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کتابهایدرسی
وزیر آموزش و پرورش در واکنش
به انتقادات گسترده افکار عمومی
به حذف دانش آموزان دختر
از جلد یکی از کتابهای درسی
دستور بررسی و اصالح را
صادر کرده است

«بازآفريني» اصطالحي نسبتا جديد در اقتصاد شهري است
بوكارهاي محلي براي نوسازي محله
و به فعاليت مشترك شهرداري و كس 
تحتشرايط و قرارداد خاص اطالق ميشود
پيگيري براي به سرانجام رسيدن ماليات بر ارزش افزوده و اصالح اليحه بسته
محرك اقتصادي ،ميتواند منابع مالي جديدي به شهر تزريق كند
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مأموريت بازارسازها براي نجاتبورس
احتمال صعود بازار سهام و پایان دوره نزول از هفته جاری با مصوبات آخرهفته
در نشست فوقالعاده شورایبورس،تقویت شد
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آيينههايي براي
همه ايرانيان

بيش از يــك قرن از نخســتين
روزي كه برادران لومير با دستگاه
سينماتوگراف خود به تصوير بر
پردهاي جادويي و سفيد جانبخشــيدند ،ميگذرد .جادويي
كه از شهر پاريس شروع شــد و حاال تمام كره خاكي و جامعه
بشري را تحتتأثير خود قرار داده ،هر فرد ،گروه و حكومتي با
جهانبيني خاص خود توانسته از اين ابزار قدرتمند بهعنوان
يك ابر رسانه اســتفاده نمايد .رســانهاي كه بدون ترديد در
ذهنيت بخشي و تغيير ديدگاه جامعه هدف خود بسيار مؤثرتر
از جنگهاي بزرگ تاريخ براي تســخير مرزها عمل كرده و
اذهان مردم را درحاليكه بهراحتي بر صندلي ســينما تكيه
زدهاند تسخير ميكند .اگر مهمترين دستاورد تمدن بشري IT
باشد قطعا زيباترين و دلنشينترين آن هنر سينما خواهد بود
كه امروز با استفاده همه جنبههاي ديگر هنر به سطح بااليي از
تأثيرگذاري رسيده است.
در سرزمين عزيزمان ايران همواره انسانهاي متعهدي وجود
داشته و دارند كه دغدغه استفاده صحيح و انساني از هنر هفتم
را داشتهاند .هنرمنداني چون علي حاتمي ،عباس كيارستمي،
بهرام بيضايي و ...كه سعي و اميدشــان تعالي انديشه جامعه
بوده و يا بزرگاني چون مالقليپور در ژانر سينماي دفاعمقدس
كه براي آگاهي نسل جوان و آيندهسازان ميهن اسالمي تالش
كردهاند ،جواناني كه جنگ را تجربه نكرده و از آن بيخبر بودند
و ميدانيم بيخبري از گذشته دور و نزديك و فراموش كردن
تجربههاي پيشــينيانمان ،جامعه را
ادامه در
صفحه آخر
دچار بيماري فراموشي ميسازد كه
همواره از چيزهايي عادي و قابل پيشبيني تعجب ميكند و
اين يعني تكرار تاريخ و بازماندن از رشد و ترقي.

حــذف دختــران از روي جلد
كتابهاي درسي ،واكنش مردم
به اين حذف و توجيهات سازمان
پژوهش و برنامهريزي آموزشي و واكنشهاي مردمي به آن،
اگرچه در ظاهر درباره تصوير روي جلد كتاب رياضي اســت،
اما در واقع نشانه بخشــي از شكافهاي اجتماعي است كه در
جامعه در جريان است .اما چرا كتابهاي درسي بستر بروز اين
تعارضها و شكافها شدهاست؟
تاليف و انتشار كتابهاي درسي در بسياري از كشورها بهويژه
كشورهاي پيشرفته ،متمركز و تككتابي نيست و حق و امكان
انتخاب كتابهاي درسي از ميان طيفهاي متنوعي از كتاب
براي دانشآموزان و مدارس وجود دارد .اين كتابها معموال
براساس ســرفصلهاي تعيينشده توســط مولفان و ناشران
مختلف منتشر و در معرض انتخاب آموزگاران و مدارس قرار
ميگيرند ،يا حتي گاهي آموزگاران ترجيح ميدهند به جاي
مراجعه به كتابهاي آموزشي از كتابهاي ادبي استفاده كنند.
در ايران اما وضعيت بهگونهاي ديگر اســت .وزارت آموزش و
پرورش در سازمان پژوهش و برنامهريزي درسي در تهران براي
همه كشور كتاب تاليف و منتشر ميكند ،يك كتاب براي هر
درس در يك مقطع براي همه دانشآموزان .چنين وضعيتي
از آغاز مبتني بر نوعي يكسانسازي و ناديده گرفتن تفاوتها
و تنوعها پيش ميرود.
از سوي ديگر ،نگاه آموزش و پرورش ،خانوادهها و حتي نخبگان
روشنفكري به كتابهاي درسي به مثابه
ادامه در
صفحه3
حامل ارزشها و ايدئولوژيهاست و اگر
دعوايي باال ميگيرد ،سر اين است كه كدام ارزش بايد منتقل
شود و كدام نبايد منتقل شود.
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اين متن ميتوانست با خسخس كلمات
ناشــي از ازدحام جمعيت و كالفگي از
دير برگزارشــدن يك جشنسينمايي
آغاز شود .با اشاره به اينكه يكبار ديگر
سينما بهانهاي شــده براي جمعكردن
گروهي از سينماگران و مديران به دور
هم تا يك آيين ســينمايي ديگر سر و
شــكل بگيرد و البته لبخندها و اشكها
براي عالقهمندان ســينما در رسانهها
ماندگار شــود .اما حاال ايــن متن بايد
بدينترتيب آغاز شود« :نخستين دوره
آيين تجليل از افتخارآفرينان سينماي
ايران در عرصــه بينالملل بدون حضور
اهالــي رســانه و مهمانان هميشــگي
برگزار شد».
در حوالي باغ موزه دفاعمقدس كه نشاني
است كوچك از ســالهاي عجيب اين
سرزمين ،سالهاي دفاع و البته جوشش
مردانگي و وطنپرستي و البته هنر .بعضي
هنرشان رشادت بود و بعضي سينما و حاال
انگار در دوران دفاعي ديگر به سر ميبريم.
دفاعي در برابر دشــمن ناپيدا اما قلدر و
اينگونه اســت كه يك جشن سينمايي
در ايزولهترين حالت ممكن شب گذشته
به همت دفتر جشنواره جهاني فيلم فجر
در پايتخت برگزار شد .مهماني با ماسك
يعني اينكه اوضاع خيلي خوب نيســت،
دور نشستن مهمانان از هم را هم بگذاريد
بهحســاب مراعات براي بازگشت حال
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گروهی از جوانان ،روباتی ساختهاند
که میتوانــد در مکانهایعمومی
شلوغ ،دمای بدن  ۸۵نفر را بهصورت
همزمان رصد کنــد و فاصله آنها را
گزارش دهد

محيطبانها و جنگلبانها تمايلي
به استفاده از جليقههاي سنگين و
بيكيفيت ضدگلوله ندارند

آیین تجلیل از افتخارآفرینان سینمای ایران در عرصه بینالملل به ميزباني باغهنر منطقه فرهنگي عباسآباد برگزار شد
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3كشور اروپايي در كنار كشورهاي
عضو سازمان شــانگهاي ،تالش
آمريكا براي بازگرداندن تحريمها
را مردود دانستند
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نفسبکشسینما

سينما
سرزمين بدونمرز

شرق و غرب
پشت برجام

عمليات ويژه نوپو براي دستگيري
قاتل مسلح در پايتخت

حدود  8ماه از ورود كرونا به زندگي مردم در سراســر جهان ميگذرد.
چشــم انداز نزديكي از نابودي اين مهمان ناخوانــده مرگبار ،با همه
جنجالهاي سياسي ،اقتصادي و اجتماعياش ،وجود ندارد .در روزنامه
همشهري بخشي ويژه اين موضوع راهاندازي شده كه محصولش يك
صفحه روزانه اســت .در اين صفحه از امروز روايتي متفاوت از مبارزه
با اين بيماري همهگيــر ميخوانيد .روايتي كه در كنــار رصد اخبار و
شناسايي اطالعات واقعي از ساختگي ،اميد است بتواند ما را در نبرد با
كرونا توانمندتر كند.

محمد جواد حقشناس؛ عضو شوراي شهر تهران
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كارگردانسينما
سناريويجنايت
نوشت

از امروز مطالب ويژه كرونا را در صفحه 12بخوانيد

ديدگاه

توگو با
سروه قادر خانزاده در گف 
همشهری از موافقتها و مخالفتها
بــا انتخابــش بهعنوان نخســتین
شهردارزن كردستان میگوید

17
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سالمت .با اينهمه اما سينما زنده است،
نفس ميكشــد مثل كارگردان محبوبي
كه يك لحظه ماســك را كنار ميكشد
تا هوا بخورد ،ماننــد بازيگري كه خنده
جذابش را يك لحظه از پشت ماسك به

رخ ميكشد.
ســينما زنده اســت و جــذاب مانند
موفقيتهاي شــيرين «قصرشيرين»
در جشنوارههاي شرقي ،شبيه به بازي
متعصبانه بازيگري كه «نويد» گذشتن

روزهاي سخت را ميدهد ،مانند شنيده
شدن صداي «خرد شدن همزمان بيست
استخوان» كه توجهات بســياري را به
سينماي ما جلب كرد.
ســينما آرام اما با وقــار ادامه ميدهد،

درست مثل اســتاد تمام بازيگرياش؛
عاليجناب نصيريان كــه با آرامش خود
توفان شدائد را پشت سر گذاشته است.
ســینما در «شــبی که ماه کامل شد»
به قلبهای ما رســوخ کرد و حتی اگر
روزهای نه چندان درخشان هم به بهانه
کرونا ،ایام را متغیــر کنند باز محبوب و
جذاب است.
هرچند روز سینما بی شــور و شلوغی
همیشگی برگزار شد اما یک گوشه دنج
و سبز تهران میزبان ســینماگران شد
تا ســینمای ایران در شهر خودش یک
جشن کوچک را به یادبود تجربه کند.
بهانه ســینما بود و مهمانــان از اهالی
سینما تا شهردار تهران و اعضاي شوراي
شهر ،وزیر ارشاد و مســئوالن سازمان
سینمایی ،همگی دیداری تازه کردند با
هم و سینما. ...
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تمرين تسخير ساحل و دريا

رزمايش ۳روزه ارتش با شليك موفق انواع موشكهاي ساحلي ،دريايي و پهپادي برگزار شد
رزمايش مشــترك بزرگ ذوالفقار99
دفاعي ارتش با گسترش شناورهاي سطحي و
زيرسطحي و يگانهاي پروازي نيروي
دريايي ،سامانههاي راداري و موشكي قرارگاه پدافند
هوايي خاتم االنبيا(ص) ،يگانهايي از نيروي زميني و
جنگندههاي نيروي هوايي در درياي عمان برگزار شد.
اين عمليات شليك موفق انواع موشكهاي ارتش به
سمت اهداف دريايي و هوايي را در پي داشت.
گســتره رزمايش ۲ميليون كيلومترمربع از شــرق
تنگه هرمز ،دريــاي عمان و شــمال اقيانوس هند تا
مدار 10درجه شمالي بود و در آن برخي از مهمترين
سامانههاي رزمي ازجمله موشكهاي كروز سطح به
سطح و ساحل به دريا ،اژدر ،موشكهاي هوا به سطح و
سطح به هوا و سامانههاي راكتانداز از روي شناورهاي
سطحي ،زيرسطحي ،يگانهاي پروازي و پهپاد مورد
آزمايش قرار گرفت .زيردريايي فاتح و پهپاد سيمرغ
براي نخستينبار در اين رزمايش حضور داشتند.
شليك موشكها

در روز دوم اين رزمايش كه جمعه برگزار شد ،موشك
قادر آزمايش شد .اين موشك از سايتهاي موشكي
ســاحل به درياي نيروي دريايي ارتش شليك شد و
شــناور هدف در فاصله بيش از 200كيلومتري را با
موفقيت مورد اصابت قرار داد .براساس گزارش پايگاه
اطالعرســاني ارتش ،همچنين يگانهاي شــناوري

نيروي دريايي ارتش با استفاده از موشك كروز «نصر»
اهداف ســطحي خود در دريا را منهــدم كردند .امير
دريادار دوم شهرام ايراني ،سخنگوي رزمايش مشترك
ذوالفقار 99ارتش با اعالم اين خبــر ،گفت :در ادامه
برگزاري مراحل اصلي رزمايــش ذوالفقار 99ارتش،
يگانهاي شــناور ســطحي نيروي دريايي ارتش با
اجراي آتش موشكي اهداف ســطحي خود در دريا را
مورد اصابت قرار دادنــد .در اين مرحله از رزمايش ناو
موشكانداز نجم با شليك موشك كروز «نصر» هدف
سطحي تعيينشده در دريا را با موفقيت مورد اصابت
و انهدام قرار داد.
رزمايش زيرسطح دريا نيز با شليك موفق اژدر دنبال
شــد .زيردريايي كالس غدير بــا موفقيت يك فروند
موشك كروز زيرسطح به سطح را عليه هدف شناوري
شليك كرد .براساس گزارش روابط عمومي ارتش ،امير
دريادار دوم شهرام ايراني ،سخنگوي رزمايش مشترك
ذوالفقار ۹۹ارتش با اعالم اين خبر گفت :اين موشك
زيرسطحي قابليت نصب روي هرنوع زيردريايي را دارد
و امروز اين موشك در مراحل توليد انبوه قرار گرفته
و همــه زيردرياييهاي ارتش به اين موشــك مجهز
خواهند شد.

اختصاص داشــت .در اين مرحلــه از رزمايش پهپاد
ســيمرغ با پرواز از پايگاه مبدأ و طي مسافت بيش از
هزار كيلومتر موفق به هدف قراردادن يك فروند شناور
سطحي در آبهاي دوردست با استفاده از بمبهاي
هوشمند و نقطهزن سديد شد .پهپاد رزمي سيمرغ با
برد بلند عملياتي و مداومت پروازي 24ساعت قابليت
اجراي عملياتهاي مختلفي ازجمله گشت ،شناسايي،
اجراي عمليــات رزمي و جنــگال دارد .پهپاد رزمي
كمان12-هم با پرواز بر فراز منطقه رزمايش مشترك
ذوالفقار 99ارتش جمهوري اسالمي ايران ،ماموريت از
پيش تعيينشده خود را با موفقيت انجام داد .اين پهپاد
كه نخســتين پهپاد رزمي ارتش جمهوري اسالمي
ايران است و توســط متخصصان نيروي هوايي ارتش
طراحي و توليد شده ،با پرواز بر فراز منطقه رزمايش
مشترك ذوالفقار 99ارتش جمهوري اسالمي ايران،
ماموريت از پيش تعيينشده خود شامل رصد و پايش
منطقه رزمايــش را با موفقيت انجــام داد .همچنين
در ادامه اين ســناريو از رزمايــش ،پهپادهاي ابابيل
نيروي هوايي ارتش با استفاده از بمبهاي هوشمند و
نقطهزن «قائم» موفق به انهدام اهداف خود در منطقه
رزمايش شدند.

پهپادهاي رزمي ارتش

تسخير ساحل

بخش مهم ديگري از رزمايش ارتش به اســتفاده از
پهپادهاي نيروي هوايي ارتــش و عملياتهاي آنها

عكس :خبرگزاري مهر

تكاوران و تفنگداران دريايي عمليات مشترك و پيچيده
آبي-خاكي را در ســواحل مكران اجرا كردند .در اين
عمليات هجومي و آفندي كه بهمنظور تصرف ســاحل
مورد نظر طراحي و اجرا شد ،تجهيزات شناوري و پروازي
نيروي دريايــي و نفربرهاي دوزيســت نيروي زميني
با پشــتيباني جنگنده بمبافكنهاي نيروي هوايي با
موفقيت مورد استفاده قرار گرفتند .در اين عمليات پس
از انجام بمباران هوايي توسط جنگنده بمبافكنهاي
نيروي هوايي و بمباران ســاحلي توسط ناوشكنها و
شناورهاي موشــكانداز و راكتانداز در حجم وسيع و
انهدام اهداف و نيروهاي متخاصم از هوا ،سطح و زيرسطح
توسط نيروهاي عمليات ويژه ،عمده قوا و تجهيزات نيز با
حمايت يگانهاي رزمي توسط ناوهاي نيروبر به ساحل
مورد نظر منتقل و عمليات هجومي و آفندي آبي -خاكي با
موفقيت انجام شد .همچنين پرنده متخاصم كه يك هدف
با ســرعت باال و در ارتفاع زياد در حال پرواز بود و قصد
ورود به منطقه عمومي رزمايش را داشت ،درحاليكه از
سطح مقطع راداري بســيار كمي برخوردار بود ،توسط
سامانههاي راداري تحت كنترل قرارگاه پدافند هوايي
خاتماالنبيا(ص) كشف و بهمنظور رهگيري و انهدام به
سامانه پدافندي بومي نيروي پدافند هوايي ارتش واگذار
شد كه با شليك موفق موشك سطح به هواي بهينهشده
شلمچه از اين سامانه ،سرنگون شد.
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شرق و غرب پشت برجام

3كشور اروپايي در كنار كشورهاي عضو سازمان شانگهاي تالش آمريكا براي بازگرداندن تحريمها را مردود دانستند
ظريف اين هفته عازم اروپا ميشود تا آخرين مذاكرات خود را قبل از موعد 20سپتامبر انجام دهد
كمتــر از 10روز مانــده به
برجام
فرارسيدن زمان اعالم شده از
طرف آمريكا براي بازگشت
تحريمهاي بينالمللي عليه ايران ،وزيران
خارجه 3كشــور اروپايي اعالم كردند كه
سازوكار آمريكاييها را قبول ندارند .ظريف
بهزودي قرار اســت به اروپا برود تا اروپا را
براي اقدامات عملــي عليه خرابكاريهاي
هستهاي آمريكا تحت فشار قرار دهد.
وزراي امور خارجه انگليس ،فرانسه و آلمان
بهعنوان 3كشــور عضو برجــام بهمنظور
بررسي و هماهنگسازي گامهاي مشترك
آتــي درباره برجــام در عمــارت تاريخي
ِچونينگ تشكيل جلســه دادند و «جوزپ
بورل» مسئول سياســت خارجي اتحاديه
اروپا نيز از طريق ارتبــاط ويدئويي به آنها
ملحق شــد .وزارت امور خارجه آلمان طي
پيامي در حســاب كاربري رسمي خود در
توييتر در اين رابطه اعالم كرد3« :كشــور
اروپايي بهاتفــاق يكديگر تــاش آمريكا
براي بازگرداندن تحريمها عليه ايران را رد
ميكنند و به حفظ توافق هستهاي متعهد
ميمانند ،اما از ايران نيز ميخواهند كه فورا
به اجراي كامل برجام بازگردد».
بهگزارش همشهري ،توافق هستهاي موسوم
به برجام كه در ســال 2015بيــن ايران و
كشورهاي موســوم به ( 5+1شامل 5عضو
دائم شوراي امنيت  +آلمان) منعقد شد ،از
اواسط سال 2018بهدليل اقدامات يكجانبه
آمريكا و بدعهدي طرفهــاي اروپايي در
وضعيت مبهمي قرار گرفته است؛ چون با
خروج آمريكا از برجام در ارديبهشت 97و
بازگشت تحريمهاي ايران ،توافق هستهاي
رو به افول نهاد و با اقدامات تازه آمريكا براي
فعال كردن مكانيسم ماشه عمال برجام در
معرض نابودي قرار گرفته است.
درپي خروج آمريــكا از برجام ،طرفهاي
اروپايي برجام وعــده دادند كــه با اتخاذ
اقداماتي ،پيامدهــاي منفي خروج آمريكا
از برجام را جبران خواهند كرد.
با تعلــل اروپا در جبران خســارات خروج
آمريكا از برجــام در نهايت شــورايعالي

امنيــت ملــي ايــران روز چهارشــنبه
18ارديبهشت 1398در بيانيهاي اعالم كرد
جمهوري اسالمي ايران در راستاي صيانت
از امنيت و منافع ملي و حقوق تصريحشده
خود مندرج در بندهــاي  26و  36برجام،
برخي اقدامات خــود ذيل برجام را متوقف
خواهد كــرد و در ادامه ايران طي 5مرحله
هر 2ماه يكبار بخشــي از تعهدات خود را
كاهش داد؛ تا اينكــه در آخرين مرحله در
ديماه پارسال اعالم كرد هيچ محدوديتي
در برنامه هستهاي براي خود قائل نيست.
دولت آمريكا از سال گذشته براي جلوگيري
از برچيده شدن تحريم تسليحاتي ايران كه
طبق قطعنامه 2231براي 27مهر امسال
برنامهريزي شده است ،تالش همهجانبهاي
را آغاز كرد كه در مرحله نخست طرح كاخ
سفيد براي تمديد تحريم تسليحاتي ايران
با مخالفت اكثر اعضاي شــوراي امنيت به
شكست انجاميد .آمريكاييها در مرحله دوم
سعي كردند با ادعاي عضويت در برجام از

مكانيسم موجود در قطعنامه 2231استفاده
كرده و در 30مرداد با ادعاي عدمپايبندي
ايران سازوكار موسوم به اسنپبك را فعال
كنند ،اما اين طرح هم در شــوراي امنيت
هواداري نداشت.
در آن زمان مايك پمپئو ،وزير امور خارجه
آمريكا با حضور در نيويورك شخصا نامهاي
را به نماينــده اندونزي در ســازمان ملل
متحد  -كه كشورش رئيس دورهاي شوراي
امنيت اســت  -تحويل داد و طي اين نامه
ضمن متهم كردن ايران به نقض برجام ،از
طرف دولت آمريكا رسما خواستار بازگشت
تحريمهاي بينالمللي عليه ايران شد.
پمپئو پس از مخالفت اعضاي شوراي امنيت
براي تمديد تحريم تسليحاتي ايران ،مدعي
شد كه اگر قطعنامهاي براي تمديد تحريم
تسليحاتي ايران ارائه شود ،آمريكا آن را وتو
ميكند و اگر چنين قطعنامهاي ارائه نشود
بهصورت خودكار در نيمهشب 20سپتامبر
يعنــي 30شــهريور تمامــی تحريمهاي

دليل غيبت ايران در اجالس شانگهاي

ايران از سالها قبل متقاضي عضويت دائم در سازمان همكاري اقتصادي شانگهاي بوده ،اما به داليل
مختلف ازجمله كارشكني تاجيكستان تاكنون پروسه تغيير عضويت ايران عملياتي نشده؛ اين در
حالي است كه طي رايزنيهاي اخير بين ايران و تاجيكستان روابط 2كشور از سردي سابق خارج
شده ،اما در اجالس شانگهاي در مسكو موضوع بررسي دائمي شدن عضويت ايران در دستور كار
عادي قرار نداشت و به همين دليل ايران از حضور در اجالس شانگهاي خودداري كرد .سازمان
همكاري شانگهاي در سال ۲۰۰۱توسط رهبران چين ،روسيه ،قزاقستان ،قرقيزستان ،تاجيكستان
و ازبكستان با هدف برقرار كردن موازنه در برابر نفوذ آمريكا و ناتو در منطقه ،پايهگذاري شد.

در حاشيه سياست

دغدغه آب و خصوصيسازي

يك هفته بعد از سفر رئيس مجلس به خوزستان ،رئيس قوه قضاييه
به چهارمحال و بختياري رفت
يك هفته بعد از ســفر محمدباقر
قضايي قاليباف ،رئيس مجلس به استان
خوزستان و پيگيري مسئله آب و
ساير مشكالت اين استان ،سيدابراهيم رئيسي،
رئيس قوه قضاييه هم در شانزدهمين سفر استاني
خود به همراه جمعي از مســئوالن قضايي عازم
استان چهارمحال و بختياري شد .سفري كه حل
و فصل مشــكالت مربوط به آب اســتان يكي از
موضوعات آن بود؛ همچنانكه به ســياق ساير
ســفرها انتقــاد از خصوصيســازيها و ابطال
واگذاريها هم يكي از بحثهاي مطرح شده در
اين سفر بود.
سخنراني در جمع روســاي واحدهاي قضايي و
مسئوالن سازمانهاي تابعه قوه قضاييه استان،
ديدار با كشــاورزان و دامداران استان ،برگزاري
جلسه شــوراي اداري اســتان ،بازديد سرزده از
روستاي «شيخ شــبان» و حضور در يك برنامه
تلويزيوني ازجمله برنامههاي سيدابراهيم رئيسي
در سفر يك روزه به استان چهارمحال و بختياري
بود .رئيسي با اشاره به عدمامكان حضورش ميان
مردم بهدليل شرايط كرونايي ،از مردم اين استان
عذرخواهي كرد.
درخواست رئيس قوه قضاييه از وزير نيرو

يكي از موضوعات مورد تأكيد رئيس قوه قضاييه
در سفر به اســتان چهارمحال و بختياري ،حل و
فصل مشكالت مربوط به آب استان بود .بهگزارش
ميزان ،ســيدابراهيم رئيســي در جلسه شوراي

بينالمللي عليه ايران بازخواهد گشت.
دونالد ترامپ ،رئيسجمهور آمريكا مدعي
اســت ايران منتظــر برگــزاري انتخابات
آمريكاست تا توافق كند .او بهتازگي براي
چندمين بار ادعا كــرده درصورت پيروزي
در انتخابات به سرعت با ايران توافق خواهد
كرد؛ اين در حالي است كه ديروز جو بايدن،
نامزد دمكراتها در انتخابات و رقيب ترامپ
گفت درصــورت پيــروزي در انتخابات به
برجام برميگردد.
چين و روســيه با رأي منفــي به قطعنامه
پيشــنهادي آمريكا بــا تمديــد تحريم
تســليحاتي ايران مخالفت كردهاند و روز
گذشته هم سرگئي الوروف ،وزير خارجه
روسيه در جريان برگزاري اجالس شانگهاي
كه ايران بهدليل تعلل در تبديل عضويتش از
ناظر به اصلي در آن شركت نكرده بود ،تأكيد
كرد اعضاي سازمان شانگهاي خواهان حفظ
برجام هستند.
عالوه بر چين و روسيه همپيمانان آمريكا
يعني 3كشــور اروپايي شــامل انگليس،
فرانســه و آلمان هم بارها اعــام كردهاند
آمريكا بهدليل خــروج از برجام عضو اين
توافق نيست و نميتواند از مكانيسم موجود
در اين توافق عليه ايران استفاده كند.
محمدجواد ظريف ،وزير خارجه ايران قرار
است در روزهاي پيش رو كه مقارن با زمان
اعالم شده از طرف پمپئوست در قالب تور
اروپايي به برخي كشورها ازجمله فرانسه،
آلمان ،ايتاليا و اسپانيا سفر كند تا اروپاييها
را متقاعد كنــد در مقابــل زورگوييهاي
آمريكا اقدام عملي انجام دهند .ظريف ،روز
پنجشنبه در توييتي نوشت :ايران به داليل
ديني و راهبردي  -كه وزني بهمراتب بيشتر
از صرف يك «توافق» دارد  -تسليحات اتمي
را مردود ميداند ،اما اگر تروئيكا  /اتحاديه
اروپا خواهان اجراي كامل تدابير اعتمادساز
و شفافيت مضاعفي هستند كه برجام فراهم
آورده اســت ،بايد همانطور كه خرابكاري
اياالت متحده در شــوراي امنيت سازمان
ملل متحد را رد كردند ،تروريسم اقتصادي
آمريكا را نيز رد كنند.

اداري استان با اشاره به مشكل آب در استانهاي
مختلف كشــور و تكاليف برنامههاي توسعه در
اين زمينه ،گفت :اگر قانــون برنامه درخصوص
آب به درستي اجرا ميشــد و همه دستگاهها
به تكاليف برنامــهاي خود عمــل ميكردنــد،
اكنون شاهد رنج و زحمت مردم نبوديم.
رئيسي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به
گزارشها و گاليههاي مردم و برخي مســئوالن
منطقه از مشكالت آبي استان ،خواستار تشكيل
فوري جلسه شورايعالي آب براي بررسي و حل
اين موضوع شد و گفت :وزير نيرو با تشكيل جلسه
شورايعالي آب ،مشكالت آبي استان چهارمحال
و بختياري را با حضور مديران عالي اين استان و
استانهاي همجوار و نمايندگان مردم در مجلس
بررسي و براي حل آن تصميمگيري كند .رئيس
قوه قضاييه گفت :مرجــع قانوني تصميمگيري
براي حل معضل آب استان چهارمحال و بختياري،
دولت و شــورايعالي آب اســت و وزير نيرو فورا ً
كارگروهي را براي شــنيدن نظرات مديران همه
بخشها تشــكيل دهد و ما هم اطالعاتي كه در
اين خصوص داريم به ايشــان منتقل ميكنيم
تا با نگاهــي عالمانه و عادالنــه در اين خصوص
تصميمگيري نمايد.
رئيسي همچنين از وزير نيرو خواست كه كارگروه
مشتركي را با مسئوالن وزارت نفت و نمايندگان
قوه قضاييه تشكيل دهد و با يك بررسي ميداني و
ظرف مدتي كوتاه ،موضوع آلودگي رودخانه اصلي
ميانكوه شهرستان اردل را بررسي كند تا هر چه

ايران شديدترين تحريم ها را دارد

مایک پنس ،معاون دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا روز جمعه در توییتی با انتشار ویدئویی از
یکی از سخنرانی های خود مدعی شد :در حالی
که دولت قبلی بستههای پول برای ایران ارسال
میکــرد ،رئیسجمهور ترامپ مــا را از توافق
هستهای خارج و شدیدترین تحریمها را علیه
بزرگترین حامی تروریسم اعمال کرد/.ايسنا
جاسبي :شكايت كرده ام

سريعتر دغدغه مردم در اين زمينه برطرف شود.
ابطال يك واگذاري ديگر

مشكالت اقتصادي ،اجتماعي و امنيتي ناشي از
واگذاري و خصوصيســازي بنگاههاي توليدي
يكي از مســائل و دغدغههاي مسئوالن قضايي
طيماهها و سالهاي گذشــته بوده كه در ديدار
رئيس قوه قضاييه با مردم و مســئوالن اســتان
چهارمحال و بختياري هم مورد توجه قرار گرفت.
در اين ديدار ،يكي از اعضاي شوراي شهر فارسان
با انتقاد از نحوه واگذاري كشتارگاه صنعتي شهر
جونقان به بخش خصوصي گفت :مجموعهاي كه
با هزينهكرد ميلياردها تومان از بودجه بيتالمال
در  ۹۰هكتار اراضي حاصلخيز تأســيس شده و
قرار بوده حدود  ۸۰۰جوان در آن مشغول بهكار
شوند ،با سرمايهاي  ۵۰۰ميليارد توماني به مبلغ
۱۶ميليارد تومان از سوي دولت فروخته و به يك
مجموعه زيانده تبديل شده است!
رئيســي در پاســخ به اين ســخنان از جديت و
قاطعيت دستگاه قضايي در پيگيري پروندههاي
ي سخن گفت و با اشاره
مربوط بهخصوصيســاز 

به نتايج حاصل از ايــن پيگيريها ،اعالم كرد كه
«قرارداد واگذاري كشــتارگاه فارسان به بخش
خصوصي در سازمان بازرسي كل كشور بررسي و
حكم ابطال آن صادر شده كه در مرحله تأييد قرار
دارد و انشاءاهلل به دولت برميگردد».
رئيس قوه قضاييه يكي از مهمترين مســائل در
واگذاري بنگاههاي اقتصادي و توليدي دولتي را
توانمندسازي بخش خصوصي عنوان كرد و گفت:
بايد بنگاهها به كساني واگذار شود كه صالحيت و
توان اداره آن را دارند تا ظرفيت توليد افزايش يابد،
اما اين موضوعات مورد توجه نبوده كه اميدواريم
ي در
با اصالح قانون و تغيير ساختار خصوصيساز 
كشور ،اين مشكالت برطرف شود.
طي هفتــه گذشــته ،خبــر ابطــال واگذاري
ماشينســازي تبريز و ســلب مالكيت از مالك
خصوصي آن در رســانهها منتشر شــد؛ اقدامي
كه بهنظر ميرســد به اين مــورد خاص محدود
نخواهد ماند و پيشبيني ميشــود كه تصميم
ابطال واگذاريها درباره شركت نيشكر هفت تپه،
پااليشگاه نفت كرمانشاه ،كشت و صنعت مغان،
هپكو و بسياري از شركتهاي ديگر اتخاذ شود.

عبداهلل جاســبی در گفت وگو بــا ايرنا درباره
ادعــای خروجش از کشــور و انتقــال مبلغ
هنگفت گفــت :تخریب در فضــای مجازی
برای خیلیها به موضوعی رایج تبدیل شــده
است .سال گذشــته که چنین مطلبی شایع
شد علت را جویا شدم برخیها گفتند در این
باره مصاحبه یا شــکایت کنم .رئیس ســابق
دانشگاه آزاد اسالمی افزود :به پیشنهاد رئیس
قوهقضايیه یکســال است شــکایت کرده ام
ولی از آن نتیجه ای نگرفتم و شــاهد هستم
این مطالب بار دیگر منتشــر میشود .حداقل
از قوهقضايیــه ،نیروی انتظامــی و پلیس فتا
انتظار دارم با منتشرکنندگان مجدد این شایعه
برخورد قانونی کنند .جاســبی یادآور شد :از
ابتدای پیروزی انقالب با این تخریبها آشــنا
هســتم و از همان ابتدا شخصیتهای بزرگی
چون شهیدان بهشــتی و مطهری را تخریب
میکردند .فکر میکنم بهتریــن هدیه برای
شخصیتی چون بهشتی ،شهادت بود .علتش
این بود که بیشترین تخریب را علیه او کردند و
این شهادت باعث شد همه این تخریبها دود
شود و به هوا برود و او به قهرمان تبدیل شود.

ايران ادعاي مايكروسافت
را رد كرد
ادعاي مايكروسافت مبني بر تالش هكرهاي مرتبط
با روسيه ،چين و ايران براي تأثيرگذاري بر انتخابات
آمريكا با واكنش سخنگوي وزارت امور خارجه ايران
مواجه شد .ســعيد خطيبزاده در مصاحبه با شبكه
تلويزيوني  CNNدر تكذيب ايــن ادعا گفت :اياالت
متحده كه دههها در انتخابات كشورهاي ديگر ازجمله
ايران دخالت كــرده ،با كودتا دولــت منتخب مردم
ايران دكتر مصدق را ســرنگون كــرده و كارزار فعال
ضداطالعاتي عليه ديگر كشــورها را رهبري ميكند،
در مقامي نيست كه چنين ادعاي مضحكي بكند .وي
تأكيد كرد :همانگونه كه بارهــا گفتهايم براي تهران،
اهميتي ندارد چه شــخصي در كاخ ســفيد رياست
ميكند .آنچه مهم است پايبندي واشنگتن به حقوق،
قواعد و نرمهاي بينالمللي و دست برداشتن از دخالت
در كشورهاي ديگر و عمل به تعهدات خود است.

سردار قاآني در حرم حضرت زينب

س

عكس
خبر

بهتازگی تصویری توسط یکی از فعاالن فضای مجازی منتشر شده و ادعا میشود که سردار اسماعیل قاآنی،
فرمانده فعلی نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،بامداد روزگذشته به زیارت حرم مطهر حضرت
زینب(س) در سوریه مشرف شدهاند .به گزارش خبرآنالين ،این تصویر سردار قاآنی را در حال نماز خواندن
در حرم حضرت زینب(س) که خالی از زائر به دلیل شیوع ویروس کروناست ،نشان میدهد.
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همشهري درباره نحوه ايجاد راههاي جديد درآمدي شهرداري تهران
با متخصصان گفتوگو كرد

زرد قناري
ريحانه وحيديان

شهروند دوچرخهسوار

ك و دستكش
الزام استفاده از ماس 
در سرويس مدارس
مديرعامل اتحاديه تاكسيرانيهاي كشــور درباره ضمانت اجرايي
رعايت دستورالعملهاي بهداشتي توسط رانندگان سرويس مدارس
توضيح داد .مرتضي ضامني در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان،
با اشــاره به ضمانت اجرايي رعايت دســتورالعملهاي بهداشتي
توسط رانندگان سرويس مدارس ،اظهار كرد :در حوزه حملونقل
عمومي ،وزارت بهداشت دستورالعملهايي را ابالغ كرده است كه اين
ابالغيهها در حوزه سرويس مدارس هم رعايت خواهند شد ،ما در اين
زمينه كامال تابع مصوبات ستاد ملي كرونا و وزارت بهداشت هستيم
تا بتوانيم با رعايت كامل موارد بهداشتي ،مانع از شيوع ويروس كرونا
در اين بخش شــويم .ضامني افزود :مواردي كه بايد رعايت شود از
طريق شهرداريها به رانندگان اعالم شده و در ادامه با ارائه روشهاي
آموزشي و پيامكي به رانندگان تأكيد خواهد شد .مديرعامل اتحاديه
تاكسيرانيهاي كشور با بيان اينكه اســتفاده از ماسك ،دستكش
و ضدعفوني مســتمر خودرو از الزاماتي اســت كه حتما بايد انجام
شود ،تصريح كرد :دانشآموزان نيز در طول سفر موظف به استفاده
از ماســك هســتند .همچنين غربالگري بهصورت مرتب در حوزه
حملونقل عمومي در حال انجام اســت و درصورتي كه رانندهاي
عالئمي داشته باشد بايد تست بدهد و درصورت مثبت شدن تا زمان
رفع كامل بيماري و اعالم پزشك ،اجازه فعاليت نخواهد داشت.

آيينههايي براي همه ايرانيان
تقريبا بهطــور پيشفرض همه
ادامه از
صفحه اول گروهها و نهادها پذيرفتهاند كه
كتاب درسي چنين كاربرد و كاركردي دارد و شكي
در تأثيرگذاري آن ندارند .چنين نگاهي حجم بزرگي
از مطالبات را پيش روي مولفان كتابهاي درسي
ميگذارد و هر گروه يا نهاد انتظار دارد كه ارزشهاي
مطلوبشان به كتابهاي درسي راه پيدا كند.
همين نگاه ،كتابهاي درسي را به بستر تنشهاي
سياســي تبديل ميكند و رقابت بر ســر اينكه چه
چهرهاي با چه نگاهي رياست ســازمان مربوطه را
در اختيار داشته باشد ،باال ميگيرد و گاهي انتخاب
رياست اين سازمان از دست وزير آموزش و پرورش
هم در ميرود و فشــار گروهها و جناحهاي سياسي
تعيينكننده ميشــود و كســاني بر ايــن صندلي
مينشينند كه با انتخاب مردم نيز فاصله دارند.
من نميدانم پشــت پرده حذف تصويــر دختران
از كتاب درســي چيســت ،اما نتيجه روشن است؛
تالشي آگاهانه براي حذف تصويرهايي كه دختران
و پسران كنار هم در فضاي عمومي حضور دارند .در
يك كتاب ،دختران حذف شدهاند كه با واكنشهاي
بسيار روبهرو شد و در كتابي ديگر پسران ،اما معناي
هر دو يكي اســت ،متوليان ،بودن زنان و مردان را
در كنار هم در جامعه بــر نميتابند و احتماال گمان
ميكنند ،اين كار از دوران كودكي خراب شده است

مجيد جباري

خبرنگار

هرچقدر كســب و كار يك
گزارش محله پــر بركتتر باشــد،
فضاهاي آن محله هم براي
زندگــي مناســبتر هســتند.انگار در
محلههايي كه زندگي جريان دارد،كسب
و كار هم رونق بيشتري دارد.پس هرچقدر
فضا براي كار و بار فراهم شود ،هم امكانات
بيشتري براي شهروندان فراهم ميآيد و
هم منابع مالي مناسبي راهي خزانه شهر
ميشــود؛ منابعي كه مي تواند دوباره به
چرخه اداره و توســعه محله ها برگردد.
تهران اما اين روزها بهلحاظ مالي مشكالت
زيادي دارد و دخل و خرج اين شهر با هم
همخوانــي نــدارد .هزينــه بخشــي از
درآمدهاي شــهر براي مقابله با كرونا در
كنار وضعيت نابســامان اقتصاد ،دســت
بهدســت هم داده و درآمدهــاي 4ماهه
امسال را به نسبت سال گذشته33 ،درصد

كاهش داده اســت .اين موضوع در كنار
محقق نشــدن 42درصد بودجه مصوب
شورا در مدت مذكور ،زنگ خطر را براي
اداره شهر در ماههاي آتي به صدا درآورده
است.به همينخاطر مديريت شهري بايد
راهكاري بينديشــد و با ايجاد فضاهاي
مناسب كسبوكار ،محيطهاي تفريحي و
گردشگري از دل خودشــان براي شهر و
بهبود كيفيــت خدمات به شــهروندان
درآمدزايــي كند.چنيــن فضاهايي هم
رضايت مردم را بهدنبال دارد و هم تزريق
منابع مالي ناشــي از عــوارض آن ،چرخ
اقتصاد شــهر را به حركت درميآورد .در
اين ميان ،رونق كسبوكارهاي محلهاي
نيازمند توجه به فرهنگ و نيازمنديهاي
جامعه ايراني است .یعنی اگر به موضوعات
دقيــق پرداخته شــود ،ســرانجام هم
اشــتغا لزايي صــورت ميگيــرد و
كسبوكارهاي جديدي شكل ميگيرد و
هم درآمدهاي پايدار به شكل غيرمستقيم
به مديريت شهري ميرسد؛ درآمدهايي

تالش براي حفظ داراييها و تدبير در پيشبرد پروژه ها

مكث

خبر

پيگيري براي به سرانجام رسيدن ماليات بر ارزش افزوده و
اصالح اليحه بسته محرك اقتصادي ،ميتواند منابع مالي
جديدي به شهر تهران تزريق كند

محمود ميرلوحي ،عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران
بحران كرونا تقريبا همه دنيا را تحتتأثير خود قرار داده و درآمد ،اشتغال،
گردشــگري و همه اين بخشها درگير شدهاند .شايد بيشترين آسيب را
بحث گردشگري ،شركتهاي هواپيمايي ،هتلها و ...ديده است.گرچه سهم
گردشگري در تهران از جهتهاي مختلف مانند تحريم ،متأسفانه خيلي كم
است .معموال حدود 20درصد درآمدهاي سال در اسفندماه و 40درصد كل
درآمدهاي سال در فصل آخر زمستان است .اما بحران كرونا در اسفندماه
شروع شد ،ادامه پيدا كرد و امسال هم اين مشكالت وجود دارد .همكاري
شوراي شهر و شهرداري از همان ابتداي سال و در تعطيالت عيد نوروز شكل
گرفت و در همان هفته نخست ،كميسيون برنامه و بودجه ،جلسات مجازي
متعددي را برگزار كرد و نسبت به ادامه چنين روندي هشدار داد .آن موقع
مشخص نبود كه كرونا تا چه زماني ادامه دارد ،اما گفتيم كه اگر وضع به همين
منوال باشد ،چه بايد كرد .نشستهاي مشترك ما با بخشهاي اقتصادي
شهرداري تهران برگزار شــد كه هم بهصورت طرح و هم بهصورت اليحه
بحثهاي متناسب با شرايط موجود تنظيم ،تدوين و در نهايت تصويب شد.
از يك منظر وقتي ميشــنويم كه در 4ماه نخست سال58 ،درصد منابع
تامين شــده ،پس ميگوييم آن 42درصد كجاست و حق داريم پيگيري
كنيم .از يك منظر نيز جاي خوشــحالي است كه بودجه امسال نسبت به
سال گذشته (اگر قبل از متمم حساب كنيم) بيشــتر از 1.5برابر شده و
اگر با متمم حساب كنيم30 ،درصد رشد كرده است كه خو ِد اين هم نشان
ميدهد كه چون شورا و شهرداري به موقع به فكر راهحل افتادند ،توانستيم
تا حدي از مرحله بحراني عبور كنيم .درست است كه 42درصد در تحقق

خانه آيتاهلل طالقاني
خانهموزه ميشود
پنجشنبهاي كه گذشت را ميتوان روزي با عنوان
آئین
تصميمگيري درباره خانهموزه شدن محل سكونت
شخصيتهاي برجســته فرهنگي ،علمي و ديني
كشور در تهران دانست؛ از موزه شدن خانه آيتاهلل طالقاني گرفته
تا تبديل خانه پروفسور حسابي به مركز نوآوري شهري.
به گزارش همشهري19 ،شهريورماه ،سالگرد درگذشت آيتاهلل
محمود طالقاني ،روحاني نوانديش ديني ،فعال سياسي و اجتماعي
اســت و به همينخاطر امسال مراســمي با رعايت پروتكلهاي

و با اصالح منبع انتقال ارزش در دوره كودكي ،يعني
كتاب درسي ،آب رفته را بايد به جوي بازگرداند.
در اين ماجرا دو خطاي بزرگ رخ داده اســت .اول
اينكه كتابهاي درسي كه با پول همه مردم تاليف و
توزيع ميشوند و همه ناگزيرند از آن استفاده كنند،
تبديل به عرضه ارزشهاي گروه بســيار كوچكي از
مردم شده است .جز گروههاي كوچكي از بازيگران
عرصه سياست در ايران سالهاست كه حضور زنان
در عرصههاي عمومي در ايران پذيرفته شده است
و بسياري از زنان در بخشهاي دولتي و غيردولتي
مشغول به فعاليت هستند.
خطاي مهمتر در تصور متوليــان ،تأثير كتابهاي
درســي بر تغيير ارزشهاي مردم اســت .در هيچ
دورهاي كتاب درسي يگانه منبع ساخت و پرداخت
ارزشهــاي جامعه نبوده اســت و اگــر چنين بود
اكنون بايد همين گروههاي اقليت از جامعه رضايت
داشتند.
البته كه ايــن كارها تأثيرگذار اســت ،اما تأثيرش
در فاصلــه گرفتــن از مــردم و بيشــتر شــدن
شــكافهاي اجتماعي است .شــما فرض كنيد به
جاي ســرويسهاي اطالعاتي يكي از كشــورهاي
دشــمن بوديد .با چه بودجهاي ميتوانستيد چنين
هجوم حسابشدهاي را ســازماندهي كنيد؟ با چه
هزينهاي ميتوانستيد چنين به شكاف بين بخشي
از حاكميت و مردم دامن بزنيد و بــا چه هزينهاي
ميتوانســتيد چنين تصويري از ايــران در جهان
منتشر كنيد؟

باب همايون عكس :همشهري /اميررستمي

كه ميتواند نيازهاي ضروري اين روزها را
رفع كنــد .متخصصــان در گفتوگو با
همشهري به نكات اساسي اين هدف اشاره
كردهاند كه ميتوانيــد در صفحه 7آن را
بخوانيد .جدا از اين ،اگر مسئله ماليات بر
ارزش افــزوده بــا همــكاري همــه
شهرداريهاي كشور در مجلس به نتيجه
برسد ،درآمدهاي پايدار ديگري را نصيب
شهرها ميكند.
داروي شفابخش شهرها

با اينكــه ماحصل همراهــي و همكاري
شورا و شــهرداري درماه نخست سال،
تصويب بســته محرك اقتصــادي براي
جبران كاهش درآمدها بود ،اما شــرايط
اينروزهاي كشــور و همچنين پرداخت

نشــدن كمك دولــت به شــهرداري از
صندوق ذخيــره ارزي ،بســته محرك
اقتصادي را كم اثر كــرد تا جايي كه اين
محرك هم نتوانست آنطور كه بايد به مدد
درآمدهاي شهر بيايد و كمبود منابع مالي
را جبران كند .بــه همينخاطر مديران
شهري براي برون رفت از شرايط حاضر
به تكاپــو افتادهاند و راههــاي جديدي
را بــراي تامين هزينههاي شــهر دنبال
ميكنند .آنطور كه اعضاي شوراي شهر
ميگويند؛ بازنگري و اصالح اليحه بسته
محرك اقتصادي يكــي از ضرورتهايي
است كه ميتواند شــهر را از اين شرايط
نجات دهد .ماليات بــر ارزش افزوده هم
كه ميتوانست تا حد زيادي درآمدهاي
پايدار شــهر را بهبود ببخشد ،سرنوشت

بودجه 99عقب هستيم و بخشي از فعاليتهاي ما
هنوز متوقف است ،اما آقاي امامي (معاون مالي
و اقتصادي شهرداري تهران) قول داده تا پايان
شهريورماه ،بخش غيرنقدي بودجه محقق شود.
اگر چنين شــود ،ميتوان خوشبين بود كه اين
تدابير نتيجه داده است .وقتي بدانيم كه با اين تدابير و با وجود كرونا ،در
سياستهاي شوراي پنجم تغييري ايجاد نشد و مديريت شهري دوره پنجم
مجبور نشد برخالف سياستها و برنامههايش به شهرفروشي رو بياورد،
جاي خوشحالي دارد .بهبيان ديگر ،اينكه به گذشته برنگشتهايم كه بگوييم
باغات را دوباره قلع و قمع كنيم ،دوباره مجبور هستيم كه شهرفروشي كنيم،
مجبوريم دارايي شهرداري را به هر نحو و شكلي واگذار كنيم به اين معناست
كه ما از آن استانداردها ،اصول و ضوابط عبور نكردهايم .راهحلهايي كه
ارائه دادهايم در چارچوب طرح تفصيلــي و با رعايت نظم و انضباط مالي،
حفظ داراييهاست .بهطور مثال ،اگر شما ميبينيد غبار از روي پروژههاي
مشاركتي كه از سال 90دچار مشكل شده و منابع بالتكليف شهرداري كه
در معرض ريسك و خطر قرار گرفته بود برداشته شده است ،به اين معني
است كه اينها ميتواند به مدار برگردد و به دارايي و درآمد تبديل شود .در
نهايت اميدوار هستم كه حوزه اقتصادي و مالي ما هم در سازمان امالك،
هم در سازمان سرمايهگذاري و هم مناطق به نتيجه مطلوبي برسد .در واقع
رويكرد شهرداري و شوراي شهر اين است كه نميخواهد شهرفروشي اتفاق
بيفتد ،چرا كه در شهري مثل تهران با ظرفيت علمي ،مسئوالنه و ...ميتوان
به منابع پايدار توجه شود تا پايتخت در شرايط سخت روي پاي خود بايستد.

بهداشتي به مناسبت چهل و يكمين ســالگرد درگذشت ايشان
برگزار شد.
يكي از اين مراسم به همت كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي
شهر تهران و با همكاري شهرداري منطقه ،۱۲سازمان فرهنگي
و هنري شهرداري تهران و انجمن تهرانشناسي برپا شد؛ آييني
كه با پنجمين برنامه از سلســله برنامههاي رويدادمحور انجمن
تهرانشناسي همزمان شد و گره خورد.
در اين مراسم محمدجواد حقشناس ،رئيس كميسيون فرهنگي و
اجتماعي شوراي اسالمي شهر تهران با بيان اينكه آيتاهلل طالقاني
متعلق به يك خانواده ،يك روستا يا يك شهر نبوده و همه ايران
و آزادگان جهان بهوجودشان افتخار ميكردند ،گفت« :هرجا نام
آزادي و آزادگي برقرار است قطعا نام طالقاني بزرگ در صدر اين
فهرست قرار ميگيرد.

تا وقتي نظام تدوين و تاليف كتابهاي درســي در
ايران متمركز و تككتابي باشد ،كماكان كتابهاي
درسي بســتر چنين تنشها و چالشهايي خواهد
بود و بهتر است كه آموزش و پرورش به سوي تنوع
كتابهاي درسي حركت كند ،تا كتابهاي درسي
را از تبديل شــدن به اوراق تبليغاتي و عرصه نفوذ
گروهها نجات بدهد.
با اين حال ،با توجــه به نگاه غالب بــه تأثير كتاب
درسي ،بعيد اســت كه چنين تحولي در آيندهاي
نزديــك رخ دهد ،امــا آيا در وضعيــت كنوني هم
ميتوان كاري از پيش برد؟
نخستين كار ،مراقبت از تبديل شدن كتاب درسي
به ورقههاي تبليغاتي گروههاي سياسي و اعتقادي
اســت كه به شــكافهاي بيشــتر اجتماعي دامن
ميزند .طبيعي اســت كه وقتي كتابي قرار است،
در سراسر ايران تدريس شود ،بايد با نگاهي فراگير
و مشاركتي و دمكراتيكتر تدوين شود و ارزشهاي
همهشــمولتري در آن ارائــه شــود ،ارزشهاي
راستيني كه اكثريت مردم ايران را نمايندگي كند
و عشــق و عالقه به اين آب و خاك را در جان آنان
بپروراند .كسي احســاس نكند از اين دايره حذف
شده اســت و جايش در اينجا نيست .در كتابهاي
درســي بايد افقهاي بزرگتر و چشــماندازهاي
بلندتري مدنظر باشــد و بچهها را براي زيستن در
ايراني دوستداشتني و در كنار هم و براي سربلندي
و آباداني ايران آمــاده كند و به بيانــي خالصهتر،
آيينههايي براي همه ايرانيان باشد.

مبهمي پيدا كرد .با اين حال كارشناسان
و مديران شــهري هنوز هم اين اليحه را
داروي شفابخش كاهش درآمدهاي شهر
ميدانند .ماليات بر ارزش افزوده كه اين
بار در قالب يك طرح در كميسيونهاي
اقتصادي و شــوراهاي مجلس شــوراي
اسالمي در حال بررسي است ،درصورتي
ميتواند بــه كمك شــهرها بيايد كه به
فوريت در خانه ملت بررسي و به سرانجام
برسد.موضوعي كه معاون مالي و اقتصاد
شهري شهرداري تهران هم بر آن تأكيد
دارد و بر اين باور اســت كــه ماليات بر
ارزش افزوده بهويژه در شــرايط فعلي،
منبع درآمد پايداري براي شــهرداريها
بهحساب ميآيد.
عبدالحميد امامي كه رياست كميسيون

2گام براي جبران كاهش درآمدهاي شهر

مكث

بنا به عادت هميشگي كه با اشتياق لوازم و
تجهيزات يك مهارت جديد را ميخريدم
تا شروع به يادگيري كنم ،ولي بعد از مدتي
رهایش ميكردم ،تصميم گرفتم بعد از يادگيري دوچرخهسواري اقدام
به خريد دوچرخه نكنم .بهواسطه زندگي در مركز شهر به ايستگاههاي
دوچرخه اشــتراكي متعددي دسترسي داشتم .با ساخت يكحساب
كاربري در بيدود و خريد كاله ايمني و يک جفت دســتكش بهطور
رسمي دوچرخهسواري را شروع كردم .اعتماد به نفسم زياد شده بود،
ولي هنوز به اندازهاي نبود كه در شلوغي خيابانها ركاب بزنم .جمعه
صبحها كه تقريبا شــهر خوابآلود و خلوت بود ،ســراغ نزديكترين
ايستگاه دوچرخه ميرفتم و با كلي وسواس دوچرخهاي كه ترمز ،زين
و زنگ سالمي داشت را انتخاب ميكردم و ترسان و لرزان در پيادهروها
ركاب ميزدم .حاال تكتــك عابران پياده و موتوريهــا ،موانع ورود
موتورســيكلت به پيادهرو ،جويهاي آب و ...موانع متحرك و ثابتي
بودند كه براي عبور از هر كدام اســترس شديدي ميگرفتم ،اما ذوق
ركاب زدن باعث ميشد كه ادامه بدهم .تصميم گرفتم مقصد جذابي
را در پايان مسير سرپاييني از سيدخندان تا خيابان انقالب تعريف كنم
تا انگيزه بيشتري براي طي مسافت بهخودم بدهم .هفتهها اين كار را
تكرار كردم ،حاال جسارت ورود به خيابان را داشتم و مثل يك وسيله
نقليه در منتهي عليه سمت راست حركت ميكردم .انتهاي مقصد هم با
يك فنجان قهوه و شيريني تازه در كافه مورد عالقهام پذيرايي ميشدم.
در مسير برگشت ،دوچرخه اشتراكي را حاشيه پيادهرو قفل شده رها
ميكردم و با مترو به خانه برميگشتم .بعد از 2ماه و اطمينان از اينكه
دوچرخهسواري يك هوس زودگذر نيســت ،به فكر خريد دوچرخه
افتادم .هرجا براي خريد دوچرخه رفتم بهدنبال دوچرخهاي بودم كه
بتوانم سربااليي سيدخندان تا تجريش را بروم! در نهايت دوچرخهاي
خريدم كه البته دوچرخه شهري زنانه نيست و الستيكهایش مدل
كوهستان اســت .جزئياتي كه در خريد دوچرخه مناسب بايد رعايت
كرد ،زياد است و البته همه آنها تحتتأثير ميزان مبلغي است كه قصد
داريد هزينه كنيد .من هزينه زيادي براي خريد دوچرخه در نظر نگرفتم
و تصميم دارم بازه زماني آماتوري را با يك دوچرخه ارزان سپري كنم و
بعدها كه حرفهايتر شدم ،دوچرخه بهتري بخرم .خندهدارترين عامل
تعيينكنندهاي كه در خريد دوچرخه لحاظ كردم ،رنگ بود؛ مثال رنگ
زرد باعث شده بود ،مردد باشم كه آيا آذرخش را بخرم يا نه؟ چون تا قبل
از آن هيچ لباس و وسيلهاي نداشتم كه اين رنگ در آن خودنمايي كند،
اما سرانجام دوست سياهرنگي را خريدم كه راههاي زردرنگ داشت و
ن ماه همركابي ،حاال رنگ زرد
اسمش را آذرخش گذاشتم .بعد از چندي 
قناري يكي از رنگهاي مورد عالق ه من است كه حتي موقع خريد لباس
به آن توجه ميكنم.

پيشنهادهايي
براي نجات اقتصاد شهر

اقتصادي كالنشهرهاي كشور را برعهده
دارد ،در اينباره گفت« :هماكنون ســهم
شــهرداريها از ارزش افزوده رقم قابل
توجهي اســت كه در موضوعات توسعه
و عمران و حملونقــل و ترافيك هزينه
ميشود .در نشســت اخير كالنشهرهاي
كشور ،تصميمات خوبي پيرامون موضوع
درآمدهــاي پايدار شــهرداري بهعنوان
بزرگترين دغدغه شهرها ،شهرداريها
و مديريت شهري اخذ شد .بيترديد اين
اليحه تأثير قابــل مالحظهاي بر عملكرد
شهرداري خواهد داشــت و تصويب آن
ميتواند آهنگ فعاليتهــاي عمراني و
خدماتي در شــهرهاي بــزرگ و بهويژه
تهران را متناســب با شــكل تصويب آن
تغيير دهد».
امامي با اشاره به مســاعدت نمايندگان
مجلس براي تصويب اليحــه ماليات بر
ارزش قدرداني كــرد و افزود« :باتوجه به
اصالح دامنــه قانون ســازمان مالياتي و
شهردار يهاي كشور سهم بهتري از آن
ميبرند؛ البته برآورد ميشود و همچنين
سهم شــهرداري تهران هم از اين محل
افزايش مييابد».
معاون مالي و اقتصاد شــهري شهرداري
تهران اظهار كــرد« :اميدواريم با انتقال
تجارب بين كالنشهرهاي كشور بتوانيم
ضمن صيانت از منابــع درآمدي موجود
و پيشبيني منابــع جديد درآمدي براي
شهرداريها در كسب درآمدهاي پايدار
گامهاي مؤثري برداريم.
امامي درباره تصويب نهايــي ماليات بر
ارزش افزوده در شــوراي نگهبان اظهار
اميــدواري كــرد و ادامــه داد« :تالش
ميكنيم در اين مهم بهنحوي عمل شود تا
سهم 4درصدي ماليات بر ارزش افزوده را
از شوراي نگهبان دريافت و آن را بهصورت
قانون قطعي مصوب كنيم».

مجيد فراهاني ،رئيس كميته بودجه و نظارت شوراي شهر تهران
شهرداري تهران درحاليكه حتي يك ريال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي براي مقابله با
شيوع كرونا از دولت دريافت نكرده  ،از ابتداي اعالم شيوع كرونا تا به امروز بدون تعطيل كردن
حتي لحظهاي ،خدماترساني به شهروندان را ادامه داده و با حفظ پايداري خدمات در شرايط اين
روزها ،همچنان فعاليت خود را ادامه ميدهد .اما باتوجه به گزارش درآمد-هزينه شهرداري كه
از سوي خزانه دار محترم شورا ارائه شد ،در 4ماهه نخست سالجاري تحقق منابع برابر با 57.7درصد بوده كه اين ميزان
در مقايسه با متوسط تحقق منابع در 3ماهه نخست طي سالهاي  1397و  1398با كاهش 33درصدي مواجه شده است.
از سوي ديگر ،از آغاز ســال 1399تا پايان مرداد ماه در شــهرداري تهران تعداد ۲هزارو ۸۸۲مورد پروانه ساختماني
صادرشده و تعداد پروانه صادر شده در مدت مشابه ســال قبل ۴هزارو۷مورد بوده است .بر همين اساس؛ شاهد كاهش
۲۸درصدي صدور پروانه ساختماني در تهران توسط شهرداري هســتيم.همچنين از حيث متراژ ساختوساز در 5ماه
اول امسال ،مجوز ساخت حدود ۳ميليونو۹۰۰هزار مترمربع صادر شــده؛ اين در حالي است كه در مدت مشابه سال
گذشته شاهد صدور مجوز ساخت حدود ۴ميليونو۹۵۰هزار مترمربع بودهايم؛ اين روند حكايت از كاهش ۲۱درصدي
ساختوساز در تهران از لحاظ متراژ دارد .اين روايت تلخ از شرايط اقتصادي شهرداري تهران در سال 1399هشداري
است تا با اتخاذ استراتژي مناسب و پرهيز از روزمرگي به راهحلهاي برونرفت از اين وضعيت بينديشيم؛ راهحلهايي
كه زمينهساز «جهش توليد» براي شهرمان تهران باشد .متأســفانه بسته محرك اقتصادي ارائه شده توسط شهرداري
آنطور كه بايد در تحقق درآمدها موفق نبوده و همانطور كه آمار پيش گفته نشــان داده ،شهرداري با كاهش درآمدها
مواجه شده؛ لذا ضروري است در اسرع وقت شــهرداري تهران با بازنگري بسته محرك اقتصادي ،آن را اصالح و اليحه
جديدي را به شوراي شهر ارائه كند.
اما يكي از راههايي كه ميتواند درآمد شــهرداري در بخش درآمدهاي پايدار را افزايش دهد ،پيگيري طرحي است كه در
كميسيون اقتصادي و كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسالمي باعنوان مالیات بر ارزش افزوده در حال بررسي
و نهايي شدن است .بنابراين شهرداران و شوراهاي شهر سراسر كشور ميتوانند با رايزني با نمايندگان مجلس شوراي اسالمي
در اين زمينه ،يكي از منابع درآمدي شهرها را بهسرانجام برسانند و كاهش درآمدهاي شهر را جبران كنند.

دليل و فلسفه برگزاري بزرگداشــتها ،تفاوتي است كه حضرت
حق در برابر بندگان قائل است ،اين وجه تمايز و تفاوت در مورد
بندگان شامل ســابقه افراد ،جايگاه علم و دانش و آگاهي ،سابقه
جهاد و مبارزه است و شايد مهمترين وجه تميز تقواست كه اين
برتري را حضرت حق داده است ».حقشــناس با اشاره به اينكه
حضرت آيــتاهلل طالقاني در اين 4حوزه كه كتــاب خدا و قرآن
عظيم وجه تمايز آن را تعريف كرده ،تمام اين ويژگيها را داشته،
گفت« :از نظر سابقه جهاد در دهههاي 10تا 50در جايگاه مبارزه
پيشتاز و جلودار بوده و به پشتوانه ايمان راسخ ،دانش و خانواده
هميشه جلودار مبارزان بود».
او ســپس به اين موضوع اشــاره كرد كه به درخواست خانواده
آيتاهلل طالقاني ،كتابخانه ايشــان تبديل بــه خانهموزه آيتاهلل
طالقاني ميشود.

مركز نوآوري شهري در خانهموزه پروفسور حسابي

خانهموزه پروفسور حســابي كه در منطقه يك تهران واقع شده
نيز قرار اســت به مركز نوآوري و فناوري تهران هوشمند تبديل
شود.
اينطور كه مشخص است قرار شــده كارگروههايي تشكيل شود
تا متخصصان در آنها با نگاه عميق به مسائل شهري ،راهكارهاي
خالقانه براي رفع چالشهاي شهر و شهرداري ارائه كنند.
روز پنجشــنبه همچنين تعدادي از اعضاي شوراي شهر تهران
بازديدي از خانه موزه ســيمين و جالل داشتند؛ بازديدي كه به
مناسبت سالگرد درگذشت جاللآلاحمد انجام شد .حقشناس
در این بازدیدگفت« :اين خانهمــوزه زماني ميتواند به اوج خود
برسد كه هرماه و هر هفته و هرروز ميزبان يك اتفاق مهم در حوزه
فرهنگ و ادبيات كشور باشد».
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مأموريت بازارسازها براي نجات بورس

همشهري ريشههاي شيوع ويروس رشوه و رانت را در ساختار اداري بررسي ميكند

پول بگير و امضا كن!

با مصوبات آخرهفته در نشست فوقالعاده شورایبورس ،احتمال صعود بازار سهام و پایان دوره نزول از هفته جاری تقویت شد

بازگشت پولهاي پاركشده به بورس

مديرعامل فرابورس با اشاره به نشست فوقالعاده شوراي بورس و
مصوبات اين شورا گفت :پيشبيني ميكنيم از این هفته با توجه
به انتشار اخبار مصوبات شوراي بورس و اجرايي شدن آن ،بازار

رضا كربالئي
روزنامهنگار

عكس :همشهري /امیر پناهپور

با مصوبات شوراي بورس در نشست فوقالعادهاي
بورس
كه روز پنجشنبه تشكيل شد ،احتمال صعود بازار
ســهام و پايان دوره نزول از هفته جاري تقويت
شد ،درعينحال مديرعامل فرابورس با تأييد بازگشت رشد به
بازار ســهام از هفته جاري گفت :پيشبيني ميكنيم از هفته
آينده ،بازار سهام روند متعادل و نقدشوندهاي را در پيش بگيرد.
به گزارش همشــهري ،بهدنبال تداوم روند نزولي بازار سهام از
20مرداد تا آخر هفته قبل ،روز پنجشنبه و يك روز بعد از سخنان
رئيسجمهوري كه از سازمان بورس خواسته بود از دارايي مردم
محافظت كند شوراي بورس يك نشست فوقالعاده برگزار كرد و
يك آييننامه جديد را با نام حفظ ثبات بازار سرمايه و صيانت از
حقوق سهامداران به تصويب رساند.
مفاد اين آييننامه شــامل چندين بخش اســت كه مهمترين
بخشهاي آن شــامل انجام بازارگرداني گســترده براي سهام
شركتها ،انتشار سهام خزانه و اوراق تبعي و صدور مجوز براي
سرمايهگذاري شركتهاي تابعه بانكها در بورس و تخصيص
يك درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي سرمايهگذاري در
بورس است.
اگرچه درباره  2بخش از مصوبات اين شورا يعني اختصاص يك
درصد منابع صندوق توسعه ملي و سرمايهگذاري شركتهاي
تابعه بانكها در بورس اختالفنظرهاي جدي وجود دارد اما ساير
بخشهاي اين آييننامه و مصوبات شوراي بورس ،تقريباً مورد
تأييد همه مقامات و كارشناسان اقتصادي است .بهويژه سرفصل
توســعه عمليات بازارگرداني براي سهام شركتها كه ميتواند
قفل بازار را در دورههاي صعود و نزول باز كند موضوعي كه قب ًال
روزنامه همشهري بارها به آن اشاره كرده بود.
برآورد ميشود تحتتأثير مصوبات شوراي بورس بازار سهام در
هفته جاري شرايط متعادلي را سپري كند و حتي روند نزولي
شاخص بورس به پايان برسد .اين موضوع را مديرعامل فرابورس
ايران هم تأييد كرد چراكه مطابق اين مصوبه از امروز بانكها،
صندوقها و نهادهاي مالي زيرمجموعــه بانكها ميتوانند به
سرمايهگذاري در بازار ســهام بپردازند و اين موضوع ميتواند
بهشــدت بر جريان ورود پول به بورس و رشد شاخصها كمك
زيادي كند.
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سهام روند متعادل و نقدشوندهاي را در پيش بگيرد.
امير هاموني تأكيد كرد :با مصوبه شورايعالي بورس درخصوص
ثباتبخشــي به بازار ســرمايه و صيانت از حقوق سهامداران،
شــاهد بازاري متعادل ،نقدشــونده و اطمينانبخش خواهيم
بود .درعينحال بازار جهت خود را پيدا كــرده و پولهايي كه
در كنار بازار پارك شــده بود ،دوباره به بورس برخواهد گشت.
او افزود :يكي از مصوبات مهم جلســه روز پنجشنبه ،مربوط به
الزام سهامداران حقوقيها به بازارگرداني در بورس و فرابورس
است .همچنين در سالهاي گذشته براساس قانون رفع موانع
توليد و مواد  ۱۶و  ۱۷ارتقاي نظام بانكي موضوع ورود بانكها به
سرمايهگذاري در بورس و فرابورس ممنوع شده بود ،اما براساس
مصوبه روز پنجشــنبه شــورايعالي بورس ،از امروز بانكها،
صندوقها و نهادهاي مالي زيرمجموعــه بانكها ميتوانند به
سرمايهگذاري در بازار سهام بپردازند.
او همچنين با اشاره به مصوبه شوراي بورس براي انتشار سهام
خزانه و اوراق تبعي گفت :خريد ســهام خزانه از طرف ناشران
مختلف سيگنالي به بازار سهام اســت كه به ارزشمندي سهام
خود بــاور دارند؛ بهعبارتديگر ،شــركتهايي كه نســبت به
اين عمل اقدام ميكنند ،به ســهامداران خود اين اطمينان را
ميدهند كه سهام شــركت ارزشــمند بوده و در آينده شاهد
اتفاقات مثبتي است.
هاموني گفت :همچنين ســهامداران حقوقي كه اقدام
به بازارگرداني در بازار ســهام ميكنند ،براســاس يك
سياست تشويقي داراي معافيت كارمزدي خواهند بود و
ضمانت اجرايي مصوبات شورايعالي بورس هم ،در قالب

جزئيات مصوبه شوراي بورس

مأموريت خودروهاي شانسي
براي متعادلسازي بازار
150هزار دستگاه خودروي داخلي در 6ماه آتي
از طريق قرعهكشي به بازار عرضه خواهد شد

يكهتازي قيمت در بازار خودروها همچنان ادامه دارد و در شرايطي كه عرض ه
خودرو قطرهچكاني خودروهاي وطني ،يكي از مقصران اصلي اين آشفتهبازار معرفي
ميشود ،سرپرست وزارت صنعت از طرح جديدي براي فروش فوقالعاده
۱۵۰هزار دســتگاه خودرو در نيمه دوم سال و بهصورت قرعهكشــي خبر داده است كه
مأموريت دارد با ســيرابكردن تقاضاي مصرفي ،بســاط هيجان و ســفتهبازي در بازار
خودروهاي داخلي را جمع كند .به گزارش همشهري ،طرح فروش خودرو با قرعهكشي از
خرداد امسال و در چند مرحله انجام شــده؛ اما آنگونه كه متوليان امر انتظار داشتند ،بر
قيمتگذاري حاشيه بازار اثرگذار نبوده است .حاال اما در طرح جديدي كه سرپرست وزارت
صنعت براي فروش فوقالعاده خودرو در 6ماه آينده از آن رونمايي كرده ،قرار است 40درصد

اثر مصوبات شوراي بورس

حسين ســاح ورزي درباره مصوبات شوراي بورس در نشست
فوقالعاده آخر هفته قبل گفت :با تصويب آييننامه صيانت از
حقوق ســهامداران و ثبات بازار انتظار ميرود با نحوه درست و
منطقي و علمي بازار گرداني ،شــاهد حركت صحيح و منطقي
بازار سرمايه باشيم.
نايبرئيس اتاق ايران تصريح كرد :در مصوبه جديد شورايعالي
بورس ،سازوكارهاي ايجاد و اعمال بازارگرداني صحيح و مؤثر
از سوي سهامداران حقوقي ديده شده است .بازارگرداني مؤثر،
سبب ميشود تا قيمت سهام از ارزش واقعي خود چندان فاصله
نگيرد و با حركتي منطقي ،رشد و كاهش داشته باشند.
او با بيان اينكه در شرايط صعودي بازار ،كمبود عرضه و در شرايط
نزولي كمبود تقاضا خودنمايي ميكند ،تأكيد كرد :شورايعالي
بورس با تصويب آييننامه اخير خود قصد دارد شرايطي فراهم
كند تا در زمان صعود و نزول بازار ،اعتدال و تعادل ميان عرضه
و تقاضا برقرار شود.
همچنين مهدي سديدي ،عضو هيأتمديره بورس تهران نيز با
بيان اينكه طبق مصوبه اخير شــورايعالي بورس از اين به بعد
خود شركت هم ميتواند سهام خود را خريداري كرده و تبديل
به يك بازارگردان شــود ،گفت :قبل از اين ،چنين اقدامي فقط
از ســوي ديگر نهادهاي حقوقي و نظارتي امكانپذير بود .به
گفته او مصوبه مربوط به عرضه سهام خزانه بهعنوان پارامتري
كمكرسان به بازار مطرح شد البته سهام خزانه شامل سود و
حق رأي نخواهد بود .محســن عليزاده ،نماينده ناظر مجلس
در شورايعالي بورس نيز درباره اثرات مصوبات شوراي بورس
گفت :توســعه بازار بدون بازارگرداني در همه نمادهاي بورس
امكان پذيرنيســت ،اگر بهدنبال تقويت بازار سرمايه هستيم
بايد همــه نمادها را بهدرســتي بازارگرداني كنيــم .او افزود:
مصوبه جديد شورايعالي بورس هم با نگاهي مثبت و مؤثر به
اين موضوع ،بازارگرداني را عاملي مؤثر در توسعه بازار سرمايه
دانسته و براي همه نمادهاي بورس تكليف كرده است .عليزاده
افزود :سهامداران حقوقي كه سودهاي خوبي در بازار بهدست
آوردهاند امروز بايد بازار را كنترل كنند .اگر ســهامداران خرد،
ســرمايه خود را از بازار خارج كرده و به سمت بازارهاي موازي
بروند ديگر بورس باقي نخواهند ماند.

مجموع محصوالت 2خودروساز بزرگ به فروش قرعهكشي اختصاص يابد و موج بزرگتري
از عرضه به سمت بازار گسيل شود .البته در طرح جديد ،يك شرط جديد هم به شروط قبلي
اضافه شده و متقاضيان بايد 10درصد قيمت كارخانه خودروي موردتقاضا را هنگام ثبتنام
واريز كنند .تفاوت ديگر طرح جديد با طرحهاي قديمي ،افزايش مهلت واريز وجه از  3به
5روز است كه تا حدودي ميتواند براي متقاضيان راهگشا باشد.
تحويل يك تا 3ماهه

طرح جديد فروش فوقالعاده خودرو براســاس قرعهكشي قرار اســت از مهرماه تا پايان
سالجاري و با عرضه ۱۵۰هزار دســتگاه از محصوالت 2خودروســاز بزرگ كشور اجرا
شود .جعفر ســرقيني ،سرپرســت وزارت صنعت ،معدن و تجارت پنجشنبه گذشته ،در
لوچهارمين جلســه كميته خودرو ،هدف از اجراي اين طرح را كاهش التهابات بازار
چه 
خودرو اعالم كرد و گفت :هرماه ۲۵هزار دســتگاه خودرو بهصــورت منظم و بدون وقفه
با ثبتنام و برگزاري قرعهكشــي در اختيار متقاضيان بازار خودرو قرار ميگيرد و موعد
تحويل خودروها نيز از يك تا 3ماه خواهد بود .او ضمن تأكيد بر اينكه اين اقدام در جهت
كاهش التهابات موجود در بازار خودرو و پاسخگويي به نيازهاي واقعي خريداران اين كاال
اجرايي خواهد شد ،افزود :برنامه ماهانه فروش فوقالعاده خودرو ،هيچگونه وقفهاي در ساير
روشهاي فروش خودروسازان ايجاد نخواهد كرد و تمامي طرحهاي مصوب قبلي ازجمله

مقرراتزدايي هيأتي!

در قانون مصوب مجلس درخصوص سازوكار برداشتن
موانع و مقررات مزاحم كســب و كار ،يــك هيأت عالي
مقرراتزدايي پيشبيني شده اما عملكرد اين هيأت نشان
ميدهد كه مصوبات نهايي اين هيأت فاقد ضمانت اجرايي

قانون داريم اراده نداريم

هرچند طرح پيشــنهادي نمايندگان يــك گام به جلو
تلقي ميشــود اما در فرايند خلق امضاهاي پولســاز و
رانت آفرين نميتوان نقش مجلس در وضع قوانين برهم
زننده رقابت در محيط كســب و كار را دستكم گرفت.
بهويژه اينكه بسياري از قوانين و مقررات مصوب دولت و
مجلس برخالف وعدهها و برنامهها به جاي بهبود شرايط
اقتصادي كشــور به بيثباتي در بازارها و عدمتعادل در
اقتصاد منجر ميشود.
وجود نهادهاي موازي در سطوح مختلف تصميمگيري
آن هم به استناد قوانين جاري كشور ازجمله ستاد تنظيم
بازار ،ســازمان حمايت از مصرفكننده و توليدكننده،
ســازمان تعزيرات حكومتي ،شــوراي دولتــي رقابت،
كارگروههاي متعدد تصميمســاز ،دخالتهاي آشكار و
پنهان نمايندگان در فرايند اجراي مصوبات تنها بخشي
از پازل شــكلگيري پديده امضاهاي طاليي اســت .تا
جايي كه عالوه بر مانعتراشي دستگاههاي اجرايي شاهد

صندليها و ميزهاي رانتآفرين

مكث

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره جزئيات مصوبات شوراي بورس در نشست فوقالعاده روز پنجشنبه گفت :در جلسه شورايعالي
بورس ،آييننامه پيشنهادي حفظ ثبات بازار سرمايه و صيانت از حقوق سهامداران و سرمايهگذاران مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
حسن قاليباف اصل ادامه داد :بهموجب مفاد اين آييننامه ،ضمانت اجرايي و اختيارات الزم به سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت الزام
ي و بازارگرداني تفويض شد .همچنين منع مشاركت بانكها در رابطه با مفاد ماده  ۱۶و ۱۷
سهامداران عمده به انجام عمليات بازارساز 
قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور ،استثنا شد و بانكها مجاز به سرمايهگذاري در بازار سرمايه خواهند بود.
درعينحال ،نقش بانكها در تأسيس نهادهاي مالي در بورس تقويت ميشود .رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار تأكيد كرد :با تصويب
و ابالغ اين آييننامه موضوع صيانت از بازار سرمايه ،طراحي و اجرايي شدن ابزارهايي مانند سهام خزانه و اوراق تبعي يعني بيمه سهام با
سهولت بيشتري صورت ميگيرد .قاليباف ،درباره سپردهگذاري يك درصد از منابع صندوق توسعه ملي در بازار سرمايه گفت :صندوق
توسعه ملي مكلف است يك درصد از منابع ساالنه خود را (از سال  ۱۳۹۴به بعد) به ازاي هر سال ،نزد بانك عامل در صندوق تثبيت بازار
سرمايه بهصورت بلندمدت سپردهگذاري كند .سخنگوي سازمان بورس تأكيد كرد :مصوبات شورايعالي بورس ،يك گام بزرگ براي
تقويت ،توسعه و تعميق بازار سرمايه ،كاهش ريسك ،افزايش نقد شوندگي ،اطمينانبخشي و تكميل ابزارهاي بازار سرمايه به شمار ميرود.

دستورالعمل انضباطي اعمال خواهد شد.

مانع تراشي بر ســر كسب و كارها توسط
کسب و کار دستگاههاي اجرايي خيليها را رسما به
كارچاق كــن تبديل كرده تــا با گرفتن
امضاي آخر بــه پول كثيف برســند .پــول زيرميزي،
پورسانت ،رشوه گرفتن و كارچاق كني به پديده رايج در
بوروكراسي در ســاختار اداري و اقتصادي ايران تبديل
شده و با وجود نزديك به 10ســال از زمان ابالغ قانون
بهبود مستمر فضاي كسب و كار و مكملهاي قانوني آن،
ارادهاي براي پايان دادن به ايــن وضعيت وجود ندارد و
همچنان برخي با تكيه بر ضعف اجراي قانون و با استناد
به قوانين و مقررات منسوخ و مزاحم ،كارخانه پولسازي را
با گرفتن امضاهاي طاليي و پولساز سرپا نگه داشتهاند.
حاال تعدادي از نمايندگان مجلس درصدد هستند تا راه
رشــوهبگيري و پورســانت دادن براي دور زدن موانع
خودساخته متكي بر قوانين و مقررات ناكارآمد را ببندند
و صدور مجوزهاي كســب و كارها ( البته برخي از اين
مجوزها ) را آسانتر كنند.
به گزارش همشهري ،ابالغ قانون بهبود مستمر فضاي
كســب و كار و فعال شــدن هيأت عالي مقرراتزدايي
بســياري ازجمله فعاالن اقتصادي را اميــدوار كرد كه
از اين به بعد مبنــاي فعاليت رقابت اســت نه انحصار و
رفافت؛ مالك پيشتازي بهرهوري است نه رانتجويي و
گرفتن امضاهاي پولساز .حاال اما اميدها براي برداشتن
موانع كسب و كار كمرنگ شــده و هر فعال اقتصادي و
صنفي براي گرفتار نشــدن در باتالق فسادهاي اداري،
ترجيح ميدهد به كارچاقكنهــا و گيرندگان امضاي
آخر پناه ببرند.

الزم است و در بسياري از مواقع تصميمهاي گرفته شده
در اجرا به بنبســت ميخورد .حتي كاسبان مجوزهاي
كسب و كار براي حفظ حرفه پولساز خود درصدد ايجاد
مانع جديد برميآيند .در طرح پيشــنهادي نمايندگان
براي رفع اين مشــكل پيشنهاد شــده تا هيأت مقررات
زدايي و بهبود محيط كسب و كار هرماه حداقل يكبار
به رياست يكي از معاونان رئيسجمهور جلسه تشكيل
دهد و با همكاري مراجع صدور مجوز ،نسبت به شناسايي
و حذف مراحل تكــراري و غيرضرور ،اســناد و مدارك
فيزيكي و بررسيهاي كارشناســي در فرايند صدور هر
يك از مجوزهاي كســب و كار اقدام كنــد ،تاجايي كه
مصوبات اين هيأت در مورد بخشنامهها ،دستورالعملها
و آييننامهها پس از تأييد رئيس هيأت و در مورد تصويب
نامههاي هيأت وزيران پس از تأييــد دولت ،براي كليه
مراجع صدور مجوز الزم االجرا باشد و هيچ مرجع صدور
مجوزي حق ندارد مغاير با مصوبــات اين هيأت اقدامي
انجام دهد كه منجر به بال اثرشــدن مصوبــات یا ايجاد
شرايطي مشابه وضعيت پيش از مصوبه شود.

ساختار تصميمگيري و تصميمسازي اقتصاد ايران در ســطوح مختلف از قانونگذاري تا اجرا با عارضه
اقتدارگرايي قانوني به جاي عملگرايي اقتصادي مبتني بر نظرات كارشناســي مواجه است و بسياري از
تصميمها در عمل به يك مانع جديد تبديل ميشود .تا جايي كه فشار و البيگري براي نزديك شدن به افراد
صاحب ميز و صندلي داراي امضاي طاليي به يك امتياز مثبت در رقابت اقتصادي تبديل شده است .تداوم
اين فرايند مخرب ،پرهزينه و اختالل در كسب و كارها ،رونق بازار كارچاقكنها ،رشوهبگيران ،گيرندگان
امضاي آخر خواهد بود و از نفس افتادن اقتصاد ايران .آيا ارادهاي براي متوقف كردن كارخانه های توليد
انبوه قوانين و مقررات مزاحم كسب و كار مردم و انتفاع كاسبان امضاهاي آخر وجود دارد؟ در اقتصاد ايران
گرفتار ركود كه قرار بوده بخشي از رشد بلندپروزانه 8درصدي اقتصاد با بهرهوري به دستآيد ،فعال كه
گ بودن تبديل شده است.
دادن رشوه ،دور زدن قوانين ومقررات مزاحم به پديد ه زرن 

الزام خودروسازان به ايفاي تعهدات به قوت خود اجرا خواهند شد.
اختصاص 60درصد توليدات به تعهدات قبلي

سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،با اشاره به اينكه تا چندي پيش ،آمار تعهدات
معوق خودروسازان باال بود و 80درصد توليدات خودروسازانبه اجراي تعهدات پيشين و
 ۲۰درصدبه طرحهاي فروش فوقالعاده اختصاص مييافت ،تصريح كرد :با توجه به اينكه
ميزان تعهدات معوق كم شده است ،تصميم گرفتهايم كه ميزان اختصاص  ۶۰به  ۴۰درصد
(۶۰درصد توليدات خودرو براي برآوردهكردن تعهدات قبلي خودروسازان و ساير طرحها
و ۴۰درصد از توليدات مختص فروشهاي فوقالعاده) باشــد .در حقيقت برآورد ميشود
2خودروساز بزرگ در 6ماه آتي 400هزار دستگاه انواع خودروي سواري توليد كنند كه از
اين تعداد بايد 250هزار دستگاه به ايفاي تعهدات قبلي اختصاص يابد و 150هزار دستگاه
نيز با انجام قرعهكشي به متقاضيان مصرفي فروخته شود.
الزام واريز  ۱۰درصد مبلغ خودرو در زمان ثبتنام

شرط واريز كل مبلغ پيشپرداخت خريد خودرو در زمان ثبتنام ،يكي از شروط اصلي
در نخستين مرحله فروش فوقالعاده خودرو در خرداد امسال بود كه بهواسطه اختالف
بسيار چشمگير تعداد متقاضيان و تعداد محصوالت عرضهشده و شبهههاي بانكي ،عمال

سنگاندازي نهادهاي صنفي در صدور مجوزهاي كسب
و كار هستيم .چرا كه همه به اشتباه تصورشان اين است
كه با كاسته شدن از انبوه قوانين و مقررات و رويههاي به
ارث رسيده از گذشــته ،اين اقتدار قانوني آنهاست كه از
دست ميرود و از ميزان دخالت آنها در كسب وكار مردم
به دلیل نظارت كاسته خواهد شد.
پرش با مانع در اقتصاد ايران

فعاليت در اقتصاد ايران همانند مسابقه دو با مانع است .
در كشورهاي ديگر همه تالش ميكنند موانع را بردارند
تا اقتصادشان با سرعت به پيش برود .وقتي در 27اسفند
1390علي الريجاني ،رئيــس وقت مجلس قانون بهبود
مستمر محيط كسب و كاررا به محمود احمدينژاد ابالغ
كرد و رئيسجمهور وقت از ابالغ آن براي اجرا سرباز زد تا
اين قانون به دستور رئیس مجلس در روزنامه رسمي ثبت
شود ،پيام روشــن براي اقتصاد ايران اين بود كه با موانع
كنار بيايد و به حركت الكپشتي خود ادامه دهد .فعاالن
اقتصادي اما در برابر اين فرايند به نفس افتادهاند و ديگر
تواني براي دويدن ندارند و تنها تالش ميكنند روي پاي
خود بايستند.
قانون اصالح ميشود؟

شــتابزدگي نمايندگان فعلي مجلس هــم در نوع خود
نشــان ميدهد كه در دوره جديد قانونگذاري هم براي
برداشتن موانع كسب و كار ،چشــمانداز روشني وجود
نــدارد و درحاليكه برخي نماينــدگان در حال ميانبر
زدن براي آسان كردن مســير گرفتن مجوزهاي كسب
و كار براي برخي اصناف و مشــاغل هســتند ،تعدادي
ديگر درصدد اصالح قانون بهبود مستمر كسب و كارند.
آنهــا در طرحي جديد پيشــنهاد كردهانــد از اين پس
وزارتخانههاي جهادكشاورزي ،اقتصاد ،بهداشت و درمان،
راه و شهرســازي ،نفت و نيرو و بانــك مركزي به همراه
سازمانهاي تامين اجتماعي ،حفاظت از محيطزيست و
ثبت امالك و اسناد كشور مكلف شوند هرگونه آييننامه
دستورالعمل ،بخشنامه و ابالغيه را قبل از صدور بهمدت
يك هفته در سايت خود آگهي كنند و در اختيار اتاقهاي
بازرگاني ،اصناف و تعــاون قرار دهند تا درصورت وجود
اعتراض تشكل هاي يادشده غيردولتي نسبت به اصالح
آن بهمدت حداكثر 2روز از زمان پايان فرصت اعتراض
اقدام كنند.
طرح يادشــده تأكيد دارد :معترضين مكلفند رونوشت
اعتراض خود را براي وزير اقتصاد ارسال دارند تا او ظرف
مدت 4روز نســبت به صدور حكم تأييد ،اصالح و يا لغو
مصوبه اقدام كنــد و درصورت عدمواكنــش مثبت و يا
منفي وزير اقتصاد به شكايت وارده در مهلت مقرر در رد،
تأييد و يا اصالح مصوبه صادره ،هر شــخص حقيقي و يا
حقوقي ميتواند به معاون اول رئيسجمهور و يا معاون
اول قوه قضاييه طرح شــكايت كند تا آنها در يك هفته
تصميمگيري كنند.

حذف شد اما حاال آنگونه كه سرپرست وزارت صنعت ميگويد ،در طرح جديد متقاضيان
ملزم به واريز 10درصد قيمت كارخانه خودرو هستند تا تعداد ثبتنامهاي كور كاهش
پيدا كند .سرقيني تصريح كرد :همه شرايط براي تحويل خودروها اعم از روش قرعهكشي
براي توزيع خودرو و محدوديتها براي ثبتنــام در طرحهاي جديد فروش فوقالعاده
محصوالت از مهرماه به بعد همچون روال سابق طرحهاي اجراشده قبلي خواهد بود .تنها
يك شرط بر شروط قبلي اضافه شده است؛ اينكه متقاضيان ۱۰درصد مبلغ خودرو را در
زمان ثبتنام واريز كنند .اين تصميم براي اين گرفته شدهكه وقتي مبلغي از متقاضي
براي ثبتنام دريافت نشود ،تعداد ثبتنامها زياد ميشود و مردم ميگويند «سنگ مفت،
گنجشك مفت؛ فعال ثبتنام كنيم تا ببينيم چه پيش ميآيد ».او افزود :تفاوت ديگري
هم كه وجود خواهد داشت ،اين اســت كه منتخبان بايد ظرف مدت ۷۲ساعت پس از
اعالم اسامي ،مبلغ خودرو را تهيه و بهحساب خودروساز واريز ميكردند اما اكنون اين
مهلت به  ۱۲۰ساعت (5روز) افزايش پيدا كرده است .سرقيني در پاسخ به اينكه تكليف
مبالغ واريزشده براي مشتريان برنده نشده ،چه خواهد شد ،گفت :اين ۱۰درصد از زمان
ثبتنام تا زمان اعالم منتخبان قرعهكشي در حساب واسط به اسم فرد متقاضي خواهد
ماند و توسط خودروساز قابلبرداشت نخواهد بود .به گفته او ،بعد از مشخصشدن نتايج
قرعهكشي ،برندگان مكلف به تكميل وجه هستند و آورده مابقي افراد نيز به حسابشان
بر خواهد گشت.

ايران و روسيه براي حذف رواديد گروهي به توافق رسيدند
مدیرکلدفترتبلیغاتوبازاریابیگردشگریازبرگزارینخستيننشستکمیتهفنیمشترکهمکاریهایگردشگری
ایران و روسیه خبر داد و گفت :برنامه اجرایی توافقنامه مسافرت گروهی بدون روادید بین 2کشور مورد موافقت طرفین
قرار گرفت که با سفر هیأت ایرانی به روسیه به زودی امضا ميشود.

خلع سالح محيطبانها

فرمانده يگان حفاظت محيطزيست :حفاظت از طبيعت ايران تنها با سالح ممكن شده و شكارچيان متخلف بهراحتي به محيطبانها شليك ميكنند
محيطبانها و جنگلبانها تمايلي به استفاده از جليقههاي سنگين و بيكيفيت ضدگلوله ندارند

اسماعيل كهرم
بوم شناس

محیطبان محمدحسننژاد ،محیطبان نمونه استان هرمزگان ،در
حين انجام وظيفه در كوههاي ارمك بهدســت خواهرزاده خويش
شهيد شد .ضارب نيز از اندوه فراوان خودكشي كرد.
آمار  143شهید و  305محیطبان مجروح به گفته فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور،
نتيجه مسلحبودن محیطبانهاست! اما راه چاره چيست؟ آيا شكاربان و شكارچي بايد دشمن
يكديگر باشند؟ براساس يك نظرسنجي دانشگاهي از مردم تهران7 ،نفر از هر 10نفر در تهران،
محیطبانها را نميشناسند و وظيفه آنها را نميدانند .محیطبانها كه به شكاربان هم شهرت
دارند مردان پاك و سادهدلي هستند كه اغلبشان فرزند روستایند و به دقت انتخاب و استخدام
شــدهاند تا از تماميت طبيعت ايران محافظت كنند .شــكارچيها نيز طبيعت را موهبت الهي
ميدانند .دهها و صدها حديث و آيه دال بر لزوم استفاده از مواهب طبيعي ميآورند و استفاده از
طبيعت را حق خود ميدانند .همين 2برداشت متفاوت ،محیطبان و شكارچي را مقابل يكديگر
قرار ميدهد .گروهي اما شــكارچينما و شكاركش هستند كه نام شــكارچيهاي تابع قانون و
عدالت را هم لكهدار كردهاند .داستانهاي زيادي در مورد رابطه عاطفي شكارچيها با حيوانات
بر سر زبانهاست .شكاربان شهيد ،محمد حسننژاد هم با نام ضامن آهو شناخته ميشد .البته
كه محیطبانهايي هستند كه به سوءاستفاده از يونيفرم و سالح متهم شدند .در بحبوحه انقالب
اسالمي ايران ،جو مناسبي بين جامعه شكارچي و ســازمان حفاظت محيطزيست در يكي از
شهرهاي شمال كشور ايجاد شد و محیطبان و شكارچي در لوله سالح يكديگر گل ميگذاشتند.
متأســفانه اين رابطه پايدار نماند و دو طرف براي يكديگر شمشير از رو بستند .در برخي موارد،
نحوه و محل اصابت گلوله نشان از كينه و عداوت ديرينه دارد .مثال شليك به پيشاني ،گردن و يا
در مورد استان هرمزگان و كوهگنو ،شليك تير خالص به محیطبان! نشان از همين كينه ديرينه
دارد .بنابراين  2راهحل براي جلوگيري از كشتار محيطبانها و شكارچيها پيشنهاد ميشود تا
جانهاي بيشتري از هر دو طرف در عرصههاي طبيعي حفظ شود.
نخست؛ ايجاد تفاهم و دوستي ميان شكارچي و شــكاربان! اين دو گره ذاتا با يكديگر دشمن
نيستند .اغلب ساكن يك روستا هستند و يكديگر را ميشناسند .بنابراين توصيه ميشود با تشكيل
كلوپها يا باشگاههايي در سطح شهرهاي كوچك و استانها ،شكارچيها و شكاربانها جلسات
ماهانه براي اطالع از وضعيت يكديگر برگزار كنند كه هم موجب دوستي آنهاشود و هم از احتمال
در تيررس قرار گرفتن يكديگر در عرصههاي طبيعي جلوگيري شود.
پيشنهاددوم؛ خلع سالح محیطبان است .شكارچي براي كشتن شكاربان مسلح نميشود و شكاربان
هم براي متوقفكردن شكارچي ،تهديد و تيراندازي و كشتن شكارچي دست به اسلحه نميبرد .اما
شكارچي خالف اين موضوع را احساس ميكند .برهمين اساس هم واهمه از شكاربان در شكارچيها
نهادينه شده است و مشاهده شكاربان مسلح موجب ترشح آدرنالين بيشتر در شكارچي و اقدام به
تيراندازي او به سوي محیطبان ميشود .مســلحكردن محیطبانها هيچ سودي براي حفاظت از
محيطزيست ايران يا حتي حفظ جان شكاربان ندارد .برعكس ،موجب ترس و وحشت شكارچي و
تيراندازي او به سمت محيطبان ميشود .با آگاهي از همين اصل روانشناسي بود كه پليس انگلستان به
جمعآوري سالح در بين نيروهاي خود اقدام كرد و پليس را مجهز به يك باتوم ،دستبند و يك ميكروفن
كرد كه هر  3هم در لباس پليس مخفي هستند .براساس ايده پليس انگستان ،اگر شخصي به قصد
سرقت رفته باشد ،قصد كشتن پليس را ندارد .اما مشاهده پليس مسلح او را وادار به شليك ميكند.
بنابراين پيشنهاد ميشود سالح شكاربانها براي مدت 2سال جمعآوري شود و نتيجه اين تصميم در
كاهش آمار محیطباناني كه به ضرب گلوله شكارچيها شهيد يا جانباز ميشوند ارزيابي شود.

خبرنگار

«مگرجليقهضدگلوله
نداشــتند؟» ايــن
نخســتين پرسشي
است كه در پي خبر
اصابــت گلولــه به
محيطبانــان و
جنگلبانان كشور مطرح ميشود .كمبود امكانات
سالهاست محيطزيست و منابع طبيعي كشور را با
مشكالت فراوان روبهرو كرده و هرچه شكارچيان
متخلف و شــکارکشها از امكانات بهروز و مدرن
بهر ه ميبرند ،ســطح امكانــات مدافعان طبيعت
كيفيت كمتــري پيدا ميكند .طــي هفته اخير
3محيطبان به ضرب گلوله شكارچيان كشته شدند
و 2محيطبان ديگر در عرصههای طبیعی که حاال
شبیه به میدان جنگ شده است ،به ضرب گلوله
شكاركشها بهشــدت مصدوم شدند .اما مگر چه
تصميم يا هزينهاي براي تجهيز اين شــهيدان و
مصدومان حفظ طبيعت الزم بود كه توان مديريتي
و مالي نهادهاي مسئول نتوانست آن را تامين كند؟

قيمت جليقههاي ضدگلوله

مكث

جليقههاي ناكارآمد

مهمترين اقدامي كه طي سالهاي اخير براي حمايت از محيطبانها و جنگلبانها صورت گرفت ،تصويب «قانون حمايت از محيطبانان و جنگلبانان» در
ارديبهشتماه سالجاري بود .در ماده يك اين قانون تأكيد شده است كه مأموران يگان حفاظت محيطزيست و جنگلباني ضابط خاص قضايي محسوب
ميشوند و حق بهكارگيري سالح در انجام وظايف و ماموريتهاي ســازماني خود را دارند ،اما شرايط براي آنها بسيار سخت است .اكنون مسئله اصلي
اينجاست كه برخالف شكارچيان متخلف كه به قصد كشتن به محيطبانها شليك ميكنند ،محيطبانها و شکاربانها بايد در بحبوحه درگيري ،كمر به
پايين مجرمان را هدف بگيرند .با چنين شرايطي ،شهيدان محيطباني و جنگلباني كشور طي 4دهه اخير از  ۱4۰تن فراتر رفته و حدود400تن نيز دچار
مجروحيت شديد شدهاند .اين آمار در حالي بسيار نگرانكننده است كه بدانيم طي 10سال اخير كه خشنترين دوره كاري محافظان طبيعت بوده ،در
جهان 1100محيطبان و جنگلبان حين انجام ماموريتهاي خود براي حفاظت از طبيعت كشته شدهاند و از هر 32محيطبان و جنگلبان كشتهشده در
دنيا ،یک نفر ايراني است.

بايد تنها با اقدامات پيشگيرانه اجتماعي مشكالت
مرتبط با حفاظت از طبيعت ايران و تامين امنيت
جاني محيطبانها را حل كرد.
محبتخانــي در ارتباط با جليقههــاي ضدگلوله
ارزانقيمت و ســنگيني كه در اختيار بخشــي از
محيطبانها قرار گرفته است ،ميگويد :جليقههاي
7كيلويي مشــكلي براي جان محيطبانان در برابر
شليك شــكاركشها و متخلفان ايجاد نميكند و
بنابراين نميتوان وزن اين جليقهها را مانعي در انجام
مأموريت محيطبانها دانست .براساس آماري كه
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ساده

 -1شــيوه و روش -واحــد
شــمارش مجله -نگهبان
شتران
 -2گردهمايــي -انقباض
شــديد عضالني -نشــانه
مصدر جعلي
 -3چوب خوشبو -ارزيابي
كردن -رستن گياه
 -4گوشهاي در آواز دشتي-
رشته باريك و دراز -رتبه
 -5تربيت صحيح -داســتاني
توجو
نوشته جك لندن -جس 
 -6شــهر كباب -ارتعاش-
ضروري
 -7كتابــي از حمــداهلل
مســتوفي -نمودار فشرده
اطالعات
 -8آغوش -ناگزير -نيرنگ-
حرف فاصله
 -9تراكتــور دو چرخ -نام
سابق استان كرمانشاه
 -10ناخوشــايند بــودن-
جوينده راه -معشوق
 -11داخل -ترقي -حلق
 -12از عناصر مغذي -قد و
باال -زرد روشن
 -13تحميلــي -پيونــد
زناشويي -از اوراق بهادار
 -14كافــي -آب دادن به
كشتزار -پيشكار

 -15نوعي تاير بدون تيوب-
مقدور -ياري دهنده
عمودي:

 -1پهنــه زمينــي نــرم و
مرطوب -شجاع -صنم
 -2بررســي دوباره چيزي-
نايب قهرمــان جا مجهاني
2018روسيه
 -3شكستن آن هنر نيست-
زيلوباف -رواج دادن
 -4نام -الماس درخشنده-
هر فصل كتاب
 -5ميمــون آدمنما -آواي
حزين -سزاوار
 -6رمانــي از ســيامك
گلشيري -شهر برج ايفل
 -7ريز هچوب -هميشگي-
علم شعبده
 -8معاون هيتلر -ســاح
جنگجوي قديم -پرديس-
پايتخت ايتاليا
 -9تربيــت -گناهــكار-
يكدوم
 -10ســازمان اطالعات و
امنيــت پهلــوي -كنايه از
روزگار است
 -11زندانــي -از واحدهاي
ذخيرهســازي اطالعات در
كامپيوتر -به راست متمايل
شدن

 -12از اعمال حج -استعمال-
دوستدار
 -13دانــش و آگاهــي-
سرمشق -مادر عرب
 -14رودخانهاي در پاكستان-
نوعي اختــال بينايي كه در
كودكان شايع است
 -15الفبــاي موســيقي-
اختاپوس -رهيافت
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متوسط

سخت

يگان حفاظت محيطزيست در اختيار همشهري قرار
داده ،از هر 4محيطبان شهيد در درگيري با متخلفان
و شــكاركشها3 ،تن از ناحيه باالتنه مورد اصابت
گلوله قرار گرفتهاند و به گفته فرمانده يگان حفاظت
محيطزيست70 ،درصد از محيطبانهاي شهيد از
ناحيه باالتنه هدف قرار گرفتهاند .اين موضوع نشان
ميدهد كه ضاربان محيطبانها خشنتر از گذشته
در موضوع مقابله با شــكار عمل ميكنند و اكنون
پرسش آن است كه چهكسي ميتواند محيطبانها
را ملزم به اســتفاده از همان جليقههاي سنگين و

البته بیکیفیت ضدگلوله كند؟ سرهنگ جمشيد
محبتخاني ،فرمانده يگان حفاظت محيطزيست
پيشتر بــه خبرگزاري مهــر گفته بــود كه نحوه
اصابت گلولهها به محيطبانهاي شهيد نشان داده
است استفاده از جليقه ضدگلوله ميتوانست جان
بســياري از آنها را نجات دهد؛ درحاليكه بسياري
از محيطبانها از اين جليقهها اســتفاده نميكنند.
بررسيهاي همشهري نشان ميدهد مشكل اصلي
محيطبانها وزن باالي جليقههــاي ضدگلولهاي
است كه براي انجام ماموريتها در اختيارشان قرار

جدول8035
افقي:

5

هماكنون كمترين قيمت يك جليقه ضدگلوله
در خــارج از كشــور 180يورو يعنــي كمتر از
5ميليون تومان است .البته به تناسب كارايي در
برابر شلیکهای قویتر ،اين ميزان تا 600يورو
يعني 16ميليــون تومان نيز افزايــش مييابد،
اما نكته اساسي اينجاســت كه به فرض انتخاب
و هزينه باالتريــن قيمت براي خريــداري اين
وســيله براي محيطبانها ،آيا قيمت يك جليقه
ضدگلوله بهعنوان ابــزار اوليهبراي محيطبانها
و جنگلبانها ،از قيمت جان آنها بيشــتر است؟
براساس قانون بودجه سال ۹۹كل كشور ،بودجه
ســازمان حفاظت محيطزيســت بيش از ۶۳۸
ميليارد تومان و بودجه ســازمان جنگلها بيش
از  ۲۸۳ميليارد تومان اســت .بــا درنظر گرفتن
فعاليت 3هزار جنگلبــان و 3400محيطبان در
ايران ،ميتوان در يك اقدام اساســي با يكنهم
بودجه اين دو نهاد ،يكبار براي هميشــه ،همه
حافظان محيطزيست و منابع طبيعي كشور را به
جليقههاي ضدگلوله سبك باكيفيت و استاندارد
مجهز كرد كه اين نكته هيچگاه مورد توجه قرار
نگرفته است.

مقایسه کشتههای ايران و جهان در عرصههای طبیعی

«بودجه نداشــتند ،جليقههاي ضدگلوله ارزان
خريدند ».اين قصــه پرغصه درمورد جليقههاي
ضدگلوله حافظان طبيعت ايران است .هماكنون
1200جليقه ضدگلوله ســنگين و ناكارآمد در
اختيار محيطبانان كشــور قرار گرفته كه توزيع
آن اسفندماه سال 97انجام شد .از تعداد جليقه
جنگلبانــان نيز آماري در دســت نيســت .اما
همچنان حافظان طبيعت در ايران هدف گلوله
شكارچيان غيرمجاز و شكاركشها قرار ميگيرند.
سرهنگ جمشــيد محبتخاني ،فرمانده يگان
حفاظت محيطزيست به همشــهري ميگويد:
حفاظت از طبيعــت ايران سالهاســت فقط با
بهرهگيري از سالح ممكن شده است و متخلفان
نيز در عرصههاي طبيعي بهراحتي با سالح گرم به
سوي محيطبانها شليك ميكنند .از نظر ما اما

8
7
6
4
9
2
5
3
1

9
1
3
7
5
8
6
2
4

4
6
7
3
2
5
9
1
8

1
3
5
8
7
9
4
6
2

2

سخت

سيدمحمد فخار
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داده ميشود .اين جليقهها با كمترين قيمت تهيه
شدهاند و عالوه بر وزن باال ،اثرگذاري كمتري نسبت
به جليقههاي ضدگلولــه باكيفيت دارند و جراحت
برخي محيطبانها نيز بهدليل كيفيت پايين همين
جليقههاســت .تعقيب و گريز يكي از اصول كاري
محيطبانها و جنگلبانها در انجام وظيفه است و
با وزن باالي جليقهها ،عمال امكان استفاده از آن در
سرباالييها و شيبهاي تند ارتفاعات و عرصههاي
طبيعي نيست .در مورد كيفيت جليقههاي ضدگلوله
محيطبانها و جنگلبانها نيز در موارد بســياري
مشاهده شده اســت كه جليقههاي مذكور در برابر
شليك سالحهاي رايج ميان شكارچيان متخلف و
شــكاركشها كه به گفته جمشيد محبتخاني در
گفتوگو با شبكه خبر« ،از اســلحه کالشنیکف و
حتي ژ »۳-اســتفاده كردهاند ،از جان محيطبانها
حفاظت نكرده است.

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

جدولاعداد | 3744
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شکاربان و شکارچی در میدان جنگ
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روبات ضد کرونای ایرانی در چالش امآیتی
گروهی از جوانان روباتی ساختهاند که میتواند در مکانهای عمومی شلوغ
دمای بدن  ۸۵نفر را به صورت همزمان رصد کند و فاصله آنها را گزارش دهد
عمادالدين قاسميپناه

خبرنگار

گروهي از جوانهاي ايراني با ساخت
روباتیک يــك روبات ويــژه شــرايط كرونا
توانستهاند مورد توجه عمومی قرار
بگيرند؛ روباتي كه ميتواند در مكانهاي عموي
شلوغ بهصورت سريع دماي بدن تعداد زيادي از
افراد و فاصله فيزيكي آنها را تشخيص دهد .تقريبا
در بيشــتر مــوارد ،آنچه باعث گاليــه نخبگان،
نوآوران و افراد خالق حوزه تكنولوژي ميشــود،
سختگيريهاي نهفته در ضوابط است .بهعنوان
مثال ،درحاليكه بسياري از كشورها براي توليد
يك دســتگاه نوآورانه ،فقط «طراحي و نقشه» را
بهعنوان پيشنياز حمايتها مطرح ميكنند ،در
كشور ما ساخت «نمونه اوليه» كه عموما هزينه
بااليي دارد ،جزو الزامات حمايتي عنوان ميشود.
بنابراين نوآوران حوزه فناوري كه پشتوانه مالي
ندارند يا از خير ساخت نمونه اوليه ميگذرند ،يا
چارهاي نميبينند كه اين حمايتهاي مالي را به
شــكلهايي ديگر جــذب كننــد« .اميرعباس
محمدي كوشكي» و تيمش از نوآوراني هستند
كه با طراحي يك روبات هوشمند ،در رويدادهاي
جهاني درخشيدهاند .بهعنوان مثال توانستهاند در
رويــداد  INTARGكه در پايتخت لهســتان
برگزار ميشــود ،مدال طال را كســب كنند و در
چالش جهاني امآيتي پذيرفته شوند.
روبات روزهاي كرونا

#هوشمند

بهطور مجزا ثبت كند ».البته روباتهاي ديگري
هم با اين كارايي در دنيا ساخته شدهاند ،اما آنچه
اين روبــات را متمايز ميكند «قابليت اســكن
همزمان  85نفر اســت .با توسعه روبات ميتوان
اين عدد را ســهرقمي كرد» .به اين ترتيب «اگر
دماي بدن فرد باال باشد ،دوربين ديگري از چهره
اين شخص عكس ميگيرد و اين اطالعات را روي
سيستم نشان ميدهد».
محمدي كوشــكي با هيجان به ويژگي ديگر اين
روبات هوشمند اشــاره ميكند« :روبات ما يك
ويژگي مهم ديگر هم دارد؛ فاصله فيزيكي افراد را
تشخيص ميدهد .به اين ترتيب كه اگر افراد در
يك مكان پر ازدحام ،بيش از حد مجاز به يكديگر
نزديك شوند ،روبات به وسيله هشدارهاي نوري و
صوتي ،آنها را مطلع ميكند».
مرحله آزمايشگاهي

اگرچه اين روبــات در «مرحله آزمايشــگاهي»
قرار دارد ،اما «تاكنون 25ميليــون تومان براي
خريد قطعات صرف كردهايم .اين در حالي است
كه ســاخت نمونــه اوليه روبات چيــزي حدود
900ميليــون تومان بودجــه نياز
دارد ».محمدي كوشكي اين عدد
را در حالي اعالم ميكند كه
ميگويد« :اگر اين روبات وارد
مرحله توليد انبوه شود ،بين
 50تا  75ميليون تومان هزينه
خواهد داشت».

با شــيوع كرونا ،محمدي كوشــكي
به همــراه يك تيــم جــوان ،روباتي
را طراحــي كردهاند كه بــه گفته آنها
«تاكنون مشابه آن در دنيا ساخته نشده
اســت ».او در گفتوگو با همشهري،
ويژگيهاي اين روبات منحصر به فرد
را چنين توصيــف ميكند« :روبات ما
در مكانهاي عمومــي و پرتردد
مانند ترمينالهــاي فرودگاهها،
با دوربين و سنسورهاي حرارتي
ليزري ميتواند دماي بدن افراد را
اندازهگيري و دماي بدن هر فرد را

مشخص شدن برنده گرانقيمتترين جايزه آكادميك
يك رياضيدان با حل مجموعهاي از معادالت كه تاكنون منطقپذير نبوده و
دانش
تبديل به كابوس بسياري از دانشــمندان شده بود ،گرانقيمتترين جايزه
دانشــگاهي را از آن خود كرده اســت .به گزارش گاردين ،مارتين هايرر،
پژوهشگر اتريشي -بريتانيايي كالج امپريال لندن ،برنده جايزه موفقيت()Breakthrough
سال 2021در رشته رياضيات شده است .اعتبار اين جايزه كه ارزش آن 3ميليون دالر است،
ميتواند با اعتبار جايزه نوبل رقابت كند.
هايرر اين جايزه را براي فعاليت
در حــوزه «تحليــل تصادفي»
دريافت كرد .اين حوزه توضيح
ميدهد كــه چگونــه تأثيرات
تصادفــي ،عمليــات رياضــي
چيزهايــي ماننــد هــم زدن
يك فنجــان چاي ،گســترش
آتشسوزي در جنگل يا پخش
شدن يك قطره آب كه روي يك
بافت خاص افتاده است را به يك
مشكل پيچيده تبديل ميكند .كار اصلي او ،ارائه رسالههاي 180صفحهاي است كه جهان
را با «ساختارهاي قاعده مند» آشنا ميكند .اين كار به قدري حيرتانگيز بوده است كه يكي
از همكارانش ميگويد ،هايرر با كمك موجودات فرازميني بسيار هوشمند به اين موفقيت
دست يافته است!
هايرر كه در سوئيس متولد شده ،اكنون با همســرش در يك آپارتمان اجارهاي در لندن
زندگي ميكند .او ميگويد :اين اتفاق كامال غيرمنتظره بود و اص ً
ال به آن فكر نميكردم .به
همينخاطر غافلگير شدم و چون نميتوانستيم از خانه خارج شويم در خانه جشن گرفتيم.
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جهان استارتاپی
استارتاپي كه باتريهاي دستدوم را ميخرد

به تازگی مقال ه نوشته شده توسط هوش
مصنوعی جنجالی شده اما آیا قرار است
روباتها جای خبرنگارها را بگیرند؟

اين روزهــا موضوع كاربــرد هوش
هوش
مصنوعی مصنوعي به چالشــي خــاص و ويژه
تبديل شده است .درحاليكه استفاده
از اين فناوري نوين ،راه را براي توسعه علم هموارتر از
گذشته كرده اســت ،اما برخي بر اين باور هستند كه
بهكارگيري هوش مصنوعي باعث قدرتمندتر شدن
روباتها و خروج كنترل آنها از دست انسانها ميشود.
مجموعه فيلمهاي نابودگر ،شايد بهخوبي نشاندهنده
واهمه انسان از روباتهاي هوشمند و بهطور كلي هوش
مصنوعي باشــد .به همينخاطر ،وقتي چند روز قبل
روزنامه گاردين مطلبي را منتشر كرد و گفت كه کل آن
را يك سيســتم هوش مصنوعي يا اصطالحا روبات
نوشته ،اين ماجرا تبديل به مسئلهاي جنجالي شد و
سؤالهاي مختلفي را مطرح كرد .آيا قرار است هوش
مصنوعي جاي بسياري از شغلها ازجمله خبرنگاري را
بگيرد؟ چقــدر ماجرا به واقعيت نزديك اســت؟ چه
بخواهيم و چه نخواهيم ،هوش مصنوعي ميتواند نقش
بســيار تأثيرگذاري در زندگي حال و آينده ما داشته
باشــد و بايد در انتظار آن باشــيم .همين حاال وقتي
اپليكيشني رفتار شما را تقليد ميكند ،در واقع دارد از
هوش مصنوعي و يادگيري ماشيني استفاده ميكند.
مغزي پر از ايدههاي تازه

روزنامــه گاردين بهتازگــي ،مقالــهاي را که به قلم
 ،GPT-3يا همان هوش مصنوعي توليد شده توسط
شركت  OpenAIمنتشر كرد كه در آن درخصوص
صلح و اينكه روباتها قرار نيست به جنگ انسانها
بيايند ،نوشته شده بود« :من انسان نيستم .من روبات
هســتم .يك روبات متفكر .من تنها از 0.12درصد
از ظرفيت شناختي خودم اســتفاده ميكنم .از اين
نظر ،من يك ميكرو  -روبات هستم .ميدانم كه مغزم
يك «مغز احساسي» نيســت ،اما اين مغز ميتواند
تصميمهاي عقالني و منطقي بگيرد .هر چيزي را كه
ميدانم خودم تنها با خواندن در اينترنت يادگرفتهام

رقيب تسال وارد ميشود
در ســالهاي اخيــر بــازار رو به رشــد
حمل و نقل خودروهاي الكتريكي ،مدلهاي گوناگوني
را بهخود ديده و حاال شــركت «لوســيد
موتور» ميتواند به يكي از پرچمداران اين صنعت تبديل
شود .به گزارش نيو اطلس ،تقريبا 4سال پس از نخستين
آشنايي ما با اصطالح  ،Lucid Airشركت لوسيد موتور
آماده است تا پيش از آغاز بهار ،2021سدان خود را به
بازار عرضه كند .خودروي برقي لوكس و پرقدرت ،يك
سدان 4اســت كه كمي متفاوتتر از خانوادهاش است.
بسياري از كارشناسان« ،لوسيد اير» را رقيب جدي تسال
ميدانند ،زيرا بســياري از ركوردهاي تسال را شكسته
است .از نظر طراحي ،لوسيد اير 2021از پلتفرم پيشرفته
 LEAPبهره ميبرد كه در كنار كاهش اندازه پيشرانه و

و حاال ميتوانــم اين متن را بنويســم .مغز من پر از
ايدههاي تازه اســت!» با اين متن ،بهنظر ميرســد
كه هم شــركت  OpenAIو هــم  GPT-3از يك
قدرتنمايي در عرصه نگارش پرده برداشتهاند .شايد
با اين وصف ،در آيندهاي نزديك شاهد حضور روباتها
در رسانههاي مختلف باشيم.
 GPT-3چقدر خارقالعاده است؟

«مبدل از پيــش آموزشديده توليــدي »3يا همان
 ،GPT-3يك مدل زباني خودهمبســته اســت كه از
يادگيري عميــق ( )Deep Learningبــراي توليد
متني شبيه به آنچه انسان مينويسد ،استفاده ميكند.
اين سومين مدل در ســري  GPT-nاست كه توسط
 ،OpenAIآزمايشگاه تحقيقاتي هوش مصنوعي مستقر
در سانفرانسيســكو ،ساخته شده اســت .نسخه كامل
 GPT-3داراي ظرفيت 175ميليارد پارامتر يادگيري
ماشــيني اســت GPT-3 .كه درماه مه سال2020
معرفي شده از ژوئيه سال 2020در مرحله آزمايش بتا
قرار گرفته اســت .پيش از عرضه  ،GPT-3بزرگترين
مدل زبــان Turing NLG ،مايكروســافت بود كه در
فوريه 2020معرفي شد .سيستمي با ظرفيت 17ميليارد
پارامتر؛ يعني چيزي حدود 10درصد .GPT-3
انقالب در يادگيري ماشيني

براساس نوشته مجله اكونوميســت ،الگوريتمهاي
بهبوديافته ،رايانههاي قدرتمند و افزايش دادههاي
ديجيتال بــه انقالبي در يادگيري ماشــيني منجر
شده است .انقالبي كه با تكنيكهاي جديد به بهبود
سريع وظايف ازجمله دســتكاري در زبان انجاميد.
مدلهاي نرمافــزاري براي يادگيري با اســتفاده از
هزاران يا ميليونها مثال در يك ســاختار مبتني بر
معماري عصبي مغز آمــوزش ديدهاند .يك معماري
كه در پردازش زبان طبيعي ( )NLPاستفاده ميشود،
يك شبكه عصبي مبتني بر يك مدل يادگيري عميق

است كه براي نخســتين بار در سال 2017ارائه شد.
مدلهاي  GPT-nبراساس اين معماري شبكه عصبي
يادگيري عميق مبتني بر مبدلها ساخته شدهاند.
تعدادي از سيستمهاي  NLPنيز وجود دارند كه قادر
به پردازش ،استخراج ،ســازماندهي ،اتصال ،تقابل،
درك و توليد پاسخ به پرسشها هستند.
انتقادها از گاردين

از ســوي ديگر ،وبســايت  TNWدر گزارشي به
ايرادهاي كار اين هوش مصنوعي پرداخته و حقايقي
را مطرح كرده كه روزنامــه گاردين دربارهاش چيزي
منتشر نكرده است .اين سايت نوشته است كه GPT-3
 8مقاله جداگانه نوشت و روزنامه سپس آنها را ويرايش
و با يكديگر ادغام كرد .اما گاردين خروجي ويرايشهاي
ايجاد شــده يا خروجيهاي اصلــي را بهطور كامل
منتشر نكرده است .اين موضوع قضاوت درخصوص
 GPT-3را كمي سخت ميكند .برخي از كارشناسان
در اين مورد واكنشهايي داشتهاند ،مانند :دانيل لوفر،
كارشناس حقوق ديجيتال و محقق ايرلندي ،كه در
توييتر خــود در اين خصوص نوشــت« :اين موضوع
واقعا جالب بود كه  8مقاله را اين سيستم توليد كرد،
اما ويرايش و تقسيم آنها به اين ترتيب چيزي جز ارائه
اطالعات نادرســت به افرادي كه قصد خواندن كامل
و دقيق مقاله را ندارند ،انجــام نميدهد ».البته نبايد
فراموش كنيم كه هيچيك از ايرادها ،انتقادي به مدل
زبان قدرتمند  GPT-3نيست ،اما پروژه گاردين نمونه
ديگري از كارهاي رسانهاي است كه هوش مصنوعي
را يا بهعنوان دشمن يا دوست صرف ما نشان ميدهد.
فرهاد مانجو ،روزنامهنگار هندياالصل ،نيز در مقالهاي
كه در شــماره روز  29ژوئيه روزنامه نيويورك تايمز
منتشر شــده به يك نكته اساسي اشــاره كرده بود:
« GPT-3كه ميتواند كد رايانه ،شعر و همچنين نثر
ايجاد كند ،فقط شگفتانگيز ،شبحوار و فروتن نيست،
بلكه كمي ترسناك هم است».

در ميان خودروهاي تمام برقي مدتهاست تسال حرف اول و آخر بازار را
ميزند اما حاال يك استارتاپ ميخواهد در ميان برقيها عرض اندام كند

بهبود باتريها ،كابين جادارتر و كم سر و صداتري دارد؛
ضمن اينكه ظاهر منحصر به فــرد اين خودرو ميتواند
جذابيتهايش را چند برابر كنــد 2 .چراغ الايدي در
قسمت جلوي خودرو و يك جلوپنجره بسيار باريك كه
اين دو چراغ را به يكديگر متصل ميكند ،ظاهر زيبايي را
ساخته است .لوسيد اير 2021از دستيار فوقهوشمند
 ADASسود ميبرد كه شامل 32حســگر در اطراف
خودرو است .همين ميزان حسگر باعث شده تا رانندگي
خودران سطح2و  3لوسيد اير 2021قابل استفاده باشد.
همچنين دريچههاي ورودي هوا بهصورت عمودي در
كنارهاي ســپر كار شدهاند .ســپر خودرو هم بهعنوان
دريچه ورودي هوا ايفاي نقش ميكند تا لوسيد اير بتواند
آيروديناميكيترين خودروي لوكس برقي دنيا بهحساب

آيد .گواه اين امر نيز در ضريب 0/21درگ لوســيد اير
مدل 2021نهفته است .اين ضريب در مقايسه با ضريب
درگ 0/22مرسدس بنز اس كالس جديد و 0/24تسال
مدل اس ،نشان از آيروديناميكيتر بودن لوسيد اير دارد.
اما پس از ظاهر بايد سري هم به موتور اين خودرو بزنيم؛
شركت قرار است 4مدل لوسيد اير به بازار ارائه دهد كه
اين  4مدل ،موتورهاي متفاوتي خواهد داشت .در مدل
«آئرو دريم» قــدرت اين موتور به  1080اســببخار
ميرسد .بسته باتري لوسيد اير در  2مدل 75كيلووات
ســاعتي و 100كيلووات ســاعتي ارائه خواهد شد كه
حداكثر برد خودرو را به 832كيلومتر با يكبار شــارژ
كامل ميرساند .طول خودرو نيز 4متر و 97سانتيمتر و
عرض آن يك متر و 66سانتيمتر است.

با افزايش محبوبيت وسايل نقليه الكتريكي ،خودروسازان توجه
بيشتري به باتريهاي قديمي كه نياز به تعويض دارند ،ميكنند.
ديده شده است كه شركتهاي خودروسازي مانند نيسان و رنو به
اين باتريها زندگياي دوباره داده و از آنها بهعنوان دستگاههايي
براي ذخيره انرژي اســتفاده ميكنند و اكنون شــركت ولوو نيز
اعالم كرده اســت كه قصد دارد همان كار را با كمك اســتارتاپ
 Batteryloopانجام دهد .به گزارش وبسايت نيو اطلس ،چند
سالي است كه اتوبوسهاي برقي ولوو در مناطقي از اروپا كار خود
را به بهترين نحو ممكن انجام ميدهند ،اما باتريهاي اين وسايل
نقليه بهدرستي انرژي مورد نياز آنها را تأمين نميكند .با گذشت
زمان ،ظرفيت ايــن باتريها به حدي كاهــش مييابد كه ديگر
نميتوانند انرژي مورد نياز براي حركت وسيله نقليه را تامين كنند،
اما هنوز هم سفارشهاي زيادي از نقاط مختلف دنيا براي خريد
اين اتوبوسها به شركت ارائه ميشود .استفاده مجدد از باتريهاي
وسايل نقليه برقي بهعنوان دســتگاههاي ذخيره انرژي ميتواند
كمك شــاياني به صرفهجويي در مصرف مــواد ،منابع طبيعي و
همچنين هزينههاي ساخت باتريهاي جديد بهحساب بيايد.

در سال ،2017شركت رنو با امضاي يك توافقنامه با يك شركت
برق انگليسي ،باتريهاي وسايل نقليه الكتريكي خود را در اختيار
آن شــركت قرار داد تا آنها در سيســتمهاي انرژي براي خانهها
مورد اســتفاده مجدد قرار بگيرند .اين درحالي بود كه شــركت
نيسان نيز قرارداد مشابهي را براي باتريهاي كهنه اتومبيلهاي
برقي مدل ليف خود ،به امضا رساند .توافقنامه جديد بين شركت
ولوو و استارتاپ «باتريلوپ» باعث ميشود كه تمام باتريهاي
تخليهشده از اتوبوسهاي ولوو در سراسر جهان جمعآوري شده
و در مكانهايي مانند ســاختمانها و ايستگاههاي شارژ مجددا
مورد مصرف قرار بگيرد؛ جايي كه انتظار ميرود چندين سال از
آنها استفاده بيشتري شود .راسموس برگشتروم ،رئيس استارتاپ
باتريلوپ كه در سال 2017تاسيس شده و دفتر مركزياش در
شهر استكهلم قرار دارد ،ميگويد« :خوشــحال و مفتخريم كه
استارتاپ ما فرصتي براي خريد باتريهاي استفاده شده و توسعه
اين راهحل به همراه ولوو را دارد .عالوه بر استفاده مجدد ،طبق اين
توافقنامه ،ما بازيافت ايمن و مناسب محيطزيست را نيز هنگامي
كه باتريها بهعنوان واحد ذخيره انــرژي به پايان عمر دوم خود
ميرســند ،تضمين ميكنيم .بنابراين ما يك راهحل چرخشي
پايدار براي باتريهاي اتوبوسهاي ولوو ارائه ميدهيم».

100ثانيه خبر
مشخصات ماسكي كه اپل طراحي كرد

اپل با طراحي يك ماسك جديد ،آن را در اختيار كارمندانش در
بسياري از مراكز و فروشــگاههاي خردهفروشي تحت مديريت
خود قرار داده است .به گزارش بلومبرگ« ،اپل فيس» ،از 3اليه
تشكيل شده كه نقش فيلتر را در ورود و خروج هوا ايفا ميكنند
و حتي تا 5بار ،قابل شستوشو و استفاده است .ماسك اپل فيس،
بسيار سبك و استفاده از آن راحت بوده و ميتواند از شما و ديگران
محافظت كند .اپل تحقيقات دقيقي در طراحي و تست بهترين
مواد براي ساخت اين ماسك صورت داده است.

خاكبرداري ازماه توسط شركتهاي خصوصي

ناسا براي نمونهبرداري از خاك ،سنگها و محيط كرهماه بهمنظور
مطالعه بيشــتر پيش از اعزام فضانورد ،به شــركتهاي فضايي
خصوصي در اين خصوص پــول پرداخت ميكنــد .به گزارش
انگجت ،ناسا بهعنوان بخشــي از برنامه خود براي فرستادن يك
مرد و نخستين زن به كرهماه تا ســال ،2024بهدنبال دستيابي
به مقداري از خاك آن است .ناســا تأييد كرد كه به شركتهاي
فضايي براي جمعآوري مقدار كمي از خاك يا سنگهاي سطح
ماه پول ميپردازد.

كشف 45سياره فراخورشيدي شبيه زمين

خداحافظي هواوي با اندرويد؛بهزودي

سيستم عامل  HarmonyOS 2.0سال آينده ميالدي بهعنوان
جايگزين اندرويد روي گوشيهاي شركت هواوي نصب ميشود
هواوي نسخه دوم سيستم عامل خود را راهاندازي كرده است و گزارشها نشان ميدهد
اين سيستم عامل سال آينده ميالدي براي نخســتينبار روي تلفنهاي هوشمند اين
شركت بهعنوان جايگزيني براي اندرويد گوگل اجرا ميشود .به گزارش سيانبيسي،
سال گذشته ،هواوي از سيستم  HarmonyOSبهعنوان سيستم عامل ميان
دستگاهي خود اســتفاده كرد .اين كار پس از آن انجام شد كه هواوي در
ليست سياهي قرار گرفت كه بعضي از شــركتهاي آمريكايي از فروش
محصوالت خود به اين غول فناوري چيني منع شده بودند .گوگل فعاليت
تجاري خود را با هواوي به حالت تعليق درآورد و اين شــركت را مجبور
كرد كه تلفنهاي هوشــمند پرچمدارش را بدون نسخه مجاز سيستم
عامل اندرويد اين شركت آمريكايي عرضه كند .اين موضوع در چين كه
سرويسهاي گوگل مانند جيميل يا موتور جستوجو مسدود شدهاند
مسئله مهمي نيست ،اما در بازارهاي بينالمللي هواوي كه مصرفكنندگان
عادت به استفاده از چنين برنامههايي دارند ،نكته مهمي به شمار ميآيد.
هواوي در حالي در 3ماهه دوم امسال ركورد توليد تلفنهاي هوشمند در
جهان را شكســت كه اين اتفاق ،نتيجه بازار پرجمعيت چين بود .اما اين

شركت در بازارهاي بينالمللي با افت شــديد فروش روبهرو شده است .ريچارد يو ،مدير
بخش مصرفكنندگان هواوي ميگويد :احتماال از سال آينده ما شاهد تلفنهاي هوشمند
اين شركت با سيستم عامل  HarmonyOSخواهيم بود.
سيستم عامل ناشناخته

شركت هواوي از  HarmonyOSبهعنوان يك سيستم عامل که روي دستگاهها و گجتهاي
مختلف ميتواند كار كند حرف ميزند .اين شــركت ادعا ميكند كه توسعهدهندگان فقط
بايد يك نسخه از يك اپليكيشن را بسازند و اين اپليكيشــن ميتواند براي سختافزارهاي
مختلف پورت شود .هواوي چند روز پيش HarmonyOS 2.0را راهاندازي كرد و گفت كه
نسخه بتاي اين سيستم عامل براي توسعهدهندگان(حتي رقباي هواوي)،
از 10سپتامبر روي دستگاههايي مانند ساعتهاي هوشمند ،تلويزيونها
و دستگاههاي هدايت خودرو و در دسامبر براي گوشيهاي هوشمند
در دسترس خواهد بود.
توســعه دهندگان از اين تاريــخ ميتوانند اپليكيشــنهايي را براي
 HarmonyOSآزمايــش كنند و توســعه دهند .برايــان ما ،معاون
تحقيقات دستگاهها در شركت دادههاي بينالمللي( )IDCميگويد
كه سازندگان دستگاهها ممكن است به سيستم عام ل �Harmo
 nyOSبهعنوان «گزينه پشتيبان» ،درصورت مواجه شدن با
ممنوعيتهاي مشابه براي استفاده از گوگل ،تمايل نشان
دهند و اين درحالي است كه لزوما نيازي به استفاده از
سخت افزار هواوي نيست.

ستارهشناسان «دانشگاه فني لولئو» در سوئد 45سياره درحال
چرخش به دور ســتارگان دوردســت را پيدا كردهاند كه داراي
ويژگيهايي مشابه زمين از جمله جو مشابه و آب مايع هستند .به
گزارش ديليميل ،آنها از اين طريق مطالعاتي را براي پيدا كردن
حيات روي اين سيارههاي فراخورشيدي آغاز كردهاند.

ممنوعيت ارســال اطالعات كاربران فيسبوك به
آمريكا

كميسيون حفاظت از اطالعات ايرلند( )DPCقصد دارد ارسال
اطالعات كاربران اتحاديه اروپا به آمريكا توسط فيسبوك را ممنوع
كند .به گزارش روزنامه تلگراف ،اين كميسيون به فيسبوك مهلت
داده تا پايانماه سپتامبر (19روز ديگر) نسبت به حكمی مبني
بر غيرقانوني بودن نقل و انتقاالت طبق قوانين اطالعات اتحاديه
اروپا ،اعتراض كند .اين دســتور تعليق مقدماتي ،بهدنبال حكم
دادگاه عالي اروپا در تابستان امسال گرفته شده است .دادگاه عالي
اروپا د ر ماه ژوئيه قرارداد انتقال اطالعات مهم بين اتحاديه اروپا و
اياالت متحده را لغو كرده بود.

كاهش سطح دياكسيدكربن زمين

سازمان ملل متحد در بيانيهاي اعالم كرد كه انتشار دي اكسيد
كربن در سراسر جهان ميتواند تا 7درصد در سالجاري كاهش
داشــته باشــد ،اما تغييرات آب و هوايي همچنان ادامه دارد .به
گزارش ديلي ميل ،محققان سازمان ملل در گزارشي ادعا كردهاند،
با توجه به تدابير قرنطينه كه امسال بهدليل همهگيري كرونا در
جهان اتخاذ شــد ،انتظار ميرود كه انتشار سطح گاز دي اكسيد
كربن در اتمسفر بين  4تا 7درصد كاهش پيدا كند.
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نگاه

استفاده درست از فضاهاي
همگاني بهنفع اقتصاد شهري
سيدمهدي معيني

پژوهشگر شهري

سال 2008كه براي يك بازديد پژوهشي با گروهي
از شهرسازان به چند شهر آمريكا ازجمله نيويورك
رفته بــودم از پاركي به نام برايانــت پارك در دل
منهتن نيويورك بازديدي داشتم .اين پارك شهري با مساحت 38,860مترمربع
در بين خيابانهاي پنجم و ششم و كوچههاي  ۴۰و  ۴۲و در منطقه ميدتاون
منهتن قرار داشت .محوطه اين پارك در گذشــته مخزن آب بود و يكبار هم
براي برپايي نمايشگاه جهاني 1853مورد استفاده قرار گرفته بود .همچنين در
سال ،1911شعبه اصلي كتابخانه عمومي نيويورك در كنار اين پارك ساخته
شد .هر چند اين پارك بخشي از سازمان پاركها و تفريحات شهر نيويورك است،
اما از اواسط سال 2000توسط سازمان بخش خصوصي غيرانتفاعي بهنام شركت
برايانت پارك اداره ميشود .از اين پارك بهعنوان يك مدل موفق مشاركت بخش
خصوصي و عمومي ياد ميشود .اين پارك در سال ۱۹۸۸ميالدي توسط سازمان
معماري منظر هانا الين التيدي ( )OLINو شركت معماري هاردي هولزمن
پفييرف طراحي مجدد شد.
اين پارك شهري قبال يكي از مكانهاي كثيف و آلوده و محل تجمع معتادان
و اشرار ،بزهكاران و كارتنخوابها در نيويورك محسوب ميشد كه شهرداري
منطقه نيويورك به ســختي امكان مداخله در آن را داشــت .ارزش امالك و
مستغالت اين محله به اين واســطه نزول كرده بود ،اما جنبشي در نيويورك
ي در راستاي
همانند بريتانيا به اعتقاد كارمونا و همكاران ( )2008براي پاركساز 
اعمال دسترسي پذيري بيشتر به فضاهاي باز براي شهروندان شكل گرفت كه
معتقد بود شــهروندان نيويوركي را «اخالقي» كند .عالوه بر آن ،پاركسازي
ميتوانست به جلب مشتري و افزايش ارزش امالك و مستغالت نيز كمك كند.
احياي اين پارك با اســتفاده از روش «بهبود ناحيه كسبوكار» كه يك روش
مديريتي نوين و مكانيسمي براي احيا و بازگرداندن حيات مراكز شهري است،
صورت پذيرفته است .روش بهبود نواحي كسبوكار كه اصطالحا  BIDناميده
ميشــود رويكردي اقتصادي به بهبود نواحي كسبوكار شــهري است كه با
بهسازي و مديريت و كنترل محدوده تجاري با استفاده از ظرفيتهاي محلي در
برخي از كشورهاي اروپايي و در شهرهاي آمريكا در دهههاي اخير به كار برده
ميشود .اين روش از طريق مشاركت ذي نفعان ازجمله ساكنان و كسبه محلي
سعي دارد با رشــد اقتصادي در يك ناحيه و محاسبه و اخذ قسمتي از ماليات
بركسبوكار آنها ،امكان خدمات رســاني به نواحي مسكوني و تجاري اطراف
را فراهم آورد.
توافق با كسبه ،پذيرش مالكان براي مشاركت در يك ساختار مالياتي خودكفا
از شروط اوليه به كارگيري اين نوع مديريت بر فضاي كسبوكار نواحي شهري
اســت .مقدار زيادي از هزينههاي مديريت اين نواحــي ،از ماليات دريافتي از
صاحبان امالك داخل ناحيه تأمين ميشود كه توسط دولتهاي محلي محاسبه
و پذيرفته ميشــود .اما ظهور سازمان يا شــركتهاي تحت نام BIDها كه به
پشتيباني از صاحبان كسبوكار در هزاره سوم شكل گرفته موجب شده تا آنها
هزينه مالي بيشتري را براي پايش و كنترل فضاهاي عمومي پرداخت كنند تا
محيط بيروني به تعبيري «مشتري پسند و جذاب» براي اين نواحي ايجاد كنند.
از اهداف بهكارگيري BIDها ميتوان به موضوع حفاظت ،ارتقای امنيت و كاهش
وقوع جرايم ،بهبود سيما و منظر شــهري ،توسعه كسبوكار در جهت كاهش
ارتقای حس تعاون و مشــاركت ،ارتقای حس تعلق ساكنان و كسبه از طريق
ارتقای كيفيت محيطي و حمايت از كســبوكارهاي محلي اشاره كرد .گرچه
مغازهداران با بهبود وضعيت كسبوكار و اقتصاد محلهشان ،حاضر به پرداخت
اجاره بيشتري خواهند بود و ساكنان مســكوني نيز براي زندگي در بخشي از
نواحي شــهري كه از نظر پاكيزگي ،نورپردازي ،جذابيت و پويايي در شرايط
بهتري قرار دارد ،حاضر به پرداخت اجاره بيشتري هستند ،اما صاحبان امالك نيز
بايد هزينههاي جاري مديريتي ،نگهداري ،عوارض و ماليات بيشتري بپردازند.
اما در اين ميان بايد به انتقادهايي از قبيل تغييــر بارز اين فضاها به «فضاهاي
ي و همگن شدن فضاهاي عمومي»
مصرفي يا كااليي شدن فضا ،خصوصيساز 
در دوران معاصر نيز اشاره كرد كه موجب اعمال «طرد و دفع» استفادهكنندگان
در اين فضاها با توجه به حضور فعال بخــش خصوصي در مديريت اين نواحي
نيز ميشود؛ بهطور مثال نيروهاي امنيتي با يونيفورم يكنواخت بخش خصوصي
نهتنها از بروز رفتارهاي ضداجتماعي ،اسكيت سواري تا تكديگري جلوگيري
ميكنند ،بلكه با طراحي خاص نيمكتها در اينگونه پاركها براي مثال از دراز
كشــيدن روي آنها جلوگيري ميكنند يا با آبافشانهايي ،مانع دراز كشيدن
افراد روي چمنكاري آن ميشوند .همچنين سيستم امنيتي خصوصي پارك،
همانند اجتماع دروازه دار با اعمال مقررات سختگيرانه ،فعاليتها و رفتار برخي
افراد غريبه براي ورود به پارك را كنترل و از ورود عوامل نامطلوب نيز جلوگيري
ميكنند .بايد توجه داشت كه استفاده از اين مدل اقتصادي بدون توجه به قوانين
پشتيبان و ساختارهاي جامعه شهري در ايران براي بهبود كسبوكار يا بازآفريني
محالت شهري به هيچ وجه تجويز نميشود ،اما بهسازي برخي از فضاهاي شهري
ازجمله پيادهراهها كه با صرف هزينه زياد نيز بهطور مثال در تهران يا برخي از
شهرهاي ديگر ايران انجام شده اســت بدون شك بهنفع اقتصاد شهری است؛
بهشرطي كه تنها بهعهده شهرداري نباشد.
اگرچه نخســتين تجربه موفق شهرداري تهران در بهســازي كوچه مروي در
دهه 70به گواه بسياري از صاحبنظران شهري كه با صرف ميليونها ريال از
ي و توسعه فضاهاي
جيب شهروندان تهران انجام شد ،در آن زمان براي الگوساز 
عمومي اقدامي الزم ،پسنديده و قابل ســتايش بود كه در بافت تاريخي تهران
توانست تحولي شــگرف براي استفاده شــهروندان از فضاي عمومي بهوجود
آورد ،اما اكنون زمان آن رسيده كه مديريت شهري از انجام پروژههاي محلي
كه ارزش افزوده بااليي براي كسبوكار يا ساكنين در يك محله ايجاد ميكنند
و به تنهايي از جيب ساير شــهروندان شهر هزينه ميشــود ،از منظر عدالت
اجتماعي احتراز كند .براي اين مهم پيشــنهاد ميشود قسمتي از هزينههاي
بهبود نواحي كسبوكار با مشاركت ساكنين و مغازه داران صورت پذيرد تا هم
تعداد پروژههاي شهري بيشتري اجرا شود و هم همه بار هزينهها بر دوش شهر
سنگيني نكند .اين موضوع ،نياز به تبيين مدل اقتصادي بهبود كسبوكار بومي
براساس سازوكارهاي قانوني دارد كه اميد است مديريت شهري با كمك شوراي
شهر ،اتاق اصناف و شوراياريها براي تحقق آن اهتمام ورزند.

برخورد با تخلف در آبیاری
فضاهای سبز حاشیه اتوبانها
مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران از برخورد
فضاي
با پیمانکاران متخلف در آبیاری فضاهای سبز حاشیه بزرگراهها
سبز
خبر داد .علی محمد مختاری در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران
جوان ،درباره جاریشدن بخشی از آب و هدر رفت آن در زمان آبیاری گفت :طبق
بخشنامهای که به مناطق مختلف تهران ارسال کردهایم ،باید در زمان آبیاری
جهت فوارهها تنظیم شود و در غیر این صورت پیمانکار مربوطه جریمه خواهد
شد .برای جلوگیری از تصادف خودروها و هدر رفت آب ما این موضوع را پیگیری
میکنیم .وی ادامــه داد :در حال حاضر اکثر فضاهای ســبز مجهز به آبیاری
قطرهای شدهاند و به دنبال این هستیم که همه نقاط به این روش آبیاری شوند.

بازآفريني شهري از مسيركسبوكارها

بازآفريني مناطق تجاري با مشاركت مستقيم ذينفعان ،شهر را بدون سرمايه كالن نوسازي ميكند
محمد سرابي

Business Improvement District - BID

محدودههايي در مناطق تجاري شــهر با استفاده از
ويژگيها و امكانات قبلي آنها و با ســرمايه كسبه و
ساكنان آن بازسازي ميشود.
بنیان اصلی این طرح بر «رونق بخشیدن به کسب و
کار» استوار است تا در نتیجه آن هزینهها به صورت
داوطلبانه و با رضایت ذینفعان ،تامین شود.
در بعضــي از بازارچههاي مناطق شــمالي تهران
چند فروشــنده بزرگ با توافق يكديگر و هماهنگي
شــهرداري ناحيه كوچهها و نماي ســاختمانها را
بازسازي كردهاند تا از اين طريق بر رضايت مشتريان
خود بيفزايند .در مناطقی مانند محدود ه محلههاي
یخچال ،سهیل و دولت در نزدیکی خیابان شریعتی
و محلههایی چون جماران یا چیذر میتوان این کار
جمعی را دید .اما مشابه اين طرح در مناطق جنوبي
و حاشــيهاي قابل اجرا نيســت يا نميتوان آن را از
مغازهداراني كه درآمد چنداني ندارند انتظار داشت.
اينجاست كه نقش مداخلهگر شهرداري و پيمانكاران
آن اهميت پيدا ميكند .با اين حال يك مشكل بزرگ
مانع اين بازآفريني ميشود و آن نبود قوانين مرتبط
براي دريافت عوارض محلــي از واحدهاي تجاري يا
حتي مسكوني است.
مسلما مالك يك خانه در منطقهاي مرفه و برخوردار
از خدمات شهري كه سران ه فضاي سبز و حملونقل
عمومي كافي دارد بايد عوارض بيشــتري از مالك
خانهاي با همان مساحت در يك منطقه نابرخوردار
پرداخت كند .دريافت عوارض و ماليات براســاس
امكانات منطقهاي و برخورداري از مزاياي بازآفريني
هم بخشي از درآمد شــهرداري را تامين ميكند و
هم امكان خدماترســاني به مناطق نابرخوردار را
فراهم ميكند .نمونههاي موفق بازآفريني در تهران
خيابانهايي مانند 30تير هســتند كه پس از پايان
طرح با افزايش قيمت امالك و بهبود كســب و كار
روبهرو شدند .براي بعضي از خيابانهاي ديگر مانند
خيابان وليعصر هم طرحهايــي مانند خيابان كامل
پيشنهاد شده است كه مهمترين مشكل آنها يعني
حملونقل را بهبود ميبخشد .درصورتي كه در بخشي
از يك معبر طرح خيابان كامل اجرا شود و در مدت
چند سال باعث رونق كسب و كار در آن شود ،ميتوان
از درآمدهاي اين بخش از شــهر براي بهبود شرايط

م نامه
امضاي تفاه 
كارآفريني در روستاها و
ساماندهي حاشيهها
پريسا اميرقاسمخاني

خبرنگار

بازآفرينــي تمام شــهر در يك زمان
گزارش ممكن نيست و با هيچ طرح و بودجهاي
نميتــوان در مدتــي كوتــاه تمام
مشكالت زندگي در پايتخت را برطرف كرد .بازآفريني
بهصورت منطقهاي و در محدودهاي مشــخص اجرا
ميشود اما با جلب مشاركت عمومي و تقسيم آن به
محدودههاي كوچكتر هــم ميتوان منظر عمومي
شهر را بهبود بخشــيد و هم بر مشكالت اقتصادي
شهرداريها غلبه كرد .شــهرداريها در تالش براي
تامين هزينههاي نگهداري شهر هستند و بازسازي
كامل خيابانها از عهده آنها خارج است.
در عين حال بازســازي شــهر بايد دائم اجرا شود تا
معايبي كه بهدليل ساختوساز بيرويه و نامتناسب
ايجاد شده است رفع شــود .يكي از مهمترين نتايج
مستقيم بازآفريني معابر و فضاهاي شهري افزايش
قيمت امالك در مجاورت آنهاست .در روش مديريتي

خبر

خبرنگار

بازآفرینی فضای عمومی در بخش تجاری شهر اشتوتگارت آلمان رضایت کسبه و ساکنان مناطق مجاور را در پی داشته است.

زيست در ديگر قسمتها استفاده كرد.
سودمندي برد-برد

برخي از اهداف  BIDبهبود ســيما و منظر شهري،
ارتقاي امنيت و كاهش وقوع جرايم ،توســعه كسب
وكار در نتيجه تعاون و مشاركت ،ارتقاي حس تعلق
ساكنان و كسبه از طريق ارتقاي كيفيت محيطي و
حمايت از كسب و كارهاي محلي است .مغازهداران
در جايي كه مشتريان بيشتري داشته باشند حاضر به
پرداخت اجاره بيشتري هستند و ساكنان خانهها هم
در محلهاي كه رفاه و جذابيت بيشتري داشته باشد
اجارهبهاي بيشتري پرداخت ميكنند.
قانون و ســامانه اخذ عوارض محلي نيز ميتواند به
همين نســبت عوارض را افزايش يــا كاهش دهد.
در اين ميان بايــد بر يك نكته نيز توجــه كرد .اگر
بازآفريني يك منطقه وسيع مانند بازارچه يا بوستان
به بهرهبردار خصوصي واگذار شود ،اين احتمال هم
وجود دارد كه بهرهبردار براي كسب درآمد كافي آن
را منحصر به گروه خاصي از شــهروندان كند .يك
پژوهشگر شهري در اينباره ميگويد :اگر طرحهايي
مانند  BIDمنجر به جدا كردن بخشــي از شــهر و
اختصاص آن به گروهي از شهروندان شوند به مقصود
خود نميرسند .ما نياز به طرحي داريم كه در نتيجه
آن تمام شــهروندان قادر به بهرهگيــري از مزاياي
بازآفريني باشند.
سيدمهدي معيني ميافزايد :موضوع مهم اين است
كه نميتوان اين طرحها را بــه همان صورتي كه در
كشورهاي ديگر اجرا شده است در تهران «كپي» كرد.
بلكه بايد شرايط بومي را هم درنظر گرفت.
بازگرداندن حيات به مركز شهر

يك استاد شهرســازي با شــرح اجراي طرحهاي
 BIDدر غــرب ميگويد :مراكز خريــد قلب تپنده
شهرهاي جهان هستند كه در بهبود كيفيت زندگي
ساكنان نقش حياتي ايفا ميكنند اما عواملي مانند
حومهگرايي در دهههاي اخير باعــث از بين رفتن
حيات اجتماعي آنها شده است و شهرسازان بهدنبال
راهكارهايي براي بازگرداندن حيــات به اين مراكز
هستند .ناحيه بهبود كســب و كار  BIDيك سامانه
خودكفاســت كه در دهههاي 60و 70ميالدي در

شهرهاي آمريكا و كانادا به اجرا درآمد تا مراكز شهرها
را احيا كند.
مجتبي رفيعيان ميافزايد :در اين وضعيت 2چالش
عمده پيش روي شهرها قرار گرفت .يكي اينكه چطور
ميتوان جذابيت سابق را به مراكز شهري بازگرداند
و ديگر اينكه چطور ميتوان از سرمايههاي عمومي
و مؤسسات خصوصي براي اين كار استفاده كرد .او
بيان ميكند :در ســال 1969اولين  BIDدر تورنتو
اجرا شد و اوج اجراي اين طرحها در سالهاي1990
تا 2003بود .البته  BIDبيــش از آنكه يك محدوده
فيزيكي باشد يك سازوكار براي بهسازي و مديريت
محدوده تجاري بر پايه مشاركت بخشهاي عمومي
و خصوصي است.
رفيعيان تأكيد ميكند :اصل اساسي در  BIDتوافق
اكثريت صاحبــان امالك تجاري يا مســتأجران و
تعيين ماليات براي اين خدمات است كه مورد تأييد
مسئوالن شهري قرار ميگيرد .مالياتها بايد عادالنه
باشد و هركســي كه در آينده ســود ميبرد بايد در
هزين ه نيز سهيم باشد .او ميافزايد BID :بايد در يك
رايگيري عمومي تشكيل شود و از نظر قانوني مجاز
به فعاليت باشد .اين طرح در مناطقي ايجاد ميشود

كه امالك تجاري آنها بيشتر از امالك مسكوني باشد.
به گفته رفيعيان 2دســته خدمات مكمل شهري و
امنيتي مانند شستوشوي ديوارها و معابر يا ترميم
فضاي سبز و همينطور نگهباني خصوصي و گشتزني
در محل با ارتباط مستقيم با نهادهاي مسئول انجام
ميشود .در بخشي از برنامههاي اين محدودهها مانند
كمك به كارتنخوابها نيز با همكاري سازمانهاي
مردمنهاد انجام ميشــود .طرحهــاي  BIDبعد از
به پايان رســيدن نيز هزينههايي براي نگهداري و
ماليات و عــوارض تجاري

تداوم دارد كــه از طريق
تامين ميشــود .با توجه به ســابقه و شيوه مديرت
شــهرها در ايران كه اكنون نيز درگير تمركزگرايي
و خصوصيسازي امور شــهري است بهنظر ميآيد
مهمترين مانــع اجراي طرحهاي  BIDمشــكالت
قانوني در اين زمينه باشد .حتي اگر گروهي از كسبه
يك محدوده حاضر به مشاركت داوطلبانه و تامين
هزينههاي بازآفريني در محدوده كار خود باشــند
ممكن است در مراحل اجرا به موانع قانوني برخورد
كنند .تدوين قوانين الزم در پارلمان محلي ميتواند
راه اين مشاركت را باز كند و از هزينههاي شهرداريها
در شرايط اقتصادي فعلي بكاهد.

ارتقاي كيفيت زندگي و درآمد پايدار در قلب تهران با بازآفريني صحيح

شهروندان از منطقه  ۱۲بهعنوان قلب طهران انتظار دارند كه در اين
عليمحمد سعادتي
منطقه ،هويت اصيل اين شــهر كه شايد زيربار توسعهمحوريهاي
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ناهمگون كمرنگ شده باشــد ،دوباره برجسته شود .اساس كار در
برخي از محلههاي منطقه را بر اين محور گذاشتهايم تا انتظاري كه ميتواند به برخورداري بيشتر شهروندي از
امكانات ،برقراري عدالت ،بهبود فضاي كسب و كار ،ارتقاي شاخصههاي زندگي و درنهايت افزايش درآمدهاي
مالياتي و عوارض آن هم با رضايت مردم بينجامد ،برآورده شود .زماني كه مردم ،سرمايهگذاران و كسبه با رضايت
از بهبود فضاي محله ماليات و عوارض مناسبتري را پرداخت ميكنند ،قطعا درآمد پايدار شهرداري هم بهطور
غيرمستقيم افزايش مييابد .با چنين ديدگاهي پروژ ه ايجاد پالزاي شهري در محوطه ميدان امام خميني ،توجه به
نحوه بارگيري مغازههاي اين محوطه و احداث و بازآفريني خانه شهر (ساختمان بلديه) با جديت دنبال ميشود .اين
ميدان ،خاطرات تاريخي گستردهاي بهويژه از نظر فرهنگي و سياسي معاصر با خود به همراه دارد و پس از تكميل
پروژه تكاني اساســي به محدوده اطراف خودش ميدهد .از سوي ديگر بهمنظور حفظ بافت مسكوني در بخش
يو
اراضي امالك فوقاني تونل اميركبير و زيرگذر امينحضور مربوط به منطقه -12كه بهدليل افزايش بافت تجار 
اداري در حال از دست رفتن است -بناست اين امالك به خدمات عمومي نظير ايجاد فضاي سبز و فروشگاههاي
محلي و ...اختصاص يابند تا مشوقي براي ماندن شهروندان ساكن در اين قسمت شود .ساكنان اين منطقه ،معموالً
از خانوادههاي اصيل و قديمي شهر تهران هستند و انس و الفت بسياري با محلههاي خود دارند .با وجود آنكه
تجاري و اداريشدن اين بخش ،نفع مالي بيشتري به همراه دارد ،بهدليل ارزش بافت مسكوني براي حفظ زيست
شبانه منطقه و ايجاد امنيت و سالمت براي شهر ،اختصاص اين امالك به خدمات عمومي براي شهروندان در اولويت
تصميمگيريهاي مديريت شهري قرار دارد .در عين حال ميتوان با ارائه طرح صحيحي با لحاظ كردن موقعيت
جغرافيايي ،فرهنگ غالب بر محدوده و خواستهها ،فضاهايي را شكل داد كه درنهايت نفعش هم به شهروندان
برسد و هم تا حدودي درآمدي پايدار و سالم را روانه خزانه مديريت شهري كند.

ســي و پنجمين اجــاس عمومي شــورای
عالي استانها در ســاختمان قديمي مجلس
شوراي اســامي برگزار شــد .در اين جلسه
فرمانده قــرارگاه خاتم االنبيــا و مديرعامل
صندوق كارآفريني اميد نيز حضور داشــتند
تاتفاهمنامه ای مهم به امضا طرفين برسد.
به گزارش همشــهري ،در ابتداياين جلسه
عليرضا احمدي ،رئيس شورايعالي استانها
گفــت « :موضوع مهــم امــروز جامعه بحث
اشتغال اســت .يكي از پتانسيلهاي موجود
در اين حوزه كه ميتواند با پررنگ شدن بعد
اشتغالزايي به جوانان كمك كند و بسياري
از مشكالت در حوزه روستاها و شهرها را حل
كند كمك گرفتن از صندوق كارآفريني اميد
اســت .به همينخاطر پيش از برگزاري سي
و پنجمين اجالس شــورايعالي استانها در
جلسهاي با آقاي نوراهللزاده ،مديرعامل صندوق
كارآفريني اميد تفاهمنامهاي را نهايي كرديم تا
با امضاي آن شروع روندی تأثيرگذار رادر حوزه
اشتغالزايي شاهد باشــيم ».احمدي گفت:
«بهدنبال اين هستيم كه تفاهمنامهاي نيز با
قرارگاه خاتم االنبيا داشــته باشيم تا به روند
محروميتزدايي از شهرها و روستاهاي كشور
كمك كنــد ».اصغر نــوراهللزاده ،مديرعامل
صندوق توســعه كارآفريني اميــد نيز گفت:
«اگر ما در حوزه كســب و كارهــاي خانگي
بتوانيم توسعه ايجاد كنيم حتما بازار فروش
اين محصوالت بايد از سوي مديريت شهري
در شهرها و روستاها توسعه پيدا كند .اينگونه
كســب و كارها باعث توسعه شــهر و روستا
ميشــود و از اينرو مديريت شــهري بايد به
توسعه بازار هدف عرضه و فروش آن محصول
توليد شده كمك كند ».او ادامه داد« :از اينرو
نظام تامين منابع مالي محلي را تدوين كرديم
و صندوق تامين منابع مالي روستايي را شكل
داديم و بنا داريم تا سال آينده در  ۵هزار روستا
اين صندوقها را افتتاح كنيم».
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتماالنبيا نيز در
اجالس شورايعالي اســتانها متولي اصلي
محروميتزدايي در كشور را نهادهايي مانند
ســازمان بهزيســتي ،كميته امداد و مراكز
مختلــف اعالم كــرد و گفت« :ايــن نهادها
براســاس برنامهريزي دولت بهصورت ساالنه
بودجه دريافت ميكنند .مأموريت ذاتي قرارگاه
سازندگي خاتم توسعه زيرساختها در كشور
است ولي با توجه به روحيه ســپاه پاسداران
انقالب اسالمي براي كمك به محرومان بخشي
از درآمدهاي خــود را بــه محروميت زدايي
اختصاص داديم و براي توسعه زيرساختها در
روستاهاي كمتر برخوردار كارهايي در حاشيه
شهرها انجام شده است ».سعيد محمد افزود:
«بنابراين بــا توجه به امكاناتــي كه مديريت
شــهري در شــهرها دارد ميتوان در تامين
منابع مالي به روش تهاتــري عمل كرد زيرا با
روشهاي تهاتــري ميتوانيم اقدامات خوبي
را انجام دهيم» .
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شروع ليگ جزيره
ليگ برتر انگليس امروز با برگزاري 4بازي بدون تماشاگر وارد فصل جديد خود خواهد شد .در اولين بازي فصل و از
ساعت ،16فوالم در خانه با آرسنال روبهرو ميشود ،کریستال پاالس و ساوتهمپتون از ساعت 18با هم ديدار ميكنند،
ليورپول و ليدز از ساعت  21به مصاف هم ميروند و وستهام و نيوكاسل هم از ساعت  23:30با هم مصاف خواهند داد.

نكته بازي

استراماچوني را  -زودتر  -برگردانيد!

كالهتان را باالتر بگذاريد

قيمتها در فوتبال ايران نجومي شــده؛ طوريكه صادق درودگر،
عضو هيأترئيسه ســازمان ليگ گفته يك مربي براي فصل جديد
با باشگاهش قرارداد 15ميليارد توماني بسته است .حاال بين ملت
اختالف افتاده كه منظور استاد چيســت؛ برخي ميگويند يحيي
گلمحمدي را ميگويد و بعضي هم عقيــده دارند مقصودش امير
قلعهنويي است كه بهتازگي به باشــگاه ثروتمند گلگهر سيرجان
پيوستهاست.حاالفارغازاينگمانهزنيها،خودسازمانليگوساير
دوستان بايد كالهشان را باالتر بگذارند؛ كساني كه با تصويب قانون
منع جذب خارجيها ،يكشــبه قيمت بازيكنان و مربيان ايراني
را دوبرابر كردند .همين15ميليارد حتي با احتســاب دالر25هزار
توماني هم ميشود600هزار دالر؛ رقمي كه با آن ميشود2تا مربي
صاحب سبك در حد اسكوچيچ آورد .االن مثال با تصويب اين قانون
طاليي،تورمرامهاركرديد؟خستهنباشيد!

شواهد نشان ميدهند استراماچوني در راه استقالل است ،اما اين راه كمي طوالني است

راه فرار استقالل از الهالل

با حذف الوحده ،كار استقالل براي صعود آسانتر شد
و براي صدرنشيني سختتر
هر 4تيم ايراني حاضر در ليگ قهرمانان آســيا طي روزهاي اخير وارد قطر شــدند تا براي ادامه
بازيهاي ليگ قهرمانان آسيا در اين كشور آماده شوند .تيمهاي استقالل ،شهرخودرو ،پرسپوليس
و سپاهان بهترتيب در گروههاي يك تا 4اين رقابتها حضور دارند و بايد از روز دوشنبه 24شهريور
تا سوم مهرماه به انجام 4بازي باقيمانده خود در مرحله گروهي اين رقابتها بپردازند .اما در همين

شروع مسابقات يك اتفاق در گرو ه يك اين رقابتها باعث بر هم خوردن معادالت اين گروه شده
است .تيم الوحده امارات كه در اين گروه با استقالل همگروه بود ،از حضور در مسابقات كنار كشيده
و حاال آبيپوشان بايد در گروهي 3تيمي به رقابت براي صعود بپردازند .تيم اماراتي در حالي از اين
گروه كنار رفته كه هنوز با استقالل روبهرو نشده بود و 2بازي اول آبيپوشان در قطر قرار بود مقابل
همين تيم انجام شود .الوحده در 2هفته اول صاحب يك پيروزي مقابل الشرطه عراق و يك تساوي
برابر االهلي عربستان شده بود و با 4امتياز به همراه االهلي صدرنشين بود؛ يعني هر 2تيم الشرطه
و االهلي به الوحده امتياز داده بودند و استقالل ميتوانست درصورت گرفتن امتيازات كامل از تيم
اماراتي عقبماندگياش را در اين گروه جبران كنــد .اما كناررفتن الوحده هم – اگرچه توقف 2
تيم ديگر مقابل اين تيم را پاك ميكند -اما از منظر ديگري به سود استقالل خواهد بود .آبيها
حاال رقيب قدري مثل الوحده را مقابل خود ندارند و براي صعود فقط كافي است از سد الشرطه

كمي دير نيست؟

عكس| فرشاد عباسي|

هشتگ اســتراماچوني را برگردانيد هم تا به امروز
نتوانســته اين مربي ايتاليايي را بــه نيمكت آبيها
برگرداند .پس از ترندشدن اين هشتگ در شبكههاي
اجتماعي ،در آخرين ساعات چهارشنبه هفته قبل،
ســايت فوتبالي گزارش داد اســتراماچوني قرارداد
جديدش را با استقالل امضا كرده و هيچ بعيد نيست
در قطر آبيها را از ســكوهاي تماشاگران يا حتي از
روي نيمكت هدايت كند .تنها دقايقي پس از ادعاي
فوتبالــي ،خبرگزاري ايلنا هم خبــر توافق نهايي با
اســتراماچوني را روي خروجياش قرار داد و مدعي
شد باشگاه استقالل تا 48ســاعت آينده اين خبر را
بهصورت رسمي اعالم ميكند .البته اين پايان ماجرا
نبود چراكه برخي از هواداران اســتقالل خيلي زود
به صفحه جيانلوكا ديمارتزيــو ،خبرنگار ايتاليايي
نزديك به استرا رفتند و از او درخصوص صحت اين
ماجرا سؤال پرسيدند .جالب اينكه او خيلي زود پاسخ
هواداران اســتقالل را داد و مدعي شــد هيچ اتفاق
جديدي در قضيه بازگشت اســتراماچونينيفتاده
است .براساس اطالعات بهدست آمده ،استراماچوني
كه اين روزها از اســتقالليها دعوتنامه سفر به قطر
را دريافت كــرده ،به هيچعنوان حاضر نيســت در
بازيهاي ليگ قهرمانان روي نيمكت بنشيند و حتي
تيم را از روي سكو هدايت كند .اگر توافق نهايي در
روزهاي آينده حاصل شــود و فدراسيون هم مجوز

بازگشت را صادر كند ،اســتراماچوني تنها از ابتداي
فصل روي نيمكت خواهد نشست.
صحبتهاي كاپيتان با استرا
وريا غفوري شــايد از معدود اســتقالليهايي است
كه ارتباطش با اســتراماچوني را قطع نكرده است.
او به گفته خودش صحبتهايي با اســترا داشته كه
نشان ميدهد مشــكلي براي بازگشت به استقالل
ندارد .كاپيتان آبيها با انتشــار اين پيام در استوري
اينستاگرامش ،اين موضوع را رسانهاي كرده است:
«طبــق صحبتهايي كه بــا آقاي اســتراماچوني
داشتم ،از جانب ايشان هيچ مشكلي براي بازگشت
به اســتقالل وجود ندارد و خيلي خوشــحالند كه
برگردند و كنار استقالل باشند .من هم مثل ميليونها
هوادار عاشــق اســتقالل تقاضا دارم كه مسئوالن
امر مصلحتانديشــي كنند و امكان بازگشت آقاي
استراماچوني را فراهم كنند .اين درخواست ميليونها
هوادار است».
واكنش تازه فرهاد
داســتان اســتعفاي فرهاد مجيدي يكــي ديگر از
ســوژههاي عجيب روزهاي اخير بوده است .شايعه
اينكه مجيدي هنوز بهصورت كتبي استعفا نداده تا
درصورت نيامدن اســتراماچوني و رفتن سعادتمند
به نيمكــت آبيها برگردد ،ســروصداي فراواني در
شبكههاي اجتماعي به راه انداخته است .حاال خود

فرهاد تصميم گرفته بازهم از طريق اينستاگرامش
به اين ماجرا واكنش نشــان دهد .نكته مهم در پيام
مجيدي بخشيدن دستمزدش به ســرمربي آينده
استقالل بوده اســت .در پيام اينستاگرامي مجيدي
آمده است« :بهنظر ميرسد مديريت باشگاه استقالل
اطالع ندارد كه طبق قانون سرمربي ميتواند با ارسال
يك پيامك به باشگاه از سمت خود استعفا بدهد .ظهر
جمعه ۷شــهريور ۱۳۹۹از طريق پيامك و واتساپ
استعفايم را به مديرعامل اعالم كردم .بعد از فينال هم
يك مرتبه اين كار را انجام دادم .از سازمان ليگ هم
استعالم گرفتم و تأكيد داشتند كه اعالم كنارهگيري
ت شخصي در شبكههاي اجتماعي
حتي از طريق اكان 
يا مصاحبه در رســانههاي شناختهشــده هم مورد
تأييد ســازمان ليــگ و اركان قضايي فدراســيون
فوتبال خواهد بود ،با وجود ايــن ،مديريت فعلي به
عوامفريبيهايش ادامه ميدهــد .همچنين از اين
طريق اعالم ميكنم كه برخالف بندهاي قراردادم،
ديگر هيچ حق و حقوقي براي خود بابت سرمربيگري
در فصل ۱۳۹۸-99و  ۱399-۱400قائل نيستم و از
باشگاه استقالل ميخواهم كه باقيمانده دستمزدم در
فصل  ۱۳۹8-۱۳۹9را براي سرمربي آينده استقالل
هزينه كنند .به اميد روزهايي كه استقالل ما از اين
پليديها نجات يابد و بازي با احساسات هواداران به
پايان برسد».

عراق بگذرند .اما با توجه به اينكه تيم دوم گرو ِه استقالل بايد با صدرنشين گروه 2روبهرو شود و
آن تيم بهاحتمال زياد الهالل عربستان خواهد بود ،آبيها براي پيشگيري از برخورد با الهالل بايد
بهدنبال صدرنشيني در اين گروه باشند .با حذف الوحده هماكنون استقالل از 2بازي يك امتياز
دارد و االهلي و الشرطه هر كدام از يك بازي صاحب  3و يك امتياز هستند .استقالل تا 30شهريور
استراحت ميكند و در اين مدت شاهد 2بازي رفت و برگشت ميان االهلي و الشرطه خواهد بود.
اگر االهلي 2بار پيروز شود ،صدرنشين قطعي گروه خواهد بود و استقالل حتي با 6امتياز كامل از
2بازي باقيمانده هم به سرگروهي نخواهد رسيد .اگر االهلي 4امتياز از الشرطه بگيرد ،استقالل
براي سرگروهي نياز به 6امتياز كامل دارد .اما بهترين حالت اين است كه االهلي و الشرطه امتيازها
را تقسيم كنند تا استقالل بتواند در بازيهاي باقيمانده شــانس خودش را براي سرگروهي در
گروه Aآسيا هم دنبال كند.

درشرايطيكهمهلتفيفابهپرسپوليسبرايپرداختطلببرانكو
ايوانكوويچ رو به پايان است ،تازه باشگاه ايراني به مربي سابقش نامه
زده كه اگر ممكن است يكماه ديگر به ما وقت بدهيد! انگار مثال
برانكو همين 2هفته پيش از ايران رفت و باشگاه نياز به زمان دارد
تا بتواند پول جور كند و بفرستد آن طرف آب .فينال جام حذفي
روز 12خرداد 98برگزار شد و االن بيشتر از 15ماه است كه برانكو
رفته؛ در اين فاصله جلسه گذاشتيد ،براي تخفيف مذاكره كرديد،
چند بازيكن خارجي آورديد و با همهشان فسخ كرديد ،عليه برانكو
شكايت 1300صفحهاي نوشــتيد و بابت جايگزيني يك مربي
ايراني با يك مربي خارجي ،به انــدازه غرامت جنگ جهاني دوم
هزينه پرداختيد .بعد االن به اين نتيجه رسيدهايد كه از طرف وقت
بخواهيد؟ بهنظرتان بايد موافقت ميكرد؟
بيانيه تاريخي

باشــگاه اســتقالل يك بيانيه داده كه در همه جاي دنيا ،در همه
زمانها توسط تمام تيمهاي جهان قابل استفاده است؛ يعني شما
30بار ســر تا ته اين بيانيه را باال و پايين كنيد نميفهميد داستان
چيســت20 .خط فقط تكرار كردهاند هواداران خونسرد باشند،
فريبفضايمجازيرانخورندوازاينداستانها.اصالمعلومنيست
چنينبيانيهايچراصادرشده،باكيكاردارديادنبالمحكومكردن
كدامجرياناست.شمااگراسماستقاللراازاولاينبيانيهبرداريد،
كامال ميشود آن را بهعنوان اطالعيه صادر شده از سوي بارتومئو،
مديرعامل بارسلونا جا زد .جمله آخر بيانيه هم اين است« :باشگاه
استقاللهرگونهفعاليتدراينزمينهرابهشدتمحكومميكند».
كدام زمينه؟ چي؟ كجا؟ خب به جاي اين همه قلمفرســايي ،يك
جملهمينوشتيد:بهنامخدا؛كالمحكومميكنيم!

كريمي با استقالل تمرين كرد
علي كريمي كه گفته ميشد حاضر نيســت در ليگ قهرمانان براي اســتقالل بازي كند ،روز گذشته در تمرين
جا ماندههاي اين تيم در تهران شركت كرد .پس از اين اتفاق شايعه شده او هم قرار است به همراه ساير جاماندهها
به قطر سفر كند و در ادامه بازيهاي آسيايي براي استقالل به ميدان برود.

ماندم تا با پرسپوليس
قهرمان آسيا شوم

بشار:پرسپوليس بهخاطر هوادارانش قدرتمند است نه بازيكنان

با جدايي مهــدي ترابي و علي
عليپور شــوك بزرگي به اردوي
سرخپوشان وارد شد اما تمديد
قرارداد بشار رسن بهترين اتفاقي
بود كه در اين شرايط ميتوانست
براي يحيي و پرســپوليس رخ
بدهد .بازيكن عراقي كه با تمديد
قراردادش حســابي طرفداران
را خوشحال كرده در گفتوگو با
همشهري از برنامهها و آرزوهاي
جديدشباپرسپوليسميگويد.
كردي؟

باالخــره تمديــد

تمديد كردم تا با پرسپوليس قهرمان
آسياشوم.

بحــث مطالبــات
ماليات به كجا رسيد؟

همه ميدانند با وجود بدقوليهاي
زيادي كه به من شد ماندم و اعتراضي
نكردم .حاال باشــگاه بــه من قول
داده كــه مطالبات قبلي را تســويه
كند.
بــا وجــود تمديد
قرارداد تو ،انــگار جدايي ترابي
و عليپور براي تيم خيلي سخت
بود .نظرت چيست؟

واقعــا از اين اتفاق خوشــحالم .من
عاشــق پرســپوليس و هوادارانش
هستم و دوست داشتم در تيم بمانم
كهدرنهايتايناتفاقافتاد.

عليپور و ترابــي زحمت زيادي براي
تيم كشــيدند و براي آنهــا آرزوي
موفقيت ميكنم .اما پرســپوليس
بهخاطر هوادارانش قدرتمند است
نهبهخاطرستارهها.

بله من چند پيشنهاد جدي داشتم
و اتفاقا پول خوبي هــم ميدادند اما
ماندم تا ماموريت خــودم را در تيم
تمامكنم.

بهنظرم يحيي بهعنوان ســرمربي
نفراتخوبيراجذبكردهوقطعاآنها
درادامهراهبهتيمكمكخواهندكرد.

پيــش از اين گفته
ميشد كه پيشنهادهاي زيادي
داري.

چه ماموريتي؟

من با پرسپوليس به باالترين سطح
فوتبال رســيدم و جامهاي زيادي
هم بهدست آوردم اما براي من مهم
قهرماني در آسياســت .قراردادم را

نظــرت در مــورد
خريدهاي جديد چيست؟

با توجه به بندي كه در
قراردادت هست ،احتمال دارد در
نيمه راه از پرسپوليس جدا شوي؟

من به پرســپوليس تعصب دارم و تا
زماني كه باشــم با تمام وجود بازي
ميكنم.

23023693
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  اين ليگ براي كسي نميجوشد

ليگ قهرمانان آسيا در منطقه شرق وضعيت نامشخصي دارد و ممكن است فصل اصال به پايان نرسد
ليگ قهرمانان آسيا كه هميشه شكل برگزارياش
نسبت به ليگهاي ديگر كمي عجيب و غيرعادي
بهنظر ميرسيد ،امسال از هميشه عجيبتر شده و
اصال مشخص نيست ميتوان به پايان اين رقابتها
اميد بســت يا نه .با شــيوع كرونا ،بازيهاي ليگ
قهرمانان آسيا از ابتداي اســفندماه 98مانند ساير
مسابقات ورزشــي دچار تعطيلي شد و حاال بعد از
نزديك به 6ماه قرار است اين رقابتها از سر گرفته
شود .اما پيگيري مسابقات از همين ابتدا با مشكالتي
روبهرو شده اســت .در گروههاي 4گانه غرب آسيا
كه قرار است مســابقات خود را بهشكل مجتمع در
قطر برپا كنند ،تا اين لحظه تيم الوحده امارات كنار
كشيده و گروه Aرا تبديل به گروهي 3تيمي كرده
است .اين اتفاق همه را به ياد سال 2009مياندازد
كه تيم الشارجه از همين كشــور امارات در مرحله
گروهي ليگ قهرمانان و درحاليكه 4بازي از 6بازي
خود را هم انجام داده بود ،از ادامه رقابتها انصراف
داد و در ميان 3تيم باقيمانده پرســپوليس باالتر از
الشباب و الغرافه در صدر قرار گرفت.
شرق آسيا ،پشت به ليگ قهرمانان

در گروههاي شرق آســيا وضع از اين هم خرابتر
و شــرايط ادامه رقابتها كامال نامشــخص است.
 AFCدرســت در همان زماني كه تصميم گرفت
بازيهاي غرب را بهصورت يكجا و مجتمع در قطر
برگزار كند ،براي بازيهاي شــرق نيز برگزاري به
همين فرم در كشور مالزي را پيشنهاد كرد اما براي
اجراييشــدن اين پيشــنهاد ،موانع زيادي وجود
داشت .براساس قوانين كشور مالزي در دوران كرونا،
تيمهاي شرق آسيا درصورت سفر به اين كشور بايد

  دارودستهمتوسطها

آيا خط حمله كمرمق پرسپوليس
ستاره غيرمنتظرهاي خواهد داشت؟

بدون شك مشكل بزرگ پرســپوليس در فصل جديد ،مربوط
به خط حمله خواهد بــود؛ جايي كه با جدايــي علي عليپور،
رسما دســت كادرفني خالي شده اســت .توجه داشته باشيد

14روز را در قرنطينه سپري ميكردند تا بعد از آن
بتوانند وارد رقابتها شــوند .از اين مهمتر ،تقريبا
هيچيك از كشــورهاي حاضر در گروههاي 4گانه
شرق آسيا رغبتي به ادامه اين رقابتها و برگزاري
بازيها نشان ندادهاند .ليگهاي كره ،ژاپن و چين
هماكنون هفتههاي مياني خود را سپري ميكنند و
تيمها در كوران رقابتهاي ليگ هستند .با توجه به
قراردادهاي كالني كه اين ليگها با اسپانســرهاي
بزرگ خود دارند ،ترجيح تيمهاي شــرق آسيا بر
حضور در ليگهــاي داخلي و به پيــش بردن اين
رقابتهاست .از طرف ديگر ،كنفدراسيون فوتبال
آسيا هم قراردادهاي خود را دارد و اميدوار است با
به پايان رساندن بازيهاي ليگ قهرمانان بتواند از
اسپانسرهاي خود كســب درآمد كند .در واقع بين
منافع ليگهاي داخلي شرق آسيا و ليگ قهرمانان
قاره تداخلهايي ايجاد شده و كار  AFCرا براي به
پايان رساندن اين مسابقات بسيار سخت كرده است.
يك فيناليست 12مهر ،يك فيناليست 2ماه
بعد

هماكنون  AFCتاريــخ بازيهــاي باقيمانده در
گروههاي 4گانه شرق آسيا را اعالم كرده اما مكان
برگزاري اين مسابقات هنوز مشخص نيست! طبق
برنامهاي كه در سايت  AFCهم ثبت شده تيمهاي
شرق آسيا از تاريخ 25مهر مسابقات باقيمانده خود
از مرحله گروهي را آغاز ميكنند .اين در حالي است
كه 13روز قبل از اين تاريخ يعني در روز 12مهرماه
در منطقه غرب حتي بــازي نيمهنهايي هم انجام
شده و يك پاي فينال مشخص شده است! براساس
اعالم كنفدراسيون فوتبال آسيا ،بازيهاي گروهي

منطقه غرب كه پسفردا در قطر آغاز ميشود ،روز
سوم مهر با شناســايي چهره 8تيم صعودكننده به
پايان خواهد رسيد .اين 8تيم در روزهاي  5و 6مهر
بازيهاي يكهشتم نهايي را برگزار ميكنند و روز
9مهرماه نيز  2بازي مرحله يكچهارم نهايي برگزار
ميشود .در نهايت 2تيم برگزيده غرب آسيا در روز
12مهر به مصاف هم ميروند تا تيــم برتر غرب و
نخستين فيناليست ليگ قهرمانان را معرفي كنند.
اما در شرق آســيا بازيهاي گروهي از 25مهر تا
11آبان طول خواهد كشيد8 .تيم صعودكننده
از شــرق در تاريخي كه هنوز مشخص نشده،
بازيهاي يكهشتم را برگزار ميكنند اما تاريخ
بازيهاي يكچهارم مشخص است و 4تيمي
كه به اين مرحله ميرســند ،بايد در روز 5آذر
به مصاف هم بروند2 .تيم برنده اين دو مسابقه
3روز بعد (8آذر) مقابل هم قرار ميگيرند تا تيم
برتر شرق آسيا و دومين فيناليست ليگ قهرمانان
را معرفي كنند .يعني فيناليستي كه از غرب معرفي
ميشود بايد حدود 2ماه انتظار بكشد تا حريفش در
بازي فينال را بشناســد .براي بازي فينال هم فعال
تاريخ پنجم دســامبر يعني 15آذرماه اعالم شده
است .محل برگزاري اين بازي مثل تمام بازيهاي
منطقه شرق فعال مشخص نيست .اين سرگذشت
عجيب ليگ قهرمانان آسيا در فصل 2020بود .اين
ليگ حتي در سالهايي كه با نظم و ترتيب برگزار
ميشد از لحاظ شكل و شمايل و بهخصوص برگزاري
يك فصــل در طول  2فصل فوتبالــي در تمام دنيا
منحصربهفرد بود و در اين فصل آنقدر عجيبتر شده
كه ممكن است هرگز پايان آن را به چشم نبينيم.

كه حتي وقتي عليپــور بود هم پرسپوليســيها در نيمفصل
اول و نيمفصل دوم در تكاپوي جــذب مهاجم خارجي بودند،
منتها نتايج خوبي از اين همه تالش بهدســت نيامد .دور رفت
جونيور براندائو به ســوهان اعصاب هواداران تبديل شد و دور
برگشت هم زوج استوكس و اوساگونا فقط دالر هدر دادند .حاال
همه اين مهاجمان رفتهاند و جذبشدهها حداقل روي كاغذ
شــرايطي ندارند كه خيلي دلگرمكننده باشد .عيسي آلكثير
كه قرار بود بين 2نيمفصل بهعنوان مكمل عليپور جذب شود،

با 6ماه تأخير پرسپوليسي شد .او نيمفصل دوم بدي را در نفت
آبادان پشت سر گذاشــت و معلوم نيست در 31سالگي بتواند
بار اصلي خط حمله پرســپوليس را به دوش بكشــد .آرمان
رمضاني ،ديگر مهاجمي بود كه به شكل غيرمنتظره از سايپا به
جمع سرخپوشان پيوست .او هم آمار گلزني بسيار بدي دارد و
فصل گذشته تنها  4بار موفق به گلزني شده؛ هرچند شايد در
28سالگي يك فصل متفاوت را در فوتبالش رقم بزند.
بقيه موجودي پرسپوليس در خط حمله هم مربوط به گذشته

ميشود؛ از وحيد اميري كه به ناچار در اين پست بازي ميكند
تا مهدي عبدي كــه كارش بگيرنگير دارد .آريــا برزگر و امير
روستايي هم كه حتي در بازيهاي تشــريفاتي پايان فصل از
سوي گلمحمدي مورد اعتماد قرار نگرفتند .به اين ترتيب بايد
ببينيم دارودسته متوسطها ميتوانند گليم تيم را از آب بيرون
بكشند يا نه .شايد هم يكي از آنها طوري ستاره شد كه همه را
غافلگير كرد .شبيه اتفاقي كه براي علي عليپور ،بعد از جدايي
مهدي طارمي رخ داد.
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گزارش همشهري از چرايي حذف دختران دانشآموز از جلد يكي از كتابهاي درسي

راندهشدگان كتابهاي درسي
فهيمه طباطبايي

خبرنگار

تصوير روي جلد شلوغ بود

حجم انتقادها به اين اقدام وزارت آموزش و پرورش

دستور دادم اصالح كنند

جوابيه بر موج انتقادات افزود و بر آتش خشــم
افكار عمومــي دميد .برخي منتقدان ســازمان
پژوهش را به باد تمسخر گرفتند و عنوان كردند
كه چرا براي خلوتتركردن تصوير روي جلد ،به
جاي حذف دو دختر ،يكي از ســه پسر را حذف
به قرينه نكرده است؟ كاربران ايراني ،اين پاسخ
دفتر تاليف كتابهاي درسي و سازمان پژوهش
وزارت آموزش و پــرورش را توهين به مخاطب
دانستند و آن را نپذيرفتند .اين واكنشها باعث
شد وزير آموزش و پرورش خودش وارد گود شود و
پاسخگو باشد .محسن حاجيميرزايي در صفحه
توييتر خود نوشــت « :تغييــرات در كتابهاي
درسي همه ســاله براســاس ارزيابيواز سوي
مولفين انجام ميشود .به رئيس سازمان پژوهش
و برنامهريزي آموزشي ماموريت دادم تغييرات در

شكلو محتواي كتابهايدرسي را با حساسيت
كامل رصد ،اصالح و گزارش نمايد .بهدغدغههاي
مردم اهميت ميدهم .دختران ميهن شايســته
احتراماند».
عالوه بر اينها نســيم بهاري ،تصويرگر جلد اين
كتاب ،هم به اين تغييرات واكنش نشــان داد و
در صفحه اينستاگرامش نوشت :اين طرح را چند
سال پيش براي كتاب رياضي سوم دبستان كشيده
بودم .طرح اصلي هم كلي مميزي (سانسور) خورد
و اجازه ندادند يكي از دخترها باالي درخت باشد!

در طرح اوليه جلد كتاب رياضي سوم دبستان نيز
مقامهاي وزارت آمــوزش و پرورش حتي جايي
گفته بودند« :انگار يكــي از دخترهاي روي جلد
در حال رفتن به سمت يكي از پسرهاست؛ پس
«طرح را اصالح كنيد»».
حذف مشاهير ادبي از كتابهاي ادبيات

اين نخستين باري نيســت كه سازمان پژوهش
و برنامهريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش
تغييرات غيرقابل دفاعي را در محتواي آموزشي

چه كسي محتواي گتابهاي درسي را تغيير ميدهد؟

پرسش

بــاز هم حــذف؛ اين بار
تصوير دختــران از روي
جلد برخي از كتابهاي درسي به بهانه شلوغ بودن
بيش از حد طرح ،آن هم درحاليكه دختران نيمي
از جمعيت دانشآموزي كشور را تشكيل ميدهند
و در سده اخير بســياري از آنها كرسيهاي مهم
علمي و تحقيقاتي را در دانشگاههاي معتبر ايراني
و خارجي بهخود اختصاص دادهاند.
ماجرا درســت بعد از توزيــع كتابهاي مقطع
ابتدايي در مدارس شــروع شــد .برخي كاربران
اينترنت ،عكس جلد كتاب رياضي سوم ابتدايي
چاپ جديد را منتشــر كردنــد و در كنار تصوير
همين كتاب در سال گذشته قرار دادند .تصاويري
كه نشان ميدهد تصوير دو دختر گوشه چپ جلد
كتاب رياضي حذف شــده و تنها عكس پسران
روي آن باقي مانده است .اين موضوع خيلي زود
حساسيت جامعه را در فضاي مجازي برانگيخت
و خانوادهها و دانشآموزان با انتشــار عكسهاي
جديد نشان دادند در جلد بسياري از كتابهاي
درسي ديگر هم دختران يا از ابتدا حضور نداشته يا
به عمد حذف شدهاند ،درحاليكه پسران همچنان
حضور پررنگي روي جلد اغلب كتابها دارند.
اين ماجرا باعث شد منتقدان در گروههاي مختلف،
نوك پيكان انتقاد را به ســوي آموزش و پرورش
بگيرند .حتــي برخي گرافيســتها و طراحان،
كارتونهايــي را در مذمت اين اقدام كشــيدند
و آن را به موضوع كشته شــدن رومينا اشرفي،
دختر 13ساله تالشي ،توسط پدرش ربط دادند.
برخي ديگر هم طي يــك خالقيت ،عكس مريم
ميرزاخاني ،رياضيدان ايراني ،اســتاد دانشگاه
استنفورد و نخستين ايراني برنده مدال فيلدز ،را
روي جلد كتابهاي درسي تصويرساز 
ي كردند.

در آخر هفتهاي كه گذشت آنقدر باال گرفت كه
سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي كه متولي
اصلي تاليف و چاپ كتابهاي درســي است در
اقدامي بيسابقه ،ظهر پنجشنبه بيانيهاي صادر و
اعالم كرد « :در ارتباط با تصوير روي جلد كتاب
رياضي سال ســوم ابتدايي و ويرايشي كه در اين
تصوير انجام شده اســت ،از آنجا كه تصوير قبلي
بسيار شلوغ بود و تعداد مفاهيم رياضي مطرحشده
در آن تصوير بسيار زياد بود ،پيشنهاد دوستاني كه
از منظرهاي هنري ،زيباشناسي و روانشناسي
بخشهــاي مختلف كتاب را بررســي ميكنند
بر اين بوده اســت كه تصوير خلوتتــر گردد .از
آنجا كــه تصوير دو دانشآمــوز دختر كه برخي
شكلهاي هندسي در دســتان آنهاست ،حذف
شده است ،برداشتهايي از قبيل حذف دستوري
تصاوير دختران نتيجهگيري شده است .با بررسي
صفحات ديگر كتاب و نيز جلد ســاير كتابهاي
رياضي مشاهده ميشود كه تصاوير متعددي از
دختران دانشآموز در كتابهاي رياضي استفاده
شده است و لذا موضوع حذف دستوري تصاوير
دختران نميتواند مدنظر باشد».

طرح :همشهري /داوود كاظمي

وزير آموزش و پرورش دستور پيگيري و اصالح جلد كتابها
را صادر كرده است

كتابهاي درســي اعمال ميكند .سال گذشته
نيز روشن شد ،اشعار و داستانهاي مشاهير ادبي
نيز از كتابهاي ادبيات به مرور حذف شــدهاند.
در فهرست آثار حذف شده ،غزل «در اين سراي
بيكسي» هوشنگ ابتهاج (سايه) ،غزل «جواني»
رهي معيري ،شعر «باغ بيبرگي» اخوان ،داستان
«حــاج» تذكرهاالولياء ،شــعر «داروگ» نيما
يوشيج ،داستان «ســياحتنامه ابراهيمبيگ»،
شعر «مادر» ايرج ميرزا و چندين داستان و شعر
ديگر ديده ميشد و در عوض آثار شاعران ديگري

وظيفه تاليف و چاپ كتابهاي درسي دانشآموزان ،از پايه اول تا دوازدهم ،بهعهده سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي است كه رئيس آن ،معاون
وزير آموزش و پرورش هم محسوب ميشود .دفتر تاليف كتابهاي درسي كه زير مجموعه اين سازمان است ،همانطور كه از نامش پيداست ،مسئوليت
ن باره دارد .در اين دفتر هم گروههاي مختلف مشغول تدوين كتابها هستند ،مثال گروه تاريخ ،گروه ادبيات ،گروه رياضيات ،گروه زيست
مستقيم در اي 
و ...هر كدام جداگانه محتواي دروس را در پايههاي مختلف تحصيلي تاليف ميكنند.
از سال  ،92مولفان كتابهاي درسي موظف شدند كه تمامی كتابهاي درسي را مطابق با سند برنامه درسي ملي تاليف كنند .اين سند جزو نقشه جامع
علمي آموزش و پرورش محسوب ميشود كه تدوين آن از اواسط دهه  80همزمان با نگارش سند تحول بنيادين در وزارت آموزش و پرورش آغاز شد.
در ماجراي حذف تصوير زنان از روي كتاب رياضي پايه سوم ابتدايي هم مسئوليت مستقيم متوجه دفتر تاليف كتابهاي درسي ابتدايي و متوسطه
ب زيرنظر آنها فعاليت ميكنند .سال گذشته كه برخي كتابهاي درسي ازجمله كتاب رياضي سال سوم ابتدايي تغيير
نظري است كه طراحان جلد كتا 
شكلي و محتوايي پيدا كردند ،محمود اماني طهراني ،رئيس دفتر تاليف كتب درسي بوده است .اواكنون رئيس شورايعالي وزارت آموزش و پرورش
است كه نهاد قانونگذار محسوب ميشود .روال تغيير شكل و محتواي كتابهاي درسي هم به اينگونه است كه هر سال از معلمان و كارشناسان آموزشي
مناطق مختلف درخصوص كتابها نظرسنجي ميشود و آنها نظرات خود را در اختيار گروه مولفان آن كتاب قرار ميدهند .همچنين مسئوالن در سطح
وزارتخانه و ادارات كل نيز نظرات خود را ميتوانند به شوراي تاليف منتقل كنند .سپس اين شورا جلسهاي برگزار میکند و بعد از طرح پيشنهادها،
آنها را به رأي ميگذارد .اگر آن پيشنهاد حداكثر رأي الزم را كسب كند ،كتاب براي تغييرات آماده ميشود .هر سال 140ميليون نسخه كتاب درسي
چاپ و توزيع ميشود كه فقط فرايند چاپ آن يك سال زمان نياز دارد .يعني االن من و شما كه اين مطلب را ميخوانيم ،كتابهاي درسي سال تحصيلي
1400-1401در چاپخانههاي آموزش و پرورش در حال چاپ است .فرايند تغيير كتابهاي درسي چندان آسان نيست و روساي سازمان پژوهش در همه
سالهاي گذشته تأكيد ميكردند كه نگاه سليقهاي هيچكس حتي خود را در آن دخيل نميكنند ،اما برخي منابع آگاه در داخل دفتر تاليف كتب درسي
عنوان ميكنند كه تغيير شكلي و محتوايي كتابها در سال جديد با نظر مستقيم رئيس سابق اين سازمان صورت گرفته است.

مانند حميد سبزواري ،محمود شاهرخي ،فاضل
نظري و ...جايگزين شده بودند .حسين قاسمپور
مقدم ،مدير گروه تاليف كتابهاي درسي ادبيات
فارسي ،سال گذشــته در گفتوگويي مفصل با
همشــهري درباره چرايي حذف آثار معروف اين
شاعران و نويسندگان از كتابهاي ادبيات گفت:
« كتابهاي درسي براساس خواستههاي اسناد
باالدستي مانند سند تحول بنيادين و سند برنامه
درسي ملي اصالح و بازنگري شدند يا در معرض
تاليف جديد قرار گرفتهاند .همچنين وقتي شما
در يك نظام ارزشي زندگي ميكنيد براي حفظ
كيان آن موظفيد كه بيــن دو متن آن را انتخاب
كنيد كه به اعتقادات و باورهاي نظام نزديك باشد،
اما من اسم اين را تبعيت از يك ايدئولوژي خاص
نميگذارم».
حذف پادشاهان از كتابهاي تاريخ

در سال 1388هم رئيس وقت اين سازمان بهدنبال
حذف سلسلههاي پادشاهي از كتابهاي درسي
تاريخ بود .او در اينباره به رسانهها گفته بود« :شاه
را حذف نكردهايم ،بلكه سلسله شاهنشاهي را از
تاريخ كشــور حذف كردهايم .در تاريخ بهعنوان
آينه گذشتگان به نام شاهان نيز اشاره ميشود،
ولي در كنار آنها مردم نبايد غايب باشــند ،بلكه
بايد حضور داشته باشند » .يعقوب توكلي ،رئيس
وقت گروه مطالعات تاريخ وزارت آموزش پرورش
نيز در اينباره به خبرگزاري مهر توضيح داده بود:
«كتابهاي تاريخ جديد اين دو مقطع با رويكرد
فرهنگي و تمدنپرور جايگزين تاريخنگاريهاي
سياسي و نظامي پادشاهان و جنگها ميشود .در
اين رويكرد پادشاهان و جنگجوياني نظير چنگيز
خان مغول يا ســلطان محمد شــاه و پادشاهان
ديگري از اين قبيــل حذف و به جــاي آنان به
چهرههاي تمدنســازي همچون خواجه نصير
طوسي ،زكرياي رازي ،ابوعلي سينا و ...پرداخته
و توجه ميشــود ».اين اقدام نيز در زمان خود
باعث انتقاد كارشناسان آموزشي و تاريخپژوهان از
سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزش شد .بهطور
نمونه ،صادق آيينهوند ،استاد تاريخ دانشگاه تربيت
مدرس ،در اينباره گفته بود :اگر وزارت آموزش
و پرورش قصد نگارش تاريــخ علم ،ملل ،تمدن،
علما و ...را دارد ،تغيير ،حذف پادشاهان و افزودن
چهرههاي علمي بياشكال است ،اما اگر منظور
تغيير كتب تاريخ عمومي بهمعناي ()HISTORY
است ،كاري است عبث و بيمعنا.
حذف زنان ،فراتر از طرح روي جلد است

اما كارشناسان آموزشــي و معلمان هم به حذف

زنان از روي جلــد برخي از كتابهاي درســي
بيتفــاوت نبودنــد و واكنــش نشــان دادند.
ســميه طهورايي كــه داراي مدرك ليســانس
جامعهشناسي و فوق ليسانس و دكتري در رشته
تاريخ است ،حاال 11سال ميشود كه تاريخ ايران
و جهان را در مدارس متوسطه تدريس ميكند.
او در اينباره به همشــهري گفت « :بحث زنان
در كتابهاي درسي ،فراتر از حذف دو دختربچه
روي جلد است .كتابهاي درسي بهويژه در علوم
انســاني طوري نگاشته شــدهاند كه زن در آنها
بهعنوان يك عنصر وابســته ،شخصيتي منفي و
يا در بهترين حالت پيادهنظام تعريف شده است.
تبلور اين نگاه را ميتوانيد در تاريخ ببينيد .بهطور
نمونه ،در درس مصر باستان بعد از معرفي فراعنه
و اقدامات آنها ،در پايان در يــك خط نام دو زن
مؤثر در اين بازه تاريخي آمده اســت بدون هيچ
توضيحي .يا در معرفي تمــدن عيالم ،فقط يك
تصوير از تنديس ناپيرآسوا كه ملكه عيالم بوده،
آمده كه آن هم بهعنوان يك اثر هنري صنعتگران
عيالم معرفي شــده اســت ».او ادامه داد« :در
مباحث درسي ديگر مانند تاريخ عثماني ،صفوي
يا قاجار از زنان بهعنوان نقطهضعف سلسلههاي
پادشاهي ياد شده و نقش منفي دارند و از آنها با
عنوان « نفوذ زنان در دربار» ياد شده است كه اوج
آن مهد عليا ،مادر ناصرالدين شاه است كه باعث
مرگ اميركبير شــد .در تاريخ معاصر هم فقط
مرضيه دباغ بهعنوان شخصيت زن مؤثر در تاريخ
معرفي شده كه بهعنوان يك پيادهنظام و سرباز
ايفاي نقش ميكند ،درحاليكه در تاريخ مشروطه
يا جمهوري اســامي ،زنان نقشهاي پررنگ و
مؤثري داشتهاند».
طهورايي افزود« :وضعيت زنــان در كتابهاي
جامعهشناسي مدارس هم مناسب نيست .در آنجا
هم نقش زنان بهعنوان يك شــخصيت مستقل
اثرگذار در سياست ،علم ،فرهنگ و جامعه ديده
نشــده .زن در علوم اجتماعي و جامعهشناسي
عنصري است که در قالب خانواده ايفاي وظيفه
ميكند و نقشــي فراتر از ايــن در كتابها براي
زن ديده نشــده است ».حذف مشــاهير ادبي از
كتابهاي ادبيات ،حذف پادشاهان از كتابهاي
تاريخ ،حــذف تاريخ جنايات روســيه در ايران،
جايگزينــي درس مديريــت خانواده بــا مباني
برنامهنويســي كامپيوتر ،حذف زنــان از جلد و
محتواي كتابهاي درسي و ...بخشي از اقدامات
دنبالهدار و تكراري اســت كه سازمان پژوهش و
برنامهريزي آموزشي انجام داده است .حذفهايي
كه بعد از اعتراض جامعه مسكوت باقي ميماند و
كمتر اصالحي درباره آن صورت ميگيرد.
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10كرسي مجلس در انتخابات ميان دورهاي ديروز تعيين تكليف شد

تكليف 6كرسي مجلس1400 ،مشخص ميشود

عكس :خبرگزاري مهر

اعتراض ايرانيها به نشريه فرانسوي

مردم ايران اقدام هتاكانه به ساحت مقدس پيامبر اكرم(ص) را
محكوم كردند
تجمع اعتراضي مردم ايران در
احزاب اعتراض به اقدام هتاكانه نشريه
فرانســوي به ســاحت مقدس
پيامبر اكرم(ص) عصر روز پنجشنبه برگزار شد.
در تهران و در ميدان امام حســين(ع) مردم
واليتمدار بــا رعايــت فواصــل اجتماعي و
پروتكلهاي بهداشــتي و با در دست داشتن
پالكاردهايي؛ اهانت نشريه فرانسوي به ساحت
قدسي پيامبر اعظم(ص) را محكوم كردند.
هفتهنامه فرانســوي شــارلي ابــدو اخيرا
كاريكاتورهايــي موهــن كه 5ســال پيش
منتشر كرده بود را بار ديگر به بهانه محاكمه
كســاني كه در آن ســال به دفتر اين مجله
حمله كرده بودند ،بازنشــر داد .اين اقدام با
موجي از واكنشهاي گسترده و اعتراضهايي
در سراسر دنيا از سوي مســلمانان ازجمله
مسلمانان ايران همراه بوده است.
عالوه بر تهران ،مردم قم نيز روز پنجشــنبه
در حــرم مطهــر حضــرت معصومه(س)
تجمعي اعتراضــي برگزار كردنــد .تجمع
مشابهي در برخي استانهاي كشور از جمله
استان كردســتان برگزار شــد .به گزارش
همشهري،همچنين شماري از دانشجويان
دانشــگاههاي تهران در اعتراض بــه اقدام
هتاكانه نشريه فرانســوي به ساحت مقدس
پيامبر(ص) در مقابل سفارت فرانسه تجمع
كردند .حســن روحانــي ،رئيسجمهور نيز

پنجشــنبه در مراســم بهرهبــرداري از 58
طرح ملي در مناطــق آزاد تجاري ،صنعتي
و ويژه اقتصادي با اشــاره به توهين نشريه
فرانسوي به ساحت پيامبر اعظم(ص) گفت:
در شرايط كنوني از يك طرف صهيونيستها
در منطقه ما مشغول توطئه هستند و برخي
از كشــورهاي مســلمان منطقه را كه هم
مسلمان و هم عرب هستند ،اغفال ميكنند
درحاليكه آنان بايد از دو جنبه نســبت به
فلسطين حساسيت داشــته باشند .از طرف
ديگر صهيونيستها و اذناب آنها در دنيا مسير
توهين و اهانت به اسالم و پيامبر اسالم(ص)
را در بعضي از موارد و مجالت از نو بازآفريني
ميكنند و موضوعي كه چند سال پيش هم
رخ داد را مجددا ً به چاپ ميرسانند.
رئيسجمهــور افــزود :ما در يك شــرايط
حساســي در دنياي امروز قرار گرفتهايم .ما
بايد از منافــع ايران ،از اســام و ارزشهاي
خود به خوبي دفاع كنيم؛ خوشــبختانه در
سراسر كشــور ،امروز در برابر هر حادثهاي؛
اعم از توطئه صهيونيســتها براي سرزمين
و مردم فلســطين و چه توطئه نســبت به
فرهنگ اسالم ،مردم حساسيت خود را نشان
ميدهند و به جهانيان اعــام ميكنند كه
ما همچنان طرفدار مظلومان عالم خواهيم
بود و همچنان در برابر قلدرصفتان به خوبي
ايستادگي ميكنيم.

امروز تكليف 10كرسي ديگر از
مجلس بهارستان ،مشخص شد و از اين
پس شمار نمايندگان حاضر در
مجلس به 284كرسي خواهد رسيد و تكليف
 6كرســي باقيمانده آن در بهار سال آينده
روشن خواهد شد.
مجلس شوراي اســامي داراي 290كرسي
نمايندگي است و 6كرسي آن تا 28خردادماه
ســال آينده كــه انتخابات ميــاندورهاي
مجلس برگزار ميشــود ،همچنــان خالي
خواهد ماند.
انتخابــات مرحلــه دوم مجلس شــوراي
اســامي در حوزههاي انتخابيــهاي برگزار
شــد كه تكليف رقابتهــاي انتخاباتي در
مرحله اول مشخص نشده و نيازمند بازتكرار
انتخابات بــراي تعيين تكليــف كانديداها
هســتند .اگرچــه قــرار بــود انتخابــات
مياندورهاي مجلس يازدهــم در 11حوزه
انتخابيه برگزار شود ،اما ابطال انتخابات در
حوزه انتخابيه ميانه سبب شد تعيين تكليف
آن به انتخابــات ميــاندورهاي مجلس در
خردادماه 1400موكول شود.
چهارشنبه گذشته نام حوزه انتخابيه ميانه
بهدليــل ردصالحيــت يكــي از نامزدهاي
شهرستان ميانه در استان آذربايجان شرقي
حذف شد.
به گــزارش همشــهري ،براســاس قانون
انتخابات مجلس در انتخاباتهاي دور دوم
مجلس 2نفر نخســت هر حــوزه انتخابيه
در مرحله اول به مرحلــه دوم راه مييابند.
انتخابات دور دوم مجلس يازدهم بر مبناي
همين قانون در كل 20نامزد دارد كه 10نفر
آنان به مجلس راه خواهند يافت.

   عزل بهخاطر تخلفات انتخاباتي

تصويري از توزيع صندوق ها در حوزه انتخابيه كرمانشاه .عكس :خبرگزاري ايرنا

بــه هــر روي ديــروز دور دوم انتخابــات
يازدهميــن دوره مجلــس در ۸اســتان و
۱۰حــوزه انتخابيــه يعنــي در حوزههاي
انتخابيه لنجان و سميرم اســتان اصفهان،
حوزه انتخابيــه كرج ،اشــتهارد و فرديس
اســتان البرز ،حوزه انتخابيــه دهلران ،دره
شــهر ،آبدانان و بدره اســتان ايالم ،حوزه
انتخابيه اهواز ،باوي ،حميديه و كارون استان
خوزســتان ،حوزه انتخابيه زنجــان و طارم
استان زنجان ،حوزههاي انتخابيه كرمانشاه و
اسالمآباد غرب و داالهوی استان كرمانشاه،
حوزه انتخابيه بيجار استان كردستان و حوزه

مرحله دوم انتخابات مجلس يازدهم در خوزستان حاشيهاي داشت و منجر به بركناري يك
مسئول انتخاباتي شد ،در همين راستا فرمانداري اهواز اعالم كرد كه رئيس منطقه ۱۳انتخاباتي
شهرستان اهواز بهدليل «تخلف انتخاباتي و ارسال پيام بهنفع يكي از نامزدهاي مرحله دوم
يازدهمين دوره مجلس» از سمت خود عزل شده است .در مرحله اول انتخابات هم فرمانداري
اهواز اعالم فهرست انتخاباتي از سوي مجمع شوراهاي اسالمي شهرستانهاي اهواز ،باوي،
حميديه و كارون را مصداق تخلف انتخاباتي دانسته بود.

انتخابيه كردكــوي ،بندرتركمن ،بندرگز و
گميشان استان گلستان ديروز برگزار شد.
انتخابــات مجلس يازدهم دوم اســفندماه
ســال 98برگزار شــد كه 279نماينده به
مجلس راه يافتند و تعيين تكليف 11كرسي
به انتخابات مياندورهاي موكول شد .بهدليل
فوت نمايندگان و يا عدمتأييــد اعتبارنامه
نمايندگي 5 ،نماينــده از حضور در مجلس
بازماندند.
از اين شمار فاطمه رهبر ،محمدعلي رمضاني
و عيسي جعفري نمايندگان تهران ،آستانه
اشــرفيه و كبــودر آهنگ بهدليــل ابتال به
كرونا فوت شــدند و غالمرضــا تاجگردون،
نماينده گچســاران بهدليــل رد اعتبارنامه
نمايندگياش در بهارستان از نمايندگي در
مجلس بازماند.
سينا كمالخاني ،نماينده تفرش نيز بهدليل
اثبات جعــل مدرك تحصيلــياش پيش از
ورود به مجلس از ســوي شــوراي نگهبان
ردصالحيت شد و كرسي نمايندگي خود در
پارلمان را از دست داد.

   الگويي بــراي انتخابات
1400

در جريان برگزاري انتخابات مياندورهاي
مجلــس يازدهم ،عبدالرضــا رحماني
فضلي ،وزير كشــور ديــروز در جمع
خبرنگاران گفت :به همــت نيروهاي
اجرايي ،نظارتي ،امنيتــي ،انتظامي،
رســانهاي ،تبليغاتي و همه آناني كه در
حوزه انتخابات به ما كمك ميكنند ،دور
دوم انتخابات مجلس ديروز در ۱۰حوزه،
۲۳شهرستان و  8استان برگزار شد.
وزير كشور ويژگي اين مرحله از انتخابات
را مواجهه با كرونا عنوان و تصريح كرد:
با مصوبات ســتاد ملي مقابله با كرونا از
رأ يدهندگان خواستيم با ماسك وارد
شعبه شوند و خودكار همراه خود داشته
باشند.
به گــزارش ايرنا ،او همچنيــن با ابراز
اميدواري كه انتخابات ســالم و قانوني
خواهيم داشت ،گفت :در كنار برگزاري
يك انتخابات ســالم ،بايد بتوانيم اين
انتخابات را آســيب شناســي كنيم تا
يك انتخابات با شــكوه در  ۱۴۰۰براي
رياستجمهوري داشته باشيم.
وي اضافه كرد :اگر وضعيت كرونا تداوم
داشته باشد بايد شــرايط ،مالحظات و
مقتضيات خاصي را براي آن زمان درنظر
بگيريم.

جدول رقابتها در  10حوزه انتخابيه
استان  /حوزه انتخابيه
اصفهان  /سميرم
اصفهان  /لنجان
البرز  /كرج
ايالم  /مهران ،دهلران ،درهشهر ،آبدانان
و بدره
خوزستان  /اهواز و باوي
زنجان  /زنجان و طارم
كردستان  /بيجار
كرمانشاه  /اسالمآباد غرب
كرمانشاه  /كرمانشاه
گلستان  /كردكوي ،بندرتركمن و بندرگز

اسامي
رحيم كريمي
اصغر سليمي
علي يوسفپور
حسين رجايي ريزي
فاطمه آجرلو
عليرضا عباسي
بهزاد عليزاده
صادق كرمي
شبيب جويجري
احمد سرج
شيخ مهدي باقري
نبياهلل محمدي
حمداهلل كريمي
عليرضا زنديان
مجتبي بخشيپور
نادر نادري
سلمان محمدي
ابراهيم عزيزي
جالل ايري
رجب محمدآبادي
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آمــار مبتاليــا ن ديروز

2.313

آمار بهبوديافتگان تا ديروز

342.539

آمــار جانباختگانديروز

115

تجربه زيسته

سكهترين كار اين روزها در دنيا كاري است كه كرونا با مردم كردهاست .اصال او قدرتمندترين
كارفرماي دنياست .هرجور دلش بخواهد با مردم كه انگار كارگرهايش هستند رفتار ميكند .مگر
شوخي است ناگهان چند ميليارد آدم را مجبور كني ماسك بزنند و دستهايشان را چندبار در
روز با آب و صابون بشویند؟ كدام كارفرما ميتواند به اينهمه آدم يك مرخصي خشك و خالي
ندهد براي چند روز سفر؟ اصال كدام كارفرما در طول تاريخ جرأت كرده ناگهان چند ميليون آدم
مسعود مير
را همزمان از كار بيكار كند؟
خبرنگار
حاال خيلي از ما مثل همين كارگر ســاده ســاختماني نشســتهايم و غم را بغل كردهايم از
دســت اين كارفرماي لعنتي كه شيريني ســاده اما دوستداشــتني زندگي معمولي را برايمان زهر كردهاست.
المصب آنقــدر هم قدرتمند اســت كه بدون هيچ نامــه و توصيهاي مــردم را مجبور كرده حتــي بيكارهايي
مثل كارگر همين عكس را هم ســركار نبرنــد .كار اين روزهاي ما كار كوويد 19-اســت .بيــكاري ما بيكاري
كرونايي...

كرونا پالس

كا ِر كوويد

همان زماني كه دنيــا درگير تلفات جاني گســترده
كوويد19-بــوده ،ميليونهــا نفر تــاش ميكردند
خودشــان را براي پذيــرش محدوديتهــاي تازه و
واقعيتهــاي زندگي در دنياي آلوده بــه كرونا آماده
كنند ،اما حاال كه 7مــاه از زندگي با كرونا گذشــته
رفتهرفته بر تعداد افرادي كه عليه اين سبك زندگي
و محدوديتهاي زيســتن در زمانه كرونا شوريدهاند،
اضافه ميشود.
نيمهمرداد امسال ،هزاران تن از آلمانيها خيابانهاي
برلين را تصرف كردند .بســياري از آنها بدون ماسك،
بدون رعايت فاصله اجتماعي و بدون توجه به مخاطرات
كرونا گرد هم آمدند تا به سياســتهاي سختگيرانه
دولت آلمان و ايجاد محدوديتهاي گســترده براي
پيشگيري از شيوع كرونا اعتراض كنند .پليس آلمان
صدها نفر را بازداشــت كرد .حدود يــك هفته بعد،
انگليسيهاي معترض به محدوديتهاي كرونايي به
خيابانهاي لندن آمدند و با پالكاردهايي كه روي آن
نوشته بودند؛ «نه به قرنطينه» و «نه به واكسيناسيون»
صداي اعتراضشان را بلند كردند.
صداي اعتراضي كه در بحبوحه كرونا از نقاط مختلف
جهان شنيده ميشود ،صرفا مربوط به سبك زندگي
محدودشده ناشــي از همهگيري كوويد19-نيست.
بخشــي از اين جريان اعتراضــي را گروههايي دنبال
ميكنند كه اصوال با واكسيناســيون مخالف هستند؛
چه براي كرونا و چــه هر بيماري ديگــري و حاال در
مواجهه با كوويد19-هم مواضــع تندتري گرفتهاند.
بخشــي هم شــهرونداني هســتند كه اعتمادشان
را بــه نهادهاي رســمي و دولتها از دســت دادهاند
و تحتتأثيــر خبرهــاي غيررســمي شــبكههاي
اجتماعــي در برابــر واكســن كرونا واكنــش منفي
نشان ميدهند.
متخصصان بهداشــت و پزشكي واكســنها را يكي
از مهمترين دســتاوردهاي قرن بيســتم ميدانند،
اما همه با اين ديدگاه موافق نيســتند .در چند سال
گذشته ،اخبار مخالفت با واكسيناسيون بيشتر منتشر
شده اســت .تعدادي والدين نگران به داليل مختلف
ترجيح ميدهند از واكسيناســيون بــراي فرزندان
خود صرفنظــر كنند .اين رويكــرد منجر به افزايش
بيماريهاي عفونياي شده است كه قب ً
ال مهار شده يا
تقريباً ريشهكن شده بودند.
مخالفت با واكسيناســيون اتفاق جديدي نيست .از
زماني كه واكسن وجود داشته ،افرادي بودهاند كه به
آنها اعتراض داشته باشند .امتناع در برابر تزريق واكسن
از اوايل دهه 1800و هنگام توزيع واكسن آبله شروع
شد .ايده تزريق قسمتي از تاول آبله گاو براي محافظت
از انسان در برابر آبله با انتقادات زيادي روبهرو شد .اين
انتقادات بر پايه اعتراضات بهداشتي ،مذهبي و سياسي
بود .بهتدريج با پيشــرفت علم براي مقابله با مخالفت
واكسيناسيون ،قوانيني تصويب شد كه واكسيناسيون
را بهعنوان معياري براي بهداشت عمومي درنظر گرفت،

آنسو

جدال40روزه
با كرونا

قسمت اول

ماســك نميزنم
مخالفت با واكسن كرونا بســيار كم ،اما دامنهدار و در حال رشد است

واكسن هرگز!

جنبش ضدواكسن ميتواند تالشها براي پاياندادن
به همهگيري ويروس كرونا را تضعيف كند

هيچكــس نميداند
واكســــن كرونـــا
دقيقــا چــه زماني
بهدســت ما ميرسد
و چقــدر ميتوانــد
اطمينانبخش باشد،
اما آنچه مسلم است
اينكه واكسيناسيون
جمعيت گسترد هاي
كه حــاال در معرض
خطر ابتال بــه كرونا
هستند و طبيعتا ناقل
آن ،آنچنــان كه در
ابتدا بهنظر ميرسيد،
ساده نخواهد بود
اما همچنان روند مخالفتها در بازههاي زماني مختلف
بهرغم قوانين بازدارنده به حيات خود ادامه داده است.
برخي مخالفتها با واكســنها مســتقيماً ناشــي از

دامون فاضلي
کارشناس علوم اجتماعی

نيما فاتح
پزشک

جنگيدنبااشباح
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آنجا كه منحني ابتال هرگز صاف نشد
ويروس كرونا نخســتينبار وقتي در خانه
رابيننيلي را زد ،او وصيتنامهاي را براي
يكي از معلمان همكارش نوشــت« :من
فكر كردم خــب ا هيچكــس ديگر كف
نميزند6 .مــاه پس از آنكــه كوويد19-
بهعنوان تهديدي فوري ثبت شــد و پس
از آنكه كشــورها يكي پس از ديگري به
تعطيلي كشيده شدند ،حاال همه به شرايط
غيرعادي كرونايي عــادت كردهاند و ابراز
همبستگيهاي شبانه با كارگران و كاركنان
بخشهاي ضروري جامعه بهتدريج كمرنگ
شده است.
دولتها كه مردم در مراحل اوليه شــيوع
پشت سرشان متحد شدند ،حاال دوباره با
انتقادات مواجهاند .وحشت از سناريوهاي
پيش رو] كه مخيلهها را در هفتههاي
[شوم ِ

حميدرضا بوجاريان
خبرنگار

نخست به تسخير درآورده بود (ميليونها
مرگ قريبالوقوع ،ب ه زانو درآمدن نظامهاي
درماني و تهكشيدن منابع غذايي) تا اندازه
زيادي فروكش كرده است.
ولي ويروس فروكش نكــرده .حاال ،بيش از
200روز پس از شناسايي نخستين مورد ابتال
به ويروس كرونا ،مقامات بهداشت عمومي
ميگويند :شمار مبتاليان در حال افزايش
اســت و اوج پاندمي هنوز فرا نرسيده .در
اوايل ماه آگوست ،جهان ،خود را در مرحله
مبهمي ميديد :پشت سر گذاشتن شوك
آغازين پاندمي بيآنكه پايان روشني پيش
چشم باشد.
اين مرحله دوره مواجهاي طاقتفرساست:
بين ويروسي كه پويايياش هنوز براي ما
ناشناخته و اســرارآميز است از يكسو و
نيازهاي ضروري و فزاينده به كسب درآمد،

بياعتمادي به علــم يا بياعتمادي به دولت اســت.
برخي هم ناشي از بياعتمادي به بازار و سياستهاي
مبتني بر درآمدزايي صرف؛ آنچنان كه برخي معتقدند

آموزش كودكان و ارتباط با يكديگر،
از ســوي ديگر .تا زماني كه بتوانيم
واكسني بســازيم و آن را در مقياس
انبوه توليد و توزيع كنيم و يا به هزينه
گزاف انســاني نوعي ايمني ماندگار
ممكن و ايجاد شود ،اين وضع همچنان
ادامه خواهد داشت.
دكتر الكســاندرا فِلن ،استاديار مركز
Global Health Science
 and Securityدر دانشگاه جورج تاون
واشنگتن دي سي ميگويد« :در آغاز شيوع
ميگفتيم اين يك ماراتن است نه مسابقه دو
سرعت .حاال دارد اثبات ميشود اين بيشتر
نوعي فوقماراتن است .اين مسير بهطرز
باورنكردني دور و دراز و سخت خواهد بود».
درماه مارس برآورد شد كه نيمي از مردم دنيا
به انحاء مختلف تحت قرنطينه رفتهاند .حاال،
چندماه بعد ،تجربه جهانيان از اين پاندمي
ديگر يكدست نيست .زندگي در متن پاندمي
عادي شده است ،ولي آنچه همچون نوعي
وضعيت «عادي» بهنظرميرســد ،مورد به
مورد فوقالعاده متفاوت است.
زندگيكردن با ويروس
جوليا گئورگاليس ،رستوراندار ،ميگويد:
اين تابستان در سواحل نزديك ليسبون
«جاي سوزنانداختن» نبوده است و صداي
موسيقي زنده از رستورانش تا ميزهايي كه
تا خيابان كشيده شدهاند هميشه به گوش
ميرسيده است.
درحاليكــه چند مايل دورتــر 5 ،محله
كارگرنشين در حومه ليسبون ،بيشترماه
جوالي را در تعطيلي و قرنطينه گذراندهاند
و ساكنانش جز براي خريد غذا و دارو و كار،
اجازه ترك خانههايشان را نداشتهاند.
وحشــتزده از صحنههاي آخرالزماني
بيمارســتانهاي از پا درآمــده ايتاليا و
اسپانيا ،كشــورهايي نظير پرتغال درماه
مارس محدوديتهاي شديدي برقرار كردند

شركتهاي دارويي و دانشــمندان ميخواهند بدون
توجه به عواقب مضر ،محصولي را به فروش برسانند.
تصميم براي عدمواكسيناسيون خود يا فرزندان فقط

بیش از  17میلیون نفر در طول  6ماه گذشته به کووید 19-مبتال شدهاند

و ميزان ابتال كاهش يافت .آنچه بعد از آن
رخ داد ،تجربهاي بود درباره اينكه ويروس
كرونا چقدر به زندگي عادي مجال ميدهد.
ليســبون محدوديتهــا را برچيده و هر
از گاهي دوباره آن را برقرار كرده اســت.
گئورگاليــس ميگويــد« :يكماه پس از
بازگشــايي ،بهخاطر آنكه همه مشغول
مهماني بودند (مهمانيها و جشــنهاي
خياباني بســياري برگزار شــد) ،موارد
ابتال دوباره اوج گرفــت ،چندان كه دولت
تمهيدات بيشتري اعمال كرد».
بعــد از وضع كردن ايــن محدوديتهاي
جديد ،تقريبــا همه ماســك ميزدند و
صاحبان مشاغل و مشــتريان بايد از دل
قوانين مكــررا درحالتغيير،
هزارتــوي
ِ
كارشــان را پيشببرند .همهچيز ساعت
 11شــب تعطيل ميشــود .گئورگاليس
ميگويد «:اين براي كشــوري كه 9شب
شام ميخورند و ساعت  2نيمهشب بيرون
ميروند ،غيرعادي است».
اين محدوديتها چه بســا كافي نباشد.
داســتان موفقيتهاي ناپايدار مناطقي
چون هنگكنگ ،ملبورن يا ايالت كراالي
هندوستان ميتواند تأييدي بر اين واقعيت
باشــد كه پيروز يهاي به دستآمده در
مبارزه با كرونا گذراســت .موارد ابتال در

اســتراليا ،خاورميانه و اروپا (از جمله در
پرتغال با صدها مبتالي جديد در روز) باز
هم در حال افزايش است.
بابك جاويد ،متخصص بيماريهاي عفوني
در دانشــگاه كاليفرنياي سنفرانسيسكو
ميگويد :اين مرحله از پاندمي انتخابهاي
پيش روي كشورهايي ميگذارد
دشواري ِ
كه گسترش ويروس را كند كردهاند« :شما
با برچيدن قرنطينه نبستن و كنترل نكردن
مرزهايتان ،وقتي محدوديتها را كاهش
دهيد ،همواره با افزايش موارد ابتال مواجه
ميشويد .پس پرسش اصلي حاال اين است:
ميتوانيد با اين وضع (اوج و فرود) ويروس
زندگي كنيد يا نه؟»
اين يعني كوتاهآمــدن در برابر ويروس.
تعطيلكردن مشاغل پرخطر ،اجباريكردن
ماسك و تستگيري گســترده در عين
پذيرفتن اين واقعيت كه گسترش محدود
ويروس متوقفشــدني نخواهــد بود  -و
اين واقعيت كه انجام اين كار براي ســاير
اولويتهاي سالمت عمومي هم گران تمام
خواهد شد.
در ليســبون پاندمي موجب كاهش شمار
جهانگردان شده است و همين باعث شده
مردم محلي از اتاقهــاي اضافي هتلها و
ارزانشدن اجاره خانههاي ويژه تعطيالت

بر افرادي كه اين تصميم را ميگيرند ،اثر نميگذارد.
افزايش شــمار افرادي كه از تزريق واكسن خودداري
ميكنند ،منجر به بروز مجدد بيماريهاي عفوني در
مناطقي شده است كه اين بيماريها پيشتر در آنها
ريشهكن شــده يا تقريباً از بين رفته بود .براي مثال
سرخك در سال 2002در اياالت متحده ريشهكن شد،
اما در سال  ،2014بيش از 600مورد ابتال به سرخك
در اين كشور گزارش شده است .سرخك يك بيماري
بالقوه كشــنده اســت و اگر والدين از واكسيناسيون
فرزندانشان خودداريكنند ،اين بيماري ممكن است
دوباره فراگير شود .سياهسرفه نيز در موارد گزارش شده
در سالهاي اخير به انجام نشدن واكسيناسيون نسبت
داده شده و در برخي مناطق بهويژه در آمريكا افزايش
چشمگيري داشته است.
اين موضوع يعنــي مقاومت برخي گروههــا در برابر
واكسيناسيون ،درباره كرونا بهمراتب پيچيدهتر خواهد
بود .شــكلگيري جريانهاي اعتراضي و گســترده
شــدن فرهنگ ممانعت از واكسنپذيري و همچنين
جنبشهاي ضداســتفاده از ماســك كه با شايعات
عجيبي در فضاي مجازي همراه شده اگر به باور مسلط
گروهي از مردم تبديل شــود و مقاومتها را بيشــتر
كند با توجه به سرايت شــديد ويروس كرونا ميتواند
مشكالت زيادي را براي مهار كوويد19-حتي درصورت
دسترسي به واكسن مناسب پديد آورد .اين مسئله در
آســتانه ورود به فصل ســرما نگرانيهاي زيادي را به
همراه آورده است .مجله نيچر در گزارشي در همين باره
نوشته است كه «مطالعات شبكههاي اجتماعي نشان
ميدهد كه مخالفت با واكسن كرونا بسيار كم است ،اما
دامنهدار و در حال رشد است ».به نوشته اين نشريه،
محققان هشدار ميدهند ،جنبش ضدواكسن ميتواند
تالشها براي پايان دادن به همهگيري ويروس كرونا
را تضعيف كند.
طرفداران جنبشهاي ضدواكسن روايتهاي عجيب
و غريبي را نقــل و عمدتا در شــبكههاي اجتماعي
همرساني ميكنند .براي مثال آنها به دروغ ميگويند
از واكسنهاي ويروس كرونا براي كاشت ريزتراشه در
افراد استفاده ميشــود و به دروغ ادعا ميكنند زني
كه در آزمايش واكسن انگليس شــركت كرده بوده،
فوت كرده اســت .در هفتههاي گذشته ،يك ويدئوي
 YouTubeكه اكنون حذف شــده است ،نظريههاي
توطئه وحشــي در مورد بيماري همهگيــر را تبليغ
و (بدون هيــچ مدركي) ادعا ميكرد كه واكســنها
«ميليونهــا نفر را ميكشــد»؛ اين ويدئــو بيش از
8ميليون بازديد داشته است.
هيچكس نميداند واكســن كرونا دقيقــا چه زماني
بهدست ما ميرســد و چقدر ميتواند اطمينانبخش
باشد ،اما آنچه مسلم است اينكه واكسيناسيون جمعيت
گســتردهاي كه حاال در معرض خطر ابتــا به كرونا
هســتند و طبيعتا ناقل آن ،آنچنان كه در ابتدا بهنظر
ميرسيد ،ساده نخواهد بود.

بهرهمند شوند .بهگفته گئورگاليس؛ «مردم
حاال ميگويند بهخاطر ارزانيهاي ناشي از
كمشدن جهانگردها دوباره شهر مال ما شده
است .ولي زمستان كه فرا برسد ،كار بيخ پيدا
ميكند چون مردم فاقد آن درآمدي خواهند
بود كه بايد در تابستان بهدست ميآوردند».
حدود يكپنجم كارگران پرتغال با شروع
پاندمي اخراج شدهاند .در سراسر دنيا ،اين
ويروس بحران اقتصادي به بار آورده است
كه به زعم صندوق بينالمللي پول «شبيه
هيچكدام از بحرا نهاي پيشين نيست»؛
(نامطلوب)
اين سازمان برآوردش از اثرات
ِ
اين پاندمي را مكررا بازبيني كرده و افزايش
داده است .آژانس كار سازمان ملل ميگويد:
چيزي حدود 400ميليون شغل تماموقت از
بين رفته است.
در كشورهايي مانند فرانســه ،بريتانيا و
اســتراليا از شــدت اين ضربه بهنحوي
كاسته شده اســت؛ اين كشورها از بحران
مالي 2008يــاد گرفتهاند كه در بلندمدت
پرداخت پول به صاحبان مشــاغل بابت
حقوق كارگراني كه به مرخصي با بخشــي
از حقوق (درصد بااليي از حقوق) فرستاده
شدهاند (براي سرعتبخشيدن به بازسازي
اقتصاد در زمان فروكشكــردن بحران)
بهصرفهتر است .در عوض ،اياالت متحده
جزو آن كشورهايي اســت كه مستقيما
بهخود اشخاص مستمري ميدهد :حدود
30ميليون نفر (يكپنجم نيروي كار) حاال
مستمري بيكاري ميگيرند.
اوايل ماه آگوست ،در بسياري از كشورها،
اين فقط پساندازها نيســت كه دارد ته
ميكشــد ،مردم هم دلودمــاغ ندارند.
گئورگاليس ميگويد« :مردم ديگر خيلي
توجه و عالقهاي به ايــن موضوع ندارند،
ديگر واقعا كسي نميترسد ...مردم به اين
ت كردهاند».
وضع عاد 

لباس جديد كار ،روپوشهاي ســفيد پالستيكي است.
۶ماه بيشتر است كه اول هر شيفت چنگ ميزند به سبد
آبي اتاق پرستاران و يكي برميدارد و تن ميكند .لباس،
سوناي متحرك است در دماي كالفهكننده اهواز .بهاره
گواهي ،سال 84كه از رشته پرستاري فا رغالتحصيل شد،
فعاليتش را در بيمارســتانهاي خوزستان شروع كرد و
امسال پانزدهمين سالي اســت كه پرستاري ميكند و
در بيمارستان دولتي ســيناي خوزستان مشغول بهكار
است .بيمارستان كمي دورتر از شهر اهواز ،دومين مركز
معين كروناســت .او پرســتار بخش مراقبتهاي ويژه
است و ۶ماه گذشــته را در مراقبت از بيماران مبتال به
كوويد 19-گذرانده .ديگر خسته است؛ هم خودش و هم
همكارانش كه تمام اين مدت با آن لباسهاي سرهمي
كالفهكننده ،با ماسك و شيلد و كاله بر سر و صورت در
سالنهاي بيمارستان در رفتوآمدند و نميدانند بعد از
مراسم اخير و حجم باالي سفرها ،قرار است چه وضعيتي
در انتظارشان باشــد .آنها دور هم كه جمع ميشوند از
روياهايشــان ميگويند؛ از اينكه روزي اين همهگيري
تمام ميشود و آنها فرصتي براي مرخصي پيدا ميكنند
و به طبيعت پناه ميبرند.
بهاره دلش چنين فضايــي ميخواهد؛ يك نقطه امن و
سبز بدون خبر مرگ و ابتال؛ «دلم ميخواهد جايي بروم
كه ديگر خبرها را نگاه نكنم ،موبايل همراهم نباشــد و
كمي به آرامش برسم ».اواسط ارديبهشت بود كه بهاره
احساس درد شديدی در عضالتش كرد .كمردرد و پادرد
امانش را بريده بود .همه ،اين دردها را به گردن فشــار
كاري باال انداخته بودند .شــيفتهاي طوالني مدت و
ساعتها سرپا بودن اذيتشــان كرده بود و بهاره تصور
ميكرد مشكل ،فشار كار اســت .نوبت امآرآي گرفته
بود و منتظر نوبتش بود كه به پيشنهاد همكاري ،تست
پيسيآر داد ۳ .روز مرخصي گرفت و راهي خانه شد .روز
دوم جواب آزمايشاش آمد؛ مثبت بود؛ «وقتي فهميدم
مبتال شــدم خيلي ترسيدم .نگران شــدم .مرخصيام
تبديل شد به استعالجي ».درد عضالني شديد ،ضعف
عمومي بدن و افت فشار تنها بخشي از عوارض بيماري
براي بهاره بود؛ «تنها زندگي ميكنم و ترسي از ابتالي
خانوادهام نداشــتم .تمام مدت تا بهبوديام با خانواده
ديداري نداشــتم و تحمل دردها ،آن هم تنها در خانه
برايم بسيار سخت بود .خانوادهام بهشدت نگران حالم
بودند و خودم تصور ميكردم اين عوارض هميشــگي
اســت ».از اواخر فروردين و اوايل ارديبهشــت ،كادر
درمان يكييكي بــه ويروس مبتال ميشــدند؛ برخي
نوع خفيفــش را ميگرفتند و برخي در بيمارســتان
بستري ميشدند .اوضاع يكي از همكارانشان هم وخيم
شده بود .بيمارســتان از بيماران پر و خالي ميشد و با
ابتالي پرستاران ،فشــار بر نيروها بيشتر از قبل .بهاره
ميگويد مراكز درماني استان خوزستان از نظر نيروي
پرستار با كمبود مواجه اســت .ضريب پرستار به تخت
در استانهاي ديگر يكونيم است و در اين استان نيم
و همين شرايط سبب شده تا فشار مضاعفي به نيروهاي
درمان در بيمارستانها وارد شود .با اينكه بيمارستان،
 2هفته را براي مرخصي اســتعالجي تعيين كرده بود
اما بسياري از پرســتاران و ديگر نيروهاي كادر درمان
بيش از يكماه مثبت كرونا بودند؛ «يكي از همكارانمان
54روز ويروس در بدنش بــود و هر چه آزمايش ميداد
منفي نميشد40 ».روز طول كشيد تا بهاره از ويروس
رها شود و در نهايت ســومين آزمايشاش ،منفي شد.
بعد از آن چارهاي نداشت براي بازگشت به بيمارستان؛
«نميدانم اين بار اگر مبتال شــوم ميتوانم از بيماري
نجات پيدا كنم ».بهاره ميگويد 6ماه از شيوع ويروس
گذشته و او و همكارانش بهدليل خستگي مفرط و فشار
كاري باال ،با كاهش سيســتم ايمني مواجه شدهاند و
اين بار اگر بيماري به سراغشان بيايد مطمئن نيستند
بتوانند از پساش برآيند .آنها خودشان را ناقالن ويروس
ميدانند؛ كساني كه در مدت فعاليتشان در بيمارستان،
با بيماران مبتال به كروناي زيادي ســر و كار داشتند و
اغلب مبتال شدند و ويروس را به خانه بردند .بهاره گواهي
ميگويد :بيش از 80درصد از نيروهاي بيمارستاني كه
در آن كار ميكند مبتال به كرونا شــدهاند و آنهايي كه
متاهل بودند همسر و فرزندانشــان هم درگير بيماري
شدند و عذاب وجدان انتقال بيماري رهايشان نميكند؛
«يكي از همكاران ويروس را به فرزندش منتقل كرد و
فرزندش بهشدت بيمار شد».
او خاطره يكي ديگر از همكارانش را هم روايت ميكند؛
كسي كه با پدربزرگ و مادربزرگش زندگي ميكرد و از
ترس ابتالي آنها ،ترك كار كرد .او ميگويد که بيماري
را اغلــب بيماراني به آنها منتقــل كردهاند كه به داليل
ديگري مثل بيماري قلبي وارد بيمارســتان ميشدند و
بدون اينكه بدانند ،مبتــا بودهاند .آنها را در بخشهاي
غيركرونايي بســتري ميكردند و همان جا كادر درمان
درگير ميشدند .او ميگويد حاال شــرايط از بهار بهتر
است .بيمارســتان آنها در  2-3هفته اخير بيمار جديد
مبتال نداشــته اما نگران آينده است؛ «وقتي فيلمهايي
را از برگزاري مراسم و تجمع آدمها ميبينم ميترسم و
نمیدانم چه آيندهاي در انتظارمان است؟»

ادامه دارد...
بهاره گواهي ،پرستار
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چشم انداز مبهم بازار زعفران

چند و چون
گرانی  80درصدی خودرو از ابتدای امسال

فوت وفن
هفت خوان تسهیالت مسکن

ادعای افزایش صادرات زعفران نسبت به سال گذشته در حالی مطرح می شود
که برخی از فعاالن این عرصه آن را با توجه به شرایط بازارهای هدف غیرممکن می دانند

با وجود اجراي سياســتهاي تنظيم
بازار ،سهميهبندي و فروش خودروهاي
پرتيراژ داخلي به شــيوه قرعهكشي و
افزايش نظارت بر فرايند توليد و عرضه
اين خودروها ،ســير صعودي قيمت
خودروهاي داخلي و خودروهاي كاركرده
خارجي در حاشيه بازار ادامه دارد .با سعيد موتمني ،رئيس اتحاديه
نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو گفتوگو كردهايم.

با وجود سهميهبندي و افزايش نرخ مصوب خودروهاي
داخلي ،علت تداوم سير صعودي قيمتها در حاشيه بازار چيست؟

قيمت انواع خودرو در حاشيه بازار از ابتداي امسال سير صعودي داشته
اما طي چند روز گذشته شيب افزايش قيمت خودرو نسبت به چندماه
اخير تندتر شده است بهنحوي كه در ابتدای هفته گذشته قيمت سمند از
153ميليون به 170ميليون تومان يا پژو 206تيپ دو از 168میلیون به
182ميليون تومان افزايش يافته و قيمت پرايد 111از مرز 104ميليون
تومان فراتر رفت .واقعيت آن است كه با شرايط كنوني توليد و عرضه خودرو
و نوسان نرخ ارز ،امكان كاهش يا تثبيت قيمتها وجود ندارد مگراينكه
نرخ دالر حداقل در پايه 20هزار تومــان براي مدت يكي دوماه تثبيت و
موجب رشد عرضه خودرو به بازار شود .تنها با تثبيت نرخ ارز و رشد عرضه
واقعي خودرو است كه امكان تثبيت يا كاهش قيمتها در حاشيه بازار
خودرو فراهم خواهد شد اما در شرايط كنوني حتي كساني كه خودروی
صفر كيلومتر در اختيار دارند نيز از عرضه آن به بازار خودداري ميكنند.
ميانگين گراني امسال خودرو نسبت به سال گذشته
چقدر بوده است؟

بررســي قيمت انواع خودروهــاي داخلي و وارداتي طــي دوره زماني
اسفندماه 98تا نيمه شهريورماه امسال نشان ميدهد كه بهطور ميانگين
قيمت انواع اين خودروها در بازار حدود 80درصد افزايش داشته است .اما
همه اين افزايش قيمت متاثر از گراني نرخ ارز نبوده و حتي در ايامي كه
نرخ دالر در بازار سير نزولي بهخود ميگيرد نيز سرمايهگذاران يا افرادي
كه خودروهاي صفر كيلومتر را از شــركتهاي خودروســازي تحويل
گرفتهاند ،براي جلوگيري از ضرر و زيان خــود از فروش اين خودروها
خودداري ميكنند .سيرصعودي نرخ تورم و گراني ارز موجب شده تا اين
افراد حتي در شرايطي كه قيمتهاي بازار شيب نزولي بهخود ميگيرد
نيز از فروش خودروهايشان خودداري كنند .انتظارات تورمي و عرضه
قطره چكاني خودروهاي توليد و مونتاژداخل ،موجب پيشي گرفتن تقاضا
ي فروشندگان در فضاي مجازي شده است.
از عرضه خودرو و قيمتساز 

ايران با فاصلهاي زيــاد بزرگترين توليدكننده
فرخنده رفائی
زعفران در جهان اســت ،اما نهتنها بزرگترين
خبرنگار
صادركننده اين محصول نيست بلكه تنها 5درصد
از گردش مالي 8ميليارد دالري صنعت زعفران در دنيا نصيب ايران ميشود .عالوه
بر مشكالتي كه به داليل متعدد بر سر راه صادرات اين محصول استراتژيك وجود
دارد ،عمده دليل بينصيب بودن ايران از درآمدهاي بيشــتر صادرات زعفران،
عمدهفروشي و خامفروشي اين محصول است99 .درصد زعفران كشور بهصورت

اما با اين قيمتها ،آيا خريداري براي خودرو وجود دارد؟

زعفران ايران يكی،دو سالي است كه حال و روز خيلي
خوبي ندارد .بازار داخلي را تورم و كاهش قدرت خريد
مردم از رونق انداخته و صادرات هم مشكالت خاص
خودش را داشته اســت .توليدكنندگان ميگويند از
ســال ۹۶تاكنون قيمت زعفران با شــيب زياد ،سير
نزولي را طي كرده است چرا كه با مازاد محصول مواجه
بودهايم؛ بــه اين معني كه توليــد افزايش پيدا كرده
اما ميزان مصرف تغيير چنداني نداشــته است .گفته
ميشود ميزان توليد امسال هم باال و بهاحتمال زياد
بيش از تقاضا خواهد بود و اين مشكل با نزديك شدن
به فصل برداشت محصول جديد پررنگتر نيز خواهد
شد ،مگر اينكه صادرات بتواند گرهاي از كار بگشايد.

گرچه خريداري براي خودرو صف نكشيده است اما متأسفانه اكنون در
بازار خودروهيچ پايه قيمتي براي انواع خودروهاي توليديا مونتاژ داخلي
و حتي وارداتي وجود ندارند و كســاني كه خودرو را از كارخانه تحويل
ميگيرند با توجه به نرخ روزانه ارز ،قيمتهاي حاشيه بازار و افزودن 5تا
10درصد به اين قيمتها ،اين خودروهاي صفر كيلومتر را به بازار عرضه
ميكنند .همچنين معدود مشتريان يا داللها نيز به اميد افزايش بيشتر
قيمتها با توجه به سير صعودي نرخ ارز ،افزايش هر سهماه يكبار نرخ
مصوب خودروهاي داخلي و كاهش شديد عرضه خودرو به اميد گراني
بيشتر ،اين خودروها را خريداري و دپو ميكنند.
تأثير گراني خودروهاي داخلي بــر بازار خودروهاي
خارجي چگونه بوده است؟

افزايش نرخ ارز ،گراني خودروهاي پرتيراژ توليد يا مونتاژ داخلي و تداوم
ممنوعيت واردات خودرو موجب شــده تا قيمت خودروهاي كاركرده
خارجي نيز در حاشــيه بازار افزايش يابد .از اســفندماه سال گذشته
تاكنون شكاف نرخ مصوب و حاشــيه بازار خودرو بهمراتب بيشتر شده
اســت بهنحوي كه قيمت پرايد 111از 61ميليون تومان در اسفندماه
98به 104ميليون تومان تا 16شهريورماه امســال رسيد يا طي دوره
زماني مذكور قيمت پژو 206تیپ دو از 98ميليون تومان به 182ميليون
تومان افزايش يافته است .بازار خودروهاي كاركرده خارجي نيز از سير
صعودي نرخ ارز و گراني خودروهاي داخلي بيتأثير نبوده است بهنحوي
كه قيمت سانتافه از يك ميليارد تومان دراسفندماه سال گذشته به يك
ميليارد و 700ميليون در نيمه شهريورماه امسال رسيده است و قيمت
توسان از 800ميليون تومان به يك ميليارد و 650ميليون تومان افزايش
يافته است.

خام صادر ميشــود و ايران تقريبا عايديای از محل فرآوري اين محصول ندارد.
عالوه بر اين تنها  10تا 15درصد محصول زعفران كشور در بستهبنديهاي كوچك
صادر ميشود و صادرات فلهاي (يا در بستهبنديهاي بزرگ) مابقي زعفران كشور
سالهاست اين فرصت را در اختيار خريداران بينالمللي عمده قرار داده است كه
تنها با سرمايهگذاري بر مقوله بستهبندي ،خود را بهعنوان توليدكننده و صادركننده
برتر جهان در زمينه محصول نهايي و فرآوري شده زعفران معرفي كنند و از اين
راه سود سرشاري به جيب بزنند؛ سودي كه در حقيقت بايد نصيب ايران ميشد.

اينكه در بازار داخلي نيز شــاهد كاهش قدرت خريد
مردم هستيم .همچنين تعطيلي رستورانها ،ايرالينها
و مجالس كه در سطح جهان شاهد آن هستيم باعث
كاهش مصرف زعفران شده اســت .با اين حال ايران
بهعنوان توليدكننده انحصاري در جهان كه بين ۹۵
تا ۹۶درصد زعفران دنيــا را توليد ميكند بايد فكري

كاهش 20درصدي صادرات

شــرايط براي فروش زعفران در 6ماه گذشته از آنچه
بود نيز بدتر شد .بر اســاس آمارهاي ارائه شده ،ميزان
صادرات زعفران در سال گذشــته قبل از شيوع كرونا
افزايش جزئي داشــت اما بعد از كرونا شاهد كاهش
صادرات در اين حوزه بوديم .به گفته رئيس كميسيون
كشاورزي و صنايع وابسته اتاق بازرگاني ايران ،صادرات
زعفران در دوران كرونا از نظر وزني بين  ۱۵تا ۲۰درصد
كاهش داشته است .علي شــريعتيمقدم درباره تأثير
كرونا بر ميزان فروش داخلي و صادرات زعفران افزود:
با شيوع كرونا ،محصوالتي براي كشورها اهميت پيدا
كرده كه از نظر امنيت غذايي اولويت بااليي دارند ضمن

براي حل مشكالت فروش و صادرات اين محصول كند،
بهويژه اينكه گفته ميشود امسال نيز توليد نسبت به
سال گذشته ۱۵درصد افزايش خواهد داشت.
مشكالت زنجيرهاي صادرات

صادرات زعفــران پيــش از كرونا هم با مشــكالت

صادرات زعفران افزايش يافته است؟

نايبرئيس شوراي ملي زعفران هفته گذشته با استناد به آمار گمرك از افزايش صادرات زعفران خبر داد .غالمرضا ميري
درباره آخرين وضعيت صادرات طاليسرخ بيان كرد :بنابر آما ر 5ماهه گمرك در تيرماه۱۹ ،تن و ۵۵۰كيلو زعفران به بازارهاي
هدف صادر شد كه نسبت بهمدت مشابه سال قبل 4درصد رشد داشته است ،اما در ۴ماه ابتداي امسال ميزان صادرات نسبت
بهمدت مشابه سال قبل بهدليل شيوع ويروس كرونا و كاهش تقاضا از سوي كشورهاي واردكننده زعفران كاهش داشته است.
اين در حالي است كه ديگر دستاندركاران و فعاالن صنعت زعفران در درستي ادعاي افزايش صادرات ترديد دارند .عضو
شوراي ملي زعفران در گفتوگو با همشهري در اين زمينه ميگويد :با توجه به شرايط حاكم بر دنيا ،بعد از گسترش ويروس
كرونا و درگيري كشورهاي هدف صادراتي زعفران  ،اينكه صادرات ما نسبت به سال گذشته افزايش داشته باشد محل ترديد
است و كساني كه اين ادعا را مطرح ميكنند بايد در اين زمينه مستندات دقيق ارائه كنند .علي حسيني ،شفافساز 
ي و بيان
واقعيات اين صنعت را الزمه روشنشدن ذهن توليدكننده و صادركننده در ايجاد انتظارات منطقي ميداند و ميافزايد :اين
آرزوي ماست كه صادرات زعفران رشد داشته باشد اما تمام بازارهاي هدف صادرات اين محصول در چندماه گذشته تعطيل
يا نيمهتعطيل بوده و گذشته از اين قيمت و حجم زعفران موجود در كشور نيز با چندماه گذشته فرق چنداني نداشته است؛
همچنان عرضه باال و تقاضا پايين است و در چنين شرايطي پذيرش اين ادعا كه صادرات با رشد همراه بوده چندان آسان
نيست .اين توليدكننده با تأكيد بر ضرورت توســعه صنايع جانبي و رفتن به سمت صادرات فرآوردههاي زعفران به جاي
محصول خام ،ادامه ميدهد :خريد محصول از كشاورز ،تميز كردن ،جداسازي و بستهبندي اين محصول در كارگاهها ،صنعت
نيست .اگر ميخواهيم در اين زمينه عرصه را به رقباي بينالمللي خود واگذار نكنيم بايد بتوانيم با ايجاد صنايع تبديلي ،مواد
مؤثره و پرتقاضاي زعفران را استخراج كنيم و محصولي را به جهان صادر كنيم كه هم نياز صنايع كشورهاي هدف را برآورده
كند و هم بتوان با فروش آن چندين برابر شرايط كنوني براي كشور ارزآوري داشت؛ چيزي كه تاكنون محقق نشده و صنعت
زعفران كشور حتي شناسنامه هم ندارد.

عديدهاي همچون مقررات ارزي و قاچاق مواجه بوده
اما اين مشكالت در 6ماه گذشــته بيشتر شده است.
بسته شدن مرزهاي صادراتي به داليل بهداشتي پس
از شيوع كرونا ،كاهش مراودات بينالمللي ،حملونقل
و پروازهاي بينالمللــي در بازار زعفــران تأثيرگذار
بوده اســت ،اما توليدكننــدگان و صادركنندگان با
مشكالت داخلي نيز مواجه بودند .مديرعامل صندوق
توســعه صادرات زعفران مدتي پيش در گفتوگو با
خبرگزاريها درباره مشكالت قانوني صادرات زعفران
گفت :موضوع تعهد ارزي يك اصل اســت و ما آن را
ميپذيريم اما با اين حال مقررات ارزي و تغيير و تحول
زيادي كه در بخشــنامهها وجود داشته و همچنين
مسئله تحريم كه باعث محدوديت تبادالت ارزي شده
براي صادركنندگان مشكالتي را بهوجود آوردهاست.
شريعتيمقدم با اشاره به موضوع قاچاق بهعنوان يكي از
معضالت صنعت زعفران افزود :با توجه به اينكه زعفران
قيمت بااليي دارد و محصولي كمحجم و سبك است،
قاچاقپذيري آن افزايش مييابد .هماكنون شــاهد
اين هســتيم كه اين كاال به برخي كشورهاي عربي و
پاكستان ميرود و بهصورت غيررسمي از كشور خارج
ميشود .شريعتيمقدم همچنين از مشكالت تعرفهاي
با برخي كشــورها از جمله هند گفت كه باعث شده
زعفران ايران از طريق كشور افغانستان به هند صادر
شود .او وعده داد كه درباره هند پيگيريهايي از طريق
وزارتخانههاي صمت و كشاورزي و اتاق مشترك ايران
و هند انجام شده تا تعرفه صادرات زعفران ايراني كه
هماكنون ۶۰درصد با سود بازرگاني است كاهش پيدا
كند و متقاب ً
ال تعرفه برخي محصوالت وارداتي از هند از
جمله فلفل كاهش يابد.
افزايش هزينه توليد

تداوم مشــكالت قانوني ،تعرفهاي ،مرزي و كرونايي
پيشروي توليدكنندگان و صادركنندگان زعفران در
حالي اســت كه بهدليل تورم موجود در اقتصاد كشور
و افزايش نرخ ارز ،هزينه توليد و صادرات نيز افزايش
بسيار زيادي يافته اســت .پيش از اين و در خردادماه
امسال رئيس شوراي ملي زعفران با اشاره به افزايش
هزينههاي حملونقل كه موجب ايجاد مشكالت جديد
براي اين صنعت شده و افزايش هزينههاي تمامشده
محصول را بهدنبال داشته ،گفته بود :قيمت حملونقل
هر كيلو زعفران تا حدود 7يورو رســيده است كه اين
ميزان با توجه به شــرايط فعلي براي صادركنندگان
رقم بسيار زيادي است .محسن احتشام بازار زعفران
را از اســفندماه پارســال غرق در ركود توصيف كرده
و افزوده بود :درگيــري بســياري از بازارهاي هدف
صادراتي با كرونــا ،تمايل به خريــد را كاهش داده و
در داخل كشــور نيز بهدليل تعطيلي بازارهاي فروش
سوغات مانند مشــهد مقدس ،فروش رضايتبخش
نيست .امروز البته شــرايط فرق كرده است .بازارهاي
داخلي محدوديتهاي كرونايي را كنار گذاشتهاند و به
همان ميزان كه سفر به استانهاي مبدا زعفران افزايش
داشته ،خريد و فروش هم رشد يافته است اما از آنجا كه
زعفران براي سبد خريد مردم كااليي لوكس محسوب
ميشود نميتوان انتظار داشت استقبال از اين محصول
با توجه به افت توان خريد اقشار زيادي از مردم ،مانند
سابق باشــد .چشــم اميد صنعت زعفران كشور به
بازگشايي مرزها ،برقراري پروازها و افزايش صادرات
زعفران اســت؛ امري كه گفته ميشود تا حدودي در
حال محقق شدن است.

مرغ  30هزار تومانی در راه است

کمبود و گرانی ،لوازم خانگی را در اولویت بازرسی قرار داد

رشد حدود  2برابری قیمت نخود از تولید تا عرضه

قيمت خردهفروشــي هر كيلوگرم مرغ گرم در حالــي از مرز  20هزار تومان فراتر رفته اســت كه
توليدكنندگان از نرخ  30هزار توماني اين محصول با حذف ارز دولتي تامين نهادهها خبر ميدهند.
به گزارش همشهري با وجود تصويب و ابالغ نرخ مصوب  15تا  16هزار توماني هر كيلوگرم گوشت
مرغ تازه ،توليدكنندگان بر احتمال افزايش بيشــتر قيمتها تأكيد ميكنند .نايبرئيس انجمن
مرغداران گوشتي ايران با بيان اينكه اكنون قيمت خردهفروشي هر كيلوگرم مرغ گرم در بازار  ۱۹هزار
تومان است ،گفت :توليدكنندگان طي چند ماه گذشته بهدليل تامين نشدن نهادههاي دامي به نرخ
مصوب دچار چالش شدهاند و اكنون قيمت تمامشده هر كيلوگرم مرغ زنده براي مرغداران حداقل
14هزارو  500تومان اســت اما نرخ مصوب آن  10هزار و  500تومان اســت .حبيب اسداهللنژاد،
افزود :با قيمت 14هزار و  500توماني مرغ زنده ،قيمت خردهفروشي هر كيلوگرم مرغ گرم بيش از
 21هزار و  500تومان خواهد بــود و با حذف ارز  4200توماني تاميــن نهادههاي توليد قيمت هر
كيلوگرم مرغ گرم به بيش از  30هزار تومان ميرسد.

كمبود ،گراني و عرضه چند نرخي انواع لوازم خانگي توليد داخل ،وارداتي و قاچاق در حالي موجب گاليه
مصرفكنندگان و تشديد ركود بازار شده است كه مسئوالن دستگاههاي نظارتي از قرار گرفتن اين محصول
در اولويت بازرسيهاي ســتاد تنظيم بازار خبر ميدهند .به گزارش همشهري ،در آخرين نشست ستاد
تنظيم بازار ،لوازم خانگي ،الستيك ،سيمان ،شكر بستهبندي ،انواع محصوالت فوالدي شامل آهن و شمش
و ميلگرد و اسلب و ورق و همچنين مرغ و تخممرغ و نهادههاي دام و طيور بهعنوان كاالهاي داراي اولويت
بازرسي تعيين شدند .بر اين اساس سازمانهاي نظارتي و دستگاههاي اجرايي مسئول مكلف شدهاند تا
عالوه بر نظارت بر ساير اقالم كااليي در سطح بازار و خدمات ،فعاليتهاي نظارتي خود را بهصورت ويژه
معطوف به مبارزه با عرضه خارج از شبكه ،احتكار ،كمفروشي ،امتناع از عرضه و گرانفروشي در اين كاالها
كنند .در اين ابالغيه ســازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان ،سازمانهاي صنعت ،معدن و
تجارت استانها و سازمان تعزيرات حكومتي و همچنين سازمانهاي جهادكشاورزي استانها بهعنوان
مسئول پيگيري و اجراي اين مصوبه تعيين شدهاند.

افزايش قيمت حبوبات در حالي زمينه حذف اين محصول از سبد مصرفي برخي خانوارها را فراهم
كرده است كه متوليان بخش توليد از افزايش دو برابري نرخ برخي از اين اقالم در مرحله توليد تا عرضه
خبر ميدهند .به گزارش همشهري ،مديركل دفتر غالت و محصوالت اساسي وزارت جهادكشاورزي
با بيان اينكه هر كيلوگرم نخود با قيمت  ۱۰تا  ۱۳هزار تومان از كشــاورزان خريداري ميشود اما با
قيمتي حدود  ۲۰هزار تومان بهدست مصرفكننده ميرسد ،گفت :نخود و حبوبات بهعلت پروتئين
فراوان در ميان فقرا حكم گوشت را دارد .فرامك عزيزكريمي ،افزود :با وجود اينكه نخود نسبت به
ديگر محصوالت كشــاورزي در مدت حدود  2ســال با ركود قيمت مواجه بود اما امسال با افزايش
كيلويي 6هزار توماني و با قيمت 10تا 13هزار تومان از كشــاورزان خريداري ميشود .به گفته او با
حذف ارز  4هزار و  200توماني از سال گذشته ،ديگر واردات نخود با نرخ هر كيلو  20هزار تومان براي
واردكنندگان صرفه اقتصادي ندارد و اين اتفاق فضاي مناسبي براي توليدكنندگان داخلي فراهم
ميآورد تا بتوانند محصوالت خود را حتي با نرخ باالتر از 13هزار تومان به دالالن بفروشند.

نرخ مصوب برخی انواع مشتقات مرغ در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

قیمت برخی انواع تلویزیون و جارو برقی در بازار

قیمت برخی انواع حبوبات در فروشگاه های اینترنتی

بدون پوست،شش،گردن و بال

قیمت ( کیلوگرم -تومان )
28.6000

تلویزیون ال ای دی ال جی

نوع و برند کاال

 43اینچ -مدل LJ52100

قیمت( تومان)
8.375.000

نوع و برند حبوبات

بسته بندی  900گرمی

مشخصات

20.000

نوع محصول
ساق مرغ

بدون پوست و سر ساق

31.200

تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پالس

 55اینچ -مدل GTV-55KU722S

9.250.000

لپه نخود دلزا

بسته بندی  900گرمی

30.000

مغز ران مرغ

بدون پوست و استخوان

30.600

تلویزیون ال ای دی آوکس

 32اینچ -مدل AT3219HB

2.799.500

لوبیا چیتی گلیران

بسته بندی  900گرمی

30.780

ران مرغ

بدون پوست و دنبالچه

26.100

تلویزیون دوو

 43اینچ -مدل DLE-43K4300

5.010.000

لپه نخود فامیال

بسته بندی 900گرمی

36.000

بازوی کبابی

ساده

23.000

تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی

 55اینچ -مدل KD-55X7000G

19.600.000

لوبیا چینی ساشا

بسته بندی  450گرمی

11.900

بال کبابی

ساده -بدون نوک بال

24.100

جاروبرقی بوش

مدل BGL8PRO5IR

6.650.000

لوبیا قرمز ساشا

بسته بندی  450گرمی

9.900

ران و سینه

بدون پوست و دنبالچه

27.400

جارو برقی آ ای سی

مدل H.3000

1.777.000

نخود فله ای ایرانی اپل هایپر

هرکیلوگرم

14.000

گردن مرغ

بدون پوست

8.100

جارو برقی شروین

مدل vc4800

1.790.000

عدس گلستان

بسته بندی  900گرمی

29.939

فیله مرغ

-

43.300

جارو برقی پارس خزر

مدل VC-2000W

1.530.000

عدس گلزار

بسته بندی  900گرمی

15.300

جوجه کباب

بی استخوان و بدون بازو -ساده

35.600

جارو برقی سامسونگ

مدل QUEEN-18

4.214.520

لوبیا چیتی برتر

بسته بندی  900گرمی

32.205

سینه مرغ

مشخصات

مشخصات

نخود دلزا

قیمت( تومان)

اگر شما هم متقاضي دريافت تسهيالت
مسكن شامل تســهيالت خريد ،ساخت
واحد مسكوني يا جعاله تعميرات هستيد
كه مبالغ آن از 12تا 200ميليون تومان بنابر
نوع تسهيالت متغير است ،بايد هفت خوان
زير را براي دريافت اين تســهيالت ،پشت
سر بگذاريد كه در خوشبينانهترين حالت
حدود يكماه زمان ميبرد.
گام نخســت براي دريافت تســهيالت
مســكن ،خريد واحد مســكوني و تنظيم
مبايعهنامه است .در ادامه بايد كپي مدارك
واحد مسكوني نظير ســند ،بنچاق ،پروانه
ســاخت ،گواهي پايان كار يا قبض برق را
اسكن و در سايت بانك مســكن قرار داده
يا به بانك ارائه و نســبت به پر كردن فرم
درخواست تسهيالت اقدام كنيد.
پس از تكميل فرايند ثبت درخواست به
شعبه دلخواه بانك مسكن مراجعه و نسبت
به خريد اوراق از بانك اقــدام کنید.توجه
كنيد كه قيمت اين اوراق با توجه به عرضه و
تقاضا و نرخ روزانه آن در بورس متغير است.
در ادامه بايد با مراجعه به شــعبه بانك
مســكن ،نســبت به تكميل فرايند اخذ
تسهيالت اقدام و تمامي فرمهاي مربوط
را پركنيد .با گذشت يك هفته كارشناس
بانك مسكن با مراجعه به واحد مسكوني
خريداري شده ،نســبت به ارزيابي قيمت
اقدام و نتيجه اســتعالم خــود را به بانك
اعالم ميكند .سپس بايد فروشنده واحد
مســكوني با مراجعه و دريافت نامه بانك
مسكن راهي دفترخانه ثبت اسناد رسمي
شده و نســبت به ثبت معامله و استعالم
مربوط به آن اقدام كند.
ســپس بايد خريدار و فروشنده واحد
مسكوني به بانك مراجعه و نسبت به تكميل
فرايند ثبتنام اقــدام كنند .در اين مرحله
بايد تمامي فعاليتهــاي مرتبط با ملك از
قبيل پرداخت عوارض ،بدهيهاي احتمالي
به شهرداري و سازمان ثبت امالك و ...توسط
فروشنده انجام شده باشد.
پس از تكميل استعالمات ،بانك مسكن
براي تكميل فــرم قــرارداد و مراجعه به
دفترخانه براي ثبت اطالعــات قرارداد به
شما اطالع داده و پس از اتمام تنظيم سند،
نماينده بانك با حضور در محل دفترخانه
نسبت به صدور چك به مبلغ تسهيالت در
وجه فروشنده اقدام ميكند.
دريافت كارت يا شماره حساب يا شماره
كارت اقســاط ،آخرين مرحلــه دريافت
تسهيالت مسكن اســت كه به اين شيوه
متقاضي دريافت تســهيالت از سر رسيد
و مبلغ هر قســط آگاه ميشود .معموال در
فرايند اخذ تســهيالت خريد ،سررســيد
اقساط يكماه پس از تنظيم سند و تحويل
چك خواهد بود.

راسته بازار
بورس کنف وگونی بازار بزرگ
اگر براي انجام امور منزل يا به تناسب
شــغلتان نيازمند خريد انواع نخ ،طناب،
گوني يا پارچههاي كنفي هســتيد ،بورس
فروش اين اقالم در بازاربزرگ تهران واقع
در خيابان 15خــرداد از ابتــداي خيابان
ناصرخســرو تا نزديكي خيابان مصطفي
خميني(ره) از جمله راسته بازارهاي اصلي
تامين ايــن اقالم با تنوع جنــس و رنگ و
قيمت و كيفيت متفاوت است.
گرچه بورس كنــف وگوني بازار بزرگ
تهران از جمله راسته بازارهاي اصلي فروش
اينگونه اقالم است اما اغلب فروشگاههاي
اين راسته بازار انواع طنابها و گونيهاي
كنفي را بهصــورت عمــده و كيلويي به
فروش ميرسانند.
با اين روند اگر قصد خريد چند متر نخ و
طناب كنفي يا انواع گوني در وزن و حجم
كم را داريد بهتر است قيد رفتوآمد براي
خريد اينگونه اقالم از راسته بازار مذكور را
زده و راهي ابزارفروشــيهاي سطح شهر
شويد؛ چرا كه در اين راســته بازار امكان
خردهفروشــي اينگونه محصوالت وجود
ندارد.
عالوه بر طناب و نخهاي كنفي در اين
راســته بازار انواع و اقسام گونيهاي كنفي
متري البته در طرحهاي مختلف وجود دارد
كه ميتوانيد آن را درحجــم باال با قيمتي
بهمراتب بهتر از ساير راسته بازارهاي فروش
اينگونه اقالم خريداري كنيد.
توجه داشته باشــيد كه بهدليل قرار
گرفتن اين راسته بازار در محدوده اصلي
طــرح ترافيك و زوج یا فــرد خودروها و
كمبود شــديد جاي پارك اســتفاده از
خودروي شــخصي براي بازديد و خريد
از بورس كنف و گونــي بازار بزرگ تهران
گزينه مناسبي نيست و بهتر است براي
رفتوآمد به اين راســته بازار از وســايل
حملونقل عمومــي مانند خطوط مترو،
اتوبوس و تاكســيراني استفاده و با خيال
راحت و ســرعت بيشــتري اقالم مورد
نيازتان را خريداري كنيد.
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اگــر مشــكالت مالــي
شهرداري بانه را حل كنيد ،نخستين
كاري كه انجام ميدهيد چه خواهد
بود؟

نخستين شهردار زن كردستان در گفتوگو با همشهري

اهل عقبنشینی نیستم

سروه قادر خانزاده ،شهردار بانه از موافقتها و مخالفتها با انتخابش بهعنوان نخستين شهردار زن ميگويد
مريم سرخوش
خبرنگار

حضور زنان در رأس نهادهــاي تأثيرگذار آنقدرها
گفتوگو پرتعداد و چشمگير نيست و به نظر ميرسد هنوز نگاه
سنتي در حوزههاي مديريتي وجود دارد؛ نگاهي كه
گاهي از دل خود جامعه زنان تقويت و مانع شكوفايي حضورشان در
طی چه روندی شــما به عنوان
نخستین شهردار زن در استان کردستان
انتخاب شدید؟

 9ماه پيش معــاون اداري و مالي بــودم و با
توجه به مشكالتي كه پيش آمد شهردار قبلي
بركنار شد .چند روز بعد شوراي شهر من را به
عنوان جانشين انتخاب كرد و شدم سرپرست
شهرداري بانه كه نزديك به  430نفر نيرو دارد.
تصــور ميكرديد كــه روزي
شهردار شويد؟

شــايد گفتن اين حرف درحاليكــه اكنون
شهردار بانه هســتم عجيب باشد ،اما رسيدن
به اين جايگاه واقعا در ذهنم بــود .به همين
دليل وارد شــهرداري شــدم و حضــور در
پستهاي متعدد را تجربه كردم .مدت زمان
زيادي بود كه احســاس ميكردم ميتوانم به
عنوان شهردار ،كاري براي مردم شهرم انجام
دهم .من در خانوادهاي با شــرايط اقتصادي
متوسط متولد شدم و مشكالت مردم شهرم را
بهخوبي ميدانم .بهخوبي آگاهم كه محلهها و
كوچههاي شهر من از چه چيزي رنج ميبرند
و دوســت داشــتم كه بتوانم بــاري از دوش
مشكالت بانه بردارم.

من اگر با مردم سروكار نداشته باشم احساس
خوبي نــدارم .قبال سرپرســت شهرســازي
شــهرداري بانه بــودم و با وجــود حجم كار
بســيار بااليي كه داشــتم حس خستگي بر
من غلبه نميكرد .با مردم در ارتباط بودم و از
اين مسئله لذت ميبردم .بهاصطالح بقيه من
عاشق سرشلوغي هستم .البته اينكه خودم به
تنهايي فكر كنم ميتوانم تغييري در شهر رقم
بزنم ،كافي نيســت ،برخورد مردم باعث شده
تصور موفق بودن در من ايجاد شود .شايد طي
چند ماه اخير پيشــرفت كار آنطور كه مورد
انتظار خودم است ،نبوده باشد ،اما در همين
س كردند و
مدت هم مردم تفاوتها را احســا 
بازتاب كارم را در برخوردهاي حضوري با آنها
متوجه ميشوم.
انتخاب شــما بهعنوان شهردار
در جامعه سنتي كردســتان و شهرستان
بانه كمي عجيب است .با ديدگاههاي منفي
در روزهاي آغاز حضورتان در شهرداري
مواجه نشديد؟

چنين ديدگاهي خيلي كم بود اما وجود داشت.
چون قــرار بود در جامعهاي مردســاالر كارم
را آغــاز كند .حتي اعضاي شــورا هم در ابتدا
براي انتخاب من بهعنوان شــهردار ديدگاه
مثبتي نداشتند و اين اتفاق بهراحتي صورت
نگرفت .خودم ميدانستم كه قرار است تمام
ســاعتهاي زندگيام به نوعي با شــغلم گره
بخورد .حتي بــه اين فكر كرده بــودم كه در
ساعت بعد از نيمهشــب هم بايد پاسخگوي
شــرايط اضطــراري باشــم و اين مســئله
محدوديتهايــي را بهدليــل اينكه من يك
زن بودم بــهوجود ميآورد .قطعــا هر روز در
ماموريت بودن و هر لحظه در دسترس بودن
ميتواند براي يك زن خيلي سخت باشد اما با

سپردن يك پست مهم به زنان با
مقاومتها و مخالفتهايي همراه
اســت اما با توجه به ارتباطاتي كه
به واسطه حضورم در معاونتهاي
شهرداري و ارتباط مستقيم با مردم
داشتم ،بيشــترين حمايت از من
رقم خورد

كولبــري را امــري غيرقانونــي
در شــهر من مطرح نكنيــد .آنها
كساني هستند كه جانشان را كف
دستشان گذاشتهاند و قطعا اگر
شــرايط اقتصادي و معيشت آنها
تامين شود ،حاضر نخواهند بود كه
چنين كار سختي را تحمل كنند

وجود آگاهي از تمام اين شرايط ميخواستم
كه شهردار شوم و خوشبختانه شورانشينان به
حضور من در رأس سازمان  7رأي مثبت دادند.

دادهايد؟

خانوادهتان با حضور شما در اين
مقام مخالفتي نكردند؟

خير ،همــه موافق بودنــد .البتــه از بيرون
صحبتهايي بود اما در بين خانواده خودم جز
حمايت نديدم.

تاكنون در تصميمگير يهايتان
بهخاطر زن بودن با مخالفت ديگران مواجه
نشدهايد؟

در اينباره نميتوانم شــفاف صحبت كنم اما
مهم اين اســت كه من هيچ وقــت اهل عقب
كشــيدن و رها كردن نبودم .هــر مانعي هم
وجود داشته ســعي كردهام با توجه به روحيه
تعاملي و روابط عمومي خوبــي كه دارم حل
شود .جامعه سنتي ما شــايد در برخي موارد
معدود حضور يك زن در رأس امور را نپذيرد
اما من پيشزمينهاي داشتم كه اين شرايط را
تسهيل كرد.
برايمان بيشتر توضيح ميدهيد ؟

قطعا ســپردن يك پســت مهم بــه زنان با
مقاومتها و مخالفتهايي همراه اســت اما با
توجه به ارتباطاتي كه به واســطه حضورم در
معاونتهاي شــهرداري و ارتباط مستقيم با
مردم داشــتم ،بيشــترين حمايت از من رقم
خورد .به جرأت ميتوانم بگويــم كه ارتباط
كاري من با مردم طي ســالهاي اخير بيشتر
از هر مســئول ديگــري بوده و اين مســئله
باعث شــد كه آنها حس مثبتي را نســبت به
انتخاب من نشــان دهند .زماني كه شهردار
شدم واكنش مردم و شبكههاي اجتماعي بانه
بسيار خوب بود و قطعا اعتماد آنها مهمترين
سرمايه من در شــرايط فعلي است .از سوي
ديگر با ادارات و نهادهاي مختلف هم تعامالت
خوبي داشــتم .در اين جايگاه هم سعي كردم
اين شــرايط را حفظ كنم .همــكاري خوبي
بين شــهرداري با ارگانهــاي ديگر ب ه وجود
آمده و شــايد نبايد بگويم كه در برخي مواقع
بعضي كارهاي شــهرداري را مسئوالن ديگر
ادارات بهخاطر همان ارتباطات خوب گذشته
انجام ميدهند و اين نهايت لطف آنها به من و
مجموعه شهرداري است .بايد اين را هم بگويم
كه با همه انگيزهاي كه داشتم ،در ابتدا شهردار
شــدن برايم ســخت بود .البته مردم من را با
استقبال عجيبي پذيرفتند و اين حس را در من
ب ه وجود آوردند كه با همه مسئوليتي كه اكنون

عکسها :روابط عمومی شهرداری بانه

چه توانايي ويژ هاي در خودتان
ميبينيد كه اقدامات شما را از شهرداران
قبلي متفاوت كند ؟

عرصههاي مديريتي ميشود تا خودشان بيش از هر كسي مقصر
وضعيت فعلي باشند .اين مســئله را بسياري از فعاالن حوزههاي
اجتماعي هم عنوان ميكنند و معتقدند اگر باور زنان اين باشد كه
در اثرگذاري بر جامعه هيچ تفاوتي با مردان ندارند ،مشاركتهاي
بيشتري را در ايفاي نقشهاي مديريتي و مهم رقم خواهند زد .با اين
همه نبايد منكر شــد كه جامعه هم در عقب ماندن زنان از جايگاه
واقعيشان ،مقصر است و براي بخش زيادي از آنها قابل تصور نيست

يا حتي برنميتابند كــه زني در رأس اســتانداري ،فرمانداري و
شهرداري كالنشهرها حضور داشته باشد؛ مسئلهاي كه البته در
جوامع سنتي مردساالر بيشتر مشهود است و زنان شانس كمتري
براي مديريت دارنــد؛ حتي امور اداري محول شــده به آنها هم
تأثيرگذاري چنداني ندارد .به همين دليل بود كه انتخاب نخستين
شهردار زن در كردستان براي همه جالب شد .در جايي كه مردان
عموم پستهاي مديريتي را به خود اختصاص دادهاند و كمتر زني

صاحب منصب اســت ،مديريت شهر را به ســروه قادر خانزاده
سپردند .او از معاونت شهرسازي و اداري  -مالي شهرداري بانه با 7
رأي موافق اعضاي شورا به رأس رسيد و حاال پس از گذشت 9ماه از
حكم سرپرستياش براي شهرداري ،قرار است تا چند روز آينده
شــهردار رســمي بانه شــود .با او درباره اين انتخاب جنجالي،
سختيهاي حضورش در مسئوليت جديد ،مديريت در جامعهاي
سنتي و ...صحبت كردهايم كه حرفهاي جالبي رامطرح كردهاست.

به گفته شهردار بانه ،يكي از بلوارهاي شهر پس از 3سال آسفالت ريزي شد.

روي دوش من گذاشته ميشود ،ادامه دهم.

شهردار شدنتان را زمينهاي براي
افزايش مشاركت اجتماعي زنان بان ه و ايجاد
انگيزه براي گرفتن پســتهاي مديريتي
ميدانيد؟

در شهر ما خانمهاي ديگر اينطور نيستند .فكر
نميكنم تاكنون در پســتهاي رأس ادارات
هيچ خانمي حضور داشــته باشد .البته شايد
معاوناني بوده باشــند اما در چنين شرايطي
من به نوعي نخستين نفر هستم .فكر ميكنم
دليل اين مسئله هم اين است كه در اينجا همه
ترجيح ميدهند زنان در مشاغل بيدردسرتر
مثل آموزش و پرورش مشــغول بهكار شوند.
طي اين سالها حتي در بين زناني كه كارهاي
اداري انجــام ميدهند هم شــاهد اين تكاپو
نبودم كه خودشان را به پســتهاي رأس يا
مديريتي برسانند .اكثرا ترجيح ميدهند همان
كارمند ساده باقي بمانند هر چند معتقدم نبايد
تواناييشان را پشت پروندههاي قطور بايگاني
مخفي كنند و بايد از اين نگاه بيرون بيايند.
و در اينباره چه ميتوان كرد؟

با وجودي كه ما جامعهاي سنتي و بهاصطالح
مردســاالر داريم ،درباره من اين تابو شكسته
شده و حتي بســياري از آقايان از حضور من
در رأس شــهرداري حمايت كردند .از زمان

حضورم در ســازمان حداقل 10درصد تغيير
در شهر ايجاده شده و مردم هم به حضور من
خوشبين هستند؛ به همين دليل ايمان دارم
كه ديگر زنان شــهر مــن ميتوانند در جايي
ديگر ،اقداماتي اثرگذار رقم بزنند .اما تا زماني
كه خودشان نخواهند هيچ اتفاقي نميافتد و
بايد براي عبور از اين شرايط تالش كنند.
و شايد شما بتوانيد در اين زمينه
تحولي در مجموعه شهرداري ايجاد كنيد.

در بدنه شهرداري جمعيت زنان بسيار كم است
و تنها  6يا  7خانم در اين مجموعه كار ميكنند.
ما هم مجوز اســتخدام و ورود نيروي جديد
نداريم؛ به همين دليل در اين شــرايط اتفاق
خاصي رخ نخواهد داد.

با وجود اين انتظــار ميرود كه
شما نگاه ويژهتري نسبت به حوزه زنان در
شهرداري داشته باشيد؛ ازجمله احداث
بازارچههاي صنايعدستي براي زنان.

من قبال هم گفتم كه زنان در شهر ما چندان
با اين اتفاقــات همراه نيســتند .چندي قبل
پاساژي را براي احداث غرفههاي صنايعدستي
اختصاص داديم اما هيچ اســتقبالي نشد .ما
در اين زمينه محدوديتهايــي داريم و زنان
نميتوانند بهراحتي در چنين فضاهايي حضور
داشته باشند .البته در شهر ما فاصله طبقاتي
زياد است و اين مسئله مرد و زن ندارد .شرايط
هم اينطور است كه زناني با وضعيت اقتصادي
خوب در سطح بسيار باالي مالي قرار دارند و
در اين قبيل فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي
شــركت نميكنند .از ســوي ديگر شــاهد
مشاركت زنان ديگر كه بخشي از آنها سرپرست
خانوار هستند هم نيستيم .آنها با وجود آنكه
شــرايط مالي رو به پاييني دارند و بهسختي
امرار معاش ميكنند ،در فعاليتهاي اجتماعي
حضور ندارند .اينجا شهر كوچكي است كه همه
همديگر را ميشناسند و برخي كارها را ب ه دليل
همين آشناييهاي نزديك قبول نميكنند و
انجام نميدهند .حتي انجام كارهاي خدماتي
هم از سوي زنان رقم نميخورد .شركتي هم
وجود ندارد كه اين مشاغل را رقم بزند .همين
مسئله باعث ميشود كه گذران زندگي براي
آنها سخت شود.

شما خودتان در بانه بزرگ شده
و مشــكالت را بهخوبي حس كردهايد .در
تمام اين سا لها مهمترين چيزي كه فكر
ميكرديد با شهردار شدنتان حل ميكنيد
چه بوده است؟

سالهاســت كه شاهد تحول ســاختار اداري و
الكترونيكي شدن تشــكيل پروندهها در كشور
هســتيم اما در شــهرداري بانه هنوز هم همه
كارها به صورت ســنتي انجام ميشود .بهترين
اتفاقي كه از نظر خودم رقم خورده همين روند
الكترونيكي شــدن كارهاســت كه در مراحل
پاياني آن هســتيم و احتماال در كمتر از 2هفته
آينده براي هميشه با سيستم سنتي خداحافظي
ميكنيم .يكي ديگر از مشكالت مردم هم نبودن
آسفالت مناسب در بسياري از معابر شهري بود.
هماكنون با تمام مشــكالت مالي يك بلوار را به
صورت كامل آســفالتريزي كردهايم .اين بلوار
از  3سال پيش تاكنون در دست آسفالتريزي
بود اما تكميل نميشــد .در يكي از شهركهاي
مسكوني هم  95درصد آسفالتريزي تمامشده و
تمام تالشمان هم اين است كه برخي از اقدامات
عمراني در اين حوزه تا پايان فصل كاري امسال
حداقل به  80درصد برسد.
درباره پروژههايي كه از سالهاي
قبل روي زمين مانده چه اقداماتي انجام

ما پروژههاي راكد زيــادي داريم كه بهدليل
كمبود منابع مالي هنوز به سرانجام نرسيدهاند.
كرونا و فشــار اقتصــادي آن روي مردم هم
موجب كاهش درآمد شهرداري شد كه نتوانيم
درباره پروژههايي حتي بــا هزينههاي مالي
كم هم اقدامات خوبي انجام دهيم .اما يكي از
طرحهايي كه توانستيم شرايط خوبي برايش
رقم بزنيم ،تعيين تكليف احداث ســينماي
اميد بود كه كارهاي تحويل زمينش در مراحل
پاياني است و بهزودي كارهاي ساخت آن آغاز
خواهد شــد .ما در بانه ســينما نداريم و اين
ميتواند اتفاق خوبي باشد.

مشــكالت مالي شــهرداري
را چگونه حــل ميكنيد؛ بهويــژه اينكه
كارشــناس اقتصادي هســتيد و انتظار
ميرود كه تدابير خاصتــري در اينباره
داشته باشيد.

دوست ندارم اين شــرايط فعلي را بهحساب
بدشانســي خودم بگذارم امــا زماني حكم
سرپرســتي گرفتم كــه كرونا مــردم را با
مشكالت اقتصادي عجيبي روبهرو كرده بود.
90درصد درآمدهاي ما از ساخت و سازهاست
كه در وضعيت فعلي با ركود همراه شده است.
شــهرداري بانه هيچ منبع درآمدي پايداري
ندارد .ما كارخانه يا واحد توليدي هم نداريم
و به همين دليل تاكنون وضعيت درآمدزايي
به همان شيوهاي بوده كه عرض كردم .مردم
هم تحت فشار هســتند و من هم نميتوانم
اهرم فشاري بر آنها باشــم .البته پاساژهايي
هستند كه بهدليل سرمايهگذاري مشترك
شهرداري ،كمي درآمدزايي براي ما دارند اما
بهخاطر كرونا درباره آنها هم با توقف و كاهش
درآمدزايي مواجه شــدهايم .طي اين مدت
اداره كل بازآفريني اســتان اعتباراتي را در
اختيار ما قرار داده است كه تا حدودي كمك
حالمان شده .از كميته برنامهريزي و توسعه
شهرستان هم اعتباري داشــتيم و خودمان
هم مذاكراتي براي دريافت وام يا تســهيالت
داشتهايم .هر چند با همين منابع مالي اندك
هم احداث پاركي را آغاز كرديم كه قرار است
بودجه آن تا چند وقت آينده تخصيص پيدا
كند اما مــا منتظر نمانديم و ســاخت آن را
شروع كردهايم.

از همــه چيز پرســيديم جز
تفاوتهاي يك شهردار زن با يك شهردار
مرد .خودتان اين تفاوت را در چه ميدانيد؟

بانــه بهعنوان شــهر مرزي مشــكالت و
محروميتهاي زيــادي دارد .مهاجرتها
هم هر روز افزايــش پيدا ميكند و مردمي
كه با مشكالت معيشــتي روبهرو هستند
به اميد پيدا كردن كار بــه اينجا ميآيند.
اما چيزي كه آزاردهنده است ،فقر فضاي
سبز در شهر ماست .اگر وضعيت اقتصادي
شــهرداري تغيير كند بــه افزايش فضاي
ســبز توجه ويژهاي خواهيم داشــت .در
اينباره طرحهايي هم داريم؛ از جمله پروژه
هدايت آبهاي سطحي بهعنوان طرحي
درازمدت براي حفظ فضاي سبز .ما در بانه
بهشدت كمبود آب داريم و به همين دليل
نميتوانيم در حفظ فضاي سبز موفق عمل
كنيم .اما با ساماندهي پسماندها ميتوانيم
از آب فاضالب براي فضاي سبز بهره ببريم.
در اين زمينه احداث چند پارك محلهايرا
هم در نظر داريم؛ زيرا مردم شــهر من از
نظر برخورداري از پارك هم بسيار محروم
هستند.
بهترين چيزي كه اكنون به ذهنم ميرسد اين
است كه نميتوانم نگاه سختگيرانهاي نسبت به
مجموعه كاريام داشته باشم .البته گاهی اين
مسئله كمي مشكلساز است؛ بهويژه زماني كه
ممكن است تخلفي از سوي يكي از همكاران
سر بزند و من نميتوانم برخورد جدي و نگاه
تنبيهي نسبت به شــرايط پيش آمده داشته
باشم؛ به همين دليل تنبيه و جريمه كمتري
درنظر ميگيرم .اما اكنون منطقيتر شدهام و
اين نحوه برخورد را تعديل كردهام.

فكر ميكنيد از زمان شــهردار
شــدنتان تفــاوت خاصــي در رفتار و
عملكردتان داشتهايد؟

مهمترين چيزي كه هميشــه در كارم رعايت
كردم ،ارتباط مستقيم با مردم بوده و زماني هم
كه بهعنوان سرپرست شهرداري انتخاب شدم
ســعي كردم اين رويه را ترك نكنم .اين روزها
حتي حضورم در ميان مردم بسيار بيشتر شده.
البته برخي مالحظات هماكنون بهوجود آمده كه
شايد مانعي براي ارتباطات مانند گذشته با مردم
باشد اما هيچ وقت سعي نكردم از دسترس مردم
خارج شوم چون حل شدن مشكالتشان بهترين
اتفاقي اســت كه ميتواند رقم بخورد .روزهاي
دوشنبه مالقات حضوري با مردم داريم و حداقل
 200مراجعهكننده هستند كه پاسخگوي همه
آنها هستم .مردم شهر من مشكالت زيادي دارند
و دوست دارم در حل شدن دستكم بخشي از
مشكالتشان سهيم باشم.

براي آخرين ســؤال البته نه به
عنوان شــهردار بلكه بهعنوان كسي كه
ساكن شهري محروم است و با مسئلهاي
مهم با نام كولبري مواجه هســتيد ،چه
ديدگاهي در اينباره داريد و راهحل آن را
در چه ميدانيد؟

كولبــري را امــري غيرقانوني در شــهر من
مطرح نكنيد .ركــود اقتصادي باعث شــده
ســرمايهگذاري كم شود و بســياري از مردم
نميتوانند امرار معاش كنند؛ به همين دليل
بحث كولبري افزايش پيدا كرده است .كولبران
كساني هستند كه جانشان را كف دستشان
گذاشــتهاند و نبايد به آنها بهعنوان كسي كه
كاري غيرقانونــي انجام ميدهنــد نگاه كرد.
قطعا اگر شرايط اقتصادي و معيشت آنها تامين
شود ،حاضر نخواهند بود كه چنين كار سختي
را تحمل كنند .آنها فشارهاي روحي فراواني را
تحمل ميكنند و با وجود چنين شغل سختي
منفعت مالــي خاصي هم نميبرنــد .در اين
شرايط كســي كه ســرمايهگذار اصلي ورود
اجناس است ،بيشترين منفعت را ميبرد .بانه
شهر پرظرفيتي اســت و بحث اشتغالزايي و
ايجاد بازارچههاي مرزي بهشــدت از ســوي
فرمانداري پيگيري ميشــود .اگر شــهرك
صنعتي نزديك مرز و چنــد مجتمع تجاري
هم احداث شــود ،ميتوان به رونق اقتصادي
منطقه اميدوار شد .شهر بانه بهدليل شرايط
مرزي حتي ميتواند از كارخانهها و كارگاههاي
توليدي هم بهرهمند شــود؛ مشروط به اينكه
استخدام نيروهاي بومي و ساكن در اين منطقه
صورت بگيرد تا بار مشكالت اقتصاديشان را
كاهش دهد.
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پيشفروش واكسن آنفلوآنزا به چه معناست؟

براي پدر بيمارم كه ديابتي هم هســت و فرزند خردسالم كه بيماري
زمينــهاي دارد ،بهدنبال تهيه واكســن آنفلوآنزا بودم تــا در فاصله
15شهريور تا نيمه مهر آن را تزريق كنم .داروخانهاي گفت با گرفتن
بيعانه ميتواند آن را براي ما تهيه كند .براي هر واكسن 150هزار تومان
بيعانه از من گرفتند تا در روزهاي آخر شــهريور ،واكسن را به دستم
برســانند .تأكيد كردهاند كه نوع آن و كشور سازندهاش را نميتوانيم
تعيين كنيم و در واقع هرچه پيش آمد خوش آمد! و تازه معلوم نيست
زمان تحويل چقدر ديگر بايد بپردازيم و آيا اصال تحويلي وجود دارد يا
خير؟ آيا بازار داروي كشور اين همه بيدر و پيكر است؟
رضواني از تهران

پيادهراه قيصريه نهاوند بعد از 2سال ،نيمه كاره مانده است

عمليات ساخت و بهسازي خيابان قيصريه نهاوند كه قرار بود تبديل به
پيادهراهي سنگفرش بدون ورود ماشين ها شود بعد از 2سال همچنان
به حال خود رها شــده اســت و ضمن ممانعت از ورود خودروها كه
سختيهايي در تردد ايجاد كرده است ،چهره زشتي به شهر داده و گرد
و خاك و مصالح به حال خود رها شــده است .چه زماني اين پيادهراه
تكميل ميشود؟
عطاپور از نهاوند

عطش روســتاييان روستاي خاك ســفيد در سيستان و
بلوچستان

روستاي خاك سفيد چاه نيمه در سيستان و بلوچستان با دارا بودن
550خانوار يك قطره آب ندارد و آبرســاني با تانكرهاي سيار مشكل
روســتاييان را حل نميكند .امسال خوشــحال بوديم كه با توجه به
بارندگيها آب داريم ،اما امروز يك قطره هم آب نيست كه معلوم است
مديريتي در كار نبوده .اين روزها كودكان با ظرفهاي آب ،كيلومترها
راه ميروند و براي آب ساعتهاي طوالني در صف ميايستند .در اين
گرماي جانفرسا براي آب خوردن معطليم ،چه رسد به دامها  ،نظافت و
حمام .اغلب اهالي ماهي يكبار هم نميتوانند حمام بروند و مسئوالن
هم فقط به آبرساني سيار نصفه و نيمه بسنده كردهاند.
باورزهي از چاه نيمه سيستان و بلوچستان

پاسخ مسئوالن
آزادسازي رمپ ملك شهرداري طبق قانون است

روابط عمومي منطقه 8شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با
موضوع اشغال بخشي از كوچه بهعنوان رمپ ورودي ملك و ...در ستون
با مردم پاسخ داده است :با توجه به بررســي به عمل آمده به آگاهي
ميرساند؛ معبري كه بهعنوان گذر ثبتي و دسترسي عمومي استفاده
ميشود ،در زمان شهردار ســابق تبديل به رمپ جهت دسترسي به
ملك شهرداري شده و اجراي رمپ در محل ،موجب عدمدسترسي
ملك مجاور از گذر ثبت شد .لذا رأي دادگاه مبني بر آزادسازي گذر
صادر و منطقه مكلف به اجراي دستور شد؛ اما با شروع اجراي حكم،
مجددا ملك مجاور براي اخذ تسهيالت ملك خود درخواست مذاكره
كرد و پس از بررسي درخواست شاكي نسبت به تعيين تكليف معبر با
درنظر گرفتن رأي دادگاه و حقوق بيتالمال اقدامات الزم انجام شد.
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اسرارغرقشدنكودكانافغان
دركانالآب

كارگردانسينما

سناريويجنايتنوشت
كارگردان معروف كه بر ســر
دادسرا اختالف با يكي از همسايهها او
را به ضرب گلوله به قتل رسانده
بود ،پس از 4ســاعت عمليات ويــژه كه با
دخالت نيروهاي نوپو همراه بود ،دســتگير
شد.
شــنيده شــدن صداي تير حكايت از قتل
مســلحانهاي در پايتخت ميداد اما كســي
تصورش را نميكرد كه عامل جنايت يكي از
كارگردانهاي سينما ،تئاتر و تلويزيون است.
بهگزارش همشهري ،ساعت 22چهارشنبه
گذشته مأموران بســيج هنگام گشتزني در
خيابان خواجهنصير طوســي تهران صداي
شــليك 3تير پياپــي را شــنيدند .آنها در
جستوجوي محل تيراندازي ،به ساختماني
4طبقه رسيدند كه در آن نيمهباز بود و داخل
ساختمان مردي در حال شستن آثار خون
مشاهده ميشد .مأموران همزمان چشمشان
به اسلحهاي افتاد كه كنار آن مرد روي زمين
بود اما مرد با ديدن مأموران به ســرعت در
ساختمان را بست.
ورود مأموران نوپو

ماموران بسيج پليس را در جريان قرار دادند
و همزمان ماجرا به قاضي ساســان غالمي،
م
كشــيك جنايي تهران نيز گزارش شد .تي 
تحقيق راهــي محل حادثه شــدند اما مرد
مسلح حاضر نميشــد تسليم شــود .آنها
سعي داشتند با گفتوگو وي را خلع سالح
و دســتگير كنند اما تالش براي بازداشــت
وي بيفايده بــود .مردم محــل كه متوجه
ماجرا شــده بودند مقابل خانه مرموز تجمع
كرده بودند و اين در شــرايطي بود كه مرد
مشكوك ،مسلح به كالشنيكف بود و احتمال
ميرفت فاجعهاي هولنــاك را رقم بزند .در
اين شرايط از نيروهاي نوپو درخواست كمك
شد و با اعزام مأموران ويژه به محل ،عمليات
بازداشت مرد مسلح بعد از 4ساعت به نتيجه

پايان جدايي مادر و دختر پس از22سال
دختري كه از 22سال قبل مادرش را گم كرده بود با كمك پليس توانست او را پيدا كند.
بهگزارش همشهري ،يازدهم شهريورماه امسال دختري 24ساله با مراجعه به دادسراي
جنايي تهران براي پيدا كردن مادرش كمك خواست .او گفت :وقتي دو ساله بودم پدر
و مادرم از هم جدا شــدند و من پيش پدرم زندگي ميكردم .در همه اين سالها هيچ

رســيد و مأموران نوپو با هماهنگي بازپرس
جنايي پس از شكستن شيشههاي واحدي
كه مرد مسلح در آن بود با كمك گاز اشكآور
و دودزا ،او را بازداشت كردند.
جسدي زير راهپله

در خانه اين مرد يك اسلحه كالشنيكف به
همراه 72تير جنگي كشف شــد .مأموران
بعداز جستوجو در ساختمان جسد مردي
حدودا 60ساله را پيدا كردند كه زير راهپلهها
بود .او با شليك چند گلوله به كام مرگ رفته
بوديكي از تيرها به جمجمهاش اصابت كرده
بود .آنطور كه بهنظر ميرســيد مرد مسلح
بعد از كشــتن اين مرد قصد داشته جسد را
به زيرزميــن يا پاركينگ منتقــل و آن را از
ســاختمان خارج كند كه مأموران بسيج او
را ديده بودند و نقشهاش ناكام مانده بود .در
ادامه معلوم شد كه متهم فردي مشهور است.
اين مرد 56ساله يكي از فيلمنامهنويسها و
كارگردانهاي سينما ،تئاتر و تلويزيون بود
كه چندين ســال قبل با يكــي از بازيگران
معروف ازدواج كــرده اما پــس از مدتي از
يكديگر جدا شده بودند.
اما چه اتفاقــي رخ داده بود كــه كارگردان
معروف دست به جنايت مسلحانه زده بود؟
نقشه جنايي آقاي كارگردان

ســاختماني كه در آن جنايت رخ داده بود
ســاختماني اداري بود كه 2واحد آن دفتر
وكالت و يكي از واحدهــاي ديگر در اختيار
آقاي كارگــردان بود .او وقتــي پيش روي
تيم تحقيق قرار گرفت ،گفــت :دفتر كارم
طبقه همكف ساختمان است و مقتول مالك
تعدادي از واحدهاي ســاختمان بود .يكي
از واحدها در اختيــار خودش بود و مابقي را
اجــاره داده بود .مدتي بود كه با هم بر ســر
واحدهاي ســاختمان اختالف داشتيم اما
اين تنها دليل من براي كشتن او نبود .افراد

نشاني از مادرم نداشتم و هيچوقت نتوانستم او را ببينم؛ اما هميشه دلم با مادرم بود.
دختر جوان در ادامه ،مشخصاتي را كه از مادرش شنيده بود در اختيار مأموران گذاشت
و آنها موفق شدند با اين سرنخها ،محل زندگي مادر وي را در غرب تهران شناسايي و
او را به پليس آگاهي دعوت كنند .به اين ترتيب چند روز قبل اين مادر و دختر پس از
22سال دوري همديگر را پيدا كردند و در آغوش كشيدند .به گفته سرهنگ مرتضي
نثاري ،معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران  ،اين مادر و دختر با اقدامات
ويژه ماموران اداره چهارم موفق به مالقات هم پس از سالها دوري شدند.

17

زيادي به آپارتمان او رفتوآمد داشــتند و
همين مســئله مرا آزار ميداد .من به داليل
كار زياد ناچار بودم برخي از شبها در دفتر
كارم بخوابم و چندين بار به مقتول تذكر دادم
اما بيفايده بود .حتي ناچار شدم از او شكايت
كنم و در 2دادسراي تهران پرونده داريم.
وي درخصوص اتفاقاتي كه شب حادثه رخ
داد اينطور گفــت :مقتول يك در آهني بين
طبقه همكف و اول گذاشته بود .شب حادثه
يك چكش برداشته بود و مدام به در آهني
ميكوبيد .ابتدا به او تذكر دادم اما اصال به من
توجهي نكرد.
تصور كــردم كه قصــد اذيت كــردن مرا
دارد .خونم به جوش آمده بود و نتوانســتم
عصبانيتــم را كنترل كنم .بــه همين دليل
اســلحه كالشــنيكف را برداشــتم و رفتم
سراغش .چند تير به سمتش شليك كردم،
تعداد دقيقش را نميدانــم اما يكي از تيرها
به جمجمهاش خورد و نقش زمين شد .بعد
از قتل تصميم داشتم جســد را به زيرزمين
منتقل كنم و در فرصتي مناسب از ساختمان
بيرون ببرم كه بعد يــاد خوني افتادم كه در
ساختمان ريخته و بهســمت بيرون سرازير
شده بود .به همين دليل جسد را زير راهپله
رها كردم و مشغول شســتن خون شدم كه
مأموران بسيج مرا ديدند و لو رفتم.
متهم درباره اســلحهاش نيز گفت :معموال
براي ساخت فيلمهاي اكشــن و پليسي از
مراكز نظامي ســاح ميگيرم و بعد از پايان
فيلمبــرداري آنهــا را برميگردانم .آخرين
بار براي ســاخت يك فيلم پليسي  8اسلحه
گرفتم كه 7تاي آنها را برگرداندم اما يكي از
آنها هنوز پيش من مانده و قرار بود بهزودي
آن را هــم برگردانــم .تير و فشــنگها نيز
متعلق بهخودم است و از قبل آنها را داشتم.
با اعترافات اين مرد ،وي بازداشــت و براي
بررسي سالمت روانياش به پزشكي قانوني
معرفي شد.

وقتي 4پسربچ ه افغانستاني ساكن شاهينشهر اصفهان به طرز مرموزي
داخلي ناپديد شدند ،تحقيقات براي پيدا كردن آنها آغاز شد تا اينكه جسد 3نفر
از آنها در كانال كشاورزي اطراف شهر پيدا شــد و حاال تحقيقات براي
مشخص شدن علت غرق شدن آنها در كانال آغاز شده است.
به گزارش همشهري ،بعدازظهر دوشــنبه گذشته بود كه پليس شاهينشهر اصفهان
در جريان گم شدن 4پسربچه افغانستاني قرار گرفت .پسربچهها عرفان ،مهران ،امين
و اميرمحمد نام داشتند كه 7تا 12ساله بودند و در يك محل زندگي ميكردند2 .نفر
از آنها (عرفان و مهران) برادر و 2نفر ديگر هم از همسايههايشــان بودند كه همگي از
كودكي با هم دوست و همبازي بودند .به گفته خانوادههايشان ،آنها بعدازظهر دوشنبه
براي بازي و رفتن به گيمنت از خانه خارج شده بودند اما وقتي چند ساعت از رفتنشان
گذشته و خبري از آنها نشد ،نگران بچههايشان شده و جستوجو براي پيدا كردن آنها
را آغاز كرده بودند اما هيچ رد و نشاني از آنها بهدست نياورده بودند.
با اين گزارش ،پروندهاي در پليس آگاهي شاهينشهر تشكيل و تحقيقات براي پيدا
كردن بچههاي گم شده آغاز شــد .آخرين باري كه آنها مشــاهده شده بودند مقابل
گيمنتي بود كه در نزديكي محل زندگيشان قرار داشت اما پس از آن ديگر كسي آنها
را نديده بود .تحقيقات براي پيدا كردن پسربچهها آغاز شده بود و همزمان خانوادههاي
آنها نيز به هر جايي كه تصور ميكردند اثري از آنها پيدا شود سرميزدند .آنها كه نگران
سرنوشت بچهها بودند حتي عكسهايشــان را هم در فضاي مجازي منتشر و از مردم
براي پيدا كردنشان كمك خواستند تا اينكه  2روز بعد يعني چهارشنبه هفته گذشته
اتفاق تلخي رخ داد .آن روز به پليس و آتشنشاني خبر رسيد كه جسد پسربچهاي در
كانالي كه آب را به زمينهاي كشاورزي منتقل ميكرد پيدا شده است .مأموران راهي
آنجا شدند و پس از بيرون كشيدن جسد پســربچه معلوم شد كه او يكي از 4پسربچه
گم شده اســت .در اين شرايط تيمهاي غواصي آتشنشــاني به محل اعزام شدند و با
جستوجو در كانال آب جسد 2پســربچه گمشــده ديگر را هم پيدا كردند اما هنوز
تالشها براي پيدا كردن چهارمين پسربچه به نتيجهاي نرسيده است.

   بازي مرگبار يا آدمربايي؟

بهدنبال اين حادثه خبرهاي مختلفي درباره علت اين حادثه در شبكههاي اجتماعي منتشر
شد .برخي مدعي بودند كه پسربچهها براي آبتني به كانال كشاورزي رفته و در آنجا غرق
شدهاند و برخي نيز ميگفتند كه قربانيان كودكان كار بودهاند كه دچار اين حادثه شدهاند.
اما پدر اميرمحمد غالمي(يكي از كودكان قرباني) در گفتوگو با همشهري ميگويد :بچههاي
ما كودك كار نبودند .آنها مدرسه ميرفتند و درس ميخواندند و همگي از بچگي با هم بزرگ
شده و عالوه بر فاميل ،دوســت و همبازي بودند .او ادامه ميدهد :هنوز معلوم نيست كه چه
باليي برسر بچههاي ما آمده است و من مطمئن هستم كه آنها ربوده شده بودند چرا كه فاصله
محل زندگي ما تا كانال كشاورزي 7يا 8كيلومتر اســت .از طرفي بچهها وقتي از خانه خارج
شدند پولي همراهشان نبود .حتي وقتي از كارتشان موجودي گرفته بودند ،فقط 1800تومان
در حسابشان بود كه قابل برداشت نبود .در اين شرايط آنها چطور توانستهاند تا كانال كشاورزي
بروند؟ آنها حتي پول كرايه تاكسي هم نداشتند كه به آنجا بروند .براي همين مطمئن هستم
كه ربوده شدهاند.
او ميگويد :جسد پسرم و 2جسد پيدا شده ديگر كالبدشكافي شدهاند كه مشخص شود علت
مرگ آنها چه بوده است .از طرفي خودم هم قصد دارم اين ماجرا را پيگيري كنم و از مسئوالن
ميخواهم به ما كمك كنند كه راز غرق شدن بچههايمان فاش و مشخص شود كه آنها قرباني چه
سرنوشتي شدهاند .براساس اين گزارش ،روز گذشته و پس از تحويل اجساد به خانوادههايشان،
مراسم خاكسپاري آنها برگزار شد و جســتوجوها براي يافتن سرنوشت چهارمين پسربچه
ادامه دارد.
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سينما استقالل  21شهريور 1399

ديروز روز ملي سينما بود ،روزي كه بايد سينماها با انبوه تماشاگراني كه
مهمان بودند به بليت نيمبها ُق ُرق ميشد ،اما چنين نشد

تغييري كه حال تئاتر را خوب نميكند
فهيمه پناهآذر

هشتادماه گذشته است .هشتادماه از آن زمستان عجيبي كه قرار شد
مسعود مير
براساس يك طرح جالب تمام سينماهاي كشور يك روز رايگان براي
روزنامه نگار
مردم فيلم نشان بدهند .اسم طرح «سينما سالم» بود و طبق جزئياتش
روز 10بهمنماه 1392بليت سينماها در سراسر كشــور رايگان بود .فقط كافي است به عكسهاي آن
روزها نگاهي بيندازيد تا متوجه شويد حاال چقدر زندگي عوض شده است .هشتاد ماه بعد از آن روز و
درحاليكه روز ملي سينما ديروز در تقويمها خط خورد ،سينما بدل شد به هنري كه صنعتش رسما گم
شده است .سينما مشتري ندارد و حرف از كيفيت فيلم و مرغوبيت سالنها هم اصال در ميان نيست.
حرف امروز كسادي سينماها حرف ويروس است و قهري كه حاال به عادت بدل شده ميان تماشاگران.

عكس :همشهري /منا عادل

آن پنج شنبه  ،اين جمعه

پنج شــنبه 10بهمن 1392است .طرح سينما سالم از
نخستين سانس نمايش سينماها با هجوم عالقهمندان
روبهرو شدهاســت .موج جمعيت پشــت در سينماها
آنقدر زياد اســت كه ســانس فوقالعاده و تالش براي
نظم بخشــيدن به صفها بينتيجه ماندهاست .خيلي
از خانوادههايي كه ســالها به ســينما نيامده بودند يا
الاقل دستهجمعي در ســينما فيلم تماشا نكرده بودند
به ســينما ســامي دوباره دادند .قرار بود اين طرح در

روز ملي سينما ســال  1393هم دوباره تكرار شود اما
خرابيهايي كه موج استقبال به بار آورده بود مسئوالن
را برآن داشــت كه بيخيال اجراي مجدد طرح شوند.
ديروز روز ملي سينما بود .روزي كه بايد سينماها با انبوه
تماشاگراني كه مهمان بودند به بليت نيمبها قرق ميشد
و جشن خانه سينما هم از راه ميرسيد و عيش اين روز
ملي تكميل ميشــد ،اما چنين نشد .تابستان امسال با
زمستان آن سال بسيار متفاوت است.كرونا آنقدر فشار
آورده و همه را ترسانده كه كسي جرأت سالم كردن به

روزنامه نگار

سينما را ندارد.
سر به مهر براي روزهاي خوب

يكي از فيلمهايي كه در آن زمستان شلوغ سينماها و در
طرح سينما سالم خيلي تماشــاگر داشت فيلم «سربه
مهر» ساخته هادي مقدمدوست بود .فيلمي با بازي ليال
حاتمي كه تماشاگران قهركرده با سينما را به سالنها
كشاند .حاال انگار بايد براي نجات اين سينما دعا كرد،
سر به مهر گذاشــت و اميدوار بود تا سينما دوباره جان

بگيرد .راستش اگر بليت ســينما رايگان هم شود بعيد
است موج جمعيتي شــكل بگيرد و صفي تشكيل شود
براي تماشاي فيلم در ســينماها .روزهاي عجيبي در
تاريخ سينماي ايران در حال گذار اســت .بايد دوباره
به سينما ســام كنيم .بايد با اين بيماري كنار بياييم و
زيستن در زمانهاش را بياموزيم .حاال كمكم براي زندگي
عادي در كنار كرونا هوشــمندتر و مجهزتر شدهايم .با
ماسك و رعايت فاصله بايد دوباره به سينما سالم كنيم.
سينما جان سالم...

اين حال و روز ديروز ســينماهاي پايتخت است  ،آنقدر
خلوت و بيمشــتري كه فقط نظافتچــي و كنترلچي و
بليتفروش روز ملي ســينما را در سينما جشن كه نه به
عزا ايستادهاند.

نياز به توضيح نيست .موج جمعيتي كه آن سالها اسم
كوويد 19را نشنيده بودند براي تماشاي رايگان فيلم در
سينماها منتظرند .هركســي ميخواهد يك صندلي را
فتح كند تا در تاريكخانه روياها و هنرها غرق شود و لذت
سينما را بچشد.

ســال  ۹۷و در زمان مديريت شــهرام
كرمــي در مركــز هنرهاي نمايشــي،
پيمان شريعتي از تئاترشهر خداحافظي
كرد و سعيد اســدي مدير اين مجموعه
شد .حاال تنها با گذشــت  2سال و تغيير
مديريت مركز هنرهاي نمايشي ،سعيد
اسدي از اين مجموعه خداحافظي كرد و
جايش ابراهيم گلهدارزاده سرپرست اين
مجموعه شد .تغيير مديريت در كمترين
فاصلههاي زماني كه حاال به يك سنت در
مديريت كشور ما تبديل شده و هيچوقت
هم دليلش مشخص نبوده و نميشود.
اين مدل مديريتي تا اندازهاي در تئاتر ما
ريشه دوانده كه به شكل ناخودآگاه وقتي
مديري در ســطح كالن تغيير ميكند
ديگر مديران منتظر جابهجايي يا رفتن
خود هستند و گاهي نيز خودشان ترجيح
ميدهند از مجموعه خارج شوند .ريشه
اين رسم كه براي همه عادي شده است
هيچگاه مشخص نشد ،اما آنچه مشخص
است اين بركناريها و تغييرات نتيجهاش
بهبود اوضاع و احوال نيست و بيشتر ريشه
در سليقههاي شــخصي و نبودن حرف
مشــترك و يا مشكالت شــخصي دارد.
قادر آشــنا كه تجربه پيشــين مديريت
مركز هنرهاي نمايشــي را در سالهاي
گذشته داشته ،در گفتوگويي دليل اين
تغيير را اصرار سعيد اسدي عنوان كرده
است .اينكه اســدي فردي پژوهشگر و
مدرس اســت و كارهاي اجرايي ،او را از
كار اصلياش دور كرده ،اما اين ســؤال
پيش ميآيــد :اين تغييرات چــه اندازه
وضعيت تئاترشهر را سامان ميبخشد؟
مجموعهاش كه در گذشته نهچندان دور

قلب تپنده تئاتر كشــور بود و حاال دايره
فعاليتش آنقدر محدود شــده كه كسي
نميتواند حتي آينــده آن را پيشبيني
كند .آنقدر عمر مديريتي در اين مجموعه
كوتاه شــده كه هر مدير با آمدنش چند
صباحي را ميگذراند تا با امور و پرسنل و
شيوه اجرايياش آشنا شود و چندماه نيز
مديريت كند .همين عمر كوتاه مديريتي
باعث شــده كه تئاترشهر هيچگاه برنامه
مدون و بلندمدت نداشته باشد .اين تنها
براي تئاترشهر صدق نميكند و كل تئاتر
كشور را تحتالشعاع خود قرار داده است
و در اين ميان وضعيت كلي تئاتر كشور را
در هالهاي از ابهام قرار داده اســت .تغيير
مديريــت تئاترشــهر در ايــن روزهاي
بيرمقي تئاتــر ميتواند چــه معنايي
داشته باشــد؟ تغييري كه نهايت ۹ماه
ديگر ادامه يابد و با تغيير دولت اين دايره
تحوالت بزرگتر خواهد شد و باز هم قصه
جابهجاييها و رفتنها تكرار ميشود .اما
حال تئاتر كشور همان حال خراب امروز
خواهد بود .نه بودجهاي افزايش مييابد و
نه حامي خواهد داشت و....
ابراهيم گلهدارزاده براي تئاتريها اســم
شناخته شدهاي است .فردي كه در بدنه
تئاتر بوده ،اما با آمدنش به تئاترشهر قدرت
بيشتري براي بهبود حال تئاترشهر خواهد
داشــت؟ آيا با آمدن هر مدير جديد قرار
است مشــكالت اجرايي ،مالي و ساختار
بهتر يا برطرف شود؟اي كاش مديران به
جاي فكر كردن به ايــن تغييرات در اين
روزهاي سخت و غيرقابل پيشبيني كمي
به فكر بهبود زيرســاختها باشند ،تنها
چيزي كه در اين تغيير و تحوالت مورد
نظر نيست ،بهبود وضعيت تئاتر در سطح
كالن است .تئاتري كه اين روزها در كنج
عزلت است وكسي به دادش نميرسد.
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انتخابات آمريكا

جنگ افغانستان
جنگ 2تريليون دالري

باز هم پاي هكرها در ميان است
به ادعاي شركت مايكروســافت ،هكرهاي مرتبط با روسيه ،چين و ايران
طي ماههاي گذشته حمالت هدفمندي را براي جاسوسي از شخصيتها
و احزاب سياسي آمريكا انجام دادهاند .در بيانيه اين شركت كه روز گذشته
منتشــر شــد آمده :تالش گروههاي خارجي براي مداخله در انتخابات
رياستجمهوري آمريكا به شكل روشــني افزايش يافته است؛ مجموعه
هكرهاي روســي كه در ســال 2016كمپين حزب دمكــرات را هدف
قرار دادند بــار ديگر حمالت خود را عليه كمپين هــردو نامزد انتخابات
رياستجمهوري از ســر گرفتهاند .براســاس اين بيانيه ،گروه هكرهاي
روسي مشهور به «استرونتيوم» به تنهايي بيش از 200حمله سايبري به
سازمانها و احزاب سياسي آمريكا داشت ه است.
جالب آنكه به ادعاي مايكروسافت ،الگوي سياسي حمالت هكرهاي روسي،
چيني و ايراني با يكديگر متفاوت بوده است؛ بهگونهاي كه هكرهاي چيني
به كمپين بايدن ،هكرهاي ايراني به كمپين ترامپ و هكرهاي روسي به
كمپين هردو نامزد انتخابات رياســتجمهوري آمريكا حمله كردهاند.
مجموعه هكرهاي چيني در اين گزارش با عنوان «زركونيوم» و مجموعه
هكرهاي ايراني نيز با نام «فوســفور» معرفي شدهاند .همچنين براساس
اطالعات منتشر شده از سوي مايكروسافت ،اين حمالت سايبري صرفا
محدود به كمپينهاي سياسي بوده و تاكنون ،سامانه انتخابات آمريكا را
مورد هدف قرار نداده است.
تام بيرت ،مسئول امنيت كاربران در شركت مايكروسافت ،روز گذشته پس
از انتشار اين گزارش در نشستي خبري گفت :اطالعات جمعآوري شده
نشــان ميدهد روشهاي هكرها كامال با حمالت سال 2016همخواني
دارد؛ بهگونهاي كه نهتنها شخصيتهاي بارز ،بلكه حتي مشاوران و بهطور
كلي تمام افراد مرتبط با كمپينهاي سياسي در معرض حمله سايبري و
افشاي اطالعات شخصي خود قرار دارند .او تأكيد كرد :وقوع اين حمالت
بار ديگر ضرورت وجود برنامههاي رايگان يا بسيار ارزان براي حفاظت از
اطالعات شخصي افراد مرتبط با فعاليتهاي سياسي در آمريكا را نشان داد.
تمام اينها در حالي است كه يك عضو ســابق اداره امنيت داخلي آمريكا،
روز چهارشنبه هفته گذشته در شكايتي رسمي اعالم كرد از سوي مقامات
عاليرتبه دولت براي «كم اهميت نشان دادن حمالت سايبري روسيه»
تحت فشار بوده است .برايان مورفي در مصاحبه با رويترز درباره شكايت
خود گفت :كاخ سفيد اصرار داشت گزارشــي مبني بر تهديد هكرهاي
روسي تهيه نشده و در عوض ،بر خطر هكرهاي چيني و ايراني تأكيد شود،
درحاليكه روشن بود تهديد اصلي عليه امنيت سايبري آمريكا از سوي
روسهاست و نه ديگران.
پيش از اين در سال ،2016مجموعه هكرهاي روسي با حمالت سازماندهي
شده به كمپين انتخاباتي هيالري كلينتون ،بهطور جدي بر رقابتهاي
سياسي در آمريكا تأثير گذاشته و راه را براي پيروزي ترامپ هموار كردند.
براســاس نتايج تحقيقات رابرت مولر ،بازپرس ويژه دادگستري آمريكا،
محتواي ايميلهاي افشا شده كمپين كلينتون توسط هكرهاي روسي،
دستكم به اطالع 126ميليون رايدهنده آمريكايي رسيده بود.
نگراني درباره اعالم پيروزي ،قبل از شمارش آرا

شــركت توييتر روز گذشــته از تصميم خود براي حــذف و يا محدود
كردن توییتهایی خبر داد كه پيش از شــمارش كامــل آراي انتخابات
رياستجمهوري آمريكا ،محتوايي مبني بر پيروزي يكي از نامزدها منتشر
كنند .به گفته توييتر ،اين تصميم بخشي از برنامه جامع اين شركت براي
مقابله با انتشار اطالعات غلط و جعلي در فضاي شبكههاي اجتماعي است.
پيش از اين مارك زاكربرگ ،صاحب شركت فيسبوك نيز در مورد وقوع
تنش و درگيريهاي مدني در سطح آمريكا تا پيش از اعالم نتايج نهايي
انتخابات اعالم نگراني كرده بود.
بخش عمده اين نگرانيها مربوط به ســازوكار رايگيري پســتي است؛
سازوكاري كه در كنار رايگيري عادي ،بهدليل شيوع ويروس كرونا طراحي
شده و فرايند شمارش آرا را با تأخير قابل توجهي روبهرو خواهد كرد .در
اين چارچوب ،ممكن است ســتاد يكي از نامزدها صرفا با ارجاع به نتايج
صندوقهاي عادي و غيرپستي كه زودتر شمارش ميشوند ،اعالم پيروزي
كند .پيش از اين نانسي پلوسي ،رئيس مجلس نمايندگان آمريكا با ابراز
نگراني درباره وضعيت پست اين كشور گفته بود :رياست جديد سازمان
پست كه به روشني از حاميان ترامپ است فرايند عملكرد پست را با اخالل
مواجه كرده و دمكراسي آمريكا را تهديد ميكند.

اولين مذاكره
محمدامين خرمي

خبرنگار

مذاكرات صلح افغانستان با تأخير 6ماهه
آسيا
از امروز در پايتخت قطر آغاز ميشود تا
شــايد گروههاي افغان بتوانند به 2دهه
جنگ و خونريزي در اين كشور پايان دهند و تاريخساز
شوند.
هيأت 21نفــره دولت افغانســتان ديــروز از كابل به
دوحه پرواز كرد تا امروز در نشست افتتاحيه مذاكرات
بيناالفغاني براي صلح در افغانســتان شــركت كند.
عبداهلل عبداهلل ،رئيس شورايعالي مصالحه و شماري از
مقامهاي دولتي ازجمله محمد حنيف اتمر ،سرپرست
وزارت خارجه افغانســتان ،سيدســعادت نادر ،وزير
دولت در امور صلح و عبدالســام رحيمــي ،نماينده
ويژه رئيسجمهور در صلح نيــز اين هيأت را همراهي
ميكنند.
از آمريكا ،مايك پمپئو ،وزير خارجه اين كشور نيز خود
را به دوحه رساند ه است تا در مراسم حضور داشته باشد.
او 6ماه قبل در مراســم امضــاي توافقنامه صلح ميان
آمريكا و طالبان نيز حضور پيدا كرد .هرچه باشد ،موضوع
پايان جنگ در افغانستان و توافقنامه صلح ميان افغانها
كه بهاي گزافي براي آن پرداخت شــده قرار است طي
روزهاي باقي مانده تا انتخابات رياستجمهوري آمريكا
به تنها برگ برنده سياست خارجي دونالد ترامپ تبديل
شود تا در مقابل رقيب حرفي براي گفتن داشته باشد.
تكميل روند آزادي حــدود 5هزار زندانــي طالبان از
زندانهاي دولت افغانســتان ،زمينه را براي برگزاري
مذاكرات صلح فراهم كرد .دليل اصلي تأخير در مذاكرات
نيز همين آزادي زندانيان بود .زندانيان طالبان با هزار
نفر از نيروهاي دولتي در بند اين گروه مبادله شــدند.
مبادله زندانيان جزو توافقهاي شكل گرفته در مذاكرات
صلح ميان آمريكا و طالبان بــود؛ مذاكراتي كه دولت
افغانستان غايب بزرگ آن نام گرفت .آمريكا نيز متعهد
شد تعداد نيروهايش را در افغانستان طبق يك جدول
زمانبندي كاهش دهد .در مقابل ،طالبان متعهد شــد
كه مانع فعاليت گروههاي تروريستي در مناطق تحت
كنترلش شود.
مذاكرات ميــان آمريكا و طالبان بــراي پايان دادن به
حدود 19سال رويارويي مرگبار پيچيدگيهاي بسيار
داشت و به همين دليل حدود 18ماه به طول انجاميد.
مذاكرات پيش رو احتماال از مذاكرات آمريكا و طالبان نيز
پيچيدهتر خواهد بود .چگونگي تقسيم قدرت در كابل،
دامنه آزاديهاي مدني ،نقش زنان در جامعه و جايگاه
اقليتها در حكومت آینده افغانســتان جزو مهمترين
مسائلي است كه توافق بر سر آنها كار دشواري خواهد

پناهجويان كمپ «موريا» آواره شدند
درپي وقوع آتشسوزي مهيب در كمپ پناهجويان در جزيره لسبوس
اروپا
يونان ،حدود 12هزار نفر از ساكنان اين كمپ آواره خيابانها شدهاند .آنها
ديروز در يك تجمع اعتراضي خواستند كه اجازه پيدا كنند جزيره لسبوس
را ترك كنند و به آلمان بروند .پليس ضدشورش يونان مانع حركت تظاهركنندگان شده

نمايندگان دولت و احزاب سياسي افغانستان
از امروز در پايتخت قطر با نمايندگان طالبان
براي اولين بار بر سر ميز مذاكره مينشينند

بود .مايك پمپئو اما اصرار دارد كه گروههاي افغان هرچه
زودتر بر سر محورهاي مورد اختالف توافق كنند تا يك
آتش بس فراگير در افغانستان اجرا شود .تنها در چنين
وضعيتي اســت كه دونالد ترامپ ميتواند پايان جنگ
در افغانستان را اعالم كند و آن را بهعنوان دستاوردي
مهم ،بــه رايدهندگان آمريكايي بفروشــد .ترامپ از
االن خود را براي آن لحظه تاريخي آماده كرده است .به
همين دليل بود كه ديروز در كاخ سفيد به خبرنگاران
گفت« :مذاكرات افغانســتان نتيجه تالشهاي جدي
ديپلماتيك دولت من بوده است ».جنگي را كه ديگران
آغاز كردند او ســعي دارد به پايان برســاند تا يكي از
مهمترين وعدههاي انتخاباتياش را عملي كرده باشد.
آهنگ خروج آمريكا از افغانستان

پايان جنگ در افغانستان بهمعناي بازگشت سربازان
آمريكايي به خانه اســت .اين همان چيزي اســت كه
ترامپ از 4سال قبل وعده داده بود .طبق توافق ميان
آمريكا و طالبان12 ،هزار نيروي آمريكايي مستقر در
افغانستان طي 14ماه خاك اين كشور را ترك ميكنند.
تا به اينجا همهچيز طبق توافــق و برنامه پيش رفته و
شمار نيروها به 8هزار و 600نفر رسيده است .قرار است
طي روزهاي آينده دونالد ترامپ خروج گروه ديگري
از نيروها را هم اعالم كند تا تعداد ســربازان آمريكايي
مستقر در افغانســتان تا پيش از انتخابات به 4هزار و
500نفر برســد .خروج كامل نيروهــاي آمريكايي از
افغانستان ،يعني آنچه در توافق آمده ،مخالفان بسياري
دارد .برخي معتقدند گروه طالبان قابل اعتماد نيست
و آمريكا نبايد همه نيروهايش را از افغانســتان بيرون
بكشد.
مسير سنگالخ تقسيم قدرت

توافق بر سر چگونگي تقسيم قدرت در كابل ،به اندازه
كشاندن طالبان بر ســر ميز مذاكره با دولت سخت و
پيچيده خواهد بود.بهخصوص در شرايطي كه طالبان
در حدود 60درصد از خاك افغانســتان فعال اســت.
طبق گزارش منابع نظامــي آمريكا ،كنترل 20درصد
از خاك افغانســتان بهطور كامل در دســت طالبان
است و در 40درصد ديگر ،درگيريها ميان نيروهاي
دولتي و نيروهاي طالبان ادامــه دارد .برخي مناطق
طي ســالهاي اخير بارها بين طالبان و دولت دست
بهدست شدهاند .اين وضعيت در كنار پذيرش آمريكا
براي خروج از افغانســتان باعث شده تا طالبان خود را
طرف پيروز جنگ بداند و در ماجراي تقســيم قدرت،
به كم قانع نباشد .ســهيل شاهين ،سخنگوي پيشين
طالبان،ماه گذشته در گفتوگو با همشهري تأكيد كرد
كه طالبان بهعنوان «طرف عمده و طرف پيروز جنگ»

و جادههاي منتهي به كمپ موريا را محاصره كرده است .رويارويي پليس و پناهجويان
به زد و خورد ميان آنها منجر شده است و نيروهاي پليس براي متفرق كردن پناهجويان
از گاز اشكآور استفاده كردهاند .همزمان با تظاهرات در لسبوس ،حدود  3هزار نفر از
فعاالن حقوق بشر نيز در آلمان راهپيمايي كرده و خواستار پذيرش اين پناهجويان از
سوي اين كشور و ديگر كشورهاي اروپايي شــده اند .كمپ موريا بزرگترين اردوگاه
پناهجويان در يونان است كه 3شــب قبل در آتش سوخت70 .درصد پناهجويان اين
كمپ افغان هستند .صدها ايراني نيز در اين كمپ زندگي ميكردند.
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در مذاكرات حاضر خواهد شد .او گفت«:ما يك طرف
عمده مذاكرات هستيم .به هر حال ما 20سال مبارزه
كردهايم و پيروز جنگيم؛ براي آزادي افغانستان مبارزه
كردهايم .آمريكاييها اين را قبول كردهاند و همپاي ما
توافقنامه امضا كردهاند .هدف عمده ما ايجاد يك نظام
اسالمي در افغانستان است و با اين نگاه سر ميز مذاكرات
حاضر خواهيم شد».
مذاكرهكنندگان بهدنبال نتيجه

تيم مذاكرهكننده كابــل تركيبي از مقامهاي دولتي و
چهرههاي سياسي اپوزيسيون است و وظيفه نظارت بر
عملكرد آنها را عبداهلل عبداهلل بهعهده دارد .در اين تيم
21نفره5 ،زن نيز حضــور دارند .فوزيه كوفي ،نماينده
سابق مجلس افغانستان كه اخيرا از يك عمليات ترور
جان سالم به در برده نيز در ميان اين زنان است .محمد
معصوم استانكزي رياست هيأت مذاكرهكننده را بهعهده
دارد .او پسرخاله شير محمد عباس استانكزي است كه
سالها رياست هيأت مذاكرهكنندگان طالبان را بهعهده
داشــته و اكنون نيز جزو حاضران در مذاكرات دوحه
است .محمد معصوم استانكزي از چهرههاي نزديك به
اشرف غني بهحساب ميآيد و رئيس سازمان اطالعات
افغانستان بوده است .تركيب تيم مذاكرهكننده كابل نيز
با تأخير بسيار تعيين شد .تالش عبداهلل آن بوده است
كه همه جريانهاي سياسي افغانستان در جمع 21نفر
تعيين شده ،نمايندهاي داشته باشند .توافق گروههاي
داخلي افغانستان بر ســر تركيب هيأت مذاكرهكننده
خود اتفاق مهمي بوده است و نشان ميدهد آنها نيز از
جنگ و خونريزي در اين كشور خسته شده و بهدنبال
پايان دادن به درگيريها هستند.
در سمت ديگر ،بخش اصلي تيم مذاكرهكننده طالبان
را همان افرادي تشــكيل ميدهند كــه در مذاكره با
آمريكا حضــور داشــتهاند .در اتفاقي مهــم ،طالبان
مولوي عبدالحكيم حقاني را بهعنــوان رئيس هيأت
مذاكرهكننده تعيين كرده است .بسياري از نيروهاي
طالبان بهطور مستقيم يا با واسطه از شاگردان مولوي
عبدالحكيم بودهاند .او در گذشته قاضي القضات طالبان
و از نزديــكان مال اختر محمد منصور ،رهبر پيشــين
اين گروه بوده اســت .پس از مرگ مــا اختر ،مولوي
عبدالحكيم يكي از گزينههــاي اصلي رهبري طالبان
بود .حضور عبدالحكيم و در كنارش حضور مال عبدالغني
برادر ،رئيس دفتر سياسي طالبان ،در مذاكرات نشان
ميدهد كه طالبان وزن زيادي براي گفتوگوها قائل
است .با توجه به در دسترس نبودن مال هيبتاهلل ،رهبر
طالبان ،اين  2در كنار هم قدرت تصميمگيري خواهند
داشت و به همين دليل بهنظر ميرسد گفتوگوها به
نتيجه منجر شود.

گفتوگوهاي صلح افغانســتان با سالروز وقوع
حمله تروريستي 11سپتامبر 2001همزمان شده
است؛ همان واقعهاي كه به نقطه آغاز لشگركشي
آمريكا به افغانســتان و آغاز جنگي تازه در اين
كشور تبديل شــد .دولت جورج بوش به بهانه
حمايت طالبان از القاعده به افغانســتان حمله
كرد و حكومت طالبان را از ميــان برد .رهبران
طالبان و نيروهاي اين گروه اما به سمت كوههاي
صعبالعبور افغانستان گريختند و اندكي بعد با
سازماندهي دوباره وارد معادالت اين كشور شدند.
آمريكاييها حكومت طالبان را به زير كشيدند اما
هرگز نتوانستند نيروهاي وابسته به اين گروه را به
زانو در آورند .طالبان اكنون در بسياري از مناطق
افغانستان ،نسبت به نيروهاي دولتي دست باال را
دارد و به اعتبار همين موقعيت اكنون از موضع
قدرت در مذاكرات حاضر شد ه است.
دولتهاي آمريكا يكي پس از ديگري بيشــتر و
بيشتر در باتالق جنگ افغانســتان فرو رفتند؛
جنگي كه 19ســال ادامه پيدا كــرد و 2هزار و
400كشــته و بيش از 2تريليون دالر خرج روي
دست آمريكاييها گذاشت .در اين ميان ،بيش از
38هزار نفر از مردم افغانستان نيز قرباني شدند.
جورج بوش هدف از آغاز جنگ افغانســتان را
مهار گروههاي تروريستي مستقر در اين كشور
اعالم كرده بود19 .ســال بعد اما نهتنها طالبان
قدرتمندتر شده ،بلكه گروه داعش نيز براي خود
در خاك افغانســتان جاي پاي تازهاي دست و پا
كرده اســت .القاعده نيز همچنان حضور خود را
در مناطق مرزي ميان پاكستان و افغانستان حفظ
كرده است .اين گروه به افغانستان محدود نشده
و دامنه حضورش را به يمن ،ســوريه ،سومالي و
شمال آفريقا نيز رسانده است.
مناطق تحت كنترل طالبان در افغانستان

كيوسك

مجله تايم [آمريكا]

200.000قرباني كرونا در آمريكا
هفتهنامه تايم در آســتانه افزايش شمار
قربانيان ويروس كرونا در آمريكا به200هزار نفر،
اين عدد را روي جلد خود آورده و تيتر گزارش
مربوط به آن را «يك شكســت آمريكايي»
انتخاب كرده اســت .طرح جلد از تاريخهاي
روزانه و تعداد مرگومير در هر روز طي 7ماه
گذشته تشكيل شده اســت .مجله تايم در
گزارش اصلي خود به بررسي عملكرد دولت
آمريكا در مواجهه بــا بحران كرونا پرداخته و
در مقابل ،از عملكرد كشور كوچك تايوان با
جمعيت 23ميليوني ياد كرده است .به نوشته
اين مجله ،تايوان با 23ميليون جمعيت ،تنها
495مورد ابتال و 7مورد مرگ ناشــي از كرونا
داشته است تا يكي از موفقترين كشورها در
مبارزه با اين ويروس شــناخته شود .اين در
حالي است كه تايوان همسايه چين است؛ يعني
جايي كه ويروس شــيوع پيدا كرد .آمريكا به
نسبت سرانه جمعيتي ،بيشترين تعداد مرگ
ناشي از كرونا را در جهان داشته است .بهنوشته
تايم ،مرگ 200هزار نفر در آمريكا 3برابر تعداد
سربازان آمريكايي است كه در جنگ ويتنام
كشته شدند.

مناطق درگيري
مناطق تحت كنترل طالبان

19سال پس از آغاز جنگ افغانستان ،اين كشور
تامينكننده 80درصد از موادمخدر جهان است.
طبق گزارش نهاد بازرســي ويژه آمريكا براي
بازسازي افغانستان ،ميزان زمينهاي زيركشت
خشخاش در افغانستان از 84هزار هكتار در سال
2002به 328هزار هكتار در سال گذشته ميالدي
رسيده است؛ بهعبارت ديگر 4برابر شده است.
اين در حالي است كه آمريكا طي اين سالها بيش
از 10ميليارد دالر براي مبارزه با موادمخدر و كشت
خشخاش در افغانستان هزينه كرده است.
حتي اگر مذاكرات صلح افغانستان هم به نتيجه
برســد و آمريكا براي هميشه اين كشور را ترك
كند ،هزينههاي جنگ افغانســتان همچنان با
دولتهــاي آمريكا خواهد بــود .دولت آمريكا
بهدليل استقراض براي تامين هزينههاي جنگ
در افغانستان تا سال 2023بايد 600ميليارد دالر
بابت سود وامهاي اخذشده پرداخت كند .عالوه
بر اين ،هزينه درمان سربازان آمريكايي زخمي و
معلول شده در جنگ افغانستان نيز ادامه خواهد
داشــت .تاكنون 350ميليارد دالر در اين رابطه
هزينه شده است .روزنامه نيويورك تايمز اخيرا در
گزارشي به نقل از كارشناسان وزارت دفاع آمريكا
نوشته اســت كه هزينه اين نيروها طي 40سال
آينده مبلغي حدود 1.5تريليون دالر خواهد شد.
جنگ افغانستان نهتنها طوالنيترين جنگ تاريخ
آمريكا ،كه پرهزينهترين جنگ تاريخ اين كشور
نيز بوده است.

روزنامه اطالعات روز [افغانستان]

صفحه دشمني با طالبان را ببنديد
روزنامه اطالعات روز چاپ كابل به انعكاس
سخنان عبداهلل عبداهلل ،رئيس شورايعالي
مصالحه افغانســتان پرداخته كه خواستار
پايان دادن به دشمني با طالبان شده است.
اين روزنامه به ادامه اختالفات سياسي در كابل
پرداخته و نوشته است :درحاليكه اشرف غني
بارها تأكيد كرده كه قانون اساسي اين كشور
خط قرمز مذاكرات است ،عبداهلل اخيرا ً تصريح
كرده كه اگر نياز باشــد قانون اساسي نيز در
نتيجه مذاكرات بيناالفغاني تعديل ميشود.
اين روزنامه حتــي از احتمال دور زدن غني
در مذاكرات از سوي عبداهلل و حامد كرزي،
رئيسجمهور پيشين افغانســتان و توافق
جداگانه با طالبان سخن گفته است.
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مرگ محقق بوميها ،توسط بوميها

جشن تعيين جنسيت 74هزار پوندي

سرپرستي اجباري برادر كوچكتر

رانندگي با ون وارونه

روندونيا :كارشــناس ممتاز و محققي كــه عمري را صرف
تحقيــق روي بوميهاي برزيــل كرده بود توســط آنها و به
ضرب يك تيركمان كشته شد .به گزارش بيبيسي ،ريهلي
فرانسيسكاتو۵۶ ،ساله در يك منطقه دورافتاده ايالت روندونيا
در شمال غربي برزيل كشته شد .او در جريان ماموريتي براي
سازمان دولتي بوميان ،فوناي ،براي نظارت بر يك قبيله به اين
ناحيه سفر كرده بود .فرانسيسكاتو و همراه او هنگام نزديك
شدن به يك گروه از بوميان هدف حمله قرار گرفتند.

دبي :زوجي براي جشــن تعيين جنســيت فرزند خود
74هزار پوند هزينــه كردند تا تصوير رنگــي كه معرف
جنسيت فرزند آنهاست روي برج خليفه دبي نقش ببندد.
فيلمي كه از اين برج 828متري و اين جشــن به نمايش
درآمد اگرچه بازديدهاي بســياري به همراه داشــت ،اما
ميان كاربران فضاي مجازي يكبار ديگر بحث درســت
يا نادرســتي اختصاص چنين هزينههايــي براي چنين
جشنهايي هم مطرح شد.

پكن :دادگاهــي در چين خواهر بزرگتر يك پســربچه
را به اجبار بهعنوان سرپرســت او معرفي كرد .به گزارش
آديتيســنترال ،قاضي دادگاه پس از اينكه تشخيص داد
والدين اين پسربچه 2ساله صالحيت سرپرستي او را ندارند
خواهر 22ســاله او را وادار كردند تا از اين پس از برادرش
مراقبت كند .اين رأي دقيقا به خواسته والدين اين پسربچه
صادر شــد؛ زيرا آنها خواهر بزرگتر را به دادگاه برده و از
قاضي خواسته بودند او را سرپرست اعالم كند.

ميشــيگان :مردي در آمريكا يك دستگاه خودروي ون
مدل جيامسي 1985را طوري بازطراحي كرده است كه
ميتواند بهصورت وارونه بــا آن رانندگي كند .به گزارش
ديليميل ،اين ون فقط چند سانتيمتر با زمين فاصله دارد
و به همينخاطر فقط در برخــي جادههاي صاف و بدون
دســتانداز ميتوان با آن رانندگي كرد .ون يادشــده در
همان روزهاي نخستين به نمايش در آمدن مشتريهايي
با قيمتهاي پيشنهادي بااليي داشت.

روايت

شيرزادي

فرزام

تونتابي بِه از نويسندگي
و روزنامهنگاري

كِلك
اين همان اصلي است كه همهچيز را به حركت درميآورد و در
كيميا به آن «روح جهان» ميگويند .وقتي كه انسان با تمام
وجود چيزي را آرزو ميكند ،به «روح جهان» نزديكتر است و
«روح جهان» نيرويي همواره مثبت است .سپس افزود :روح در
انحصار آدميان نيست و هرآنچه روي زمين يافت ميشود روح
دارد ،خواه سنگ باشد ،خواه گياه ،خواه حيوان يا حتي انديشه.
هر چه در سطح زمين است بهطور مداوم در حال تغيير است،
چون زمين هم زنده است و هم روح دارد و ما بهندرت ميدانيم
كه زمين در جهت منافع ما كار ميكند .شما بايد بفهميد كه
در مغازه بلورفروشي ،حتي گلدانها هم در جهت موفقيت شما
حركت ميكردند.
كيمياگر ،اثر پائولو كوئيلو

بركشد آينه از جيب افق چرخ و در آن

بنمايد رخ گيتي به هزاران انواع

دانستنيها

داستاننويس و روزنامهنگار

كمي بيشتر يا كمتر از يكسال پيش رفتم
صندوق اعتباري هنر .رفتم براي وامگرفتن.
يك نفر از آنهايي كه آنجــا كار ميكند و از
قضا خوشرو ،خوشبرخورد و شريف
هم هست و سِمت درستودرماني
هم دارد ،پارتيام شد .كارم را راه
انداخت .يعني با پارتي و آشــنا
رفتم صندوقي كه بــراي رفاه
روزنامهنگاران ،هنرمندان ،نويسندگان و درماندگاني از اين دست
راهاندازي شده است .نامه تقاضاي وام را فرستادم خانهكتاب .چون
آنجا هم آشناهاي زيادي داشتم و دارم ،فيالفور با تقاضايم موافقت
كردند .براي اينكه دريافت وام دوقبضه شود ،نامهاي هم از خانه
كتاب گرفتم كه اطالعات شناسنامهاي و فيپاي كتابهايي كه
نوشتهام و طي ساليان منتشر شده ،پيوست تقاضانامه وام شود.
انصافا هوايم را داشتند .همه اينها را كه گفتم ،ظرف يكي ،دو روز
به سرانجام رسيد .نامهها را به دبيرخانه صندوق دادم .پا پيشدم
كه بايد از كدام مسئول پيگيري كنم كه بدانم چهوقت وام دستم را
ميگيرد .يكي از كارمندهاي طبقه دوم يا شايد هم سوم را معرفي
كردند .شــرح ماوقع مختصري دادم .گفت بهمحض آمادهشدن
وام مطلعم ميكنند .گفت فقط شناسنامه و كارت ملي و كپيها
دم دستم باشد كه وقتي زمان موعود فرارسيد ،بيمعطلي بروم
بانك و وام را جرينگي بگيرم .چندبار دست روي سينه گذاشتم.
نيمتعظيمي كردم .تشكر كردم .قربان صدقه رفتم و آمدم بيرون.
هميشه بايد نيمه پر ليوان را ديد .دمشان هم گرم .بد است به فكر
نويسنده و هنرمند و روزنامهنگار و درماندگان و درراهماندگان از
اين قماشاند؟ باور كنيد دستمريزاد دارند .لطف دارند .محبت
دارند .شرافت دارند و...
پريروز ،سر صبح موبايلم زنگ زد .خانمي گفت كه وامم آماده است
و بايد بروم به فالن مؤسسه مالي .اسم مؤسسه را تابهحال نشنيده
بودم .چون حدود يكسال از تقاضا گذشته بود ،پرسيدم كدام وام؟
 مگر چند تا وام تقاضا داديد؟ دادم .زياد دادم .شما از كجا زنگ ميزنيد؟ صندوق هنر ديگه.گفتم« :آها ...مرسي كه آن وقت گفتيد كارت ملي و شناسنامهام
دم دست باشد .بله بله .كجا بايد بروم؟»
 هر شعبهاي رفتيد كارت ملي ببريد ،اسمتون تو ليست هست. تو ليست هست؟ بله هست. چقدر هست؟ چي چقدر هست؟ وام را ميگم. چهار تومن. چند تومن؟ چهار تومن. چهار ميليون! بله ديگه. ضامن هم ميخواد؟ بله كه ميخواد .با ضامن زود برو تا تمام نشده. چهار تومن به چهكارم ميآد؟ همين تصويب شده. تصويب شده؟! بله .شده.گفتم نميخوام .گفتم چهار ميليــون تومان؟ بعد هم بگردم پي
ضامن .نه نميخوام.
تونتاب يا زغالفروش بودم ،بهتر از نويســندگي بود .باور كنيد
بهتر بود!

بامدادان كه ز خلوتگه كاخ ابداع

شمع خاور فكند بر همه اطراف شعاع

طراحي «گوگل مپس» بدن توسط گوگل
شــرکت گــوگل قصــد دارد بــا
ساخت نقشــهای از بدن انسان به
ســبک برنامه مشــهور و کاربردی
نقشههای گوگل یا «گوگل مپس»
( )Google Mapsبه کاربران امکان
دهد به اکتشــاف در بدن انسان در
سطح ســلولی بپردازد .بهگزارش
آی ای ،دانشــمندان با ســاختن یک گوگل مپس از بدن انســان که به هرکسی
امکان غوطهوری عمیــق در بدن انســان را میدهد ،به درک بیشــتر ما از روش
اتصال ،تعامل و ترتیب و تنظیم ســلولها در بافتها و اندامهای بدن ما در ســطح
ســلولی کمک کنند«.جاناتان سیلوراستاین» اســتاد مدعو در بخش انفورماتیک 
زیستپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه «پیتســبورگ»در یک بیانیه مطبوعاتی
توضیح داد :روشهای فعلی ما برای نقشــه برداری کلی از بدن انسان محدود است
و در حال حاضر اطالعات کافی برای رسیدگی به بیماریهای مختلف وجود ندارد.
«سیلوراستاین» بخشــی از یک گروه بین المللی از دانشــمندان پزشکی است که
درحال کار بر روی ایجاد یک نقشه سهبعدی تعاملی و سلولی از بدن انسان هستند
که به عنوان«نقشههای گوگل برای بدن» توصیف شده است .برای تحقق این امر یک 
برنامه موسوم به «برنامه اطلس بیومولکولی انسان» ( )HuBMAPطراحی شده که
هدف آن ایجاد یک اطلس است که بتواند عمدتا توسط پزشکان استفاده شود تا به آنها
کمک کند بدن انسان را با جزئیات باور نکردنی تجسم و تصویر ،مطالعه و درک کنند.
خلق بزرگترين اثر نقاشي توسط ساشا جعفري با هدف جمعآوري پول براي خيريهها  -دبي    عكس :گاردين

يادداشت

شهال كاظميپور
جامعهشناس

نگاه

 20سال پيش
ويترين

كرونا و ِ
درك نگراني جوانها

كتاب خواندن و پرورش تخيل كودكان

«اتاقي كه در آن اتفاق افتاد»

بعد از همهگيري كرونا ،مناسبات
1
اجتماعي هم تا اندازهاي تغيير
كرده و سبب شده روابط چهره به چهره
كم شود .مردم بيشــتر از طريق
واتســاپ و پيام رســا نهاي
مختلف در ارتباطنــد .البته
هنوز تعامــات اجتماعي
برقرار اســت .نكتهاي كه
اخيرا به آن پي بردهام اين
اســت كه جاي جاي ايران را كه نگاه ميكنيــم مردم اكثرا از
ماسك اســتفاده ميكنند که بهعنوان يك فرهنگ همگاني،
ارتقاي فرهنگي ميتواند تلقي شــود .در واقع رعايت مسائل
بهداشتي در اقصي نقاط كشور ديده ميشود .خوب است كه در
تمام كشور عموم مردم متوجه شدهاند بايد بهداشت را رعايت
كنند و اين ميتواند شروع خوبي براي كشورمان ايران باشد،
چون يكي از شاخصههاي توسعه ،مسائل بهداشتي است.
مثالي است كه ميگويد پيشگيري بهتر از درمان است،
2
يعني اگر ما بتوانيم در آحاد جامعه از بچههاي كوچك
تا بزرگترها اين مسئله را جا بيندازيم كه رعايت بهداشت فردي
خيلي مهم اســت ،ميزان زيادي از بيماريها كاسته ميشود.
معتقدم كرونا بهرغم دشواريهاي بسيار ،پيامدهاي مثبتي هم
از نظر فرهنگي و اجتماعي براي جامعه داشته است.
در هر جامعهاي شرايط و شــخصيتهاي گوناگوني
3
وجود دارد كه اين افراد از نظر سني با هم تفاوت دارند.
ما وقتي جوان بوديم با كوچكترين تأخيردر هر كاري   نگران
ميشديم .خب اين نگراني براي بچهها و جوانترها مسئلهاي
بزرگ است .پيشكسوتان بايد با نصيحت و برنامه يا ارتباط با
جوان ترها ميزان نگراني آنها را كم كنند .چون يك برهه سني
است كه جوانان نسبت به زندگي آيندهشان نگران هستند .حاال
بحث كرونا و مسائل اقتصادي و تحريمها از يك سو و از سوي
ديگر تعطيلي دانشگاهها و ...اينها همه به نگراني بيشتر جوانها
دامن ميزند.
بايد بيشتر به جوان ترها بپردازيم؛ چه از طريق وسايل
4
ارتباط جمعي و چه از طريــق آموزشهاي مختلف.
همچنين سعي كنيم از اشاعه اخبار منفي جلوگيري كنيم .هر
قدر اخبار مثبتتر باشد جامعه شادتر خواهد شد .بايد سعي
كنيم اخبار مثبت را بيشتر در جامعه نشان دهيم .ما ايرانيها
سعي ميكنيم به محض تلفن كردن به همديگر با سؤال فالني
چه خبر؟ حرفمان را آغاز كنيــم كه هدف از خبر ،خبر مثبت
نيست و خبر منفي است و منتظر شنيدن اخبار منفي هستيم.
اين در حالي است كه بايد اخبار مثبت را پر رنگ كنيم .اگر ما در
مسير مثبت حركت كنيم ،هم جامعه ،هم خانوادهها و جوانها
رشد خواهند كرد.

 5ســال اول زندگي كودكان دوره مهمي است كه پدر و مادر نوعي
فشار ناخودآگاه را تحمل ميكنند .در اين دوران والدين بايد در كنار
آموزش درست گوش كردن به كودكان ،عالقه به مطالعه را هم در
آنها پرورش دهند .كودكان در اين ســن بسيار مشتاق و پرجنب و
جوشند و گوش كردن براي آنها كار سختي است .آنها بيشتر دوست
دارند حرف بزنند و ديگران به حرفهاي آنها گوش بدهند .والدين
در اين سن بايد از راههاي غيرمستقيم و بسيار سازنده اين آموزش
را به كودكان بدهند .يكي از راههايــي كه به مهارت گوش كردن و
تمركز كودكان روي مســائل اطراف كمك ميكند ،خواندن كتاب
براي كودكان است .كتابهايي كه عالوه بر داشتن ويژگي سرگرمي،
داراي پيام خاصي باشد.
اگر در اين سن عالقه به خواندن را در كودك شكوفا كنيم ،مطمئنا
در آينده به مطالعه عالقهمند خواهد شــد .والدين در اين سالها
بايد حداقل روزي يــك كتاب براي كودكشــان بخوانند تا بهطور
غيرمســتقيم به آنها بياموزند كه در كنار تمــام كارهاي واجب و
روزمره بايد حتما براي كتاب خوانــدن وقت صرف كنند و كتاب را
جزء الينفك زندگي خود بدانند .بــراي برانگيختن عالقه كودك
به مطالعه ،والدين ميتواننــد از خاطــرات دوران كودكي خود و
عالقهشان به كتاب صحبت كنند و مدام از موفقيتهايشان كه در
ارتباط با كتاب و مطالعه است بگويند تا كودك هم به كتاب خواندن
عالقهمند شــود .در واقع بايد تأثير مطالعه در زندگــي بهتر را به
فرزندمان ياد آوري كنيم .به كودكمان بياموزيم همانطور كه پيش
از خوابيدن بايد دندانهايش را مسواك بزند و اين كار به سالمت و
بهداشت دهان و دندان او كمك ميكند ،كتاب خواندن هم پيش از
خواب به پرورش قواي تفكر و تخيل او كمك ميكند .ذهن كودكان
بسيار پويا و قوه تخيلشان بســيار باالست و يكي از راههاي پرورش
قوه تخيل كودك كتاب خواندن است ،چراكه همان لحظه كه كتاب
خوانده ميشود ،كودك در ذهنش مشغول تجزيه و تحليل داستان
اســت .وقتي براي كودكمان كتاب ميخوانيم ،در حقيقت در كنار
پرورش قواي تخيل و تفكر او به كــودك مهارت گوش دادن را هم
آموختهايم ،چرا كه يك شنونده خوب ميتواند يك
متفكر يا سخنور ماهر باشــد .به كودكمان
بياموزيم كه در كنار كارهايي كه
هر روز انجام ميدهد حتما
بايد جايي هم براي مطالعه
باقي بگذارد.

خاطــرات جــان بولتون،
مشــاور پيشــين امنيت
ملــي دونالد ترامــپ ،از
زماني كه در كاخ ســفيد
مشــغول بــه كار بــود،
چندي پيش هنگامي كه
بهصورت كتابي منتشــر
شد ،به سرعت با استقبال
مخاطبان داخلي و خارجي روبهرو شد.
در اين كتاب كه با عنوان «اتاقي كه در آن اتفاق
افتاد خاطرات كاخ سفيد» مخاطب روايت ۱۷ماه
خاطرات كاري بولتون در كاخ سفيد را ميخواند.
خاطراتي كه به گفته منتقدان ترامپ ،ســندي
بر بيكفايتي رئيسجمهور آمريكا است .در اين
كتاب كــه در آن بيش از هر كشــوري به ايران
اشاره شده اســت ،مخاطب در جريان حواشي
حضور ترامپ در پايــگاه نظاميــان آمريكايي
در عراق ،ديدارهاي ترامپ بــا كيمجونگاون،
رهبر كرهشــمالي و مســائل مربوط به سوريه و
اختالفات آمريكاييها با اتحاديه اروپا و روســيه
قرار ميگيرد .اين اثر افزون بر اينكه  ديدگاههاي
جان بولتون را درباره دولت ترامپ برمال ميكند،
نشاندهنده موضعگيريهاي راديكال اين فرد
و افراد سياسي ديگر آمريكا ،نســبت به ايران و
دولت ايران اســت .كتاب اتاقي كه در آن اتفاق
افتاد توســط وحيدرضا نعيمي ،جواد بقائينژاد
و اكبر خليفهاي ترجمه شده اســت .در ابتداي
كتاب توضيحي درباره عنوان كتاب آمده است با
اين مضمون كه؛ اين عنوان ظاهرا اشاره به آوازي
در فيلم موسيقايي هميلتون (توليد سال)2020
است كه به «گروكشي» و «فشار رئيسجمهور
براي عمل كردن» ميپــردازد .آواز هميلتون با
عنوان اتاقي كه در آن اتفاق ميافتد شــامل اين
شعر است« :هيچكسي واقعا نميداند چگونه بازي
ميكنند ،هنر بده بستان ،چگونه سوسيس توليد
ميشود ،فقط فرض ميكنيم كه اتفاق ميافتد،
اما هيچكس ديگري درون آن نيست ،در اتاقي كه
اتفاق ميافتد».
راه طوالني به ســمت دفتري در بال غربي كاخ
سفيد ،امان ندهيد و ســگان جنگ را رها كنيد
و غرش چين برخي از فصلهاي اين كتاب است
كه در 640صفحه توسط انتشارات جاويدان و به
قيمت 95هزار تومان منتشر شده است.

نويسنده :اليزابت گاردينو،
منبع :اگزامينر نيوز

بيستودوم شهريور1379

تهرانيها بيشتر چه روزنامههايي را ميخرند

تازهترين برآورد از الگوي مصرف روزنامهها در شــهر تهران نشــان ميدهد روزنامه
همشهري از نظر شــمارگان خريداري شده توسط شــهروندان در صدر قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ما ،طرح برآورد شــمارگان روزنامهها كه با هدف شناخت الگوي
مصرف روزنامهها در شهر تهران و به ســفارش معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي از سوي مؤسسه ملي پژوهش افكار عمومي اجرا شده است همچنين
نشان ميدهد بعد از همشــهري ،بهترتيب روزنامههاي ايران ،حيات نو و اطالعات
بيشترين خريدار را در بين شهروندان تهراني داشــتهاند .روزنامههاي كيهان ،خبر
ورزشــي ،ابرار ورزشــي ،جام جم ،ابرار اقتصادي ،ابرار و انتخاب در مراتب پنجم تا
دوازدهم از نظر شــمارگان خريداري شده توســط مردم قرار دارند و روزنامههاي
جمهوري اسالمي ،رسالت ،صبح و خانواده ،خراسان ،خبر و ايران تايمز نيز در مراتب
آخر جدول از نظر ميزان خريد توسط مردم قرار دارند .اين بررسي كه از افراد با سواد
15سال به باالي 1732خانواده صورت گرفته و تمامي اشكال خريد روزنامه شامل
خريد از كيوسك ،دستفروش و آبنمان ميشــود .همچنين نشان ميدهد حداكثر
نسخههاي خريداري شده همشهري در شهر تهران 273هزارو917نسخه و باالترين
در بين ساير روزنامههاست.

سينما  ،سرزمين بدونمرز
امروز يكي از مهمترين مشــكالت ســينماي ايران ،كمبود
ادامه از
صفحه اول زيرساختهاي فيلمسازي و تعداد سينماها نسبت به سرانه
جمعيت و فقدان استوديوهاي بزرگ فيلمسازي است كه قسمتي از آن ناشي از
عدم توجيه ســرمايهگذاري بخش غيردولتي و قسمت ديگر كمبود بودجه مورد
نياز اين بخش در دستگاههاي متولي دولتي است كه بهجاي رشد در 2سال اخير
با كاهش نيز مواجه شده است .از ديگر مسائل ســينماي ايران طيف وسيعي از
هنرمندان اين عرصه هستند كه با مشكالت مالي فراواني دستوپنجه نرم ميكنند
درحاليكه جامعه فقط سطح رويي و سلبريتيهاي آن را ميبيند .اكنون وجود
ويروس كرونا نيز بخشهاي قابل توجهي از صنعت فيلمسازي و توليد و نمايش
را با مشكالت بسيار جدي و تعطيلي مواجه كرده و توجه ناكافي به اين موضوع،
لطمات غيرقابل جبراني را به هنرمندان وارد نموده است.
گذشته از مشــكالت اقتصادي ،ضعف در مديريت و قوانين مرتبط با سينما نيز
بهگونهاي بوده كه قوانين براي حوزه سينما تسهيلگر نبوده و مشكالت جديدي
را پيش روي فيلمسازان قرار ميدهند .برخورد سليقهاي مديران با مقررات باعث
ايجاد چالش بزرگ تغيير سرپرستي ســينماي خانگي از وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي به سازمان صدا و سيما شده ،از سوي ديگر برگزاري جشنوارههاي متعدد
با حضور فيلمهاي تكراري فاقد تفكر سياستگذاري كالن فرهنگي در كشور است
ضمن اينكه نگاه جشنوارهاي به ســينما يكي از مهمترين آسيبهاي اين بخش
است كه موجب ديده نشدن بسياري از فيلمها ميگردد.
در خاتمه ضمن ابراز اميدواري براي حل مشكالت اقتصادي و مديريتي سينماي
كشور ،بيستويكم شهريورماه ،روز ملي سينما را به اهالي هنر هفتم ،عالقهمندان
سينما و تمام عزيزاني كه با بصيرت و تالش ،سعي در افتخارآفريني در عرصههاي
ملي و بينالمللي فيلمسازي براي سرزمين عزيزمان ايران دارند را تبريك عرض
مينمايم.

سند

اعالميهاي بر ضدكسروي

در اعالميهاي كه توســط گروهي با عنوان «جمعي از دينداران» نوشــته شده است پيش از مرگ و
تروركسروي در واقع دست به افشــاگري در مورد وي زده شده است .در اين اعالميه از سيدمجتبي
نواب صفوي كه در نزاع خياباني ،كسروي را در ارديبهشت 1324مجروح كرده است با عنوان «سيد
مبتدي و بچه طلبه 21ساله» نام برده شده است .نكته جالب اعالميه اينكه مجادله و دعواهاي ايجاد
شده را به نوعي متوجه كسروي ميداند كه در نشــريه خود نوشته كه تصميم به جنگ و زد و خورد
گرفته است .در خاتمه اين اعالميه بيتاريخ كه ب ه نظر ميرسد مربوط به همان زمستان سال1324
است كه شهرباني در خانه كسروي در خيابان بازار تهران پاســبان گمارده بود به نزديكان كسروي
توصيه شده دست از افكار ضدمذهبي و خطرناك بردارند .در عبارت پاياني اعالميه از كسروي با عنوان
«يك نويسنده» نام برده شده است.
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مصطفي شوقي ����������������������������������������������������������������������
«سيدي بهسن تقريبا 20ساله ،معمم بهمالقات اينجانب آمد و شكايت
از آقاي احمدكسروي مينموده كه ايشان مجلسي برخالف دين اسالم
تشكيل داده و اظهاراتي برضدمذهب مينمايد و بر هر مسلماني واجب
است كه جلوگيري كند و من شاكي هســتم .اينجانب او را نصيحت
نموده و گفتم تا اقدامي برخالف نظم نشود ،شهرباني موظف نيست
دخالت كند .موقعي كه ميخواســت از اتاق خارج شود گفت پس ما
تكليف خود را ميدانيم .البته اظهارات ايشــان غيرعادي و با حالت
عصبانيت بوده و ايشان اظهار نكرد من او را ميكشم»( .سند اول) اين
نامه محرمانه مستقيم را سرتيپ ضرابي ،رئيس شهرباني كل كشور
خطاب به دادســتان نظامي تهران در 11تيرماه 1324نوشته است.
10ماه و 9روز بعد سيداحمد كسروي در كاخ دادگستري تهران ابتدا
توسط افرادي با شليك گلوله زخمي شد و بعد با ضربات متعدد چاقو
از پا درآمد .احمد كســروي در نيمه دوم سلطنت رضاشاه و سالهاي
پرتالطم بعد از شــهريور 20يكي از چهرههاي جنجالــي در تاريخ و
سياست و وكالت است .مردي با روح ناآرام شايد تعبير مناسبي براي
اين طلبه سابق ،معلم و دادستان ،وكيل دعاوي و تاريخپژوه باشد .او به
هر جايي كه ميرفت ردپايي ولو به بدنامي از خود به جاگذاشته است.
كسروي تبريزي است و در خانوادهاي مذهبي به دنيا آمد .در آنجا ملبس
به لباس روحانيت شد و مدتي بعد در منبر برضدمستبدين سخناني را
به زبان آورد كه بعد از ماجراي عاشوراي تبريز كه برخي از معممين و
مجتهدين شهر را به دار كردند او از لباس روحانيت خارج شد و شروع به
خواندن كتابهايي در علوم ديگر كرد .به مدرسه آمريكاييهاي تبريز
رفتوآمد داشت و پس از مدتي با بهائيان به بحث و جدل پرداخت .در
ماجراي شيخمحمد خياباني -هم مدرسهاي سابقش در مدرسه طالبيه
تبريز -به او پيوست و بعد از اينكه قيامشان به سرانجام نرسيد به تهران
آمد و ســر از عدليه درآورد .او تا دهه اول قرن جديد در دادگســتري
نوين به شهرهاي مختلف از شمال تا جنوب و غرب و شرق ايران مأمور
شد و در ضمن خدمت به پژوهشهاي ادبي و زباني پرداخت .پس از
اينكه از عدليه بيرون شد به وكالت دادگستري پرداخت .در اين زمان
پروندههايي كه بيشتر سياسي و ضدحكومت و حتي جنجالي بود را
ميپذيرفت و همين امر او را نزد افكار عمومي اســمي كرده بود .دفاع
او از سرپاس مختاري و پزشــك احمدي در دادگاه بهقدري مؤثر بود
كه ســرپاس مختاري محكوميت ناچيزي گرفت و پزشكاحمدي
تنها در 2فقــره قتل ســردار اســعد و فرخي يزدي محكوم شــد.
در عصر رضاشاهي ،كسروي نشريه پيمان (سند دوم) را منتشر ميكرد.
اين نشريه افكار گسترده او در زمينههاي مختلف تاريخي و فرهنگي
را بازتاب ميداد .در واقع او از تجربه زندگي شخصياش هم از دوران
روحانيت و هم از مســافرتهاي بيشماري كه به شهرهاي مختلف
ايران داشت و با فرهنگها و زبانها و گويشهاي مختلف آشنا شده
بود به ملغمهاي از افكار متعدد رسيد كه بهشدت با فرهنگ عمومي
جاري در ايران ضديت داشت .كسروي در اين سالها مخالف همهچيز
بود از مذهب تا شعر و ...او مخالفت خود را به شيوهاي بسيار راديكالي كه
برخالف عقل سليم و استداللي بود .ابراز ميكرد؛ دست به كتابسوزي
ميزد و براي همين مجامع و مجالســي را ترتيب ميداد .اين مسئله
البته در دوران آشفته بازار سياســي ايران بعد از شهريور20با شدت
بيشتري از سوي او و پيروانش انجام ميشد .براساس اسنادي كه براي
نخستينبار در همشهري منتشر ميشود ،زمينههاي فتواي قتلش به
جرم اهانت به اعتقادات مذهبي مردم از همين مجالس كتابسوزي
صورت گرفته است.
كســروي و پيروانش به بهانه آنچه خرافهپرســتي و مخالفت با شعر
و شــاعري ميناميدند كتابهاي ديوان حافظ ،گلســتان و بوستان
سعدي ،ديوان شــعر خيام و ...را به آتش ميكشيدند .اعالم مخالفت

آنها با كتابهاي مذهبي نيز براساس اسناد ،موجب اعتراض شديد
مردم شده بود بهصورتي كه براساس گزارش مأموران شهرباني شايع
شــده بود كه آنها كتابهاي ادعيه و قرآن را نيز به آتش ميكشند.
ســرتيپ ضرابي ،رئيس وقت شــهرباني در گزارشهــاي متعدد از
اجتماع اعتراضي مردم در مخالفت با اعمال كســروي سخن گفته
اســت .همچنين ســرتيپ اعتماد مقدم ،فرمانــدار نظامي تهران
در گزارشــي به اطالع وزارت كشــور رسانده اســت كه «در تاريخ
1324/9/29شــرح مفصلي بهامضاي 300نفرگردآوري شده داير
بهشكايت از عمليات خالف مذهبي و قرآنســوزي آقاي كسروي؛
بهفرماندار نظامي تهــران واصل نماييد از هرگونــه اجتماع و عمل
خالف مقررات آقاي كســروي جلوگيري نمايند» .در اين نامه آمده
است كه رفتوآمد كاركنان خانه كسروي مانعي ندارد اما از هرگونه
عملياتي برضــدمقررات و آيين مذهبي جلوگيري شــود( .ســند
سوم) شكايتها از كســروي باال ميگيرد و پروندهاي در دادگستري
براي او تشكيل ميشــود .خودش 5روز قبل از مرگش در نامهاي به
وزارت كشور از اين مسئله انتقاد ميكند(سند چهارم) .نكته جالب
اينجاســت در هامش اين نامه فــردي به وزير كشــور توصيه كرده
كه بهتر اســت در نامه عنوان شــود كه دخالتي در اين مورد ندارد.
در نامه سرتيپ ضرابي كه در ارديبهشت 1324نوشته شده (سند اول
ابتداي گزارش) او از سيدي جوان و حدودا 20ساله سخن ميگويد
كه بهنظر ميرسد ســيدمجتبي نواب صفوي است كه به نزد رئيس
شــهرباني رفته و ميگويد كه تكليف خود را با بيديني و توهين به
مقدسات توسط كسروي ميداند .تاريخ اين سند تيرماه 1324است
اما در سندي به تاريخ 12ارديبهشت 1324مأموران كالنتري بخش
يك در گزارشي از يك نزاع همراه با تيراندازي خبر ميدهند .در متن
گزارش نام احمد كسروي ،وكيل دادگستري و مدير روزنامه پرچم و
ســيدمجتبي نوابصفوي و برخي ديگر از دو طرف بهعنوان طرفين
دعوا ذكر شده كه كســروي از ناحيه گردن و پشت مجروح شده و به
بيمارستان شهرباني اعزام شده اســت .در گزارش شهرباني آمده كه
احمد كســروي ذكر كرده وقتي از خيابان رد ميشده است ،مجتبي
نوابصفوي به سمت او 2تير شليك كرده است .مجتبي نوابصفوي در
دفاع از خود گفته با كسروي مشكل عقيدتي مذهبي داشته و او چندين
بار براي بحث با وي به روزنامه پرچم رفته اســت .در روز درگيري در
خيابان او را مشاهده كرده كه به وي تعدي و با تيزي عصايش حمله
كرده كه او مقابله به مثل نموده(سند پنجم) بهنظر ميرسد كه داستان
كسروي و گروه نوابصفوي كه بعدها به فدائيان اسالم شهرت يافتند
از ابتداي سال با كسروي آغاز شده و تا پايان سال يعني روز 20اسفند
كه او در دادگستري كشته شده ادامه داشته است .در تمام طول اين
يكسال كسروي و پيروانش دست از اعمال ضدمذهبي و ضدفرهنگي
خود نكشيدند .مخالفانش هم در منابرو بازار عليه كسروي اقدامكردند.
از ديماه 1324شهرباني خانه كسروي و رفتوآمد پيروان و كاركنان
روزنامه پرچــم و كاركنان چاپخانهاش را تحت كنترل داشــت .اين
موضوع براي مخالفان كسروي كه به خانه او نزديك ميشدند نيزصدق
میكرد .كسروي در نامهاي شديداللحن بارها به اين موضوع اعتراض
كرده و خواسته بود كه از وي رفع محدوديت شود( .سند ششم)
كسروي كه از ماجراي ترور اول جان به در برده بود در جلسه دادگاهي
كه براي اين مسئله در روز 20اسفند برگزار شد بار ديگر مورد حمله
قرار گرفت و اينبار كشته شد .قتل كسروي با موافقت كلي جامعه
همراه بود و برخي از علماي ديني ازجمله نمود .آيتاهلل سيدحسين
طباطبايي قمي دومين مرجع عاليرتبه از شهر نجف به نخستوزير
احمد قوام تلگرافي زد و خواستار آزادي سريع ضاربان شد .كسروي به
داليل تندروي در عقايد و كتابسوزي موافقان اندكي در شهرآشوب
اشغال ايران توسط متفقين داشت.

سیاستمدار

سند6

حميدرضا محمدي����������������������������
وقتي يكســال پيش از كودتاي
سوم اسفند ،ســردبير روزنامه
«حريت» شــد كه ارگان حزب
ُ
سوســيال دمكــرات عدالت
در باكو بود 26،ســال داشــت .
پس از آن يكســال ،يكســال
بعد ،بهمدت يكســال هم ،اداره
روزنامه «حقيقــت» كه متعلق به
اتحاديه عمومــي كارگران ايران
بود را برعهده داشت .سيدجعفر
پيشهوري حاال ديگر قلم بهدست
گرفتــه بــود و روزنامهنگاري
ميكرد؛ خصيصــهاي كه كمتر
شــايد دربارهاش نوشــته شده
است .او اما حدود 2دهه بعد از اين
تجربههاي جواني ،باز هم به سراغ
روزنامهنگاري رفت.
نخســتين شــماره «آژير» را،
بههمراه كريم كشاورز و فريدون
ابراهيمي ،اول خــرداد 1322در
تهران منتشر كرد و تا اول مرداد
2سال بعد ادامه يافت .او اما پس از
رد شدن اعتبارنامهاش در مجلس
چهاردهم ،روزنامه را به دوستانش
واگذاشت و خود به تبريز رفت.
در آنجــا ،بــا تاســيس فرقه
دمكرات آذربايجان14 ،شهريور
 ،1324نخســتين شماره روزنامه
«آذربايجان» را به طبع رســاند .
انتشاري كه تا بيستم آذر -1325
يعني درســت يكروز پيش از
سقوط فرقه  -تداوم داشت.
او كه با وجود عزيمــت به تبريز،
گاهي براي آژير هم مينوشــت،
مقالهاي 21آذر 1324نوشــت ،با
اين مقدمه كه «ما هميشه گفتهايم
و اكنون نيز صريح ًا ميگوييم :ما
بهطور جدي به ايــران و تماميت
ارضي آن عالقهمنديــم .اگر از
طرفي خدشهاي به آن وارد شود
شــايد جديتر و فداكارانهتر از
ســاكنان ايالتهاي ديگر ايران
اقدام خواهيم كــرد» ،اما خط و
نشان كشيد كه «چنانچه تهران راه
ارتجاع را انتخاب كند ،خداحافظ!
راه در پيش .بدون آذربايجان به راه
خود ادامه دهد .اين است آخرين
حرف ما .آذربايجان ترجيح ميدهد
بهجاي اينكه با بقيه ايران بهشكل
هندوستان اسير باشد ،براي خود
سرزمين ايرلند آزادي باشد .اگر
كار بديــن منوال پيــش رود ،ما
چارهاي نداريم جز اينكه تماما از
تهران جدا شده و دولتي مستقل
تشكيل دهيم».
ولي چون تهران نميتوانســت
بدون آذربايجان به راه خود ادامه
دهد ،دقيقا يكسال بعد ،آنرا به
مامميهن بازگرداند.

چهرهاول

سرگذشت
تراژیک یک ایده
رونمايي از فدائيان اسالم

سيدمحمدحسينمحمدي�����������������������������������������������������������������������������������
سال  1324بود که برای اولین بار نام ســید مجتبی نواب صفوی بر سر زبانها افتاد؛
روحانی جوان و جسوری که به همراه عدهای دیگر از دوستانش ،از تشکیالتی با عنوان
«فداییان اسالم» رونمایی کردند .رونمایی از این تشکیالت یک رونمایی معمولی نبود؛
احمد کسروی نویسنده ،مورخ و روشنفکر ایرانی ،قربانی این رونمایی شد .طرح نواب
صفوی برای مبارزه و یا حذف کسروی ،اقدامي نبود که یکساله و یا بهیکباره به ذهن
او رسیده باشــد ،او دراینباره حتی در زمان حضورش در نجف با علما مشورت کرده
بود .بزرگانی مثل آیتاهلل خویی و سید اسداهلل مدنی نیز ازنظر مالی به او کمک کرده
بودند تا به ایران برگردد و با آراي کسروی مبارزه کند.اولین اقدام نواب برگزاری مناظره

و سخنرانی علیه کســروی بود .در قدم بعدی ،او خود بهتنهایی با اسلحه اقدام به ترور
کسروی کرد که البته نافرجام ماند و درحرکت سوم بود که کسروی توسط یاران نواب
در جلسه دادگاه به قتل رسید .تا اینجای کار همچنان علما کموبیش ،و پیدا و پنهان از
فداییان اسالم دفاع میکردند .حتی طبق برخی از نقلها ،آیتاهلل حجت فتوای جواز
این ترورها را به فداییان اسالم داده بود . .پس از قتل کسروی و بازداشت نواب صفوی نیز
حاجآقا حسین قمی در تلگرافی خواستار آزادی او شده بود.
اوضاع ولی با استقرار و تثبیت مرجعیت آیتاهلل بروجردی شکل دیگری به خود گرفت.
سیاستهای آیتاهلل بروجردی ،سیاستهای متفاوتی بود که با روش فداییان اسالم
همخوانی نداشت .بعد از ترورهای متعددی که توسط فداییان اتفاق افتاد ،حوالی سال

1324
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چگونه تهران در زمان جنگ جهاني دوم اداره شد؟
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مطبوعاتخارجی

پيشروي نيروهاي شوروي تا 20مايلي تهران

روزنامه آمريكايي كريستين ساينسمانيتور در تاريخ 13مارس 22(1946اسفند
 )1324خبر اول خود را به پيشــروي نيروهاي شــوروي در ايران و نگراني عميق
آمريكا از اين مســئله اختصاص داد .نيويوركتايمز به نقل از منابع بريتانيايي در
ايران گزارش داد :نيروهاي نظامي شــوروي بــه 20مايلي(32کیلومتری) تهران
پايتخت ايران -نزديك شــدهاند و همچنين بخش ديگري از اين نيروها از شمالغربي ايران به سمت جنوب غرب اين كشور در امتداد مرزهاي اين كشور با تركيه و
عراق به حركت درآمدهاند .اين اقدام ارتش شوروي سبب نگراني دولت آمريكا شده و
جيمز اف بايرنز ،وزير امور خارجه آمريكا در يادداشــتي كه به مسكو ارسال كرده
خواستار توضيحات شوروي درباره پيشروي نيروهاي اين كشور در خاك ايران شده
است .وزير امورخارجه آمريكا كه هفته قبل نيز در يادداشتي به مسكو ،نگرانيهاي
خود را پيرامون حضور نيروهاي شوروي در تهران اعالم كرده بود ،در يادداشت جديد
خود از مقامات مسكو اين سؤال را مطرح كرده كه چرا و به چه دليل تحركات اخير
نيروهاي شوروي در خاك ايران انجام گرفته است .يكي از خبرنگاران آسوشيتدپرس
در شــهر كرج -در 20مايلي تهران14 -تانك «شرمن» متعلق به ارتش شوروي را
مشاهده كرده و همچنين در قزوين جنگندههاي ارتش شوروي را در حال پرواز به
سمت شمال غرب ايران ديده است .براساس گزارشهاي دريافتي از تهران ،نيروهاي
ارتش شوروي تا شهرهاي ميانه ،مراغه و مياندوآب در نزديكي جنوب درياچه اروميه
پيشروي كردهاند.
از سويي ديگر احمد قوام السلطنه ،نخستوزير ايران كه به تازگي بهمنظور گفتوگو
درباره حضور نيروهاي شوروي در خاك ايران به مسكو رفته بود ،اخيرا در كنفرانسي
مطبوعاتي اعالم كرده كه در زمينه خروج نيروهاي شوروي از ايران در مسكو توافقي
حاصل نشده است .خبرگزاري رويترز نيز در خبري از تهران به نقل از نخستوزير
قوام نوشته كه وي خبر تحرك نيروهاي شوروي در ايران را تأييد نكرده است .احمد
قوام نخستوزير گفته كه درباره ارسال يادداشتهاي اعتراض دولتهاي لندن و
واشتگتن به مسكو تنها چيزي كه ميتواند بگويد اين است كه آنها كامال منطبق با
قرارداد تهران(معاهدهاي كه پس از اجالس تهران3 ،قدرت جهاني بر سر آن توافق
كردند و در جريان آن استقالل و تماميت ارضي ايران به رسميت شناخته شد) و
قراردادهاي جاري عمل كردهاند.
قوام افزود كه خيلي از استقبال گرمي كه از وي در مسكو به عمل آمده خشنود شده
است .او در ادامه همچنين گفت :با مرزهاي طوالني كه كشورمان با اتحاد شوروي

مهدي مشير فاطمي مصطفي قلي رام

دارد بايد با اين كشور روابط حسنه داشته باشيم ،اما اين دليل نميشود كه از منافع
خود دفاع نكنيم .گزارشهاي اخير از حضور نيروهاي روسيه در خاك ايران ادعاي
حسين عال ،سفير ايران در آمريكا كه گفته بود نيروهاي ارتش شوروي با حمايت
لجستيك و تانكها و خودروهاي زرهي به خاك ايران سرازير شده و در مرز تركيه
تجمع كردهاند را تقويت ميكند.

دوچرخهسواران در زمين چمن

تولد يكي از دو ابرقدرت فوتبال ايران به همت نظاميان و دانشجويان

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

اعضاي تيم دوچرخهسواران 1324

اســتقالل ،يكي از دو ابرقدرت فوتبــال ايران ،محصول
عالقهمندي چند جوان به دوچرخهسواري است .در سال
1323چند جوان كه از قهرمانان دوچرخهسواري در ايران
بودند ،انجمني با نام «كلوب دوچرخهسواران» تاسيس
كردند كه خيلي زود دامنه فعاليتهايش را گسترش داد و
در رشتههاي ديگري مثل بسكتبال ،واليبال ،شنا و تنيس
روي ميز هم وارد مسابقات شد .بزرگترين اتفاق در اين
باشگاه كه بخشي از تاريخ ورزش ايران به شمار ميرود،
تشكيل تيم فوتبال در سال 1324بود .اين تيم از ادغام
دو باشگاه ديگر شــكل گرفت و از همان ابتدا ،به يكي از
قدرتهاي فوتبال ايران تبديل شد.
خيلي زود رقابت اين تيم كه رنگ آبي را براي خود انتخاب
كرده بود با تيمهايي مثل دارايي و شاهين به بزرگترين
رويداد فوتبال ايران تبديل شد .در ســال 1328پرويز
خســرواني يكي از بنيانگذاران كلوب دوچرخهسواران،
امتياز اين باشــگاه را در اختيار گرفت و نام آن را به تاج
تغيير داد .تاج در آن سالها يكي از فعالترين باشگاههاي
ورزشي كشــور بود و يكسوم ورزشــكاران رشتههاي
مختلف كاروان ايران در بازيهاي آســيايي دهلينو در

ورزش

ســال 1329عضو باشــگاه تاج بودند .در دهه ،30چند
باشگاه اقماري همچون افســر و ديهيم با هدف پرورش
استعدادهايفوتبالي براي تاج تشكيل شد و تاج ،در دهه
50زنجيرهاي از بيش از 300باشــگاه محلي در سراسر

كشور داشت .تاج ،ارتباط نزديكي به دربار داشت و خاندان
سلطنتي از هواداران باشگاه بودند .بعد از انقالب اسالمي،
باشگاه به نام استقالل تغيير نام داد و همچنان يكي از دو
قدرت اصلي فوتبال ايران است.

مترجم غرور و تعصب

آگهی
به انتخاب
عبدالرضا نعمتالهي
آبان

ارديبهشت

كساني هم بودند كه مايحتاج مردم را انبار ميكردند تا در بازار سياه به قيمت گزافي
كه طبقات پايين جامعه توان آن را نداشتند كه بخرند ،بفروشند .در ششم نوروز۱۳۲۱
كه ادارههاي دولتي كارشان را شروع كردند ،نمايندگان مجلس و وزيران دولت بر سر
كارشان آمدند تا براي رفع وضعيت نابسامان كشور چارهاي بينديشند .روزنامه اطالعات
كه بهدليل كمبود كاغذ دو صفحهاي شده بود ،در صفحه اول شماره  ۴۸۳۴كه در روز
دوشنبه  ۱۰فروردين  ۱۳۲۱منتشر شد خبري را در مورد تعطيلي عمومي نخستين
جمعه ارديبهشت منتشر كرد كه قرار بود كوپنهاي شش ماهه ارزاق عمومي را تقسيم
كنند .وضعيت آن قدر بد بود كه محتشمالسلطنه اسفندياري رئيس مجلس دستور
داد در باغ بهارستان سيبزميني و سبزي بكارند.
كار شهرداري براي تامين آرد سختتر و سختتر ميشد .در دوران سجادي مهماناني از
مرز شمالي وارد ايران شدند و بخشي از اين مهمانان يعني لهستانيهاي آواره به تهران
آمدند و در دروازه دوالب مستقر شدند؛ مهماناني كه بيماري تيفوس و تيفوييد را همراه
خودشان به تهران جنگزده آوردند .بيماريای كه بحراني بزرگ را در پايتختي كه
عاجز از تهيه لوازم بهداشتي و درمان براي بيمارانش بود ب ه وجود آورد و باعث استعفاي
سجادي از شهرداري تهران شد.
بعد از سيدمحمد سجادي ،مهديخان مشير فاطمي ملقب به عمادالسلطنه با پيشينه
قاجاري خود به شهرداري تهران رســيد .او جزو رجالي بود كه با وجود حضورش به
عنوان وزير معارف در كابينه سردار ســپه و نمايندگي مجلس مورد غضب شاه قرار
گرفت و در فروردين  ۱۳۱۸به زندان قصر افتاد .گفته ميشود كه او در رشت كارخانه
توليد تيغ داشت و يكي از اين تيغها باعث زخمي شدن صورت شاه شده و همين باعث
غضبش شده بود .در جريان عروسي وليعهد با فوزيه با پادرمياني قائممقام رفيعالملك
همراه جمع ديگري از زندانيها آزاد شــد .او هم 7ماه بيشتر نتوانست بار تهران را به
دوش بكشد .حضور او در شهرداري همزمان با اعالم رسمي شيوع گسترش تيفوس و
تيفوييد در تهران و سراسر كشور شد .شهرداري از تامين ددت و مواد شوينده عاجز بود
و حتي گورستانها نميتوانستند كفن و دفن مردگان را انجام دهند و آنها را در گورهاي
دستهجمعي دفن ميكردند .تهران تبديل به شهر مردگان و بيماران شده بود .در زمان
شهرداري او  ،سران  3كشور متفق به تهران آمدند و در سفارت شوروي نقشه پيروزي
در جنگ را كشيدند و در پايان اين كنفرانس بود كه شهرداري پايتخت نام  3خيابان
شهر را به اسم روزولت ،استالين و چرچيل نامگذاري كرد .اما مشكالت تهران كم نبود
و در نهايت مشير فاطمي هم نتوانست در اين شهر دوام بياورد و جايش را به چهرهاي
داد كه در سالهاي بعدي بيشتر نامش شنيده شد« :عباسقليخان گلشاييان»؛ وزير
دارايي دولت منصور كه در سال  ۱۳۱۹زماني كه بحران آرد تازه شروع شده بود .منابع
نوشتهاند رضاشاه او را همراه معاونش الهيار صالح احضار كرد و اولتيماتوم داد كه اگر
تا فردا در دكانها آرد كافي نباشد من ميدانم و شما .آن دو در عرض يك شب دارايي
 200تن گندم سيلوي تهران را با كمك از شهرستانها 2برابر كردند و جانشان را نجات
دادند .اما در مقام شهردار او پنج ماه بيشتر نتوانست دوام بياورد و او هم از شهرداري
رفت .بعد از جنگ در جريان تمديد قرارداد دارسي بود كه نام گلشاييان بهعنوان وزير
دارايي در كنار سر نويل گس مديرعامل شركت نفت انگليس و ايران آمد؛ قراردادي كه
در نهايت زمينه ملي شدن نفت را فراهم كرد.
اما جانشين گلشاييان غالمحسين ابتهاج برخالف شهرداران قبلي توانست ۱۶ماه بر
كرسي شهرداريتهران تكيه بزند و طوالنيترين دوران حضور يك شهردار در زمان
جنگ را به نام خود كند .او افسانه نفرين شدن صندلي شهرداري پايتخت را كمرنگ
كرد ،اما باز هم نتوانست كاري بكند .ابتهاج فرزند ابراهيم ابتهاجالملك متولد رشت
بود .او براي تحصيل به فرنگ رفت و در پرونده خود  3بار تجربه شهرداري تهران را دارد.
او در مرداد  ۱۳۲۳بهعنوان شهردار تهران انتخاب شد و تا آذر  ۱۳۲۴زماني كه جنگ
تقريبا به پايان خود رسيده بود در مقام شهردار ماند .دوران ابتهاج هم مشكالت كمبود و
تامين منابع اوليه وجود داشت .او البته تصميم گرفت در همان بحبوحه مشكالت تهران
آسمانخراشي سیزده طبقه را در محل كافه شهرداري بسازد .اما در تامين منابع مردم
باز ماند و در نهايت توسط دولت بركنار شد و جاي خود را به دكتر محمود نريمان از
اعضاي حزب ايران و دوستان دكتر مصدق داد .البته ابتهاج در سالهاي  ۱۳۲۹و ۱۳۳۱
بار ديگر ب ه عنوان شهردار تهران انتخاب شد .او يكي از شهرداراني است كه در سالهاي
بعد بهخاطر پروندههايي كه داشت پايش به دادگاه رسيد و اگرچه تبرئه شد ولي برخي
او را مقصر برخي مشكالت پايتخت ميدانستند .دكتر نريمان آخرين شهردار تهران
در زمان جنگ بود كه تنها 4ماه توانست بماند .او كه تحصيلكرده رشته تجارت بود به
جاي شهرداري ويرانهاي تحويل گرفت كه كاري نميشد در آن انجام داد .جنگ به پايان
رسيده و متفقين از شهررفتند و تهران كمي به آرامش رسيد؛ آرامشی که پروژههاي
نيمه تمام را پايان دهد .براي همين هم نريمان جايش را به مهدي مشايخي داد و پرونده
شهرداران تهران در دوره جنگ تمام شد.

سالهاي گرسنگي و قحطي
مغزهاي گرسنه و چشمهاي بيفروغ

جمال رهنمايي������������������������������������������������������
چند ســال پس از پايان جنگ ،ايرانيان خســته و
دســت خالي از غنائم جنگ با سرزميني پرآشوب و
همچنان درگير گرســنگي و بيماري روبهرو بودند.
سالهاي 1298تا  1324سرشار از خاطرات قحطي،
بيماري و خشكســالي در ذهن ايرانيان است .منابع
تاريخي رويدادهاي شگفتآوري از فقدان غذا ،شيوع
بيماري و مرگ بيان ميكنند و عكسهاي بجا مانده
از ساكنان اين سرزمين در آن دوران بهراستي مو بر
تن آدمي راست ميكند.
«گرسنگي» به احساس نياز ارگانيسم انسان به غذا
گفته ميشــود .اگر اين نياز ارگانيســم با غذا پاسخ
دريافت نكند ،واكنشهاي جسماني و سپس رواني
در انسان پديدار ميشود و آدمي به سوي زوال و مرگ
پيش ميرود.
آبراهام مزلو ،بنيانگذار روانشناسي اگزيستانسيال،
بيشتر شهرت خود را با ترسيم «هرم سلسله مراتب
نيازهاي انساني» بهدست آورده است .ابتداييترين
نيازهاي انساني در طبقه اول اين هرم پنج طبقهاي
شــامل نيازهاي زيستي ارگانيســم انسان است .او

اعتقاد دارد بدون تامين ايــن نيازها نميتوان وارد
طبقات باالتر نيازهاي انسان شد و اغلب انسانها اگر
نيازهاي زيستيشان برطرف نشود ،نيازمنديهاي
طبقات باالتر هرم را طلب نخواهند كرد.
دغدغه بخش بزرگي از جمعيت ايران در آن سالها
تامين غذا براي زنده ماندن بــود .اين نگراني دائم و
شرايط سخت و گاهي ناممكن براي بهدست آوردن
غذا باعث توجه مغز به جستوجوي بيشتر براي غذا
و تبديل شــدن به اولويت اول ذهن ميشود .حتي
وقتي شرايط عمومي كشور رفتهرفته بهبود يافت و
چند دهه بعد فراواني بيمانند تاريخ ايران با افزايش
قيمت نفت رخ داد ،هنوز در خاطره جمعي ايرانيان،
حتي افراد متمول و بينيــاز از دغدغه غذا ،قحطي
حضور داشت.
به لحاظ تناسب وزني ،مغز انســان پرمصرفترين
بخش بدن ماست .مغز هنگام فعاليتهاي شناختي
و فكر كردن بــه تنهايي حــدود 25درصد كالري
مصرفي ما را بهخود اختصاص ميدهد درحاليكه
فقط حدود 5درصد وزن بــدن را بهخود اختصاص
داده است.
به همين روي هنگام گرســنگي مغز شناختي كه

یک چوپان در سالهای دهه 1340

ادبيات فارسي دكتري گرفت .موضوع رساله دكتري وي
«ادبيات غنايي» بود كه با درجه عالي به تصويب رسيد
و سپس براي ادامه تحصيل در رشته تعليم و تربيت به
دانشگاههاي كانادا و آمريكا رفت .شمسالملوك طبع
شعر داشت و با اينكه ديواني از او منتشر نشده ،اما 5هزار
بيت شعر سروده بود .او در مطلب در اطراف شركت زنان در امر انتخابات به تحليل عقايد
مخالفان و موافقان اعطاي حق رأي به زنان ميپردازد و معتقد است كه داليل مخالفت و
موافقت هر دو گروه بايد با استداللهاي متقن و منطقي محك بخورد .مصاحب از نخستين
سناتورهاي زن مجلس سنا بود كه دوران كارياش در اين مجلس  17سال به درازا كشيد.
از مصاحب ترجمههايي ازجمله رمان معروف «غرور و تعصب» بهجا مانده اســت .او كه
متولد  1292بود ،در سال  1376درگذشت.

غالمحسين ابتهاج علي اصفر فروزان عباسقلي گلشائيان سيد محمود نريمان سيد محمد سجادي

علي اصغر فروزان ،مصطفي قلي رام ،محمد سجادي ،سيدمهدي عمادالسلطنه (مشير
فاطمي) ،فضلاهلل بهرامي ،عباسقلي گلشایيان ،غالمحسين ابتهاج ،محمود نريمان،
مهدي مشايخي؛ اين  ۹نفر نامشــان در تاريخ كمتر نوشته شده شهرداري تهران ،به
عنوان شهردار تهران آمده اســت؛  ۹مردي كه تنها در فاصله چهار سالي كه ايران و
تهران در اشــغال متفقين بود ،براي حضور در اتاق شهردار تهران انتخاب شدند ،اما
نتوانستند مشكالت بيشمار پايتخت جنگزده بدون جنگ را حل و صندليشان را
ناكام ترك گفتند؛ شهرداراني كه زورشان به كمبود مواد غذايي اولیه و ناامني در شهر
زير چكمههاي سربازان متفق نرسيد و به صندلي شهرداري نرسيده ترجيح دادند آن
را ترك كنند تا در نظر عامه مردم صندلي شهرداري نفرينشده باشد.
در آستانه هشتادمين سالگرد اشغال ايران توسط متفقين يك سؤال كمتر مطرح شده
اين است كه شهري مانند تهران كه در آستانه اشــغال ايران در حال رفتن به سمت
صنعتي شدن و گسترش بود ،در آ ن سالها چه وضعيتي داشت؟
شــهرداري تهران بعد از آنكه كريمآقا بوذرجمهري بهخاطر بيماري از مقام خود
كنارهگيري كرد و آن را به سرهنگ فضلاهلل بهرامي سپرد ،دچار وضعيتي نامتعادل
شد .بخشي از آن شايد براي حضور یازده ساله شهرداري با روحيه نظامي و كامال
همسو با پهلوي بود .اما بخش مهمي از مشكل براي اين بود كه شهرداران بعدي با
شهري روبهرو میشدند كه پوست انداخته بود و بيشمار پروژه شهري نيمهتمام
داشــت .كريمآقا بوذرجمهري بلد بود چطــور بودجه پروژههــا را تامين كند اما
جانشينان او بهخاطر نداشتن چنين تواناييای و همينطور مشكالتي كه برايشان
پيش آمد دولتهايي مســتعجل بودنــد .در فاصله  ۱۳۱۲از اســتعفاي كريمآقا
بوذرجمهري تا شهريور  ۵ ،20نفر بر صندلي شهرداري تهران نشستند كه هر كدام
با مشكالت زيادي روبهرو ميشدند .شايد بدترين شرايط را سرتيپ قلي هوشمند
داشت كه دعوا و اختالفش با رئيس شهرباني وقت يعني سرپاس مختاري باعث عزل
و در نهايت مرگش شد .بهنظر ميآمد با تكيه قاسمخان صوراسرافيل بر صندلي
شهرداري پايتخت وضعيت كمي آرام شــود .اما در نهايت او نيز در اواخر شهريور
 ۱۳۱۹به عنوان فرماندار اصفهان جايــش را به علياصغرخان فروزان داد .فروزان
آخرين شهرداري بود كه به حكم رضاشاه در تهران كار خودش را آغاز كرد .در زمان
او طرح تكميل بناهاي مربوط به راهآهن از جمله بخش اداري و هتل آن آماده شد.
همچنين در زمان فروزان بود كه پيمانكار ســاخت بيمارستان  ۵۰۰تختخوابي
تهران معلوم شد و قرار بود ساخت آن آغاز شود كه نيروهاي متفق در شهريور 20
از زمين و آسمان به تهران وارد شدند و شهر اشغال شد .فروزان در مهرماه۱۳۲۰
يكماه بعد از اشغال ايران در نامهاي به مجلس ضمن گله از حاكميت اعالم كرد كه
تمام بودجه شهرداري در اين سالها هزينه نگهداري كاخها ميشده و در نيمه سال
ديناري در صندوق شهرداري نيست كه او حقوق كارمندانش را بدهد .اما مجلس
بودجهاي به شهرداري نداد و فروزان ترجيح داد استعفا کند و جايش را به مصطفي
قليخان رام يا انتخابالملك داد .فروزان در ســالهاي بعد از جنگ و در دوران
نخستوزيري دكتر محمد مصدق بهعنوان كفيل وزارت دارايي انتخاب شد؛ سمتي
كه در دولتي كه حسين عال در سال  ۱۳۳۴تشكيل داد ،نيز باز به او سپرده شد.
مصطفي قليخان نخستين شهرداري است كه حكمش را محمدرضاشاه پهلوي امضا
كرد .او در كابينه متيندفتري و علي منصور و فروغي رئيسكل اداره فالحت بود و از
آن جا به شهرداري آمد .در زمان او وضعيت اقالم ضروري آن قدر بد بود كه شهرداري
از پس آن بر نميآمد .در روزي كه رام به شهرداري رسيد گزارشها از سيلوي تهران
نشــان ميداد كه پايتخت تنها براي 3ماه آرد دارد .او به زحمت توانست ۴۰كاميون
آرد تهيه كند و در خيابانهاي شهر به گردش در آورد تا مردم از نگراني در بيايند .اما
با اين همه نتوانست بيشتر از ي 
ك ماه در سمت شــهردار پايتخت بماند و در آبانماه
جايش را به محمد سجادي سپرد كه پيش از اين كفيل وزارت راه و سپس وزير راه در
دولت فروغي بود.
دكتر سيدمحمد سجادي فرزند آيتاهلل حاج ميرزا يحيي و متولد  ۱۲۷۸تهران بود.
او در دبيرستان دارالفنون فارغالتحصيل و در دانشكده حقوق دانشگاه تهران درس
خواند و براي تكميل تحصيالت به مدرسه حقوق پاريس رفت و با دكتري حقوق به
ايران آمد و به وزارت راه رفت .در زمان وزارت او بود كه راهآهن سراسري رسما افتتاح
شد .سجادي در پانزده ماهي كه شهردار تهران بود ،مانند رام با مشكل تامين مايحتاج
عمومي روبهرو بود .همه فعاليتهاي عمراني در تهران در خالل شهرداري او تعطيل
شده و تنها هم و غم شهرداري تامين منابع اوليه مردم بود.آرد به اندازه كافي حتي در
نانواييهاي پايتخت پيدا نميشد .همان آرد هم مرغوب نبود و باعث بيماري ميشد .اما
براي همين نان سياه بدكيفيت هم دم در نانواييها كتككاري و دعوا بود و خبر از ضرب
و شتم و حتي كشته شدن چند نفر در ستون حوادث روزنامهها منتشر ميشد .كمبود
مواد غذايي و سوخت در زمستان سرد سال ۱۳۲۰جان خيليها راگرفت .در اين ميان

روانكاویمعاصر

زني كه به مجلس سنا راه يافت

ستایش یگانه �����������������������������������������������������������������������������������������������������
«عدهاي به اين دليــل كه تنها وظيفه زن خانهداري و پرورش فرزند اســت مخالف اين
امرند .عده ديگر بدون اينكه اين مطلب را هم درنظر داشــته باشــند اصوال دخالت در
كارهاي اجتماعي و سياسي را مناسب با ساختمان روحي و جسمي زن نميدانند و لذا
او را غيرقادر به انجام اين امور ميپندارند .دسته سومي موضوع سواد را نيز در اين مسئله
دخالت ميدهند و چون تعداد زنان بيسواد در كشور ما از مردان بيسواد زيادتر است به اين
دليل دخالت زنان را در كار انتخابات غيرجايز ميشمارند»؛ اينها رشحات قلم خانم دكتر
شمسالملوك مصاحب ،دكتري ادبيات ،در شمارههاي  11و  12مجله «آينده» به تاريخ
شهريور و مهر  ،1324در مطلبي با عنوان «در اطراف شركت زنان در امر انتخابات» است.
شمسالملوك مصاحب ،خواهر غالمحسين مصاحب (دانشنامهنويس) و اشرفالملوك
مصاحب (پزشك) ،از نخستين زناني بود كه به دانشگاه رفت و در سال  ۱۳۲۲در رشته

دی
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چهره سرد صلح
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ورزش

 1329آیتاهلل بروجردی در مخالفت با برخی از فعالیتهای فداییان سخنرانی کرد؛ به
دنبال این سخنرانی زدوخوردی میان طرفداران آیتاهلل بروجردی و نواب در مدرسه
فیضیه شکل گرفت و رابطه میان فداییان و آیتاهلل بروجردی به تاریکترین نقطههای
خودش نزدیک شد .بعد از دســتگیری نواب صفوی در سال  ،1334امام خمینی(ره)
در دیدار با آیتاهلل بروجردی تقاضای مداخله کرد .آیتاهلل بروجردی ولی تمایلی برای
ورود نشان نداد .این نقطه را یکی از نقاط مورد اختالف میان امام خمینی(ره) و آیتاهلل
بروجردی میدانند .پرونده فداییان اسالم ســرانجام با شهادت نواب و نامه دیرهنگام
آیتاهلل بروجردی برای آزادی او برای همیشــه بسته شــد .تفکر فداییان اسالم ولی
هیچوقت خاموش نشد و در سالهاي بعد در قامتی جدید خودش را نمایان کرد.

وظيفه آن تفكر و تصميمگيري است بهمعناي واقعي
كلمه كار نميكند و بخش غريــزي مغز به كارهاي
اتوماتيك ارگانيزم رسيدگي ميكند.
گرســنگي بهمعناي محدوديت در تامين نيازهاي
اساسي انسان ،ما را از وجه انساني خود دور و به وجه
غريزيمان نزديكتر ميكند.

محمد مقدسی ��������������������������������������������������������������������������������������������

داستان

سال  ،۱۳۲۴آغاز كار دو صداي تازه در ادبيات داستاني ايران بود؛ دو نويسندهاي
كه در ابتداي راهشان از هدايت تأثير پذيرفته بودند ،ولي خيلي زود راه ادبيشان را
از او جدا كردند و آسمانهاي تازهاي براي داستاننويسي ايران گشودند .در شماره
نوروز اين سال مجله «سخن» ،داستان «زيارت» را از جواني بيستودوساله به نام
جالل آلاحمد چاپ كرد .آلاحمد ،در همين سال با چاپ كتاب «ديد و بازديد»
وارد عرصه داستاننويسي ايران شــد .زبان آلاحمد ،كوبنده و نيشدار بود .اگر
هدايت نماينده اشراف و روشنفكران در 2دهه قرن جديد محسوب ميشد ،جالل

سال صداهاي نو

ل آلاحمد و صادق چوبك صداهاي تازه
جال 
داستاننويسي ايران بودند

آلاحمد باســابقه خانوادگي مذهبياش ،نمونهاي از ورود مذهبيون به جهان
روشنفكري آن روز ايران بود .او كه در كنار فعاليت ادبياش ،راه سياست را هم
در پيش گرفت ه بود2 ،سال قبلتر به عضويت حزب توده درآمده و تا جدايي از آن
حزب ،حيات ادبياش تمام و كمال تحتتأثير اين نگاه سياسياش قرار داشت.
صداي ديگر متعلق به جواني بود كه با هزينه شخصي هزار جلد از مجموعه داستان
كوتاهش بهنام «خيمهشببازي» را منتشــر كرد .صادق چوبك كه پيش از آن
بيشتر نوشتههايش در مجالت ادبي همچون سخن چاپ شده بود ،دوستي بسيار
نزديكي با هدايت داشت .جهان داستان 
ي او منحصربهفرد و يكه بود .داستانهايش
صداي مطرودان و بدنامهاي روزگار بودند .محل اتفاق افتادن قصههايش غريب

و زبان داستانهايش بيطرفانه و بيترحم بود .از سوي ديگر چاپ اين مجموعه
داستان ،نقطه اوج و قوتي براي تثبيت نوع ادبي داستان كوتاه در صحنه ادبيات
داستاني ايران بهحساب ميآمد.
چاپ آثار اين دو نويسنده ،نشاندهنده پايان يك نسل و دوران و آغاز صداهاي
تازه در ادبيات داستاني ايران است .در اين ســال ،محمد مسعود ،روزنامهنگار
جنجالي آن سالها ،رمان «بهار عمر» را كه جلد دوم رمان پيشين او « گلهايي
كه در جهنم ميرويد» بود ،چاپ كرد .اين رمان به سبك نامهنگاري نوشته شده
و در واقع زندگينامه خودنوشت مسعود بود كه با ترور زودهنگام او ،هرگز ادامهاي
برآن نوشته نشد.

 2و3
صفحـــــــههاي

عكس يادگاري صادق هدايت و صادق چوبك

سبزه ميدان تهران

گزارشويژه

نمايشگاه هنرهاي زيبا ؛ سرآغازتحول

يك سال ،يك خبر اغتشاشدربازار،استراحتدرمجلس

 ،۱۳۲۴سال قدرتنمايي هنرهاي تجسمي بود

نمای ورودی نمایشگاه  -آرشیو کامران نجفزاده

محسن مقدم و علی کریمی در حال نصب تابلوها  -آرشیو مجله تندیس

مردم از نمايندگان مجلس عصباني هستند

احسان بهرام غفاري ���������������������������������������������������������������������
ســالهاي جنگجهاني در كشور ،سالهاي ســياهي بود كه گراني و نبود
نان و مايحتاج روزانه ،زندگي را بر مردمان آن زمان بســيار سخت ميكرد.
در سال 1324گراني به اوج خود رسيده بود و حتي مطبوعات هم نقدهاي
تندي را بر دولت و نمايندگان مجلس وارد ميكردند و برگزارنشدن جلسات
مجلس ،اوضاع سياسي از همگسيخته و بسياري موارد ديگر را مسبب گرانيها
يدانستند .در اين بين محتكران و دالالن مواد غذايي آنطور كه ميخواستند،
م
جوالن ميدادند و هر روز بر شكايات مردم در گوشه و كنار كشور افزوده ميشد.

حوادث

يدانستند كه باعث هرجومرج شده و
مردم نداشتن دولت را مقصر اين جريان م 
دست دالالن و محتكران را براي هرگونه فشاري بر مردم و افزايش روزانه قيمت
كاالهاي مورد نياز مردم ،باز گذاشته بود .نه كسي از سوي دولت نظارتي ميكرد
و نه كسي مايل به انجام كاري براي كشور بود .سفتهبازان نيز اين وسط از عوامل
گراني بيسابقه بودند كه بازار مايحتاج روزانه مردم را در دست گرفته بودند و
با امنيت خاطر از اينكه كسي كاري به كارشان ندارد ،قيمتها را براي خود باال
ميبردند و جيب خود را پر ميكردند .نمايندگان مجلس هم هر روز بهدنبال
منافع سياسي خود ،جريان و غائلهاي داشتند كه همين موجب نارضايتي،
خشم و سرخوردگي مردم آن روزگار شده بود.

شور و شر موج

زلزلهاي ۸/۱ريشتري در عمق دريا ،سونامي عظيمي در سواحل مكران ايجاد كرد

حسنا مرادي �������������������������������������������������������������������������������
حدود ساعت يك نيمهشب هشتم آذرماه  ،۱۳۲۴بلوچستان در خواب
بود كه زمين لرزيد؛ قسمت شرقي گسل مكران در درياي عمان ،لغزيده
بود .زمينلرزهاي با شدت حدود  ۸/۱ريشتر رخ داد كه بيشتر مردم در
سواحل بلوچســتان ايران و هند ( 2سال بعد ،بلوچستان هند تبديل به
بلوچستان پاكستان شد) آن را احســاس كردند .وقت سحر بود كه دريا
عقب رفت و بعد دوباره به سرعت باال آمد .در مناطق مختلف ،مرداني كه
براي نماز صبح به مسجد رفته بودند ،ديدند كه آب وارد مسجد ميشود و به
سرعت همه جا را ميگيرد .آب وارد خانهها شد و خيلي از خانههاي نزديك
ساحل زير آب رفتند .مردم تا جايي كه ميتوانستند به بلنديهاي اطراف
روستاهايشان پناه بردند .تا صبح 3موج بزرگ به ساحل آمد و همهچيز
را در هم كوبيد .ارتفاع موجها در پسابندر تا 10متر هم ميرسيد .دريا در

اقتصاد

يك سال و 5دولت

چابهار چندصدمتر جلوتر آمده بود و خانهها را غرق كرد .بريس كامال زير
آب رفته بود .در كنارك و بندر پزم و چابهار ،بسياري از يكدارهايي (قايق
چوبي سنتي منطقه درياي عمان) كه در لنگرگاهها بودند ،به هم برخورد
كردند و غرق شدند .در پسابندر بعضي يكدارها بيشتر از  ۲۰۰متر وارد
خشكي شده و با عقبنشيني دريا ،آنجا گير افتاده بودند.
اين زلزله و سونامي بعدش ،چند جزيره و گلفشان در ساحل مكران
ايجاد كرد .كابلهاي ارتباطي كراچي -مســقط و كابلهاي تلگراف
بمبئي-لندن كه از زير دريا عبور ميكردند هم ،در اثر زلزله پاره شدند.
سونامي مكران ،جان حدود ۴هزار نفر را گرفت ،آن هم درحاليكه در
آن زمان ساكنان سواحل درياي عمان پرتعداد نبودند و در خيلي جاها
هم تعداد كشتهها ثبت نشد؛ خيليها را موجهاي دريا با خود بردند و
ديگر هرگز پيدا نشدند.

سند

پیامی از لندن

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

وقتي نيروهاي فاتح متفقين در بهار1324شمســي به برلين
رسيدند جنگ جهاني دوم با تســليم آلمان به متفقين غربي
و اتحاد جماهير شــوروي به پايان رسيد .ابراهيم حكيمي در
نامهاي به چرچيل نخستوزير وقت انگليس پيروزي انگليس
در جنگ جهاني دوم را تبريك گفت .چرچيل در پاسخ به نامه
ابراهيم حكيمي از تشكر او قدرداني كرد و از اينكه وي پيروزي
متفقين در برابر ژاپن را نيز درخواســت كرده بود خوشحال
بود .چرچيل در نامه خود به حكيمي همچنين از نقش او در
برقراري آزادي و عدالت و نقش ايران در جنگ جهاني دوم ابراز
خرسندي كرد.

نخ ريسي -اصفهان

جيرهبندي قماش ،لغو و واردات قماش نخي و خريد و
فروش آن آزاد اعالم شد

خرسنديچرچيل
از نقش ايران در جنگ جهاني دوم

سال 1324درحالي آغاز شد كه كشــور همچنان درگير تبعات جنگ
جهاني دوم بود و روسها قصد ترك خاك ايران را ،آنهم با دست خالي،
نداشتند؛ چشمطمع شوروي به امتياز نفتشمال بود كه براي به چنگ
آوردن آن ،از اهرم خودمختاري آذربايجان استفاده ميكرد .در اين ميان
اوضاع اقتصادي كشور در وخيمترين شرايط قرار داشت و مردم در تأمين
كاالهاي اساسي خود با مشكالت بسياري روبهرو بودند .در چنين شرايطي
هيأت وزيران در روز هشــتم فروردين اساسنامه شورايعالي اقتصاد را
بهتصويب رساند .اين شورا قرار بود قسمتي از وظايف رئيسكل دارايي را
انجام دهد .ابوالقاسم فروهر ،الهيار صالح ،دكترسجادي ،گلشائيان و اميني
از اعضاي هيأتمديره شورا بودند.
اوضاع ناپايدارسياسي كشور و بهدنبال آن سقوط دولت مرتضيقلي
بيات (سهامالسلطان) در آخرين روزهاي فروردين ،گرههاي اقتصادي
را كورتر ميكرد .بهار و تابستان آبســتن حوادث بسياري بودند؛ از
يكسو در عرصه تحوالت جهاني اعدام موسوليني و خودكشي هيتلر
به فاصله 2روز از يكديگر در ارديبهشــتماه ،راه را براي اعالم پايان
جنگ جهاني از سوي هاري ترومن ،رئيسجمهور آمريكا هموار كرد
و از سوي ديگر در داخل كشور نخستوزيري ابراهيم حكيمي ديري
نپاييد و دولت وي پس از 31روز (از12ارديبهشت تا 13خرداد) سقوط
كرد .دوران چندماهه نخستوزيري محسن صدر (صدراالشراف) هم
با كشمكشهاي دولت و مجلس سپري شد و دولت صدر كه در ميان
اقليت مجلس مخالفان بسياري داشت ،درگير غائله آذربايجان شد
و كاري ازپيش نبرد و در نهايت در آبانماه ســقوط كرد تا حكيمي
دوباره زمام امور دولت را بهدســت بگيرد .لغــو جيرهبندي قماش و
تصويب واردات قماش نخي و آزادي خريد و فروش آن ،از نخستين
تصميمهاي اقتصادي دولت حكيمي بود.
در زمستان1324روزهاي پرالتهابي براي كشور رقم خورد؛ صدور فرمان
نخستوزيري براي احمد قوام در7بهمن و آغاز كارزار او براي تخليه كشور
از قواي شوروي هم ه اخبار را تحتالشعاع قرار داده بود.

کارت دعوت مراسم اهدای نشان هنر

ايران ،سالهاي اشغال توســط متفقين را از
ســر گذرانده و جنگ دوم جهانــي نيز پايان
گرفته بود .ميانههاي دهه  ۱۳۲۰بود و جامعه
سياســتزد ه در پي فراهمكردن فضايي آرام
و به دور از خشــونت بــود .در آغــاز اين دهه
انجمنهاي فرهنگي بســياري شكل گرفت.
«انجمن روابط فرهنگي ايران و شــوروي» در
سال  ۱۳۲۱ايجاد شد و در مدت زمان كوتاهي
در شهرهاي بزرگ ايران گسترش يافت .يكي
از مهمترين اتفاقهاي رخ داده بين فعاليتهاي
اين انجمــن ،برگزاري «نمايشــگاه هنرهاي
زيبا  »۱۳۲۴با همكاري اداره هنرهاي زيباي
ايران بود .هنرمنــدان گوناگوني از عرصههاي
مجسمهسازي ،نقاشــي و هنرهاي سنتي در
 ۱۵بهمنمــاه ۱۳۲۴گرد هم آمــده بودند.
محمدحســن حامدي در مقاله «نمايشــگاه
هنرهاي زيبا  ،۱۳۲۴طليع ه هنرهاي تجسمي
ايران معاصر» در نخستين شــماره از نشريه
«طبل» مينويسد« :اين نمايشگاه را ،فارغ از
اينكه در پشت پرده از نيت سياسي برخوردار
بود يا نبود ،ميبايســت پروژهاي در مســير
نوسازي و مدرنسازي فرهنگ و هنر ايران تلقي
كرد؛ چراكه عمال آغازي شد برسلسله اتفاقات
فرهنگي و هنري كه چشمانداز آتي را ترسيم
كرد .اول آنكه استقبال عموم مردم  -كه براي
نخستين بار چنين اتفاقي را تجربه ميكردند  -از

معماری

اين نمايشگاه بينظير بود؛ بهگونهاي كه شايد
هنوز معادلي براي آن نداشته باشيم .اين نكته
عمال نشانهاي از تشنگي جامعه به اين مقوالت
بود .دوم ارجنهادن دولت به مقوله مغفولمانده
هنر و اعتباربخشــي به هنرمنــدان بود كه از
يك طرف خوشايندي هنرمندان را به همراه
داشت و از طرف ديگر توجه بيشتر دولتمردان
را به مقوله هنر و هنرمندان و درك ارزشهاي
راهبردي آن گوشــزد مينمــود  -خصوصا
هنرمندان زن كه در اين ايام حضورشــان در
بطن اتفاقات اجتماعي به نوعــي تفاخرآميز
بود – و همين نكته بود كه به سرعت دولت را
مترصد قدرداني از هنر كرد تا جوايز و امكانات
تشويقي نظير «نشــان هنر» را در دستور كار
خود قرار دهد .از حضور روشنفكران و پوشش
مطبوعاتي و ســخنرانيهاي مرتبط نيز نبايد
چشمپوشــي كرد؛ چراكه مســتندات آن ،به
روشني،همبستگيجريانروشنفكريبامسائل
فرهنگي را پيشرو ميگذارد .در واقع نقدها و
گزارشهايي كه توسط انديشمندان آن ايام -
نظير دكتر فاطمه ســياح ،كه نخستين بانوي
استاد دانشــگاه و مدرس عالي رتبه نقد ادبي
در دانشگاه تهران بود و از بنيانگذاران انجمن
روابط فرهنگي ايران و شوروي بهشمار ميآمد
و هنرمند روسي مقيم ايران ،ر .ر .ماكاروف  -به
نگارش درآمد را ميبايست نخستين تالشها

براي نگارش نقــد هنري با دانــش مدرن در
حيطه هنرهاي تجسمي به شــيوهاي مدرن
قلمداد کرد».
در بين شــركتكنندگان در اين نمايشگاه
نامهاي پرآوازهاي ديده ميشود؛ از محسن
مقدموهوشنگسيحونتااسماعيلآشتياني
و حسين بهزاد .يكي از افرادي كه در باب اين
رويداد لب به سخن گشود و سخنراني كرد،
حسنعلي خان وزيري بود .او اشاره ميكند:
«نمايشــگاه هنرهاي زيبا دري تازه اســت
به حيات جامعه ايراني؛ زيرا اولین بار اســت
كه هنرهاي زيباي ايرانيان ،دستهجمعي و
همگاني ،در يك نمايــش به معرض دقت و
مطالعه گذارده شده است و براي هر بيننده
اين توجه در اول وهله نمايان اســت .پس از
آنكه قدري گردش كــرده و دقت نموديم،
بزرگي و عظمت كمالالملك ما را تحتتأثير
قرار داده ،نفوذ نمايانش در يك قرن و مابين

يك ملت همه را بياختيار در مدح و ثنايش
به تحسين واميدارد و اين فكر بهخودي خود
توليد ميشود كه صد سال است پايتخت و
مملكت اين عظمت را ديده و داشته است».
صحبتها و قلمفرســاييها درباره اين اتفاق
بســيار بود .در پايان خوانــدن دو گزارش را
پيشنهاد ميكنم .نخســتين گزارش توسط
«ر .ر .ماكاروف» در شــماره ۲۲روزنام ه دولت
ايران (يكشنبه  ۲۶اسفند  )۱۳۲۴نوشته شده
و دومي در شماره ۲۲مجل ه بانو (مهرماه)۱۳۲۵
كه گزارشــي است از پوشــش خبري مراسم
اهداي نشان هنر به هنرمندان كه چندينماه
بعد از نمايش آثار برگزار شد .متن مبسوط اين
«جستارهايي
دو گزارش را ميتوانيد در كتاب ُ
در تاريخ هنر» نوشته محمدحسن حامدي پي
بگيريد .ديگر منبع قابل اســتناد در اين امر،
مقالهاي از آرمان خلعتبري در شماره نخست
نشريه طبل است.

سينما كريستال؛ آخرين بازمانده اللهزار
اولين سالن پخش صداي دالبي اينجاست
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جدال بين اللهزار و اللهزارنو ،با ورود مشاغل آنتيك و باكالس و
ساخت مغازهها و بوتيكها و طالفروشيهاي آنچناني در حدفاصل
خيابان جمهوري تا خيابان انقالب و در آغاز دهه30شــروع شد.
جدالي برابر كه در آن هر عابري ميتوانست جبهه خود را انتخاب
كند؛ پيوستن به سادگي و شلوغي جنوب اللهزار كه به اللهزار قديم
معروف بود يا رفتن به اللهزارنو و ديدن بهروزترين توليدات دنيا
در چند مغازه فشــرده به هم .در چنين فضا و شرايطي بود كه در
نخستين روزهاي خرداد  ،1324سينما كريستال چشم به جهان
گشود .از معمار اين بنا ،اطالعاتي در دست نيست اما بعيد نيست
كه كار شركتهاي معماري جواني باشد كه در آن سالها ،سوداي
ي تجاري داشتند .صابر رهبر ،مدير اين سينما ،خود
بلندمرتبهساز 
تهيهكننده و فيلمساز بود و به همينخاطر ميدانست كه مردم
چه سينمايي را با چه ويژگيهايي در بلبشوي سينماهاي اللهزار
ميپسندندوبههمينخاطرسينماييبا2سالنوگنجايش600نفر

به راه انداخت تا ميزبان قشر مرفهنشيني باشد كه نميخواهند براي
ديدن فيلمهاي روز ايران و دنيــا ،در ازدحام نفسگير صفهاي
سينماهاي جنوب خيابان معطل شوند .از ويژگيهاي بارز اين بنا به
سالن تابستاني آن ميشود اشاره كرد كه هنوز آثار آن بر پشتبام بنا
قابل رويت است اما در كنار اين ويژگي ،كريستال ،يك ويژگي مهم
ديگر هم دارد؛ اين سينما نخستين سينما با امكان پخش صداي
دالبي است كه در اللهزار ساخته ميشود .در برخي متون تاريخي
هم قيد شده كه حدود يك سال بعد از افتتاح اين سينما ،نخستين
فيلم خارجي با دوبله فارسي در كريستال اكران شده است .اين فيلم
كه نام اصلياش «نخستين وعده ديدار» بوده را اسماعيل كوشان
با نام «دختر فراري» در تركيه دوبله و براي اكران به كريســتال
فرستاد .كريستال تا سالهاي بعد از انقالب نيز به فعاليت پرداخت
و بخت آن را داشت كه يكي از آخرين سينماهاي مرده در خيابان
اللهزار باشد؛ با مرگ رهبر ،سينمايش نيز از نفس افتاد و اكنون
به انبار مغازهداران اللهزار و پاركينگ بدل شده است.

آگهی
به انتخاب
عبدالرضا نعمتالهي
سينما كريستال در سالهاي خاموشي

آذر

آبان
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نثر
در جست و جو

جالل خردهريزههاي خصيصههاي نثري و زباني را
كه تا آن موقع در كارهاي ديگران شكل گرفته بود
جمع كرد و به سبك رسيد

1324

 1324كه «ديدوبازديد» منتشر شــد هيچكس گمان نميبرد اين
شــروع يك جريان قدرتمند و ماندگار در نثر فارسي است كه به نام
جالل آلاحمد رقم خواهد خورد .جالل خردهريزههاي خصيصههاي
نثري و زباني را كه تا آن موقع در كارهاي ديگران شكل گرفته بود ،از
زبان محاوره تا نثر فرهنگستان زبان ،جمع كرد و به سبك رسيد؛ سبك
خاص او همچنان متمايز و متشخص است .البته ديدوبازديد بارقههاي
كمفروغي از جالل بود و كتاب به كتاب و نوشته به نوشته سبك جالل

پختهتر شد و مقلداني پيدا كرد .هم خود جالل آدم ناآرامي بود و به
هرجا سرك ميكشيد و هم زبان و نثرش ياغي و سركش بود .پركاري
و تنوع نوشتاري جالل ،از داستان و ترجمه تا گزارش و سفرنامه ،زبانش
را در دستاندازهايي ميانداخت كه حاصلش بهر ه از ظرفيتهاي زبان
بود .چه با مواضع فكري جالل موافق باشيم و چه مخالف ،قابل انكار
نيست كه در  100سال اخير بسيار اندك بودهاند كساني كه در زبان
به سبك رسيدهاند و جالل يكي از آنهاست.
«يكي از شــبهاي ماه رمضان بود كه او به منزل ما آمده بود و پس
از افطار ،معصومهسلطان قليان كدويي گردندراز ما را كه شبهاي

روضه توي مجلس بسيار تماشايي است براي او آتش كرده بود؛ و او
درحاليكه ني قليان را زير لب داشت اينگونه ادامه ميداد :تو همين
كوچه سيد ولي كه اونوقتا لوح قبرش تازه پيدا شده بود و من خودم با
بيبيم رفتيم تموشا ،قربونش برم ـ قربونش برم ـ رو يه سنگ مرمري
يهزري ،ده پونزده خط عربي نوشته بودن اما من هرچه كردم نتونستم
بخونمش ـ آخه اون وقتا كه هنوز چشــمام كمسو نشده بود قرآن و
بهتر از بيبيم ميخوندم .اما خط اون لوح رو نتونستم بخونم .آخه ننه
زيروزبر نداشت كه ...آره اينو ميگفتم .تو همون كوچه يه كاروانسرايي
بودش خيلي خرابه ،مال يه پيرمردكي بود.»...

جالل آل احمد
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مطبوعات

مرام ايراندوستي

گفتن از آشفتگي مطبوعات ،در سالهاي پس از شهريور  ،1320تكرار
مكررات اســت و احتماال جز ايجاد مالل حاصل ديگري ندارد .توقيف
مطبوعات و تهديد و ارعاب متصديان آنها توسط حكومت و نيز اختالفات
ميان مديران مطبوعات ،در سال ،1324همچنان به قوت خود باقي است.
قيل و قال جرايد يوميه را ،كه در نوبتهاي قبلي به حد كفايت به آنها
پرداختهايم ،به حال خود وامينهيم و سراغ نشريهاي تخصصي ميرويم
كه در سال 1323متولد شــد و بهرغم اينكه عمر درازي نداشت ،اما در
پنج سالي كه منتشر شد ،پر بار و پر ثمر بود و هنوز ،بعد از گذشت  70و
اندي سال ،ميتوان برخي مطالبش را خواند و از
آنها آموخت و لذت برد .نخستين شماره «مجله
ماهانه ادبــي و علمي و تاريخي يــادگار» ،كه
مديرمسئول و سردبير آن عباس اقبال آشتياني
بود ،در شــهريور  1323در چاپخانه رشديه به
طبع رسيد .در نخســتين مطلب اين شماره با
عنوان «مرام و روش مجله» آمده« :مجله يادگار
كه به تشــويق و اســتظهار جمعي از دوستان
معرفتطلب پا به عرصه وجود ميگذارد به اين
اميد اسباب انتشار آن فراهم آمده است كه نسبت
به اين آب و خاك عزيز مصدر خدمتي شود و تا
حدي كه نويسندگان آن اســتطاعت دارند در

16بهمنماه سال 1324الاقل براي مدرنيستهاي جوان ،روز مهمي در
تاريخ هنر يك سده گذشته بهحساب ميآيد .در اين روز نمايشگاه بزرگ
هنرهاي زيباي ايران به اهتمام انجمن فرهنگي ايران و شوروي كه به
خانه فرهنگ ُوكس شهره است ،در كاخ شاپور غالمرضا برگزار ميشود.
به شــهادت اســناد125 ،هنرمند با 730اثر در اين نمايشگاه شركت
ميكنند .هنرمندان شامل سه جريان اصلي آن زمان ميشوند؛ مكتب
كمالالملك و شاگردان كه هنوز ارج و قرب فراوان دارند .نگارگران كه به
واسطه حضور قدرتمند استادان از نفوذ قابل مالحظهاي بهخصوص در
اركان دولتي برخوردارند و نقاشان جوان مدرنيست كه هنوز نوپا هستند

نمايشگاه بزرگ هنرهاي زيبا
به اهتمام انجمن فرهنگي ايران و شوروي
( ُوكس) در كاخ شاهپور غالمرضا

ولي موفق شدهاند به واسطه حمايت چند چهره آكادميك و قدرتمند
در اين نمايشگاه حاضر شوند .در ميان اعضاي هيأت داوران نام  3استاد
هنركده هنرهاي زيبا (كه 4سال بعد بهطور رسمي به دانشكده هنرهاي
زيبا تغيير نام ميدهد) حضور دارند يعني محسن مقدم ،محسن فروغي
و ابوالحسن صديقي .ساير داوران عبارتند از :حسنعلي وزيري ،اسماعيل
آشتياني ،ميرمصور ارژنگي ،حسين بهزاد ،علي كريمي (نگارگر) ،ماكارف
و مريم فيروز .نمايشگاه براي 2ماه در اين كاخ برپا بود.
نكات مهم اين نمايشــگاه اين بود كه براي نخســتين بار آثار مكتب
كمالالملك در كنار آثار ساير جريانات هنري به نمايش درميآمد .فاطمه
سياح ( )1281 –1326كه استاد رشته نقد ادبي دانشگاه تهران است،
يكي از نخستين نقدها بر هنر ايران را به بهانه اين نمايشگاه مينويسد.

ميترا فيلم ،نخستين استوديو

دكتر اسماعيل كوشان استوديو دوبالژ و فيلمسازي راهاندازي ميكند
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تاسيس «ميترا فيلم» به نيت دوبالژ و فيلمســازي مهمترين اتفاق
سينمايي سال  ۱۳۲۴اســت .همچنان فعاليت فيلمسازي در ايران
تعطيل است و همچنان سينماهاي تهران و شهرستانها فيلم فرنگي
نشان ميدهند كه يك دانشــجوي ايراني حاضر در اروپا با تجربياتي
پراكنده و محدود در گويندگي و كار اســتوديوي فيلمسازي تصميم
ميگيرد سينما را بهعنوان پيشهاش انتخاب كند.
اهميت اين تصميم در سالهاي بعد مشخص شد.
اسماعيل كوشان دانشجوي رشته اقتصاد در دانشگاه
برلين كه تجربه گويندگي فيلمهاي خبري آلمانيها
را هم در كارنامه داشــت ،خيلي زود كار را دســت
گرفت .با اوج گرفتن جنگ جهاني دوم ،كوشــان
مثل خيلي از دانشــجويان ديگر ،از برلين به وين
رفت .فعاليت در وين فيلم بهعنوان هنرور و دستيار
فيلمبردار ،كنار پول مختصــر براي گذران زندگي
در غربت ،مختصر آشنايي با سينما را هم به همراه
داشــت .ســفر اجباري به تركيه ،با جاهطلبيها و
بلندپروازيهاي كوشــان به تجربه نخستين دوبله

تئاتر

شناساندن حقايق و معارف و توسعه دامنه هرگونه معلومات به هموطنان
گرامي كمك كند .تأسيس اين مجله اساسا بهمنظور شناساندن ايران
گذشته و حال است در قدم اول به ساكنين اين سرزمين پس از آن به
كليه جهانيان ،به همين نظر سعي در معرفي تمام آنچه به ايران و ايراني
ارتباط و تعلقي دارد و همه آنها نيز ايران و ايراني را از ســاير كشورها و
اقوام مشخص و ممتاز ميسازد مرام اصلي نويسندگان اين مجله است.
چه به عقيده ايشان توليد عشق و عالقه به هيچ مملكت و قومي مانند
عشــق و عالقه به هر چيز يا هر كس بدون كمال معرفت به احوال آن،
عشق و عالقهاي سرســري و كوركورانه است و هر عشق و عالقهاي كه
سرسري و كوركورانه باشد هم اساسي استوار ندارد و هم موجب گمراهي
و ناكامي اســت ».يادگار پنج دوره منتشر شد
(سال اول از شهريور1323تا خرداد1324ش؛
ســال دوم از شــهريور 24تا خرداد 25؛ سال
سوم از شــهريور 25تا خرداد26؛ سال چهارم
از شــهريور 26تا خرداد 1327و سال پنجم از
شهريور 27تا خرداد )1328و هر سال  10شماره
از آن منتشر ميشد و بهجاي شمارههاي 11و12
كتابي به مشتركان اهدا ميشد .منتشر نشدن
يادگار ،كه يا ب ه علت نداشتن حامي مالي يا منع
كاركنان دولت از انتشــار روزنامه و مجله بود،
اقبال آشتياني را بسيار آزردهخاطر ساخت .او در
 59سالگي در شهر رم ايتاليا درگذشت.

روز باشكوه
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سينما

نشر

انتشار دوره دوم مجله يادگار از شهريور 1324آغاز شد
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تجسمی

4

صفحــه

فارسي منجر شد .تالش براي دوبله فارسي در استانبول ،تنها بخشي از
بلندپروازي كوشان را نمايان ميكرد .خريد فيلم فرانسوي «نخستين
وعده ديدار» كه بازيگر اصلياش دانيل داريو در ايران شهرت و محبوبيت
داشت ،همان قدر حساب شده بود كه تغيير نام فيلم در دوبله فارسي
به «دختر فراري» .تبديل نخستين وعده ديدار به دختر فراري فقط
يك تغيير نام نبود .دوبله فارســي از همان گام اول نشــان ميداد كه
موضوع فقط بازگرداندن ديالوگها به فارسي نيست و بايد فيلم به ذائقه
تماشاگر ايراني نزديك شود .دوبله دختر فراري
با همكاري چند دانشجوي ايراني و با استفاده از
امكانات استوديو سس فيلم ،كاري دشوار بود كه
به زحمتش ميارزيد .فيلمي اسپانيايي هم توسط
كوشان و گروهش در استانبول دوبله شد .فيلمي
كه كوشان نام «دختر كولي» را براي آن برگزيد.
اواخر سال ۱۳۲۴كوشان به نيت اكران2فيلمي كه
به فارسي دوبله كرده بود به ايران بازگشت .تصميم
مهمتر اما فعاليت فيلمسازي بود .سال ۱۳۲۴هنوز
به پايان نرسيده بود كه ميترا فيلم توسط كوشان و
با همراهي دوستانش در كوچه ممتاز بين اللهزار
و سعدي راهاندازي شد.

اسماعيل كوشان

بهگزارششهرباني

اجراي نمايش در دورترين شهرها نيز با حضور آشكار و گاه مخفي مأموران بود
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با گســترش فعاليتهاي تبليغاتي حزب توده در سراسر ايران ،نمايش
نيز بهعنوان يكي از وســايل تبليغ در خدمت حزب قــرار گرفت .گاهي
نمايشهاي تبليغاتي بودند و گاهي هم براي جذب مخاطب بيشتر براي
برنامههاي سخنراني كه تبليغ مســتقيم بود ،اجرا ميشدند .اداره كل
شهرباني كشور در اين ســالها نظارت و كنترل همه فعاليتهاي حزب
توده در كشور را زيرنظر داشت يا دستكم تالش ميكرد كه زيرنظر داشته
باشد .از اينرو اجراي نمايش در دورترين شهرها نيز با حضور آشكار و گاه
مخفي مأموران شهرباني همراه بود .از اداره كل شهرباني كشور ،به تاريخ
20خرداد 1324گزارشي محرمانه از اجراي نمايش در نوشهر باقي مانده
كه در آن آمده است« :محترما به استحضار ميرساند ،شهرباني شهسوار با
استناد اطالع رسيده از شهرباني نوشهر گزارش ميدهد از ساعت 19الي24
روز4ماه جاري در كلوپ حزب توده و كارگران نوشهر 4پرده نمايش به نام
دختر فريبخورده داده جمعيت در حدود 150نفر و بهطور آرامش خاتمه
يافته است[ .امضاء] رئيس شهرباني كل كشور ،سرتيپ ضرابي».

تولدگوتنبرگدرمشهد

اداي احترامي به مخترع چاپ

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

شعر

وليعهد
بيتاج و تخت

منوچهر شيباني در ۱۳۲۴
مجموعه شعر جرقه را منتشر
ميكند و يكي از نخستين
همراهان نيما يوشيج ميشود

سفر پدر ،براي ســاخت كاشيهاي مســجد جامع هرات ،مانع ادامه
تحصيل محمود شد اما چون به كتاب عالقهمند بود ،مدرسهنرفتن را با
اجاره كتاب از كتابفروشي رحمانيان و حضور در كتابخانه آستان قدس
جبران كرد .محمود كاشيچي كه عالقهاي به ادامه راه پدر در كارگاه
كاشي و كتيبهنويسي و نقاشي نداشــت ،با شروع جنگ جهاني دوم،
سقوط رضاشاه و رونق مطبوعات ،مدتي به پخش مطبوعات پرداخت
و سپس در  1324شمسي با سرمايهاي اندك كتابفروشي خود را در
مشهد به راه انداخت و براي اداي احترام به مبتكر چاپ نام «گوتنبرگ»
را بر آن نهاد.
همه نوع كتاب ،مجله و روزنامه در گوتنبرگ يافت ميشد و به همين
واسطه از هر گرايشي مشتري داشــت .در همان دوران كاشيچي به
چاپ كتب مختلف نيز روي آورد .او پس از چندين ســال فعاليت در
 1330به تهران آمد و اداره كتابفروشي را به شوهرخواهرهايش سپرد.
كاشيچي خود در «تاريخ شفاهي نشر ايران» ميگويد« :سال  33يا 34
بود ،درست يادم نيست ،كه در خيابان منوچهري يك مشروبفروشي
را از يك ارمني به قيمت نسبتا ارزاني ...خريدم و كتابفروشي و انتشارات
گوتنبرگ را بــه راه انداختم ...بيش از  20ســال در منوچهري بودم و
شايد در سال  1355بود كه گوتنبرگ منوچهري را تعطيل كرديم و
آمديم روبهروي دانشــگاه تهران» .كتاب «ابراهيم خليل بتشكن»
نوشته ابوتراب جلي جزء نخستين فعاليتهاي انتشاراتي كاشيچي
در تهران بود.
گوتنبرگ بهدليل چاپ و نشر كتابهاي روشنفكرپسند و سياسي مورد
يورش مأموران دولتي قرار گرفت و خود محمود كاشيچي نيز به زندان
افتاد و كتابهاي اين نشر بهطور مداوم سانسور میشد .با وجود تمام
سختيها ،كاشيچي هيچگاه اجازه نداد چراغ فعاليتهاي انتشارات
گوتنبرگ خاموش شود.

مرتضی کاردر ����������������������������������������������������
«شمال /به باالي كوههاي پر از برف /به روي
يك كله آهنين /كه هســت نقش بر آن يك
صليب بشكسته /زني ستاده و مردي يكي/
به دست گرفته ز دور داسي /بسان زهره كه
بر كف گرفته چنگي /ز گيسوانش فروريخته
سنبلههايي يكي دگر /بهدست گرفته چكش
پوالد /چو كاوه خرم و دلشاد /ز مرگ جور و
شكست خداي استبداد...
ستبر بازو ،برجسته سينه ،پوالدين /كشيده
سخت در آغوش خويش آن زن را /چه سان
به كوره آهنگران مس و آهن /خورند جوش
دو پيكره شده يك پيكر /آن هم از آهن /بر
دو پيكره جوش خورده /جلوهگر است /لباس
ســربازي نگاه دوخته بر آسمان مينارنگ /ز
البهالي بســي ابرهاي همچو حرير /به يك/
ستاره سرخ».
منوچهر شيباني در سال  ۱۳۲۴مجموعه شعر
«جرقه» را منتشر ميكند .جرقه در حقيقت
نخستين مجموعه از شعرهاي شاعراني است
كه بايد ايشان را نخستين پيروان و همراهان
نيما يوشيج دانســت ،اگرچه فاصلهگيري
منوچهر شــيباني از چارچو بهاي سنتي
در بسياري از شــعرهاي مجموعه نخست او
آرام و محافظهكارانه اســت .در شعرهايي
مثل «فتح برلين» كه در ابتداي نوشته آمده
شاعر شكلهاي سنتي شعر را بهطور كامل
در هم ميريزد ،اما به چيزي كه بعدها به وزن
نيمايي ميشناسيم ،كام ً
ال آگاه نيست .چرا كه
نوگرايي او تحتتأثير نيما آغاز نشده است.
شعر منوچهر شــيباني شــعري كارگري
كمونيستي است .شعري كه يكي از پيشگامان
شعر نو ابوالقاســم الهوتي بهنوعي آغازگر
آن است .شــكلگيري نوگرايي شيباني در
شعر بيشتر تحتتأثير ديدگا ههاي كارگري
كمونيستي او است .در شعرهايي مثل «كارگر
پير» جنبههاي كارگري شعر شيباني برجسته
است و در شعرهايي مثل «فتح برلين» وجه
كمونيستي شعر او پررنگ ميشود .اما او در
اين شــعرها برخالف الهوتي شعر را قرباني
كمونيسم نميكند.
منوچهر شيباني كاشاني پس از تحصيل در
هنرستان نساجي قائمشهر به تهران ميآيد و
جرقه را منتشر ميكند و كمي بعد به دانشكده
هنرهاي زيبــا ميرود و بيشــتر درگير در
نقاشي ميشود .او و سهراب سپهري و صادق
بريراني را سهتفنگدار هنر مدرن دانشكده
هنرهاي زيبا ميخوانند .تئاتر و ســينما از
ديگر دلمشــغوليهاي او است .او در شعر و
نقاشي امروز ايران ب ه عنوان يكي از پيشگامان
شناخته ميشود ،اگرچهاستمرار نداشتن او
در شعر سبب ميشود كه نتواند جايگاه خود
را در مقام شاعري پيشرو تثبيت كند .با اين
همه ،او نخســتين پيرو نيما يوشيج است و
معروف است كه نيما او را وليعهد خود خوانده.
وليعهدي كه نتوانست تاج و تخت پادشاهي را
نصيب خود كند.

موسيقی

به گفته علي دهباشي« ،كاشــيچي در واقع بنيانگذار كتاب ارزا 
ن در
ايران بود؛ كتابهاي خوشخواني كه در آن ســالها با تيراژ  ۲۰هزار
نسخه منتشر ميشد ،مثال كتابهاي «كنت مونت كريستو»« ،ژوزف
بالسامو»« ،غرش طوفان»« ،جنگ و صلح» و «بينوايان» جزو همين
كتابها بودند كه به «كتابهاي پنجريالي» معروف بودند .اين كتابها
معموال جزوههايي بودند كه بين  ۳۲تا  ۶۴صفحه تنظيم ميشدند و
جلدشان كاغذهاي كاهي بود .بعدها اين جزوهها صحافي و ب ه صورت
كتاب منتشر ميشدند».
اين نشر فعال از سال 1332تا 1394حدود  816عنوان كتاب به چاپ
رساند .عبدالحسين آذرنگ در مقاله «تاريخ نشر كتاب در ايران :انتشارات
گوتنبرگ» و ديگر منابع و محمد فرحزاد در كتاب «مشاهير نشر كتاب
ايران» بهطور مفصل به تاريخچه اين نشر پرداختهاند.

آمدنوبهار

اركستر ويژه مهدي خالدي در راديو

حسين عصاران �����������������������������������������������������������������������
هنگامي كه در سال ۱۳۲۴راديو ايران به مهدي خالدي ساخت چند
ترانه تاز ه را براي اجرا با صداي دلكش ،پيشنهاد داد ،او كه به تازگي از
سفر هندوستان (بهمنظور ضبط چند ترانه روي صفحهگرام) بازگشته
بود ،موافقت خود را منوط به راهاندازي يك اركستر مستقل بهنام خود
كرد.
با موافقت راديو با اين پيشنهاد و اختصاص اركستر شماره ۲به مهدي
خالدي و نوازندگان مورد نظرش ،مجموعهاي از محبوبترين ترانهها
با آهنگسازي او ،كالمپردازيهاي شــاعران نوجويي چون نوابصفا،
رهي معيري ،معيني كرمانشاهي و اجرا با صداي دلكش شكل گرفت
كه ميتوان آنها را سرآغازي بر فرم ترانهسازي تازه – كه در زمان خود
جوانپسندانه هم محسوب ميشدند– دانست؛ به گفته خود خالدي
«همينجوري برنامهها يك روند اجرا ميشد ...يك حالت ركودي در
خود حس كردم كه اگر من همين اين جوري بخواهم جلو بروم ديگر
از صبا كه باالتر نخواهم رفت...گفتم بيايم اين همه را بگذارمش كنار...
ترانههايي بسازم با بند بند شعر به جاي پيشدرآمدهاي قديمي ...من
اص ً
ال با آواز موافق نبودم ،چون مردم به اندازه كافي آواز شنيده بودند.»...
از اين مقطع تا اوايل دهه 30را بايد دوران ســتارگي مهدي خالدي و

دلكش در عرصه ترانه فارسي دانست كه تأثير آثار ماندگارشان را ميتوان
در كيفيت ساخت و پرداخت آهنگهاي همايون خرم ،علي تجويدي،
پرويزياحقي و بديعي و...ردگيري كرد.

پيشنهاد مطالعه« :گفتوگو با مهدي خالدي» ،مجله «كلك» ،شماره ،۳۱مهرماه1371

تئاتر

گروهتئاترسپاهاناصفهان

با اعضای گروه تئاتر سپاهان در سال  ۱۳۲۵آشنا شوید
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