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 پوستر  ويژه همشهري 
درباره  كرونا و  ايمني در مدارس

اهل عقب نشينی نيستم

 شرق و غرب 
پشت  برجام

 روبات  ایرانی 
در چالش ام آی تی

 كارگردان سينما 
سناریوي جنایت 

نوشت

شکاربان و شکارچی 
در ميدان جنگ

سروه قادر خانزاده در گفت و گو با 
همشهری  از موافقت ها و مخالفت ها 
بــا انتخابــش به عنوان نخســتین 

شهردارزن كردستان می گويد

3كشور اروپايي در كنار كشورهاي 
عضو سازمان شــانگهاي، تالش 
آمريكا براي بازگرداندن تحريم ها 

را مردود دانستند

 گروهی از جوانان، روباتی ساخته اند  
كه می توانــد در مكان  های عمومی 
شلوغ، دمای بدن ۸۵ نفر را به صورت 
همزمان رصد كنــد و فاصله آنها را 

گزارش دهد

محیط بان ها و جنگل بان ها تمايلي 
به استفاده از جلیقه هاي سنگین و 

بي كیفیت ضدگلوله ندارند

عملیات ويژه نوپو براي دستگیري 
قاتل مسلح در پايتخت
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 باز آفریني شهر
 از مسير كسب و كارها

  »بازآفريني« اصطالحي نسبتا جديد در اقتصاد شهري است 
 و به فعالیت مشترك شهرداري  و كسب و كارهاي محلي براي نوسازي محله 

تحت شرايط و  قرارداد خاص اطالق مي شود 
  پیگیري براي به سرانجام رسیدن مالیات بر ارزش افزوده و اصالح اليحه بسته 

محرك اقتصادي، مي تواند منابع مالي جديدي به شهر تزريق كند

  احتمال صعود بازار سهام و پايان دوره نزول از هفته جاری  با مصوبات آخر هفته
در نشست فوق العاده شورای بورس،تقويت شد

مأموريت بازارسازها براي       نجات بورس
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كيوسك كرونا در همشهري
از امروز  مطالب ويژه كرونا را  در صفحه12 بخوانید

حدود ۸ ماه از ورود كرونا به زندگي مردم در سراســر جهان مي گذرد. 
چشــم انداز نزديكي از نابودي اين مهمان ناخوانــده مرگبار، با همه 
جنجال هاي سیاسي، اقتصادي و اجتماعي اش، وجود ندارد. در روزنامه 
همشهري بخشي ويژه اين موضوع راه اندازي شده كه محصولش يك 
صفحه روزانه اســت. در اين صفحه از امروز روايتي متفاوت از مبارزه 
با اين بیماري همه گیــر مي خوانید. روايتي كه در كنــار رصد اخبار و 
شناسايي اطالعات واقعي از ساختگي، امید است بتواند ما را در نبرد با 

كرونا توانمند تر كند. 
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ديدگاه
محمد جواد حق شناس؛ عضو شوراي شهر تهران

بیش از يــك قرن از نخســتین 
روزي كه برادران لومیر با دستگاه 
سینماتوگراف خود به تصوير بر 
پرده اي جادويي و سفید جان بخشــیدند، مي گذرد. جادويي 
كه از شهر پاريس شروع شــد و حاال تمام كره خاكي و جامعه 
بشري را تحت تأثیر خود قرار داده، هر فرد، گروه و حكومتي با 
جهان بیني خاص خود توانسته از اين ابزار قدرتمند به عنوان 
يك ابر رسانه اســتفاده نمايد. رســانه اي كه بدون ترديد در 
ذهنیت بخشي و تغییر ديدگاه جامعه هدف خود بسیار مؤثرتر 
از جنگ هاي بزرگ تاريخ براي تســخیر مرزها عمل كرده و 
اذهان مردم را درحالي كه به راحتي بر صندلي ســینما تكیه 
 IT زده اند تسخیر مي كند. اگر مهم ترين دستاورد تمدن بشري
باشد قطعا زيباترين و دلنشین ترين آن هنر سینما خواهد بود 
كه امروز با استفاده همه جنبه هاي ديگر هنر به سطح بااليي از 

تأثیر گذاري رسیده است.
در سرزمین عزيزمان ايران همواره انسان هاي متعهدي وجود 
داشته و دارند كه دغدغه استفاده صحیح و انساني از هنر هفتم 
را داشته اند. هنرمنداني چون علي حاتمي، عباس كیارستمي، 
بهرام بیضايي و... كه سعي و امیدشــان تعالي انديشه جامعه 
بوده و يا بزرگاني چون مالقلي پور در ژانر سینماي دفاع مقدس 
كه براي آگاهي نسل جوان و آينده سازان میهن اسالمي تالش 
كرده اند، جواناني كه جنگ را تجربه نكرده و از آن بي خبر بودند 
و مي دانیم بي خبري از گذشته دور و نزديك و فراموش كردن 

تجربه هاي پیشــینیانمان، جامعه را 
دچار بیماري فراموشي مي سازد كه 

همواره از چیزهايي عادي و قابل پیش بیني تعجب مي كند و 
اين يعني تكرار تاريخ و بازماندن از رشد و ترقي.

 سينما  
سرزمين بدون مرز

 ادامه در
 صفحه آخر

 تحول در تكه دوم پايتخت

 شب هاى ميليونى

10 پروژه عمرانى در منطقه 2 افتتاح شد

اجاره دادن ويالها در لواسان پاى گردشگران خاص را به اين شهر آرام باز كرده است

ضميمه امروز همشهرى

 افتتاح شد

ضميمه امروز همشهرى

 افتتاح شد2 پروژه عمرانى در منطقه 2 پروژه عمرانى در منطقه 2 افتتاح شد
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آنالیـــن همشـــهری 

 رانده شدگان
كتاب های درسی
 وزير آموزش و پرورش  در واكنش
  به انتقادات گسترده  افكار عمومی
  به حذف  دانش آموزان دختر  
 از جلد يكی از كتاب های درسی
  دستور بررسی و اصالح را
  صادر كرده است

همشهری از تكرار 
اصالحات غیر قابل دفاع  
در محتوای آموزشی 
 مدارس گزارش 
می دهد

يادداشت
علي اصغر سيدآبادي ؛ روزنامه نگار

حــذف دختــران از روي جلد 
كتاب هاي درسي، واكنش مردم 
به اين حذف و توجیهات سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي و واكنش هاي مردمي به آن، 
اگرچه در ظاهر درباره تصوير روي جلد كتاب رياضي اســت، 
اما در واقع نشانه بخشــي از شكاف هاي اجتماعي است كه در 
جامعه در جريان است. اما چرا كتاب هاي درسي بستر بروز اين 

تعارض ها و شكاف ها شده  است؟
تالیف و انتشار كتاب هاي درسي در بسیاري از كشورها به ويژه 
كشورهاي پیشرفته، متمركز و تك كتابي نیست و حق و امكان 
انتخاب كتاب هاي درسي از میان طیف هاي متنوعي از كتاب 
براي دانش آموزان و مدارس وجود دارد. اين كتاب ها معموال 
براساس ســرفصل هاي تعیین شده توســط مولفان و ناشران 
مختلف منتشر و در معرض انتخاب آموزگاران و مدارس قرار 
مي گیرند، يا حتي گاهي آموزگاران ترجیح مي دهند به جاي 
مراجعه به كتاب هاي آموزشي از كتاب هاي ادبي استفاده كنند. 
در ايران اما وضعیت به گونه اي ديگر اســت. وزارت آموزش و 
پرورش در سازمان پژوهش و برنامه ريزي درسي در تهران براي 
همه كشور كتاب تالیف و منتشر مي كند، يك كتاب براي هر 
درس در يك مقطع براي همه دانش آموزان. چنین وضعیتي 
از آغاز مبتني بر نوعي يكسان سازي و ناديده گرفتن تفاوت ها 

و تنوع ها پیش مي رود.
از سوي ديگر، نگاه آموزش و پرورش، خانواده ها و حتي نخبگان 

روشنفكري به كتاب هاي درسي به مثابه 
حامل ارزش ها و ايدئولوژي هاست و اگر 

دعوايي باال مي گیرد، سر اين است كه كدام ارزش بايد منتقل 
شود و كدام نبايد منتقل شود. 

آيينه هايي براي 
همه ايرانيان

ادامه در 
صفحه3

طرح: همشهري/ داوود كاظمي

اين متن مي توانست با خس خس كلمات 
ناشــي از ازدحام جمعیت و كالفگي از 
دير برگزارشــدن يك جشن سینمايي 
آغاز شود. با اشاره به اينكه يك بار ديگر 
سینما بهانه اي شــده براي جمع كردن 
گروهي از سینماگران و مديران به دور 
هم تا يك آيین ســینمايي ديگر سر  و 
 شــكل بگیرد و البته لبخندها و اشك ها 
براي عالقه مندان ســینما در رسانه ها 
ماندگار شــود. اما حاال ايــن متن بايد 
بدين ترتیب آغاز شود: »نخستین دوره 
آيین تجلیل از افتخارآفرينان سینماي 
ايران در عرصــه بین الملل بدون حضور 
 اهالــي رســانه و مهمانان همیشــگي

 برگزار شد.«
در حوالي باغ موزه دفاع مقدس كه نشاني 
است كوچك از ســال هاي عجیب اين 
سرزمین، سال هاي دفاع و البته جوشش 
مردانگي و وطن پرستي و البته هنر. بعضي 
هنرشان رشادت بود و بعضي سینما و حاال 
انگار در دوران دفاعي ديگر به سر مي بريم. 
دفاعي در برابر دشــمن ناپیدا اما قلدر و 
اينگونه اســت كه يك جشن سینمايي 
در ايزوله ترين حالت ممكن شب گذشته 
به همت دفتر جشنواره جهاني فیلم فجر 
در پايتخت برگزار شد. مهماني با ماسك 
يعني اينكه اوضاع خیلي خوب نیســت، 
دور نشستن مهمانان از هم را هم بگذاريد 
به حســاب مراعات براي بازگشت حال 

آيین تجلیل از افتخارآفرينان سینمای ايران در عرصه بین الملل  به میزباني باغ هنر  منطقه  فرهنگي  عباس آباد برگزار شدنفس بکش سينما

مسعود مير 
روزنامه نگار

عكس ها: همشهري/ حامد خورشیدي
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سالمت. با اين  همه اما سینما زنده است، 
نفس مي كشــد مثل كارگردان محبوبي 
كه يك لحظه ماســك را كنار مي كشد 
تا هوا بخورد، ماننــد بازيگري كه خنده 
جذابش را يك لحظه از پشت ماسك به 

رخ مي كشد.
ســینما زنده اســت و جــذاب مانند 
موفقیت هاي شــیرين »قصرشیرين« 
در جشنواره هاي شرقي، شبیه به بازي 
متعصبانه بازيگري كه »نويد« گذشتن 

روزهاي سخت را مي دهد، مانند شنیده 
شدن صداي »خرد شدن همزمان بیست 
استخوان« كه توجهات بســیاري را به 

سینماي ما جلب كرد.
ســینما آرام اما با وقــار ادامه مي دهد، 

درست مثل اســتاد تمام بازيگري اش؛ 
عالیجناب نصیريان كــه با آرامش خود 

توفان شدائد را پشت  سر گذاشته است.
ســینما در  »شــبی كه ماه كامل شد« 
به قلب های ما رســوخ كرد و حتی اگر 
روزهای نه چندان درخشان هم به بهانه 
كرونا، ايام را متغیــر كنند باز محبوب و 

جذاب است. 
هرچند روز سینما بی شــور و شلوغی 
همیشگی برگزار شد اما يك گوشه دنج 
و سبز تهران میزبان ســینماگران شد 
تا ســینمای ايران در شهر خودش يك 

جشن كوچك را به يادبود تجربه كند.
بهانه ســینما بود و مهمانــان از اهالی 
سینما تا شهردار تهران و اعضاي شوراي 
شهر، وزير ارشاد و مســئوالن سازمان 
سینمايی، همگی ديداری تازه كردند با 

هم و سینما... .
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در حاشيه سياست

به تازگی تصویری توسط یکی از فعاالن فضای مجازی  منتشر شده و ادعا می شود که سردار اسماعیل قاآنی، 
 عکس
خبر

فرمانده فعلی نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، بامداد روزگذشته به زیارت حرم مطهر حضرت 
زینب)س( در سوریه مشرف شده اند. به گزارش خبرآنالین، این تصویر سردار قاآنی را در حال نماز خواندن 

در حرم حضرت زینب)س( که خالی از زائر به دلیل شیوع ویروس کروناست، نشان می دهد.

سردار قاآني در حرم حضرت زینبس

   دليل غيبت ايران در اجالس شانگهاي
ایران از سال ها قبل متقاضي عضویت دائم در سازمان همکاري اقتصادي شانگهاي بوده، اما به دالیل 
مختلف ازجمله کارشکني تاجیکستان تاکنون پروسه تغییر عضویت ایران عملیاتي نشده؛ این در 
حالي است که طي رایزني هاي اخیر بین ایران و تاجیکستان روابط 2کشور از سردي سابق خارج 
شده، اما در اجالس شانگهاي در مسکو موضوع بررسي دائمي شدن عضویت ایران در دستور کار 
عادي قرار نداشت و به همین دلیل ایران از حضور در اجالس شانگهاي خودداري کرد. سازمان 
همکاري شانگهاي در سال2۰۰۱ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان 

و ازبکستان با هدف برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه، پایه گذاري شد.

یك هفته بعد از ســفر محمدباقر 
قاليباف، رئيس مجلس به استان قضایي

خوزستان و پيگيري مسئله آب و 
سایر مشكالت این استان، سيدابراهيم رئيسي، 
رئيس قوه قضایيه هم در شانزدهمين سفر استاني 
خود به همراه جمعي از مســئوالن قضایي عازم 
استان چهارمحال و بختياري شد. سفري كه حل 
و فصل مشــكالت مربوط به آب اســتان یكي از 
موضوعات آن بود؛ همچنان كه به ســياق سایر 
ســفرها انتقــاد از خصوصي ســازي  ها و ابطال 
واگذاري ها هم یكي از بحث هاي مطرح شده در 

این سفر بود.
سخنراني در جمع روســاي واحد هاي قضایي و 
مسئوالن سازمان هاي تابعه قوه قضایيه استان، 
دیدار با كشــاورزان و دامداران استان، برگزاري 
جلسه شــوراي اداري اســتان، بازدید سرزده از 
روستاي »شيخ شــبان« و حضور در یك برنامه 
تلویزیوني ازجمله برنامه هاي سيدابراهيم رئيسي 
در سفر یك روزه به استان چهارمحال و بختياري 
بود. رئيسي با اشاره به عدم امكان حضورش ميان 
مردم به دليل شرایط كرونایي، از مردم این استان 

عذرخواهي كرد. 

درخواست رئیس قوه قضاییه از وزیر نیرو 
یكي از موضوعات مورد تأكيد رئيس قوه قضایيه 
در سفر به اســتان چهارمحال و بختياري، حل و 
فصل مشكالت مربوط به آب استان بود. به گزارش 
ميزان، ســيدابراهيم رئيســي در جلسه شوراي 

اداري استان با اشاره به مشكل آب در استان هاي 
مختلف كشــور و تكاليف برنامه هاي توسعه در 
این زمينه، گفت: اگر قانــون برنامه درخصوص 
آب به درستي اجرا مي شــد و همه دستگاه ها 
به تكاليف برنامــه اي خود عمــل مي كردنــد، 

اكنون شاهد رنج و زحمت مردم نبودیم. 
رئيسي در بخش دیگري از سخنانش  با اشاره به 
گزارش ها و گالیه هاي مردم و برخي مســئوالن 
منطقه از مشكالت آبي استان، خواستار تشكيل 
فوري جلسه شوراي عالي آب براي بررسي و حل 
این موضوع شد و گفت: وزیر نيرو با تشكيل جلسه 
شوراي عالي آب، مشكالت آبي استان چهارمحال 
و بختياري را با حضور مدیران عالي این استان و 
استان هاي همجوار و نمایندگان مردم در مجلس 
بررسي و براي حل آن تصميم گيري كند. رئيس 
قوه قضایيه گفت: مرجــع قانوني تصميم گيري 
براي حل معضل آب استان چهارمحال و بختياري، 
دولت و شــوراي عالي آب اســت و وزیر نيرو فوراً 
كارگروهي را براي شــنيدن نظرات مدیران همه 
بخش ها تشــكيل دهد و ما هم اطالعاتي كه در 
این خصوص داریم به ایشــان منتقل مي كنيم 
تا با نگاهــي عالمانه و عادالنــه در این خصوص 

تصميم گيري نماید. 
رئيسي همچنين از وزیر نيرو خواست كه كارگروه 
مشتركي را با مسئوالن وزارت نفت و نمایندگان 
قوه قضایيه تشكيل دهد و با یك بررسي ميداني و 
ظرف مدتي كوتاه، موضوع آلودگي رودخانه اصلي 
ميانكوه شهرستان اردل را بررسي كند تا هر چه 

سریع تر دغدغه مردم در این زمينه برطرف شود.

ابطال یك واگذاري دیگر
مشكالت اقتصادي، اجتماعي و امنيتي ناشي از 
واگذاري و خصوصي ســازي  بنگاه هاي توليدي 
یكي از مســائل و دغدغه هاي مسئوالن قضایي 
طي  ماه ها و سال هاي گذشــته بوده كه در دیدار 
رئيس قوه قضایيه با مردم و مســئوالن اســتان 
چهارمحال و بختياري هم مورد توجه قرار گرفت. 
در این دیدار، یكي از اعضاي شوراي شهر فارسان 
با انتقاد از نحوه واگذاري كشتارگاه صنعتي شهر 
جونقان به بخش خصوصي گفت: مجموعه اي كه 
با هزینه كرد ميليارد ها تومان از بودجه بيت المال 
در 90 هكتار اراضي حاصلخيز تأســيس شده و 
قرار بوده حدود 800 جوان در آن مشغول به كار 
شوند، با سرمایه اي 500 ميليارد توماني به مبلغ 
۱۶ميليارد تومان از سوي دولت فروخته و به یك 

مجموعه زیان ده تبدیل شده است!
رئيســي در پاســخ به این ســخنان از جدیت و 
قاطعيت دستگاه قضایي در پيگيري پرونده هاي 
مربوط به خصوصي ســازي  سخن گفت و با اشاره 

به نتایج حاصل از ایــن پيگيري ها، 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 تأیيد قرار 

دارد و ان شاءاهلل به دولت برمي گردد.«
رئيس قوه قضایيه یكي از مهم ترین مســائل در 
واگذاري بنگاه هاي اقتصادي و توليدي دولتي را 
توانمندسازي بخش خصوصي عنوان كرد و گفت: 
باید بنگاه ها به كساني واگذار شود كه صالحيت و 
توان اداره آن را دارند تا ظرفيت توليد افزایش یابد، 
اما این موضوعات مورد توجه نبوده كه اميدواریم 
با اصالح قانون و تغيير ساختار خصوصي سازي  در 

كشور، این مشكالت برطرف شود.
 طي هفتــه گذشــته، خبــر ابطــال واگذاري 
ماشين ســازي  تبریز و ســلب مالكيت از مالك 
خصوصي آن در رســانه ها منتشر شــد؛ اقدامي 
كه به نظر مي رســد به این مــورد خاص محدود 
نخواهد ماند و پيش بيني مي شــود كه تصميم 
ابطال واگذاري ها درباره شركت نيشكر هفت تپه، 
پاالیشگاه نفت كرمانشاه، كشت و صنعت مغان، 

هپكو و بسياري از شركت هاي دیگر اتخاذ شود.

   ایران شدیدترین تحریم ها را دارد
مایك پنس، معاون دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
آمریكا روز جمعه در تویيتی با انتشار ویدئویی از 
یكی از سخنرانی های خود مدعی شد: در حالی 
كه دولت قبلی بسته های پول برای ایران ارسال 
می كــرد، رئيس جمهور ترامپ مــا را از توافق 
هسته ای خارج و شدیدترین تحریم ها را عليه 

بزرگ ترین حامی تروریسم اعمال كرد./ایسنا

   جاسبي: شکایت کرده ام
عبداهلل جاســبی در گفت وگو بــا ایرنا درباره 
ادعــای خروجش از كشــور و انتقــال مبلغ 
هنگفت گفــت: تخریب در فضــای مجازی 
برای خيلی ها به موضوعی رایج تبدیل شــده 
است. سال گذشــته كه چنين مطلبی شایع 
شد علت را جویا شدم برخی ها گفتند در این 
باره مصاحبه یا شــكایت كنم. رئيس ســابق 
دانشگاه آزاد اسالمی افزود: به پيشنهاد رئيس 
قوه قضایيه یك ســال است شــكایت كرده ام 
ولی از آن نتيجه ای نگرفتم و شــاهد هستم 
این مطالب بار دیگر منتشــر می شود. حداقل 
از قوه قضایيــه، نيروی انتظامــی و پليس فتا 
انتظار دارم با منتشركنندگان مجدد این شایعه 
برخورد قانونی كنند. جاســبی یادآور شد: از 
ابتدای پيروزی انقالب با این تخریب ها آشــنا 
هســتم و از همان ابتدا شخصيت های بزرگی 
چون شهيدان بهشــتی و مطهری را تخریب 
می كردند. فكر می كنم بهتریــن هدیه برای 
شخصيتی چون بهشتی، شهادت بود. علتش 
این بود كه بيشترین تخریب را عليه او كردند و 
این شهادت باعث شد همه این تخریب ها دود 

شود و به هوا برود و او  به قهرمان تبدیل شود.

رزمایش مشــترك بزرگ ذوالفقار99 
ارتش با گسترش شناورهاي سطحي و دفاعي

زیرسطحي و یگان هاي پروازي نيروي 
دریایي، سامانه هاي راداري و موشكي قرارگاه پدافند 
هوایي خاتم االنبيا)ص(، یگان هایي از نيروي زميني و 
جنگنده هاي نيروي هوایي در دریاي عمان برگزار شد. 
این عمليات شليك  موفق انواع موشك هاي ارتش به 

سمت اهداف دریایي و هوایي را در پي داشت.
گســتره رزمایش 2ميليون كيلومترمربع از شــرق 
تنگه هرمز، دریــاي عمان و شــمال اقيانوس هند تا 
مدار ۱0درجه شمالي بود و در آن برخي از مهم ترین 
سامانه هاي رزمي ازجمله موشك هاي كروز سطح به 
سطح و ساحل به دریا، اژدر، موشك هاي هوا به سطح و 
سطح به هوا و سامانه هاي راكت انداز از روي شناورهاي 
سطحي، زیر سطحي، یگان هاي پروازي و پهپاد مورد 
آزمایش قرار گرفت. زیردریایي فاتح و پهپاد سيمرغ 

براي نخستين  بار در این رزمایش حضور داشتند.

شلیك موشك ها
در روز دوم این رزمایش كه جمعه برگزار شد، موشك 
قادر آزمایش شد. این موشك از سایت هاي موشكي 
ســاحل به دریاي نيروي دریایي ارتش شليك شد و 
شــناور هدف در فاصله بيش از 200كيلومتري را با 
موفقيت مورد اصابت قرار داد. براساس گزارش پایگاه 
اطالع رســاني ارتش، همچنين یگان هاي شــناوري 

نيروي دریایي ارتش با استفاده از موشك كروز »نصر« 
اهداف ســطحي خود در دریا را منهــدم كردند. امير 
دریادار دوم شهرام ایراني، سخنگوي رزمایش مشترك 
ذوالفقار99 ارتش با اعالم این خبــر، گفت: در ادامه 
برگزاري مراحل اصلي رزمایــش ذوالفقار99 ارتش، 
یگان هاي شــناور ســطحي نيروي دریایي ارتش با 
اجراي آتش موشكي اهداف ســطحي خود در دریا را 
مورد اصابت قرار دادنــد. در این مرحله از رزمایش ناو 
موشك انداز نجم با شليك موشك كروز »نصر« هدف 
سطحي تعيين شده در دریا را با موفقيت مورد اصابت 

و انهدام قرار داد.
رزمایش زیر سطح دریا نيز با شليك موفق اژدر دنبال 
شــد. زیردریایي كالس غدیر بــا موفقيت یك فروند 
موشك كروز زیرسطح به سطح را عليه هدف شناوري 
شليك كرد. براساس گزارش روابط عمومي ارتش، امير 
دریادار دوم شهرام ایراني، سخنگوي رزمایش مشترك 
ذوالفقار99 ارتش با اعالم این خبر گفت: این موشك 
زیرسطحي قابليت نصب روي هرنوع زیردریایي را دارد 
و امروز این موشك در مراحل توليد انبوه قرار گرفته 
و همــه زیردریایي هاي ارتش به این موشــك مجهز 

خواهند شد.

پهپادهاي رزمي ارتش
بخش مهم دیگري از رزمایش ارتش به اســتفاده از 
پهپادهاي نيروي هوایي ارتــش و عمليات هاي آنها 

اختصاص داشــت. در این مرحلــه از رزمایش پهپاد 
ســيمرغ با پرواز از پایگاه مبدأ و طي مسافت بيش از 
هزار كيلومتر موفق به هدف قرار دادن یك فروند شناور 
سطحي در آب هاي دوردست با استفاده از بمب هاي 
هوشمند و نقطه زن سدید شد. پهپاد رزمي سيمرغ با 
برد بلند عملياتي و مداومت پروازي 24ساعت قابليت 
اجراي عمليات هاي مختلفي ازجمله گشت، شناسایي، 
اجراي عمليــات رزمي و جنــگال دارد. پهپاد رزمي 
كمان-۱2هم با پرواز بر فراز منطقه رزمایش مشترك 
ذوالفقار 99 ارتش جمهوري اسالمي ایران، ماموریت از 
پيش تعيين شده خود را با موفقيت انجام داد. این پهپاد 
كه نخســتين پهپاد رزمي ارتش جمهوري اسالمي 
ایران است و توســط متخصصان نيروي هوایي ارتش 
طراحي و توليد شده ، با پرواز بر فراز منطقه رزمایش 
مشترك ذوالفقار 99 ارتش جمهوري اسالمي ایران، 
ماموریت از پيش تعيين شده خود شامل رصد و پایش 
منطقه رزمایــش را با موفقيت انجــام داد. همچنين 
در ادامه این ســناریو از رزمایــش، پهپادهاي ابابيل 
نيروي هوایي ارتش با استفاده از بمب هاي هوشمند و 
نقطه زن »قائم« موفق به انهدام اهداف خود در منطقه 

رزمایش شدند.

   تسخير ساحل
تکاوران و تفنگداران دریایي عملیات مشترك و پیچیده 
آبي -خاکي را در ســواحل مکران اجرا کردند. در این 
عملیات هجومي و آفندي که به منظور تصرف ســاحل 
مورد نظر طراحي و اجرا شد، تجهیزات شناوري و پروازي 
نیروي دریایــي و نفربرهاي دوزیســت نیروي زمیني 
با پشــتیباني جنگنده بمب افکن هاي نیروي هوایي با 
موفقیت مورد استفاده قرار گرفتند. در این عملیات پس 
از انجام بمباران هوایي توسط جنگنده بمب افکن هاي 
نیروي هوایي و بمباران ســاحلي توسط ناوشکن ها و 
شناورهاي موشــك انداز و راکت انداز در حجم وسیع و 
انهدام اهداف و نیروهاي متخاصم از هوا، سطح و زیرسطح 
توسط نیروهاي عملیات ویژه، عمده قوا و تجهیزات نیز با 
حمایت یگان هاي رزمي توسط ناوهاي نیروبر به ساحل 
مورد نظر منتقل و عملیات هجومي و آفندي آبي - خاکي با 
موفقیت انجام شد. همچنین پرنده متخاصم که یك هدف 
با ســرعت باال و در ارتفاع زیاد در حال پرواز بود و قصد 
ورود به منطقه عمومي رزمایش را داشت، درحالي که از 
سطح مقطع راداري بســیار کمي برخوردار بود، توسط 
سامانه هاي راداري تحت کنترل قرارگاه پدافند هوایي 
خاتم االنبیا)ص( کشف و به منظور رهگیري و انهدام به 
سامانه پدافندي بومي نیروي پدافند هوایي ارتش واگذار 
شد که با شلیك موفق موشك سطح به هواي بهینه شده 

شلمچه از این سامانه، سرنگون شد.

كمتــر از ۱0روز مانــده به 
فرارسيدن زمان اعالم شده از برجام

طرف آمریكا براي بازگشت 
تحریم هاي بين المللي عليه ایران، وزیران 
خارجه 3كشــور اروپایي اعالم كردند كه 
سازوكار آمریكایي ها را قبول ندارند. ظریف 
به زودي قرار اســت به اروپا برود تا اروپا را 
براي اقدامات عملــي عليه خرابكاري هاي 

هسته اي آمریكا تحت فشار قرار دهد.
وزراي امور خارجه انگليس، فرانسه و آلمان 
به عنوان 3كشــور عضو برجــام به منظور 
بررسي و هماهنگ سازي گام هاي مشترك 
آتــي درباره برجــام در عمــارت تاریخي 
ِچونينگ تشكيل جلســه دادند و »جوزپ 
بورل« مسئول سياســت خارجي اتحادیه 
اروپا نيز از طریق ارتبــاط ویدئویي به آنها 
ملحق شــد. وزارت امور خارجه آلمان طي 
پيامي در حســاب كاربري رسمي خود در 
تویيتر در این رابطه اعالم كرد: »3كشــور 
اروپایي به اتفــاق یكدیگر تــالش آمریكا 
براي بازگرداندن تحریم ها عليه ایران را رد 
مي كنند و به حفظ توافق هسته اي متعهد 
مي مانند، اما از ایران نيز مي خواهند كه فورا 

به اجراي كامل برجام بازگردد.«
به گزارش همشهري، توافق هسته اي موسوم 
به برجام كه در ســال20۱5 بيــن ایران و 
كشورهاي موســوم به ۱+5 )شامل 5عضو 
دائم شوراي امنيت + آلمان( منعقد شد، از 
اواسط سال20۱8 به دليل اقدامات یكجانبه 
آمریكا و بدعهدي طرف هــاي اروپایي در 
وضعيت مبهمي قرار گرفته است؛ چون با 
خروج آمریكا از برجام در اردیبهشت97 و 
بازگشت تحریم هاي ایران، توافق هسته اي 
رو به افول نهاد و با اقدامات تازه آمریكا براي 
فعال كردن مكانيسم ماشه عمال برجام در 

معرض نابودي قرار گرفته است.
درپي خروج آمریــكا از برجام، طرف هاي 
اروپایي برجام وعــده دادند كــه با اتخاذ 
اقداماتي، پيامدهــاي منفي خروج آمریكا 

از برجام را جبران خواهند كرد.
با تعلــل اروپا در جبران خســارات خروج 
آمریكا از برجــام در نهایت شــوراي عالي 

امنيــت ملــي ایــران روز چهارشــنبه 
۱8اردیبهشت۱398 در بيانيه اي اعالم كرد 
جمهوري اسالمي ایران در راستاي صيانت 
از امنيت و منافع ملي و حقوق تصریح شده 
خود مندرج در بندهــاي 2۶ و 3۶ برجام، 
برخي اقدامات خــود ذیل برجام را متوقف 
خواهد كــرد و در ادامه ایران طي  5مرحله 
هر 2 ماه یك بار بخشــي از تعهدات خود را 
كاهش داد؛ تا اینكــه در آخرین مرحله در 
دي ماه پارسال اعالم كرد هيچ محدودیتي 

در برنامه هسته اي براي خود قائل نيست.
دولت آمریكا از سال گذشته براي جلوگيري 
از برچيده شدن تحریم تسليحاتي ایران كه 
طبق قطعنامه223۱ براي 27مهر امسال 
برنامه ریزي شده است، تالش همه جانبه اي 
را آغاز كرد كه در مرحله نخست طرح كاخ 
سفيد براي تمدید تحریم تسليحاتي ایران 
با مخالفت اكثر اعضاي شــوراي امنيت به 
شكست انجاميد. آمریكایي ها در مرحله دوم 
سعي كردند با ادعاي عضویت در برجام از 

مكانيسم موجود در قطعنامه223۱ استفاده 
كرده و در 30مرداد با ادعاي عدم پایبندي 
ایران سازوكار موسوم به اسنپ بك را فعال 
كنند، اما این طرح هم در شــوراي امنيت 

هواداري نداشت.
در آن زمان مایك پمپئو، وزیر امور خارجه 
آمریكا با حضور در نيویورك شخصا نامه اي 
را به نماینــده اندونزي در ســازمان ملل 
متحد - كه كشورش رئيس دوره اي شوراي 
امنيت اســت - تحویل داد و طي این نامه 
ضمن متهم كردن ایران به نقض برجام، از 
طرف دولت آمریكا رسما خواستار بازگشت 

تحریم هاي بين المللي عليه ایران شد.
پمپئو پس از مخالفت اعضاي شوراي امنيت 
براي تمدید تحریم تسليحاتي ایران، مدعي 
شد كه اگر قطعنامه اي براي تمدید تحریم 
تسليحاتي ایران ارائه شود، آمریكا آن را وتو 
مي كند و اگر چنين قطعنامه اي ارائه نشود 
به صورت خودكار در نيمه شب 20سپتامبر 
یعنــي 30شــهریور تمامــی تحریم هاي 

بين المللي عليه ایران بازخواهد گشت.
دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمریكا مدعي 
اســت ایران منتظــر برگــزاري انتخابات 
آمریكاست تا توافق كند. او به تازگي براي 
چندمين بار ادعا كــرده درصورت پيروزي 
در انتخابات به سرعت با ایران توافق خواهد 
كرد؛ این در حالي است كه دیروز جو بایدن، 
نامزد دمكرات ها در انتخابات و رقيب ترامپ 
گفت درصــورت پيــروزي در انتخابات به 

برجام برمي گردد.
چين و روســيه با رأي منفــي به قطعنامه 
پيشــنهادي آمریكا بــا تمدیــد تحریم 
تســليحاتي ایران مخالفت كرده اند و روز 
گذشته هم سرگئي الوروف، وزیر خارجه 
روسيه در جریان برگزاري اجالس شانگهاي 
كه ایران به دليل تعلل در تبدیل عضویتش از 
ناظر به اصلي در آن شركت نكرده بود، تأكيد 
كرد اعضاي سازمان شانگهاي خواهان حفظ 

برجام هستند.
عالوه بر چين و روسيه هم پيمانان آمریكا 
یعني 3كشــور اروپایي شــامل انگليس، 
فرانســه و آلمان هم بارها اعــالم كرده اند 
آمریكا به دليل خــروج از برجام عضو این 
توافق نيست و نمي تواند از مكانيسم موجود 

در این توافق عليه ایران استفاده كند.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران قرار 
است در روزهاي پيش رو كه مقارن با زمان 
اعالم شده از طرف پمپئوست در قالب تور 
اروپایي به برخي كشورها ازجمله فرانسه، 
آلمان، ایتاليا و اسپانيا سفر كند تا اروپایي ها 
را متقاعد كنــد در مقابــل زورگویي هاي 
آمریكا اقدام عملي انجام دهند. ظریف، روز 
پنجشنبه در تویيتي نوشت: ایران به دالیل 
دیني و راهبردي - كه وزني به مراتب بيشتر 
از صرف یك »توافق« دارد - تسليحات اتمي 
را مردود مي داند، اما اگر تروئيكا / اتحادیه 
اروپا خواهان اجراي كامل تدابير اعتمادساز 
و شفافيت مضاعفي هستند كه برجام فراهم 
آورده اســت، باید همانطور كه خرابكاري 
ایاالت متحده در شــوراي امنيت سازمان 
ملل متحد را رد كردند، تروریسم اقتصادي 

آمریكا را نيز رد كنند.

 ایران ادعاي مایکروسافت
را رد کرد

ادعاي مایكروسافت مبني بر تالش هكرهاي مرتبط 
با روسيه، چين و ایران براي تأثير گذاري بر انتخابات 
آمریكا با واكنش سخنگوي وزارت امور خارجه ایران 
مواجه شد. ســعيد خطيب زاده در مصاحبه با شبكه 
تلویزیوني CNN در تكذیب ایــن ادعا گفت: ایاالت 
متحده كه دهه ها در انتخابات كشورهاي دیگر ازجمله 
ایران دخالت كــرده، با كودتا دولــت منتخب مردم 
ایران دكتر مصدق را ســرنگون كــرده و كارزار فعال 
ضداطالعاتي عليه دیگر كشــورها را رهبري مي كند، 
در مقامي نيست كه چنين ادعاي مضحكي بكند. وي 
تأكيد كرد: همانگونه كه بارهــا گفته ایم براي تهران، 
اهميتي ندارد چه شــخصي در كاخ ســفيد ریاست 
مي كند. آنچه مهم است پایبندي واشنگتن به حقوق، 
قواعد و نرم هاي بين المللي و دست برداشتن از دخالت 

در كشورهاي دیگر و عمل به تعهدات خود است.

تمرين تسخير ساحل و دريا
رزمایش 3روزه ارتش با شليك موفق انواع موشك هاي ساحلي، دریایي و پهپادي برگزار شد

شرق و غرب پشت  برجام
   3كشور اروپایي در كنار كشورهاي عضو سازمان شانگهاي تالش آمریكا براي بازگرداندن تحریم ها را مردود دانستند

   ظریف این هفته عازم اروپا مي شود تا آخرین مذاكرات خود را قبل از موعد 20سپتامبر انجام دهد

دغدغه آب و خصوصي سازي 
یك هفته بعد از سفر رئيس مجلس به خوزستان، رئيس قوه قضایيه 

به چهارمحال و بختياري رفت
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هرچقدر كســب و كار یك 
محله پــر بركت تر باشــد، گزارش

فضاهاي آن محله هم براي 
زندگــي مناســب تر هســتند.انگار در 
محله هایي كه زندگي جریان دارد،كسب 
و كار هم رونق بيشتري دارد.پس هرچقدر 
فضا براي كار و بار فراهم شود، هم امكانات 
بيشتري براي شهروندان فراهم مي آید و 
هم منابع مالي مناسبي راهي خزانه شهر 
مي شــود؛ منابعي كه مي تواند دوباره به 
چرخه اداره و توســعه محله ها برگردد.  
تهران اما این روزها به لحاظ مالي مشكالت 
زیادي دارد و دخل و خرج این شهر با هم 
همخوانــي نــدارد. هزینــه بخشــي از 
درآمدهاي شــهر براي مقابله با كرونا در 
كنار وضعيت نابســامان اقتصاد، دســت 
به دســت هم داده و درآمدهــاي 4ماهه 
امسال را به نسبت سال گذشته، 33درصد 

كاهش داده اســت. این موضوع در كنار 
محقق نشــدن 42درصد بودجه مصوب 
شورا در مدت مذكور، زنگ خطر را براي 
اداره شهر در ماه هاي آتي به صدا درآورده 
است.به همين خاطر مدیریت شهري باید 
راهكاري بيندیشــد و با ایجاد فضاهاي 
مناسب كسب وكار، محيط هاي تفریحي و 
گردشگري از دل خودشــان براي شهر و 
بهبود كيفيــت خدمات به شــهروندان 
درآمدزایــي كند.چنيــن فضاهایي هم 
رضایت مردم را به دنبال دارد و هم تزریق 
منابع مالي ناشــي از عــوارض آن، چرخ 
اقتصاد شــهر را به حركت درمي آورد. در 
این ميان، رونق كسب وكارهاي محله اي 
نيازمند توجه به فرهنگ و نيازمندي هاي 
جامعه ایراني است. یعنی اگر به موضوعات 
دقيــق پرداخته شــود، ســرانجام هم 
اشــتغال زایي صــورت مي گيــرد و 
كسب وكارهاي جدیدي شكل مي گيرد و 
هم درآمدهاي پایدار به شكل غيرمستقيم 
به مدیریت شهري مي رسد؛ درآمدهایي 

كه مي تواند نيازهاي ضروري این روزها را 
رفع كنــد. متخصصــان در گفت وگو با 
همشهري به نكات اساسي این هدف اشاره 
كرده اند كه مي توانيــد در صفحه7 آن را 
بخوانيد. جدا از این، اگر مسئله ماليات بر 
ارزش افــزوده بــا همــكاري همــه 
شهرداري هاي كشور در مجلس به نتيجه 
برسد، درآمدهاي پایدار دیگري را نصيب 

شهرها مي كند.

داروي شفابخش شهرها
با اینكــه ماحصل همراهــي و همكاري 
شورا و شــهرداري در ماه نخست سال، 
تصویب بســته محرك اقتصــادي براي 
جبران كاهش درآمدها بود، اما شــرایط 
این روزهاي كشــور و همچنين پرداخت 

نشــدن كمك دولــت به شــهرداري از 
صندوق ذخيــره ارزي، بســته محرك 
اقتصادي را كم اثر كــرد تا جایي كه این 
محرك هم نتوانست آنطور كه باید به مدد 
درآمدهاي شهر بياید و كمبود منابع مالي 
را جبران كند. بــه همين خاطر مدیران 
شهري براي برون رفت از شرایط حاضر 
به تكاپــو افتاده اند و راه هــاي جدیدي 
را بــراي تامين هزینه هاي شــهر دنبال 
مي كنند. آنطور كه اعضاي شوراي شهر 
مي گویند؛ بازنگري و اصالح الیحه بسته 
محرك اقتصادي یكــي از ضرورت هایي 
است كه مي تواند شــهر را از این شرایط 
نجات دهد. ماليات بــر ارزش افزوده هم 
كه مي توانست تا حد زیادي درآمدهاي 
پایدار شــهر را بهبود ببخشد، سرنوشت 

مبهمي پيدا كرد. با این حال كارشناسان 
و مدیران شــهري هنوز هم این الیحه را 
داروي شفابخش كاهش درآمدهاي شهر 
مي دانند. ماليات بر ارزش افزوده كه این 
بار در قالب یك طرح در كميسيون هاي 
اقتصادي و شــوراهاي مجلس شــوراي 
اسالمي در حال بررسي است، درصورتي 
مي تواند بــه كمك شــهرها بياید كه به 
فوریت در خانه ملت بررسي و به سرانجام 
برسد.موضوعي كه معاون مالي و اقتصاد 
شهري شهرداري تهران هم بر آن تأكيد 
دارد و بر این باور اســت كــه ماليات بر 
ارزش افزوده به ویژه در شــرایط فعلي، 
منبع درآمد پایداري براي شــهرداري ها 

به حساب مي آید.
عبدالحميد امامي كه ریاست كميسيون 

همشهري درباره نحوه ایجاد راه هاي جدید درآمدي شهرداري تهران 
با متخصصان گفت وگو كرد

پيگيري براي به سرانجام رسيدن ماليات بر ارزش افزوده و 
اصالح الیحه بسته محرك اقتصادي، مي تواند منابع مالي 

جدیدي به شهر تهران تزریق كند

 پيشنهادهايي 
براي نجات اقتصاد شهر

مجيد جباري
خبر نگار

خبر

زرد قناري

بنا به عادت هميشگي كه با اشتياق لوازم و 
تجهيزات یك مهارت جدید را مي خریدم 
تا شروع به یادگيري كنم، ولي بعد از مدتي 
رهایش مي كردم، تصميم گرفتم بعد از یادگيري دوچرخه سواري اقدام 
به خرید دوچرخه نكنم. به واسطه زندگي در مركز شهر به ایستگاه هاي 
دوچرخه اشــتراكي متعددي دسترسي داشتم. با ساخت یك حساب 
كاربري در بيدود و خرید كاله ایمني و یك جفت دســتكش به طور 
رسمي دوچرخه سواري را شروع كردم. اعتماد به نفسم زیاد شده بود، 
ولي هنوز به اندازه اي نبود كه در شلوغي خيابان ها ركاب بزنم. جمعه 
صبح ها كه تقریبا شــهر خواب آلود و خلوت بود، ســراغ نزدیك ترین 
ایستگاه دوچرخه مي رفتم و با كلي وسواس دوچرخه اي كه ترمز، زین 
و زنگ سالمي داشت را انتخاب مي كردم و ترسان و لرزان در پياده روها 
ركاب مي زدم. حاال تك تــك عابران پياده و موتوري هــا، موانع ورود 
موتورســيكلت به پياده رو، جوي هاي آب و... موانع متحرك و ثابتي 
بودند كه براي عبور از هر كدام اســترس شدیدي مي گرفتم، اما ذوق 
ركاب زدن باعث مي شد كه ادامه بدهم. تصميم گرفتم مقصد جذابي 
را در پایان مسير سرپایيني از سيدخندان تا خيابان انقالب تعریف كنم 
تا انگيزه بيشتري براي طي مسافت به خودم بدهم. هفته ها این كار را 
تكرار كردم، حاال جسارت ورود به خيابان را داشتم و مثل یك وسيله 
نقليه در منتهي عليه سمت راست حركت مي كردم. انتهاي مقصد هم با 
یك فنجان قهوه و شيریني تازه در كافه مورد عالقه ام پذیرایي مي شدم. 
در مسير برگشت، دوچرخه اشتراكي را حاشيه پياده رو قفل شده رها 
مي كردم و با مترو به خانه برمي گشتم. بعد از 2ماه و اطمينان از اینكه 
دوچرخه سواري یك هوس زودگذر نيســت، به فكر خرید دوچرخه 
افتادم. هرجا براي خرید دوچرخه رفتم به دنبال دوچرخه اي بودم كه 
بتوانم سرباالیي سيدخندان تا تجریش را بروم! در نهایت دوچرخه اي 
خریدم كه البته دوچرخه شهري زنانه نيست و الستيك هایش مدل 
كوهستان اســت. جزئياتي كه در خرید دوچرخه مناسب باید رعایت 
كرد، زیاد است و البته همه آنها تحت تأثير ميزان مبلغي است كه قصد 
دارید هزینه كنيد. من هزینه زیادي براي خرید دوچرخه در نظر نگرفتم 
و تصميم دارم بازه زماني آماتوري را با یك دوچرخه ارزان سپري كنم و 
بعدها كه حرفه اي تر شدم، دوچرخه بهتري بخرم. خنده دارترین عامل 
تعيين كننده اي كه در خرید دوچرخه لحاظ كردم، رنگ بود؛ مثال رنگ 
زرد باعث شده بود، مردد باشم كه آیا آذرخش را بخرم یا نه؟ چون تا قبل 
از آن هيچ لباس و وسيله اي نداشتم كه این رنگ در آن خودنمایي كند، 
اما سرانجام دوست سياه رنگي را خریدم كه راه هاي زردرنگ داشت و 
اسمش را آذرخش گذاشتم. بعد از چندین  ماه همركابي، حاال رنگ زرد 
قناري یكي از رنگ هاي مورد عالقه  من است كه حتي موقع خرید لباس 

به آن توجه مي كنم.

 الزام استفاده از ماسك  و دستكش
در سرويس مدارس

مدیرعامل اتحادیه تاكسيراني هاي كشــور درباره ضمانت اجرایي 
رعایت دستورالعمل هاي بهداشتي توسط رانندگان سرویس مدارس 
توضيح داد. مرتضي ضامني در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
با اشــاره به ضمانت اجرایي رعایت دســتورالعمل هاي بهداشتي 
توسط رانندگان سرویس مدارس، اظهار كرد: در حوزه حمل ونقل 
عمومي، وزارت بهداشت دستورالعمل هایي را ابالغ كرده است كه این 
ابالغيه ها در حوزه سرویس مدارس هم رعایت خواهند شد، ما در این 
زمينه كامال تابع مصوبات ستاد ملي كرونا و وزارت بهداشت هستيم 
تا بتوانيم با رعایت كامل موارد بهداشتي، مانع از شيوع ویروس كرونا 
در این بخش شــویم. ضامني افزود: مواردي كه باید رعایت شود از 
طریق شهرداري ها به رانندگان اعالم شده و در ادامه با ارائه روش هاي 
آموزشي و پيامكي به رانندگان تأكيد خواهد شد. مدیرعامل اتحادیه 
تاكسيراني هاي كشور با بيان اینكه اســتفاده از ماسك، دستكش 
و ضدعفوني مســتمر خودرو از الزاماتي اســت كه حتما باید انجام 
شود، تصریح كرد: دانش آموزان نيز در طول سفر موظف به استفاده 
از ماســك هســتند. همچنين غربالگري به صورت مرتب در حوزه 
حمل ونقل عمومي در حال انجام اســت و درصورتي كه راننده اي 
عالئمي داشته باشد باید تست بدهد و درصورت مثبت شدن تا زمان 

رفع كامل بيماري و اعالم پزشك، اجازه فعاليت نخواهد داشت.

ريحانه وحيديان
شهروند دوچرخه سوار

تقریبا به طــور پيش فرض همه 
گروه ها و نهادها پذیرفته اند كه 
كتاب درسي چنين كاربرد و كاركردي دارد و شكي 
در تأثيرگذاري آن ندارند. چنين نگاهي حجم بزرگي 
از مطالبات را پيش روي مولفان كتاب هاي درسي 
مي گذارد و هر گروه یا نهاد انتظار دارد كه ارزش هاي 

مطلوبشان به كتاب هاي درسي راه پيدا كند.
همين نگاه، كتاب هاي درسي را به بستر تنش هاي 
سياســي تبدیل مي كند و رقابت بر ســر اینكه چه 
چهره اي با چه نگاهي ریاست ســازمان مربوطه را 
در اختيار داشته باشد، باال مي گيرد و گاهي انتخاب 
ریاست این سازمان از دست وزیر آموزش و پرورش 
هم در مي رود و فشــار گروه ها و جناح هاي سياسي 
تعيين كننده مي شــود و كســاني بر ایــن صندلي 

مي نشينند كه با انتخاب مردم نيز فاصله دارند.
من نمي دانم پشــت پرده حذف تصویــر دختران 
از كتاب درســي چيســت، اما نتيجه روشن است؛ 
تالشي آگاهانه براي حذف تصویرهایي كه دختران 
و پسران كنار هم در فضاي عمومي حضور دارند. در 
یك كتاب، دختران حذف شده اند كه با واكنش هاي 
بسيار روبه رو شد و در كتابي دیگر پسران، اما معناي 
هر دو یكي اســت، متوليان، بودن زنان و مردان را 
در كنار هم در جامعه بــر نمي تابند و احتماال گمان 
مي كنند، این كار از دوران كودكي خراب شده است 

و با اصالح منبع انتقال ارزش در دوره كودكي، یعني 
كتاب درسي، آب رفته را باید به جوي بازگرداند.

در این ماجرا دو خطاي بزرگ رخ داده اســت. اول 
اینكه كتاب هاي درسي كه با پول همه مردم تاليف و 
توزیع مي شوند و همه ناگزیرند از آن استفاده كنند، 
تبدیل به عرضه ارزش هاي گروه بســيار كوچكي از 
مردم شده است. جز گروه هاي كوچكي از بازیگران 
عرصه سياست در ایران  سال هاست كه حضور زنان 
در عرصه هاي عمومي در ایران پذیرفته شده است 
و بسياري از زنان در بخش هاي دولتي و غيردولتي 

مشغول به فعاليت هستند.
خطاي مهم تر در تصور متوليــان، تأثير كتاب هاي 
درســي بر تغيير ارزش هاي مردم اســت. در هيچ 
دوره اي كتاب درسي یگانه منبع ساخت و پرداخت 
ارزش هــاي جامعه نبوده اســت و اگــر چنين بود 
اكنون باید همين گرو ه هاي اقليت از جامعه رضایت 

داشتند.
 البته كه ایــن كارها تأثيرگذار اســت، اما تأثيرش 
در فاصلــه گرفتــن از مــردم و بيشــتر شــدن 
شــكاف هاي اجتماعي است. شــما فرض كنيد به 
جاي ســرویس هاي اطالعاتي یكي از كشــورهاي 
دشــمن بودید. با چه بودجه اي مي توانستيد چنين 
هجوم حساب شده اي را ســازماندهي كنيد؟ با چه 
هزینه اي مي توانستيد چنين به شكاف بين بخشي 
از حاكميت و مردم دامن بزنيد و بــا چه هزینه اي 
مي توانســتيد چنين تصویري از ایــران در جهان 

منتشر كنيد؟

تا وقتي نظام تدوین و تاليف كتاب هاي درســي در 
ایران متمركز و تك كتابي باشد، كماكان كتاب هاي 
درسي بســتر چنين تنش ها و چالش هایي خواهد 
بود و بهتر است كه آموزش و پرورش به سوي تنوع 
كتاب هاي درسي حركت كند، تا كتاب هاي درسي 
را از تبدیل شــدن به اوراق تبليغاتي و عرصه نفوذ 

گروه ها نجات بدهد.
با این حال، با توجــه به نگاه غالب بــه تأثير كتاب 
درسي، بعيد اســت كه چنين تحولي در آینده اي 
نزدیــك رخ دهد، امــا آیا در وضعيــت كنوني هم 

مي توان كاري از پيش برد؟
نخستين كار، مراقبت از تبدیل شدن كتاب درسي 
به ورقه هاي تبليغاتي گروه هاي سياسي و اعتقادي 
اســت كه به شــكاف هاي بيشــتر اجتماعي دامن 
مي زند. طبيعي اســت كه وقتي كتابي قرار است، 
در سراسر ایران تدریس شود، باید با نگاهي فراگير 
و مشاركتي و دمكراتيك تر تدوین شود و ارزش هاي 
همه شــمول تري در آن ارائــه شــود، ارزش هاي 
راستيني كه اكثریت مردم ایران را نمایندگي كند 
و عشــق و عالقه به این آب و خاك را در جان آنان 
بپروراند. كسي احســاس نكند از این دایره حذف 
شده اســت و جایش در اینجا نيست. در كتاب هاي 
درســي باید افق هاي بزرگ تر و چشــم اندازهاي 
بلندتري مدنظر باشــد و بچه ها را براي زیستن در 
ایراني دوست داشتني و در كنار هم و براي سربلندي 
و آباداني ایران آمــاده كند و به بيانــي خالصه تر، 

آیينه هایي براي همه ایرانيان باشد.

آيينه هايي براي همه ايرانيان

پنجشنبه اي كه گذشت را مي توان روزي با عنوان 
تصميم گيري درباره خانه موزه  شدن محل سكونت آئين

شخصيت هاي برجســته فرهنگي، علمي و دیني 
كشور در تهران دانست؛ از موزه شدن خانه آیت اهلل طالقاني گرفته 

تا تبدیل خانه پروفسور حسابي به مركز نوآوري شهري.
به گزارش همشهري، 19شهریور ماه، سالگرد درگذشت آیت اهلل 
محمود طالقاني، روحاني نواندیش دیني، فعال سياسي و اجتماعي 
اســت و به همين خاطر امسال مراســمي با رعایت پروتكل هاي 

بهداشتي به مناسبت چهل و یكمين ســالگرد درگذشت ایشان 
برگزار شد. 

یكي از این مراسم به همت كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي 
شهر تهران و با همكاري شهرداري منطقه12، سازمان فرهنگي 
و هنري شهرداري تهران و انجمن تهران شناسي برپا شد؛ آیيني 
كه با پنجمين برنامه از سلســله برنامه هاي رویدادمحور انجمن 

تهران شناسي همزمان شد و گره خورد.
در این مراسم محمدجواد حق شناس، رئيس كميسيون فرهنگي و 
اجتماعي شوراي اسالمي شهر تهران با بيان اینكه آیت اهلل طالقاني 
متعلق به یك خانواده، یك روستا یا یك شهر نبوده و همه ایران 
و آزادگان جهان به وجودشان افتخار مي كردند، گفت: »هرجا نام 
آزادي و آزادگي برقرار است قطعا نام طالقاني بزرگ در صدر این 

فهرست قرار مي گيرد. 

دليل و فلسفه برگزاري بزرگداشــت ها، تفاوتي است كه حضرت 
حق در برابر بندگان قائل است، این وجه تمایز و تفاوت در مورد 
بندگان شامل ســابقه افراد، جایگاه علم و دانش و آگاهي، سابقه 
جهاد و مبارزه است و شاید مهم ترین وجه تميز تقواست كه این 
برتري را حضرت حق داده است.« حق شــناس با اشاره به اینكه 
حضرت آیــت اهلل طالقاني در این 4حوزه كه كتــاب خدا و قرآن 
عظيم وجه تمایز آن را تعریف كرده، تمام این ویژگي ها را داشته، 
گفت: »از نظر سابقه جهاد در دهه هاي10 تا50 در جایگاه مبارزه 
پيشتاز و جلودار بوده و به پشتوانه ایمان راسخ، دانش و خانواده 

هميشه جلودار مبارزان بود.«
او ســپس به این موضوع اشــاره كرد كه به درخواست خانواده 
آیت اهلل طالقاني، كتابخانه ایشــان تبدیل بــه خانه موزه آیت اهلل 

طالقاني مي شود.

مركز نوآوري شهري در خانه موزه پروفسور حسابي
 خانه موزه پروفسور حســابي كه در منطقه یك تهران واقع شده 
نيز قرار اســت به مركز نوآوري و فناوري تهران هوشمند تبدیل 

شود. 
اینطور كه مشخص است قرار شــده كارگروه هایي تشكيل شود 
تا متخصصان در آنها با نگاه عميق به مسائل شهري، راهكارهاي 

خالقانه براي رفع چالش هاي شهر و شهرداري ارائه كنند.
روز پنجشــنبه همچنين تعدادي از اعضاي شوراي شهر تهران 
بازدیدي از خانه موزه ســيمين و جالل داشتند؛ بازدیدي كه به 
مناسبت سالگرد درگذشت جالل آل احمد انجام شد. حق شناس 
در این بازدیدگفت: »این خانه مــوزه زماني مي تواند به اوج خود 
برسد كه هر ماه و هر هفته و هرروز ميزبان یك اتفاق مهم در حوزه 

فرهنگ و ادبيات كشور باشد.«

اقتصادي كالنشهرهاي كشور را برعهده 
دارد، در این باره گفت: »هم اكنون ســهم 
شــهرداري ها از ارزش افزوده رقم قابل 
توجهي اســت كه در موضوعات توسعه 
و عمران و حمل ونقــل و ترافيك هزینه 
مي شود. در نشســت اخير كالنشهرهاي 
كشور، تصميمات خوبي پيرامون موضوع 
درآمدهــاي پایدار شــهرداري به عنوان 
بزرگ ترین دغدغه شهرها، شهرداري ها 
و مدیریت شهري اخذ شد. بي تردید این 
الیحه تأثير قابــل مالحظه اي بر عملكرد 
شهرداري خواهد داشــت و تصویب آن 
مي تواند آهنگ فعاليت هــاي عمراني و 
خدماتي در شــهرهاي بــزرگ و به ویژه 
تهران را متناســب با شــكل تصویب آن 

تغيير دهد.«
امامي با اشاره به مســاعدت نمایندگان 
مجلس براي تصویب الیحــه ماليات بر 
ارزش قدرداني كــرد و افزود: »باتوجه به 
اصالح دامنــه قانون ســازمان مالياتي و 
شهرداري هاي كشور سهم بهتري از آن 
مي برند؛ البته برآورد مي شود و همچنين 
سهم شــهرداري تهران هم از این محل 

افزایش مي یابد.«
معاون مالي و اقتصاد شــهري شهرداري 
تهران اظهار كــرد: »اميدواریم با انتقال 
تجارب بين كالنشهر هاي كشور بتوانيم 
ضمن صيانت از منابــع درآمدي موجود 
و پيش بيني منابــع جدید درآمدي براي 
شهرداري ها در كسب درآمدهاي پایدار 

گام هاي مؤثري برداریم.
امامي درباره تصویب نهایــي ماليات بر 
ارزش افزوده در شــوراي نگهبان اظهار 
اميــدواري كــرد و ادامــه داد: »تالش 
مي كنيم در این مهم به نحوي عمل شود تا 
سهم 4درصدي ماليات بر ارزش افزوده را 
از شوراي نگهبان دریافت و آن را به صورت 

قانون قطعي مصوب كنيم.«

تالش براي حفظ دارايي ها و تدبير در پيشبرد پروژه ها
محمود ميرلوحي، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران

بحران كرونا تقريبا همه دنيا را تحت تأثير خود قرار داده و درآمد، اشتغال، 
گردشــگري و همه اين بخش ها درگير شده اند. شايد بيشترين آسيب را 
بحث گردشگري، شركت هاي هواپيمايي، هتل ها و... ديده است.گرچه سهم 
گردشگري در تهران از جهت هاي 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. نشست هاي مشترك ما با بخش هاي اقتصادي 
شهرداري تهران برگزار شــد كه هم به صورت طرح و هم به صورت اليحه 
بحث هاي متناسب با شرايط موجود تنظيم، تدوين و در نهايت تصويب شد.
از يك منظر وقتي مي شــنويم كه در 4 ماه نخست سال، 58درصد منابع 
تامين شــده، پس مي گوييم 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 كنيم، 30درصد رشد كرده است كه خوِد اين هم نشان 
مي دهد كه چون شورا و شهرداري به موقع به فكر راه حل افتادند، توانستيم 
تا حدي از مرحله بحراني عبور كنيم. درست است كه 42درصد در تحقق 

بودجه99 عقب هستيم و بخشي از فعاليت هاي 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، مي توان خوش بين بود كه اين 

تدابير نتيجه داده است. وقتي بدانيم كه با اين تدابير و با وجود كرونا، در 
سياست هاي شوراي پنجم تغييري ايجاد نشد و مديريت شهري دوره پنجم 
مجبور نشد برخالف سياست ها و برنامه هايش به شهرفروشي رو بياورد، 
جاي خوشحالي دارد. به  بيان ديگر، اينكه به گذشته برنگشته ايم 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 نكرده ايم. راه حل هايي كه 
ارائه داده ايم در چارچوب طرح تفصيلــي و با رعايت نظم و انضباط مالي، 
حفظ دارايي هاست. به طور مثال، اگر شما مي بينيد غبار از روي پروژه هاي 
مشاركتي كه از سال90 دچار مشكل شده و منابع بالتكليف شهرداري كه 
در معرض ريسك و خطر قرار گرفته بود برداشته شده است، به اين معني 
است كه اينها مي تواند 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 سرمايه گذاري و هم مناطق به نتيجه مطلوبي برسد. در واقع 
رويكرد شهرداري و شوراي شهر اين است كه نمي خواهد شهرفروشي اتفاق 
بيفتد، چرا كه در شهري مثل تهران با ظرفيت علمي، مسئوالنه و... مي توان 
به منابع پايدار توجه شود تا پايتخت در شرايط سخت روي پاي خود بايستد.

ث
مك

2گام براي جبران كاهش درآمدهاي شهر
مجيد فراهاني، رئيس كميته بودجه و نظارت شوراي شهر تهران

شهرداري تهران درحالي كه 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 لحظه اي، خدمات رساني به شهروندان را ادامه داده و با حفظ پايداري خدمات در شرايط اين 
روزها، همچنان فعاليت خود را ادامه مي دهد. اما باتوجه به گزارش درآمد-هزينه شهرداري كه 

از سوي خزانه دار محترم شورا ارائه شد، در 4ماهه نخست سال جاري تحقق منابع برابر با 57.7درصد بوده كه اين ميزان 
در مقايسه با متوسط تحقق منابع در 3ماهه نخست طي سال هاي 1397 و 1398 با كاهش 33درصدي مواجه شده است.

از سوي ديگر، از آغاز ســال1399 تا پايان مرداد ماه در شــهرداري تهران تعداد 2هزارو882 مورد پروانه ساختماني 
صادرشده و تعداد پروانه صادر شده در مدت مشابه ســال قبل 4هزارو7مورد بوده است. بر همين اساس؛ شاهد كاهش 
28درصدي صدور پروانه ساختماني در تهران توسط شهرداري هســتيم.همچنين از حيث متراژ ساخت وساز در 5 ماه 
اول امسال، مجوز ساخت حدود 3ميليون و900هزار مترمربع صادر شــده؛ اين در حالي است كه در مدت مشابه سال 
گذشته شاهد صدور مجوز ساخت حدود 4ميليون و950هزار مترمربع بوده  ايم؛ اين روند حكايت از كاهش 21درصدي 
ساخت وساز در تهران از لحاظ متراژ دارد. اين روايت تلخ از شرايط اقتصادي شهرداري تهران در سال1399 هشداري 
است تا با اتخاذ استراتژي مناسب و پرهيز از روزمرگي به راه حل هاي برون رفت از اين وضعيت بينديشيم؛ راه حل هايي 
كه زمينه ساز »جهش توليد« براي شهرمان تهران باشد. متأســفانه بسته محرك اقتصادي ارائه شده توسط شهرداري 
آن طور 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 راه هايي كه مي تواند 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 ماليات بر ارزش افزوده در حال بررسي 
و نهايي شدن است. بنابراين شهرداران و شوراهاي شهر سراسر كشور مي توانند با رايزني با نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 

در اين زمينه، يكي از منابع درآمدي شهرها را به سرانجام برسانند و كاهش درآمد هاي شهر را جبران كنند.

ث
مك

خانه آيت اهلل طالقاني 
خانه موزه مي شود

ادامه از 
صفحه اول

باب همايون    عكس: همشهري/ اميررستمي



2 شنبه 22 شهریور 99  شماره 8035 4 3 0 2 3 6 2 1 اقتصاد

 یكه تازي قيمت در بازار خودروها همچنان ادامه دارد و در شرایطي كه عرضه  
قطره چكاني خودروهاي وطني، یكي از مقصران اصلي این آشفته بازار معرفي خودرو

مي شود، سرپرست وزارت صنعت از طرح جدیدي براي فروش فوق العاده 
150 هزار دســتگاه خودرو در نيمه دوم سال و به صورت قرعه كشــي خبر داده است كه 
مأموریت دارد با ســيراب كردن تقاضاي مصرفي، بســاط هيجان و ســفته بازي در بازار 
خودروهاي داخلي را جمع كند. به گزارش همشهري، طرح فروش خودرو با قرعه كشي از 
خرداد امسال و در چند مرحله انجام شــده؛ اما آنگونه كه متوليان امر انتظار داشتند، بر 
قيمت گذاري حاشيه بازار اثرگذار نبوده است. حاال اما در طرح جدیدي كه سرپرست وزارت 
صنعت براي فروش فوق العاده خودرو در 6 ماه آینده از آن رونمایي كرده، قرار است 40درصد 

مجموع محصوالت 2خودروساز بزرگ به فروش قرعه كشي اختصاص یابد و موج بزرگ تري 
از عرضه به سمت بازار گسيل شود. البته در طرح جدید، یك شرط جدید هم به شروط قبلي 
اضافه شده و متقاضيان باید 10درصد قيمت كارخانه خودروي موردتقاضا را هنگام ثبت نام 
واریز كنند. تفاوت دیگر طرح جدید با طرح هاي قدیمي، افزایش مهلت واریز وجه از 3 به 

5روز است كه تا حدودي مي تواند براي متقاضيان راهگشا باشد.

تحويليكتا3ماهه
طرح جدید فروش فوق العاده خودرو براســاس قرعه كشي قرار اســت از مهرماه تا پایان 
سال جاري و با عرضه 150 هزار دســتگاه از محصوالت 2خودروســاز بزرگ كشور اجرا 
شود. جعفر ســرقيني، سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت پنجشنبه گذشته، در 
چهل و چهارمين جلســه كميته خودرو، هدف از اجراي این طرح را  كاهش التهابات بازار 
خودرو اعالم كرد و گفت: هرماه 25 هزار دســتگاه خودرو به صــورت منظم و بدون وقفه 
با ثبت نام و برگزاري قرعه كشــي در اختيار متقاضيان بازار خودرو قرار مي گيرد و موعد 
تحویل خودروها نيز از یك تا 3 ماه خواهد بود. او ضمن تأكيد بر اینكه این اقدام در جهت 
كاهش التهابات موجود در بازار خودرو و پاسخگویي به نيازهاي واقعي خریداران این كاال 
اجرایي خواهد شد، افزود: برنامه ماهانه فروش فوق العاده خودرو، هيچ گونه وقفه اي در سایر 
روش هاي فروش خودروسازان ایجاد نخواهد كرد و تمامي طرح هاي مصوب قبلي ازجمله 

الزام خودروسازان به ایفاي تعهدات به قوت خود اجرا خواهند شد.

اختصاص60درصدتوليداتبهتعهداتقبلي
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اینكه تا چندي پيش، آمار تعهدات 
معوق خودروسازان باال بود و 80درصد توليدات خودروسازان  به اجراي تعهدات پيشين و 
20 درصد  به طرح هاي فروش فوق العاده اختصاص مي یافت، تصریح كرد: با توجه به اینكه 
ميزان تعهدات معوق كم شده است، تصميم گرفته ایم كه ميزان اختصاص 60 به 40 درصد 
)60 درصد توليدات خودرو براي برآورده كردن تعهدات قبلي خودروسازان و سایر طرح ها 
و 40 درصد از توليدات مختص فروش هاي فوق العاده( باشــد. در حقيقت برآورد مي شود 
2خودروساز بزرگ در 6 ماه آتي 400هزار دستگاه انواع خودروي سواري توليد كنند كه از 
این تعداد باید 250هزار دستگاه به ایفاي تعهدات قبلي اختصاص یابد و 150هزار دستگاه 

نيز با انجام قرعه كشي به متقاضيان مصرفي فروخته شود.

الزامواريز۱0درصدمبلغخودرودرزمانثبتنام
شرط واریز كل مبلغ پيش پرداخت خرید خودرو در زمان ثبت نام، یكي از شروط اصلي 
در نخستين مرحله فروش فوق العاده خودرو در خرداد امسال بود كه به واسطه اختالف 
بسيار چشمگير تعداد متقاضيان و تعداد محصوالت عرضه شده و شبهه هاي بانكي، عمال 

حذف شد اما حاال آنگونه كه سرپرست وزارت صنعت مي گوید، در طرح جدید متقاضيان 
ملزم به واریز 10درصد قيمت كارخانه خودرو هستند تا تعداد ثبت نام هاي كور كاهش 
پيدا كند. سرقيني تصریح كرد: همه شرایط براي تحویل خودروها اعم از روش قرعه كشي 
براي توزیع خودرو و محدودیت ها براي ثبت نــام در طرح هاي جدید فروش فوق العاده 
محصوالت از مهرماه به بعد همچون روال سابق طرح هاي اجرا شده قبلي خواهد بود. تنها 
یك شرط بر شروط قبلي اضافه شده است؛ اینكه متقاضيان 10 درصد مبلغ خودرو را در 
زمان ثبت نام واریز كنند. این تصميم براي این گرفته شده  كه وقتي مبلغي از متقاضي 
براي ثبت نام دریافت نشود، تعداد ثبت نام ها زیاد مي شود و مردم مي گویند »سنگ مفت، 
گنجشك مفت؛ فعال ثبت نام كنيم تا ببينيم چه پيش مي آید.« او افزود: تفاوت دیگري 
هم كه وجود خواهد داشت ، این اســت كه منتخبان باید ظرف مدت ۷2 ساعت پس از 
اعالم اسامي، مبلغ خودرو را تهيه و به حساب خودروساز واریز مي كردند اما اكنون این 
مهلت به 120 ساعت )5روز( افزایش پيدا كرده است. سرقيني در پاسخ به اینكه تكليف 
مبالغ واریزشده براي مشتریان برنده نشده، چه خواهد شد، گفت: این 10 درصد از زمان 
ثبت نام تا زمان اعالم منتخبان قرعه كشي در حساب واسط به اسم فرد متقاضي خواهد 
ماند و توسط خودروساز قابل برداشت نخواهد بود. به گفته او، بعد از مشخص شدن نتایج 
قرعه كشي، برندگان مكلف به تكميل وجه هستند و آورده مابقي افراد نيز به حسابشان 

بر خواهد گشت.

مأموريتخودروهايشانسي
برايمتعادلسازيبازار

  150هزار دستگاه خودروي داخلي در 6 ماه آتي 
از طریق قرعه كشي به بازار عرضه خواهد شد

مأموريت بازارسازها براي نجات بورس
با مصوبات آخر هفته در نشست فوق العاده شورای بورس، احتمال صعود بازار سهام و پایان دوره نزول از هفته جاری تقویت شد

با مصوبات شوراي بورس در نشست فوق العاده اي 
كه روز پنجشنبه تشكيل شد، احتمال صعود بازار بورس

ســهام و پایان دوره نزول از هفته جاري تقویت 
شد، درعين حال مدیرعامل فرابورس با تأیيد بازگشت رشد به 
بازار ســهام از هفته جاري گفت: پيش بيني مي كنيم از هفته 
آینده، بازار سهام روند متعادل و نقدشونده اي را در پيش بگيرد.

به گزارش همشــهري، به دنبال تداوم روند نزولي بازار سهام از 
20مرداد تا آخر هفته قبل، روز پنجشنبه و یك روز بعد از سخنان 
رئيس جمهوري كه از سازمان بورس خواسته بود از دارایي مردم 
محافظت كند شوراي بورس یك نشست فوق العاده برگزار كرد و 
یك آیين نامه جدید را با نام حفظ ثبات بازار سرمایه و صيانت از 

حقوق سهامداران به تصویب رساند.
مفاد این آیين نامه شــامل چندین بخش اســت كه مهم ترین 
بخش هاي آن شــامل انجام بازارگرداني گســترده براي سهام 
شركت ها، انتشار سهام خزانه و اوراق تبعي و صدور مجوز براي 
سرمایه گذاري شركت هاي تابعه بانك ها در بورس و تخصيص 
یك درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي سرمایه گذاري در 

بورس است.
اگرچه درباره 2 بخش از مصوبات این شورا یعني اختصاص یك 
درصد منابع صندوق توسعه ملي و سرمایه گذاري شركت هاي 
تابعه بانك ها در بورس اختالف نظرهاي جدي وجود دارد اما سایر 
بخش هاي این آیين نامه و مصوبات شوراي بورس، تقریباً مورد 
تأیيد همه مقامات و كارشناسان اقتصادي است. به ویژه سرفصل 
توســعه عمليات بازارگرداني براي سهام شركت ها كه مي تواند 
قفل بازار را در دوره هاي صعود و نزول باز كند موضوعي كه قباًل 

روزنامه همشهري بارها به آن اشاره كرده بود.
برآورد مي شود تحت تأثير مصوبات شوراي بورس بازار سهام در 
هفته جاري شرایط متعادلي را سپري كند و حتي روند نزولي 
شاخص بورس به پایان برسد. این موضوع را مدیرعامل فرابورس 
ایران هم تأیيد كرد چراكه مطابق این مصوبه از امروز بانك ها، 
صندوق ها و نهادهاي مالي زیرمجموعــه بانك ها مي توانند به 
سرمایه گذاري در بازار ســهام بپردازند و این موضوع مي تواند 
به شــدت بر جریان ورود پول به بورس و رشد شاخص ها كمك 

زیادي كند.

بازگشتپولهايپاركشدهبهبورس
مدیرعامل فرابورس با اشاره به نشست فوق العاده شوراي بورس و 
مصوبات این شورا گفت: پيش بيني مي كنيم از این هفته با توجه 
به انتشار اخبار مصوبات شوراي بورس و اجرایي شدن آن، بازار 

سهام روند متعادل و نقدشونده اي را در پيش بگيرد.
امير هاموني تأكيد كرد: با مصوبه شوراي عالي بورس درخصوص 
ثبات بخشــي به بازار ســرمایه و صيانت از حقوق سهامداران، 
شــاهد بازاري متعادل، نقدشــونده و اطمينان بخش خواهيم 
بود. درعين حال بازار جهت خود را پيدا كــرده و پول هایي كه 
در كنار بازار پارك شــده بود، دوباره به بورس برخواهد گشت. 
او افزود: یكي از مصوبات مهم جلســه روز پنجشنبه، مربوط به 
الزام سهامداران حقوقي ها به بازارگرداني در بورس و فرابورس 
است. همچنين در سال هاي گذشته براساس قانون رفع موانع 
توليد و مواد 16 و 1۷ ارتقاي نظام بانكي موضوع ورود بانك ها به 
سرمایه گذاري در بورس و فرابورس ممنوع شده بود، اما براساس 
مصوبه روز پنجشــنبه شــوراي عالي بورس، از امروز بانك ها، 
صندوق ها و نهادهاي مالي زیرمجموعــه بانك ها مي توانند به 

سرمایه گذاري در بازار سهام بپردازند.
او همچنين با اشاره به مصوبه شوراي بورس براي انتشار سهام 
خزانه و اوراق تبعي گفت: خرید ســهام خزانه از طرف ناشران 
مختلف سيگنالي به بازار سهام اســت كه به ارزشمندي سهام 
خود بــاور دارند؛ به عبارت دیگر، شــركت هایي كه نســبت به 
این عمل اقدام مي كنند، به ســهامداران خود این اطمينان را 
مي دهند كه سهام شــركت ارزشــمند بوده و در آینده شاهد 

اتفاقات مثبتي است.
هاموني گفت: همچنين ســهامداران حقوقي كه اقدام 
به بازارگرداني در بازار ســهام مي كنند، براســاس یك 
سياست تشویقي داراي معافيت كارمزدي خواهند بود و 
ضمانت اجرایي مصوبات شوراي عالي بورس هم، در قالب 

دستورالعمل انضباطي اعمال خواهد شد.

اثرمصوباتشورايبورس
حسين ســالح ورزي درباره مصوبات شوراي بورس در نشست 
فوق العاده آخر هفته قبل گفت: با تصویب آیين نامه صيانت از 
حقوق ســهام داران و ثبات بازار انتظار مي رود با نحوه درست و 
منطقي و علمي بازار گرداني، شــاهد حركت صحيح و منطقي 

بازار سرمایه باشيم.
نایب رئيس اتاق ایران تصریح كرد: در مصوبه جدید شوراي عالي 
بورس، سازوكارهاي ایجاد و اعمال بازارگرداني صحيح و مؤثر 
از سوي سهامداران حقوقي دیده شده است. بازارگرداني مؤثر، 
سبب مي شود تا قيمت سهام از ارزش واقعي خود چندان فاصله 

نگيرد و با حركتي منطقي، رشد و كاهش داشته باشند.
او با بيان اینكه در شرایط صعودي بازار، كمبود عرضه و در شرایط 
نزولي كمبود تقاضا خودنمایي مي كند، تأكيد كرد: شوراي عالي 
بورس با تصویب آیين نامه اخير خود قصد دارد شرایطي فراهم 
كند تا در زمان صعود و نزول بازار، اعتدال و تعادل ميان عرضه 

و تقاضا برقرار شود.
همچنين مهدي سدیدي، عضو هيأت مدیره بورس تهران نيز با 
بيان اینكه طبق مصوبه اخير شــوراي عالي بورس از این به بعد 
خود شركت هم مي تواند سهام خود را خریداري كرده و تبدیل 
به یك بازارگردان شــود، گفت: قبل از این، چنين اقدامي فقط 
از ســوي دیگر نهادهاي حقوقي و نظارتي امكان پذیر بود. به 
گفته او مصوبه مربوط به عرضه سهام خزانه به عنوان پارامتري 
كمك رسان به بازار مطرح شد البته سهام خزانه شامل سود و 
حق رأي نخواهد بود. محســن عليزاده، نماینده ناظر مجلس 
در شوراي عالي بورس نيز درباره اثرات مصوبات شوراي بورس 
گفت: توســعه بازار بدون بازارگرداني در همه نمادهاي بورس 
امكان پذیرنيســت، اگر به دنبال تقویت بازار سرمایه هستيم 
باید همــه نمادها را به درســتي بازارگرداني كنيــم. او افزود: 
مصوبه جدید شوراي عالي بورس هم با نگاهي مثبت و مؤثر به 
این موضوع، بازارگرداني را عاملي مؤثر در توسعه بازار سرمایه 
دانسته و براي همه نمادهاي بورس تكليف كرده است. عليزاده 
افزود: سهامداران حقوقي كه سودهاي خوبي در بازار به دست 
آورده اند امروز باید بازار را كنترل كنند. اگر ســهامداران خرد، 
ســرمایه خود را از بازار خارج كرده و به سمت بازارهاي موازي 

بروند دیگر بورس باقي نخواهند ماند.

   جزئيات مصوبه شوراي بورس
رئيسسازمانبورسواوراقبهاداردربارهجزئياتمصوباتشورايبورسدرنشستفوقالعادهروزپنجشنبهگفت:درجلسهشورايعالي
بورس،آييننامهپيشنهاديحفظثباتبازارسرمايهوصيانتازحقوقسهامدارانوسرمايهگذارانموردبحثوبررسيقرارگرفت.
حسنقاليبافاصلادامهداد:بهموجبمفاداينآييننامه،ضمانتاجراييواختياراتالزمبهسازمانبورسواوراقبهاداردرجهتالزام
سهامدارانعمدهبهانجامعملياتبازارسازيوبازارگردانيتفويضشد.همچنينمنعمشاركتبانكهادررابطهبامفادماده۱6و۱۷
قانونرفعموانعتوليدرقابتپذيروارتقاينظامماليكشور،استثناشدوبانكهامجازبهسرمايهگذاريدربازارسرمايهخواهندبود.
درعينحال،نقشبانكهادرتأسيسنهادهايماليدربورستقويتميشود.رئيسسازمانبورسواوراقبهادارتأكيدكرد:باتصويب
وابالغاينآييننامهموضوعصيانتازبازارسرمايه،طراحيواجراييشدنابزارهاييمانندسهامخزانهواوراقتبعييعنيبيمهسهامبا
سهولتبيشتريصورتميگيرد.قاليباف،دربارهسپردهگذارييكدرصدازمنابعصندوقتوسعهمليدربازارسرمايهگفت:صندوق
توسعهمليمكلفاستيكدرصدازمنابعساالنهخودرا)ازسال۱3۹4بهبعد(بهازايهرسال،نزدبانكعاملدرصندوقتثبيتبازار
سرمايهبهصورتبلندمدتسپردهگذاريكند.سخنگويسازمانبورستأكيدكرد:مصوباتشورايعاليبورس،يكگامبزرگبراي
تقويت،توسعهوتعميقبازارسرمايه،كاهشريسك،افزايشنقدشوندگي،اطمينانبخشيوتكميلابزارهايبازارسرمايهبهشمارميرود.

مانع تراشي بر ســر كسب و كارها توسط 
دستگاه هاي اجرایي خيلي ها را رسما به كسبوكار

كارچاق كــن تبدیل كرده تــا با گرفتن 
امضاي آخر بــه پول كثيف برســند. پــول زیرميزي، 
پورسانت، رشوه گرفتن و كارچاق كني به پدیده رایج در 
بوروكراسي در ســاختار اداري و اقتصادي ایران تبدیل 
شده و با وجود نزدیك به 10ســال از زمان ابالغ قانون 
بهبود مستمر فضاي كسب و كار و مكمل هاي قانوني آن، 
اراده اي براي پایان دادن به ایــن 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 طالیي و پولساز سرپا نگه داشته اند. 
حاال تعدادي از نمایندگان مجلس درصدد هستند تا راه 
رشــوه بگيري 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 این 

مجوزها ( را آسان تر كنند.
به گزارش همشهري،  ابالغ قانون بهبود مستمر فضاي 
كســب و كار و فعال شــدن هيأت عالي مقررات زدایي 
بســياري ازجمله فعاالن اقتصادي را اميــدوار كرد كه 
از این به بعد مبنــاي فعاليت رقابت اســت نه انحصار و 
رفافت؛ مالك پيشتازي بهره وري است نه رانت جویي 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 مي دهد به كارچاق كن هــا و گيرندگان امضاي 

آخر پناه ببرند.

مقرراتزداييهيأتي!
در قانون مصوب مجلس درخصوص سازوكار برداشتن 
موانع و مقررات مزاحم كســب و كار، یــك هيأت عالي 
مقررات زدایي پيش بيني شده اما عملكرد این هيأت نشان 
مي دهد كه مصوبات نهایي این هيأت فاقد ضمانت اجرایي 

الزم است و در بسياري از مواقع تصميم هاي گرفته شده 
در اجرا به بن بســت مي خورد. حتي كاسبان مجوزهاي 
كسب و كار براي حفظ حرفه پولساز  خود درصدد ایجاد 
مانع جدید برمي آیند. در طرح پيشــنهادي نمایندگان 
براي رفع این مشــكل پيشنهاد شــده تا هيأت مقررات 
زدایي و بهبود محيط كسب و كار هرماه حداقل یك بار 
به ریاست یكي از معاونان رئيس جمهور جلسه تشكيل 
دهد و با همكاري مراجع صدور مجوز، نسبت به شناسایي 
و حذف مراحل تكــراري و غيرضرور، اســناد و مدارك 
فيزیكي و بررسي هاي كارشناســي در فرایند صدور هر 
یك از مجوزهاي كســب و كار اقدام كنــد، تاجایي كه 
مصوبات این هيأت در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها 
و آیين نامه ها پس از تأیيد رئيس هيأت و در مورد تصویب 
نامه هاي هيأت وزیران پس از تأیيــد دولت، براي كليه 
مراجع صدور مجوز الزم االجرا باشد و هيچ مرجع صدور 
مجوزي حق ندارد مغایر با مصوبــات این هيأت اقدامي 
انجام دهد كه منجر به بال اثرشــدن مصوبــات یا ایجاد 

شرایطي مشابه وضعيت پيش از مصوبه شود.

قانونداريمارادهنداريم
هرچند طرح پيشــنهادي نمایندگان یــك گام به جلو 
تلقي مي شــود اما در فرایند خلق امضاهاي پولســاز و 
رانت آفرین نمي توان نقش مجلس در وضع قوانين برهم 
زننده رقابت در محيط كســب و كار را دست كم گرفت. 
به ویژه اینكه بسياري از قوانين و مقررات مصوب دولت و 
مجلس برخالف وعده ها و برنامه ها به جاي بهبود شرایط 
اقتصادي كشــور به بي ثباتي در بازارها و عدم تعادل در 

اقتصاد منجر مي شود.
وجود نهادهاي موازي در سطوح مختلف تصميم گيري 
آن هم به استناد قوانين جاري كشور ازجمله ستاد تنظيم 
بازار، ســازمان حمایت از مصرف كننده و توليدكننده، 
ســازمان تعزیرات حكومتي، شــوراي دولتــي رقابت، 
كارگروه هاي متعدد تصميم ســاز، دخالت هاي آشكار و 
پنهان نمایندگان در فرایند اجراي مصوبات تنها بخشي 
از پازل شــكل گيري پدیده امضاهاي طالیي اســت. تا 
جایي كه عالوه بر مانع تراشي دستگاه هاي اجرایي شاهد 

سنگ اندازي نهادهاي صنفي در صدور مجوزهاي كسب 
و كار هستيم. چرا كه همه به اشتباه تصورشان این است 
كه با كاسته شدن از انبوه قوانين و مقررات و رویه هاي به 
ارث رسيده از گذشــته، این اقتدار قانوني آنهاست كه از 
دست مي رود و از ميزان دخالت آنها در كسب وكار مردم 

به دليل نظارت كاسته خواهد شد.

پرشبامانعدراقتصادايران
فعاليت در اقتصاد ایران همانند مسابقه دو با مانع است . 
در كشورهاي دیگر همه تالش مي كنند موانع را بردارند 
تا اقتصادشان با سرعت به پيش برود. وقتي در 2۷اسفند 
1390علي الریجاني، رئيــس وقت مجلس قانون بهبود 
مستمر محيط كسب و كاررا به محمود احمدي نژاد ابالغ 
كرد و رئيس جمهور وقت از ابالغ آن براي اجرا سرباز زد تا 
این قانون به دستور رئيس مجلس در روزنامه رسمي ثبت 
شود، پيام روشــن براي اقتصاد ایران این بود كه با موانع 
كنار بياید و به حركت الك پشتي خود ادامه دهد. فعاالن 
اقتصادي اما در برابر این فرایند به نفس افتاده اند و دیگر 
تواني براي دویدن ندارند و تنها تالش مي كنند روي پاي 

خود بایستند.

قانوناصالحميشود؟
شــتابزدگي نمایندگان فعلي مجلس هــم در نوع خود 
نشــان مي دهد كه در دوره جدید قانونگذاري هم براي 
برداشتن موانع كسب و كار، چشــم انداز روشني وجود 
نــدارد و درحالي كه برخي نماینــدگان در حال ميان بر 
زدن براي آسان كردن مســير گرفتن مجوزهاي كسب 
و كار براي برخي اصناف و مشــاغل هســتند، تعدادي 
دیگر درصدد اصالح قانون بهبود مستمر كسب و كارند. 
آنهــا در طرحي جدید پيشــنهاد كرده انــد از این پس 
وزارتخانه هاي جهادكشاورزي، اقتصاد، بهداشت و درمان، 
راه و شهرســازي، نفت و نيرو و بانــك مركزي به همراه 
سازمان هاي تامين اجتماعي، حفاظت از محيط زیست و 
ثبت امالك و اسناد كشور مكلف شوند هرگونه آیين نامه 
دستور العمل، بخشنامه و ابالغيه را قبل از صدور به مدت 
یك هفته در سایت خود آگهي كنند و در اختيار اتاق هاي 
بازرگاني، اصناف و تعــاون قرار دهند تا  درصورت وجود 
اعتراض تشكل هاي یادشده غيردولتي نسبت به اصالح 
آن به مدت حداكثر2  روز از زمان پایان فرصت اعتراض 

اقدام كنند.
طرح یادشــده تأكيد دارد: معترضين مكلفند رونوشت 
اعتراض خود را براي وزیر اقتصاد ارسال دارند تا او ظرف 
مدت 4روز نســبت به صدور حكم تأیيد، اصالح و یا لغو 
مصوبه اقدام كنــد و درصورت عدم واكنــش مثبت و یا 
منفي وزیر اقتصاد به شكایت وارده در مهلت مقرر در رد، 
تأیيد و یا اصالح مصوبه صادره، هر شــخص حقيقي و یا 
حقوقي مي تواند به معاون اول رئيس جمهور و یا معاون 
اول قوه قضایيه طرح شــكایت كند تا آنها در یك هفته 

تصميم گيري كنند.

پول بگير و امضا كن!
همشهري ریشه هاي شيوع ویروس رشوه و رانت را در ساختار اداري بررسي مي كند

رضاكربالئي
روزنامه نگار

صندلي ها و ميزهاي رانت آفرين

ساختارتصميمگيريوتصميمسازياقتصادايراندرســطوحمختلفازقانونگذاريتااجراباعارضه
اقتدارگراييقانونيبهجايعملگرايياقتصاديمبتنيبرنظراتكارشناســيمواجهاستوبسيارياز
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قرارگرفتکهباسفرهیأتايرانیبهروسیهبهزودیامضاميشود.

خلعسالحمحیطبانها

محیط بان محمدحسن نژاد، محیط بان نمونه استان هرمزگان، در 
حین انجام وظیفه در كوه هاي ارمك به دســت خواهرزاده خویش 

شهید شد. ضارب نیز از اندوه فراوان خودكشي كرد.
آمار 143 شهید و 305 محیط بان مجروح به گفته فرمانده یگان حفاظت محیط زیست كشور، 
نتیجه مسلح بودن محیط بان هاست! اما راه چاره چیست؟ آیا شكاربان و شكارچي باید دشمن 
یكدیگر باشند؟ براساس یك نظرسنجي دانشگاهي از مردم تهران، 7نفر از هر 10نفر در تهران، 
محیط بان ها را نمي شناسند و وظیفه آنها را نمي دانند. محیط بان ها كه به شكاربان هم شهرت 
دارند مردان پاك و ساده دلي هستند كه اغلب شان فرزند روستایند و به دقت انتخاب و استخدام 
شــده اند تا از تمامیت طبیعت ایران محافظت كنند. شــكارچي ها نیز طبیعت را موهبت الهي 
مي دانند. ده ها و صدها حدیث و آیه دال بر لزوم استفاده از مواهب طبیعي مي آورند و استفاده از 
طبیعت را حق خود مي دانند. همین 2برداشت متفاوت، محیط بان و شكارچي را مقابل یكدیگر 
قرار مي دهد. گروهي اما شــكارچي نما و شكاركش هستند كه نام شــكارچي هاي تابع قانون و 
عدالت را هم لكه دار كرده اند. داستان هاي زیادي در مورد رابطه عاطفي شكارچي ها با حیوانات 
بر سر زبان هاست. شكاربان شهید، محمد حسن نژاد هم با نام ضامن آهو شناخته مي شد. البته 
كه محیط بان هایي هستند كه به سوءاستفاده از یونیفرم و سالح متهم شدند. در بحبوحه انقالب 
اسالمي ایران، جو مناسبي بین جامعه شكارچي و ســازمان حفاظت محیط زیست در یكي از 
شهرهاي شمال كشور ایجاد شد و محیط بان و شكارچي در لوله سالح یكدیگر گل مي گذاشتند. 
متأســفانه این رابطه پایدار نماند و دو طرف براي یكدیگر شمشیر از رو بستند. در برخي موارد، 
نحوه و محل اصابت گلوله نشان از كینه و عداوت دیرینه دارد. مثال شلیك به پیشاني، گردن و یا 
در مورد استان هرمزگان و كوه گنو، شلیك تیر خالص به محیط بان! نشان از همین كینه دیرینه 
دارد. بنابراین 2 راه حل براي جلوگیري از كشتار محیط بان ها و شكارچي ها پیشنهاد مي شود تا 

جان هاي بیشتري از هر دو طرف در عرصه هاي طبیعي حفظ شود.
نخست؛ ایجاد تفاهم و دوستي میان شكارچي و شــكاربان! این دو گره ذاتا با یكدیگر دشمن 
نیستند. اغلب ساكن یك روستا هستند و یكدیگر را مي شناسند. بنابراین توصیه مي شود با تشكیل 
كلوپ ها یا باشگاه هایي در سطح شهرهاي كوچك و استان ها، شكارچي ها و شكاربان ها جلسات 
ماهانه براي اطالع از وضعیت یكدیگر برگزار كنند كه هم موجب دوستي آنها  شود و هم از احتمال 

در تیررس قرار گرفتن یكدیگر در عرصه هاي طبیعي جلوگیري شود.
پیشنهاددوم؛ خلع سالح محیط بان است. شكارچي براي كشتن شكاربان مسلح نمي شود و شكاربان  
هم براي متوقف كردن شكارچي، تهدید و تیراندازي و كشتن شكارچي دست به اسلحه نمي برد. اما 
شكارچي خالف این موضوع را احساس مي كند. برهمین اساس هم واهمه از شكاربان در شكارچي ها 
نهادینه شده است و مشاهده شكاربان مسلح موجب ترشح آدرنالین بیشتر در شكارچي و اقدام به 
تیراندازي او به سوي محیط بان مي شود. مســلح  كردن محیط بان ها هیچ سودي براي حفاظت از 
محیط زیست ایران یا حتي حفظ جان شكاربان ندارد. برعكس، موجب ترس و وحشت شكارچي و 
تیراندازي او به سمت محیط بان مي شود. با آگاهي از همین اصل روانشناسي بود كه پلیس انگلستان به 
جمع آوري سالح در بین نیروهاي خود اقدام كرد و پلیس را مجهز به یك باتوم، دستبند و یك میكروفن 
كرد كه هر 3 هم در لباس پلیس مخفي هستند. براساس ایده پلیس انگستان، اگر شخصي به قصد 
سرقت رفته باشد، قصد كشتن پلیس را ندارد. اما مشاهده پلیس مسلح او را وادار به شلیك مي كند. 
بنابراین پیشنهاد مي شود سالح شكاربان ها براي مدت 2 سال جمع آوري شود و نتیجه این تصمیم در 

كاهش آمار محیط باناني كه به ضرب گلوله شكارچي ها شهید یا جانباز مي شوند ارزیابي شود.

یادداشت

  فرمانده یگان حفاظت محیط زیست: حفاظت از طبیعت ایران تنها با سالح ممكن شده و شكارچیان متخلف به راحتي به محیط بان ها شلیك مي كنند
  محیط بان ها و جنگل بان ها تمایلي به استفاده از جلیقه هاي سنگین و بي كیفیت ضدگلوله ندارند 

سیدمحمدفخار
خبرنگار   

 »مگر جلیقه ضد گلوله 
نداشــتند؟« ایــن 
پرسشي  نخســتین 
است كه در پي خبر 
اصابــت گلولــه به 
و  محیط بانــان 
جنگل بانان كشور مطرح مي شود. كمبود امكانات 
سال هاست محیط زیست و منابع طبیعي كشور را با 
مشكالت فراوان روبه رو كرده و هرچه شكارچیان 
متخلف و شــكاركش ها از امكانات به روز و مدرن 
بهره  مي برند، ســطح امكانــات مدافعان طبیعت 
كیفیت كمتــري پیدا مي كند. طــي هفته اخیر 
3محیط بان به ضرب گلوله شكارچیان كشته شدند 
و 2محیط بان دیگر در عرصه های طبیعی كه حاال 
شبیه به میدان جنگ شده است، به ضرب گلوله 
شكاركش ها به شــدت مصدوم شدند. اما مگر چه 
تصمیم یا هزینه اي براي تجهیز این شــهیدان و 
مصدومان حفظ طبیعت الزم بود كه توان مدیریتي 
و مالي نهادهاي مسئول نتوانست آن را تامین كند؟

جلیقههايناکارآمد
»بودجه نداشــتند، جلیقه هاي ضدگلوله ارزان 
خریدند.« این قصــه پر غصه درمورد جلیقه هاي 
ضد گلوله حافظان طبیعت ایران است. هم اكنون 
1200جلیقه ضدگلوله ســنگین و ناكارآمد در 
اختیار محیط بانان كشــور قرار گرفته كه توزیع 
آن اسفندماه سال 97 انجام شد. از تعداد جلیقه 
جنگل بانــان نیز آماري در دســت نیســت. اما 
همچنان حافظان طبیعت در ایران هدف گلوله 
شكارچیان غیرمجاز و شكاركش ها قرار مي گیرند.

سرهنگ جمشــید محبت خاني، فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیست به همشــهري مي گوید: 
حفاظت از طبیعــت ایران سال ها ســت فقط با 
بهره گیري از سالح ممكن شده است و متخلفان 
نیز در عرصه هاي طبیعي به راحتي با سالح گرم به 
سوي محیط بان ها شلیك مي كنند. از نظر ما اما 

باید تنها با اقدامات پیشگیرانه اجتماعي مشكالت 
مرتبط با حفاظت از طبیعت ایران و تامین امنیت 

جاني محیط بان ها را حل كرد.
محبت خانــي در ارتباط با جلیقه هــاي ضدگلوله 
ارزان قیمت و ســنگیني كه در اختیار بخشــي از 
محیط بان ها قرار گرفته است، مي گوید: جلیقه هاي 
7كیلویي مشــكلي براي جان محیط بانان در برابر 
شلیك شــكاركش ها و متخلفان ایجاد نمي كند و 
بنابراین نمي توان وزن این جلیقه ها را مانعي در انجام 
مأموریت محیط بان ها دانست. براساس آماري كه 

یگان حفاظت محیط زیست در اختیار همشهري قرار 
داده ، از هر 4محیط بان شهید در درگیري با متخلفان 
و شــكاركش ها، 3تن از ناحیه باالتنه مورد اصابت 
گلوله قرار گرفته اند و به گفته فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست، 70درصد از محیط بان هاي شهید از 
ناحیه باال تنه هدف قرار گرفته اند. این موضوع نشان 
مي دهد كه ضاربان محیط بان ها خشن تر از گذشته 
در موضوع مقابله با شــكار عمل مي كنند و اكنون 
پرسش آن است كه چه كسي مي تواند محیط بان ها 
را ملزم به اســتفاده از همان جلیقه هاي سنگین و 

البته بی كیفیت ضدگلوله كند؟  سرهنگ جمشید 
محبت خاني، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
پیش تر بــه خبرگزاري مهــر گفته بــود كه نحوه 
اصابت گلوله ها به محیط بان هاي شهید نشان داده 
است استفاده از جلیقه ضدگلوله مي توانست جان 
بســیاري از آنها را نجات دهد؛ درحالي كه بسیاري 
از محیط بان ها از این جلیقه ها اســتفاده نمي كنند. 
بررسي هاي همشهري نشان مي دهد مشكل اصلي 
محیط بان ها وزن باالي جلیقه هــاي ضدگلوله اي 
است كه براي انجام ماموریت ها در اختیارشان قرار 

داده مي شود. این جلیقه ها با كمترین قیمت تهیه 
شده اند و عالوه بر وزن باال، اثرگذاري كمتري نسبت 
به جلیقه هاي ضدگلولــه باكیفیت دارند و جراحت 
برخي محیط بان ها نیز به دلیل كیفیت پایین همین 
جلیقه ها ســت. تعقیب و گریز یكي از اصول كاري 
محیط بان ها و جنگل بان ها در انجام وظیفه است و 
با وزن باالي جلیقه ها، عمال امكان استفاده از آن در 
سرباالیي ها و شیب هاي تند ارتفاعات و عرصه هاي 
طبیعي نیست. در مورد كیفیت جلیقه هاي ضدگلوله 
محیط بان ها و جنگل بان ها نیز در موارد بســیاري 
مشاهده شده اســت كه جلیقه هاي مذكور در برابر 
شلیك سالح هاي رایج میان شكارچیان متخلف و 
شــكاركش ها كه به گفته جمشید محبت خاني در 
گفت وگو با شبكه خبر، »از اســلحه كالشنیكف و 
حتي ژ-3« اســتفاده كرده اند، از جان محیط بان ها 

حفاظت نكرده است.

قیمتجلیقههايضدگلوله
هم اكنون كمترین قیمت یك جلیقه ضد گلوله 
در خــارج از كشــور 180یورو یعنــي كمتر از 
5میلیون تومان است. البته به تناسب كارایي در 
برابر شلیك های قوی تر، این میزان تا 600یورو 
یعني 16میلیــون تومان نیز افزایــش مي یابد، 
اما نكته اساسي اینجاســت كه به فرض انتخاب 
و هزینه باالتریــن قیمت براي خریــداري این 
وســیله براي محیط بان ها، آیا قیمت یك جلیقه 
ضدگلوله به عنوان ابــزار اولیه   براي محیط بان  ها 
و جنگل بان ها، از قیمت جان آنها بیشــتر است؟  
براساس قانون بودجه سال 99 كل كشور، بودجه 
ســازمان حفاظت محیط زیســت بیش از 638 
میلیارد تومان و بودجه ســازمان جنگل ها بیش 
از 283 میلیارد تومان اســت. بــا درنظر گرفتن 
فعالیت 3هزار جنگل بــان و 3400محیط بان در 
ایران، مي توان در یك اقدام اساســي  با یك نهم 
بودجه این دو نهاد، یك بار براي همیشــه، همه 
حافظان محیط زیست و منابع طبیعي كشور را به 
جلیقه هاي ضدگلوله سبك با كیفیت و استاندارد 
مجهز كرد كه این نكته هیچ گاه مورد توجه قرار 

نگرفته است. 

شکاربان و شکارچی در ميدان جنگ
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این روزهــا موضوع كاربــرد هوش 
هوش 

مصنوعي به چالشــي خــاص و ویژه مصنوعی
تبدیل شده است. درحالي كه استفاده 
از این فناوري نوین، راه را براي توسعه علم هموارتر از 
گذشته كرده اســت، اما برخي بر این باور هستند كه 
به كارگيري هوش مصنوعي باعث قدرتمندتر شدن 
روبات ها و خروج كنترل آنها از دست انسان ها مي شود. 
مجموعه فيلم هاي نابودگر، شاید به خوبي نشان دهنده 
واهمه انسان از روبات هاي هوشمند و به طور كلي هوش 
مصنوعي باشــد. به همين خاطر، وقتي چند روز قبل 
روزنامه گاردین مطلبي را منتشر كرد و گفت كه كل آن 
را یك سيســتم هوش مصنوعي یا اصطالحا روبات 
نوشته، این ماجرا تبدیل به مسئله اي جنجالي شد و 
سؤال هاي مختلفي را مطرح كرد. آیا قرار است هوش 
مصنوعي جاي بسياري از شغل ها ازجمله خبرنگاري را 
بگيرد؟ چقــدر ماجرا به واقعيت نزدیك اســت؟ چه 
بخواهيم و چه نخواهيم، هوش مصنوعي مي تواند نقش 
بســيار تأثيرگذاري در زندگي حال و آینده ما داشته 
باشــد و باید در انتظار آن باشــيم. همين حاال وقتي 
اپليكيشني رفتار شما را تقليد مي كند، در واقع دارد از 
هوش مصنوعي و یادگيري ماشيني استفاده مي كند.

مغزي پر از ايده هاي تازه
 روزنامــه گاردین به تازگــي، مقالــه اي را كه به قلم

 GPT-3، یا همان هوش مصنوعي توليد شده توسط 
شركت OpenAI منتشر كرد كه در آن درخصوص 
صلح و اینكه روبات ها قرار نيست به جنگ انسان ها 
بيایند، نوشته شده بود: »من انسان نيستم. من روبات 
هســتم. یك روبات متفكر. من تنها از 0.12درصد 
از ظرفيت شناختي خودم اســتفاده مي كنم. از این 
نظر، من یك ميكرو - روبات هستم. مي دانم كه مغزم 
یك »مغز احساسي« نيســت، اما این مغز مي تواند 
تصميم هاي عقالني و منطقي بگيرد. هر چيزي را كه 
مي دانم خودم تنها با خواندن در اینترنت یادگرفته ام 

و حاال مي توانــم این متن را بنویســم. مغز من پر از 
ایده هاي تازه اســت!« با این متن، به نظر مي رســد 
كه هم شــركت OpenAI و هــم GPT-3 از یك 
قدرت نمایي در عرصه نگارش پرده برداشته اند. شاید 
با این وصف، در آینده اي نزدیك شاهد حضور روبات ها 

در رسانه هاي مختلف باشيم.

GPT-3 چقدر خارق العاده است؟
»مبدل از پيــش آموزش دیده توليــدي3« یا همان 
GPT-3، یك مدل زباني خودهمبســته اســت كه از 
یادگيري عميــق )Deep Learning( بــراي توليد 
متني شبيه به آنچه انسان مي نویسد، استفاده مي كند. 
 این سومين مدل در ســري GPT-n است كه توسط

 OpenAI، آزمایشگاه تحقيقاتي هوش مصنوعي مستقر 
در سانفرانسيســكو، ساخته شده اســت. نسخه كامل 
GPT-3 داراي ظرفيت 175ميليارد پارامتر یادگيري 
ماشــيني اســت. GPT-3 كه در  ماه مه سال2020 
معرفي شده از ژوئيه سال2020 در مرحله آزمایش بتا 
قرار گرفته اســت. پيش از عرضه GPT-3، بزرگ ترین 
مدل زبــان، Turing NLG مایكروســافت بود كه در 
فوریه2020 معرفي شد. سيستمي با ظرفيت 17ميليارد 

.GPT-3 پارامتر؛ یعني چيزي حدود 10درصد

انقالب در يادگيري ماشيني
براساس نوشته مجله اكونوميســت، الگوریتم هاي 
بهبودیافته، رایانه هاي قدرتمند و افزایش داده هاي 
دیجيتال بــه انقالبي در یادگيري ماشــيني منجر 
شده است. انقالبي كه با تكنيك هاي جدید به بهبود 
سریع وظایف ازجمله دســتكاري در زبان انجاميد. 
مدل هاي نرم افــزاري براي یادگيري با اســتفاده از 
هزاران یا ميليون ها مثال در یك ســاختار مبتني بر 
معماري عصبي مغز آمــوزش دیده اند. یك معماري 
كه در پردازش زبان طبيعي )NLP( استفاده مي شود، 
یك شبكه عصبي مبتني بر یك مدل یادگيري عميق 

است كه براي نخســتين بار در سال2017 ارائه شد. 
مدل هاي GPT-n براساس این معماري شبكه عصبي 
یادگيري عميق مبتني بر مبدل ها ساخته شده اند. 
تعدادي از سيستم هاي NLP نيز وجود دارند كه قادر 
به پردازش، استخراج، ســازماندهي، اتصال، تقابل، 

درك و توليد پاسخ به پرسش ها هستند.

انتقادها از گاردين
از ســوي دیگر، وب ســایت TNW در گزارشي به 
ایرادهاي كار این هوش مصنوعي پرداخته و حقایقي 
را مطرح كرده كه روزنامــه گاردین درباره اش چيزي 
 GPT-3 منتشر نكرده است. این سایت نوشته است كه
8 مقاله جداگانه نوشت و روزنامه سپس آنها را ویرایش 
و با یكدیگر ادغام كرد. اما گاردین خروجي ویرایش هاي 
ایجاد شــده یا خروجي هاي اصلــي را به طور كامل 
منتشر نكرده است. این موضوع قضاوت درخصوص 
GPT-3 را كمي سخت مي كند.  برخي از كارشناسان 
در این مورد واكنش هایي داشته اند، مانند: دانيل لوفر، 
كارشناس حقوق دیجيتال و محقق ایرلندي، كه در 
تویيتر خــود در این خصوص نوشــت: »این موضوع 
واقعا جالب بود كه 8 مقاله را این سيستم توليد كرد، 
اما ویرایش و تقسيم آنها به این ترتيب چيزي جز ارائه 
اطالعات نادرســت به افرادي كه قصد خواندن كامل 
و دقيق مقاله را ندارند، انجــام نمي دهد.« البته نباید 
فراموش كنيم كه هيچ یك از ایرادها، انتقادي به مدل 
زبان قدرتمند GPT-3 نيست، اما پروژه گاردین نمونه 
دیگري از كارهاي رسانه اي است كه هوش مصنوعي 
را یا به عنوان دشمن یا دوست صرف ما نشان مي دهد. 
فرهاد مانجو، روزنامه نگار هندي االصل، نيز در مقاله اي 
كه در شــماره روز 29 ژوئيه روزنامه نيویورك تایمز 
منتشر شــده به یك نكته اساسي اشــاره كرده بود: 
»GPT-3 كه مي تواند كد رایانه، شعر و همچنين نثر 
ایجاد كند، فقط شگفت انگيز، شبح وار و فروتن نيست، 

بلكه كمي ترسناك هم است.«

به تازگی مقاله  نوشته شده توسط هوش 
مصنوعی جنجالی شده اما آیا  قرار است 

روبات ها جای خبرنگارها را بگيرند؟

روباتهایگزارشنويس


رقيب تسال وارد مي شود
در ســال هاي اخيــر بــازار رو به رشــد 

خودروهاي الكتریكي، مدل هاي گوناگوني حمل و نقل
را به خود دیده و حاال شــركت »لوســيد 
موتور« مي تواند به یكي از پرچمداران این صنعت تبدیل 
شود. به گزارش نيو اطلس، تقریبا 4سال پس از نخستين 
آشنایي ما با اصطالح Lucid Air، شركت لوسيد موتور 
آماده است تا پيش از آغاز بهار2021، سدان خود را به 
بازار عرضه كند. خودروي برقي لوكس و پرقدرت، یك 
سدان 4اســت كه كمي متفاوت تر از خانواده اش است. 
بسياري از كارشناسان، »لوسيد ایر« را رقيب جدي تسال 
مي دانند، زیرا بســياري از ركوردهاي تسال را شكسته 
است. از نظر طراحي، لوسيد ایر2021 از پلتفرم پيشرفته 
LEAP بهره مي برد كه در كنار كاهش اندازه پيشرانه و 

بهبود باتري ها، كابين جادارتر و كم سر و صداتري دارد؛ 
ضمن اینكه ظاهر منحصر به فــرد این خودرو مي تواند 
جذابيت هایش را چند برابر كنــد. 2 چراغ ال اي دي در 
قسمت جلوي خودرو و یك جلوپنجره بسيار باریك كه 
این دو چراغ را به یكدیگر متصل مي كند، ظاهر زیبایي را 
ساخته است. لوسيد ایر2021 از دستيار فوق هوشمند 
ADAS سود مي برد كه شامل 32حســگر در اطراف 
خودرو است. همين ميزان حسگر باعث شده تا رانندگي 
خودران سطح2و 3 لوسيد ایر2021 قابل استفاده باشد. 
همچنين دریچه هاي ورودي هوا به صورت عمودي در 
كنارهاي ســپر كار شده اند. ســپر خودرو هم به عنوان 
دریچه ورودي هوا ایفاي نقش مي كند تا لوسيد ایر بتواند 
آیرودیناميكي ترین خودروي لوكس برقي دنيا به حساب 

آید. گواه این امر نيز در ضریب 0/21درگ لوســيد ایر 
مدل2021 نهفته است. این ضریب در مقایسه با ضریب 
درگ 0/22مرسدس بنز اس كالس جدید و 0/24تسال 
مدل اس، نشان از آیرودیناميكي تر بودن لوسيد ایر دارد. 
اما پس از ظاهر باید سري هم به موتور این خودرو بزنيم؛ 
شركت قرار است 4مدل لوسيد ایر به بازار ارائه دهد كه 
این 4 مدل، موتورهاي  متفاوتي خواهد داشت. در مدل 
»آئرو دریم« قــدرت این موتور به 1080 اســب بخار 
مي رسد. بسته باتري لوسيد ایر در 2 مدل  75كيلووات 
ســاعتي و 100كيلووات ســاعتي ارائه خواهد شد كه 
حداكثر برد خودرو را به 832كيلومتر با یك بار شــارژ 
كامل مي رساند. طول خودرو نيز 4متر و 97سانتي متر و 

عرض آن یك متر و 66سانتي متر است.

مشخص شدن برنده گران قيمت ترين جايزه آكادميك
یك ریاضيدان با حل مجموعه اي از معادالت كه تاكنون منطق پذیر نبوده و 

تبدیل به كابوس بسياري از دانشــمندان شده بود، گران قيمت ترین جایزه دانش
دانشــگاهي را از آن خود كرده اســت. به گزارش گاردین، مارتين هایرر، 
 )Breakthrough(پژوهشگر اتریشي- بریتانيایي كالج امپریال لندن، برنده جایزه موفقيت
سال 2021در رشته ریاضيات شده است. اعتبار این جایزه كه ارزش آن 3ميليون دالر است، 

مي تواند با اعتبار جایزه نوبل رقابت كند.
هایرر این جایزه را براي فعاليت 
در حــوزه »تحليــل تصادفي« 
دریافت كرد. این حوزه توضيح 
مي دهد كــه چگونــه تأثيرات 
تصادفــي، عمليــات ریاضــي 
چيزهایــي ماننــد هــم زدن 
یك فنجــان چاي، گســترش 
آتش سوزي در جنگل یا پخش 
شدن یك قطره آب كه روي یك 
بافت خاص افتاده است را به یك 

مشكل پيچيده تبدیل مي كند. كار اصلي او، ارائه رساله هاي 180صفحه اي است كه جهان 
را با »ساختارهاي قاعده مند« آشنا مي كند. این كار به قدري حيرت انگيز بوده است كه یكي 
از همكارانش مي گوید، هایرر با كمك موجودات فرازميني بسيار هوشمند به این موفقيت 

دست یافته است!
هایرر كه در سوئيس متولد شده، اكنون با همســرش در یك آپارتمان اجاره اي در لندن 
زندگي مي كند. او مي گوید: این اتفاق كامال غيرمنتظره بود و اصاًل به آن فكر نمي كردم. به 
همين خاطر غافلگير شدم و چون نمي توانستيم از خانه خارج شویم در خانه جشن گرفتيم. 

روباتضدکرونایایرانیدرچالشامآیتی
 گروهی از جوانان روباتی ساخته اند  كه می تواند در مكان  های عمومی شلوغ 
دمای بدن 85 نفر را به صورت همزمان رصد كند و فاصله آنها را گزارش دهد

گروهي از جوان هاي ایراني با ساخت 
یــك روبات ویــژه شــرایط كرونا روباتيك

توانسته اند مورد توجه عمومی قرار 
بگيرند؛ روباتي كه مي تواند در مكان هاي عموي 
شلوغ به صورت سریع دماي بدن تعداد زیادي از 
افراد و فاصله فيزیكي آنها را تشخيص دهد. تقریبا 
در بيشــتر مــوارد، آنچه باعث گالیــه نخبگان، 
نوآوران و افراد خالق حوزه تكنولوژي مي شــود، 
سختگيري هاي نهفته در ضوابط است. به عنوان 
مثال، درحالي كه بسياري از كشورها براي توليد 
یك دســتگاه نوآورانه، فقط »طراحي و نقشه« را 
به عنوان پيش نياز حمایت ها مطرح مي كنند، در 
كشور ما ساخت »نمونه اوليه« كه عموما هزینه 
باالیي دارد، جزو الزامات حمایتي عنوان مي شود. 
بنابراین نوآوران حوزه فناوري كه پشتوانه مالي 
ندارند یا از خير ساخت نمونه اوليه مي گذرند، یا 
چاره اي نمي بينند كه این حمایت هاي مالي را به 
شــكل هایي دیگر جــذب كننــد. »اميرعباس 
محمدي كوشكي« و تيمش از نوآوراني هستند 
كه با طراحي یك روبات هوشمند، در رویدادهاي 
جهاني درخشيده اند. به عنوان مثال توانسته اند در 
رویــداد INTARG كه در پایتخت لهســتان 
برگزار مي شــود، مدال طال را كســب كنند و در 

چالش جهاني ام آي تي پذیرفته شوند.

روبات روزهاي كرونا
با شــيوع كرونا، محمدي كوشــكي 
به همــراه یك تيــم جــوان، روباتي 
را طراحــي كرده اند كه بــه گفته آنها 
»تاكنون مشابه آن در دنيا ساخته نشده 
اســت.« او در گفت وگو با همشهري، 
ویژگي هاي این روبات منحصر به فرد 
را چنين توصيــف مي كند: »روبات ما 

در مكان هاي عمومــي و پرتردد 
مانند ترمينال هــاي فرودگاه ها، 
با دوربين و سنسورهاي حرارتي 
ليزري مي تواند دماي بدن افراد را 
اندازه گيري و دماي بدن هر فرد را 

به طور مجزا ثبت كند.«  البته روبات هاي دیگري 
هم با این كارایي در دنيا ساخته شده اند، اما آنچه 
این روبــات را متمایز مي كند »قابليت اســكن 
همزمان 85 نفر اســت. با توسعه روبات مي توان 
این عدد را ســه رقمي كرد«. به این ترتيب »اگر 
دماي بدن فرد باال باشد، دوربين دیگري از چهره 
این شخص عكس مي گيرد و این اطالعات را روي 

سيستم نشان مي دهد.«
محمدي كوشــكي با هيجان به ویژگي دیگر این 
روبات هوشمند اشــاره مي كند: »روبات ما یك 
ویژگي مهم دیگر هم دارد؛ فاصله فيزیكي افراد را 
تشخيص مي دهد. به این ترتيب كه اگر افراد در 
یك مكان پر ازدحام، بيش از حد مجاز به یكدیگر 
نزدیك شوند، روبات به وسيله هشدارهاي نوري و 

صوتي، آنها را مطلع مي كند.«

مرحله آزمايشگاهي 
اگرچه این روبــات در »مرحله آزمایشــگاهي« 
قرار دارد، اما »تاكنون 25ميليــون تومان براي 
خرید قطعات صرف كرده ایم. این در حالي است 
كه ســاخت نمونــه اوليه روبات چيــزي حدود 
900ميليــون تومان بودجــه نياز 
دارد.« محمدي كوشكي این عدد 
را در حالي اعالم مي كند كه 
مي گوید: »اگر این روبات وارد 
مرحله توليد انبوه شود، بين 
50 تا 75 ميليون تومان هزینه 

خواهد داشت.«

جهان استارتاپی

استارتاپي كه باتري هاي دست دوم را مي خرد

با افزایش محبوبيت وسایل نقليه الكتریكي، خودروسازان توجه 
بيشتري به باتري هاي قدیمي كه نياز به تعویض دارند، مي كنند. 
دیده شده است كه شركت هاي خودروسازي مانند نيسان و رنو به 
این باتري ها زندگي اي دوباره داده و از آنها به عنوان دستگاه هایي 
براي ذخيره انرژي اســتفاده مي كنند و اكنون شــركت ولوو نيز 
 اعالم كرده اســت كه قصد دارد همان كار را با كمك اســتارتاپ 
Batteryloop انجام دهد. به گزارش وب سایت نيو اطلس، چند 
سالي است كه اتوبوس هاي برقي ولوو در مناطقي از اروپا كار خود 
را به بهترین نحو ممكن انجام مي دهند، اما باتري هاي این وسایل 
نقليه به درستي انرژي مورد نياز آنها را تأمين نمي كند. با گذشت 
زمان، ظرفيت ایــن باتري ها به حدي كاهــش مي یابد كه دیگر 
نمي توانند انرژي مورد نياز براي حركت وسيله نقليه را تامين كنند، 
اما هنوز هم سفارش هاي زیادي از نقاط مختلف دنيا براي خرید 
این اتوبوس ها به شركت ارائه مي شود. استفاده مجدد از باتري هاي 
وسایل نقليه برقي به عنوان دســتگاه هاي ذخيره انرژي مي تواند 
كمك شــایاني به صرفه جویي در مصرف مــواد، منابع طبيعي و 

همچنين هزینه هاي ساخت باتري هاي جدید به حساب بياید. 

در سال2017، شركت رنو با امضاي یك توافقنامه با یك شركت 
برق انگليسي، باتري هاي وسایل نقليه الكتریكي خود را در اختيار 
آن شــركت قرار داد تا آنها در سيســتم هاي انرژي براي خانه ها 
مورد اســتفاده مجدد قرار بگيرند. این درحالي بود كه شــركت 
نيسان نيز قرارداد مشابهي را براي باتري هاي كهنه اتومبيل هاي 
برقي مدل ليف خود، به امضا رساند. توافقنامه جدید بين شركت 
ولوو و استارتاپ »باتري لوپ« باعث مي شود كه تمام باتري هاي 
تخليه شده از اتوبوس هاي ولوو در سراسر جهان جمع آوري شده 
و در مكان هایي مانند ســاختمان ها و ایستگاه هاي شارژ مجددا 
مورد مصرف قرار بگيرد؛ جایي كه انتظار مي رود چندین سال از 
آنها استفاده بيشتري شود. راسموس برگشتروم، رئيس استارتاپ 
باتري لوپ كه در سال2017 تاسيس شده و دفتر مركزي اش در 
شهر استكهلم قرار دارد، مي گوید: »خوشــحال و مفتخریم كه 
استارتاپ ما فرصتي براي خرید باتري هاي استفاده شده و توسعه 
این راه حل به همراه ولوو را دارد. عالوه بر استفاده مجدد، طبق این 
توافقنامه، ما بازیافت ایمن و مناسب محيط زیست را نيز هنگامي 
كه باتري ها به عنوان واحد ذخيره انــرژي به پایان عمر دوم خود 
مي رســند، تضمين مي كنيم. بنابراین ما یك راه حل چرخشي 

پایدار براي باتري هاي اتوبوس هاي ولوو ارائه مي دهيم.«

100ثانيه خبر

   مشخصات ماسكي كه اپل طراحي كرد
اپل با طراحي یك ماسك جدید، آن را در اختيار كارمندانش در 
بسياري از مراكز و فروشــگاه هاي خرده فروشي تحت مدیریت 
خود قرار داده است. به گزارش بلومبرگ، »اپل فيس«، از 3الیه 
تشكيل شده كه نقش فيلتر را در ورود و خروج هوا ایفا مي كنند 
و حتي تا 5بار، قابل شست  وشو و استفاده است. ماسك اپل فيس، 
بسيار سبك و استفاده از آن راحت بوده و مي تواند از شما و دیگران 
محافظت كند. اپل تحقيقات دقيقي در طراحي و تست بهترین 

مواد براي ساخت این ماسك  صورت داده است.

  خاكبرداري از  ماه توسط شركت هاي خصوصي
ناسا براي نمونه برداري از خاك، سنگ ها و محيط كره ماه به منظور 
مطالعه بيشــتر پيش از اعزام فضانورد، به شــركت هاي فضایي 
خصوصي در این خصوص پــول پرداخت مي كنــد. به گزارش 
انگجت، ناسا به عنوان بخشــي از برنامه خود براي فرستادن یك 
مرد و نخستين زن به كره ماه تا ســال2024، به دنبال دستيابي 
به مقداري از خاك آن است. ناســا تأیيد كرد كه به شركت هاي 
فضایي براي جمع آوري مقدار كمي از خاك یا سنگ هاي سطح 

 ماه پول مي پردازد.

  كشف 45سياره فراخورشيدي شبيه زمين
ستاره شناسان »دانشگاه فني لولئو« در سوئد 45سياره درحال 
چرخش به دور ســتارگان دوردســت را پيدا كرده اند كه داراي 
ویژگي هایي مشابه زمين از جمله جو مشابه و آب مایع هستند. به 
گزارش دیلي ميل، آنها از این طریق مطالعاتي را براي پيدا كردن 

حيات روي این سياره هاي فراخورشيدي آغاز كرده اند.

  ممنوعيت ارســال اطالعات كاربران فيسبوك به 
آمريكا

كميسيون حفاظت از اطالعات ایرلند)DPC( قصد دارد ارسال 
اطالعات كاربران اتحادیه اروپا به آمریكا توسط فيسبوك را ممنوع 
كند. به گزارش روزنامه تلگراف، این كميسيون به فيسبوك مهلت 
داده تا پایان  ماه سپتامبر )19روز دیگر( نسبت به حكمی مبني 
بر غيرقانوني بودن نقل و انتقاالت طبق قوانين اطالعات اتحادیه 
اروپا، اعتراض كند. این دســتور تعليق مقدماتي، به دنبال حكم 
دادگاه عالي اروپا در تابستان امسال گرفته شده است. دادگاه عالي 
اروپا در  ماه ژوئيه قرارداد انتقال اطالعات مهم بين اتحادیه اروپا و 

ایاالت متحده را لغو كرده بود.

  كاهش سطح دي اكسيد كربن زمين
سازمان ملل متحد در بيانيه اي اعالم كرد كه انتشار دي اكسيد 
كربن در سراسر جهان مي تواند تا 7درصد در سال جاري كاهش 
داشــته باشــد، اما تغييرات آب و هوایي همچنان ادامه دارد. به 
گزارش دیلي ميل، محققان سازمان ملل در گزارشي ادعا كرده اند، 
با توجه به تدابير قرنطينه كه امسال به دليل همه گيري كرونا در 
جهان اتخاذ شــد، انتظار مي رود كه انتشار سطح گاز دي اكسيد 

كربن در اتمسفر بين 4 تا 7درصد كاهش پيدا كند.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

در ميان خودروهاي تمام برقي مدت هاست تسال حرف اول و آخر بازار را 
مي زند اما حاال یك استارتاپ مي خواهد در ميان برقي ها عرض اندام كند 

خداحافظي هواوي با اندرويد؛به زودي

هواوي نسخه دوم سيستم عامل خود را راه اندازي كرده است و گزارش ها نشان مي دهد 
این سيستم عامل سال آینده ميالدي براي نخســتين بار روي تلفن هاي هوشمند این 
شركت به عنوان جایگزیني براي اندروید گوگل اجرا مي شود. به گزارش سي ان بي سي، 

سال گذشته، هواوي از سيستم HarmonyOS به عنوان سيستم عامل ميان 
دستگاهي خود اســتفاده كرد. این كار پس از آن انجام شد كه هواوي در 
ليست سياهي قرار گرفت كه بعضي از شــركت هاي آمریكایي از فروش 
محصوالت خود به این غول فناوري چيني منع شده بودند. گوگل فعاليت 
تجاري خود را با هواوي به حالت تعليق درآورد و این شــركت را مجبور 
كرد كه تلفن هاي هوشــمند پرچمدارش را بدون نسخه مجاز سيستم 
عامل اندروید این شركت آمریكایي عرضه كند. این موضوع در چين كه 
سرویس هاي گوگل مانند جي ميل یا موتور جست وجو مسدود شده اند 
مسئله مهمي نيست، اما در بازارهاي بين المللي هواوي كه مصرف كنندگان 
عادت به استفاده از چنين برنامه هایي دارند، نكته مهمي به شمار مي آید. 
هواوي در حالي در 3ماهه دوم امسال ركورد توليد تلفن هاي هوشمند در 
جهان را شكســت كه این اتفاق، نتيجه بازار پرجمعيت چين بود. اما این 

شركت در بازارهاي بين المللي با افت شــدید فروش روبه رو شده است. ریچارد یو، مدیر 
بخش مصرف كنندگان هواوي مي گوید: احتماال از سال آینده ما شاهد تلفن هاي هوشمند 

این شركت با سيستم عامل HarmonyOS خواهيم بود.

سيستم عامل ناشناخته
شركت هواوي از HarmonyOS به عنوان یك سيستم عامل كه روي دستگاه ها و گجت هاي 
مختلف مي تواند كار كند حرف مي زند. این شــركت ادعا مي كند كه توسعه دهندگان فقط 
باید یك نسخه از یك اپليكيشن را بسازند و این اپليكيشــن مي تواند براي سخت افزارهاي 
مختلف پورت شود. هواوي چند روز پيش HarmonyOS 2.0را راه اندازي كرد و گفت كه 
نسخه بتاي این سيستم عامل براي توسعه دهندگان)حتي رقباي هواوي(، 
از 10سپتامبر روي دستگاه هایي مانند ساعت هاي هوشمند، تلویزیون ها 
و دستگاه هاي هدایت خودرو و در دسامبر براي گوشي هاي هوشمند 

در دسترس خواهد بود. 
 توســعه دهندگان از این تاریــخ مي توانند اپليكيشــن هایي را براي

 HarmonyOS آزمایــش كنند و توســعه دهند. برایــان ما، معاون 
تحقيقات دستگاه ها در شركت داده هاي بين المللي)IDC( مي گوید 
Harmo-  كه سازندگان دستگاه ها ممكن است به سيستم عامل

nyOS به عنوان »گزینه پشتيبان«، درصورت مواجه شدن با 
ممنوعيت هاي مشابه براي استفاده از گوگل، تمایل نشان 
دهند و این درحالي است كه لزوما نيازي به استفاده از 

سخت افزار هواوي نيست.

 سيستم عامل HarmonyOS 2.0 سال آینده ميالدي به عنوان 
جایگزین اندروید روي گوشي هاي شركت هواوي نصب مي شود
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   ارتقاي كيفيت زندگي و درآمد پايدار در قلب تهران با بازآفريني صحيح
شهروندان از منطقه ۱۲ به عنوان قلب طهران انتظار دارند كه در اين 
منطقه، هويت اصيل اين شــهر كه شايد زيربار توسعه محوري هاي 
ناهمگون كمرنگ شده باشــد، دوباره برجسته شود. اساس كار در 
برخي از محله هاي منطقه را بر اين محور گذاشته ايم تا انتظاري كه مي تواند به برخورداري بيشتر شهروندي از 
امكانات، برقراري عدالت، بهبود فضاي كسب و كار، ارتقاي شاخصه هاي زندگي و درنهايت افزايش درآمدهاي 
مالياتي و عوارض آن هم با رضايت مردم بينجامد، برآورده شود. زماني كه مردم، سرمايه گذاران و كسبه با رضايت 
از بهبود فضاي محله ماليات و عوارض مناسب تري را پرداخت مي كنند، قطعا درآمد پايدار شهرداري هم به طور 
غيرمستقيم افزايش مي يابد. با چنين ديدگاهي پروژه  ايجاد پالزاي شهري در محوطه ميدان امام خميني، توجه به 
نحوه بارگيري مغازه هاي اين محوطه و احداث و بازآفريني خانه شهر )ساختمان بلديه( با جديت دنبال مي شود. اين 
ميدان، خاطرات تاريخي گسترده اي به ويژه از نظر فرهنگي و سياسي معاصر با خود به همراه دارد و پس از تكميل 
پروژه تكاني اساســي به محدوده اطراف خودش مي دهد. از سوي ديگر به منظور حفظ بافت مسكوني در بخش 
اراضي امالك فوقاني تونل اميركبير و زيرگذر امين حضور مربوط به منطقه ۱۲-كه به دليل افزايش بافت تجاري  و 
اداري در حال از دست رفتن است- بناست اين امالك به خدمات عمومي نظير ايجاد فضاي سبز و فروشگاه هاي 
محلي و... اختصاص يابند تا مشوقي براي ماندن شهروندان ساكن در اين قسمت شود. ساكنان اين منطقه، معموالً 
از خانواده هاي اصيل و قديمي شهر تهران هستند و انس و الفت بسياري با محله هاي خود دارند. با وجود آنكه 
تجاري و اداري شدن اين بخش، نفع مالي بيشتري به همراه دارد، به دليل 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 
تصميم گيري هاي مديريت شهري قرار دارد. در عين حال مي توان با ارائه طرح صحيحي با لحاظ كردن موقعيت 
جغرافيايي، فرهنگ غالب بر محدوده و خواسته ها، 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.

بازآفرینــي تمام شــهر در یك زمان 
ممكن نيست و با هيچ طرح و بودجه اي گزارش

نمي تــوان در مدتــي كوتــاه تمام 
مشكالت زندگي در پایتخت را برطرف كرد. بازآفریني 
به صورت منطقه اي و در محدوده اي مشــخص اجرا 
مي شود اما با جلب مشاركت عمومي و تقسيم آن به 
محدوده هاي كوچك تر هــم مي توان منظر عمومي 
شهر را بهبود بخشــيد و هم بر مشكالت اقتصادي 
شهرداري ها غلبه كرد. شــهرداري ها در تالش براي 
تامين هزینه هاي نگهداري شهر هستند و بازسازي 

كامل خيابان ها از عهده آنها خارج است. 
در عين حال بازســازي شــهر باید دائم اجرا شود تا 
معایبي كه به دليل ساخت وساز بي رویه و نامتناسب 
ایجاد شده است رفع شــود. یكي از مهم ترین نتایج 
مستقيم بازآفریني معابر و فضا هاي شهري افزایش 
 قيمت امالك در مجاورت آنهاست. در روش مدیریتي
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محدوده هایي در مناطق تجاري شــهر با استفاده از 
ویژگي ها و امكانات قبلي آنها و با ســرمایه كسبه و 

ساكنان آن بازسازي مي شود.
بنيان اصلی این طرح بر »رونق بخشيدن به كسب و 
كار« استوار است تا در نتيجه آن هزینه ها به صورت 

داوطلبانه و با رضایت ذینفعان، تامين شود.
در بعضــي از بازارچه هاي مناطق شــمالي تهران 
چند فروشــنده بزرگ با توافق یكدیگر و هماهنگي 
شــهرداري ناحيه كوچه ها و نماي ســاختمان ها را 
بازسازي كرده اند تا از این طریق بر رضایت مشتریان 
خود بيفزایند. در مناطقی مانند محدوده  محله هاي 
یخچال، سهيل و دولت در نزدیكی خيابان شریعتی 
و محله هایی چون جماران یا چيذر می توان این كار 
جمعی را دید. اما مشابه این طرح در مناطق جنوبي 
و حاشــيه اي قابل اجرا نيســت یا نمي توان آن را از 
مغازه داراني كه درآمد چنداني ندارند انتظار داشت. 
اینجاست كه نقش مداخله گر شهرداري و پيمانكاران 
آن اهميت پيدا مي كند. با این حال یك مشكل بزرگ 
مانع این بازآفریني مي شود و آن نبود قوانين مرتبط 
براي دریافت عوارض محلــي از واحد هاي تجاري یا 

حتي مسكوني است. 
مسلما مالك یك خانه در منطقه اي مرفه و برخوردار 
از خدمات شهري كه سرانه  فضاي سبز و حمل ونقل 
عمومي كافي دارد باید عوارض بيشــتري از مالك 
خانه اي با همان مساحت در یك منطقه نابرخوردار 
پرداخت كند. دریافت عوارض و ماليات براســاس 
امكانات منطقه اي و برخورداري از مزایاي بازآفریني 
هم بخشي از درآمد شــهرداري را تامين مي كند و 
هم امكان خدمات رســاني به مناطق نابرخوردار را 
فراهم مي كند. نمونه هاي موفق بازآفریني در تهران 
خيابان هایي مانند 30تير هســتند كه پس از پایان 
طرح با افزایش قيمت امالك و بهبود كســب و كار 
روبه رو شدند. براي بعضي از خيابان هاي دیگر مانند 
خيابان وليعصر هم طرح هایــي مانند خيابان كامل 
پيشنهاد شده است كه مهم ترین مشكل آنها یعني 
حمل ونقل را بهبود مي بخشد. درصورتي كه در بخشي 
از یك معبر طرح خيابان كامل اجرا شود و در مدت 
چند سال باعث رونق كسب و كار در آن شود، مي توان 
از درآمد هاي این بخش از شــهر براي بهبود شرایط 

زیست در دیگر قسمت ها استفاده كرد.

سودمندي برد-برد 
برخي از اهداف BID بهبود ســيما و منظر شهري، 
ارتقاي امنيت و كاهش وقوع جرایم، توســعه كسب 
وكار در نتيجه تعاون و مشاركت، ارتقاي حس تعلق 
ساكنان و كسبه از طریق ارتقاي كيفيت محيطي و 
حمایت از كسب و كارهاي محلي است. مغازه داران 
در جایي كه مشتریان بيشتري داشته باشند حاضر به 
پرداخت اجاره بيشتري هستند و ساكنان خانه ها هم 
در محله اي كه رفاه و جذابيت بيشتري داشته باشد 

اجاره بهاي بيشتري پرداخت مي كنند. 
قانون و ســامانه اخذ عوارض محلي نيز مي تواند به 
همين نســبت عوارض را افزایش یــا كاهش دهد. 
در این ميان بایــد بر یك نكته نيز توجــه كرد. اگر 
بازآفریني یك منطقه وسيع مانند بازارچه یا بوستان 
به بهره بردار خصوصي واگذار شود، این احتمال هم 
وجود دارد كه بهره بردار براي كسب درآمد كافي آن 
را منحصر به گروه خاصي از شــهروندان كند. یك 
پژوهشگر شهري در این باره مي گوید: اگر طرح هایي 
مانند BID منجر به جدا كردن بخشــي از شــهر و 
اختصاص آن به گروهي از شهروندان شوند به مقصود 
خود نمي رسند. ما نياز به طرحي داریم كه در نتيجه 
آن تمام شــهروندان قادر به بهره گيــري از مزایاي 

بازآفریني باشند.
سيدمهدي معيني مي افزاید: موضوع مهم این است 
كه نمي توان این طرح ها را بــه همان صورتي كه در 
كشورهاي دیگر اجرا شده است در تهران »كپي« كرد. 

بلكه باید شرایط بومي را هم درنظر گرفت.

بازگرداندن حيات به مركز شهر
یك استاد شهرســازي با شــرح اجراي طرح هاي 
BID در غــرب مي گوید: مراكز خریــد قلب تپنده 
شهرهاي جهان هستند كه در بهبود كيفيت زندگي 
ساكنان نقش حياتي ایفا مي كنند اما عواملي مانند 
حومه گرایي در دهه هاي اخير باعــث از بين رفتن 
حيات اجتماعي آنها شده است و شهرسازان به دنبال 
راهكار هایي براي بازگرداندن حيــات به این مراكز 
هستند. ناحيه بهبود كســب و كار BID یك سامانه 
خودكفاســت كه در دهه هاي 60و 70ميالدي در 

شهرهاي آمریكا و كانادا به اجرا درآمد تا مراكز شهرها 
را احيا كند.

مجتبي رفيعيان مي افزاید: در این وضعيت 2چالش 
عمده پيش روي شهر ها قرار گرفت. یكي اینكه چطور 
مي توان جذابيت سابق را به مراكز شهري بازگرداند 
و دیگر اینكه چطور مي توان از سرمایه هاي عمومي 
و مؤسسات خصوصي براي این كار استفاده كرد. او 
بيان مي كند: در ســال1969 اولين BID در تورنتو 
اجرا شد و اوج اجراي این طرح ها در سال هاي1990 
تا2003 بود. البته BID بيــش از آنكه یك محدوده 
فيزیكي باشد یك سازو كار براي بهسازي و مدیریت 
محدوده تجاري بر پایه مشاركت بخش هاي عمومي 

و خصوصي است.
رفيعيان تأكيد مي كند: اصل اساسي در BID توافق 
اكثریت صاحبــان امالك تجاري یا مســتأجران و 
تعيين ماليات براي این خدمات است كه مورد تأیيد 
مسئوالن شهري قرار مي گيرد. ماليات ها باید عادالنه 
باشد و هركســي كه در آینده ســود مي برد باید در 
هزینه  نيز سهيم باشد. او مي افزاید: BID باید در یك 
راي گيري عمومي تشكيل شود و از نظر قانوني مجاز 
به فعاليت باشد. این طرح در مناطقي ایجاد مي شود 

كه امالك تجاري آنها بيشتر از امالك مسكوني باشد. 
به گفته رفيعيان 2دســته خدمات مكمل شهري و 
امنيتي مانند شست وشوي دیوارها و معابر یا ترميم 
فضاي سبز و همين طور نگهباني خصوصي و گشتزني 
در محل با ارتباط مستقيم با نهاد هاي مسئول انجام 
مي شود. در بخشي از برنامه هاي این محدوده ها مانند 
كمك به كارتن خواب ها نيز با همكاري سازمان هاي 
مردم نهاد انجام مي شــود. طرح هــاي BID بعد از 
به پایان رســيدن نيز هزینه هایي براي نگهداري و 
تداوم دارد كــه از طریق ماليات    و عــوارض تجاري 
تامين مي شــود. با توجه به ســابقه و شيوه مدیرت 
شــهر ها در ایران كه اكنون نيز درگير تمركزگرایي 
و خصوصي سازي امور شــهري است به نظر مي آید 
مهم ترین مانــع اجراي طرح هاي BID مشــكالت 
قانوني در این زمينه باشد. حتي اگر گروهي از كسبه 
یك محدوده حاضر به مشاركت داوطلبانه و تامين 
هزینه هاي بازآفریني در محدوده كار خود باشــند 
ممكن است در مراحل اجرا به موانع قانوني برخورد 
كنند. تدوین قوانين الزم در پارلمان محلي مي تواند 
راه این مشاركت را باز كند و از هزینه هاي شهرداري ها 

در شرایط اقتصادي فعلي بكاهد.

همشهري اقداماتي را كه همراه با بازآفریني منجر به بهبود كسب و كار محلي، توزیع عدالت اجتماعي و افزایش درآمد پایدار شهر مي شود، بررسي كرد

بازآفریني مناطق تجاري با مشاركت مستقيم ذینفعان، شهر را بدون سرمایه كالن نوسازي مي كند
بازآفريني شهري از مسيركسب وكارها

محمد سرابي
خبر نگار سيدمهدي معيني

پژوهشگر شهري
پريسا اميرقاسم خاني

خبر نگار

خبرنگاه

امضاي تفاهم  نامه 
كارآفريني  در روستاها و 

ساماندهي حاشيه ها

 
ســي و  پنجمين اجــالس عمومي شــورای 
عالي استان ها در ســاختمان قدیمي مجلس 
شوراي اســالمي برگزار شــد. در این جلسه 
فرمانده قــرارگاه خاتم االنبيــا و مدیرعامل 
صندوق كارآفریني اميد نيز حضور داشــتند 

تا   تفاهمنامه ای مهم به امضا طرفين برسد.
به گزارش همشــهري، در ابتداي این جلسه 
عليرضا احمدي، رئيس شوراي عالي استان ها 
گفــت: » موضوع مهــم امــروز جامعه بحث 
اشتغال اســت. یكي از پتانسيل هاي موجود 
در این حوزه كه مي تواند با پررنگ شدن بعد 
اشتغال زایي به جوانان كمك كند و بسياري 
از مشكالت در حوزه روستاها و شهرها را حل 
كند كمك گرفتن از صندوق كارآفریني اميد 
اســت. به همين خاطر پيش از برگزاري سي 
و پنجمين اجالس شــوراي عالي استان ها در 
جلسه اي با آقاي نوراهلل زاده، مدیرعامل صندوق 
كارآفریني اميد تفاهمنامه اي را نهایي كردیم تا 
با امضاي آن شروع روندی تأثيرگذار رادر حوزه 
اشتغال زایي شاهد باشــيم.« احمدي گفت: 
»به دنبال این هستيم كه تفاهمنامه اي نيز با 
قرارگاه خاتم االنبيا داشــته باشيم تا به روند 
محروميت زدایي از شهرها و روستاهاي كشور 
كمك كنــد.«  اصغر نــوراهلل زاده، مدیرعامل 
صندوق توســعه كارآفریني اميــد نيز گفت: 
»اگر ما در حوزه كســب و كارهــاي خانگي 
بتوانيم توسعه ایجاد كنيم حتما بازار فروش 
این محصوالت باید از سوي مدیریت شهري 
در شهرها و روستاها توسعه پيدا كند. اینگونه 
كســب و كارها باعث توسعه شــهر و روستا 
مي شــود و از این رو مدیریت شــهري باید به 
توسعه بازار هدف عرضه و فروش آن محصول 
توليد شده كمك كند.« او ادامه داد: »از این رو 
نظام تامين منابع مالي محلي را تدوین كردیم 
و صندوق تامين منابع مالي روستایي را شكل 
دادیم و بنا داریم تا سال آینده در 5 هزار روستا 

این صندوق ها را افتتاح كنيم.«
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا نيز در 
اجالس شوراي عالي اســتان ها متولي اصلي 
محروميت زدایي در كشور را نهادهایي مانند 
ســازمان بهزیســتي، كميته امداد و مراكز 
مختلــف اعالم كــرد و گفت: »ایــن نهادها 
براســاس برنامه ریزي دولت به صورت ساالنه 
بودجه دریافت مي كنند. مأموریت ذاتي قرارگاه 
سازندگي خاتم توسعه زیرساخت ها در كشور 
است ولي با توجه به روحيه ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمي براي كمك به محرومان بخشي 
از درآمدهاي خــود را بــه محروميت زدایي 
اختصاص دادیم و براي توسعه زیرساخت ها در 
روستاهاي كمتر برخوردار كارهایي در حاشيه 
شهر ها انجام شده است.« سعيد محمد افزود: 
»بنابراین بــا توجه به امكاناتــي كه مدیریت 
شــهري در شــهرها دارد مي توان در تامين 
منابع مالي به روش تهاتــري عمل كرد زیرا با 
روش هاي تهاتــري مي توانيم اقدامات خوبي 

را انجام دهيم. «

استفاده درست از فضاهاي 
همگاني به نفع اقتصاد شهري

سال2008 كه براي یك بازدید پژوهشي با گروهي 
از شهرسازان به چند شهر آمریكا ازجمله نيویورك 
رفته بــودم از پاركي به نام برایانــت پارك در دل 
منهتن نيویورك بازدیدي داشتم. این پارك شهري با مساحت 38,860مترمربع 
در بين خيابان هاي پنجم و ششم و كوچه هاي ۴0 و ۴2 و در منطقه ميدتاون 
منهتن قرار داشت. محوطه این پارك در گذشــته مخزن آب بود و یك بار هم 
براي برپایي نمایشگاه جهاني 1853مورد استفاده قرار گرفته بود. همچنين در 
سال1911، شعبه اصلي كتابخانه عمومي نيویورك در كنار این پارك ساخته 
شد. هر چند این پارك بخشي از سازمان پارك ها و تفریحات شهر نيویورك است، 
اما از اواسط سال2000 توسط سازمان بخش خصوصي غيرانتفاعي به نام شركت 
برایانت پارك اداره مي شود. از این پارك به عنوان یك مدل موفق مشاركت بخش 
خصوصي و عمومي یاد مي شود. این پارك در سال1988 ميالدي توسط سازمان 
معماري منظر هانا الين ال تي دي )OLIN( و شركت معماري هاردي هولزمن 

پفييرف طراحي مجدد شد.
این پارك شهري قبال یكي از مكان هاي كثيف و آلوده و محل تجمع معتادان 
و اشرار، بزهكاران و كارتن  خواب ها در نيویورك محسوب مي شد كه شهرداري 
منطقه نيویورك به ســختي امكان مداخله در آن را داشــت. ارزش امالك و 
مستغالت این محله به این واســطه نزول كرده بود، اما جنبشي در نيویورك 
همانند بریتانيا به اعتقاد كارمونا و همكاران )2008( براي پارك سازي  در راستاي 
اعمال دسترسي پذیري بيشتر به فضاهاي باز براي شهروندان شكل گرفت كه 
معتقد بود شــهروندان نيویوركي را »اخالقي« كند. عالوه بر آن، پارك سازي  
مي توانست به جلب مشتري و افزایش ارزش امالك و مستغالت نيز كمك كند.

احياي این پارك با اســتفاده از روش »بهبود ناحيه كسب وكار« كه یك روش 
مدیریتي نوین و مكانيسمي براي احيا و بازگرداندن حيات مراكز شهري است، 
صورت پذیرفته است. روش بهبود نواحي كسب وكار كه اصطالحا  BID ناميده 
مي شــود رویكردي اقتصادي به بهبود نواحي كسب وكار شــهري است كه با 
بهسازي و مدیریت و كنترل محدوده تجاري با استفاده از ظرفيت هاي محلي در 
برخي از كشورهاي اروپایي و در شهرهاي آمریكا در دهه هاي اخير به كار برده 
مي شود. این روش از طریق مشاركت ذي نفعان ازجمله ساكنان و كسبه محلي 
سعي دارد با رشــد اقتصادي در یك ناحيه و محاسبه و اخذ قسمتي از ماليات 
بركسب وكار آنها، امكان خدمات رســاني به نواحي مسكوني و تجاري اطراف 

را فراهم آورد.
توافق با كسبه، پذیرش مالكان براي مشاركت در یك ساختار مالياتي خودكفا 
از شروط اوليه به كارگيري این نوع مدیریت بر فضاي كسب وكار نواحي شهري 
اســت. مقدار زیادي از هزینه هاي مدیریت این نواحــي، از ماليات دریافتي از 
صاحبان امالك داخل ناحيه تأمين مي شود كه توسط دولت هاي محلي محاسبه 
و پذیرفته مي شــود. اما ظهور سازمان یا شــركت هاي تحت نام BIDها كه به 
پشتيباني از صاحبان كسب وكار در هزاره سوم شكل گرفته موجب شده تا آنها 
هزینه مالي بيشتري را براي پایش و كنترل فضاهاي عمومي پرداخت كنند تا 
محيط بيروني به تعبيري »مشتري پسند و جذاب« براي این نواحي ایجاد كنند.
از اهداف به كارگيري BID ها مي توان به موضوع حفاظت، ارتقای امنيت و كاهش 
وقوع جرایم، بهبود سيما و منظر شــهري، توسعه كسب وكار در جهت كاهش 
ارتقای حس تعاون و مشــاركت، ارتقای حس تعلق ساكنان و كسبه از طریق 
ارتقای كيفيت محيطي و حمایت از كســب وكارهاي محلي اشاره كرد. گرچه 
مغازه  داران با بهبود وضعيت كسب وكار و اقتصاد محله شان، 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 پویایي در شرایط 
بهتري قرار دارد، حاضر به پرداخت اجاره بيشتري هستند، اما صاحبان امالك نيز 

باید هزینه هاي جاري مدیریتي، نگهداري، عوارض و ماليات بيشتري بپردازند.
اما در این ميان باید به انتقادهایي از قبيل تغييــر بارز این فضاها به »فضاهاي 
مصرفي یا كاالیي شدن فضا، خصوصي سازي  و همگن شدن فضاهاي عمومي« 
در دوران معاصر نيز اشاره كرد كه موجب اعمال »طرد و دفع« استفاده كنندگان 
در این فضاها با توجه به حضور فعال بخــش خصوصي در مدیریت این نواحي 
نيز مي شود؛ به طور مثال نيروهاي امنيتي با یونيفورم یكنواخت بخش خصوصي 
نه تنها از بروز رفتارهاي ضد اجتماعي، اسكيت سواري تا تكدي  گري جلوگيري 
مي كنند، بلكه با طراحي خاص نيمكت ها در اینگونه پارك ها براي مثال از دراز 
كشــيدن روي آنها جلوگيري مي كنند یا با آب  افشان هایي، مانع دراز كشيدن 
افراد روي چمنكاري آن مي شوند. همچنين سيستم امنيتي خصوصي پارك ، 
همانند اجتماع دروازه دار با اعمال مقررات سختگيرانه، فعاليت ها و رفتار برخي 
افراد غریبه براي ورود به پارك را كنترل و از ورود عوامل نامطلوب نيز جلوگيري 
مي كنند. باید توجه داشت كه استفاده از این مدل اقتصادي بدون توجه به قوانين 
پشتيبان و ساختار هاي جامعه شهري در ایران براي بهبود كسب وكار یا بازآفریني 
محالت شهري به هيچ وجه تجویز نمي شود، اما بهسازي برخي از فضاهاي شهري 
ازجمله پياده راه ها كه با صرف هزینه زیاد نيز به طور مثال در تهران یا برخي از 
شهرهاي دیگر ایران انجام شده اســت بدون شك به نفع اقتصاد شهری است؛ 

به شرطي كه تنها به عهده شهرداري نباشد.
اگرچه نخســتين تجربه موفق شهرداري تهران در بهســازي كوچه مروي در 
دهه70 به گواه بسياري از صاحب نظران شهري كه با صرف ميليون ها ریال از 
جيب شهروندان تهران انجام شد، در آن زمان براي الگو سازي  و توسعه فضاهاي 
عمومي اقدامي الزم، پسندیده و قابل ســتایش بود كه در بافت تاریخي تهران 
توانست تحولي شــگرف براي استفاده شــهروندان از فضاي عمومي به وجود 
آورد، اما اكنون زمان آن رسيده كه مدیریت شهري از انجام پروژه هاي محلي 
كه ارزش افزوده باالیي براي كسب وكار یا ساكنين در یك محله ایجاد مي كنند 
و به تنهایي از جيب سایر شــهروندان شهر هزینه مي شــود، از منظر عدالت 
اجتماعي احتراز كند. براي این مهم پيشــنهاد مي شود قسمتي از هزینه هاي 
بهبود نواحي كسب وكار با مشاركت ساكنين و مغازه داران صورت پذیرد تا هم 
تعداد پروژه هاي شهري بيشتري اجرا شود و هم همه بار هزینه ها بر دوش شهر 
سنگيني نكند. این موضوع، نياز به تبيين مدل اقتصادي بهبود كسب وكار بومي 
براساس سازوكارهاي قانوني دارد كه اميد است مدیریت شهري با كمك شوراي 

شهر، اتاق اصناف و شورایاري ها براي تحقق آن اهتمام ورزند.

 برخورد با تخلف در آبياری 
فضا های سبز حاشيه اتوبان ها

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران از برخورد 
 فضاي
با پيمانكاران متخلف در آبياری فضا های سبز حاشيه بزرگراه ها سبز

خبر داد. علی محمد مختاری در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره جاری شدن بخشی از آب و هدر رفت آن در زمان آبياری گفت: طبق 
بخشنامه ای كه به مناطق مختلف تهران ارسال كرده ایم، باید در زمان آبياری 
جهت فواره ها تنظيم شود و در غير این صورت پيمانكار مربوطه جریمه خواهد 
شد. برای جلوگيری از تصادف خودرو ها و هدر رفت آب ما این موضوع را پيگيری 
می كنيم. وی ادامــه داد: در حال حاضر اكثر فضا های ســبز مجهز به آبياری 
قطره ای شده اند و به دنبال این هستيم كه همه نقاط به این روش آبياری شوند.

علي محمد سعادتي
شهردار منطقه 12

 بازآفرينی فضای عمومی در بخش تجاری شهر اشتوتگارت آلمان رضايت كسبه و ساكنان مناطق مجاور را در پی داشته است.
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قيمت ها در فوتبال ايران نجومي شــده؛ طوري كه صادق درودگر، 
عضو هيأت رئيسه 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 مي گويند يحيي 
گل محمدي را مي گويد و بعضي هم عقيــده دارند مقصودش امير 
قلعه نويي است كه به تازگي به باشــگاه ثروتمند گل گهر سيرجان 
پيوسته است. حاال فارغ از اين گمانه زني ها، خود سازمان ليگ و ساير 
دوستان بايد كاله شان را باالتر بگذارند؛ كساني كه با تصويب قانون 
منع جذب خارجي ها، يك شــبه قيمت بازيكنان و مربيان ايراني 
را دوبرابر كردند. همين 15ميليارد حتي با احتســاب دالر 25هزار 
 توماني هم مي شود 600هزار دالر؛ رقمي كه با آن مي شود 2تا مربي

 صاحب سبك در حد اسكوچيچ آورد. االن مثال با تصويب اين قانون 
طاليي، تورم را مهار كرديد؟ خسته نباشيد!

كاله تان را باالتر بگذاريد

در شرايطي كه مهلت فيفا به پرسپوليس براي پرداخت طلب برانكو 
ايوانكوويچ رو به پايان است، تازه باشگاه ايراني به مربي سابقش نامه 
زده كه اگر ممكن است يك ماه 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 12خرداد98 برگزار شد و االن بيشتر از 15 ماه است كه برانكو 
رفته؛ در اين فاصله جلسه گذاشتيد، براي تخفيف مذاكره كرديد، 
چند بازيكن خارجي آورديد و با همه شان فسخ كرديد، عليه برانكو 
شكايت 1300صفحه اي نوشــتيد و بابت جايگزيني يك مربي 
ايراني با يك مربي خارجي، به انــدازه غرامت جنگ جهاني دوم 
هزينه پرداختيد. بعد االن به اين نتيجه رسيده ايد كه از طرف وقت 

بخواهيد؟ به نظرتان بايد موافقت مي كرد؟

كمي دير نيست؟

باشــگاه اســتقالل يك بيانيه داده كه در همه جاي دنيا، در همه 
زمان ها توسط تمام تيم هاي جهان قابل استفاده است؛ يعني شما 
30بار ســر تا ته اين بيانيه را باال و پايين كنيد نمي فهميد داستان 
چيســت. 20خط فقط تكرار كرده اند هواداران خونسرد باشند، 
فريب فضاي مجازي را نخورند و از اين داستان ها. اصال معلوم نيست 
چنين بيانيه اي چرا صادر شده، با كي كار دارد يا دنبال محكوم كردن 
كدام جريان است. شما اگر اسم استقالل را از اول اين بيانيه برداريد، 
كامال مي شود آن را به عنوان اطالعيه صادر شده از سوي بارتومئو، 
مديرعامل بارسلونا جا زد. جمله آخر بيانيه هم اين است: »باشگاه 
استقالل هرگونه فعاليت در اين زمينه را به شدت محكوم مي كند.« 
كدام زمينه؟ چي؟ كجا؟ خب به جاي اين همه قلم فرســايي، يك 

جمله مي نوشتيد: به نام خدا؛ كال محكوم مي كنيم!

بيانيه تاريخي

نكته بازي
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 شروع ليگ جزيره
ليگ برتر انگليس امروز با برگزاري 4 بازي بدون تماشاگر وارد فصل جديد خود خواهد شد. در اولين بازي فصل و از 
ساعت 16، فوالم در خانه با آرسنال روبه رو مي شود، كريستال پاالس و ساوتهمپتون از ساعت 18 با هم ديدار مي كنند، 
ليورپول و ليدز از ساعت 21 به مصاف هم مي روند و وستهام و نيوكاسل هم از ساعت 23:30 با هم مصاف خواهند داد.

هر 4تيم ايراني حاضر در ليگ قهرمانان آســيا طي روزهاي اخير وارد قطر شــدند تا براي ادامه 
بازي هاي ليگ قهرمانان آسيا در اين كشور آماده شوند. تيم هاي استقالل، شهرخودرو، پرسپوليس 
و سپاهان به ترتيب در گروه هاي يك تا 4 اين رقابت ها حضور دارند و بايد از روز دوشنبه 24شهريور 
تا سوم مهرماه به انجام 4بازي باقيمانده خود در مرحله گروهي اين رقابت ها بپردازند. اما در همين 

شروع مسابقات يك اتفاق در گروه  يك اين رقابت ها 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 آبي پوشان بايد در گروهي 3تيمي به رقابت براي صعود بپردازند. تيم اماراتي در حالي از اين 
گروه كنار رفته كه هنوز با استقالل روبه رو نشده بود و 2بازي اول آبي پوشان 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 مي توانست درصورت گرفتن امتيازات كامل از تيم 
اماراتي عقب ماندگي اش را در اين گروه جبران كنــد. اما كنار رفتن الوحده هم – اگرچه توقف 2 
تيم ديگر مقابل اين تيم را پاك مي كند- اما از منظر ديگري به سود استقالل خواهد بود. آبي ها 
حاال رقيب قدري مثل الوحده را مقابل خود ندارند و براي صعود فقط كافي است از سد الشرطه 

عراق بگذرند. اما با توجه به اينكه تيم دوم گروِه استقالل بايد با صدرنشين گروه2 روبه رو شود و 
آن تيم به احتمال زياد الهالل عربستان خواهد بود، آبي ها براي پيشگيري از برخورد با الهالل بايد 
به دنبال صدرنشيني در اين گروه باشند. با حذف الوحده هم اكنون استقالل از 2بازي يك امتياز 
دارد و االهلي و الشرطه هر كدام از يك بازي صاحب 3 و يك امتياز هستند. استقالل تا 30شهريور 
استراحت مي كند 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 بازي هاي باقيمانده شــانس خودش را براي سرگروهي در 

گروهA آسيا هم دنبال كند.

  راه فرار استقالل از الهالل
    با حذف الوحده، كار استقالل براي صعود آسان تر شد

  و براي صدرنشيني سخت تر

  استراماچوني را - زودتر - برگردانيد!
  شواهد نشان مي دهند استراماچوني در راه استقالل است، اما اين راه كمي طوالني است

هشتگ اســتراماچوني را برگردانيد هم تا به امروز 
نتوانســته اين مربي ايتاليايي را بــه نيمكت آبي  ها 
برگرداند. پس از ترند شدن اين هشتگ در شبكه هاي 
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 آبي ها 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 خروجي اش قرار داد و مدعي 
شد باشگاه استقالل تا 48 ســاعت آينده اين خبر را 
به صورت رسمي اعالم مي كند. البته اين پايان ماجرا 
نبود چراكه برخي از هواداران اســتقالل خيلي زود 
به صفحه جيانلوكا دي مارتزيــو، 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 اســتراماچوني  نيفتاده 
است. براساس اطالعات به دست آمده، استراماچوني 
كه اين روزها از اســتقاللي ها دعوتنامه سفر به قطر 
را دريافت كــرده، به هيچ عنوان حاضر نيســت در 
بازي هاي 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.

  صحبت هاي كاپيتان با استرا
وريا غفوري شــايد از معدود اســتقاللي هايي است 
كه ارتباطش با اســتراماچوني را قطع نكرده است. 
او به گفته خودش صحبت هايي با اســترا داشته كه 
نشان مي دهد مشــكلي براي بازگشت به استقالل 
ندارد. كاپيتان آبي ها با انتشــار اين پيام در استوري 
اينستاگرامش، اين موضوع را رسانه اي كرده است: 
»طبــق صحبت هايي 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 ميليون ها 
هوادار عاشــق اســتقالل تقاضا دارم كه مسئوالن 
امر مصلحت انديشــي كنند و امكان بازگشت آقاي 
استراماچوني را فراهم كنند. اين درخواست ميليون ها 

هوادار است.«
  واكنش تازه فرهاد

داســتان اســتعفاي فرهاد مجيدي يكــي ديگر از 
ســوژه هاي عجيب روزهاي اخير بوده است. شايعه 
اينكه مجيدي هنوز به صورت كتبي استعفا نداده تا 
درصورت نيامدن اســتراماچوني و رفتن سعادتمند 
به نيمكــت آبي ها برگردد، ســروصداي فراواني در 
شبكه هاي 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: »به نظر مي رسد مديريت باشگاه استقالل 
اطالع ندارد كه طبق قانون سرمربي مي تواند با ارسال 
يك پيامك به باشگاه از سمت خود استعفا بدهد. ظهر 
جمعه ۷شــهريور1399 از 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 كناره گيري 
حتي از طريق اكانت  شخصي در شبكه هاي اجتماعي 
يا مصاحبه در رســانه هاي شناخته شــده هم مورد 
تأييد ســازمان ليــگ و اركان قضايي فدراســيون 
فوتبال خواهد بود، با وجود ايــن، مديريت فعلي به 
عوام فريبي هايش ادامه مي دهــد. همچنين از اين 
طريق اعالم مي  كنم كه برخالف بندهاي قراردادم، 
ديگر هيچ حق و حقوقي براي خود بابت سرمربيگري 
در فصل99-1398 و 1400-1399 قائل نيستم و از 
باشگاه استقالل مي خواهم كه باقيمانده دستمزدم در 
فصل 1399-1398 را براي سرمربي آينده استقالل 
هزينه كنند. به اميد روزهايي كه استقالل ما از اين 
پليدي ها نجات يابد و بازي با احساسات هواداران به 

پايان برسد.«
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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 

كه حتي وقتي عليپــور بود هم پرسپوليســي ها در نيم فصل 
اول و نيم فصل دوم در تكاپوي جــذب مهاجم خارجي بودند، 
منتها نتايج خوبي از اين همه تالش به دســت 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 رفته اند و جذب شده ها حداقل روي كاغذ 
شــرايطي ندارند كه خيلي دلگرم كننده باشد. عيسي آل كثير 
كه قرار بود بين 2نيم فصل به عنوان مكمل عليپور جذب شود، 

با 6 ماه تأخير پرسپوليسي شد. او نيم فصل 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 4 بار 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 

مي شود؛ از وحيد اميري كه به ناچار در اين پست بازي مي كند 
تا مهدي عبدي كــه كارش بگيرنگير دارد. آريــا برزگر و امير 
روستايي هم كه حتي در بازي هاي تشــريفاتي پايان فصل از 
سوي گل محمدي مورد اعتماد قرار نگرفتند. به اين ترتيب بايد 
ببينيم دارودسته متوسط ها مي توانند 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.

اينليگبرايكسينميجوشد

دارودستهمتوسطها
   آيا خط حمله كم رمق پرسپوليس

  ستاره غيرمنتظره اي خواهد داشت؟

     ليگ قهرمانان آسيا در منطقه شرق وضعيت نامشخصي دارد و ممكن است فصل اصال به پايان نرسد

كريمي با استقالل تمرين كرد
 علي كريمي كه گفته مي شد حاضر نيســت در ليگ قهرمانان براي اســتقالل بازي كند، روز گذشته در تمرين

  جا مانده هاي اين تيم در تهران شركت كرد. پس از اين اتفاق شايعه شده او هم قرار است به همراه ساير جامانده ها 
به قطر سفر كند و در ادامه بازي هاي آسيايي براي استقالل به ميدان برود.

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 مي توانست 
براي يحيي و پرســپوليس رخ 
بدهد. بازيكن عراقي كه با تمديد 
قراردادش حســابي طرفداران 
را خوشحال كرده در گفت وگو با 
همشهري از برنامه ها و آرزوهاي 

جديدش با پرسپوليس مي گويد.

  باالخــره تمديــد 
كردي؟

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

كه درنهايت اين اتفاق افتاد.
  پيــش از اين گفته 
مي شد كه پيشنهادهاي زيادي 

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

تمام كنم.
  چه ماموريتي؟

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

تمديد كردم تا با پرسپوليس قهرمان 
آسيا شوم.

  بحــث مطالبــات 
مالي ات به كجا رسيد؟

همه مي دانند با وجود بدقولي هاي 
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؟
عليپور و ترابــي زحمت زيادي براي 
تيم كشــيدند و براي آنهــا آرزوي 
موفقيت مي كنم. اما پرســپوليس 
به خاطر هوادارانش قدرتمند است 

نه به خاطر ستاره ها.
  نظــرت در مــورد 

خريدهاي جديد چيست؟
به نظرم يحيي به عنوان ســرمربي 
نفرات خوبي را جذب كرده و قطعا آنها 
در ادامه راه به تيم كمك خواهند كرد.
  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 

مي كنم.

  ماندم تا با پرسپوليس 
قهرمان آسيا شوم

    بشار:پرسپوليس به خاطر هوادارانش قدرتمند است نه بازيكنان

ليگ قهرمانان آسيا كه هميشه شكل برگزاري اش 
نسبت به ليگ هاي ديگر كمي عجيب و غيرعادي 
به نظر مي رسيد، امسال از هميشه عجيب تر شده و 
اصال مشخص نيست مي توان به پايان اين رقابت ها 
اميد بســت يا نه. با شــيوع كرونا، بازي هاي ليگ 
قهرمانان آسيا از ابتداي اســفندماه98 مانند ساير 
مسابقات ورزشــي دچار تعطيلي شد و حاال بعد از 
نزديك به 6ماه قرار است اين رقابت ها از سر گرفته 
شود. اما پيگيري مسابقات از همين ابتدا با مشكالتي 
روبه رو شده اســت. در گروه هاي 4گانه غرب آسيا 
كه قرار است مســابقات خود را به شكل مجتمع در 
قطر برپا كنند، تا اين لحظه تيم الوحده امارات كنار 
كشيده و گروهA را تبديل به گروهي 3 تيمي كرده 
است. اين اتفاق همه را به ياد سال2009 مي اندازد 
كه تيم الشارجه از همين كشــور امارات در مرحله 
گروهي ليگ قهرمانان و درحالي كه 4بازي از 6بازي 
خود را هم انجام داده بود، از ادامه رقابت ها انصراف 
داد و در ميان 3تيم باقيمانده پرســپوليس باالتر از 

الشباب و الغرافه در صدر قرار گرفت.
 شرق آسيا، پشت به ليگ قهرمانان

در گروه هاي شرق آســيا وضع از اين هم خراب تر 
و شــرايط ادامه رقابت ها كامال نامشــخص است. 
AFC درســت در همان زماني كه تصميم گرفت 
بازي هاي غرب را به صورت يكجا و مجتمع در قطر 
برگزار كند، براي بازي هاي شــرق نيز برگزاري به 
همين فرم در كشور مالزي را پيشنهاد كرد اما براي 
اجرايي شــدن اين پيشــنهاد، موانع زيادي وجود 
داشت. براساس قوانين كشور مالزي در دوران كرونا، 
تيم هاي شرق آسيا درصورت سفر به اين كشور بايد 

14روز را در قرنطينه سپري مي كردند تا بعد از آن 
بتوانند وارد رقابت ها شــوند. از اين مهم تر، تقريبا 
هيچ يك از كشــورهاي حاضر در گروه هاي 4گانه 
شرق آسيا رغبتي به ادامه اين رقابت ها و برگزاري 
بازي ها نشان نداده اند. ليگ هاي كره، ژاپن و چين 
هم اكنون هفته هاي مياني خود را سپري مي كنند و 
تيم ها در كوران رقابت هاي ليگ هستند. با توجه به 
قراردادهاي كالني كه اين ليگ ها با اسپانســرهاي 
بزرگ خود دارند، ترجيح تيم هاي شــرق آسيا بر 
حضور در ليگ هــاي داخلي و به پيــش بردن اين 
رقابت ها ست. از طرف ديگر، كنفدراسيون فوتبال 
آسيا هم قراردادهاي خود را دارد و اميدوار است با 
به پايان رساندن بازي هاي ليگ قهرمانان بتواند از 
اسپانسرهاي خود كســب درآمد كند. در واقع بين 
منافع ليگ هاي داخلي شرق آسيا و ليگ قهرمانان 
قاره تداخل  هايي ايجاد شده و كار AFC را براي به 
پايان رساندن اين مسابقات بسيار سخت كرده است.
 يك فيناليست 12مهر، يك فيناليست 2ماه 

بعد
هم اكنون AFC تاريــخ بازي هــاي باقيمانده در 
گروه هاي 4گانه شرق آسيا را اعالم كرده اما مكان 
برگزاري اين مسابقات هنوز مشخص نيست! طبق 
برنامه اي كه در سايت AFC هم ثبت شده تيم هاي 
شرق آسيا از تاريخ 25مهر مسابقات باقيمانده خود 
از مرحله گروهي را آغاز مي كنند. اين در حالي است 
كه 13روز قبل از اين تاريخ يعني در روز 12مهرماه 
در منطقه غرب حتي بــازي نيمه نهايي هم انجام 
شده و يك پاي فينال مشخص شده است! براساس 
اعالم كنفدراسيون فوتبال آسيا، بازي هاي گروهي 

منطقه غرب كه پس فردا در قطر آغاز مي شود، روز 
سوم مهر با شناســايي چهره 8تيم صعودكننده به 
پايان خواهد رسيد. اين 8تيم در روزهاي 5 و 6مهر 
بازي هاي يك هشتم نهايي را برگزار مي كنند و روز 
9مهرماه نيز 2 بازي مرحله يك چهارم نهايي برگزار 
مي شود. در نهايت 2تيم برگزيده غرب آسيا در روز 
12مهر به مصاف هم مي روند تا تيــم برتر غرب و 
نخستين فيناليست ليگ قهرمانان را معرفي كنند. 

اما در شرق آســيا بازي هاي گروهي از 25مهر تا 
11آبان طول خواهد كشيد. 8تيم صعودكننده 
از شــرق در تاريخي كه هنوز مشخص نشده، 
بازي هاي يك هشتم را برگزار مي كنند اما تاريخ 
بازي هاي يك چهارم مشخص است و 4تيمي 
كه به اين مرحله مي رســند، بايد در روز 5آذر 
به مصاف هم بروند. 2تيم برنده اين دو مسابقه 

3روز بعد )8آذر( مقابل هم قرار مي گيرند تا تيم 
برتر شرق آسيا و دومين فيناليست ليگ قهرمانان 

را معرفي كنند. يعني فيناليستي كه از غرب معرفي 
مي شود 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 بازي هاي 
منطقه شرق فعال مشخص نيست. اين سرگذشت 
عجيب ليگ قهرمانان آسيا در فصل 2020 بود. اين 
ليگ حتي در سال هايي كه با نظم و ترتيب برگزار 
مي شد از لحاظ شكل و شمايل و به خصوص برگزاري 
يك فصــل در طول 2 فصل فوتبالــي در تمام دنيا 
منحصربه فرد بود و در اين فصل آنقدر عجيب تر شده 

كه ممكن است هرگز پايان آن را به چشم نبينيم.
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 بــاز هم حــذف؛ این بار 
تصویر دختــران از روي 
جلد برخي از كتاب هاي درسي به بهانه شلوغ بودن 
بيش از حد طرح، آن هم درحالي كه دختران نيمي 
از جمعيت دانش آموزي كشور را تشكيل مي دهند 
و در سده اخير بســياري از آنها كرسي هاي مهم 
علمي و تحقيقاتي را در دانشگاه هاي معتبر ایراني 

و خارجي به  خود اختصاص داده اند.
ماجرا درســت بعد از توزیــع كتاب هاي مقطع 
ابتدایي در مدارس شــروع شــد. برخي كاربران 
اینترنت، عكس جلد كتاب ریاضي سوم ابتدایي 
چاپ جدید را منتشــر كردنــد و در كنار تصویر 
همين كتاب در سال گذشته قرار دادند. تصاویري 
كه نشان مي دهد تصویر دو دختر گوشه چپ جلد 
كتاب ریاضي حذف شــده و تنها عكس پسران 
روي آن باقي مانده است. این موضوع خيلي زود 
حساسيت جامعه را در فضاي مجازي برانگيخت 
و خانواده ها و دانش آموزان با انتشــار عكس هاي 
جدید نشان دادند در جلد بسياري از كتاب هاي 
درسي دیگر هم دختران یا از ابتدا حضور نداشته یا 
به عمد حذف شده اند، درحالي كه پسران همچنان 

حضور پررنگي روي جلد اغلب كتاب ها دارند.
این ماجرا باعث شد منتقدان در گروه هاي مختلف، 
نوك پيكان انتقاد را به ســوي آموزش و پرورش 
بگيرند. حتــي برخي گرافيســت ها و طراحان، 
كارتون هایــي را در مذمت این اقدام كشــيدند 
و آن را به موضوع كشته شــدن رومينا اشرفي، 
دختر 13ساله تالشي، توسط پدرش ربط دادند. 
برخي دیگر هم طي یــك خالقيت، عكس مریم 
ميرزاخاني، ریاضي دان ایراني، اســتاد دانشگاه 
استنفورد و نخستين ایراني برنده مدال فيلدز، را 

روي جلد كتاب هاي درسي تصویر سازي  كردند.

تصوير روي جلد شلوغ بود
حجم انتقادها به این اقدام وزارت آموزش و پرورش 

در آخر هفته اي كه گذشت آنقدر باال گرفت كه 
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي كه متولي 
اصلي تاليف و چاپ كتاب هاي درســي است در 
اقدامي بي سابقه، ظهر پنجشنبه بيانيه اي صادر و 
اعالم كرد: » در ارتباط با تصویر روي جلد كتاب 
ریاضي سال ســوم ابتدایي و ویرایشي كه در این 
تصویر انجام شده اســت، از آنجا كه تصویر قبلي 
بسيار شلوغ بود و تعداد مفاهيم ریاضي مطرح شده 
در آن تصویر بسيار زیاد بود، پيشنهاد دوستاني كه 
از منظرهاي هنري، زیباشناسي و روان شناسي 
بخش هــاي مختلف كتاب را بررســي مي كنند 
بر این بوده اســت كه تصویر خلوت تــر گردد. از 
آنجا كــه تصویر دو دانش آمــوز دختر كه برخي 
شكل هاي هندسي در دســتان آنهاست، حذف 
شده است، برداشت هایي از قبيل حذف دستوري 
تصاویر دختران نتيجه گيري شده است. با بررسي 
صفحات دیگر كتاب و نيز جلد ســایر كتاب هاي 
ریاضي مشاهده مي شود كه تصاویر متعددي از 
دختران دانش آموز در كتاب هاي ریاضي استفاده 
شده است و لذا موضوع حذف دستوري تصاویر 

دختران نمي تواند مدنظر باشد.«

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 خلوت تركردن تصویر روي جلد، به 
جاي حذف دو دختر، یكي از ســه پسر را حذف 
به قرینه نكرده است؟ كاربران ایراني، این پاسخ 
دفتر تاليف كتاب هاي درسي و سازمان پژوهش 
وزارت آموزش و پــرورش را توهين به مخاطب 
دانستند و آن را نپذیرفتند. این واكنش ها باعث 
شد وزیر آموزش و پرورش خودش وارد گود شود و 
پاسخگو باشد. محسن حاجي ميرزایي در صفحه 
تویيتر خود نوشــت: » تغييــرات در كتاب هاي 
درسي همه ســاله براســاس ارزیابي  و  از سوي 
مولفين انجام مي شود. به رئيس سازمان پژوهش 
و  برنامه ریزي آموزشي ماموریت دادم تغييرات در 

شكل  و محتواي كتاب هاي درسي را با  حساسيت 
كامل رصد، اصالح و گزارش نماید. به دغدغه هاي 
 مردم اهميت مي دهم.  دختران ميهن شایســته 

احترام اند.«
عالوه بر اینها نســيم بهاري، تصویرگر جلد این 
كتاب، هم به این تغييرات واكنش نشــان داد و 
در صفحه اینستاگرامش نوشت: این طرح را چند 
سال پيش براي كتاب ریاضي سوم دبستان كشيده 
بودم. طرح اصلي هم كلي مميزي )سانسور( خورد 
و اجازه ندادند یكي از دخترها باالي درخت باشد! 

در طرح اوليه جلد كتاب ریاضي سوم دبستان نيز 
مقام هاي وزارت آمــوزش و پرورش حتي جایي 
گفته بودند: »انگار یكــي از دخترهاي روي جلد 
در حال رفتن به سمت یكي از پسرهاست؛ پس 

»طرح را اصالح كنيد«.«

حذف مشاهير ادبي از كتاب هاي ادبيات
این نخستين باري نيســت كه سازمان پژوهش 
و برنامه ریزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش 
تغييرات غير قابل دفاعي را در محتواي آموزشي 

كتاب هاي درســي اعمال مي كند. سال گذشته 
نيز روشن شد، اشعار و داستان هاي مشاهير ادبي 
نيز از كتاب هاي ادبيات به مرور حذف شــده اند. 
در فهرست آثار حذف شده، غزل »در این سراي 
بي كسي« هوشنگ ابتهاج )سایه(، غزل »جواني« 
رهي معيري، شعر »باغ بي برگي« اخوان، داستان 
»حــالج« تذكره االولياء، شــعر »داروگ« نيما 
یوشيج، داستان »ســياحت نامه ابراهيم بيگ«، 
شعر »مادر« ایرج ميرزا و چندین داستان و شعر 
دیگر دیده مي شد و در عوض آثار شاعران دیگري 

مانند حميد سبزواري، محمود شاهرخي، فاضل 
نظري و... جایگزین شده بودند. حسين قاسم پور 
مقدم، مدیر گروه تاليف كتاب هاي درسي ادبيات 
فارسي، سال گذشــته در گفت وگویي مفصل با 
همشــهري درباره چرایي حذف آثار معروف این 
شاعران و نویسندگان از كتاب هاي ادبيات گفت: 
» كتاب هاي درسي براساس خواسته هاي اسناد 
باالدستي مانند سند تحول بنيادین و سند برنامه 
درسي ملي اصالح و بازنگري شدند یا در معرض 
تاليف جدید قرار گرفته اند. همچنين وقتي شما 
در یك نظام ارزشي زندگي مي كنيد براي حفظ 
كيان آن موظفيد كه بيــن دو متن آن را انتخاب 
كنيد كه به اعتقادات و باورهاي نظام نزدیك باشد، 
اما من اسم این را تبعيت از یك ایدئولوژي خاص 

نمي گذارم.«

حذف پادشاهان از كتاب هاي تاريخ
در سال 1388هم رئيس وقت این سازمان به دنبال 
حذف سلسله هاي پادشاهي از كتاب هاي درسي 
تاریخ بود. او در این  باره به رسانه ها گفته بود: »شاه 
را حذف نكرد ه ایم، بلكه سلسله شاهنشاهي را از 
تاریخ كشــور حذف كرده ایم. در تاریخ به عنوان 
آینه گذشتگان به نام شاهان نيز اشاره مي شود، 
ولي در كنار آنها مردم نباید غایب باشــند، بلكه 
باید حضور داشته باشند. « یعقوب توكلي، رئيس 
وقت گروه مطالعات تاریخ وزارت آموزش پرورش 
نيز در این باره به خبرگزاري مهر توضيح داده بود: 
»كتاب هاي تاریخ جدید این دو مقطع با رویكرد 
فرهنگي و تمدن پرور جایگزین تاریخ نگاري هاي 
سياسي و نظامي پادشاهان و جنگ ها مي شود. در 
این رویكرد پادشاهان و جنگجویاني نظير چنگيز 
خان مغول یا ســلطان محمد شــاه و پادشاهان 
دیگري از این قبيــل حذف و به جــاي آنان به 
چهره هاي تمدن ســازي همچون خواجه نصير 
طوسي، زكریاي رازي، ابوعلي سينا و... پرداخته 
و توجه مي شــود.«  این اقدام نيز در زمان خود 
باعث انتقاد كارشناسان آموزشي و تاریخ پژوهان از 
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزش شد. به طور 
نمونه، صادق آیينه وند، استاد تاریخ دانشگاه تربيت 
مدرس، در این  باره گفته بود: اگر وزارت آموزش 
و پرورش قصد نگارش تاریــخ علم، ملل، تمدن، 
علما و... را دارد، تغيير، حذف پادشاهان و افزودن 
چهره هاي علمي بي اشكال است، اما اگر منظور 
 )HISTORY( تغيير كتب تاریخ عمومي به معناي

است، كاري است عبث و بي معنا.

حذف زنان، فراتر از طرح روي جلد است
اما كارشناسان آموزشــي و معلمان هم به حذف 

زنان از روي جلــد برخي از كتاب هاي درســي 
بي تفــاوت نبودنــد و واكنــش نشــان دادند. 
ســميه طهورایي كــه داراي مدرك ليســانس 
جامعه شناسي و فوق ليسانس و دكتري در رشته 
تاریخ است، حاال 11سال مي شود كه تاریخ ایران 
و جهان را در مدارس متوسطه تدریس مي كند. 
او در این  باره به همشــهري گفت: » بحث زنان 
در كتاب هاي درسي، فراتر از حذف دو دختربچه 
روي جلد است. كتاب هاي درسي به ویژه در علوم 
انســاني طوري نگاشته شــده اند كه زن در آنها 
به عنوان یك عنصر وابســته، شخصيتي منفي و 
یا در بهترین حالت پياده نظام تعریف شده است. 
تبلور این نگاه را مي توانيد در تاریخ ببينيد. به طور 
نمونه، در درس مصر باستان بعد از معرفي فراعنه 
و اقدامات آنها، در پایان در یــك خط نام دو زن 
مؤثر در این بازه تاریخي آمده اســت بدون هيچ 
توضيحي. یا در معرفي تمــدن عيالم، فقط یك 
تصویر از تندیس ناپيرآسوا كه ملكه عيالم بوده، 
آمده كه آن هم به عنوان یك اثر هنري صنعتگران 
عيالم معرفي شــده اســت.«  او ادامه داد: »در 
مباحث درسي دیگر مانند تاریخ عثماني، صفوي 
یا قاجار از زنان به عنوان نقطه ضعف سلسله هاي 
پادشاهي یاد شده و نقش منفي دارند و از آنها با 
عنوان » نفوذ زنان در دربار« یاد شده است كه اوج 
آن مهد عليا، مادر ناصرالدین شاه است كه باعث 
مرگ اميركبير شــد. در تاریخ معاصر هم فقط 
مرضيه دباغ به عنوان شخصيت زن مؤثر در تاریخ 
معرفي شده كه به عنوان یك پياده نظام و سرباز 
ایفاي نقش مي كند، درحالي كه در تاریخ مشروطه 
یا جمهوري اســالمي، زنان نقش هاي پررنگ و 

مؤثري داشته اند.«
طهورایي افزود: »وضعيت زنــان در كتاب هاي 
جامعه شناسي مدارس هم مناسب نيست. در آنجا 
هم نقش زنان به عنوان یك شــخصيت مستقل 
اثر گذار در سياست، علم، فرهنگ و جامعه دیده 
نشــده. زن در علوم اجتماعي و جامعه شناسي 
عنصري است كه در قالب خانواده ایفاي وظيفه 
مي كند و نقشــي فراتر از ایــن در كتاب ها براي 
زن دیده نشــده است.« حذف مشــاهير ادبي از 
كتاب هاي ادبيات، حذف پادشاهان از كتاب هاي 
تاریخ، حــذف تاریخ جنایات روســيه در ایران، 
جایگزینــي درس مدیریــت خانواده بــا مباني 
برنامه نویســي كامپيوتر، حذف زنــان از جلد و 
محتواي كتاب هاي درسي و... بخشي از اقدامات 
دنباله دار و تكراري اســت كه سازمان پژوهش و 
برنامه ریزي آموزشي انجام داده است. حذف هایي 
كه بعد از اعتراض جامعه مسكوت باقي مي ماند و 

كمتر اصالحي درباره آن صورت مي گيرد.

چهكسيمحتوايگتابهايدرسيراتغييرميدهد؟
وظيفه تاليف و چاپ كتاب هاي درسي دانش آموزان، از پايه اول تا دوازدهم، به عهده سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي است كه رئيس آن، معاون 
وزير آموزش و پرورش هم محسوب مي شود. دفتر تاليف كتاب هاي درسي كه زير مجموعه اين سازمان است، همان طور كه از نامش پيداست، مسئوليت 
مستقيم در اين  باره دارد. در اين دفتر هم گروه هاي مختلف مشغول تدوين كتاب ها هستند، مثال گروه تاريخ، گروه ادبيات، گروه رياضيات، گروه زيست 

و... هر كدام جداگانه محتواي دروس را در پايه هاي مختلف تحصيلي تاليف مي كنند.
از سال 92، مولفان كتاب هاي درسي موظف شدند كه تمامی كتاب هاي درسي را مطابق با سند برنامه درسي ملي تاليف كنند. اين سند جزو نقشه جامع 
علمي آموزش و پرورش محسوب مي شود كه تدوين آن از اواسط دهه 80 همزمان 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 كتاب هاي درسي ابتدايي و متوسطه 
نظري است كه طراحان جلد كتاب  زيرنظر آنها فعاليت مي كنند. سال گذشته كه برخي كتاب هاي درسي ازجمله كتاب رياضي سال سوم ابتدايي تغيير 
شكلي و محتوايي پيدا كردند، محمود اماني طهراني، رئيس دفتر تاليف كتب درسي بوده است. او  اكنون رئيس شوراي عالي وزارت آموزش و پرورش 
است كه نهاد قانونگذار محسوب مي شود. روال تغيير شكل و محتواي كتاب هاي درسي هم به اين گونه است كه هر سال از معلمان و كارشناسان آموزشي 
مناطق مختلف درخصوص كتاب ها نظرسنجي مي شود و آنها نظرات خود را در اختيار گروه مولفان آن كتاب قرار مي دهند. همچنين مسئوالن در سطح 
وزارتخانه و ادارات كل نيز نظرات خود را مي توانند به شوراي تاليف منتقل كنند. سپس اين شورا جلسه اي برگزار می كند و بعد از طرح پيشنهادها، 
آنها را به رأي مي گذارد. اگر آن پيشنهاد حداكثر رأي الزم را كسب كند، كتاب براي تغييرات آماده مي شود. هر سال 140ميليون نسخه كتاب درسي 
چاپ و توزيع مي شود كه فقط فرايند چاپ آن يك سال زمان نياز دارد. يعني االن من و شما كه اين مطلب را مي خوانيم، كتاب هاي درسي سال تحصيلي 
1401-1400در چاپخانه هاي آموزش و پرورش در حال چاپ است. فرايند تغيير كتاب هاي درسي چندان آسان نيست و روساي سازمان پژوهش در همه 
سال هاي گذشته تأكيد مي كردند كه نگاه سليقه اي هيچ كس حتي خود را در آن دخيل نمي كنند، اما برخي منابع آگاه در داخل دفتر تاليف كتب درسي 

عنوان مي كنند كه تغيير شكلي و محتوايي كتاب ها در سال جديد با نظر مستقيم رئيس سابق اين سازمان صورت گرفته است.
ش
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گزارش همشهري از چرایي حذف دختران دانش آموز از جلد یكي از كتاب هاي درسي

راندهشدگانكتابهايدرسي
 وزیر آموزش و پرورش دستور پيگيري و اصالح جلد كتاب ها
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امروز تكليف 10كرسي دیگر از 
بهارستان، مشخص شد و از این مجلس

پس شمار نمایندگان حاضر در 
مجلس به 284كرسي خواهد رسيد و تكليف 
6 كرســي باقيمانده آن در بهار سال آینده 

روشن خواهد شد.
مجلس شوراي اســامي داراي 290كرسي 
نمایندگي است و 6كرسي آن تا 28خرداد ماه 
 ســال آینده كــه انتخابات ميــان دوره اي 
مجلس برگزار مي شــود، همچنــان خالي 

خواهد ماند.
انتخابــات مرحلــه دوم مجلس شــوراي 
اســامي در حوزه هاي انتخابيــه اي برگزار 
شــد كه تكليف رقابت هــاي انتخاباتي در 
 مرحله اول مشخص نشده و نيازمند بازتكرار 
انتخابات بــراي تعيين تكليــف كاندیداها 
هســتند. اگرچــه  قــرار بــود انتخابــات 
ميان دوره اي مجلس یازدهــم در 11حوزه 
انتخابيه برگزار شود، اما ابطال انتخابات در 
حوزه انتخابيه ميانه سبب شد تعيين تكليف 
آن به انتخابــات ميــان دوره اي مجلس در 

خرداد ماه1400 موكول شود.
چهارشنبه گذشته نام حوزه انتخابيه ميانه 
به دليــل ردصاحيــت یكــي از نامزدهاي 
شهرستان ميانه در استان آذربایجان شرقي 

حذف شد. 
به گــزارش همشــهري، براســاس قانون 
انتخابات مجلس در انتخابات هاي دور دوم 
مجلس 2نفر نخســت هر حــوزه انتخابيه 
در مرحله اول به مرحلــه دوم راه مي یابند. 
انتخابات دور دوم مجلس یازدهم بر مبناي 
همين قانون در كل 20نامزد دارد كه 10نفر 

آنان به مجلس راه خواهند یافت.

10كرسي مجلس در انتخابات ميان دوره اي دیروز تعيين تكليف شد

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

تكليف6كرسيمجلس،1400مشخصميشود

اعتراض ايراني ها به نشريه فرانسوي

تجمع اعتراضي مردم ایران در 
اعتراض به اقدام هتاكانه نشریه احزاب

فرانســوي به ســاحت مقدس 
پيامبر اكرم)ص( عصر روز پنجشنبه برگزار شد. 
در تهران و در ميدان امام حســين)ع( مردم 
والیتمدار بــا رعایــت فواصــل اجتماعي و 
پروتكل هاي بهداشــتي و با در دست داشتن 
پاكاردهایي؛ اهانت نشریه فرانسوي به ساحت 

قدسي پيامبر اعظم)ص( را محكوم كردند.
هفته نامه فرانســوي شــارلي ابــدو اخيرا 
كاریكاتورهایــي موهــن كه 5ســال پيش 
منتشر كرده بود را بار دیگر به بهانه محاكمه 
كســاني كه در آن ســال به دفتر این مجله 
حمله كرده بودند، بازنشــر داد. این اقدام با 
موجي از واكنش هاي گسترده و اعتراض هایي 
در سراسر دنيا از سوي مســلمانان ازجمله 

مسلمانان ایران همراه بوده است. 
عاوه بر تهران، مردم قم نيز روز پنجشــنبه 
در حــرم مطهــر حضــرت معصومه)س( 
تجمعي اعتراضــي برگزار كردنــد. تجمع 
مشابهي در برخي استان هاي كشور از جمله 
استان كردســتان برگزار شــد. به گزارش 
همشهري،همچنين شماري از دانشجویان  
دانشــگاه هاي تهران در اعتراض بــه  اقدام 
هتاكانه نشریه  فرانســوي به ساحت مقدس 
پيامبر)ص( در مقابل سفارت فرانسه تجمع 
كردند. حســن روحانــي، رئيس جمهور نيز 

پنجشــنبه در مراســم بهره بــرداري از 58 
طرح ملي در مناطــق آزاد  تجاري، صنعتي 
و ویژه اقتصادي با  اشــاره به توهين نشریه 
فرانسوي به ساحت پيامبر اعظم)ص( گفت: 
در  شرایط كنوني از یك طرف صهيونيست ها 
در منطقه ما مشغول  توطئه هستند و برخي 
از كشــورهاي مســلمان منطقه را كه هم 
مسلمان و هم عرب هستند، اغفال مي كنند 
درحالي كه آنان باید از دو جنبه نســبت به 
فلسطين حساسيت داشــته باشند. از طرف 
دیگر صهيونيست ها و اذناب آنها در دنيا مسير 
توهين و اهانت به اسام و پيامبر اسام)ص( 
را در بعضي از موارد و مجات از نو بازآفریني 
مي كنند و موضوعي كه چند سال پيش هم 

رخ داد را مجدداً به چاپ مي رسانند.
رئيس جمهــور افــزود: ما در یك شــرایط 
حساســي در دنياي امروز قرار گرفته ایم. ما 
باید از منافــع ایران، از اســام و ارزش هاي 
خود به خوبي دفاع كنيم؛ خوشــبختانه در 
سراسر كشــور، امروز در برابر هر حادثه اي؛ 
اعم از توطئه صهيونيســت ها براي سرزمين 
و مردم فلســطين و چه توطئه نســبت به 
فرهنگ اسام، مردم حساسيت خود را نشان 
مي دهند و به جهانيان اعــام مي كنند كه 
ما همچنان طرفدار مظلومان عالم خواهيم 
بود و همچنان در برابر قلدرصفتان به خوبي 

ایستادگي مي كنيم.

مردم ایران اقدام هتاكانه به ساحت مقدس پيامبر اكرم)ص( را 
محكوم كردند

جدول رقابت ها در 10 حوزه انتخابيه
اسامياستان / حوزه انتخابيه

رحيم كريمياصفهان / سميرم
اصغر سليمي

علي يوسف پوراصفهان / لنجان
حسين رجايي ريزي

فاطمه آجرلوالبرز / كرج
عليرضا عباسي

ايالم / مهران، دهلران، دره شهر، آبدانان 
و بدره

بهزاد عليزاده
صادق كرمي

شبيب جويجريخوزستان / اهواز و باوي
احمد سرج

شيخ مهدي باقريزنجان / زنجان و طارم
نبي اهلل محمدي

حمداهلل كريميكردستان / بيجار
عليرضا زنديان

مجتبي بخشي پوركرمانشاه / اسالم آباد غرب
نادر نادري

سلمان محمديكرمانشاه / كرمانشاه
ابراهيم عزيزي

جالل ايريگلستان / كردكوي، بندرتركمن و بندرگز
رجب محمدآبادي

عزلبهخاطرتخلفاتانتخاباتي
مرحله دوم انتخابات مجلس يازدهم در خوزستان حاشيه اي داشت و منجر به بركناري يك 
مسئول انتخاباتي شد، در همين راستا فرمانداري اهواز اعالم كرد كه رئيس منطقه1۳ انتخاباتي 
شهرستان اهواز به دليل »تخلف انتخاباتي و ارسال پيام به نفع 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 شهرستان هاي اهواز، باوي، 

حميديه و كارون را مصداق تخلف انتخاباتي دانسته بود.

الگوييبــرايانتخابات
1400

در جريان برگزاري انتخابات ميان دوره اي 
مجلــس يازدهم، عبدالرضــا رحماني 
فضلي، وزير كشــور ديــروز در جمع 
خبرنگاران گفت: به همــت نيروهاي 
اجرايي، نظارتي، امنيتــي، انتظامي، 
رســانه اي، تبليغاتي و همه آناني كه در 
حوزه انتخابات به ما كمك مي كنند، دور 
دوم انتخابات مجلس ديروز در 10حوزه، 

۲۳شهرستان و 8 استان 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 
رأي دهندگان 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 1۴00 براي 

رياست جمهوري داشته باشيم.
وي اضافه كرد: اگر وضعيت كرونا تداوم 
داشته باشد بايد شــرايط، مالحظات و 
مقتضيات خاصي را براي آن زمان درنظر 

بگيريم.

بــه هــر روي دیــروز دور دوم انتخابــات 
یازدهميــن دوره مجلــس در 8اســتان و 
10حــوزه انتخابيــه یعنــي در حوزه هاي 
انتخابيه لنجان و سميرم اســتان اصفهان، 
حوزه انتخابيــه كرج، اشــتهارد و فردیس 
اســتان البرز، حوزه انتخابيــه دهلران، دره 
شــهر، آبدانان و بدره اســتان ایام، حوزه 
انتخابيه اهواز، باوي، حميدیه و كارون استان 
خوزســتان، حوزه انتخابيه زنجــان و طارم 
استان زنجان، حوزه هاي انتخابيه كرمانشاه و 
اسام آباد غرب و داالهوی استان كرمانشاه، 
حوزه انتخابيه بيجار استان كردستان و حوزه 

انتخابيه كردكــوي، بندرتركمن، بندرگز و 
گميشان استان گلستان دیروز برگزار شد.

 انتخابــات مجلس یازدهم دوم اســفندماه 
ســال98 برگزار شــد كه 279نماینده به 
مجلس راه یافتند و تعيين تكليف 11كرسي 
به انتخابات ميان دوره اي موكول شد. به دليل 
فوت نمایندگان و یا عدم تأیيــد اعتبارنامه 
نمایندگي، 5 نماینــده از حضور در مجلس 

بازماندند. 
از این شمار فاطمه رهبر، محمدعلي رمضاني 
و عيسي جعفري نمایندگان تهران، آستانه 
اشــرفيه و كبــودر آهنگ به دليــل ابتا به 
كرونا فوت شــدند و غامرضــا تاجگردون، 
نماینده گچســاران به دليــل رد اعتبارنامه 
نمایندگي اش در بهارستان از نمایندگي در 

مجلس بازماند. 
سينا كمالخاني، نماینده تفرش نيز به دليل 
اثبات جعــل مدرك تحصيلــي اش پيش از 
ورود به مجلس از ســوي شــوراي نگهبان 
ردصاحيت شد و كرسي  نمایندگي خود  در 

پارلمان را از دست داد.
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لباس جدید كار، روپوش هاي ســفيد پالستيكي است. 
۶ ماه بيشتر است كه اول هر شيفت چنگ مي زند به سبد 
آبي اتاق پرستاران و یكي برمي دارد و تن مي كند. لباس، 
سوناي متحرك است در دماي كالفه كننده اهواز. بهاره 
گواهي، سال84 كه از رشته پرستاري فار غ التحصيل شد، 
فعاليتش را در بيمارســتان هاي خوزستان شروع كرد و 
امسال پانزدهمين سالي اســت كه پرستاري مي كند و 
در بيمارستان دولتي ســيناي خوزستان مشغول به كار 
است. بيمارستان كمي دورتر از شهر اهواز، دومين مركز 
معين كروناســت. او پرســتار بخش مراقبت هاي ویژه 
است و ۶ماه گذشــته را در مراقبت از بيماران مبتال به 
كووید-19 گذرانده. دیگر خسته است؛ هم خودش  و هم 
همكارانش كه تمام این مدت با آن لباس هاي سرهمي 
كالفه كننده، با ماسك و شيلد و كاله بر سر و صورت در 
سالن هاي بيمارستان در رفت وآمدند و نمي دانند بعد از 
مراسم اخير و حجم باالي سفرها، قرار است چه وضعيتي 
در انتظارشان باشــد. آنها دور هم كه جمع مي شوند از 
رویاهایشــان مي گویند؛ از اینكه روزي این همه گيري 
تمام مي شود و آنها فرصتي براي مرخصي پيدا مي كنند 

و به طبيعت پناه مي برند.
بهاره دلش چنين فضایــي مي خواهد؛ یك نقطه امن و 
سبز بدون خبر مرگ و ابتال؛ »دلم مي خواهد جایي بروم 
كه دیگر خبرها را نگاه نكنم، موبایل همراهم نباشــد و 
كمي به آرامش برسم.« اواسط اردیبهشت بود كه بهاره 
احساس درد شدیدی در عضالتش كرد. كمردرد و پادرد 
امانش را بریده بود. همه، این دردها را به گردن فشــار 
كاري باال انداخته بودند. شــيفت هاي طوالني مدت و 
ساعت ها سرپا بودن اذیت شــان كرده بود و بهاره تصور 
مي كرد مشكل، فشار كار اســت. نوبت ام آر آي گرفته 
بود و منتظر نوبتش بود كه به پيشنهاد همكاري، تست 
پي سي آر داد. 3 روز مرخصي گرفت و راهي خانه شد. روز 
دوم جواب آزمایش اش آمد؛ مثبت بود؛ »وقتي فهميدم 
مبتال شــدم خيلي ترسيدم. نگران شــدم. مرخصي ام 
تبدیل شد به استعالجي.« درد عضالني شدید، ضعف 
عمومي بدن و افت فشار تنها بخشي از عوارض بيماري 
براي بهاره بود؛ »تنها زندگي مي كنم و ترسي از ابتالي 
خانواده ام نداشــتم. تمام مدت تا بهبودي ام با خانواده  
دیداري نداشــتم و تحمل دردها، آن هم تنها در خانه 
برایم بسيار سخت بود. خانواده ام به شدت نگران حالم 
بودند و خودم تصور مي كردم این عوارض هميشــگي 
اســت.« از اواخر فروردین و اوایل اردیبهشــت،  كادر 
درمان یكي یكي بــه ویروس مبتال مي شــدند؛ برخي 
نوع خفيفــش را مي گرفتند و برخي در بيمارســتان 
بستري مي شدند. اوضاع یكي از همكارانشان هم وخيم 
شده بود. بيمارســتان از بيماران پر و خالي مي شد و با 
ابتالي پرستاران، فشــار بر نيروها بيشتر از قبل. بهاره 
مي گوید مراكز درماني استان خوزستان از نظر نيروي 
پرستار با كمبود مواجه اســت. ضریب پرستار به تخت 
در استان هاي دیگر یك و نيم است و در این استان نيم 
و همين شرایط سبب شده تا فشار مضاعفي به نيروهاي 
درمان در بيمارستان ها وارد شود. با اینكه بيمارستان، 
2 هفته را براي مرخصي اســتعالجي تعيين كرده بود 
اما بسياري از پرســتاران و دیگر نيروهاي كادر درمان 
بيش از یك ماه مثبت كرونا بودند؛ »یكي از همكارانمان 
54روز ویروس در بدنش بــود و هر چه آزمایش مي داد 
منفي نمي شد.« 40روز طول كشيد تا بهاره از ویروس 
رها شود و در نهایت ســومين آزمایش اش، منفي شد. 
بعد از آن چاره اي نداشت براي بازگشت به بيمارستان؛ 
»نمي دانم این بار اگر مبتال شــوم مي توانم از بيماري 
نجات پيدا كنم.« بهاره مي گوید ۶ ماه از شيوع ویروس 
گذشته و او و همكارانش به دليل خستگي مفرط و فشار 
كاري باال، با كاهش سيســتم ایمني مواجه شده اند و 
این بار اگر بيماري به سراغشان بياید مطمئن نيستند 
بتوانند از پس اش برآیند. آنها خودشان را ناقالن ویروس 
مي دانند؛ كساني كه در مدت فعاليت شان در بيمارستان، 
با بيماران مبتال به كروناي زیادي ســر و كار داشتند و 
اغلب مبتال شدند و ویروس را به خانه بردند. بهاره گواهي 
مي گوید: بيش از 80درصد از نيروهاي بيمارستاني كه 
در آن كار مي كند مبتال به كرونا شــده اند و آنهایي كه 
متاهل بودند همسر و فرزندانشــان هم درگير بيماري 
شدند و عذاب وجدان انتقال بيماري رهایشان نمي كند؛ 
»یكي از همكاران ویروس را به فرزندش منتقل كرد و 

فرزندش به شدت بيمار شد.« 
او خاطره یكي دیگر از همكارانش را هم روایت مي كند؛ 
كسي كه با پدربزرگ و مادربزرگش زندگي مي كرد و از 
ترس ابتالي آنها، ترك كار كرد. او مي گوید كه بيماري 
را اغلــب بيماراني به آنها منتقــل كرده اند كه به دالیل 
دیگري مثل بيماري قلبي وارد بيمارســتان مي شدند و 
بدون اینكه بدانند، مبتــال بوده اند. آنها را در بخش هاي 
غيركرونایي بســتري مي كردند و همان جا كادر درمان 
درگير مي شدند. او مي گوید حاال شــرایط از بهار بهتر 
است. بيمارســتان آنها در 3-2 هفته اخير بيمار جدید 
مبتال نداشــته اما نگران آینده است؛ »وقتي فيلم هایي 
را از برگزاري مراسم و تجمع آدم ها مي بينم مي ترسم و 

نمی دانم چه آینده اي در انتظارمان است؟«

 جدال40روزه 
با كرونا

آمــار مبتالیــان  دیروز

2.313
آمار بهبودیافتگان  تا دیروز

342.539
آمــار جانباختگان دیروز
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سكه ترين كار اين روزها در دنيا كاري است كه كرونا با مردم كرده است. اصال او قدرتمندترين 
كارفرماي دنياست. هرجور دلش بخواهد با مردم كه انگار كارگرهايش هستند رفتار مي كند. مگر 
شوخي است ناگهان چند ميليارد آدم را مجبور كني ماسك بزنند و دست هايشان را چندبار در  
روز با آب و صابون بشويند؟ كدام كارفرما مي تواند به اين همه آدم يك مرخصي خشك و خالي 
ندهد براي چند روز سفر؟ اصال كدام كارفرما در طول تاريخ جرأت كرده ناگهان چند ميليون آدم 

را همزمان از كار بيكار كند؟
حاال خيلي از ما مثل همين كارگر ســاده ســاختماني نشســته ايم و غم را بغل كرده ايم از 
دســت اين كارفرماي لعنتي كه شيريني ســاده اما دوست داشــتني زندگي معمولي را برايمان زهر كرده است.
المصب آنقــدر هم قدرتمند اســت كه بدون هيچ نامــه و توصيه اي 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

كاِر كوويد

مسعود مير 
 خبرنگار

تجربه زيسته

همان زماني كه دنيــا درگير تلفات جاني گســترده 
كووید-19بــوده، ميليون هــا نفر تــالش مي كردند 
خودشــان را براي پذیــرش محدودیت هــاي تازه و 
واقعيت هــاي زندگي در دنياي آلوده بــه كرونا آماده 
كنند، اما حاال كه 7 مــاه از زندگي با كرونا گذشــته 
رفته رفته بر تعداد افرادي كه عليه این سبك زندگي 
و محدودیت هاي زیســتن در زمانه كرونا شوریده اند، 

اضافه مي شود.
نيمه مرداد امسال، هزاران تن از آلماني ها خيابان هاي 
برلين را تصرف كردند. بســياري از آنها بدون ماسك، 
بدون رعایت فاصله اجتماعي و بدون توجه به مخاطرات 
كرونا گرد هم آمدند تا به سياســت هاي سختگيرانه 
دولت آلمان و ایجاد محدودیت هاي گســترده براي 
پيشگيري از شيوع كرونا اعتراض كنند. پليس آلمان 
صدها نفر را بازداشــت كرد. حدود یــك هفته بعد، 
انگليسي هاي معترض به محدودیت هاي كرونایي به 
خيابان هاي لندن آمدند و با پالكاردهایي 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 مي شود، صرفا مربوط به سبك زندگي 
محدودشده ناشــي از همه  گيري كووید-19نيست. 
بخشــي از این جریان اعتراضــي را گروه هایي دنبال 
مي كنند كه اصوال با واكسيناســيون مخالف هستند؛ 
چه براي كرونا و چــه هر بيماري دیگــري و حاال در 
مواجهه با كووید-19هم مواضــع تندتري گرفته اند. 
بخشــي هم شــهرونداني هســتند كه اعتمادشان 
را بــه نهادهاي رســمي و دولت ها از دســت داده  اند 
و تحت تأثيــر خبرهــاي غيررســمي شــبكه هاي 
 اجتماعــي در برابــر واكســن كرونا واكنــش منفي 

نشان مي دهند.
متخصصان بهداشــت و پزشكي واكســن ها را یكي 
از مهم ترین دســتاوردهاي قرن بيســتم مي دانند، 
اما همه با این دیدگاه موافق نيســتند. در چند سال 
گذشته، اخبار مخالفت با واكسيناسيون بيشتر منتشر 
شده اســت. تعدادي والدین نگران به دالیل مختلف 
ترجيح مي دهند از واكسيناســيون بــراي فرزندان 
خود صرف نظــر كنند. این رویكــرد منجر به افزایش 
بيماري هاي عفوني اي شده است كه قباًل مهار شده یا 

تقریباً ریشه كن شده بودند.
مخالفت با واكسيناســيون اتفاق جدیدي نيست. از 
زماني كه واكسن وجود داشته، افرادي بوده اند كه به 
آنها اعتراض داشته باشند. امتناع در برابر تزریق واكسن 
از اوایل دهه 1800و هنگام توزیع واكسن آبله شروع 
شد. ایده تزریق قسمتي از تاول آبله گاو براي محافظت 
از انسان در برابر آبله با انتقادات زیادي روبه رو شد. این 
انتقادات بر پایه اعتراضات بهداشتي، مذهبي و سياسي 
بود. به تدریج با پيشــرفت علم براي مقابله با مخالفت 
واكسيناسيون، قوانيني تصویب شد كه واكسيناسيون 
را به عنوان معياري براي بهداشت عمومي درنظر گرفت، 

 جنبش ضدواكسن مي تواند تالش ها براي پایان دادن
به همه گيري ویروس كرونا را تضعيف كند

مخالفت با واكسن كرونا بســيار كم، اما دامنه دار و در حال رشد است 
بر افرادي كه این تصميم را مي گيرند، اثر نمي گذارد. 
افزایش شــمار افرادي كه از تزریق واكسن خودداري 
مي كنند، منجر به بروز مجدد بيماري هاي عفوني در 
مناطقي شده است كه این بيماري ها پيش تر در آنها 
ریشه كن شــده یا تقریباً از بين رفته بود. براي مثال 
سرخك در سال 2002در ایاالت متحده ریشه كن شد، 
اما در سال 2014، بيش از ۶00مورد ابتال به سرخك 
در این كشور گزارش شده است. سرخك یك بيماري 
بالقوه كشــنده اســت و اگر والدین از واكسيناسيون 
فرزندانشان خودداري  كنند، این بيماري ممكن است 
دوباره فراگير شود. سياه سرفه نيز در موارد گزارش شده 
در سال هاي اخير به انجام نشدن واكسيناسيون نسبت 
داده شده و در برخي مناطق به ویژه در آمریكا افزایش 

چشمگيري داشته است.
این موضوع یعنــي مقاومت برخي گروه هــا در برابر 
واكسيناسيون، درباره كرونا به مراتب پيچيده تر خواهد 
بود. شــكل گيري جریان هاي اعتراضي و گســترده 
شــدن فرهنگ ممانعت از واكسن پذیري و همچنين 
جنبش هاي ضد اســتفاده از ماســك كه با شایعات 
عجيبي در فضاي مجازي همراه شده اگر به باور مسلط 
گروهي از مردم تبدیل شــود و مقاومت ها را بيشــتر 
كند با توجه به سرایت شــدید ویروس كرونا مي تواند 
مشكالت زیادي را براي مهار كووید-19حتي درصورت 
دسترسي به واكسن مناسب پدید آورد. این مسئله در 
آســتانه ورود به فصل ســرما نگراني هاي زیادي را به 
همراه آورده است. مجله نيچر در گزارشي در همين باره 
نوشته است كه »مطالعات شبكه هاي اجتماعي نشان 
مي دهد كه مخالفت با واكسن كرونا بسيار كم است، اما 
دامنه دار و در حال رشد است.« به نوشته این نشریه، 
محققان هشدار مي دهند، جنبش ضد واكسن مي تواند 
تالش ها براي پایان دادن به همه گيري ویروس كرونا 

را تضعيف كند.
طرفداران جنبش هاي ضد واكسن روایت هاي عجيب 
و غریبي را نقــل و عمدتا در شــبكه هاي اجتماعي 
هم رساني مي كنند. براي مثال آنها به دروغ مي گویند 
از واكسن هاي ویروس كرونا براي كاشت ریزتراشه در 
افراد استفاده مي شــود و به دروغ ادعا مي كنند زني 
كه در آزمایش واكسن انگليس شــركت كرده بوده، 
 فوت كرده اســت. در هفته هاي گذشته، یك ویدئوي

YouTube كه اكنون حذف شــده است، نظریه هاي 
توطئه وحشــي در مورد بيماري همه گيــر را تبليغ 
و )بدون هيــچ مدركي( ادعا مي كرد كه واكســن ها 
»ميليون هــا نفر را مي كشــد«؛ این ویدئــو بيش از 

8ميليون بازدید داشته است.
هيچ كس نمي داند واكســن كرونا دقيقــا چه زماني 
به دست ما مي رســد و چقدر مي تواند اطمينان بخش 
باشد، اما آنچه مسلم است اینكه واكسيناسيون جمعيت 
گســترده اي كه حاال در معرض خطر ابتــال به كرونا 
هســتند و طبيعتا ناقل آن، آنچنان كه در ابتدا به نظر 

مي رسيد، ساده نخواهد بود.

اما همچنان روند مخالفت ها در بازه هاي زماني مختلف 
به رغم قوانين بازدارنده به حيات خود ادامه داده است.

برخي مخالفت ها با واكســن ها مســتقيماً ناشــي از 

بي اعتمادي به علــم یا بي اعتمادي به دولت اســت. 
برخي هم ناشي از بي اعتمادي به بازار و سياست هاي 
مبتني بر درآمدزایي صرف؛ آنچنان كه برخي معتقدند 

شركت هاي دارویي و دانشــمندان مي خواهند بدون 
توجه به عواقب مضر، محصولي را به فروش برسانند.

تصميم براي عدم واكسيناسيون خود یا فرزندان فقط 

ماســك نمي زنم 
كسن هرگز! وا

آنجا كه منحني ابتال هرگز صاف نشد
ويروس كرونا نخســتين بار وقتي در خانه 
رابين نيلي را زد، او وصيت نامه اي را براي 
يكي از معلمان همكارش نوشــت: »من 
فكر كردم خــب ا هيچ كــس ديگر كف 
نمي زند. 6 مــاه پس از آنكــه كوويد- 19 
به عنوان تهديدي فوري ثبت شــد و پس 
از آنكه كشــورها يكي پس از ديگري به 
تعطيلي كشيده شدند، حاال همه به شرايط 
غيرعادي كرونايي عــادت كرده اند و ابراز 
همبستگي هاي شبانه با كارگران و كاركنان 
بخش هاي ضروري جامعه به تدريج كمرنگ 

شده است.
دولت ها كه مردم در مراحل اوليه شــيوع 
پشت سرشان متحد شدند، حاال دوباره با 
انتقادات مواجه اند. وحشت از سناريوهاي 
]شوم پيِش رو[ كه مخيله ها را در هفته هاي 

نخست به تسخير درآورده بود )ميليون ها 
مرگ قريب الوقوع، به  زانو درآمدن نظام هاي 
درماني و ته كشيدن منابع غذايي( تا اندازه 

زيادي فروكش كرده است.
ولي ويروس فروكش نكــرده. حاال، بيش از 
200 روز پس از شناسايي نخستين مورد ابتال 
به ويروس كرونا، مقامات بهداشت عمومي 
مي گويند: شمار مبتاليان در حال افزايش 
اســت و اوج پاندمي هنوز فرا نرسيده. در 
اوايل  ماه آگوست، جهان، خود را در مرحله 
مبهمي مي ديد: پشت سر گذاشتن شوك 
آغازين پاندمي بي آنكه پايان روشني پيش 

چشم باشد.
اين مرحله دوره مواجه اي طاقت فرساست: 
بين ويروسي كه پويايي اش هنوز براي ما 
ناشناخته و اســرارآميز است از يك سو و 
نيازهاي ضروري و فزاينده به كسب درآمد، 

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 ِفلن، استاديار مركز 
 Global Health Science
and Security در دانشگاه جورج تاون 
واشنگتن دي سي مي گويد: »در آغاز شيوع 
مي گفتيم اين يك ماراتن است نه مسابقه دو 
سرعت. حاال دارد اثبات مي شود اين بيشتر 
نوعي فوق  ماراتن است. اين مسير به طرز 
باورنكردني دور و دراز و سخت خواهد بود.«
در  ماه مارس برآورد شد كه نيمي از مردم دنيا 
به انحاء مختلف تحت قرنطينه رفته  اند. حاال، 
چند ماه بعد، تجربه جهانيان از اين پاندمي 
ديگر يكدست نيست. زندگي در متن پاندمي 
عادي شده است ، ولي آنچه همچون نوعي 
وضعيت »عادي« به نظرمي رســد، مورد به 

مورد فوق العاده متفاوت است.

زندگي كردن با ويروس
جوليا گئورگاليس، رستوران دار، مي گويد: 
اين تابستان در سواحل نزديك ليسبون 
»جاي سوزن انداختن« نبوده است و صداي 
موسيقي زنده از رستورانش تا ميزهايي كه 
تا خيابان كشيده شده اند هميشه به گوش 

مي رسيده است.
درحالي كــه چند مايل دورتــر، 5 محله 
كارگرنشين در حومه ليسبون، بيشتر ماه 
جوالي را در تعطيلي و قرنطينه گذرانده اند 
و ساكنانش جز براي خريد غذا و دارو و كار، 

اجازه ترك خانه هايشان را نداشته اند.
وحشــت زده از صحنه هاي آخرالزماني 
بيمارســتان هاي از پا  درآمــده ايتاليا و 
اسپانيا، كشــورهايي نظير پرتغال در ماه 
مارس محدوديت هاي شديدي برقرار كردند 

و ميزان ابتال كاهش يافت. آنچه بعد از آن 
رخ داد، تجربه اي بود درباره اينكه ويروس 
كرونا چقدر به زندگي عادي مجال مي دهد.

ليســبون محدوديت هــا را برچيده و هر 
از گاهي دوباره آن را برقرار كرده اســت. 
گئورگاليــس مي گويــد: »يك ماه پس از 
بازگشــايي، به خاطر آنكه همه مشغول 
مهماني بودند )مهماني ها و جشــن هاي 
خياباني بســياري برگزار شــد(، موارد 
ابتال دوباره اوج گرفــت، چندان كه دولت 

تمهيدات بيشتري اعمال كرد.«
بعــد از وضع كردن ايــن محدوديت هاي 
جديد، تقريبــا همه ماســك  مي زدند و 
صاحبان مشاغل و مشــتريان بايد از دل 
هزارتــوي قوانيِن مكــررا درحال  تغيير، 
كارشــان را پيش  ببرند. همه چيز ساعت 
11 شــب تعطيل مي شــود. گئورگاليس 
مي گويد:» اين براي كشــوري كه 9شب 
شام مي خورند و ساعت 2 نيمه شب بيرون 

مي روند، غيرعادي است.«
اين محدوديت ها چه بســا كافي نباشد. 
داســتان موفقيت هاي ناپايدار مناطقي 
چون هنگ كنگ، ملبورن يا ايالت كراالي 
هندوستان مي تواند تأييدي بر اين واقعيت 
باشــد كه پيروزي هاي به  دست آمده 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 بيماري هاي عفوني 
در دانشــگاه كاليفرنياي سن فرانسيسكو 
مي گويد: اين مرحله از پاندمي انتخاب هاي 
دشواري پيِش روي كشورهايي مي گذارد 
كه گسترش ويروس را كند كرده اند: »شما 
با برچيدن قرنطينه نبستن و كنترل نكردن 
مرزهايتان، وقتي محدوديت ها را كاهش 
دهيد، همواره با افزايش موارد ابتال مواجه 
مي شويد. پس پرسش اصلي حاال اين است: 
مي توانيد با اين وضع )اوج و فرود( ويروس 

زندگي كنيد يا نه؟«
اين يعني كوتاه آمــدن در برابر ويروس. 
تعطيل كردن مشاغل پرخطر، اجباري كردن 
ماسك و تست گيري گســترده در عين 
پذيرفتن اين واقعيت كه گسترش محدود 
ويروس متوقف شــدني نخواهــد بود - و 
اين واقعيت كه انجام اين كار براي ســاير 
اولويت هاي سالمت عمومي هم گران تمام 

خواهد شد.
در ليســبون پاندمي موجب كاهش شمار 
جهانگردان شده است و همين باعث شده 
مردم محلي از اتاق هــاي اضافي هتل ها و 
ارزان شدن اجاره خانه هاي ويژه تعطيالت 

بهره مند شوند. به گفته گئورگاليس؛ »مردم 
حاال مي گويند به خاطر ارزاني هاي ناشي از 
كم شدن جهانگردها دوباره شهر مال ما شده 
است. ولي زمستان كه فرا برسد، كار بيخ پيدا 
مي كند چون مردم فاقد آن درآمدي خواهند 
بود كه بايد در تابستان به دست مي آوردند.«

حدود يك پنجم كارگران پرتغال با شروع 
پاندمي اخراج شده اند. در سراسر دنيا، اين 
ويروس بحران اقتصادي  به بار آورده است 
كه به زعم صندوق بين المللي پول »شبيه 
هيچ كدام از بحران هاي پيشين نيست«؛ 
اين سازمان برآوردش از اثرات )نامطلوِب( 
اين پاندمي را مكررا بازبيني كرده و افزايش 
داده است. آژانس كار سازمان ملل مي گويد: 
چيزي حدود 400ميليون شغل تمام  وقت از 

بين رفته است.
در كشورهايي مانند فرانســه، بريتانيا و 
اســتراليا از شــدت اين ضربه به نحوي 
كاسته شده اســت؛ اين كشورها از بحران 
مالي2008 يــاد گرفته اند كه در بلندمدت 
پرداخت پول به صاحبان مشــاغل بابت 
حقوق كارگراني كه به مرخصي با بخشــي 
از حقوق )درصد بااليي از حقوق( فرستاده 
شده اند )براي سرعت بخشيدن به بازسازي 
اقتصاد در زمان فروكش كــردن بحران( 
به صرفه تر است. در عوض، اياالت متحده 
جزو آن كشورهايي اســت كه مستقيما 
به خود اشخاص مستمري مي دهد: حدود 
30ميليون نفر )يك پنجم نيروي كار( حاال 

مستمري بيكاري مي گيرند.
اوايل  ماه آگوست، در بسياري از كشورها، 
اين فقط پس اندازها نيســت كه دارد ته 
مي كشــد، مردم هم دل ودمــاغ ندارند. 
گئورگاليس مي گويد: »مردم ديگر خيلي 
توجه و عالقه اي به ايــن موضوع ندارند، 
ديگر واقعا كسي نمي ترسد... مردم به اين 

وضع عادت  كرده اند.«

ادامه دارد...

جنگيدن با اشباح
آنسو

نویسندگان: مايكل سافي و شاه مير بلوچ / منبع: گاردين /  4آگوست2020 

بيش از 17 ميليون نفر در طول ۶ ماه گذشته به كووید-19 مبتال شده اند

دامون فاضليقسمت اول
كارشناس علوم اجتماعی

نيما فاتح
پزشك

حميدرضا بوجاريان
خبرنگار

بهاره گواهي، پرستار

هيچ كــس نمي داند 
واكســــن كرونـــا 
دقيقــا چــه زماني 
به دســت ما مي رسد 
و چقــدر مي توانــد 
اطمينان بخش باشد، 
اما آنچه مسلم است 
اینكه واكسيناسيون 
جمعيت گسترده اي 
كه حــاال در معرض 
خطر ابتال بــه كرونا 
هستند و طبيعتا ناقل 
آن، آنچنــان كه در 
ابتدا به نظر مي رسيد، 

ساده نخواهد بود
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رشد حدود 2 برابری قیمت نخود از تولید تا عرضه کمبود و گرانی، لوازم خانگی را در اولویت بازرسی قرار داد  مرغ 30 هزار تومانی در راه است 

قيمت خرده فروشــي هر كيلوگرم مرغ گرم در حالــي از مرز 20 هزار تومان فراتر رفته اســت كه 
توليد كنندگان از نرخ 30 هزار توماني این محصول با حذف ارز دولتي تامين نهاده ها خبر مي دهند. 
به گزارش همشهري با وجود تصویب و ابالغ نرخ مصوب 15 تا 16 هزار توماني هر كيلوگرم گوشت 
مرغ تازه، توليد كنندگان بر احتمال افزایش بيشــتر قيمت ها تأكيد مي كنند. نایب رئيس انجمن 
مرغداران گوشتي ایران با بيان اینكه اكنون قيمت خرده فروشي هر كيلوگرم مرغ گرم در بازار 19 هزار 
تومان است، گفت: توليدكنندگان طي چند ماه گذشته به  دليل تامين نشدن نهاده هاي دامي به نرخ 
 مصوب دچار چالش شده اند و اكنون قيمت تمام شده هر كيلوگرم مرغ زنده براي مرغداران حداقل 
14هزارو 500 تومان اســت اما نرخ مصوب آن 10 هزار و 500 تومان اســت. حبيب اسد اهلل نژاد، 
 افزود: با قيمت 14هزار و 500 توماني مرغ زنده، قيمت خرده فروشي هر كيلوگرم مرغ گرم بيش از 
21 هزار و 500 تومان خواهد بــود و با حذف ارز 4200 توماني تاميــن نهاده هاي توليد قيمت هر 

كيلوگرم مرغ گرم به بيش از 30 هزار تومان مي رسد.

افزایش قيمت حبوبات در حالي زمينه حذف این محصول از سبد مصرفي برخي خانوارها را فراهم 
كرده است كه متوليان بخش توليد از افزایش دو برابري نرخ برخي از این اقالم در مرحله توليد تا عرضه 
خبر مي دهند. به گزارش همشهري، مدیركل دفتر غالت و محصوالت اساسي وزارت جهادكشاورزي 
با بيان اینكه هر كيلوگرم نخود با قيمت 10 تا 13 هزار تومان از كشــاورزان خریداري مي شود اما با 
قيمتي حدود 20 هزار تومان به دست مصرف كننده مي رسد، گفت: نخود و حبوبات به علت پروتئين 
فراوان در ميان فقرا حكم گوشت را دارد. فرامك عزیزكریمي، افزود: با وجود اینكه نخود نسبت به 
دیگر محصوالت كشــاورزي در مدت حدود 2 ســال با ركود قيمت مواجه بود اما امسال با افزایش 
كيلویي 6هزار توماني و با قيمت 10تا 13هزار تومان از كشــاورزان خریداري مي شود. به گفته او با 
حذف ارز 4 هزار و 200 توماني از سال گذشته، دیگر واردات نخود با نرخ هر كيلو 20 هزار تومان براي 
واردكنندگان صرفه اقتصادي ندارد و این اتفاق فضاي مناسبي براي توليدكنندگان داخلي فراهم 

مي آورد تا بتوانند محصوالت خود را حتي با نرخ باالتر از 13هزار تومان به دالالن بفروشند.

كمبود، گراني و عرضه چند نرخي انواع لوازم خانگي توليد داخل، وارداتي و قاچاق در حالي موجب گالیه 
مصرف كنندگان و تشدید ركود بازار شده است كه مسئوالن دستگاه هاي نظارتي از قرار گرفتن این محصول 
در اولویت بازرسي هاي ســتاد تنظيم بازار خبر مي دهند. به گزارش همشهري، در آخرین نشست ستاد 
تنظيم بازار، لوازم خانگي، الستيك، سيمان، شكر بسته بندي، انواع محصوالت فوالدي شامل آهن و شمش 
و ميلگرد و اسلب و ورق و همچنين مرغ و تخم مرغ و نهاده هاي دام و طيور به  عنوان كاالهاي داراي اولویت 
بازرسي تعيين شدند. بر این اساس سازمان هاي نظارتي و دستگاه هاي اجرایي مسئول مكلف شده اند تا 
عالوه بر نظارت بر سایر اقالم كاالیي در سطح بازار و خدمات، فعاليت هاي نظارتي خود را به  صورت ویژه 
معطوف به مبارزه با عرضه خارج از شبكه، احتكار، كم فروشي، امتناع از عرضه و گرانفروشي در این كاالها 
كنند. در این ابالغيه ســازمان حمایت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، سازمان هاي صنعت، معدن و 
تجارت استان ها و سازمان تعزیرات حكومتي و همچنين سازمان هاي جهادكشاورزي استان ها به  عنوان 

مسئول پيگيري و اجراي این مصوبه تعيين شده اند.
قیمت برخی انواع تلویزیون و جارو برقی در بازار  قیمت برخی انواع حبوبات در فروشگاه های اینترنتی  نرخ مصوب برخی انواع مشتقات مرغ در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران  

فوت وفن

راسته بازار

  اگر شما هم متقاضي دریافت تسهيالت 
مسكن شامل تســهيالت خرید، ساخت 
واحد مسكوني  یا جعاله تعميرات هستيد 
كه مبالغ آن از 12تا 200ميليون تومان بنابر 
نوع تسهيالت متغير است، باید هفت خوان 
زیر را براي دریافت این تســهيالت، پشت 
سر بگذارید كه در خوش بينانه ترین حالت 

حدود یك ماه زمان مي برد.
  گام نخســت براي دریافت تســهيالت 
مســكن، خرید واحد مســكوني و تنظيم 
مبایعه نامه است. در ادامه باید كپي مدارك 
واحد مسكوني نظير ســند، بنچاق، پروانه 
ســاخت، گواهي پایان كار یا قبض برق را 
اسكن و در سایت بانك مســكن قرار داده 
یا به بانك ارائه و نســبت به پر كردن فرم 

درخواست تسهيالت اقدام كنيد.
  پس از تكميل فرایند ثبت درخواست به 
شعبه دلخواه بانك مسكن مراجعه و نسبت 
به خرید اوراق از بانك اقــدام كنيد.توجه 
كنيد كه قيمت این اوراق با توجه به عرضه و 
تقاضا و نرخ روزانه آن در بورس متغير است.

  در ادامه باید با مراجعه به شــعبه بانك 
مســكن، نســبت به تكميل فرایند اخذ 
تسهيالت اقدام و تمامي فرم هاي مربوط 
را پر  كنيد. با گذشت یك هفته كارشناس 
بانك مسكن با مراجعه به واحد مسكوني 
خریداري شده، نســبت به ارزیابي قيمت 
اقدام و نتيجه اســتعالم خــود را به بانك 
اعالم مي كند. سپس باید فروشنده واحد 
مســكوني با مراجعه و دریافت نامه بانك 
مسكن راهي دفترخانه ثبت اسناد رسمي 
شده و نســبت به ثبت معامله و استعالم 

مربوط به آن اقدام كند.
  ســپس باید خریدار و فروشنده واحد 
مسكوني به بانك مراجعه و نسبت به تكميل 
فرایند ثبت نام اقــدام كنند. در این مرحله 
باید تمامي فعاليت هــاي مرتبط با ملك از 
قبيل پرداخت عوارض، بدهي هاي 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، 
نماینده بانك با حضور در محل دفترخانه 
نسبت به صدور چك به مبلغ تسهيالت در 

وجه فروشنده اقدام مي كند.
   دریافت كارت یا شماره حساب یا شماره 
كارت اقســاط، آخرین مرحلــه دریافت 
تسهيالت مسكن اســت كه به این شيوه 
متقاضي دریافت تســهيالت از سر رسيد 
و مبلغ هر قســط آگاه مي شود. معموال در 
فرایند اخذ تســهيالت خرید، سررســيد 
اقساط یك ماه پس از تنظيم سند و تحویل 

چك خواهد بود.

   اگر براي انجام امور منزل یا به تناسب 
شــغل تان نيازمند خرید انواع نخ، طناب، 
گوني یا پارچه هاي كنفي هســتيد، بورس 
فروش این اقالم در بازاربزرگ تهران واقع 
در خيابان 15خــرداد از ابتــداي خيابان 
ناصرخســرو تا نزدیكي خيابان مصطفي 
خميني)ره( از جمله راسته بازارهاي اصلي 
تامين ایــن 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 
اینگونه اقالم است اما اغلب فروشگاه هاي 
این راسته بازار انواع طناب ها و گوني هاي 
كنفي را به صــورت عمــده و كيلویي به 

فروش مي رسانند.
  با این روند اگر قصد خرید چند متر نخ و 
طناب كنفي یا انواع گوني در وزن و حجم 
كم را دارید بهتر است قيد رفت وآمد براي 
خرید اینگونه اقالم از راسته بازار مذكور را 
زده و راهي ابزارفروشــي هاي سطح شهر 
شوید؛ چرا كه در این راســته بازار امكان 
خرده فروشــي این گونه محصوالت وجود 

ندارد.
   عالوه بر طناب و نخ هاي كنفي در این 
راســته بازار انواع و اقسام گوني هاي كنفي 
متري البته در طرح هاي مختلف وجود دارد 
كه مي توانيد آن را درحجــم باال با قيمتي 
به مراتب بهتر از سایر راسته بازارهاي فروش 

اینگونه اقالم خریداري كنيد.
   توجه داشته باشــيد كه به دليل قرار 
گرفتن این راسته بازار در محدوده اصلي 
طــرح ترافيك و زوج یا فــرد خودروها و 
كمبود شــدید جاي پارك اســتفاده از 
خودروي شــخصي براي بازدید و خرید 
از بورس كنف و گونــي بازار بزرگ تهران 
گزینه مناسبي نيست و بهتر است براي 
رفت وآمد به این راســته بازار از وســایل 
حمل ونقل عمومــي مانند خطوط مترو، 
اتوبوس و تاكســيراني استفاده و با خيال 
راحت و ســرعت بيشــتري اقالم مورد 

نيازتان را خریداري كنيد.

هفت خوان تسهیالت مسکن 

بورس کنف وگونی بازار بزرگ 

زعفران ایران یكی،دو سالي است كه حال و روز خيلي 
خوبي ندارد. بازار داخلي را تورم و كاهش قدرت خرید 
مردم از رونق انداخته و صادرات هم مشكالت خاص 
خودش را داشته اســت. توليدكنندگان مي گویند از 
ســال96 تاكنون قيمت زعفران با شــيب زیاد، سير 
نزولي را طي كرده است چرا كه با مازاد محصول مواجه 
بوده  ایم؛ بــه این معني كه توليــد افزایش پيدا كرده 
اما ميزان مصرف تغيير چنداني نداشــته است. گفته 
مي شود ميزان توليد امسال هم باال و به احتمال زیاد 
بيش از تقاضا خواهد بود و این مشكل با نزدیك شدن 
به فصل برداشت محصول جدید پررنگ تر نيز خواهد 

شد، مگر اینكه صادرات بتواند گره اي از كار بگشاید.

كاهش 20درصدي صادرات
شــرایط براي فروش زعفران در 6 ماه گذشته از آنچه 
بود نيز بدتر شد. بر اســاس آمارهاي ارائه شده، ميزان 
صادرات زعفران در سال گذشــته قبل از شيوع كرونا 
افزایش جزئي داشــت اما بعد از كرونا شاهد كاهش 
صادرات در این حوزه بودیم. به گفته رئيس كميسيون 
كشاورزي و صنایع وابسته اتاق بازرگاني ایران، صادرات 
زعفران در دوران كرونا از نظر وزني بين 15 تا 20درصد 
كاهش داشته است. علي شــریعتي مقدم درباره تأثير 
كرونا بر ميزان فروش داخلي و صادرات زعفران افزود: 
با شيوع كرونا، محصوالتي براي كشورها اهميت پيدا 
كرده كه از نظر امنيت غذایي اولویت باالیي دارند ضمن 

اینكه در بازار داخلي نيز شــاهد كاهش قدرت خرید 
مردم هستيم. همچنين تعطيلي رستوران ها، ایرالین ها 
و مجالس كه در سطح جهان شاهد آن هستيم باعث 
كاهش مصرف زعفران شده اســت. با این حال ایران 
به عنوان توليد كننده انحصاري در جهان كه بين 95 
تا 96درصد زعفران دنيــا را توليد مي كند باید فكري 

براي حل مشكالت فروش و صادرات این محصول كند، 
به ویژه اینكه گفته مي شود امسال نيز توليد نسبت به 

سال گذشته 15درصد افزایش خواهد داشت.

مشكالت زنجيره اي صادرات
صادرات زعفــران پيــش از كرونا هم با مشــكالت 

  صادرات زعفران افزايش يافته است؟
نایب رئیس شوراي ملي زعفران هفته گذشته با استناد به آمار گمرك از افزایش صادرات زعفران خبر داد. غالمرضا میري 
درباره آخرین وضعیت صادرات طالي سرخ بیان کرد: بنابر آمار  ۵ماهه گمرك در تیرماه، 1۹تن و ۵۵0کیلو زعفران به بازار هاي 
هدف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴درصد رشد داشته است، اما در ۴ماه ابتداي امسال میزان صادرات نسبت 
به مدت مشابه سال قبل به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا از سوي کشور هاي واردکننده زعفران کاهش داشته است. 
این در حالي است که دیگر دست اندرکاران و فعاالن صنعت زعفران در درستي ادعاي افزایش صادرات تردید دارند. عضو 
شوراي ملي زعفران در گفت وگو با همشهري در این زمینه مي گوید: با توجه به شرایط حاکم بر دنیا، بعد از گسترش ویروس 
کرونا و درگیري کشورهاي هدف صادراتي زعفران ، اینکه صادرات ما نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد محل تردید 
است و کساني که این ادعا را مطرح مي کنند باید در این زمینه مستندات دقیق ارائه کنند. علي حسیني، شفاف سازي  و بیان 
واقعیات این صنعت را الزمه روشن شدن ذهن تولیدکننده و صادرکننده در ایجاد انتظارات منطقي مي داند و مي افزاید: این 
آرزوي ماست که صادرات زعفران رشد داشته باشد اما تمام بازارهاي هدف صادرات این محصول در چند ماه گذشته تعطیل 
یا نیمه تعطیل بوده و گذشته از این قیمت و حجم زعفران موجود در کشور نیز با چند ماه گذشته فرق چنداني نداشته است؛ 
همچنان عرضه باال و تقاضا پایین است و در چنین شرایطي پذیرش این ادعا که صادرات با رشد همراه بوده چندان آسان 
نیست. این تولیدکننده با تأکید بر ضرورت توســعه صنایع جانبي و رفتن به سمت صادرات فرآورده هاي زعفران به جاي 
محصول خام، ادامه مي دهد: خرید محصول از کشاورز، تمیز کردن، جداسازي و بسته بندي این محصول در کارگاه ها، صنعت 
نیست. اگر مي خواهیم در این زمینه عرصه را به رقباي بین المللي خود واگذار نکنیم باید بتوانیم با ایجاد صنایع تبدیلي، مواد 
مؤثره و پرتقاضاي زعفران را استخراج کنیم و محصولي را به جهان صادر کنیم که هم نیاز صنایع کشورهاي هدف را برآورده 
کند و هم بتوان با فروش آن چندین برابر شرایط کنوني براي کشور ارزآوري داشت؛ چیزي که تاکنون محقق نشده و صنعت 

زعفران کشور حتي شناسنامه هم ندارد.

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

چشم انداز مبهم بازار زعفران

ایران با فاصله اي زیــاد بزرگ ترین تولید کننده 
زعفران در جهان اســت، اما نه تنها بزرگ ترین 
صادرکننده این محصول نیست بلکه تنها ۵درصد 
از گردش مالي 8میلیارد دالري صنعت زعفران در دنیا نصیب ایران مي شود. عالوه 
بر مشکالتي که به دالیل متعدد بر سر راه صادرات این محصول استراتژیك وجود 
دارد، عمده دلیل بي نصیب بودن ایران از درآمدهاي بیشــتر صادرات زعفران، 
عمده فروشي و خام فروشي این محصول است. ۹۹درصد زعفران کشور به صورت 

خام صادر مي شــود و ایران تقریبا عایدي ای از محل فرآوري این محصول ندارد. 
عالوه بر این تنها 10 تا 1۵درصد محصول زعفران کشور در بسته بندي هاي کوچك 
صادر مي شود و صادرات فله اي )یا در بسته بندي هاي بزرگ( مابقي زعفران کشور 
سال هاست این فرصت را در اختیار خریداران بین المللي عمده قرار داده است که 
تنها با سرمایه گذاري بر مقوله بسته بندي، خود را به عنوان تولیدکننده و صادرکننده 
برتر جهان در زمینه محصول نهایي و فرآوري شده زعفران معرفي کنند و از این 

راه سود سرشاري به جیب بزنند؛ سودي که در حقیقت باید نصیب ایران مي شد.

چند و چون

گرانی 80 درصدی خودرو از ابتدای امسال 

با وجود اجراي سیاســت هاي تنظیم 
بازار، سهمیه بندي و فروش خودروهاي 
پرتیراژ داخلي به شــیوه قرعه کشي و 
افزایش نظارت بر فرایند تولید و عرضه 
این خودروها، ســیر صعودي قیمت 
خودروهاي داخلي و خودروهاي کارکرده 
خارجي در حاشیه بازار ادامه دارد. با سعید موتمني، رئیس اتحادیه 

نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو گفت وگو کرده ایم.

با وجود سهمیه بندي و افزایش نرخ مصوب خودروهاي 
داخلي، علت تداوم سیر صعودي قیمت ها در حاشیه بازار چیست؟
قيمت انواع خودرو در حاشيه بازار از ابتداي امسال سير صعودي داشته 
اما طي چند روز گذشته شيب افزایش قيمت خودرو نسبت به چند ماه 
اخير تندتر شده است به نحوي كه در ابتدای هفته گذشته قيمت سمند از 
153ميليون به 170ميليون تومان یا پژو 206تيپ دو از 168ميليون به 
182ميليون تومان افزایش یافته و قيمت پراید 111از مرز 104ميليون 
تومان فراتر رفت. واقعيت آن است كه با شرایط كنوني توليد و عرضه خودرو 
و نوسان نرخ ارز، امكان كاهش یا تثبيت قيمت ها وجود ندارد مگراینكه 
نرخ دالر حداقل در پایه 20هزار تومــان براي مدت یكي دو ماه تثبيت و 
موجب رشد عرضه خودرو به بازار شود. تنها با تثبيت نرخ ارز و رشد عرضه 
واقعي خودرو است كه امكان تثبيت یا كاهش قيمت ها در حاشيه بازار 
خودرو فراهم خواهد شد اما در شرایط كنوني حتي كساني كه خودروی 

صفر كيلومتر در اختيار دارند نيز از عرضه آن به بازار خودداري مي كنند.
میانگین گراني امسال خودرو نسبت به سال گذشته 

چقدر بوده است؟
بررســي قيمت انواع خودروهــاي داخلي و وارداتي طــي دوره زماني 
اسفند ماه98 تا نيمه شهریور ماه امسال نشان مي دهد كه به طور ميانگين 
قيمت انواع این خودروها در بازار حدود 80درصد افزایش داشته است. اما 
همه این افزایش قيمت متاثر از گراني نرخ ارز نبوده و حتي در ایامي كه 
نرخ دالر در بازار سير نزولي به خود مي گيرد نيز سرمایه گذاران یا افرادي 
كه خودروهاي صفر كيلومتر را از شــركت هاي خودروســازي تحویل 
گرفته اند، براي جلوگيري از ضرر و زیان خــود از فروش این خودروها 
خودداري مي كنند. سيرصعودي نرخ تورم و گراني ارز موجب شده تا این 
افراد حتي در شرایطي كه قيمت هاي بازار شيب نزولي به خود مي گيرد 
نيز از فروش خودروهایشان خودداري كنند. انتظارات تورمي و عرضه 
قطره چكاني خودروهاي توليد و مونتاژداخل، موجب پيشي گرفتن تقاضا 
از عرضه خودرو و قيمت سازي  فروشندگان در فضاي مجازي شده است.
اما با این قیمت ها، آیا خریداري براي خودرو وجود دارد؟

گرچه خریداري براي خودرو صف نكشيده است اما متأسفانه اكنون در 
بازار خودروهيچ پایه قيمتي براي انواع خودروهاي توليدیا مونتاژ داخلي 
و حتي وارداتي وجود ندارند و كســاني كه خودرو را از كارخانه تحویل 
مي گيرند با توجه به نرخ روزانه ارز، قيمت هاي حاشيه بازار و افزودن 5تا 
10درصد به این قيمت ها، این خودروهاي صفر كيلومتر را به بازار عرضه 
مي كنند. همچنين معدود مشتریان یا دالل ها نيز به اميد افزایش بيشتر 
قيمت ها با توجه به سير صعودي نرخ ارز، افزایش هر سه ماه یك بار نرخ 
مصوب خودروهاي داخلي و كاهش شدید عرضه خودرو به اميد گراني 

بيشتر، این خودروها را خریداري و دپو مي كنند.
تأثیر گراني خودروهاي داخلي بــر بازار خودروهاي 

خارجي چگونه بوده است؟
افزایش نرخ ارز، گراني خودروهاي پرتيراژ توليد یا مونتاژ داخلي و تداوم 
ممنوعيت واردات خودرو موجب شــده تا قيمت خودروهاي كاركرده 
خارجي نيز در حاشــيه بازار افزایش یابد. از اســفند ماه سال گذشته 
تا كنون شكاف نرخ مصوب و حاشــيه بازار خودرو به مراتب بيشتر شده 
اســت به نحوي كه قيمت پراید 111از 61ميليون تومان در اسفند ماه 
98به 104ميليون تومان تا 16شهریور ماه امســال رسيد یا طي دوره 
زماني مذكور قيمت پژو 206تيپ دو از 98ميليون تومان به 182ميليون 
تومان افزایش یافته است. بازار خودروهاي كاركرده خارجي نيز از سير 
صعودي نرخ ارز و گراني خودروهاي داخلي بي تأثير نبوده است به نحوي 
كه قيمت سانتافه از یك ميليارد تومان دراسفند ماه سال گذشته به یك 
ميليارد و 700ميليون در نيمه شهریور ماه امسال رسيده است و قيمت 
توسان از 800ميليون تومان  به یك ميليارد و 650ميليون تومان افزایش 

یافته است.

عدیده اي همچون مقررات ارزي و قاچاق مواجه بوده 
اما این مشكالت در 6ماه گذشــته بيشتر شده است. 
بسته شدن مرزهاي صادراتي به دالیل بهداشتي پس 
از شيوع كرونا، كاهش مراودات بين المللي، حمل ونقل 
و پروازهاي بين المللــي در بازار زعفــران تأثيرگذار 
بوده اســت، اما توليدكننــدگان و صادركنندگان با 
مشكالت داخلي نيز مواجه بودند. مدیرعامل صندوق 
توســعه صادرات زعفران مدتي پيش در گفت وگو با 
خبرگزاري ها درباره مشكالت قانوني صادرات زعفران 
گفت: موضوع تعهد ارزي یك اصل اســت و ما آن را 
مي پذیریم اما با این حال مقررات ارزي و تغيير و تحول 
زیادي كه در بخشــنامه ها وجود داشته و همچنين 
مسئله تحریم كه باعث محدودیت تبادالت ارزي شده 
براي صادركنندگان مشكالتي را به وجود آورده است. 
شریعتي مقدم با اشاره به موضوع قاچاق به عنوان یكي از 
معضالت صنعت زعفران افزود: با توجه به اینكه زعفران 
قيمت باالیي دارد و محصولي كم حجم و سبك است، 
قاچاق پذیري آن افزایش مي یابد. هم اكنون شــاهد 
این هســتيم كه این كاال به برخي كشورهاي عربي و 
پاكستان مي رود و به صورت غيررسمي از كشور خارج 
مي شود. شریعتي مقدم همچنين از مشكالت تعرفه اي 
با برخي كشــورها از جمله هند گفت كه باعث شده 
زعفران ایران از طریق كشور افغانستان به هند صادر 
شود. او وعده داد كه درباره هند پيگيري هایي از طریق 
وزارتخانه هاي صمت و كشاورزي و اتاق مشترك ایران 
و هند انجام شده تا تعرفه صادرات زعفران ایراني كه 
هم اكنون 60درصد با سود بازرگاني است كاهش پيدا 
كند و متقاباًل تعرفه برخي محصوالت وارداتي از هند از 

جمله فلفل كاهش یابد.

افزايش هزينه توليد
تداوم مشــكالت قانوني، تعرفه اي، مرزي و كرونایي 
پيش روي توليدكنندگان و صادركنندگان زعفران در 
حالي اســت كه به دليل تورم موجود در اقتصاد كشور 
و افزایش نرخ ارز، هزینه توليد و صادرات نيز افزایش 
بسيار زیادي یافته اســت. پيش از این و در خردادماه 
امسال رئيس شوراي ملي زعفران با اشاره به افزایش 
هزینه هاي حمل ونقل كه موجب ایجاد مشكالت جدید 
براي این صنعت شده و افزایش هزینه هاي تمام شده 
محصول را به دنبال داشته، گفته بود: قيمت حمل ونقل 
هر كيلو زعفران تا حدود 7یورو رســيده است كه این 
ميزان با توجه به شــرایط فعلي براي صادركنندگان 
رقم بسيار زیادي 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، تمایل به خریــد را كاهش داده و 
در داخل كشــور نيز به دليل تعطيلي بازارهاي فروش 
سوغات مانند مشــهد مقدس، فروش رضایت بخش 
نيست. امروز البته شــرایط فرق كرده است. بازارهاي 
داخلي محدودیت هاي كرونایي را كنار گذاشته اند و به 
همان ميزان كه سفر به استان هاي مبدا زعفران افزایش 
داشته، خرید و فروش هم رشد یافته است اما از آنجا كه 
زعفران براي سبد خرید مردم كاالیي لوكس محسوب 
مي شود نمي توان انتظار داشت استقبال از این محصول 
با توجه به افت توان خرید اقشار زیادي از مردم، مانند 
سابق باشــد. چشــم اميد صنعت زعفران كشور به 
بازگشایي مرزها، برقراري پروازها و افزایش صادرات 
زعفران اســت؛ امري كه گفته مي شود تا حدودي در 

حال محقق شدن است.

فرخنده رفائی
خبر نگار

قیمت ) کیلوگرم -تومان (مشخصات نوع محصول   
28.6000بدون پوست،شش،گردن و بالسينه مرغ  

31.200بدون پوست و سر ساقساق مرغ  

30.600بدون پوست و استخوان مغز ران مرغ 

26.100بدون پوست و دنبالچهران مرغ 

23.000ساده بازوی كبابی  

24.100ساده- بدون نوك بال بال كبابی 

27.400بدون پوست و دنبالچهران و سينه 

8.100بدون پوستگردن مرغ 

43.300-فيله مرغ 

35.600بی استخوان و بدون بازو- ساده جوجه كباب 

قیمت) تومان(مشخصات نوع و برند کاال
438.375.000 اینچ- مدل LJ52100تلویزیون ال ای دی ال جی 

559.250.000 اینچ- مدل GTV-55KU722Sتلویزیون ال ای دی هوشمند جی پالس 

322.799.500 اینچ- مدل AT3219HBتلویزیون ال ای دی آوكس

435.010.000 اینچ- مدل DLE-43K4300تلویزیون دوو

5519.600.000 اینچ- مدل KD-55X7000Gتلویزیون ال ای دی هوشمند سونی 

6.650.000مدل BGL8PRO5IRجاروبرقی بوش

1.777.000مدل H.3000جارو برقی آ ای سی

1.790.000مدل vc4800جارو برقی شروین

1.530.000مدل VC-2000Wجارو برقی پارس خزر

4.214.520مدل QUEEN-18جارو برقی سامسونگ

قیمت) تومان(مشخصات نوع و برند حبوبات 
20.000بسته بندی 900 گرمی نخود دلزا  

30.000بسته بندی 900 گرمی لپه نخود دلزا  

30.780بسته بندی 900 گرمی لوبيا چيتی گليران  

36.000بسته بندی 900گرمی لپه نخود فاميال  

11.900بسته بندی 450 گرمی لوبيا چينی ساشا  

9.900بسته بندی 450 گرمی لوبيا قرمز ساشا 

14.000هركيلوگرم نخود فله ای ایرانی اپل هایپر

29.939بسته بندی 900 گرمی عدس گلستان  

15.300بسته بندی 900 گرمی عدس گلزار  

32.205 بسته بندی 900 گرمی لوبيا چيتی برتر 
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   حضور زنان در رأس نهادهــاي تأثيرگذار آنقدرها 
پرتعداد و چشمگير نيست و به نظر مي رسد هنوز نگاه گفت وگو

سنتي در حوزه هاي مدیریتي وجود دارد؛ نگاهي كه 
گاهي از دل خود جامعه زنان تقویت و مانع شكوفایي حضورشان در 

عرصه هاي مدیریتي مي شود تا خودشان بيش از هر كسي مقصر 
وضعيت فعلي باشند. این مســئله را بسياري از فعاالن حوزه هاي 
اجتماعي هم عنوان مي كنند و معتقدند اگر باور زنان این باشد كه 
در اثرگذاري بر جامعه هيچ تفاوتي با مردان ندارند، مشاركت هاي 
بيشتري را در ایفاي نقش هاي مدیریتي و مهم رقم خواهند زد. با این 
همه نباید منكر شــد كه جامعه هم در عقب ماندن زنان از جایگاه 
واقعي شان، مقصر است و براي بخش زیادي از آنها قابل تصور نيست 

یا حتي برنمي تابند كــه زني در رأس اســتانداري، فرمانداري و 
شهرداري كالنشهرها حضور داشته باشد؛ مسئله اي كه البته در 
جوامع سنتي مردساالر بيشتر مشهود است و زنان شانس كمتري 
براي مدیریت 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 جایي كه مردان 
عموم پست هاي مدیریتي را به خود اختصاص داده اند و كمتر زني 

صاحب منصب اســت، مدیریت 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 9 ماه از 
حكم سرپرستي اش براي شهرداري، قرار است تا چند روز آینده 
شــهردار رســمي بانه شــود. با او درباره این انتخاب جنجالي، 
سختي هاي حضورش در مسئوليت جدید، مدیریت در جامعه اي 
سنتي و... صحبت كرده ایم كه حرف هاي جالبي رامطرح كرده است.

اهل عقب نشینی نیستم
سروه قادر خانزاده، شهردار بانه از موافقت ها و مخالفت ها با انتخابش به  عنوان نخستين شهردار زن مي گويد

نخستين شهردار زن كردستان در گفت وگو با همشهري

مریم سرخوش
 خبرنگار

طی چه روندی شــما به عنوان 
نخستين شهردار زن در استان كردستان 

انتخاب شدید؟
9  ماه 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 430 نفر نيرو دارد.
تصــور مي كردید كــه روزي 

شهردار شوید؟
شــايد گفتن اين حرف درحالي كــه اكنون 
شهردار بانه هســتم عجيب باشد، اما رسيدن 
به اين جايگاه واقعا در ذهنم بــود. به همين 
دليل وارد شــهرداري شــدم و حضــور در 
پست هاي متعدد را تجربه كردم. مدت زمان 
زيادي بود كه احســاس مي كردم مي توانم به 
 عنوان شهردار، كاري براي مردم شهرم انجام 
دهم. من در خانواده اي با شــرايط اقتصادي 
متوسط متولد شدم و مشكالت مردم شهرم را 
به خوبي مي دانم. به خوبي آگاهم كه محله ها و 
كوچه هاي شهر من از چه چيزي رنج مي برند 
و دوســت داشــتم كه بتوانم بــاري از دوش 

مشكالت بانه بردارم.
چه توانایي ویژه اي در خودتان 
مي بينيد كه اقدامات شما را از شهرداران 

قبلي متفاوت كند ؟
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 نمي كرد. با مردم در ارتباط بودم و از 
اين مسئله لذت مي بردم. به اصطالح بقيه من 
عاشق سرشلوغي هستم. البته اينكه خودم به 
تنهايي فكر كنم مي توانم 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 
مدت هم مردم تفاوت ها را احســاس  كردند و 
بازتاب كارم را در برخوردهاي حضوري با آنها 

متوجه مي شوم.
انتخاب شــما به عنوان شهردار 
در جامعه سنتي كردســتان و شهرستان 
بانه كمي عجيب است. با دیدگاه هاي منفي 
در روزهاي آغاز حضورتان در شهرداري 

مواجه نشدید؟ 
چنين ديدگاهي خيلي كم بود اما وجود داشت. 
چون قــرار بود در جامعه اي مردســاالر كارم 
را آغــاز كند. حتي اعضاي شــورا هم در ابتدا 
براي انتخاب من به  عنوان شــهردار ديدگاه 
مثبتي نداشتند و اين اتفاق به راحتي صورت 
نگرفت. خودم مي دانستم كه قرار است تمام 
ســاعت هاي زندگي ام به نوعي با شــغلم گره 
بخورد. حتي بــه اين فكر كرده بــودم كه در 
ساعت بعد از نيمه شــب هم بايد پاسخگوي 
شــرايط اضطــراري باشــم و اين مســئله 
محدوديت هايــي را به  دليــل اينكه من يك 
زن بودم بــه  وجود مي آورد. قطعــا هر روز در 
ماموريت بودن و هر لحظه در دسترس بودن 
مي تواند براي يك زن خيلي سخت باشد اما با 

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

روي دوش من گذاشته مي شود، ادامه دهم.
شهردار شدنتان را زمينه اي براي 
افزایش مشاركت اجتماعي زنان بانه  و ایجاد 
انگيزه براي گرفتن پســت هاي مدیریتي 

مي دانيد؟
در شهر ما خانم هاي ديگر اينطور نيستند. فكر 
نمي كنم تاكنون در پســت هاي رأس ادارات 
هيچ خانمي حضور داشــته باشد. البته شايد 
معاوناني بوده باشــند اما در چنين شرايطي 
من به نوعي نخستين نفر هستم. فكر مي كنم 
دليل اين مسئله هم اين است كه در اينجا همه 
ترجيح مي دهند زنان در مشاغل بي دردسرتر 
مثل آموزش و پرورش مشــغول به كار شوند. 
طي اين سال ها حتي در بين زناني كه كارهاي 
اداري انجــام مي دهند هم شــاهد اين تكاپو 
نبودم كه خودشان را به پســت هاي رأس يا 
مديريتي برسانند. اكثرا ترجيح مي دهند همان 
كارمند ساده باقي بمانند هر چند معتقدم نبايد 
توانايي شان را پشت پرونده هاي قطور بايگاني 

مخفي كنند و بايد از اين نگاه بيرون بيايند.
و در این باره چه مي توان كرد؟

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

داده اید؟
ما پروژه هاي راكد زيــادي داريم كه به دليل 
كمبود منابع مالي هنوز به سرانجام نرسيده اند. 
كرونا و فشــار اقتصــادي آن روي مردم هم 
موجب كاهش درآمد شهرداري شد كه نتوانيم 
درباره پروژه هايي حتي بــا هزينه هاي مالي 
كم هم اقدامات خوبي انجام دهيم. اما يكي از 
طرح هايي كه توانستيم شرايط خوبي برايش 
رقم بزنيم، تعيين تكليف احداث ســينماي 
اميد بود كه كارهاي تحويل زمينش در مراحل 
پاياني است و به زودي كارهاي ساخت آن آغاز 
خواهد شــد. ما در بانه ســينما نداريم و اين 

مي تواند اتفاق خوبي باشد.
مشــكالت مالي شــهرداري 
را چگونه حــل مي كنيد؛ به ویــژه اینكه 
كارشــناس اقتصادي هســتيد و انتظار 
مي رود كه تدابير خاص تــري در این باره 

داشته باشيد.
دوست ندارم اين شــرايط فعلي را به حساب 
بدشانســي خودم بگذارم امــا زماني حكم 
سرپرســتي گرفتم كــه كرونا مــردم را با 
مشكالت اقتصادي عجيبي روبه رو 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 شيوه اي بوده كه عرض كردم. مردم 
هم تحت فشار هســتند و من هم نمي توانم 
اهرم فشاري بر آنها باشــم. البته پاساژهايي 
هستند كه به  دليل سرمايه گذاري مشترك 
شهرداري، كمي درآمدزايي براي ما دارند اما 
به خاطر كرونا درباره آنها هم با توقف و كاهش 
درآمدزايي مواجه شــده ايم. طي اين مدت 
اداره كل بازآفريني اســتان اعتباراتي را در 
اختيار ما قرار داده است كه تا حدودي كمك 
حال مان شده. از كميته برنامه ريزي و توسعه 
شهرستان هم اعتباري داشــتيم و خودمان 
هم مذاكراتي براي دريافت وام يا تســهيالت 
داشته ايم. 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 كرده ايم.
از همــه   چيز پرســيدیم جز 
تفاوت هاي یك شهردار زن با یك شهردار 
مرد. خودتان این تفاوت را در چه مي دانيد؟ 

اگــر مشــكالت مالــي 
شهرداري بانه را حل كنيد، نخستين 
كاري كه انجام مي دهيد چه خواهد 

بود؟ 
بانــه به عنوان شــهر مرزي مشــكالت و 
محروميت هاي زيــادي دارد. مهاجرت ها 
هم هر روز افزايــش پيدا مي كند و مردمي 
كه با مشكالت معيشــتي روبه رو هستند 
به اميد پيدا كردن كار بــه اينجا مي آيند. 
اما چيزي كه آزار دهنده است، فقر فضاي 
سبز در شهر ماست. اگر وضعيت اقتصادي 
شــهرداري تغيير كند بــه افزايش فضاي 
ســبز توجه ويژه اي خواهيم داشــت. در 
اين باره طرح هايي هم داريم؛ از جمله پروژه 
هدايت آب هاي سطحي به  عنوان طرحي 
درازمدت براي حفظ فضاي سبز. ما در بانه 
به شدت كمبود آب داريم و به همين دليل 
نمي توانيم در حفظ فضاي سبز موفق عمل 
كنيم. اما با ساماندهي پسماندها مي توانيم 
از آب فاضالب براي فضاي سبز بهره ببريم. 
در اين زمينه احداث چند پارك محله اي را 
هم در نظر داريم؛ زيرا مردم شــهر من از 
نظر برخورداري از پارك هم بسيار محروم 

هستند.

حضورم در ســازمان حداقل 10درصد تغيير 
در شهر ايجاده شده و مردم هم به حضور من 
خوش بين هستند؛ به همين دليل ايمان دارم 
كه ديگر زنان شــهر مــن مي توانند در جايي 
ديگر، اقداماتي اثرگذار رقم بزنند. اما تا زماني 
كه خودشان نخواهند هيچ اتفاقي نمي افتد و 

بايد براي عبور از اين شرايط تالش كنند.
و شاید شما بتوانيد در این زمينه 

تحولي در مجموعه شهرداري ایجاد كنيد.
در بدنه شهرداري جمعيت زنان بسيار كم است 
و تنها 6 يا 7 خانم در اين مجموعه كار مي كنند. 
ما هم مجوز اســتخدام و ورود نيروي جديد 
نداريم؛ به همين دليل در اين شــرايط اتفاق 

خاصي رخ نخواهد داد.
با وجود این انتظــار مي رود كه 
شما نگاه ویژه تري نسبت به حوزه زنان در 
شهرداري داشته باشيد؛ ازجمله احداث 

بازارچه هاي صنایع دستي براي زنان.
من قبال هم گفتم كه زنان در شهر ما چندان 
با اين اتفاقــات همراه نيســتند. چندي قبل 
پاساژي را براي احداث غرفه هاي صنايع دستي 
اختصاص داديم اما هيچ اســتقبالي نشد. ما 
در اين زمينه محدوديت هايــي داريم و زنان 
نمي توانند به راحتي 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 فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي 
شــركت نمي كنند. 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 به سختي 
امرار معاش مي كنند، در فعاليت هاي اجتماعي 
حضور ندارند. اينجا شهر كوچكي است كه همه 
همديگر را مي شناسند و برخي كارها را به  دليل 
همين آشنايي هاي نزديك قبول نمي كنند و 
انجام نمي دهند. حتي انجام كارهاي خدماتي 
هم از سوي زنان رقم نمي خورد. شركتي هم 
وجود ندارد كه اين مشاغل را رقم بزند. همين 
مسئله باعث مي شود كه گذران زندگي براي 

آنها سخت شود.

شما خودتان در بانه بزرگ شده 
و مشــكالت را به خوبي حس كرده اید. در 
تمام این سال ها مهم ترین چيزي كه فكر 
مي كردید با شهردار شدن تان حل مي كنيد 

چه بوده است؟ 
سال هاســت كه شاهد تحول ســاختار اداري و 
الكترونيكي شدن تشــكيل پرونده ها در كشور 
هســتيم اما در شــهرداري بانه هنوز هم همه 
كارها به صورت ســنتي انجام مي شود. 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 
مي كنيم. يكي ديگر از مشكالت مردم هم نبودن 
آسفالت مناسب در بسياري از معابر شهري بود. 
هم اكنون با تمام مشــكالت مالي يك بلوار را به 
 صورت كامل آســفالت ريزي كرده ايم. اين بلوار 
از 3 سال پيش تا كنون در دست آسفالت ريزي 
بود اما تكميل نمي شــد. در يكي از شهرك هاي 
مسكوني هم 95 درصد آسفالت ريزي تمام شده و 
تمام تالش مان هم اين است كه برخي از اقدامات 
عمراني در اين حوزه تا پايان فصل كاري امسال 

حداقل به 80 درصد برسد.
درباره پروژه هایي كه از سال هاي 
قبل روي زمين مانده چه اقداماتي انجام 

سپردن يك پست مهم به زنان با 
مقاومت ها و مخالفت هايي همراه 
اســت اما با توجه به ارتباطاتي كه 
به واسطه حضورم در معاونت هاي 
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 
دست شان گذاشته اند 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 مي خواستم 
كه شهردار شوم و خوشبختانه شورانشينان به 
حضور من در رأس سازمان 7 رأي مثبت دادند.
خانواده تان با حضور شما در این 

مقام مخالفتي نكردند؟
خير، همــه موافق بودنــد. البتــه از بيرون 
صحبت هايي بود اما در بين خانواده خودم جز 

حمايت نديدم.
تاكنون در تصميم گيري هایتان 
به خاطر زن بودن با مخالفت دیگران مواجه 

نشده اید؟ 
در اين باره نمي توانم شــفاف صحبت كنم اما 
مهم اين اســت كه من هيچ وقــت اهل عقب 
كشــيدن و رها كردن نبودم. هــر مانعي هم 
وجود داشته ســعي كرده ام 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 پيش زمينه اي داشتم كه اين شرايط را 

تسهيل كرد.
برایمان بيشتر توضيح مي دهيد ؟

قطعا ســپردن يك پســت مهم بــه زنان با 
مقاومت ها و مخالفت هايي همراه اســت اما با 
توجه به ارتباطاتي كه به واســطه حضورم در 
معاونت هاي شــهرداري و ارتباط مستقيم با 
مردم داشــتم، بيشــترين حمايت از من رقم 
خورد. به جرأت مي توانم بگويــم كه ارتباط 
كاري من با مردم طي ســال هاي 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 شبكه هاي اجتماعي بانه 
بسيار خوب بود و قطعا اعتماد آنها مهم ترين 
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 ارگان هــاي ديگر به  وجود 
آمده و شــايد نبايد بگويم كه در برخي مواقع 
بعضي كارهاي شــهرداري را مسئوالن ديگر 
ادارات به  خاطر همان ارتباطات خوب گذشته 
انجام مي دهند و اين نهايت لطف آنها به من و 
مجموعه شهرداري است. بايد اين را هم بگويم 
كه با همه انگيزه اي كه داشتم، در ابتدا شهردار 
شــدن برايم ســخت بود. البته مردم من را با 
استقبال عجيبي پذيرفتند و اين حس را در من 
به  وجود آوردند كه با همه مسئوليتي كه اكنون 

بهترين چيزي كه اكنون به ذهنم مي رسد اين 
است كه نمي توانم نگاه سختگيرانه اي نسبت به 
مجموعه كاري ام داشته باشم. البته گاهی اين 
مسئله كمي مشكل ساز است؛ به ويژه زماني كه 
ممكن است تخلفي از سوي يكي از همكاران 
سر بزند و من نمي توانم برخورد جدي و نگاه 
تنبيهي نسبت به شــرايط پيش آمده داشته 
باشم؛ به همين دليل تنبيه و جريمه كمتري 
درنظر مي گيرم. اما اكنون منطقي تر شده ام و 

اين نحوه برخورد را تعديل كرده ام.
فكر مي كنيد از زمان شــهردار 
شــدن تان تفــاوت خاصــي در رفتار و 

عملكردتان داشته اید؟ 
مهم ترين چيزي كه هميشــه در كارم رعايت 
كردم، ارتباط مستقيم با مردم بوده و زماني هم 
كه به  عنوان سرپرست شهرداري انتخاب شدم 
ســعي كردم اين رويه را ترك نكنم. اين روزها 
حتي حضورم در ميان مردم بسيار بيشتر شده. 
البته برخي مالحظات هم اكنون به وجود 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 مي تواند رقم بخورد. روزهاي 
دوشنبه مالقات حضوري با مردم داريم و حداقل 
200 مراجعه كننده هستند كه پاسخگوي همه 
آنها هستم. مردم شهر من مشكالت زيادي دارند 
و دوست دارم در حل شدن دست كم بخشي از 

مشكالتشان سهيم باشم.
براي آخرین ســؤال البته نه به 
 عنوان شــهردار بلكه به  عنوان كسي كه 
ساكن شهري محروم است و با مسئله اي 
مهم با نام كولبري مواجه هســتيد، چه 
دیدگاهي در این باره دارید و راه حل آن را 

در چه مي دانيد؟ 
كولبــري را امــري غيرقانوني در شــهر من 
مطرح نكنيد. ركــود اقتصادي باعث شــده 
ســرمايه گذاري كم شود و بســياري از مردم 
نمي توانند امرار معاش كنند؛ به همين دليل 
بحث كولبري افزايش پيدا كرده است. كولبران 
كساني هستند كه جانشان را كف دست شان 
گذاشــته اند و نبايد به آنها به  عنوان كسي كه 
كاري غيرقانونــي انجام مي دهنــد 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 مي كنند و با وجود چنين شغل سختي 
منفعت مالــي خاصي هم نمي برنــد. در اين 
شرايط كســي كه ســرمايه گذار اصلي ورود 
اجناس است، بيشترين منفعت را مي برد. بانه 
شهر پرظرفيتي اســت و بحث اشتغال زايي و 
ايجاد بازارچه هاي مرزي به شــدت از ســوي 
فرمانداري پيگيري مي شــود. اگر شــهرك 
صنعتي نزديك مرز و چنــد مجتمع تجاري 
هم احداث شــود، مي توان به رونق اقتصادي 
منطقه اميدوار شد. شهر بانه به  دليل شرايط 
مرزي حتي مي تواند از كارخانه ها و كارگاه هاي 
توليدي هم بهر ه مند شــود؛ مشروط به اينكه 
استخدام نيروهاي بومي و ساكن در اين منطقه 
صورت بگيرد تا بار مشكالت  اقتصادي شان را 

كاهش دهد.
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   پيش فروش واكسن آنفلوآنزا به چه معناست؟
براي پدر بيمارم كه دیابتي هم هســت و فرزند خردسالم كه بيماري 
زمينــه اي دارد، به دنبال تهيه واكســن آنفلوآنزا بودم تــا در فاصله 
15شهریور تا نيمه مهر آن را تزریق كنم. داروخانه اي گفت با گرفتن 
بيعانه مي تواند آن را براي ما تهيه كند. براي هر واكسن 150هزار تومان 
بيعانه از من گرفتند تا در روزهاي آخر شــهریور، واكسن را به دستم 
برســانند. تأكيد كرده اند كه نوع آن و كشور سازنده اش را نمي توانيم 
تعيين كنيم و در واقع هرچه پيش آمد خوش آمد! و تازه معلوم نيست 
زمان تحویل چقدر دیگر باید بپردازیم و آیا اصال تحویلي وجود دارد یا 

خير؟ آیا بازار داروي كشور این همه بي در و پيكر است؟
رضواني از تهران 

   پياده راه قيصريه نهاوند بعد از 2سال، نيمه كاره مانده است
عمليات ساخت و بهسازي خيابان قيصریه نهاوند كه قرار بود تبدیل به 
پياده راهي سنگفرش بدون ورود ماشين ها شود بعد از 2سال همچنان 
به حال خود رها شــده اســت و ضمن ممانعت از ورود خودروها كه 
سختي هایي در تردد ایجاد كرده است، چهره زشتي به شهر داده و گرد 
و خاك و مصالح به حال خود رها شــده است. چه زماني این پياده راه 

تكميل مي شود؟
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 یك قطره آب ندارد و آبرســاني با تانكرهاي سيار مشكل 
روســتایيان را حل نمي كند. امسال خوشــحال بودیم كه با توجه به 
بارندگي ها آب داریم، اما امروز یك قطره هم آب نيست كه معلوم است 
مدیریتي در كار نبوده. این روزها كودكان با ظرف هاي آب، كيلومترها 
راه مي روند و براي آب ساعت هاي طوالني در صف مي ایستند. در این 
گرماي جانفرسا براي آب خوردن معطليم، چه رسد به دام ها ، نظافت و 
حمام. اغلب اهالي ماهي یك بار هم نمي توانند حمام بروند و مسئوالن 

هم فقط به آبرساني سيار نصفه و نيمه بسنده كرده اند.
باورزهي از چاه نيمه سيستان و بلوچستان

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

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

با مردم

پاسخ مسئوالن

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

آزادسازي رمپ ملك شهرداري طبق قانون است
روابط عمومي منطقه8 شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
موضوع اشغال بخشي از كوچه به عنوان رمپ ورودي ملك و... در ستون 
با مردم پاسخ داده است: با توجه به بررســي به عمل آمده به آگاهي 
مي رساند؛ معبري كه به عنوان گذر ثبتي و دسترسي عمومي استفاده 
مي شود، در زمان شهردار ســابق تبدیل به رمپ جهت دسترسي به 
ملك شهرداري شده و اجراي رمپ در محل، موجب عدم  دسترسي 
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 بيت المال اقدامات الزم انجام شد.

 كارگردان معروف كه بر ســر 
اختالف با یكي از همسایه ها او دادسرا

را به ضرب گلوله به قتل رسانده 
بود، پس از 4ســاعت عمليات ویــژه كه با 
دخالت نيروهاي نوپو همراه بود، دســتگير 

شد.
شــنيده شــدن صداي تير حكایت از قتل 
مســلحانه اي در پایتخت مي داد اما كســي 
تصورش را نمي كرد كه عامل جنایت یكي از 
كارگردان هاي سينما، تئاتر و تلویزیون است.

به گزارش همشهري، ساعت22 چهارشنبه 
گذشته مأموران بســيج هنگام گشتزني در 
خيابان خواجه نصير طوســي تهران صداي 
شــليك 3تير پياپــي را شــنيدند. آنها در 
جست وجوي محل تيراندازي، به ساختماني 
4طبقه رسيدند كه در آن نيمه باز بود و داخل 
ساختمان مردي در حال شستن آثار خون 
مشاهده مي شد. مأموران همزمان چشمشان 
به اسلحه اي افتاد كه كنار آن مرد روي زمين 
بود اما مرد با دیدن مأموران به ســرعت در 

ساختمان را بست.

ورود مأموران نوپو
ماموران بسيج پليس را در جریان قرار دادند 
و همزمان ماجرا به قاضي ساســان غالمي، 
كشــيك جنایي تهران نيز گزارش شد. تيم  
تحقيق راهــي محل حادثه شــدند اما مرد 
مسلح حاضر نمي شــد تسليم شــود. آنها 
سعي داشتند با گفت وگو وي را خلع سالح 
و دســتگير كنند اما تالش براي بازداشــت 
وي بي فایده بــود. مردم محــل كه متوجه 
ماجرا شــده بودند مقابل خانه مرموز تجمع 
كرده بودند و این در شــرایطي بود كه مرد 
مشكوك، مسلح به كالشنيكف بود و احتمال 
مي رفت فاجعه اي هولنــاك را رقم بزند. در 
این شرایط از نيروهاي نوپو درخواست كمك 
شد و با اعزام مأموران ویژه به محل، عمليات 
بازداشت مرد مسلح بعد از 4ساعت به نتيجه 

رســيد و مأموران نوپو با هماهنگي بازپرس 
جنایي پس از شكستن شيشه هاي واحدي 
كه مرد مسلح در آن بود با كمك گاز اشك آور 

و دودزا، او را بازداشت كردند.

جسدي زير راه پله 
در خانه این مرد یك اسلحه كالشنيكف به 
همراه 72تير جنگي كشف شــد. مأموران 
بعداز جست وجو در ساختمان جسد مردي 
حدودا 60ساله را پيدا كردند كه زیر راه پله ها 
بود. او با شليك چند گلوله به كام مرگ رفته 
بودیكي از تيرها به جمجمه اش اصابت كرده 
بود. آنطور كه به نظر مي رســيد مرد مسلح 
بعد از كشــتن این مرد قصد داشته جسد را 
به زیرزميــن یا پاركينگ منتقــل و آن را از 
ســاختمان خارج كند كه مأموران بسيج او 
را دیده بودند و نقشه اش ناكام مانده بود. در 
ادامه معلوم شد كه متهم فردي مشهور است. 
این مرد 56ساله یكي از فيلمنامه نویس ها و 
كارگردان هاي سينما، تئاتر و تلویزیون بود 
كه چندین ســال قبل با یكــي از بازیگران 
معروف ازدواج كــرده اما پــس از مدتي از 

یكدیگر جدا شده بودند.
اما چه اتفاقــي رخ داده بود كــه كارگردان 

معروف دست به جنایت مسلحانه زده بود؟

نقشه جنايي آقاي كارگردان 
ســاختماني كه در آن جنایت رخ داده بود 
ســاختماني اداري بود كه 2واحد آن دفتر 
وكالت و یكي از واحدهــاي دیگر 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. یكي 
از واحد ها در اختيــار خودش بود و مابقي را 
اجــاره داده بود. مدتي بود كه با هم بر ســر 
واحدهاي ســاختمان اختالف داشتيم اما 
این تنها دليل من براي كشتن او نبود. افراد 

زیادي به آپارتمان او رفت وآمد داشــتند و 
همين مســئله مرا آزار مي داد. من به دالیل 
كار زیاد ناچار بودم برخي از شب ها در دفتر 
كارم بخوابم و چندین بار به مقتول تذكر دادم 
اما بي فایده بود. حتي ناچار شدم از او شكایت 

كنم و در 2دادسراي تهران پرونده داریم.
وي درخصوص اتفاقاتي كه شب حادثه رخ 
داد اینطور گفــت: مقتول یك در آهني بين 
طبقه همكف و اول گذاشته بود. شب حادثه 
یك چكش برداشته بود و مدام به در آهني 
مي كوبيد. ابتدا به او تذكر دادم اما اصال به من 

توجهي نكرد.
تصور كــردم كه قصــد اذیت 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 نمي دانــم اما یكي از تيرها 
به جمجمه اش خورد و نقش زمين شد. بعد 
از قتل تصميم داشتم جســد را به زیرزمين 
منتقل كنم و در فرصتي مناسب از ساختمان 
بيرون ببرم كه بعد یــاد خوني  افتادم كه در 
ساختمان ریخته و به ســمت بيرون سرازیر 
شده بود. به همين دليل جسد را زیر راه  پله 
رها كردم و مشغول شســتن خون شدم كه 

مأموران بسيج مرا دیدند و لو رفتم.
متهم درباره اســلحه اش نيز گفت: معموال 
براي ساخت فيلم هاي اكشــن و پليسي از 
مراكز نظامي ســالح مي گيرم و بعد از پایان 
فيلمبــرداري آنهــا را برمي گردانم. آخرین 
بار براي ســاخت یك فيلم پليسي 8 اسلحه 
گرفتم كه 7تاي آنها را برگرداندم اما یكي از 
آنها هنوز پيش من مانده و قرار بود به زودي 
آن را هــم برگردانــم. تير و فشــنگ ها نيز 
متعلق به خودم است و از قبل آنها را داشتم. 
با اعترافات این مرد، وي بازداشــت و براي 
بررسي سالمت رواني اش به پزشكي قانوني 

معرفي شد.

عمليات ويژه نوپو براي 

دستگيري قاتل مسلح در 

 اسرار غرق شدن كودكان افغان پايتخت 
در كانال آب

  وقتي 4پسربچه  افغانستاني ساكن شاهين شهر اصفهان به طرز مرموزي 
ناپدید شدند، تحقيقات براي پيدا كردن آنها آغاز شد تا اینكه جسد 3نفر داخلي

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 شاهين شهر اصفهان 
در جریان گم شدن 4پسربچه افغانستاني قرار گرفت. پسربچه ها عرفان، مهران، امين 
و اميرمحمد نام داشتند كه 7تا 12ساله بودند و در یك محل زندگي مي كردند. 2نفر 
از آنها )عرفان و مهران( برادر و 2نفر دیگر هم از همسایه هایشــان بودند كه همگي از 
كودكي با هم دوست و همبازي بودند. به گفته خانواده هایشان، آنها بعدازظهر دوشنبه 
براي بازي و رفتن به گيم نت از خانه خارج شده بودند اما وقتي چند ساعت از رفتنشان 
گذشته و خبري از آنها نشد، نگران بچه هایشان شده و جست وجو براي پيدا كردن آنها 

را آغاز كرده بودند اما هيچ رد و نشاني از آنها به دست نياورده بودند.
با این گزارش، پرونده اي در پليس آگاهي شاهين شهر تشكيل و تحقيقات براي پيدا 
كردن بچه هاي گم شده آغاز شــد. آخرین باري كه آنها مشــاهده شده بودند مقابل 
گيم نتي بود كه در نزدیكي محل زندگي شان قرار داشت اما پس از آن دیگر كسي آنها 
را ندیده بود. تحقيقات براي پيدا كردن پسربچه ها آغاز شده بود و همزمان خانواده هاي 
آنها نيز به هر جایي كه تصور مي كردند اثري از آنها پيدا شود سرمي زدند. آنها كه نگران 
سرنوشت بچه ها بودند حتي عكس هایشــان را هم در فضاي مجازي منتشر و از مردم 
براي پيدا كردنشان كمك خواستند تا اینكه 2 روز بعد یعني چهارشنبه هفته گذشته 
اتفاق تلخي رخ داد. آن روز به پليس و آتش نشاني خبر رسيد كه جسد پسربچه اي در 
كانالي كه آب را به زمين هاي كشاورزي منتقل مي كرد پيدا شده است. مأموران راهي 
آنجا شدند و پس از بيرون كشيدن جسد پســربچه معلوم شد كه او یكي از 4پسربچه 
گم شده اســت. در این شرایط تيم هاي غواصي آتش نشــاني به محل اعزام شدند و با 
جست وجو در كانال آب جسد 2پســربچه گمشــده دیگر را هم پيدا كردند اما هنوز 

تالش ها براي پيدا كردن چهارمين پسربچه به نتيجه اي نرسيده است. 

بازيمرگبارياآدمربايي؟
 به دنبال اين حادثه خبرهاي مختلفي درباره علت اين حادثه در شبكه هاي اجتماعي منتشر 
شد. برخي مدعي بودند كه پسربچه ها براي آب تني به كانال كشاورزي رفته و در آنجا غرق 
شده اند و برخي نيز مي گفتند كه قربانيان كودكان كار بوده اند كه دچار اين حادثه شده اند. 
اما پدر اميرمحمد غالمي)يكي از كودكان قرباني( در گفت وگو با همشهري مي گويد: بچه هاي 
ما كودك كار نبودند. آنها مدرسه مي رفتند و درس مي خواندند و همگي از بچگي با هم بزرگ 
شده و عالوه بر فاميل، دوســت و همبازي بودند. او ادامه مي  دهد: هنوز معلوم نيست كه چه 
باليي برسر بچه هاي 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 بچه ها 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 توانسته اند تا كانال كشاورزي 
بروند؟ آنها حتي پول كرايه تاكسي هم نداشتند كه به آنجا بروند. براي همين مطمئن هستم 

كه ربوده شده اند.
او مي گويد: جسد پسرم و 2جسد پيدا شده ديگر كالبدشكافي شده اند كه مشخص شود علت 
مرگ آنها چه بوده است. از طرفي خودم هم قصد دارم اين ماجرا را پيگيري كنم و از مسئوالن 
مي خواهم به ما كمك كنند كه راز غرق شدن بچه هايمان فاش و مشخص شود كه آنها قرباني چه 
سرنوشتي شده اند. براساس اين گزارش، روز گذشته و پس از تحويل اجساد به خانواده هايشان، 
مراسم خاكسپاري آنها برگزار شد و جســت وجوها براي يافتن سرنوشت چهارمين پسربچه 

ادامه دارد.

دختري كه از 22سال قبل مادرش را گم كرده بود با كمك پليس توانست او را پيدا كند. 
به گزارش همشهري، یازدهم شهریورماه امسال دختري 24ساله با مراجعه به دادسراي 
جنایي 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 مي كردم. در همه این سال ها هيچ 

نشاني از مادرم نداشتم و هيچ وقت 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 این سرنخ ها، محل زندگي مادر وي را در غرب تهران شناسایي و 
او را به پليس آگاهي دعوت كنند. به این ترتيب چند روز قبل این مادر و دختر پس از 
22سال دوري همدیگر را پيدا كردند و در آغوش كشيدند. به گفته سرهنگ مرتضي 
نثاري، معاون مبارزه با جرایم جنایي پليس آگاهي تهران ، این مادر و دختر با اقدامات 

ویژه ماموران اداره چهارم موفق به مالقات هم پس از سال ها دوري شدند.

پايان جدايي مادر و دختر پس از 22سال

كارگردانسينما
سناريويجنايتنوشت
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 دیروز روز ملي سينما بود، روزي كه باید سينماها با انبوه تماشاگراني كه
 مهمان بودند به بليت نيم بها ُقُرق مي شد، اما چنين نشد

سينما جان،  سالم

مسعودمير
روزنامه نگار

ســال 9۷ و در زمان مدیریت شــهرام 
كرمــي در مركــز هنرهاي نمایشــي، 
پيمان شریعتي از تئاترشهر خداحافظي 
كرد و سعيد اســدي مدیر این مجموعه 
شد. حاال تنها با گذشــت 2 سال و تغيير 
مدیریت مركز هنرهاي نمایشي، سعيد 
اسدي از این مجموعه خداحافظي كرد و 
جایش ابراهيم گله دارزاده سرپرست این 
مجموعه شد. تغيير مدیریت در كمترین 
فاصله هاي زماني كه حاال به یك سنت در 
مدیریت كشور ما تبدیل شده و هيچ وقت 

هم دليلش مشخص نبوده و نمي شود.
این مدل مدیریتي تا اندازه اي در تئاتر ما 
ریشه دوانده كه به شكل ناخودآگاه وقتي 
مدیري در ســطح كالن تغيير مي كند 
دیگر مدیران منتظر جابه جایي یا رفتن 
خود هستند و گاهي نيز خودشان ترجيح 
مي دهند از مجموعه خارج شوند. ریشه 
این رسم كه براي همه عادي شده است 
هيچ گاه مشخص نشد، اما آنچه مشخص 
است این بركناري ها و تغييرات نتيجه اش 
بهبود اوضاع و احوال نيست و بيشتر ریشه 
در سليقه هاي شــخصي و نبودن حرف 
مشــترك و یا مشكالت شــخصي دارد. 
قادر آشــنا كه تجربه پيشــين مدیریت 
مركز هنرهاي نمایشــي را در سال هاي 
گذشته داشته، در گفت وگویي دليل این 
تغيير را اصرار سعيد اسدي عنوان كرده 
است. اینكه اســدي فردي پژوهشگر و 
مدرس اســت و كارهاي اجرایي، او را از 
كار اصلي اش دور كرده، اما این ســؤال 
پيش مي آیــد: این تغييرات چــه اندازه 
وضعيت تئاترشهر را سامان مي بخشد؟ 
مجموعه اش كه در گذشته نه چندان دور 

قلب تپنده تئاتر كشــور بود و حاال دایره 
فعاليتش آنقدر محدود شــده كه كسي 
نمي تواند حتي آینــده آن را پيش بيني 
كند. آنقدر عمر مدیریتي در این مجموعه 
كوتاه شــده كه هر مدیر با آمدنش چند 
صباحي را مي  گذراند تا با امور و پرسنل و 
شيوه اجرایي اش آشنا شود و چند ماه نيز 
مدیریت كند. همين عمر كوتاه مدیریتي 
باعث شــده كه تئاترشهر هيچ گاه برنامه 
مدون و بلندمدت نداشته باشد. این تنها 
براي تئاترشهر صدق نمي كند و كل تئاتر 
كشور را تحت الشعاع خود قرار داده است 
و در این ميان وضعيت كلي تئاتر كشور را 
در هاله اي از ابهام قرار داده اســت. تغيير 
مدیریــت تئاترشــهر در ایــن روزهاي 
بي رمقي تئاتــر مي تواند چــه معنایي 
داشته باشــد؟ تغييري كه نهایت 9 ماه 
دیگر ادامه یابد و با تغيير دولت این دایره 
تحوالت بزرگ تر خواهد شد و باز هم قصه 
جابه جایي ها و رفتن ها تكرار مي شود. اما 
حال تئاتر كشور همان حال خراب امروز 
خواهد بود. نه بودجه اي افزایش مي یابد و 

نه حامي خواهد داشت و....
ابراهيم گله دارزاده براي تئاتري ها اســم 
شناخته شده اي است. فردي كه در بدنه 
تئاتر بوده، اما با آمدنش به تئاترشهر قدرت 
بيشتري براي بهبود حال تئاترشهر خواهد 
داشــت؟ آیا با آمدن هر مدیر جدید قرار 
است مشــكالت اجرایي، مالي و ساختار 
بهتر یا برطرف شود؟ اي كاش مدیران به 
جاي فكر كردن به ایــن تغييرات در این 
روزهاي سخت و غيرقابل پيش بيني كمي 
به فكر بهبود زیرســاخت ها باشند، تنها 
چيزي كه در این تغيير و تحوالت مورد 
نظر نيست، بهبود وضعيت تئاتر در سطح 
كالن است. تئاتري كه این روزها در كنج 

عزلت است وكسي به دادش نمي رسد.

آنپنجشنبه،اينجمعه
پنج شــنبه 10بهمن1392 است. طرح سينما سالم از 
نخستين سانس نمایش سينماها با هجوم عالقه مندان 
رو به رو شده اســت. موج جمعيت پشــت در سينماها 
آنقدر زیاد اســت كه ســانس فوق العاده و تالش براي 
نظم بخشــيدن به صف ها بي نتيجه مانده است. خيلي 
از خانواده هایي كه ســال ها به ســينما نيامده بودند یا 
الاقل دسته جمعي در ســينما فيلم تماشا نكرده بودند 
به ســينما ســالمي دوباره دادند. قرار بود این طرح در 

روز ملي سينما ســال 1393 هم دوباره تكرار شود اما 
خرابي هایي كه موج استقبال به بار آورده بود مسئوالن 
را برآن داشــت كه بي خيال اجراي مجدد طرح شوند. 
دیروز روز ملي سينما بود. روزي كه باید سينماها با انبوه 
تماشاگراني كه مهمان بودند به بليت نيم بها قرق مي شد 
و جشن خانه سينما هم از راه مي رسيد و عيش این روز 
ملي تكميل مي شــد، 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 

سينما را ندارد.

سربهمهربرايروزهايخوب
یكي از فيلم هایي كه در آن زمستان شلوغ سينماها و در 
طرح سينما سالم خيلي تماشــاگر داشت فيلم »سربه 
مهر« ساخته هادي مقدم دوست بود. فيلمي با بازي ليال 
حاتمي كه تماشاگران قهركرده با سينما را به سالن ها 
كشاند. حاال انگار باید براي نجات این سينما دعا كرد،  
سر به مهر گذاشــت و اميدوار بود تا سينما دوباره جان 

بگيرد. راستش اگر بليت ســينما رایگان هم شود بعيد 
است موج جمعيتي شــكل بگيرد و صفي تشكيل شود 
براي تماشاي فيلم در ســينماها. روزهاي عجيبي در 
تاریخ سينماي ایران در حال گذار اســت. باید دوباره 
به سينما ســالم كنيم. باید با این بيماري كنار بيایيم و 
زیستن در زمانه اش را بياموزیم. حاال كم كم براي زندگي 
عادي در كنار كرونا هوشــمند تر و مجهزتر شده ایم. با 
ماسك و رعایت فاصله باید دوباره به سينما سالم كنيم. 

سينما جان سالم...

هشتادماهگذشتهاست.هشتادماهازآنزمستانعجيبيكهقرارشد
براساسيكطرحجالبتمامسينماهايكشوريكروزرايگانبراي
مردمفيلمنشانبدهند.اسمطرح»سينماسالم«بودوطبقجزئياتش
روز10بهمنماه1392بليتسينماهادرسراسركشــوررايگانبود.فقطكافياستبهعكسهايآن
روزهانگاهيبيندازيدتامتوجهشويدحاالچقدرزندگيعوضشدهاست.هشتادماهبعدازآنروزو
درحاليكهروزمليسينماديروزدرتقويمهاخطخورد،سينمابدلشدبههنريكهصنعتشرسماگم
شدهاست.سينمامشترينداردوحرفازكيفيتفيلمومرغوبيتسالنهاهماصالدرمياننيست.
حرفامروزكساديسينماهاحرفويروساستوقهريكهحاالبهعادتبدلشدهميانتماشاگران.

اينحالوروزديروزســينماهايپايتختاست،آنقدر
خلوتوبيمشــتريكهفقطنظافتچــيوكنترلچيو
بليتفروشروزمليســينمارادرسينماجشنكهنهبه

عزاايستادهاند.

نيازبهتوضيحنيست.موججمعيتيكهآنسالهااسم
كوويد19رانشنيدهبودندبرايتماشايرايگانفيلمدر
سينماهامنتظرند.هركســيميخواهديكصندليرا
فتحكندتادرتاريكخانهروياهاوهنرهاغرقشودولذت

سينمارابچشد.

تغييريكهحالتئاترراخوبنميكند
فهيمهپناهآذر

روزنامه نگار

سينمااستقالل21شهريور1399
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كيوسك

مذاكرات صلح افغانستان با تأخير 6ماهه 
از امروز در پایتخت قطر آغاز مي شود تا آسيا

شــاید گروه هاي افغان بتوانند به 2دهه 
جنگ و خونریزي در این كشور پایان دهند و تاریخ ساز 

شوند.
هيأت 21نفــره دولت افغانســتان دیــروز از كابل به 
دوحه پرواز كرد تا امروز در نشست افتتاحيه مذاكرات 
بين االفغاني براي صلح در افغانســتان شــركت كند. 
عبداهلل عبداهلل، رئيس شوراي عالي مصالحه و شماري از 
مقام هاي دولتي ازجمله محمد حنيف اتمر، سرپرست 
وزارت خارجه افغانســتان، سيدســعادت نادر، وزیر 
دولت در امور صلح و عبدالســام رحيمــي، نماینده 
ویژه رئيس جمهور در صلح نيــز این هيأت را همراهي 

مي كنند.
از آمریكا، مایك پمپئو، وزیر خارجه این كشور نيز خود 
را به دوحه رسانده  است تا در مراسم حضور داشته باشد. 
او 6 ماه قبل در مراســم امضــاي توافقنامه صلح ميان 
آمریكا و طالبان نيز حضور پيدا كرد. هرچه باشد، موضوع 
پایان جنگ در افغانستان و توافقنامه صلح ميان افغان ها 
كه بهاي گزافي براي آن پرداخت شــده قرار است طي 
روزهاي باقي مانده تا انتخابات ریاست جمهوري آمریكا 
به تنها برگ برنده سياست خارجي دونالد ترامپ تبدیل 

شود تا در مقابل رقيب حرفي براي گفتن داشته باشد.
تكميل روند آزادي حــدود 5هزار زندانــي طالبان از 
زندان هاي 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 این گروه مبادله شــدند. 
مبادله زندانيان جزو توافق هاي شكل گرفته در مذاكرات 
صلح ميان آمریكا و طالبان بــود؛ مذاكراتي كه دولت 
افغانستان غایب بزرگ آن نام گرفت. آمریكا نيز متعهد 
شد تعداد نيروهایش را در افغانستان طبق یك جدول 
زمانبندي كاهش دهد. در مقابل، طالبان متعهد شــد 
كه مانع فعاليت گروه هاي تروریستي در مناطق تحت 

كنترلش شود.
مذاكرات ميــان آمریكا و طالبان بــراي پایان دادن به 
حدود 19سال رویارویي مرگبار پيچيدگي هاي بسيار 
داشت و به همين دليل حدود 18 ماه به طول انجاميد. 
مذاكرات پيش رو احتماال از مذاكرات آمریكا و طالبان نيز 
پيچيده تر خواهد بود. چگونگي تقسيم قدرت در كابل، 
دامنه آزادي هاي مدني، نقش زنان در جامعه و جایگاه 
اقليت ها در حكومت آینده افغانســتان جزو مهم ترین 
مسائلي است كه توافق بر سر آنها كار دشواري خواهد 

بود. مایك پمپئو اما اصرار دارد كه گروه هاي افغان هرچه 
زودتر بر سر محورهاي مورد اختاف توافق كنند تا یك 
آتش بس فراگير در افغانستان اجرا شود. تنها در چنين 
وضعيتي اســت كه دونالد ترامپ مي تواند پایان جنگ 
در افغانستان را اعام كند و آن را به عنوان دستاوردي 
مهم، بــه راي دهندگان آمریكایي بفروشــد. ترامپ از 
االن خود را براي آن لحظه تاریخي آماده كرده است. به 
همين دليل بود كه دیروز در كاخ سفيد به خبرنگاران 
گفت: »مذاكرات افغانســتان نتيجه تاش هاي جدي 
دیپلماتيك دولت من بوده است.« جنگي را كه دیگران 
آغاز كردند او ســعي دارد به پایان برســاند تا یكي از 

مهم ترین وعده هاي انتخاباتي اش را عملي كرده باشد.

آهنگ خروج آمريكا از افغانستان
پایان جنگ در افغانستان به معناي بازگشت سربازان 
آمریكایي به خانه اســت. این همان چيزي اســت كه 
ترامپ از 4سال قبل وعده داده بود. طبق توافق ميان 
آمریكا و طالبان، 12هزار نيروي آمریكایي مستقر در 
افغانستان طي 14 ماه خاك این كشور را ترك مي كنند. 
تا به اینجا همه  چيز طبق توافــق و برنامه پيش رفته و 
شمار نيروها به 8هزار و 600نفر رسيده است. قرار است 
طي روزهاي آینده دونالد ترامپ خروج گروه دیگري 
از نيروها را هم اعام كند تا تعداد ســربازان آمریكایي 
مستقر در افغانســتان تا پيش از انتخابات به 4هزار و 
500نفر برســد. خروج كامل نيروهــاي آمریكایي از 
افغانستان، یعني آنچه در توافق آمده، مخالفان بسياري 
دارد. برخي معتقدند گروه طالبان قابل اعتماد نيست 
و آمریكا نباید همه نيروهایش 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.به خصوص در شرایطي كه طالبان 
در حدود 60درصد از خاك افغانســتان فعال اســت. 
طبق گزارش منابع نظامــي آمریكا، كنترل 20درصد 
از خاك افغانســتان به طور كامل در دســت طالبان 
است و در 40درصد دیگر، درگيري ها ميان نيروهاي 
دولتي و نيروهاي طالبان ادامــه دارد. برخي مناطق 
طي ســال هاي اخير بارها بين طالبان و دولت دست 
به دست شده اند. این وضعيت در كنار پذیرش آمریكا 
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 گفت وگو با همشهري تأكيد كرد 
كه طالبان به عنوان »طرف عمده و طرف پيروز جنگ« 

در مذاكرات حاضر خواهد شد. او گفت: »ما یك طرف 
عمده مذاكرات هستيم. به هر حال ما 20سال مبارزه 
كرده ایم و پيروز جنگيم؛ براي آزادي افغانستان مبارزه 
كرده ایم. آمریكایي ها این را قبول كرده اند و همپاي ما 
توافقنامه امضا كرده اند. هدف عمده ما ایجاد یك نظام 
اسامي در افغانستان است و با این نگاه سر ميز مذاكرات 

حاضر خواهيم شد.«

مذاكره كنندگان به دنبال نتيجه
تيم مذاكره كننده كابــل تركيبي از مقام هاي دولتي و 
چهره هاي سياسي اپوزیسيون است و وظيفه نظارت بر 
عملكرد آنها را عبداهلل عبداهلل به عهده دارد. در این تيم 
21نفره، 5زن نيز حضــور دارند. فوزیه كوفي، نماینده 
سابق مجلس افغانستان كه اخيرا از یك عمليات ترور 
جان سالم به در برده نيز در ميان این زنان است. محمد 
معصوم استانكزي ریاست هيأت مذاكره كننده را به عهده 
دارد. او پسرخاله شير محمد عباس استانكزي است كه 
سال ها ریاست هيأت مذاكره كنندگان طالبان را به عهده 
داشــته و اكنون نيز جزو حاضران در مذاكرات دوحه 
است. محمد معصوم استانكزي از چهره هاي نزدیك به 
اشرف غني به حساب مي آید و رئيس سازمان اطاعات 
افغانستان بوده است. تركيب تيم مذاكره كننده كابل نيز 
با تأخير بسيار تعيين شد. تاش عبداهلل آن بوده است 
كه همه جریان هاي سياسي افغانستان در جمع 21نفر 
تعيين شده، نماینده اي داشته باشند. توافق گروه هاي 
داخلي افغانستان بر ســر تركيب هيأت مذاكره كننده 
خود اتفاق مهمي بوده است و نشان مي دهد آنها نيز از 
جنگ و خونریزي در این كشور خسته شده و به دنبال 

پایان دادن به درگيري ها هستند.
در سمت دیگر، بخش اصلي تيم مذاكره كننده طالبان 
را همان افرادي تشــكيل مي دهند كــه در مذاكره با 
آمریكا حضــور داشــته اند. در اتفاقي مهــم، طالبان 
مولوي عبدالحكيم حقاني را به عنــوان رئيس هيأت 
مذاكره كننده تعيين كرده است. بسياري از نيروهاي 
طالبان به طور مستقيم یا با واسطه از شاگردان مولوي 
عبدالحكيم بوده اند. او در گذشته قاضي القضات طالبان 
و از نزدیــكان ما اختر محمد منصور، رهبر پيشــين 
این گروه بوده اســت. پس از مرگ مــا اختر، مولوي 
عبدالحكيم یكي از گزینه هــاي اصلي رهبري طالبان 
بود. حضور عبدالحكيم و در كنارش حضور ما عبدالغني 
برادر، رئيس دفتر سياسي طالبان، در مذاكرات نشان 
مي دهد كه طالبان وزن زیادي براي گفت وگوها قائل 
است. با توجه به در دسترس نبودن ما هيبت اهلل، رهبر 
طالبان، این 2 در كنار هم قدرت تصميم گيري خواهند 
داشت و به همين دليل به نظر مي رسد گفت وگوها به 

نتيجه منجر شود.

محمدامين خرمي
خبرنگار

جنگ افغانستان
 جنگ 2تريليون دالري

گفت وگوهاي صلح افغانســتان با سالروز وقوع 
حمله تروريستي 11سپتامبر 2001همزمان شده 
است؛ همان واقعه اي 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 كوه هاي 
صعب العبور افغانستان گريختند و اندكي بعد با 
سازماندهي دوباره وارد معادالت اين كشور شدند. 
آمريكايي ها 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 شده  است.
دولت هاي 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 آمريكايي ها گذاشت. در اين ميان، بيش از 
38هزار نفر از مردم افغانستان نيز قرباني شدند.

جورج بوش هدف از آغاز جنگ افغانســتان را 
مهار گروه هاي تروريستي مستقر در اين كشور 
اعالم كرده بود. 19ســال بعد اما نه تنها طالبان 
قدرتمندتر شده، بلكه گروه داعش نيز براي خود 
در خاك افغانســتان جاي پاي تازه اي 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.

19سال پس از آغاز جنگ افغانستان، اين كشور 
تامين كننده 80درصد از موادمخدر جهان است. 
طبق گزارش نهاد بازرســي ويژه آمريكا براي 
بازسازي افغانستان، ميزان زمين هاي زيركشت 
خشخاش در افغانستان از 84هزار هكتار در سال 
2002به 328هزار هكتار در سال گذشته ميالدي 
رسيده است؛ به عبارت ديگر 4برابر شده است. 
اين در حالي است كه آمريكا طي اين سال ها 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، هزينه هاي جنگ افغانســتان همچنان با 
دولت هــاي آمريكا خواهد  بــود. دولت آمريكا 
به دليل استقراض براي تامين هزينه هاي جنگ 
در افغانستان تا سال 2023بايد 600ميليارد دالر 
بابت سود وام هاي اخذ شده 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 نه تنها طوالني ترين جنگ تاريخ 
آمريكا، كه پرهزينه ترين جنگ تاريخ اين كشور 

نيز بوده است.

باز هم پاي هكرها در ميان است
به ادعاي شركت مایكروســافت، هكرهاي مرتبط با روسيه، چين و ایران 
طي ماه هاي گذشته حمات هدفمندي را براي جاسوسي از شخصيت ها 
و احزاب سياسي آمریكا انجام داده اند. در بيانيه این شركت كه روز گذشته 
منتشــر شــد آمده: تاش گروه هاي خارجي براي مداخله در انتخابات 
ریاست جمهوري آمریكا به شكل روشــني افزایش یافته است؛ مجموعه 
هكرهاي روســي كه در ســال2016 كمپين حزب دمكــرات را هدف 
قرار دادند بــار دیگر حمات خود را عليه كمپين هــردو نامزد انتخابات 
ریاست جمهوري از ســر گرفته اند. براســاس این بيانيه، گروه هكرهاي 
روسي مشهور به »استرونتيوم« به تنهایي بيش از 200حمله سایبري به 

سازمان ها و احزاب سياسي آمریكا داشته  است.
جالب آنكه به ادعاي مایكروسافت، الگوي سياسي حمات هكرهاي روسي، 
چيني و ایراني با یكدیگر متفاوت بوده است؛ به گونه اي كه هكرهاي چيني 
به كمپين بایدن، هكرهاي ایراني به كمپين ترامپ و هكرهاي روسي به 
كمپين هردو نامزد انتخابات ریاســت جمهوري آمریكا حمله كرده اند. 
مجموعه هكرهاي چيني در این گزارش با عنوان »زركونيوم« و مجموعه 
هكرهاي ایراني نيز با نام »فوســفور« معرفي شده اند. همچنين براساس 
اطاعات منتشر شده از سوي مایكروسافت، این حمات سایبري صرفا 
محدود به كمپين هاي سياسي بوده و تا كنون، سامانه انتخابات آمریكا را 

مورد هدف قرار نداده است.
تام بيرت، مسئول امنيت كاربران در شركت مایكروسافت، روز گذشته پس 
از انتشار این گزارش در نشستي خبري گفت: اطاعات جمع آوري شده 
نشــان مي دهد روش هاي هكرها كاما با حمات سال2016 همخواني 
دارد؛ به گونه اي كه نه تنها شخصيت هاي بارز، بلكه حتي مشاوران و به طور 
كلي تمام افراد مرتبط با كمپين هاي سياسي در معرض حمله سایبري و 
افشاي اطاعات شخصي خود قرار دارند. او تأكيد كرد: وقوع این حمات 
بار دیگر ضرورت وجود برنامه هاي رایگان یا بسيار ارزان براي حفاظت از 
اطاعات شخصي افراد مرتبط با فعاليت هاي سياسي در آمریكا را نشان داد.

تمام اینها در حالي است كه یك عضو ســابق اداره امنيت داخلي آمریكا، 
روز چهارشنبه هفته گذشته در شكایتي رسمي اعام كرد از سوي مقامات 
عالي رتبه دولت براي »كم اهميت نشان دادن حمات سایبري روسيه« 
تحت فشار بوده است. برایان مورفي در مصاحبه با رویترز درباره شكایت 
خود گفت: كاخ سفيد اصرار داشت گزارشــي مبني بر تهدید هكرهاي 
روسي تهيه نشده و در عوض، بر خطر هكرهاي چيني و ایراني تأكيد شود، 
درحالي كه روشن بود تهدید اصلي عليه امنيت سایبري آمریكا از سوي 

روس هاست و نه دیگران.
پيش از این در سال2016، مجموعه هكرهاي روسي با حمات سازماندهي 
شده به كمپين انتخاباتي هياري كلينتون، به طور جدي بر رقابت هاي 
سياسي در آمریكا تأثير گذاشته و راه را براي پيروزي ترامپ هموار كردند. 
براســاس نتایج تحقيقات رابرت مولر، بازپرس ویژه دادگستري آمریكا، 
محتواي ایميل هاي افشا شده كمپين كلينتون توسط هكرهاي روسي، 

دست كم به اطاع 126ميليون راي دهنده آمریكایي رسيده بود.

نگراني درباره اعالم پيروزي، قبل از شمارش آرا
شــركت تویيتر روز گذشــته از تصميم خود براي حــذف و یا محدود 
كردن تویيت هایی خبر داد كه پيش از شــمارش كامــل آراي انتخابات 
ریاست جمهوري آمریكا، محتوایي مبني بر پيروزي یكي از نامزدها منتشر 
كنند. به گفته تویيتر، این تصميم بخشي از برنامه جامع این شركت براي 
مقابله با انتشار اطاعات غلط و جعلي در فضاي شبكه هاي اجتماعي است. 
پيش از این مارك زاكربرگ، صاحب شركت فيسبوك نيز در مورد وقوع 
تنش و درگيري هاي مدني در سطح آمریكا تا پيش از اعام نتایج نهایي 

انتخابات اعام نگراني كرده بود.
بخش عمده این نگراني ها مربوط به ســازوكار راي گيري پســتي است؛ 
سازوكاري كه در كنار راي گيري عادي، به دليل شيوع ویروس كرونا طراحي 
شده و فرایند شمارش آرا را با تأخير قابل توجهي روبه رو خواهد كرد. در 
این چارچوب، ممكن است ســتاد یكي از نامزدها صرفا با ارجاع به نتایج 
صندوق هاي عادي و غيرپستي كه زودتر شمارش مي شوند، اعام پيروزي 
كند. پيش از این نانسي پلوسي، رئيس مجلس نمایندگان آمریكا با ابراز 
نگراني درباره وضعيت پست این كشور گفته بود: ریاست جدید سازمان 
پست كه به روشني از حاميان ترامپ است فرایند عملكرد پست را با اخال 

مواجه كرده و دمكراسي آمریكا را تهدید مي كند.

پناهجويان كمپ »موريا« آواره شدند
درپي وقوع آتش سوزي مهيب در كمپ پناهجویان در جزیره لسبوس 

یونان، حدود 12هزار نفر از ساكنان این كمپ آواره خيابان ها شده اند.  آنها اروپا
دیروز در یك تجمع اعتراضي خواستند كه اجازه پيدا كنند جزیره لسبوس 
را ترك كنند و به آلمان بروند. پليس ضد شورش یونان مانع حركت تظاهركنندگان شده 

و جاده هاي منتهي به كمپ موریا را محاصره كرده است. رویارویي پليس و پناهجویان 
به زد و خورد ميان آنها منجر شده است و نيروهاي پليس براي متفرق كردن پناهجویان 
از گاز اشك آور استفاده كرده اند. همزمان با تظاهرات در لسبوس، حدود 3 هزار نفر از 
فعاالن حقوق بشر نيز در آلمان راهپيمایي كرده و خواستار پذیرش این پناهجویان از 
سوي این كشور و دیگر كشورهاي اروپایي شــده اند. كمپ موریا بزرگ ترین اردوگاه 
پناهجویان در یونان است كه 3شــب قبل در آتش سوخت. 70درصد پناهجویان این 

كمپ افغان هستند. صدها ایراني نيز در این كمپ زندگي مي كردند.

انتخابات آمريكا

  هفته نامه تايم در آســتانه افزايش شمار 
قربانيان ويروس كرونا در آمريكا به 200هزار نفر، 
اين عدد را روي جلد خود آورده و تيتر گزارش 
مربوط به آن را »يك شكســت آمريكايي« 
انتخاب كرده اســت. طرح جلد از تاريخ  هاي 
روزانه و تعداد مرگ و مير در هر روز طي 7 ماه 
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 موفق ترين 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. به نوشته 
تايم، مرگ 200هزار نفر در آمريكا 3برابر تعداد 
سربازان آمريكايي است كه در جنگ ويتنام 

كشته شدند.

  روزنامه اطالعات روز چاپ كابل به انعكاس 
سخنان عبداهلل عبداهلل، رئيس شوراي عالي 
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: درحالي كه اشرف غني 
بارها تأكيد كرده كه قانون اساسي اين كشور 
خط قرمز مذاكرات است، عبداهلل اخيراً تصريح 
كرده كه اگر نياز باشــد قانون اساسي نيز در 
نتيجه مذاكرات بين االفغاني تعديل مي شود. 
اين روزنامه حتــي از احتمال دور زدن غني 
در مذاكرات از سوي عبداهلل و حامد كرزي، 
رئيس جمهور پيشين افغانســتان و توافق 

جداگانه با طالبان سخن گفته است.

  مجله تايم ]آمريكا[

200.000قرباني كرونا در آمريكا

روزنامه اطالعات روز ]افغانستان[

صفحه دشمني با طالبان را ببنديد

نمايندگان دولت و احزاب سياسي افغانستان 
از امروز در پايتخت قطر با نمايندگان طالبان 

براي اولين بار بر سر ميز مذاكره مي نشينند اولين مذاكره

مناطق درگيري
مناطق تحت كنترل طالبان

مناطق تحت كنترل طالبان در افغانستان
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كمي بيشتر یا كمتر از یك سال پيش رفتم 
صندوق اعتباري هنر. رفتم براي وام گرفتن. 
یك نفر از آنهایي كه آنجــا كار مي كند و از 

قضا خوش رو، خوش برخورد و شریف 
هم هست و ِسمت درست ودرماني 
هم دارد، پارتي ام شد. كارم را راه 
انداخت. یعني با پارتي و آشــنا 
رفتم صندوقي كه بــراي رفاه 

روزنامه نگاران، هنرمندان، نویسندگان و درماندگاني از این دست 
راه اندازي شده است. نامه تقاضاي وام را فرستادم خانه كتاب. چون 
آنجا هم آشناهاي زیادي داشتم و دارم، في الفور با تقاضایم موافقت 
كردند. براي اینكه دریافت وام دوقبضه شود، نامه اي هم از خانه 
كتاب گرفتم كه اطالعات شناسنامه اي و فيپاي كتاب هایي كه 

نوشته ام و طي ساليان منتشر شده، پيوست تقاضانامه وام شود.
انصافا هوایم را داشتند. همه اینها را كه گفتم، ظرف یكي،  دو روز 
به  سرانجام رسيد. نامه ها را به دبيرخانه صندوق دادم. پا پي شدم 
كه باید از كدام مسئول پيگيري كنم كه بدانم چه وقت وام دستم را 
مي گيرد. یكي از كارمندهاي طبقه دوم یا شاید هم سوم را معرفي 
كردند. شــرح ماوقع مختصري دادم. گفت به محض آماده شدن 
وام مطلعم مي كنند. گفت فقط شناسنامه و كارت ملي و كپي ها 
دم دستم باشد كه وقتي زمان موعود فرارسيد، بي معطلي بروم 
بانك و وام را جرینگي بگيرم. چندبار دست روي سينه گذاشتم. 
نيم تعظيمي كردم. تشكر كردم. قربان صدقه رفتم و آمدم بيرون. 
هميشه باید نيمه پر ليوان را دید. دمشان هم گرم. بد است به فكر 
نویسنده و هنرمند و روزنامه نگار و درماندگان و درراه ماندگان از 
این قماش اند؟ باور كنيد دست مریزاد دارند. لطف دارند. محبت 

دارند. شرافت دارند و...
پریروز، سر صبح موبایلم زنگ زد. خانمي گفت كه وامم آماده است 
و باید بروم به فالن مؤسسه مالي. اسم مؤسسه را تابه حال نشنيده 
بودم. چون حدود یك سال از تقاضا گذشته بود، پرسيدم كدام وام؟

- مگر چند تا وام تقاضا دادید؟
- دادم. زیاد دادم. شما از كجا زنگ مي زنيد؟

- صندوق هنر دیگه.
گفتم: »آها... مرسي  كه آن وقت گفتيد كارت ملي و شناسنامه ام 

دم دست باشد. بله بله. كجا باید بروم؟«
- هر شعبه اي رفتيد كارت ملي ببرید، اسمتون تو ليست هست.

- تو ليست هست؟
- بله هست.

- چقدر هست؟
- چي چقدر هست؟

- وام را مي گم.
- چهار تومن.
- چند تومن؟
- چهار تومن.

- چهار ميليون!
- بله دیگه.

- ضامن هم مي خواد؟
- بله كه مي خواد. با ضامن زود برو تا تمام نشده.

- چهار تومن به چه كارم مي آد؟
- همين تصویب شده.

- تصویب شده؟!
- بله. شده.

گفتم نمي خوام. گفتم چهار ميليــون تومان؟ بعد هم بگردم پي 
ضامن. نه نمي خوام.

تون تاب یا زغال فروش بودم، بهتر از نویســندگي بود. باور كنيد 
بهتر بود!

این همان اصلي  است كه همه  چيز را به حركت درمي آورد و در 
كيميا به آن »روح جهان« مي گویند. وقتي كه انسان با تمام 
وجود چيزي را آرزو مي كند، به »روح جهان« نزدیك تر است و 
»روح جهان« نيرویي همواره مثبت است. سپس افزود: روح در 
انحصار آدميان نيست و هرآنچه روي زمين یافت مي شود روح 
دارد، خواه سنگ باشد، خواه گياه، خواه حيوان یا حتي اندیشه. 
هر چه در سطح زمين است به طور مداوم در حال تغيير است، 
چون زمين هم زنده است و هم روح دارد و ما به ندرت مي دانيم 
كه زمين در جهت منافع ما كار مي كند. شما باید بفهميد كه 
در مغازه بلورفروشي، حتي گلدان ها هم در جهت موفقيت شما 

حركت مي كردند.
كيمياگر، اثر پائولو كوئيلو

بعد از همه گيري كرونا، مناسبات  اجتماعي هم تا اندازه اي تغيير 1
كرده و سبب شده روابط چهره به چهره 

كم شود. مردم بيشــتر از طریق 
واتســاپ و پيام رســان هاي 
مختلف در ارتباطنــد. البته 
هنوز تعامــالت اجتماعي 
برقرار اســت. نكته اي كه 
اخيرا به آن پي برده ام این 

اســت كه جاي جاي ایران را كه نگاه مي كنيــم مردم اكثرا از 
ماسك اســتفاده مي كنند كه به عنوان یك فرهنگ همگاني، 
ارتقاي فرهنگي مي تواند تلقي شــود. در واقع رعایت مسائل 
بهداشتي در اقصي نقاط كشور دیده مي شود. خوب است كه در 
تمام كشور عموم مردم متوجه شده اند باید بهداشت را رعایت 
كنند و این مي تواند شروع خوبي براي كشورمان ایران باشد، 

چون یكي از شاخصه هاي توسعه، مسائل بهداشتي است.
مثالي است كه مي گوید پيشگيري بهتر از درمان است،  یعني اگر ما بتوانيم در آحاد جامعه از بچه هاي كوچك 2
تا بزرگ تر ها این مسئله را جا بيندازیم كه رعایت بهداشت فردي 
خيلي مهم اســت، ميزان زیادي از بيماري ها كاسته مي شود. 
معتقدم كرونا به رغم دشواري هاي بسيار، پيامدهاي مثبتي هم 

از نظر فرهنگي و اجتماعي براي جامعه داشته است.
در هر جامعه اي شرایط و شــخصيت هاي گوناگوني  وجود دارد كه این افراد از نظر سني با هم تفاوت دارند. 3
ما وقتي جوان بودیم با كوچكترین تأخيردر هر كاري   نگران 
مي شدیم. خب این نگراني براي بچه ها و جوان تر ها مسئله اي 
بزرگ است. پيشكسوتان باید با نصيحت و برنامه یا ارتباط با 
جوان ترها ميزان نگراني آنها را كم كنند. چون یك برهه سني 
است كه جوانان نسبت به زندگي آینده شان نگران هستند. حاال 
بحث كرونا و مسائل اقتصادي و تحریم ها از یك سو و از سوي 
دیگر تعطيلي دانشگاه ها و... اینها همه به نگراني بيشتر جوان ها 

دامن مي زند.
باید بيشتر به جوان تر ها بپردازیم؛ چه از طریق وسایل  ارتباط جمعي و چه از طریــق آموزش هاي مختلف. 4
همچنين سعي كنيم از اشاعه اخبار منفي جلوگيري كنيم. هر 
قدر اخبار مثبت تر باشد جامعه شاد تر خواهد شد. باید سعي 
كنيم اخبار مثبت را بيشتر در جامعه نشان دهيم. ما ایراني ها 
سعي مي كنيم به محض تلفن كردن به همدیگر 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. 
این در حالي است كه باید اخبار مثبت را پر رنگ كنيم. اگر ما در 
مسير مثبت حركت كنيم، هم جامعه، هم خانواده ها و جوان ها 

رشد خواهند كرد.

5 ســال اول زندگي كودكان دوره مهمي است كه پدر و مادر نوعي 
فشار ناخودآگاه را تحمل مي كنند. در این دوران والدین باید در كنار 
آموزش درست گوش كردن به كودكان، عالقه به مطالعه را هم در 
آنها پرورش دهند. كودكان در این ســن بسيار مشتاق و پرجنب و 
جوشند و گوش كردن براي آنها كار سختي است. آنها بيشتر دوست 
دارند حرف بزنند و دیگران به حرف هاي آنها گوش بدهند. والدین 
در این سن باید از راه هاي غيرمستقيم و بسيار سازنده این آموزش 
را به كودكان بدهند. یكي از راه هایــي كه به مهارت گوش كردن و 
تمركز كودكان روي مســائل اطراف كمك مي كند، خواندن كتاب 
براي كودكان است. كتاب هایي كه عالوه بر داشتن ویژگي سرگرمي، 

داراي پيام خاصي باشد.
اگر در این سن عالقه به خواندن را در كودك شكوفا كنيم، مطمئنا 
در آینده به مطالعه عالقه مند خواهد شــد. والدین در این سال ها 
باید حداقل روزي یــك كتاب براي كودكشــان بخوانند تا به طور 
غيرمســتقيم به آنها بياموزند كه در كنار تمــام كارهاي واجب و 
روزمره باید حتما براي كتاب خوانــدن وقت صرف كنند و كتاب را 
جزء الینفك زندگي خود بدانند. بــراي برانگيختن عالقه كودك 
به مطالعه، والدین مي تواننــد از خاطــرات دوران كودكي خود و 
عالقه شان به كتاب صحبت كنند و مدام از موفقيت هایشان كه در 
ارتباط با كتاب و مطالعه است بگویند تا كودك هم به كتاب خواندن 
عالقه مند شــود. در واقع باید  تأثير مطالعه در زندگــي بهتر را به 
فرزندمان یاد آوري كنيم. به كودكمان بياموزیم همانطور كه پيش 
از خوابيدن باید دندان هایش را مسواك بزند و این كار به سالمت و 
بهداشت دهان و دندان او كمك مي كند، كتاب خواندن هم پيش از 
خواب به پرورش قواي تفكر و تخيل او كمك مي كند. ذهن كودكان 
بسيار پویا و قوه تخيلشان بســيار باالست و یكي از راه هاي پرورش 
قوه تخيل كودك كتاب خواندن است، چراكه همان لحظه كه كتاب 
خوانده مي شود، كودك در ذهنش مشغول تجزیه و تحليل داستان 
اســت. وقتي براي كودكمان كتاب مي خوانيم، در حقيقت در كنار 
پرورش قواي تخيل و تفكر او به كــودك مهارت گوش دادن را هم 

آموخته ایم، چرا كه یك شنونده خوب مي تواند یك 
متفكر یا سخنور ماهر باشــد. به كودكمان 

بياموزیم كه در كنار كارهایي كه 
هر روز انجام مي دهد حتما 
باید جایي هم براي مطالعه 

باقي بگذارد.
نویسنده: اليزابت گاردینو، 

منبع: اگزامينر نيوز

خاطــرات جــان بولتون، 
مشــاور پيشــين امنيت 
ملــي دونالد ترامــپ، از 
زماني كه در كاخ ســفيد 
مشــغول بــه كار بــود، 
چندي پيش هنگامي كه 
به صورت كتابي منتشــر 
شد، به سرعت با استقبال 

مخاطبان داخلي و خارجي روبه رو شد. 
در این كتاب كه با عنوان »اتاقي كه در آن اتفاق 
افتاد خاطرات كاخ سفيد« مخاطب روایت 17 ماه 
خاطرات كاري بولتون در كاخ سفيد را مي خواند. 
خاطراتي كه به گفته منتقدان ترامپ، ســندي 
بر بي كفایتي رئيس جمهور آمریكا است. در این 
كتاب كــه در آن بيش از هر كشــوري به ایران 
اشاره شده اســت، مخاطب در جریان حواشي 
حضور ترامپ در پایــگاه نظاميــان آمریكایي 
در عراق، دیدارهاي ترامپ بــا كيم جونگ اون، 
رهبر كره شــمالي و مســائل مربوط به سوریه و 
اختالفات آمریكایي ها با اتحادیه اروپا و روســيه 
قرار مي گيرد. این اثر افزون بر اینكه  دیدگاه هاي 
جان بولتون را درباره دولت ترامپ برمال مي كند، 
نشان دهنده موضع گيري هاي رادیكال این فرد 
و افراد سياسي دیگر آمریكا، نســبت به ایران و 
دولت ایران اســت. كتاب اتاقي كه در آن اتفاق 
افتاد توســط وحيدرضا نعيمي، جواد بقائي نژاد 
و اكبر خليفه اي ترجمه شده اســت. در ابتداي 
كتاب توضيحي درباره عنوان كتاب آمده است با 
این مضمون كه؛ این عنوان ظاهرا اشاره به آوازي 
در فيلم موسيقایي هميلتون )توليد سال2020( 
است كه به »گروكشي« و »فشار رئيس جمهور 
براي عمل كردن« مي پــردازد. آواز هميلتون با 
عنوان اتاقي كه در آن اتفاق مي افتد شــامل این 
شعر است: »هيچ كسي واقعا نمي داند چگونه بازي 
مي كنند، هنر بده بستان، چگونه سوسيس توليد 
مي شود، فقط فرض مي كنيم كه اتفاق مي افتد، 
اما هيچ كس دیگري درون آن نيست، در اتاقي كه 

اتفاق مي افتد.«
راه طوالني به ســمت دفتري در بال غربي كاخ 
سفيد، امان ندهيد و ســگان جنگ را رها كنيد 
و غرش چين برخي از فصل هاي این كتاب است 
كه در 640صفحه توسط انتشارات جاویدان و به 

قيمت 95هزار تومان منتشر شده است .

شــركت گــوگل قصــد دارد بــا 
ساخت نقشــه ای از بدن انسان به 
ســبك برنامه مشــهور و كاربردی 
 نقشه های گوگل یا »گوگل مپس«
)Google Maps( به كاربران امكان 
دهد به اكتشــاف در بدن انسان در 
سطح ســلولی بپردازد. به گزارش 

آی ای، دانشــمندان با ســاختن یك گوگل مپس از بدن انســان كه به هركسی 
امكان غوطه وری عميــق در بدن انســان را می دهد، به درك بيشــتر ما از روش 
اتصال، تعامل و ترتيب و تنظيم ســلول ها در بافت ها و اندام های بدن ما در ســطح 
ســلولی كمك كنند.»جاناتان سيلوراستاین« اســتاد مدعو در بخش انفورماتيك 
زیست پزشكی دانشكده پزشكی دانشگاه »پيتســبورگ«در یك بيانيه مطبوعاتی 
توضيح داد: روش های فعلی ما برای نقشــه برداری كلی از بدن انسان محدود است 
و در حال حاضر اطالعات كافی برای رسيدگی به بيماری های مختلف وجود ندارد. 
»سيلوراستاین« بخشــی از یك گروه بين المللی از دانشــمندان پزشكی است كه 
درحال كار بر روی ایجاد یك نقشه سه بعدی تعاملی و سلولی از بدن انسان هستند 
كه به عنوان»نقشه های گوگل برای بدن« توصيف شده است. برای تحقق این امر یك 
برنامه موسوم به »برنامه اطلس بيومولكولی انسان« )HuBMAP( طراحی شده كه 
هدف آن ایجاد یك اطلس است كه بتواند عمدتا توسط پزشكان استفاده شود تا به آنها 
كمك كند بدن انسان را با جزئيات باور نكردنی تجسم و تصویر، مطالعه و درك كنند.

تازه ترین برآورد از الگوي مصرف روزنامه ها در شــهر تهران نشــان مي دهد روزنامه 
همشهري از نظر شــمارگان خریداري شده توسط شــهروندان در صدر قرار دارد. 
به گزارش خبرنگار ما، طرح برآورد شــمارگان روزنامه ها كه با هدف شناخت الگوي 
مصرف روزنامه ها 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 مي دهد بعد از همشــهري، به ترتيب روزنامه هاي ایران، حيات نو و اطالعات 
بيشترین خریدار را در بين شهروندان تهراني داشــته اند. روزنامه هاي كيهان، خبر 
ورزشــي، ابرار ورزشــي، جام جم، ابرار اقتصادي، ابرار و انتخاب در مراتب پنجم تا 
دوازدهم از نظر شــمارگان خریداري شده توســط مردم قرار دارند و روزنامه هاي 
جمهوري اسالمي، رسالت، صبح و خانواده، خراسان، خبر و ایران تایمز نيز در مراتب 
آخر جدول از نظر ميزان خرید توسط مردم قرار دارند. این بررسي كه از افراد با سواد 
15سال به باالي 1732خانواده صورت گرفته و تمامي اشكال خرید روزنامه شامل 
خرید از كيوسك، دستفروش و آبنمان مي شــود. همچنين نشان مي دهد حداكثر 
نسخه هاي خریداري شده همشهري در شهر تهران 273هزارو917نسخه و باالترین 

در بين سایر روزنامه هاست.

فرزامشيرزاديروایت
داستان نویس و روزنامه نگار

نگاهیادداشت شهالكاظميپور
ویترینجامعه شناس

دانستني ها

20 سال پيش 

روندونيا:كارشــناس ممتاز و محققي كــه عمري را صرف 
تحقيــق روي بومي هاي برزیــل كرده بود توســط آنها و به 
ضرب یك تيركمان كشته شد. به گزارش بي بي سي، ریه لي 
فرانسيسكاتو، 56ساله در یك منطقه دورافتاده ایالت روندونيا 
در شمال غربي برزیل كشته شد. او در جریان ماموریتي براي 
سازمان دولتي بوميان، فوناي، براي نظارت بر یك قبيله به این 
ناحيه سفر كرده بود. فرانسيسكاتو و همراه او هنگام نزدیك 

شدن به یك گروه از بوميان هدف حمله قرار گرفتند.

دبي: زوجي براي جشــن تعيين جنســيت فرزند خود 
74هزار پوند هزینــه كردند تا تصویر رنگــي كه معرف 
جنسيت فرزند آنهاست روي برج خليفه دبي نقش ببندد. 
فيلمي كه از این برج 828متري و این جشــن به نمایش 
درآمد اگرچه بازدید هاي بســياري به همراه داشــت، اما 
ميان كاربران فضاي مجازي یك بار دیگر بحث درســت 
یا نادرســتي اختصاص چنين هزینه هایــي براي چنين 

جشن هایي هم مطرح شد.

پكن:دادگاهــي در چين خواهر بزرگ تر یك پســربچه 
را به اجبار به عنوان سرپرســت او معرفي كرد. به گزارش 
آدیتي ســنترال، قاضي دادگاه پس از اینكه تشخيص داد 
والدین این پسربچه 2ساله صالحيت سرپرستي او را ندارند 
خواهر 22ســاله او را وادار كردند تا از این پس از برادرش 
مراقبت كند. این رأي دقيقا به خواسته والدین این پسربچه 
صادر شــد؛ زیرا آنها خواهر بزرگ تر را به دادگاه برده و از 

قاضي خواسته بودند او را سرپرست اعالم كند.

ميشــيگان:مردي در آمریكا یك دستگاه خودروي ون 
مدل جي ام سي1985 را طوري بازطراحي كرده است كه 
مي تواند به صورت وارونه بــا آن رانندگي كند. به گزارش 
دیلي ميل، این ون فقط چند سانتي متر با زمين فاصله دارد 
و به همين خاطر فقط در برخــي جاده هاي صاف و بدون 
دســت انداز مي توان با آن رانندگي كرد. ون یاد شــده در 
همان روز هاي نخستين به نمایش در آمدن مشتري هایي 

با قيمت هاي پيشنهادي باالیي داشت.

رانندگيباونوارونهسرپرستياجباريبرادركوچكترجشنتعيينجنسيت74هزارپونديمرگمحققبوميها،توسطبوميها

تونتابيبِهازنويسندگي
وروزنامهنگاري

»اتاقيكهدرآناتفاقافتاد«كتابخواندنوپرورشتخيلكودكانكروناودرِكنگرانيجوانها

طراحي»گوگلمپس«بدنتوسطگوگل

تهرانيهابيشترچهروزنامههاييراميخرند

ِكلك 

بيست ودوم شهریور1379

سينما،سرزمينبدونمرز

امروز یكي از مهم ترین مشــكالت ســينماي ایران، كمبود 
زیرساخت هاي فيلمسازي  و تعداد سينما ها نسبت به سرانه 
جمعيت و فقدان استودیو هاي بزرگ فيلمسازي  است كه قسمتي از آن ناشي از 
عدم  توجيه ســرمایه گذاري بخش غيردولتي و قسمت دیگر كمبود بودجه مورد 
نياز این بخش در دستگاه هاي متولي دولتي است كه به جاي رشد در 2سال اخير 
با كاهش نيز مواجه شده است. از دیگر مسائل ســينماي ایران طيف وسيعي از 
هنرمندان این عرصه هستند كه با مشكالت مالي فراواني دست وپنجه نرم مي كنند 
درحالي كه جامعه فقط سطح رویي و سلبریتي هاي آن را مي بيند. اكنون وجود 
ویروس كرونا نيز بخش هاي قابل توجهي از صنعت فيلمسازي  و توليد و نمایش 
را با مشكالت بسيار جدي و تعطيلي مواجه كرده و توجه ناكافي به این موضوع، 

لطمات غيرقابل جبراني را به هنرمندان وارد نموده است.
گذشته از مشــكالت اقتصادي، ضعف در مدیریت و قوانين مرتبط با سينما نيز 
به گونه اي بوده كه قوانين براي حوزه سينما تسهيل گر نبوده و مشكالت جدیدي 
را پيش روي فيلمسازان قرار مي دهند. برخورد سليقه اي مدیران با مقررات باعث 
ایجاد چالش بزرگ تغيير سرپرستي ســينماي خانگي از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي به سازمان صدا و سيما شده، از سوي دیگر برگزاري جشنواره هاي متعدد 
با حضور فيلم هاي تكراري فاقد تفكر سياستگذاري كالن فرهنگي در كشور است 
ضمن اینكه نگاه جشنواره اي به ســينما یكي از مهم ترین آسيب هاي این بخش 

 است كه موجب دیده نشدن بسياري از فيلم ها مي گردد.
در خاتمه ضمن ابراز اميدواري براي حل مشكالت اقتصادي و مدیریتي سينماي 
كشور، بيست ویكم شهریور ماه، روز ملي سينما را به اهالي هنر هفتم، عالقه مندان 
سينما و تمام عزیزاني كه با بصيرت و تالش، سعي در افتخارآفریني در عرصه هاي 
ملي و بين المللي فيلمسازي براي سرزمين عزیزمان ایران دارند را تبریك عرض 

مي نمایم.

ادامهاز
صفحهاول
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اعالميهايبرضدكسروي

در اعالميه اي 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 ارديبهشت1324 مجروح 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 مي داند كه در نشــريه خود نوشته كه تصميم به جنگ و زد و خورد 
گرفته است. در خاتمه اين اعالميه بي تاريخ كه به  نظر مي رسد 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 ضد مذهبي و خطرناك بردارند. در عبارت پاياني اعالميه از كسروي با عنوان 

»يك نويسنده« نام برده شده است.
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 از ايران
يك جدايي

21آذر سيدجعفرپيشــهوري،
1324،خودمختاريآذربايجانرا

اعالمكرد

حميدرضامحمدي�����������������������������

وقتييكســالپيشازكودتاي
سوماسفند،ســردبيرروزنامه
»ُحريت«شــدكهارگانحزب
عدالت دمكــرات سوســيال
درباكوبود،26ســالداشــت�
پسازآنيكســال،يكســال
بعد،بهمدتيكســالهم،اداره
روزنامه»حقيقــت«كهمتعلقبه
اتحاديهعمومــيكارگرانايران
بودرابرعهدهداشت�سيدجعفر
پيشهوريحاالديگرقلمبهدست
گرفتــهبــودوروزنامهنگاري
ميكرد؛خصيصــهايكهكمتر
شــايددربارهاشنوشــتهشده
است�اواماحدود2دههبعدازاين
تجربههايجواني،بازهمبهسراغ

روزنامهنگاريرفت�
نخســتينشــماره»آژير«را،
بههمراهكريمكشاورزوفريدون
ابراهيمي،اولخــرداد1322در
تهرانمنتشركردوتااولمرداد
2سالبعدادامهيافت�اواماپساز
ردشدناعتبارنامهاشدرمجلس
چهاردهم،روزنامهرابهدوستانش

واگذاشتوخودبهتبريزرفت�
درآنجــا،بــاتاســيسفرقه
دمكراتآذربايجان،14شهريور
1324،نخســتينشمارهروزنامه
»آذربايجان«رابهطبعرســاند�
انتشاريكهتابيستمآذر1325-
يعنيدرســتيكروزپيشاز

سقوطفرقه-تداومداشت�
اوكهباوجودعزيمــتبهتبريز،
گاهيبرايآژيرهممينوشــت،
مقالهاي21آذر1324نوشــت،با
اينمقدمهكه»ماهميشهگفتهايم
واكنوننيزصريحًاميگوييم:ما
بهطورجديبهايــرانوتماميت
ارضيآنعالقهمنديــم�اگراز
طرفيخدشهايبهآنواردشود
شــايدجديتروفداكارانهتراز
ســاكنانايالتهايديگرايران
اقدامخواهيمكــرد«،اماخطو
نشانكشيدكه»چنانچهتهرانراه
ارتجاعراانتخابكند،خداحافظ!
راهدرپيش�بدونآذربايجانبهراه
خودادامهدهد�ايناستآخرين
حرفما�آذربايجانترجيحميدهد
بهجاياينكهبابقيهايرانبهشكل
هندوستاناسيرباشد،برايخود
سرزمينايرلندآزاديباشد�اگر
كاربديــنمنوالپيــشرود،ما
چارهاينداريمجزاينكهتمامااز
تهرانجداشدهودولتيمستقل

تشكيلدهيم«�
وليچونتهراننميتوانســت
بدونآذربايجانبهراهخودادامه
دهد،دقيقايكسالبعد،آنرابه

مامميهنبازگرداند�

مصطفيشوقي�����������������������������������������������������������������������
»سيدي به سن تقريبا 20ساله، معمم به مالقات اينجانب آمد و شكايت 
از آقاي احمدكسروي مي نموده كه ايشان مجلسي برخالف دين اسالم 
تشكيل داده و اظهاراتي برضد مذهب مي نمايد 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 مي خواســت از اتاق خارج شود گفت پس ما 
تكليف خود را مي دانيم. البته اظهارات ايشــان غيرعادي و با حالت 
عصبانيت بوده و ايشان اظهار نكرد من او را مي كشم«. )سند اول( اين 
نامه محرمانه مستقيم را سرتيپ ضرابي ،رئيس شهرباني كل كشور 
خطاب به دادســتان نظامي تهران در 11تير ماه1324 نوشته است. 
10 ماه 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 سال هاي 
پرتالطم بعد از شــهريور20 يكي از چهره هاي 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 تاريخ پژوه باشد. او به 
 هر جايي كه مي رفت ردپايي ولو به بدنامي از خود به جاگذاشته است.
كسروي تبريزي است و در خانواده اي مذهبي به دنيا آمد. در آنجا ملبس 
به لباس روحانيت شد و مدتي بعد در منبر برضد مستبدين 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 كتاب هايي در علوم ديگر كرد. به مدرسه آمريكايي هاي تبريز 
رفت وآمد داشت و پس از مدتي با بهائيان به بحث و جدل پرداخت. در 
ماجراي شيخ محمد خياباني- هم مدرسه اي سابقش در مدرسه طالبيه 
تبريز- به او پيوست و بعد از اينكه قيام شان 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 پژوهش هاي ادبي و زباني پرداخت. پس از 
اينكه از عدليه بيرون شد به وكالت دادگستري پرداخت. در اين زمان 
پرونده هايي كه بيشتر سياسي و ضدحكومت و حتي  جنجالي بود را 
مي پذيرفت و همين امر او را نزد افكار عمومي اســمي كرده بود. دفاع 
او از سرپاس مختاري و پزشــك احمدي در دادگاه به قدري مؤثر بود 
كه ســرپاس مختاري محكوميت ناچيزي گرفت و پزشك احمدي 
 تنها در 2فقــره قتل ســردار اســعد و فرخي يزدي محكوم شــد. 
در عصر رضاشاهي، كسروي نشريه پيمان )سند دوم( را منتشر مي كرد. 
اين نشريه افكار گسترده او در زمينه هاي مختلف تاريخي و فرهنگي 
را بازتاب مي داد. در واقع او از تجربه زندگي شخصي اش  هم از دوران 
روحانيت  و هم  از مســافرت هاي بي شماري كه  به شهرهاي مختلف 
ايران داشت و  با فرهنگ ها و زبان ها و گويش هاي مختلف آشنا شده 
بود  به ملغمه اي از افكار متعدد رسيد كه به شدت با   فرهنگ عمومي 
جاري در ايران ضديت داشت. كسروي در اين سال ها مخالف همه  چيز 
بود از مذهب تا شعر و... او مخالفت خود را به شيوه اي بسيار راديكالي كه 
برخالف عقل سليم و استداللي بود. ابراز مي كرد؛ دست به كتاب سوزي 
مي زد و براي همين مجامع و مجالســي را ترتيب مي داد. اين مسئله 
البته در دوران آشفته بازار سياســي ايران بعد از شهريور20با شدت 
بيشتري از سوي او و پيروانش انجام مي شد. براساس اسنادي كه براي 
نخستين بار در همشهري منتشر مي شود، زمينه هاي فتواي قتلش به 
جرم اهانت به اعتقادات مذهبي مردم از همين مجالس كتاب سوزي 

صورت گرفته است. 
كســروي و پيروانش به بهانه آنچه خرافه پرســتي و مخالفت با شعر 
و شــاعري مي ناميدند كتاب هاي ديوان حافظ، گلســتان و بوستان 
سعدي، ديوان شــعر خيام و... را به آتش مي كشيدند. اعالم مخالفت 

آنها با كتاب هاي مذهبي نيز براساس اسناد، موجب اعتراض شديد 
مردم شده بود به صورتي كه براساس گزارش مأموران شهرباني شايع 
شــده بود كه آنها كتاب هاي ادعيه و قرآن را نيز به آتش مي كشند. 
ســرتيپ ضرابي، رئيس وقت شــهرباني در گزارش هــاي 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 به امضاي 300نفرگردآوري شده داير 
به شكايت از عمليات خالف مذهبي و قرآن ســوزي آقاي كسروي؛ 
به فرماندار نظامي تهــران واصل نماييد از هرگونــه اجتماع و عمل 
خالف مقررات آقاي كســروي جلوگيري نمايند«. در اين نامه آمده 
است كه رفت وآمد كاركنان خانه كسروي مانعي ندارد اما از هرگونه 
عملياتي برضــد  مقررات و آيين مذهبي جلوگيري شــود. )ســند 
سوم( شكايت ها از كســروي باال مي گيرد و پرونده اي در دادگستري 
براي او تشكيل مي شــود. خودش 5روز قبل از مرگش در نامه اي به 
وزارت كشور از اين مسئله انتقاد مي كند)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 ارديبهشت1324 نوشته شده )سند اول 
ابتداي گزارش( او از سيدي جوان و حدودا 20ساله سخن مي گويد 
كه به نظر مي رسد ســيدمجتبي نواب صفوي است كه به نزد رئيس 
شــهرباني رفته و مي گويد كه تكليف خود را با بي ديني و توهين به 
مقدسات توسط كسروي مي داند. تاريخ اين سند تير ماه1324 است 
اما در سندي به تاريخ 12ارديبهشت1324 مأموران كالنتري بخش 
يك در گزارشي از يك نزاع همراه با تيراندازي خبر مي دهند. در متن 
گزارش نام احمد كسروي، وكيل دادگستري و مدير روزنامه پرچم و 
ســيدمجتبي نواب صفوي و برخي ديگر از دو طرف به عنوان 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 مي شده است، مجتبي 
نواب صفوي به سمت او 2تير شليك كرده است. مجتبي نواب صفوي 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( به نظر مي رسد كه داستان 
كسروي و گروه نواب صفوي 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 
يك سال كسروي و پيروانش دست از اعمال ضد مذهبي و ضد فرهنگي 
خود نكشيدند. مخالفانش هم در منابرو بازار عليه كسروي اقدام كردند. 
از دي ماه1324 شهرباني خانه كسروي و رفت وآمد پيروان و كاركنان 
روزنامه پرچــم و كاركنان چاپخانه اش را تحت كنترل داشــت. اين 
موضوع براي مخالفان كسروي كه به خانه او نزديك مي شدند نيزصدق  
می كرد. كسروي در نامه اي 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 اين بار كشته شد. قتل كسروي با موافقت كلي جامعه 
همراه بود و برخي از علماي ديني ازجمله نمود. آيت اهلل سيدحسين 
طباطبايي قمي دومين مرجع عاليرتبه از شهر نجف به نخست وزير 
احمد قوام تلگرافي زد و خواستار آزادي سريع ضاربان شد. كسروي به 
داليل تندروي در عقايد و كتاب سوزي موافقان اندكي در شهرآشوب 

اشغال ايران توسط متفقين داشت.

وی پايان كسر

 همشهري
 منتشر مي كند؛ 
اسناد تازه يافته شده 
از ترور احمد كسروي 
 به دست

فدائيان اسالم 

سیاستمدار



چهره سرد صلح 
پيشروي نيروهاي شوروي تا 20مايلي تهران 

مطبوعات خارجی

فرزانه ابراهيم زاده  ����������������������������������������������������������������������������������������������

روزنامه آمريكايي كريستين ساينس مانيتور در تاريخ 13مارس 1946)22اسفند 
1324( خبر اول خود را به پيشــروي نيروهاي شــوروي در ايران و نگراني عميق 
آمريكا از اين مســئله اختصاص داد. نيويورك تايمز به نقل از منابع بريتانيايي در 
ايران گزارش داد: نيروهاي نظامي شــوروي بــه 20مايلي)32كيلومتری( تهران 
-پايتخت ايران- نزديك شــده اند و همچنين بخش ديگري از اين نيروها از شمال 
غربي ايران به سمت جنوب غرب اين كشور در امتداد مرز هاي اين كشور با تركيه و 
 عراق به حركت درآمده اند. 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، نگراني هاي 
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 تهران- 14تانك »شرمن« متعلق به ارتش شوروي را 
مشاهده كرده  و  همچنين در قزوين جنگنده هاي ارتش شوروي را در حال پرواز به 
سمت شمال غرب ايران ديده است. براساس گزارش هاي دريافتي از تهران، نيروهاي 
ارتش شوروي تا شهرهاي ميانه، مراغه و مياندوآب در نزديكي جنوب درياچه اروميه 

پيشروي كرده اند.
از سويي ديگر احمد قوام السلطنه، نخست وزير ايران كه به تازگي به منظور گفت وگو 
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 نخست وزير 
قوام نوشته كه وي خبر تحرك نيروهاي شوروي در ايران را تأييد نكرده است. احمد 
قوام نخست وزير گفته كه درباره ارسال يادداشت هاي اعتراض دولت  هاي لندن و 
واشتگتن به مسكو تنها چيزي كه مي تواند بگويد اين است كه آنها كامال منطبق با 
قرارداد تهران)معاهده اي كه پس از اجالس تهران، 3قدرت جهاني بر سر آن توافق 
كردند و در جريان آن استقالل و تماميت ارضي ايران به رسميت شناخته شد( و 

قراردادهاي جاري عمل كرده اند. 
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 

دارد بايد با اين كشور روابط حسنه داشته باشيم، اما اين دليل نمي شود كه از منافع 
خود دفاع نكنيم.  گزارش هاي 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 تانك ها و خودروهاي زرهي به خاك ايران سرازير شده و در مرز تركيه 

تجمع كرده اند را تقويت مي كند. 

سيد محمد حسين محمدي������������������������������������������������������������������������������������
 سال 1324 بود كه برای اولين بار نام ســيد مجتبی نواب صفوی بر سر زبان ها افتاد؛ 
روحانی جوان و جسوری كه به همراه عده ای ديگر از دوستانش، از تشكيالتی با عنوان 
»فداييان اسالم« رونمايی كردند. رونمايی از اين تشكيالت يك رونمايی معمولی نبود؛ 
احمد كسروی نويسنده، مورخ و روشنفكر ايرانی،  قربانی اين رونمايی شد.  طرح  نواب 
صفوی برای مبارزه و يا حذف كسروی، اقدامي نبود كه يك ساله و يا به يك باره به ذهن 
او رسيده باشــد، او دراين باره حتی در زمان حضورش در نجف با علما مشورت كرده 
بود. بزرگانی مثل آيت اهلل خويی و  سيد اسداهلل مدنی نيز ازنظر مالی به او كمك كرده 
بودند تا به ايران برگردد و با آراي كسروی مبارزه كند.اولين اقدام نواب برگزاری مناظره 

و سخنرانی عليه كســروی بود. در قدم بعدی، او خود به تنهايی با اسلحه اقدام به ترور 
كسروی كرد كه البته نافرجام ماند و درحركت سوم بود كه كسروی توسط ياران نواب 
در جلسه دادگاه به قتل رسيد. تا اينجای كار همچنان علما كم وبيش، و پيدا و پنهان از 
فداييان اسالم دفاع می كردند. حتی طبق برخی از نقل ها، آيت اهلل حجت فتوای جواز 
اين ترورها را به فداييان اسالم داده بود. . پس از قتل كسروی و بازداشت نواب صفوی نيز 

حاج آقا حسين قمی در تلگرافی خواستار آزادی او شده بود.
اوضاع ولی با استقرار و تثبيت مرجعيت آيت اهلل بروجردی  شكل ديگری به خود گرفت. 
سياست های آيت اهلل بروجردی، سياست های متفاوتی بود كه با روش فداييان اسالم 
همخوانی نداشت. بعد از ترورهای متعددی كه توسط فداييان اتفاق افتاد، حوالی سال 

1329 آيت اهلل بروجردی در مخالفت با برخی از فعاليت های فداييان سخنرانی كرد؛ به 
دنبال اين سخنرانی زدوخوردی ميان طرفداران آيت اهلل بروجردی و نواب در مدرسه 
فيضيه شكل گرفت و رابطه ميان فداييان و آيت اهلل بروجردی به تاريك ترين نقطه های 
خودش نزديك شد. بعد از دســتگيری نواب صفوی در سال 1334، امام خمينی)ره( 
در ديدار با آيت اهلل بروجردی تقاضای مداخله كرد. آيت اهلل بروجردی ولی تمايلی برای 
ورود نشان نداد. اين نقطه را يكی از نقاط مورد اختالف ميان امام خمينی)ره( و آيت اهلل 
بروجردی می دانند. پرونده فداييان اسالم ســرانجام با شهادت نواب و نامه ديرهنگام 
آيت اهلل بروجردی برای آزادی او برای هميشــه بسته شــد. تفكر  فداييان اسالم  ولی 

هيچ وقت خاموش نشد و در سال هاي بعد  در قامتی جديد خودش را نمايان كرد.   رونمايي از فدائيان اسالم

سرگذشت 
تراژیک یک ایده

چهره اول

 1324

دوچرخه سواران در زمين چمن

مترجم غرور و تعصب 

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

زني كه به مجلس سنا راه يافت
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 جواد نصرتي ����������������������������������������������������������

اســتقالل، يكي از دو ابرقدرت فوتبــال ايران، محصول 
عالقه مندي چند جوان به دوچرخه سواري است. در سال 
1323چند جوان كه از قهرمانان دوچرخه سواري در ايران 
بودند، انجمني با نام »كلوب دوچرخه سواران« تاسيس 
كردند كه خيلي زود دامنه فعاليت هايش را گسترش داد و 
در رشته هاي ديگري مثل بسكتبال، واليبال، شنا و تنيس 
روي ميز هم وارد مسابقات شد. بزرگ ترين اتفاق در اين 
باشگاه كه بخشي از تاريخ ورزش ايران به شمار مي رود، 
تشكيل تيم فوتبال در سال1324 بود. اين تيم از ادغام 
دو باشگاه ديگر شــكل گرفت و از همان ابتدا، به يكي از 

قدرت هاي فوتبال ايران تبديل شد. 
خيلي زود رقابت اين تيم كه رنگ آبي را براي خود انتخاب 
كرده بود با تيم هايي مثل دارايي و شاهين به بزرگ ترين 
رويداد فوتبال ايران تبديل شد. در ســال 1328پرويز 
خســرواني يكي از بنيانگذاران كلوب دوچرخه سواران، 
امتياز اين باشــگاه را در اختيار گرفت و نام آن را به تاج 
تغيير داد. تاج در آن سال ها يكي از فعال ترين باشگاه هاي 
ورزشي كشــور بود و يك سوم ورزشــكاران رشته هاي 
مختلف كاروان ايران در بازي هاي آســيايي دهلي نو در 

ســال 1329عضو باشــگاه تاج بودند. در دهه30، چند 
باشگاه اقماري همچون افســر و ديهيم با هدف پرورش 
استعدادهاي  فوتبالي براي تاج تشكيل شد و تاج، در دهه 
50زنجيره اي 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.

ستایش یگانه   ������������������������������������������������������������������������������������������������������
»عده اي به اين دليــل كه تنها وظيفه زن خانه داري 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 نمي دانند و لذا 
او را غيرقادر به انجام اين امور مي پندارند. دسته سومي موضوع سواد را نيز در اين مسئله 
دخالت مي دهند و چون تعداد زنان بي سواد در كشور ما از مردان بي سواد زيادتر است به اين 
دليل دخالت زنان را در كار انتخابات غيرجايز مي شمارند«؛ اينها رشحات قلم خانم دكتر 
شمس الملوك مصاحب، دكتري ادبيات، در شماره هاي 11 و 12 مجله »آينده« به تاريخ 
شهريور و مهر 1324، در مطلبي با عنوان »در اطراف شركت زنان در امر انتخابات« است. 
شمس الملوك مصاحب، خواهر غالمحسين مصاحب )دانش نامه نويس( و اشرف الملوك 
مصاحب )پزشك(، از نخستين زناني بود كه به دانشگاه رفت و در سال 1322 در رشته 

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 
دانشگاه هاي كانادا و آمريكا رفت. شمس الملوك طبع 
شعر داشت و با اينكه ديواني از او منتشر نشده، اما 5 هزار 

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 مي پردازد و معتقد است كه داليل مخالفت و 
موافقت هر دو گروه بايد با استدالل هاي متقن و منطقي محك بخورد. مصاحب از نخستين 
سناتورهاي زن مجلس سنا بود كه دوران كاري اش در اين مجلس 17 سال به درازا كشيد. 
از مصاحب ترجمه هايي ازجمله رمان معروف »غرور و تعصب« به جا مانده اســت. او كه 

متولد 1292 بود، در سال 1376 درگذشت.

سال هاي گرسنگي و قحطي
مغز هاي گرسنه و چشم هاي بي فروغ وانكاوی معاصر ر

علي اصغر فروزان، مصطفي قلي رام، محمد سجادي، سيدمهدي عمادالسلطنه )مشير 
فاطمي(، فضل اهلل بهرامي، عباسقلي گلشاييان، غالمحسين ابتهاج، محمود نريمان، 
مهدي مشايخي؛ اين 9 نفر نامشــان در تاريخ كمتر نوشته شده شهرداري تهران، به  
عنوان شهردار تهران آمده اســت؛ 9 مردي 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 بي شمار پايتخت جنگ زده بدون جنگ را حل و صندلي شان را  
ناكام ترك گفتند؛ شهرداراني كه زورشان به كمبود مواد غذايي اوليه و ناامني در شهر 
زير چكمه هاي سربازان متفق نرسيد و به صندلي شهرداري نرسيده ترجيح دادند آن 

را ترك كنند تا در نظر عامه مردم صندلي شهرداري نفرين شده 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 آن  سال ها چه وضعيتي داشت؟
شــهرداري تهران بعد از آنكه كريم آقا بوذرجمهري به  خاطر بيماري از مقام خود 
كناره گيري كرد و آن را به سرهنگ فضل اهلل بهرامي سپرد، دچار وضعيتي نامتعادل 
شد. بخشي از آن شايد براي حضور يازده ساله شهرداري با روحيه نظامي و كامال 
همسو با پهلوي بود. اما بخش مهمي از مشكل براي اين بود كه شهرداران بعدي با 
شهري روبه رو می شدند كه پوست انداخته بود و بي شمار پروژه شهري نيمه تمام 
داشــت. كريم آقا بوذرجمهري بلد بود چطــور بودجه پروژه هــا را تامين كند اما 
جانشينان او به  خاطر نداشتن چنين توانايي ای و همينطور مشكالتي كه برايشان 
پيش آمد دولت هايي مســتعجل بودنــد. در فاصله 1312 از اســتعفاي كريم آقا 
بوذرجمهري تا شهريور 20، 5 نفر بر صندلي شهرداري تهران نشستند كه هر كدام 
با مشكالت زيادي روبه رو مي شدند. 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. به  نظر مي آمد با تكيه قاسم خان صوراسرافيل بر صندلي 
شهرداري پايتخت وضعيت كمي آرام شــود. اما در نهايت او نيز در اواخر شهريور 
1319 به  عنوان فرماندار اصفهان جايــش را به علي اصغرخان 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 راه آهن از جمله بخش اداري و هتل آن آماده شد. 
همچنين در زمان فروزان بود كه پيمانكار ســاخت بيمارستان 500 تختخوابي 
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 مهرماه1320 
يك  ماه بعد از اشغال ايران در نامه اي به مجلس ضمن گله از حاكميت اعالم كرد كه 
تمام بودجه شهرداري در اين سال ها هزينه نگهداري كاخ ها مي شده و در نيمه سال 
ديناري در صندوق شهرداري نيست كه او حقوق كارمندانش را بدهد. اما مجلس 
بودجه اي به شهرداري نداد و فروزان ترجيح داد استعفا كند و جايش را به مصطفي 
قلي خان رام يا انتخاب الملك داد. فروزان در ســال هاي بعد از جنگ و در دوران 
نخست وزيري دكتر محمد مصدق به عنوان كفيل وزارت دارايي انتخاب شد؛ سمتي 

كه در دولتي كه حسين عال در سال 1334 تشكيل داد، نيز باز به او سپرده شد.
مصطفي قلي خان نخستين شهرداري است كه حكمش را محمدرضاشاه پهلوي امضا 
كرد. او در كابينه متين دفتري و علي منصور و فروغي رئيس كل 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 نمي آمد. در روزي كه رام به شهرداري رسيد گزارش ها از سيلوي تهران 
نشــان مي داد كه پايتخت تنها براي 3  ماه آرد دارد. او به زحمت توانست 40كاميون 
آرد تهيه كند و در خيابان هاي شهر به گردش در آورد تا مردم از نگراني در بيايند. اما 
با اين همه نتوانست بيشتر از يك  ماه در سمت شــهردار پايتخت بماند و در آبان  ماه 
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 آيت اهلل حاج ميرزا يحيي و متولد 1278 تهران بود. 
او در دبيرستان دارالفنون فارغ التحصيل 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 راه آهن سراسري رسما افتتاح 
شد. سجادي در پانزده ماهي كه شهردار تهران بود، مانند رام با مشكل تامين مايحتاج 
عمومي روبه رو بود. همه فعاليت هاي 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 
نانوايي هاي پايتخت پيدا نمي شد. همان آرد هم مرغوب نبود و باعث بيماري مي شد. اما 
براي همين نان سياه بدكيفيت هم دم در نانوايي ها كتك كاري و دعوا بود و خبر از ضرب 
و شتم و حتي كشته شدن چند نفر در ستون حوادث روزنامه ها منتشر مي شد. كمبود 
مواد غذايي و سوخت در زمستان سرد سال1320 جان خيلي ها ر اگرفت. در اين ميان 

كساني هم بودند كه مايحتاج مردم را انبار مي كردند تا در بازار سياه به قيمت گزافي 
كه طبقات پايين جامعه توان آن را نداشتند كه بخرند، بفروشند. در ششم نوروز1321 
كه اداره هاي دولتي كارشان را شروع كردند، نمايندگان مجلس و وزيران دولت بر سر 
كارشان آمدند تا براي رفع وضعيت نابسامان كشور چاره اي بينديشند. روزنامه اطالعات 
كه به  دليل كمبود كاغذ دو صفحه اي شده بود، در صفحه اول شماره 4834 كه در روز 
دوشنبه 10 فروردين 1321 منتشر شد خبري را در مورد تعطيلي عمومي نخستين 
جمعه ارديبهشت منتشر كرد كه قرار بود كوپن هاي شش ماهه ارزاق عمومي را تقسيم 
كنند. وضعيت آن قدر بد بود كه محتشم السلطنه اسفندياري رئيس مجلس دستور 

داد در باغ بهارستان سيب زميني و سبزي بكارند.
كار شهرداري براي تامين آرد سخت تر و سخت تر مي شد. در دوران سجادي مهماناني از 
مرز شمالي وارد ايران شدند و بخشي از اين مهمانان يعني لهستاني  هاي آواره به تهران 
آمدند و در دروازه دوالب مستقر شدند؛ مهماناني كه بيماري تيفوس و تيفوييد را همراه 
خودشان به تهران جنگ زده آوردند. بيماري ای كه بحراني بزرگ را در پايتختي كه 
عاجز از تهيه لوازم بهداشتي و درمان براي بيمارانش بود به  وجود آورد و باعث استعفاي 

سجادي از شهرداري تهران شد.
بعد از سيدمحمد سجادي، مهدي خان 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 1318 به زندان قصر افتاد. گفته مي شود كه او در رشت كارخانه 
توليد تيغ داشت و يكي از اين تيغ ها باعث زخمي شدن صورت شاه شده و همين باعث 
غضبش شده بود. در جريان عروسي وليعهد با فوزيه با پادرمياني قائم مقام رفيع الملك 
همراه جمع ديگري از زنداني ها آزاد شــد. او هم 7  ماه 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 گورستان ها نمي توانستند كفن و دفن مردگان را انجام دهند و آنها را در گورهاي 
دسته جمعي دفن مي كردند. تهران تبديل به شهر مردگان و بيماران شده بود. در زمان 
شهرداري او ، سران 3 كشور متفق به تهران آمدند و در سفارت شوروي نقشه پيروزي 
در جنگ را كشيدند و در پايان اين كنفرانس بود كه شهرداري پايتخت نام 3 خيابان 
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 چهره اي 
داد كه در سال هاي بعدي بيشتر نامش شنيده شد: »عباسقلي خان گلشاييان«؛ وزير 
دارايي دولت منصور كه در سال 1319 زماني كه بحران آرد تازه شروع شده بود. منابع 
نوشته اند رضاشاه او را همراه معاونش الهيار صالح احضار كرد و اولتيماتوم داد كه اگر 
تا فردا در دكان ها آرد كافي نباشد من مي دانم و شما. آن دو در عرض يك شب دارايي 
200 تن گندم سيلوي تهران را با كمك از شهرستان ها 2 برابر 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 به  عنوان 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 16 ماه بر 
كرسي شهرداري تهران تكيه بزند و طوالني ترين 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 ابتهاج الملك متولد رشت 
بود. او براي تحصيل به فرنگ رفت و در پرونده خود 3 بار تجربه شهرداري تهران را دارد. 
او در مرداد 1323 به  عنوان شهردار تهران انتخاب شد و تا آذر 1324 زماني 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 
آسمان خراشي سيزده 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 سال هاي 1329 و 1331 
بار ديگر به  عنوان شهردار تهران انتخاب شد. او يكي از شهرداراني است كه در سال هاي 
بعد  به خاطر پرونده هايي كه داشت پايش به دادگاه رسيد و اگرچه تبرئه شد ولي برخي 
او را مقصر برخي مشكالت پايتخت مي دانستند. دكتر نريمان آخرين شهردار تهران 
در زمان جنگ بود كه تنها 4  ماه توانست بماند. او كه تحصيل كرده رشته تجارت بود به 
جاي شهرداري ويرانه اي تحويل گرفت كه كاري نمي شد در آن انجام داد. جنگ به پايان 
رسيده و متفقين از شهر   رفتند و تهران كمي به آرامش رسيد؛  آرامشی كه  پروژه هاي 
نيمه تمام را پايان دهد. براي همين هم نريمان جايش را به مهدي مشايخي داد و پرونده 

شهرداران تهران در دوره جنگ تمام شد.

صندلي نفرین شده شهردار 
فرزانه ابراهيم زاده  �������������������������������������چگونه تهران در زمان جنگ جهاني دوم اداره شد؟
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چند ســال پس از پايان جنگ، ايرانيان خســته و 
دســت خالي از غنائم جنگ با سرزميني پرآشوب و 
همچنان درگير گرســنگي و بيماري روبه رو بودند. 
سال هاي1298 تا 1324 سرشار از خاطرات قحطي، 
بيماري و خشكســالي در ذهن ايرانيان است. منابع 
تاريخي رويدادهاي شگفت آوري از فقدان غذا، شيوع 
بيماري و مرگ بيان مي كنند و عكس هاي بجا مانده 
از ساكنان اين سرزمين در آن دوران به راستي مو بر 

تن آدمي راست مي كند.
»گرسنگي« به احساس نياز ارگانيسم انسان به غذا 
گفته مي شــود. اگر اين نياز ارگانيســم با غذا پاسخ 
دريافت نكند، واكنش هاي جسماني و سپس رواني 
در انسان پديدار مي شود و آدمي به سوي زوال و مرگ 

پيش مي رود.
آبراهام مزلو، بنيانگذار روانشناسي اگزيستانسيال، 
بيشتر شهرت خود را با ترسيم »هرم سلسله مراتب 
نياز هاي انساني« به دست آورده است. ابتدايي ترين 
نياز هاي انساني در طبقه اول اين هرم پنج طبقه اي 
شــامل نياز هاي زيستي ارگانيســم انسان است. او 

اعتقاد دارد بدون تامين ايــن نياز ها نمي توان وارد 
طبقات باالتر نياز هاي انسان شد و اغلب انسان ها اگر 
نياز هاي زيستي شان برطرف نشود، نيازمندي هاي 

طبقات باالتر هرم را طلب نخواهند كرد.
دغدغه بخش بزرگي از جمعيت ايران در آن سال ها 
تامين غذا براي زنده ماندن بــود. اين نگراني دائم و 
شرايط سخت و گاهي ناممكن براي به دست آوردن 
غذا باعث توجه مغز به جست وجوي بيشتر براي غذا 
و تبديل شــدن به اولويت اول ذهن مي شود. حتي 
وقتي شرايط عمومي كشور رفته رفته بهبود يافت و 
چند دهه بعد فراواني بي مانند تاريخ ايران با افزايش 
قيمت نفت رخ داد، هنوز در خاطره جمعي ايرانيان، 
حتي افراد متمول و بي نيــاز از دغدغه غذا، قحطي 

حضور داشت.
به لحاظ تناسب وزني، مغز انســان پرمصرف ترين 
بخش بدن ماست. مغز هنگام فعاليت هاي شناختي 
و فكر كردن بــه تنهايي حــدود 25درصد كالري 
مصرفي ما را به خود اختصاص مي دهد درحالي كه 
فقط حدود 5درصد وزن بــدن را به خود اختصاص 

داده است.
به همين روي هنگام گرســنگي مغز شناختي كه 

وظيفه آن تفكر و تصميم گيري است به معناي واقعي 
كلمه كار نمي كند و بخش غريــزي مغز به كارهاي 

اتوماتيك ارگانيزم رسيدگي مي كند.
گرســنگي به معناي محدوديت در تامين نياز هاي 
اساسي انسان، ما را از وجه انساني خود دور و به وجه 

غريزي  مان نزديك تر مي كند.
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سال ۱۳۲۴، آغاز كار دو صداي تازه در ادبيات داستاني ايران بود؛ دو نويسنده اي 
كه در ابتداي راهشان از هدايت تأثير پذيرفته بودند، ولي خيلي زود راه ادبي شان را 
از او جدا كردند و آسمان هاي تازه اي براي داستان نويسي ايران گشودند. در شماره 
نوروز اين سال مجله »سخن«، داستان »زيارت« را از جواني بيست ودوساله به نام 
جالل آل احمد چاپ كرد. آل احمد، در همين سال با چاپ كتاب »ديد و بازديد« 
وارد عرصه داستان نويسي ايران شــد. زبان آل احمد، كوبنده و نيش دار بود. اگر 
هدايت نماينده اشراف و روشنفكران در ۲دهه قرن جديد محسوب مي شد، جالل 

آل احمد باســابقه خانوادگي مذهبي اش، نمونه اي از ورود مذهبيون به جهان 
روشنفكري آن روز ايران بود. او كه در كنار فعاليت ادبي اش، راه سياست را هم 
در پيش گرفته  بود، ۲سال قبل تر به عضويت حزب توده درآمده و تا جدايي از آن 

حزب، حيات ادبي اش تمام و كمال تحت تأثير اين نگاه سياسي اش قرار داشت.
صداي ديگر متعلق به جواني بود كه با هزينه شخصي هزار جلد از مجموعه داستان 
كوتاهش به نام »خيمه شب بازي« را منتشــر كرد. صادق چوبك كه پيش از آن 
بيشتر نوشته هايش در مجالت ادبي همچون سخن چاپ شده بود، دوستي بسيار 
نزديكي با هدايت داشت. جهان داستاني  او منحصربه فرد و يكه بود. داستان هايش 
صداي مطرودان و بدنام هاي روزگار بودند. محل اتفاق افتادن قصه هايش غريب 

و زبان داستان هايش بي طرفانه و بي ترحم بود. از سوي ديگر چاپ اين مجموعه 
داستان، نقطه اوج و قوتي براي تثبيت نوع ادبي داستان كوتاه در صحنه ادبيات 

داستاني ايران به حساب مي آمد.
چاپ آثار اين دو نويسنده، نشان دهنده پايان يك نسل و دوران و آغاز صداهاي 
تازه در ادبيات داستاني ايران است. در اين ســال، محمد مسعود، روزنامه نگار 
جنجالي آن سال ها، رمان »بهار عمر« را كه جلد دوم رمان پيشين او » گل هايي 
كه در جهنم مي رويد« بود، چاپ كرد. اين رمان به سبك نامه نگاري نوشته شده  
و در واقع زندگينامه خودنوشت مسعود بود كه با ترور زودهنگام او، هرگز ادامه اي 

برآن نوشته نشد.
جالل  آل احمد و صادق چوبك صداهاي تازه 

داستان نويسي ايران بودند

عكس يادگاري صادق هدايت  و صادق چوبك 

سال صداهاي نو

 داستان 

2و3صفحـــــــههاي

نمايشگاه هنرهاي زيبا ؛ سرآغازتحول
گزارش ويژه

۱۳۲۴، سال قدرت نمايي هنرهاي تجسمي بود

ايران، سال هاي اشغال توســط متفقين را از 
ســر گذرانده و جنگ دوم جهانــي نيز پايان 
گرفته بود. ميانه هاي دهه ۱۳۲۰ بود و جامعه 
سياســت زده  در پي فراهم كردن فضايي آرام 
و به دور از خشــونت بــود. در آغــاز اين دهه 
انجمن هاي فرهنگي بســياري شكل گرفت. 
»انجمن روابط فرهنگي ايران و شــوروي« در 
سال ۱۳۲۱ ايجاد شد و در مدت زمان كوتاهي 
در شهرهاي بزرگ ايران گسترش يافت. يكي 
از مهم ترين اتفاق هاي رخ داده بين فعاليت هاي 
اين انجمــن، برگزاري »نمايشــگاه هنرهاي 
زيبا ۱۳۲۴« با همكاري اداره هنرهاي زيباي 
ايران بود. هنرمنــدان گوناگوني از عرصه هاي 
مجسمه سازي، نقاشــي و هنرهاي سنتي در 
۱۵ بهمن مــاه ۱۳۲۴گرد هم آمــده بودند. 
محمدحســن حامدي در مقاله »نمايشــگاه 
هنرهاي زيبا ۱۳۲۴، طليعه  هنرهاي تجسمي 
ايران معاصر« در نخستين شــماره از نشريه 
»طبل« مي نويسد: »اين نمايشگاه را، فارغ از 
اينكه در پشت پرده از نيت سياسي برخوردار 
بود يا نبود، مي بايســت پروژه اي در مســير 
نوسازي و مدرن سازي فرهنگ و هنر ايران تلقي 
كرد؛ چراكه عمال آغازي شد برسلسله اتفاقات 
فرهنگي و هنري كه چشم انداز آتي را ترسيم 
كرد. اول آنكه استقبال عموم مردم - كه براي 
نخستين بار چنين اتفاقي را تجربه مي كردند - از 

اين نمايشگاه بي نظير بود؛ به گونه اي كه شايد 
هنوز معادلي براي آن نداشته باشيم. اين نكته 
عمال نشانه اي از تشنگي جامعه به اين مقوالت 
بود. دوم ارج نهادن دولت به مقوله مغفول مانده 
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 ارزش هاي 
راهبردي آن گوشــزد مي نمــود - 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 ســخنراني هاي مرتبط نيز نبايد 
چشم پوشــي كرد؛ چراكه مســتندات آن، به 
روشني، همبستگي جريان روشنفكري با مسائل 
فرهنگي را پيش رو مي گذارد. در واقع نقدها و 
گزارش هايي 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 به شمار مي آمد 
و هنرمند روسي مقيم ايران، ر. ر. ماكاروف - به 
نگارش درآمد را مي بايست نخستين تالش ها 

براي نگارش نقــد هنري با دانــش مدرن در 
حيطه هنرهاي تجسمي به شــيوه اي مدرن 

قلمداد كرد«.
در بين شــركت كنندگان در اين نمايشگاه 
نام هاي پرآوازه اي ديده مي شود؛ از محسن 
مقدم و هوشنگ سيحون تا اسماعيل آشتياني 
و حسين بهزاد. يكي از افرادي كه در باب اين 
رويداد لب به سخن گشود و سخنراني كرد، 
حسنعلي خان وزيري بود. او اشاره مي كند: 
»نمايشــگاه هنرهاي زيبا دري تازه اســت 
به حيات جامعه ايراني؛ زيرا اولين بار اســت 
كه هنرهاي زيباي ايرانيان، دسته جمعي 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 كمال الملك ما را تحت تأثير 
قرار داده، نفوذ نمايانش در يك قرن و مابين 

يك ملت همه را بي اختيار در مدح و ثنايش 
به تحسين وامي دارد و اين فكر به خودي خود 
توليد مي شود كه صد سال است پايتخت و 
مملكت اين عظمت را ديده و داشته است«. 

صحبت ها و قلم فرســايي ها درباره اين اتفاق 
بســيار بود. در پايان خوانــدن دو گزارش را 
پيشنهاد مي كنم. نخســتين گزارش توسط 
»ر. ر. ماكاروف« در شــماره۲۲ روزنامه  دولت 
ايران )يكشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۲۴( نوشته شده 
و دومي در شماره۲۲ مجله  بانو )مهرماه۱۳۲۵( 
كه گزارشــي است از پوشــش خبري مراسم 
اهداي نشان هنر به هنرمندان كه چندين ماه 
بعد از نمايش آثار برگزار شد. متن مبسوط اين 
دو گزارش را مي توانيد در كتاب »ُجستارهايي 
در تاريخ هنر« نوشته محمدحسن حامدي پي 
بگيريد. ديگر منبع قابل اســتناد در اين امر، 
مقاله اي از آرمان خلعتبري در شماره نخست 

نشريه طبل است.

سينما كريستال؛ آخرين بازمانده الله زار

شور و شر موج

يك سال و 5دولت

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

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

حوادث

سنداقتصاد

معماری

  حسنا مرادي  ��������������������������������������������������������������������������������
حدود ساعت يك نيمه شب هشتم آذرماه ۱۳۲۴، بلوچستان در خواب 
بود كه زمين لرزيد؛ قسمت شرقي گسل مكران در درياي عمان، لغزيده 
بود. زمين لرزه اي با شدت حدود ۸/۱ ريشتر رخ داد  كه بيشتر مردم در 
سواحل بلوچســتان ايران و هند )۲ سال 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 مي شود و به 
سرعت همه جا را مي گيرد. آب وارد خانه ها شد و خيلي از خانه هاي نزديك 
ساحل زير آب رفتند. مردم تا جايي كه مي توانستند به بلندي هاي اطراف 
روستاهايشان پناه بردند. تا صبح ۳موج بزرگ به ساحل آمد و همه  چيز 
را در هم كوبيد. ارتفاع موج ها در پسابندر تا۱۰ متر هم مي رسيد. دريا در 

چابهار چندصدمتر جلوتر آمده بود و خانه ها 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 لنگرگاه ها بودند، به هم برخورد 
كردند و غرق شدند. در پسابندر بعضي يكدارها بيشتر از ۲۰۰ متر وارد 

خشكي شده و با عقب نشيني دريا، آنجا گير افتاده بودند.
اين زلزله و سونامي بعدش، چند جزيره و گل فشان در ساحل مكران 
ايجاد كرد. كابل هاي ارتباطي كراچي- مســقط و كابل هاي تلگراف 
بمبئي-لندن كه از زير دريا عبور مي كردند هم، در اثر زلزله پاره شدند. 
سونامي مكران، جان حدود ۴هزار نفر را گرفت، آن هم درحالي كه در 
آن زمان ساكنان سواحل درياي عمان پرتعداد نبودند و در خيلي جاها 
هم تعداد كشته ها ثبت نشد؛ خيلي ها را موج هاي دريا با خود بردند و 

ديگر هرگز پيدا نشدند.

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

سال۱۳۲۴ درحالي آغاز شد كه كشــور همچنان درگير تبعات جنگ 
جهاني دوم بود و روس ها قصد ترك خاك ايران را، آن هم با دست خالي، 
نداشتند؛ چشم طمع شوروي به امتياز نفت شمال بود كه براي به چنگ 
آوردن آن، از اهرم خودمختاري آذربايجان استفاده مي كرد. در اين ميان 
اوضاع اقتصادي كشور در وخيم ترين شرايط قرار داشت و مردم در تأمين 
كاالهاي اساسي خود با مشكالت بسياري روبه رو بودند. در چنين شرايطي 
هيأت وزيران در روز هشــتم فروردين اساسنامه شوراي عالي اقتصاد را 
به تصويب رساند. اين شورا قرار بود قسمتي از وظايف رئيس كل دارايي را 
انجام دهد. ابوالقاسم فروهر، الهيار صالح، دكترسجادي، گلشائيان و اميني 

از اعضاي هيأت مديره شورا بودند.
اوضاع ناپايدارسياسي كشور و به دنبال آن سقوط دولت مرتضي قلي 
بيات )سهام السلطان( در آخرين روزهاي فروردين، گره هاي اقتصادي 
را كورتر مي كرد. بهار و تابستان آبســتن حوادث بسياري بودند؛ از 
يك سو در عرصه تحوالت جهاني اعدام موسوليني و خودكشي هيتلر 
به فاصله ۲روز از يكديگر در ارديبهشــت ماه، راه را براي اعالم پايان 
جنگ جهاني از سوي هاري ترومن، رئيس جمهور آمريكا هموار كرد 
و از سوي ديگر در داخل كشور نخست وزيري ابراهيم حكيمي ديري 
نپاييد و دولت وي پس از ۳۱روز )از۱۲ارديبهشت تا ۱۳خرداد( سقوط 
كرد. دوران چندماهه نخست وزيري محسن صدر )صدراالشراف( هم 
با كشمكش هاي 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 آبان ماه ســقوط كرد تا حكيمي 
دوباره زمام امور دولت را به دســت بگيرد. لغــو جيره بندي قماش و 
تصويب واردات قماش نخي و آزادي خريد و فروش آن، از نخستين 

تصميم هاي اقتصادي دولت حكيمي بود.
در زمستان۱۳۲۴روزهاي پرالتهابي براي كشور رقم خورد؛ صدور فرمان 
نخست وزيري براي احمد قوام در 7بهمن و آغاز كارزار او براي تخليه كشور 

از قواي شوروي همه  اخبار را تحت الشعاع قرار داده بود.

اولين سالن پخش صداي دالبي اينجاست

سعيد برآبادي     ������������������������������������������������������������������
 جدال بين الله زار و الله زارنو، با ورود مشاغل آنتيك و باكالس و 
ساخت مغازه ها و بوتيك ها و طالفروشي هاي آنچناني در حدفاصل 
خيابان جمهوري تا خيابان انقالب و در آغاز دهه۳۰شــروع شد. 
جدالي برابر كه در آن هر عابري مي توانست جبهه خود را انتخاب 
كند؛ پيوستن به سادگي و شلوغي جنوب الله زار كه به الله زار قديم 
معروف بود يا رفتن به الله زار نو و ديدن به روزترين توليدات دنيا 
در چند مغازه فشــرده به هم. در چنين فضا و شرايطي بود كه در 
نخستين روزهاي خرداد ۱۳۲۴، سينما كريستال چشم به جهان 
گشود. از معمار اين بنا، اطالعاتي در دست نيست اما بعيد نيست 
كه كار شركت هاي معماري جواني باشد كه در آن سال ها، سوداي 
بلندمرتبه سازي  تجاري داشتند. صابر رهبر، مدير اين سينما، خود 
تهيه كننده و فيلمساز بود و به همين خاطر مي دانست كه مردم 
چه سينمايي را با چه ويژگي هايي در بلبشوي سينماهاي الله زار 
مي پسندند و به همين خاطر سينمايي با ۲سالن و گنجايش ۶۰۰نفر 

به راه انداخت تا ميزبان قشر مرفه نشيني باشد كه نمي خواهند براي 
ديدن فيلم هاي روز ايران و دنيــا، در ازدحام نفس گير صف هاي 
سينماهاي جنوب خيابان معطل شوند. از ويژگي هاي بارز اين بنا به 
سالن تابستاني آن مي شود اشاره كرد كه هنوز آثار آن بر پشت بام 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 الله زار ساخته مي شود. 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 اصلي اش »نخستين وعده ديدار« بوده را اسماعيل كوشان 
با نام »دختر فراري« در تركيه دوبله و براي اكران به كريســتال 
فرستاد. كريستال تا سال هاي بعد از انقالب نيز به فعاليت پرداخت 
و بخت آن را داشت كه يكي از آخرين سينماهاي مرده در خيابان 
الله زار باشد؛ با مرگ رهبر، سينمايش نيز از نفس افتاد و اكنون 

به انبار مغازه داران الله زار و پاركينگ بدل شده است.

نمای ورودی نمايشگاه - آرشيو کامران نجف زاده محسن مقدم و علی کريمی در حال نصب تابلوها - آرشيو مجله تنديس

کارت دعوت مراسم اهدای نشان هنر

اغتشاش دربازار، استراحت در مجلسيك سال، يك خبر
مردم از نمايندگان مجلس عصباني هستند 

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

ســال هاي جنگ جهاني در كشور، سال هاي ســياهي بود كه گراني و نبود 
نان و مايحتاج روزانه، زندگي را بر مردمان آن زمان بســيار سخت  مي كرد. 
در سال ۱۳۲۴گراني به اوج خود رسيده بود و حتي مطبوعات هم نقدهاي 
تندي را بر دولت و نمايندگان مجلس وارد مي كردند و برگزارنشدن جلسات 
مجلس، اوضاع سياسي از هم گسيخته و بسياري موارد ديگر را مسبب گراني ها 
مي دانستند. در اين بين محتكران و دالالن مواد غذايي آنطور كه مي خواستند، 
جوالن مي دادند و هر روز بر شكايات مردم در گوشه و كنار كشور افزوده مي شد. 

مردم نداشتن دولت را مقصر اين جريان مي دانستند كه باعث هرج ومرج شده و 
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 مي كرد 
و نه كسي مايل به انجام كاري براي كشور بود. سفته بازان نيز اين وسط از عوامل 
گراني بي سابقه بودند كه بازار مايحتاج روزانه مردم را در دست گرفته بودند و 
با امنيت خاطر از اينكه كسي كاري به كارشان ندارد، قيمت ها را براي خود باال 
مي بردند و جيب خود را پر مي كردند. نمايندگان مجلس هم هر روز به دنبال 
منافع سياسي خود، جريان و غائله اي داشتند كه همين موجب نارضايتي، 

خشم و سرخوردگي مردم آن روزگار شده بود.
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به انتخاب 
عبدالرضا نعمت الهي

آبان آذر

پيامی از لندن
 خرسندي چرچيل 

از نقش ايران در جنگ جهاني دوم

وقتي نيروهاي فاتح متفقين در بهار۱۳۲۴شمســي به برلين 
رسيدند جنگ جهاني دوم با تســليم آلمان به متفقين غربي 
و اتحاد جماهير شــوروي به پايان رسيد. ابراهيم حكيمي در 
نامه اي به چرچيل نخست وزير 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.
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سينما کريستال در سال هاي خاموشي



در جست و جو

نثر

1324

   مرتضی کاردر   �����������������������������������������������������

»شمال/ به باالي کوه هاي پر از برف/ به روي 
يك کله آهنين/ که هســت نقش بر آن يك 
صليب بشكسته/ زني ستاده و مردي يكي/ 
به  دست گرفته ز دور داسي/ بسان زهره که 
بر کف گرفته چنگي/ ز گيسوانش فروريخته 
سنبله هايي يكي دگر/ به  دست گرفته چكش 
پوالد/ چو کاوه خرم و دلشاد/ ز مرگ جور و 

شكست خداي استبداد���
ستبر بازو، برجسته سينه، پوالدين/ کشيده 
سخت در آغوش خويش آن زن را/ چه سان 
به کوره آهنگران مس و آهن/ خورند جوش 
دو پيكره شده يك پيكر/ آن هم از آهن/ بر 
دو پيكره جوش خورده/ جلوه گر است/ لباس 
ســربازي نگاه دوخته بر آسمان مينارنگ/ ز 
البه الي بســي ابرهاي همچو حرير/ به يك/ 

ستاره سرخ«�
منوچهر شيباني در سال ۱۳۲۴ مجموعه شعر 
»جرقه« را منتشر مي کند� جرقه در حقيقت 
نخستين مجموعه از شعرهاي شاعراني است 
که بايد ايشان را نخستين پيروان و همراهان 
نيما يوشيج دانســت، اگرچه فاصله گيري 
منوچهر شــيباني از چارچوب هاي سنتي 
در بسياري از شــعرهاي مجموعه نخست او 
آرام و محافظه کارانه اســت� در شعرهايي 
مثل »فتح برلين« که در ابتداي نوشته آمده 
شاعر شكل هاي سنتي شعر را به  طور کامل 
در هم مي ريزد، اما به چيزي که بعدها به وزن 
نيمايي مي شناسيم، کاماًل آگاه نيست� چرا که 

نوگرايي او تحت تأثير نيما آغاز نشده است�
شعر منوچهر شــيباني شــعري کارگري 
کمونيستي است� شعري که يكي از پيشگامان 
شعر نو ابوالقاســم الهوتي به نوعي آغازگر 
آن است� شــكل گيري نوگرايي شيباني در 
شعر بيشتر تحت تأثير ديدگاه هاي کارگري 
کمونيستي او است� در شعرهايي مثل »کارگر 
پير« جنبه هاي کارگري شعر شيباني برجسته 
است و در شعرهايي مثل »فتح برلين« وجه 
کمونيستي شعر او پررنگ مي شود� اما او در 
اين شــعرها برخالف الهوتي شعر را قرباني 

کمونيسم نمي کند�
منوچهر شيباني کاشاني پس از تحصيل در 
هنرستان نساجي قائمشهر به تهران مي آيد و 
جرقه را منتشر مي کند و کمي بعد به دانشكده 
هنرهاي زيبــا مي رود و بيشــتر درگير در 
نقاشي مي شود� او و سهراب سپهري و صادق 
بريراني را سه تفنگدار هنر مدرن دانشكده 
هنرهاي زيبا مي خوانند� تئاتر و ســينما از 
ديگر دل مشــغولي هاي او است� او در شعر و 
نقاشي امروز ايران به  عنوان يكي از پيشگامان 
شناخته مي شود، اگرچه  استمرار نداشتن او 
در شعر سبب مي شود که نتواند جايگاه خود 
را در مقام شاعري پيشرو تثبيت کند� با اين 
همه، او نخســتين پيرو نيما يوشيج است و 
معروف است که نيما او را وليعهد خود خوانده� 
وليعهدي که نتوانست تاج و تخت پادشاهي را 

نصيب خود کند�

آمد نوبهار
اركستر ويژه مهدي خالدي در راديو

گروه تئاتر سپاهان اصفهان
با اعضای گروه تئاتر سپاهان در سال ۱۳۲۵ آشنا شويد

4صفحــه

موسيقی

تئاتر

به گزارش شهرباني
اجراي نمايش در دورترين شهرها نيز با حضور آشكار و گاه مخفي مأموران بود

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

با گســترش فعاليت هاي تبليغاتي حزب توده در سراسر ايران، نمايش 
نيز به عنوان يكي از وســايل تبليغ در خدمت حزب قــرار گرفت. گاهي 
نمايش هاي تبليغاتي بودند و گاهي هم براي جذب مخاطب بيشتر براي 
برنامه هاي سخنراني كه تبليغ مســتقيم بود، اجرا مي شدند. اداره كل 
شهرباني كشور در اين ســال ها نظارت و كنترل همه فعاليت هاي حزب 
توده در كشور را زيرنظر داشت يا دست كم تالش مي كرد كه زيرنظر داشته 
باشد. از اين رو اجراي نمايش در دورترين شهرها نيز با حضور آشكار و گاه 
مخفي مأموران شهرباني همراه  بود. از اداره كل شهرباني كشور، به تاريخ 
۲0خرداد ۱۳۲4گزارشي محرمانه از اجراي نمايش در نوشهر باقي مانده 
كه در آن آمده است: »محترما به استحضار مي رساند، شهرباني شهسوار با 
استناد اطالع رسيده از شهرباني نوشهر گزارش مي دهد از ساعت۱9 الي۲4 
روز4 ماه جاري در كلوپ حزب توده و كارگران نوشهر 4پرده نمايش به نام 
دختر فريب خورده داده جمعيت در حدود ۱۵0نفر و به طور آرامش خاتمه 

يافته است. ]امضاء[ رئيس شهرباني كل كشور، سرتيپ ضرابي«.

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

هنگامي كه در سال۱۳۲4 راديو ايران به مهدي خالدي ساخت چند 
ترانه تازه  را براي اجرا با صداي دلكش، پيشنهاد داد، او كه به تازگي از 
سفر هندوستان )به منظور ضبط چند ترانه روي صفحه  گرام( بازگشته 
بود، موافقت خود را منوط به راه اندازي يك اركستر مستقل به نام خود 

كرد.
با موافقت راديو با اين پيشنهاد و اختصاص اركستر شماره۲ به مهدي 
خالدي و نوازندگان مورد نظرش، مجموعه اي از محبوب ترين ترانه ها 
با آهنگسازي او، كالم پردازي هاي شــاعران نوجويي چون نواب صفا، 
رهي معيري، معيني كرمانشاهي و اجرا با صداي دلكش شكل گرفت 
كه مي توان آنها را سرآغازي بر فرم ترانه سازي تازه – كه در زمان خود 
جوان پسندانه هم محسوب مي شدند– دانست؛ به گفته خود خالدي 
»همين جوري برنامه ها يك روند اجرا مي شد... 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... 
ترانه هايي بسازم با بند بند شعر به جاي پيش درآمدهاي قديمي... من 
اصاًل با آواز موافق نبودم، چون مردم به اندازه كافي آواز شنيده بودند...«.

از اين مقطع تا اوايل دهه۳0 را بايد دوران ســتارگي مهدي خالدي و 

دلكش در عرصه ترانه فارسي دانست كه تأثير آثار ماندگارشان را مي توان 
در كيفيت ساخت و پرداخت آهنگ هاي همايون خرم، علي تجويدي، 

پرويزياحقي و بديعي و...ردگيري كرد.

پيشنهاد مطالعه: »گفت وگو با مهدي خالدي«، مجله »کلك«، شماره۳۱، مهرماه۱۳7۱

رديف باال از راست: نجفی )بازيگر(- عريضی )بازيگر(-اکتائی)مسئول گيشه(- اصغر صانعی )دکوراتور وگريمور(-سيد رضا بنی احمد )بازيگر(- روحی 
)بازيگر(-دکتر علی اتراک )بازيگر(

 رديف وسط از راست: مهدی صفاپور )بازيگر( - عزت اهلل نويد )بازيگر(-مشكين )سوفلور( – وحدت )بازيگر( - رضا ارحام صدر )بازيگر(-علی محمد 
رجايی )کارگردان و بازيگر( - محمد ميرزا رفيعی )بازيگر( – امير بيدار )بازيگر و نويسنده پيس(-شيرازی )بازيگر(

رديف نشسته از راست: فخرالدين عيوقی )بازيگر(- سرور رجائی )بازيگر(- فروغ رجايی )بازيگر(- ملوس همت آزاد )بازيگر(-علی صدری )مدير و 
مالك تئاتر(-ژاله رجايی )بازيگر(-غالمعلی ميرزا مسعود )شريك صدری(-گيتی فروهر )بازيگر(-کشتی رانی )بازيگر(-عباس همت آزاد )بازيگر(

تولد گوتنبرگ در مشهد
اداي احترامي به مخترع چاپ

نشر

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

سفر پدر، براي ســاخت كاشي هاي مســجد جامع هرات، مانع ادامه 
تحصيل محمود شد اما چون به كتاب عالقه مند بود، مدرسه نرفتن را با 
اجاره كتاب از كتابفروشي رحمانيان و حضور در كتابخانه آستان قدس 
جبران كرد. محمود كاشي چي كه عالقه اي به ادامه راه پدر در كارگاه 
كاشي و كتيبه نويسي و نقاشي نداشــت، با شروع جنگ جهاني دوم، 
سقوط رضاشاه و رونق مطبوعات، مدتي به پخش مطبوعات پرداخت 
و سپس در ۱۳۲4 شمسي با سرمايه اي 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 مي شد و به همين 
واسطه از هر گرايشي مشتري داشــت. در همان دوران كاشي چي به 
چاپ كتب مختلف نيز روي آورد. او پس از چندين ســال فعاليت در 
۱۳۳0 به تهران آمد و اداره كتابفروشي را به شوهرخواهرهايش سپرد. 
كاشي چي خود در »تاريخ شفاهي نشر ايران« مي گويد: »سال ۳۳ يا ۳4 
بود، درست يادم نيست، كه در خيابان منوچهري يك مشروب فروشي 
را از يك ارمني به قيمت نسبتا ارزاني... خريدم و كتابفروشي و انتشارات 
گوتنبرگ را بــه راه انداختم... بيش از ۲0 ســال در منوچهري بودم و 
شايد در سال ۱۳۵۵ بود كه گوتنبرگ منوچهري را تعطيل كرديم و 
آمديم روبه روي دانشــگاه تهران«. كتاب »ابراهيم خليل بت شكن« 
نوشته ابوتراب جلي جزء نخستين فعاليت هاي انتشاراتي كاشي چي 

در تهران بود.
گوتنبرگ به  دليل چاپ و نشر كتاب هاي روشنفكرپسند و سياسي مورد 
يورش مأموران دولتي قرار گرفت و خود محمود كاشي  چي نيز به زندان 
افتاد و كتاب هاي اين نشر به  طور مداوم سانسور می شد. با وجود تمام 
سختي ها، كاشي چي هيچ گاه اجازه نداد چراغ فعاليت هاي انتشارات 

گوتنبرگ خاموش شود.

به گفته علي دهباشي، »كاشــي چي در واقع بنيانگذار كتاب ارزان  در 
ايران بود؛ كتاب هاي خوش خواني كه در آن ســال ها با تيراژ ۲0 هزار 
نسخه منتشر مي شد، مثال كتاب هاي »كنت مونت كريستو«، »ژوزف 
بالسامو«، »غرش طوفان«، »جنگ و صلح« و »بينوايان« جزو همين 
كتاب ها بودند كه به »كتاب هاي پنج ريالي« معروف بودند. اين كتاب ها 
معموال جزوه هايي بودند كه بين ۳۲ تا ۶4 صفحه تنظيم مي شدند و 
جلدشان كاغذهاي كاهي بود. بعدها اين جزوه ها صحافي و به  صورت 

كتاب منتشر مي شدند.«
اين نشر فعال از سال ۱۳۳۲تا ۱۳94حدود 8۱۶ عنوان كتاب به چاپ 
رساند. عبدالحسين آذرنگ در مقاله »تاريخ نشر كتاب در ايران: انتشارات 
گوتنبرگ« و ديگر منابع و محمد فرح زاد در كتاب »مشاهير نشر كتاب 

ايران« به  طور مفصل به تاريخچه اين نشر پرداخته اند.

تئاتر

جالل خرده ريزه هاي خصيصه هاي نثري و زباني را 
كه تا آن موقع در كارهاي ديگران شكل گرفته بود 

جمع كرد و به سبك رسيد
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۱۳۲4 كه »ديدوبازديد« منتشر شــد هيچ كس گمان نمي برد اين 
شــروع يك جريان قدرتمند و ماندگار در نثر فارسي است كه به نام 
جالل آل احمد رقم خواهد خورد. جالل خرده ريزه هاي خصيصه هاي 
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 بارقه هاي 
كم فروغي از جالل بود و كتاب به كتاب و نوشته به نوشته سبك جالل 

پخته تر شد و مقلداني پيدا كرد. هم خود جالل آدم ناآرامي بود و به 
هرجا سرك مي كشيد 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 دست اندازهايي مي انداخت كه حاصلش بهره  از ظرفيت هاي زبان 
بود. چه با مواضع فكري جالل موافق باشيم و چه مخالف، قابل انكار 
نيست كه در ۱00 سال اخير بسيار اندك بوده اند كساني كه در زبان 

به سبك رسيده اند و جالل يكي از آنهاست.
»يكي از شــب هاي ماه رمضان بود كه او به منزل ما آمده بود و پس 
از افطار، معصومه سلطان قليان كدويي گردن دراز ما را كه شب هاي 

روضه توي مجلس بسيار تماشايي است براي او آتش كرده بود؛ و او 
درحالي كه ني قليان را زير لب داشت اينگونه ادامه مي داد: تو همين 
كوچه سيد ولي كه اون وقتا لوح قبرش تازه پيدا شده بود و من خودم با 
بي بي م رفتيم تموشا، قربونش برمـ  قربونش برمـ  رو يه سنگ مرمري 
يه زري، ده پونزده خط عربي نوشته بودن اما من هرچه كردم نتونستم 
بخونمشـ  آخه اون وقتا كه هنوز چشــمام كم سو نشده بود قرآن و 
بهتر از بي بي م مي خوندم. اما خط اون لوح رو نتونستم بخونم. آخه ننه 
زيروزبر نداشت كه... آره اينو مي گفتم. تو همون كوچه يه كاروانسرايي 

بودش خيلي خرابه، مال يه پيرمردكي بود...«.

مرام ايران دوستي
انتشار دوره دوم مجله يادگار از شهريور ۱۳۲4آغاز شد

مطبوعات

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

گفتن از آشفتگي مطبوعات، در سال هاي پس از شهريور ۱۳۲0، تكرار 
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 ۱۳۲4، همچنان به قوت خود باقي است. 
قيل و قال جرايد يوميه را، كه در نوبت هاي قبلي به حد كفايت به آنها 
پرداخته ايم، به حال خود وامي نهيم و سراغ نشريه اي تخصصي مي رويم 
كه در سال۱۳۲۳ متولد شــد و به رغم اينكه عمر درازي نداشت، اما در 
پنج سالي كه منتشر شد، پر بار و پر ثمر بود و هنوز، بعد از گذشت 70 و 

اندي سال، مي توان 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 ۱۳۲۳ در 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 
معرفت طلب پا به عرصه وجود مي گذارد 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 

شناساندن حقايق و معارف و توسعه دامنه هرگونه معلومات به هموطنان 
گرامي كمك كند. تأسيس اين مجله اساسا به  منظور 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 مي سازد 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 عالقه اي سرســري و كوركورانه است و هر عشق و عالقه اي كه 
سرسري و كوركورانه باشد هم اساسي استوار ندارد و هم موجب گمراهي 
و ناكامي اســت.« يادگار پنج دوره منتشر شد 
)سال اول از شهريور۱۳۲۳تا خرداد۱۳۲4ش؛ 
ســال دوم از شــهريور۲4 تا خرداد ۲۵؛ سال 
سوم از شــهريور۲۵  تا خرداد۲۶؛ سال چهارم 
از شــهريور۲۶ تا خرداد۱۳۲7 و سال پنجم از 
شهريور۲7 تا خرداد۱۳۲8( و هر سال ۱0 شماره 
از آن منتشر مي شد و به جاي شماره هاي۱۱ و ۱۲ 
كتابي به مشتركان اهدا مي شد. منتشر نشدن 
يادگار، كه يا به  علت نداشتن حامي مالي يا منع 
كاركنان دولت از انتشــار روزنامه و مجله بود، 
اقبال آشتياني را بسيار آزرده خاطر ساخت. او در 

۵9 سالگي در شهر رم ايتاليا درگذشت.

دكتر اسماعيل كوشان استوديو دوبالژ و فيلمسازي راه اندازي مي كند 

 نمايشگاه بزرگ هنرهاي زيبا 
به اهتمام انجمن فرهنگي ايران و شوروي 

)ُوكس( در كاخ شاهپور غالمرضا

ميترا فيلم، نخستين استوديو 

روز باشكوه

سينما 

تجسمی

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

تاسيس »ميترا فيلم« به نيت دوبالژ و فيلمســازي مهم ترين اتفاق 
سينمايي سال ۱۳۲4 اســت. همچنان فعاليت فيلمسازي در ايران 
تعطيل است و همچنان سينماهاي تهران و شهرستان ها فيلم فرنگي 
نشان مي دهند كه يك دانشــجوي ايراني حاضر در اروپا با تجربياتي 
پراكنده و محدود در گويندگي و كار اســتوديوي فيلمسازي تصميم 

مي گيرد سينما را به عنوان پيشه اش انتخاب كند. 
اهميت اين تصميم در سال هاي بعد مشخص شد. 
اسماعيل كوشان دانشجوي رشته اقتصاد در دانشگاه 
برلين كه تجربه گويندگي فيلم هاي خبري آلماني ها 
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 به  عنوان 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 جاه طلبي ها و 
بلندپروازي هاي كوشــان به تجربه نخستين دوبله 

فارسي منجر شد. تالش براي دوبله فارسي در استانبول، تنها بخشي از 
بلندپروازي كوشان را نمايان مي كرد. خريد فيلم فرانسوي »نخستين 
وعده ديدار« كه بازيگر اصلي اش 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 مي داد كه 
موضوع فقط بازگرداندن ديالوگ ها 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 مي ارزيد. فيلمي اسپانيايي هم توسط 
كوشان و گروهش در استانبول دوبله شد. فيلمي 
كه كوشان نام »دختر كولي« را براي آن برگزيد. 
اواخر سال۱۳۲4 كوشان به نيت اكران ۲فيلمي كه 
به فارسي دوبله كرده بود به ايران بازگشت. تصميم 
مهم تر اما فعاليت فيلمسازي بود. سال۱۳۲4 هنوز 
به پايان نرسيده بود كه ميترا فيلم توسط كوشان و 
با همراهي دوستانش در كوچه ممتاز بين الله زار 

و سعدي راه اندازي شد.

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

۱۶بهمن ماه سال ۱۳۲4الاقل براي مدرنيست هاي جوان، روز مهمي در 
تاريخ هنر يك سده گذشته به حساب مي آيد. 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 مي شود. 
به شــهادت اســناد، ۱۲۵هنرمند با 7۳0اثر در اين نمايشگاه شركت 
مي كنند. هنرمندان شامل سه جريان اصلي آن زمان مي شوند؛ مكتب 
كمال الملك و شاگردان كه هنوز ارج و قرب فراوان دارند. نگارگران كه به 
واسطه حضور قدرتمند استادان از نفوذ قابل مالحظه اي به خصوص در 
اركان دولتي برخوردارند و نقاشان جوان مدرنيست كه هنوز نوپا هستند 

ولي موفق شده اند به واسطه حمايت چند چهره آكادميك و قدرتمند 
در اين نمايشگاه حاضر شوند. در ميان اعضاي هيأت داوران نام ۳ استاد 
هنركده هنرهاي زيبا )كه 4سال بعد به طور رسمي به دانشكده هنرهاي 
زيبا تغيير نام مي دهد( 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 ۲ماه در اين كاخ برپا بود.
نكات مهم اين نمايشــگاه اين بود كه براي نخســتين بار آثار مكتب 
كمال الملك در كنار آثار ساير جريانات هنري به نمايش درمي آمد. فاطمه 
سياح )۱۳۲۶– ۱۲8۱( كه استاد رشته نقد ادبي دانشگاه تهران است، 

يكي از نخستين نقدها بر هنر ايران را به بهانه اين نمايشگاه مي نويسد.

شعر

 وليعهد 
بي تاج و تخت 
منوچهر شيباني در ۱۳۲۴ 

مجموعه شعر جرقه را منتشر 
مي كند و يكي از نخستين 

همراهان نيما يوشيج مي شود 

اسماعيل کوشان

جالل آل احمد
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