارز و طال رقيب جدي بازار سرمایه محسوب نمي شوند، و 
پول هایي كه طي این مدت از بورس خارج شده به این بازارها نخواهد 
رفت و مي تــوان گفت كه پول ها از بورس خارج نشــده اســت بلكه 
سرمایه گذاران منتظر هســتند تا در قيمت و در زمان مناسب مجددا 

وارد بازار شوند.

رشد بورس با آغاز حمايت هاي جديد
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 آتش این بار به منطقه كوه سفيد شهرستان ممسني 
ميراث
در مرز ميان لرســتان و فارس به زیر پاي قلعه سپيد طبيعي

تاریخي ممسني افتاد. منطقه كوه سفيد ممسني یكي 
از مناطق تاریخي اســتان فارس اســت كه عالوه بر پوشش گياهي 
مناسب داراي یك قلعه باستاني از دوره ساساني تا دوره اسالمي است. 
اگر در دوره تاریخي این مغول ها بودند كه دژ سپيد را با خاك یكسان 
كردند و سلجوقي ها بار دیگر آن را از نو بنا كردند، حاال آتشي كه از 2 
روز قبل به عرصه هاي طبيعي كوه سپيد ممسني افتاد به تدریج به 

پاي قلعه تاریخي ثبت ملي شده رسيده است.

سوختندژمليممسني
قلعه سپيد ممســني در اســتان فارس 12بهمن ماه سال1381 به 
شماره7216 در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيد. هنوز اما این 
اثر مهم تاریخي شهرستان ممسني تعيين عرصه و حریم نشده است.
دژ سپيد ممسني، بناي كهن اســطوره اي ایران است كه فردوسي 
ابيات متعددي در وصف آن سرود. رستم در شاهنامه، سربازان خود 
را سوار بر گوني هاي نمك به درون این دژ مستحكم اعزام كرد. این 
قلعه براســاس روایات تاریخي حتي توانست از فرمان تخریب قالع 
ایران توسط هالكوخان در امان بماند. تيمور گوركاني عامل انقراض 
سلسله آل مظفر در ایران، ســلطان مبارزالدین محمد، سرسلسله 
آل مظفر را كه به دست فرزندان خود اســير و كور و در همين قلعه 
محبوس شد، از دژ ســپيد رهانيد. اواخر دوره فتحعلي شاه نيز این 
قلعه شاهد اتفاقات نظامي بود. سركشي طوایف لر ممسني در اواخر 
سلطنت فتحعلي شاه قاجار، موجب شد لشكري از آذربایجان مأمور 
سركوب آنها در كوه سفيد شود. دژ سپيد توسط لشكر آذربایجانی ها 
محاصره و تسليم شــد. اما این تســليم یك تراژدي همراه داشت. 
100زن حاضر در قلعه همراه با فرزندانشان براي آنكه اسير لشكریان 
آذربایجان نشــوند خود را از دیوارهاي قلعه به پایين انداختند و از 

بين رفتند.
آتش حاال به جان كوه سفيد افتاده است و دیوارهاي سنگي این دژ 
باستاني را گداخته و تيره كرده است؛ آتشي كه نه از سر كين مغول ها 
كه احتماال تعمدی به جان منطقه افتاد و عرصه وســيعي از پوشش 

گياهي را خاكستر و دژ سپيد را سياه كرد.

جمعبنديخساراتانجامنشدهاست
عصر دیروز هم آتش كوه سفيد مهار نشــد و عليرضا مسعودي جم، 
رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان نورآباد ممسني كه 
در منطقه مهار آتش بود به همشهري گفت: آتش به دژ سپيد رسيد 

و باقيمانده این دژ ثبت ملي شده را هم فرا گرفت.

به گفته مسعودي جم، 3 پرواز بالگرد براي هلي برد نيرو به خط الراس 
كوه سفيد و بر فراز قلعه سپيد ممسني انجام شده بود تا اطفاي حریق 
در منطقه انجام شود. رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري نورآباد 
ممســني با اعالم این مطلب كه بلوط زارهاي واقع در كوه ســفيد 
ممسني در آتش ســوزي 2 روز اخير طعمه حریق شد از گمانه زني 
درخصوص ميزان عرصه هاي طبيعي آتش گرفته خودداري كرد و 
گفت: بيش از 100 داوطلب ، نيروي مردمي و نيروهاي امداد و اعضاي 
یگان حفاظت منابع طبيعي در حال مقابله با گسترش آتش در منطقه 
كوه سفيد ممسني هستند و هنوز جمع بندي كامل از حجم خسارات 
واردشده به این منطقه و ميزان عرصه هاي آتش گرفته صورت نگرفته 
است. عليرضا مســعودي جم تأكيد كرد: در آتش سوزي كوه سفيد 
ممسني، باقيمانده بناي باستاني قلعه سپيد نيز به طور كامل دچار 

حریق شده است.

بالگردآتشنشانهمنيامد
آتش در كوه سفيد ممســني كه از روز جمعه آغاز شــده و تا عصر 
دیروز ادامه داشت هنوز مهار نشــده و به رغم آنكه مسئوالن محلي 
اداره منابع طبيعي و محيط زیست خود نيز به منظور اطفاي حریق 
به منطقه كوه ســفيد رفته بودند، اما بالگردهاي آب پاش با گذشت 
2روز از آتش سوزي گسترده در این منطقه به كوه سفيد اعزام نشده 
بودند و تنها 3پرواز بالگرد براي جابه جایي نيرو به قلعه سپيد بر فراز 
كوه سفيد انجام شد. گزارش ها از تعمدي بودن آتش در منطقه كوه 
سفيد شهرستان ممســني خبر مي دهند. اما هنوز مشخص نيست 
عامل آتش سوزي اخير در این منطقه گردشگران هستند یا شخص و 

گروهي با قصد و نيت قبلي آتش به جان سفيدكوه انداخته اند.
در ماه هاي گذشته آتش سوزي هاي گسترده در عرصه هاي طبيعي 
ایران عمدتا در مناطق زاگرسي كشور در غرب و جنوب غرب كشور 
اتفاق افتاد كه منجر به نابودي هــزاران هكتار از عرصه هاي طبيعي 
كشــور و قلع و قمع ميليون ها بلوط ارزشمند شد. آتش سوزي ها در 
منطقه خائيز كهگيلویه و بویراحمد، در خوزستان و كردستان و در 
آخرین مورد كوه سفيد ممسني توســط عامل انساني ایجاد شد و 

زاگرس را در آتش تعمدي و غيرتعمدي سوزاند.

آتش سوزي در عرصه هاي طبيعي كوه سفيد ممســني بلوط زارهاي زاگرسي را نابود و قلعه 
ساساني دژ سپيد را سياه كرد 

كوه سپيد، سياه شد
محمدباريكاني

خبر نگار
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افقي:
 1- وسایل و شرایط مناسب 
براي انجام كاري- كنایه از 

فقير و بي چيز
2- ميوه جاليزي- پيلوت- 

كفش دوز
3- اصالح خرابي- رودي در 

آلمان- الهه اندیشه و هنر
4- گوشــه ها- دایــره اي 

شكل- حسرت
5- رمــق آخــر- عبادت 
غيرواجــب- زادگــــــاه 

بوعلي سينا
6- شــهر تجاري و صنعتي 
ایالت جورجيــاي آمریكا- 
یك قسمت از صد قسمت 

چيزي- وسط
7- مأمور تقســيم آب- از 
ادوات ورزش بدنسازي - بر 

یكدیگر اثر گذاشتن
8- لفــاف كرم ابریشــم- 

پایتخت لبنان- پزشكان
9- غرور- باتالق- شعور

10- حــرف محرمانــه- 
رفيق- از باشگاه هاي فوتبال 

اسپانيا
11- هيدراته- جرقه آتش- 

رنج بي پایان!
12-  ماه خورشيد!- داستان 

كوتاه- پوشاك پا
13- اتاق ریلي- رها- نوعي 

پارچه نخي
14- نامــه سرگشــاده- 
دردناك- ســندروم نقص 

ایمني اكتسابي
15- از گاز هــاي اصلــي 
تشــكيل دهنده هــوا- از 

زیورآالت خانم ها
  

عمودي:
 1- مأنوس- حق نشــناس- 

با ایمان
2- نــام اصلــي اميركبير، 

صدراعظم نامي ایران
3- نویسنده فرانسوي رمان 
طاعون- خــواب كودكانه- 

رجوع
4- رمانــي نوشــته فهيمه 
رحيمي- شــانه به ســر- 

روشنایي
5- بيــن زنجــان و تبریز- 

اشاره به دور- چهره
از  رقيــق-  غــذاي   -6

مطهرات- ترس و بيم
7- سوغات گجرات- ليگ 

فوتبال اسپانيا- صفت باد
8- توده مردم عادي- قطار- 

نوعي دوخت در خياطي
9- تأكيــد شــده- نجار- 

قابلمه بزرگ
10- ميــوه تازه بــه بازار 

آمده- چپاول- تلخ

11- ضمير جمــع- اجازه- 
سبكي در هنر اروپا

12- پســوند شــباهت- 
خودســتایي- از جنگ هاي 

معروف امام علي)ع(
نوشــيدني  نوعــي   -13
ميــوه اي- خاموش كردن- 

سخنور
14- از مرگ نجات یافتن

15- پوشــش- زینهــار- 
نخستين شهر خشتي جهان
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كالف پيچيده پرونده آق مشهد بزرگ و 
منابع
بزرگ تر مي شــود. پــس از مصاحبه طبيعي

همشهري با حجت االسالم حسينعلي 
خادمي، متولي وقف جنگل آق مشــهد كه نخستين 
مصاحبه رسانه هاي كشور با او بود، این بار گفت وگوي 
همشــهري با نفر دوم پرونده )آقاي قاف(  انجام شده 
اســت كه شــریك متولي وقف جنگل آق مشــهد و 
بهره بردار چوب از این بخش از جنگل هيركاني كشور 
است. »محمد قنبریان آق مشهدي« در این گفت وگو 
اقرار كرده اســت كه درصدد بهره برداري از منابع این 

بخش از جنگل هيركاني است.
مطابق قانون طرح تنفس جنگل، هرگونه بهره برداري از 
جنگل هاي هيركاني از سال95 ممنوع شد و از ابتداي 
ســال جاري حتي بهره برداري  از چوب هاي شكسته و 
درختان افتاده در جنگل هاي شمال نيز ممنوع است. 
اما نفر دوم پرونده كه پيش تر سابقه محكوميت قضایي 
در بهره برداري از جنگل آق مشــهد را داشته، درصدد 

برداشت از منابع طبيعي این منطقه است.
محمد قنبریان آق مشــهدي كه روزنامه همشــهري 
پيش تر او را با عنوان »آقاي قــاف« معرفي كرده بود 
حاال در گفت وگو با همشــهري تصریح كرده است كه 

تاكنون، 2بار درخواست بهره برداري از چوب درختان 
جنگل آق مشــهد را داده اســت كه منابع طبيعي با 
درخواست هاي او موافقت نكرده است. او مي گوید: من 
با آقاي خادمي قرارداد بهره برداري دارم. براي این كار 
هم همه اسناد و مدارك را به منابع طبيعي ارائه دادم 
كه مجوز صادر كنند تا چوب هاي شكســته و افتاده را 
براي یكی از شــركت های چوب و كاغذ ارســال كنم. 
حتي گفتم آنها هم نظارت داشــته باشــند و عوارض 
را هم پرداخت كنم. این درخواســت را بارها دادم اما 

قبول نكردند.
»آقاي قاف« مدعي است كه پس از این روند، متوجه 
شده اســت اداره منابع طبيعي، خود اقدام به برداشت 
چوب از جنگل آق مشهد كرده است و پس از شكایت 
او دیگر منابع طبيعي نتوانسته است از منابع چوب در 
جنگل آق مشهد بهره برداري كند. مي گوید: حتی اگر 
درختان آق مشهد بيت المال هم نباشــد، اداره منابع 
طبيعي نباید با بهره برداري، درختان آق مشهد را صرف 

خود كند، بلكه باید عواید آن به امامزاده حارث برسد.
قنبریان با تأكيد بر اینكه هنوز حتي یك درخت افتاده 
در جنگل آق مشــهد را نيز با خود نبرده است در پاسخ 
به این پرسش همشهري كه اگر قرار نيست از درختان 
آق مشهد حتي توسط اداره منابع طبيعي بهره برداري 
صورت بگيــرد، ماهيــت قــرارداد دوجانبــه او براي 
برداشت چوب درختان جنگل آق مشهد با متولي وقف 
5600هكتار از جنگل آق مشهد چيست؟ مدعی می شود: 
فقط مي خواهم منابع طبيعي درختان آق مشهد را قطع 
نكند و اگر بخواهد این كار را انجام دهد، به دادگستري 
گزارش بدهم. چون درست نيست ســود ميلياردي با 
برداشت درخت به كارمندان اداره منابع طبيعي برسد و 

آن وقت بگویند وقف آق مشهد باطل است.
وي همچنين در پاسخ به درخواست روزنامه همشهري 
براي ارائه ســند در مورد برداشــت چــوب از جنگل 
هيركاني آق مشهد توســط اداره منابع طبيعي براي 
اثبات ادعاي خود مبني بر بهره برداري منابع طبيعي 

از جنگل آق مشــهد روزنامه همشهري را درخصوص 
این پرونده متهم كرد و گفت: به همان كســي كه در 
آق مشهد به شما در روزنامه همشهري خط و گزارش 
مي دهد، بگویيــد از آن خانه اي كه در وســط جنگل 
ساخته و 10هكتار منابع طبيعي را خراب كرده، براي 

روزنامه فيلم بفرستد.
او گفت: باالي 200عدد درخت شمشاد در منطقه قطع 
كرده اند. اما به ما اجازه بهره برداري نمي دهند. قنبریان 
در ادامه از مجوز قطع درختان توسط آقاي »س« كه 
به ادعاي او از نزدیكان یكی از مفسدان اقتصادي اعدام 
شده اســت خبر داد و گفت: چوب درختان آق مشهد 
را با 5نفــر از همكارانش قطع مي كنــد و براي یكي از 
كارخانه هاي چوب ساري مي فرستند، بعد به ما مجوز 

بهره برداري نمي دهند.
محمد قنبریان آق مشهدي افزود: من حتي در نامه اي 
كه به منابع طبيعي فرستادم، تأكيد كردم مجوز حمل 
درختان افتاده را صادر كنيد اما آنها همين درخواست 

را هم نپذیرفتند.

تالشهايمكرر
پرونده وقف 5600هكتار جنگل هيركاني آق مشــهد 
زماني جالب تر مي شــود كــه منابع طبيعي اســتان 
مازندران در نامه اي به مورخه 11مردادماه سال جاري و 
در پاسخ به درخواست هاي شریك متولي وقف جنگل 
آق مشهد براي بهره برداري از چوب این جنگل، تأكيد 
كرده اســت كه »آقاي محمد قنبریان به نمایندگي از 
آقاي خادمي به كرات بــا مراجعه به اداره كل تقاضاي 
صدور اجازه بهره برداري از درختان جنگلي را مي كند 

كه با پاسخ منفي مواجه مي شود.« 
براساس سند دیگری كه به روزنامه همشهري ارسال 
شده است، بهره بردار جنگل آق مشهد در تيرماه امسال 
با اداره كل ميراث فرهنگي استان مازندران مكاتبه ای 
با هدف استعالم براي بهره برداري از جنگل و اطالع از 
این موضوع كه آیا جنگل آق مشهد نيز در پرونده ثبت 
جهاني جنگل هيركاني گنجانده شــده است؟ انجام 
مي دهد و در تاریخ 24تيرماه سال99، سيف اهلل فرزانه، 
مدیركل ميراث فرهنگي اســتان مازندران به این نامه 
اینگونه پاسخ داده اســت: »روستاي آق مشهد، شامل 
عرصه و حریم جنگلي ثبت جهاني شهرســتان ساري 

نمي شود.« 

جنگچوبدرپروندهآقمشهد
  شریك متولي وقف آق مشهد در گفت وگو با همشهری: منابع طبيعي از جنگل آق مشهد بهره برداري مي كند

  رئيس اداره منابع طبيعي استان مازندران در گفت وگو با همشهری: اسير شگردهای آقای قاف نمی شویم و آق مشهد را بازمی گردانيم 
سيدمحمدفخار
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شيوع كرونا باعث شد تا خيلي ها متوجه شوند كه آموزش الكترونيكي یك شوخي نيست 
و تبلت و موبایل در دنياي امروز وسایل لوكس به حساب نمي آیند

 شــايد هيچ وقت مثل ماه هاي اخيــر بحث آموزش 
الكترونيكي يا مجازي داغ نبوده است. شيوع ويروس فناوری

كرونا باعث شــد تا خيلي هــا متوجه شــوند كه 
زيرساخت هاي آموزش مجازي يك شوخي نيست و گجت هايي مثل 
موبايل، تبلت و لپ تاپ كاالي لوكس و الكچــري در دنياي امروز 
به حساب نمي آيند. اكنون آنچه به نام شبكه شاد مشهور شده كه 
درواقع يك اپليكيشن پيام رسان است، نقش اصلي را در آموزش 
مجازي مدارس ايفا مي كند، اما كشور فراتر از اين اپليكيشن نياز به 
يك پلتفرم و زيرساخت آموزش الكترونيكي دارد كه آينده دنيا را 
رقم مي زند. يكي از نكات مثبت كرونا شايد اين بود كه ضعف هاي 

موجود در اين حوزه را به بســياري نشان داد. اكنون بايد از تهديد 
كرونا به عنوان يك فرصت براي تحول آموزش مجازي استفاده كرد. 
بحث آموزش آنالين و تشكيل كالس هاي مجازي، موضوعي نيست 
كه مربوط به سال هاي اخير باشد. يادگيري از راه دور، سال ها پيش از 
اختراع رايانه و دسترسي مردم به اينترنت آغاز شده بود. در ايران، 
شايد راه اندازي دانشــگاه پيام نور در مهرماه سال1367با هدف 
آموزش از راه دور، يكي از جدي ترين گام ها در اين راه بوده باشد. با 
اين حال با توسعه فناوري هاي رايانه اي و همچنين دسترسي عامه 
مردم به شــبكه اينترنت، راه براي آمــوزش از راه دور به صورت 
الكترونيك     )E-learning( در نقاط مختلف دنيا فراهم شده است.

پلتفرم به جاي پيام رسان براي آموزش مجازي

جهان استارتاپی

كاريابي براي هندي ها
اســتارتاپ هندي اَپنا كه هدفش كمك به كارگران فقير این كشور 
براي پيداكردن شغل در بحران ویروس كرونا و شرایط قرنطينه است، 
اخيرا براي توسعه فعاليت هایش توانســته 8ميليون دالر سرمایه از 
سوي گروهي از سرمایه گذاران جمع آوري كند. به گزارش تك كراچ، 
استارتاپ اَپنا در بيانيه اي اعالم كرد، این سرمایه گذاري از طرف چند 
سرمایه گذار جدید مانند شركت هاي گرینوكس كپيتال و همچنين 

حاميان فعلي شــامل 
الیت اســپيد ایندیا و 
ســكویيا كپيتال انجام 
گرفته اســت. این مهم 
در راستاي كمك بيشتر 
به توســعه فعاليت این 
استارتاپ حوزه كاریابي 

به شهرهاي بيشــتري در نقاط مختلف هندوستان انجام شده است. 
اَپنا هم اكنون در ۵شهر این كشور پهناور و پرجمعيت فعاليت دارد و 
مي خواهد فعاليت هایش را به بخش هاي جدیدي شامل حسابداري، 
خدمات مشــتري و پرستاري نيز گســترش دهد. این اپليكيشن به 
كاربران اینترنتي مبتدي كمــك مي كند با واردكردن نام، ســن و 
مهارت شــان یك كارت بيزنس مجازي ایجاد كرده و به فرصت هاي 
شغلي دسترسي پيدا كنند. این استارتاپ كه پيش از دسامبر گذشته 
تاسيس شــده، حاال بيش از یك ميليون  و 200هزار كاربر دارد. این 
اپليكيشن در  ماه گذشــته بيش از یك ميليون مصاحبه شغلي براي 
كارگران در حوزه هاي مختلف ایجاد كرد. شركت هاي بزرگ مختلفي 
ازجمله آمازون از طریق اپليكيشن این استارتاپ نيروهایي را استخدام 

كرده اند.

كاربران درگير كار مي شوند
استارتاپ آلماني دمودسك )Demodesk( كه انقالبي را در فروش 
آنالین و مشتري یابي برپا كرده اســت، با سرمایه پذیري 6.7ميليون 
یورویي از طریق شــركت بالدرتون كاپيتال، به دنبال توسعه نرم افزار 
فروش هوشمند خود خواهد بود. به گزارش وب سایت اي یو-استارتاپ، 
چشم انداز اصلي این شركت گسترش مكالمه با كاربران و مشتریان 
به منظور بهينه سازي سيستم فروش از طریق تعامل آنالین با آنهاست. 
این استارتاپ در اواخر ســال2017 توســط الكس پوپ و ورونيكا 
رایدرل تاسيس شده است. آنها كه در دانشگاه هاي استنفورد و كلمبيا 
نيویورك تحصيل كرده اند، به ســاخت اســتارتاپ هاي بين المللي 
مختلفي كمك كرده  و درنهایت دفتر استارتاپ خود را در مونيخ برپا 
كرده اند. دستيار مالقات آنالین دمودســك به تكرار فروش در زمان 
واقعي كمك مي كند. در این ميان، برنامه ریزي و ثبت امور مختلف را 
به صورت خودكار انجام مي دهد و تجزیه و تحليل هاي بعدي را ارائه 
مي دهد. با این ابزار به نظر مي رسد كه توسعه در هر زمينه اي امكان پذیر 
باشد. كاري كه در این اســتارتاپ انجام مي شود، معرفي محصول و 
فروش آن به صورت چندجانبه و نه تك نفره اســت. در سيستم هاي 
فروش آنالین سنتي، توضيحات و معرفي به صورت تك نفره و یك طرفه 
صورت مي گيرد، اما در دمودسك، شرایط براي فعاليت همه كاربران 

وجود دارد.

اكنون روند ســنتي توليد روزنامه ها چشم انداز روشــني را پيش روي رسانه هاي 
مكتوب قرار نمي دهد. وابســتگي به كاغذ و فرايند چاپ تبديل به معضلي بزرگ 
براي رسانه هاي مكتوب در سراسر جهان شــده است. اين شرايط، مديران همه 
رســانه هاي مكتوب را به اين فكر انداخته كه براي زنده نگه داشتن روزنامه ها از 

روش ها و فناوري هاي نوين بهره بگيرند. 
يكي از اين روش ها استفاده از فناوري هاي جديد است و مؤسسه همشهري به عنوان 
بزرگ ترين بنگاه رسانه اي كشور به همين خاطر به تازگي اقدام به راه اندازي مركز 
نوآوري رسانه كرده تا افراد و تيم هاي استارتاپي بتوانند ايده هاي خود در حوزه 
رسانه را عملياتي و تبديل به محصول كنند. پرويز كرمي، دبير ستاد توسعه فرهنگ 
علم، فناوري و اقتصاد دانش بنيان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مي گويد 
حساب ويژه اي روي همشــهري براي فعاليت به عنوان شتاب دهنده حوزه 
رسانه باز كرده و اين مؤسسه پرســابقه مي تواند در گسترش استفاده از 

فناوري هاي جديد در رسانه هاي كشور پيشتاز باشد.

 مركز نوآوري رســانه همشهري با همكاري 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري شكل گرفته 
اســت. چه هدف هايي را براي اين مركز در اكوسيستم 

استارتاپي كشور در نظر داريد؟
وقتي از مركز نــوآوري صحبت مي شــود، درواقــع از یك 
شــتاب دهنده صحبت مي كنيم. كار شتاب دهنده این است 
كه ایده هاي جوانان خالق، دانشــجو و خوشــفكر را در یك 
حوزه حمایت مي كند تا این ایده ها اجرایي و عملياتي شوند. 
معاونت علمي و فناوري حمایت هاي بذري اوليه، حمایت هاي 
مشاوره اي و قانوني و مواردي را كه به شركت هاي خالق تعلق 
مي گيرد از طریق شتاب دهنده به آن دسته از افرادي كه در 
حوزه رسانه ایده اي دارند و مي خواهند آن را عملياتي كنند 
مي رساند. »همشهري« هم درواقع براي اینكه نيازهاي حوزه 
خود را جمع سپاري و اجرا كند این مركز نوآوري را راه اندازي 
كرده است. »مركز نوآوري رسانه« درباره موضوعات و نيازهاي 
مختلف فراخــوان مي دهد و ایده ها و دانشــجویان را جذب 
مي كند. سپس نسبت به تيم سازي ، منتوركردن و حمایت هاي 
مالي و قانوني اقدام مي كند. به عنوان نمونه، این مركز مكاني 
را در اختيار دانشجویان قرار مي دهد و امكاناتي را براي آنها 
فراهم مي كند. مركز نوآوري سپس یا سرمایه گذار براي این 
ایده ها جذب مي كند یا خود مؤسسه سرمایه گذاري مي كند 
تا یك ایده به محصول تبدیل شود. این محصول ممكن است 
یك فناوري در حوزه نرم افزار باشد یا یك خدمت یا یك توليد 
خاص. از این طریق همشهري هم مسئوليت اجتماعي خود 
را انجام مي دهــد، هم نيازهاي خود را رفــع مي كند و هم از 

فناوري هاي روز در حوزه رسانه استفاده مي كند.
به نظرتان چقدر رســانه ها توانســته اند از 

فناوري هاي جديد استفاده كنند؟
ما االن مي بينيم كه صوت و تصویر به صورت جدي به حوزه 
رسانه ورود پيدا كرده است. ما هنوز در این حوزه نتوانسته ایم 
از داشته هاي خود بهره بگيریم. نمونه هاي آن فناوري هاي 
AR )واقعيت افزوده( و VR )واقعيت مجازي( است كه وارد 
حوزه رسانه شده اســت. این كارها باید موضوع روز باشد و 
اكنون نيروي جوان، خوشفكر، تالشگر و جست وجوگري كه 

بتواند آن را انجام دهد، در دانشگاه هاي ما در حال تحصيل 
است. به عنوان مثال، دانشجویان مي توانند از هوش مصنوعي 
در حوزه رسانه استفاده كرده و مشــاغل جدیدي را در این 
حوزه ایجاد كنند. رســانه دیگر صرفا خبرنگاري نيســت. 
توليد خبر و انتشار آن در كسري از ثانيه در حال انجام است. 
بهره گيــري از فناوري ها و منطبق كردن این توليد و نشــر 
با فناوري هاي روز و به خدمت گرفتــن آن از عهده افرادي 
برمي آید كه االن در دانشگاه هاي ما پراكنده هستند و جذب 
و تيم ســازي  آنها و تبدیل ایده شــان به محصول كار مركز 

نوآوري رسانه است.
 تيم هاي استارتاپي االن ممكن است به ويژه در 
حوزه واقعيت افزوده حضور داشته باشند، اما هنوز وارد 
حوزه رسانه نشده باشند. زيرا حوزه رسانه به نظر مي آيد 
حوزه اي است كه از لحاظ اقتصادي با مشكل روبه روست. 
شما در اين مورد هم به اين مركز كمك مي كنيد كه اين 

تيم ها شناسايي و جذب شوند؟
حتما كمك خواهيم كرد. الزم است نكته اي را در اینجا بگویم. 
بعد از داســتان كروناپالس و كمك به استارتاپ هایي كه در 
حوزه كرونا در حال ضربه خوردن بودند، اســتارتاپ پالس 
را اجرا كردیم. استارتاپ پالس شــبيه همين مركز نوآوري 
رسانه است، اما در حوزه فناوري هاي نوظهور مانند بالكچين، 
واقعيت افزوده، واقعيت مجازي، خانه هاي هوشــمند، شهر 
هوشمند، اینترنت اشياء و هوش مصنوعي فعاليت مي كند. 
ورودي ها هم از طریق بوت كمپ هاست. ما براي كساني كه 
از این بوت كمپ ها استفاده مي كنند تا ۵0درصد تسهيالت 
در نظر گرفته ایم و یارانــه مي دهيم. براي دانشــگاه هایي 
كه پایان نامه هایي در این حوزه داشــته باشــند، در مقطع 
كارشناسي 10ميليون تومان و دكتري تا ۵0ميليون تومان 
یارانه مي دهيم. براي شــركت هاي بزرگي كــه بخواهند به 
این 7حوزه فناوري هاي نوظهور ورود پيــدا كنند، ازجمله 
همشهري، تا ســقف ۵00ميليون تومان كمك مالي درنظر 
گرفته ایم. وي سي ها )شركت هاي سرمایه گذاري بزرگ( اگر 
بخواهند به این حوزه ورود كننــد با كمك صندوق نوآوري 
و شكوفایي تا سقف 300ميليون تومان مي توانند تسهيالت 

مالي دریافت كنند. درواقع مي خواهيم كاري كنيم كه حلقه 
ارتباط صنعت، دانشگاه و نياز جامعه شكل بگيرد. اینها بستر 
دولتي ندارند، درواقع بستري دارند كه به صورت زیست بوم 
این كار را مي كنند. مراكز نوآوري، اســتارتاپ فكتوري ها و 
كارخانه هاي نــوآوري این كار را انجــام مي دهند. در حوزه 
رسانه، كسي كه متولي باشد و این حوزه را بشناسد، دارایي 
فيزیكي، نيروي انســاني، نيروي مدیر و سياستگذار داشته 
باشد، ازجمله همشــهري، مورد هدف ما بود كه امروز به آن 

دست یافته ایم.
 يعني شما به طور جدي حوزه رسانه را مانند 
حوزه هاي ديگر به اكوسيستم استارتاپي كشور اضافه 

كرده ايد؟
دقيقا همينطور است. رســانه ها تغييردهنده و تأثيرگذار در 
زندگي سياســي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ما هستند. 
كشور ما اگر مي خواهد در مسير پيشــرفت قرار بگيرد باید 

روزآمد باشد.
 اكنون تعدادي مركز نوآوري رسانه ديگر هم 
داريم. به عنوان مثال يك مركز در ايستگاه نوآوري شريف 
افتتاح شد و االن هم گفتيد كه با يك خبرگزاري در حال 
كار هستيد. آيا اين مراكز با هم تعامل دارند و آيا مي توانند 

اين اكوسيستم را كامل كنند؟
بله، اینها همپوشــاني دارند اما مــوازي كاري ندارند. مورد 
شریف در حوزه »وي كســت« در حوزه توليد محتوا و رسانه 
تلویزیون و مدیــا بود. یك خبرگزاري در حوزه رســانه هاي 
مجازي و خبرگزاري ها بود و همشهري در حوزه رسانه هاي 
مكتوب اســت. با این حال نباید فراموش كنيم كه این موارد 
براي نخستين بار در ایران شكل گرفته است. اميدوارم رقابت 
سالم در عين كار و تالش شكل بگيرد و بتوانند با هم رقابت 
كنند. منافع این موضوع به جامعه و دانشجویاني بازمي گردد 
كه فارغ التحصيل این رشته هســتند و براي خود هيچ بازار 
كاري تصور نمي كنند. دانشــجویي كه در حوزه رسانه ایده 
دارد و مطمئن اســت كه مي تواند آن را اجرا كند اما حامي و 
سرمایه گذار ندارد، مي تواند به این مراكز نوآوري مراجعه كرده 

و ایده خود را به محصول تبدیل كند. 

پرتاب محرمانه چين
آژانس فضایي چين در عملياتي فوق محرمانه، فضاپيمایي را با موفقيت به سمت مدار 
زمين پرتاب كرد. به گزارش اســپيس، این فضاپيما كه قابليت استفاده مجدد را نيز 
دارد، خيلي بي سروصدا و بدون انتشار مطلبي مهم درخصوص مشخصات آن به فضا 
فرستاده شده است. البته جزئيات اندكي از این پرتاب منتشر شده است. خبرگزاري 
شينهوا در این خصوص نوشته اســت كه ماموریت با استفاده از موشك »النگ مارچ 
اف2« و از مركز پرتاب ماهواره اي »جيوچوان« انجام شده است. چيني ها البته توضيح 
خاصي درخصوص زمان دقيق پرتاب و اینكه فضاپيماي آنها دقيقا از چه فناوري  هایي 

برخوردار است و ماموریتش 
در فضــا چه خواهــد بود، 
منتشــر نكرده اند. شينهوا 
همچنين نوشــت كه این 
فضاپيما پــس از یك دوره 
عمليات در مــدار، به محل 
از قبل تعيين شده در چين 
بازخواهــد گشــت. منبع 
خبري »اسپيس نيوز« نيز 

اعالم كرد كه با توجه به چند ماه كار كليدي درخصــوص این ماموریت امكان دارد، 
این پرتاب همان پروژه هواپيماي فضایي قابل اســتفاده مجدد چين باشــد كه در 
سال2017 اعالم شــده بود. مقامات چيني، آن زمان خبر از برنامه این كشور براي 
آزمایش هواپيماي فضایي خود در ســال2020 داده بودند؛ وســيله اي كه مي تواند 
مانند هواپيما به صورت افقي از سطح زمين بلند شده و سپس فرود بياید. تاكنون هيچ 
تصویري از فضاپيما یا پرتاب آن منتشر نشــده است كه این سطح امنيتي باالي این 

پرتاب را نشان مي دهد.

مدارس در شبكه  هوشمند 
اتصال مدارس به شــبكه ملي اطالعات كه حداقل در چندسال 
گذشته به واســطه آن بين وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش 
تفاهمنامه هاي مختلفي امضا شده بود، به تازگي به پايان رسيده 
است. شبكه هوشمندسازي مدارس يا دانا همان پلتفرمي است 
كه به نظر كارشناســان فني مي تواند زيرساخت اصلي آموزش 

مجازي در كشور باشد.
 ارتباط اين مدارس هم رايگان اســت و سرويس هاي مختلف 
مي توانند با همكاري اســتارتاپ ها و دولت روي آن سوار شوند. 

اســتفاده از كتابخانه ديجيتال، دسترســي به اپليكيشن هاي 
كتابخوان، سرويس  هاي VOD با محتواي آموزشي و... ازجمله 
سرويس هايي هســتند كه مي توانند روي اين شبكه به صورت 
رايگان در دسترس باشند. به گفته مقام هاي وزارت ارتباطات، 
بسياري از استارتاپ ها براي ارائه خدمات روي اين شبكه اعالم 
آمادگي كرده اند. فهرست اين شركت ها و استارتاپ ها به بيش از 
1۰۰ مورد رسيده است كه مي تواند يك جهش مهم براي آموزش 

الكترونيكي باشد.
عالوه بر اين، ســازمان فناوري اطالعات تالش دارد تا راه اندازي 
اينترنت براي اين مدارس را نيز امكان پذير سازد. سرعت اينترنت 
اختصاص داده شده به مدارس نيز باالترين حد امكان دسترسي 

سرعت در منطقه آنها لحاظ شده است. آنطور كه سازمان فناوري 
اطالعات گزارش مي دهد حتي مدارس كپري در برخي استان هاي 

كشور به اينترنت مجهز شده اند.
براساس اين طرح حتي از خانه هم امكان استفاده دانش آموزان از 
اين شبكه وجود دارد. با كمك اپراتورها و شركت هاي ارائه دهنده 
خدمات اينترنت ثابت وزارت ارتباطــات طرحي را درنظر دارد 
كه به واســطه آن بتواند اينترنت مصرفي در اين شبكه را براي 
دانش آموزان و شايد معلمان رايگان كند. اين طرح با اجراي يك 
كد دستوري عملياتي خواهد شد و والدين مي توانند پس از احراز 
هويت دانش آموزان خود، از اينترنت ويژه مورد استفاده در اين 

شبكه بهره مند شوند.

نگاه استارتاپي
با توســعه زیرســاخت هاي مربوط به اینترنت، 
راه اندازي استارتاپ ها نيز شتاب بسيار بيشتري 
گرفت. امروزه استارتاپ ها در عرصه ارائه خدمات 
به مردم، حرف هاي مهمي براي گفتن دارند. در 
زمينه آموزش الكترونيكي نيز اســتارتاپ هاي 
بســياري شــروع به كار كرده و خدمات خود را 
به صورت مجازي به عالقه منــدان ارائه كردند. تا 
پيش از شيوع ویروس كرونا و همه گيري بيماري 
كووید-19، آموزش آنالین در بســياري از نقاط 
جهان، چندان مــورد اهميت نبــود، اما پس از 
این اتفاق و شــكل گيري قرنطينه در بســياري 
از شــهرها، مردم رو به آموزش آنالین آورده و با 
2هدف پيشرفت و سرگرمي در كالس هاي مجازي 
استارتاپ هاي مختلف شركت كردند. شاید الزم 
به توضيح نباشد كه اســتارتاپ هاي آموزشي با 

شروع بحران كرونا به چه ميزاني رشد داشته اند.

انواع آموزش الكترونيكي
به طور كلي آموزش الكترونيكي را در 10شــاخه 
دسته بندي كرده اند: آموزش مدیریت شده به وسيله 
رایانه، دستيار رایانه اي، آموزش آنالین همزمان، 
آموزش آنالین غيرهمزمان، آموزش الكترونيكي 
ثابت، آمــوزش الكترونيكي تطبيقــي، آموزش 
الكترونيكي خطي، آموزش آنالین تعاملي، آموزش 
آنالین فردي و همكاري آنالیــن یادگيري. حاال 
باتوجه به این دسته بندي باید ببينيم نياز امروزي 
ما در حوزه آموزش الكترونيك چيست و كدام یك 
از شــاخه ها مي تواند راهكار مناســبي براي امور 
آموزشي ما باشد. به عنوان نمونه در آموزش آنالین 
تعاملي، فرستنده ها مي توانند دریافت كننده هم 
باشند و جریان كار آموزش به صورت كامل دوطرفه 
است؛ چيزي كه مي توان از آن براي برقراري یك 

كالس درس مجازي استفاده كرد.

آموزِش آموزش آنالين
با این حال، یكي دیگر از اصلي ترین مباحث در حوزه یادگيــري الكترونيكي، مربوط به 
كساني مي شد كه شغل شان »درس خواندن« اســت؛ یعني دانش آموزان و دانشجویان. 
بالفاصله پس از تعطيلي مدارس در انگلستان، برنامه هاي كالس هاي مجازي در دستور 
كار قرار گرفت. چندي بعد، دانش آموزان در مقاطع مختلف با حضور پاي رایانه هایشــان 
شروع به یادگيري سازوكار كالس هاي آنالین كرده و كمي بعد، جریان آموزش به صورت 
غيرحضوري و مجازي برقرار شد. چه بخواهيم و چه نخواهيم، شيوع ویروس كرونا، دنيایمان 
را دچار دگرگوني كرده است. حاال حضور در كالس هاي آنالین به سمت اجباري شدن رفته 
و هم دانش آموزان و دانشجویان و هم كادر آموزشي باید خود را با این تغييرات وفق دهند.

اهداف آموزش آنالين
در آمريكا برنامه تعريف شده براي آموزش آنالين با 
چند هدف طراحي شد كه براساس آمار، استقبال از 

هر كدام از هدف ها به اين شرح بوده است:

بازگشت دانش آموزان مسن: 79درصد
جابه جايي دانش آموزان: 61 درصد
دانش آموزان نسل اول: 45 درصد

نظاميان: 45 درصد
دانش آموزان معلول: 29 درصد

آموزش آكادميك دانش آموزان ناآماده: 26درصد
دانش آموزان خارج از كشور: 25درصد

46درصــد از دانش آمــوزان مي گوينــد، بيشــترين انگيزه 
براي حضور در كالس هاي آنالين براي پيشــرفت در كارهاي  

كنوني شان بوده است.

60درصد از دانشجوياني كه به يادگيري آنالين  روي آورده 
بودند، استخدام شده تمام وقت بوده اند.

33درصد مردمي كه در كالس هاي آنالين شركت 
كرده اند، به خواندن تجارت و بازرگاني مشغول شده اند.

دانشگاه فونيكس با 5درصد، بيشترين ميزان 
دانشجويان آنالين را به خود اختصاص داده است.

29درصد از فارغ التحصيالن آنالين، 
درآمد ساالنه 185150دالر دارند.

21درصد از دانشجوياني كه در 
كالس هاي مجازی حضور دارند، پول 

آن را از حساب خودشان پرداخت 
مي كنند.

37درصد از دانشجويان و 
دانش آموزان آنالين به اين نكته 
اشاره كرده اند كه آنها به خاطر تسريع 
در گذراندن دروس و گرفتن سريع 
مدرك به اين سيستم روي آورده اند.

70درصد دانشجويان مجازي را 
خانم ها تشكيل مي دهند.

هزينه اينترنت سال تحصيلي جديد
به تازگي محمد جواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات در اينستاگرام خود 
درباره فعالسازي بسته اينترنت رايگان براي دانش آموزان توضيح داده 
است. او در اين رابطه گفته است: اگر به هر دليلي دانش آموزان از سيم كارت 
والدين براي آموزش مجازي استفاده مي كند، اپراتورها قرار است به دستور 
وزارت ارتباطات درباره اين موضوع راهكارهايي ارائه كنند. وزير ارتباطات 
نوشته است:  » اول اينكه يك بسته اختصاصي »شاد« تعريف كنند، زماني 
كه اين بسته روي سيم كارت فعال باشد دسترســي به اينترنت، صرفًا 
براي يك سري از سايت هاي تأييد شده توسط وزارت آموزش و پرورش 
امكانپذير است و اگر از گوشــي، همزمان هم كودك و هم والدين بهره 
مي گيرند، اپراتورها موظف شده اند با تعريف يك كد دستوري ستاره مربع 
امكان جابه جايي بسته فعال را فراهم كنند. به عبارتي تا گوشي در اختيار 
كودك است، بسته شاد و زماني كه در اختيار والدين است، بسته عادي 
فعال باشد. « در مورد هزينه ها براي دانش آموزان نيز جهرمي تأكيد كرده 
استفاده از شاد براي همه رايگان است: »ممكن است مدارس از ساير ابزارها 
براي آموزش مجازي بهره بگيرند، به زودي بسته اي ويژه دانش آموزان هم 
براي همه آنها تعريف و ارائه خواهيم كرد. علي الحساب شاد رايگان است.«

آمارها چه مي گويند
57/2درصد از اساتيد دانشگاه هاي بزرگ دنيا در سال2۰۰3بر اين باور 
بودند كه آموزش آنالين مساوي يا حتي بهتر از آموزش هاي حضوري 
است. اين رقم به طرز شگفت آوري در سال 2۰۰5 به 77درصد رسيد. اين 
درحالي بود كه در اواسط دهه2۰۰۰و طبق آمارهاي ارائه شده، 8۰درصد 
از اعضاي تيم هاي مديريتي در نقاط مختلف دنيا براي بهبود كيفي كار 
خود و همچنين به روز بودن دانش شان، دست كم از يك شبكه اجتماعي 
در اين راه استفاده مي كردند. در ســال2۰19و پيش از شيوع ويروس 
كرونا، آمارها نشــان مي داد كه 67درصد از دانشجويان در آمريكا از 
گوشي هاي هوشمند و تبلت به عنوان مكملي براي دروس خود استفاده 
مي كردند. در مقابل 21درصد به هيچ عنوان عالقه اي به اين كار نداشتند 
و 12درصد هم نتوانســتند از موبايل و تبلت براي يادگيري تكميلي 
استفاده كنند، ولی عالقه مند به اين موضوع بودند. اما 3عامل مهم براي 
دانشجويان به منظور انتخاب كالس هاي آنالين مورد توجه بوده است؛ 
اول؛ توان مالي، دوم؛ اعتبار آن كالس ها در مقابل مدارس و دانشگاه ها 

و سوم؛برنامه هاي ارائه شده درخصوص سرعت پيشرفت در كالس ها.

8نكته درباره آموزش آنالين

گفت وگو با پرویز كرمي، دبير ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوري و اقتصاد دانش بنيان معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري

همشهري؛ شتاب دهنده استارتاپ هاي رسانه
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 ميدان ها بايد بتوانند 
مردم را دور هم جمع كنند

ميادين، مكان هاي همگاني 
هســتند كه 9بُعد دارند و 
عبارتنــد از: فضا، ريخت، 

زمان، طبيعــت، ادراك، كاركــرد، منظر، اجتماع 
و مديريــت. ميدان هاي معروف دنيــا از اين ابعاد 
بهره مي برند. يكــي از مهم ترين ويژگي ميدان ها، 
رخداد هاست. رخدادها مي توانند بر حسب شرايط 
جاذب و خاطره انگيز باشند. ويژگي مهم ديگر توده 
يا ريخت است. مانند كليساها يا اماكن تاريخي كه 
مخاطب را به ســمت خود جذب مي كند. ميادين 
معروف دنيا كاركردهاي مختلفي دارند. مهم ترين 
كاركردشان اين اســت كه مردم را دور هم جمع 
مي كند. در ميادين طبيعت پوشــش گياهي و هوا 
جريان دارد. به عنوان مثال، ميدان ســرخ مسكو 
در زمســتان با ايجاد پيست اسكي، مردم را جذب 
مي كند؛ طوري كه در اوج زمســتان و سردترين 
زمان يكي از مهم ترين فعاليت ها در ميدان ســرخ 
مسكو بستني خوردن است. اين نشان مي دهد كه 
ميدان هاي معروف دنيا كيفيت ايجاد مي كنند و باعث 
جاذبه، تنوع و سرزندگي مي شوند. اكنون كرونا يك 
رخداد مقطعي است و موجب شده مردم در خانه ها 
حبس شوند. احساسشان خدشه دار شده است. ولي 
اگر مردم بتواننــد در دوران كرونا وارد قلمروهاي 
اجتماعي مانند ميدان ها شــوند، حسشان ترميم 
پيدا مي كند. هر چقدر فضا آزادتر و گشودگي براي 
پياده بيشتر شود، احساسات ناخوشايند در جامعه 
كم رنگ تر خواهد شد. يكي از زيباترين ميدان ها 
در ايران كه مثال بارز قلمرو عمومي است، ميدان 
نقش جهان اصفهان است كه ابتدا قلمروي حكومتي 
بود، ولي بعدها ارزش حكومتي در آن به صفر رسيد 
و به يك قلمروي همگاني تبديل شد. در اين ميدان 
گستردگي توده ها يا ريخت و پوشش هاي گياهي 
اجتماع پذيري و... وجود دارد؛ طوري كه مردم در آن 

احساس امنيت و آرامش مي كنند.

ث
مك

ترافيك زياد، اتالف وقت، ديررسيدن 
به مقصد، پيدا كردن جاي پارك و... از گزارش

چالش هايي است كه در نتيجه كاهش 
سهم پياده ها و اولويت دادن به  خودروها و رانندگي 

در شهرهاي بزرگ و شلوغ ايجاد شده است.
 بســياري از شــهرهاي بزرگ و معروف جهان، 
با اولويت دادن بــه پياده محــوري و به كارگيري 
راهكارهاي خالقانه براي پيمودن مناطق مختلف 
شــهر بدون نياز به  خودرو، ترافيك و آلودگي هوا 

را به عنوان بزرگ ترين مشكالت شهرها را كاهش 
داده اند. پيمودن خيابان هاي شــهر با پاي پياده 
باعث مي شود كه در كنار دسترسي آسان تر به نقاط 
مختلف ديدني آنها، امكان دسترسي به غذاخوري ها، 
مغازه هاي محلي، فروشگاه هاي مختلف، گروه هاي 
گوناگون مردمي، تعامل با ديگــران و گپ و گفت 
دوستانه با همراهان مهيا شود؛ فرصتي كه نتيجه اش 
اوقات دلچســب و به يادماندني براي ســاكنان و 
مســافران خواهد بود. ميدان هاي معروف دنيا در 
اين زمينه بسيار تاثيرگذار هستند. ميدان ها جدا 
از مفهوم شكلي، جايي براي پياده محوري، حضور 
مردم، تعامل و مشــاركت جمعي و به گونه اي روح 

شهر به شمار مي روند؛ فضاهاي بازي كه از نشانه هاي 
شهرهاي توسعه يافته است. 

در تمام آنها اختصاص سهم وســيعي از عرصه و 
قلمروهاي اجتماعي به پيــاده حرف اول را مي زند. 
پياده هايي كه در عصــر جديد مي توانند به راحتي 
در ميان حجم عظيم ســواره و مناسبات خودرو و 
ســاختمان هاي غول پيكر از بين بروند و نشاني از 
آنها هم باقي نماند، ولي تجربه نشــان داده است، 
در شهرهايي كه سيســتم مديريت بر پياده ارج 
مي گذارد و سهم زيادي از شهر به انسان ها اختصاص 
پيدا مي كند، پيشــرفت چشمگيري به سمت جلو 

پيدا خواهند كرد.

 بررسي 6شهر معروف پياده محور دنيا كه در ميدان هاي شاخص آنها، فضاي گسترده 
براي توسعه قلمروهاي اجتماعي و عرصه هاي همگاني وجود دارد

آرامش شهر زير پاي پياده ها

پريسا اميرقاسم خاني
خبر نگار

   نمونه هاي موفق ايراني
در ايران نمونه هاي موفقي از الگوي پياده محوري وجود دارد. ميدان 
امير چخماق يزد، شهرداري رشــت، ميدان امام همدان و ميدان 
آذربايجان تبريز از اين جمله است كه سرآمد آنها ميدان نقش جهان 
اصفهان است. ميدان نقش جهان اصفهان، يكي از ميدان هاي بزرگ 
جهان است كه در زمان شاه عباس اول بزرگ در آغاز قرن هفدهم 
تأسيس شد. اين ميدان گواهي زنده از غناي فرهنگي و اجتماعي 
است. ميدان يك فضاي مستطيل  شكل با گسترش بي نهايت است. 
ويژگي هاي شاخص ميدان وجود بناهاي تاريخي اطراف ميدان از 
دوران صفويه مانند مسجد امام، مسجد شيخ لطف اهلل،  كاخ عالي قاپو، 
سر در قيصريه و... وجود بازار بزرگ اصفهان و مراكز خريد، استفاده 
از پوشش گياهي، حوضچه و فواره ها و فضاي سبز، مركز گردهمايي 

و تفريح مردم، مركز هنرايراني و صنايع دستي است.

مصطفي بهزادفر
كارشناس شهرسازي

پاريس 
شــهر  محلي  خيابان هاي 
قديمــي و رمانتيك پاريس  
مخصوص پياده روي طراحي 
شــده اند، نه بــراي تردد 
خودروها. مساحت اين شهر 
يكي از مهم تريــن داليلي 
است كه باعث شده يكي از 
پياده روترين شهرهاي سراسر 

جهان باشد. معماري اين شهر به گونه اي است كه قدم زدن، بهترين راه براي بازديد از 
ديدني هاي شهر بدون از قلم انداختن هيچ يك از جزئيات آن به شمار مي رود. اهالي 
پاريس عاشق پياده روي هستند و براي دسترسي به نقاط مختلف آن قدم زدن را 
ترجيح مي دهند. اكثريت قريب به اتفاق مسافراني هم كه اتومبيل دارند، در كل 
مدت اقامت، خود رويشان را از پاركينگ خارج نمي كنند و با پاي پياده از اقامتشان 

در اين شهر لذت مي برند.

 ميدان شارل دوگل پاريس
 در شرق پاريس ميدان تاريخي است كه يكي از مكان هاي پياده محور شهر به شمار 
مي رود. بناي وسط ميدان به عنوان طاق پيروزي، بزرگ ترين طاق نصرت جهان است 
كه سال 1836 به دستور ناپلئون و به افتخار پيروزي هايش در جنگ افتتاح شد. اين 
ميدان در مركز اصلي 12خيابان اصلي قرار دارد و آنها را به هم وصل مي كند. يكي از 

اين خيابان ها، خيابان شانزليزه پاريس است.

ويژگي ها
   اختصاص فضايي براي پياده در كنار فضاي سواره

  جاذبه تاريخي بناي طاق نصرت، قبر سرباز گمنام و...
  همجواري با مراكز تفريحي و سرگرمي مانند رستوران ها، كافه ها، هتل ها، مراكز 

خريد، باغ شانزليزه و...
  نزديكي به مراكز گردشگري مانند كاخ ها كنكور، موزه هنرهاي كاخ پتيت و...

  همجواري با مراكز هنري مانند سينماها، تئاترها 
  محل رويدادها و مراسم مهم ملي و...

رم
شــهر رم در ايتاليا به دليل داشتن جاذبه هاي تاريخي 
بسيار، يكي از شهرهايي است كه از تردد خودروها در 
بسياري از مناطق آن جلوگيري مي شود. به همين دليل 
اين شهر به يكي از شــهرهاي دوستدارپياده در جهان 

معروف است.

ميدان سنت پيتر رم
يكي ديگر از ميدان هاي معروف جهان براي پياده محوري 
است. ســاختار اين ميدان عبارت است از؛ 4 ستون كه 
ورودي كليساي سنت پيتر را تشــكيل مي دهند و در 
امتداد آن يك ميدان بسيار بزرگ وجود دارد. سال 1۵68 
نيز در مركز ميدان، يك ســتون هرمي شكل مصري با 
قدمت 4۰۰۰ سال قرار داده شده است. ساخت و طراحي 

ميدان سنت پيتر به سال 16۵6ميالدي باز مي گردد.

ويژگي ها 
  كليساي تاريخي سنت پيتر 

  مجسمه ها و بناها با سبك معماري خاص اطراف ميدان
   محل گردهمايي مردم شــهر روزهاي يكشنبه و 

چهارشنبه با سخنراني پاپ اعظم 
   فواره هاي ديدني درون ميدان با قدمتي 3۰۰ساله و...

نيويورك
با وجود برخــورداري از سيســتم  حمل ونقل عمومي 
كارآمد، خيابان هايي با قابليت باالي پياده روي و همچنين 
چشم اندازي بي نظير دارد. نيويورك بهترين موقعيت را 
براي پرهيز از رانندگي دارد. طراحي اين شهر به گونه اي 
است كه امكان گشت و گذار در نقاط گوناگون آن، بدون 

نياز به اتومبيل  به راحتي مهياست.

ميدان تايمز نيويورك
 ميدان تايمز نيويورك يكي از بزرگ ترين مراكز تجاري 
جهان است. برخي اين ميدان را مكان مالقات جهان، مركز 
زمين يا قلب جهان مي نامند. نام ميدان به دليل ساختمان 
اداري سابق نيويورك تايمز )امروزه ساختمان شماره يك 
در ميدان تايمز( نامگذاري شده است. اگر كمي بيشتر 
دقت كنيد، متوجه مي شويد تايمز يك ميدان نيست؛ 
چرا كه 3 گوشــه دارد و در يك گوشه  آن تئاتر مشهور 
Broadway، ضلع ديگر را قطع كرده است. اين ميدان 

سهم زيادي را به عابرپياده اختصاص داده است.

ويژگي ها 
  يكي از شلوغ ترين ميادين عابر پياده 

  وجود تابلوهاي تبليغاتي غول پيكر، بيلبوردهايي با 
تصاوير متحرك و تصاوير افراد سرشناس و هنر پيشه ها 

و... چراغ هاي نئوني رنگارنگ و...
   مراكز تفريحي و سرگرمي مانند كافه ها، رستوران ها و...

   يكي از مراكز مهم تئاتر شهر
  برگزاري جشن ها، رخدادها، كنسرت ها، رويدادهاي 

ملي و...

شانگهاي چين
 شهر بزرگ چين يكي از بهترين مقاصد گردشگري با 
پاي پياده است. هتل هاي مقرون به صرفه، غذاخوري هاي 
عالي نزديك به هم در مسيرهاي پياده روي و حمل ونقل 
عمومي بسيار كارآمد، بهترين شرايط براي گردش در اين 
شهر بدون نياز به اتومبيل  را فراهم مي كند. دسترسي 
فرودگاه شــانگهاي به مناطق درون شهري نيز با مترو، 
اتوبوس و قطار به راحتي امكان پذير، مقرون به صرفه و 

ارزان  هستند.

ميدان رن مين يا مردم شانگهاي چين
ميداني بزرگ، واقع در مركز شــهر و قلب فرهنگي و 
توريستي شانگهاي چين اســت. بناي فعلي ميدان 
متعلق به سال 1993 است. ميدان مردم تركيبي از پارك 
و معماري است. ميدان رن مين يك مركز پياده محور 

است.

ويژگي ها 
   موزه ها و مراكــز فرهنگي متعــدد ازجمله موزه 

شانگهاي، موزه هنرهاي معاصر 
  همجواري با مراكز تئاتر بزرگ شهر
  همجواري با  ايستگاه متروي آسيا

  همجواري با پاركينگ زيرزميني شانگهاي
   همجواري با مراكز خريد بزرگ  و...

مادريد اسپانيا
 مادريد يكي از پرجاذبه ترين شهرهاي اروپايي است. فرهنگ و تاريخ تمدن اين شهر 
و آثار فراوان به جا مانده از دوران قرون وسطي و حاكميت اعراب مسلمان بر اين كشور 
)قرن هشتم تا قرن پانزدهم ميالدي( و همچنين دوران رنسانس، اين شهر را به عنوان 
يك مركز مهم گردشگري در قاره اروپا درآورده است. كشف همه مناطق ديدني و جذاب 
اين شهر با پاي پياده امكان پذير است. به همين خاطر مادريد يكي از شهرهاي پيشرو در 
پياده محوري است و الگوهاي موفقي را پيش روي ديگر شهرها قرار داده است كه ميدان 

اصلي مادريد يكي از اين نمونه ها ست.

ميدان اصلي مادريد اسپانيا
قدمت ميدان اصلي مادريد به قرن 17ميالدي مي رسد. ميدان مادريد پس از ساخت بارها 
مورد بازسازي قرار گرفته است. اين ميدان به شكل مستطيل ساخته شده و مجسمه 
مردي سوار بر اسب در وسط آن به چشــم مي خورد. ميدان مادريد در اكثر ايام سال 
شلوغ و پر تردد است. دور تا دور ميدان را ساختمان هاي متقارن چوبي ساختند كه در 
آتش سوزي هاي سال هاي 1631، 1672و 179۰به طور كامل سوختند. ساختمان هاي دور 
ميدان در قديم ۵طبقه بودند كه توسط خوان دو ويالنووا معمار، دو طبقه از آنها كم شد. 
اكنون ساختمان ها، بناهاي سه طبقه اي هستند كه مجموعا 237بالكن رو به پالزا مايور 

دارند و 9دروازه از ميدان براي وارد شدن به اين ساختمان ها وجود دارد.

ويژگي ها 
  برگزاري رويدادهاي تفريحي و سرگرمي  مانند بازي هاي فوتبال، مسابقات شواليه ها و...

  وجود فروشگاه هاي متعدد و مراكز خريد
  برگزاري مراسم ملي

  برگزاري رويدادهاي مردمي مانند كنسرت ها 
  همجواري با خيابان هاي پالزاي اصلي شهر مانند خيابان شاهزاده 

  مركز هنر و مملو از نوازندگان خياباني و نقاشان 
  برگزاري جشن هاي عمومي 

  همجواري با هتل ها، سينما و تئاتر، رستوران ها، كافه هاي موزيكال شبانه و...

مسكو 
وســعت يك شــهر نقش 
بسيار زيادي بر شاخصه هاي 
پياده محوري و اســتفاده از 
زيرســاخت هاي حمل ونقل 
عمومي دارد. شــهر مسكو 
به عنوان يكي از شــهرهاي 
بزرگ روســيه بــا اينكه از 
زيرســاخت هاي مناســب 

حمل ونقل عمومي برخوردار است، اما تمركز بر پياده و پياده محوري را هم پيگيري 
كرده است. ميدان سرخ مسكو از جاذبه ها و ميدان هايي است كه نه تنها مركز شهر 

به حساب مي آيد، بلكه همه جاذبه هاي ديدني را در اطراف خود جمع كرده است.

ميدان سرخ مسكو 
در قلب شهر مســكو ميداني به نام ميدان ســرخ وجود دارد. اين ميدان بعد از 
ساخته شدن قلعه كرملين در قرن 12 ميالدي ساخته شد. اسم ميدان ابتدا روي 
كليساي مجاور آن يعني سنت باسيل گذاشته شده بود و به مرور روي ميدان هم اين 
نام را گذاشتند. بسياري از خيابان هاي اصلي مسكو به ميدان سرخ منتهي مي شوند. 
اين ميدان همانند پالزاي شهري، مكاني براي تجمع مردم است. ميدان سرخ مسكو، 

ساختمان هاي مهم شهر را يكجا دور خود جمع كرده است.

ويژگي ها
  جاذبه هاي تاريخي اطراف ميدان مانند كليساي سنت باسيل، موزه تاريخ كشور، 

آرامگاه لنين، ديوارهاي بلند كاخ كرملين، كليساي كازان و...
   مراكز تفريحي و سرگرمي مانند رستوران ها و كافه ها و...

  بهره برداري از جاذبه هاي طبيعي مانند ايجاد پيست اسكي روي يخ در فصل زمستان
  همجواري با مركز تجاري و خريد بزرگ گوم

  همجواري با اقامتگاه رسمي رئيس جمهور روسيه 
   محل اجراي كنسرت ها و فستيوال ها

   محل برگزاري مراسم و جشن هاي ملي مانند جشن رژه روز پيروزي و...
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همه اتفاقات عجيب فينال جام حذفي را هم اگر هضم كنيم، نمايش 
حيرت انگيز حسين حسيني در اين مسابقه فراموش نشدني است. 
اين اصال يك چيز ديگر بود. يعني رسما هر چه توپ آمد و نيامد وارد 
دروازه استقالل شد. اينطور به نظر مي رسد كه آبي ها اگر در اين بازي 
گلر هم نداشتند، بيشتر از اين 3 گل را نمي خوردند. حسيني در داربي 
حذفي هم نمايش چشمگيري نداشت، اما به هر حال پنالتي بد احمد 
نوراللهي را مهار كرد و با اشك شــوق از زمين بيرون رفت. ماجراي 
فينال اما، سكانس پاياني فصل بسيار بدي بود كه حسيني پشت سر 
گذاشت. او به وضوح نشان داد پيراهن شماره يك برايش سنگين است 
و بي رقيب، اموراتش نمي گذرد. ما اگر جاي حسيني بوديم، حتي از 
قرارداد خودمان مي بخشيديم تا باشگاه براي فصل بعد يك دروازه بان 

اول بخرد. اينطوري الاقل آبروي مان حفظ مي شد!

خودت دروازه بان اول بخر!

جناب ســلطاني فر، وزير ورزش اخيرا در اظهارنظري تامل برانگيز 
فرموده اند: »در ماجراي ويلموتس نبايد دنبال مقصر باشيم.« خب 
ايشان راست مي گويند. اصال چه كاري است دنبال مقصر رفتن؟ حاال 
به فرض مقصر را هم پيدا كرديد؛ چه كار مي توانيد با او بكنيد؟ مگر با 
مقصران قبلي چه كار توانستيم بكنيم؟ اساسا شرايط ورزش ما طوري 
است كه اگر دنبال آدم بي تقصير بگرديم، راحت تر پيدا مي كنيم! االن 
برويد سراغ تاج، از ساكت غفلت مي شد، ساكت را بگيريد، اسالميان 
قسر در مي رود، همه اينها را هم كه با هم داشته باشيد، خود جناب وزير 
باقي مي ماند. بنابراين نتيجه مي گيريم مثل هميشه پيدا كردن مقصر 
را فراموش كنيم و دنبال جور كردن6 ميليون يورو باشيم. خيال تان 
راحت باشد اين داســتان زياد هم طول نمي كشــد؛ هنوز پرونده 
ويلموتس بسته نشده، يك شاهكار جديد رو مي شود كه البته آنجا 

هم نبايد دنبال مقصر باشيم.

دنبال آدم بي تقصير بگرديد

مهدي طارمي تنها يك فصل بعد از عبــور از دروازه اروپا، به پورتو 
پيوست؛ تيمي كه شــايد در حد غول هاي قاره ســبز نباشد، اما 
به عنوان قهرمان پرتغال براي خودش اسم و رسم و اعتباري دارد. 
قطعا اين انتقال براي طارمي يك نقطه عطف محسوب مي شود و 
چه بسا او با درخشش در ليگ قهرمانان اروپا حتي بيش از اين هم 
پيشرفت كند. اين وسط فقط يك سؤال باقي مي ماند؛ اينكه چطور 
طارمي يكساله راهي را رفت كه سردار آزمون 8 سال است مي رود 
و تمام نمي شود؟ همه اين ســال ها مكررا در مورد پيشنهادهاي 
آزمون خوانده و شنيده ايم، اما او نهايتا بين باشگاه هاي روسي دست 
به دست مي شــود. عليرضا جهانبخش هم تا ليگ برتر انگلستان 
رفت، گرچه خيلي به نفعش نشد. سردار اما همه درخشش هايش 

را خرج آسمان روسيه مي كند. دل بكن پسر؛ 26سالت شد.

همه رسيدند، تو هنوز در راهي؟

نكته بازي  سالم فوتبال به مدرسه
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 رونالدو و نيش زنبور
کریستیانو رونالدو مهاجم 35 ساله یوونتوس و تیم ملی پرتغال به دلیل مصدومیت جزئی پا، بازی تیم ملی کشورش 
مقابل کرواسی در لیگ ملت های اروپا را از دست داد. به نقل از گل ایتالیا، انگشت پای کریستیانو رونالدو به دلیل 
گزیدگی توسط زنبور متورم شده و عفونت کرده است. رونالدو هم اکنون تحت درمان آنتی بیوتیکی قرار گرفته است.

شرايطي كه هفته گذشته بر باشگاه پرسپوليس گذشت و اتفاقاتي كه مديران اين تيم پشت سر 
گذاشتند، اين هفته به باشگاه استقالل منتقل شــده و آبي ها هم مو به مو در حال از سر گذراندن 
همان شرايط هستند. يكی دو روز بعد از اينكه سرخپوشان در داربي شكست خوردند،خبر فسخ 
قرارداد و جدايي مهدي ترابي هم به هواداران رسيد و همين دو اتفاق كافي بود تا پرسپوليسي ها 
نگران از آنچه در باشگاه محبوب شان مي گذرد مقابل ساختمان اين باشگاه تجمع كنند. بالفاصله 
مديران پرسپوليس به آرام كردن هواداران خود پرداختند و از خوش شانسي آنها اين اتفاقات با خريد 
4بازيكن جديد مصادف شد و غائله خيلي زود خوابيد. شوك جدايي ترابي با 4خريد جديد تا حدودي 
به فراموشی سپرده شد و غم شكست در داربي هم به مرور فراموش شد و البته شكست استقالل در 

فينال هم كمك زيادي به فراموش شدن نتيجه داربي كرد.
اما استقاللي ها هم از ابتداي اين هفته وارد همان بحراني شدند كه هفته گذشته گريبان پرسپوليس را 
گرفته بود. آبي ها روز پنجشنبه جام حذفي را به شكل بدي از دست دادند، بالفاصله سرمربي تيم شان 
جدا شد و نيمكت تيم به حالت معلق درآمد و يك روز بعد هم خبر جدايي علي كريمي در رسانه ها 
پيچيد. همين اتفاقات كافي بود تا هواداران از صبح شــنبه مقابل ساختمان باشگاه جمع شوند و 
مديران باشگاه را مواخذه كنند. مهم ترين پرسش هواداران معترض درباره علي كريمي بود كه با پاسخ 
اميدواركننده اي از سوي مديران تيم همراه نشد. كريمي دو پيشنهاد وسوسه كننده از قطر دارد كه 
يكي از آنها از باشگاه الخور بوده و ظاهرا يك پيشنهاد خوب هم از تركيه به اين بازيكن رسيده است. 
اما واكنش سعادتمند به جدايي يكي از ستون هاي خط مياني استقالل چيست؟ او ديروز در مقابل 
باشگاه خطاب به هواداران گفت: »شما كريمي را راضي كنيد بماند، من بيشترين دريافتي يك بازيكن 
در ايران را به او مي دهم!« سعادتمند با اين صحبت عجيب بخشي از اختيارات و مسئوليت هايش در 
جايگاه سرپرست باشگاه را به هواداران تفويض كرد و به آنها ماموريت داد با ستاره تيمشان مذاكره 

كنند! از ستاره هاي استقالل، وريا غفوري هم بعد از شكست در فينال ديگر آفتابي نشده و ديروز و 
پريروز در تست كروناي بازيكنان هم شركت نكرده است. البته درباره وريا حرفي از جدايي نيست، 
او فقط مطالباتي از باشگاه دارد كه تا اين مطالبات را دريافت نكند در تمرينات حاضر نخواهد شد. 
سعادتمند كه بعد از فينال حذفي در شبكه هاي اجتماعي مدعي شده بود يك استقالل كهكشاني 
براي هواداران مي سازد ديروز هم مقابل باشگاه به هواداران شاكي و معترض قول داد طي يكي دو روز 
آينده سه چهار خريد خوب خواهد داشت. اما اخباري كه از توافق هاي او با بازيكنان مي آيد و اسم هايي 
كه شنيده مي شود براي هواداران چندان اميدواركننده نيست. گويا بابك مرادي از ماشين سازي و 
اميرحسين كريمي از پيكان بازيكناني هستند كه استقالل با آنها توافق كرده و اين براي باشگاهي كه 
نقل وانتقاالت را با شايعه حضور احسان حاج صفي، واسعي و آرمان رمضاني استارت زده بود قانع كننده 
نيست. البته گفته مي شود توافق استقالل با محمدحسين مرادمند مدافع شهرخودرو هم در مراحل 
نهايي است. استقالل مدافع وسط زياد دارد اما حضور مرادمند، شايعه جدايي دانشگر را كه از الوكره 

قطر پيشنهاد دارد قوت مي بخشد.
  مثلث آبي؛ قلعه، فکري، استرا

سواي بحث بازيكن ها، در بحث سرمربيگري و نيمكت هم استقالل همچنان وضعيت نامشخصي 
دارد. درباره آندره آ استراماچوني آخرين خبر رسمي كه منتشر شده حاكي از اين است كه او قطعا 
براي 4بازي ليگ قهرمانان آسيا نخواهد آمد و اگر هم توافقي انجام شود براي بعد از اين مسابقات 
خواهد بود. بنابراين استقالل براي بازي هايي كه از 10روز ديگر آغاز مي شود نياز عاجل به سرمربي 
دارد، يك نفر كه شايد »سرمربي موقت« باشد و با آمدن استراماچوني برود. ديروز جواد نكونام رسما 
با فوالد خوزستان تمديد كرد و نام او از گمانه زني ها حذف شد. امير قلعه نويي هم با گل گهر توافق 
كرده اما شنيده مي شود نزديكان او به اســتقالل پيغام داده اند هنوز در سيرجان قراردادي منعقد 

نشده و درصورت تمايل استقاللي ها امير مي تواند توافق با گل گهر را به هم بزند. از طرف ديگر علي 
نظري جويباري كه باجناق محمود فكري است و هر دوي آنها بعد از سال ها حضور در استقالل حاال در 
نساجي هستند گفته اگر استقالل فكري را بخواهد او بدون هيچ مشكلي قائمشهر را ترك خواهد كرد. 
البته معادله استقالل و نساجي يك سويه جالب ديگر هم دارد. مالك باشگاه نساجي كه طبعا پستش 
در اين باشگاه باالتر از نظري جويباري است رفاقت ديرينه اي با امير قلعه نويي دارد. بنابراين مي تواند 
اجازه جدايي فكري را ندهد تا استقاللي ها بمانند و امير! اينها احتماالتي است كه بعضي از آنها كمي 
عجيب و غريب به نظر مي رسند اما فراموش نكنيد كه با موضوع مهمي مثل سرمربيگري در استقالل 

طرف هستيم و هيچ چيز عجيبي، غيرممكن نيست.

  استقالل به دنبال سرمربي موقت؟
  استراماچوني براي آسیا نمي آید، از فکري و قلعه نویي پالس هایي صادر شده، اما استقالل مي خواهد منتظر مرد ایتالیایي بماند

ترابي قطعي كرد، سرلك آمد، شجاع عدد داد
شرايط در باشگاه پرســپوليس آرام تر از باشگاه رقيب اســت و اهداف سرخپوشان در فصل نقل و 
انتقاالت يكي يكي دارند تيك مي خورند. قرمزها الاقل ســرمربي خودشان را مي شناسند و همين 
براي اينكه كارها بهتر پيش برود كافي است. مديران پرسپوليس روز گذشته پنجمين خريد خود 
را هم قطعي كردند و نام ميالد سرلك هم به آقايي، آل كثير، لك و پهلوان اضافه شد. سرلك ديروز 
قراردادش را با سرخپوشان قطعي كرد و بالفاصله راهي تمرين شد. جلسات در باشگاه پرسپوليس 
براي تمديد قرارداد عليپور و بشار رسن هم ديروز ادامه داشت و ظاهرا كار اين 2بازيكن خوب پيش 
مي رود. يكي ديگر از بازيكناني كه ديروز در باشگاه ديده شد، شجاع خليل زاده بود كه يكي دو روز 
قبل، از احتمال رفتن حرف زده بود. او كه براي تعيين تكليفش به باشــگاه آمده بود به خبرنگاران 
گفت به احتمال زياد ماندني است اما اگر هم يك درصد قرار بر جدايي باشد با توجه به بند 400هزار 
دالري جدايي اش چيزي حدود 12ميليارد تومان از اين انتقال به باشــگاه خواهد رسيد كه براي 
جذب جانشين او كافي خواهد بود. شجاع مدعي شد: »اگر جدا شوم چندبرابر آنچه در اين سال ها 
گرفته ام به باشگاه درآمد مي رسانم.« واقعا 12ميليارد چندبرابِر دريافتي شجاع در اين سال هاست؟ 
آخرين خبر درباره پرســپوليس هم قطعي شــدن قرارداد مهدي ترابي با قطري هاست. ستاره اي 
كه رسول پناه منتظر بازگشــت او بود، طي روزهاي گذشته به قطر رسيد، قرنطينه اش را پشت سر 
گذاشت و بعد از طي مراحل قانوني براي عقد قرارداد با باشگاه العربي قطر آماده شد. العربي امسال 

مهرداد محمدي را هم از پرتغال به قطر آورده و ترابي دومين ايراني اين تيم خواهد بود.

   روز گذشته دانش آموزان با ماسك هاي تیم هاي 
محبوبشان   به سر کالس هاي درس برگشتند

مدارس كشور روز گذشته پس از مدت ها بازگشــايي شد، آن هم در شرايطي 
كه هنوز خانواده هاي زيادي براي فرســتادن بچه هايشــان به سر كالس هاي 
درس ترديد داشتند. البته در مقابل خانواده هايي هم بودند كه اعتقاد داشتند 
با توجه به جا خوش كردن كرونا بين مردم، باالخره بايد مدرســه ها باز مي شد 
و دانش آموزان سر كالس هاي درس برمي گشــتند تا از تحصيل عقب نمانند. 
باوجود تمام اين داستان ها تعداد زيادي از دانش آموزان روز گذشته به مدارس 
رفتند، آن هم با ماسك هايي كه به سوژه اي جذاب براي عكاسان تبديل شد. اين 
دانش آموزان هم كه در عكس مي بينيد تصميم گرفتند با ماسك هايي كه لوگوي 
تيم هاي مورد عالقه شان روي آنها حك شده به مدرسه بروند. پس از قهرماني 
پرسپوليس در ليگ و برد استقالل در داربي حاال شايد بهترين زمان باشد كه 
دانش آموزان كري خواندن هايشان را با اين ماسك ها در مدرسه از سر بگيرند، 

كري هايي كه در زمان كرونا فقط به فضاي مجازي محدود شده بود!
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ماجرا از حضور اســتقالل به جاي درياچه اروميه در ليگ برتر آغاز 
مي شود. با انصراف درياچه اروميه 2كشتي گير اين تيم به نام هاي 
نادر حاج آقانيا و عباس فروتن با حضور در سازمان ليگ رسما با تيم 

هيأت كشتي قائمشهر قرارداد امضا مي كنند. با گذشت چند روز از 
اين قرارداد اين 2كشتي گير مجددا به سازمان ليگ مي روند و اين بار 
با استقالل قرارداد امضا مي كنند. اين درحالي است كه قرارداد آنها 

با تيم هيأت كشتي قائمشهر هنوز پابرجا بوده و هيچ رضايتنامه اي 
هم در هنگام ثبت قرارداد ارائه نشده است. سازمان ليگ كشتي در 
واكنش به ثبت قرارداد اين كشــتي گيرها مدعي شده امتياز تيم 
درياچه به استقالل منتقل شده و قرارداد حاج آقانيا و فروتن همانند 

قرارداد سابق است.
 اين در حالي اســت كه تا امروز اصال در كشتي چيزي به نام امتياز 
تيم وجود نداشــته كه درياچه به اســتقالل واگــذار كند. طبق 
روال ســال هاي اخير هر اسپانسري با ارســال يك نامه مي تواند 
آمادگي خود براي حضور در ليگ را اعالم كند. از طرفي ســازمان 

ليگ به اين سؤال پاســخ نداده كه اگر امتياز درياچه به استقالل 
واگذار شــده، حاج آقانيا و فروتن چطور با قائمشــهري ها قرارداد 
ثبت كرده اند و پس از آن دوباره به تيم خودشــان برگشته اند! در 
اين شرايط شــايد بهتر باشــد عبدالمهدي نصيرزاده كه رياست 
ســازمان ليگ كشــتي را برعهده دارد به اين ســؤاالت پاســخ 
دهد و از داليل اين نابســاماني ها در ليگ كشــتي سخن بگويد؛ 
نابساماني هايي كه قبل از شروع مســابقات به اوج خود رسيده و 
 مشخص نيست پس از شروع مسابقات قرار است چه اتفاقاتي رخ 

دهد.

استقالل،ليگكشتيراهمبههمريخت
هنوز مشخص نيست ليگ كشتي اصال برگزار مي شود يا نه اما حواشي اين ليگ از االن آغاز شده است. ثبت قرارداد 2كشتي گير 
با 3 تيم مختلف و واگذاري امتيازي كه اصال وجود ندارد، تنها بخشــي از اين حواشي است. جالب اينكه درست مثل فوتبال، در 

كشتي هم اين استقاللي ها هستند كه نقش اول حواشي را ايفا مي كنند!

 جوان 32 ساله سرمربي ماشين شد
هدايت ماشين سازي در ليگ بيستم بر عهده وحيد بياتلوي 32 ساله خواهد بود. او كه اصالتي زنجاني دارد، فصل 
گذشته هدايت نود اروميه را برعهده داشته و حاال قرار است جوان ترين سرمربي تاريخ ليگ برتر لقب بگيرد. بياتلو 

مدرك A آسيا را هم دارد و از اين بابت مشكلي براي نشستن روي نيمكت ماشين نخواهد داشت.

قهرمانــي در جــام حذفي نــوش جــان تراكتور و 
هوادارانش در هر گوشــه ايران عزيز؛ اما دست كم با 
اين هلهله بي نظير كنار جام، اميدواريم دوستان از اين 
به بعد شيريني فتح جام فلزي را انكار نكنند و هيچ 
قهرماني را به بند مالمت و تحقير نكشند. تراكتور در 
اين سال ها يكي از پرهزينه ترين باشگاه هاي ايراني 
بوده؛ اما به هر دليل دســتاوردهاي اين تيم تناسبي 
با ميزان مخارجش نداشــته اســت. همين مسئله 
باعث شده بود شاهد كلكســيوني از بهانه تراشي ها و 
اتهام زني ها از سوي منسوبان باشگاه تراكتور باشيم؛ 
يك روز با كليــدواژه »جام فلــزي« قهرماني هاي 
كسب شــده توســط ســايرين را بي ارزش قلمداد 
مي كردند و روزي ديگر از بســيج شدن وزير و وكيل 
براي جلوگيري از موفقيت تراكتور ســخن به ميان 
مي آوردند. فرامــوش نمي كنيم كه نــوروز همين 
امسال جناب زنوزي روي آنتن زنده تلويزيون گفت: 
»اگر بگذارند، تراكتور هم قهرمان مي شــود.« االن 

گذاشتند؟
حتي پيش از همين بازي با فينال حذفي هم شاهد 
تكرار اتهامات مزبور در باالترين سطح ممكن بوديم؛ 
جايي كه آقايان نوبت به نوبت مدعي مي شدند وزارت 
ورزش قصد دارد بعد از پرسپوليس به ديگر تيم تحت 
اداره اش هم جام بدهد؛ بنابراين اســتقالل را برنده 
خواهند كرد. در نهايت اما ديديم كه اگر مشكلي هم 
از ناحيه داوري وجود داشت، به زيان آبي پوشان بود و 
چه بسا داور پيش از ثبت گل دوم تراكتور مي توانست 
خطاي هند بازيكن اين تيم را اعالم كند. در نهايت 
به اين دوستان بزرگوار يادآوري مي كنيم جامي كه 
به خاطرش نصف نيمه دوم را روي زمين خوابيديد 
و بعد از دريافتش جانانه پايكوبي كرديد، همان فلز 
بي ارزش خوانده شده ديروز بود. همينطور اين جام را 
از وزيري تحويل گرفتيد كه بي محابا به جانبداري از 
رقيب متهمش كرده بوديد. نه آن فلز ناگهان تبديل 
به طال شد، نه اين وزير بي دليل عزيز شد. اين همه، 
معجزه تغيير موقعيت شــما از بازنده به برنده است. 
پس كاش هميشــه به موفقيت هاي ديگران احترام 

بگذاريم، شايد بقيه هم با ما چنين كردند.

لذتجامفلزي
راچشيديد؟

  آهني كه طال شد، وزيري كه عزيز شد

رسول بهروش
روزنامه نگار

مصائبشيرينرونالدكومان
   سرمربي هلندي  بارسلونا كه تيمش را بدون مسي چيده بود

 حاال بايد در برنامه هايش تجديد نظر كند
همانطور كه مي دانيد پريشب مســي در مصاحبه با سايت گل 
اعالم كرد كه با وجود اينكه مدير باشــگاه آدم بي كفايتي است، 
او عاشق بارسلونا اســت و نمي خواهد كارشان به دادگاه بكشد، 
براي همين يك ســال ديگر در اين تيم مي مانــد تا در انتهاي 
فصل بازيكن آزاد شــود.او طبق يكي از بندهاي قراردادش در 
چهارمين سال از قرارداد آخرش مبلغ 63ميليون پوند )معادل 
83.38ميليون دالري و 70.560ميليون يورو( به عنوان پاداش 
وفاداري دريافت مي كند. حاال معادالت باشــگاه پيچيده تر هم 
مي شــود. رونالد كومان برنامه هايش را براســاس تيمي بدون 
مسي و دوســتانش و محدود كردن بازيكنان باسابقه باقيمانده 
در تيم طراحي كرده بود. اكنون با ماندن مسي، سوارس هم كه 
با يوونتوس به توافق دســت يافته بود، براي رفتن مردد شده  و 
ممكن است بماند. چيزي كه سرمربي جديد هلندي از آن واهمه 
داشت، اطالعاتي بود كه مديريت باشــگاه درباره باند مسي در 
اختيارش گذاشــته بود. او همان ابتدا به سوارس گفت كه او را 
نمي خواهد؛ در نخستين مصاحبه اش اعالم كرد دي يونگ را به 
پست اصلي اش برمي گرداند و اين بدان معنا بود كه بوسكتس 
بازي نخواهد كرد؛ به باشــگاه اطالع داد كه بوســكتس و آلبا و 
پيكه و ســرخي روبرتو اگر ماندني شــوند بايد دستمزدشان را 
كاهش دهند؛ وعده داد كه از گريزمان در پســت خودش يعني 
در خط حمله و نه در پست وينگر چپ استفاده كند... همه اينها 
يعني او بارسا را بدون مسي و يارانش چيده بود. حتي واينالدوم 
و ممفيس ديپاي را هم با خودش از تيم ملي هلند مي خواست 
به بارسلونا بياورد و فان دبيك هم مدنظر بود كه بازيكن آخري 

به منچستريونايتد رفت. كومان مثل دوران فان خال قصد دارد 
بارسلونا را هلندي كند اما ماندن مسي مي تواند همه برنامه هايش 
را به هم بزند. مسي با اين دستمزد نجومي كه مي گيرد و با قرار 
داشتن در كانون توجهات اصال عاقالنه نيست به نيمكت تبعيد 
شود. كومان نمي تواند او را حتي در دقايق پاياني از تركيب بيرون 
بكشد. در هر شرايطي بايد بهترين بازيكن تاريخ باشگاه در تركيب 
باشد و اين با سبك كومان اندكي منافات دارد كه بازيكني با اين 
حجم پايين از دوندگي در تركيب فيكس بماند. حاال ســرمربي 
ســابق تيم ملي هلند بايد بين ســبك گذشــته بارسا و عادت 
تيكي تاكا و سبك خودش كه توتال فوتبال شناور هلندي است 
موازنه اي برقرار كند كه زمان زيــادي مي برد و با توجه به فاصله 
اندك باقيمانده تا آغاز الليگا به نظر دشوار مي آيد. شايد اگر او در 
چند بازي اول نتيجه نگيرد، فشارها از سوي نامزدهاي رياست 
باشگاه و طرفداران مسي آغاز شود و كومان به لبه پرتگاه برود. پپ 
گوارديوال زماني كه از تيم ب هدايت تيم اصلي بارسلونا را به عهده 
گرفت، با نتايج بدي فصل را شروع كرد و باشگاه آماده بود تا بعد 
از يك باخت به آلباســته و يك تساوي مقابل راسينگ سانتاندر 
او را اخراج و روبرتو مانچيني - سرمربي فعلي تيم ملي ايتاليا- را 
جانشين اش كند. آن زمان هم گوارديوال تيمي را تحويل گرفته 
بود كه دكو، رونالدينيو )كه دومين بازيكن برتر تاريخ باشگاه است( 
و چند بازيكن از تيم رفته بودند. مســي از امروز به تمرين اضافه 
مي شود. باشگاه كه مي توانست مقابل رفتنش سنگ نيندازد و 
دست كم 150ميليون از محل فروش او به خزانه اضافه كند، در 

پايان فصل يك سنت هم از انتقال مسي به دست نخواهد آورد.
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متــن كـامـل در سایت

 سال تحصيلي جدید در شهرهاي زرد و سفيد به طور رسمي 
آغاز شده و بخشی از  مدارس با رعایت پروتكل هاي بهداشتي گزارش

در ظاهــر وضعيت خوبي دارنــد، اما والدیــن همچنان با 
نگراني هاي بسيار، فرزندان خود را راهي مدرسه كرده اند و بسياري از آنها هنوز 
در دوراهي علم و سالمت سرگردانند و نمي دانند باالخره براي فرزندان شان 
علم بهتر است یا ســالمت؟ هرچند نگراني  بحق آنها را ضدعفوني مستمر 
محيط تحصيلي تا حدودي كاهش مي دهد، اما براي اطمينان كردن نياز به 
زمان دارند. در نخستين روز بازگشایي مدارس، خبرنگاران همشهري در 
استان هاي مختلف به سراغ والدیني رفتند كه هزار نگراني از یك تصميم 
آموزش و پرورش داشتند. در این باره پاي صحبت مسئوالن آموزش و پرورش 

استاني هم نشستند.

رعایت كامل نکات بهداشتی امکان پذیر نيست
الهام صمدزاده، مــادر2 دانش آموز كالس پنجــم و دوم ابتدایي در اردبيل، 

مي گوید: هرقدر بچه ها و معلمان بخواهند رعایت 
كنند، اما رعایت كامل نكات بهداشتي در مدارس 
امكان پذیر نيست. ما دلمان به حضور فرزندان مان 
در مدرسه راضي نيست؛ از ســوي دیگر آموزش 
مجازي در ماه هاي پایاني سال گذشته نشان داد این 
روش آموزشي نمي تواند مؤثر باشد و دانش آموزان 
را جذب كند. در چنين شــرایطي بين تحصيل 
حضــوري یا مجازي مــردد مانده ایــم. اي كاش 
مسئوالن تصميم كارسازي بگيرند. احمد ناصري، 
مدیركل آموزش و پرورش استان نيز به خبرنگار 
همشهري مي گوید: شرایط حضور دانش آموزان 
در مدرسه مشروط به وضعيت كرونا و طبق اعالم 
ستاد كروناي استان است. در مناطق سفيد مانند 
اصالندوز و كوثر و انگوت مدارس بــا روال عادي 

بازگشایي شده و در مناطق قرمز مثل اردبيل و مشگين شهر بيشتر تأكيد بر 
آموزش مجازي خواهد بود.

چگونه مدارس سالمتی دانش آموزان را تضمين می كند؟
علی رجایی پدر یك دانش آموز زنجانی هم معتقد است؛ دانش آموزان به  دليل 
روحيات و اقتضاي سن شان نمي توانند پروتكل هاي بهداشتي را رعایت كنند. 
حتي نمي توانند ماسك را دائم روي صورت شان داشته باشند. در چنين شرایطي 
چگونه مدارس مي توانند ســالمتي دانش آموزان را تضمين كنند؟ او  ادامه 
مي دهد: حتي در این مدت برای افزایش سرویس هاي بهداشتي یا اتوماتيك 

كردن آبخوري ها هم هيچ اقدامي نشده است. البته مدیركل آموزش و پرورش 
زنجان تأكيد مي كند كه پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي در 
تمام مدارس روستایي و شهري این اســتان به دقت اجرایي خواهد شد و در 
این زمينه همه دستگاه ها و نهادهاي مردمي و اداري مشاركت خواهند داشت. 
ابراهيم رفيعي به همشهري مي گوید: تجمع جمعيتي چشمگيری در مدارس 
نداریم و فقط در شهرهاي زنجان و ابهر با توجه به جمعيت زیاد دانش آموزان 

سياست هایي در این زمينه اعمال شده است تا مشكلي ایجاد نشود.

جبران عقب ماندگي  هاي سال گذشته 
در مدرسه دولتي گلستانك البرز با اینكه ساعاتي از شروع كال س گذشته، 
اما چند نفر از والدین هنوز هم در مدرسه حضور دارند. یكي از آنها مي گوید: 
ناچار شدم كه دخترم را به مدرسه بياورم. هر چند كه جان دخترم از تحصيل 
اهميت بيشتري دارد، اما مدیر مدرسه اطمينان داد كه شرایط كامال بهداشتي 
بر فضاي مدرسه حاكم است.  قرار اســت تنها براي 3 درس ریاضي، علوم و 
فارســي دانش آموزان در مدرسه حاضر باشند و 
بقيه كالس ها به صورت مجازي برگزار شود. یكي 
دیگر از اوليا هم مي گوید: وقتي بسياري از مدیران 
مدارس فرزندان خود را به مدرسه نمي فرستند، 

چرا ما مجبور به این كار هستيم؟ 
در دبيرستان غيرانتفاعي گوهردشت هم بچه ها 
قرار اســت 3روز حضوري و 3 روز غيرحضوري 
آموزش ببينند. یكــي از دانش آموزان در این باره 
مي گوید: با 3 روز آمدن به مدرسه مشكلي ندارم، 
چون تعدادمان كم اســت، اما مشكل اینجاست 
كه در محل زندگي مــان )خيابــان چهاردهم 
گوهردشت( اصال موبایل آنتن ندارد و اینترنت هم 
اغلب قطع است. نمي دانم چطور در كالس هاي 
مجازي شركت كنم. البته والدینم براي نيامدنم 
به مدرســه اصرار زیادي داشتند، اما از این شرایط خســته شده ام. درباره 
شرایط بازگشایي مدارس البرز ساالر قاسمي، مدیركل آموزش و پرورش 
استان، مي گوید: به كمك مسئوالن استاني به ویژه استاندار و رئيس شوراي 
آموزش و پرورش البرز و ستاد مقابله با كرونا تالش مي كنيم كه كالس ها با 
كمترین دغدغه برگزار شود. برنامه ریزي كرده ایم تا در سال تحصيلي جدید 

عقب ماندگي  هاي سال گذشته را هم جبران كنيم.

حتي سرماخوردگي  هم در مدارس قابل كنترل نبود
مجيد مالیي، پدر یكي از دانش آموزان تبریزی  است كه از تصميم جدي 

خود براي نفرستادن فرزندش به مدرسه خبر مي دهد و مي گوید: رعایت 
پروتكل هاي بهداشتي در مدارس بيشتر به یك شوخي شباهت دارد، زیرا 
كودكان عمال نمي توانند این پروتكل ها را رعایت كنند و فاصله اجتماعي 
در مدارس ممكن نيست. وي  ادامه مي دهد: سال هاي قبل كافي بود یك 
دانش آموز سرماخوردگي داشته باشد تا همه كالس، حتي مدرسه درگير 
شود در این شرایط چگونه انتظار داریم كرونا شيوع گسترده نداشته باشد؟

كالس هاي گلستان قطعا حضوري است 
مدارس گلستان هم از دیروز بازگشایي شدند و مدیركل آموزش و پرورش 
گلستان در این باره به همشهري مي گوید: اصل بر برگزاري كالس ها به صورت 
حضوري اســت و حضور دانش آموزان در كالس هاي با مساحت مناسب 
و رعایت فاصله اســتاندارد به صورت عادي و در كالس هــاي با تراكم زیاد 
دانش آموز در 2 گروه روزهاي زوج و فرد و با تصميم گيري شوراي هر مدرسه 
خواهد بود. احسان گوهري راد مي افزاید: ستاد ملي مبارزه با كرونا حضور 
دانش آموزان در هيچ منطقه اي را ممنوع اعالم نكرده و بر این اساس در همه 
مناطق استان با اجراي پروتكل هاي شدید بهداشتي دانش آموزان به صورت 

حضوري در مدارس تحصيل مي كنند. 

زندگي فرهنگيان هم از نظم خارج شده 
در گيالن شهرستان هاي رشت، آستارا، آستانه اشرفيه، رودبار، الهيجان، 
لنگرود و ماســال در وضعيت قرمز و شهرســتان هاي املش، بندرانزلي، 
رضوانشهر، رودسر و سياهكل در وضعيت هشدار بيماري قرار دارند. سپيده 
گيلوایي، یكي از اولياي نگران، امسال فرزندش را در یك مدرسه غيرانتفاعي 
ثبت  نام كرده تا از كيفيت آموزش و شــرایط برگزاري كالس ها اطمينان 
خاطر داشته باشد. او مي گوید: مسئوالن مدرسه به ما گفته اند كه یك روز 
در ميان كالس هاي دروس پایه با رعایت پروتكل ها برپا خواهد شد و در این 
زمينه چندبار جلساتي داشته ایم. با این حال به نظرم همان آموزش آنالین 
براي كاهش تماس  ها بهتر بود. در این باره پریســا فاطمي، معاون آموزش 
ابتدایي اداره كل آموزش و پرورش گيالن، با بيان اینكه اگر ذره اي شــك 
داشته باشيم كه محيط و فضاي آموزشي پيش دبستاني آلوده است قطعا 
بچه ها را به مدرسه نمي كشانيم، اظهار مي كند: در وضعيت زرد كالس ها 
یك روز در ميان و با حضور نيمي از دانش آموزان برقرار مي شود و در وضعيت 
سفيد كالس ها، طبق روال هميشگي برپا خواهد شد. البته در هر شرایطي 
همكاران فرهنگي باید در مدارس حضور داشــته باشند. هر چند كه طي 
ماه هاي گذشته هم زندگي آنها از نظم خارج شــده بود و براي آموزش به 
دانش آموزان تا نيمه هاي شــب در حال فعاليت بودند تا كمترین ضربه به 

كيفيت آموزش وارد شود.

برگزاري كالس هاي روستایي با رضایت والدین 
معاون ابتدایي و دبير ســتاد ثبت نام آموزش و پرورش مازندران هم با بيان 
اینكه همه بســترهاي الزم براي آغاز آموزش در شــرایط كرونایي لحاظ 
شده است، عنوان مي كند: با توجه به وضعيت قرمز استان، سال تحصيلي 
به صورت مجازي آغاز مي شود. اما اعالم كردیم در برخي نقاط مانند مناطق 
روستایي كه تعداد دانش آموزان كم است درصورت رضایت والدین و با رعایت 
پروتكل هاي بهداشتي، اولياي مدارس مجاز به برگزاري كالس هاي حضوري 
كوتاه مدت هستند. این پيشنهاد صرفا با هدف آشنایي دانش آموزان و معلمان 
اســت و الزامي براي آن وجود ندارد. سيد عيسي ميرشفيعي همچنين از 
درنظر گرفتن پروتكل هاي متناسب با تراكم و تعداد دانش آموزان در مدارس 
مختلف خبر مي دهد و مي گوید: در این زمينه اختياراتي به آموزش و پرورش 
استان تفویض شده كه اگر مدرسه اي در یك منطقه زرد یا حتي سفيد نتواند 
بسترهاي حضور دانش آموزان را تأمين كند، از حضور دانش آموزان در آن 

مدرسه جلوگيري كنيم. 

مدارس هم مثل آزمون هاي دیگر ایمن برگزار مي شود
  محمد پورداوود، مدیركل آموزش و پرورش استان همدان، اظهارنظر جالبي 
دارد و به همشهري مي گوید: همانطور كه امتحانات نهایي، بخشي از كنكور، 
آزمون ورودي مدارس سمپاد و مدارس نمونه دولتي را برگزار كردیم و هيچ 
دانش آموزي نيز دچار مشكل نشد، این اطمينان را به خانواده ها مي دهيم كه 
اولویت براي ما سالمت و نشاط دانش آموزان است. بر این اساس، در هر كالس 

كمتر از 10 دانش آموز حضور ندارند و بوفه مدارس نيز تعطيل خواهد بود.

هيچ اجباري براي آموزش حضوري نيست
اســتاندار كرمان هم با تأكيد بر اینكه هيچ اجباري براي آموزش حضوري 
دانش آموزان در كالس درس نخواهد بــود و والدین باید در این باره تصميم 

بگيرند، عنوان مي كند: آموزش و پرورش در هيچ  شرایطي نباید تعطيل شود، 
ضمن اینكه سالمت مردم و دانش آموزان جزو اولویت هاست. محمدجواد فدایي 
مي افزاید:  دولت و آموزش و پرورش باید امكانات دسترسي به آموزش حضوري و 
مجازي را فراهم كنند و والدین دانش آموزان مجاز به تصميم گيري درباره نحوه 
آموزش فرزندان خود هستند كه از آموزش حضوري یا آموزش آنالین و آفالین 
بهره بگيرند. عليرضا نخعي، مدیركل آموزش و پرورش لرستان، هم از برگزاري 
كالس هاي زیر 10 نفر در مناطق دوردست و كم جمعيت استان خبر مي دهد و 
مي گوید: 90 درصد مدارس مناطق محروم به صورت حضوري برگزار خواهند 
شد. همچنين هادي زارع پور، مدیركل آموزش و پرورش كهگيلویه و بویراحمد، 
هم با اشاره به اینكه مدارس كم جمعيت روســتایي در این استان به صورت 
حضوري برگزار مي شــود، عنوان مي كند: ارزیابي تحصيلي دانش آموزان و 
مرور دروس سال گذشــته ازجمله دالیل بازگشایي زود هنگام مدارس بوده 
و خانواده ها نگراني و دغدغه سالمت فرزندان خود را نداشته باشند، زیرا تمام 

نكات بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي رعایت مي شود.
   

درست یا غلط، سال تحصيلي در شرایط كرونا آغاز و كالس هاي درس به روي 
دانش آموزان باز شده است. بدون تردید یكي از چالش هاي اصلي كشورمان 
در روزهاي پيش رو، تداوم فرایند آموزش با رعایت پروتكل هاي بهداشتي 
است؛ زیرا بسياري از كارشناسان و كادر درمان هشدار داده اند كه بحراني 
شدن شيوع كرونا در ميان كودكان با كمبود و حتي نبود تجهيزات الزم براي 
بستري و درمان این گروه سني همراه خواهد شد. به همين دليل، روز گذشته 
جمعيت قابل توجهي از خانواده ها ترجيح دادند فرزندان شان را به مدرسه 
نفرستند. والدین به دنبال فرایند آموزشي قابل اتكایي هستند تا ضمن ایمني، 
سطح كيفي قابل قبولي داشته باشد. بسياري از خانواد ه ها موافق برگزاري 
كالس هاي حضوري نيستند، اما معتقدند فرایند آموزش مجازي هم كيفيت 

مورد انتظار را نداشته است.

مدیركل آمــوزش و پرورش 
همدان: همانطور كه امتحانات 
نهایي، بخشي از كنكور، آزمون 
ورودي مــدارس ســمپاد و 
مدارس نمونه دولتي را برگزار 
كردیم، كالس ها هم با همين 

پروتكل ها برگزار می شود 

والديندردوراهیعلموسالمت
 سال تحصيلی جدید با رعایت پروتكل های بهداشتی در تمام شهرها در حالی آغاز شد كه تا جلب اطمينان خانواده ها 

برای حضور فرزندان شان در كالس های درس راهی طوالنی وجود دارد

روایت خبرنگاران همشهری از شروع سال تحصيلی در چند استان كشور

 برطرف شدن نگرانی والدین از حضور فرزندانشان در كالس های حضوری به گذشت زمان و اطمينان از رعایت پروتکل های بهداشتی نياز دارد.   عکس: همشهری
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دولت انگليس ســرانجام پس از 
4دهه به یك بدهكاري تاریخي به حقوقي

ایران اعتراف كرد؛ بدهي بابت یك 
معامله تسليحاتي كه سال هاست به یك پرونده 

حقوقي پيچيده بين دوطرف تبدیل شده است.
روزنامه گاردین روز جمعه در گزارشي نوشت كه 
بن والس، وزیر دفاع انگليس در نامه اي كه براي 
وكالي نازنين زاغري زنداني بریتانيایي در ایران 
نوشته است، براي نخستين بار بدهي بریتانيا به 
ایران بر سر یك معامله تســليحاتي مربوط به 
پيش از انقالب اسالمي سال1357 را به رسميت 
شناخته و در تالش است تا این بدهي را از طریق 

قانوني تسویه كند.
وزیر دفاع انگليس با اشاره به قرارداد مربوط به 
اداره صنایع تسليحاتي بریتانيا و ایران و اختالف 
حقوقــي در این زمينه به بدهــكار بودن دولت 
بریتانيا اذعــان كرده و گفته اســت كه تمامي 
راه هاي قانوني و حقوقي بــراي بازپرداخت این 
بدهي ها باید بررسي شود. بن والس ضمن تأكيد 

بر نظرات قبلي اش كه باز بودن این بدهي را براي 
دولت بریتانيا شــرم آور خوانده، گفته است كه 
با وجود این هرگونه پرداختي به ایران نباید در 
تناقض با تحریم هاي اتحادیه اروپا و آمریكا باشد.

بریتانيــا بابت عدم تحویــل تانك هاي چيفتن 
سفارش شده از سوي ایران حدود 400ميليون 
پوند به تهران بدهكار اســت. ایــن تانك ها در 

زمان رژیم شــاه سفارش 
داده شده بودند و با وقوع 
انقالب اســالمي ایران، 
بریتانيــا تحویــل آنها را 

منتفي دانست.
قرار اســت دادگاهــي در بریتانيا مســئله 

بازپرداخت بدهي بریتانيا بــه ایران را روز 
4نوامبر )14آبان( بررسي كند. در محافل 
سياســي بریتانيا تعيين ایــن تاریخ كه 

یك روز بعد از انتخابات ریاســت جمهوري 
آمریكاست تصادفي تلقي نمي شود.

توافــق بر ســر خریــد 1500تانــك چيفتن 

در ســال1971 به دســت آمد و ایــران نيز در 
سال1976، مبلغي بالغ بر یك ميليارد دالر براي 
این تانك ها پرداخت كرد. در حدود 3سال بعد 
از امضاي قــرارداد، بریتانيا حدود 150 تانك به 
ایران تحویل داد اما انگليس پس از وقوع انقالب 
اسالمي در ایران از تحویل بقيه تانك ها سر باز زد.

به دليل بدعهــدي انگليس، ایران از شــركت 

بریتانيایي »خدمات بين المللــي نظامي« در 
دیوان بين المللي تجارت در پاریس شكایت كرد؛ 
شركتي كه بخشي از سهام آن متعلق به وزارت 

دفاع بریتانياست.
در جریــان ســازوكار ميانجيگــري در دیوان 

دادگاهي در بریتانيا قرار است روز 14آبان یعني یك روز بعد از انتخابات ریاست جمهوري آمریكا، درباره 
بدهي 400ميليون پوندي به ایران تصميم بگيرد، انتخاب این تاریخ تصادفي نيست

اعتراف به طلب 13هزار ميلياردي ايران

كافه مجلس

قاليباف:ناظريمنهمچگير
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس با اشاره به سفر 
4روزه خود به خوزســتان گفت: هدف ما از این 
بازدیدها مچ گيري نيست. مدیران قوي و امين را 
حمایت خواهيم كرد كه شجاعت در تصميم گيري 
داشــته باشــند و با انگيزه كار كنند. به گزارش 
فارس، او در پایان سفر 4روزه به استان خوزستان 
خاطرنشان كرد: ما در مجلس یازدهم اولویت خود را بر نظارت گذاشته ایم كه 
به شكل ميداني انجام بدهيم؛ از همين طریق بر آن شدیم كه مشكالت و مسائل 
خوزستان را رفع كنيم. تأكيد مي كنم هدف ما از این بازدیدها مچ گيري نيست. 
مدیران قوي و امين را حمایت خواهيم كرد كه شجاعت در تصميم گيري داشته 
باشند و با انگيزه كار كنند. قاليباف ادامه داد: در صورت مشاهده تخلف، فعاليتي 
خارج از مسير قانوني و سهل انگاري در انجام وظایف، مطابق قانون پيگيري 

خواهيم داشت و از مشكالت بعدي پيشگيري مي كنيم.

7وزيردربهارستان
وزراي خارجه، ارتباطات و فناوري ارتباطات، راه و 
شهرسازي، علوم و تحقيقات، اقتصاد، كار و رفاه 
اجتماعي و همچنين وزیر كشاورزي جهت پاسخ 
به سؤاالت نمایندگان و ارائه گزارش در جلسات 
هفته جاري كميســيون هاي تخصصي مجلس 
حضور پيدا مي كنند. جلســات كميسيون هاي 
تخصصي مجلس بعد از 2هفته تعطيلي پارلمان جهت سركشي نمایندگان به 
حوزه هاي انتخابيه، از دیروز تشكيل شد و امروز نيز نخستين نشست علني 
مجلس بعد از تعطيالت تابستاني بهارستان برگزار مي شود. بررسي تقاضاي 
عده اي از نمایندگان مجلس در مورد تشكيل كميسيون ویژه باشگاه تحریمي ها 
و  سؤال تعدادي از نمایندگان از وزیر جهادكشاورزي ازجمله دستوركارهاي 

هفته جاري بهارستان است.

نادران:قهرنيستم!
الياس نادران، نماینده تهران در تویيتي به ابهاماتي 
درباره قهر او و حواشــي تشكيل كميسيون ویژه 
توليد پاسخ داد. او دیروز در حساب شخصي اش در 
تویيتي با حواشي تشكيل این كميسيون كه گفته 
مي شد براي دلجویي از نادران تشكيل شده است، 
پاسخ داد و نوشت: »بنده اساساً متقاضي عضویت 
در كميســيون ویژه توليد نبودم. به احترام رأي همكارانم، ترجيح مي دهم 
به عنوان یك عضو ساده به هيأت رئيسه كميسيون در ایفاي وظایف خطيرشان 
كمك كنم؛ ضمناً این كميسيون از مجلس هفتم وجود داشته و از ابتدا براي 

خوشایند كسي تاسيس نشده است.«

ابتالينمايندهتهرانبهكرونا
اقبال شاكري، نماینده تهران از مثبت شدن تست 
كروناي خود خبر داد. او در صفحه شخصي خود در 
اینستاگرام نوشت: تست كروناي من مثبت شد و 
قرنطينه شدم. این نماینده اصولگرا تأكيد كرد: از 
این فرصت استفاده مي كنم تا درخصوص بعضي 
موضوعــات مخصوصا طرح ســاماندهي فضاي 

مجازي همفكري داشته باشيم.

حكمارتدادنمايندهمشهدبرايامارات
نایب رئيس مجلس گفت: یكي از الزامات دین اسالم 
دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم است و وقتي كشور 
مسلماني مثل امارات رسما با رژیم صهيونيستي 
ارتباط برقرار مي كند درواقع ارتداد خود را اعالم 
كرده اســت. به گــزارش فارس، اميرحســين 
قاضي زاده هاشمي، نماینده مشهد و كالت با اشاره 
به برقراري ارتباط بين امارات و رژیم صهيونيســتي گفت:  اینكه یك كشور 
مسلمان مثل امارات رســما و علنا ارتباط خود با رژیم صهيونيستي را برقرار 

مي كند درواقع یك نوع اعالم ارتداد از سوي این كشور است.

اصولگرايمنهاحمدينژادي
محمدرضا ميرتاج الدیني، معــاون امور مجلس 
رئيس جمهور در دولت دهــم و نماینده تبریز در 
مجلس درباره گعده احمدي نژادي ها در بهارستان 
تأكيد كرد: نخستين بار نيست كه مدیران دولت 
نهم و دهم در مجلس حضور دارند؛ البته این دوره 
تعداد مدیــران دولت نهم و دهــم در مجلس تا 
حدودي افزایش یافته است. او به برنا گفت: مدیران احمدي نژاد اكثرا قبل از 
آنكه در دولت نهم یا دهم باشند، در جریان اصولگرایي بوده و هستند، كه در این 
اثنا دوره اي را هم در دولت حضور داشتند؛ بنابراین مجموعه مدیراني كه در 
دولت قبل بودند و هم اكنون در مجلس حضور دارند، در فراكسيون اصولگرایان 
حضور دارند و جلســات رسمي فراكســيوني را به همراه اصولگرایان برگزار 

مي كنند.

گزارشاصلنودازويلموتس
نماینده تهران از جلسه دیروز كميسيون اصل90 
درباره قرارداد »ویلموتس« خبر داد. نظام الدین 
موسوي، نماینده تهران در گفت وگو با تسنيم با 
اشــاره به آخرین وضعيت بررســي قرارداد این 
پرونده در كميسيون اصل 90قوه مقننه، گفت: در 
چند روز آینده گزارش كميسيون درباره پرونده 
ویلموتس در كميته اجتماعي و فرهنگي آن تدوین و سپس براي بررسي بيشتر 

به صحن كميسيون ارجاع مي شود.

باهيچكسشوخينداريم
فرمانده نيروي دریایي ارتش گفت: براي مقابله با هر تهدیدي در دریا حضور داریم و 
در این ارتباط با هيچ كس شوخي نداریم، اگر الزم باشد كشتي توقيف یا بازرسي شود 
حتما این كار را انجام مي دهيم و تا هركجاي دنيا الزم باشد كشتي هایمان را اسكورت 
مستقيم مي كنيم. به گزارش مهر، امير حسين خانزادي همچنين تأكيد كرد: آمریكا و 
بسياري از كشورهاي دیگر ناوگان هایشان درگير كرونا شدند، ناو هواپيمابر كه حدود 
5هزار نفر در آن هستند و همينطور ناوشكن ها با این موضوع درگير شدند و تبعات این 
ویروس در بعد نظامي هم ورود پيدا كرد؛ اما كارها و مأموریت هاي ما در نيروي دریایي 

ارتش متوقف نشده و تا امروز در مأموریت هاي ما هيچ خللي به وجود نيامده است. 

استقبالايرانازاتحادگروههايفلسطيني
سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه از برگزاري نشست اخير گروه هاي 
فلسطيني استقبال كرد و آن را نشانه هوشمندي رهبران فلسطين در مقابله با رژیم 
صهيونيستي و حاميانش دانست. به گزارش ایسنا، خطيب زاده با تأكيد بر اینكه اتحاد 
و انسجام همه جریانات فلسطيني و مقاومت در مقابل رژیم اشغالگر صهيونيستي تنها 
راه آزادي فلسطين و قدس شریف است، افزود: ملت مقاوم فلسطين در طول دهه هاي 
گذشته ثابت كرده است كه با طرح هاي سازش برخي دول خيانتكار عرب، از عزم خود 
بر ایستادگي در مقابل غاصبين فلسطين كوتاه نخواهد آمد. دراین مسير قطعا دولت ها 

و ملت هاي آزاده جهان نيز آنان را در این مطالبه همراهي خواهند كرد.

حمايتايرانازمذاكراتبيناالفغاني
سفارت جمهوري اسالمي ایران در پي سفر »محمدابراهيم طاهریان فرد«، نماینده 
ویژه وزیر امور خارجه در امور افغانستان به كابل در بيانيه اي اعالم كرد: در مقطع مهم 
كنوني كه موضوع شكل گيري چارچوب مذاكرات بين االفغاني با هدف دستيابي به 
صلح پایدار در افغانستان در جریان است، هيأت جمهوري اسالمي ایران در راستاي 
پيگيري همان سياست  اصولي یعني بقاي ساختار جمهوریت و قانون اساسي به منظور 
رایزني با مقامات ارشد ازجمله رئيس جمهور، رئيس شوراي مصالحه، رئيس جمهور 
پيشــين، سرپرســت وزارت امور خارجه، مشــاور امنيت ملي و نيز برخي دیگر از 

شخصيت هاي سياسي مطرح جمهوري اسالمي افغانستان، به كابل سفر كرد. 

وزيردفاعهندبهتهرانميآيد
رسانه هاي هند روز شــنبه گزارش دادند كه وزیر دفاع این كشور روز 

یكشنبه)16 شهریور( پس از پایان دیدار خود از مسكو و پيش از بازگشت دفاعي
به هند به منظور دیدار با همتاي ایراني خود، به تهران ســفر مي كند؛ 
گزارش ها از اقامت یك روزه راجنات سينگ در تهران حكایت دارد. این مقام بلندپایه 
هند با انتشار تویيتي نوشت: »مسكو را به مقصد تهران ترك مي كنم تا با فرمانده امير 

حاتمي، وزیر دفاع ایران دیدار داشته باشم.«
این نخستين سفر یك مقام بلندپایه هند به ایران از زمان شيوع كووید-19 است. به 
گزارش ایرنا، راجنات سينگ روز چهارشنبه 2سپتامبر )12 شهریور( به منظور شركت 
در نشست مشــترك وزراي دفاع سازمان همكاري شــانگهاي، اتحادیه كشورهاي 

مشترك المنافع و سازمان پيمان امنيت جمعي به روسيه سفر كرد.

بين المللي تجارت جهاني، 2بار در ســال هاي 
1990 و 1996 ميالدي، احكامي به نفع ایران 
صادر شــد. این دیوان از شــركت بریتانيایي 

خواست تا پول باقي مانده ایران را بپردازد.
از سویي در ســال2001 این دیوان اعالم كرد 
كه شركت بریتانيایي باید به ایران بابت ضرر و 
زیان ناشي از این قرارداد، سود پول باقي مانده 
را نيز به همراه تمامــي هزینه هاي تيم وكالت 
ایران و بخش عمــده هزینه هاي دیوان تجارت 

بين المللي بپردازد.
ایران براي اجراي احكام به دادگاه عالي بریتانيا 
شكایت كرده اما تا كنون گره این پرونده باز نشده 
است. آنچه بر پيچيدگي این قضيه اضافه مي كند 
اینكه وزیر دفاع انگليس اذعان به بدهكاري به 
ایران را در نامه بــه وكالي نازنين زاغري اعالم 
كرده تا شــائبه احتمال یك معامله پشت پرده 
برسر آزادي زاغري در ازاي بسته شدن پرونده 

قدیمي تانك هاي چيفتن تقویت شود.
نه دولت انگليس و نه دولت ایران به طور 
رســمي تأیيد نكرده اند كــه آزادي 
شهروندان دوتابعيتي انگليسي كه در 
ایران زنداني هستند به عدم پرداخت 
این بدهــي مرتبط اســت اما به نظر 
مي رسد فيصله پرونده حقوقي ایران 
در انگليــس مي توانــد در حل و فصل 

پرونده زاغري تأثير گذار باشد.

عبدالحسينروحاالميني،غالمحسينرضوانيفروابوالفضلعمويي
عكس
نمايندگانتهرانروزگذشتههمزمانبابازگشاييمدارسازدبستانخبر

دخترانهمالكاشــترواقعدرمحلهدامپزشكيودبستانپسرانه
آيتاهللقدوســيدرميدانمعلمبازديدميدانيووضعيترعايت

پروتكلهارارصدكردند.
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حميدرضا بوجاريان 
خبرنگار

همان دم در مدرسه كه دست هایش از 
دست مادرش جدا شــد، با تردید پا به گزارش

حيــاط گذاشــت، نيمــي از صورت 
كوچكش را ماسك پارچه اي پوشــانده و انگشتان 
ظریف و كوتاهش در دستكش پالستيكي گم شده 
بود. رفت و ایستاد گوشه اي از حياط مدرسه، مراقب 
بود به دیوار تكيــه ندهد، احتياط مي كرد كســي 
نزدیكش نشود، حواسش بود به ماسكش دست نزند. 
با چشــم هاي نگران گاهــي بچه هــاي بزرگ تر را 
مي پایيد كه كنار هم ایستاده بودند و از خاطرات 7 ماه 
گذشته شــان مي گفتند و گاهي در مدرسه را نگاه 
مي كرد كه مطمئن شود مادرش هنوز هست و نرفته. 
»غزاله« كالس اولي است و شنبه نخستين روزي بود 

كه پا به دنياي جدید مدرسه گذاشت.
در ورودي مدرسه مثل هر ســال نه خبري از منقل 
پر از اسپند بود كه بوي خوشــش، نوید یك شروع 
تازه را بدهد و نه قرآن كه بچه ها از زیر آن رد شوند، 
به جایش باباي مدرســه سمت راســت با یك گالن 
4ليتري مایع ضدعفوني كننده بر دســت ایستاده تا 

كف كفش بچه ها را قبــل از ورود ضد عفوني كند و 
سمت چپ، معاون مدرســه با تب سنج در دست، 
پيشــاني بچه ها را نشــانه مي گيرد. در بلندگوهاي 
مدرسه ابتدایي فجر ميدان بهمن، هم به جاي پخش 
آهنگ بوي ماه مهر و هم شاگردي سالم، مدیر مدرسه 
پشت بلندگو یا دائم از بچه ها مي خواست كه از هم 
فاصله بگيرند و یا به پدرها و مادرها تذكر مي داد كه 
وارد مدرسه نشوند و از تجمع در بيرون از مدرسه هم 

خودداري كنند.
والدین دانش آموزان اما گوششــان به این حرف ها 
بدهكار نيست، بعضي ها با چشم هاي نگران دائم به 
حياط مدرسه سرك مي كشــند كه ببينند چه خبر 
است و بعضي هاي دیگر عصباني و خشمگين منتظر 
فرصت كه با مدیر مدرســه حرف بزنند. مادر غزاله 

جزو گروه دوم بود.

معلمان سرگردان بين حضوري و مجازي
معلم هاي مدرســه هم حال و روز بهتري از والدین 
ندارنــد، در راهــرو و دفتر مدرســه ایســتاده و از 
پنجره هاي غبــار گرفته، حياط را نــگاه مي كردند 

كه ببينند باالخره چقدر دانش آموز به مدرســه 
مي آیند. چشــم ها مردد و پچ پچ هــاي نامفهوم 
زیر ماســك، حكایت از نگرانــي مي دهد. »حاال 
چه مي شود؟ تكليف چيست؟  اي كاش اگر قرار 
بود آموزش ها حضوري باشــد از خرداد ماه اعالم 

مي كردند كه برنامه ریزي دیگري مي كردیم.« 
ســپيده حمزه اي، معلم كالس چهارم ده ها دغدغه 
دارد؛ از اینكه باید چگونــه مراقب بچه ها در كالس 
درس باشد تا اینكه چگونه والدین را در سال تحصيلي 
كرونایي با خود همراه كند. »مهم ترین مســئله ما 
معلمان به خصوص در مقطع ابتدایي این اســت كه 
چگونه بين كالس حضوري و مجــازي خود تعادل 
برقرار كنيم. من االن باید كالس 30نفره ام را به 3 تا 
10نفر تبدیل كنم و هر گروه 2روز در هفته به مدرسه 
بيایند. از آن طرف گفته اند روزهایي كه دانش آموز به 
مدرسه نمي آید، آموزش از طریق شبكه شاد دنبال 
شود. خوب من معلم در كدام فرصت و با كدام انرژي 
مي توانم هر روز هم آموزش حضوري و هم مجازي را 
دنبال كنم و براي هر دو توليد محتوا داشته باشم؟ 
حاال در دبيرستان كه معلمان هر درس متفاوت اند 
این امكان وجــود دارد، اما در مقطــع ابتدایي كار 

به مراتب دشوارتر مي شود.«

سيل پروتكل ها و توصيه ها بر سر دانش آموزان
زنگ مدرسه به صدا در آمد و صف ها شكل گرفت. 
فرناز محمدي، معلــم كالس پنجم مي گوید 
كه امروز كمتر از نصــف دانش آموزانش به 
مدرســه آمده اند. بقيــه معلم ها هم صف 
دانش آموزان كالس خودشان را كه دیدند 
همين را مي گویند به غير از معلم كالس 
اول كه بعد از شــمارش بچه هاي داخل 
صف به ایــن نتيجه مي رســد به غيراز 
2 نفر، همه دانش آموزانش به مدرســه 

آمده انــد: »كار بــراي بچه هــاي كالس اول خيلي 
ســخت تر اســت، بچه ها باید همزمان 2 استرس را 
تحمل كنند، هم ترس ناشــي از حضــور در فضاي 
جدید و هم ترس از كرونا كه از سوي خانواده و جامعه 
به آنها منتقل شده است. شرایط براي كالس اولي ها 

از همه بدتر است.« 
زنگ كه بــه صــدا در آمــد، صــف دانش آموزان 
مثــل خط كــش كج وكولــه تشــكيل مي شــود. 
بعضي خط كش ها بلندنــد و برخي كوتــاه. دور تر 
از خط كش هاي نامنظــم، والدین هنوز ایســتاده 
 و نظاره گر شــروع ســال تحصيلي جدید هستند. 
دختر بچه ها بــا مانتــو صورتي و مقنعه ســفيد و 
ماسك هایي كه به صورتشان گشاد است، در هجوم 
پروتكل هــا و توصيه ها و اوامر معاون مدرســه قرار 
مي گيرنــد: »دختران گلم نباید با هــم بازي كنيد، 
دســت به لوازم هم مثل مداد و دفتر نباید بزنيد. با 
فاصله با یكدیگــر از پله ها باال برویــد. از فردا براي 
خودتان یك بطــري آب بياورید. قبــل از خوردن 
خوراكي ها دســتتان را بشــویيد. بعــد از رفتن به 
دستشویي، دست هایتان را تميز بشویيد. همه با هم 
از پله ها پایين نيایيــد و...« در نگاه بچه ها هيچ چيز 

نيست.
كالس ها قرار است 10نفري تشــكيل شود. 10نفر 
اول صف به كالس مي روند و 10نفــر باقيمانده در 
حياط مي مانند تا نوبتشــان شود. كالس هاي امروز 
30دقيقه اي اســت و فقــط براي آشــنایي معلم با 
دانش آموزان اســت. بچه ها با همان پروتكل ها وارد 
كالس مي شــوند و پشــت نيمكت ها مي نشينند. 
غزاله یكي از آنهاست. نشسته بر ردیف آخر، سمتي 
كه پنجره باز هواي خنك شــهریور را داخل كالس 
كوچك مدرســه 22بهمن مي ریزد. نوبت به معرفي 
 كه مي رســد، مي ایســتد. »من غزاله دینوري...« 
غزاله جان بلندتر خودت را معرفي مي كني. از پشت 
ماسك صداي نازك و آرامش را بلندتر كه مي كند، 
اشــك توي چشــمانش حلقه مي زند. »من غزاله 
دینوري، هفت ساله...« 4دانش آموز دیگر هم با گریه 

غزاله، گریه شان مي گيرد.
معلم مستاصل مي شــود، حاال نه مي تواند بچه ها را 
بغل كند و نه بخواهد كه مادران شان به كالس بيایند، 
تنها چاره را حرف زدن محبت آميز مي یابد:» بچه ها 
امسال شما بزرگ شدید، قراره با هم خوندن و نوشتن 

رو یاد بگيریم، قراره دوستاي جدید پيدا كنيم و كلي 
كتاب هاي قشنگ با هم بخونيم. مدرسه جاي خوبيه، 
فقط باید مراقب هم باشيم كه كرونا بين ما نفوذ نكنه 
و بخواد ما رو مریض كنه. شما دختراي قوي و زرنگي 

هستيد...« 
دخترها با ســر آستين شان اشك هایشــان را پاك 
مي كنند: »فشار روي بچه ها امســال خيلي زیاده، 
اون ها هر روز در معرض خبرهاي كرونا قرار گرفتند و 
خانواده هم خواسته یا ناخواسته اون ها رو ترسوندن 

و حاال اینطور بيرون ریزي مي كنند.«

اگر بچه هاي ما كرونا بگيرند، چه؟
صداي داد و فریاد پدرها و مادرها از كوچه بن بست 
مدرســه باال گرفته و در راهروهــاي بلند  و خلوت 
پيچيده و به كالس هاي درس رســيده است. مدیر 
مدرسه ســعي مي كند آنها را آرام كند، اما تالشش 
بي فایده اســت: »اگر بچه هاي ما مبتال شوند، ما چه 
خاكي به سرمان كنيم؟ مگر قرار نبود غيرحضوري 
برگزار كنيــد؟«، »بچه هاي مــا كوچك اند، رعایت 
كردن موارد بهداشــتي برایشان ســخت است، اگر 
دستشان را به ميز بزنند و به چشم یا دهانشان بمالند 
یا خسته شوند و ماسك شــان را در بياورند، چه؟«، 
»10توالت بــراي 300دانش آموز؟ 7تــا آبخوري 
براي این همه بچه؟ با این وضــع بچه هاي ما كرونا 
نمي گيرنــد؟«، »واقعا بعــد از اینكه گــروه اول از 

كالس ها خارج شــدند، كالس را براي بچه هاي ما 
كه گروه دومند، ضدعفونــي مي كنيد؟«، »تكليف 
ســرویس چه مي شــود؟ االن ما باالخره سرویس 

بگيریم یا نه؟« 
مدیر مدرسه با صورت قرمز و گرگرفته تالش داشت 
كه سؤال ها را یكي یكي پاســخ و به پدرها و مادرها 
اطمينان دهد كه تا هفته آینده مشــكالت برطرف 
شود. از والدین خواست طبق برنامه بچه هایشان را 
به مدرسه بياورند و مواد ضد عفوني هم در كيفشان 
بگذارند. آخر ســر هم وقتي دید بيشــتري ها قانع 
نشــدند، آب پاكي را ریخت روي دستشان و گفت: 
»هر كسي خواست مي تواند فرزندش را با تلویزیون یا 
آموزش از راه دور هماهنگ كند و نياورد به مدرسه. 

توان من و همكارانم همين قدر است.«
زنــگ دانش آموزان نوبــت اول كه به صــدا درآمد، 
دختران با مانتو صورتي و مقنعه سفيد و ماسك هایي 
كه به صورتشــان گشــاد اســت، بيرون مي آیند تا 
همكالسي هاي دیگرشان ســر كالس بروند. غزاله 
مادرش را كه دید، با احتياط رفت سمتش و خواست 
كه ســریع تر بروند خانه. حياط مدرسه پير و كهنه 
خيلي زود خالي مي شــود و هيچ صدایــي جز باد 
پایيزي زود هنــگام در آن نمي پيچد: »ســال هاي 
گذشــته، صداي خنــده از در و دیوار مدرســه باال 

مي رفت، ولي امسال هيچ كه هيچ.« 
باباي مدرسه با آهي بلند در را مي بندد تا نيم ساعت 
دیگر. پدرها و مادرها هنوز بيرون مدرسه با هم بحث 

مي كنند.

هول همكالسي شدن با كرونا
فهيمه طباطبايي
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كالس ها قرار است 10نفري تشكيل 
شــود. 10نفر اول صف بــه كالس 
مي روند و 10نفر باقيمانده در حياط 
مي مانند تا نوبتشان شود. كالس هاي 
امــروز 30دقيقــه اي اســت و فقط 
براي آشــنایي معلم با دانش آموزان 
است. بچه ها با همان پروتكل ها وارد 
كالس مي شوند و پشــت نيمكت ها 

مي نشينند

موج انتقادها نســبت به بازگشــایي مدارس و برپایي حضوري 
كالس هاي درس، با گذشت یك روز از آغاز سال تحصيلي جدید، 
همچنان ادامه دارد. دیروز رئيس جمهوري، سال تحصيلي جدید 
را سال انضباط دقيق دانش آموزان ناميد و در عين حال گفت كه 
این نظم باید شبيه پادگان هاي آموزشي نيروهاي مسلح باشد. او 
بازگشایي مدارس را درست ترین روش در راستاي تعليم و تربيت 
دانش آموزان دانست. حسن روحاني پرسش مهر امسال را هم به 
موضوع كرونا اختصاص داد و از دانش آموزان خواست بگویند براي 
مقابله با كرونا، چگونه مي توانند به خانواده، همكالسي ها و مدرسه 
كمك كنند. توضيح هاي رئيس دولت دوازدهم درباره بازگشایي 
مدارس، اما نتوانست منتقدان را قانع كند. در ادامه انتقادهایي كه 
در روزهاي گذشته به بازگشایي مدارس شده بود، دیروز رئيس 
سازمان نظام پزشكي و سخنگوي كميسيون سالمت شوراي شهر 
تهران در 2 نامه و پيام جداگانه، بار دیگر بر توقف برپایي حضوري 
كالس هاي درس پافشــاري كردند. آرش ميالني، ســخنگوي 
كميسيون سالمت شوراي شهر تهران، در صفحه شخصي  خود 
در تویيتر خطاب به روحاني نوشت:» تصور شيوع كرونا در ميان 

دانش آموزان وحشتناك است، توصيه جامعه پزشكي را جدي 
بگيرید و بازگشــایي مدارس را متوقف كنيد.« پيش از این 
هم، رئيس مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي با خطاب 
قرار دادن ســتاد ملي مقابله با كرونا كه رئيس آن حسن 
روحاني است، خواســت تا از جان ميليون ها دانش آموز 

دفاع و بازگشــایي مدارس را متوقــف كند. حاال 
هم رئيس سازمان نظام پزشــكي، دست به 

قلم شــده و این بار وزیر آموزش و پرورش 
را خطــاب قرار داده اســت. محمدرضا 

ظفرقندي، در بخشي از این نامه نوشت 
حضور دانش آمــوزان در مدارس با 
شرایط خطير كرونا سازگاري ندارد 
و از او خواســت تــا دليل تصميم 
غيرمنتظــره را اعالم كنــد. او 
ازنگراني خانواده ها نوشت و گفت 
كه یقينا این تصميم منجر به 
تحميل بيماران بيشــتر بر 
كادر درمان مي شود، چرا كه 
بيشتر موارد انتقال در دوره 
بدون عالمت بيماري اتفاق 
مي افتد. تأكيد رئيس سازمان 

نظام پزشكي بر اجراي درست 
دســتورالعمل هاي بهداشتي 

است. به اعتقاد او بخشــنامه ابالغي، در بخش هایي غيرعلمي و 
ناقص است. او از وزیر آموزش و پرورش خواست در ابالغيه اخير 
بازنگري كند و به آموزش از راه دور توجه شود. حسن روحاني كه 
دیروز در جلسه ستاد ملي مدیریت بيماري كرونا صحبت مي كرد، 
 توضيحات دیگري درباره چرایي بازگشایي مدارس داد. او گفت:
» آموزش و پرورش ما باید باقي بماند مشكل ما تنها یك ویروس 
نيست؛ مسئله سالمت است؛ سالمت جسم، روح و معنویت مردم 
باید سر جایش باشد. شــما بگویيد بچه ها امروز مدرسه نروند. 
ممكن است در راستاي مبارزه با كرونا قدم مثبتي باشد ولي نسبت 
به سالمت آنها قدم مثبتي نيست. 7 ماه است بچه ها را در خانه نگه 
داشته ایم. ماندن بچه ها در خانه عذاب و مشكل است.« به اعتقاد 
 او، زماني كه اصول بهداشــتي مثل رعایت فاصله ها، گروه بندي، 
دو نوبتي شــدن، الزام ماسك و شست و شــوي دست ها رعایت 
مي شود، دیگر مشكلي نيست. روحاني از صداوسيما خواست تا با 
دوربين به مدرسه ها بروند و نشان  دهند كه امور بهداشتي رعایت 
مي شود و این توضيح را داد:» تعليم و تربيت تنها درس خواندن 

نيست، مهارت در مدرسه آموزش داده مي شود.« 
 تأكيد بر بازگشــایي مدارس در شرایطي است 
كه براســاس آخرین اعالم وزارت بهداشــت، 
هم اكنون، 13اســتان در وضعيــت قرمز و 
15استان در وضعيت هشدار به سرمي برند. 
تاكنون 384هزار و 666نفر به ویروس مبتال 
شده و 22هزار و 154نفر هم جانشان را از دست 
داده اند. توقف بازگشــایي مدارس اما تنها 
مسئله اي نبود كه در ماه هاي گذشته، 
موضوع نامــه  بــه رئيس جمهوري 
شــد. پيش از این رئيس ســازمان 
نظام پزشــكي در بيست و پنجم 
تيرمــاه، در اعتراض به شــدت 
شيوع ویروس در كشور، نسبت 
به كمبود تخت هاي  آي سي یو 
هشدار داد و از روحاني خواست 
تا برخي بازگشایي ها تعليق شود 
و توجه به ســالمت در اولویت 
برنامه ها قرار گيــرد. او قبل از 
آن هم در پنجم اردیبهشت، از 
روحاني خواست تا در بازگشایي 
مراكز عمومي عجله نكند، چرا كه 
هرگونه تعجيل، منجر به گسترش 

و سركشي مجدد بيماري مي شود.

خانواده ها قانع نشدند
مدت هاست رســانه ها از شــيوع كرونا، مرگ ومير ناشي از 
آن و راه هاي جلوگيري از ابتال به بيمــاري گزارش مي دهند؛ 
گزارش هايي كه حتي كودكان و نوجوانان هم در معرض اطالعات 
آن قرار گرفته و با هشدارهايي كه از سوي والدينشــان براي رعايت بهداشت فردي دريافت 
كرده اند، هر روز بيشتر از روز قبل مي شنوند؛ روندي كه كم كم سبب ايجاد ترسي پنهان از حضور 
در جامعه بين گروه هاي سني پايين شده است؛ ترسي كه در نخستين روز سال تحصيلي خودش 
را نشان داد. چالشي كه از روزهاي گذشته آغاز شده بود، باال گرفت، تعداد زيادي از والدين گفتند 
فرزندانشان را در شرايط كرونا به مدرسه نمي فرستند. اين مهم ترين تقابل ميان پدر و مادرها و 

نظام آموزش و پرورش ايران است؛ پيامدي فراگير برآمده از بحران كرونا.
در شــبكه هاي اجتماعي هشــتگ هايي به راه افتاده در اعتراض به بازگشايي مدارس مثل 
#نه_به_بازگشايي_مدارس و #نه_به_شروع_ســال_تحصيلي. كم نيستند پدر و مادراني 
كه اعتراض هايشان نسبت به بازگشايي مدارس را توييت كرده يا در صفحات شخصي شان در 
شبكه هاي اجتماعي به اشتراك گذاشته اند.البته رئيس جمهوري، باالترين مقام اجرايي دولت 
گفته: »اگر خانواده اي گفت نمي خواهم امسال فرزندم به مدرسه برود، نمي توانيم مجبورشان 
كنيم.« و البته ادامه داده كه مسئوليت عقب ماندن دانش آموزاني كه مدرسه نمي روند با خانواده 

آنهاست.

همشهري از نخستين روز بازگشایي 
مدرسه ها در سال كرونا گزارش مي دهد

 توضيحات رئيس جمهوري درباره دليل بازگشایي مدارس
 موج انتقادها نسبت به  برپایي حضوري كالس ها را متوقف نكرد

بازگشايي پرماجرا

  منتقدان از رئيس جمهوري مي خواهند بازگشايي مدارس متوقف شود، اما روحاني مي گويد كه اين روش، درست ترين روش در شرايط 
فعلي است

  رئيس جمهوري: نظم مدارس بايد شبيه نظم پادگان هاي آموزشي نيروهاي مسلح باشد
  سخنگوي كميسيون سالمت شوراي شهر تهران خطاب به روحاني: تصور شيوع كرونا در ميان دانش آموزان وحشتناك است، توصيه 

جامعه پزشكي را جدي بگيريد و بازگشايي مدارس را متوقف كنيد
  رئيس سازمان نظام پزشكي در نامه اي به وزير آموزش و پرورش:  در ابالغيه اخير بازنگري كنيد و به آموزش از راه دور توجه شود

5 نكته كليدي كه درباره مدرسه رفتن در زمانه كرونا باید بدانيد

به نظر مي رسد 6 ماه پس از آغاز كرونا همانطور 
كه نظام آموزشــي همچنان مشكالتي را براي 
يك آموزش سراسري ســازگار با كرونا تجربه 
مي كند، خانواده ها هــم براي چگونگي مواجهه 
با اين بازگشــايي آمادگي الزم را ندارند. فروغ 
اسرافيليان، روانشناس سالمت و استاد دانشگاه 
تربيت مدرس معتقد است والدين بايد در صحبت 
با فرزنــدان خود درباره بيمــاري كرونا و نقش 
مهمي كه خودشان در حفظ سالمتي خود دارند، 
پيشقدم شده و با فرزندانشــان درباره شرايط 
كنوني و آداب مدرسه رفتن صحبت كنند: »آنها 
بايد به فرزندانشــان بگويند هرگاه نشانه هاي 
بيماري را كه اغلب هم شبيه سرماخوردگي عادي 
يا آنفلوآنزاست در خود احساس مي كنند، از اين 
عالئم نترسند. بايد بالفاصله موضوع را به اولياي 
مدرسه يا والدين خود بگويند و از ماسك براي 

حفظ سالمتي خود و ديگران استفاده كنند.« 
به گفته او، بزرگســاالن بايد اين واقعيت را كه 
دانش آموز ممكن است درمورد بيماري كرونا و 
شرايط فعلي عصبي و نگران باشد، درك كرده 
و با او همدلي كنند. به دانش آموز يادآوري كنند 
كارهاي مؤثر زيادي مي تواند انجام دهد كه هم 
خود و هم ديگران را از بيماري در امان نگاه دارد؛ 
اقداماتي مانند شست وشــوي مرتب دست ها، 
لمس نكردن صورت، حفــظ فاصله اجتماعي و 
نيز خودداري از به اشتراك گذاشتن مواد غذايي 
با دوستان و همكالســي هاي ديگر.« اين استاد 
دانشــگاه تربيت مدرس، بر اهميت گفت وگو و 
متقاعد كردن دانش آموزاني كه به دليل شنيدن 
اخبار تمايل زيادي به حضور در مدرسه ندارند، 
تأكيد مي كند و مي گويد: »بايد به زبان دانش آموز 
و با ارائه اطالعات درســت و دقيق به آنها بدون 
اينكه ترس را در دانش آموز تقويت كند به گونه اي 
رفتار شــود تا دانش آموز حاضر باشد در محيط 
مدرسه حضور پيدا كند و تحصيل خود را از سر 

بگيرد.« 

خانواده هاي بســياري بر اين باورند كه حضور دانش آموز آنها در كالس درس 
مي تواند خطرات زيادي را متوجه فرزندشان كند. اسرافيليان چنين تفكري را 
ناشي از اطالعات كم جامعه از بيماري مي داند و بر اين باور است كه بايد با بيماري 
زندگي كرد و گوشه نشيني و دوري از اجتماع نمي تواند مشكالت را برطرف كند: 
»بايد با بيماري زندگي كنيم و همزيستي مسالمت آميزي با آن داشته باشيم. 
همه انســان ها در برهه هاي مختلف زماني شرايط استرس زاي زيادي را تجربه 
كرده اند؛ بنابراين وابسته شدن به اينترنت و فضاي مجازي براي آموزش نمي تواند 
پيامدهاي خوشايندي داشته باشد.«  او به بازگشــايي مدارس در كشورهاي 
ديگر دنيا اشاره مي كند و مي گويد: »ستاد ملي مقابله با كرونا دستورالعمل هاي 
بازگشايي مدارس را ابالغ كرده است. ممكن است والدين اعتقاد داشته باشند 
مدارس قادر به اجراي همه آن دستورالعمل ها نيستند. در چنين شرايطي بايد 
پيوند ميان اولياي مدرسه با اولياي دانش آموز بيشتر شود و خانواده ها بخشي از 
تجهيزات مورد نياز براي افزايش سالمت دانش آموز خود را در مدرسه تأمين كنند 

تا فرزند آنها از حضور در مدرسه احساس ترس نكند.«

در همين حال، با وجود ابالغ دستورالعمل هاي بهداشتي از سوي ستاد ملي مقابله 
با كرونا براي بازگشايي مدارس، به نظرمي رسد بسياري از مدارس امكانات و منابع 
مالي مورد نياز براي بازگشايي و استقبال از دانش آموزان را ندارند. به گفته رضا 
وهاب، پزشك، اجراي دستورالعمل هاي صادر شده ستاد ملي مقابله با كرونا در 
استان هاي كم برخوردار با چالش هاي جدي روبه رو است: »منابع مالي محدودي 
در اختيار وزارت آموزش و پرورش براي تأمين تجهيــزات و امكانات براي باز 
كردن مدارس قرار گرفته اســت. نگراني ما در بازگشايي ها بيشتر معطوف به 
استان هاي كم برخوردار و محرومي اســت كه در رده استان هاي زرد يا سفيد 
قرار دارند و دانش آموزان در اين مناطق عالوه بر استفاده از نرم افزار شبكه شاد 
و برنامه هاي آموزشي تلويزيون، بايد سر كالس درس بروند. ممكن است در اين 
مناطق به دليل كمبود منابع مالي يا تجهيزاتي، نتوان همه پروتكل هايي را كه ستاد 
ملي خواهان اجراي آن است به درستي اجرا كرد.« وهاب به همشهري مي گويد 
ارائه آموزش هاي بهداشتي به بچه ها قبل از حضور در كالس  درس و تأكيد اولياي 
مدرسه به رعايت همه پروتكل ها مي تواند در روزهاي آغاز سال تحصيلي نگراني 
درباره شيوع بيماري را به حداقل برساند: »بايد در مدارس امكان تب سنجي فراهم 
شده تا از حضور دانش آموزاني كه عالئم بيماري دارند، سر كالس درس جلوگيري 
شود. عالوه بر اين، فاصله ميان ميز و صندلي ها افزايش يافته و براساس معيارهاي 

هر مدرسه به نوبت دانش آموزان در كالس حاضر مي شوند.

در نظرسنجي »خبر فوري« 77درصد والدين در پاسخ به اين سؤال كه آيا 
حاضرند فرزندانشان را در شرايط كنوني به مدرسه بفرستند، جواب منفي 
داده اند و تنها 24درصد اعالم كرده اند كه فرزند خود را به مدرسه مي فرستند. 
اين پرسش در يك كانال پربيننده با 2ميليون فالوئر به اشتراك گذاشته شده 
است؛ پاسخ هايي كه نشان مي دهد والدين نگراني ها و ترديدهاي جدي درباره 
بازگشايي مدارس، پروتكل هاي تدوين شده و امكانات بهداشتي پيش بيني 
شده در واحدهاي آموزشي دارند. به گفته علي سليمان پور، كارشناس مسائل 
آموزشي، وضعيت بهداشت بسياري از مدارس كشور خصوصاً در استان هاي 
محروم و به ظاهر برخوردار مناسب نيست، اما اين موضوع نبايد به تعطيل 
شدن مدارس منجر شود: »ماه هاســت مدارس كشور به دليل شيوع كرونا 
تعطيل شده است. اگر چند ماه ديگر هم مدارس تعطيل شود، اتفاق خاصي 
براي بهبود وضعيت بهداشت در مدرسه نمي افتد. دليل اين موضوع نبود 
مطالبه گري از ســوي والدين براي ارتقاي وضعيت بهداشت مدارس است؛ 
مطالبه گري كه هرگز ازسوي والدين در ســال هاي گذشته وجود نداشته 
است.« او معتقد اســت حضور پيدا نكردن دانش آموزان و مخالفت والدين 
آنها براي رفتن به مدرسه در نهايت مي تواند منجر به ايجاد پديده اي به نام 
بي سوادي پنهان در نظام آموزشي كشور شود: »اين درست است كه شبكه 
شاد يا شبكه هاي صداوسيما بخشي از توان خود را براي ارائه آموزش هاي 
غيرحضوري به دانش آموزان بســيج كرده اند، اما اين خطر وجود دارد كه 
دانش آموزان ازسوي مربيان خود به درستي ارزشيابي نشوند و با دريافت 
نمرات غيرواقعي مجوز حضور در مقاطع باالتر تحصيلي را دريافت كنند؛ 

اتفاقي كه بدون شك سيستم آموزشي كشور را دچار خسارت مي كند.«

استاد دانشگاه تربيت مدرس، با بيان  اينكه خانواده ها سفرهاي زيادي بعد 
از شيوع بيماري كرونا در كشور انجام داده و نگراني زيادي از بابت ابتال به 
بيماري نداشته اند، معتقد است كه والدين بايد به دانش آموز يادآوري كنند 
كه مدرسه خانه دوم اوست و ســالمت او در مدرسه با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي به خطر نمي افتد: »دانش آموزان با استفاده از آموزه ها و توصيه هايي 
كه والدين به آنها درباره رفتار با ديگران دارند، ياد مي گيرند چه رفتارهايي 
مي تواند سالمتشان را به خطر بيندازد. در چنين شرايطي، دانش آموزان با 
به اشتراك گذاشتن دانسته هاي خود مي توانند از شيوع بيماري جلوگيري 
كرده و استرس هفته هاي اول حضور در كالس درس را كم و روال عادي درس 

خواندن را آغاز كنند.«

درباره كرونا، مدرسه 
و مخاطرات احتمالي  با 

فرزندانتان گفت وگو كنيد

 فراموش نكنيد وابستگي به اينترنت براي 
كودكان خطرناك است

آموزش پروتكل هاي بهداشتي
 را ادامه بدهيد

و در آخر؛ خطر بي سوادي پنهان
 وجود دارد

 كاهش استرس ها
12 به زودي اتفاق مي افتد

4

5

3
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شیر ایران به بازار روسیه رسید بازار نوشت افزار کمبودی نداردایرانی ها زیاد روغن مصرف می کنند

سرانه مصرف روغن در ایران 5كيلوگرم بيشتر از سرانه جهاني است و این در حالي است كه 80درصد روغن 
مصرفي كشور با واردات تامين مي شود. به گزارش همشهري، آمارها نشان مي دهد برخالف شير و لبنيات كه 
در سال هاي اخير به دليل افزایش قيمت با كاهش شدید سرانه مصرف در كشور روبه رو بوده، مصرف روغن 
روند روبه رشدی داشته است، به طوري كه هر ایراني در ســال چيزي در حدود 19كيلوگرم روغن مصرف 
مي كند، حال آنکه سرانه مصرف روغن در دنيا 12كيلوگرم است. كامبيز بازرگان، رئيس سازمان تحقيقات 
آموزش و ترویج كشاورزي با تأكيد بر ضرورت كنترل پرمصرفي در كشور، با اشاره به اینکه در روغن خوداتکایي 
كمي داریم، گفت: در سال1392،حدود 12درصد در روغن خودكفا بودیم كه هم اكنون این خودكفایي به 
16 درصد رسيده است و بيش از 80درصد واردكننده ایم. گفته هاي این مقام مسئول در حالي است كه كشور 
با كمبود منابع ارزي براي واردات روبه روست و از ابتداي امسال تخصيص ارز براي واردات بسياري از اقالم 
ازجمله مواداوليه بسياري از صنایع متوقف شده یا با محدودیت مواجه بوده است. واردات دانه هاي روغني 

مورد نياز كارخانه هاي روغن سازي  كشور هنوز با ارز دولتي تامين مي شود.

افزایش توليد شير و لبنيات در كشور در كنار كاهش سرانه مصرف، رشد صادرات این محصوالت را با وجود 
همه محدودیت هاي داخلي و خارجي به همراه داشته است. به گزارش همشهري، مشکالت تخصيص ارز 
به واردات نهاده هاي دام و طيور از ابتداي امسال هزینه نگهداري و توليد را در واحدهاي پرورش دام و طيور 
افزایش داده و این موضوع در كنار رشد دیگر هزینه ها، نظير حمل ونقل و دستمزد كارگران براي كارخانه هاي 
لبني، قيمت شير و لبنيات را افزایش داده است. نرخ اقالم پرمصرف با تعيين قيمت مصوب از سوي دولت 
كنترل مي شود، اما دیگر كاالهاي لبني در چند ماه اخير افزایش قيمت زیادي را به خود دیده اند كه سهم 
آنها را از سبد خرید خانوارها كاهش داده است. این موضوع باعث شده با وجود محدودیت هاي صادراتي در 
برخي اقالم لبني مثل شيرخشك، صادرات خوبي را در این بخش شاهد باشيم. به گفته علي صفر ماكنعلي، 
رئيس سازمان دامپزشکي كشورحدود 40هزارتن شير و فراورده هاي لبني به كشورهاي اتحادیه اوراسيا با 
اولویت روسيه صادر شده است. صادرات برخي محصوالت لبني با توجه به تامين نهاده هاي دامي با ارز دولتي 

با محدودیت هایي از سوي دولت مواجه است.

با وجود نامشخص  بودن چگونگي برگزاري كالس هاي مدارس و دانشگاه ها در سال تحصيلي جاري با توجه 
به ادامه روند شيوع كرونا، نوشت افزار مورد نياز كشــور به ميزان كافي توليد شده و بازار نوشت افزار با هيچ 
كمبودي مواجه نيست. به گزارش همشــهري، تعطيلي مدارس و دانشگاه ها در پي شيوع بيماري كرونا از 
اسفندماه پارسال توليدكنندگان و فروشندگان نوشت افزار را با كسادي بازار مواجه كرده و تقاضا براي این 
اقالم را تا 70درصد كاهش داده است. این در شرایطي اســت كه برخي اقالم نوشت افزار، بسياري از لوازم 
مهندسي مورد نياز دانشجویان و نزدیك به 25درصد مواداوليه مورد نياز توليد نوشت افزار با واردات تامين 
مي شود و مشکالت تامين ارز براي واردات این اقالم از ابتداي امسال، هزینه توليد و قيمت نوشت افزار را نيز باال 
برده است. به گفته رئيس انجمن توليدكنندگان نوشت افزار كشور قيمت نوشت افزار نسبت به سال گذشته 
به دليل افزایش هزینه هاي توليد و كاهش 60 تا 70درصدي تقاضاي این محصوالت، 20درصد افزایش یافته 
است. محمودرضا صنعتکار با بيان اینکه با وجود كاهش مصرف، توليد مانند گذشته ادامه دارد، اظهار كرد: 

توليدكنندگان به اميد بازگشت بازار به حالت قبل محصوالت خود را توليد و دپو مي كنند.
قیمت برخی انواع خودکار و خودنویس در سایت های فروش آنالین      قیمت برخی انواع فرآورده های لبنی در فروشگاه های آنالین  قیمت فروش آنالین برخی انواع روغن مایع و جامد 

فوت وفن

راسته بازار

   پيش از خرید هر هدفون، نکات مهمي 
وجود دارد كه باید به آنها توجه كنيد. شاید 
مهم ترین آنها مدل هندزفري و هدفون شما 
باشد. مدل طراحي و شــکل هدفون هاي 
بازار بسيار متنوع است و مي توانيد با توجه 
به مدل گوش و ســليقه خود انتخاب هاي 

متفاوتي داشته باشيد.
   هدفون داخــل گوشــي: این مدل از 
هدفون ها كه به آنها ایرباد هم گفته مي شود، 
به درون گوش شــما راه پيــدا مي كنند. 
بنابرایــن اگر مجراي گوش شــما چندان 
بزرگ نيســت، هدفون هاي داخل گوشي 
به دليل چســبيدن به گوش، گزینه هاي 

مناسبي هستند.
   هدفون رو گوشي: این هدفون با كمك 
طراحي نيم دایره اي، روي گوش هاي كاربر 
مي نشيند. به دليل سطح بزرگ اسپيکري 
كــه هدفون هاي رو گوشــي دارند، گرچه 
گران تر هســتند مي توانيــد تجربه كيفي 

فوق العاده اي از آنها كسب كنيد.
   هدفون دور گوشي: شاید هدفون هاي 
دور گوشــي خانگي ترین محصوالت بازار 
باشند. اسپيکر این مدل از هدفون ها به دليل 
ابعاد بزرگي كــه دارنــد، دور گوش كاربر 
مي نشــينند، به همين دليل ابعاد بســيار 
بزرگي دارند. بيشتر طرفداران هدفون هاي 
دور گوشــي كاربران حرفــه اي و افرادي 
هستند كه دوست دارند تجربه بي نظيري 

داشته باشند.
   هدفون هــا محــدوده قيمتي متنوعي 
بين 100هزار تومان تــا 4ميليون تومان و 
بيشتر دارند كه بسته به نياز و شرایط مالي 
مي توانيد یکي از برندهاي شناخته شــده 
را انتخاب كنيد. 2مــدل از هدفون ها را به 
شما معرفي مي كنيم كه یکي مناسب ترین 
و كم هزینه ترین انتخــاب و دیگري یکي 
از باكيفيت ترین و البتــه گران ترین انواع 

هدفون  موجود در بازار است.
   اگر تصميم دارید بــا حداقل امکانات 
یکــي از بهتریــن هدفون هــاي داخــل 
 گوشــي بازار را تهيــه كنيد شــاید مدل 
RP-HJE120پاناسونيك همه نيازهاي 
شما را تامين كند. این هدفون از ميکروفون 
پشــتيباني نمي كند امــا مي توانيد مدل 
ميکروفون دار آن را هم خریداري كنيد هر 

چند كيفيت صداي پایين تري دارد.
   بهترین هدفون داخل گوشــي بازار كه 
توانایي اتصال به همه تلفن هاي هوشمند 
 و گجت هــا را دارد هدفون ســوني مدل
 WF-1000XM3 است كه البته قيمتي 
در حــدود 5ميليون تومــان دارد. جنس 
پالســتيکي آن شــاید در نگاه نخســت 
نااميدكننده باشد اما كيفيت بي مثالي دارد. 
بزرگ ترین مزیت این هدفون فناوري حذف 
نویز اســت كه تجربه شنيداري بي نظيري 

براي شما به همراه دارد.

  مركز خرید زمرد یکي از مراكز خرید 
در محدوده جنوب تهران اســت.  این 
مركز با 90 واحد تجــاري یکي از مراكز 
خریــد اصلي محدوده جنوب شــرقي 

تهران و محله تيردوقلو به شمار مي رود.
  پاســاژ زمــرد بــا مســاحت 
2500 مترمربع، در سال1377 افتتاح 
شــده و 3طبقه اســت كه در آن انواع 
پوشاك زنانه و مردانه، كيف، لباس شب، 
مانتو، مواد غذایــي، خدمات خياطي، 
تزئينات منزل، عطر و ادكلن، شــال و 
روسري، تور مسافرتي، تعميرات موبایل 

و… ارائه مي شود.
   در طبقه زیر همکــف این مجتمع 
تجاري بيشــتر مغازه ها شامل پوشاك 
بانوان، لوازم آرایشــي و دیگر ملزومات 
بانوان اســت. طبقه همکف بــه انواع 
پوشــاك آقایان اختصاص دارد و براي 
طبقه روي همکف كاربري جدید فروش 
پوشاك كودكان و نوزادان تعریف شده 
است. این مركز خرید هم مانند بيشتر 
مراكز خرید دیگر تهران، داراي امکاناتي 

شامل رستوران و كافي شاپ است.
  مركز تجاري زمرد پایين تر از ميدان 
خراسان، نبش خيابان 17 شهریور در 
تقاطع تيردوقلو واقع اســت و راه هاي 
دسترسي این مركز از شمال به ميدان 
خراسان و از غرب خيابان شوش است.

   از آنجا كــه این مركــز در یکي از 
شلوغ ترین خيایان ها قرار گرفته بهتر 
است براي تردد به این منطقه و خرید 
از این مركز از وســایل نقليه عمومي 
اســتفاده كنيد. نزدیك ترین ایستگاه 
اتوبــوس به منطقه ایســتگاه اتوبوس 
امام حسين)ع( و نزدیك ترین ایستگاه 
مترو به آن متروي امام حسين)ع(است 
كه با اندكي پيــاده روي مي توانيد به 

مقصد برسيد.

راهنمای خرید هدفون

مرکز خرید زمرد

موعــد تحویل برخــي خودروهاي پيش فروش شــده 
به مشــتریان مانند دنا توربوشــارژ اتوماتيــك 707 یا 
خودروهاي توليد یا مونتاژ داخل جدید ایران خودرو در 
حالي فرارسيده كه با وجود تأكيد متوليان تنظيم بازار بر 
غيرقانوني بودن حواله خرید و فروش و نبود امکان صلح 
یا نقل و انتقال این خودروها به ســایر افراد، نرخ خرید و 
فروش حواله این خودروها روزبه روز در حال افزایش است. 
در واقع مشخص نبودن نرخ مصوب این خودروها شرایطي 
را رقم زده كه فروشــندگان حواله هاي خودرو در فضاي 
مجازي،قيمت هاي تازه اي را متناسب با نرخ حاشيه بازار 
ســایر خودروها براي این حواله ها تعيين مي كنند. این 
در حالي است كه با شکست سياست عرضه محصوالت 
خودروسازان به قيمت 5تا 10درصد كمتر از حاشيه بازار 
و ناكارآمدي قرعه كشــي عرضه خودرو، الزام دارندگان 
خودرو به فــروش خودروهاي دریافتي از شــركت هاي 
خودروسازي با قيمت هاي نزدیك به نرخ مصوب شوراي 
رقابت نيز رنگ باخته است. سرانجام با تأخيري طوالني 
مسئوالن شــوراي رقابت دســتورالعمل تازه اي را براي 
قيمت گذاري خودروهاي تازه وارد و ســایر محصوالت 
شركت هاي خودروسازي تصویب كرده اند كه مقرر شده 
به زودي خودروسازان مطابق با این دستورالعمل، قيمت 
فروش محصوالت خود را اعالم كنند؛ دستورالعملي كه 
نخستين پيامد آن گراني بيشتر خودرو و افزایش فاصله 
نرخ مصوب و بازار بوده اســت. اما دســتورالعمل جدید 
قيمت گذاري خودرو چه ویژگي هایي دارد و بازار را به چه 

سمت وسویي هدایت مي كند؟

دردسرهاي جايگزين هاي گران قيمت 
توقف توليــد برخي خودروهاي مبتنــي برپلتفرم هاي 
قدیمي در شرایطي كه بازار خودرو با رشد تقاضا و كاهش 
عرضه ناشــي از افت توليد خودروهــاي پرتيراژ داخلي 
مواجه است، موجب شــده تا برخالف بازار خودرو سایر 
كشورها كه با توقف توليد یك خودرو قيمت آن در بازار 
كاهش مي یابد، نرخ خودروهایي مانند پراید در حاشيه 
بازار افزایش یابد. از ســوي دیگر قيمت محصوالتي كه 

خودروسازان به عنوان جایگزین این خودروهاي پرتقاضا 
توليد و به شــيوه پيش فروش به بازار عرضه كرده اند یا 
خودروهایــي مانند انواع تيبا و كوئيــك كه قبال عرضه 
آنها توســط ســایپا به عنوان جایگزین پراید آغاز شده 
به مراتب بيش از خودروهاي از رده خارج شــده اســت. 
مقایسه قيمت خودروهاي جایگزین ایران خودرو براي 
انواع پژو 405 كه خط توليد آن متوقف شــده است نيز 
بيانگر این فاصله قيمتي است كه شرایط را براي افزایش 
سطح عمومي قيمت ها در بازار خودرو فراهم و بسياري از 
خانوارهاي كم درآمد را از خرید خودرو ناتوان كرده است. 

  شوراي رفاقت با خودروسازان 
شوراي رقابت که طي چند سال گذشــته مانع افزایش بي رویه قیمت خودروهاي داخلي بود در دوره جدید بازگشت به 
فرایند تعیین ضوابط قیمت گذاري خودرو، هر سه ماه یك بار دستورالعمل کشــف قیمتي را در اختیار خودروسازان قرار 
داده که شكاف نرخ مصوب و حاشیه بازار خودرو را بیشتر کرده و مشخص نیست قیمت بازار خودروهایي که طي چند ماه 
اخیر افزایش بي سابقه اي را تجربه کرده با اجراي این فرمول قیمت گذاري به کجا خواهد رسید. در واقع اعالم ضوابط تازه 
دستورالعمل قیمت گذاري خودرو نیز نه تنها شكاف نرخ مصوب و بازار خودروهاي داخلي را کمتر نكرده بلكه موجب تشدید 
سیر صعودي قیمت ها در بازار خودرو شده است. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به قیمت هاي جدید خودروهاي 
پرتقاضاي داخلي در بازار طي هفته گذشته به همشهري گفت: سمند ال ایكس به قیمت 1۴۹میلیون، سمند سورن 1۹1میلیون، 
پژو۴۰۵ به قیمت 1۴۸میلیون، پژو پارس تي یو ۵ به نرخ ۲1۵میلیون، پژو ۲۰۶ تیپ۲ با قیمت 1۶۷میلیون، پژو۲۰۶ تیپ۵ 
به قیمت ۲۰3میلیون و پژو۲۰۶ وي ۸ با قیمت 1۹۶میلیون تومان عرضه شــد. به گفته سعید موتمني، قیمت حاشیه بازار 
رانا به 1۶۸میلیون، هایما S۷ به ۶۰۲میلیون، پژو i ۲۰۷ دستي به۲3۶میلیون و پژو i ۲۰۷ اتوماتیك به 31۷میلیون، دنا به 
۲۲۲میلیون، دناپالس به ۲۶۵میلیون، پراید 13۲ به ۸۴میلیون، پراید 111 به ۹۵میلیون ، پراید 131 به ۸3میلیون، تیبا به 
۹۶میلیون، تیبا ۲ به 111میلیون و ساینا به 11۲میلیون تومان افزایش یافته است. او در مورد قیمت بازار برخي خودرو هاي 
مونتاژي، افزود: سراتو ۶۴۰ میلیون، سیتروئن c3 با قیمت ۷۲۸ میلیون، جك s۵ با قیمت ۵۸۵میلیون، رنو ساندرو استپ 

وي با قیمت ۴1۰میلیون تومان و هیوندایي اکسنت با قیمت ۶13 میلیون تومان عرضه شد.

فرمول كلينيك تجاري شوراي رقابت براي قيمت گذاري خودروهاي جدید
 موجب تداوم سير صعودي قيمت ها در حاشيه بازار خودرو شد

شوک قیمت گذاری نوبرانه ها به بازار خودرو 

با صدور مجوز درخواست افزایش قیمت هر 3ماه 
یك بار محصوالت شرکت هاي خودروسازي داخلي، 
شوراي رقابت از ابتداي امسال طي دو مرحله قیمت 
خودروهاي پرتیراژ خودروسازان را افزایش داده است. این افزایش قیمت در حالي 
صورت گرفته که نه تنها هدف گذاري ستاد تنظیم بازار براي کاهش فاصله قیمت 
حاشیه بازار و کارخانه خودروهاي داخلي محقق نشده بلكه سیر صعودي قیمت 
این خودروها در بازار ادامه داشته و شكاف قیمت بازار و نرخ مصوب این خودروها 
به مراتب بیشتر شده است. از سوي دیگر با توقف تولید برخي خودروهاي پرتیراژ 
مانند پراید و پژو ۴۰۵ و تداوم ممنوعیت واردات خودرو، مسئوالن شوراي رقابت از 

گسترش دایره شمول قیمت گذاري خودروهاي داخلي به محصوالتي خبر مي دهند 
که طي سال هاي گذشته به دلیل داشتن رقباي مونتاژي یا وارداتي بازار آنها انحصاري 
تلقي نمي شد. همچنین جایگزیني محصوالت جدید خودروسازان با خودروهایي که 
خط تولید آنها متوقف شده و پیش فروش این خودروها به مشتریان، شوراي رقابت 
و شرکت هاي خودروسازي را ناگزیر به اعالم نرخ مصوب این خودروها کرد که اکنون 
بر سبد محصوالت معوق آنها افزوده است. با این شرایط شوراي رقابت در نشست 
اخیر خود دستورالعمل تازه اي با عنوان کلینیك تجاري را براي قیمت گذاري این 
خودروها به خودروسازان و ستاد تنظیم بازار ارائه کرده که نخستین دستاورد آن 

افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار بوده است.

چند و چون

واردات کله پاچه قاچاق، متوقف شد 

افزایش واردات گوشت قرمز و کاهش 
کشتار دام در سال گذشته تامین آالیش 
دام براي برخي کسب و کارهاي مرتبط 
ماننــد صنف طباخــان و دل و جگر و 
قلوه فروشــان را با مشكل مواجه کرد؛ 
مشكالتي که امسال با شیوع کرونا و افت 
شدید تقاضا ادامه دارد. با حسین رواسي- رئیس اتحادیه طباخان، 

فروشندگان کله پاچه، سیرابي و شیردان- گفت وگو کرده ایم.

وضعیت کنوني صنف طباخان چگونه است؟
رشد حدود 30درصدي ميزان كشتاردام نسبت به سال گذشته، موجب 
بهبود شرایط تامين مواداوليه مورد نياز فعاالن این صنف شده است. این 
بهبود شرایط تامين مواداوليه در جلوگيري از افزایش قيمت كله پاچه 
و سيرابي مؤثر بوده است چرا كه اگر كشــتار دام افزایش نمي یافت و از 
واردات گوشت قرمز جلوگيري نمي شد، كمبود آالیش مورد نياز صنف 
طباخان موجب تشــدید روند افزایش قيمت ها مي شد. در واقع قيمت 
خرید كله پاچه براي اعضاي این صنف نســبت به سال گذشته افزایش 
چنداني نداشته گرچه سایر هزینه هاي توليد این صنف رشد داشته است.

با این شرایط حداکثر قیمت کنوني خرده فروشي 
یك دست کامل کله پاچه چقدر است؟

اكنون قيمت فروش یك دســت كامل كله پاچــه در واحدهاي صنفي 
حدود 150تا حداكثر 170هزار تومان اســت. اما فروش پایين و رشد 
سایر هزینه هاي جانبي توليد موجب ركود كسب و كار این صنف شده 
اســت. مي توان گفت هزینه جانبي مانند مزد، بيمه كارگر، آب، برق، 
گاز، اجاره بها و... موجب افزایش 50هــزار توماني هزینه توليد و عرضه 
هر دست كله پاچه شده اســت. در واقع مي توان گفت رشد هزینه هاي 
جانبي موجب افزایش 15درصدي هزینه هاي توليد این صنف نسبت 

به سال 98شده است.
نرخ مصوب اتحادیه براي کله پاچه و سیرابي چقدر 

است؟
از سال 96 اتحادیه اجازه تعيين و ابالغ هيچ نرخ مصوبي را نداشته است 
و سازمان حمایت به ما اعالم كرد كه نرخ محصوالت این صنف در بازار 
به صورت رقابتي تعيين مي شود و احتياجي به تعيين و ابالغ نرخ مصوب 
نيست. این در حالي اســت كه تعيين نرخ رقابتي زماني ميسر است كه 
ميزان عرضه یك كاال از تقاضا بيشتر باشد وقتي ميزان عرضه این اقالم به 
تقاضا نرسد، زمينه افزایش قيمت ها فراهم مي شود. شيوع كرونا موجب 
كاهش شدید مشتریان این صنف شده است اگر كرونا شایع نشده بود 
با توجه به وضعيت كنوني كشتار و تامين مواداوليه این صنف با كمبود 
مواجه مي شدیم اما اكنون با كاهش شدید تقاضا و وضعيت كنوني كشتار 

دام، كمبودي براي تامين مواداوليه نداریم.
 با توجه به تثبیت قیمت ها، رشد 1۵درصدي هزینه 

تولید کله پاچه چگونه تامین مي شود؟
كاهش قيمت خرید كله پاچه براي صنف طباخان موجب شــده است 
تا با وجود رشــد 15درصدي هزینه هاي جانبي تمام شده توليد، صنف 
كله پاچه و سيرابي به دليل ركود ناشي از شيوع ویروس كرونا، قيمت هاي 
خود را براي حفظ مشتریان حداقلي افزایش ندهند. در واقع فعاالن این 
صنف رشد هزینه توليد را از محل كاهش قيمت خرید كله پاچه و كاهش 
5درصدي ســود مصوب جبران كرده اند. این در حالي اســت كه سود 
خرده فروشــي كله پاچه در برخي مغازه ها حدود 10درصد و در برخي 

دیگر حداكثر حدود 14تا 15درصد است.
آیا هنوز کله پاچه وارداتي قاچاق مي شود؟

در سال گذشته به دليل افزایش واردات گوشت و كاهش شدید كشتار 
دام زنده، فعاالن این صنف با كمبود شدید كله پاچه و سيرابي و شيردان 
مواجه شدند كه این امر باعث شد تا با وجود ممنوعيت واردات كله پاچه 
برخي افراد به دليل كمبود و قيمت باالي این محصول در بازار داخلي، 
نسبت به واردات قاچاق كله پاچه به اسم اینکه قصد صادرات به عراق را 
دارند و  از طریق خودروهاي حامل گوشت، اقدام كنند. اما اكنون رشد 
كشــتار دام و عرضه كله پاچه و سيرابي شــيردان، ركود كسب و كار و 
 تعداد مشتریان این صنف و افزایش شدید نرخ ارز موجب شده تا قاچاق

 كله پاچه براي وارد كنندگان صرفه اقتصادي نداشته باشد.

در سایپا تيبا، كویيك و ســاینا بعد از خروج پراید از خط 
توليد، جایگزین محصوالت خانواده پراید شده اند اما این 
خودروها قيمت بسيار باالتري از پراید در بازار دارند. پس 
از آنکه در اواسط مردادماه امســال سرانجام توليد پراید 
براي هميشه متوقف شد تا پرتيراژترین، پرفروش ترین 
و پرحاشيه ترین محصول تاریخ صنعت خودروي كشور 
به تاریخ بپيونــدد، خودروهاي جایگزین ســایپا از نظر 
قيمتي قادر به پركردن خأل عرضه پراید نبوده اند. به نحوي 
كه پراید مدل SE 111 در بــازار به قيمت 89 ميليون و 
500 هزار، پراید مدل SE 131 به قيمت 77 ميليون و 
500 هزار، پراید مدل SE 132 به قيمت 78 ميليون و 
500 هزارو مدل SE 151 به قيمت 88 ميليون و 500 
هزار تومان عرضه مي شد این در حالي است كه تيبا مدل 
EX هاچ بك در بازار 107 ميليــون تومان، تيبا هاچ بك 
پالس 116 ميليون تومان، تيبا صندوق دار SX بنزیني 
90 ميليون و تيبا صندوق دار پالس 105 ميليون تومان 
قيمت دارد. از سوي دیگر، ســاینا مدل EX دنده اي در 
بازار با قيمت هایي بين 105 تا 115 ميليون تومان دیده 
مي شود. همچنين قيمت خودرو كویيك دنده اي با رینگ 
فوالدي در بــازار 114 ميليون، با رینــگ دنده اي 121 
ميليون تومان و كویيك دنده اي R حدود 126 ميليون 
تومان است كه این قيمت ها بيانگر خداحافظي مشتریان 

با خودروهاي كمتر از 100ميليون توماني است.

شيوه قيمت گذاري كلينيك تجاري
بنابر اعالم شــوراي رقابت قبال مقرر شــده بود تا قيمت 
تمام شــده به اضافه حداكثر 5درصد سود توليدكننده، 
نرخ نهایي هر خودرو باشد اما چندي بعد این شورا فرمول 
قيمت گذاري مذكور را به دليل اینکه در بهاي تمام شده 
اقالمي مورد محاســبه قرار مي گيرد كه مي تواند قيمت 
خودرو را افزایش دهد، رد كرد. در ادامه سازمان بازرسي 
كل كشــور نيز طي نامه اي به وزیر صمــت، اعالم كرد 
افزایش و اصالح قيمت خودروها باید مشروط به تضمين 
عواملي همچون جلوگيري از ایجاد حاشــيه بازار، توجه 
به زنجيره تأمين، انجام تعهــدات، افزایش خدمات پس 
از فروش، لزوم داخلي ســازي ، كاهش ارزبري، افزایش 
توليد و افزایش كيفيت توسط خودروسازان انجام شود. 
ســرانجام پس از جلســه اي در وزارت صمت مقرر شد 
شــوراي رقابت فرمول جدیدي را بــراي تعيين قيمت 
خودرو ارائه كند. رئيس شــوراي رقابت در توضيح شيوه 
جدید قيمت گذاري خودروهاي داخلــي اعالم كرد، در 
جلسه 430 شوراي رقابت براي قيمت گذاري خودروهایي 
مثل رانا پالس اتوماتيك، دنا توربوشارژ اتوماتيك 707، 
دنا توربوشــارژ دستي 704 و ســورن پالس و پژو 207 
دســتي و... كه به مشتریان پيش فروش شــده اما هنوز 
قيمت رسمي نداشــته اند، تصميم گيري شد. رضا شيوا، 
افزود: اكنون با توجــه به وضعيت حاكم بر كشــور كه 
واردات خودرو هم به هيچ وجه نداریم، این خودروها در 
انحصار هستند بنابراین باید به دنبال روش دیگري براي 
قيمت گذاري باشيم؛ روشي كه براي قيمت گذاري خودرو 
مورد اســتفاده قرار مي گيرد و كارشناســان آن را تأیيد 
مي كنند، اعمال كلينيك تجاري است كه این كلينيك 
همان روش قيمت گذاري دلشي معروف را به كار مي گيرد. 
او افزود: اكنون براي قيمت گذاري خودرو براساس فرمول 
كلينيك تجاري پيش رفته ایم چرا كه نگاه نمي كند كه 
مثال خودروســازان فوالد را چند خریده اند بلکه قيمت 
خودرو هاي مشــابه را مالك قرار داده و خودرو توليدي 
جدید را نســبت به خودرویي كه كالس پایين تري دارد 
بررسي مي كند.رئيس شوراي رقابت، افزود: نمي توانيم 
قيمت كلينيکي را اعالم كنيــم چون قانونگذار گفته كه 
شــوراي رقابت باید دســتورالعمل قيمت بدهد. معيار 
دستورالعمل براساس قيمتي است كه كلينيك تجاري 
به دســت آورده و اگر این اقالم را از قيمت خود اظهاري 
خودروساز كسر و اضافه كنيم به قيمت كلينيك تجاري 

مي رسيم.

علي ابراهیمي 
دبير گروه بازار

قیمت ) تومان (مشخصاتنام کاال

286.000 كيلوییجامد اصيل

11.900بدون پالم)شفاف(2ليتریسرخ كردنی اویال

500050.100 گرمی آبی امگاجامد الدن

90.000یك ليتریزیتون فرابکر 

7.600غنی شده با ویتامين D3 وزن 810 گرمآفتابگردان اویال 

270026.500 گرمی كم جذبسرخ كردنی بهار

9007.200 ميلی ليتریسرخ كردنی  آفتاب

20.000بدون پالم 1800 گرمیسرخ كردنی اویال

900142.100 گرمی نوع ممتازحيوانی نيك منش 

8.600حاوی امگا 3، 6 و ویتامين E مقدار 900 ميلی ليترپخت و پز كانوال الدن 

قیمت ) تومان (مشخصاتنام کاال

9.500مدل Eyeروان نویس یونی بال 

56.000ميجياخودكار شيائومی

9.800سری Sarasa مدل Clipخودكار زبرا 

40.000مدل 423 - بسته 8 عددیخودكار استدلر 

135.000مدل Milanخودنویس یوروپن 

5.200مدل نوك نمدی كد 334روان نویس استدلر 

159.000مدل GP1 0.5 بسته 12 عددیخودكار كرند 

13.900 نوك 0.7 ميلی متری بسته 10 عددیخودكار كيان

10.000مدل i 717خودنویس دالر

11.500مدل Super True Gelروان نویس فابر كاستل 

قیمت ) تومان (مشخصاتنام کاال

20012.750 گرمیپنير ماسکارپونه كاله

DAWN32.000شير عسل الفجر

18.600بدون چربی )81 گرم پروتئين( 900 گرمی ماست ایسلندی كاله

1251.500 گرمیشير دومينو 

2.300 200 گرمیشير پر چرب مکث ميهن

6.600پرچرب 3 درصد-1 ليترشير ميهن 

1004.500 گرمیكره حيوانی پاستوریزه كاله 

2008.100 گرمیخامه پاكتی صورتی پگاه

76.000پروسس رنده شده- 2 كيلوگرمپنير پيتزای 9595 

40010.600 گرمیپنير سفيد كاله آمل
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نگاه

ژنرال هاي سرزمين احساس
درباره كتاب »ماهي آب هاي آلوده« نوشته شهريار هدايتي

مادر، يکي از معشوقه هاي ابدي و ازلي 
بشر است؛ معشوقي كه از قالب انساني 
خارج شده و چون مفهومي فراگير بر 
هر چه ما متعلق بــه آنيم و آن متعلق 
به ماست نســبت داده مي شود؛ زبان 
مادري، سرزمين مادري، وطن، زمين. 
انواع بشــر در تمام فرهنگ ها عاشق 

مفهوم مادر است؛ چه او را ديده باشد چه نه، چه خوشرو باشد چه 
نه، دستپختش خوب باشد يا بد، قدش كوتاه و بلند، چاق يا الغر، 
هر چه باشد هر طور كه باشد معشوق است؛ معشوقي بي رقيب و 
هميشگي. فرقي هم نمي كند مرد باشي يا زن، پير، جوان حتي 
مرده يا زنده، تو عاشق او هســتي و خواهي بود. در طول قرن ها 
و هزاره ها، دين ها و آيين هاي زيادي آمدنــد و رفتند. خيلي از 
روابط و مناســبات در دين ها و آيين ها محدود و ممنوع شدند. 
اما در اين فراز و نشيب دين هاي الهي و ساختگي، در مخالفت ها 
و موافقت هاي اديان با يکديگر، يك رابطه، يك عشــق هميشه 
توصيه شد و تقديس شد و همه با احترام از آن ياد كردند. عشق 
مادري. حتي گهگاه در فرقه ها و مذاهبي پدر و نقش پدر چندان 

اهميتي ندارد، اما مادر هميشه جايگاه ويژه خودش را دارد.
اين مفهــوم فرازمينــي، اين ديوانه 
عاشق شــيفته، اين فداكار مطلق و 
عاشق بالفطره دستمايه آثار هنري 
و ادبي زيــادي هم بوده. شــعرها و 
داستان ها درباره اش ســاخته اند و 
فيلم هاي بسياري به آن پرداخته اند و 
به نوعي زبان مشتركي بين انسان ها 
و دوره هاي تاريخــي مختلف بوده، 
همــه آن را مي فهمنــد و نســبت 
به آن عالقــه اي اســاطيري دارند. 
شــايد بتوان گفت كه اگر قرار باشد 
مفهومي و قصه اي از ادبيات فارسي 
جهاني شــود بايد دنبال مفاهيمي 
بين المللي و مطابق با تمام فرهنگ ها 
باشــد كه مادر يکي از پررنگ ترين 
آنهاســت. در واقــع بايــد گفــت 

 جهاني شدن ادبيات از اين مســير ممکن تر به نظر مي رسد.
معشــوق ديگر انســان در آثار هنري و ادبي نيز جنگ است. 
جنگ اين عجيب ترين اقدام عمومي بشر متکلم است؛ جايي 
كه بشر برخالف خواسته طبيعي اش كه بقاست، رفتار مي كند.

اميد هم موضوع ديگري است كه هميشه براي انسان جذاب 
بوده. در واقع اين خصوصيت همواره و هر ســاعت با ماست و 
بشر را رها نمي كند و انسان بي اميد به زعم خيلي ها اگر وجود 
داشته باشد برابر با انســان مرده و تمام شده است. اين چند 
مضمون باال، مادر، زن، عشق، جنگ و مرگ همگي در رمان 
دو جلدي »آنا« و »ماهي آب هاي آلوده« آمده اند و همچنين 
ابعاد ديگري مثل اعتياد و آسيب هاي جنگ يا مفهوم شهادت 
و ارزش كار جانبازان جنگ ايران و عراق، قصه هايي جالب از 
انقالب ايران و دوره جنگ و دوره مهاجرت كارگران به ژاپن 
و فرهنگ آن كشــور و خيلي چيزهاي ديگر و در صدر تمام 

اينها مادر.
پيوند مادرانگي و زنانگي اگر صداي برخي فمنيست هاي تندرو 
را در نياورد، پيوندي است ناگسستني و ذاتي. اينگونه كه هر زني 
مادري اســت كه ممکن است هنوز كودكي نداشــته باشد. اين 
ژنرال هاي سرزمين احساس و شعر، اين موجوديت هاي لطيف با 
توان فراطبيعي در دوست داشتن و دوست داشته شدن همچنان 

نقطه اتکا و موتور انرژي بشر و به تبع آن سينما و ادبياتند.
جلد اول كــه ماهي آب هــاي آلوده نــام دارد ماجراي پســر 
بچه اي اســت كه در بحبوحــه انقالب نزديك 10 ســال دارد و 
به  دنبال فضاي موجــود محله وارد مبارزات انقالبي مي شــود 
و جريان زندگــي او به  صورت داســتاني خطــي و پرپيچ وخم 
تا حال حاضر كه زندگــي روي ناخوش و غم انگيــزش را به او 
نشــان داده روايت مي شــود. نکته جالب رمان اين اســت كه 
براساس زندگي واقعي فرشاد خدايي بازيگر و هنرمند سينماي 
ايران نوشــته شــده اســت. ماجراهاي زيادي مثــل رفتن به 
جبهه در ســن كم، مهاجرت به ژاپن، تفــاوت فرهنگي ايران و 
ژاپن، بازمانــدگان و جانبازان جنگ و فــراق پدري از دخترش 
مهم ترين مضاميــن و ماجراهاي آمده در ايــن رمانند. رمان به 
 صورت چکشي و با سرعت بســيار زياد قصه ها را قطار مي كند 
و به خواننده فرصت نفس كشــيدن نمي دهد؛ شهريار هدايتي 
در اين جلد بــا انتخاب فضايي ســاده و روايتــي خطي، تمام 
 هنر نويســندگي اش را در قطار كردن قصه ها به رخ كشــيده.
جلد دوم با نام آنا، ماجرايي مادرانه و زنانه ا ست. يکي از زنانه ترين 
و لطيف تريــن رمان هاي اجتماعي كه در اين ســال ها در ايران 
نوشــته شــده. رمان به  صورت چندصدايي و روايتي غيرخطي 
از دو ســه قصه اصلي و ده ها ماجراي فرعي و جذاب نوشته  شده 
اســت. زني كه با ســرطان و تصور جاي خالــي اش در زندگي 
همسر و دخترش دست و پنجه نرم مي كند، پيرزني كه جواني 
خود و فرزندانــش را در انقالب و جنگ ايران از دســت داده و 
همــواره بااميد به آينــده و ايمان به فعاليت هايــش ادامه داده 
و شــخصيتي بســيار قدرتمند و حمايتگر در زندگي فرزندان 
و خويشــاوندانش بوده و به نوعــي با شــخصيت تيپيکال زن 
قديمي ايراني متفاوت اســت. ارتباط ويژه و جذاب اين رمان با 
جلد اول آن نيز باعث مي شــود لذت خواندن آن براي مخاطب 
بسيار زياد شود. در واقع پيوســتگي اين دو رمان به يکديگر به 
نوعي است كه هر كدام رماني مســتقلند اما در كنار هم تبديل 
 مي شــوند به اثري تکان دهنده و جذاب بــراي خواننده ايراني.

داستان و قصه، ابزار اصلي شهريار هدايتي در نوشتن اين دو رمان 
هستند. او شخصيت ها و ماجراهايي را از زندگي واقعي شکار كرده 
و با قلم خيال خود به آن پر و بال داده و رسيده به تركيبي برنده؛ 

عشق در كوچه باغ مادرانگي و زنانگي.
2 رمان ماهي آب هاي آلوده و آنا كه در ادامه هم نوشته شده اند، 
داستان عشق ها و آرزوهاي از دست رفته، زندگي هاي تباه شده و 
نسل هاي سوخته است. قهرماني كه در برخورد با نيازهاي زميني 
به بازنده تبديل مي شود، پدري كه سوگ دخترش ذكر هر روزش 
شده، مادري كه داغ روي داغ از فرزند و نوه هايش ديده و ... ؛ اما 
اميد، اين اميد خائن اين انگيزه قدرتمنــد بي ثبات، همه را در 

نمايشي خونبار سر پا نگه داشته تا نقش هاي خود را ايفا كنند.

تنگاتنگي دارد كه اگر انتخاب اشتباهي داشته باشيم 
پشيماني را به دنبال خواهد داشت.

 ايدئولوژيك شــدن فرزيستي به چه 
معناست؟

 توجه شــديد و افراطي كــه به رژيم هــاي غذايي و 
شيريني ها مبذول مي شود به ما يادآوري مي كند كه 
غذا خوردن معنايــي جديد به خود گرفته اســت. در 
كتاب گفته مي شود كه »ميز غذاخوري ديگر محراب 
دل خوشي هاي پُرطراوت، محلي براي اشتراك يك وعده 
غذايي و گفت وگويي دسته جمعي نيست« بلکه، تبديل 
شده است به »پيشخوان داروخانه، جايي كه چشمي 
به چربي ها و كالري هاي خــود داريم و آگاهانه غذايي 
مي خوريم كه به شکل دارو تقليل مي يابد«. در واقع براي 
غذاگراها، غذا خوردن چيزي بيش از يك سبك زندگي 
شده اســت؛ يك ماجراي متافيزيکي است. به همين 
دليل در جامعه غربي، افراد با از دست دادن ايمان خود 
به سياستمداران و كشيش ها، به سرآشپزهاي مشهور و 
متخصصان تغذيه متوسل مي شوند تا جواب سؤاالت 
مثاًل مهم و بزرگ خود را بيابند. در توضيح بيشتر اين 

َفرزیستی؛
 ازکمال بخشی تا اضطراب

با بهروز گرانپايه درباره يك مفهوم تازه

معاش و مسکن و شغل دارند، ذهنشان و وقتشان عمدتاً 
به بدن و روانشان معطوف شده و مي شود. مي بينيم كه 
افراد زيادي به دنبال مراقبه، يوگا و ســاير روش هاي 
كاهش استرس هستند. سفرهاي هدفمندانه ترتيب 
مي دهند. از اپليکيشــن هاي رژيــم غذايي يا فعاليت 
بدني استفاده مي كنند. فرزيستي به اين مرحله يا اين 
جهت گيري در شخصيت يا موجوديت انسان مي پردازد.
ســندروم يا همان عالئم بيماري چه 

ارتباطي با اين سبك زندگي پيدا مي کند؟
نويسندگان كتاب مي گويند اين سبك زندگي فرزيستانه 
به  دليل وسواس ها و افراط ها مي تواند به مسير انحراف 
بيفتد. به همين دليل معتقدند كــه دغدغه ما در اين 
كتاب في نفسه فرزيستي نيست. دغدغه ما چگونگي 
تبديل شدن فرزيستي به يك ايدئولوژي است. سندروم 
فرزيستي مبتني بر فرضيه اي است در مورد فرد، به  عنوان 
شخصي خودمختار، قدرتمند، با اراده اي قوي و تالشگري 
خستگي ناپذير براي بهبود خويش. اين تعريف و توقع از 
انسان، احساس عظيمي از مسئوليت را ايجاد مي كند و 
با ترس از شکست، احســاس گناه و اضطراب همراهي 

جناب گرانپايه درباره اين کتاب و عنوان 
آن توضيح مي فرماييد؟

بله، خب، سندروم فرزيستي ترجمه كتابي است با عنوان 
»Wellness Syndrome«. در مورد كلمه سندروم به  
دليل فراواني استفاده از آن در رسانه ها و متداول شدن 
و جا افتادن به  عنوان يــك مفهوم و اصطالح، نيازي به 
ترجمه نبود. چنان كه مي دانيم 2 تعريف براي سندروم 
ارائه مي شود. يك تعريف به »گروهي از عالئم بيماري 
كه به  طور ثابتي با هم اتفاق مي افتد« ارجاع مي دهد و 
تعريف ديگر، آن را »تركيب مشخصي از افکار، عواطف 
يا رفتار« مي داند. اما براي كلمــه Wellness، چون 
معادل دقيقي نيافتم تالش كــردم تا واژه اي را وضع يا 
ابداع كنم. برخي فرهنگ واژگان انگليسي Wellness را 
فرايندي فعال از آگاهي يافتن و تصميم سازي در جهت 
يك زندگي سالم و شاد تعريف مي كنند كه بيش از آنکه 
رهايي يافتن از بيماري باشد، فرايندي پويا از تغيير و 
رشد است. پس از مشورت ها و تأمل روي موضوع، واژه 
فرزيستي را با توجه به تعريفي كه از آن ارائه شده بود، 

وضع كردم.
واژه جذاب و معنابخشي به نظر مي رسد. 

بفرماييد کتاب از چه موضوعاتي صحبت مي کند.
كتاب از ســبك هاي جديــد زندگي مــدرن امروز و 
ويژگي هاي آنها و اثرات و پيامدهايي كه بر روح و روان 
افراد دارد صحبت مي كند. چنانچه شاهد هستيم بخش  
زيادي از مردم امروزه در رژيم غذايي خود، در فعاليت 
بدني، در برنامه هاي تفريحي و در نحوه كار روزمره تمركز 
بيشتري مي كنند. سعي افراد اين است كه حساب شده تر 
رفتار كنند تا بدن خود را ســالم و شــاداب نگه دارند. 
ببينيد، انســان مرفه جامعه غربي يا طبقه متوســط 
خودمان در ايران، البته آن بخش هايي كه كمتر دغدغه 

نکته نويسندگان معتقدند؛ جست وجوي بي تابانه رژيم 
غذايي بي نقص، تعقيب متوهمانه شادي، فعاليت بدني 
اجباري در محل كار، جلسات بي پايان با مربي زندگي، 
رديابي دقيق عملکردهاي بدنمان و تبديل كل روز خود 
به يك بازي مجازي شده است. درواقع اين تالش هاي 
نااميدكننده براي افزايش بهره وري از طريق فرزيستي، 
مشکالت خود را ايجاد مي كنند. آنها يك خودشيفتگي 
مسري را تشويق مي كنند كه ما را به سمت چرخشي 
بزرگ به درون سوق مي دهد كه بدنمان را به نخستين و 
آخرين نگراني ما تبديل مي كنند. آنها احساس خزنده اي 
از اضطراب ايجاد مي كنند كه با مسئوليت هميشگي 
نظارت بر انتخاب سبك زندگي همراه است. آنها احساس 
گناهي را تقويــت مي كنند كه ناشــي از لغزش هاي 
اجتناب ناپذير در مواقعي است كه ما رژيم غذايي خود 
را دنبال نمي كنيم يا در رفتار منطبق با اهداف زندگي 
خود ناكام مي مانيم. افرادي كه زندگي شان در سيطره 
فرزيستي است، فقط سالم تر، شادتر و مولدتر نيستند. 
بلکه آنها همچنين ممکن است خودشيفته، مضطرب 
و داراي عذاب وجدان شــوند. از اين جهت، اگر افراد با 
فرزيستي هوشمندانه مواجه نشوند، قرباني سندروم 

فرزيستي خواهند شد.
فكر نمي کنيد مخاطب اين نوع مباحث 
يا اين کتاب، عمدتاً انسان مدرن جامعه غرب است؟

طبيعي اســت كه نويســنده هاي اين كتاب كه يکي 
سوئدي و ديگري نيوزلندي است و استاد دانشگاهي در 

انگليس است، كتاب را براي جامعه اروپايي نوشته اند. 
اما فراموش نکنيد كــه جهان به تعبيــر مك لوهان 
مدت هاســت كه به يك دهکده كوچك تبديل شده 
اســت. وقتي ما با گوشــي همراه و اينترنت به صورت 
شــاهدي بر هر اتفاقي كه در گوشــه و كنار جهان رخ 
مي دهد، درمي آييم، مطمئن باشــيد در بســياري از 
روابط و مناســبات و شــيوه هاي زندگي هم از ديگر 
مردمان جهان تأثير مي پذيريم يا تأثير مي گذاريم. به 
همراه ورود آخرين دستاوردهاي تکنولوژي به ايران، 
فرهنگ و سبك زندگي و شيوه نگاه به جهان هم وارد 
مي شــود و گفتار و رفتار عده اي با آن مشابه ســازي 
مي شود. اما نبايد فراموش كرد كه بسياري از انديشه ها 
و دستاوردهاي مثبت جامعه غربي را نيز ياد نگرفته ايم 
و در مقابل يادگيري آن در ســطح مسئوالن يا مردم 
مقاومت مي كنيم. بله، فاصله زماني مردم جهان نسبت 
به وقوع رويدادها در كل از بين رفته است، اما در مواردي 

اساسي دچار تأخر و عقب ماندگي هستيم.
آيا مي توانيــد در چند کلمــه کوتاه 

فرزيستي را براي مخاطبان ما تعريف کنيد؟
شايد بتوان گفت فرزيســتي يعني تالش انسان براي 
كمال بخشــيدن به جســم و ذهن و روان خود. اينکه 
پيوسته برنامه هايي داشته باشيم تا از بدني سالم، ذهني 
پويا و خالق و روحي اميدوار و شاداب برخوردار شويم. و 
طبيعي است كه اين مفهوم را ما بايد در پرتوی فرهنگ 

و آموزه هاي ديني خودمان مورد استفاده قرار دهيم.

بهروز گرانپايه را بيشتر به عنوان روزنامه نگار و پژوهشگر اجتماعي مي شناسيم. او که شعر نيز مي سرايد و تا کنون 2 مجموعه شعر 
منتشر کرده است، گاهي سراغ ترجمه مي رود. به تازگی کتابي را با عنوان »سندروم َفرزيستي« ترجمه کرده است. فرزيستي واژه 
جديدي است که با ترجمه اين کتاب نخستين بار در رسانه ها و قاعدتاً در زبان فارسي مطرح مي شود. درباره اين مفهوم تازه و موضوع 

کتاب با وي به گفت وگو نشسته ايم که در ادامه مي خوانيد.

افرادي كه زندگي شان در سيطره فرزيستي است، فقط 
سالم تر، شادتر و مولدتر نيستند. بلکه آنها همچنين ممکن 
است خودشيفته، مضطرب و داراي عذاب وجدان شوند. از 
اين جهت، اگر افراد با فرزيستي هوشمندانه مواجه نشوند، 

قرباني سندروم فرزيستي خواهند شد

تركيب خواندني گوجه فرنگي، پنير و ريحان
منصور ضابطيان: سه رنگ، مخاطبان جديدي  به خوانندگان كتاب هايم اضافه مي كند 

منصور ضابطيان مجري و برنامه ساز راديو و تلويزيون چند سالي است که در کنار توليد و 
اجراي برنامه هاي پرطرفداري مثل »نقره«، »راديو هفت« و »راديو شــب« در تلويزيون و 
»فرش بنفشه« و »پنجشنبه جمعه« در راديو، نوشتن سفرنامه را نيز در دستور کار خود قرار 
داده است.کتاب هايي همچون »مارك و پلو«، »مارك دوپلو«، »سباستين«، »چاي نعنا« و... که هر کدام روايتي متفاوت و جذاب 
از سفرهاي ضابطيان به کشورهاي مختلف است. او در جديدترين کتابش، اين بار تجربه سفرش به ايتاليا در بهار سال 1398 را 
در قالب کتاب 192صفحه اي »سه رنگ؛ غذانوشت هاي سفر ايتاليا« مكتوب و با نشان نشر مثلث منتشر کرده است. ضابطيان 
درباره انگيزه اين سفر و نگارش سفرنامه اش گفت: من پيش از سفري که منجر به نگارش سه رنگ شد، چندبار ديگر هم به ايتاليا 

رفته بودم، اما اين بار مي خواستم نگاهي تخصصي و جزئي نگر به مقوله غذا در يك کشور ديگر داشته باشم.

 طعم ها و غذاهاي جديد؛ انگيزه اي مهم براي سفر به سرزمين 
چكمه

ضابطيان درباره كتابش توضيح داد: غذا بخش مهمي از فرهنگ هر 
كشوري است. در كشور خود ما هم فرهنگ غذايي و آداب و رسوم 
پيشينه غذايي مردم مورد توجه نويسندگان و پژوهشگران بوده و 
كتاب هاي زيادي هم درباره آن نوشته شده است. از سوي ديگر، بايد 
به عالقه شخصي خودم هم اشاره كنم. راستش بايد بگويم من به 
چشيدن طعم هاي جديد و تجربه غذاهاي متنوع عالقه زيادي دارم. 
يکي از بخش هاي جذاب سفر براي من، خوردن غذاهاي عجيب 
و غريب و امتحان طعم هاي مختلف اســت. وقتي اينها را كنار هم 
بگذاريم احتماالً ايتاليا انتخاب اول يا دســت كم يکي از نخستين 

انتخاب ها خواهد بود.
ضابطيان در ادامه افزود: اصوالً در انتخاب كشــورهاي مقصد، 
طرح از پيش  تعيين شــده اي ندارم كه مثاًل بگويم از اين منطقه 
شروع مي كنم و بعد به  ترتيب به اين كشورها سفر مي كنم. فقط 
سعي مي كنم در سفرهايم هميشه تنوع را حفظ كنم و به جاهاي 

مختلف بروم. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در سفر به ايتاليا از خوردن غذايي 
هم غافلگير شده است، گفت: غذاهاي ايتاليايي در همه جاي دنيا 
و از جمله كشور ما طرفدار دارند و غذاهاي ناآشنايي نيستند. بارها 
پيش آمده كه در يك ســفر خارجي وقتي غذاها باب ميلم نبوده، 
به غذاهاي ايتاليايي پناه برده ام. پيتزاهاي خوش پختي كه پنير و 
سبزيجات مواد اصلي آن است يا غذاهاي دريايي ايتاليايي هميشه 
از غذاهاي پرطرفدار در كشور ماست. بنابراين با يك آگاهي قبلي از 

ماهيت غذاها به اين كشور رفتم.
 نويسنده كتاب ســه رنگ عنوان كرد: بنابراين نوع غذاها چندان 
غافلگيرم نکرد، اما طعم و عطر متفاوت آن برايم جالب بود. البته 
موارد عجيبي هم بود مثل ســاندويچ بســتني كه نخستين بار 

امتحانش كردم و در كتاب هم مفصل درباره آن نوشته ام.

شهرهايي که به غذاها طعم مي دهند
ضابطيان در ادامه افزود: طعم و عطر غذاي ايتاليايي در خود اين 
كشور با نقاط مختلف ديگر متفاوت است. عالوه بر اينکه مواداوليه 

اصلي و تازه استفاده مي شود، بايد به حال و هوا و فضاي هر شهر 
هم اشاره كنم كه بر پخت آن غذا تأثيرگذار است. همانطور كه 
مثاًل در كشور خودمان، اگر شــما آن قليه ماهي كه در آبادان 
طبخ مي شود را با همان مواد در تهران بپزيد، احتماالً نتيجه 
متفاوتي خواهيد داشت؛ يا باقالقاتق كه در گيالن تهيه مي شود 
و كلم پلويي كه در شيراز طبخ مي شود با آنچه در تهران آماده 

مي شود، متفاوت است و انگار طعم مختص به  خودش را دارد.
ضابطيان با اشــاره به اينکه سبك آشــپزي ايتاليايي با سبك 

آشــپزي ايراني تفاوت زيادي دارد، افزود: اغلب غذاهاي ايتاليايي 
مبتني بر پنير، اسپاگتي، پنه و تورتليني )نوعي پاستاي كوچك 
حلقه اي( است درحالي كه ما ايراني ها اصوالً برنج خور هستيم؛ البته 
ايتاليايي ها هم از برنج در غذاهايشان استفاده مي كنند كه شايد 
معروف ترينش همان غذاي »ريزوتو« باشد. اما شيوه پخت آن با 

پلوي ايراني بسيار متفاوت است و حداقل به مذاق 
من كه خوش نيامد.

احترام ويژه ايتاليايي ها به نان
وي گفت: ايتاليايي ها نان هاي بسيار متنوعي 

دارند. چيزي كه براي 

من جالب بود، توجه و احترام ويژه اي است كه براي نان قائل هستند. 
تاحد امکان نان را دور نمي ريزند. غذاهاي زيادي دارندكه نان خشك 
ماده اصلي آن است؛ وقتي نان خشك مي شــود، تازه وارد فرايند 
جديدي مي شود و با آن غذاهاي ديگري هم درست مي كنند و مثل 

ما اينقدر دورريز نان ندارند.
ضابطيان افزود: ضمن اينکه عادت هاي ويــژه اي هم در ارتباط با 
نان دارند. مثاًل اگر سر ميز غذا نان از دستشان بيفتد بالفاصله خم 
مي شــوند و آن را برمي دارند و معتقدند كه افتادن نان روي زمين 
بدشانسي مي آورد. ما هم در فرهنگ غذايي خودمان نان را بركت 
خدا مي دانيم. اگر نان را روي زمين ببينيم، برمي داريم، مي بوسيم 
و كنار مي گذاريم. احترامي كه البته كم رنگ شده. شايد بتوان گفت 
بيشتر عادت غذايي آنها شبيه ماست تا غذاهايشان؛ ضمن اينکه 
نسبت به آشــپزي ما در اســتفاده از مواد غذايي هم صرفه جويي 

مي كنند.
نويسنده كتاب سه رنگ درباره ترجمه سفرنامه هايش به زبان هاي 
ديگر نيز گفت: پيشنهاد ترجمه كتاب هاي قبلي چندبار مطرح شد 
اما به سرانجام نرسيد. صحبت هايي شده و قرار است سه رنگ به 
ايتاليايي ترجمه شود؛ اگر اين اتفاق بيفتد واقعاً باعث خوشحالي 
من اســت. چون خوانندگان ايتاليايي هم با نگاه يك ايراني كه به 

كشورشان سفر كرده آشنا مي شوند.

چرا سفرنامه مي نويسم؟ 
نويسنده »غذانوشت هاي سفر ايتاليا« درباره واكنش 
مخاطبان به سفرنامه هاي خود نيز گفت: من صرفاً 
مي خواهم يك كتاب خوب بنويسم؛ راوي اتفاقاتي 
باشم كه ديده ام و دوســت دارم ديگران هم در آنها 
شريك باشند. اينکه تأثير اين سفرنامه ها روي مخاطب 
چقدر است، براي هر خواننده اي متفاوت است. كساني كه 
به هر دليل توانايي سفر به آن كشور را ندارند، ممکن است با 
خواندن اين كتاب ها لذت ببرند و اطالعاتشــان درباره يك 
كشور افزايش پيدا كند.آنهايي هم كه توانايي سفر را دارند، 
براي رفتن به جاهاي جديد ترغيب مي شــوند. 
با اين حال هيچ وقت هــدف من اين نبوده كه 

سفركردن به كشورهاي خارجي را تبليغ كنم.
اين مجری تلويزيون يادآورشــد: يکي از اهداف 
اصلي من در نوشتن اين سفرنامه ها اين است كه 
جوان هاي ايراني در برخورد با مردم ساير كشورها، 
خودشان را دست كم نگيرند و اعتماد به نفسشان باال 
باشد. به آنها بگويم  كه مي توانند كوله پشتي را بردارند و 
به سفر بروند؛ البته بايد مهارت سفر رفتن را هم بياموزند. 
به همين  خاطر سعي مي كنم قلم و محتواي اين سفرنامه ها 

براي مخاطبان قابل  فهم باشد.

فرار از هتل و دل سپردن به کوچه و خيابان!
ضابطيان گفت: در سفرهايم حتي اگر به ضرورت يا مناسبتي مثاًل 
ناگزير بودم كه به هتل مجلل يا مکان لوكســي بروم يا درباره آن 
چيزي نمي نويسم يا اين تجربه را از نگاه يك فرد معمولي كه به اين 
هتل رفته است بيان مي كنم. من آدم پولداري نيستم كه بخواهم 
در سفرهايم به هتل پنج ستاره بروم. ضمن اينکه اصاًل برايم لذتي 

هم ندارد.
اين مجري راديو  در ادامه افزود: مي خواهم اين ســفرنامه ها نگاه 
اجتماعي و جامعه گرايانه داشته باشــد. طبيعي است كه در يك 
سفر الكچري به اين نگاه نمي رسم. دوست دارم مردم كف خيابان 
را ببينم بنابراين بايد دركنار آنها باشم و محل اسکان و رفت وآمدم 
نيز از آنها جدا نباشد. در كتاب سه رنگ هم مثل كتاب هاي قبلي 

اين اتفاق افتاده اســت. در جاي جاي كتاب مي بينيد كه آشنايي 
من با ميزبانان از طريق كوچ سرفينگ بوده يا با دانشجويان ايراني 
مقيم ايتاليا ارتباط گرفتم و مهمانشان شدم؛ مدتي مهمان منزل 
يك ناشــر ايتاليايي بودم يا در مهمانخانه هاي ارزان قيمتي كه در 
كوچه پسکوچه ها قرار داشت ساكن شــدم. من اين شکل از سفر 
ر ا دوست دارم. هم به صرفه تر اســت و هم باعث مي شود آدم هاي 

جديدي را ببينم.
ضابطيان با تأكيد بر اينکه  كتاب سه رنگ مي تواند مخاطبان جديدي 
را به مخاطبان پيشين سفرنامه هاي او بيفزايد گفت: بسياري از افراد 
كتابخوان عالقه چنداني به خواندن سفرنامه ها ندارند. با اين حال 
ممکن است به كتاب هايي كه درباره غذا نوشته شده عالقه داشته 
باشــند. به خصوص كتاب خوش آب ورنگ و خوشمزه اي مثل سه 
رنگ كه تركيبي از غذا و سفر اســت. بنابراين، تصور مي كنم اين 
كتاب مخاطبان جديدي را به كتاب هاي قبلي من اضافه كند كه 

باعث خوشحالي من است.

سفرنامه ماندگارتر از مستند تصويري
وي در پاســخ به اينکه آيا برنامه اي براي تهيه سفرنامه ها در قالب 
مستند تلويزيوني دارد يا خير نيز گفت: تلويزيون كه هيچ رغبتي 
به توليد اينگونه مستندها ندارد. متأســفانه نگاه اشتباهي شکل 
گرفته كه بر مبناي آن توليد مستند، با محتوايي شبيه آنچه من 
در ســفرنامه ها آورده ام به نوعي تبليغ گردشگري خارجي است؛ 
تبليغي كه ايرانيان را به ســفرهاي خارجي و خروج ارز از كشــور 
تشويق مي كند! درصورتي كه اينطور نيست. اينگونه آثار براي بخش 
عمده اي از جامعه كه توانايي ســفر ندارند و در عين حال دوست 
دارند زواياي كمتر ديده شده فرهنگ كشور ديگري را ببينند يك 

غنيمت است.
نويسنده كتاب سه رنگ افزود: خود من هم از ساخت مستندهاي 
تصويري در سفر پرهيز دارم. وقتي شــما براي توليد مستند به 
سفر مي رويد، نســبت به زماني كه براي نوشتن يك كتاب سفر 
مي كنيد رويکرد متفاوتي خواهيد داشت. براي نگارش سفرنامه 
يك نگاه بي واسطه كافي است. فقط شما به  عنوان ناظر و نويسنده 
درگير رويدادها هســتيد و همه   چيز از نگاه شما ثبت مي شود. 
درصورتي كه براي ساخت يك فيلم مستند به يك گروه همکار 
نياز داريد كه به هر حال چابکي را از شما مي گيرد. خيلي وقت ها 
نمي شــود آنچه براي شــما رخ مي دهد را از دريچه دوربين به 

مخاطب منتقل كنيد.
وي عنوان كرد: تصوير جذابيت هاي خاص خودش را دارد اما من 
ترجيح مي دهم در انتقال حس و حال و تجربه سفرهايم، مخاطبان 
كمتر اما وفادارتري داشته باشم كه به  نظرم قالب كتاب نسبت به 

تصوير مناسب تر و ماندگارتر است.

چرا سه رنگ؟
ضابطيان درباره وجه تسميه كتاب سه رنگ نيز گفت: نيم نگاهي 
به مشابهت رنگ پرچم كشــورمان با پرچم ايتاليا داشتم. گفته 
مي شود رنگ سبز پرچم ايتاليا ناظر بر ويژگي هاي طبيعي و وجود 
جنگل ها و مراتع در اين كشور است. سفيد مثل همه جاي دنيا 
نشانه صلح و آرامش اســت و رنگ قرمز هم نمادي از خون هايي 
است كه براي حفظ تماميت ارضي اين كشور ريخته شده. البته 
روايتي خوراكي هم از اين رنگ ها وجود دارد؛ در اين روايت قرمز 
نشــانه گوجه فرنگي است. در آشــپزي ايتاليايي حدود 20 نوع 
گوجه فرنگي در غذاها استفاده مي شود. رنگ سفيد نشانه پنير 
موزارال و سبز هم نشان دهنده سبزيجات و به ويژه ريحان است. 
اين ســه ماده غذايي به وفور در غذاها و چاشــني هاي ايتاليايي 

استفاده مي شود.
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  توقيف امالك در مهرشهر كرج پيگيري شود 
چندي قبل دستور داده شده كه یك ســري از امالك معامله شده 
بعد از انقالب كه به شكل غيرقانوني نقل و انتقال پيدا كرده بررسي 
و تعيين تكليف شود و همين وسيله اي شد براي اینكه تمام امالك 
توقيف شوند و این امالك قابل معامله نباشند. اكنون هر معامله گري 
باید برود اداره ثبت و یكي یكي معامالت قبلي انجام شــده را تا قبل 
از انقالب پيدا كند و این كار را باید خود مــردم انجام دهند آن هم 
درحالي كه سند منگوله دار كه اداره ثبت صادر كرده در دست دارند! 
چرا مردم باید تاوان مشكالتي را بدهند كه در اداره ثبت بوده؟ تقاضا 
داریم مسئوالن به كمك مردم بيایند و در این شرایط كرونایي مردم 

را از سرگرداني نجات دهند.
از ساكنان مهرشهر كرج

   كجاي دنيا پول را نقد مي گيرند اما جنس را قسطي مي دهند؟
پيش فروش خودرو در شركت ایران خودرو واقعا سؤال برانگيز است. 
هم اكنون كارخانه 60 ميليون مي گيرد ودر شــهریور 1401خودرو 
تحویل مي دهد و سود خواب پول در این مدت 3درصد است درصورتي 
كه سود كف در بانك ها 16درصد اســت! همين روال باعث مي شود 
قيمت خودرو در كف بازار با كارخانه 100ميليون اختالف داشته باشد 
و عامل آن ایران خودروست. اینكه جنس را قسطي بدهند، اما پول را 

نقد بگيرند بدعت ناعادالنه ایران خودروست.
نوري از تهران

   ضبط صدا در پيامگير1888 از سر گرفته شود
پيش از این صداي تماس گيرندگان با پيامگير 1888ضبط مي شد 
و انصافا هم خوب بود و به پيام ها رســيدگي مي شد. اكنون 2 سال 
است كه در تماس با 1888یك شــخص حقيقي اغلب كم حوصله 
پاسخگوست كه با مردم هم بحث مي كند كه این در شان شهرداري 
نيست. وظيفه پيامگير چه به صورت ضبط صدا چه شخص حقيقي 
انتقال نقطه نظرات چه غلط و چه درســت به مقامات مسئول است. 
درحالي كه اكنون كار آن پاسخگوي خســته راه رفتن روي اعصاب 
خودش و مردم شده است. از مســئوالن تقاضا دارم، سيستم ضبط 

پيام را دوباره دایر كنند.
دلسوخته وطن

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

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

با مردم

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

 گاز كلر
 217روستايي را 

راهي بيمارستان كرد
انفجــار كپســول و انتشــار گاز كلــر در 
روستاي زنجيره عليا در استان ایالم باعث 
مســموميت 217نفر از مردم روستا شد. 
به گزارش همشــهري، ایــن حادثه ظهر 
جمعه رخ داد. آن روز یك تریلي كه حامل 
كپسول هاي كلر براي تصفيه آب بود و قرار 
بود این محموله را از تبریز به عراق منتقل 
كند، در بيــن راه و در یكــي از محله هاي 
روســتاي زنجيره عليا توقف كرد؛ چرا كه 
راننده تریلــي یكي از اهالي روســتا بود و 
مي خواست براي اســتراحت به خانه شان 
برود اما بر اثر ســهل انگاري و بي احتياطي 
ناگهان یكي از كپســول ها از داخل تریلي 
روي زمين افتاد و با توجه به گرماي شدید 
هوا منفجر و همين باعث انتشار گاز كلر در 
روستا شد. به دنبال این حادثه، عده زیادي 
از مردم روســتا كه در معرض این گاز قرار 
گرفته بودند دچار مســموميت شدند. گاز 
كلر حتي باعث پژمرده شدن گل ها شد و 
طولي نكشــيد كه تيم هاي امدادي براي 
كمك به مردم روســتا راهي محل حادثه 

شدند.

به گفته رئيس دانشگاه علوم پزشكي ایالم، 
در این حادثه 217نفر مصدوم شــدند كه 
91نفر از آنها توســط بالگــرد اورژانس و 
آمبوالنس ها به بيمارســتان امام خميني 
ایالم منتقل شدند. همچنين 1۵ نفر از آنها 
در بيمارستان امام علي  سرابله در نزدیكي 
روستاي زنجيره عليا بستري شدند و مابقي 
مصدومان نيز به صورت ســرپایي درمان و 

ترخيص شدند.
هر چند این حادثه تلفات جاني نداشت اما 
با توجه به وحشت مردم روستا و مسموميت 
بســياري از آنها بازرس كل استان ایالم با 
حضور در محل حادثه از بررسي و تحقيق 
براي مشــخص شــدن قصور و تقصيرات 
احتمالي در بروز حادثه و برخورد قانوني با 

مسببين آن خبر داد.

 اطالعات عجيب
جعبه سياه

 »خلبان خودكار غيرفعال شــد... 
مانع مقابل شما است... برو باال. برو داخلي

باال...« این آخریــن مكالمات در 
كابين هواپيماي   اي تي آر شركت آسمان است 
كــه در ارتفاعــات دنا با كــوه برخــورد كرد و 
66سرنشــين آن جان باختند. روز گذشــته در 
چهارمين جلســه محاكمه متهمان این پرونده، 
هنگامي كه مكالمــات خلبان پخش مي شــد 
خانواده هاي قربانيان اشك مي ریختند و شيون 
مي كردنــد.  بــه گزارش همشــهري، ســاعت 
9:32صبح روز یكشــنبه 29 بهمن 1396 زمان 
براي 66سرنشــين هواپيماي اي تي آر شركت 
آسمان كه تهران را به مقصد یاسوج ترك كرده بود 
صفر شــد. هواپيما درحالي كه آمــاده فرود در 
هواپيماي یاسوج مي شــد با كوه برخورد كرد و 
تمامي سرنشينان آن جان باختند. این حادثه تلخ 
براي خانواده قربانيان، آغاز راهي پر پيچ و خم بود. 
راه شكایت و دادخواهي كه همچنان ادامه دارد. 
براساس كيفرخواست صادر شــده در دادسراي 
كاركنان دولت در این پرونده 18شــخص متهم 
هستند، شــامل: ســازمان هواپيمایي كشوري، 
شركت هواپيمایي آسمان و شركت فرودگاه هاي 
كشور به عنوان شخصيت هاي حقوقي و 12متهم 
دیگر از جمله رئيس سازمان هواپيمایي كشوري، 
مدیرعامل وقت شركت فرودگاه ها و ناوبري هوایي، 
مدیرعامل وقت شركت آسمان، مدیركل فرودگاه 
یاسوج و... كه اتهامات شان: عدم رعایت مقررات 
دولتي منتهي به سقوط هواپيما و منجر به قتل 
شبه عمد 66نفر، معاونت در جعل رایانه، استفاده 
از اسناد مجعول رایانه و گزارش خالف واقع است.

صبح دیروز چهارمين جلسه رســيدگي به این 
پرونده در شعبه 10۵7 مجتمع قضایي كاركنان 
دولت به ریاســت قاضي عاليشاه در حالي برگزار 
شد كه در 3جلسه گذشــته كيفرخواست قرائت 
شده بود، شــاكيان شكایت شان را مطرح كرده و 
متهمان به دفاع از خــود پرداخته بودند و در این 

جلسه كارشناسان فني پرونده در دادگاه حضور 
یافتند تا دالیل فني سقوط هواپيما را بيان كنند.

آخرين مكالمات خلبان
بعد از رســميت یافتن جلســه به دستور قاضي 
نواري ضبط شده از آخرین مكالمات خلبان با برج 

مراقبت پخش شد:
خلبان: با برج مراقبت یاسوج در ارتباط هستيم. 

آماده كاهش ارتفاع هستيم.
برج مراقبت: كاهش به 17هزار پا تأیيد مي شود.

خلبان: طبق طرح كاهش ارتفاع مي دم.
برج مراقبت: بله در خدمت تون هستم.

خلبان خطاب به مسافران: ان شاءاهلل تا دقایقي 
دیگر در فرودگاه یاسوج به زمين خواهيم نشست.

كمك خلبان: چه هواي خرابي! 
در این لحظه سيستم یخ زدایي هواپيما فعال شد 
و همزمان صداي آالرم هاي مختلف در كابين به 

گوش مي رسد.
هشدار سيستم: خلبان خودكار غيرفعال شد. 
مانع مقابل شما است. مانع مقابل شما است. برو 

باال... برو باال...
دقایقي بعد هواپيما بعد از گردشي ناگهاني به چپ 
و گردشي ناگهاني به راست با دماغه به كوه برخورد 
كرد. زماني كه این نوار پخش شــد خانواده هاي 
داغدار به یاد عزیزان شان گریه مي كردند و براي 

دقایقي جو دادگاه متاثر شد.

معماي جعبه سياه
در ادامه این جلســه قاضــي از هيــأت 3نفره 
كارشناسان شامل: محمد شهبازي، محمدحسن 
كرمي و رضا شادپور خواست تا نظرات كارشناسي 
خود درباره علت ســقوط هواپيما را بيان كنند. 
كرمي بــه نمایندگي از تيم كارشناســي گفت: 
عوامل متعددي در سقوط هواپيما دخيل هستند 
اما برخي از این عوامل وزن بيشــتري دارند. در 
جریان رســيدگي به این پرونده اطالعات فني 
كه از ســازمان هواپيمایي و شــركت آسمان در 
اختيار ما قــرار گرفت متفاوت بــود. به خصوص 
داده هاي محاسباتي. علت اصلي سقوط هواپيما 

یــخ زدگي در بــال ها اســت اما دليــل مهم تر 
 AD عدم نصب سيستمي هشــدار دهنده به نام
در هواپيماست. این سيســتم قابليت این را دارد 
تا درصورت یــخ زدگي به خلبــان گزارش كند. 
همچنين برخي پارامترها مثل شتاب و سرعت باد 
در جعبه سياه هواپيما صفر نشان داده شده است. 
یا درحالي كه زمان وقوع حادثــه صبح بوده، در 
جعبه سياه زمان حادثه عصر نشان داده شده است. 
این نشــان مي دهد اطالعات نرم افزاري هواپيما 
به روز نبوده است. در آخرین لحظات هواپيما با 
افت ارتفاع با كوه برخورد كرده است درحالي كه 
اطالعات جعبه سياه ارتفاع كمتر از 1۵هزار پا را 
براي هواپيما ثبت نكرده اســت. بررسي ها نشان 
مي دهد در بال هواپيما یخ زدگــي اتفاق افتاده 
و بعــد از آن هواپيما دچار كاهش ارتفاع شــده 
است. معموال 67درصد قدرت موتور براي پرواز 
كافي است اما در این لحظات خلبان از 92درصد 
قدرت موتور اســتفاده كرده اســت. مشكلي كه 
هواپيماي اي تي آر دارد به بعد از یخ زدگي مربوط 
مي شود. هيچ ابزاري براي اعالم وضعيت یخ زدگي 

به خلبان وجود ندارد.

هواپيما نبايد فرود مي آمد
در این هنگام حســن رضایي فر، سرپرست دفتر 
بررسي سوانح ســازمان هواپيمایي كشوري به 
برخي ابهامات جواب داد و گفت: درباره یخ زدگي 
به خلبان اعالم شد كه یاسوج آماده فرود نيست 
اما او پرواز را انجام داد. شركت آسمان هم اعالم 
كرد كه خلبان مي تواند پرواز را انجام دهد. وقتي 
هواپيما در 21هزار پایي بود شرایط جوي بد شد. 
در آن شرایط نباید خلبان براي فرود اقدام مي كرد. 
دستورالعمل شركت آسمان مي گوید باید ميزان 
ابرها حداكثر دو هشتم باشد اما آن زمان پوشش 
ابر هشت هشــتم بوده و خلبان مجاز به كاهش 
ارتفاع نبوده است. هواپيما یا باید در شيراز فرود 
مي آمد یا به تهران بر مي گشت. در آن محل نباید 
ارتفاع هواپيما از 16900پا كمتر مي شد اما ارتفاع 
از 19600پا به كمتر از 1۵هزار پا رسيده و اینكه 
چرا خلبان خواســته به صورت چشمي زیر ابرها 

بياید معلوم نيست. از طرفي یك چوپان به ما گفت 
كه دیده هواپيما از پایين ابرها پرواز مي كرد. این 

نشان مي دهد هواپيما ارتفاع كم كرده بود.
در این هنگام قاضي خطاب به تيم كارشناســي 
پرسيد: اگر هواپيما در 1۵هزار پایي دچار یخ زدگي 
شود، چقدر طول مي كشد تا به 14هزار پایي برسد 
و با كوه برخورد كند؟ شهبازي اینطور جواب داد: یخ 
زدگي در دو مرحله اتفاق افتاده است. ابتدا جلوي 
بال یخ زده كه با یخ زدایي، یخ آب شده و به سمت 
عقب مي رود و دوباره یخ مي زنــد. اگر در هواپيما 
سيستم AD وجود داشــت این شرایط به خلبان 
اطالع داده و چراغ هاي هشــدار روشــن مي شد. 
متهمان مدعي هستند كه به دليل شرایط تحریم 
سيســتم AD روي هواپيما نصب نشــده است؛ 
این در حالي اســت كه در همين مدت و در همين 
شــرایط تحریم 13هواپيما خریداري شده است. 
وي در ادامه گفت: حدود 200پــرواز را كه پيش 
از این در این مسير انجام شده بود بررسي كردیم 
و مشخص شــد در اغلب پروازها ارتفاع 17هزار پا 
رعایت نشده و مكانيسمي هم براي كنترل ارتفاع 
هواپيما در شركت آسمان و شــركت فرودگاه ها 
تعریف نشده است. با وجود این اگر ارتفاع هواپيما 
بيشتر هم بود باز دچار یخ زدگي مي شد و سقوط 
مي كرد. در ادامه كرمي به نكات دیگر اشاره كرد و 
گفت: شاید یكي از دالیل كاهش ارتفاع جلوگيري 
از یخ زدگي باشد. سيستم یخ زدا بخشي از انرژي 
موتور را مي گيرد و صرف توليد گرما مي  كند. چون 
در آن لحظه هواپيما براي باال رفتن نياز به قدرت 
داشته ممكن است خلبان از این سيستم استفاده 
نكرده تا همه قدرت موتور صرف باال رفتن هواپيما 
شود. وي ادامه داد: عالوه بر نصب نبودن سيستم 
AD بررسي ها نشان مي دهد قطعه اي الستيكي 
باید روي هواپيما نصب مي شد كه در پيشگيري از 
یخ زدگي مؤثر است اما این قطعه روي این هواپيما 
نصب نبــوده  و پرواز در این شــرایط طبق كتاب 
هواپيما ممنوع بوده است.  با پایان توضيحات تيم 
كارشناسي و دفاعيات متهمان قاضي عاليشاه ختم 
جلسه را اعالم كرد و قرار است در جلسه دیگري به 

پرونده رسيدگي شود.

 »حاال چي ميشــه؟ برمي گــردم خونه 
مادربزرگم؟ موبایلمو به من نمي دین؟« دادسرا

دختر 14ســاله اینها را به بازپرس ویژه 
قتل تهران مي گویــد و به محلي اشــاره مي كند كه 
مادرش را در آنجا به قتل رســانده بود. او صبح جمعه 
گذشته، زماني كه با مادرش بر ســر اینكه مدام توي 
گوشي اش و شبكه هاي اجتماعي بود درگير شد و این 
درگيري تا جایي ادامه پيدا كرد كه یكي از تلخ ترین 
جنایات ســال هاي اخير پایتخت رقم خورد و دختر 
14ساله مادرش را با اســتفاده از سيم شارژر موبایل 

خفه كرد و به قتل رساند.
به گزارش همشــهري، این حادثه تلــخ در خانه اي 
در شــرق تهران رخ داد. ســاعت 2بعدازظهر جمعه 
بود كه دختر 14ســاله با اورژانــس تماس گرفت و 
گفت: »مادرم حالش بد شده و در آشپزخانه افتاده 

است«. دختر نوجوان نشاني خانه شــان را اعالم كرد و دقایقي 
بعد تكنسين هاي اورژانس قدم در طبقه سوم آپارتمان، جایي 
كه دختر 14ســاله و پدر و مادرش در آنجا زندگي مي كردند، 
گذاشتند. پيكر بي جان زني حدودا 40ساله در آشپرخانه روي 
زمين افتاده بود. دختر نوجــوان مي گفت كه مادرش ناگهان از 
حال رفته است. اما پس از معاینات اوليه معلوم شد كه چندین 
ساعت از مرگ این زن مي گذرد و آثار كبودي روي گلوي وي از 

این حكایت دارد كه او خفه شده است.

 جنايت مرموز
امدادگران اورژانس كه به ماجرا مشكوك بودند، پليس را خبر 
كردند و ساعتي بعد ماجرا به قاضي مصطفي واحدي، بازپرس 
ویژه قتل پایتخت گزارش شد. با حضور تيم تحقيق در آپارتمان 
مورد نظر، بررسي ها آغاز شد و جنایت نخستين فرضيه اي بود 
كه پيش روي آنها قرار گرفت. هنوز اما معلوم نبود كه عامل این 
جنایت كيست؟ لحظاتي پس از حضور تيم تحقيق همسر مقتول 
نيز هراسان سررسيد و وقتي با جسد همسرش روبه رو شد گفت: 
حدود 20ســال قبل با همســرم ازدواج كردم اما از چند سال 
پيش دچار اختالف شدیم. حاصل ازدواج ما دخترمان است كه 
به خاطر او حاضر به طالق نشدیم. آخرین بار حدود 20روز پيش 
بر سر مسائل خانوادگي با همسرم جر و بحثمان شد. دعوایمان 
كه باال گرفت قهركردم و تصميم گرفتم به خانه پدري ام بروم. 
دخترم را هم با خودم بردم و در این مــدت آنجا بودیم تا اینكه 
پنجشــنبه، یعني یك روز قبل از حادثه دخترم گفت كه دلش 
براي مادرش تنگ شده و مي خواهد به خانه برگردد. او را مقابل 
خانه رساندم و خودم به خانه پدري ام برگشتم. ساعاتي قبل بود 
كه دخترم با من تماس گرفت و گفت كه مادرش حالش بد شده 

و از من خواســت خودم را به خانه برســانم. در ادامه بررسي ها 
مشخص شد كه گفته هاي این مرد حقيقت دارد و او 20روزي 
مي شد كه قدم در خانه شان نگذاشته و همسرش را ندیده بود. 

اما هنوز مشخص نبود كه همسر او چطور به قتل رسيده است.

تناقض گويي 
قاضي جنایي و كارآگاهان پليس به تحقيق از دختر 14ســاله 
ادامه دادند. او این بار توضيح داد: شــب قبل روي مبل نشسته 
بودم. ســرگرم جســت و جو در فضاي مجازي بودم و گوشــي 
موبایلم در دســتم بود. همان موقع گيرهاي هميشگي مادرم 
شروع شــد. مي گفت تو معتاد به گوشي هستي و چرا موبایل از 
دستت نمي افتد؟ بگومگو كردیم و بعد مادرم قرص خواب خورد 
و خوابيد. صبح كه بيدار شد حالش خوب نبود و قرص دیگري 
خورد و دوباره خوابيد. ظهر كه بيدار شد تلو تلو مي خورد. ناگهان 
در آشپزخانه حالش بد شد و روي زمين افتاد. من هم سراسيمه 

به اورژانس زنگ زدم.
تيم تحقيق اطمينان داشــت كــه دختر نوجــوان حقيقت را 
نمي گوید. او چند دقيقــه بعد انگار كه گفته هــاي قبلي خود 
را فراموش كرده بود، روایت دیگري را مطرح كرد: شــب قبل 
از حادثه بــا مادرم بگو مگــو كردیم و بعــد خوابيدیم. صبح از 
خواب بيدار شدیم و او به شدت ناراحت و اعصابش خرد بود. به 
آشپزخانه رفت كه غذا درست كند اما ناگهان پایش ليز خورد و 

تعادلش را از دست داد و روي زمين افتاد.

اعتراف تكان دهنده
همه اظهارات دختر نوجوان نشــان مي  داد كــه او راز جنایت 
را مي داند. قاضي جنایي حدود 4ســاعت در محل حادثه از او 

پرس وجو كرد تــا اینكه وي گفت: مــن مادرم را 
كشتم اما پشــيمانم. خيلي هم پشــيمانم. اصال 

نمي دانم چه شد كه این اتفاق افتاد.
وي ادامه داد: مادرم هميشــه به من گير مي داد. 
كجا مي روي؟ با كي مــي روي؟ با كي تلفني حرف 
مي زني؟ و.... مدام مرا سرزنش مي كرد. واقعا خسته 
شده بودم. شــب قبل از حادثه از خانه مادربزرگم 
پيش مادرم برگشتم. روي مبل نشسته بودم و سرم 
توي گوشي بود. ناگهان مادرم فریاد كشيد كه چرا 
باز سرت توي گوشي اســت. گفت معتاد به گوشي 
هستي. مي گفت اصال زندگي واقعي نداري و مدام 
در فضاي مجازي زندگي مي كني. دعوایمان شد و 
كار به زد و خورد هم كشيده شد. بعد به اتاقم رفتم و 
خوابيدم. حدود ساعت ۵صبح با صداي گوشي ام بيدار 
شدم. پيامي در شبكه هاي اجتماعي بود. موبایلم را 
برداشتم و چون خواب از سرم پریده بود شروع كردم 
به چرخيدن در شــبكه هاي اجتماعي. معموال با دوســتانم در 
گروه هاي مختلف چت مي كردیم یا در اینستاگرام بودم. نمي دانم 
چرا آن وقت صبح مادرم بيدار و وارد اتاقم شد. با دیدن من خيلي 
عصباني شد و فریاد كشيد كه این وقت صبح چرا گوشي به دست 
هستم. گفتم خواب از سرم پریده اما او شروع كرد به غر زدن و 
سرزنش كردن من. واقعا عصباني شدم. خشم همه وجودم را پر 
كرده بود. سيم شارژرم را برداشتم و پشت سرش حركت كردم. 
همينطور بي وقفه غر مي زد و من از پشت سر بي آنكه او متوجه 
شود ســيم را دور گردنش انداختم. مادرم تقال مي كرد اما انگار 
شيطان به جانم افتاده بود. او در آشپزخانه بي حركت روي زمين 
افتاد و من وحشت زده به جســد مادرم خيره شده بودم. چند 
ساعت كنار جسدش گریه كردم. نمي دانستم باید چه كار كنم. 
حوالي ظهر تصميم گرفتم صحنه ســازي  كنم و مرگ مادرم را 
حادثه نشان بدهم. بعد هم به اورژانس و پدرم زنگ زدم و گفتم 

حال مادرم بد شده است.
دختر 14ساله پس از افشاي حقيقت صحنه قتل را هم بازسازي 
كرد و براي بازپرس جنایي توضيح داد كه چطور با توجه به اینكه 
جثه اش بزرگ تر از مادرش بوده توانسته او را به قتل برساند. پس 
از آن رو به قاضي جنایي گفت: »حاال چي ميشــه؟ برمي گردم 

خونه مادربزرگم؟ موبایلمو به من نمي دین؟«
براساس این گزارش، قاضي جنایي پس از شنيدن اعترافات این 
دختر دســتور داد وي به كانون اصالح و تربيت منتقل و براي 
بررسي شرایط عقلي  و روحي اش نيز به پزشكي قانوني معرفي 
شود و از طرفي به دليل اینكه متهم هنوز به سن قانوني نرسيده 
اســت پرونده این جنایت براي رسيدگي بيشــتر به دادسراي 

اطفال فرستاده شد.

دختر نوجوان بر سر استفاده زياد از موبايل، مادرش را به قتل رساند

در چهارمين جلسه محاكمه 
 

آخرين مكالمات خلبان پخش شدمتهمان سقوط هواپيماي ياسوج 

محمد جعفري
خبرنگار

   بازي باخت- باخت والدين و نوجوانان
  

استفاده زياد نوجوانان از فضاي مجازي 
گاهي باعث مي شود برخي خانواده ها 
احساس كنند كه كنترل فرزندان شان از دست آنها خارج شده 
است و در اين شرايط به مقابله با آنها مي پردازند. آنها گاهي 
فراموش مي كنند كه كليد اينكه استفاده نوجوانان از فضاي 
مجازي را كمتر كنيم اين است كه تشويق شان كنيم كه فعاليت 
ديگري براي خودشان دست و پا كنند. با توجه به اينكه در دوره 
كرونا هستيم و رفتن به باشــگاه ها و كالس هاي آموزشي و... 
محدود شده است. مسئله مهم مديريت والدين و نحوه رفتار 
آنها با فرزندان شان است. حاال چكار كنيم كه فرزندان مان كمتر 

فرصت شان را در فضاي مجازي بگذرانند؟
مهارت حل مسئله هم در نوجوانان و هم در والدين پايين است. 
هر كس از ديدگاه خودش به ماجرا نگاه مي كند و نمي توانند به 
راه حل برد- برد برسند. نشانه اش در حادثه تلخي كه رخ داده 

وجود دارد. اختالفي بين مادر و دختر ايجاد شده است.
نكته كليدي در اين بين كنترل خشــم است. در مهارت هاي 
زندگي يكي از مسائل مهم حل مسئله و ديگري كنترل خشم 
است. 2 نكته اي كه در اين ماجرا حلقه مفقوده هستند. در اين 
حادثه فوران خشم آني را مي بينيم. در اين مواقع معموال فرد 
متوجه بروز خشم در بدنش مي شود. گر مي گيرد، بدنش منقبض 
مي شود. عرق مي كند. اما با توجه به اين نشانه ها نمي تواند از 
يك سري تكنيك ها استفاده كند. تنفس هاي عميق داشته 
باشد يا از محيط دور شود. در نهايت وقتي خشم به طور ذهني 
درك نشود، تبديل به يك واكنش مي شود. شخص خودزني 
مي كند، دگرزني مي كند. متوسل به خشونت مي شود. به اشيا 
آسيب مي زند. بايد كاري كنيم كه افراد جامعه ياد بگيرند اگر 
خشمگين هستند از چه چيزي خشمگين هستند؟ بايد چكار 
كنند تا خشم شان كمتر شــود؟ خشم باعث مي شود توانايي 
تصميم گيري فرد در آن لحظه به حداقل ممكن برسد؛ يعني 
تمام پيام هايي كه به ســمت مغز مي رود و باعث مي شود فرد 
تصميم هاي عاقالنه بگيرد و تكانه ها را كنترل كند از دستش 
خارج و تبديل به عمل مي شود. در يك سري اختالالت مثل 
اختالل انفجاري متناوب يا دوقطبي، عدم كنترل خشم به كرات 
ديده مي شود و شخص خيلي تحت تأثير است و با كوچك ترين 
دعوايي عكس العمل هاي شــديدي نشان مي دهد. به همين 
دليل خانواده ها اگر مي بينند خودشان يا فرزندان شان قادر 
به كنترل خشم شان نيستند از مشاوره هاي تخصصي چه در 
سطح روانشناسي و چه در سطح روانپزشكي كمك بگيرند كه 
با مديريت خشم آشنا شوند و منشا خشم را بشناسند و بفهمند 
كه در چه موقعيت هايي عصباني مي شوند و اگر عصباني شدند 
چه كار كنند كه آرام شــوند. يا اگر مي بينند كه خشم ممكن 
است براي شان دردسرساز شود و به درگيري هاي خانگي يا زد 
و خورد خياباني منجر شود، دارو درماني مي تواند به آنها كمك 

كند تا به آرامش برسند.

ساحل گرامي
روانشناس

هيچ گونه قطعي آب در كمالشهر ثبت نشده است
روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان البرز پيرو انتشار پيام 
مردمي با موضوع قطع مكرر آب در مناطق مختلف كرج به خصوص 
در كماليه كمالشهر در ستون با مردم روز 20مردادماه پاسخ داده 
است: در 2 ســال اخير در خيابان هاي بوستان و گلستان كماليه 
كمالشهر بيش از 4100متر عمليات اصالح شبكه و انشعاب آب 
و حفر و تجهيز 7حلقــه چاه جدید صورت گرفته اســت و با این 
اقدامات هيچ گونه قطعي آب از این شهرك و خيابان هاي منشعب 
از آن در مركز 122آبفاي البرز ثبت نشده است. از مشترك مورد 
نظر تقاضا مي شود درصورت مواجه شدن با هرگونه مشكل قطعي 
آب در منطقه كمالشهر با شماره هاي 3470229۵و 3490331یا 
مركز 122تماس بگيرند تا گروه امداد و حوادث آبفاي كمالشهر به 

مشكل رسيدگي كند.

پاسخ مسئوالن

يك گام به پس، دوگام به پيش
اینــك موقعيتي پيش آمده تا به طــور واقعي و 
جدي والدیــن و معلمان در مدیریت مدرســه 
شریك و سهيم شوند. اگر از روز اول وزارت آموزش و پرورش مدارس 
را موظف به ارتباط با والدیــن مي كرد و این نهــاد را تقویت و به آن 
مســئوليت و اختيار الزم را تفویض مي كرد احتمــاال تاكنون بخش 
مهمي از مشــكالت بازگشــایي حل شــده بود. هيچ كس به جان و 
سالمتي دانش آموزان عالقه مندتر از والدین و معلمان نيست. اگر پدر 
و مادرها در برنامه ریزي براي شروع سال تحصيلي و چگونگي حضور 
یا عدم حضور كودكان دخيل و شریك بودند با بررسي جميع جوانب 
و امكانات مدرسه و درنظرداشتن سالمت فرزندان خود به راه حل هاي 
متناسب با وضعيت منطقه و محل خود مي رسيدند. این فرایند البته 
در یك روز و یك هفته امكان پذیر نيست و به ممارست در گفت وگو و 

پيشبرد هدف نياز دارد اما به واقع بهترین راه حل است.

هنوز دير نشده است
اینكه مشــكل، یا به تعبير برخي از افراد بحــران، فرصت حاضر را به 
فرصتي براي تغيير در رویكردها بدل كنيم در بعد نظري امكان پذیر 
مي نماید. همين احتمال اندك كافي  است تا آن را مطرح كنيم چرا كه 
مخالفت ها با بازگشایي تمام نشده و افراد موجه بيشتري به طور علني 
و جدي این اقدام را عجوالنه و بدون تمهيد بســترهاي ضروري براي 
آن دانسته اند. پيشنهاد مي كنم بازگشایي دیروز را امري نمادین تلقي 
كنيم و مجددا آموزش حضوري را به مدت چند هفته )2 تا 4هفته( به 
حالت تعليق درآوریم و این فرصت را صرف تقویت مشاركت مدرسه و 
نهاد انجمن اوليا و مربيان كنيم. آنچه قرار است در طول سال تحصيلي 
و حين آموزش هــاي حضوري و غيرآن اتفاق بيفتــد در انجمن اوليا 
و مربيان با دقت مورد بحث و بررســي قرار گيــرد و هنگامي كه این 
انجمن ها به این نتيجه رسيدند كه شرایط براي كالس هاي حضوري 
مهياست براي بازگشــایي مجدد اقدام كنند. در چنين حالتي اقناع 
خانواده ها به نحو عالي و با طلب مشاركت از آنها اتفاق افتاده است و نيز 
مسئوليت دشوار برنامه ریزي براي آموزش و سالمت كودكان بر عهده 
خرد جمعي خانواده ها و كادر آموزشي، كه یقينا بهتر از مدیران مدارس 
به تنهایي عمل مي كنند، خواهد بود. طبيعتا عقب ماندگي احتمالي 
آموزش هاي مدرسه در این ميان هم قابل جبران است و هم در مقابل 
ســالمت بچه ها و رفع نگراني خانواده ها از اهميت كمتري برخوردار 
است. دكتر محمدرضا سركار آراني، اســتاد تعليم و تربيت دانشگاه 
ناگویا در یادداشت دیروز خود در همشــهري جمله اي طالیي دارد: 
»راه حل هاي بهبودي درون مسئله ها نهفته اند« و به گمان نگارنده اگر 
كرونا و تبعات اجتماعي آن باعث شود كه مردم به ميزان بيشتري در 
تصميم گيري درمورد مسائل خود و ازجمله در حوزه آموزش و پرورش 
شریك شوند آنگاه ممكن اســت كه بعدها از كرونا فقط به عنوان یك 

بليه بزرگ یاد نكنيم.

ادامه از 
صفحه اول
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مسعودمير
روزنامه نگار

ور خطی فيلم های  اين گزارش شامل مر
توقيفی است كه سر از بازار درآوردند »خرس« تنها نيست

توقيففيلم؟پديدهجديدينيست.قاچاقدر
سينما؟آنقدرپروندهپروپيمانيداردكهكسي
بهعنوانيكاتفاقجديدبهآننگاهنميكند.
قاچاقفيلمتوقيفي؟اينديگرازآننوبرهايياستكههرچندساليكبارصنعتسينماي
كشوررادربهتفروميبردواصالبهانهزنجيركردنكلماتدراينمتنهميننوبرانههاي

تأسفانگيزاست.آخرينقرباني»خرس«بودوهنوزهممعلومنيستكهباالخرهدرنزاع
تهيهكنندهوپخشكنندهواتهامهاييكهبههمرواداشتندحرفكداميكرنگواقعيت
داشت.خرستوقيفيامادراينمسيرتنهانيست.بيشازسهدههاستكهسينمايايران
اسيرايننوبرانههاســتوهنوزهمهيچكدامازفيلمهايقاچاقشدهازانبارتوقيف،يك

مقصرواقعيبهخودنديدهاست.

شبوعاشقي؛اولراهقاچاقوتوقيف
حرف از ســال 1369 اســت و كارگرداني به نام محســن 
مخلمباف كــه آن روزها در اوج محبوبيت بود. »شــب هاي 
زاینده رود« و »نوبت عاشقي« 2فيلم از این كارگردان بودند 
كه هر دو به دالیل مختلف توقيف شدند، اما سوداي تماشاي 
فيلم هاي توقيفي مخلمباف سبب شد تا خيلي ها همان روزها 
از ویدئو كلوپ آشناي خود فيلم وي اچ اس بي كيفيت این دو 
فيلم را اجاره كنند و با تماشاي آنها نخستين مهر رؤیت  شد را 
بر آثار سينمایي توقيفي سينماي آن روزهاي ایران حك كنند. 
همان روزها هــم مثل حاال گروهي گفتنــد حلقه هاي فيلم 
از گنجه هاي خاك گرفته وزارت ارشــاد به بيرون رســيده و 
گروهي دیگر با قطعيت حكم  دادند كه فيلم را سازندگان آن 

پخش كرده اند تا توقيف مانع دیده نشدن اثر نشود.

آدمبرفيآبشد
داغ نحســي ســيزدهمين دوره جشــنواره بود یا هراس از 
نمایش فيلمي چنان هنجارشكن؟ كسي نمي داند، اما توقيف 
محصول داغ حوزه هنري در ســال 1373 باعث شده  بود تا 

خيلي ها تن شان یخ كند. 
وقتي فيلم در شب اختتاميه جشنواره فيلم فجر و طي اقدامي 
جسورانه در سالن حوزه هنري به نمایش درآمد، خيلي ها بين 
شركت در اختتاميه جشنواره و دیدن تك نمایش فيلم داوود 
ميرباقري، دومي را انتخاب كــرده  بودند. چندي بعد فيلم را 
مي شد در بازار پيدا و از تماشاي آن حظ كرد. تماشاگران این 
فيلم توقيفي كه برخي معتقد بودند به واسطه تصميم مدیر 
وقت حوزه هنري و به نشــانه اعتراض بــه تصميم دولتي ها 
منتشر شده، هرچند كيفيت صدا و تصویر مطلوبي را تجربه 
نمي كردند اما خشنود بودند، چون»آدم برفي« را مي دیدند. 
چند سال بعد كه نسيم گشــایش هاي فرهنگي دوم خرداد 
وزیدن گرفت، فيلم توقيفي و البته قاچاق شــده به نمایش 
عمومي درآمد تا آدم برفي هرچند آب شده اما عاقبت به خير 

شود.

عيدجايينرفتيم،مارمولكهمنيامد
ســازندگان بهترین فيلم از نگاه تماشــاگران در بيست و دومين 
جشــنواره فيلم فجر، بيلبوردهاي فيلم را هم در شهر نصب كردند 
و روي آنها نوشتند: »عيد جایي نروید، مارمولك مي آید«. خيلي ها 
عيد جایي نرفتند، اما »مارمولك« نيامد و چند  ماه بعد هم وقتي فيلم 
در یك دوره كوتاه، نمایش عمومي را تجربه  كرد خيلي زود صداي 
معترضان دوباره بلند شــد و فيلم از پرده سينماها پایين كشيده 
 شد. نسخه قاچاق این فيلم توقيفي را تقریبا همه ایراني ها دیدند، 
ولي پولي نصيب سازندگان نشد و حتي همين امسال هم كه خبر 
آمد مساعدت وزیر فرهنگ و ارشاد براي عرضه گسترده فيلم هاي 
مخاطب پسند براي پخش در شبكه نمایش خانگي و فضاي مجازي 
به خاطر شيوع كرونا شــامل حال این فيلم هم مي شود، باز خبري 
از مارمولك نشــد. ایراني ها این مارمولك با كيفيت را همچنان از 
روي همان نسخه كم كيفيت قاچاق مي بينند و مي خندند و كيف 
مي كنند، اما كســي براي تماشــاي این لحظات درخشان پولي 

نمي پردازد.

طمعبه85محبوب
»سنتوري« و »اخراجي ها« هر دو در سال 1385توليد شدند. اولي 
را داریوش مهرجویي، فيلمساز محبوب سينماي روشنفكري ساخته  
بود و دومي در حقيقت نخستين فيلم بلند روزنامه نگاري بود كه تا 
پيش از آن عالوه بر روزنامه نگاري، ســوابقي جنجالي در سياست 
هم داشت. اولي زندگي سراسر تباهي و عاشقي علي سنتوري بود و 
دومي روایت روزگار التي بي سر و پا به نام مجيدسوزوكي كه احواالت 
جبهه و جنگ، حالش را منقلب كرد و او را به رستگاري رساند. اولي 
در جشنواره فيلم فجر سيمرغ بازیگري هم برد و بعد توقيف شد و 
دومي در اكران عمومي مثل بمبي خوشه اي گيشه ها را منفجر كرد. 
اما سرنوشت هر دو خيلي به هم شبيه است. هر دو سيمرغ بهترین 
فيلم از نگاه تماشاگران جشنواره را در پرونده داشتند و هر دو دست 
آخر، با سي دي هاي قاچاق به مهماني چشم هاي تماشاگران رفتند. 
البته فراموش نكنيد كه سنتوري یك فيلم توقيفي و قاچاق شده  بود 

و اخراجي ها یك فيلم اكران شده و قاچاق شده...

امانازجشنوارهسيودوم
2فيلم توقيفي »عصباني نيستم« و »رســتاخيز« هر دو در 
سي و دومين دوره جشــنواره فيلم فجر به نمایش درآمدند. 
رســتاخيز بعد از همان نمایش جشنواره توقيف شد و بعدتر 
هم یك روز تجربه نمایش عمومي را تجربه كرد، ولي دوباره 
به محاق توقيف رفت تا سال گذشته كه نسخه قاچاق آن سر 
از یوتيوب درآورد تا فيلم احمدرضا درویش همچنان به عنوان 
یكي از پرحاشيه ترین فيلم هاي ســينمایي توقيفي و البته 
قاچاق شده سينماي ایران مطرح باشد. عصباني نيستم ساخته 
رضا درميشيان در جشنواره همان سال با سانسور پخش  شد 
و بعد هم كه توقيف  شد با افتضاح آقازاده یكي از وزرا كه فيلم 
را از وزیر وقت ارشــاد براي تماشا در منزل امانت گرفته بود، 
سر از بازار قاچاق درآورد. عصباني نيستم هرچند بعد از چند 
ســال به اكران عمومي درآمد، اما عصبانيت سازندگان فيلم 
از آن توقيف و بعد هم قاچاق نســخه بازبيني فيلم، هيچ گاه 

فروكش نكرد.

وقاچاقخرس...
قصه نورالدین و گلي سال 1390 توســط خسرو معصومي 
ســاخته  شــد. كهنه ســرباز به خانه بازمي گردد و مي بيند 
همسرش ازدواج كرده و از اینجاست كه قصه هاي »خرس« 
آغاز مي شــود. فيلم توقيفي بعد از این همه ســال، چند روز 
پيش در فضاي مجازي به صورت قاچاق منتشــر شده  است. 
حاال دیگــر نه تنها قاچاق فيلم هاي روي پــرده به موضوعي 
هميشگي و بدون مدافع بدل  شده بلكه فيلم هاي توقيفي هم 
در راه قاچاق از بين مي روند. این هشدار را اگر جدي نگيریم 

فرداي سينماي ایران تاریك تر از امروز خواهد  بود.

اولين بار اسماعيل سعادت را سال ها پيش در نشر دانشگاهي مالقات كردم. همان 
موقع هم جثه نحيف و ظریفي داشت، ولي پرتالش و پراميد و بسيار كاري بود. 
سال ها بعد كه براي ساخت مستند »هماي سعادت« از مجموعه »حكایت دل« 
در فرهنگستان زبان فارسي خدمت ایشان رسيدم، دیدم استاد در نودوسه سالگي 
تغيير زیادي نكرده و شاید فقط قدري نحيف تر شده است. استاد سعادت بسيار 
پرتالش بود. دستيار ایشان در فرهنگستان، سركارخانم بيدگلي، مي گفت: »استاد 
ساعت 8:30- 8صبح سر كار مي آیند و كارشان را آغاز مي كنند، مختصرناهاري 
مي خورند و دوباره تا ساعت 5- 4بعد از ظهر كار مي كنند«. هنگامي هم كه براي 
ساخت مستند به خانه ایشان رفتيم، همسرشان كه دختردایي ایشان بود و مرحوم 
سعادت هميشه ایشان را »مهين خانم« صدا مي كرد، مي گفت: »سعادت وقتي 
مي آید خانه، یك كوچك استراحتي مي كند و بعد به اتاقش مي رود و شروع به كار 
مي كند«. ایشان در نودوسه سالگي راحت روزي 10ساعت كار مي كرد، آن هم كار 
فكري و ترجمه. با همه اینها، وقتي نخستين بار از ایشان خواستم براي ساخت 
مستند خدمتشان برسيم، ایشان موافقت نكرد و گفت: »من كه كاري نكرده ام. 
اگر كار مهمي كرده بودم، موافقت مي كردم ولي كاري نكرده ام«. ایشــان بسيار 
افتاده حال بود و 65سال از زندگي شان را صرف مطالعه، پژوهش، نوشتن، ترجمه 

و ویراستاري كرد.
مرحوم سعادت در زمينه ترجمه و ویرایش بسيار توانا بود. از زبان استاد بهاءالدین 
خرمشاهي شنيدم كه اگر كسي كتابش را براي ویرایش به  دست استاد سعادت 
برساند باید خيالش كامال راحت باشد، چراكه اســتاد سعادت، هم به زبان هاي 
انگليسي و فرانسه كامال مســلط بود و هم به زبان و ادبيات فارسي كامال اشراف 
داشت. مرحوم سعادت تأكيد داشتند اگر كسي بهترین مترجم باشد ولي زبان 
فارسي را خوب و درست نداند، نمي تواند به خوبي ترجمه یا ویراستاري كند. به 
اعتقاد اساتيد فلسفه، همچون دكتر اعواني، دكتر داوري اردكاني، دكتر دیناني 
و دكترعليرضا بهشتي، ترجمه هاي استاد سعادت در زمينه فلسفه بي همتاست. 
جالب است كه ایشان هيچ وقت در دانشگاه تدریس نكرد. البته ایشان در خوانسار 

و بعدها در گلپایگان و ظاهرا زماني كه به تهران مي آید در مدرسه معلمي كرده 
 بود، ولي در محيط دانشــگاه تدریس نكرده بود. به اعتقاد استاد عبداهلل كوثري 
هم استاد اسماعيل سعادت یكي از مترجمان بسيار قدرتمند ایران در زمينه فلسفه 
و ادبيات فارسي بود. ایشان سرپرست »دانشنامه زبان و ادب فارسي« بود و این 
دانشنامه مثل فرهنگ دهخدا كاري ماندگار و ارزشمند است. شاید خيلي ها ندانند 
كه استاد شعر مي گفت و شدیدا به حافظ عالقه داشت. مرحوم سعادت 2دختر 
داشت كه در 4-3 سال اخير، از دست دادن دختر كوچكشان، اثر بدي در روحيه 
ایشان گذاشته بود. من گریه ایشــان را دیدم وقتي شعري را كه براي دخترشان 
سروده بود خواند. شاید یكي از غم هاي پنهان ایشان مرگ دخترشان بود. مرحوم 
سعادت عاشق همسرش بود و هميشــه از ایشان ممنون بود كه هيچ وقت كاري 
را در زندگي به ایشان ارجاع نداده اســت. خود مهين خانم مي گفت: »اسماعيل 
سعادت فقط باید بنویسد و ترجمه كند«. و استاد هم قدر این محبت را مي دانست.

مرحوم سعادت در ســكوت كار مي كرد و مي گفت: »الزم نيست براي چاپ یك 
كتاب سروصدا راه بيندازم«. افرادي مثل اسماعيل سعادت دیگر متولد نخواهند 
شد؛ همانطور كه زرین كوب ها، زریاب خویي ها و داریوش شایگان ها دیگر متولد 
نمي شوند. فرهنگستان زبان، اهالي قلم، ترجمه و ویرایش، و در كل، ایران، یك 

بزرگمرد فرهنگي را از دست داد.
* بيژن شكرریز در مجموعه مستند »حكایت دل« كه به زندگي نام آوران عرصه 
فرهنگ و ادب ایران مي پردازد، مستند »هماي سعادت« را درباره مرحوم اسماعيل 

سعادت ساخته است.

انيوموريكونه 1
در ابتداي مراسم فرش قرمز ونيز در مراسمي وی ژه یا د و خاطره »انيو موریكونه« آهنگساز 
بزرگ و جاودانه سينما  كه در 7ژوئيه 2020)17تير(در 91سالگي درگذشت، گرامي داشته 
شد. در این مراسم »آندره آ موریكونه«، فرزند این آهنگساز بزرگ و فقيد همراه با »اركستر 
سمفونيك رم« آهنگ فيلم »روزي روزگاري در آمریكا« را اجرا كرد. موسيقي فيلم»روزي 

روزگاري در آمریكا« از شناخته شده ترین و برجسته ترین آثار »انيو موریكونه« بود.  

فرشقرمز 2
تمدید چارچوب زماني اعمال محدودیت هاي همگاني در ایتاليا، بسياري از دست اندركاران 
ســينماي جهان و گردانندگان بازار بين المللي فيلم را از شركت در هفتادوهفتمين دوره 

جشنواره ونيز منصرف كرده است. از همين رو در این دوره از جشنواره، تمركز بيشتر روي 
مد لباس بازیگران و كارگردانان مشــهور بوده، در این دوره اهميت ویژه اي به ماسك هاي 
روي صورت و طراحي آنها نيز داده شده، بازیگران و كارگردانان حاضر در ونيز با ماسك هاي 

متفاوت و با طراحي هاي زیبا در برابر دوربين خبرنگاران خودنمایي كردند. 

دشتخاموش 3
فيلم »دشــت خاموش« ســاخته »احمــد بهرامــي« در نهمين دوره بخــش افق هاي 
هفتادوهفتمين دوره جشنواره ونيز روز جمعه 4سپتامبر )14شهریور( به صورت آنالین به 
نمایش در آمد. فيلم »دشت خاموش« به داستان مردي تنها مي پردازد كه به عنوان پيشكار 

در یك كوره آجرپزي كار مي كند. 
با برگزاري پانزدهمين هيأت مدیره خانه سينما، 

محمدعلي نجفي مدیر خانه سينما شد. 
به گــزارش همشــهري، نخســتين نشســت 
پانزدهمين هيــأت مدیره خانه ســينما برگزار 
شــد و پس از گفت وگو و تبادل نظر درخصوص 
وظایف پيش روي هيأت مدیره، انتخابات داخلي 
صورت پذیرفــت كه برمبنــاي آن محمد علي 
نجفي به عنوان رئيس، عليرضا نجف زاده به عنوان 
نایب رئيس، روانبخش صادقــي به عنوان دبير و 
علي قائم مقامي به عنوان سخنگوي هيأت مدیره 

خانه سينما برگزیده شدند. 
در مجمع عمومي بيســتم مرداد ماه سال جاري 
كه با حضور اصناف و تشكل هاي جامعه اصناف 
سينماي ایران برگزار شــد، عليرضا نجف زاده، 
روانبخــش صادقــي، پژمــان مظاهري پــور، 
محمدعلي نجفي، بهمن اردالن، آتيال پســياني 
و علي قائم مقامي، به عنوان اعضاي هيأت مدیره 

و كامران ملكي نيز به عنوان بازرس خانه سينما 
انتخاب شدند. 

همچنين علــي نيك رفتار و مرتضي شایســته 

به عنوان اعضاي علي البدل هيأت مدیره و مسعود 
شرفي كيا به عنوان علي البدل بازرس در این جمع 

حضور دارند.

محمدعلينجفيمديرخانهسينماشد

بزرگمردعرصهفرهنگ

جشنواره ونيز با غيبت ستاره هاي سينما با حاشيه ها جلو مي رود 
ونيزبهكامصنعتمدوگردشگري
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كيوسك

 برخالف انتظارات اوليه به نظر مي رسد، 
آخرین نشســت روساي سازمان هاي گزارش

مقاومت فلسطيني در رام اهلل، بيروت و 
دمشق با نتایج قابل توجهي براي مقابله با اسرائيل و 
همچنين سياست كشورهایي نظير امارات در قبال 
مسئله فلسطين همراه بوده است. این نشست پس 
از سال ها با مشاركت تمامي سازمان هاي مقاومت 
)مجموعه ســاف، حماس، جهاد اســالمي و سایر 
گروه هاي فعال در غزه( به ریاست محمود عباس و با 
هدف اتخاذ مواضع یكسان و توافق بر سر نقشه راه 
براي مقابله با چالش هاي پيش روي فلسطين، طي 

2 روز گذشته از طریق ویدئو كنفرانس برگزار شد.
 به گفته صالح العاروري، معاون سياســي جنبش 
حماس، تمامي گروه هاي حاضر در این نشســت بر 

سر3 اصل مبنایي به توافق رسيده اند:
1- تشكيل فرماندهي ملي و ميداني واحد، متشكل 
از تمام نيروهاي فعال در مقاومت فلسطيني براي 

رهبري مقاومت در مرحله كنوني
2- طراحي ســازوكار عملي براي وحدت سازماني 
و پایــان دادن بــه چند دســتگی كنونــي ميان 

مجموعه هاي فعال در كرانه غربي و غزه
3- طراحــي چشــم اندازي جامع و مــورد توافق 
براي وحدت مردم فلســطين در چارچوب سازمان 

آزادي بخش ظرف مدت 5هفته
محمود عبــاس، رئيس تشــكيالت خودگردان پس 
از این نشســت گفــت: در مرحله بســيار خطرناكي 
قرار داریم، مسئله فلســطين با توطئه ها و خطرهاي 
بي سابقه اي روبه رو ست؛ از معامله قرن گرفته تا برنامه 
الحاق ســرزمين هاي جدید به اســرائيل كه تا كنون 
با مقاومت مردم ما بي نتيجه مانــده و حاال هم پروژه 
عادي سازي  روابط عربي-اسرائيلي كه حكم خنجري 
آغشته به ســم در كمر ملت فلســطين را دارد. ما در 
كنار هم جمع شــدیم كه یادآوري كنيم براي مقابله 
با تمام این توطئه ها، راهــي جز وحدت برایمان باقي 

نمانده است.
از سوي دیگرحسن یوســف، از رهبران عالي رتبه 
جنبش حماس كه در این نشســت حضور داشته 
نيز گفت: نخســتين گام پيش روي ما، تشــكيل 
كميته هاي مشترك ميان ســازمان هاي مقاومت 
براي اجراي 3بند مورد توافق در این نشست است. 
بدون شك حماس از هيچ كمكي براي تحقق رؤیاي 

وحدت اسالمي دریغ نخواهد كرد.

خوش بيني زودهنگام؟
اگرچه نتایج نشست سازمان هاي فلسطيني بازتاب 
گسترده اي در ميان رسانه هاي عربي داشته، اما سایه 
بي اعتمادي همچنان بر سر توافق هاي سياسي ميان 
این گروه ها سنگيني مي كند؛ امري كه ریشه آن به 
توافق هاي مشابه و البته بي نتيجه همين سازمان ها 

طي 5دهه گذشته بر مي گردد. براي مثال، عبدالباري 
عطوان، نویسنده مشهور فلسطيني و سردبير روزنامه 
رأي اليوم در مطلبي با عنوان »چــرا خيلي به نتایج 
نشست سازمان هاي مقاومت فلسطيني خوش بين 
نيستيم« نوشــت: نمي دانم چنين نشست هایي تا 
چه اندازه به حل بحران ما كمك مي كند؟ به ویژه كه 
اكثریت مطلق این گروه ها حاال صرفا ســازمان هاي 
عریض و طویل، بدون كادر و بدنه ميداني هستند كه 
فعاليت هاي مقاومتي خود را طي سال هاي گذشته 
به كلي كنار گذاشته اند. به باور من بيانيه هاي انشایي 
درباره وحدت و در آغوش كشــيدن هاي تشریفاتي 
مقابل لنز دوربين ها نه تنها كمكي به مسئله فلسطين 
نكرده بلكه بحران آن را نيز با ضربات جدید به اعتماد 
عمومي عميق تــر مي كند. این در حالي اســت كه 
به نظر مي رسد برخي نيروهاي موجود در تشكيالت 
خودگردان مي خواهند بــا اســتفاده از این برنامه 
تبليغاتي، شــروط خود را براي بازگشــت به همان 

مذاكرات سابق با اشغالگران تقویت كنند.
به این ترتيب به نظر مي رسد با وجود اظهارات بسيار 
مثبت و حتي شاید كم سابقه رهبران تمام گروه هاي 
فلســطيني، هنوز براي قضاوت دربــاره نتایج این 
نشست كمي زود است و باید بيش از اینها صبر كرد.

خطر بازگشت دحالن
یكي از حاشــيه هایي كه همراه بــا توافق امارات و 
اسرائيل براي عادي ســازي  روابط دوجانبه مطرح 
شده، احتمال بازگشت محمد دحالن، عضو سابق 
جنبش فتح و مشــاور ویژه محمد بن زاید، وليعهد 
ابوظبي به صدر تحوالت فلســطين است. دحالن 
كه از رقبــاي دیرین محمود عبــاس براي رهبري 
تشكيالت خودگردان به شمار مي رود، طي ساليان 
گذشته براي بازگشت به فلسطين و احياي موقعيت 
پيشــين خود در این كشــور ناكام بوده اســت. او 
فرمانده شاخه امنيتي جنبش فتح در نوار غزه بود 
كه پس از به قدرت رسيدن حماس در این منطقه، 

براساس توافقي نانوشته ميان محمود عباس و خالد 
مشعل، ناچار به ترك فلسطين شد. منابع مختلف  
از تالش هاي امارات بــراي بازگرداندن دحالن به 
كشورش و اعطاي نقش محوري به او در مذاكرات 
ميان گروه هاي مقاومت با اسرائيل سخن مي گویند.
باید توجه داشــت كه طي بيش از 10سال گذشته، 
اصلي ترین ميانجي بين اســرائيل و جنبش حماس 
در غــزه، دولت قطر بوده اســت. بيشــترین حجم 
از كمك هاي مالي و انســاني براي ســاكنين غزه 
همواره توســط دولت قطر و از طریق گذرگاه هاي 
تحت كنترل رژیم صهيونيســتي تامين مي شود. بر 
این اســاس، نقش قطر در مذاكرات آتش بس ميان 
اســرائيل و حماس حتي   پر رنگ تر از مصر ارزیابي 
مي شود. در چنين شــرایطي امارات تالش مي كند 
با ميدان دادن به متحد دیرین خود در فلســطين، 
یعني محمد دحالن، از نفوذ قطر بكاهد و خود نقش 
ميانجي را بر عهده بگيرد. روزنامه العربي الجدید در 
این باره مي نویسد: مي توان انتظار داشت در مرحله 
پيش رو، فشار امارات براي نقش آفریني در پرونده 
فلســطين، از طریق البي براي جلوگيري از ارسال 
كمك هاي قطر به غزه، ارائه پيشنهادهاي اقتصادي 
و سياســي ویژه براي حماس و... بيشــتر شود. این 
روزنامه همچنين از احتمال نزدیكي محمود عباس 
به حماس براي مقابله با این فشارها خبر داده است.

همزمان با تمــام این تحــوالت امارات اعــالم كرده 
اســت به زودي و در چارچوب اجراي بخشي از توافق 
عادي ســازي  رابطــه با اســرائيل، ســفارت خود در 
سرزمين هاي اشغالي فلســطين را افتتاح خواهد كرد. 
عطوان پيش بيني كرده اســت با افتتاح این سفارت، 
فضاي بي ســابقه اي به منظور اعمــال نفوذ دحالن در 

تحوالت فلسطين ایجاد خواهد شد.

سازمان هاي مقاومت فلسطين بر 3 اصل مقدماتي در نقشه راه مقابله با سياست هاي 
رژیم صهيونيستي به توافق رسيدند اجماع فلسطيني

اسماعيل هنيه، رئيس دفتر سياسی حماس، در نشست گروه های فلسطينی اعالم کرد که مقاومت مسلحانه در اولویت برنامه استراتژیک حماس است.

  همزمان با کاهش تعطيلي ها، 
ویروس به سمت ابتالي جوانان تغيير 

مسير داده است

   جدال ترامپ و بایدن بر سر 
حمایت از نظاميان

   بحران بنزین پيش روی لبنان

   ترکيه و یونان: شروعی متزلزل 
برای مذاکرات فنی

   مقاومت مسلحانه، اولویت حماس
رئيس دفتر سياسي جنبش حماس از روز سه شنبه و براي نخستين بار بعد از 27سال وارد بيروت، پایتخت لبنان شد. اگرچه 
در برنامه سفر هنيه، مالقات با تمامي رهبران سياسي لبنان، ازجمله ميشل عون، نبيه بري و البته مصطفي ادیب، نخست وزیر 
جدید لبنان اعالم شده اما گفته مي  شود، علت اصلي این ســفر، هماهنگي هاي بيشتر در سطوح عالي با رهبري مقاومت 
لبنان یعني حزب اهلل است. حتي رسانه هاي لبناني از احتمال انتشار تصاویري از مالقات هنيه با سيدحسن نصراهلل، دبير کل 
حزب اهلل نيز سخن گفته اند؛ تصاویري که البته تا کنون منتشر نشده است. هنيه در سخنراني روز چهارشنبه خود در بيروت، 
مواضع قاطعانه  اي را در باره مسئله فلسطين و صلح عربي-اسرائيلي بيان کرد. به گفته او »مقاومت مسلحانه« در اولویت 
برنامه استراتژیک حماس قرار دارد و هيچ قدرتي در جهان قادر به خلع سالح مقاومت نيست. هنيه تأکيد کرد: هر اقدامي را 

براي صلح یا عادي سازي رابطه با رژیم صهيونيستي خيانت به مسئله فلسطين مي دانيم.

در مرحله بســيار خطرناكــي قرار 
داریم، مسئله فلسطين با توطئه ها و 
خطرهاي بي ســابقه اي روبه رو ست؛ 
از معامله قرن گرفته تا برنامه الحاق 
ســرزمين هاي جدید به اسرائيل كه 
تا كنون با مقاومت مردم ما بي نتيجه 
مانده و حاال هم پروژه عادي ســازي  
روابــط عربي-اســرائيلي كه حكم 
خنجري آغشته به سم در كمر ملت 

فلسطين را دارد

ترامپ: سربازان کشته شده 
در جنگ، عده اي احمق بودند

كمتر از 2 ماه بــه انتخابات ریاســت جمهوري آمریكا باقي مانده 
و بازار افشــاگري  ها عليه هر یك از 2نامزد اصلي انتخابات یعني 
دونالد ترامپ و جو بایدن، رفته رفته داغ مي شود. دیروز قرعه به نام 
ترامپ افتاد كه گفته مي  شود در سفر 2سال قبل خود به فرانسه 
در جریان مراسم اداي احترام به ســربازان آمریكایي كشته شده 
در جنگ جهاني اول، آنها را »عده اي بازنده« و »عده اي احمق« 

ناميده است.
ابتدا وب سایت مجله آتالنتيك و سپس خبرگزاري آسوشيتدپرس 
به نقل از منابع نزدیك به ترامپ كه نخواســته  اند نام شان فاش 
شود، این خبر را منتشــر كرده اند. بر این اســاس، ترامپ صبح 
روز مراســم پيش از آنكه با بالگرد به ســمت گورستان سربازان 
آمریكایي كشته شده در جنگ جهاني اول در شمال فرانسه برود، 
گفته است: »اصال چرا باید به این گورستان بروم؟ اینها كه عده اي 
بازنده بوده اند.« البته ترامپ هيچ وقت در ماجراي سفر به فرانسه، 
پایش به این گورستان نرســيد؛ چرا كه به دليل شرایط بد جوي، 
پرواز بالگرد او ممكن نبود. آتالنتيك همچنين نوشــته است كه 
ترامپ در همان سفر، در جایي دیگر 1800سرباز آمریكایي را كه 
در جریان یكي از نبردهاي جنگ جهاني اول در خاك فرانســه 
كشته شــده اند، »عده اي احمق« خوانده بود؛ چراكه نتوانستند 

جان خود را نجات دهند.
رئيس جمهور آمریكا در پاســخ به ســؤال خبرنگاران درباره این 
اظهارات، به كلي آنها را رد كرد و گفت: »نسبت دادن چنين چيزي 
به من خيلي احمقانه است؛ آن هم من كه بيش از هر رئيس جمهور 
دیگري به نظاميان توجه كرده ام.« ترامپ چند ساعت بعد در یك 
نشست دیگر گفت كه حدس مي زند منبع این خبر، ژنرال جان 
كلي، رئيس دفتر سابقش بوده است. ژنرال كلي 2سال قبل و در 
پي اختالف نظر شــدید با ترامپ از سمتش در كاخ سفيد استعفا 
كرد. هرچند بعدا ترامپ بارها تأكيد كرد كه كلي را اخراج كرده 
است؛ ادعایي كه هرگز از ســوي كلي و دیگر اعضاي تيم ترامپ 

تأیيد نشد.
سخنان ترامپ در تكذیب خبر را كمتر كســي باور كرده است؛ 
چراكه او در گذشته نيز سابقه توهين به نظاميان و خانواده هاي 
آنها را داشته است. او حدود 5ســال قبل، در مورد سناتور جان 
مك كين كه در جنگ جهاني دوم حضور داشته و در ویتنام اسير 
شده بود، گفت: »من كه او را قهرمان نمي  دانم؛ قهرمان كسي است 

كه اسير نشود.« 
تاكنون سخنگوي كاخ سفيد، همسر ترامپ و مایك پنس، معاون 
ترامپ مطرح شدن این اظهارات از ســوي رئيس جمهور آمریكا 
را تكذیب كرده اند، اما افراد دیگري كه در ســفر فرانسه با ترامپ 
بوده اند در گفت و گو با رسانه هاي آمریكایي توهين او به سربازان 
كشته شده این كشور را تأیيد كرده اند. سخنان ترامپ موج تازه اي 
از انتقادها عليه او را به راه انداخته است. او كه در نظرسنجي هاي 
مختلف بين 7 تا 11درصد از رقيب دمكرات خود عقب اســت، با 
چنين اظهارنظرهایي شرایط را براي خود و تيمش سخت كرده 
اســت. بایدن هم كه این روزها فعاليت تبليغاتي خود را تقویت 
كرده، دیروز از فرصت اســتفاده كرد و در گفت وگو با خبرنگاران 
تأكيد كرد كه ترامپ را مناســب تصدي پست فرماندهي كل قوا 
نمي داند. در آمریكا رئيس جمهور فرماندهــي تمامي نيروهاي 
نظامي را بر عهده دارد و فرمانده كل قوا ناميده مي شود. او سخنان 

ترامپ را »رقت انگيز« خواند.

ترامپ، سمت پوتين
رسانه هاي آمریكایي دیروز بهانه دیگري نيز براي انتقاد از ترامپ 
داشتند؛ سكوت او درباره مسموم شدن دشمن سرسخت والدیمير 
پوتين یعني آلكســي ناوالني در روسيه. دولت آلمان اعالم كرده 
است كه نتيجه آزمایش هاي سم شناسي در یك آزمایشگاه نظامي 
این كشور نشــان مي دهد ناوالني با عنصري از گروه سم اعصاب 
»نوویچوك« مسموم شده اســت. ناوالني  ماه قبل در پروازي از 
منطقه سيبري به مسكو، ناگهان بيهوش شد و سپس به كما رفت. 
به خواست همســرش، او را براي مداوا به آلمان منتقل كرده اند. 
نوویچوك كه در شوروي سابق ساخته شده، طوري طراحي شده 

كه سمي تر از دیگر سالح هاي شيميایي باشد.
طرفداران ناوالني معتقدند او به دستور والدیمير پوتين مسموم 
شده؛ ادعایي كه از سوي مسكو رد شده است. دیميتري پسكوف، 
ســخنگوي والدیمير پوتين، گفته اســت كه هيچ دليلي براي 
متهم كردن دولت روسيه وجود ندارد و آلمان و دیگر كشورهاي 
اروپایي نباید در ارزیابي هاي خود عجله كنند. از ترامپ به خاطر 
ســكوتش در این باره انتقاد شده اســت. این در حالي است كه 
رهبران برخي كشــورهاي اروپایي خواهان توضيح دقيق دولت 

روسيه در این باره شده اند.
ترامپ در یك نشست خبري گفت كه دقيقا نمي داند چه اتفاقي 
براي ناوالني افتاده، بنابراین دليل ندارد از پوتين توضيح بخواهد. 
او در عين حال از خبرنگاران خواســت كه به جــاي انتقاد از او، 
انتقادهاي خود را متوجه چين كنند. او گفت: »جالب اســت كه 
همه هميشه از روسيه اسم مي آورند... اما من فكر مي كنم احتماال 
چين در این مرحله كشوري است كه باید درباره آن بيش از روسيه 

صحبت كرد.«

انتخابات آمریكا

كارشناسان اقتصادي معتقدند اقتصاد هند در سال2020 تا 10درصد كوچك تر ضربه كرونا به اقتصاد هند 
مي شود

 اقتصاد هند در فصل بهار سال جاري، 
یكــي از ســياه ترین دوران خود در آسيا

سال هاي اخير را تجربه كرده و توليد 
ناخالص داخلي این كشور، 23.9درصد رشد منفي 

داشته است.
به گزارش بي بي سي، این بدترین سقوط اقتصادي در 
این كشور از سال1996 به شمار مي رود. همه گيري 
ویروس كرونــا و ســپس اجراي طــرح قرنطينه 
سراســري در هند، دليل اصلي این وضعيت بوده 
است. كارشناسان هشــدار داده اند كه این مي تواند 

شروع یك ركود اقتصادي باشد.
ركود زماني شروع مي شود كه آمار 3ماهه بعدي هم 
نزولي باشد، چيزي كه كارشناسان از حاال گفته اند 
قطعي به نظر مي رسد. هند آخرین بار در سال1980 
وارد ركود شد. این ركود، چهارمين و آخرین ركودي 
بود كه این كشور از زمان استقالل خود تجربه كرده 
اســت. هند تاكنون بيش از 3.7ميليون مورد ابتال 
به ویرس كرونا را ثبت كــرده و از این لحاظ پس از 
آمریكا و برزیل در رتبه سوم جهان قرار گرفته است. 
2هفته قبل، نزدیك به 80هزار مورد جدید ابتال به 
كرونا طي 24ســاعت در هند ثبت شد كه باالترین 

آمار ثبت روزانه در دنيا به شمار مي رود.
با این حــال، دولــت هنــد در حال بازگشــایي 
كسب وكار هاســت؛ چراكه به گفته كارشناســان، 
قرنطينه دوباره از نظر اقتصادي غيرممكن اســت. 
قرنطينه، با وجود محاســن بهداشتي خود، معایب 
و پيامدهاي سنگين اقتصادي دارد كه آمار منتشر 
شده از ســوي وزارت آمار هند به خوبي آن را ثابت 

مي كند.
با توجه به اینكه عمال در 3 مــاه بهار به دليل اجراي 
قرنطينه، كل كشــور تعطيــل بوده، آمــار اخير 
چندان غيرمنتظره هم نبوده اســت. هند كه بالغ 
بر 1.3ميليــارد نفر جمعيت دارد، تــا همين چند 
ســال قبل جزو چابك ترین اقتصاد هاي جهان بود 
و با نرخ رشــدي بالغ بر 8درصد در سال ركورددار 

رشد اقتصادي در بين اقتصاد هاي بزرگ جهان به 
شــمار مي رفت. اما حتي قبل از آغاز بحران كرونا، 
روند كاهش نرخ رشــد اقتصادي هند آغاز شــده 
بود. سال گذشته، بيكاري در این كشور به باالترین 
سطح در 45سال گذشته رسيد و رشد اقتصادي هم 
به 4.7درصد سقوط كرد كه بدترین آمار در 6سال 
گذشــته به شــمار مي رود. توليد، به خاطر كاهش 
تقاضا كاهش پيدا كرد و بانك هــا زیر بار بدهي ها 

كمر خم كردند.
پس از این بود كه كرونا شــایع شد و شرایط را بدتر 
از قبل كرد. قرنطينه سراســري باعث شد تا بيشتر 
كارخانه ها و كســب كارها به صورت موقت تعطيل 
شوند و بيشتر فعاليت هاي اقتصادي عمال متوقف 
شدند. یك ماه بعد از قرنطينه، 121ميليون هندي 
شغل خود را از دست دادند. با این حال، بعد از آغاز 
دوباره فعاليت كارخانه ها و كسب و كارها در اواخر 
بهار، شــمار زیادي به ســر كار خود بازگشتند، اما 
همچنان آمار تعداد افراد بيكار شده بسيار باالست. 
موضوع دیگر اینكه، به گفته كارشناســان هندي، 
اغلب مشاغل احيا شــده در بخش هاي غيررسمي 
اقتصاد و به صورت عمده در بخش كشــاورزي بوده 

است.
نارندرا مودي، نخست وزیر هند، همچنان به دنبال 
این است كه كشورش در سال2024 - یعني زمان 
برگزاري دور بعدي انتخابات عمومي هند كه احتماال 
مودي نيز در آن شــركت خواهد كرد تا شاید براي 
سومين دوره پياپي نخســت وزیر هند شود - یك 
اقتصاد 5تریليون دالري باشد. هند در سال2019 
با توليد ناخالص داخلي حدود 2.9تریليون دالري، 
پنجمين اقتصاد بزرگ جهان پس از آمریكا، چين، 
ژاپن و آلمان بود. اما اكنون بسياري از اقتصاددانان 
بر این باورند كه اقتصاد هند در سال2020 ممكن 
است تا 10درصد كوچك تر شود و درصورت تحقق 
این پيش بيني، دستيابي به هدف »اقتصاد 5تریليون 

دالري« در افق2024 بسيار دشوار خواهد شد.

اعداد واقعيت اقتصاد هند را بازگو نمي كنند
 براساس آماري که اخيرا در هند منتشر شده، توليد ناخالص داخلي این کشور یكي از بدترین سقوط هاي تاریخ خود را در یک فصل تجربه کرده اما واقعيت، حتي 
از این هم بدتر است. به خاطر قرنطينه، جمع آوري آمار و ارقام به درستي صورت نگرفته و ممكن است در بررسي هاي بيشتر، این رقم حتي بدتر هم شود. با توجه به 
آمار تفكيک  شده بخش هاي مختلف، بازیابي سریع در هند فعال غيرممكن است و تنها مي توان اميدوار بود در آخرین 3ماهه سال، ارقام مثبت شوند. موارد ابتال به 
کرونا همچنان رو به افزایش است و قرنطينه در بخش هاي زیادي پابرجاست. در نتيجه، تقاضا براي مصرف که 60درصد توليد ناخالص داخلي هند را تعيين مي کند، 

به این زودي به وضعيت عادي باز نخواهد گشت؛ چون مردم تنها مي توانند ضروریات زندگي خود را بخرند.

ث
مك
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نمي دانم این دیوارنوشته هاي قدیمي بعضي 
از مدارس را یادتان هســت یا نه، با یك خط 
نستعليقي مي نوشــتند كه علم و عمل، دو 

بال هستند كه با یك عدد از آنها، نمي شود 
پرواز كرد. حاال البته نــه اینكه به این 
شــكل نوشــته باشــند؛ اما محتواي 
كالم شان و مثال پيامي كه مي خواستند 

منتقل كنند، همين بود. حاال قصه یادداشت امروز ماست. فكر 
كنم یك بار یادداشتي از دكتر مجتبي لشكربلوكي مي خواندم. 
تجربه شخصي اش را منتقل كرده بود. نوشته بود كه روزگاري، 
به شدت درگير یك زندگي جدي و خواندن كتاب ها و مطالب 
جدي بوده اســت. و در این روزگار هم مــدام با خودش فكر 
مي كرده كه این آدم هایي كه درگير موسيقي و آهنگ و شعر و 
ادبيات و... هستند، چقدر آدم هاي بيكاري هستند. با خودش 
فكر مي كرده كه یك جامعه براي توسعه و پيشرفت، باید صرفا 
جدي باشــد و به چيزهاي جدي فكر كند. و ناگهان یك بار، 
با خودش فكر كرده بود كه چرا مــردم این همه فالن آهنگ 
خارجي از یك خواننده معروف را گــوش مي كنند؟ با اینكه 
خودش در حوزه استراتژي و اقتصاد و مدیریت و... كار مي كرد، 
رفته بود و ترانه این آهنگ را خوانده بود. جا خورده بود. اینكه 
چقدر حرف هاي جالبي درباره احترام به جامعه و انسان ها و... 
دارد. به قول خودمان تكان خورده بود و به این نتيجه رسيده 
بود كه جامعه، فقط به دانشمندان و نخبگان و متن ها و یافته ها 
و ایده هاي جدي نياز ندارد. جامعه به هيجان و احساســات و 
هنر و موســيقي و هر چيزي كه به این حوزه مربوط مي شود 
هم نياز دارد. حتي پا را جلوتر گذاشته بود و این كه، اصال بدون 
هيجان و احساسات و عاطفه و... مگر مي شود جامعه اي را به 
پيشرفت واداشت؟ بعدش هم غصه خورده بود كه كشور ما، 
چقدر متن و هنر و داســتان و شعر و موســيقي و نقاشي و... 
مرتبط با این چيزها دارد؟ راستش را بخواهيد، هنر ما در چند 
مفهوم و ایده عشق و آیيني و... خالصه مي شود. حتي به این 
نسبت، موسيقي و هنر وطني ما هم خيلي كم است، چه برسد 
به هنر اجتماعي و توسعه محور و... واقعا ادبيات و رمان و شعر 
و موسيقي و نقاشي و تئاتر و سينما و سریال و... ما، چقدر ما 
را دعوت به جلو رفتن مي كند؟ همه اش رخوت است و درجا 
زدن و در خود فرو رفتن. نه اینكه معتقد باشم همه آنها باید به 
پيشرفت و توسعه مربوط باشند، اما چنين مفاهيم و ایده هایي 
هم باید داشته باشيم؛ به اندازه كافي. درنهایت اینكه باید به این 
درك برسيم كه به تنهایي و صرفا با تمركز بر اقتصاد و سياست 
و امور بين الملل و نخبه ها و دانشگاه ها و پژوهش ها، جامعه جلو 
نمي رود. جامعه نياز به انرژي دارد و این انرژي، یا بخش اعظم 
آن، از همين هنري كه مي گویيم، باید تأمين شود. بله، هنر و 
ادبيات و مفاهيم و توليدات ذوقي، حتي مي توانند به این حد و 
تا این حد مهم و حياتي باشند. تا حاال از این منظر به ماجرا نگاه 
كرده بودید؟ شاید بخشي از این عدم  پيشرفت ما، احساسات 
و هيجان و عاطفه اي اســت كه در ما آزاد نمي شود و اینها نيز 
به واسطه عدم  مسئوليت شناســي هنرمندان و نویسندگان 
و شعراي ماست. بله، انرژي توســعه، صرفا از مجراي امور و 
ایده هاي جدي تأمين نمي شــود و بخش اعظم آن از نيروگاه 
هنر باید تأمين شــود. حاال در این ميانه، اگر نيروگاه ما نقص 
دارد یا دارد چيــز دیگري توليد مي كند، دیگــر تقصير ما و 
جامعه كه نيست؛ باید دید هنرمند ما كجا جا مانده و كجاي 
قصه را، اشتباه خوانده است. نه اینكه همه اش بنشيند و چنين 
مفاهيمي توليد كند. اما چرا چنين مفاهيمي توليد نكند؟ هنر 
ما كجا جا مانده است؟ چرا حتي قادر نيست یك هویت سازي 

و یكي سازي ساده را هم برایمان انجام بدهد؟

  چرا چنين از پرسش و پرسيدن و مورد پرسش 
قرار گرفتن گریزانيم؟

   چرا مدت مدیدي است شگفت زده نشده ایم؟
   چرا چنيــن از برابر رخداد هــا و اتفاق هاي 

گوناگون، آسان و بي تفاوت مي گذریم؟
و بسياري پرســش هاي دیگر. یافتن پاسخ یا 
تالش براي گشــایش معماهاي پرسش آلود 

جاري و سيال در روزان و شبان زندگي، آغاز گام زدن و رهنمون 
شدن به سوي جهان روشنگري است. روشنگري نيز در كليت 
خود به مفهوم محو هرگونه سياهي و پلشــتي و تسلط است. 
پرســش از چيســتي خود، از جهان و هرچه در او هست، ما را 
به طور طبيعي و خودخواسته وادار مي كند به دانسته و همزمان 

چند سویه دیدن. 
دانســتن، توانایي شــك آميزي و تردیدپذیري ما را پربارتر و 
تقویت مي كند. كودك، شاعر و موسيقي دان، هر روز - به مثابه 
روزي نو - آنگاه كه با پدیده هاي اطراف خود روبه رو مي شوند، 
آنها را چنــان مي نگرنــد و واكاوي مي كنند كــه گویي براي 

نخستين بار این همه را تماشا مي كنند.
روشــنگري كه خود بنيان مدرنيته و تجدد قلمداد مي شــود، 
در گستره شگفتي قوام مي گيرد و نگاه ما را دگرگون مي كند. 
زیبایي و امر زیبا زماني بخشــي از خود یا همه خود را در برابر 
دیدگان ما آشكار مي كند كه مســلح باشيم به زیبا بيني و حظ 

بردن از زیبایي. 
روشــنگري و در پي آن، مدرنيته در روند پرسش ها و كوشش 
براي پاسخگویي آنها پدیدار مي شوند و با اتكا بر مصالح صنعتي، 
به كار گرفتن قواي مختلف اجتماعي، استفاده بهينه از بنيان هاي 
اقتصادي و پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل فرهنگي - هنري شكل 
مي گيرد و همگاني مي شود. شــور نهفته در شگفتي را پایاني 
نيســت. هر بار خود را دیدني تر به منصه ظهور مي رساند. البته 
این ویژگي به طــور خاص در آثار هنري و كار دســت طبيعت 
نمود مي یابد. تماشــاي درختان یا حتي چيدمان ميوه بر یك 
شــاخه درخت، تماشــاي یك تابلوي نقاشــي، دیدن فيلمي 
سينمایي اثرگذار یا خواندن شعري از یك شاعر توانا و داستاني از 
نویسنده اي كاردان و مسلط، تماشاگر و خواننده را یكباره ارضا و 
سيراب نمي كند. چنين است كه قواي ذهني - فكري ما تحریك 
و تحریك تر مي شــود تا به كنه ســعي آفریننده اثر فائق آیيم. 
دنياي روشنگري دنياي تماشاست. دنياي خود را سهيم دانستن 
در طرح انواع پرسش ها و رهنمون شدن به سوي پاسخ هاست.

دنياي روشنگري دنياي ارزش گذاشتن و اهميت دادن به اقسام 
شــگفتي ها هر چه زیباتر دیدن دنياي پيرامون است. مفهوم 
زیبایي چنان فراگير و همه گاني اســت كه نمي شود چيزي را 
از دایره امكان آن حذف كرد و نادیده گرفت. هســتي زیبایي 

مشروط به هستي انسان و فعال مایشا بودن اوست.

در روزهاي شيوع كرونا كه كودكان بيشتر در 
خانه اند، یكي از كارهاي والدین سرگرم كردن 
بچه ها و بازي با آنهاســت. بــازي با كودكان 
تأثيرات شــگفت و مثبتــي در ذهنيت آنها، 
اعتماد به نفس و آینده شان دارد. در ادامه به 
نكاتي درباره بازي كردن با بچه ها در روز هاي 

كرونایي پرداخته شده است.
  فارغ از كارهاي خانــه از »بودن با كودك« 
لذت ببرید و توجه خود را به او معطوف كنيد.

  با او تماس چشمي داشته باشيد و خود را تا 
سن او پایين بياورید.

  ابتدا گوش كنيد، عكس العمل نشان دهيد 
و سپس پاسخ دهيد.

  افكار و احساسات خود را صميمانه با كودك 
در ميان بگذارید. بچه ها خيلي زود ریاكاري را 

احساس مي كنند.
  كودك را تشــویق كنيد تا نظرات خود را 
هنگام بازي مطرح كند. گــوش كنيد و براي 

آنچه مي گوید ارزش قائل شوید.
  بگذارید بازي را او رهبري كند.

  او را با همسن و ساالن و دوستان دیگرش 
مقایسه نكنيد.

  بيشتر به آنچه خود انجام مي دهيد، توجه 
داشته باشيد و كمتر به اینكه او كاري را درست 

انجام مي دهد یا نه حساسيت نشان دهيد.
  براي او خاطره بســازید. لحظات شــاد و 
موفقيت هایي را كه به دســت مي آورد، ثبت 

كنيد.
  توجه داشته باشيد كه براي یك كودك، كار 

در حقيقت همان بازي كردن است.

 چهاردهمين جلــد مجموعه تام گيتس، 
نوشته ليز پيشــون با نام »بيسكویيت، 
گروه هاي موســيقي و نقشه هاي خيلي 
بزرگ« از سوي انتشارات افق منتشر شد. 
در این كتــاب ماجراي جدیــدي از تام 
مطرح مي شود. او این بار دفتر خاطرات 
خواهرش را بدون اجــازه مي خواند و از 
چيز هایي سردرمي آورد. خواهرش از این 
موضوع عصباني مي شود و درگيري هایي 
بين شــان رخ مي دهد. درنهایــت تام از 
او ایــده مي گيرد و شــروع به نوشــتن 
خاطراتش مي كند و بــراي خاطراتش 

نقاشي مي كشد. 
داســتان هاي »تام گيتــس«، تلفيقي 
از متــن و تصویرند و بيشــتر حجم این 
كتاب هاي قطور و پربــرگ را تصویر پر 

كرده كه همين امر به عالوه طنز اثر آن را براي كودكان 
به ویژه كودكان كم خوان مناسب كرده است.  

كودكان با خواندن داستان هاي تام گيتس نوشتن را فعاليتي 
سرگرم كننده یافته و به نوشتن و روایت كردن با كمك تصویر 

تشویق مي شوند. 
آتوســا صالحي مترجــم ایــن كتــاب مي گویــد: در كنار 
خاطره نویســي، موضوعات دیگري هم در ایــن جلد مطرح 
مي شود كه مي تواند در این روز هاي كرونایي كه بچه ها در خانه 

قرنطينه هستند، كاربردي و مفيد باشد.
ماجراهاي آشپز غيب شده، ششمين جلد از مجموعه »كارآگاه 
مریال« نيز دیگر كتابي اســت كه به تازگي بــا ترجمه ریحانه 
جعفري از سوي نشــر افق منتشر شده اســت. نویسنده این 
مجموعه كيت پنكهرســت اســت كه براي كودكان داستان 

مي نویسد. 
كيت پنكهرســت ماجراهاي هيجان انگيــز كارآگاه ماریال را 
در 8جلد نوشــته و تصویرگري آن را هم خــود او انجام داده 
است. مطالعه ماجراجویي هاي دختربچه اي دوست داشتي در 
كتاب آشپز غيب شده-كارآگاه مریال6 براي كودكان جذاب و 

هيجان انگيز است. 
نشــر افق حق انتشــار )كپي رایــت( مجموعــه ماجراهاي 
 كارآگاه ماریال را به زبان فارســي از ناشــر اصلــي خریداري

كرده است.
افق »بيســكویيت، گروه هاي موسيقي و نقشــه هاي خيلي 
بزرگ« را در 280صفحه با شــمارگان هزار نســخه به قيمت 
30هزار تومان منتشر كرده است. ماجراهاي آشپز غيب شده 
هم در 176صفحه با شــمارگان هزار و 100نســخه به بهاي 

25هزار تومان منتشر شده است.

نشست هفتگي شــهركتاب، سه شنبه 
هجدهم شهریور، ســاعت 15 به نقد و 
بررسي كتاب » از آزادي تا هرج و مرج« 
اختصــاص دارد كه با حضــور داریوش 
مودبيان و اســداهلل امرایــي به صورت 
مجــازي در مركز فرهنگي شــهركتاب 

برگزار مي شود.
 به گــزارش همشــهري، اخيــرا كتاب 
»از آزادي تا هــرج و مرج« كه گزیده اي 
از داســتان هاي كوتاه طنز اســالومير 
مروژك است با انتخاب و ترجمه داریوش 

مودبيان به همت نشر گویا منتشر شده است.
اسالومير مروژك، كاریكاتوریست، داستان نویس، طنزپرداز و نمایشنامه  نویس 
لهستاني؛ تابناك ترین چهره تئاتر معاصر لهستان و یكي از نامدارترین طنزآوران 
امروز داستان نویسي و جهان نمایش است. همچنين پرآوازه ترین نمایشنامه نویس 
لهســتاني در قرن بيستم كه بيشتر نوشته هایش در سراســر جهان به زبان هاي 
گوناگون ترجمه شــده و به نمایش درآمده اســت. مروژك كه كار ادبي خود را با 
داستان نویسي آغاز كرده بود، تا پایان عمر چند رمان و مجموعه داستان كوتاه و 
نيمه بلند از خود به چاپ رساند: فيل، قلمدان، موش در كمد وكوچولو. كتاب حاضر 

گزیده اي از داستان هاي كوتاه طنز از این نویسنده است.
عالقه مندان مي توانند این نشست را از اینستاگرام مركز فرهنگي شهر كتاب، به 
نشاني Instagram/bookcityculturalcenter به طور مستقيم پيگيري كنند.

دانشــكده  پژوهشــگران 
مهندسي یيل كنتيكت آمریكا 
متوجه شــده اند با داغ شدن 
آســفالت، تركيبــات مــواد 
شــيميایي كه در آلودگي هوا 
نقش دارند، آزاد مي شــوند. و 
با افزایش دمــا از 40درجه به 
60درجه سانتي گراد، انتشار 
این آالینده ها دوبرابر مي شود.

به گزارش مهر، نور خورشــيد نقش مهمي در انتشار این تركيبات آسفالت دارد؛ 
به طوري كه با وجود ميزان نسبي نور خورشيد، انتشــار آالینده هاي هوا 3برابر 
مي شود. دكتر »درو جنتنر«، سرپرســت گروه تحقيق، در این مورد مي گوید: 

»به نظر مي رسد این مشكل با افزایش گرمایش جهان تشدید شود.« 
او در ادامه مي افزاید: »به احتمال زیاد كالنشــهرها شاهد افزایش درجه حرارت 
شــهري ناشــي از تغييرات آب و هوایي و اثرات جزیره گرمایي شهري هستند، 
بنابراین تأثير نسبي آسفالت بر كيفيت هواي شــهري با گذشت زمان افزایش 

مي یابد.«
جزیره هاي گرمایي شهري، كالنشهرهایي هستند كه به دليل فعاليت هاي انساني، 

بسيار گرم تر از مناطق روستایي پيراموني خود هستند.
به گفته پژوهشگران، دماي آســفالت پياده روها در تابستان بين 47 تا 67درجه 

سانتي گراد است و دماي سقف ها مي تواند به 75درجه سانتي گراد هم برسد.
به گفته محققان، منابع آالینده هاي منفعل  مانند تركيبات موجود در آسفالت، 

تأثير زیادي بر هواي تنفسي دارند.

بســياري از افراد معتقدند هنگام مواجهه با مرگ، تغييرات 
ماندني و چشــمگير در آنان بيشتر مي شــود. وقتي حدود 
10سال روي بيماراني كه به علت ســرطان رودرروي مرگ 
قرار گرفته بودند، كار كردم، متوجه شــدم بسياري از آنها به 
جاي اینكه تسليم یأس و نااميدي شوند، به نحو شگفت انگيز و 
مفيدي متحول مي شوند. زندگي خود را با رعایت حق تقدم ها 
دوباره برنامه ریزي مي كنند و دیگر بــه چيزهاي بي اهميت 
بها نمي دهند. قدرت نه گفتن پيدا مي كنند و كارهایي را كه 
واقعا دوست ندارند، انجام نمي دهند. با افرادي كه دوست شان 
دارند، صميمانه تر ارتباط برقرار مي كنند. آنها از حقایق اساسي 
زندگي، تغيير فصول، زیبایي طبيعت و آخرین كریسمس یا 
سال جدیدي كه پشت سر گذاشته اند، از صميم قلب قدرداني 

مي كنند.
خيره به خورشيد نگریستن، اثر اروین د یالوم

فقط چند روز پس از ارســال 
تصاویــري واضح  از ســاختار 
ميدان مغناطيســي خورشيد 
توسط تلســكوپ گرگور در 
رصد خانه تيده واقع در جزایر 
قناري، تصاویر جدیدي از این 
تلسكوپ خورشيدي به دست 

دانشمندان رســيده كه ســاختار پيچيده این توده آتش را بيش از پيش نشان 
مي دهد. به گزارش دیلي ميل، به دنبال طراحي مجدد لنزهاي تلسكوپ گرگور كه 
توسط گروهي  از دانشمندان و مهندسان مؤسسه فيزیك خورشيدي الیب نيتس 
)KIS( انجام شد، مشاهده فعل و انفعال هاي مغناطيسي سطح خورشيد با وضوح 
باالتر ممكن شده است. ساختار جدید این تلسكوپ به دانشمندان امكان مي دهد 
تا ميدان هاي مغناطيســي، انتقال حرارت و فوران هاي خورشيدي را با جزئيات 

كامل مطالعه كنند.

عيسيمحمديیادداشت
روزنامه نگار

مجيدروانجونگاه
ویتریننویسنده و روزنامه نگار

دریچه

دانستني ها

سالمت

جيانگسو:معلمي در چين با هدف اصالح شيوه نشستن 
دانش آموز هایش از آنها خواســته تا یــك كتاب باز روي 
سرشــان بگذارند. به گزارش دیلي ميل، هر چند بسياري 
از كاربر هاي فضاي مجازي این شــيوه را خشن و ظالمانه 
دانسته اند اما ارتوپد ها و پزشــكان نظر دیگري دارند. به 
گفته آنها چنانچه این تمرین در مدت كوتاه و قابل قبولي 
به دانش آموز ان داده شود، شيوه نشستن آنها بهبود یافته 

و ستون فقرات شان سالم خواهد ماند.

كياف:زنــي كه  مســافر هواپيما بــود بالفاصله پس از 
فرود هواپيما در هاي خروج اضطــراري را باز كرد و روي 
بال هواپيما به هواخوري پرداخت. به گزارش دیلي ميل، 
ســرخلبان بالفاصله گروه حراست پرواز، مأموران مرزي، 
پليس و گروه پزشــكي در فرودگاه بوریسپيل را از ماجرا 
آگاه كرد. این زن كه فرزندانش پس از مشــاهده او فریاد 
مي زدند او مادر ماســت، قرار است جریمه سنگيني براي 

این كار پرداخت كند.

مانيل:  كارگري فيليپيني كه پس از كرونا از كارخانه محل 
كارش اخراج شده بود با روي آوردن به عالئق هنري خود 
توانست كســب و كار بهتري براي خود دست و پا كند. به 
گزارش رویترز،  این كارگر 23ساله روي برگ ها طراحي 
كرده و پرتره مي كشد. چهره هایي كه به صورت نگاتيو روي 
برگ ها ترسيم مي كند قيمتي بين 8 تا 10 دالر دارد. این 
كارگر پيشين،  كار خود را در شبكه هاي اجتماعي به عنوان 

هنربرگي معرفي كرد و مشتري هاي زیادي دارد.

ناتينگهام:یك دانشــجوي 20ســاله كــه هنگام ترك 
خانه اش فراموش كرده بود پنجره هــا را ببندد پس از 5 
 ماه كه به خانه بازگشت مشــاهده كرد كه كبوتر ها سطح 
همه وسایل را با فضله هایشــان فرش كرده اند. به گزارش 
آدیتي ســنترال، تصاویري كــه از خانه این دانشــجوي 
بریتانيایي منتشر شده نشــان مي دهد دست كم حدود 
100كبوتر متوجه خالي از سكنه بودن این واحد شده و از 

پنجره ها راهي آن شده اند.

نتيجهبازگذاشتنپنجرههاهنرمندشدنپسازكروناهواخوريمسافررويبالهواپيمااصالحشيوهنشستندانشآموزان

هنرماكجامانده؟

بازيباكودكانشگفتي
درروزهايكرونايي

تامگيتسوكارآگاهمريال

ازآزاديتاهرجومرج

آسفالتداغ؛دشمنريه

واضحترينتصويرازخورشيد

ِكلك 

 مهارت
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 سروش 
به جاي كيهان
فرامرزيازمصباحزادهجداميشود

طبــقايــنســندعبدالرحمان
فرامرزيامتيــازروزنامهكيهانرا
بهمصطفيمصباحزادهواگذاركرده
وخودتقاضايروزنامــهايبهنام
ســروشبارويهايسياسي،ادبي،
علمــي،فكاهــي،كاريكاتوريو

اجتماعيكردهاست.

درســندديگــرمصبــاحزادهاز
وزارتفرهنگخواســتهاستتا
وزارتخانههاآگهيهــايدولتيرا
برايچــاپدرروزنامهكيهانكه
يكماهونيــمازعمرآنميگذرد

گسيلدارند.

سند دومسند اول

راز »كيهان«
اولينشمارهروزنامهكيهانعصرروزششمخرداد1321

توزيعشد

از10مردادمهاجرانازمرزهای
شمالوجنوبواردكشورشدند

برایاولينبارهمشهریجنجالحقوقیپيرامون
مهاجرانلهستانیدرتهرانرامنتشرمیكند

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

اگركســيبخواهدازوخامتاوضاعايــراندر3ماه
اول1321بهطرفهالعينياطالعكســبكندكافي
اســتبداندكهرئيسمجلسشــورايمليدرروز
10فرورديناينســال،بهدليلكمبودموادغذايي،
دستوردادكهدرباغبهارستانسيبزمينيوحبوبات
بكارند.البتهميتوانبهموارديمثلتوزيعكوپنهاي
قندوشكروارزاقعموميتوسط3هزارمأموردولت،
اعتصابخطوطاتوبوســرانيوســواريتهراندر
اعتراضبــهارزانيكرايهها،كيفيتبــدنانتهران،
جيرهبنديسراسرينان،شيوعتيفوسدرتهرانو
هالكروزانهچندصدنفرهماشارهكرد،اماهيچكدام
مثلكاشتنســيبزمينيوحبوباتدرباغمجلس
كشــوروافيبهمقصودنيســت.دراينشرايطكه
نيروهايخارجيازدروديوارپايتختباالميرفتند
وهرآنچهازاطعمهواشــربهمييافتندميبلعيدندو
سهممردمبينوافقطقحطيوگرسنگيبود،2دوست
كهدلپريازايــنوضعوحالداشــتند،تصميم
گرفتندباانتشــارروزنامهاي،بهقــدرخود،مددي

بهسروســاماندادنبهايناوضاعبرسانند.باچنين
انگيزهايبودكهدكترمصطفيمصباحزادهواســتاد
اودردارالفنون،يعنيعبدالرحمنفرامرزي،روزنامه
كيهانرابنيانگذاشتندواز6خرداد1321بهانتشار
آنهمتگماشتند.اماكيهانبهسادگيبهمنظومه
مطبوعاتايرانيپانگذاشــت. مصبــاحزادهازجمله
محصالنيبودكهدرزمانرضاشــاهبرايتدريسبه
فرانسهرفتهوپسازبازگشتبهايراندرحولوحوش
سال1315،دروزارتدادگســتريبهعنوانداديار
وبازپرسدادسرايتهرانمشــغولبهكارشدهبود.
درزمانورودمتفقينبهايران،مصباح زادهاســتاد
حقوقدانشــگاهتهرانبود.اوكهبهگفتهخودشبه
مخيلهاشهمخطورنميكردكــهكارشبهدنياي
روزنامهنگاريبيفتد،چطورشــدكهشدبنيانگذار
روزنامهكيهان؟قضيهازاينقراراستكهمصباحزاده
جوانباعليقوام،پســرقوامالملك،مراودهداشتهو
يكباركهبهديدناوميرود،ميبيندعليتولباست.
علتراكهجوياميشــود،ميفهمدمحمدرضاشاه
جوانازانتقــادروزنامههاازپدرشدلخوراســتو
مصباحزادههمكهبهرضاشــاهعالقهداشــت،براي

راهاندازيروزنامه ايكهجواباينانتقادهارابدهد
اعالمآمادگيميكند.بعداشاه50هزارتومانبراي
راهاندازيروزنامهبهاوپولميدهد.مصباحزادهكهاز
كارروزنامهنگاريسردرنميآوردوحتيخطخوبي
براينوشتننداشت،ســراغعبدالرحمنفرامرزي
ميرودكــهدرروزنامهنگارينهفقــطتجربهبلكه
ذوقداشتوراهورســمكارراميدانســت.ايندو
براياينكهدرصفدريافتامتيازنشــريه-كهپس
ازشهريور1320حســابيطويلشدهبود-معطل
نمانند،امتيــازروزنامه»آيندهايــران«راازجمال
عادلخلعتبرياجارهوباچندتنازاستاداندانشگاه
كهاغلبهمكارانمصباحزادهدردانشــكدهحقوق
بودندكارراشــروعكردند.اماآينــدهايرانعمري
نكردوتدين،وزيرفرهنــگ،حكمبهتوقيفآنداد.
فروغيكهنخستوزيربود،براياينكهحرفوزيرش
رازميننزند،بهفرامرزيتوصيهكردامتيازروزنامه
ديگريرادرخواســتكند.بااينكههمهامورماليو

اجراييكيهانرامصبــاحزادهانجامميداد،اماچون
زير30سالداشت،طبققانوننميتوانستصاحب
امتيازروزنامهباشدودرنتيجهامتيازروزنامهكيهان،
بهنامفرامرزيوبهمديريتوسردبيريمصباحزاده
صادرشد.سرمقالههايشورانگيزوكوبندهفرامرزي
باعثشــدكهاينروزنامهنوپابهســرعتبهرقيب
روزنامهقديمــي»اطالعات«بدلشــود.كيهاندر
17آذر1321،درجريانبلواينانوتوقيفعمومي
جرايد،توقيفشــدوتا20ديهمانســالمنتشر
نشد.بعدازاينتوقيف،مشكلسنمصباحزادهحل
شــدواوبهعنوانصاحبامتيازوفرامرزيبهعنوان
مديروســردبير،بازهمكيهانرامنتشركردند.در
بهمن1321،كيهاندوبارهتوقيفشــدكهبهجاي
آنروزنامه»بهرام«بهصاحــبامتيازيفرامرزياز
چاپخانهبيرونآمد.بهاينترتيببايدگفتنخستين
سالتولدكيهانساليپرازحادثهبراياينروزنامه

قديميكشوربودهاست.

مهمانان  لهستاني
 فاطمه تركچي��������������������������������������������������������������������������������������
مهاجرتلهســتانيهابهايرانبهدليلتخليهآنهاازخاكشورويدرجنگ
جهانيدومانجامگرفت.سال1939م)1318خ(،آلمانهاواتحادجماهير
شورويبهخاكلهستانحملهبردهواينكشورراتصرفكردند.بهاينترتيب،
اسراينظاميوغيرنظاميبسياريازلهستانبهاتحادجماهيرشورويفرستاده
ودراردوگاههاساكنشــدند.عدهايازآنهاهمحتيبهجوخهاعدامسپرده
شدندامااينسياستدوامچندانينيافت؛درپيقدرتگيريآلمانهاوقصد
حملهبهشوروي،سياستاستاليندرمورداسرايلهستانيتغييركرد.جبهه
نخستشورويهادرمقابلهبانيروهايآلماننازي،خاكلهستانبود.بهاين
ترتيب،استالينطيمذاكرهوقرارداديبادولتدرتبعيدلهستان،ملزمشد
كهلهستانيهايزنداني)نظاميوغيرنظامي(دراردوگاههايخودرارهاكند.
دراينشرايط،خاكايرانكهدرسال1320توسطنيروهاينظاميشورويو
انگليساشغالشدهبود،بهعنوانبهترينگزينهبرايعبوردادنآنهابهمقصد
فلسطينوشمالآفريقاانتخابشد.لذا،آنهاباكشتيوازراهبندرانزليبهايران
واردشدندومقرربودكهازمرزهمدانوكرمانشاهازايرانخارجشوند.درواقع،
ايرانپليبرايرهاييوعبورلهستانيهابود.شايدبتوانگفتكهمهمترين
دليلرهاييلهستانيهاتوسطاســتالين،يورشآلمانهابهسمتشوروي
وازسويديگر،مشــكالتي)بهويژهاقتصادي(بودكهدراينزمانگريبانگير
اتحادجماهيرشورويشدهبود؛دولتشــورويمشكالتزياديرابهدليل
طوالنيشدنجنگمتحملشدهبودوتوانتأمينآذوقهونگهدارياسراي

لهستانيرادراردوگاههايخودنداشتواينفرصتيبودكههمازآنهادرجبهه
نخستدرمقابلآلمانهااستفادهكندوهماينكهازمسئوليتخوددرتأمين
زندانيانرهايييابد.متفقينطيقرارداديبادولتمركزيبهشدتضعيف
وبيسامانايران-كهاختياراتاندكسياسيداشت-بهايننتيجهرسيدند
كهلهســتانيهاازايرانگذركنندوتأمينمايحتاجآنهانيزبرعهدهمتفقين
باشد،امامتأسفانهاينتوافقعملينشدولهستانيهابدونكنترلبهداشتيو
پزشكيواعمالقرنطينهبهكشورواردشدند.درنتيجه،ارمغانآنهابرايمردم
ايرانچيزيجزبيماريهايواگيرداريمانندسل،تيفوئيدوتيفوسنبود.
درشرايطيكهايران،خوددرپياشغالنيروهايمتفقين،جنگزدهودچار
قحطيوبيماريشدهبود،باورودگروهكثيريازمهاجرانلهستاني)بيشاز
150هزارتن(مواجهشد.گرچهتعداديازآنانازمرزكرمانشاهبهقصدجبهه
مقابلهباآلمانهاازكشورخارجشدند،امابخشعمدهآنهاغيرنظاميانياززنو
كودكوسالمندبودندكهتامدتهابعددرايرانباقيماندند.آنهادرچندشهر

مثلبندرانزلي،اصفهان،تهرانومشهدمستقرشدند.
بههرروي،بهدليلضعفدولتايراندرتصميمگيريجديبرايمهاجرانو
نيزكارشكنيوبيتعهديمتفقيندرتأمينملزوماتازپيشتعيينشدهدر
توافقبادولتايران،لهستانيهاخودبرايحفظجانوامرارمعاشبهكارهايي
ازجملهكارگريدررستورانها،نواختنموسيقي،عكاسيو...پرداختند.برخي
ازآنهاباايرانيانازدواجكردندوآناندكشمارباسوادنيزبهمعلميوآموزش
زبانلهستاني،نويسندگيوتحقيقدرتاريخايرانمشغولشدهودرعرصه

فرهنگفعاليتكردند.حتيروزنامهايبهزبانلهستانيبانام»اسلووپولسكي«
بهمعني»ندايلهستان«توسطتعداديازشخصيتهايفرهنگيمهاجران

درايرانمنتشرشد.
بهرغماينشرايط،تعداديازلهستانيهااز10مرداد1321بهتدريجازاهوازو
بندرشاهپور)امامخميني)ره((ازايرانخارجشدند.كمپ»كمبو«واپسين
محلاستقرارآنهادراهوازدرسال1345بستهشدوازآنجمعبيش150هزار

نفري،حدود300نفردرايرانماندگارشدهوتشكيلخانوادهدادند.
امادربررسيواكنشايرانياننسبتبهحضورلهستانيهابايدگفتكهآنها
همچونهميشهتاريخ،باوجوددرگيريناخواستهدرجنگومشكالتمرتبط
باآن،لهستانيهارابهديدهمهماننگريستندوبارأفتهمراهبادلسوزيآنها

رادركنارخودپذيرفتند.

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

متفقينكهواردايرانشدند،چهرهكشورراباتغييرات
بســياريهمراهكردند؛حضورگســتردهدرراههاي
ارتباطيشمالتاجنوبوبالعكسگرفتهتاتردددر
شهرهاوروستاهابرايتهيهآذوقهوايجادپايگاههاي
نظاميوتداركاتيدرطولمسيرجنوببهشمالبراي
كمكبهشورويدراينميانيكسالبعدازاشغال
ايرانگروهيديگرواردايرانشدندكهپيشازايندر
هيچكجايتاريخسرزمينماناينمسئلهرخندادهبود.
آوارگانلهستانيكهسالهادرزندانهاواردوگاههاي
كاراجباريشورويهابهسرميبردنددروضعيتبسيار
بدبيماريوضعفوناتوانيازشــمالايرانبهنقاط
مختلفگسيلدادهشدند.طبقآمار150هزارنفراز
اتباعلهستانبهايرانآمدند.بسياريازآنهادراطراف
تهراناسكاندادهشــدندوحتيبرخيازمعتمدين
وبازاريانتهــراندروضعيتبداقتصاديمردمايران
كهازپيامدهاياشغالايرانپديدآمدهبود،بهكمك
فورياينپناهجويانيكهازشورويراندهشدهبودند
شتافتند.طبقاسناداداري،دولتايرانكمالمساعدت
رابرايحلمسئلهپناهجويانلهستانيبهعملآورده
اســتبهصورتيكهحتيبرخيازاينآوارگانكهبا
بيماريهايمسريمثلتيفوسروبهروبودندازكمك

كردنبهآنهادريغينشد.

درهمانسالباموجسراسريآوارگانلهستانييكباره
ارگانهايدولتيبامســئلهايروبهروشدندكهدرنوع
خودشجالبتوجهبود؛ازدواجايرانيانبازنانلهستاني.
مسئلهبهاينسادگيوحتيعاشقومعشوقيكهمعموال
دراينگونهمسائلبهوجودميآيدنبودچهآنكهدرميانه
رواجاينازدواجهابراساساسنادموجوديكبارهتعيين
هويتزنانلهستانيواينكهآياقبالازدواجكردهبودند
يادرشرايطتاهلبهسرميبرندبهيكمشكلبزرگبراي
ثبتاينازدواجهادردفاترثبتازدواجوطالقدرايران
تبديلشد. مشكلبهصورتيدرآمدكهسفارتلهستاندر
نامهايبهوزارتخارجهايراننوشتكهازاينپسبراي
ثبتازدواجزنانلهستانيبااتباعدولتشاهنشاهيايران
بايدتصديقنامهسفارتلهستاندرموردوضعيتتاهل
آنهامورددقتوبررسيقرارگيرد.ايننامهبهاينمعني
بودكهسفارتلهستاندرتهرانبايدرسماتأييدكندكه

زنانلهستانيمتاهلنيستند)سنداول(.
نكتهجالبتوجهاينكهوقتيرونوشــتايننامهبه
وزارتدادگستريبهعنوانمرجعثبتكنندهازدواج
وطالقارسالميشــودوزيردادگستريدرنامهاي
بهوزارتخارجهميگويدكه»درقوانينايرانمانعي
برايازدواجمردايرانيبازنخارجينيستونميتوان
اينگواهينامهراشــرطازدواجدانســت«.استدالل
دادگسترياينبودكهاينگواهيراميتوانبهعنوان
راستيآزماييهويتيفردخارجيتلقيكردنهشرط

ازدواج)ســنددوم(.بههرحالامــادرنهايتوزارت
دادگســتريدســتورالعملراپذيرفتچهآنكهدر
نامههايبعديبارهاازتخطيصورتگرفتهآوارگان
لهستانيگزارشهاييرامنتشركرد.دراسناديكه
دراختيارهمشهرياستزنانلهستانيبسياريكه
شــوهرداربودهاندبامردانيازايرانازدواجكردهاند.
براساسيكيازايناسنادبانويانياكاكانووسيكابافردي
بهنامغالمحسينافخميازدواجكردهاستكهعيال
برناركاكانووسيكااست)سندسوم(.دراينسندعنوان
شدهاستچنانچهبانويمذكوراززوجيتآقايبرنار
خارجشدهاستكيفيتومراتبآناعالمشود.يادر
سندديگريمديركلثبتبهوزيردادگسترينوشته
استكهدوبانويلهســتانيباوجودداشتنشوهربا
دوفردايرانيبهنامهايســليممحمديوابوالقاسم
جعفريازدواجكردهاندكهمراتبجهتبررسياعالم

ميشود)سندچهارم(.
جداازمســئلهآوارگيومفقودشــدناوراقهويتيكه
درجنگهاهمانندجنگجهانيدوممســئلهمهميدر
بررسياينموضوعاســتبهنظرميرسدكهگمشدنيا
مرگشوهرانزنانلهستانيدرجبههجنگيااردوگاههاي
مخوفشــورويوبيخبريازآنهايكيازداليلاينگونه
نامهنگاريهاستضمناينكهنبايدتالشبرايرسيدنبه
امنيتوزندگيدرشرايطآرامبرايآوارگانرادررواجاين
موضوعدرآنسالهانزدآوارگانلهستانيبيتأثيردانست.

سال قحطي
روزدهمفروردينبرايتوزيعكوپنارزاقعمومي،مردمتهرانحقخروجازخانههارانداشتند

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

بحران هاي اقتصادي پس از اشغال كشور ازسوي 
متفقين هــر روز عميق تر مي شــد و روز دهم 
فروردين1321 براي توزيع كوپن ارزاق عمومي، 
مردم تهران حق خروج از خانه ها را نداشتند� كار 
به جايي رســيد كه به  دليل كمبود مواد غذايي، 
اسفندياري رئيس مجلس شوراي ملي دستور 
داد در باغ بهارستان ســيب زميني و حبوبات 

كاشته شود�
 روز 12فروردين هم خطوط اتوبوسراني تهران به  
علت كم بودن نرخ كرايه كه براي هر نفر10شاهي 
بود، دست از كار كشيدند و 2روز بعد نان تهران 
به  علت بوي بد و آلودگي قابل  خوردن نبود� در 

چنين وضعيتي در 10 ارديبهشت براساس تصميم 
هيأت وزيران صدور حبوبات، غالت و گوشت از 
كشور ممنوع شد� بحران آنقدر جدي بود كه روز 
19خرداد نان در سراسر كشور جيره بندي و سيگار 

هم به ازاي هر نفر در روز 2نخ ونيم تعيين شد�
با روي كار آمدن احمد قوام در مردادماه، دولت 
برخي اقدامات اقتصادي را در دســتور كار قرار 
داد؛ روز 23شهريور اليحه اجازه انتشار 3ميليارد 
ريال اسكناس به مجلس رفت و يك هفته بعد نيز 
اليحه تأسيس وزارت خواربار تقديم مجلس شد� 
بيست ويكم آبان نيز مجلس به اليحه استخدام 
دكتر ميلسپو و مستشاران آمريكايي به مدت 
5سال رأي مثبت داد� اين در حالي بود كه اقدامات 
انجام شده ثمربخش نبود و روز 17 آذر مردم تهران 
در اعتراض به كمبود نان و كيفيت نامرغوب آن و 
همچنين مشكالت اقتصادي د رميدان بهارستان 
تجمع كردند و عده اي وارد صحن مجلس شدند 
و كار به زد و خورد با نماينــدگان و غارت خانه 
نخست وزير رسيد� در نهايت دولت قوام ناتوان از 
حل مشكالت اقتصادي كشور در بهمن ماه سقوط 
كرد تا سهيلي سكان نخست وزيري را در نخستين 

سال سلطنت شاه جوان در دست بگيرد�

جدايي در ورشو، ازدواج در تهران
اين ا سناد برای اولين بار 
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بعد از آخوند خراساني، ۳ نفر از بزرگان نجف، خطي را كه از بهبهاني آغاز  شده 
و با شيخ انصاري و آخوند خراساني به اوج رسيده بود، تجديد كردند؛ شيخ 

محمدحسين غروي اصفهاني )كمپاني(، آقا ضياء عراقي و ميرزاي نائيني.
آقا ضياء، اهل عراق عجم )اراك( بود. از شاگردان طرازاول آخوند خراساني 
به شمار مي آمد و در قدرت مباحثه علمي، كم نظير بود. آقا بزرگ تهراني او را 
مجدد علم اصول مي ناميد. بسياري از بزرگان علم اصول و مراجع دوره هاي 
بعدي، از محضر او استفاده كرده و نوآوري هايشان را كم يا زياد مديون او بودند. 

نسل اول شاگردان او را بزرگاني همچون سيدمحسن حكيم، سيدمحمدتقي 
خوانساري، ابوالقاسم خويي و سيدمحمود شاهرودي تشكيل مي دادند كه 
در دوره هاي بعدي همه به مرجعيت رســيدند. پس از آنان و در دوره هاي 
بعدي نيز نوانديشاني همچون شهيد محمدباقر صدر برخي از نوآوري هاي 
نظري  شان را براســاس شــالوده هاي نظري او بنا كردند و براساس همان 
الگوها به بازنگري در علم اصول پرداختند. باوجود حســن شــهرت علمي 
آقاضياء، هيچ گاه مرجعيت او، آنطور كه بايد و شايد پا نگرفت. در زمان حيات 
اساتيدش، اين آخوند خراســاني و صاحب عروه بودند كه زعامت را به عهده 
داشتند. پس از آخوند خراســاني و نائيني نيز مرجعيت به سيدابوالحسن 

اصفهاني رسيد و اين در حالي بود كه بسياري از علما بر اعلميت آقا ضياء عراقي 
نسبت به سيدابوالحسن اصفهاني واقف بودند. واكنش آقاضياء به مرجعيت 
سيدابوالحسن اصفهاني چيزي جز تكريم نبود. او حتي به برخي از شاگردانش 
سپرده بود كه ابتدا در درس سيدابوالحسن اصفهاني شركت كنند تا مرجعيت 
و زعامت سيدابوالحسن اصفهاني تثبيت شود و سپس اگر خواستند به درس او 
بيايند. آقا ضياء عراقي سرانجام در سال 1۳21از دنيا رفت. سال وفات آقاضياء 
از سال هاي سخت و تاريك حوزه بود؛ در همان سال عالوه بر آقاضياء عراقي، 
سيدمحمدحسين غروي اصفهاني)كمپاني( نيز از دنيا رفت و نسل طاليي 

شاگردان آخوند خراساني در سال1۳21عمال مختومه شد.

آقاضياء عراقي درگذشت
مجدد علم اصول

چهرهاول
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ذكاءالملك مغضوب 
 محمدعلي فروغي، چهره مؤثر ابتداي قرن درگذشت 

گزارشدو

 رحيم نيكبخت    ����������������������������������������������������������������������������������������������������

محمدعلي فروغي سال1۳21 در سن 65سالگي درگذشت. او كه از چهره هاي مهم 
دوره پهلوی به شمار مي رود، تا به امروز تحقيق جامعي درباره زندگي و آثارش انجام 
نشده است. فروغي از ســويي جزو نخبگان دوره مشروطيت و اواخر قاجاريه قلمداد 
مي شود و از سوي ديگر در ادبيات فارسي و متون كالسيك مسلط است و از همه اينها 
گذشته عضو يك خانواده ديوان ساالري ايراني است. اغلب رجالي كه در دوره مشروطه 
ظهور كرده اند، با توجه به شرايط زمانه، يا متمايل به سياست هاي انگلستان بودند يا 
روسيه تزاري. بنابراين در آن دوره مشروطه به ويژه بين روشنفكراني كه در حكومت 
نقشي داشتند يا بايد به انگليس وصل مي شدند يا روسيه تزاري. چنانچه مشهود است 
و هم در استقرار سلطنت رضاشاه و جانشيني سلطنت وی به نظر مي رسد، محمدعلي 
فروغي نقش آفرين اســت و اين نقش آفريني هم به دليل همان ارتباطي است كه با 
انگليسي ها از قبل دارد. در حقيقت فروغي با انگليسي ها آشنابود و سياست هاي آنها 
را به خوبي مي شناخت. به عينه شاهديم كه او جزو تشكيالت فراماسونري هم هست 
و نامش در آنجا هم درج شــده. داماد محمدعلي فروغي، اسدي نايب التوليه آستان 
قدس رضوي بود و پس از واقعه مسجد گوهرشاد مورد غضب رضاخان قرار مي گيرد. 
براي روشن تر شدن موضوع بايد گفت كه اسدي كه داماد فروغي بوده تالش مي كند 
تا موضوع تحصن به شكل مســالمت آميز رفع و رجوع شود و تالش اش در اين راستا 

چنين بوده كه مردم مسجد را ترك كنند و قضيه به اصطالح بي خودي كش نيايد و 
فيصله يابد. اين تحصن را عوامل شــهرباني گزارش مي دهند. آنها گزارش مي كنند 
كه اسدي هم طرفدار معترضان اســت و پس از آنكه سركوب انجام مي شود و تعداد 
زيادي از مردم در مسجد كشته مي شوند و علمايي كه جزو متحصنين بودند، دستگير  
و به مناطق مختلف تبعيد مي شوند، اســدي هم چون جزو عوامل حكومت بوده، با 
توجه به گزارش هاي مأموران شهرباني كه مخالف اسدي بودند، مورد غضب سخت 
شخص رضاشاه قرار مي گيرد. باالخره اسدي محاكمه و اعدام مي شود. چون نسبت 
خويشاوندي با محمدعلي فروغي داشــته به همين جهت نيز خود فروغي هم مورد 
غضب قرار مي گيرد و از قدرت كنار گذاشته مي شود. به تازگي و طي  چند سال اخير 
يادداشت ها و خاطراتي از محمدعلي فروغي به جا مانده است و منتشر شده كه براي 
شناخت فروغي و همچنين شناخت ديدگاه هاي او بسيار مؤثر است. اين يادداشت ها 
بخش هاي تاريك تاريخ را مي تواند به سادگي روشن كند و به واقع مي تواند براي هر 
تاريخ پژوه جست وجوگري ارزشمند باشــد. البته اين نكته را بايد درنظر گرفت كه 
درباره شــخصيت هايي مانند فروغي، هر قدر هم كه درباره شــان مطالعه و پژوهش 
كنيم، نمي توانيم به شكل صددرصد آنها را سياه يا سفيد ببينيم. يعني اين موضوع 
را بايد در نگاه و قضاوت به شخصيت هايي مانند فروغي درنظر آوريم. بايد در قضاوت 
و نگاهمان به نوعي تعادل و انصاف برسيم تا به درستي بتوانيم درباره شخصيت هايي 

نظير او در بطن تاريخ نگاه جامع و كامل و همه سويه نگري داشته باشيم.

معماری

آگهی

هتل الله؛  الله اي در الله زار
شروع دور دوم زندگي هنري وارطان

سعيد برآبادي   ����������������������������������������������
شانزه ليزه  تهران در مسير آبادي حركت مي كرد؛ هر 
روز خيل سينماها، كافه ها و رستوران ها، جايشان را 
در اين خيابان شلوغ پيدا مي كردند و هر روز نياز بود 
كه نياز تازه اي از عابران اين خيابان برطرف شــود. 
اينگونه بود كه وارطان هوانسيان، دوره دوم زندگي 
حرفه اي خود را با ساخت يك هتل متفاوت در دل 
خيابان الله زار آغاز كرد؛ هتلي كــه بعدها به يكي 
از ســمبل هاي بصري اين خيابان بدل شــد؛ حتي 
اگر امروز خاك مرده هنر و فرهنگ بر آن پاشــيده 
باشــند. تا به حال، فرصت گفت وگو از هوانسيان و 
تأثير او بر معماري مدرن ايران نشده است؛ معماري 
كم حرف و كم حاشــيه كه تا ســال ها نه كسي او را 
به درستي مي شناخت و نه روايتي درست از آنچه او 
ساخته و پرداخته بود، وجود داشت. تاريخ ساخت 
و آغاز به كار ســاخت هتل الله به پس از شــهريور 
1۳20برمي گردد؛ روزگاري كــه وارطان كه تا آن 
زمان پست هاي اداري در دل حكومت وقت داشت، 
فرصت يافت به جاي ساخت ساختمان هاي سفارشي 
دولت، ساختمان هاي خصوصي بسازد. از قبل از اين 
دوره، چنديــن و چند ويالي مهــم در مركز تهران 
و خصوصا محله فيشــرآباد، به نام وارطان به ثبت 
رســيده اند، اما هتل الله در ميان آنها چند ويژگي 
منحصر به فرد دارد؛ پــالن اين بنــا، همانطور كه 
وارطان در دانشــكده معماري درس مي داد، پالني 
ساده و برون گراست، از تزئينات تا حد امكان پرهيز 

شده و آنچنان كه خودش مي گفت، زلفي با معماري 
قفقاز و روسيه گره زده است. كار ساخت اين هتل تا 
سال 1۳24 طول كشيد، چرا كه نيازمند تاسيساتي 
براي پذيرايي از مسافران بود، اما در نهايت 6سال بعد 
و در سال1۳۳0 افتتاح شد و حاال به پاركينگي براي 
ماشــين هاي عجول اين خيابان هزار حجره و هزار 
منفعت بدل شده است. هتل الله كه بعد از شهريور 
1۳20توسط وارطان  - معمار ارمني - در دوره پهلوي 

دوم ساخته شد، يكي از تك بناهاي برون گرايي است 
كه با سيمان و سنگ قرمز بنا شد. اين هتل تحت تأثير 
معماري قفقاز و روسيه ساخته شد و تا دودهه پيش 
نيز همچنان بــه فعاليت خود ادامه مــي داد، ولي 
متأسفانه اكنون در حال تبديل شدن به پاركينگ 
است، درحالي كه براســاس نوع معماري و موقعيت 
قرار گرفتن اين هتل، مي توان بــه آن يك كاربري 

فرهنگي مناسب داد.

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

مجتبي مينــوي، عبارات »به نظر 
من، نمونه يك ايراني كامل عيار، 
تربيت شــده و بامعرفت اســت 
كه در كار سياســت و علم و ادب 
و فرهنگ و فلســفه، در همه چيز 
خيلي مبرز و سرشناس و از رجال 
درجه اول محســوب مي شود« را 
درباره محمدعلي فروغي، ملقب 
به ذكاءالملك نوشــته اســت� 
كسي كه وقتي مسندنشين بود، 
بازيگر اصلي صحنه سياســت 
محسوب می شد و به معناي واقعي 
كلمه، ســياس بود و قواعد بازي 
در اين زمين را مي دانســت و هم 
آن زمان كه بــه كنج عزلت رانده 
شد، نوشــته هايش، چه در حوزه 
ادبيات و چه در حوزه انديشــه و 
حتي چه در حــوزه اقتصاد، آنچه 
تاليف و تصحيح و ترجمه كرد، همه 
چنان اند كه همين امروز، مي توانند 

محل توجه باشند�
درباره او حرف بســيار اســت و 
گفته شده ها هم فراوان، اما آنچه 
كمتر درباره اش صحبت شــده، 
جايگاه و پايگاه بين المللي اوست� 
ازجمله آنها، وقتي است كه در نيمه 
تير1306، تيمورتاش، او را مأمور 
مي كند تا به سفارت ايران در آنكارا 
برود� و جالب است، او چنان سرشار 
از معلومات در تاريخ و سياست بود 
كه به نوشــته خودش، »در همان 
جلســه اول، قرار بود تشريفات 
در مدت نيم ساعت پايان پذيرد، 
ولي مذاكرات من و اظهارنظرهايم 
درباره سياست جهان، آتاتورک را 
سخت تحت تأثير قرار داد� قريب 
دوساعت به حرف هاي من گوش 
داد« و جالب است كه »مجاز بودم 
هرموقع ميل دارم رئيس جمهور و 

نخست وزير را مالقات كنم«�
فروغي اما يك سال بعد، در رأس 
هيأتي، عازم ژنو شد تا در دهمين 
نشست شوراي جامعه ملل شركت 
كنــد و ايران را بــه عضويت آن 
درآورد� چنين هم شــد اما نكته 
جالب آن است كه او در 28مرداد 
1308به رياست جامعه ملل انتخاب 
شد؛ رياستي كه تا دي 1309 ادامه 
يافت و در همين دوره هم بود كه 
سنگ بناي ساختمان جديد جامعه 
ملل در ژنو بنيان گذاشــته شد� 
او بود كه براي نخســتين بار، بيت 
»بني آدم اعضاي يكديگرند/ چو 
در آفرينش ز يك گوهرند« سعدي 

را در جامعه جهاني خواند�

سياستمدار

سعدي در ژنو
 محمدعلي فروغي

5آذر 1321 درگذشت

 بعد از ارامنه 
حضور كارورزان موسيقي لهستاني در ايران

موسيقی

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

در روزهاي آخر جنگ جهاني دوم، از ابتداي ســال 1۳21 
نزديك به 150 هزار نفر از اســراي لهســتاني آزاد شده از 
شوروي، از راه بندر انزلي وارد ايران شدند كه بيشتر آنها پس 
از مدتي از ايران رفتند و بخشي ديگر نيز ماندگار شدند. اما 
در همين فاصله هركدام از اين جمع، بسته به تخصص خود، 
فعاليت هايي را در ايران پيگيري كردند كه يكي از نمودهاي 
آن، فعاليت هاي فرهنگي و اجراي نمايش و موســيقي در 
سالن ها و كافه ها يا آموزش ويلن و پيانو به خانواده هاي ايراني 
بود. حضور آموزگاران و اجراي كارورزان موسيقي لهستان در 
ايران را مي توان در امتداد اتفاق بزرِگ اسكان جامعه بزرگ 
ارامنه در ايران )مرحله نخست در زمان شاه عباس و بار ديگر 
بعد از جنگ اول جهاني و ســرآغازي بر مواجهه بي واسطه  
جامعه موسيقي ايران با موســيقي غيركالسيك غربي و 
بهره گيري از مهارت اجرايي آنها و ســپس تأثيرپذيري از 
سليقه آنان در كيفيت ساخت و پرداخت قطعات موسيقايي 
دانست. تأثيري كه يك دهه بعد به پوست اندازي كيفيت 

اجراي ترانه هاي روز انجاميد.

 پيشنهاد: مطالعه كتاب »لهستانيان و ايرانيان«؛ 
 عليرضا دولتشاهي- ناشر: انتشارات بال- 1386

فوق العــاده روزنامه ايران  درباره اســتيضاح نخســت وزير وقت 
-23شــهريور �1320 جلد هفته نامه اطالعات هفتگي به مناسبت 

درگذشت محمد علي فروغي

به انتخاب 
 عبدالرضا نعمت الهي ���������������������������

اسفند 1321مرداد 1321

فيلسوف پرفروغ
داستان هايي كه بر ما حكومت مي كنند 

روانكاویمعاصر

جمال رهنمايي ����������������������������������������������������

پنجم آذر ماه ســال1۳21 محمدعلي فروغي ملقب به 
ذكاء الملك، سياستمدار، فيلسوف و روزنامه نگار ايراني 

در تهران درگذشت.
فضاي فرهنگي و خانواده از او فردي عالقه مند به انديشه 
و ساختار سازي  و بنياد سازي  ساخته بود. او با ترجمه آثار 
مهم فلسفي غرب در زمان خود و تاليفات در اين باره مانند 
كتاب مشهور »سير حكمت در اروپا« و تصحيح آثار ادبي 
ايران مانند كليات سعدي و نوشتن كتاب هايي در اين باره 
مانند »تاريخ ايران باستان« به تبيين پايه بنيادين انديشه 

مدرنيته در ايران پرداخت.
در تســهيل هميــن مدرنيزاســيون در عرصــه 
اجتماعي، او نقــش مهمي در فرايند سياســي و 
حقوقي پايان يافتن سلســله قاجاريه و تشــكيل 
سلســله پهلوي و همچنين جريان انتقال سلطنت 
از رضاشاه به محمد رضاشــاه داشت. او همچنين 
نقش مهمي در كاهش تبعات اشــغال ايران توسط 
متفقين مانند جلوگيري از تجزيــه ايران ايفا كرد. 
تسلط وي بر فلسفه و حكمت و تاريخ باعث موفقيت 
او در سياســت ورزي عملگرايانه و هدايت سياسي 
ايران در مسير عبور از بحران هاي داخلي و منازعات 
سياســي و بحران هاي بين المللي بود. او همچنين 
يكــي از بنيانگذاران اصلــي » بنيان هاي تئوريك« 

حكومت پهلوي و از پردازشگران »داستان« پادشاهي 
2500ساله ايران بود. او به درستي دريافته بود كه تحكيم 
پايه هاي قدرت به داستان هايي بزرگ و پرشكوه نياز دارد.
آدمي گريزي نــدارد كه با پذيرفتن و باور داشــتن يك 
منظومه فكري كه اجزاي آن با يكديگر كمابيش سازگار 
باشند، در برابر سؤال هاي ذهن خود پاسخگو باشد و براي 
زندگي خود و رفتارهاي خــود توجيهي به زعم خويش 
منطقي و عقالني بسازد. »داستان ها« براي ما اين مهم 
را به انجام مي رســانند. هر بار كه ما اين داستان را براي 
خودمان تكرار مي كنيم، آن را بيشــتر بــاور مي كنيم و 
هر چه اين داســتان جزئيات، قواعد و مناسك بيشتر و 
قانع كننده تري داشته باشــد و بتواند براي واقعيت هاي 
روزمره مــا مفيد تــر و كارآمد تر واقع شــود، بزرگ تر و 
فراگيرتر خواهد شــد.»يووال نوح هراري « در جلد دوم 
سه گانه خود به نام »انســان خداگونه« داليل نيازهاي 
رواني انسان به اين داستان هاي بزرگ را به تفصيل شرح 
داده است. سه گانه هراري، خود داستاني است كه درباره 

داستان هاي بزرگ تاريخ نگاشته شده است.



  حسنا مرادي     �������������������������������������������������������������������������������������

رضاشاه كه ســقوط كرد، روزنامه ها و مطبوعات پر شــد از ماجراهاي 
ترس و خفقــان دوره رضاخاني. همه در حال افشــاگري بودند و حتي 
بعضي براي فروش بيشــتر، آب و روغن ماجراها را بيشتر مي كردند. اما 
دســت اول ترين روايت ها، حرف هاي زندانيان سياسي بود. بزرگ علوي 
كه از ارديبهشــت۱۳۱۶ تا شــهريور۱۳۲۰ در زندان رضاخاني بود، با 
نوشتن كتاب »پنجاه و سه نفر« كوشيد تا نشان دهد در دوره رضاخان 
چطور با زندانيان رفتار مي شد؛ چگونه آنها را مي گرفتند و مي كشتند و 

نابود مي كردند.
صادق هدايت هم در اين سال مجموعه داستان كوتاه در »سگ ولگرد« 
خود را چاپ كرد. هدايت، بيشــتر اين داســتان ها را سال هاي خفقان 
رضاخاني نوشته بود، اما چون در آن زمان ممنوع الكار بود، باالخره آنها را 
در سال۱۳۲۱ چاپ كرد. هدايت در 8داستان اين مجموعه، به موضوعات 
متنوعي پرداخته و حتي سبك هاي مختلفي مانند رئاليسم و ناتوراليسم 
را تجربه كرده است. معروف ترين داستان اين مجموعه، داستان نمادين 
سگ  ولگرد، قصه سگ اصيل و نازپرورده اي است كه روزي با صاحبش 

به ورامين مي رود و آنجا، صاحبش را گم مي كند.

حسينقلي مستعان، نويسنده پركار سال هاي آخر دهه۱۳۱۰، در ابتداي 
دهه۱۳۲۰، رويه كاري خودش را كمي تغيير داد؛ بيشتر به روزنامه نگاري 
پرداخت و كمتر رمان چاپ كرد. او در اين سال، تنها دو رمان »مهرباني« 
و »نوش« را به بازار فرستاد و بيشتر وقتش را صرف مديريت روزنامه ايران 

و نويسندگي در آن كرد.
ديگر رمان چاپ شده در سال۱۳۲۱، رمان تاريخي »در راه نجات ميهن« 
نوشته علي جاللي است. اين رمان درباره مغ ها و نقش آنان در تضعيف 
هخامنشيان را شرح مي داد. نثر آن هم، مانند ديگر رمان هاي تاريخي آن 

زمان، نثري كهنه و پرگو و بدون توصيفات روشن بود.
مطبوعات با شرح افشاگري هاي ظلم هاي 

رضاخان صفحات خود را پر مي كردند

سال افشاگري

داستان

2و3صفحـــــــههاي

از مرض و بيماري تيفوس درگذشت
گزارش ويژه

از پاندمي تيفوس تا ويروس كرونا 

ايران از ديرباز تاكنون پاندمي هاي مرگبار بسياري را به چشم 
ديده اســت؛ وبا، طاعون، تيفوس، كرونا و...  و جنگ نابرابر 
مردم فقيــر و قحطي زده اوايل دهه۱۳۲۰ بااين ســوغاتي 

كشورهاي خارجي.
همه چيز از اسفندماه۱۳۲۱ آغاز شــد. خيابان هاي تهران 
شلوغ و پُرهياهو بود و مردم تهران در تدارك سال  نو. ناگهان 
نبض بازار و شادي مردم ايســتاد، روزنامه ها خبر از پاندمي 
جديدي به نام تيفوس مي دادند كه از نوعي شپش و توسط 
اسرا و آوارگان لهستاني از روسيه براي ايران سوغات آمده 
بود؛ ســوغاتي كه جز رنج و درد و مرگ هزاران نفر، ارمغان 
ديگري نداشــت. ايران در اشــغال متفقين بود و مردم با 
كمبود آذوقه و اقالم الزم دســت و پنجه نــرم مي كردند. 
اسراي لهســتاني وارد ايران و در كمپ و پناهگاه نگهداري 
مي شدند چون البســه تميز و مناسبي نداشــتند با خود 
تيفوس را آوردند و در تهران و چند شهر ديگر شايع كردند. 
شدت مرض و كشندگي چنان بود كه كافه ها، رستوران ها، 
سينماها و مدارس به مدت كوتاهي تعطيل شدند و همه جا 
با حشــره كش ضدعفوني شد. كســي كه مبتال به تيفوس 
بود در بيمارســتان ها بستري مي شــد و لباس هايش را يا 
آتش مي زدند، يا ضدعفوني مي كردند يا افراد ســودجو به 
مبلغي ناچيز به مردم فقير تهران مي فروختند. 8 ماه بعد و 
در مهر۱۳۲۲ انجمن جلوگيري از بيماري تيفوس در تهران 
تشكيل شد. يكي از اهداف اين انجمن ريشه كن كردن اين 
بيماري و كمك به مبتاليان بود و بــه همين دليل انجمن 
يك حمام با ٤8 دوش در ميدان سنگلج تهران ساخت. خيل 
عظيمي از مبتاليان به تيفوس در آنجا استحمام می كردند. 
ضدعفوني كردن خانه و لباس هاي مبتاليان از ديگر اقدامات 
مهم اين انجمن بود. يكي از بزرگ ترين مشكالت دولت در 

اين زمان، كمبود تخت بيمارستاني و كمبود جا براي بستري 
بيماران بود، به طوري كه آنها در حياط بيمارستان در انتظار 

جا براي بستري مي ماندند.
علي اصغر اميراني، خبرنگار روزنامــه اطالعات، در روز ۲٤ 
فروردين ۱۳۲۲ گزارشي از بيمارستان گوهرشاد تهران براي 
روزنامه تهيه كرده و ماوقع را براي عموم مردم چنين شرح 
داده بود: »در بدو ورود به بيمارستان در صحن حياط، كنار 
حوض و در ميان باغچه يك عده افراد ژنده پوش ايســتاده، 
نشسته و يا خوابيده بودند. برخي از فرط تب به هذيان افتاده 
و بي اختيار ســر و تن خود را به زمين مي ماليدند. همانطور 
ساعت ها ميان شن ها كه براي آنها به منزله اتاق انتظار بود 
لميده بودند... داخل اتاق نسبتا بزرگي تختخواب هاي متعدد 
به موازات يكديگر گذاشته بودند. صداي ُخرُخر خواب پيرمرد 
ريش سفيدي، بچه دوساله همجوارش را بيدار كرد. كودك 
ناله اي سر داد و چشــمانش را باز كرد. در اين موقع ناگهان 
صداي ضجه اي از تخت ديگری بلند شد و گفت: »اين بچه 
از صبح تا به حال چيزي نخورده!«. معلوم شــد اين صداي 
مادري است كه با دو كودك خردسالش تيفوس گرفته و در 

آنجا بستري اند«.
امــان اهلل اردالن، وزير بهــداري وقت به دســتور مجلس 
شــوراي ملي براي ايرانيان يك ميليون ُدز واكسن تيفوس 
از آمريكا خريداري كرد كه متأســفانه در قاهره توقيف شد 
و تنها۳۰۰هزار ُدز به ايران رســيد. اين مقدار براي مداواي 
مبتاليان كافی نبود. او در آخرين روزهاي ســال۱۳۲۱، در 
مجلس شوراي ملي درباره مشكل تيفوس در كشور چنين 
گزارش داد: »يك ميليون واكســن تيفوس قباًل دســتور 
داده شده بود و اين واكســن ها به قاهره رسيده است. اخيراً 
اقداماتي شده اميدواريم زودتر وارد تهران بشود ولي تصديق 

خواهيد فرمود كه اين اقدامات كافي، براي آن منظور اساسي 
نيست. ما االن در بيمارستان شفا، نجات و رازي تقريبا ۳۰۰ 
تختخواب داريم كه بيمارهاي تيفــوس را مي پذيريم ولي 
آنچه مشهود اســت بيماري زيادتر از اين است و متأسفانه 
محلي براي نگهداري اينها نيست. بايد حقايق را گفت، عالوه 
بر اينكه بيمار زياد است و براي آنها جا نداريم، متأسفانه بعد 
از معالجه هم چون خوب مواظبت نمي شــوند، براي اينكه 
خوشبختانه تلفات كم است مطابق احصائيه اي كه داده اند 
از ۱۰۰ نفر ۹۵نفر خوب مي شوند ولي توجه بفرماييد بعد از 
معالجه براي اينكه بيمار زياد داريم مجبوريم آنها را مرخص 
كنيم ولي نتيجه نداشــتن جاي خوب و غذاي خوب باعث 
مي شود كه  همان بيمار خوب شده كه بايد در حالت نقاهت 
راحتي داشته باشد، ندارد مريض مي شــود«. باالخره اين 
بيماري كه باعث مرگ نزديك به ۲۰هزار تن از ايرانيان شد 
در سال۱۳۲٤ همراه با خروج متفقين از ايران رخت بربست. 
حاصل آن اما گورهايي بود كه روي ســنگ قبرهاي پير و 
جوان و كودك اين عبارت ديده مي شد: »از مرض و بيماري 
تيفوس درگذشت«. نمونه هايي از اين قبور در گورستان هاي 

قديمي تهران قابل رؤيت است.
77 ســال بعد تاريخ بار دگر براي ما تكرار شد، اين بار نه در 
عصر فقر و اشغال و قحطي، بلكه در روزگار وفور امكانات و 
ارتباطات و پول. كرونا، سوغاتي مرگبار ديگري براي ايران 
درست در شب هاي سال نو ۱۳۹۹ و زماني كه مردم ايران در 
هياهوي تدارك شادي و حركت به سوي آينده بودند، ناگهان 
نبض بازار و شادي مردم مثل 77سال قبل ايستاد و مردم از 
ترس اين بيماري كشنده و ناشناخته، در قرنطينه خانگي 
محبوس شدند. از تيفوس چهارساله تا كروناي بي انتها. اميد 

آنكه به زودي ما را تنها بگذارد.

معراج قنبري، الناز بايرام زاده

رهبري زنان براي حق رأي
صفيه فيروز از هنگ كنگ تا پاريس

زنان

اعتصاب اتوبوس رانی تهرانيك سال، يك خبر
رانندگان حمل و نقل عمومی تهران از پايين بودن كرايه ها عصبانی بودند

  احسان بهارم غفاري  ������������������������������������������������������������������

فروردين ماه سال۱۳۲۱، اتوبوس هاي پايتخت دست به اعتصاب زدند و 
مسبب در مضيقه قرار گرفتن مردم در روزهاي عيد شدند. در اين بين، 
اهالي اطراف تهران مانند ري و شــميرانات براي تردد، بيشتر از مردم 
پايتخت در سختي بودند، چون تنها وســيله اياب وذهاب آنها همين 
اتوبوس ها بود. آنها كه دست شــان به دهان شان مي رسيد، با درشكه، 
گاري و دوچرخه هاي اسبي آمدوشد مي كردند و سايرين پاي پياده. روز 
سيزده بدر كه فرا رسيد، باالخره مأموران با تالش زياد توانستند برخي 
از رانندگان را مجاب به كار كنند و اتوبوس آنها را از گاراژ بيرون بكشند 

اما رانندگان در يك اقدام خودجوش، كرايه خود را تغيير دادند و به جاي 
ده شــاهي، يك ريال از مردم مي گرفتند كه باز همين كرايه ناعادالنه، 
سبب نارضايتي مردم شد. شهرداري و شــهرباني در پي همين امر به 
ميدان آمده و از مردم خواستند كه اگر راننده اي از آنها طلب كرايه بيشتر 
كرد، مي توانند شكايت كنند. جريان اتوبوس هاي پايتخت، پيش تر هم 
تكرار شده بود و شهرداري، اليحه اي به هيات وزيران ارسال كرده بود 
كه عوارض اتوبوس ها به جاي بليت از بنزين برداشت شود و اين اليحه 
هم تصويب شده بود اما اتوبوس ها به اعتراضات و گرانفروشي خود ادامه 
دادند و رانندگان هر كار كه مي خواستند، مي كردند و اين وسط مردم 

گوشت قرباني شده بودند.

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

اگر بخواهيم براي جنبش »ســافرجت« يا »حق رأي زنان« در ايران شخصيتي همچون املين 
پنكهرســت )رهبر اين جنبش( پيدا كنيم، احتماال صفيه نمازي معــروف به صفيه فيروز كه در 
سال۱۳۲۱ همراه با فاطمه سياح »حزب زنان ايران« را پايه گذاري كرد، فرد مناسبي است. البته 
برخالف پنكهرست اطالعات زيادي از اين بانوي ايراني در دست نيست؛ تنها مي دانيم كه صفيه 
دختر محمدحسين نمازي از رجال متنفذ شيراز بود كه در سال۱۲8۵ در هنگ كنگ متولد شد. 
در ۳۶سالگي همراه فاطمه سياح حزب زنان ايران را بنيان نهاد كه عمده فعاليت آن درخصوص 
حق رأي بانوان بود. نخستين جلسه حزب در خانه صفيه برگزار شد كه حدود ٤۰زن در آن حضور 
داشتند و همگي شان اميدوار بودند روزي بتوانند در صف رأي بايستند و گام ديگري براي تساوي 
حقوق مردان و زنان بردارند. صفيه در سال۱۳۲۱ به نمايندگي از ايران به كنفرانس ژنو رفت و در 
سال۱۳۲۶ در كنگره دهلي شركت كرد و در سال۱۳۳۵ در اجتماع بين المللي زنان در نيويورك 
حضور يافت. او همسر محمدحسين فيروز بود و ۳فرزند به نام هاي اسكندر، نرسي و مريم داشت. 
صفيه فيروز 7 سال پس از همسرش، در سال۱۳۶۹، در پاريس درگذشت. او كه هم محل تولد و 

هم محل فوتش جايي جز ايران بود، براي اعتالي وطنش كوشش بسيار كرد.

سند شماره   1

سند شماره   3

سند شماره   2

ازتعقيب نازي ها تا تربيت نيروي پليس ايران 

مطبوعات خارجی

گزارش هاي نيويورك تايمز از ايران ۱۳۲۱را بخوانيد 

بازسازي نيروي پليس ايران 
روزنامه نيويورك تايمز در تاريخ ۲سپتامبر ۱۹٤۲ )۱۱شهريور ۱۳۲۱( در خبري با عنوان »شوارتسكوف در ايران 
نيروي پليس تشكيل مي دهد«، به اين مسئله اشاره كرد كه رئيس پليس سابق نيوجرسي براي محافظت از مناطق 

حياتي ايران عازم اين كشور مي شود.
به نوشته اين روزنامه، سرهنگ نورمن شوارتسكوف كه ۱۰سال قبل در مقام رئيس پليس نيوجرسي، پرونده ربوده 
شدن و قتل نوزاد»ليندبرك« را به سرانجام رسانده بود، ديروز وارد ايران شــد تا نيروهاي نظميه)پليس( ايران را 
بازسازي و دوباره سازماندهي كند. سرهنگ دوم فيليپ تي بون و سروان پرستون نيز شوارتسكوف را در اين ماموريت 
همراهي خواهند كرد. سرهنگ شوارتسكوف و همراهانش به درخواست دولت ايران به اين كشور آمده اند. سرهنگ 
شوارتسكوف كه قرار است پليس ايران را دوباره سازماندهي كند، يك نظامي ٤7ساله متولد »نيوارك«)در حومه 
شهر نيويورك( است. او در سال۱۹۱7 از آكادمي نظامي »وست پوينت« فارغ التحصيل شد و در جريان جنگ جهاني 
اول در فرانسه به عنوان سروان)افسر( توپخانه خدمت كرد. او در سال۱۹۲۱ از ارتش استعفا كرد و به عنوان نخستين 

رئيس پليس شهر نيوجرسي مشغول به كار شد. شوارتسكوف به مدت ۱۵سال رئيس پليس نيوجرسي بود.

 آرش نهاوندي  
دستگيري 3 مأمور نازي در ايران

روزنامه نيويورك تايمز در تاريــخ ۱۲ژوئيه ۱۹٤۲)۲۱تير ۱۳۲۱( 
خبر از دستگيري ۳مأمور نازي در ايران داد.

به نوشته اين روزنامه، در اقدامي به منظور پايان دادن به فعاليت هاي 
نيروهاي متحدين )آلمان، ژاپــن، ايتاليا( در ايران كه باعث مختل 
شدن همكاري هاي دولت اين كشور با سازمان جامعه ملل مي شود، 
نظميه ايران، ۳نفر از مأموران نازي در اين كشــور را دستگير كرد. 
يكي از اين مأموران خود را به شكل يك روستايي ايراني درآورده بود 

و در بازار شهرها به شايعه پراكني عليه بريتانيا مشغول بود.
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مرگ مي آيد و تدبيري نيست
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هستيدلبرگيرد/رهسويكشورديگر گيرد«
عقاببيشازآنكهشعريماندگاردرادبياتامروزباشد،نماد
گونهايازادبياتاستكههنوزبهسنتهايگذشتهوفادار
استواگرهمسوداينوگراييدرسرداشتهباشد،نوگراييرا

درچارچوبسنتهاجستوجوميكند�
عقابدرسال۱۳۲۱درمجلهمهرمنتشرميشود؛درستدر
زمانيكهشعرنودرآستانهشــكوفاييونوزايياست�۲-۳
سالقبلنيماغرابوققنوسرامنتشروحركتجديخود
رادرنوگراييآغازكردهاســت�پرويزناتلخانلري،يكياز
بستگاننزديكنيما،شعرعقابرامنتشرميكندتانوگرايانو

سنتگراياندوبارهدرمقابلهمصفآراييكنند�
»صبحگاهيز پيچارهكار/گشتبربادسبكسيرسوار/گله
كهآهنگچراداشتبهدشت/ناگه ازوحشتپرولولهگشت/
وآنشبانبيمزده،دلنگران/شدپيبرهنوزاد دوان/كبكدر

دامنخاريآويخت/مارپيچيدوبهسوراخگريخت«
جدالنيماوخانلريجدالشــعرســاختارمحوروشــعر
توصيفمحوراست؛جدالشعريكهقراراستمضمونصورت
شعرراتعيينكندوشعريكهدرقالبازپيشتعيينشدهخلق
ميشود�جدالياستميانادبياتمحافظهكارانهدانشگاهيو
ادبياتپيشرو�جدالشعرياستكهرسانهداردوبهرسميت
شناختهميشــودوشــعريكهاغلببهديدهترديدبدان
مينگرند�عقابخانلريمثلشــعرهايبهار،نمادياستاز
ادبياتيكهميخواهدهمچناندرچارچوبسنتبماندوغراب
وققنوسوسايرشعرهاينيماوپيرواناونمونههايپايانسنت

شعرفارسياست�
»آشيانداشتدرآندامندشــت/زاغكيزشتوبداندام
و پلشت/سنگهاازكفطفالنخورده/جانزصدگونهبال
دربرده/برسرشاخوراديدعقاب/زآسمانسويزمينشدبه
شتاب/گفتكهايديدهزمابسبيداد/باتوامروزمراكار افتاد/

مشكليدارماگربگشايي/بكنمآنچهتوميفرمايي«
شعرعقابگفتوگويعقابياستكهدراوجميخواهدزندگي
رابدرودگويدوزاغيكهعمريدرازوبيحاصلدارد�شهباز
آسمانهاكههنوزبالگشودناودردشتترسمياندازددر
جستوجويپاسخبهپرسشعمركوتاهخويشوعمردراززاغ

بهسراغپرندهجيفهخوارميرود�
»زاروافسردهچنينگفتعقاب/كهمراعمرحبابيستبر آب/
راستاستاينكهمراتيزپرست/ليكپرواززمانتيزتراست/
منواينشهپرواينشوكتو جاه/عمرمازچيستبدينحد
كوتاه؟/توبدينقامتوبالناســاز/بهچهفن يافتهايعمر

دراز؟«
گفتوگويپراطنابعقابوزاغآغازميشودودربيتهاي
بســيارادامهپيداميكندتازمانيكهپاسخدرگفتوگوها
بهدســتميآيدوزاغرازعمــرخــودرادركوتهنظريو

مردارخواريو���ميداندوعقابزاغراتركميگويد�
»ماازآنسالبسييافتهايم/كزبلنديرخبر تافتهايم/زاغ
راميلكنددلبهنشيب/عمربسيارشازآنگشته نصيب/
ديگراينخاصيتمرداراست/عمرمردارخورانبسياراست«
عقابنقطهآغازپرويزناتلخانلرياست�ارادتمندسابقنيما
كهيكيازنخســتينفارغالتحصيالندكتريزبانوادبيات
فارسياستودرسالهايبعدمنشأاتفاقهايبسيارميشود؛
ازپژوهشهايارجمنديچون»دستورزبانفارسي«و»تاريخ
زبانفارسي«وتصحيحديوانحافظوتجديدحياتعروض
فارسيبراســاسنظامآواييتازهتابنيانگذاردنانتشارات
دانشگاهتهرانوبنيادفرهنگايرانووزارتفرهنگومهمتر
ازهمهانتشارمجلهسخنكهمهمترينمجلهادبيايراندر
قرنچهاردهماست�امامجلهسخنهيچگاهنيماوبسياري
ازنوگرايانرابهرسميتنميشناسد�نيمانيزاغلبخانلري
يابهقولاوخانلرخانوناتلخــانراازطعنهوتعريضخود
بينصيبنميگذارد�خانلرينوگرايمتجددازفرنگبرگشته
وقتيبهشعرميرسد،سنتگراستوبهچارچوبهايسنت
شعرفارسيوفادار�اماريشهاختالفهاينيماوخانلريبهكجا
برميگردد؟تفاوتدونوعنگاهبهادبياتاستوجدالازليابدي
سنتوتجدد؟تفاوتشعريكهدرگذشتهماندهاستوشعري
كهميخواهدبرايامروزوآيندهباشــد؟تفاوتايشاندر
نسبتشعروقدرتوجايگاهاجتماعياست؟ياحتيريشه

اختالفهايشانبهمسائلشخصيوخانوادگيبرميگردد؟
مكتبخانلريآنقدرقدرتمنداستكهپذيرفتنشعرنودر
نظامدانشگاهيايرانتاسالهابهتعويقميافتدوهنوزهمبا
اماواگرهايبسيارهمراهاست�آنقدرقدرتمنداستكههنوز
همآناستادبزرگادبياتكهخودازشاعراننوپردازاست،
نيماراگاهمتأثرازخانلريميداندوعقابرايكيازدهشعر
بزرگمعاصربرميشمارد�قدرتووجاهتدانشگاهيواعتبار
اجتماعييكسويماجراستونوگراييازسرضرورتهاي
زمانهدرسويديگرايستادهاست�نيمايوشيجخيليزودتراز
پرويزناتلخانلريزندگيرابدرودميگويدواستياليخانلري
درادبياتدانشگاهيايرانتاســالهاادامهپيداميكند�اما
اكنونآياترديديوجودداردكهنيماپيروزجدالبودهاست؟

مردي كه خود را وقف علم كرد
محسن مقدم از نقاشي تا باستان شناسي 

4صفحــه

تجسمی

تئاتر مدرن در تماشاخانه هنر
مهدی امینی آغازگر اتفاقات تازه ای در نمایش ایرانی می شود

مهردادرهسپار   ابوالقاســم جنتي عطائي، روزنامه نگار، مترجم و نمایشنامه نویس كه از 
نخستین مورخان تاریخ نمایش در ایران است، در كتاب »بنیاد نمایش در ایران« كه نخستین بار 
به سال1333 منتشر شده و سپس در سال1356 تجدید چاپ مي شود، درباره آغاز دهه 20 
دیدگاه قابل تاملي دارد. او معتقد اســت كه آغاز دهه 20 را باید نقطه آغاز شكل گیري »تئاتر 
مدرن« در ایران بدانیم. او مهم ترین دلیل اجتماعي و سیاسي بروز تحول در تئاتر از سال1320 
را آغاز جنگ جهاني دوم مي داند كه در هنر نمایش انقالبي روي مي دهد، زیرا آنطور كه او در 
كتاب خود نوشته، »شور و هیجان نویسندگان كه در گذشته سرد و خاموش شده بود، دوباره 
حرارت و روشنایي گرفت« و این شور هیجان موجب آشنایي عموم مردم با هنر تئاتر شد. اما 
براي خواننده امروز به خوبي روشن است كه بروز جنگ جهاني دوم و پس از آن اشغال ایران 
نمي توانست دلیلي براي رشد نمایش و اقبال به هنر تئاتر باشد، اما در سال1333 امكان اشاره به 
این موضوع نبود كه با سقوط رضاشاه و سفر او به سوي تبعیدگاه، یك فضاي باز سیاسي به وجود 
آمد كه تأثیر مهمي بر رونق نمایش داشت. در سال1321 دو سالن تئاتر در تهران تاسیس شد، 
یكي »تماشاخانه هنر« در الله زار و یكي »تماشاخانه ُگَهر« - به همان معناي گوهر - در خیابان 
شاه آباد. این دو تئاتر كه در برخي منابع آنها را به اشــتباه یكي انگاشته اند، با سرمایه شركت 
سهامي هنر در سال1321 تاسیس شد. این شركت سهامي حلقه واسطه اي میان نسل قدیم 
تئاتر از هنرستان هنرپیشگي و نسلي جدیدي بود كه از سال1322 با تئاتر فرهنگ به مدیریت 
عبدالحسین نوشین آغاز به كار مي كردند. مهم ترین چهره این تئاتر مهدي امیني بود كه از او 
به عنوان مدیر و بنیانگذار تماشاخانه هنر یاد مي كنند. تماشاخانه هنر در خرداد1321 با اجراي 

نمایشنامه هایي از مهدي امیني آغاز به كار كرد.

انتشارات چهر؛ آغازگر نشر دانشگاهي 
راسته جدید كتابفروشان شكل گرفت 

نشر

ندازندي����������������������������������������������������������������������������������

زماني كه دكتر شــارل ابرلین فرانسوي نخستین دانشكده پزشكي با 
عنوان »دانشكده طب« را در انتهاي ساختمان كنوني دانشگاه تهران 

تاسیس كرد، نه خبري از كتاب هاي پزشكي بود و نه هنوز كسي 
به صورت جدي به این مهم اندیشــیده بود. استادان دانشگاه 

هنوز پزشكان فرانســوي بودند و دانشجویان اغلب از 
روي جــزوات مطالعه مي كردند. دیري نگذشــت 

كه جمعي از دانشــجویان بورسیه شده ایراني از 
فرانسه به وطن بازگشــتند كه یكي از آنها دكتر 

مصطفي حبیبي بود. در آن سوي دیوارهاي 
دانشگاه اما حسین فریور كه دانش آموخته 
زبان و ادبیات فارسي از دانشسراي عالي 
بود در سال3121 به همراه تني چند از 
دوســتانش چاپخانه »چهر« را تاسیس 
كرده بــود. او به واســطه كارش با افراد 

بسیاري حشرونشر داشت اما زماني 
كه با مصطفي حبیبي آشنا شد، 
مسیر حركتش به كلي تغییر 
كرد. دكتر حبیبي كه به خوبي 

خأل نبود منابع پزشكي فارسي را درك كرده بود، پیشنهاد داد تا تمام 
پزشكان پس از گرفتن مدرك از دانشگاه هاي داخلي و خارجي، براي 
كسب مقام استادي در دانشــگاه، یك كتاب تالیف كنند. خودش نیز 
فعاالنه در این كار مشاركت ورزید.  »جنین شناسي« نخستین كتاب او 
بود كه توسط چهر و با صرف زماني حدود 3سال در سال1324 
به بازار عرضه شــد. او دو كتاب بافت شناسي و آسیب شناسي 
را نیز نوشــت و كار چاپ و نشــر آنها را به انتشارات چهر 
ســپرد.هرچند كار چاپ كتب پزشكي سخت بود 
و زمان بــرـ  تا جایي كه گاهي براي انتشــار یك 
كتاب 400صفحه اي پزشكي 100روز زمان نیاز 
بودـ  اما فریور كه این كار را با عشــق و عالقه 
آغاز كرده بود، از پاي ننشســت و اینگونه 
بود كه »پدر نشــر دانشــگاهي« لقب 
گرفت. فروشگاه كتاب چهر نیز پس از 
چندبار تغییر مكان سرانجام به عنوان 
نخســتین كتابفروشــي در خیابان 
شــاه رضا )انقالب كنونــي( جاي 
گرفت تا عنــوان قدیمي ترین 
كتابفروشي خیابان انقالب را 

از آن خود كند.

تئاتر

 نثر و زبان مستوفي
 سالم و بي غل وغش است
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1321عبداهلل مستوفي اثر ســترگش »شرح زندگاني من« را منتشر 
كرد و زمانه با او یار نبود كه در همان زمان مهم ترین اثر ادبي تلقي شود. 
زمانه اي دیگر این كتاب خوانده شد و قدر دید. دوره دوره پهلوي بود و 
دوره اي كه زمینه براي اتصال به كورش را با پل زدن از دوره قاجار تمنا 
مي كرد. شرح زندگاني من از خانواده قجري مي آمد و خواه ناخواه در 
ضمن توصیف، مدح هرچه بود تكریم دوره رضاخاني نبود. نثر و زبان 
مستوفي ســالم و بي غل وغش اســت، رگه هاي طنز دارد، گزارشي و 

جزئي نگرست و از چشمه هاي ادبیات كهن سیراب شده و شیریني زبان 
فارسي را در خود دارد.جابه جاي كتاب و بنابر موضوعي كه مستوفي 
سراغش رفته است، هنر او در امتزاج كلمات و لغات موضوعي با شیوه 
بیانش به چشم مي خورد كه به رغم بلندي اثر از یكدستي و مالل متن به 
شكل چشمگیري مي كاهد. هنوز و همچنان شرح زندگاني من نمونه و 

الگویي براي نثر فارسي است.
»پدرم در تاالر از اعیان و رجالي كه به روضه مي آمدند پذیرایي مي كرد. 
بساط چاي براي این دسته در راهروي تاالر پهن و چند نفر پیشخدمت، 
مخصوص خدمت این اتاق بود. برادرم آقا میرزا رضا در قسمت خود از 

واردین و روضه خوان ها پذیرایي مي كرد و كارهاي عمومي روضه از قبیل 
تعیین موقع قلیان و چاي و تنظیم سایر كارها را اداره مي نمود. مادرم 
در قسمت خود گذشته از قلیان و چاي و قهوه، عدس و قهوه بوداده و 
شش رنگ قاووت در حقه هاي بلور كه در سیني هاي ورشو چیده بود، 
به مهمان هاي خود تقدیم مي كرد. عــدس بوداده را خانم ها براي این 
مي خوردند كه تصور مي كردند اشك چشــم را زیاد مي كند. قاووت 
هم كه مایه اش نخودچي و قند و مغز لیموي عماني و گشنیز یا قهوه یا 
دارچین یا رازیانه یا مغز بادام ساییده، چاشني آن مي شد، تنقلي بود كه 

خانم ها به جاي شیریني پذیرایي هاي معمولي، اختراع كرده بودند«.

شعر

سروان گلسرخي و ستوان خلیقي مأمور مي شوند امكانات فیلمسازي را براي ارتش فراهم سازند
 استوديو ارتش 

سينما 

سعيدمروتي������������������������������������������������������������������������������

با اشــغال ایران توســط متفقین، نمایش فیلم هاي خبري جنگي در 
سینماها گسترش مي یابد. قبل از شهریور 20 هم سینماهاي تهران 
فیلم هاي جنگي مستند- خبري و داســتاني اكران مي كردند.چند 
ســالي همه طرف هاي درگیر جنگ جهاني دوم، از آلماني ها گرفته تا 
روس ها و انگلیســي ها و آمریكایي ها این امكان را داشتند در كشوري 
كه اعالم بي طرفي در جنگ كرده فیلم هایشان را به نمایش درآوردند. از 
شهریور20، آلماني ها )كه رضا شاه متمایل به آنها بود( سینماهاي تهران 
را مثل جبهه هاي نبرد در روسیه از دست دادند. وقتي سنگفرش هاي 
تهران زیرپاي ســربازان متفقین درنوردیده شد، سینماها نمایشگر 

حماسه هاي روسي، انگلیسي و آمریكایي شدند. احتماال همین باعث 
شد ارتش ایران هم تصمیم به تاسیس استودیوي فیلمسازي بگیرد. 
سال1321 ایجاد واحد ســمعي و بصري ارتش در دســتور كار قرار 
مي گیرد. سروان گلسرخي و ستوان خلیقي ماموریت مي یابند امكانات 
الزم براي ایجاد استودیوي فیلمسازي ارتش را فراهم سازند.استودیو 
ارتش خیلي زود تشكیل مي شود ولي ارتشي كه یك سال قبل مقاومت 
چنداني برابر حمله متفقین نشان نداده و خیلي زود از هم پاشیده بود 
در ابتداي ســلطنت پهلوي دوم، خیلي امكان ثبت حماسه، به سبك 
فیلم هاي خبري جنگي متفقین را نداشت. پس واحد فیلمسازي ارتش 
بیشتر به تهیه رپورتاژهاي دولتي پرداخت و از سفرهاي شاه و ملكه فیلم 

گرفت و انتقال جنازه رضاشاه از قاهره به تهران را ثبت كرد.

فكاهی

شورش در نانوايي

كمبودناندرتهران،تهرانمصور،۱5آبان۱۳۲۱

شرواناميرزاده���������������������������������������

فوتبال جنگي
ورود متفقین در ایران، فوتبال را براي همیشه تغییر داد

ورزش

جوادنصرتي�����������������������������������������������������������������������������

در دوران رضاشــاه، فوتبال چیزي فراتر از ورزش بود. مردم با شور 
و عالقه فراوان به این ورزش نســبتاً جدید روي مي آوردند اما تنها 
دلیل رواج سریع آن، جذابیت هاي ذاتي این ورزش همه گیر نبود؛ 
حكومت كه سوداي تجدد در سر داشــت، فوتبال را ابزاري كارآمد 
براي متحول كردن جامعه مي دانست و از هیچ تالشي براي رواج آن 
فروگذار نبود. تازه بعد از تبعید رضاشاه بود كه صداهاي مخالف از 
گوشه و كنار شنیده مي شد. چند هفته بعد از خروج رضاشاه از ایران، 
آیت اهلل كاشاني در نامه اي به نخست وزیر وقت از اینكه دولت، زمین 
مسجد را به صورت بي شرمانه اي به زمین فوتبال اختصاص داده و 

كالس هاي ورزشي در آن برگزار مي كند به شدت انتقاد كرد. فوتبال، 
با رفتن رضاشاه از امري متجددانه به یك ورزش پرطرفدار تبدیل شد 
و همین تحول پایه هاي آن را در جامعه مستحكم تر كرد. بعد از ورود 
متفقین به ایران، تعداد زیادي از فوتبالیست هاي انگلیسي و اروپایي 
هم به ایران آمدند و در سال1321 تیم ملي ایران با تیم ارتش انگلیس 
كه چند بازیكن بسیار سرشناس داشت در امجدیه بازي كرد و براي 
نخستین بار در تاریخ ایران براي یك مسابقه فوتبال بلیت فروشي 
شد. حضور ورزشــكاران غربي در ایران، محكي براي ورزش كشور 
بود و استانداردهاي آن را باال برد. بعد از این مواجهه بود كه مقامات 
كشور به فكر سازماندهي تخصصي ورزش هاي مختلف افتادند و فكر 

تأسیس فدراسیون هاي ورزشي از همین دوره جان گرفت.

حافظروحاني���������������������������������������������������������������������������

محســن مقدم مرد علم بود؛ از یك خاندان سرشــناس قاجاري. 
12ساله بود كه براي تحصیل به فرانسه فرستاده شد. باستان شناسي 
خواند و به نقاشي عالقه مند شد. در ســال1293 و به واسطه آغاز 
جنگ اول جهاني به ایران برمي گردد و در این فاصله گویا چند سالي 
در مدرسه صنایع مستظرفه درس نقاشي مي گیرد. بعدتر كه به اروپا 
بازمي گردد به سراغ باستان شناسي مي رود و آموزش نقاشي را نیز 
در فرانسه ادامه مي دهد. بعد از این تقریباً تمامي زندگي ا ش صرف 
كار آكادمیك مي شود. نامش در میان بنیانگذاران دانشكده هنرهاي 
زیبا آمده است، یكي از نخستین استادان رشته باستان شناسي در 

دانشگاه تهران است. تا سال ها در دانشكده هنرهاي زیبا تدریس 
مي كند و پیش از مرگ، خانه و تمامي مجموعه بي نظیرش را وقف 
دانشــگاه تهران مي كند كه 20 و چند ســال بعد از مرگش به نام 
خودش تبدیل به موزه مي شود. پس احتماال هیچ كس به اندازه او 
این حق را نداشته كه طراح نشان دانشگاه تهران باشد. این نشان 
هنوز هم به عنوان نام واره )لوگو( دانشگاه تهران به كار مي رود. این 
نشان زماني طراحي مي شــود كه هنوز هیچ ایراني به طور رسمي 
در رشــته طراحي گرافیك تحصیل نكرده بود پس این وظیفه بر 
دوش مردي افتاد كه تقریبا تمامي زندگي ا ش را وقف دانشگاه كرده 
بود. محسن مقدم در سال1366 درگذشت، درحالي كه هنوز هم 

موقوفه هاي فراوا نش در اختیار دانشگاه تهران است.

كارتپستاليازچهارراهمخبرالدولهكهساختمان
سينماسهيال/ماياكدرآنپيداست/۱۳۲۱

مهدیامينی
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