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نسل جديد ،خانههاي قديمي را
دوست دارد
ما سالها منتظر اين اتفاق بوديم كه بهجز دولت و
سازمان ميراث فرهنگي و شهرداري ،خود مردم به
حفاظت و بهرهبرداري از خانههاي قديمي عالقهمند
شوند .خوشــبختانه انتظارات نسل جديد بيشــتر معطوف به هويت است و با
حس نوستالژيك به گذشته -گذشتهاي كه خود در آن زندگي نكرده ولي اخبار
آن را شنيده است -نگاه ميكند .به همين دليل نســل جديد از حضور در اين
ساختمانها كه تبديل به كافه يا گالري شدهاند ،لذت ميبرد و ميخواهد كه اين
آسايش را با بقيه به اشتراك بگذارد و ديگران را در شادي و احساس خود شريك
كند تا آرامشي كه بهدست ميآورد را به آنها انتقال دهد.
ايــن كار بهنظر من خيلي بهتر از رويكرد ديگري اســت كه اين ســاختمانها
را بازســازي ميكند ولي اســتفاده انحصاري و اختصاصي دارد .حاال كه ما از
آپارتمانهاي كوچك خود راضي نيســتيم و ســايه درخــت و حياط و گلدان
شمعداني نداريم كه به آن آب بدهيم؛ پس همراه با دوستانمان به جايي برويم كه
همه اين چيزهايي كه نداريم را داشته باشد .خود اين رويكرد به فضاي عمومي،
همدلي و تعلق حس مكاني بهوجود ميآورد .تصور كنيد از كنار يك خانه تاريخي
عبور ميكنيد كه در آن زندگي هست و در دل ميگويي د اي كاش من داخل اين
خانه را ميديدم .حاال اين اتفاق افتاده و ميتوانيد برويد و با دوستان در اين محل،
اوقات را به گفتوگو بگذرانيد.
در اينجا سؤالي پيش میآید؛ چرا معماري قديمي ما را جذب ميكند؟ زيرا آن
خانهها به طبيعت انساني ما و به خلق و خوي ما و به فرهنگ و جوهر ما نزديك
هستند .حال ما در آن خانهها خوب بود و از رســيدن به منزل آرام ميشديم.
نسل جديد هم گمشــده دارد و اين خانهها جواب آن اســت .ما در زيرزمين و
صندوقخانه هم احساس امنيت و آرامش ميكرديم .مادر خانواده يا كار ميكرد
يا مشغول عبادت و مطالعه بود و براي همه اينها جاي خودش را داشت .پدر جاي
مشخصي مينشست و از مهمان هم در محل خاصي پذيرايي ميشد .براي خواب
در زمستان و تابستان جاي جداگانهاي داشتيم .معلوم است نسل جديد كه حتي
تجربه زيست در اين فضا را ندارد به آن عالقهمند است.
االن خانههايي در طبقات باال ساخته ميشوند كه يك سمت آنها از سقف تا كف،
شيشه است .نمايي كه از پشت آن ديده ميشود هم پشتبامهاي بههمريخته
و پر از كولر و بشقاب ماهواره است .برعكس اگر ميخواهيم از سكونت در تهران
خيلي ناراحت نباشيم بهجاي زندگي در طبقات باال بايد در طبقات پايين زندگي
كنيم تا حركت شاخههای درختان را ببينيم.
ما در خانه پدري4 ،فصل سال را با شاخه انگور ،گل نسترن و ماهيهاي حوض
مرور ميكرديم كه چطور در فصلهاي مختلــف تغيير ميكنند .خيلي تفاوت
دارد كه صبحها اينها را ببينيم و از خانه بيرون بياييم يا هيچكدام اينها را نبينيم.
سود ديگر بازسازي ساختمانهاي قديمي و استفاده عمومي ازآن ،در ماندگاري
و حفظ هويت آثار گذشته است اما مسائل مالي هم اهميت دارد .مسئله مهم اين
است كه وقتي ملك مجاور يك اثر واجد ارزش ميتواند 6طبقه بسازد و بفروشد،
چطور ميتوانيد مالك يك اثر تاريخي را متقاعد كنيد كه آن را به همان شكل
قبلي حفظ كند؟ وقتي هركدام از ورثه بخواهند ســهم خود را بگيرند و دنبال
زندگي خود بروند ،چطور ميشود خانه قديمي را نگه داشت؟
حاال اتفاق ديگري كه دارد ميافتد اين است كه خانههاي قديمي كمياب و در
نتيجه باارزشتر شــدهاند .از طرف ديگر من ديدهام جواناني كه در اين كافهها
مشغول كار هستند ،از كاركردن در آن احســاس افتخار ميكنند .با اين وصف
ميشود اميدوار بود بخشي از ساختمانها حفظ شوند چون همين روند نشانهاي
از موفقيت بازآفريني و استفاده مجدد از فضاست كه باعث ميشود حال جامعه
و افراد بهتر شود.
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خانههای قدیمی طراحیهای منحصربهفردی دارند
که میتوان از ظرفیت آنها برای بازسازی دوباره
و البته مدرنشدن استفاده کرد
زينب زينالزاده

خبرنگار

در تهران كم نيســتند خانهها و بناهاي قديمي كه
قدمت برخي از آنها به بيش از 50ســال ميرسد.
بناهايي با معماريهاي منحصربهفرد كه روزگاران
دور متعلق به افراد صاحب منصب و بنام بوده است
اما بهدليل نداشــتن ارزشهاي مدنظر ،در ليست
ميراث فرهنگي شــهر جاي نگرفتهاند .خانههايي
كه اين روزها بالاستفاده شــدهاند و جز ديوارهاي
تخريبشده و اتاقهاي تارعنكبوت بسته و درهاي
شكســته و گچهاي فروريخته چيزي از آنها باقي
نمانده است .اگر در گذشته اين خانهها نماد زيبايي
يك محله بودند االن به فضاهاي بيدفاع شــهري
تبديل شدهاند .البته اين سرنوشت همه خانههاي
قديمي و در اصطالح شهري بافت فرسوده نيست

و برخــي از آنها به همت جوانان خوشــفكر و افراد
خالق و معماران و دانشآموختگان رشتههاي هنر،
با طرحهاي مدرن بازسازي شــده و مورد استفاده
قرار گرفتهاند.
آنچه از گذشــتگان بهجا ميماند ارزشــمند است
و بخشي از هويت محسوب ميشــود .بنابراين در
حفاظت و حراســت از آنها بايد كوشا باشيم .شايد
درك و فهم اين عبارت براي برخي سخت و دشوار
باشــد و با يك جمله «ولكن بابا كي حوصله داره
خونههاي قديمي رو بازسازي كنه!» خودشان را تبرئه
و سهلترين راه يعني تخريب و نوسازي را انتخاب
كنند .نقطه مقابل اين افراد ،هســتند كســاني كه
دلشان براي حفظ آثار باارزش كه ميراث گذشتگان
است ميتپد و حفاظت از آنها را وظيفه خود ميدانند.
«علــي نجفآبــادي» بازمانده و نوه ســرهنگ
«فردوس نجفآبادي» رئيس اســبق شــهرباني

قرارگرفتن سنت و مدرنيسم در کنار هم
قطعاً تصاویر زیبایی در برابر ببیندگان قرار میدهد
که سبب حیرت میشود
اصفهان نمونه این افراد وظيفهشــناس اســت .او
بهجاي تخريب بنــاي زيباي خيابــان پارس در
محدوده ميــدان فردوســي معروف بــه «خانه
ســرهنگ» همراه با دوستانش دســت به دست
هم دادند و با طراحي جديد رخــت نو به تن اين
بناي قديمي و فرســوده كردند .طراحي خانه به
شــكل ماهرانه و مدرن اســت كه اگر عكسهاي
گذشته اين خانه را ديده باشيد اص ً
ال باور نميكنيد
ميتوان با كمي خالقيت چنيــن تغييراتی ايجاد
كرد .اين جوان خوشــفكر و دوستانش يك گروه
اســتارتاپي هســتند كه خانههاي قديمي را احيا
ميكنند تا مبادا افراد فرصتطلب دست به تيشه
شــوند و آنها را تخريــب كنند .نجفآبــادي باور
دارد براي مدرنشــدن نيازي به تخريب نيست.
او بــه همشــهري ميگويد« :خانههــاي قديمي
طراحيهاي منحصربهفردي دارنــد كه ميتوان

از ظرفيت و پتانســيل آنها براي بازسازي دوباره و
البته مدرنشدن استفاده كرد .قرارگرفتن سنت و
مدرنیته در كنار هم قطعــا تصاوير زيبايي در برابر
بينندگان قرار ميدهد كه سبب حيرت ميشود».
اعتماد به نسل جوان

براي تماشــاي خانههاي قديمي كه با استفاده از
شــيوهها و البته ابزار و تجهيزات مدرن بازسازي
شدهاند ،كافي است كمي عميقتر و كنجكاوانهتر
به اطراف نــگاه كنيد .خانه معــروف به «روبهرو»
نمونه ديگري از خانههاي بازسازيشــده به شيوه
مدرن است كه در ميدان بهارستان به مهمانسراي
ويژه توريستها و گردشگران
ادامه در
صفحه7
تبديل شده اســت .اين بنا
توســط يك گروه 4نفره كه تحصيلكرده رشــته
معماري هستند ،بازسازي شده است.

آغاز یک پدیــده جدید در ورزش
ایران

سفرشاهبهآمريكا

نخســتين پادشــاه از يك كشور
شرقي كه از آمريكا ديدار ميكند

فشردنگلوی
مطبوعات ملی
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در مازنــدران طي ســالهاي اخير
عالوه بر تخريب چهره شــهرهاي
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زيرســاختي به شــهروندان برخي
مناطق نيز ايجاد كرده است
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رقابت از درون

بررسی آثار پیروزی ترامپ یا بایدن بر شرایط سیاسی و اقتصادی ایران در گفت وگو با حمیدرضا آصفی

بايدن منتظر انتخابات ايران ميماند

اصولگرايان فاتح بهارستان ،در يك رقابت درونگروهي زمينه را
براي حذف رقباي همطيف خود آماده ميكنند

پيروزي دمكراتها ميتواند شرايط ايران را سختتر كند
دولت در اطالعرساني درباره قرارداد 25ساله
بسيار ضعيف عمل كرد؛ اساسا چرا پيشنويس
يك قرارداد بايد رسانه اي شود؟

عكس :خانه ملت

خبرنگار

در حالي كه اصالحطلبان ايــن روزها نظارهگر
مجلس مقدمــات ســيزدهمين دوره انتخابــات
رياستجمهورياند و نشستهاند تا ببينند رقيب
اصولگرايشــان با ابزارهايي كه در اختيار دارد چه طرحي براي
ماراتــن 1400درمياندازد ،رقابــت درونگروهي طيفهاي
مختلف جناح راست به اوج خود رسيده است؛ از اخبار اينطور
برميآيد كه اصولگرايان كمر به حذف يكديگر بستهاند.
رقابت درونگروهي اصولگرايان بر ســر پاســتور چنان جدي
اســت كه فرياد عقالي اين جريــان را كه همواره ســعي در
تعديل تحركات سياسي جناح راســت دارند ،بلند كرده است.
نمونهاش اظهارات اخير عزتاهلل ضرغامي ،رئيس اسبق سازمان
صداوسيماســت كه گفت« :تنگ كردن دايره خوديها ،پايان
ندارد .امروز انقالبيترين نيروهاي ارزشــي بهدنبال مرزبندي
با هم هستند؛ آن هم بر ســر عناويني كه با گفتوگو و همدلي
بهراحتي حل ميشود». ...
بهارستان به مقصد پاستور

به هــر روي از شــواهد و قرائن هويداســت كه ايــن رقابت
درونگروهي از بهارستان كليد خورده و 3طيف اصولگراي حاضر
در آن -نواصولگرايان ،پايداريها كه پرچم گام دوم را در دست
گرفتهاند و ياران احمدينژاد – را تمامقد مقابل يكديگر قرار داده
است؛ چنانكه از اخباري كه در قالب مصاحبه ،اظهارنظرهاي
توييتري و خبرســازيهاي هر كدام از اين 3طيف برميآيد به
جد كمر به حذف كانديداهاي احتماليشــان براي حضور در
ن رؤيا
انتخابات آتي رياستجمهوري بســتهاند و در سوداي اي 
به سهم و طبع خود قانوننويســي ميكنند .نواصولگرايان كه
گرد محمدباقر قاليباف ،بهارستان را به نام خود زدهاند و قريب
به 10روز پيش با نام نظارت بر حســن اجراي قانون سفرهاي
اســتاني قاليباف را كليد زدند ،رقيب و كانديدايي را در شأن
رقابت با ســردار نميدانند و هم و غمشان را بر سر عيان كردن
توانمنديهاي رئيس مجلس قرار دادهاند .در همين راستا هم
بود كه قاليباف را در رأس هيأتي از مجلس راهي سفر 4روزه به
خوزستان كردند و شعار تقويت بعد نظارتي مجلس را سر دادند.
قانوننويسي براي حذف رقيب

در ســوي ديگر ميدان اما ياران احمدينژاد كه با به رياســت
نشاندن مهرداد بذرپاش بر ديوان محاسبات تاكتيكشان را به

گام دوميها و سوداي نخستوزيري

رخ 2طيف ديگر كشيدند ،با تكيه و تأكيد بر شعار جوانگرايي
بر ســر بذرپاش ســرمايهگذاري كردهاند و گام بــه گام براي
تقويت جايگاه او برنامه ميچيننــد؛ نمونه واضحش ورود اين
طيف به ماجراي اعتصابات كارگران نيشكر هفتتپه است كه
بعد از ســفرهاي چند تنشان به خوزســتان و حضور در ميان
كارگران معترض وعده رسيدگي به حل مشكالتشان را دادند
و خروجياش خبري با تيتر «نتيجــه تحقيق و تفحص ديوان
محاسبات؛ قرارداد واگذاري نيشكر هفتتپه فسخ شود» بود كه
در خبرگزاريهاي داخلي دست بهدست شد.
اين طيف كه پرتحركتر و هدفمندتر از2جريان ديگر براي حذف
كانديداهاي اصولگراي ديگر برنامهريزي ميكنند ،در پالن دوم
برنامههايشان قصد دارند از بعد تقنيني مجلس بهره ببرند.
اصالح قانون انتخابات رياســتجمهوري كه 3هفتهاي است
بررسي آن در كميســيون شــوراها و امور داخلي كشور كليد
خورده اســت ،بزرگترين ميــدان بازي اين طيــف و ديگر
جناحهاي اصولگراســت كه از تعريف رجل سياســي گرفته
تا تعيين شــرايط كانديداهاي ســيزدهمين دوره انتخابات
رياســتجمهوري را مورد توجه قرار دادهاند .توييت احسان
اركاني ،از نمايندگان وابســته به اين طيف از عــزم جزم آنها
براي حــذف كانديداهايي در قامت قاليبــاف خبر ميدهد .او
اخيرا در حساب شــخصياش در توييتر نوشت« :در راستاي
گام دوم انقالب ،بــه اتفاق جمعي از نماينــدگان درحال ارائه
طرح اصالحيه قانون انتخابات رياستجمهوري هستيم .يكي
از پيشنهادها تعيين حداقل ۴۰ســال و حداكثر ۵۵سال براي
داوطلبان انتخابات رياستجمهوري است ».پيشنهاد ديگر او
در طرح اصالح قانون انتخابات رياستجمهوري ،استعفاي وزرا،
معاونين رئيسجمهور و نمايندگان مجلس۶ ،ماه قبل از ثبتنام
در انتخابات است تا كار و خدمت به مردم ،تحتتأثير تبليغات
براي انتخابات قرار نگيرد».
به واسطه اين دو توييت اركاني عيان شد كه آنها جايگاه رياست
مجلس و لزوم اســتعفاي 6ماهه قبل از آن از يكســو و شرط
ســني حداكثر 55سال به روشــني حذف قاليباف 59ساله را
نشــانه گرفتهاند .البته دايره حذفيات آنها محدود به قاليباف
نيست و در اين ميدان ســعيد جليلي ،ابراهيم رئيسي و پرويز
فتاح هم از ميدان به در رانده خواهند شــد؛ نشــانهگيري كه
وقتي عيان ميشود كه نزديكي اركاني با مهرداد بذرپاش را به
واســطه بنرهاي انتخاباتياش به ياد بياوريم .او در پوسترهاي
انتخاباتياش با شــعار گام دوم انقالب و لــزوم ميدان دادن به
جوانان ،بذرپاش را بهعنوان سخنران ميتينگهاي انتخاباتياش
در مشهد انتخاب كرده بود.

مكث

اگرچه طيف احمدينژاديها با شعار جوانگرايي قدم در مسير گام دوم انقالب گذاشتهاند ،اما در سوي ديگر ميدان پايداريها
كه با تشكيل فراكسيون گام دوم انقالب ،برند گام دوم انقالب را به نام خود زدهاند ،شايد در اين ميدان اعضاي مشتركي با
طيف ياران احمدينژاد داشته باشند ،اما مرزبندي جدياي با اكثريت مجلس و بهويژه نواصولگرايان را به رخ كشيدهاند.
گام دوميها كه در بيرون و درون مجلس تشكيالت منظم و فعالي را راه انداختهاند ،به جد بهدنبال مطرح كردن اميرحسين
قاضيزادههاشمي ،نايبرئيس دوم مجلس و چهره شناختهشــده جريان پايداري هستند و حتي شنيده شده كه او ستاد
انتخاباتي خود را فعال كرده است و بنا به گزارش سايت مدارا ،افرادي ازجمله «سيدحسين رضويپور» و «سرآباداني» را
بهعنوان مسئول بخشي از ستادهاي انتخاباتي خود قرار داده است .البته اين طيف سوداي ديگري را نيز در سرميپرورانند
و آن حذف رياستجمهوري و گام برداشتن به سمت نظام پارلماني است كه اخيرا از سوي اميرحسين قاضيزادههاشمي در
قالب مصاحبه خبرساز شد .او در اينباره گفت :مجلس اكنون نميتواند بسياري از برنامههاي دولت را رصد كند ،رئيسجمهور
نيز يك فرد برخاسته از آراي مردم است و نميتوان بهراحتي سراغش رفت؛ زيرا يك نماد سياسي است .وقت آن است كه
گفتوگو براي پاسخگوسازي كابينه انجام شود .به هر روي اين رقابتها از درون مجلس و فعال در لواي قانونگذاري بر سر اصالح
قانون انتخابات رياستجمهوري كليد خورده است و بايد منتظر ماند و ديد 3طيف حاضر در پارلمان در دفاع از كانديداهاي
1400در صحن چگونه مقابل يكديگر قدعلم ميكنند.

اصغر صوفي

خبرنگار

انتخابات آمريكا تا كمتر از 2ماه
گفتوگو ديگر ساكن كاخ سفيد را تعيين
ميكند ،يا دونالــد ترامپ براي
4سال ديگر ابقا ميشود يا جو بايدن دمكرات به
جاي ترامپ به كاخ ســفيد ميرود .سياست و
اقتصاد ايران ناگزير متاثر از گزينهاي كه آبانماه
در انتخابات آمريكا پيروز ميشود و البته اين

انتخابات بيتأثير از تحوالت ايران و بهخصوص
برجام نيست.
تأثير نتايج انتخابات رياستجمهوري آمريكا
بر ايران ،سرنوشت برجام و دستاوردهاي اين
توافق ،قرارداد 25ساله ايران با چين و نيز تأثير
ي روابط كشورهاي حاشيه جنوبي
عاديســاز 
خليجفارس با رژيم اسرائيل بر موقعيت ايران
در منطقه ازجمله موضوعاتي هســتند كه در
گفتوگو با حميدرضا آصفي ،سخنگوي اسبق
وزارت خارجه و سفير اسبق ايران در كشورهاي

با وجــود مواضــع سياســيون كشــور ،انتخابات
رياستجمهوري آمريكا تأثير انكارناپذيري بر وضعيت اقتصادي و
سياسي ايران دارد؛ اين مسئله موضوع مناقشات سياسي در داخل
كشور است .يك جريان سياســي ،جريان مقابل را به معطلكردن
اقتصاد ايران و موكولكردن آن به نتايــج انتخابات آمريكا متهم
ميكند .اين اثرگذاري تحوالت سياسي آمريكا بر اقتصاد و سياست
ي چگونه
داخلي ايران از كجا ناشي ميشــود .سازوكار اين اثرگذار 
است؟

انتخابات آمريكا از اين جهت مهم است كه آمريكا در همه جا دستاندازي
و دخالت ميكند و زور غيرمشروع دارد .طبيعي است كه انتخابات در اين
كشور ميتواند بر نقاط مختلف دنيا تأثيرگذار باشد .ايران هم از اين قاعده
مستثنا نيست .كمتر از 2ماه تا انتخابات آمريكا باقي مانده است .شرايط
انتخابات در آمريكا كمي پيچيده شده اســت .هنوز مشخص نيست كه
چهكسي پيروز خواهد شد .نظرسنجيها كفه ترازو را به نفع آقاي بايدن
نشان ميدهد .بهخصوص در 6ايالت تأثيرگذار و كليدي ،آخرين آمارها
نشان ميدهد كه بايدن در 4ايالت جلوتر اســت .با اين حال ،نتيجه اين
انتخابات قابل پيشبيني نيست .آقاي ترامپ ،بايدن را متهم ميكند كه
او شخصي خوابآلود و چرتزده است .موضوع ديگري كه كمپين ترامپ
آن را برجسته كرد ،طرح اين مسئله بود كه آيا بايدن تا آخر دولتش زنده
خواهد ماند يا نه؟! ترامپ نشان داده كه به هيچ قاعدهاي پايبند نيست .در
اين شــرايط هيچچيز قابل پيشبيني نيست .ممكن است با يك حركت
ناشيانه آقاي بايدن و با يك حيله آقاي ترامپ ،اوضاع به نفع ترامپ تغيير
كند .عالوه بر انتخابات رياســتجمهوري ،انتخابات 23كرسي سنا هم
همزمان برگزار خواهد شد .بهنظر ميرسد كه 16نامزد جمهوريخواه در
اين انتخابات پيشتاز هستند .اگر در انتخابات سنا دمكراتها پيروز شوند،
ترامپ عالوه بر كنگره ،ســنا را هم از دســت خواهد داد .در اين شرايط،
ترامپ درصورت پيروزي شرايط بهمراتب سختتري خواهد داشت و به
رئيسجمهوري ضعيف تبديل خواهد شد .برعكس اين معادله ،درصورت
شكست دمكراتها در انتخابات ســنا ،آقاي بايدن درصورت پيروزي در
انتخابات رياستجمهوري ،رئيسجمهوري نسبتا ضعيف خواهد بود.
تأثير انتخابات آمريكا بر ايران بهنظــرمبنيادي نخواهد بود؛ دمكراتها و
جمهوريخواهان نشان دادهاند كه با يك ديد به ايران نگاه ميكنند .ساختار
آمريكا بهگونهاي نيست كه در شرايط فعلي بتوان اين انتظار را داشت كه
با رفتن عمرو و آمدن زيد شــرايط تغيير كند .البته من معتق د هستم كه
درصورت پيروزي دمكراتها به لحاظ روانــي ،كمي اوضاع بهتر خواهد
شد اما بعدا ممكن است با شرايط بدتري مواجه شويم .ممكن است آقاي
بايدن بهدنبال ايجاد اجماع بينالمللي عليه ايران برآيد؛ همان كاري كه
اوباما انجام داد .از اين جهت ،پيروزي دمكراتها ميتواند شــرايط ايران
را ســختتر كند .مواضعي هم كه آقاي بايدن اتخاذ كرده ،مشابه همان
مواضعي است كه ترامپ اعالم كرده است .ترامپ هم گفته كه اولويت ما
حفاظت و صيانت از رژيم صهيونيستي است .بايدن هم داشتن رابطه خوب
با اين رژيم را از اولويتهاي خود دانسته است .به تصور من ،حتي اگر بايدن
پيروز انتخابات شود ،صرفا چندماه به لحاظ رواني ميتواند شرايط در داخل
ايران را تحتتأثير قرار دهد .ضمن اينكه درصورت پيروزي بايدن ،ترامپ
تا 3ماه ديگر روي كار است .در اين شرايط دولت فعلي ايران زماني براي كار
با آقاي بايدن نخواهد داشت .بنابراين احتماال آقاي بايدن ترجيح خواهد
داد كه دولتش با يك دولت تازهنفس در ايران كار كند .بر اين اساس ،دولت
ايران نبايد به هيچوجه نگاه خود را به نتيجه انتخابات آمريكا بدوزد و مسائل
كشور را به دليل تحوالت سياسي آمريكا متوقف كند ،چون براي اين دولت

فرانسه ،آلمان و اماراتمتحدهعربي مورد بحث
قرار داديم .آصفي معتقد است كه نتايج انتخابات
آمريكا تأثير بنيادي بر روابط اين كشور با ايران
ندارد و رفتن عمرو و آمــدن زيد نگاه آمريكا
به ايران را تغيير نخواهــد داد .او درباره امكان
بازگشت آمريكا به برجام درصورت پيروزي جو
بايدن ،معتقد است كه اين امر تقريبا غيرممكن
است چرا كه بايدن پيششــرطهايي را براي
بازگشت به برجام درنظر گرفته است كه از سوي
ايران قابل پذيرش نخواهد بود .سخنگوي وزارت

ديگر افاقه نميكند .همانطور كه دولت ايران خود را معطل انتخابات آمريكا
نگه داشته است ،بايدن هم درصورت پيروزي منتظر انتخابات ايران خواهد
ماند .حضور ترامپ در اين چند سال درس و تجربه خوبي براي ايران بود تا
ببينيم كه قدرتهاي بزرگ و استكباري روابط خود با كشورهاي ديگر را
چگونه شكل ميدهند.
بايدن و ترامپ در ارتباط با برجام مواضع نسبتا متفاوتي
را اعالم كردهاند؛ بايدن در يادداشــت اخير خود به امكان بازگشت
آمريكا اشاره كرده است .بهنظر شما ،آيا به لحاظ حقوقي و سياسي
امكان بازگشت آمريكا به برجام وجود دارد؟

آقاي بايدن هم مدعي شده كه درصورت پايبندي ايران به تعهدات خود در
برجام ،آمريكا به برجام بازخواهد گشت .اين به آن معني است كه اقداماتي
را كه ايران در راستاي كاهش تعهدات خود در برجام انجام داده ،بايد جبران
كند و اجراي تعهدات خود را از سر بگيرد .بايدن نگفته كه بالفاصله به برجام
بازميگردد ،بلكه براي ايران شــرايطيتعيين كرده است .چه تضميني
وجود دارد كه با ازسرگرفتن اجراي تعهدات از سوي ايران ،آمريكا به برجام
بازگردد؟ ضمن اينكه بايد توجه داشت كه بايدن معاون اوباما بوده است.
دولت اوباما خود نخستين ناقض برجام بود؛ چراكه برخالف تعهدات آمريكا
در برجام ،از برداشتن تحريمهاي بانكي و نفتي خودداري كرد .رفتار بايدن
در خوشبينانهترين حالت ،مشابه دولت اوباما خواهد بود .از سوي ديگر،
ترامپ تا حد زيادي ساختار برجام را از بين برده است بهطوريكه امكان
بازگشت آمريكا به برجام را دشوار و تقريبا غيرممكن كرده است.

در مقابل مواضعي كه بايدن در ارتباط با ايران و برجام اعالم
كرده ،ترامپ هم ادعا كرده كه درصورت پيروزي ،ظرف زمان يك هفته
پس از انتخابات با ايران به توافق خواهد رسيد .اين ادعاي ترامپ چه
مبنايي دارد؟ آيا اين اظهارات صرفا تبليغات انتخاباتي براي مصرف
داخلي است يا امكان عملياتي دارد؟

اين روشن اســت كه اين اظهارات كاركرد داخلي براي آمريكا دارد؛ بايد
درنظر گرفت كه ما براي رســيدن به برجام 14سال مذاكره انجام داديم.
زماني ما در اين مذاكرات به نتيجه رسيديم كه در موضع برتر قرار داشتيم؛
بهطوريكه ســانتريفيوژهاي ايران به حدود 20هزار عدد رسيد و طرف
مقابل دچار نگراني ش د و به ناچار به توافق با ايران تن داد .بنابراين ادعاي
رسيدن به توافق با ايران ظرف يك هفته غيرممكن است؛ مگر اينكه ترامپ
قرص ،واكســن يا داروي خاصي براي اين منظور اختراع كرده باشد! اما
تجربه نشان ميدهد كه با توجه به پيچيدگيهاي سياسي در روابط ايران
و آمريكا ،اين ادعا منطبق با واقعيت نيست.
خارج از چارچوب برجام ،آيا امكان شكلگيري مذاكره
ميان ايران و آمريكا پس از انتخابات اين كشور وجود دارد؟

شــكلگيري هرگونه مذاكره ميان 2كشــور نيازمند فراهمشدن برخي
بسترهاســت؛ موضوعات و هدف مذاكره بايد مشخص شود .طرفين بايد
احترام متقابل براي يكديگر قائل باشــند و از موضع يكســان به مذاكره
بنشينند .تجربه نشان داده كه آمريكاييها با اين شرايط حاضر به مذاكره
نيستند .آمريكاييها و بهويژه آقاي ترامپ نشان دادهاند كه هدف آنها از
مذاكره ،رسيدن به نتيجه نيست؛ بلكه صرفا انجام يك مذاكره است .تجربه
مذاكره با كرهشمالي اين واقعيت را نشان داد .اين مسئله با نگاه جمهوري
اسالمي ايران به مذاكره كامال متفاوت است .ايران بهدنبال نتيجه است،
بنابراين من مذاكره با آمريكا را خيلي دور از ذهن ميدانم.
در دورههاي مختلف انتخابات رياستجمهوري آمريكا
شاهد بودهايم كه نامزدهاي رياستجمهوري كم و بيش به موضوع
ايران پرداخته و مواضع خود را در ارتباط با اين كشور تشريح كردهاند.

خارجه ايران در دوره اصالحات درباره ادعاي
ترامپ پيرامون رسيدن به توافق با ايران در مدت
يك هفته ميگويد چنين چيزي امكان ندارد مگر
اينكه ترامپ واكســن يا داروي خاصي را براي
اين منظور اختراع كرده باشد .درباره برجام هم
آصفي معتقد است كه عمال چيزي از برجام باقي
نمانده و برجام به هدف اصلي خود يعني برچيدن
تحريمها دست نيافته است و انزواي آمريكا نيز
هدف مذاكره و برجام نبوده است .مشروح اين
گفتوگو را در ادامه ميخوانيد.

سؤال اين است كه مســئله ايران تا چه اندازه براي رأيدهندگان
آمريكايي مهم اســت و تا چه ميزان ميتواند در نتيجه انتخابات
اثرگذار باشد؟

واقعيت اين اســت كه در انتخابات آمريكا موضوعات خارجي نقش اول
را ندارند؛ در مقابل ،موضوعاتي مانند اقتصاد ،اشــتغال و بيكاري اهميت
زیادی دارنــد .هماكنون هم آقاي ترامپ بــر عملكردهاي خود در حوزه
اقتصاد مانند بورس و ايجاد اشتغال پافشاري ميكند .با اين حال ،مسائل
خارجي بياهميت هم نيستند .به همين دليل آقاي ترامپ تالش داشت
كه موفقيتي را در عرصه خارجي به نمايش بگــذارد .گفتوگو و توافق با
ايران ميتوانســت قدرت مانور ترامپ را در انتخابات افزايش دهد كه در
اين زمينه موفق نشــد .عالوه بر ايران ،موضوعات و مسائل ديگري مورد
ي روابط كشورهاي حاشيه
توجه ترامپ بوده است؛ براي مثال عاديساز 
خليجفارس با رژيم صهيونيستي يكي از موضوعاتي است كه ترامپ تالش
ميكند بهواسطه آن دستاوردهايي را از خود در حوزه سياست خارجي به
نمايش بگذارد.
در ارتباط با اسنپبك و بازگرداندن تحريمهاي سازمان
ملل عليه ايران ،آيا آمريكا همچنان شانسي براي موفقيت دارد؟

خود آمريكا هم ميداند كه در اين زمينه توفيقي كسب نخواهد كرد ،اما در
تالش است كشورهاي اروپايي و كشورهاي ديگر را براي همراهي با خود
عليه ايران ،تحت فشار قرار دهد .ضمن اينكه بايد درنظر داشت اسنپبك
هم اتفاق عجيبي براي ايران نخواهد بود؛ پيش از برجام نيز همين بود.
گفته ميشود جنازه برجام باعث شد كه آمريكا در شوراي
امنيت  ۱۳بر  ۲شكست بخورد .آيا اين پيروزي و پيروزيهاي مشابه
ايران در مجامع بينالمللي را بايد بهعنوان اصليترين دستاورد برجام
درنظر گرفت؟ آيا بهنظر شما مواهب اقتصادي بخش فرعي برجام بود و
ي ايران دستاورد اصلي برجام است؟
غيرامنيتيساز 

يكي از داليل شكســت آمريكا در شــوراي امنيت اين بود كه اروپاييها
احساس ميكردند اگر برجام از بين برود كنترل خود بر ساير موضوعات
امنيتي و منطقهاي را از دست خواهند داد .بنابراين حمايت اروپاييها از
ايران در شوراي امنيت بهخاطر برجام نبود بلكه بهدليل نگرانيهايي بود
كه آنها از ساير موضوعات داشتند .هرچند عمال برجامي باقي نمانده است،
اما اگر اروپاييهــا حمايت نميكردند برجام به لحاظ اســمي هم از بين
ميرفت .در اين صورت ،براي اروپاييها معلوم نبود كه اقدامات ايران در
حوزه هستهاي و غيرهستهاي چگونه خواهد بود .از سوي ديگر ،كشورهاي
اروپايي مانند انگليس و فرانسه ميدانستند كه درصورت رأي موافق در
شوراي امنيت ،چين و روسيه آن را وتو خواهند كرد .وزير خارجه انگليس
هم به اين موضوع اشاره كرد و گفت كه رأي ما تأثيري در نتيجه كار نداشت.
بنابراين ،اين مسئله ارتباطي به برجام نداشت كه بخواهيم آن را دستاورد
برجام تلقي كنيم .اين درست است كه ايران بهدليل انزواي آمريكاييها
يك توفيق سياسي كسب كرد ،اما هدف ما از برجام ،انزواي آمريكا نبود.
انزواي آمريكا به چه درد ما ميخورد؟ هدف ما از برجام و مذاكره ،برداشتن
تحريمها بود.

اما گفته ميشود كه امنيتزدايي از فعاليتهاي هستهاي
ايران و خروج ايران از ذيل فصل 7منشــور سازمان ملل متحد ،از
دستاوردهاي برجام بوده است.

بله؛ اينكه از فعاليتهاي هســتهاي ايران بهعنوان
فعاليتهاي صلحآميز نام برده شد ،توفيق خوبي بود.
يعني فعاليتهاي هســتهاي ما از حالت تهديد هستهاي و امنيتي خارج
شد .اين يك دستاورد جدي براي برجام بود و بايد نمره خوبي به برجام داد.
ادامه در
صفحه11
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همشهري اهميت مشاركت شهروندي و شوراها در نامگذاري معابر و مخالفت با
برخي از نامها در اين روند را بررسي كرد

مطالبه زندگي
ميثم قاسمي

خبرنگار

ديروز شهردار تهران در پويش سهشنبههاي بدون خودرو ،مسير
خانه تا محل كار را با دوچرخه طي كرد.

پارك شهر ميزبان مراسم روز جهاني صلح

ي و مرمت مسجد ارگ
پايان ايمنساز 

خبرنگار

شــهر را هويــت و
گزارش خاطر ههايش ميسازد ،نه
صرفا ساختمانها ،اتوبانها
و عناصر كالبدي .شهروندان از بزرگان و
شخصيتهايي همچون جالل آل احمد،
اخوان ثالث ،هوشــنگ ابتهــاج ،محمد
مصدق و ...خاطره دارند يا از آنها در تاريخ
و ادبيات بسيار شنيده و خواندهاند .حك
شدن نام اين مفاخر بر پيشاني شهر ،حس
خوبــي به آنــان ميدهد؛ حســي كه از
مشــاركت همــه ســليقهها در
تصميمگيريهــاي شــهر حكايت دارد.
شوراي شهر تهران در دوره پنجم رويكرد

شورا در اينباره تصميمگيريميكند
حســـــن خليلآبــادي،
عضو شــوراي شــهر تهران
درباره مخالفــت فرمانداري
تهران در ارتباط با نامگذاري
معابــري به نامهــاي مهدي
بازرگان ،اعظم طالقاني و سهيل گوهري بايد بگويم به
عقيده من ،نگاه فرمانداري به اين ماجرا سياسي است،
نه قانوني .افرادي كه براي نامگذاري چند معبر معرفي
كردهايم ،افراد موجه و مورد قبول مردم بودهاند.
فرمانداري نبايد تابع جوسازيها شود و از وظايف
خود قصور كند .ماده قانونيای كه فرمانداري اشاره
كرده هيچ ربطي به اين ماجرا ندارد و قانوني نيست.
ممكن است كه عد هاي با مشاهير مخالف باشند،
اما لزومي ندارد كه خدمات آنهــا به كلي ناديده
گرفته شود .شورا خالف وظايف خود كاري را انجام
نداده و ما در جلسه شورا در اينباره تصميمگيري
ميكنيم.

هيأت تطبيق مواجه شده و اين روزها سر
زبانها افتاده است .شــوراي شهر تهران
كه با اكثريت آرا با اين نامگذاري موافقت
كرده معتقد اســت كه هيــأت تطبيق
برخالف رويه قانوني ،ساليقش را در اين
نامگذاري دخيل كرده و رد مصوبه شورا
استناد قانوني ندارد.
آنطور كه ســيد محمود ميرلوحي ،عضو
شوراي شــهر و نماينده صاحب رأي در
هيــأت تطبيق ،به همشــهري ميگويد
رفتاري كه هيأت تطبيــق پيش گرفته،
بيش از اينكه قانوني باشــد ،رنگ و بوي

دستفروشــان پاي رهگذران بساط ميكنند كه
ساماندهي كســب درآمد كنند ،امــا فعاليت آنهــا اغلب با
مشكالتي روبهرو ميشود و در اين شرايط مصوبه
ساماندهي مشاغل سيار و بيكانون شهر تهران در شوراي شهر
تهران واكنشهاي بســياري را هم برانگيخته است .سخنگوي
شوراي شهر هدف از اين مصوبه را تغيير رويكرد مديريت شهري
از تقابل با ساماندهي عنوان ميكند .علي اعطا در برنامه تهران20
در اين رابطه گفت« :در بهمنماه سال ۹۷شوراي اسالمي شهر
تهران ايــن مصوبه را گذرانــد اما اختالف نظر بر ســر موضوع
دستفروشان وجود داشت؛ برخي معتقد بودند كه دستفروشي
يكي از مصاديق ســد معبر اســت و با توجه به ماده ۵۵قانون
شهرداريها ،وظيفه شــهرداري مقابله با آن بهعنوان سد معبر
است ».دستفروشان بهواسطه بيمكاني براي عرضه محصوالت
خود ،در معابر شهري اقدام به فروش محصوالتشان ميكنند .آنها
اغلب ســرمايه چنداني در اختيار ندارند و تنها به اين دليل كه
مغازهاي نداشــته و توان اجاره ندارند ،با اندك سرمايه ،گذران
زندگي ميكنند .در گذشته شهرداريها با دستفروشي بهعنوان
سد معبر برخورد ميكردند كه گاه فيلمهاي منتشرشده از برخي
برخوردهاي شديد با دستفروشان واكنشهای بسياري به همراه
داشت .اعطا به اين موضوع اشــاره ميكند و اينكه مصوبه فعلي
براي ساماندهي مشاغل سيار دستاورد مهمي در شوراي پنجم
شهر تهران اســت .او ادامه داد« :يكي از دســتاوردهاي مصوبه
ساماندهي مشاغل سيار و بيكانون شهر تهران اين بود كه در نوع
مواجهه مديريت شهري با پديده دستفروشي تفاوت ايجاد كرد».
عضو شوراي شــهر با بيان اينكه بر اين اساس فرهنگ سازماني
مامورين شــهرداري در برخورد تند با دستفروشي به مثابه سد
معبر تزلزل پيدا كرد ،گفت« :با تغيير اين فرهنگ ســازماني،
برخوردهاي خشن با دستفروشان كه در سالهاي اخير وجود
داشت و مورد گاليه شهروندان بود ،مشاهده نشده است».
اعتماد دستفروشان

شهرداري تهران براي ســاماندهي دستفروشان در پايتخت

جايي در ميدانگاهها

ســليقه دارد و بر همين اســاس ،شورا
همچنــان بر مصوبهاش اصــرار ميكند.
اين در حالي است كه ،به گفته اين عضو
شوراي شهر تهران ،اعضاي هيأت تطبيق
معتقدند كه بحث ســليقه در اين مصوبه
دخالت ندارد و دليل مخالفتشان مغايرت
اين نامگذاري با قانون است.
براي اطــاع از دليل مخالفــت با برخي
نامگذاريها ،بــا معاون فنــي و عمراني
فرماندار تهران تمــاس تلفني گرفتيم .با
وجود اینكه غالمحسين آرام 22شهريور
در گفتوگــو با يكــي از خبرگزاريها از

مخالفت فرمانداري با نامگذاري سه معبر
شهر به نام مهدي بازرگان ،اعظم طالقاني و
سهيل گوهري ،براساس بند يك آييننامه
نامگذاري معابر خبرداده بود ،اما اين مقام
مسئول در گفتوگو با همشهري ،از اين
موضوع اظهار بياطالعي كرد تا تالشهاي
ما براي صحبت با نماينده فرمانداري راه
به جايي نبرد.
در عين حال ،سيد محمود ميرلوحي ،عضو
هيأت تطبيق مصوبات شورا ،در گفتوگو با
همشهري ضمن انتقاد از موضعگيريهاي
سليقهاي ،از تالش شــورا براي حل اين

تغييرگفتمانمديريتشهريازكالبدمحوريبهانسانمحوري
داوود دشتباني ،عضو كميسيون نامگذاري معابر شهر تهران
نامگذاري معابر و خيابانها جزو اختيارات قانوني شــوراي شهر
است و كميسيون نامگذاري هم هميشه و در همه دورهها فعال بوده
است .تفاوتي كه اتفاق افتاده اين است كه شوراي پنجم با درنظر
گرفتن تفاوتهاي عقيدهاي و ساليق شهروندان تهراني ،تغييري
را ايجاد كرد و آن اینکه در نامگذاريها از اســامي شخصيتها
و عناصر هويتي متنوعتري اســتفاده کند و صرفا يك رويكرد
خاص و رسمي را پيگيري نكند .بر اين اساس ،نام يكسري مفاخر
فرهنگي ،هنري ،علمي و سياسي را كه مورد احترام بخش بزرگي از
شهروندان هستند ،در نامگذاريها وارد كرد .اين تغيير رويكرد اما
باعث اعتراض بخشي از سليقهاي شد كه به سليقه رسمي نزديكتر
است .اگر بخواهيم صرفا يك طيف از اسامي و سليقه در شهر وجود
داشته باشــد ،به نوعي انحصارگرايي و تماميتخواهي بهحساب
ميآيد .درحاليكه شهروندان تهراني ساليق متفاوت و متنوعي
دارند .برخي از اسامي كه در اين دوره به فهرست نامگذاريهاي
شهر اضافه شده ،مفاخر ادبي مورد احترام و مورد رجوع مردم و
برخي هم شخصيتهاي سياسي هستند كه خيلي از مردم به آنها

شناسنامهدارشدندستفروشان پایتخت

عالقهمندند و در دورهاي از زندگيشان خدمتي به كشور و فرهنگ
كشــور انجام دادهاند .ازاين رو ،اين به عدالت و انصاف نزديكتر
است كه به همه مفاخر و شــخصيتها و داشتههاي فرهنگيمان
احترام بگذاريم.
بخش مهمی از نامگذاريهاي دوره پنجم به شهداي گرانقدر جنگ
تحميلي و مدافعان حرم اختصاص داشــته و شاخصترين آنها هم
سردار شهيد قاسم سليماني است ،توجه شورا به ساير اسامي مذهبي
و اعتقادي هم معطوف بوده است .شايد خيلي از مردم و حتي بخشي
از فعاالن فرهنگي ،اجتماعي و سياسي ،پيش از رويكرد جديد شوراي
شهر ،نامگذاري را موضوع مهمي نميدانستند ،اما بعد از توجه درست
و بجاي شوراي پنجم به اين مســئله ،نامگذاريها اهميت پيدا كرد.
ما ديديم حتي در آغاز بهكار مجلس شــوراي اسالمي جديد هم دو
موضوع نامگذاري مطرح و اين نهاد هم كه نامگذاري جزو وظايفش
نيست ،وارد بحث شــد .اين از اهميت باالي نامگذاري نشان دارد.
ما به شخصيتها و داشــتههاي انقالبي ،مذهبي و دينيمان احترام
ميگذاريم و در كنار آن به مفاخر علوم پزشــكي ،شهداي سالمت
و ...هم كه مورد توجه شهروندان هســتند ،نگاه ويژه داريم .جالب

اقداماتي انجام داده است .چنانكه تا به امروز 6هزار دستفروش
در تهران شناسايي و جانمايي شدهاند .به گزارش همشهري،
مديرعامل شركت ســاماندهي صنايع و مشاغل شهر در اين
رابطه گفت« :در مجمــوع اطالعات ۱۰هزار نفر در ســامانه
مربوط ثبت شده كه بخش عمده افراد احراز هويت و در 40بازار
محلي ايجادشده جانمايي شــدهاند .سامانهاي به اسم سامانه
بازار و به آدرس  Samanbazar.tehran.irرا فعال كردهايم
و كساني كه بخواهند از دستفروشي كسب درآمد كنند بايد
اطالعات خود را در اين ســامانه فعال كنند ».علي مفاخريان
ادامه داد« :فهرستي از دستفروشــان فعال در پايتخت وجود
دارد اما اطالعات آن غيرقابل اعتماد است؛ چراكه افراد نگران
ارائه اطالعات كســب و كار خود بــه مجموعههاي مديريت
شهري هستند ،بنابراين بايد در ابتدا اعتمادسازي انجام شود».
اعطا ،عضو شوراي اسالمي شــهر تهران نيز با بيان اينكه در
بحث دستفروشي 3رويكرد تقابل ،چشمپوشي و ساماندهي
وجود دارد ،گفت« :مديريت شــهري رويكرد ســاماندهي،
مبتني بر حفــظ كرامت و ايجاد عدالت فضايي در شــهر در

است بدانيد ،در ســال سوم و چهارم شورا كه
رويكرد متفاوتي را پيش گرفت ،بيشتر وقت
كميسيون نامگذاري به بررسي پيشنهادهاي
زيــادي ميگذرد كــه نهادهــاي عمومي و
ان.جي.اوها مطرح ميكنند .اين نشان ميدهد
كه نامگذاري ،بهعنوان موضوعي مهم ،در گذشته مغفول واقع شده
و بر اين اساس ،شورا بايد تنوع ســايق را هم در اين زمينه مدنظر
قرار دهد.
انتقادي هم كه از سوي جريانهاي سياسي رقيب صورت ميگيرد مبنی
بر اینكه شورا فقط به نامگذاري توجه ميكند ،وارد نيست .چرا كه هر
يك از كميتهها و كميســيونهاي تخصصي شورا در حوزه خودشان
وظايفشــان را انجام ميدهند و گزارش اقداماتشان را هم منعكس
ميكنند .ولي گروه رقيب تالش دارد صرفا اين بخش را پررنگ كند .به
باور من ،شوراي پنجم در زمينه تخصصي مديريت شهري موفقترين
دوره شورا در اين پنج دوره بوده و موفق شده گفتمان مديريت شهري
را از رويكرد كالبدمحور به رويكرد انسانمحور تغيير دهد .در مجموع،
معتقدم كه انتقادها و مخالفتها صرفا سياسي است.

مناسبسازي معابر
با رويكرد تردد معلوالن

6هزار دستفروش در تهران شناسايي و جانمايي شدهاند

در دوره جديد مديريت شهري تمركز روي احداث ميدانگاهها بيشتر شده است .در شــوراي شهر در ميدانگاهها جايي براي
دستفروشان درنظر گرفته شده است .اعطا درباره مكانهاي مناسب براي دستفروشان ،يادآور شد« :يكي از كارهايي كه دنبال
كرديم پروژه ميدانگاهها بود كه ساماندهي مشاغلي شبيه دستفروشان ،ازجمله اهداف اجراي ميدانگاهها بوده است».
او با بيان اينكه براساس اصل ۲۸قانون اساسي هر فرد ميتواند هر شغلي كه ميخواهد را مشروط بر اينكه مخالف اسالم ،مصالح
عمومي كشور و تضييعكننده حقوق ديگران نباشد ،انتخاب كند؛ و دولتها نيز مكلف ميشوند كه به عدالت ،براي همه مشاغل
شرايط كار را فراهم كنند ،گفت« :وقتي دولت نتوانسته اين شرايط را فراهم كند ،بيانصافي است بگوييم با كساني كه ميخواهند
از طريق دستفروشي ارتزاق كنند ،بهعنوان مصداق سدمعبر برخورد كنيم».
مشاغل سيار و بيكانون صنف و اتحاديه ندارند و اجراي اين مصوبه به همكاري برخي دستگاهها نيازمند است .مديرعامل شركت
ساماندهي صنايع و مشاغل شهر با تأكيد بر اينكه شهرداري تنها يكي از دستگاههاي مخاطب اين مصوبه است ،گفت« :دستگاههاي
مختلفي درباره اين مصوبه وظايفي بر عهده دارند .اداره صنعت و معدن ،تعزيرات ،پليس و ...بايد در اجراييشدن اين مصوبه كمك
كنند .مشاغل سيار و بيكانون ،صنف و اتحاديه ندارند كه از آنها حمايت كند .ما اين كار را انجام ميدهيم تا اين افراد ساماندهي
شوند و كسب و كارشان در نقاط مجاز ادامه داشته باشد».

مكث

ايمنسازي ،مرمت و بهسازي مســجد ارگ تهران كه از اواخر سال
گذشته توسط سازمان عمران شهرداري تهران شروع شده بود چند
روز ديگر به پايان ميرسد.
مرمت و بهسازي مســجد ارگ با هدف ايمنسازي ،شروع شد و
بهزودی مسجد بهرهبرداري ميشود .داوود رجبي  ،مدير روابط
عمومي سازمان عمران شهرداري تهران در گفتوگو با خبرنگار
همشــهري با اعالم اين خبر گفت« :عمليات عمراني مســجد
ارگ بنا به درخواســت اعضاي هيأت امناي اين مســجد اواخر
سال گذشته در 3فاز شروع شد و 7شــهريور كارهاي پيشبيني
شده به پايان رسيد اما نكته مهم اين است كه اعضاي هيأت امنا
درخواستهاي ديگري ازجمله نصب كانال كولر داشتند كه انجام
آنها در دستور كار ســازمان قرار گرفت و پايان شهريور عمليات
عمراني در اين مسجد بهطور كامل تمام ميشود».

مجيد جباري

متفاوتي را در پيش گرفت و عالوه بر توجه
به داشتههاي ديني ،مذهبي ،فرهنگي و...
از نــام مفاخر طيفهــاي ديگري هم در
نامگذاري خيابانهاي شهر استفاده كرد.
رويكردي كه با وجود موافقان و مخالفان،
با استقبال عموم شهروندان مواجه شد.
با اين حال مخالفتها با نامگذاري معابر
شــهر ،اخيرا وارد فاز تازهاي شده است.
حدود يكماه پيش بود كه پارلمان شهري
پايتخت با تكيه بــر اختياراتي كه قانون
برعهدهاش گذاشــته ،سه معبر شهر را به
اســم مهندس بازرگان ،سهيل گوهري،
فعال رســانهاي فوت شــده بر اثر كرونا،
و اعظم طالقاني تصويب كــرد اما آنطور
كه شواهد نشــان ميدهد اين موضوع با
مخالفت فرمانــداري بهعنوان يك عضو

عكس :همشهري /علیرضا طهماسبی

بزرگداشت «روز جهاني صلح و هفته دفاعمقدس» امسال همزمان
برگزار ميشــود .اين مراسم روز دوشنبه 31شــهريور و با همكاري
«انجمن علمي مطالعات صلح ايران»« ،كرســي حقوق بشــر ،صلح
و دمكراسي يونسكو» و دانشگاه شهيد بهشتي و به ميزباني شوراي
استان تهران برگزار ميشود.
به گزارش همشــهري ،از ســال  ۱۹۸۲كه مجمع عمومي سازمان
مللمتحد روز 21سپتامبر را بهعنوان روز جهاني صلح برگزيد ،هرساله
مراسمهاي متعددي در گوشــه و كنار جهان برگزار ميشود و ايران
هم ميزبان يكي از اين مراسمهاســت .ندا حاجيوثوق ،دبير كميته
زنان و كودكان انجمن علمي مطالعات صلــح ايران درباره برگزاري
اين مراسم ميگويد« :نامگذاري اين روز و آييني كه به مناسبت آن
هر ساله در كشورهاي مختلف برگزار ميشود ،ممكن است به شكل
آرماني ما را به جزيره امن صلح و آرامش نرساند ،ولي بشر را در معرض
آزمون اراده براي رسيدن به صلح مطلق جهاني قرار ميدهد؛ آزموني
كه اگرچه ناكاميهايي در پي داشــته ،اما به مثابه گامهايي است به
ســوي برقراري صلح فراگير .از اين رو ،برگزاري ساالنه روز جهاني
صلح فرصت مغتنمي است براي انديشيدن بيشتر به صلح و تشويق
انسانها به مدارا ،گفتوگو و همپذيري بيشتر بهعنوان سازوكارهاي
تحقق صلح جهاني31 ».شهريور سالروز آغاز جنگ ايران و عراق است.
همزماني اين روز با روز جهاني صلح ،دليلي شده تا بزرگداشت هردو
روز همزمان برگزار شود .صاحبنظران حوزه صلح مهماناني هستند
كه به اين مراسم دعوت شدهاند .تعداد آنها محدود است و مراسم با
رعايت پروتكلهاي بهداشــتي برگزار ميشــود .در اين مراسم قرار
است از كتاب «زنان و سايهباني صلح در عصر پساكرونا» رونمایی و
نمايشگاه نقاشي كودكان ايراني با موضوع صلح برگزار شود .شوراي
استان تهران در سالن شورا در ضلع شمالي پارك شهر از اين مراسم
ميزباني ميكند.

سيد محمود ميرلوحي :رفتار هيأت تطبيق در فرمانداري براي
نامگذاري معابر ،به نوعي ورود به اختيارات شوراي شهر
و نمايندگان مردم است

عكس :عليرضا تقوي

«تهــران ،شــهر مناســب دوچرخهســواري نيســت ».وقتي از
دوچرخهسواري در شهر حرف ميزني ،نخســتين جملهاي كه در
جواب ميشنوي ،اين است.
بله ،كافي است گشتي با دوچرخه در شــهر بزنيد تا ببينيد كه واقعا
تهران شهر دوستدار دوچرخه و دوچرخهسوار نيست ،اما سؤال اين
است كه آيا تهران شــهر پيادهروي هست؟ شــهر مناسب معلوالن
چطور؟ شهر مهربان براي بچهها هست؟
جدا از سرباالييها و سرازيريهاي تند شهر و اتوبانهايي كه پايتخت
را تكهتكه كردهاند ،تهران فقط براي ماشينها جاي مناسبي است.
به موضوع توسعه انســانمحور در آينده خواهم پرداخت؛ همينطور
درباره شيبهاي تند شهر هم مينويسم ،اما مسئله امروز اين است
كه با شهري كه براي زندگي انسانها مناسب نيست ،چه بايد كرد؟
آيا ميتوانيد حدود  ۱۰دقيقه در تهران پيادهروي كنيد؛ بدون اينكه
از پيادهرو به خيابان برويد ،از جوي بپريد ،راه را براي موتوريها باز
كنيد ،از الي ماشــينهاي نمايشــگاههاي اتومبيل رد شويد و...؟ با
كفپوشهايي كه زيرشان آب جمع شده چه ميكنيد؟ ماشينهايي
كه روي پلها ايستادهاند يا اجناس مغازهها كه بخش اعظم پيادهرو
را گرفتهاند ،پلههايي كه امــكان تردد با عصا ،ويلچر و كالســكه را
غيرممكن ميكنند و دهها مشكل ديگر ،راه را براي زندگي آسان در
اين شهر بستهاند .اما با اين همه ،ما پيادهروي ميكنيم و بچههايمان
را هم با خود ميبريم (هرچند متأسفانه معلوالن تقريبا از شهر حذف
شدهاند ).بهعنوان كسي كه در شهر دوچرخهسواري ميكند ،ميگويم
اين كار ،سختتر از پيادهروي نيست .تهران شهري است كه در طول
چند دهه گذشته ،توسعه شــتاباني داشته ،اما براي انسانها ساخته
نشده است .شايد ما به شهردارهايي نياز داريم كه براي  ۲۰سال فقط
پيادهرو (پيادهراه نه ،پيادهرو) بسازند تا شهر به حالت متعادل برگردد.
اما تا آن موقع ،نميتوان زندگي را متوقف كرد .حتي شايد درستتر
اين باشــد كه بگوييم اين همه خيابان و اتوبان در جواب خواســته
ماشينها ساخته شــدهاند و اگر قرار باشد شــهر ،مناسب پيادهها،
دوچرخهسوارها ،كودكان و ...شود ،بايد مطالبه كرد.

جايگاه قانون در جدال
نامگذاريخيابانها

چالشها خبر داد.
او گفت« :روال قانوني بررســي مصوبات
شورا در هيأت تطبيق به اين ترتيب است
كه نمايندگان فرمانــداري ،قوه قضاييه
و شوراي شهر در جلســهاي با استناد بر
بندهاي قانوني ،تصميم پارلمان شهري
را بررســي و در آخر هر يك رأي خود را
اعالم ميكنند .درصورتي كه من بهعنوان
نماينده شورا در جلســهاي كه احتماال
براي بررســي اين نامگذار يها تشكيل
شــده ،حضور نداشــتم و اگر تصميمي
گرفته شده بدون حضور من بوده است».
او اضافه كرد«:تصــور ميكنم با توجه به
اينكه نظر دو عضو هيأت تطبيق مخالف با
نامگذاريهاي اخير بوده ،ديگر جلسهاي
براي بررســي اين موضوع برگزار نشده
است».
ميرلوحي با بيان اينکه نامگذاري خياباني
به نام آقاي بازرگان نباید به هيأت تطبيق
راه پيدا ميكرد ،گفــت« :به باور من ،اين
موضــوع از مصاديقي نبود كــه به هيأت
تطبيق ارجاع و با مشــكل مواجه شــود.
ضمن اينكه من اخيرا در جلســه هيأت
حل اختالف(بــه دليل اختالف شــورا و
فرمانداري) بودم .اين مســئله مطرح شد
كه هيأت تطبيق بايد مانند شوراي نگهبان
مصوبه را با قوانين تطبيق بدهد و سپس
اعالم كند كه مصوبه شوراي شهر با كدام
قانون مغايرت دارد .درحاليكه رفتار هيأت
تطبيق به نوعي ورود به تصميم شــوراي
شهر است».

برخورد با دستفروشان را انتخاب كرده است».
شناسنامهدار شدن دستفروشــان يكي از اهداف شهرداري
تهران در زمينه اجراي مصوبه مذكور است؛ اينكه دستفروشان
داراي هويت براي امرار معاش شــوند و مســير آنها از افراد
سودجو جدا شود .مفاخريان در اينباره عنوان كرد2« :گروه
دستفروشي و بساطگستري در پايتخت وجود دارد .كساني
كه با خردفروشــي قصد امرار معــاش دارنــد و افرادي كه
سازمانيافته و سودجو هستند .در 2ســال گذشته ،پس از
مصوبه مرتبط ،در اين زمينه مطالعات خوبي انجام شــده و
كار دستورالعملهاي اجرايي در كميتههاي مربوطه در حال
بررسي است».
ساماندهي دستفروشــان در 3موضوع شناسنامهدار كردن
دستفروشان ،ساماندهي محل فعاليت دستفروشان و زمان
و ســاعات فعاليت پيگيري ميشــود .علي اعطا هم گفت:
«شناســنامهدار كردن دستفروشــان كار دشــواري است.
بهعنوان مثال اخيرا ً همكاري بين شــهرداري تهران و بنياد
مستضعفان براي كمك به دستفروشان شكل گرفت اما يكي
از معضالت اجراي اين همكاري ،نبود فهرست معتبر و مورد
توافق از دستفروشــان بود ».او همچنين گفت« :هماكنون
تهران به مكان جاذب جمعيت تبدیل شــده و افراد بسياري
براي اشــتغال به اين شــهر مهاجرت ميكنند؛ از آنجايي
كه بخشــي از اين افراد كمتر وارد اقتصاد رسمي ميشوند،
دستفروشــي بهعنوان يكي از مصاديق اقتصاد غيررســمي
مورد توجه آنان قــرار ميگيرد ».او بر ضرورت تســريع در
شناســايي دستفروشــان تأكيد كرد و گفت« :ساماندهي
دستفروشان بايد يك امر مستمر باشد و نميتوان در مقطعي
اقدام به ساماندهي كرد و ســپس اين موضوع را رها كرد .با
وجود تمام دشــواريهاي اجراي مصوبه ساماندهي مشاغل
سيار و بيكانون اما انتظار از شــهرداري تهران اين است كه
اين مصوبه را زودتر اجرايــی كند .تأخير در اجراي مصوبه از
سوي شهرداري واقعيت دارد و بايد شهرداري تهران در اين
خصوص تسريع كند».

گشتوگذار از معابر شــهري براي اغلب افراد آسان بهنظر
شهرسازي ميرسد؛ عبور از سدمعبر ،گذر از كنار چالهها و موانعي كه هر
روزه براي شهروندان وجود دارد .اما در شهر افرادي هستند
كه همين موانع مشــكالت بزرگي برای آنها ايجــاد ميكند .براي همين
مناسبسازي معابر شهر تهران با درنظر گرفتن تردد معلوالن يك ضرورت
بهنظر ميرسد .معاونت فني و عمراني شهرداري تهران طرح مناسبسازي
معابر را مدتي است در دســتور كار قرار داده و ديروز نشست صميمانه با
نمايندگان ســازمانهاي مردمنها ِد فعــال در زمينه حمايــت از حقوق
شــهروندان كمتوان جســمي را برگزار كرد .به گزارش همشهري ،صفا
صبوريديلمي در اين جلسه پاي صحبت فعاالن حوزه حمايت از حقوق
شــهروندان كمتوان جســمي نشســت تا ضمــن تشــريح راهكارهاي
ي معابر پيادهرو در طرح يادشده ،پذيراي بازخوردها ،ايدهها و
مناسبساز 
نقطهنظرات اين دسته از كارشناسان باشد .معاون فني و عمراني شهرداري
ي در سطح
گفت« :فقط در سال 98عالوه بر تشــكيل كميته مناسبساز 
عالي شــهرداري تهران ،بيش از 80خيابان40 ،بوســتان40 ،ساختمان
شهرداري تهران و همچنين تمام ايستگاههاي اتوبوس تندرو براي تسهيل
ي شده است».
بهرهمندي شهروندان كمتوان جسمي مناسبساز 
معاون شــهردار با بيان اينكه در بحث مناسبسازي معابر پياده ،ضوابط
متعددي براي ايجاد بستر مناســب براي افراد داراي معلوليت طراحي،
كنترل و اجرا ميشــوند ،ايجاد خطــوط بســاوايي را ازجمله مهمترين
راهكارها در اين زمينه دانست و يادآور شد« :با توجه به اينكه مدل گذشته
اجراي اين خطوط داراي دوام كــم و هزينه زياد بود ،روشهاي جديدي
توسط شركتهاي دانشبنيان و مهندســان متخصص ايراني براي رفع
عيوب قبلي در حال آزمايش هســتند تا روش بهينه در اين زمينه پس از
اخذ نتايج آزمايشگاهي و همانديشي با گروههاي بهرهبردار انتخاب شود».
زهرا نژادبهرام ،عضو هيأترئيسه شوراي شــهر تهران نيز درباره برنامه
جامع ستاد مناسبسازي پايتخت به فارس گفت« :در هفته جاري جلسه
ستاد مناسبســازي تهران برگزار شــد و اقدامات و نتايج مؤثري از اين
جلسه بهدست آمد؛ ازجمله اينكه برنامه جامع ستاد مناسبسازي جهت
اجرا به شهرداريهاي مناطق 22گانه ابالغ شد .براساس اين برنامه و طرح
شهري شهروندان ميتوانند بهطور مستقيم در مورد برنامه و پروژههاي
شهري نظراتشــان را مطرح كنند ».او ادامه داد« :همچنين پيشنويس
دستورالعمل فعالیت مشاوران معلول معاونان چهارگانه شهرداري تهران
تهيه شد و هماكنون ســرعت و شتاب حركت مناسبســازي در تهران
افزايش يافته و از يك تا  10نمره 6را بهخود اختصاص داده است .اين در
حالي است كه اوايل شوراي پنجم نمره مناسبسازي يك بود».
براساس آمار ســازمان بهزيســتي ،در تهران حدود 200هزار نفر معلول
سکونت دارند و به گفته نژادبهرام ،بهطور كلي 10درصد جمعيتها در همه
جوامع دچار نوعي معلوليت هســتند .او يادآور شد« :همچنين در جلسه
اخير ستاد مناسبسازي كميته پايش و نظارت در ستاد تشكيل شد كه
پيشنهاد اين كميته توســط انجمن باور كه يكي از انجمنهاي مربوط به
معلوالن است ارائه شده بود و اكنون ستاد مناسبسازي داراي 3كارگروه
شهرسازي ،اجتماعي و پايش و نظارت است ».عضو هيأترئيسه شوراي
شهر همچنين از اجراي اقدامات زيرساختي و ارائه دستورالعملها جهت
مناسبسازي شهر تهران خبر داد و گفت« :مشاوران معلول معاونتهاي
چهارگانه شهرداري از ابتداي هر پروژه شهري با پيمانكاران همراه خواهند
بود و بر اقدامات آنها نظارت خواهند داشت».
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نگاه نگران توليد به دروازه واردات

اقتصاد

23023621

بازار سرمایه

درصد تغییر کاهش واردات ششماهه اول

آيا رشد بورس ادامهدار خواهد بود

كاهش شديد واردات كاالهاي اساسي و نهادهها ،حوزه توليد را با كمبود مواداوليه مواجهكردهاست
حرف آخر را بايــد اول زد .دولت بايد
تولید
ســازوكار واردات كاالهاي اساسي را
تغيير دهد و در ازاي آزادسازي واردات
اين كاالها با ارز نيمايي يا آزاد ،تمهيدي براي كنترل
قيمت مصرفكننــده و بهبود قــدرت خريد مردم
بينديشد؛ چراكه براساس آمارهاي رسمي ،واردات
كاالهاي اساسي بهواسطه سختگيري در تخصيص ارز
دولتي و تشديد نظارتها با مشكل مواجه شده و به
كاهش قابلتوجه ورودي اين نهادهها به كشور دامن
زده است .اين مسئله تا حدي جدي است كه به عقيده
متوليان حوزه كشاورزي و صنايعغذايي ميتواند در
ماههاي آتي به تهديدي جدي در صنعت توليد غذاي
كشور تبديل شود.
بهگزارش همشــهري ،آمارهاي مربوط به واردات
كاالهاي اساســي و نهادههاي دامي و غذايي نشان
ميدهد از ابتداي ســالجاري تا 20شهريور ،ميزان
واردات كنجاله سويا 60درصد ،روغن خام 56درصد،
دانههاي روغني 35درصــد و جو 23درصد كاهش
يافته و بهواسطه ناتواني توليد داخل در جايگزيني
اين محصوالت ،عمال دسترسي صنايع مصرفكننده
اين اقالم را محدود كرده است .اتفاقي كه مستقيما
به شكلگيري بازار سياه و جهش قيمت منجر شده
و توليدكنندگان را مجبور به كاهش مقياس توليد
كرده است.
نقش واردات در توليد

آمارها نشان ميدهد در ايران بهطور ميانگين ساالنه
حدود 20ميليون تن غالت شــامل ۱۴ميليون تن
گندم و  ۶تا ۷ميليون تن ساير غالت توليد ميشود
درحاليكه نياز كشــور به اين محصوالت حدود ۳۲
تا ۳۳ميليون تن در سال است و مابهالتفاوت توليد
داخلي و نياز ساالنه بايد از محل واردات تأمين شود.
البته اين معادل در شرايط عالي اقتصاد و بسياري از
سالهاي گذشــته ،طبق روال مشخص انجام شده
و تقريبا مشكل مشــخصي وجود نداشته است؛ اما
در شــرايط فعلي بهواسطه مســائلي كه عمدتا در
حوزه تخصيص ارز وجود دارد ،اين روال مشخص با
مشكالتي جدي مواجه شده است .كاوه زرگران ،فعال
صنايع غذايي و رئيس كميسيون بازرگاني داخلي اتاق
ايران ،به همشهري ميگويد :آمار واردات كاال به كشور
در بازه زماني اول فروردين 99تا 20شهريور و مقايسه
با سال 98نشــان ميدهد واردات كاالهاي اساسي

بهجز ذرت كه با افزايش 21درصــدي روبهرو بوده،
عمدتا كاهش قابلتوجهي را تجربه كرده و پيشبيني
ميشــود درصورت بيتوجهي به اين وضعيت ،در
ماههاي آينده مشكالت متعددي درخصوص تأمين
كاالهاي مرتبط با اين نهادهها ازجمله مرغ رخ دهد .به
گفته او ،كمبود و گراني نهاده مورد نياز توليدكنندگان
محصوالت غذايي ،عمال برنامهريزي آنها براي توليد
در آينده را تحتتأثير قرار ميدهد؛ چراكه با شرايط
موجود ،صرفه اقتصادي فعاليت آنها از بين رفته است.
سرعتگيرهاي واردات كاالهاي اساسي

تنگناهاي ايجاد شده براي واردات كاالهاي اساسي،
هرچند به كمبود و گرانــي اين محصوالت منجر
شده اما بهواسطه اينكه ارز اختصاص يافته به خريد
آنها با قيمت ترجيحي و برمبناي دالر4200توماني
تأمين شده ،قيمت نهايي محصوالت مرتبط با اين
نهادهها نيز بايد براساس قيمتهاي اعالمي از سوي
ستاد تنظيم بازار تعيين شود .نكته اينجاست كه
دولت بايــد در تخصيص ارز ترجيحي وســواس
داشته باشــد و نهادهاي نظارتي نيز بايد بهدقت
بر فرايند تخصيص ارز ،واردات ،ترخيص و توزيع
اين كاالها نظارت داشته باشــند؛ اما اين اقدامات
 كه البتــه ضروري و پذيرفتني اســت -عمال بهسرعتگيرهايي براي فرايند تأمين كاالهاي اساسي
تبديل شده است .از ســوي ديگر بهنظر ميرسد
اين سختگيريها فقط در مرحله واردات كاالهاي
اساسي به كشور موفق بوده و سامانههاي نظارتي و
اقدامات انجام شده براي توزيع و كنترل قيمت اين
كاالها در بازار مصرف نتوانسته است بهخوبي عمل
كند درنتيجه توليدكننــدگان نهايي اين نهادها
باوجود تخصيص يارانــه ارزي دولت نميتوانند
مواداوليه و نهادههاي موردنياز خود را تأمين كنند.
براي عبور از وضعيت موجود2 ،راه وجود دارد؛ راه
اول حذف دستاندازهاي واردات با ارز ترجيحي
است كه البته ثمره آن چيزي جز توزيع گسترده
رانت و هدر دادن ذخاير ارزي مملكت نيســت و
راه دوم حذف ارز ترجيحي و تسهيل واردات اين
نهادهها با ارز نيمايي و آزاد اســت كه البته معناي
آن رشد قيمت تمامشــده محصوالتي است كه با
استفاده از اين نهادهها توليد خواهد شد.
شرايط مرغداريها حاد است

سخت شدن شــرايط توليدكنندگان مرغ از همان

روزي كه خبر معدومسازي جوجههاي يكروزه در
فضاي مجازي و رسانهها پيچيد ،كامال مشخص بود.
يكباره جهش قيمت نهادههاي دامي باعث شد بخشي
از واحدهاي مرغداري از جوجهريزي منصرف شوند
و كارخانههاي جوجهكشي كه غافلگير شده بودند
دستبهكار پاك كردن اشتباه خود شدند؛ آنهم با
معدومسازي جوجههايي كه فقط توانستند يك روز
در اقتصاد ايران دوام بياورند .البته اين پايان ماجرا نبود
و گرچه با كاهش فعاليت كارخانههاي جوجهكشي،
ديگر جوجهاي زندهبهگور نشد اما بيرغبتي مزارع
مرغداري براي توليد مرغ به اتفاقــي عادي در اين
صنعت تبديل شد .عظيم حجت ،عضو هيأت مديره
اتحاديه مرغداران گوشتي كشور ميگويد :مشكالت
مرغداران درخصوص تأمين نهادهها روزبهروز در حال
گسترش است و باتوجه به كمبود نهاده دامي ،مرغدار
رغبتي به جوجهريزي ندارد كه همين امر منجر به
متضرر شــدن واحدهاي مرغ مادر نيز شــده است.
حجت با اشاره به اينكه زنگ خطر صنعت طيور كشور
به صدا درآمده ميافزايد :در شرايطي كه قيمت جوجه
يكروزه از تخممرغ معمولي ارزانتر است ،واحدهاي
مرغ مادر دچار خسران ميشوند و با توجه به اينكه
بازگشت توليدكنندگان جوجه به شرايط عادي ،به
۱8ماه زمان نياز دارد ،صنعت طيور كشور با خطري
بزرگ مواجه شده است.
همچنين ناصر نبيپور ،رئيس هيأت مديره اتحاديه
مرغ تخمگذار ،دليل گراني تخممرغ را افت توليد
و دليل افت توليد را كمبود و گراني نهادهها عنوان
ميكند و ميگويد :درصورت ادامــه اين روند در
ماههاي آينده ،دوباره بــا افزايش قيمتها مواجه
خواهيم بود .او حتي از كاهش جيره غذايي مرغهاي
تخمگذار بهخاطر گراني و كاهش سايز تخممرغها
خبر ميدهد و ميافزايــد۸۵ :درصد جيره غذايي
مرغ تخمگذار ذرت و سوياست و وقتي جيره كاهش
مييابد يا تغيير ميكند مرغ تخم نميگذارد و وقتي
پروتئين جيره غذايي كاهش مييابد ،سايز تخممرغ
ريز ميشود .زرگران نيز در گفتوگو با همشهري،
شــرايط واحد مرغداري كشــور را حاد توصيف
ميكند و ميگويد :كنجاله سويا يكي از اصليترين
نهادههاي مورد اســتفاده براي تأميــن پروتئين
موردنياز در خوراك مرغداريهاست كه واردات آن
از ابتداي سال تاكنون با كاهش 60درصدي مواجه
شده است .او ميافزايد :اشكال ديگر تداوم وضعيت

شاخص كل بورس تهران ديروز برخالف رشدهاي متزلزل روزهاي قبل
با يك رشد پرقدرت بهكار خود پايان داد با اين حال هنوز اين پرسش
مطرح است كه آيا روند صعودي شاخص بورس ادامهدار خواهد بود؟

موجود اين است كه مرغداريهاي گوشتي باتوجه
به شرايط و هزينهها اقدام به جوجهريزي جديدي
نميكنند درنتيجه تقاضــاي جوجه يكروزه كم
شده و واحدهاي مرغ مادر و جوجهكشيها هم به
بنبست رســيدهاند .رئيس كميسيون كشاورزي
اتاق ايران ميگويد :وقتي جريان ورودي كاال دچار
خدشه ميشــود ،طبيعي اســت كه ميزان توليد
محصوالت مرتبط نيز تغيير كنــد؛ اما روي ديگر
سكه اين است كه كاهش واردات و كمبود نهادهها
و كاالهاي اساسي باعث شده كل موجودي نهادهها
در بازار بهنحوي كاهش پيدا كند كه حتي با عادي
شــدن شــرايط واردات نيز بايد چند ماهي زمان
بگذرد تا وضعيت بازار عادي شود.
از خير دالر  4200بگذريد

كاوه زرگران ،رئيس كميســيون بازرگاني داخلي
اتاق ايــران ،در گفتوگو با همشــهري به وضعيت
فعلي واردات كاالهاي اساسي ميپردازد و ميگويد:
در گذشته ،بازرگانان قبل از ورود كاال به كشور اجازه
انتقال ارز داشتند و با توالي اين روند ،زنجيره ورود
اين كاالها به كشور قطع نميشد اما در شرايط فعلي،
باوجوداينكه واردكنندگان با مشــكالت تحريم و
محدوديتهاي ظالمانه مواجه هســتند ،بهواسطه
اينكه تخصيص ارز ترجيحــي نظارتهاي ويژهاي
ميطلبد و بانك مركزي نيز به شــواهد مســتدلي
براي تخصيص ارز نياز دارد ،اجازه انتقال ارز پيش
از واردات كاالي اساســي به كشور داده نميشود و
همين مســئله كار را براي واردكنندگان سختتر
كرده اســت .او بهترين راهكار براي عاديســازي
وضعيــت را حذف ارز 4200تومانــي براي واردات
كاالهــاي اساســي عنــوان ميكنــد و ميگويد:

محدودســازي تخصيــص دالر 4200تومانــي به
واردات نتايج خوبي براي اقتصاد داشــته اســت و
در مورد واردات كاالهاي اساســي نيز اين سياست
ميتواند پيامدهاي مثبتي به همراه داشــته باشد،
بهخصوص كــه بانك مركــزي نيــز در تأمين ارز
ترجيحي با مشكالت و محدوديتهايي مواجه است.
زرگرانهمچنين افزايش واردات كاالهاي اساسي و
نهادهها از طريق تهاتر را از راهكارهاي مؤثر ميداند
و ميافزايد :كشورهايي هستند كه حاضرند در ازاي
واردات برخــي اقالم كااليي مانند كــود ،كاالهاي
اساسي به ايران صادر كنند اما در اين حوزه نيز بايد
بانك مركزي همراهي كند؛ چراكه كاالهاي اساسي
در گروه يك قرار دارند و ساير كاالهايي كه ميتوان
با كشورهاي ديگر تهاتر كرد در گروه 2قرار ميگيرد
و بهواسطه اختالف نرخ ارز اين 2گروه ،انجام تهاتر
نيازمند اقداماتي در بانــك مركزي يا تصويب مواد
قانوني جديد است.
صنايع روغن مقصد بعدي بحران

آنگونه كه از آمارهاي گمرك ايــران برميآيد ،در
شــرايط عادي حدود 85درصد از مجموع ارزش
واردات ايران به واردات كاالهاي اساسي ،واسطهاي
و سرمايهاي اختصاص دارد و به همين دليل تداوم
توليد در برخي از حوزههاي كشور نيز منوط به تداوم
واردات اين كاالهاست .براساس آمارهاي موجود ،در
نيمه نخست امسال واردات روغن خام 56درصد و
واردات دانههاي روغني 35درصد كاهش داشته و
بهواسطه اينكه جايگزين اين محصوالت در داخل
كشور وجود ندارد ،ناگزير ،صنايع روغن كشور نيز
در حال رسيدن به همان شرايطي هستند كه فعال
صنعت مرغداري را مبتال كرده است.

پاسخ وزير نفت به انتقادها و اتهامهاي مطرح شده در مجلس

زنگنه :بهجای تشویق ،مدام
بر سرمان نزنید

حضور بيژن زنگنه در صحن علني ديروز مجلس براي پاسخ به انتقادها و اتهامهاي
مطرح شده از سوي برخي نمايندگان ازجمله عليرضا زاكاني ،نماينده هميشه منتقد
سياستهاي وزارت نفت و رئيس فعلي مركز پژوهشهاي مجلس نشان داد كه هنوز
سطح سوءتفاهمها باالست و شايد تشكيل كارگروهي مشترك و برگزاري جلسات
فشرده حول محور 4سند پيشــنهادي وزير نفت بتواند به اين وضعيت پايان دهد .به
گزارشهمشهري،محوراصليانتقادهايمطرحشدهازسويزاكانيونمايندگانهمسو
با او به قرارداد ناتمام به توتال فرانسه و اختالف گازي با تركمنستان ،تحقير توان داخلي،
زيان سنگين به گفته او چند صد ميليارد دالري ،حذف كارت سوخت و ديگر برنامههاي
7سال گذشته زنگنه مربوط ميشد و در نهايت پيشنهاد تشكيل يك كارگروه مشترك
بين كميسيون انرژي مجلس ،وزارت نفت و مركز پژوهشهاي مجلس را مطرح كرد.
پيشنهادي كه زنگنه هم گفت آن را قبول دارد و در مدت تعيين شده 10روزه ميتواند
حول 4سند پيشنهادي وزارت نفت درباره چشــمانداز آينده در افق 1420به بحث
گذاشته شود .وزير نفت در پاسخ به اتهامها و ابهامها گفت كه راههاي جديد و صادرات
مويرگي نفت را دنبال ميكنيم و در وزارت نفت اتاق تاريــك نداريم و اين اتاق براي
خارجيهاست و نه داخليها و پيشنهاد كرد تا نمايندگاني از مجلس در جريان مذاكرات
وزارت نفت قرار گيرند و با اين وزارتخانه همراه شوند .وزير نفت با
ادامه در
اشاره به دستاوردهاي مهم اين وزارتخانه در طول7سال گذشته
صفحه11
در حوزههاي مختلف توليد نفت ،پااليشگاهها و صنعت پتروشيمي از كميسيونهاي
تخصصي مجلس و رياست مجلس دعوت كرد تا از پارسجنوبي ديدن كنند.

روز گذشته شاخص كل بورس تهران تحتتأثير برنامههاي حمايتي از بازار
سرمايه و سياست پمپاژ نقدينگي با يك رشد پرقدرت مواجه شد .اگرچه اين
رشد سومين رشد در هفته جاري پس از آغاز نزول بورس از 20مرداد است،
با اين حال اين رشد يك تفاوت با رشدهاي قبلي داشت و تفاوت آن اين بود
كه طيف گستردهتري از سهام شــركتها را در بر ميگرفت و صرفا شامل
رشد سهام شركتهاي شاخصساز نميشد همين موضوع اميد را در تاالر
شيشهاي زنده كرد اما اين پرسش كه آيا صعود بورس ،ادامه دار خواهد بود يا
خير همچنان مطرحترين پرسش حال حاضر سهامداران است.
به گزارش همشــهري ،پس از چندروزصعود متزلزل در بورس ديروز ورق
برگشت و بازار سهام برخالف روزهاي گذشته كه عمدتا سهام شركتهاي
شاخص ساز رشد ميكردند با يك رشد فراگير مواجه شد و به غيراز شاخص
كل ،شاخص هم وزن هم ،كه مالك دقيقتري براي محاسبه رشد يا كاهش
شاخص بورس است با رشد مواجه شــد ،اگرچه اين رشد همراستا با اجراي
سياستهاي حمايتي دولت و پمپاژ نقدينگي بود اما تفاوتش با صعود شاخص
در روزهاي گذشــته اين بود كه در مبادالت ديروز قيمت ســهام دستكم
60درصد از شركتهاي بورس با رشد مواجه شد درحاليكه در روزهاي قبل،
رشد شاخص عمدتا مرهون رشد سهام شركتهاي بزرگ و شاخص ساز بود
كه مورد حمايت بازارسازان قرار ميگرفتند و منجر به رشد نمادين شاخص
بورس ميشدند.
اما در مبادالت روزگذشته طيف گســتردهتري از شركتها مورد حمايت
بازارســازان قرار گرفتند و دركنار رشــد سهام شــركتهاي بزرگ ،سهام
شــركتهاي كوچكتر هم رشــد كردند و اين موضوع منجر به آن شد كه
شاخص كل هم وزن هم پساز مدتها نزول با رشــد مواجه شود و اميد را
در تاالر شيشــهاي زنده كند .باوجود افزايش اميدواري در ميان سهامداران
همچنان اين پرسش مطرح است كه آيا صعود بورس ادامهدارخواهد بود يا
خير؟
پيشبيني آينده

تمركز اصلــي تحليلگران بنيادي براي پيشبيني روند شــاخص بورس در
كوتاهمدت بر رشد قيمت دالر و افزايش قيمت جهاني مواد خام يا كاالهاي
پايه(كاموديتي) در سطح جهان استوار اســت .بر همين اساس از چند روز
پيش موج تازهاي در ميان سهامداران با اين مضمون كه سهام شركتهاي
صادرات محور را بخريد شكل گرفته است.
پايه بنيادي اين تحليل بر اين محور است كه رشد قيمت دالر و افزايش قيمت
جهاني مواد خام منجر به رشد درآمد اين شــركتها و طبيعتا رشد قيمت
سهام اين شركتها ميشــود؛ چراكه بخش عمده صادرات غيرنفتي ايران
متمركز بر صادرات مواد خام اســت .به زعم تحليلگران يكي از داليل رشد
شاخصهاي بورس بهويژه از ابتداي ســال تاكنون انتظارات تورمي و رشد
قيمت ارز بوده است بر همين اساس با تكيه به رشد قيمت دالر ميتوان به
رشد دوباره شاخصها اميدوار بود .از سوي ديگر نماگرها در بازارهاي جهاني
هم نشان ميدهد كه قيمت مواد خام و كاالهاي پايه هم كه اثرگذاري زيادي
بر بازار سهام ايران دارد در حال رشد است و اين 2مولفه قادرند محركهاي
تازهاي براي رشد باشند.
عباسعلي حقانينســب ،رئيس هيأت مديره شركت ســبدگردان هدف در
پاسخ به اين پرسش كه بازار سهام در روزهاي آينده رشد خواهد كرد يا نزول
ميگويد :بازارهاي جهاني بهتدريج به حالت عادي بازخواهند گشت و در اين
صورت ،قطعا شاهد رشد بســيار خوبي در قيمت كاالهاي پايه(كاموديتي)
در بازارهاي جهاني خواهيم بود كه اين موضوع ميتواند اثر مناسبي بر بازار
سهام داشته باشد.
همچنين قيمت ارز در ايــران به داليل مختلف ازجملــه تحريمها ،حجم
باالي نقدينگي وكســري بودجه دولت با افزايش مواجه شــد .اين 2عامل
اثر مضاعفي بر سودآوري شركتها خواهد داشــت .به گفته او اين اتفاقات
در كنار گزارشهاي ۶ماهه شــركتها در روزهاي بعد و همچنين وحدت
دولت و مجلس براي حمايت از بازار ســرمايه ،نويدبخش رشــد دوباره اين
بازار خواهد بود.
فاطمه اسكندري مديرعامل كارگزاري شاخص سهام هم در پيشبيني خود
از آينده بازارسهام با بيان اينكه بازارسهام براي رسيدن به تعادل به زمان نياز
دارد ميگويد :براي ايجاد تعادل در بازار به يكماه زمان نياز است ،با اين حال
بهاحتمال فراوان ازيك تا 2هفته آينده روند تعادل دربازار آغاز ميشــود و
نقدشوندگي بازار افزايش مييابد.
مهدي قليپور ،نايبرئيس هيأت مديره سبد گردان الماس ،اما پيشبيني
بازار را در وضعيت فعلي دشوار ميداند و تأكيد ميكند :پيشبيني دقيق بازار
با توجه به فاكتورهاي فراوان اثرگذار قدري پيچيده است ،بهعبارت ديگر ،اگر
شما بتوانيد پيچيدگيهاي رفتاري مردم را پيشبيني كنيد ،ميتوانيد بازار
را هم پيشبيني كنيد.
عظيم ثابت يك كارشناس ديگر بازار سرمايه هم در اينباره ميگويد :قطعا
بازار به تعادل ميرسد ،اما بايد قيمت دالر و قيمتهاي جهاني را مدنظر قرار
داد كه به كدام ســمت حركت ميكنند همچنين گزارش شركتها چگونه
خواهد بود .اگر هيجان كاسته شود ميتوان انتظار بازگشت بازار را داشت.
مهدي ميرزايي يك تحليلگر تكنيكال هم درباره تداوم روند صعودي بورس
در فضاي مجازي نوشت :دالر ۲۶هزار تومان و قيمتها در بازارهاي موازي
با رشد زيادي مواجه شده است فكر ميكنم بازار سهام دوباره به ارزانترين
بخش اقتصاد تبديل شــده اســت؛ اين واگرايي بين دالر و شاخص بورس
بهزودي جايش را به جبران عقبماندگي قيمتها در بازار سهام خواهد داد.
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دستكاري آمار آلودگي هوا

به اطالعات دقيق در حوزه سالمت مردم ،زحمت
بسياري در اين حوزه متحمل شــد .مواردي كه
موجب اختالل در روند اطالعرساني آلودگي هوا
ميشود ،كم نيســت .مديرعامل شركت كنترل
كيفيت هواي تهران درباره اطالعات غلط آلودگي
هوا در برخي شهرها كه طي سالهاي اخير اعالم
شده است ،ميگويد :بايد بررســي شود كه چرا
اين روند شكل گرفته اســت؟ اينكه آيا كاليبره
كردن دســتگاهها و بحثهاي تحريمي مطرح
اســت يا نكته ديگر؟ به عالوه ممكن است حتي
دستگاهها سرويس بهموقع هم شده باشند ،اما يك
آتشسوزي ،جوشكاري يا حضور يك كاميون ديتا
را دچار اختالل كند .اين موارد بايد پااليش شود و
مديريت صحيح صورت گيرد.

دستگاههاي ســنجش آلودگي هوا در برخي كالنشهرها
گزارش وارونه ميدهند

اين شهرداريهاست .از سال 72تمركز بر همين
موضوع در پايتخت شكل گرفت و در 26سال اخير
براي كاهش آلودگي هوا تالش شد.

سيدمحمد فخار

خبرنگار

180روز از ســال 99گذشــته و

آلودگي بهزودي آسمان 8كالنشهر كشور
هوا
صحنه هجوم آلودگي هوا خواهد
شد .سرد شدن هوا در فصول پاييز و زمستان هرگاه
با پايداري هوا مواجه شــود ،آاليندههاي جوي در
شهرها حبس ميشوند تا تنفس براي 45ميليون
ايراني ساكن كالنشهرها سخت و سختتر شود.
نكته ناگوار اينكه در سال همهگيري كرونا ماسكها
همنميتوانندسديدربرابرآلودگيهواايجادكنند.
در چنين شرايطي تنها چراغ قرمزي كه ميتواند در
تصميمات ســريع دولت اثرگذار باشد ،شاخص
آلودگي هواست كه هماكنون روند اندازهگيري آن
در5كالنشهر از 8كالنشــهر كشور واقعي نيست.
بررسيهاي همشهري از وضعيت سنجش آلودگي
هوا در 8كالنشــهر كشــور مشــخص كرد كه
دستگاههاي سنجش آلودگي هوا طي دو سال اخير
پاكسازي نشده و شاخصهاي آلودگي هوا را به غلط
ارائه ميدهند .اين در حالي است كه دستگاههاي
دچار نقص فني بايد از چرخه سنجش آلودگي هوا
خارج شــوند و متوليان نيز با اطالع از اين موضوع
اقدام بــه دادن اطالعات دســتكاري شــده از
شاخصهاي آلودگي هوا كردهاند.
حســين شــهيدزاده ،مديرعامل شركت كنترل
كيفيت هواي تهران ،اما به همشــهري ميگويد:
وظيفه پايش و اعالم شاخص آلودگي هوا در همه
شهرهاي كشور با سازمان محيطزيست است و از
اين شاخص براي برآورد و اقدامات كاهنده آلودگي
هوا بهره ميگيرد .به گفته شهيدزاده ،در اين مسير
شــهرداريهايي كه به موضوع اهميــت دادهاند
هم وارد موضوع پايش شدند و تهران نيز ازجمله

اهميت گازدهي  به دستگاهها

دستگاههاي ســنجش آلودگي هوا بايد بهصورت
دائم كاليبــره و تنظيم مجدد شــوند تا خروجي
كيفيت صحيح و با دقت از دستگاه دريافت شود.
براي اين مهم بايد بازديدهــاي دورهاي ،كاليبره
كردن با فاصله زماني مشــخص و تامين قطعات
مصرفي و يدكي رعايت شود .بهعنوان مثال ،براي
تنظيم اندازهگيری آالينده مونواكسيد كربن بايد
كپسول گاز مشابه را به دستگاه بدهيم كه غلظت
مشخصي دارد و عددي را نمايش دهد كه تنظيمات
بعدي بر پايه آن باشد .اين يعني كيفيت گاز هم بايد
باال باشــد و از توليدكنندگان شناختهشده ،تهيه
شود .بدينترتيب ،دستگاههاي سنجش آلودگي
ك بار گازدهي شوند.
هوا بايد2هفته ي 

دفاتر خدمات مسافرتي :ايرالينهاي خارجي از اسفندماه سال گذشته پول مردم را گرفتهاند و پس نميدهند
محمد باريكاني

خبرنگار

خطوط هوايي خارجي و برخي
گردشگري خطوط هواپيمايي داخلي از
اســفندماه ســال گذشته
تاكنون كه پاندمي كرونا جهان را تحت تاثير
قرار داده اســت ،پول مردم را گرفتهاند و
رفتهاند و سازمان هواپيمايي كشوري هم
پيگير بازگرداندن پولهــاي رفته مردم
نيســت .اين جملهاي است كه حرمتاهلل
رفيعي ،رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات
مســافرت هوايي و جهانگردي ايران به
همشهري گفته است.
پاندمي كرونا نه تنها در ايران كه بسياري
از خطوط پروازي جهان را نيز متاثر كرد و
برخي از شركتهاي بزرگ هواپيمايي جهان
را به تعديل نيرو و زمينگير شدن پروازها
ناچار كرد .در ايــن ميان اما تنها چند خط
پروازي توانستهاند مسيرهاي بينالمللي
پروازهاي جهان را پس از يك وقفه طوالني
به يكديگر متصل كنند.
براساس آنچه رئيس انجمن صنفي دفاتر
خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران
به همشهري ميگويد ،تمام اين اقدامات با
مجوز سازمان هواپيمايي كشوري صورت
گرفته اســت و حاال كه اين مشــكالت
پيشآمده ،مسئوالن اين سازمان ميگويند
آيين نامهاي براي بازگرداندن پول مسافران
خطوط پروازهاي خارجي ندارند  .پيگيري
همشــهري از فعاالن صنعت گردشگري
از جمله حرمتاهلل رفيعي مشــخص كرده
است كه خط پروازي اصلي تركيه در ايران

مشكلكجاست؟

تحريمتجهيزاتايستگاهها

چهارشنبه  26شهریور  99شماره 8039

مسافران ايراني ،زمينگير پروازهايخارجي

تحريم و تغيير اســتانداردها موجــب تغييرات
جدي در شاخصها شده اســت .محمد ميرزايي
قمي ،رئيس مركز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان
محيطزيست ،در مصاحبه با همشهري اختالفات
درباره شاخص آلودگي هواي كالنشهرها را تأييد
ميكندوميگويد:اختالفديتايكالنشهرهاگاهي
اوقات ناشي از اين است كه دستگاه دچار مشكل
است كه سرويس دورهاي برايش بايد انجام شود و
در اين مسير خرابي يك قطعه ميتواند مشكلساز
شود .ميدانيد كه تحريم باعث شده تامين قطعات
اين دستگاهها با مشــكالت فراوان روبهرو شود.
مركز ملي هوا اين اطالعات را بررســي و پااليش
ميكند و مبناي تصميمگيــري قرار ميگيرد .بر
همين اساس تحريم مشكالت بســياري در اين
مسير آورده است .وي ميافزايد :تغيير استاندارد
اندازهگيري شاخصهايي نظير ازن نيز تغييراتي
در شمار روزهاي آلوده پديد آورده است .بنابراين
نبايد افزايش روزهاي ناسالم را با سالهاي گذشته
مقايسه کرد .ميرزايي درباره احتمال مشكالت مالي
براي گازدهي به ايستگاههاي آلودگي هواي كشور
ميگويد :بودجه مركز با توجه به رويكردهاي كلي
دولت نسبت به سال گذشته كمتر نشده ،اما بايد
تالش بيشــتري براي اقدامات تجهيز ايستگاهها
بهويژه در كالنشهرها صورت گيرد.

تحريم در حوزه اندازهگيري آلودگي هوا هم آثاری
برجای گذاشته اســت .آنگونه كه شهيدزاده به
همشهري ميگويد ،طي سالهاي اخير با توجه به
همه محدوديتها و تحريمهايي كه سد راه تهيه
اين موارد بوده ،تهران توانســت اجناس سالمي
تهيه كند تا ديتاي موجود دقيق و كارشناســي
باشد .در اين مسير برخي تحريمها تجاري هستند.
مثال شــركتي كه به تهران اين گازها و تجهيزات
را ميدهد ،در بازار آمريــكا هم فعاليت دارد و اگر
به ما چيزي بفروشد ســود چندبرابري خود را در
آن كشور از دســت ميدهد؛ پس وارد معامله با
ايران نميشود .يا مثال تجارت ايران با كشورهاي
چين و هند هنوز دچار تحريم نشده ،ولي در حوزه
انتقال پول تحريم وجود دارد و بايد براي دستيابي

زيستبوم

كه مدتي بازار پروازهاي خارجي كشور به
مقصد تركيه را نيز در اختيار خود گرفتهاند
و ايراليــن هاي داخلي در اين مســير را
متضرر كرده بود ،از اسفندماه سال گذشته
تاكنون پول مسافران ايراني كه براي خريد
بليت پروازهاي كنسل شــده به آن خط
پروازي از طريق دفاتر خدمات مسافرتي
پرداخت شده را پس نداده است.
براســاس آماري كــه فعــاالن صنعت
گردشگري ايران در اختيار همشهري قرار
دادند ،تمامي ظرفيت پروازي در نظر گرفته
شده براي فروردينماه سال  99تعداد 440
هزار صندلي پرواز به مقاصد خارجي بود كه
از اين تعداد حدود  300هزار صندلي تنها
براي نوروز در حال فروش بود.
بازهــم براســاس همين آمــار ،حدود
 25درصــد ظرفيت  300هــزار صندلي
نوروزي به مســافران فروختــه و پول
بليت آنها از ايرانيها دريافت شــده بود.
در نهايت  70هزار صندلي فروخته شــده
اســت كه تعداد حدود  30هــزار ايراني
بليت سفر به تركيه را خريداري كردند و
80درصد ايرانيهايي كه ظرفيت 70هزار
صندلي را پر كردند عازم كشورهاي تركيه،
گرجســتان ،آذربايجان و دوبي بودند.
برآورد همشــهري حاكي اســت حدود
 180ميليــارد تومــان تنها براي ســفر
به تركيه به ايرالينها پرداخت شــد كه
هنوز بخــش عمده ايــن پرداختيها به
مسافران مسترد نشده است .تخمينزده
ميشــود مبلغ بليت پرواز به تركيه در
ســفرهاي نوروزي براي هر نفر  6ميليون
تومــان و براي ســفر بــه آذربايجان و

شاخص آلودگي هواي 8كالنشهر كشور در 180روز نخست امسال
تهران

تبريز

اصفهان

كرج

مشهد

اهواز

شيراز

اراك

پاك

15

92

2

28

18

3

9

32

سالم

127

84

146

55

143

102

159

137

ناسالم براي گروههاي حساس

36

4

24

6

19

59

11

11

ناسالم براي همه

2

-

1

-

-

16

1

-

روزهاي خرابي دستگاهها

0

0

4

91

0

0

0

0

شاخص مشكوك 3سال اخير

-

افزايش 2برابري روزهاي
پاك در سال 98

-

خرابي دستگاهها در
2سال اخير

-

افزايش 8برابري روزهاي
ناسالم براي همه امسال

افزايش 6برابري
روزهاي پاك در سال 98

افزايش 5برابري
روزهاي پاك امسال

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

متوسط

ساده

 -1از واجبــات نمــاز-
ستارهشناس انگليسي قرن
هجدهم -كاسه درويشان
 -2غريبه -ناز و غمزه -بله
آلماني
 -3سراي محبت -منسوب
به آخرت -عنكبوت
 -4رخنهگــر اينترنتــي-
حائــل در مقابــل خطر-
كشــــوري قديمــــي در
بينالنهرين
 -5دختران عرب -ترديد-
واحد انداز هگيري مقاومت
الكتريكي
 -6پيــــاده -معطــــر-
سپاسگزار
 -7آب كــه ســرباال برود
قورباغه ميخواند -منسوب
به يمن -كجاست
 -8شــهري در شهرستان
كاشان -آرايش صورت
 -9مادر عرب -همســايه
تايلند -آنزيمي در بزاق
 -10بــر يكديگــر اثــر
گذاشــتن -تابنـــــاك-
استاندار قديم
 -11ناشــنوا -آ بورز-
سيمرغ
 -12رواج  -حس سامعه-
بدخلق

 -13نااميــد -ناتوانــي در
پرداخــت بدهي بــه علت
فقر -يازده
 -14عــدد مــاه -محــل
مناســب براي شنا كردن-
ضروري
 -15ميانگيــن -بيهوده-
چيرهشونده
عمودي:

 -1ابزار نجــاري -معادل
فارسي اينترنت -زهر
 -2پيشغذاي خوشــمزه
گيالني -بيگناهي
 -3تعجب زنانــه -بيمار-
امانتداران
 -4از نمازهاي يوميه -شبكه
تلويزيونــي برو نمــرزي-
سنجش
 -5اول -شهرســتاني در
گيالن -ميان
 -6ســاز ي زخمــهاي-
بنيانگذار -گردهمايي
 -7پايتخــت لهســتان-
چرخش -كوزه سفالين
 -8صبر و تحمل -تعزيه
 -9قومـــــي ايرانــــي-
پســتفطرتي -بادبــان
كشتي
 -10عجله و تندي -وقت و
هنگام -جناح لشكر

 -11بيهوشــي -داراي اسم
مشترك -همسر مرد
 -12مجموعــه مســكوني
بزرگ -هزار هزار -روزي
 -13چاق -بههــم برخورد
كردن -نفس بلند
 -14پايتخت كشور ناميبيا-
از اياالت آمريكا
 -15ميــان -نواختن آهنگ
بهصــورت دســتهجمعي-
ديگر
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سخت

گرجســتان 3ميليون تومان و براي سفر
به دوبي نيز4ميليون تومان بوده اســت.
براساس بررسيهاي همشهري از آمار ارائه
شده توسط شركتهاي خدمات مسافرتي
75درصد از مســافران نــوروزي بليت
ســفر به مقاصدخارجي را از ايرالينهاي
داخلي تهيــه كردهاند .رئيــس انجمن
صنفي دفاتر خدمات مســافرت هوايي و
جهانگردي ايران حتي به همشهري خبر
داده اســت كه خط پروازي معروف آلمان
نيز كه بزرگترين خط پروازي آن كشــور
است ،از ديماه سال گذشته دفتر خود در
تهران را تعطيل كرد و از ايران رفت و هنوز
بيش از  50ميليارد توماني را كه ايرانيها
براي خريد بليتهاي پــروازي از طريق
شركتهاي خدمات مســافرتي ايران به
است.
آن شــركت دادهاند ،مسترد نكرده

دو خط پروازي مهم و شناخته شده كشوري
نيز همين مشكل را دارند و هنوز بخشي از
بدهي خود به مسافراني كه پروازهايشان
از اسفندماه سال قبل تاكنون كنسل شده
است را مسترد نكرد هاند  .دفاتر خدمات
مسافرتي ايران پيشتر نيز صداي اعتراض
خود را نســبت به اقــدام ايرالينها در
بازنگرداندن پول بليت پروازهاي كنسل
شده مردمي كه براي دريافت بليت به دفاتر
خدمات مسافرتي كشور مراجعه كردند و
از طريق اين دفاتــر بليت پرواز خريداري
كردند ،به گوش مسئوالن هواپيمايي كشور
و وزارت ميراث فرهنگي رســاندند .اما با
اين حال هنوز بخش بزرگــي از مطالبات
مردم از سوي ايرالينها پرداخت نشده و
اين موضوع مشــكالت زيادي براي دفاتر
خدمات مسافرتي ايجاد كرده است.
حرمــتاهلل رفيعي خطاب به مســئوالن
شركت هواپيمايي كشوري ميگويد :اگر
پروازها انجام نميشود چرا مجوز پروازهاي
خارجي را صادر ميكنيد؟ در همين مسير
تركيه بارها مجوز فروش بليت پرواز صادر
كرديد و آنها هم بدعهدي كردند و پروازها
را برقرار نكردند .در حالي كه بليت پرواز

به تركيه فروخته شده است   .او ميگويد:
مجوز داشتن پرواز را سازمان هواپيمايي
كشــوري صادر ميكند و سيستم فروش
بليت هم توسط ايرالين براي آژانسها باز
ميشود و بعد كه پروازي بدعهدي ميكند
به آژانسها ميگويند بليت نفروشــند.
خب تكليف مردمي كه بليــت پروازها را
خريداري كردهاند چه ميشود؟
حرمتاهلل رفيعي حتي بــه گراني بليت
پروازهاي خارجي در برخــي ايرالينها
اشــاره ميكند و ميگويــد :قيمت بليت
پرواز رفت و برگشــت به تركيه كه سال
گذشــته تا  5ميليون تومان بود امسال به
 80ميليون تومان رسيده است و در همين
شــرايط باز هم خطوط پروازي آن كشور
در برقراري پروازهــا بدعهدي ميكند.
صنعت حملونقل يكي از زيرساختهاي
اصلــي صنعــت گردشــگري در جهان
اســت .اما كرونا كاري با اين صنعت كرد
كه براســاس برآوردهاي ســازمانهاي
جهانــي هوانوردي ،تنهــا در فروردين و
ارديبهشتماه سالجاري خسارت جهاني
كرونا به اين صنعت 252ميليارد دالر برآورد
شد   .سازمان بينالمللي هوانوردي (ايكائو)
نيز چندي پيش در گزارشــي اعالم كرد:
شمار مسافران هوایی بینالمللی تا اواسط
شــهريورماه گذشــته حدود  ۱میلیارد و
۲۰۰میلیون نفر معادل دو سوم افت کرده و
درآمد شرکتهای هواپیمایی در سراسر
جهان نيز در همين مــدت  ۲۳۵میلیارد
دالر ریزش كرده است  .مسئوالن سازمان
هواپيمايي كشوري اما معتقدند تنها صنعت
هوانوردي ايران نيست كه از كرونا آسيب
ديده اســت .به گفته كارشناسان صنعت
هوانوردي ،تصــور اوليه آن بود كه صنعت
حملونقل هوايي تا آخر سال  2021به قبل
از كرونا بازگردد .اما اين امكان ميسر نيست
و به همين دليل مجامــع جهاني صنعت
هوانوردي ســال  2024را براي بازگشت
صنعت هوانوردي به شرايط پيش از كرونا
مطرح كرده است.
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سرمايه ۳هزارميليارد توماني
جديد براي شبكه ملي اطالعات
عزم جديدي براي گسترش شبكه ملي اطالعات در جريان
ارتباطات است و بهنظر ميرســد بودجههاي خوبي هم براي آن در
همين مقطع فعلي درنظر گرفته شده است .روز گذشته در
نشستي كه با حضور ابوالحســن فيروزآبادي ،دبير شورايعالي فضاي
مجازي برگزار شد شركت مخابرات ايران و سنديكاي صنعت مخابرات
تفاهمنامهاي براي همكاري امضا كردند.
مجيد صدري ،مديرعامل شــركت مخابرات ايران اعالم كرده است كه
براساس اين تفاهمنامه شركت مخابرات تعهد داده است ۳هزار ميليارد
تومان براي توسعه شبكه و ايجاد زيرســاختهاي شبكه ملي اطالعات
سرمايهگذاري كند.
وي اين سرمايهگذاري را در راستاي تكاليف شركت مخابرات براي توسعه
شبكه ملي اطالعات دانست و گفت :ايجاد زيرساختهاي مناسب در اليه
شبكه دسترسي و شــبكه مترواترنت از تكاليف شركت مخابرات ايران
است تا همه اپراتورها و ســاير بخشهاي مرتبط بتوانند از شبكه ملي
اطالعات بهرهمند شوند.
چندي پيش هم وزير ارتباطات مركز داده مادر شبكه ملي اطالعات را با
بودجه ۴۰۰ميليارد توماني افتتاح كرد.
به گزارش همشهری ،همزمان با اختصاص سرمايه و بودجههاي جديد
به شبكه ملي اطالعات نمايندگان مجلس هم طي هفتههاي اخير 2طرح
را براي لزوم گسترش شــبكه ملي اطالعات در دستور كار قرار دادهاند.
در يكي از طرحها موسوم به«صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي
و ساماندهي پيامرسانهاي اجتماعي» تأكيده شده كه پيامرسانهاي
خارجي بايد در كشور نماينده داشته باشند و در غيراين صورت وزارت
ارتباطات ملزم به مسدوسازي يا فيلترينگ آنهاست .همچنين در ماده
 ۶اين طرح بر احراز هويت كاربران در فضاي مجازي تأكيد شده و آمده
است :هيأت ساماندهي موظف است دستورالعمل الزم براي احراز هويت
كاربران در فضاي مجازي را براساس سياستهاي مصوب شورايعالي
فضاي مجازي به تصويب برساند.
چندي پيش هم «رسول جليلي» از اعضاي شورايعالي فضاي مجازي
درباره اصطالح جديدي بهنام «راياتبعــه» گفت بحثهاي جديد ميان
فعاالن فضاي آنالين كشور و شبكههاي اجتماعي شد .او گفته است كه از
يكسو مجلس بايد بحث حكمراني در فضاي مجازي را در دستور كار قرار
دهد و از طرف ديگر نيز گفته كه وزارت امورخارجه بايد ابعاد بينالمللي
حكمراني در فضاي مجازي را تدوين كند.
وزير ارتباطات به تازگي كساني كه راهاندازي شبكه ملي اطالعات را با نام
اينترنت ملي گره ميزنند خائن دانست و اعالم كرد درشرايطي كه كشور
با تحريمهاي ظالمانه مواجه است و شركتهاي تكنولوژي خارجي هر
روز از ارائه خدمات به كسبوكارهاي ايراني سربا ز ميزنند ،راهاندازي اين
شبكه ضروري است .استفاده و گسترش لفظ «اينترنت ملي» بهصورت
ويژه در دستور كار برخي رسانهها در زمان قطعي سراسري اينترنت كشور
بود .وزير ارتباطات پيش از اين در مصاحبهاي تأكيد كرده بود كه مدينه
فاضله گروهي در كشور قطع اينترنت است .مقامهاي وزارت ارتباطات
ميگويند شبكه ملي اطالعات مكمل اينترنت است و نبايد كسي آن را
جايگزين اينترنت بداند.
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#هوشمند
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هيجان نشانههاي احتمالي
حيات در زهره

جهان استارتاپی
سرمايهپذيري
يك استارتاپ جذاب هندي

كشف گاز فسفين در اتمسفر سياره زهره نظر بسياري از دانشمندان را
جلب كرده است .اما آيا حيات فرازميني در ابرهاي اين سياره غوطهور است؟

عمادالدين قاسميپناه

خبرنگار

سالهاست دانشمندان بهترين ابزارهاي علمي را
نجوم
در جستوجوي حيات فرازميني بهكار گرفتهاند و
حاال اين ايده كه ممكن است حيات حتي بهصورت
مولكولي در ابرهاي سياره زهره كشف شود ،بسيار هيجانانگيز
بهحســاب ميآيد .اخترشناسان با اســتفاده از تلسكوپ جيمز
مكسول در هاوايي گازي را در جو زهره كشف كردهاند كه هنوز
توضيحي درباره آن ندارند و مشغول مطالعه آن هستند .اين گاز با
نام «فسفين» ،مولكولي است كه از يك اتم فسفر و 3اتم هيدروژن
تشكيل شده است .وجود اين گاز در اتمسفر زهره يا همان ونوس
با استفاده از تلســكوپ راديويي آتاكاما در شيلي هم تأييد شده
است .فسفين با حيات در كره زمين بسيار مرتبط است و بهعنوان
مثال در ميكروبهــاي روده حيواناتي ماننــد پنگوئنها يا در
محيطهاي كماكسيژن مانند باتالقها مشاهده ميشود .اين گاز را
ميتوان بهطور صنعتي توليد كرد ،اما بايد توجه داشت كه در زهره
هيچ كارخانه يا پنگوئني وجود ندارد!
پس چرا اين گاز در 50كيلومتري سطح اين سياره وجود دارد؟
پروفسور جين گريوز از دانشگاه كارديف انگلستان و همكارانش
اين پرســش را مطرح كردهاند .آنها مقالــهاي را در مجله نيچر
آسترونومي منتشــر كردهاند كه به جزئيات مشــاهدات آنها از
فسفين در زهره و همچنين تحقيقات انجام شده براي نشان دادن
اينكه اين مولكول ميتواند منشأ طبيعي و غيربيولوژيكي داشته
باشد ،ميپردازد.

عرضهاي جغرافيايي اين سياره با ارتفاع تقريبا 50تا 60كيلومتر
مشاهده ميشود .اين غلظت اگرچه كم است و فقط 10تا 20جزء
در هر ميليارد مولكول اتمسفر را تشكيل ميدهد ،اما در اين بافت،
مقدار زيادي محسوب ميشود.
چرا اين كشف هيجانانگيز است؟

وقتي به زندگي در جاي ديگري از منظومه شمسي فكر ميكنيم،
سياره زهره چندان جالب بهنظر نميرسد .اين سياره در مقايسه با
زمين ،شبيه يك جهنم است .اين سياره با جوي كه 96درصد آن
را دياكسيد كربن تشكيل داده ،يك اثر گلخانهاي خارج از كنترل
را تجربه ميكند .دماي سطح آن مانند دماي فِر پيتزاست كه بيش
از 400درجه سانتيگراد حرارت دارد .كاوشگرهاي فضايي كه روي
اين سياره فرود آمدهاند ،قبل از آنكه نابود شوند ،فقط چند دقيقه
دوام آوردهاند .با اين حال ،اگر 50كيلومتر باال برويد با شــرايطي
شبيه «شرايط آستين پيراهن» روبهرو ميشويد .محيط آستين
پيراهن ( )Shirt-sleeve environmentاصطالحي است كه
زمین

دمای در ارتفاع
 55کیلومتری

دقيقا چه چيزي شناسايي شده است؟

تيم گريوز ابتدا با استفاده از تلســكوپ جيمز كلرك مكسول در
هاوايي ،فسفين را در زهره شناسايي كردند و سپس حضور آن را
با استفاده از آرايه ميليمتري بزرگ آتاكاما در شيلي تأييد كردند.
فســفين داراي يك «خــط جذب» مشــخص اســت كه اين
تلسكوپهاي راديويي آن را تشخيص ميدهند .اين گاز در ميانه

بازگشت سرور مايكروسافت از زير آب

دمای سطح
زهره

واكنشها چه بوده است؟

واكنشها به اين موضوع يا محتاطانه يا از سر ذوقزدگي بوده است.
اين تيم با قاطعيت ادعا نميكند كه حيات را در ناهيد يافته است؛
بنابراين ،اين ايده بايد بيشتر مورد بررسي قرار گيرد.
كالين ويلســون از دانشگاه آكســفورد ميگويد :اين اتفاق واقعا
هيجانانگيز اســت و به كشــفهاي جديد منجر خواهد شــد؛
حتي اگر مشخص شود كه تشخيص فســفين يك تفسير غلط
طيفسنجي است كه فكر نميكنم چنين باشد .لوئيس دارتنل
از دانشگاه وست مينســتر هم واكنش محتاطانهاي دارد .او يك
متخصص نجوم اســت كه امكان حيات در وراي زمين را مطالعه
ميكند .او ميگويد :اگر حيات در سطح باالي ابرهاي زهره وجود
داشته باشد ،بسيار اميدواركننده است؛ زيرا اين بدان معناست كه
شايد حيات در كهكشان ما بهطور كلي بسيار متداول بوده است.
چگونه اين مسئله حل ميشود؟

زهره

گاز فسفین

در طراحي فضاپيما براي توصيف فضاي داخلي فضاپيما استفاده
ميشود كه در آن نيازي به پوشيدن لباس خاصي نيست؛ بنابراين،
اگر واقعا حيات در ناهيد وجود داشته باشد ،اين دقيقا همان جايي
است كه انتظار داريم آن را پيدا كنيم.

با ارسال يك كاوشگر به زهره ميتوان فضاي خاص زهره را بررسي
كرد .آژانس فضايي اياالت متحده (ناســا) اخيرا از دانشــمندان
خواسته است كه يك مأموريت مهم در دهه 2030طراحي كنند.
از اين رو ،يك مدل مفهومي خاص كه درواقع يك روبات فضايي يا
يك بالن سازگار براي سفر به درون ابرهاي ناهيد است ،پيشنهاد
شده است .سارا سيگر از دانشگاه امآيتي ميگويد :روسها اين
كار را با بالني به نام «وگا» در سال 1985انجام دادهاند .اين بالن
براي محافظت در برابر اسيد سولفوريك با تفلون پوشانده شده و
براي انجام بررسيها ،چند روز شناور بود.
او ميگويد :ما هم ميتوانيم قطرات را جمع كنيم و خصوصيات
آنها را بسنجيم؛ حتي ميتوانيم يك ميكروسكوپ همراه داشته
باشيم و سعي كنيم كه خودمان در جستوجوي حيات باشيم.

مايكروسافت ميگويد پس از  ۲سال آزمايش ،ايده نگهداري مركز داده
زير آب دريا موفقيت آميز بوده و ميتواند در آينده گسترش پيدا كند

شركت مايكروسافت در سال ،2018يك مركز داده را به انتهاي درياي
فناوری اسكاتلند فرستاد و 864سرور و 27/6پتابايت اطالعات ذخيرهسازي شده
را در عمق 117فوتي (35/6متري) اقيانوس فرو برد .ديروز ،اين شركت
گزارش داد كه اين تجربه ،موفقيتآميز بوده و مشــخص شده اســت كه ايده مركز
دادههاي «زير آب» در واقع ايده بسيار خوبي بهحساب ميآيد.
به گزارش ورج ،در سطح زمين ،ارسال يك مركز داده به پايين اقيانوس ممكن است
عجيب بهنظر برسد ،اما تيم «پروژه ناتيك» مايكروسافت فرضيهاي را مطرح كرد كه
براساس آن ،قرار دادن مراكز داده در كف دريا مورد اطمينانتر و از نظر انرژي كاراتر
خواهد بود .روي زمين ،مراكز داده با مشــكالتي مانند خوردگي ناشي از اكسيژن و
رطوبت و همچنين موضوع كنترل تغييرات دما روبهرو ميشــوند ،اما در يك محيط
ضدآب با كنترل دقيق دما ،مسائل بســيار كمتري بهوجود ميآيد .ايده اين است كه
اين نوع سرورها ميتوانند بهراحتي در اندازههاي بزرگ و كوچك در نزديكي سواحل

استارتاپ  ،CashKaroيكي از برترين سايتهاي خريد اعتباري
و كوپني در هندوســتان ،پس از بهدست آوردن 10ميليون دالر
در سرمايهگذاري ســري ،Bدامنه خدمات خود را براي تجارت
الكترونيكي گسترش خواهد داد .به گزارش وبسايت تككرانچ،
اين استارتاپ كه در سال2012تاسيس شده و دفتر مركزي آن در
شهر دهلينو واقع شده است ،اعالم كرد ،اين دور از سرمايهگذاري
با مشاركت سرمايهگذاران كرهاي شــكل گرفته است .در سايت
اين اســتارتاپ كاربران پس از خريد ميتوانند ،بخشــي از مبلغ
خود را پس گرفته و در اعتبارشان نگه دارند .طي 5سال گذشته،
اين شركت محصوالت جديدي ازجمله خدمات مقايسه قيمت و
اپليكيشن  EarnKaroكه يك سيستم خريد با بازگشت اعتبار
محسوب ميشــود را حدود 18ماه پيش راهاندازي كرده است.
قرار است بخشي از اين 10ميليون دالر سرمايه ،خرج اپليكيشن
 EarnKaroشود تا بتواند كاربران بيشتري را بهخود جذب كند.
اين اپ هماكنون بيش از يك ميليون مشــترك دارد .استفاده از
 EarnKaroايــن اجازه را ميدهد تا فروشــندگان و خريداران
همانند پيامرسان واتساپ بتوانند با يكديگر ارتباط برقرار كرده
و كار خريد و فروش خود را انجام دهند.

مناطقي كه به آنها نياز باشد ،مستقر شــوند و به اين ترتيب دسترسي محلي بهتر به
منابع مبتني بر ابر در مكانهاي بيشتري فراهم خواهد شد .فوايد اين كار بسيار زياد
است .مايكروسافت ميگويد مركز دادههاي «زير آب» فقط يك هشتم ميزان خرابي
مركز دادههاي زميني را داشته است كه يك امر چشــمگير محسوب ميشود .البته
موضوع ســرويسدهي نيز به نوبهخود از اهميت ويژهاي برخوردار است .تعمير يك
ســرور خراب وقتي در يك محفظه در انتهاي اقيانوس قرار دارد ،كار بسيار دشواري
خواهد بود .مدتي ميشود كه مايكروسافت در حال بررسي ايده سرورهاي زير آب است.
در سال ،2015اين شركت براي چندينماه يك مركز دادهها را در سواحل كاليفرنيا
به زير آب فرستاد تا ببيند آيا رايانهها در اين ســفر زنده ميمانند يا خير .اين بار اما،
آزمايشها طوالنيتر بود؛ هر چند كه اين كار ،در آزمايش جديد با هدف اثبات اينكه
آيا شركت ميتواند چنين برنامهاي را در مقياسي عملي براي استفاده در دنياي واقعي
انجام دهد ،شكل گرفت.

ت متخصص پاستا
داوينچي؛روبا 

شيوع كرونا باعث جذابيت بيشتر روباتهاي آشپز شده كه
سريع و بدون خستگي پختوپز ميكنند

مشاركت براي فتح جنوب شرق آسيا
ديروز اســتارتاپ «كاســموس اِيآي» كه 2دفتر مشترك در
ورشو و شــانگهاي دارد ،اعالم كرد كه تفاهمنامهاي را با شركت
دادهپردازي  ADAمنعقــد كرده تا كارش را در جنوب شــرق
آسيا توســعه بدهد .به گزارش وبســايت اييو – استارتاپس،
«كاســموس اِيآي» پلتفرمي براي طراحي خريدهاي آفالين
با پوشــش نزديك به يك ميليارد نفر كاربر است كه ميخواهد
با همكاري  ،ADAبهعنوان يك شــركت دادهپــردازي و ارائه
راهحلهاي ديجيتال تجزيه و تحليل و طراحي بازاريابي يكپارچه،
همكاري استراتژيك داشته باشد؛ همكارياي كه به «كاسموس
اِيآي» كمك خواهــد كرد تا حضور خود را در جنوب شــرقي
آسيا گســترش دهد و در مقابل به  ADAنيز حق فروش پلتفرم
«كاسموس اِيآي» ارائه خواهد شد .فناوري «كاسموس اِيآي»
با اســتفاده از شناسههاي كاربر ناشــناس تلفن همراه با برخي
از شــركتهاي بزرگ دنيا همكاري دادهپــردازي داردADA .
بهعنوان بخشي از مشاركت ،با تركيب بهترين دادههاي آنالين
خود با بهترين فناوري آفالين «كاسموس اِيآي»3 ،محصول را
با پشتيباني از پلتفرم اين استارتاپ راهاندازي خواهد كردADA .
شركتي با 375ميليون كاربر در سرتاسر جهان است كه بيشتر
فعاليتهايش در مناطق شــرق و جنوب شــرقي آسيا متمركز
شده است.

100ثانيه خبر
رونمايي از هامر برقي در اواخر مهر

شــركت جنرالموتورز اعالم كرد كه برنامه رونمايي از محصول
جديد اين كارخانه كه قرار بود روز بيســتمماه مه صورت بگيرد،
در روز 20اكتبر( ۲۹مهر) انجام خواهد شــد .به گزارش انگجت،
هامر تمامبرقي ،محصولي است كه  GMروي آن مانور بسياري
انجام داده بود ،اما بهدليل همهگيري بيماري كوويد،19-مراسم
رونمايي و معارفه آن به تعويق افتاد .حاال شركت اعالم كرده كه
آماده اســت تا كمي بيش از يكماه ديگر اين مهم را به سرانجام
برساند .هامر برقي ،هزار اســببخار قدرت دارد و شتاب صفر تا
100آن نيز حدود 3ثانيه اعالم شده است.

فردا يك سيارك از كنار زمين عبور ميكند

فردا (پنجشــنبه) بهاحتمال بسيار زياد ،ســياركي با قطر 48تا
100متر از فاصلــه 2/5ميليون كيلومتري زميــن عبور خواهد
كرد .به گزارش اســپوتنيك ،پيشبيني شــده اســت سيارك
2014QJ33با سرعتي بالغ بر 31هزار كيلومتر بر ساعت از كنار
زمين بگذرد .البته كارشناسان و اخترشناسان اعالم كردهاند كه
اين موضوع ،هيچ خطري براي كره زمين در پي نخواهد داشت.

نظارت بر قند خون با يك برچسب

صنعت روباتيك در روزهايي كه مردم به نوعي عدماطمينان در بحران ويروس كرونا
روباتیک و همهگيري بيماري كوويد ،19-دارند لحظات بســيار مهمي را سپري ميكند .به
گزارش تككرانچ ،درست است كه اين حوزه براي چندين سال هدفي جذاب براي
سرمايهگذاري محسوب ميشده است ،اما اكنون مسائل مربوط به نيروي كار و نگراني در مورد انتقال
ويروس باعث شده است كه بسياري از بخشها نگاه ويژه به مقوله اتوماسيون داشته باشند .در اين
ميان تهيه غذا يك هدف اصلي محسوب ميشود .جايي كه دستهاي انسان ارتباط مستقيمي در
كار دارد .استارتاپ «آشپزخانه داوينچي» در شهر اليپزيگ آلمان ،بهدنبال حل مسائل مربوط به
تهيه غذا با راهاندازي يك كيوسك روباتيك ماژوالر است كه پاستاهاي ايتاليا ميپزد .طبق برنامه
دسته اول روباتها روي پخت پاستا تمركز خواهند كرد؛ يك غذاي نسبتا آسان با جذابيت جهاني.
روبات آشپزخانه داوينچي پاستا را ميسازد ،در حدود 6دقيقه آن را ميپزد و سرو ميكند .اين سامانه
ميتواند در  2ظرف بهطور همزمان غذا را آماده كند و اين ظرفها را نيز در حدود 20تا 30ثانيه تميز
كند .اين سيستم ماژوالر است و بنابراين دستگاه ميتواند بهطور بالقوه براي تهيه مواد غذايي ديگر،
ازجمله ساالدها يا تهيه پاستاهاي مختلف يا غذاهاي ســبك ايتاليايي يا حتي آسيايي نيز كاربرد
داشته باشد و برنامهريزي شود .نخستين دكههاي ارائه غذاي اين استارتاپ ،در اواخر سال2020يا
اوايل سال2021به بازار عرضه خواهند شد .نكته قابلتوجه درخصوص پيشرفت و توسعه كار اين
است كه استارتاپ «آشپزخانه داوينچي» در آستانه دريافت يك سرمايهگذاري 1/7ميليون دالري
در سري Aاست كه ميتواند كار آنها را خيلي سريع توسعه دهد.

محققان دانشگاه توكيو يك برچسب كاغذي با سوزنهاي بسيار
ريز ابداع كردهاند كه براي نظارت خودكار بر ســطح گلوكز خون
طراحي شده است .به گزارش نيو اطلس ،اين برچسب از يك مربع
كوچك پليمري تشكيل شده كه در قسمت زيرين آن مجموعهاي
از سوزنهاي ريز قرار گرفته است .وقتي اين برچسب روي پوست
فشار دادهشود ،سوزنهاي ريز آن اليه بااليي پوست را بدون درد
سوراخ كرده و فروميروند .سپس مايع ميانبافتي كه سلولهاي
پوست را احاطه كرده ميمكند و آن را مورد تجزيه و تحليل قرار
ميدهند.

وضعيت تيانون1-پايدار است

ســازمان ملي فضايي چين ( )CNSAاعــام كرد كه وضعيت
ماموريت «تيانون »1-كامال پايدار است .به گزارش سيبياس،
اين ماموريت شــامل يك مدارگــرد ،يك سطحنشــين و يك
مريخنورد ميشود كه هماكنون در راه رســيدن به سياره مريخ
است .سازمان ملي فضايي چين اعالم كرده كه اين كاوشگر بيش
از 15ميليون كيلومتر از زمين فاصله گرفته است و 470ميليون
كيلومتر ديگر را براي رسيدن به سياره سرخ در پيش دارد.
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مسافر چهارم ممنوع!

براساس پروتكل ستاد مقابله با كرونا ،تاكسيرانان اجازه ندارند بيش از 3مسافر سوار كنند
كاهش ظرفيت مسافرگيري تاكسيها از يكسو و افزايش20تا25درصدي نرخ كرايهها
گپ
از سوي ديگر ،پيامدهاي ويروس كوويد 19-است كه اين روزها به چالش بزرگي تبديل
شده است و هرازگاهي هم منجر به ايجاد نزاع و درگيري ميان مسافران ميشود .مرتضي
ضامني ،مديرعامل اتحاديه تاكسيرانيهاي شهري كشور ،با طرفداري از تاكسيرانان ،موارد ذكرشده
را قانوني و در راستاي رعايت پروتكلهاي ســتاد مقابله با كرونا ميداند و در گفتوگو با خبرنگار
همشهري توضيحات بيشتري در مورد عملكرد تاكسيراني كشور و بهويژه تهران ارائه ميدهد.

چه الزاماتي براســاس پروتكل ستاد مقابله با
كرونا براي تاكسيرانان تعيين شده است؟

تاكسيرانان كشور ،براساس دستورالعمل صادره از سوي ستاد
مقابله با كرونا ،ملزم به اســتفاده از ماسك و دستكش و مواد
ضدعفوني كننده در داخل تاكسي هستند.
متوليان ناوگان تاكســيراني در تأمين اقالم
بهداشتي چه الزاماتي دارند؟

آيا استفاده از ماسك براي مسافران اجباري است؟

استفاده از ماسك اين روزها به يك فرهنگ تبديل شده است و
هركسي كه به سالمتي خود و اطرافيانش اهميت ميدهد قطعاً
ماسك ميزند .ما نميتوانيم مسافران را مجبور به زدن ماسك
كنيم ،اما رانندههاي تاكسي اجازه ندارند مسافر بدون ماسك
سوار كنند و اين يك الزام است.

استفاده از كاور ويژه رانندگان تاكسي هم جزو
الزامات است؟

كاور ويژه راننده فقط يه جداكننده اســت و مسئوالن وزارت
بهداشت خيلي با اســتفاده از كاور در تاكسي موافق نيستند.
كاور به هر حال آلوده به ويروس ميشود و اگر درست و اصولي
ضدعفوني نشــود قطعاً ميتواند به يك منشأ آلودگي تبديل
شــود .به همين دليل الزام و اجباري براي استفاده از كاور در
تاكسيها وجود ندارد.
براســاس پروتكل ســتاد مقابله بــا كرونا،
تاكسيرانان ملزم هستند 3مسافر سوار كنند .آيا تقسيم
و دريافت كرايه نفر چهارم از ساير مسافران قانوني است؟

بله .اين صحبت شــما درست اســت ،اما اين كار بايد توسط
مديران تاكســيراني شهرها در شــورا مطرح و تصويب شود
تا بتوان برچســبهاي جديد با نرخهاي تعيينشده را روي
تاكسيها نصب كرد.
آيا پروتكلهاي صادرشده از سوي ستاد مقابله
با كرونا توسط تاكسيرانان و مسافران رعايت ميشود؟

وضعيت تاكسيراني قابلقبول است .هم رانندگان تاكسي و هم
مسافران تا حدود زيادي موارد را رعايت ميكنند و به جرأت
ميتوان گفت؛ حدود 95درصد از پروتكلهاي ستاد مقابله با
كرونا در ناوگان حملونقل عمومي رعايت ميشود.
پس چرا ما همچنان شــاهد برخي از تخلفات
ازجمله حضور مسافر چهارم در تاكسيها هستيم؟

گزارشي از بناهاي قديمي خالي از سكنه در تهران كه برخي از آنها رها شدهاند؛ اما به همت جوانان و معماران خالق و البته با استفاده از طرحهاي مدرن بازسازي شدهاند
كيميا معتمدي ،نماينده گروهي
ادامه از
صفحه اول كه براي بازســازي خانه روبهرو
اقدام كردند با ابراز خرسندي از حمايت متوليان شهر
براي احياي خانههاي قديمي توســط نســل جوان
ميگويد« :دانشآموختگان رشتههاي مختلف هنري و
معماري و طراحي براي شكوفاشــدن و تجربهكردن
آموختههايشان نياز به فضا دارند .وقتي مديران شهري
چنين فضايي را ايجاد و از طرحهاي آنها حمايت كنند
قطعاً شاهد مناظر زيبا در فضاهاي شهري خواهيم بود».
قدمزدن در خانه چنان جذاب است كه گذر زمان حس
نميشود .در جاي جاي اين خانه نشانهاي از خالقيت و
البته فكر وجود دارد كه وقتي معماران جوان توضيح
ميدهند ،ارزش كارشان بيشتر نمايان ميشود.
كارخانه ديروز و گالري امروز

كارخانه آرگو بناي تاريخــي مربوط به دهههاي 40و
 50است و براساس اســناد موجود نخستين كارخانه
صنعتي ايران محسوب ميشــد .كارخانه ديگر بافت
مسكوني نيســت كه كســي بخواهد آن را احيا كند.
بنابراين تخريب و ســاختن برج ،بهترين گزينه است
اما حميد پژمان ،طــراح خوشذوق پــس از خريد
كارخانه بهترين گزينه يعني تخريب را انتخاب نكرد
و با اســتفاده از طراحي مدرن و حتــي اروپايي اين
كارخانه را به گالري هنري تبديل كرده است .بهگفته
پژمان ،تخريبكردن آسان است اما استفاده درست
از داشــتهها و تبديل آنها به بهترينها ،هنر اســت.
بخشهاي مختلــف اين گالري بهگونــهاي طراحي
شدهاند كه وقتي در فضا قرار ميگيريد حس ميكنيد

مسائل در قالب گفتوگوهاي سهجانبه بايد حل شود

عضو انجمن مفاخر معماري ايران

سيدآرش حسينيميالني

نايب رئيس ستاد هماهنگي شوراها

هدف از راهاندازي ســراهاي محالت از ابتدا ارائه خدمات اجتماعي به شهروندان بوده
است .درواقع ،شهرداري از طريق سراهاي محالت ،خدمات مورد نياز شهروندان را ارائه
ميكرده؛ مانند بحث آمادگي در برابر زلزله يا ارائه خدمات در زمان شيوع ويروس كرونا.
قانونگذار در زمان ايجاد سراهاي محالت ،فعاليت اين نهاد را به شكل خودگردان تصويب
كرده است .سراهاي محالت بايد دخل و خرج خودشان را دربياورند ،اما شهرداري هم
تسهيالت و كمكهايي را به آنها ارائه ميدهد .اين مســئله موجب شده تا از گذشته
ابهامات حقوقي و قراردادي در مديريت سراهاي محالت ايجاد شود كه تاكنون حل نشده
است .ابهامات موجود موجب نگراني طرفين شده است؛ به اين شكل كه پرسنل و مديران
سراهاي محالت نگران آينده شغلي خود هستند و از سوي ديگر ،شهرداري هم متولي
استخدام آنها نيست.
شوراياريها متولي سراهاي محالت نيستند ،متولي سراي محالت شهرداري است ،اما
چون شوراياران اعضاي اصلي هيأت امناي سراهاي محالت را شامل ميشوند ،مسائل
ســراهاي محالت بهنحوي به ستاد هماهنگي شــوراياريها هم منعكس ميشود .در
جلسهاي كه با مديران شهرداري داشتهايم ،تأكيد شده است كه بايد شرايط اقتصادي
دوران كرونا را مدنظر داشت؛ چراكه بسياري از خدمات سراهاي محالت كه درآمدزا بوده،
اكنون مانند سابق نيست و بايد راهكارها و تسهيالتي را مدنظر قرار داد تا اين شرايط
جبران شــود .بايد فرصتي را براي گفتوگو با طرفين و اخذ صددرصدي نظرات در نظر
گرفت تا ديدگاهها به يكديگر نزديك شود و به نقطهاي نرسيم كه با طومار و تجمع بخواهيم
كار پيش برود .فرايند گفتوگو ميان نمايندگان سراهاي محالت با شهرداري آغاز شده
است؛ هرچند كه از ستاد هماهنگي شوراياريها براي حضور در اين جلسات دعوتي به
عمل نيامده است .شهرداري نگران است كه با كاركنان سراهاي محالت رابطه استخدامي
پيدا كند و اين مطالبه هم از سوي مديران ســراها وجود دارد كه شرايط شغلي باثباتي
ي است كه سراهاي محالت يك نهاد اجتماعي خودگردان بوده و
داشته باشند؛ اين درحال 
پرسنل آن ،جزو كاركنان شهرداري محسوب نميشوند .شهرداري با مازاد نيروي انساني
بسيار قابلتوجهي روبهروست .سياست كلي شوراي شهر ،مديريت شهري و وزارت كشور
هم بهينهسازي نيروي انساني است كه محدوديتهاي زيادي براي استخدام را بهوجود
ميآورد .رويكرد مديريت شهري حذف و از دست دادن مديران سراهاي محالت نيست،
بلكه هدف ساماندهي آنها و خروج از وضعيت بالتكليفي كنوني است ،اما اين كار همانند
وضعيت مباحث كارگري و كارفرمايي بايد در قالب مذاكرات سهجانبه حل و فصل شود.

فعاليت سازمانهاي مردمنهاد شهر تهران برگزار شد.
طي چندين ساعت تالش كرديم تا نكات و موارد مدنظر
نمايندگان مديران محله را دريافت كنيم ».براســاس
اين گزارش ،اينطور كه مشخص است توافق نهايي بين
نمايندگان مديران محــات و معاونت امور فرهنگي و
اجتماعي شــهرداري تهران حاصل شده و كميسيون
فرهنگي ،اجتماعي شــورا نيز توانســته تا حد زيادي
رضايت طرفين را جلب كنــد؛ موضوعي كه ميتواند به
سازوكار دقيقي براي فعاليت مديريت محلهها و سراهاي
محله بينجامد.

اهمیت مدیریت محلهها در آگاه سازی شهروندان

معصومه علینقیپور

کارشناس حوزه شهری

اكثر كافههاي پايتخت خانههايي قديمي هستند كه
احيا شدهاند و اين روزها بهجاي بوي نم ،بوي كافه از

احياي بافت تاريخي يا هر خانه قديمي كه به لحاظ تاريخي و البته هنري،
معماري و طراحي ارزشمند است ،به كفسازي و نصب المان و مرمت در
و ديوار معطوف نميشود؛ چراكه چنين بناهايي با حضور آدمها جان ميگيرند .بازسازي خانههايي كه
عمر مفيدشان تمامشده و تبديل آنها به فضاهاي مورد نياز در كنار هم ميتواند باعث دميدهشدن روح
تازه به جامعه شود .اگر بنايي بازسازي شود اما برنامهاي برايش نداشته باشيم ،قطع ًا تالشها بيفايده
خواهد بود .نكته مهم ديگر اين است كه بازسازي در عين حال كه ميتواند همان بافت سنتي و ايراني
را داشته باشد ،با خالقيت و بها دادن به جوانان ميتوان چاشني مدرن هم به آنها اضافه و سبك خاصي
در معماري خلق كرد.

سازوكار جديد براي سراهاي محله

حدود 2دهه از تاســيس شــوراياريها
شوراياري ميگذرد و بهدنبال آن سراهاي محله با
طول عمر حدود يكدهه بهعنوان بازوي
اجرايي بين مديريت شهري و مشاركت شهروندان در
اداره امور شــهر بهوجود آمدند ،ولــي همچنان بعد از
گذشت چندين سال در ساختار مديريت شهري داراي
مشكالتي هستند.
چندي پيش براي ساماندهي فعاليت مديران محالت
دســتورالعملي از ســوي شــهرداري تهران با هدف
مشاركت براي اجراي فعاليتهاي فرهنگي ،اجتماعي،
ورزشي ،هنري و آموزشي تهيه شد كه برخي انتقادات
و مخالفتها را از سوي مديران محالت در پي داشت .به
همين دليل ،كميته مشاركتهاي مردمي شوراي شهر
تهران به رياست حجت نظري ،نشستي مشترك با حضور
نمايندگان مديران محالت ،رئيس كميسيون فرهنگي،
اجتماعي شــوراي شــهر ،معاونت فرهنگي ،اجتماعي
شهردار و رئيس ستاد راهبري مديريت محله در محل
ستاد سمنهاي شهر تهران برگزار كرد .رئيس كميته
مشاركتهاي مردمي شهر تهران هدف از اين نشست را
همانديشي براي رفع دغدغههاي مديران محالت عنوان

خانههايي با بوي كافه

بهروز مرباغي

در پي توافقنامه بين مديران محالت و شهرداري تهران انجام ميشود

كرد و به همشهري گفت« :مديريت محلهمحور يكي از
استراتژيهاي بهروز دنيا در عرصه مديريت شهري است
و شوراي شــهر پنجم نيز از همان آغاز فعاليت تاكنون
تالش كرده از طريق ارتباط و تعامل دوسويه با محلهها
چه از طريق شــوراياريها و چه از طريق مديران محله
و ...بتواند اقدامات و سياستگذاريهاي خود را منطبق
با خواســت محالت انجام دهد .در اين ميان ســراهاي
محله نيز بايد به نقشي كه در جلب مشاركت شهروندان،
آموزش و اطالعرساني آنها و البته حفظ پويايي و البته
شناخت مشكالت محله دارند ،آگاه بوده و براساس آن
اقدام كنند».
نظري ادامه داد« :در همين راستا نيز با هدف ساماندهي
فعاليت مديران محالت ،توافقنامه مشاركت در اجراي
فعاليتهاي فرهنگــي ،اجتماعي ،ورزشــي ،هنري و
آموزشي در ساختمان ،فضاها و امكانات سراي محالت
از سوي شهرداري تهران به نگارش درآمد ،اما انتقادات و
اعتراضاتي به برخي از بندها و نكات آن وجود داشت كه
پس از اطالع شوراي شهر از اين موارد ،جلسه مشتركي
در اين خصوص با حضور نماينــدگان مديران محله و
مديران شهري در محل ســتاد توانافزايي و حمايت از

در دنيايی متفاوت هستيد .طراحي و استفاده از آثار
هنري خاص ،فضــاي كارخانه گذشــته را به گالري
هنري كنوني تبديل كرده است.

آنها استشمام ميشود .كافههايي كه برخي به شيوه
سنتي و تعدادي هم به شكل و شمايل مدرن بازسازي
و مرمت شدهاند .كافه ايوان ،كافه خانه مقدم ،كافه ويال
و ...نمونههايي هستند كه ميتوانند بهانه يا انگيزهاي
براي حفاظت از بناهاي تاريخي و استفاده بهينه از آنها
باشند .به گفته محمود رضايي كه با همراهي مادرش
كافهاي در خيابان انقالب را مديريت ميكند ،اعتماد

بافتهاي تاريخي با حضور مردم جان ميگيرد

مكث

در كشور بيش از 313هزار دستگاه تاكسي فعاليت ميكند كه
از اين تعداد بيش از 77هزار دستگاه در تهران هستند .قطعاً
در ميان اين حجم از جامعه هدف تخلفاتي هم ديده ميشود
و به همين دليل در تمام شهرها شمارهاي براي ارتباط مردم با
مديران تاكسيراني تعيين شده است .در تهران هم شهروندان
ميتوانند تخلفات تاكسيرانان را از طريق سامانههاي 1888و
137گزارش دهند.

معماران جوان در بناهاي قديمي

آگاهی از حقوق و مسئولیت های شهروندی موجب میشود که مشارکت شهروندان در امور
شهری از مراتب پایداری ،استمرار و مسئولیتپذیری بیشتری برخوردار شده و مفیدتر باشند.
توجه کالبدی و سختافزاری به شهر ،مدیریت شهری را گرفتار فرسایش سخت و شکننده
میکند .بهتر است اهتمام دستاندرکاران برای برونرفت از انواع معضالت در حوزه مدیریت و
توسعه شهری به ریشهیابی باشد که زمینه را برای حل و فصل عمیق سبب شود که در این میان
به نظر میرسد عمیقترین و کارآمدترین راه حل ،آگاه سازی و ارتقای سطح دانش شهروندان
از حقوق و مسئولیتهایشان نسبت به امور شهری است .نکتهای که سراهای محلهها و مدیران
محالت شهر میتوانند نقش جدی را در این باره ایفا کنند و شهروندان را نسبت به حقوق خود
و شهر آگاهتر کنند.
با توجه به مقتضیات جامعه شهری ،نظامهای مدیریت شهری ،نهادهای محلی و شهری ،مقامات
محلی ،شوراهای شهر ،در این میان ،اهمیت و جایگاه خاصی دارند؛ بنابراین ،بدیهی ترین گام
در این زمینه بررسی و مطالعه آگاهی شهروندان از حقوق و مسئولیتهای شهروندی نسبت
به امور شهری و عوامل اجتماعی موثر بر آن است .چون پایه اصلی برنامهریزی و هدف گذاری
توسعه فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،کسب آگاهی علمی در این زمینه است .منظور از
حقوق شهروندی شهری آن دسته از امتیازاتی است که افراد یک اجتماع سیاسی (دولت-ملت)
و اجتماع محلی (دولت -شهر) به عنوان شــهروند و به طور قانونی حق برخورداری از آنرا
دارند و (دولت ) در سطح ملی و شهرداریها در سطح محلی موظف به اعطا و تامین آنهاست
(نجاتیحســینی)42: 1391 ،؛ بنابراین بر طبق این تعریف ،منظور از میزان آگاهی از حقوق
شهروندی نسبت به امور شهری این است که افراد در ذهن خود در مورد حقوق شهروندیشان
نسبت به امور شهری چه چیزهایی میدانند و این دانستهها چقدر با واقعیت تطابق دارد .آنچه
امروزه توسعه شهری را تضمین میکند ،مشارکت تمامی شهروندان در فعالیتهای شهری است؛
از این بین ،مقدماتیترین اقدام میتواند همکاری و یاریرسانی به شورایاران و مدیران محله
به حساب بيايد .بنای مشاركت در روند مدنیت جامعه ،مبتنی بر موضوعیت حق و مسئولیت
است .مشاركت مبنایی است برای تبدیل فرد به شــهروند .با این تفاسیر به نظر میرسد که
مدیریت محالت باید 3مورد مهم را در ارتقای سطح آگاهی از حقوق شهروندی در نظر بگیرند:
 1حق زیست شهری برای همگان با هدف مشارکت شهری و جلوگیری از طردشدگی اجتماعی
 2تولید فضای شهری حق زیست شهری بر مبنای فضای عمومی شهری مشارکتی
 3حق داشتن شهر و حق نسبت به شهر که مبنایی برای تبدیل شهروندی سیاسی ،مدنی
و اجتماعی به شهروند ساکن در شهر و تمرکز آن بر حقوق ،مسئولیت و امتیازات برابر است.

به نســل جوان و البته كمتجربه مهم اســت .رضايي
ميگويد« :كافه محل رفتوآمد جوانان است و بايد با
سليقه جوانان آراسته شود .خانههاي قديمي طراحي
ويژهاي دارند كه اين روزها كمتر در بافتهاي مسكوني
ديده ميشود .بنابراين با كمي تغيیر و استفاده از ابزار
مدرن و جديد ميتوان اين فضاها را براي گذران اوقات
فراغت مناسبسازي كرد».

جوانان ميتوانند كارهاي بزرگي را انجام دهند

مكث

قبل از شــيوع بيماري كرونا ،نرخ كرايههاي تاكسي براساس

بهتر نبود برچســب نرخ كرايهها تهيه و روي
تاكسيها نصب ميشد؟
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در حد توان ،اين الزامات تأمين و در اختيار تاكســيرانان قرار
ميگيرد.

4مسافر تعیين و تصويب و نرخ برچسبها روي تاكسيها نصب
شد .پس از اپيدمي بيماري كرونا ،ستاد مقابله با كرونا رعايت
فاصله اجتماعي را الزامي كرد و به همين دليل تعداد مسافران
تاكسي 3نفر تعيين شد .بنابراين ،متوليان ناوگان تاكسيراني
نرخهاي جديد را براساس 3مسافر تعيين و به همين دليل نرخ
كرايه تاكسيها افزايش يافت.

شهر

7

محمدجواد حقشناس

رئيس كميسيون فرهنگي-اجتماعي شوراي شهر تهران

جوانان ،موتورهاي محركي هســتند كه براي ايجاد انگيزه ،نياز به اعتماد
دارند .در مقايسه با سالهاي قبل اعتماد مديران نهادها و ارگانها و حتي
سازمانهاي مختلف ازجمله مديريت شهري در حوزههاي مختلف به نسل جوان بيشتر شده است .امروز
شاهد طراحيهاي شهري ،رنگآميزي و خلق آثار زيباي هنري روي ديوارهاي شهر بهدست همين جوانان
تحصيلكرده هستيم .مدتي است كه جوانان خوشذوق و هنرمند به حوزه معماري هم ورود پيدا كردهاند
و برخي از خانههاي قديمي ب ه دست همين آيندهسازان احيا شده يا در حال احياست .تمام اين اتفاقات و
حضور پررنگ جوانان در مباحث گوناگون نشان ميدهد زمينه اعتماد فراهم شده و مديران پذيرفتهاند كه
نسل جوان هرچند كمتجربه قابل اعتماد هستند.

8
پنجره بسته شد اما جاي نگراني نيست
باشگاه پرسپوليس عصر روز گذشــته با انتشار بيانيهاي
بستهشدن پنجره نقلوانتقاالتي اين باشگاه طي روزهاي
آينده را تأييد كرد اما به هواداران اميد داد كه اين معضل
را در آينده نزديــك حل خواهد كرد .در بيانيه باشــگاه
پرسپوليس آمده اســت« :صداقت بهترين راه و سياست
براي داشتن ارتباط خوب و پايدار با هواداران است .بدين
روي صريح ،شــفاف و صادقانه به اطالع هواداران فهيم
پرسپوليس ميرسانيم احتمال بستهشدن موقت پنجره
نقلوانتقاالت باشــگاه ظرف امروز و فردا وجود دارد اما
جاي نگراني نيســت .از يك طرف اميدواريم با همكاري
بزرگوارانه آقاي برانكو ايوانكوويچ سرمربي محبوب و سابق
پرسپوليس ،چنين اتفاقي نيفتد و بتوانيم مهلتي 20روزه
بگيريم .در غير اين صورت هم به سرمربي دوستداشتني
و جنتلمن كروات حق ميدهيــم بهدليل بدعهديهاي
گذشته با درخواســت باشــگاه موافقت نكند و احتماال
پنجره نقلوانتقاالت تيم بهصورت موقت بسته شود .اگر
چنين اتفاقي هم بيفتد باز باشگاه پرسپوليس سر وعده
خود مانده و دستمزد آقاي برانكو را در زمان تعيين شده
20روزه بهحساب اين مرد شريف واريز خواهد كرد ».در
ادامه اين بيانيه ،مديران پرســپوليس به هواداران نويد
دادهاند كه براســاس قانون جديد فيفــا اگر پنجرههاي
نقلوانتقاالتي به داليل مســائل مالي بســته شوند ،به
محض پرداخت پول باز خواهند شد .بنابراين از هواداران
خواسته شده صبور باشند تا بهزودي پنجرههاي بسته با
پرداخت مطالبات برانكو باز شود .ضمن اينكه بستهشدن
پنجره لطمهاي به خريدهاي جديد پرسپوليس نميزند
و 7بازيكن جديد اين تيم چون قراردادهاي خود را ثبت
كردهاند بدون هيچ مشكلي بازي خواهند كرد.

يك احمق ،يك نژادپرست
با برگزاري مســابقات فوتبال در غياب تماشــاگران و هواداران
متعصب بهنظر ميرسيد آزار بازيكنان و توهينهاي نژادپرستانه
كمتر از گذشــته باشــد اما اينطور نيســت .پس از آنكه آلوارو
گونسالس ،بازيكن 30ساله اسپانيايي مارسي به ادعاي نيمار به
اين بازيكن توهين نژادپرستانه كرد و سيلي خورد و باعث اخراج
ســتاره برزيلي و احتماال  7جلسه محروميت او شد ،مسي هم در
ديدار دوستانه پيش فصل بارسلونا مقابل خيمناستيك كه يك
نيمه در آن بازي كرد مورد آزار بازيكن حريف قرار گرفت .اين بار
آزار از نوع توهين نبود ،بلكه فيزيكي بود .خاوير ريبيس ،هافبك
حريف فاش كرد كه مسي به او توهين كرده و او را احمق خطاب
كرده« :به من گفت چي كار ميكني احمق؟! نميخواي دست از
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كريمي در تركيب استقالل
علي كريمي در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا تيم استقالل را همراهي خواهد كرد .كريمي چند روز قبل رسما اعالم كرد
جدايياش از آبيها قطعي است اما بعد از مذاكراتي كه با مدران استقالل انجام داد قبول كرد كه در 2بازي آسيايي استقالل
در قطر اين تيم را همراهي كند .كريمي بهزودي راهي قطر ميشود تا به اردوي استقالل ملحق شود.

دارد
  مسي را نگه مي 
شجاع و ترابي را نه!

نكته بازي
هيچكس جز خودش جرأت نداشت

مهديرحمتيدرنخستينتجربهسرمربيگرياشباشهرخودروتنبه
شكستيكبرصفربرابرالشباباماراتداد.بااينحالنكتهجالبمسابقه،
تصميمرحمتيبراينيمكتنشينكردنخودشبود.البتهمتينصفاييان
كهدروندروازهشــهرخودروقرارگرفت،خيليرويگلخوردهتقصير
نداشت،اماپرسشاينجاستكهاگرمربيديگريجايرحمتيبودواورا
نيمكتنشينميكرد،آقامهديچهبالييسرطرفميآورد؟صددرصد
رحمتيجزوخوبهايفوتبالايراناست،اماآبشبابيشترمربياندوران
بازياشدريكجوينرفتهوهميشهباآنهااختالفداشتهاست.رحمتي
بهنيمكتنشينيهمحساسيتخاصيداردومعموالبااينموضوعكنار
نميآيد.حاالاماخودشسرمربيشدهودرهماننخستينبازي،خودش
رانيمكتنشينكردهاست.احتماالًمهديرحمتي،نخستينسرمربي
مهديرحمتيخواهدبودكهبااواختالفپيدانميكند!

داستان عجيب بند فسخ قرارداد
باج باشگاه به بازيكن

بازيكنســاالري در فوتبال ايران نــه از زمين مســابقه ،بلكه از فصل
نقلوانتقاالت شــروع ميشــود .در حقيقت مدل مذاكــره بازيكنان با
باشگاهها ،قراردادهايي كه اغلب بهصورت يكساله و بهعنوان بازيكن آزاد
ميبندند و آپشنهاي پرشماري كه ميگيرند ،كامال آنها را در موقعيت
برتر نسبت به باشگاه قرار ميدهد .ماجراي بند فسخ قرارداد هم همين
اســت .البته اين بند همه جاي دنيا وجود دارد ،اما شــكل توافق بر سر
آن در ايران معموال جوري است كه كامال به نفع بازيكن تمام ميشود.
بعضيها هســتند كه رك و روراست در قراردادشــان نوشته شده بايد
فالن قدر بدهنــد و بروند؛ اتفاقي كه مثال براي عليرضــا بيرانوند افتاد.
برخي ديگر اما هر طوري كه دلشان ميخواهد با باشگاه تاميكنند .در
موارد پرشماري ،باشــگاه به بازيكن اختيار عمل ميدهد كه درصورت
دريافت هر پيشنهاد خارجي آزادانه جدا شــود و برود؛ اتفاقي كه گويا
االن براي احسان حاجصفي رخ داده و او در آســتانه جدايي از تراكتور
است.بند فسخ قرارداد بايد ارزش داشــته و به نفع باشگاه باشد .همين
بند ،مصممترين ليونل مسي تاريخ براي جدايي از بارسلونا را در اسپانيا
نگه داشت و همين بند باعث شد پاريسنژرمن براي آزاد كردن نيمار،
واقعا 222ميليون يورو به بارسا پول بدهد .چنين بندي اما در ايران قادر
به حفظ امثال شجاع خليلزاده و مهدي ترابي نيست .عضو هيأتمديره
باشگاه پرسپوليس اعالم كرده شجاع بند فسخ دارد ،اما «محبت» كند
و به باشگاه زمان بدهد! ترابي هم همين وضعيت را داشت و بايد تا يك
تاريخ خاص 90درصد از قراردادش را ميگرفت ،اما بياطالعي باشگاه
از اين بند باعث شد او بهخاطر 9درصد دريافتي كمتر ،مثل آب خوردن
قراردادش با پرسپوليس را فسخ كند و برود.
زدنم برداري؟» ريبيس هم در پاسخ به مسي گفته كه او بهترين
بازيكن دنياست و راه ديگري براي متوقف كردنش وجود ندارد.
برخي محافل فوتبالي و هــواداري از اين حركت به بيحوصلگي
كاپيتان بارســا تعبير كردهاند و اينكه او برخالف ميل باطنياش
حاضر شده در تيم بماند اما مثل گذشته روي تيم تعصب ندارد.
اين درست نيســت .اينكه مســي فقط يك نيمه بازي كرده به
سياست كومان برميگردد .او ميخواســته از همه بازيكنان هر
كدام يك نيمه در اين ديدار استفاده كند و شايد به اين روش قبح
تعويض مسي را از بين ببرد .او به همه بازيكنان ازجمله مسي گفته
كه ديگر مثل گذشــته كســي نميتواند در رختكن باند درست
كند .حتي ســبك تيم را هم به 4-2-3-1تغيير داده و به دوران
رايكارد و رونالدينيو بازگشته تا شباهت تكراري همه مربيان بعد از
گوارديوال را از بين ببرد .اگر مسي به بازيكن حريف پرخاش كرده،
دليلش بيحوصلگي اين بازيكن نيست .او برخالف ظاهر آرامي كه

لرزه ابدي

باز هم داستان هميشگي تكرار شد و شــيخ دياباته دير از مرخصي
برگشــت .او قرار بود با شــروع اردوي اســتقالل در قطر به جمع
آبيپوشان ملحق شود ،اما در نهايت دوشــنبه شب به قطر رسيد و
براي 24ســاعت به قرنطينه رفت .حاال استقالليها شانس آوردند
الوحده از مسابقات كنار كشيد و 2بازي اول اين تيم عقب افتاد ،وگرنه
غيبت شيخ دردسرساز ميشد .در مجموع بهنظر ميرسد اين قصه
هميشگي هواداران فوتبال ايران با بازيكنان و مربيان خوب خارجي
باشد؛ اينكه آنها هر بار مرخصي ميروند و دير برميگردند ،تن و بدن
هواداران بايد بلرزد .آنقدر هم پرداختهايمان پرعيب و ايراد است
كه خارجيها معموال بهانه الزم براي فسخ را دارند .همين هفته پيش
بود كه ميليچ در اينســتاگرام مدعي شد 3ماه است او و شيخ حقوق
نگرفتهاند .واقعا چرا هميشه بايد سهم ما ،ترس و نگراني باشد؟
دارد ،گاهي اينگونه از كوره در ميرود .اين نخستين باري نيست
كه ادعايي مبني بر توهين بازيكن آرژانتيني بارسلونا به بازيكنان
حريف يا داوران مطرح ميشود .برخي رسانههاي اسپانيايي پس
از يكي از الكالسيكوهاي ســالهاي اخير مدعي شدند كه او به
مادر راموس توهين كرده و يكبار هم در جريان يكي از ديدارهاي
الليگا به داور بازي ناسزا گفته كه داور آن را نشنيده گرفته است.
در بازي برگشت ليگ قهرمانان مقابل ناپولي هم شنيده شد كه
حاضر نشده با مانوالس دست بدهد .مانوالس همان بازيكني بود
كه گل حذف بارســا در ليگ قهرمانان مقابل رم را زده بود .البته
خود مانوالس اين ادعا را رد كرده و گفته بود مســي حاضر نبوده
با داور دست بدهد.
پس از افشاي توهين مســي به بازيكن خيمناستيك ،عدهاي در
شــبكههاي اجتماعي به اين بازيكن حمله كردند اما چون بازي
دوســتانه بوده و جديتي نداشــته ،موضوع زياد پررنگ نشــده.

درعوض ،هواداران نيمار و پاري سن ژرمن خانواده آلوارو گونسالس
و خودش را تهديد به مرگ كردنــد .تهديدكنندگان به او اعتراض
كردهاند كه چرا توهين نژادپرســتانه كــردهاي ،پس بيا خونت را
بريزيم يا چطور اســت از سرت شــروع كنيم! خود نيمار به همه
اينها واكنش نشان داده و از در صلح طلبي و آرام كردن هوادارانش
درآمده و در بخشي از بيانيهاش نوشته« :ما كسي نيستيم كه رنگ
پوستمان را انتخاب ميكنيم و نزد خداوند همه ما برابر هستيم .من
در بازي شكســت خوردم و نابخردانه رفتار كردم .حضور در مركز
اين موقعيت يا ناديده گرفتن يك عمل نژادپرستانه كمكي نخواهد
كرد .اما دادن جنبه صلحگرايانه به اين مســئله ضدنژادپرستانه
وظيفه ماســت تا افراد كم برخوردار بتوانند به حق طبيعي خود
برســند .ما دوباره همديگر را مالقات خواهيم كرد و فوتبال بازي
كردن روش من خواهد بود .در صلح باشيد .تو ميداني كه چه گفتي
و من ميدانم كه چه كردم .با آرزوي عشق بيشتر براي جهان».

االن شما داخل زمين رفتيد؟

آقا واقعا قصد ما اين نيست كه وارد كلكلهاي هواداري شويم ،اما بعضي
حرفهاي غيرمنطقي از جانب هر تيمي كه باشد آدم را اذيت ميكند.
االن الوحده از حضور در ادامه مسابقات آســيايي انصراف داده و وضع
استقالل براي صعود بهتر شــده؛ نوش جان نماينده كشورمان .فقط
پرسش اينجاست كه آيا تشريفات بازي استقالل و الوحده انجام شد؟
يعني مثال بازيكنان استقالل داخل زمين رفتند و آنجا معلوم شد الوحده
نميآيد؟ طبيعتا اينطور نبود .پس چرا بعضي اســتقالليها هنوز هم
بهانه ميگيرند كه در سوپرجام 2سال پيش بايد تشريفات انجام ميشد
و پرسپوليسيها به زمين ميرفتند؟ اعضاي استقالل روز قبل از بازي با
الوحده از كنفدراسيون گله ميكردند كه چرا تكليف مسابقه را روشن
نميكند ،بعد سازمان ليگ 2ســال پيش بايد تا جمعه بعدازظهر صبر
ميكرد كه شايد استقالل از تركيه برگردد؟ چنين چيزي ممكن است؟

شجاعيان كارت بازي گرفت
داريوش شجاعيان كه پس از برطرف شدن مصدوميتش نتوانسته بود مجوز بازي در ليگ و جام حذفي ايران را بگيرد،
با صادر شدن كارت بازياش ميتواند در آسيا براي آبيها به ميدان برود! به اين ترتيب شجاعيان ميتواند در بازي
با الشرطه عراق و االهلي عربستان ،استقالل را همراهي كند.

گزارش

استراهديهداد،استقاللبازنكرد

استيلي استقالل كيست؟
بيچاره كسي كه بعد از نيامدن استراماچوني
سرمربي استقالل ميشود

گفته ميشود استراماچوني حتي حاضر بوده پولش را در چند قسط بگيرد
اما به داليلي نا معلوم مذاكرات با او قطع شده است

مديران استقالل همه تخممرغهايشان را در سبد بازگشت آندرهآ
استراماچوني گذاشتهاند ،اما اگر به هر دليلي اين اتفاق رخ ندهد و
براي ليگ بيستم خبري از مربي ايتاليايي نشود ،بدترين سناريوي
دنيا در انتظار كسي است كه مسئوليت سرمربيگري در استقالل
را بر عهده ميگيرد .نــوع رفتار مديران فعلي اســتقالل با فرهاد
مجيدي ،شــبيه رفتار 10سال قبل حبيب كاشــاني با علي دايي
بود .با اين حال اگر مردم االن ســاكت هستند و حرفي نميزنند،
دليلش اين است كه وعده بازگشت مربي ايتاليايي به آنها داده شده
است؛ بنابراين اگر خبري از استراماچوني نشود ،شرايط سرمربي
جديد استقالل مثل وضعيت حميد استيلي در ليگ يازدهم روي
نيمكت پرسپوليس خواهد شد .آن زمان هم هواداران پرسپوليس
چون عقيده داشتند استيلي به شكل ناعادالنه جاي دايي را گرفته،
از هفته اول عليه او موضع گرفتند و روزگار تيم و مربي تيره شد.

محمد زارعي
خبرنگار

شايد سعادتمند برود و مجيدي برگردد

درصورت عدمبازگشت استراماچوني به اســتقالل ،يك احتمال
جدي ديگر هم وجود دارد؛ اينكه كادر مديريتي اســتقالل تغيير
كند .فعال مهمترين شعار احمد سعادتمند بازگرداندن استرا بوده و
اگر اين اتفاق رخ ندهد ،براي او گران تمام خواهد شد .در اين صورت
هيچ بعيد نيست مديرعامل استقالل رفتني شود و فرهاد مجيدي
روي نيمكت تيم محبوبش برگردد.

چند روز قبل صــادق درودگر -عضو هيأترئيســه
فدراســيون -توضيحاتي درخصوص اين موضوع به
هواداران استقالل داد و متذكر شد كه استراماچوني
در جريان مذاكرات ،دستمزد امســال و سال آينده
خود را بهصورت نقدي و يكجا مطالبه كرده اســت.
براساس ادعاي درودگر ،شــرايطي كه استراماچوني
براي آمدن به ايران گذاشــته ،مهمترين مانع بر سر
راه حضور او در استقالل بوده است .چراكه استقالل
قادر نبــوده مبلغ قــرارداد او براي  2ســال آينده را
يكجا به اين مربي بپردازد .اما ديروز از داخل باشــگاه
استقالل اخبار متفاوتي بهدست ما رسيد كه با ادعاي
درودگر كامال تناقض دارند .يك منبع آگاه در باشگاه
اســتقالل روز گذشــته به خبرنگار همشهري گفت
درخواســت دستمزد 2سال از ســوي استراماچوني
واقعيت ندارد و اين مربي حتي حاضر شده دستمزدش
را بهشــكل قســطي و در چند مرحله دريافت كند.
گويا اســتراماچوني در اين زمينه با استقالليها راه
آمده و حتي حاضر شــده پول يك ســال را در چند
قسط و طي چند سال از باشــگاه ايراني بگيرد .او بر
سر مباحث مالي با مديران اســتقالل به توافق كامل
رســيده اما بالفاصله بعــد از اين توافقهــا عابديان

چرا بقيه دنبال استراماچوني نيستند؟

 4سؤال در مورد سريال كسلكننده ايراني -ايتاليايي

بهروز رسايلي| باز همهچيز برگشته است به 9ماه قبل؛ به همان روزهايي كه همهجا بحث
در مورد بازگشت آندرهآ استراماچوني به استقالل بود .اصال انگار نه انگار كه در اين مدت
ليگ تمام شــده ،جام حذفي خاتمه يافته و نوبت به مسابقات ليگ قهرمانان آسيا رسيده
است .اســتقالليها با چند مصاحبه و توييت ،دوباره به بازگشــت استراماچوني دلخوش
شدند و بيم آن ميرود كه اگر ساليان سال بگذرد ،مربيان بيايند و بروند و حتي جامهايي
بهدست بيايد ،باز چشم مردم دنبال استراماچوني باشد .آفت اين داستان هم آن است كه
هر مديري با طرح نام اين مربي ميتواند براي خودش زمان و توجه بخرد .در هر صورت اما
در مورد اين سريال كشدار ايراني -ايتاليايي كه از اوشين و جومونگ هم طوالنيتر شده،
چند سؤال ساده داريم:
 1حاال اســتقالل هيچي ،چرا اســتراماچوني از هيچ تيم ديگري در هيچ كجاي جهان

دايي ،مجيدي و حاال منصوريان
باشگاه تراكتور اعالم كرد به زودي مراسم معارفه سرمربي جديدش
را برگزار ميكند

ماجراي انتخاب سرمربي تراكتور هم براي خودش داستاني شده است .ابتدا انتظار
ميرفت ساكت الهامي در فصل جديد سرمربي قرمزهاي تبريز باشد ،مربيای كه
24فروردينماه امسال قراردادش را با پرشورها تمديد كرد و همين چند هفته پيش
تراكتور را قهرمان جام حذفي كرد .البته رفتارهاي او در فينال و احتمال محروميت
طوالني مدتش باعث شــد تا مالك و مديران تراكتور سراغ گزينههاي جديد براي
فصل آينده بروند .ابتدا از دايي بهعنوان گزينه قطعي هدايت تراكتور نام برده شد و
حتي خبر توافق شهريار با زنوزي هم به رسانهها رسيد .پس از چند روز شايعه شد
دايي تصميمش عوض شده و حاضر نيست براي سرمربيگري از تهران خارج شود.
البته اين پايان ماجراي تراكتور و دايي نبود چراكه شــنيده شد دوستان مشترك
او و زنوزي در تالش هستند تا نظر شهريار را تغيير دهند ،اتفاقي که تا به امروز رخ

نداده اســت .پس از دايي نوبت به مجيدي رســيد تا به گزينه تراكتوريها تبديل
شود .عصر دوشنبه خبر تماس مســئوالن تراكتور با وكيل مجيدي رسانهاي شد
و پس از آن شايعه شــد علي كريمي ،عليرضا منصوريان ،مهدي تارتار و الكساندر
نوري ،ساير گزينههاي هدايت تيم تبريزي هســتند .جالب اينكه پس از تمام اين
فوحديثها باشگاه تراكتور روز گذشته بيانيه داده و اعالم كرده تا پايان هفته
حر 
مراسم معارفه سرمربي جديد را آغاز ميكند.
مسئوالن تراكتور هيچ جزئياتي از نحوه انتخاب سرمربي جديد تيمشان در اختيار
رسانهها و هوادارانشــان قرار ندادهاند و حاال بايد منتظر ماند و ديد انتخاب نهايي
زنوزي چهكسي است .روز گذشته اما از تبريز خبر رسيد شانس عليرضا منصوريان
براي نشستن روي نيمكت تراكتور زياد است ،گزينهاي كه در استقالل و ذوبآهن
يك مربي ناكام بوده و نشســتن روي نيمكت تراكتور بهترين فرصت ممكن براي
جبران اين ناكاميهاست .ديروز برخي از بازيكنان تراكتور هم در صحبت با خبرنگار
همشهري به اين موضوع اشاره كردند كه شانس منصوريان براي هدايت تراكتور
بيشتر از ساير گزينههاست و از گوشه و كنار شــنیدهاند كه اين مربي قرار است به
تبريز برود.

عضو هيأتمديره اســتقالل -و احمد سعادتمند بهداليلي نا معلوم مذاكرات را متوقف ميكنند و پروسه
بازگشت استراماچوني ناتمام ميماند .به اين ترتيب
ديگر تماســي بين طرفين برقرار نميشود تا وكالي
استراماچوني منتظر تماس ايرانيها بمانند و هواداران
استقالل منتظر بازگشت سرمربي محبوبشان .بهنظر
ميرسد سريال استقالل و استراماچوني به قسمتهاي
پاياني رسيده و اين داستان طي چند روز آينده كامال
جمع خواهد شد.
در آخرين ســاعات ديروز استراماچونی با انتشار يك
متن در اينستاگرام،تلويحا احتمال بازگشتش به ايران
را منتفي اعالم كرد « :امروز من خیلی عصبانی هستم؛
چون به نظر میرسد فدراسیون صدور مجوز را رد کرده
است .من هیچ وقت پیشــنهادی را رد نکردم ،چون
اصال پیشنهادی وجود نداشته است .من عشق شما را
احساس می کنم و می خواهم که شما بدانید همه چیز
ساختگی بوده است .امروز خیلی ناراحت هستم»برخي
معتقدند اين متن نشــان مي دهد مديران استقالل
هرگز با استراماچونی مذاكره نكردهاند امابرخي ديگر
ميگويند او فقط پيشنهاد كتبي و رسمي را تكذيب
كرده است نه مذاكرات شفاهي را.

پيشنهاد جدي ندارد؟ باالخره او جوان و خوشتيپ اســت ،از سرزمين مربيان ميآيد و
ميليونها كامنت پر از اشتياق استقالليها هم مايه اعتبارش شده است .چرا تيمي از اروپا يا
حتي همين آسيا در آستانه فصل جديد سراغ استراماچوني نميرود؟ اگر او بيرون نشسته
كه حتي پول سال بعدش را هم از اســتقالل بگيرد ،خب اين آدم خطرناكي است و شايد
عقد يك قرارداد جديد با او به مصلحت نباشد .اگر هم پيشنهاد جدي ندارد كه اين برايش
خوب نيست .يك زمان تراكتور تبديل شده بود به تنها مشتري توني اوليويرا .همين االن
هم در ويكيپديا جلوي 3تيم آخر مربي پرتغالي اسم تراكتور قيد شده .اين اما مربوط به
70سالگي توني بود .سؤال اينجاست كه چرا تنها مشتري استراماچوني چهلوچند ساله
بايد استقالل باشد؟
 2استراماچوني استقالل را در فاصله 3بازي مانده به تعطيالت بين 2نيمفصل رها كرد
و رفت .استقالل 5امتياز از دست داد و از همان روز از كورس قهرماني عقب افتاد .اين يك
ضربه عاطفي به هواداران بود و هيچ بهانهاي -مطلقا هيچ بهانهاي -نميتواند رفتار مربي
ايتاليايي را توجيه كند .عجيب اســت كه اســتقالليها از اين موضوع شاكي نيستند ،اما
پرسش اينجاســت كه چه تضميني وجود دارد فيل او دوباره ياد هندوستان نكند؟ يعني

عكس|فرشاد عباسي|

استقالل با سرمربي موقتش مجيد نامجومطلق در قطر
به سر ميبرد و در تهران حرف و حديثها بر سر آمدن
يا نيامدن استراماچوني هنوز به جايي نرسيده است.
درخصوص مذاكرات با اين مربــي ايتاليايي هر روز
يك خبر جديد منتشر ميشود و هواداران استقالل
سردرگم ماندهاند كه باالخره به آرزويشان ميرسند
يا نه .وقتي استقالل با فرهاد مجيدي آخرين مراحل
جامحذفي را ميگذراند و همزمان احمد سعادتمند
در ايتاليا مشــغول مذاكره بود ،هــواداران به آمدن
استراماچوني بســيار اميدوار بودند و اين اميدواري با
اخبار روزهاي بعد بيشتر و بيشتر شد .اما چند روزي
اســت كه ماجرا براي آبيها خوب پيــش نميرود؛
ســازمان ليگ كه قانون منع ورود خارجيها را وضع
كرده حاضر بــه كوتاه آمدن نيســت و از طرف ديگر
مذاكــرات طرفين در نقطهاي متوقــف مانده و چند
روزي است وكالي استراماچوني منتظر حركت بعدي
مديران استقالل هستند.

فرهاد يك سايه داشت ،نفر بعدي 2سايه دارد

فرهاد مجيدي ريســك بســيار بزرگي كــرد كه بعــد از رفتن
استراماچوني ســرمربيگري اســتقالل را پذيرفت .هواداران آن
زمان آنقدر عصبي و احساســي بودنــد كه در بازي بــا پيكان با
سردادن شــعار ،خطاب به بازيكنان از آنها ميخواستند در زمين
حاضر نشوند .مجيدي هم يكبار جلو آمد و چون با واكنش بسيار
منفي مردم مواجه شــد ،اعالم انصراف كرد .او در آن زمان مدعي
شــد فقط با امضاي معنوي هواداران حاضر اســت روي نيمكت
آبيها بنشــيند؛ هرچند مدتي بعد و با فروكش كردن هيجانات
اوليه ،سرمربيگري استقالل را پذيرفت .با اين حال در تمام طول
مدتي كه مجيدي ســرمربي اســتقالل بود و حتــي وقتي نتايج
خوبي كسب كرد ،سايه اســتراماچوني هرگز از سر او كنار نرفت.
حاال وارث ايراني فرهاد روي نيمكت استقالل عالوه بر اين فشار،
بايد سنگيني ســايه خود مجيدي را هم تحمل كند .فرض كنيد
عليرضا منصوريان ،پرويــز مظلومي يا هر مربــي ديگري در اين
شرايط هدايت استقالل را بر عهده بگيرند؛ آنها در درجه اول بايد از
شايعه ابدي بازگشت استراماچوني بترسند و بعد مقايسه مستمر
با فرهاد مجيدي را تحمل كنند .آيــا وضعيتي از اين بدتر ممكن
است؟
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آمديم و استرا برگشت و باز ســر يك بزنگاه مهم بهخاطر نخستين ناهماهنگي ول كرد و
رفت؛ دوباره قرار است كل اين سيكل تكرار شود؟
 3كاپيتان استقالل وريا غفوري است؛ تنها كســي كه جرأت كرد بعد از پايان مسابقات
نيمفصل صراحتا از رفتار استراماچوني انتقاد كند« :او كه شرايط ايران را ميدانست بايد
بهخاطر اين هواداران كه ورزشــگاه را هفته قبل براي او سراســر آبي كردند ،تا نيمفصل
ميماند ».محمد دانشگر هم كسي بود كه بعد از باخت به ماشينسازي ،غيبت استراماچوني
را در رقم خوردن اين شكست «بيتأثير» دانست .هر دو بازيكن هم اخيرا قراردادشان را
تمديد كردهاند و درصورت بازگشت استرا ،در خدمتش خواهند بود .آيا اين استقالل ،براي
مربي ايتاليايي همان تيم يكدســت و همدل ابتداي فصل گذشته خواهد بود؟ كسي كه
يكبار ول كرده رفته ،شايد ديگر آن حكمران محبوب قبلي نباشد.
 4و باالخره اگر استراماچوني بيايد ،تيمي را تحويل خواهد گرفت كه نقشي در بستن آن
نداشته؛ چه بسا او برخي بازيكنان را ميخواست يا نميخواست .در اين شرايط آسانترين
كار دنيا براي مربيان اين است كه بگويند« :ما تيم را نبستيم»؛ بنابراين استقالل پيشاپيش
اين بهانه را تقديم استراماچوني كرده است.
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گزارش تحليلي همشهري از  5چالش پيش روي مدارس در سال تحصيلي جديد

دستانداز بازگشايي

دوگانگي تصميمگيري ،ناكارآمدي شــبكه شــاد ،ضعف دسترســي به اينترنــت و نابرابري
در برخورداري از خدمات بهداشتي ،فعاليت اثربخش مدارس را تحتتأثير منفي قرار دادهاست

عكس :منا عادل
فهيمه طباطبايي

خبرنگار

هيچكس تصور نميكرد روزگاري مدرسه
گزارش رفتن كه ساليان سال بدون كمترين حاشيه
و اما و اگري انجام ميشــد تحتتأثير يك
ويروس پيچيده و مرگبار اينچنين پيچيده و پرماجرا شود،
بين خانوادهها ،مديران ،معلمان و وزارتخانه اختالف ايجاد
كند و دوقطبي رفتن يا نرفتن به مدرسه را شكل دهد .حاال
همه اين اتفاقها افتاده و پيامدهاي همهگيري كوويد19-
گريبان نظام آموزشي ايران را سخت گرفته است .اگر تا
سال گذشــته دعوا بر سر شــيوههاي آموزش ،محتواي
درسي ،شكل تعامل با كودك و نوجوان ،عدالت آموزشي،
كنكور و نحوه پذيرش دانشگاهها بود ،امسال موضوع به باز

يا بسته بودن مدارس تقليل پيدا كرده و همچنان براي اين
پرســش كه «آيا اصوال دانشآموزان و معلمان بايد سر
كالس درس حضور پيدا كنند يا خير» پاســخ قطعي و
ي
روشــني وجود ندارد .حاال حدود 2هفته از بازگشــاي 
مدارس گذشته است .در اين گزارش به 5چالش كه پس
از بازگشايي مدارس در سال تحصيلي  1399-1400رخ
داد ،پرداخته و بررســي كردهايم كه در اين 2هفته چه
اتفاقاتي در 100هزار مدرسه كشــور و بين 14ميليون
دانشآموز و 700هزار معلم در جريان است.
دوگانگي تصميمگيري

 1گزار شهاي ميدانــي و تحقيقــي خبرنگار
همشهري نشان ميدهد كه در هفته دوم سال تحصيلي
جديد ،هنوز اختالف بر ســر برگــزاري كالسهاي

حضوري يا مجازي پابرجاســت و آمــوزش و پرورش
بهعنوان نهاد تصميمســاز در اينباره نهتنها نتوانست
نقطه پاياني بر اين دوگانگي باشد ،بلكه مسئوالن آن
با اظهارنظرهاي متناقض در شــروع سال تحصيلي بر
آن دامن زدند.
گروههاي مجازي والديــن دانشآموزان هر كالس و
جلســات اوليا و مربيان كه از ايــن هفته در مدارس
برگزار شد ،عرصه مناقشــه 2گروه است .دسته اول
والديني هســتند كه موافق حضور فرزندانشــان در
مدرسه هســتند .اين گروه 2اســتدالل ميآورند،
برخي از آنهــا ميگويند كه تابــع قوانين آموزش و
پرورش هســتند و نميتوانند تحصيل فرزندشان را
دچار اختالل كننــد .برخي ديگر هــم معتقدند كه
ماندن در خانه ،تبعات روحــي و رواني زيادي براي
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فرزندانشــان به همراه داشته و بيشــتر از اين ،خطر
افســردگي ،رخوت و انزواي اجتماعي آنها را تهديد
ميكند .دسته دوم اما والديني هستند كه استدالل
ميآورند مدارس زيربناي مناسب و كافي براي رعايت
پروتكلهاي بهداشتي پيشگيرانه را ندارند و شلوغي
كالسهاي درس ،فضاي كوچك مدرسه و سرماي هوا
در پاييز و زمستان باعث تهاجميشدن اين بيماري
شــده و خطر ابتال را براي فرزندشان باال ميبرد .اين
اختالف و دودستگي باعث شده هماكنون كالسهاي
درس در بسياري از شــهرها با نصف دانشآموزان و
در برخي مناطق حتي با كمتر از نصف برگزار شــود.
اختالف درباره آموزش حضــوري يا مجازي فقط به
دانشآموزان و والدين آنها ختم نميشــود .معلمان
و مديران مدارس هم در ايــن خصوص ديدگاههاي
متفاوتي دارند.
در كانال معلمــان ايراني كه 4هزار معلم از سراســر
ايران عضو آن هستند ،ميشود تقابل اين 2ديدگاه را
به وضوح ديد .گروهي از معلمان و مديران معتقدند
كه آموزش مجازي در ايران شــدني نيســت ،چون
نه زيرســاخت اينترنت آماده اســت و نه اپليكيشن
طراحيشــده براي اين موضوع يعني شــاد ،توانايي
پوشــش 14ميليون دانشآموز را در 9ماه تحصيلي
دارد .همچنيــن آنهــا ميگويند تجربه اســفند تا
ارديبهشــت ســال تحصيلي گذشته نشــان داد در
آموزش مجــازي50 ،درصــد از يادگيــري محقق
نميشود ،چراكه دانشآموز تمركز كافي در اين فضا
ندارد و راههاي فرار حــواس در كالسهاي اينترنتي
بسيار زياد است .از سوي ديگر آنها نسبت به آموزش
حضوري براي نيمــي از كالس و مجازي براي نيمي
ديگر انتقاد دارند و ميگويند اين دودستگي آموزش
برايشان دشوار و طاقتفرساست .در مقابل اين گروه،
معلماني قرار دارند كه معتقدنــد آموزش حضوري
جان آنهــا و دانشآمــوزان را به خطــر مياندازد و
سالمت جســمي مقدم بر يادگيري است .استدالل
ميآورند كه كالسهايي با جمعيت بين  30تا 40نفر
زمينهاي مســاعد براي پخش ويروس كرونا فراهم
ميكند .ميگويند كه در ســالهاي گذشــته وقتي
يك دانشآموز دچار ويــروس آنفلوآنزا يا آبلهمرغان
ميشــده ،تمام كالس را بهراحتي مبتال ميكرده و
اين درباره كرونا كه ويروس تهاجمي و باهوشي است،
بيشــك ســريعتر رخ ميدهد .معتقدند كه كنترل
بچهها درخصوص استفاده از ماسك ،فاصلهگرفتن از
هم و الزام آنها براي شستوشوي چندينباره دست
و بازينكردن با يكديگر تقريبا غيرممكن و ناشــدني
است .اين گروه از معلمان براي حل مشكل تدريس
در فضاي مجازي هم راهحل دارند و ميگويند كه با
آموزش هسته اصلي مباحث درســي و حذف زواید
ميشود تا حد زيادي تدريس مجازي را بهينه كرد.

ناكارآمدي شبكه شاد

 2شبكه شــاد ،همچنان مشــكل اصلي اغلب
دانشآموزان و معلمان است .اين اپليكشين كه زيرنظر
روبيكاست در سال تحصيلي گذشته راهاندازي شد و
توانست طي جلسات و رايزنيهاي پنهاني و غيرشفاف
با مسئوالن آموزش و پرورش ،انحصار آموزش مجازي
مدارس را بهعهده بگيرد .وزيــر آموزش و پرورش در
رونمايــي از اين اپليكشــين كه چهاردهم شــهريور
امسال برگزار شــد ،عنوان كرد نقصهاي بزرگ اين
اپليكيشــن برطرف شــده و دانشآموزان و معلمان
ميتوانند بدون هيچ مشكلي كالس درس خود را در آن
برگزار كنند ،اما آنها حاال با گرفتن ويدئوهايي از نحوه
كار با اين اپليكيشن و پخشكردن آن در اينستاگرام
و توييتر ،نشــان دادهاند كه هنوز شــاد با مشكالت
متعددي روبهروست .تعريفنشــدن حساب كاربري
براي برخــي معلمان و دانشآمــوزان ،آپلود يا دانلود
نشــدن راحت فيلم و عكس در آن و استفاده از حجم
اينترنت بهرغم وعده رايگانشــدن اين اپليكيشن ،از
مهمترين مشكالت شبكه شاد است كه از ابتداي سال
تحصيلي جديد رخ داده است.
مسئله اينترنت

 3دسترسي نداشتن 30درصد دانشآموزان به
اينترنت يا موبايل ،تبلت و لپتاپ از ديگر مشــكالت
آموزش و پرورش در ســال تحصيلي جاري است .اين
آماري است كه محسن حاجيميرزايي ،وزير آموزش و
پرورش در فروردين امسال در ديدار با وزير ارتباطات
اعالم كرد؛ آماري كه پس از مطرحشــدن گسترده در
افكار عمومي ،توســط شــخص وزير تكذيب شد و از
سايت اطالعرساني اين وزارتخانه نيز آن را به سرعت
حذف كردند .اما شــواهد و قرائن نشان ميدهد آمار
درســت بوده اســت ،چراكه چهاردهم مرداد امسال
رضوان حكيمزاده ،معاون ابتدايــي وزارت آموزش و
پرورش در حاشيه راهاندازي پويش جمعآوري موبايل
و تبلت اعــام كرد 3ميليون و 500هــزار دانشآموز
بهدليل نداشــتن ابزار هوشمند در ســال تحصيلي
گذشــته از ادامه درس بازماندند .او و وزير آموزش و
پرورش با ارائه اين آمار از مردم و خيرين مدرسهســاز
خواستند كه با تقبل 1.5ميليون تومان هزينه ،امكان
خريد و دسترسي دانشآموزان به اين ابزار آموزشي را
فراهم كنند.
البته مردم از اين پويــش بهعلت تحريم و گراني بيش
از حد موبايل ،تبلت و لپتاپ چندان استقبال نكردند
و مســئوالن وزارتخانه هم پويش را رهــا كردند ،اما
خانوادهها و دانشآموزان همچنان درگير اين موضوع
هستند .گزارشهاي ميداني از بازار موبايل عالءالدين
در مركز تهران نشان ميدهد تقاضا براي خريد موبايل
دســت دوم افزايش يافته و همچنيــن مراكز خيريه

فدراسيون قايقراني براي افراد با نيازهاي خاص ،دوره آموزشي برگزار كرد

افراد اوتيسم ،سندروم داون و كمتوان ذهني
روي درياچه آزادي

افراد مبتال به بيماريهاي خاص ،بيش از  200روز است كه گرفتار
بيماران شدهاند .اگر دنبال درمان بودند ،روندش مختل شده و اگر دورههاي
خاص
توانبخشــي را طي ميكننــد بهدليل پروتكلهــاي اجتماعي و
پيشگيري از ابتال به كوويد ،19 -بسياري از كالسها و فعاليتهايشان تعطيل
شده است .افراد مبتال به سندروم داون ،اوتيسم و كمتوان مغزي در اين گروه قرار
ميگيرنــد .آنها در كنــار درمانهــاي گاه و بيگاه ،وابســته بــه كالسهاي
ي و كنترل بيماري،
توانبخشيشان هستند و اگر اين دورهها نباشد ،روند بهبود 
به هم ميريزد .ورزش و شركت در فعاليتهاي بدني ،در گروه توانبخشي اين افراد
به شــمار ميرود كه به گفته هادي مقدس كه عضو هيأت ورزشــي جانباران و
معلوالن استان تهران است ،بهدليل شيوع كرونا ،اين فعاليتها تعطيل شده و اين
موضوع ،مشــكالت زيادي را براي اين افراد ايجاد كرده اســت .او به همشهري
ميگويد :هيأت ورزشي ،براي اين افراد رشتههاي ورزشي زيادي مثل دو ميداني،
شنا ،فوتسال و ...درنظر گرفته ،اما بهدليل پيشگيري از ابتال و رعايت پروتكلهاي
بهداشتي ،مدتهاست كه انجام اين فعاليتها براي آنها فراهم نيست .مقدس اما
خبر ديگري ميدهد .او ميگويد كه با درخواستي كه از فدراسيون قايقراني شده
آنها شرايط شركت در دورههاي قايقراني را براي افراد مبتال به اوتيسم ،كمتوان
ذهني و سندروم داون ،فراهم كردهاند .بر اين اساس ،اين افراد پس از معرفي هيأت
به فدراسيون ،با مربي ای كه از سوي فدراسيون درنظر گرفته شده ميتوانند در
درياچه آزادي ،قايقراني كنند .آنجا فضا باز است و رشته ورزشي هم انفرادي است.
بنابراين مشكلي براي سالمتيشان بهوجود نميآورد.

زيادي در حال جمعآوري موبايل براي دانشآموزان
در مناطق محروم هستند.
نابرابري

 4برخالف ادعاي مسئوالن وزارت بهداشت كه
در ابتداي شيوع اين بيماري عنوان كردند كوويد19-
فقير و غني نميشناســد و اين ويروس همه جامعه را
يكسان و يكشــكل مبتال ميكند ،مدارس خصوصي
نشان دادند كه در پيشگيري از اين بيماري ،برتري با آن
است كه امكانات و دسترسي بيشتر به لوازم ايمني دارد.
مدارس غيردولتي كه بيم اين را داشتند با آموزش از
راه دور دانشآموزان خود را از دست بدهند ،طي اين
2هفته نشان دادند حتي كيفيت برتر در پيشگيري و
كنترل با آنهاست .عكسها و فيلمهايي كه در روز آغاز
سال تحصيلي از مدارس دولتي و غيردولتي منتشر شد
و حاال تبليغات تصويري كه اين مدارس در ســايت يا
صفحه اينترنتيشان منتشر ميكنند ،نشان ميدهد
آنها توانستهاند نسبت به بســياري از مدارس دولتي،
امكانات ويژهتري را براي دانشآمــوزان خود فراهم
كنند .خريد و نصب تجهيــزات ضدعفونيكننده در
ورودي مدرســه ،تهيه ميز و نيمكــت تكنفره براي
دانشآموزان و ايمنكردن آن با شيشــه و طلق ،ارائه
بستههاي بهداشتي مانند ماســك ،دستكش ،شيد،
الكل و ژل ضدعفوني كننده ،تهيه بســته مواد غذايي
بهداشتي و مقوي براي هر دانشآموز ،تجهيز سرويس
بهداشتي و آبخوري به دستگاههاي ضدعفونيكننده
دائمــي و برگــزاري كالسهاي زير 5نفر بخشــي از
خالقيتهايي است كه مديران اين مدارس براي حفظ
امنيت جسمي دانشآموزان خود ارائه دادهاند.
در مقابــل ،مدارس دولتــي هنوز بــراي خريد مواد
ضدعفوني مانند آب ژاول ،سرانهاي از وزارت آموزش
و پرورش دريافت نكردهاند و همچنين نتوانســتهاند
كالسهاي شــلوغ خود را با امنيت كامل زوج و فرد
كنند .ايــن تفاوت معنادار حتــي در آموزش مجازي
هم خودش را نشــان ميدهد ،چراكــه اغلب مدارس
غيردولتي خود را به سايتهاي آموزشي مدرن بهروز
كرده و اســتفاده از شــاد را محدود به حضور و غياب
كردهاند امــا مدارس دولتي توانايــي پرداخت هزينه
طراحي چنين سايتهايي را ندارند.
موضوعات ديگــري همچون اختالف اســتانداري و
فرمانداريها در مورد نحوه فعاليت مدارس با آموزش
و پرورش ،نبود اينترنت در برخي از شــهرها حتي در
روســتاهاي تهران و ناهماهنگي آموزش تلويزيوني با
بودجهبندي كتابهاي درســي نيز از مشكالت اين
روزهاي دانشآموزان و معلمان است؛ مسائلي كه بهنظر
ميرســد وزارت آموزش و پرورش آن را به مديران و
معلمان مــدارس حواله كرده تا خودشــان فكري به
حال آن كنند.

كرونا سالمت روان دانشجويان را تحليل ميبرد

دانشگاهيان زنگ خطر را به صدا درميآورند

همزمان با آغاز سال تحصيلي ،داگني
كتي النگين
دويچمن بازي در نقــش جديد را دارد
ترجمه :مهدي دادخواهتهراني
به پيش ميبرد .دانشــجوي سال دوم
فوقليسانس روانشناسي بهعنوان يكي از نخســتين «قهرمانان سالمتي دانشجويان
فوقليسانس» دانشــگاه ايالتي مونتانا به خدمت مشغول اســت؛ جايگاهي كه در آن
اميدواراست بتواند گفتوگو در مورد مسائل بهداشــت روان را طراحي و تقويت كند.
اين دختر دانشجو ميگويد« :فرهنگ دانشــگاهي ممكن است از برخي جهات بسيار
مسمومكننده باشد ».سپس ادامه ميدهد« :تغيير بايد از باال به پايين صورت بگيرد ،اما
از اين گذشته ،بايد از درون باشد».
در يك نظرسنجي از تقريبا4هزار دانشجوي دكتري در شاخه علوم بنيادين چندرشتهاي
(موسوم به  STEMكه شامل علوم ،رياضيات ،مهندسي و كشاورزي است) در اياالت
متحده آمريكا كه از ماه مهتا ژوئيه انجام شد40 ،درصد عالئم مطابق با اختالل اضطراب
عام (نوعي اضطراب در برابر موضوعات مختلف) و 37درصد عالئم ،ســازگار با اختالل
افسردگي بنيادي گزارش شده است؛ بهترتيب جهشي 13و 19درصدي در مقايسه با
سال  2019مشاهده ميشود .كريستا سوريا ،مدير سنجش امور دانشجويان در دانشگاه
مينهسوتا و يكي از محققاني كه اين تحقيق را انجام داده است ،ميگويد« :نتايج بسيار
هشداردهنده است .براي محيطهاي دانشگاهي مهم است كه درك كنند دانشجويانشان
دارند اين اختاللها را از سر ميگذرانند».
نظرسنجي ديگري كه د ر ماه ژوئن و ژوئيه انجام شد ،نتايج يكساني را نشان داد :تقريباً
يكسوم از بيش از 3هزار دانشجوي فوقليسانس در اياالت متحد آمريكا به افسردگي يا
اضطراب خفيف تا شديد دچار شدهاند (تيم تحقيق هنوز گزارش نهايي را ب ه دست نداده
است ،اما آنها يافتههاي اوليه را در اختيار ساينس كريرز ( )Science Careersو ديگر
رسانهها گذاشتهاند) .يكي از نظردهندگان در برگه نظرسنجي خود نوشت« :من هيچوقت
به اين شكل احساس افسردگي ،اضطراب و به دردنخور بودن نكرده بودم .هر روز ،هرقدر
بشود براي حفظ كارآمديام تالش ميكنم».
سوزانا هريس ،ميكروبيولوژيست و بنيانگذار و مديرعامل پي.اچ.دي باالنس (وبسايتي
كه فضاي مباحثه در زمينه بهداشت روان را در بين دانشجويان مقاطع تكميلي فراهم
ميكند)ميگويد«:اينروزهاحتيبهسختيخاطرجمعشويمكهازحمايتهايزيستي
مورد نيازمان بهرهمند ميشويم؛ زيرا اقدامات قرنطينهاي در بسياري از سازوكارهاي
سنتي سازگاري با وضعيت مثل «بيرون رفتن ،ارتباط با دوستان ،گردش رفتن ،مراجعه
به درمانگر و »...خلل ايجاد ميكند .دزيره ديكرسون ،روانشناس متخصص در امداد به
دانشگاهيان ،ميگويد« :سطحي از ترس و بياعتمادي به آينده بهوجود آمده است .خيلي
آدمها «به آب و آتش ميزنند تا چيزي را كه مهاركردني نيست ،مهار كنند ».طبيعي
است كه با كارهاي روزمره مانند برنامههاي كاري روزانه و برنامههاي از پيشمعلوم شده
براي آينده حس خوبي بيابيد؛ برنامههايي كه اين بيماري همهگير بسياري از آنها را نقش
بر آب كرد .به قول او« ،بياعتمادي اضطرابزاست».
نوساالن خود بهويژه كساني كه در آستانه
دويچمن دانشجو ،اين وضع را در ميان همس 
فارغالتحصيلياند ،به چشم ديده است .او ميگويد« :بسياري از آنها احساس نااميدي
ميكنند؛ زيرا بايد در حال به پايان رساندن كار خود باشــند ...اما اين خط پايان ،حاال
نوشكن و تيرهوتار است ».عالوه بر اين ،آنها نگران آينده شغليشان هستند؛ زيرا
پرچي 
بسياري از سازمانها – اعم از دانشگاه و -...استخدامها را متوقف كردهاند.
طي رواج اين بيماري عالمگير ،بسياري از مؤسسات ،خدمات بهداشت رواني را از راه دور
عرضه ميكنند .ديكرسون و هريس هر دو سفارش ميكنند اگر مردم به اين خدمات
دسترسي دارند از آنها استفاده كنند .آنها به اين موضوع هم اشاره ميكنند كه همه مردم
به اين خدمات دسترسي يا برخي اصال تمايلي به كمك گرفتن از اين مؤسسات ندارند.
براي نمونه ،هريس ميگويد كه «در بدو امر ،كمكرساني به بيمار رواني من متوقف شد؛
زيرا فكر ميكرد كلنجار رفتنش با بيماري ،فقط جزئي از زندگي معمول دانشجويي در
مقطع دكتراست! اكنون با وجود اين بيماري عالمگير ،واجب است دانشجويان بدانند
كمك خواستن اشكالي ندارد».
منبع/https://www.sciencemag.org :
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نكته روز
روايت وزير بهداشت از پايبندي رهبر معظم انقالب به پروتكلهاي ستاد كرونا

هر آنچه ستاد ملي كرونا بگويد

كافه مجلس
مجلس ديروز 2بار غيرعلني شد

جلسه ديروز بهارستان 2بار غيرعلني شد؛ نخستينبار پيش از آغاز نشست رسمي،
نمايندگان براي بررسي موضوعات داخلي مجلس با محوريت كميسيونهاي تخصصي
نشست غيرعلني گذاشتند و ديگربار در ميان نشست علني و بهدليل بررسي موضوع
بيكاري ،جلسه مجلس غيرعلني شد .به گزارش همشهري ،اتخاذ تدبير درباره تركيب
نهايي كميسيون حقوقي و قضايي كه بيش از 100روز است تشكيل آن به تعويق و
تأخير افتاده و بازنگري در تركيب كميسيونهاي تخصصي براي عضوگيري مجدد،
از موضوعات نخستين نشست غيرعلني پارلمان بود .بعد از آغاز مجدد نشست علني
وقتي كه نوبت به طرح سؤال عبدالرضا مصري از وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي درباره
بيكاري رسيد،نماينده كرمانشاه درخواست غيرعلنيشدن اين جلسه را مطرح كرد
و در ضرورت آن گفت :من حدود ۱۸ماه موضوع را پيگيري كردم كه شايد به نتيجه
برسد و به صحن كشيده نشود تا وقت نمايندگان هم گرفته نشود .وي ادامه داد :در
قانون برنامه توجهات جدي به اقشار مختلف شده و ما بهدنبال رفع مشكل هستيم نه
سؤالكردن و يقهگرفتن .من ۱۸ماه است كه بين سازمان مديريت و وزير محترم براي
يك امر قانوني تالش ميكنم و تا االن به نتيجه نرسيدهام .اگر جلسه غيرعلني باشد،
خوراكي هم براي برخي فراهم نميشود .درخواست مصري به رأي مجلس گذاشته
شد و نمايندگان بحث بيكاري را در نشست غيرعلني با شريعتمداري بررسي كردند.
موج كرونا در بهارستان

طي قريب به 4ماهي كــه از روي كار آمــدن مجلس يازدهم ميگــذرد ،قريب به
30نماينده به كرونا مبتال شدهاند و انتشــار خبر ابتالي نمايندگان به كرونا به خبر
هميشگي پارلمان بدل شده است .به گزارش همشهري ،انتشار عكسي از الياس نادران،
نماينده تهران در بيمارستان بهدليل ابتال به كرونا از يكسو و قرنطينه خانگي عليرضا
مناديسفيدان ،نماينده تبريز و علي نيكزاد ،نايبرئيس مجلس در اثر ابتال به كرونا
از سوي ديگر ،خبر از شيوع كرونا بين نمايندگان ميدهد؛ موجي كه قبل از افتتاحيه
مجلس يازدهم ســبب فوت 2نماينده  -فاطمه رهبر ،نماينده تهران و محمدعلي
رمضاني دستك ،نماينده آستانه اشرفيه  -شد.ماه گذشته نيز عيسي جعفري ،نماينده
كبودرآهنگ بهدليل ابتال به كرونا درگذشت .انتقال كرونا ميان نمايندگان درحالي
است كه جلسات بهارستان تحت نظارتهاي بهداشتي برگزار ميشود.
درخواست 3فوريت براي طرحي عليه مكانيسم ماشه

تعدادي از نمايندگان مجلس طرحــي را براي مقابله با اقدامــات خصمانه آمريكا
تهيه كرده و خواستار بررسي ســهفوريتي طرح اقدام متقابل ايران عليه فعالسازي
مكانيسم ماشه شدهاند .در همين راستا نصراهلل پژمانفر ،رئيس كميسيون اصل90
در نشست ديروز مجلس در تذكر شفاهي از آمادهكردن طرح سهفوريتي براي اقدام
مناسب مجلس مقابل شــيطنت و پاســكاري اروپاييها و آمريكاييها درخصوص
فعالكردن مكانيســم ماشــه خبر داد .به گزارش فارس ،او در اين تذكر اعالم كرد
كه اين طرح براساس كار مشترك علي خضريان ،نماينده مردم تهران و سخنگوي
كميسيون اصل 90مجلس ،حجتاالســام مجتبي ذوالنوري ،نماينده مردم قم و
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و بنده تهيه و تقديم هيأت
رئيسه مجلس شده اما از هيأترئيسه ميخواهيم كه براي سهفوريتيشدن اين طرح
دوفوريتي دستورات الزم صادر شود.
قرباني انتخابات نشويم

حميدرضا حاجيبابايــي ،نماينده همــدان تأكيد كــرد :امــروز گروهبنديها و
جناحبنديها و ســايه انتخابات  ۱۴۰۰بر سر مجلس ،دولت و كشور حكمفرماست
اما مجلس ،دولت و ملت نبايد قرباني انتخابات و رفتارهاي سليقهاي و گروهي شوند.
به گزارش خانهملت ،او ديروز در بخشــي از نطق مياندستورش با اشاره به وضعيت
معيشت مردم ،عنوان كرد :دولت و مجلس بداند كه وضعيت عمومي اقتصاد و حال
مردم مناسب نيست ،از اينرو سياستهاي اقتصادي بايد به شكلي ساماندهي شود
كه مردم بتوانند از وضعيت بهوجود آمده و از بحراني كه در بعضي امور ايجاد شده ،با
صالبت عبور كنند.
چرا علي بركتاهلل به كردستان نميرسد؟

مهدي فرشادان ،نماينده سنندج در نطق ميان دستورش در نشست ديروز مجلس
با طرح اين پرسش كه آقاي رئيسجمهور ،چرا حمايت كردها از دولت تدبير و اميد
را فراموش كرديد ،تأكيد كرد :هر روز شاهد افتتاح پروژهها و عليبركتاهلل در ديگر
استانها هستيم ،نگاه تبعيضآميز شما به كردستان پسنديده نيست ،يا قدرشناس
رأي ۷۳درصدي كردها باشيد يا از فرمايشات رهبر معظم انقالب الگو بگيريد .ايشان
سال آخر دولتها را ســال حساسي دانســتند كه پيگيري امور نبايد به هيچوجه
سست شود.

بايدن منتظر انتخابات ايران ميماند

ي روابط
بهنظر شما ،عاديساز 
ادامه از
صفحه  2امارات و بحرين تا چه اندازه
تحتتأثير نزديكي روابط چين با ايران صورت
گرفت؟

اين مســئله مؤثر بود ،ضمن اينكه اين كشــورها
در آســتانه انتخابات ،ميخواســتند بــه ترامپ
خوشخدمتي كننــد .تالش داشــتند چنين القا
كنند كه معامله قرن به نتيجه رســيده اســت ،اما
بايد توجه داشت كه اگر همه كشورهاي عربي هم
با اسرائيل رابطه برقرار كنند ،چيزي از نامشروعيت
رژيم صهيونيستي كم نخواهد كرد .چيزي از اينكه
اين رژيم سرزمينهاي فلســطين را غصب كرده
است ،كم نميكند .چيزي از اينكه اين رژيم حامي
تروريسم دولتي و ناقض حقوق بشر است و موجب
آوارهشدن مردم فلســطين شده ،كم نميكند .اگر
تمام كشورهاي دنيا هم با اسرائيل رابطه برقرار كنند،
هيچيك از اين حقايق تغيير نخواهد كرد .اتفاق مهم

اين است كه اين كشورها خود بيآبرو خواهند شد و
نشان خواهد داد كه آنها هم مانند رژيم صهيونيستي
به ارزشها و اصول انساني پايبند نيستند.

بهنظر شــما عاديســازي روابط
كشورهاي عربي با رژيم صهيونيستي چه تأثيری
بر موقعيت ژئوپلتيك ايران خواهد گذاشت؟ آيا
موجب نخواهد شد كه روابط اين كشورها با ايران
پيچيدهتر شود؟ و اختالفات و ادعاهاي ارضي
مانند جزاير سهگانه تشديد شود؟

در جلسهاي كه با شيخ قاسمي حاكم شارجه داشتم،
نقشههاي قديمي روي ديوار نصب بود .به شوخي
گفتم كه براســاس اين نقشه اين مناطق متعلق به
ايران است! بنابراين اين ادعاها اعتبار چنداني ندارند.
درصورت پافشاري اين كشورها بر اين موضوعات،
شرايط براي خود آنها دشوارتر خواهد شد .براساس
اين اســتداللها بحرين هم جزو استان چهاردهم
ايران خواهد بود.
حضور اســرائيل در مناطق جنوبي
حاشيه خليجفارس ،چه چالشهاي امنيتيای
براي ايران خواهد داشت؟

ايران قدرتمندتر از آن است كه رژيم صهيونيستي
بتواند چالش امنيتي براي آن ايجاد كند .شما درنظر
بگيريد كه آمريكاييها دور تــا دور مرزهاي ايران
حضور دارند .رژيم صهیونیستی كه از آمريكا قويتر
نيست .نگراني ما از اين جهت است كه اسرائيل يك
رژيم فتنهگر و موذي است كه حضورش در منطقه
ميتواند مشــكالت منطقهاي و بياعتمادي ميان
كشورهاي منطقه را تشديد كند .كشورهاي عربي
بايد بدانند كه رابطه با اسرائيل آنها را بيش از پيش

بايــدن نگفتــه كــه بالفاصله به
برجــام بازميگــردد ،بلكه براي
ايــران شــرايطيتعييــن كرده
اســت .چه تضميني وجود دارد
كه با ازسرگرفتن اجراي تعهدات
از ســوي ايران ،آمريكا به برجام
بازگردد؟ ضمــن اينكه بايد توجه
داشت كه بايدن معاون اوباما بوده
اســت .دولت اوباما خود نخستين
ناقض برجام بود

در ارتباط با ماهيت سياست خارجي
جمهوري اسالمي ايران گفته ميشود كه يك
سياست خارجي اســتثنايي و ويژه است؛ يك
سياست خارجي عادي نيست .آيا اين موضوع
را قبول داريد؟ آقاي ظريف در جايي در عبارت
جنجالي گفته بود كه «ما خودمان انتخاب كرديم
كه جور ديگري زندگي كنيم» .آيا واقعا ما انتخاب
كردهايم ،يا چنين وضعيتي به كشور ما تحميل
شده است.

من اين را قبول ندارم .ما با بســياري از كشورهاي
جهان داراي روابط عادي هستيم .مشكل اساسي
از سوي آمريكاســت كه يك ايران مستقل و قوي
را نميخواهد و ميخواهد كه رژيم اســرائيل را به
رسميت بشناسيم .درحاليكه شناسايي يك رژيم
حق هر كشوري است .مشكل از آمريكاست كه ما
هر جا پا ميگذاريم آمريكا ميگويد دم من آنجاست
و پا روي دم من نگذاريد! آمريكا بايد حدود و ثغور

لبنان يكي از مهمترين حوزههاي نفوذ ايران به
شمار ميآيد ،نام ايران در پروژههاي بازسازي
بندر بيروت مطرح نشد.

دم خود را مشخص كند .بخشــي از شرايط حاكم
بر سياســت خارجي ايران به تجربههاي ايران طي
40سال گذشــته بازميگردد .ايران 8سال درگير
جنگ با عراق بود و كل 40ســال گذشته را تحريم
بودهايم .درحاليكه بسياري از كشورهاي ديگر كه
از نظر ما روابط عادي با دنيا دارند ،از حمايت آمريكا
برخوردار بودهاند .ممكن است بگوييم كه چرا ما هم
مانند بسياري از كشــورها از سياستهاي آمريكا
پيروي نميكنيم تا از حمايت اين كشور برخوردار
شويم ،كه اين موضوع ديگري است .باالخره مردم به
جمهوري اسالمي رأي دادند.

سكاندار صنعت نفت كشــور با ارائه آمارهاي مستند ،ادعاهاي
ادامه از
صفحه  4مطرح شده از ســوي منتقدان را رد كرد و از تالش براي نجات
صنعت نفت از تحريمها ،جلوگيري از خامفروشــيها و افزايش درآمدهاي ناشي از
صادرات فرآوردههاي نفتي و محصوالت پتروشيمي خبر داد و خطاب به نمايندگان
گفت كه دور زدن تحريمهاي نفتي به كمك ديپلماسي پارلماني امكانپذير است.
زنگنه با يادآوري تحريمهاي نفتي افزود :تالشهاي زيادي براي دور زدن تحريمهاي
نفتي صورت گرفته ،ما از هر كسي كه امكان بوده كمك گرفتيم ،از نيروهاي امنيتي و
خارجي كمــك گرفتيــم و اميدواريم مجلس با اســتفاده از ظرفيت ديپلماســي
بينالمجالس به ما كمك كند .او با بيان اينكه با جنگ نابرابر تجاوزگرايانه عليه ايران
مواجه هستيم و صنعت نفت در خط مقدم قرار دارد از نمايندگان درخواست كرد كه
شرايط را درک كنند و از هر پيشنهادي كه مجلس بدهد حتي تهاتر نفت در برابر كاال
هم اســتقبال ميكند .وزير نفت ديروز از تهيه 4ســند مهم در ارتباط با ســوخت
حملونقل ،مصرف و توليد گاز ،توليد نفت و توليد پتروشيمي در پايين دست تا سال
1420خبر داد و وزير نفت از رئيس و هيأت رئيسه مجلس خواست ترتيبي دهند تا با
محوريت كميسيون انرژي در يك بازه زماني مشخص  ۴سندي كه ارائه شد ،مورد
بررســي قرار گيرند چرا كه به گفته او در يك جلســه با انبوه انتقادها و پيشنهادها
نميتوان در يك مدت زمان كوتاه پاسخگو باشد.
وزارت نفت به تنهايي قرارداد با توتال را امضا نكرد و تمام اركان نظام در اين خصوص
رضايت داشتند و امضا كردند و من همه اين امضاها را دارم.
تركمنستان گاز ايران را قطع كرده .در مقابل آنها ايستادهايم ،اين كشور 4بار در
گذشته اين اقدام را انجام داده بود و هربار امتيازاتي از ما گرفته بود اما اين بار گفتيم
امتيازي نميدهيم و آنها به داوري رفتند كه البته دستاوردي براي آنها نداشت؛ بهدليل
اين مقاومت ،ما نبايد تنبيه شويم بلكه بايد تحسين شويم.
ي مصرف سوخت و ماده 12قانون را نابود كرد تبصره 14بود
چيزي كه بهينهساز 
ي باقي گذاشت كه آن
كه تمام منابع را خرج يارانه كرد و مقدار كمي براي بهينهساز 
هم تخصيص داده نميشود.
نمايندگان ميتوانند در تمامي مذاكرات حضور داشته باشند و از نزديك عملكرد ما
را مشاهده كنند .ما براي شما اتاق تاريك نداريم ،اما براي دشمنان داريم.
نبايد همه تالشهاي ما ناديده گرفته شود .از ما تشكر كنيد و بعد بگوييد كه بايد
بيشتر كار كنيد ،نه اينكه مدام بر سر ما بزنيد! بياييد مجموع صادرات نفتي و فرآوردهها
را با تحريمهاي قبلي مقايسه كنيد و ببينيد در چه وضعيتي قرار داريم .من نميتوانم
برخي از موضوعات را علني اعالم كنم ،اما شما ميتوانيد خصوصي بياييد و اقدامات
ما را مشاهده كنيد.
من ميدانم شما افراد منصفي هستيد و صحبتهاي شما از روي فشار است ،اما
واقعا حتي يك نفر هم نبايد از ما تشكر كند؟ و خستگي به تن بچههايمان بماند .اينها
مجاهدين و سربازان گمنام اين راه هستند.
سهميه بندي بنزين را بنده لغو نكردم ،بلكه تصميم دولت بوده و مجلس هم در آن
زمان هيچ مخالفتي نكرد .لغو سهميه بندي بنزين در 6خرداد 1394تصويب و بنزين
با تصميم دولت تكنرخي شد و هيچكس هم به آن اعتراضي نكرد ،حال بعد از گذشت
5سال ميگويند چرا اين موضوع تصویب شده است.

من با اين صحبت شما موافقم كه جايي كه ما هزينه
ميكنيم بايد منافع سياســي و اقتصادي آن را هم
برداشت كنيم .اما بايد در سطح كالنتري به موضوع
نگاه كنيم .بــراي مثال ما با ســوريه رابطه خوبي
داشــتيم و اين كشــور در جريان جنگ تحميلي،
لولههاي نفتي عراق را بست و بغداد را دچار مشكل
كرد .همان زمان سعوديها و عراقيها پيشنهادهاي
جذابي را به سوريه دادند اما اين كشور نپذيرفت .در
زمينه تامين تســليحات هم اين سوريه بود كه در
كنار ايران بود .در روابط خارجي بايد موضوعات را به
ديد بلندمدت نگاه كرد.

جمهوري اسالمي در حوزه سياست
خارجي بيش از ساير كشورها موضوعات اخالقي
و انساني را مالك تنظيم روابط قرار داده است ،آيا
اين موضوع موجب تحميل هزينههاي مضاعف به
منافع ملي كشور نشده است؟

اين رويكرد براي جمهوري اســامي هم هزينه و
هم منافع داشته اســت .منافع اين نوع از سياست
آنجاست كه جمهوري اســامي افكار عمومي را با
خود دارد و ديگر اينكه موجب شــده تا كشورهاي
بزرگ دنيا بهتدريج حد و حدود خود را بشناسند.
كشورهايي كه مايل به حفظ استقالل خود هستند،
بــراي ايســتادن روي پاي خود مصمم شــدهاند.
صريحتر بگويم كــه اگر الگويــي مانند جمهوري
اسالمي ايران نبود ،االن ونزوئال از پا در آمده بود.
اين الگو بودن و نفوذ بر افكار عمومي
كه به آن اشاره كرديد بايد در يك نقطهاي براي
ايران منافع عيني و اقتصادي داشته باشد؛ چرا
اين اتفاق نميافتد .براي مثال ،با وجود اينكه

در روابط ميان كشورها ،استراتژيك مفهوم چنداني ندارد؛ ما حتي با كشورهاي دوست و همپيمان خود مانند عراق و سوريه هم ممكن
است در برخي مسائل اختالفنظر داشته باشيم ،بنابراين روابط ميان كشورها نسبي است .وقتي عملكرد چين را با عملكرد اروپاييها
و آمريكاييها مقايسه كنيم ،چين حتما نمره قبولي خواهد گرفت .چينيها هم يك برداشت از رفتار ما دارند و آن اين است كه تصور
ميكنند ما ايرانيها روابط با چين را باالصاله قبول نداريم و از سر ناچاري سراغ آنها ميرويم .طبيعي است كه اين نگاه ،چينيها را در
روابط با ما دچار ترديد خواهد كرد .اما متأسفانه بعضي از نهادها و مراكز در ايران بهدليل ناآگاهي يا دلسوزي بد عمل كردند .ما بايد
يادمان باشد كه چين تقريبا شريك تجاري اول همه كشورهاي دنياست .چين تا سال 2030قدرت اول اقتصادي دنيا خواهد شد.
بنابراين ما با اين كشور بايد روابط خوبي داشته باشيم .اين روابط نبايد براساس ضرورت و از سر ناچاري باشد ،بلكه براساس تجانس و
تناسب فرهنگي و جغرافيايي ميان 2كشور بايد اين روابط تنظيم شود .بنابراين قرارداد25ساله كه اشاره كرديد ،موضوع عجيبي نيست و اغلب كشورها قراردادهاي
د كه هم دوستداران انقالب و هم دشمنان طرفدار آمريكا و غرب عليه آن موضع گرفتند.
بلندمدت با يكديگر دارند ،اما تبليغات سنگينيروي اين مسئله انجام ش 
نگراني اين دو اما داليل متفاوتي داشت؛ آمريكا و غرب از اين جهت نگران بودند كه ايران به چين نزديك ميشود و موجب كاستن از فشارها عليه ايران خواهد
شد ،اما خوديها نگران منافع كشور بودند .جالب است كه مقام آمريكايي از آن بهعنوان قرارداد تركمنچاي ياد كرد! اين در حالي است كه خود آمريكاييها باقي
كشورها را گاوشيرده ميدانند .دولت در زمينه اطالعرساني پيرامون اين قرارداد بسيار ضعيف عمل كرد؛ اساسا چرا پيشنويس يك قرارداد بايد رسانهاي شود؟

اتاق تاريك در وزارت نفت نداريم

نقل قولهاي طاليي زنگنه

منفور خواهد كرد .اسرائيل چه چيزي ميخواهد به
اين كشورها بدهد كه اين كشــورها بدون رابطه با
اسرائيل ندارند .آنها تكنولوژي و اسلحه را از آمريكا
دريافت ميكنند و اگر ميخواهند نفت بفروشند كه
اســرائيل ظرفيت خريد نفت آنها را ندارد .از سوي
ديگر عاديساز 
ي رابطه با اسرائيل آنها را محدودتر
خواهد كرد .همانگونه كه ديديم اسرائيل با تحويل
اف35از ســوي آمريكا به امارات مخالفت كرد .از
همينجا تحقير امارات از سوي اسرائيل شروع شد.
بنابراين اسرائيل چيزي براي ارائه به اين كشورها
ندارد .تنها ،هزينه كردن شرف و آبروي عربي براي
اين كشورها باقي خواهد ماند.

دولت در اطالع رسانی قرارداد  25ساله خوب عمل نکرد

مكث

نقلقولي از سعيد نمكي ،وزير بهداشــت درخصوص رعايت پروتكلهاي بهداشتي
مناسك مذهبي از سوي رهبر معظم انقالب احتماال كمكحال مراسم اربعين امسال
هم باشد .مراسم اربعين امســال به تصميم مقامات عراقي براي زوار خارجي برگزار
نميشود .برخي طي يك هفته گذشته در فضاي شبكههاي اجتماعي سفر غيرقانوني
به عراق و اجبار مسئوالن عراقي به پذيرش زوار را توصيه و راهاندازي كمپينهايي را
هم در همين مسير پيشبيني كرده بودند .وزير بهداشت در روايت خود از چگونگي
برگزاري مراسم عزاداري بيت رهبري امسال در ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني بدون
حضور عزاداران و رعايت دقيق پروتكلها از طرف ايشان اشاره كرده و گفته« :به مقام
معظم رهبري عرض كرده بوديم تعداد محدودي عزادار ميتوانند در حسينيهاي كه
ايشان حضور دارند ،حاضر باشند .ايشان فرمودند كه چون كارشناسان گفتهاند مراسم
نبايد در فضاي مسقف برگزار شود ،من مكلف به رعايت پروتكلها هستم».
۱۰مردادماه امسال ،رهبر معظم انقالب در سخناني به مناسبت عيد قربان به مسئله
عزاداري در محرم اشاره و تأكيد كرده بودند« :در عزاداريها معيار آن چيزي است كه
ستاد ملي كرونا اعالم ميكند .بنده هرچه آنها الزم بدانند مراعات خواهم كرد .توصيه
و تأكيد من به هم ه عزاداران ،هيئات ،منبريها و مداحان نيز اين اســت كه ضوابط
ستاد ملي كرونا بايد رعايت شود؛ چراكه اگر همين مقدار مراقبت و كنترل هم سست
شود ،فاجعهاي بزرگ پديد خواهد آمد».
حمايت رهبر انقالب از دستورات ســتاد ملي كرونا ،نخســتين و مهمترين بند از
دســتورالعملهاي ايام محرم مبني بر برگزاري مراسمها صرفا در اماكن و فضاهاي
باز ،آن هم با رعايــت فاصله حداقل ۲متــري از هر طرف را اجرايي كرد .اســتناد
آيتاهللالعظمي خامنهاي در برگزاري مراسم حسينيه امام خميني(ره) بدون حضور
عزاداران همين بند از پروتكلهاي ستاد ملي مقابله با كرونا بود.
توجه به شيوه عمل و رفتار رهبر انقالب شــايد بتواند مالك و ميزاني براي حركت
زوار اربعين امسال هم باشد .حجتاالسالم محمود موسوي ،رئيس ستاد بازسازي
عتباتعاليات خوزستان با اشاره به مراجعه خودســر برخيها به پايانههاي مرزي،
گفته« :امسال خبري از زيارت اربعين نيست .كسي به سوي پايانههاي مرزي حركت
نكند ».قبل از آن هم ايرج مسجدي ،سفير جمهوري اسالمي ايران در عراق گفته بود:
«ورود غيرمجاز زائران ايراني به عراق قطعا تبعات قانوني خواهد داشت و  2كشور را
دچار مشكل خواهد كرد ».او با بيان اينكه ما تابع واليت و رهبري و دستور و تصميم
مسئوالن كشورمان هستيم ،افزود :نبايد اجازه داد زوار ايراني در اين خصوص تصميم
به اقدام خودسرانه بگيرند و قطعا زوار ايراني و محبان امام حسين(ع) در چارچوب
مقررات و قوانين عمل خواهند كرد.

سياست

چهارشنبه  26شهریور  99شماره 8039

11

ترامپ تالش داشت كه موفقيتي
را در عرصــه خارجي بــه نمايش
بگذارد .گفتوگــو و توافق با ايران
ميتوانســت قدرت مانور ترامپ
را در انتخابات افزايــش دهد كه
در اين زمينه موفق نشد .عالوه بر
ايران ،موضوعات و مسائل ديگري
مورد توجه ترامپ بوده است؛ براي
ي روابط كشورهاي
مثال عاديساز 
حاشــيه خليجفــارس بــا رژيم
صهيونيســتي يكي از موضاعاتي
اســت كه ترامپ تــاش ميكند
بهواسطه آن دســتاوردهايي را از
خود در حوزه سياست خارجي به
نمايش بگذارد

12

آمــار مبتاليــا ن ديروز
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آمار بهبوديافتگان تا ديروز

349.984

2.705

آمــار جانباختگانديروز

140

پزشک همشهری

آنسو

عرضهعمومی
واكسن چين
احتماال
۲ماه ديگر

مق امهاي چيني كه حداقل  4آزمايش را در
مرحله آزمايشهاي باليني دارند ميگويند
احتماالً تا 2ماه ديگر(نوامبر) واكسنهاي
آنها آماده عرضه عمومي خواهند بود.
از ميان واكسنهاي چيني كه در مرحله
پاياني آزمايش هســتند  3مورد از آنها
اكنون مجوز استفاده اضطراري را دريافت
كردهاند.
گويژن وو ،كارشناس ارشد مركز كنترل
و پيشــگيري بيماريها در مصاحبهاي با
تلويزيون دولتي چين گفته اســت :فاز
3آزمايش باليني بهتدريج درحال انجام
است و تاماه نوامبر يا دسامبر واكسنها
براي استفاده عموم مردم آماده خواهند
شد.
شركتهاي سينوفارم و سينوواك درحال
توليد  3واكســن تحت برنامه استفاده
اضطــراري دولت هســتند .چهارمين
واكسن كوويد19-توسط شركت كانسينو
بيولوژيك براي استفاده ارتش چين درماه

ژوئن مورد استفاده قرار گرفت.
رد واكسيناسيون عمومي
به گزارش سيانان ،مقامهاي دولتي چين
با وجود داشتن چندين پروژه تحقيقاتي
براي توليد واكســن اعالم كردهاند هيچ

برنامهاي براي واكسيناســيون عمومي
در اين كشــور وجود نــدارد .گويژن وو
ميگويد اين كشور با استفاده از قرنطينه
سختگيرانه توانسته است شيوع كرونا را
كنترل كند و به همينخاطر نياز نيســت
همه مردم اين كشــور واكسن را دريافت

عالمگيري كرونا
پايان خواهديافت؟

كنند .به گفته او واكســن فقط بهصورت
الزامي براي كادر درمان ،پرسنل ارتش و
ديگر نيروهاي در خط مقدم مبارزه با كرونا
تزريق ميشود .به گفته اين مقام چيني
واكسيناسيون عمومي تصميمگيري ميان
سود و ضرر است و بهخاطر عوارض جانبي
احتمالي كه هر دارويي دارد دولت چين
فعال برنامهاي براي ايــن موضوع درنظر
ندارد .بهنظر ميرســد چينيها بيشتر از
مصرف داخلي با سرمايهگذاري گسترده،
چشم به صادرات گســترده واكسن به
كشــورهاي ديگر دوخته اند .هر چند در
روســيه هم توزيع عمومي واكسن اين
كشور شروع شده اما هنوز هيچ واكسني
در دنيا نتوانسته است مجوزهاي جهاني را
با انتشار نتايج مرحله نهايي يعني فاز سوم
آزمايشهاي بالينــي دريافت كند .بدون
شك نخستين واكســني كه اين مجوز را
دريافت كند ،ميتواند توليدكننده خود را
به سود سرشاري برساند.

پزشک همشهری

كروناياآنفلوآنزا
چطورتشخيصدهيم

كرونا به پاييز ،ماه آغاز شيوع
آنفلوآنــزا در ايران رســيده
اســت .تجربــه ســالهاي
طوالنــي نشــان ميدهد
آنفلوآنزا در ايــران ازماه آذر
حميدعمادي
شيب تند شيوع خود را آغاز
متخصص بيماريهاي
ميكند و اين رونــد را تاماه
عفوني و گرمسيري
بهمن ادامه ميدهد .اما پاييز
امسال بهدليل شيوع كرونا سال متفاوتي براي كادر درمان
و مردم در مقابله با آنفلوآنزاست .در گذشته كادر درمان
و مردم با پديدههاي ســرماخوردگي و آنفلوآنزا روبهرو
بودند كه عالئم بروز آنها بــا يكديگر كام ً
ال متفاوت بود.
افراد مبتال به سرماخوردگي به شكل تدريجي و بدون
بدندرد به ســرماخوردگي مبتال ميشدند كه روندي
كام ً
ال متفاوت با كرونا دارد .افراد مبتال به آنفلوآنزا معموالً
بيماري را به شــكل ناگهاني و همراه با بدندرد تجربه
ميكنند؛ شرايطي دقيقاً مشابه كرونا كه باعث ميشود
مبتاليان قادر نباشند تشخيص دهند كه كرونا گرفتهاند
يا آنفلوآنزا .بهسادگي نميتوان براي اعالم قطعي اينكه
يك فرد در پاييز به كداميك از 2ويروس كرونا يا آنفلوآنزا
مبتال شــده ،اظهارنظر كرد؛ چراكه در كرونا يكسوم
افراد مبتال دچار اســهال ،تهوع و بياشتهايي ميشوند
كه اين عالئم دقيقاً مشابه عالئم آنفلوآنزاست .اما وجه
تمايز كرونا با آنفلوآنزا اين است كه افراد مبتال به كرونا
حس بويايي و چشايي خود را از دست ميدهند و داراي
تظاهرات پوستي در بخشهايي از بدن خود ميشوند؛
درحاليكه آنفلوآنزا چنين عالئمي را ندارد .البته اين به
آن معنا نيست كه همه مبتاليان به كرونا چنين عالئمي
را از خود بروز ميدهند؛ چراكه ممكن است فردي مبتال
به كرونا باشد ،اما حس چشايي و بويايي خود را از دست
نداده باشــد .اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه
اكنون در معرض شــيوع آنفلوآنزا در كشور نيستيم و
افرادي كه دچار بدندرد ،حالت تهوع و عالئمي مشابه
آنفلوآنزا هستند بايد بدانند بهاحتمال زياد مبتال به كرونا
شدهاند .از ســوي ديگر ،در ماههاي گذشته و با شيوع
بيماري كرونا شاهد رفتارهاي مثبتي از سوي مردم در
رعايت موارد بهداشتي ازجمله استفاده از ماسك هنگام
حضور در معابر عمومي بودهايــم .اين رفتارها احتمال
شيوع آنفلوآنزا را در جامعه در مقايسه با سالهاي قبل
بهشدت كاهش خواهد داد .اما سؤال جدي كه در جامعه
وجود دارد ،اين است كه بهدليل مشابهت عالئم كرونا و
آنفلوآنزا آيا استفاده از واكسن ميتواند افراد را از ابتال به
بيماري در امان نگه دارد؟ پاسخ اين سؤال منفي است.
مطلقاً استفاده از واكسن آنفلوآنزا كمكي به جلوگيري از
ابتال به كرونا نميكند .عالوه بر اين ،استفاده از واكسن
آنفلوآنزا در شــرايط كنوني نيز براي همه افراد توصيه
نميشود .در شرايط فعلي كه كمبود واكسن در جامعه
وجود دارد ،افــراد و گروههاي پرخطــر بايد در اولويت
استفاده از واكسن باشــند .افراد با سن باالي 65سال،
نيروهاي درماني درگير با كرونا ،افراد داراي بيماريهاي
زمينهاي مانند ديابت ،فشار خون ،بيماريهاي خوني
و قلبي و خصوصاً خانمهاي بــاردار كه در معرض خطر
هستند و ابتال به بيماري در آنها ميتواند منجر به مرگ
شــود بايد در اولويت استفاده از واكســن آنفلوآنزا قرار
بگيرند .در كنار اين گروهها ،کودکان نيز بايد واكســن
آنفلوآنزا بزننــد .بچهها در صورت ابتال بــه آنفلوآنزا به
بيماري واكنش شديدي نشــان ميدهند؛ درحاليكه
ابتالي آنها به كرونا در اغلب موارد بسيار خفيف است و به
سرعت برطرف ميشود.

کووید 19 -در آستانه فصل سرما باردیگر بازگشته است

قم دوباره در وضعیت قرمز

استان قم برای چندمین هفته متوالی از نظر ابتال به بیماری کرونا
در وضعیت قرمز قرار گرفته ،آمار موارد بستری از متوسط کشور
باالتر رفته و تختهای آیسییو در این استان پر شده است
قم پس از عبور از 2بحــران كرونا اكنون در
وضعيت فوققرمز قرار گرفته است و شرايط
بيماران مبتال به ويروس كرونا نگران کننده
است .بيمارســتانهاي اين استان با شرايط
بحراني مواجه شدهاند و صف انتظار بيماران
براي بستري حتي در اورژانسها هم طويل
است.
گزارشهاي ميداني همشهري از فعالبودن
صنوف پرخطر در وضعيت فوق قرمز كرونا
و بيتوجهي به دستورالعملهاي بهداشتي
حكايت دارد( .براساس اعالم وزارت بهداشت
پــس از از بازگشــايي مجدد مشــاغل ،از
156هزار واحد صنفي و صنعتي قم 27هزار
واحد بهدليل عدمرعايت دستورالعملهاي
بهداشتي پلمب شدند ).اجتماع شهروندان
در مراكز خريــد و بازار روزهــا ادامه دارد و
حداقل دســتورالعملهاي بهداشــتي هم
رعايت نميشــود .در گوشــه و كنار شهر
اجتماعات انســاني و همايشهاي رسمي
پرشورتر از گذشته برگزار ميشود.
اســتفاده از ماســك هم در اماكن عمومي
اين شهر ديگر بهشدت سابق نيست و انگار
فراموش شده اســت .انتشــار تصاويري از
ازدحام مردم در اتوبوسهاي درونشــهري
بدون رعايــت فاصله اجتماعي و ماســك
هم داســتان غمانگيز ديگري براي تشريح
شرايط بحراني كرونا در استان است؛ آن هم
درحاليكه مركز تحقيقات و فناوري دانشگاه
علومپزشــكي قم در اينباره اعالم كرده كه
بيش از  ۹۵درصد بيماران بستري مشكوك

به كوويدـ 19در بيمارستانهاي قم ،بومي و
ساكن استان هستند.
از ســوي ديگر همين چند روز پيش بود كه
اعالم كردند مدارس قــم بهدليل وضعيت
قرمز بازگشايي نميشود و كالسها بهصورت
مجازي فعال خواهد بود ،امــا عدمفعاليت
برخي معلمان در شــبكه اجتماعي شــاد
ســردرگمي و نگراني خانوادهها را رقم زد و
برخي مدارس بهصورت حضوري آغاز بهكار
كردند تا مجموع اين شرايط مهمترين عوامل
وضعيت فوق قرمز را رقم بزند.

آمار ابتال بــه کرونا در آســتانه
ورود بــه پاییــز افزایــش یافته
اســت .کارشناســان می گویند
بخشــی از این آمار تــازه نتیجه
سفرهای گسترده مردم در نیمه
شهریور است که حاال پیامدهای
آن بروز کرده اما از ســوی دیگر
به نظر می رســد عادی انگاری
بیماری و فعالیت مشاغل پرخطر
دراستانهایی مثل قم بر شدت
ابتال به بیماری افزوده است

فاجعه در راه است

رئيس دانشــگاه علومپزشــكي قم با اعالم
هشدار در مورد احتمال بروز فاجعه در اين
اســتان ،ميگويد :تختهاي آيسييو در
بيمارســتانهاي قم كامال پر شده و برخي
بيماران خدمات ويژه را در اتاقهاي معمولي
دريافت ميكنند .هماكنون 2بيمارســتان
كامكار و فرقاني كام ً
ال بــه بيماران كرونايي
اختصــاص داده شــده و بيمارســتان
اميرالمومنيــن(ع) نيز در اختيــار بيماران
كرونايي است .بيمارستان امام رضا(ع) نيز
در آمادگي كامل قرار دارد تا درصورت نياز
به بســتري بيماران كرونايي ،فعال شــود.
در كنــار اينها بيمارســتانهاي غيردولتي
هم بايد آماده باشــند تا درصــورت نياز از
ظرفيت آنها اســتفاده كنيــم .محمدرضا
قدير به تفاوت مــوج كرونا در روزهاي اخير
با اسفندماه سال گذشته اشــاره ميكند و
ميافزايد :سال گذشته همهجا تعطيل شد،
اما امروز در حالي وارد اين بحران شــدهايم
كه تمامي تجمعات و فعاليتهاي صنوف و...
داير هستند و جان مردم را تهديد ميكنند.
تمامي تجمعات بايد تعطيل شوند و مخالف
برگزاري هرگونه تجمــع حتي در اماكن باز
هستيم.
او تأكيد ميكند :شايد فاجعهاي در راه باشد
و بايد مسئوالن استان جلوي اين فاجعه را
بگيرند؛ چرا كه كنترل كرونا فقط در دست
دانشگاه علومپزشكي نيست؛ تمامي نهادها
و ســازمانها بايد كمك كنند .بايد به اين

روحاهلل كريمي
خبرنگار

مسئله توجه كنيم كه وضعيت شيوع كرونا
در استانها براساس هر 100هزار نفر 3نفر
بيمار بستري محاسبه و قرمز اعالم ميشود،
اما طي روزهاي گذشــته در قم به ازاي هر
 ۱۰۰هزار نفر  ۱۲نفر بســتري داشتيم كه
باعث فوق قرمز شدن وضعيت در استان ما
شده است .قدير به پيشــنهاد تعطيلي يك
هفتهاي صنوف پرخطر استان اشاره ميكند
و ميگويد :براساس دستورالعمل ستاد ملي
كرونا براي بــه حداقل رســاندن چرخش
ويروس ،نيــاز داريم اين پيشــنهاد اجرايي
شود .اميدواريم مسئوالن استان در اينباره
همكاري الزم را داشــته باشند .در وضعيت
فعلي به هيچوجه قصد كروناهراسي نداريم،
ولي در قبال ســامت مردم مســئوليم .در
اينباره هم نيازمند كمك نيروهاي جهادي
هستيم.
روز گذشته سيماســادات الري ،سخنگوي
وزارت بهداشــت از افزايش موارد بســتري
بيماران مبتال به كرونا در اســتان قم و عبور
از ميانگين كشــوري خبر داده و گفته بود:
«عاديانگاري شــرايط و ســهلانگاري در
رعايت دســتورالعملهاي بهداشتي عامل
خيز مجدد ايــن بيماري در اســتان بوده
است ».او همچنين به باالترين ميزان رعايت
پروتكلهاي بهداشتي در بانكها و كمترين
ميزان رعايت در اماكن ورزشي و واحدهاي
بستنيفروشي هم اشاره كرده بود.

برخي كارشناســان بهداشت
عمومــي در ابتداي شــيوع
كرونــا خوشبيــن بودند كه
كروناويروس جديد با توجه به
شــباهتي كه به كروناويروس
علي مالئكه
عامل ايجاد «نشانگان شديد
پزشك و روزنامهنگار
حاد تنفسي» (سارس) دارد،
ممكن است مانند آن بهخوديخود ريشهكن شود .پساز
اينكه كروناويروس عامل سارس (با نام رسمي «سارس-
كوو )»۱-در ســال  ۲۰۰۲ظهور كرد ،شيوع آن بهتدريج
تا سال  ۲۰۰۴كاهشيافت و اين ويروس در ميان انسانها
(البته نه حيوانات) ناپديد شــد .اما كروناويروس جديد با
نام رسمي «ســارس-كوو »۲-هم سادهتر ميان انسانها
انتقال مييابد و هم در دوره بيعالمت بيماري قابلانتشار
است و بسياري از راهبردهايي كه براي مهار كردن سارس
بهكاررفتند ،در اين مورد بيتأثير هستند؛ بنابراين شيوع اين
ويروس ادامه خواهديافت و ناپديد نخواهدشد.
احتمال دارد پساز آنكه شمار كافي از افراد دچار عفونت
با اين ويروس شدند يا واكسن مؤثري علیه ويروس به آنها
زده شد ،عالمگيري كرونا فروكش كند ،اما احتماالً ويروس
با ميزانهاي پايينتر همچنان افراد را دچار عفونت خواهد
كرد .آينده كروناويروس جديد عمدتاً بهمدت و قدرت ايمني
ايجادشده در افراد پس از عفونت يا واكسنزدن بستگي دارد.
اگر ايمني ايجادشده چند ماهي بيشتر طول نكشد ،ممكن
است هر سال شاهد شيوعهاي كوچكتر اين ويروس باشيم.
اگر اين ايمني براي مدت بيشتري مث ً
ال 2سال طول بكشد،
اوجگيري دوباره شيوع يك سال در ميان خواهد بود .اگر
ايمني ناشي از واكسن كرونا هم نسبتاً كوتاهمدت باشد،
ممكن است الزم باشد هر سال يك واكسن «يادآور» براي
برانگيختن دوباره ايمني تزريق كرد.
محتملترين و بهترين ســناريو اين است كه واكسني يا
واكسنهايي علیهاين ويروس ســاخته شوند كه جلوي
ايجاد بيماري وخيم را بگيرند و اين بيماري بهصورتي مانند
آنفلوآنزا يا ساير ويروسهاي تنفسي فصلي درآيد.
در اين حالت ،ســارس كوو( ۲-يــا كروناويروس جديد)
بهعنوان عضو پنجم به چهار كروناويروس شناختهشدهاي
خواهدپيوست كه باعث سرماخوردگي معمولي ميشوند.
اما در آينده نزديك شدت اين همهگيري برحسب برخورد
كشــورها با آن متفاوت خواهد بود .در كشورهايي مانند
چين يا نيوزيلند كه با قرنطينه كامل موج اول همهگيري
كرونا مهار شد ،با كاهش تدريجي محدوديتها مواردي
از واگيرهاي محلي با شدت كمتر مشــاهده ميشود .در
كشــورهايي مانند آمريكا يا برزيل كه دولتها بهسرعت
قرنطينه را برداشتهاند يا اص ً
ال قرنطينه كشوري نداشتهاند،
افزايش موارد با سرعت بيشتري ديده ميشود .اما بهجز اين
پيشبينيهاشماهمميتوانيدنقشيدرجلوگيريازشيوع
كرونا داشته باشيد .شواهد نشــان ميدهند اگر تغييرات
رفتارهاي شخصي مانند شستن دست ،ماسك زدن و حفظ
فاصله اجتماعي پس از برداشتن قرنطينه ادامه يابند ،شدت
موج بعدي كرونا كمتر خواهد بود.

پاندمی

تعداد بيماران كرونايي
در تهران ،دو برابر شد

عكس :خبرگزاری میزان

بررســيهاي وزارت بهداشت نشــان ميدهد آمار ابتال
به كوويد 19 -از 900نفر در يك هفتــه به 1800نفر در
تهران رســيده كه در نتيجه تجمعها و ســفررفتنها در
هفتههاي گذشته است .براســاس اعالم عليرضا رئيسي،
معاون بهداشت وزارت بهداشت ،تنها در يك هفته تعداد
بيماران مبتال به كرونا دوبرابر شده كه نشاندهنده خيز
دوباره ويروس است .به گزارش ايلنا ،بهگفته اين مسئول
در وزارت بهداشــت ،اين اتفاق فقط در تهران نيفتاده ،در
استانهاي ديگر هم موارد ابتال در حال افزايش است .اين
تنها معاون وزير بهداشت نيست كه خبر از دوبرابر شدن
تعداد مبتاليان در تهران داده ،فرمانده عمليات مديريت
بيماريهاي كرونا در تهران هم روز گذشته اعالم كرد آمار
مبتاليان به كرونا در روزهاي اخير در تهران باال رفته است.
بهگفته عليرضا زالي ،موج سوم كرونا در تهران زودتر از ديگر
استانها شكل ميگيرد« :آمار مبتاليان با شيبي ماليم رو به
افزايش است و در هفتههاي پيشرو ،با افزايش آمار ،پايتخت
شرايط جديدي را تجربه خواهد كرد ».همين مسئله سبب
شد تا او بر ادامه روند دوركاري كاركنان ادارات تأكيد كند:
«پيشنهاد ســتاد عمليات مقابله با كرونا ،ادامهدار شدن
ت در ترددهاست .اين اتفاق منجر به كاهش روند
محدودي 
سرايت ميشود ».تهران همچنان در وضعيت قرمز قرار دارد.
براساس آخرين اعالم سخنگوي وزارت بهداشت ،در كنار
تهران 12،استان ديگر ،يعني مازندران ،گيالن ،قم ،اصفهان،
خراسانرضوي ،آذربايجانشرقي ،كرمان ،خراسانشمالي،
سمنان ،يزد ،زنجان و قزوين در وضعيت قرمز و 15استان
آذربايجانغربي ،البرز ،فارس ،لرستان ،هرمزگان ،اردبيل،
بوشهر ،كرمانشاه ،كهگيلويه و بويراحمد ،خراسانجنوبي،
مركزي ،ايالم ،چهارمحال و بختياري ،گلستان و خوزستان
در وضعيت هشدار ب ه سر ميبرند .تقسيمبندي استانها به
قرمز و در وضعیت هشدار اما مورد تأييد حميد سوري كه
اپيدميولوژيست است ،نيست .بهگفته او نميتوان تعريف
علمي و درســتي از وضعيت قرمز ،نارنجي و سبز كرد .او
به همشهري گفت «:تقسيمبندي مناطق مختلف كشور
به قرمز و سبز و نارنجي ،تنها نشاندهنده شدت اپيدمي
بهصورت نسبي است ».به گفته او ،تعداد استانهايي كه در
وضعيت قرمز قرار دارند ،تقريبا ثابت است و این وضعیت
تنها از يك استان به استان ديگر منتقل ميشود.

بازار
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یارانه نقدی بهجای ارز دولتی مرغ وتخم مرغ

چند و چون
منتظر پيچ و مهره قاچاق باشيد
مشــكالت تاميــن مواداوليــه و
ممنوعيت ثبت ســفارش و واردات
پيچ و مهره در حالي موجب كمبود
و افزايش 2.5برابري قيمتها شده
است كه توليدكنندگان كمبود فوالد
آلياژي را عامــل كاهش تيراژتوليد
اين اقالم تلقي ميكنند .با نورالديــن مهري ،رئيس اتحاديه
فروشندگان پيچ و مهره گفتوگو كردهايم.

بر اساس طرح پیشنهادی تشکلهای صنفی و وزارت جهاد کشاورزی که از یک ماه پیش در دولت در حال بررسی است مقرر شده که ارز دولتی نهاده های
دام و طیور ،حذف ودر قالب یارانه نقدی از یک ماه قبل به حساب سرپرستان خانوار دهک های پایین درآمدی واریز شود
مصوب و بازار آزاد هر كيلوگرم سويا حدود 4برابر شده
است ،گفت :اكنون نرخ مصوب هر كيلوگرم كنجاله
سويا 2هزار و 900تومان اســت اما نرخ هر كيلوگرم
اين نهاده در بازار آزاد به 12هزار تومان ميرسد .اين
اختالف قيمت در مورد نرخ ذرت دولتي و بازار آزاد يا
ســاير ريزمغذيها و دارو نيز به مقدار كمتري وجود
دارد .به گفته او افزايش قيمت بــازار آزاد نهادههاي
توليد تخممرغ نيز موجب رشد هزينه تمامشده توليد
و گراني اين محصول در بازار خردهفروشي شده است.
صادرات تخممرغ نيز يكي از عوامل افزايش قيمت اين
محصول در بازار است و تغييرات مداوم دستورالعملها
و مصوبات آزادسازي يا ممنوعيت صادرات تخممرغ
نيز بر نابساماني بازار اين محصول دامن زده است.

وضعيت بازار پيچ و مهره چگونه است؟

همانند بسياري از محصوالت صنعتي ،شرايط اين روزهاي بازار پيچ و
مهره نيز خوب نيست .بازار كشور نيازمند ساالنه يكصد هزار تن پيچ و
مهره است كه قرار بوده تا حدود 50هزار تن آن از محل واردات و بقيه از
محل توليد داخل تامين شود .همچنين بهدليل تنوع زياد پيچ و مهره،
حتي كشورهاي بزرگ دنيا مانند چين ،ژاپن و تايوان نيز قادر به تامين
همه نياز بازار خود ازطريق توليد داخل نبوده و از نظر اقتصادي نيز انجام
چنين كاري مقرون بهصرفه نيست اما از ســال گذشته ثبت سفارش
واردات پيچ و مهره ممنوع شــده و توليد انواع پيچ و مهره در كشور نيز
كاهش يافته كه موجب كمبود و گراني اين محصوالت در بازار شده است.

يارانه نقدي مرغ روي ميز دولت

پيچ و مهره از ابتداي امسال چقدر گران شده است؟

ممنوعيت ثبت سفارش واردات انواع پيچ و مهره از حدود 8ماه پيش و
دپوي بخشي از پيچ و مهره وارداتي با ارز آزاد در گمركات كشور با توجيه
مشخصكردن منشأ تامين ارز واردات ،به همراه كمبود شديد توليد و
عرضه پيچ و مهره داخلي موجب افزايش 2.5برابري قيمت انواع پيچ و
مهره در بازار از ابتداي امسال شده است .اين در شرايطي است كه توليد
برخي انواع پيچ و مهره تيتانيوم و استنلس استيل در كشور بسيار سخت
است و اصال توان توليد اين اقالم را نداريم.
علت اصلي ممنوعيت واردات پیچ و مهره چيست؟

هيچيك از صنايع كشور و كمتر شــغلي را ميتوان يافت كه در توليد
محصول يا عرضه خدمات ،نيازمند استفاده از پيچ و مهره نباشند .پيچ و
مهره در همه صنايع از عروسكساز 
ي گرفته تا شركتهاي خودروسازي،
كشتيسازي ،پااليشگاهها ،صنايع نظامي و ...كاربرد دارد .اما وضعيت
كنوني را حدود 4سال پيش كه پيچ و مهره از اولويت نخست به اولويت
ســوم كااليي انتقال يافته و در ادامه نيز فهرســت اولويتبندي براي
تخصيص ارز واردات حذف شد به مســئوالن گوشزد كرديم .متأسفانه
اكنون انبارهاي پيچ و مهره كشور در حال خاليشدن است و درصورت
ناتواني توليد داخل براي تامين نياز بازار ،پيــچ و مهره نيز در آينده نه
چندان دور در فهرست كاالهاي لوكس قرار گرفته و بايد منتظر واردات
قاچاق آن براي تامين نياز بازار داخلي باشيم.
علت كمبود مواداوليه توليد پيچ و مهره چيست؟

گرچه توليدكنندگان فوالد آلياژي ايران از صــادرات 5هزار تني اين
ماده اوليه مورد نيــاز صنايع توليد پيچ و مهره و نبــود كمبود در بازار
داخلي خبر ميدهند اما واقعيت این اســت كه ميزان صادرات شمش
اين ماده اوليه براي ارزآوري بهمراتب بيشــتر از ارقام اعالم شده است؛
در واقع شمش قبل از نورد و تبديل شون به مواداوليه مورد نياز صنايع
پيچ و مهره ،صادر ميشــود و حتي فوالد مباركه اصفهان نيز از دادن
اين ماده اوليه به توليدكنندگان داخلي خودداري ميكند .همچنين
توليدكنندگان فوالد آلياژي از توان توليد 50هزار تن و عرضه 23هزار
تني اين محصول خبر ميدهند اما با پذيرش اين ميزان عرضه نيز صنايع
پيچ و مهره داخلي نيازمند 55هزار تن فوالد آلياژي هستند و نرخ هر
كيلوگرم مفتول آلياژي از 8هزار تومان در سال گذشته به 24هزار تومان
افزايش يافته است.
با اين روند چشمانداز بازار پيچ و مهره چگونه خواهد بود؟

اگر مفتول مورد نياز توليدكنندگان داخلي پيچ و مهره تامين شود و اين
توليدكنندگان نيز از دپوي محصوالت توليدي يا عرضه اختصاصي آن به
برخي شركتها مانند صنايع خودروسازي خودداري كرده يا به هر نحوي
نياز بازار به پيچ و مهره تامين شــود ،ميتوان انتظار توقف روند افزايش
قيمت اين محصول را داشــت در غيراين صورت بايد منتظر كمبود و
افزايش بيشتر قيمت اين اقالم و حتي واردات قاچاق آن با پيچيدن الي
پارچه و ...باشيم.

گاليههاي توليدكننــدگان دام و طيور از
علي ابراهيمي
رشد هزينه تمامشده توليد بهدليل كمبود و
دبیر گروه بازار
گراني نهادهها در حالي ادامه دارد كه فاصله
نرخ مصوب و خردهفروشــي مرغ وتخممرغ رو به افزايش است .توليدكنندگان
سهم حداكثر 30درصدي ارز دولتي از تامين نهادههاي توليد و خريد 70درصد اين
نهادهها با قيمت سه تا 4برابري نسبت به نرخ مصوب از بازار آزاد را عامل گراني و
افزايش فاصله نرخ مصوب و بازار خردهفروشي تلقي كرده و از سوي ديگر متوليان
تنظيم بازار ،بر افزايش نظارت و تشديد برخوردهاي تعزيراتي با متخلفين تأكيد
ميكنند .اين كشــمكش در حالي ادامه دارد كه اكنون بازار گراني ،گرانفروشي

بــازار اين روزهاي مــرغ و تخممــرغ همانند اغلب
مــواد خوراكــي و كاالهاي اساســي حــال و روز
خوشــي ندارد .نوســان قيمتها ،افــت كيفيت و
رعايتنشدن نرخهاي مصوب اينگونه اقالم نارضايتي
توأم توليدكنندگان و مصرفكننــدگان را بهدنبال
داشته است .بررســي وضعيت بازار مرغ و تخممرغ
نشان ميدهد كه با وجود رشــد توليد و عرضه مرغ
تازه ،قيمت خردهفروشــي اين فــراورده پروتئيني
در نوســان اســت اما وضعيت بازار تخممرغ از مرغ
نيز بدتر بوده و قيمتها همچنــان در حال افزايش
اســت .عالوه بر آن اتحاديهها و تشكلهاي صنفي
با گاليه از روند كنــد تامين ارز دولتــي نهادههاي
توليد از قيمــت 30هزار توماني هــر كيلوگرم مرغ
تازه و 50هزار توماني هر شــانه تخممــرغ با روند
تدريجي حذف ارز دولتي تامين كنجاله سويا ،ذرت
و افزايش قيمت انواع مكملهاي غذايي و دارو خبر
ميدهند .رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي
با بيان اينكه روز يكشــنبه هفته جــاري قيمت هر
كيلوگرم مرغ زنده 12هزار و 200و نرخ خردهفروشي
(مصرف كننده) مرغ گرم 18هزار و 500تومان بوده
است به همشــهري گفت :نرخ هر شانه تخممرغ در
هفته گذشته به 30هزار تومان رســيده و عالوه بر
مشكل تامين نهادهها ،گراني اين محصول تابع برخي

و عرضه چندنرخي انواع مواد پروتئيني داغ شــده و در واقع با وجود يارانه ارزي
پرداختي دولت به اين نهادهها ،هم مصرفكننده و هم توليدكننده از قيمت فروش
مرغ و تخممرغ ناراضي هستند .با اين روند قيمت خردهفروشي هر كيلوگرم مرغ
گرم بنابر نوع و كيفيت و محل كشــتار از 16هزارو   500تا 21هزار تومان در نوسان
است و نرخ خردهفروشي هر شانه تخممرغ از مرز 30هزار تومان فراتر رفته است.
ي قيمتها و پرداخت
اما اكنون فعاالن صنفي از ارائه طرح حذف ارز دولتي ،آزادساز 
يارانه نقدي خريد مرغ و تخممرغ به دولت خبر ميدهند كه در صورت تصويب نهايي
و اجراي آن ،حمايت از توليد و مصرف اين محصوالت هدفمند شده و فاصله نرخ
مصوب و بازار آن حذف ميشود.

عوامل از جمله شــرايط صادرات است .اين در حالي
است كه نرخ مصوب مصرفكننده ستاد تنظيم بازار
براي هر كيلوگرم مرغ گرم 15هزار و 750و هر شانه
تخممرغ 22هزار و هر كيلوگرم 11هزار تومان است.

در مرغداري به 12هزار و 500تا 13هزار تومان براي
مرغداران افزايش يابد كه با اين روند امكان عرضه مرغ
زنده با نرخ مصوب هر كيلوگرم 10هزار تومان وجود
ندارد.مهدی یوســف خانی با بيان اينكه فاصله نرخ

رنگپريدگي نرخ مصوب مرغ و تخممرغ

نرخ مصوب مــرغ و تخممرغ در شــرايطي قابليت
اجرايي خواهد داشــت كه مرغدار مرغ و تخممرغ را
با نهادههاي دولتي توليد کند مرغ را با قيمت دولتي
در اختيار كشــتارگاه قرار داده و كشتارگاه نيز مرغ
گرم را با نرخ مصوب ســتاد تنظيم بــازار در اختيار
واحدهاي عرضهكننده قــرار داده و با نرخ مصوب در
سطح خردهفروشي عرضه شــود .اين در حالي است
كه اكنــون هيچيك از اين اتفاقــات در نظام توليد و
عرضه مرغ و تخممرغ نميافتد و حداكثر 30درصد
نهادههاي مورد نيــاز توليدكنندگان مرغ و تخممرغ
بهخصوص كنجاله ســويا و ذرت با ارز دولتي تامين
شده و مرغداران 70درصد نياز خود به اين نهادهها را
از بازار آزاد تامين ميكنند ،اين شرايط موجب ،فاصله
نرخ مصوب و بازار مرغ و تخممرغ شده است .رئيس
اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي تهران با بيان اينكه
تامين 70درصد نهادههاي توليــد مرغ و تخممرغ با
ارز آزاد موجب شده تا قيمت هر كيلوگرم مرغ زنده

رئيس اتحاديه فروشــندگان پرنده و ماهي تهران در
گفتوگو با همشهري ،اعالم كرد ،در جلساتي كه در
استانداري تهران برگزار شد ،تشكلها و اتحاديههاي
صنفي توليد ،توزيع و فروش مرغ و تخممرغ در بخش
خصوصي و وزارت جهادكشــاورزي درخواســت و
پيشنهاد حذف ارز دولتي تامين حداقلي (30درصدي)
نهادههــاي توليد مــرغ و تخممرغ را ارائــه كردند.
يوسف خاني ،افزود :اين طرح حدود يكماه پيش با نظر
موافق استانداري تصويب و به دولت ارائه شده كه در
حال بررسي است .تنها نگراني دولت براي اجراي اين
طرح چگونگي حمايت از دهكهاي درآمدي پايين
براي مصرف مرغ و تخممرغ است .به گفته او در اين
چارچوب پيشنهاد شده تا از يكماه جلوتر ،به همراه
يارانه 45هزار و 500تومانــي پرداختي ،يارانه نقدي
تعيين شده براي خريد مرغ و تخممرغ نيز بهحساب
سرپرســتان خانوارهاي دهكهاي پايين درآمدي
واريز شده و از يكماه بعد از آن قيمت نهادههاي توليد
مرغ و تخممرغ آزاد شود .يوســفخاني ،افزود :با اين
اقدام درصورت افزايش قيمت هــر كيلوگرم مرغ به
30هزار تومان ،دهكهاي درآمدي مذكور نيز بهدليل
دريافت يارانه خريد آن ،اعتراضي نسبت به نرخ جديد
نخواهند داشت.

حمايت هدفمند از اقشار كمدرآمد

رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي تهران با بيان اينكه با پرداخت يارانه نقدي به دهكهاي پايين درآمدي
از مصرفكنندگان واقعي مرغ و تخممرغ با رعايت انصاف حمايت ميشود ،گفت :اكنون مشخص نيست كه چرا
بايد اقشــار باالي درآمدي با خودروهاي ميلياردي و دهكهاي پايين با درآمدهاي 3تا 5ميليون توماني ،هر
كيلوگرم مرغ گرم را با يارانه دولتي پرداخت شده براي تامين بخشــي از نهادههاي توليد به نرخ هر كيلوگرم
18هزار و 500تومان خريداري كرده و در واقع به يك اندازه از يارانه دولتي توليد مرغ و تخممرغ بهرهمند شوند.
به گفته يوســفخاني عالوه بر آن درصورت پرداخت يارانه نقدي مرغ و تخممرغ اين امكان فراهم ميشود تا
سرپرســتان خانوارهاي دهك درآمدي پايين ،يارانه مذكور را صرف خريد ساير مايحتاج ضروري خود كنند و
دهكهاي درآمدي باال كه مشــكلي براي خريد مرغ و تخممرغ با قيمت تمامشده واقعي ندارند ،سهمي از اين
يارانه نداشته باشند .يوســف خاني گفت :با اين روند ،يارانهاي كه اكنون دولت براي تامين بخشي از نهادههاي
توليد مرغ و تخممرغ با ارز دولتي به توليدكنندگان اين اقالم پرداخت ميكند ،بهصورت هدفمند به دهكهاي
پايين درآمدي تخصيص يافته و فاصله نرخ مصوب و بازار خردهفروشي اين مواد پروتئيني نيز حذف ميشود .او
با بيان اينكه منبع تامين اين يارانه نقدي از محل مابهالتفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد تامين نهادههاي توليد مرغ و
تخممرغ خواهد بود ادامه داد :رقم اين يارانه سازوكار اجرايي و زمان پرداخت آن در دولت در حال بررسي است.
تعيين رقم اين يارانه و چگونگي پرداخت آن در دولت از يكماه پيش آغاز شده اما آنچه مسلم است اين شيوه
حمايت از اقشار كمدرآمد براي خريد مرغ و تخم مرغ ،نسبت به شيوه كنوني پرداخت يارانه نهادههاي توليد،
منطقي و منصفانهتر خواهد بود .يوســف خاني ،افزود :بايد قيمت مصرفكننده گوشت ،مرغ و تخممرغ براي
دهكهاي درآمدي پايين و اقشار مرفه متفاوت باشد عالوه بر آن با پرداخت هدفمند يارانه به مصرفكنندگان
اين محصوالت است كه تنش قيمتي و مشكالت توليدكنندگان براي رعايت نرخ فروش اينگونه اقالم بر مبناي
قيمت تمامشده واقعي نيز كمتر خواهد شد.

رقابت توليدكنندگان اسباببازي با چينيها

واردات برنج خارجي نصف شد ،قيمت دو برابر

تغييرات لحظهاي قيمت گوشي

افزايش نرخ ارز و بهصرفه نبودن واردات اســباببازي ،فضاي مناسبي براي توليدكنندگان كشور فراهم
كرده كه با افزايش توليد ،سهم بيشتري از بازار داخلي و صادرات بهدست آورند .به گزارش همشهري ،با
توجه به متنوع بودن حوزه توليد اسباببازي توليدكنندگان انواع اسباب بازي در كشور بسته به نوع توليد
و مواداوليه مصرفيشان زيرنظر اتحاديههاي مختلفي فعاليت ميكنند اما با توجه به قابليتهاي گسترده
طراحي و ساخت انواع اسباببازي در كشور و نياز باالي بازار مصرف به تنوع در اين محصوالت از يك سو
و قاچاق گسترده اين كاالها به كشور از سوي ديگر اين نياز بهشدت احساس ميشود كه با ايجاد اتحاديه
مستقل ،ظرفيتهاي وسيع اين حوزه متمركز و در جهت افزايش توان رقابت با انواع خارجي بهكار گرفته
شود .حامد تاملي ،عضو هيأت مديره انجمن توليدكنندگان اسباب بازي كشور با اشاره به اينكه  ۸۰درصد
اسباببازي دنيا در چين توليد ميشود و رقابت با قيمت و كيفيت آن خيلي سخت است ،گفت :با اين حال
در سالهاي اخير با افزايش نرخ ارز و ارزانتر بودن نيروي انساني ،مواداوليه ،فناوري و مونتاژ در ايران بهنظر
ميرسد ورود توليدكنندگان به دستهبنديهاي جديدي از اسباب بازي به صرفه است.

واردات انواع برنج خارجي از ابتداي امسال نسبت بهمدت مشابه سال قبل 48درصد كاهش يافته و در
همين حال قيمت اين كاال به دوبرابر نرخ سال گذشته رسيده است .به گزارش همشهري ،درحاليكه
مصرفكنندگان برنج خارجي اين محصول را سال 98با قيمت 8هزار تومان در هر كيلو ميخريدند،
امروز قيمت اين كاال به كيلويي 20هزار تومان افزايش يافته و اقشاري كه بهدليل گراني برنج ايراني
به مصرف انواع خارجي اين محصول دل خوش كرده بودند ،حاال توان خريد برنج هندي و پاكستاني
را هم ندارند .گرچه برنجكاران ايراني و نمايندگان صنفي آنها معتقدند با توجه به توليد داخلي نيازي
به واردات نيست اما قيمت باالي اين محصول براي دستكم 6دهك درآمدي ،واردات انواع خارجي
برنج را توجيهپذير ميكند .با اين حال تغيير ارز واردات برنج از ابتداي امسال ،قيمت اين نوع برنج را
بهشدت باال برده است .به گفته مسيح كشاورز ،دبير انجمن واردكنندگان برنج ،هماكنون 200تن
برنج وارداتي در گمرك رسوب كرده كه ارزي براي ترخيص آن اختصاص نيافته است .واردات برنج از
ابتداي شهريور تا آبان ماه ،همزمان با فصل برداشت برنج داخلي ممنوع است.

قيمت گوشي موبايل براساس مشاهدات ميداني بهصورت روزانه و حتي ساعتي در حال تغيير است و گاهي
در طول روز يك مدل گوشي تلفن همراه بين  ۲۰۰تا  ۹۰۰هزار تومان تغيير قيمت دارد .به گزارش همشهري،
مهمترين دليل تغييرات قيمت گوشي موبايل همچنان نوسان نرخ ارز معرفي ميشود .محمدرضا عاليان ،مدير
روابط عمومي انجمن واردكنندگان موبايل ،تبلت و لوازم جانبي در اينباره گفت :قيمت تلفن همراه با قيمت
ارز رابطه مستقيم دارد و با توجه به قيمت صعودي ارز قيمت تلفن همراه نيز تحتتأثير قرار گرفته است .اين در
حالي است كه برخي كارشناسان با اين نظر موافق نيستند و ميگويند ميزان گراني موبايل با نوسان ارز يكسان
نيست .فعاالن بازار كاهش واردات را عامل آشفتگي بازار موبايل ميدانند و معتقدند واردات اين محصول با نياز
ماهانه كشور همخواني ندارد .برگزاري كالسهاي درس مدارس بهصورت مجازي ،در يكماه اخير تقاضاي
مضاعفي را به بازار وارد كرده و قيمت برخي انواع گوشيهاي ميانرده را افزايش داده است .با اين حال انتشار
خبر ممنوعيت ثبت غيرحضوري تلفنهمراه مسافري كه در ابتداي اين هفته اعالم شد نيز ميتواند بر بازار
تلفن همراه تأثيرگذار باشد و قيمت انواعي از گوشي موبايل را كه تنها واردات مسافري دارد ،افزايش دهد.

قيمت خريد آنالين برخي انواع اسباببازي

قيمت فروش آنالين بعضي انواع برنج ايراني و خارجي

قيمت برخي انواع گوشي موبايل در سايتهاي خريد آنالين
برند

نوع برنج

مشخصات

قيمت (تومان)

هندي محسن

10كيلويي دانه بلند

195.000

سامسونگ گلكسي

A20-32GB

كلت فلزي

مدل C.18

260.000

هاشمي گيالن

10كيلويي درجه يك

234.000

نوع اسباببازي

كاميون كمپرسي

بنز مايلر رنگ سبز

مشخصات

قيمت (تومان)

71.000

مشخصات

قيمت (تومان)
4.599.000
5.377.000

شيائومي

Redmi Note 8-4GB/64GB

بازي فكري

مدل Monopoly

26.000

طبيعت

10كيلويي

192.900

اپل آيفون 7

128GB

8.490.000

لگو ميني فيگور جنگ ابديت

برند اس وايSY1311-

396.000

طارم ممتاز

گلستان -وزن 10كيلوگرم

299.200

سامسونگ گلكسي

A10s 32GB

3.749.000

آشپزخانه اسباب بازي چوبي بزرگ

مدل آلما

1.975.000

هاشمي فوق اعال گيالن

5كيلويي

145.000

هواوي هونور

8A-3/32GB

2.550.000

هليكوپتر كنترلي شارژي بزرگ

BR6806

890.000

هاشمي مازندران– احمدپور

10كيلويي

265.000

اپل آيفون 7

Plus 128GB

12.050.000

اسباب بازي ست آشپزخانه

موزيكال مدل little chef

610.000

هاشمي ممتاز

گلستان -معطر 4.5كيلويي

136.705

شيائومي

Redmi Note 9S 6-128GB

5.952.000

پژو پارس (پرشيا)

صدادار -چراغدار قرمز

48.000

هاشمي

معطر مجلسي مرواريد  ۱۰كيلوگرمي

189.000

سامسونگ گلكسي نوت 8

64GB

ماشين بازي ليما

مدل Police Car 2

55.000

ايراني الشه

اعال دم سياه كيميا ناصري 10كيلويي

140.000

اپل آيفون 8پالس

64G

اكشن فيگور آكو

مدل شخصيتهاي بنتن بسته 9عددي

310.000

صدري هاشمي

لشت نشاء -فوق اعالء 10كيلو

300.000

سامسونگ( گلكسي)

A51-4GB/128GB

10.048.900
12.750.000
7.289.000

فوت وفن
فوت و فن بستني خانگي
گرچه تابستان رو به پايان است اما هنوز
هوا آنقدر گرم هست كه بستني يكي از
خوراكيهاي محبوب بچهها و بزرگترها
باشد شــما ميتوانيد بهراحتي در خانه
بســتني درســت كنيد و هم بچهها را
خوشحال كنيد و هم از هزينهها بكاهيد.
براي ايــن كار ابتدا بايــد مواد مورد
نيازتان را آماده كنيد .يك ليوان شــكر،
 6ليوان شير 2 ،قاشــق غذاخوري پودر
كاكائو و يك قاشــق غذاخوري ســرپر
ثعلب كل چيزي است كه شما براي تهيه
بستني در خانه به آن نياز داريد.
براي تهيه بستني شكالتي ابتدا شير
را درون ظرفي مناسب بريزيد و ظرف را
روي حرارت گاز قــرار دهيد تا به خوبي
گرم شود .ســپس پودر كاكائو  ،شكر و
ثعلب را در ظرفي مناســب با يكديگر
مخلوط كنيد.
شــير را از روي حرارت شــعله گاز
برداريد و شــكر را بهصورت آرام آرام به
شير داغ بيفزاييد و مخلوط شير و شكر را
هم بزنيد تا به مخلوطي يكدست تبديل و
غليظ و آبدار شود .توجه داشته باشيد كه
اگر پودر كاكائو و ثعلب را با شكر مخلوط
نكنيد مخلوط اين مواد در شير داغ گلوله
گلوله ميشود.
در مرحله بعدي بعد از خنك شدن
مايع بستني آن را بهمدت چند ساعت
درون فريــزر قرار دهيد تــا بهخوبي
بسته شود .بعد از اينكه بستني بهطور
كامل بسته شــد آن را از فريزر بيرون
آوريد و بــا كمك چاقويي مناســب
بســتني را به قســمتهايي كوچك
تقسيم كنيد.
تكههاي بستني شــكالتي را درون
غذاساز بريزيد و آنها را ميكس كنيد (اگر
غذاســاز نداريد ميتوانيد از هر وسيله
ديگري براي ميكس بســتني استفاده
كنيد ).البته ميكس كردن بستني فشار
زيادي را به موتور دستگاه وارد ميكند
بنابراين بهتر است در هر مرحله مقدار
كمي از بستني را ميكس كنيد.
اگر بستنيســاز در دسترس داريد
ميتوانيد مايع بستني را درون بستني
ساز بريزيد تا به آرامي به بستني تبديل
شود.
در مرحله آخر دستور تهيه بستني
شكالتي مايع بســتني ميكس شده را
درون فريزر قــرار دهيد تــا خودش را
بگيرد و بستني آماده شده را درون ظرف
مناسبي براي سرو قرار دهيد و با كمك
سس شكالت و شوكو رول و … بستني
را تزئين كنيد.

راسته بازار
مركز خريد سمرقند
مركز خريد سمرقند يكي از قديميترين
مراكــز خريــد و مجتمعهاي تجــاري و
تفريحي غرب تهران اســت كه هر روزه از
بازديدکنندگان بسياري ميزباني ميكند.
مجتمــع ســمرقند تهــران در منطقــه
5شهرداري و در محله جنتآباد واقع است
و جزو نخســتين مراكز و مجتمعهاي اين
منطقه بهحساب ميآيد.
البته اين روزها بهدليــل احداث مراكز
خريد و پاســاژهاي مــدرن و مجللتر در
تهران ،ســمرقند حال و روز خوشي ندارد
و جوانــان و خانوادهها ،اوقــات خود را در
پاســاژهاي جديدتر ميگذرانند اما چند
ي اســت مديريت مجتمع ،با بازسازي
وقت 
و همچنين پيشنهادها و فروشهاي ويژه،
دوباره توانســته اســت اين مجتمع زيبا و
اصيل را به جايگاه اصلي خود بازگرداند.
مركز خريد سمرقند تهران جزو برترين
مراكز خريد لوكس اين كالنشهر در محله
جنتآباد است كه در 11طبقه بنا شده و در
موقعيتي عالي و بدون ترافيك قرار گرفته
اســت .اين مركز خريد ،داراي بخشهاي
تجاري ،اداري ،رفاهي و تفريحي است كه
موجب شده مجتمع سمرقند به يك محيط
تجاري – فرهنگي تبديل شود.
در اين مركز خريــد در بخش تجاري
188واحد فعال در زمينههاي پوشاك ،كيف
و كفش ،محصوالت آرايشــي و بهداشتي،
محصوالت خانگي ،محصوالت ورزشــي و
اسپرت ،شال و روســري ،ساعت ،عينك،
زيورآالت و بدليجــات ،طال و جواهر ،لوازم
تزئيني و لوكس ،عطر و ادكلن ،موبايل و…
فعاليت ميكنند.
غير از فروشــگاهها و امكانات تفريحي
نظير شهربازي براي كودكان ،يكي ديگر از
امكاناتي كه شما در گشت وگذار در مجتمع
ســمرقند تهران ميتوانيد از آن استفاده
كنيد ،مجتمع ســينمايي سمرقند است.
اين ســينما در مرداد 1392تاسيس شد و
در آن زمان يكــي از بهترين مجتمعهاي
ســينمايي غرب تهران بود .اين مركز در
سال 1394مورد بازسازي قرار گرفت و از
آن سال بهنام پرديس سينمايي سمرقند
شناخته شد.
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این شماره

سينمای

كريستوفر نوالن

درنگ

23023630

درخشش ابدي يك

نگاهي به سينماي

علی عمادی

چارلی كافمن سر صحنه «فكر میكنم همهچيز رو تموم كنم»

كريستوفر نوالن سر صحنه «تنت»

حكايت روانكاو محزون و مهندس عبوس

به بهانه نمايش «من به پايان دادن به اوضاع فكر ميكنم /فكر ميكنم همهچيز رو تموم كنم» (چارلي كافمن  )۲۰۲۰و «تنت» (كريستوفر نوالن )۲۰۲۰
حامد صرافیزاده
در ايام «به اجبار در خانه بمانيد» موج اول
كرونا در بريتانيا ،با وجــود 3ماه تعطيلي عمال
هيچ تمايلي به تماشاي فيلمهاي روز نداشتم .اين اواخر تماشاي
چند فيلم دوباره شــوق نوشــتن را در من زنده كرد كه آخرينش
همين اثر جديد چارلي كافمن با نام «من به پايان دادن به اوضاع
فكر ميكنم /فكر ميكنم همهچيز رو تموم كنم» بود.
به طرز گريزناپذيري بهدليل تماشــاي «تنت» افراطي و در ظاهر
و شايد باطن -غامض كريســتوفر نوالن 2هفته پيش از «من بهپايان »...در طول تماشــاي اثر غريب كافمن مدام مقايسه اين دو
فيلم (و البته در كهكشاني ديگر «هجوم» شهرام مكري! بهعنوان
يك مثال ايراني) ذهن مرا بهخود مشــغول كرده بود .بدون شك
مقايســه گريپفروت با موز يا گالبي امر عبث و بيمعنايي است و
كاركرد و خواست نوالن و كافمن و فيلمهايشان با يكديگر متفاوت
است .من در چند خط پيش رو شايد بيشتر ميخواهم اين را توضيح
دهم كه چرا براي فيلم كافمن ارزش بهمراتب بيشتري قائلم و به
يك معنا چرا مثال موز را كه شيرين اســت به گريپفروت كه تلخ
اســت و برخي براي خوردنش از نمك كمــك ميگيرند ،ترجيح
ميدهم.
مقايســه نوالن و كافمن البته مقايسه آنچنان بيراه و پرتي نيست.
اين دو فيلمساز در مقوله مصوركردن ديرياب ايدهها و ارائه پيچيده
افكارشان در سينماي معاصر با يكديگر شباهت دارند .در حقيقت
تماشاگران و سينمادوستان پيگير نيز در مواجهه با فيلمهاي اين
دو فيلمساز صاحبسبك و بحثبرانگيز بهتدريج دريافتهاند كه ابدا
مسير آســاني را پيش رو ندارند و تجربه تماشاي آثار ايشان و فهم
درست و دقيق آنها -همچون پيادهروي در مسيرهاي پرسنگالخ-
امري دشوار است.
معتقدم فيلمهاي غامض به 2گونه عمل ميكنند؛ يا از شما انرژي
و توان ميگيرند ،يا برخي چيزي ديگــر (از جنس حس و حال و
فهم و ايده و چيزي در همين حوالي) را به شــما ميدهند .در اين
دستهبندي بيشتر آثار نوالن در گروه نخست و فيلمهاي كافمن در
گروه دوم قرارميگيرند .بهطور تمثيلي ميتوان آثار اين دو فيلمساز
را بهگونه ديگري هم صورتبندي كرد :آنچه نوالن در پياش است با
فيزيك عالم گرهخورده ،اما كافمن شيمي درون اين جهان (بخوانيد
انسانها) و مناسبات را در كانون تمركز خود قرار داده .و باز در مقام
تمثيل براي نوالن گويي ظواهر مســئله علم و فرم اعداد موضوع
جذاب و محلتامل است حال آنكه براي كافمن آنچه علم ميتواند
موجب شود يا اصوال چيزي از جنس علوم انساني و روانشناسي و
هنر را محل كشف و كاوش ميداند.
عالقه بيحد و حصر نوالن به نمايش مكانيسم دنيايي كه بنا مينهد
عمال براي من دستاورد چنداني نداشته است .او در «تلقين» (كه
اتفاقا قصهاش دو خواب بيشــتر از فيلمنامه «درخشش ابدي يك
ذهن پاك» چارلي كافمن دارد)« ،ميانســتارهاي» و  -به طرزي
افراطي و تعجببرانگيــزي -و حتی در تنت مجبور اســت مدت
زمان زيادي را به توضيح اين جهان از زبان شخصيتها اختصاص
دهد كه باز چندان دســت من يكي را در انتها نميگيرد .پيشتر
هم گفتهبودم ميانستارهاي و تلقين و حتي تنت ،اگر در بحرشان
فرورويم چندان خالقانه و بديع هم نيستند .ميانستارهاي به فصل
مشــترك مجموعهاي از فيلمهاي گونه علمي-تخيلي در فضا ،از
برخورد نزديك از نوع ســوم و آفتاب بگيريد تا تماس ميمانست
و راز بنيادي درون تلقين هم پيشتر با اثر كافمن گفته شده بود.
نوالن كه دانكرك موفق شــده بود بهصورت خالقانــهاي با نمايش
توأمان  3زمان مختلف اساســا به مجموعهاي از تجربههاي حسي
درون عمده فيلمهاي جنگي از افتخار و حماسه گرفته تا استيصال و
شكست برسد و در عينحال در برخورد با مقوله جنگاوري ،نه از منظر
ستايشگرانه بلكه از موضع انتقادي ،آن را همچون گردابي تمامنشدني
و ابدي در طول زمان بازنمايي كند ،در فيلم تازهاش ،تنت ،برخالف
ظاهر غلطاندازش به واقع دستاوردي جز اين ندارد كه تماشاگر /منتقد
را بعد از 2هفته به از «الف» تا «ي» تمام قصه روي كاغذ و كشــيدن
چندين نمــودار و بردار زماني ضميمه آن وادارد؛ چرا كه تماشــاگر
بيچاره خيرسرش خطايي كرده و تماشاگر فيلمي شده كه كارگردانش
ميخواسته مثال يك فيلم جيمز باندي /اكشن «متفاوت» رابهگونهاي
ديگر برايش باز تعريف كند .نوالن بهويژه در تنت (و شايد كمابيش
در بيشتر آثارش) مرا ياد 2شعبدهباز فيلم «پرستيژ /حيثيت» خودش
مياندازد؛2شعبدهبازي كه هر دو توانايي و هوش فراواني داشتند و
در رقابت با يكديگر و در جلوي تماشــاگران بهتدريج جنبه بازي و
بازيگوشي و تفريح شــعبده را فراموش كردند و خشونت و بدخويي
و بدعنقي را پيشــهکردند .تنت مثل باقي فيلمهــاي نوالن فيلمي
هيجاني /اكشن اســت كه قدرت مرعوبكنندگياش نه محدود به
لحظات تعقيب و گريز ،بلكه برآمده از آن مقوالت،مسائل و وقايعي به
ظاهر يا به واقع پيچيدهاي است كه ذهن تماشاگر را بهشدت مشغول
خود كرده و به بازي ميگيرند .عبارت اكشن مغزي ( )Cerebralشايد
توصيف گويايي از جهان او باشد.او در تنت خواسته در فرايندي كه
توضيحش دشوار مينمايد در لحظاتي 3زمان آينده ،حال و گذشته
را در دل مجموعهاي از تعقيبوگريزها همزمان به شما نشان دهد.
بايد ادعا كنم كه ميزان انرژيای كه صرف فهم آنچه در جلوي چشم
شما رخ ميدهد ،ميشود به قدري است كه عمال لذت تماشای فيلم
از دست ميرود .در انتها هم احســاس ميكنيد كال اين امپراتوري

پيرامون ايدهاي شكل گرفته که تا به حال بارها و بارها تكرار شده و من
حتي تماشاي اپيزودهايي از مجموعه انيميشني «فيوچراما» را درباره
اين موضوع بارها و بارها به تنت ترجيح ميدهم.
من اما در مواجهه بــا آثار پيچيده چارلي كافمــن مجموعهاي از
حسهاي مبهم و شايد غيرقابلبيان انساني را تجربه ميكنم .او چه
قصه يك تروريست را در «اعترافات يك ذهن خطرناك» تعريف كند
و چه ماجراي جاهطلبي /بحران خالقيت ديوانهوار يك هنرمند را
در«بخشگويي ،نيويورك» ،به تصوير بكشد يا بنبست و سرگرداني
يك نويسنده را در «اقتباس» نشان دهد ،يا از بيهويتي فراگير در
«آنوماليزا» و «جان مالكويچ بودن» سخن بگويد همواره تماشاگرش
را به سرگرداني تجربه و ادراك پيچيدگي ذهن آدمي واميدارد.
از اين منظر مشــكل من با بيشــتر آثار نوالن اشباعشــدگي و
حجيمشدن اطالعات و اكشن آنهاست؛ يكجور جاهطلبي غولآسا
و ويرانكننده .چيزي كه شايد كافمن در بخشگويي ،نيويورك نيز
به آن اشاره داشت كه در آن كارگردان را به بحران /بنبست كشانده
بود .كافمن اما در مقايســه با نوالن بارها و بارها بيشتر از او ما را در
كنار شخصيتهاي عجيب و غريبش تنها ميگذارد و همين باعث
ميشود فرصت درهمآميختن با جهان پيچيده آنها ميسر شود و چه
بسا ابعاد خالقانهتر و تجربهنشدهتري بهخود بگيرند.
تماشــاي تازهترين فيلم كافمن با احســاسهاي مختلفي همراه
است؛ در يك جا همچون يك اثر معمايي و جنايي جلوه ميكند ،در
لحظاتي وجوهي عاشقانه بهخود ميگيرد ،در بخشي به ضرورت به
موزيكال پناه ميبرد و در سراسرش نوعي ترس ،ابهام و وهم جاري
است و بعضا به تجربه فيلمي در ژانر وحشت شبيه ميشود .وحشت
درون فيلم اما براي من ترس و وهمي هستيشناسانه است؛ ترسي
برآمده از تنهايي و انزوا؛ ترســي آميخته با نوعي حسرت و فقدان؛
وحشتي جاري درون روح و روان خيلي از ما آدمها.

نوالن بهويــژه در تنت (و شــايد كمابيش
در بيشــتر آثارش) مــرا ياد 2شــعبدهباز
فيلــم «پرســتيژ /حيثيــت» خــودش
مياندازد؛2شــعبدهبازي كه هر دو توانايي
و هــوش فراوانــي داشــتند و در رقابت با
يكديگــر و در جلوي تماشــاگران بهتدريج
جنبه بازي و بازيگوشــي و تفريح شــعبده
را فرامــوش كردند و خشــونت و بدخويي
و بدعنقي را پيشــهکردند .تنــت مثل باقي
فيلمهاي نوالن فيلمي هيجاني /اكشن است
كه قدرت مرعوبكنندگياش نه محدود به
لحظات تعقيب و گريز ،بلكــه برآمده از آن
مقوالت،مسائل و وقايعي به ظاهر يا به واقع
پيچيدهاي است كه ذهن تماشاگر را بهشدت
مشغول خود كرده و به بازي ميگيرند
كافمن هم همچــون نوالن بلندپروازانه در فصــل حضور در خانه
«جيك» و همراهي دختر با پدر و مادر او به تركيب و نمايش توأمان
چند زمان از گذشــته دور تا آينده نزديك و دورتر دست ميزند.
دقتي كه صرف ايجاد اين فضاي ماليخوليايي شــده شايد بهترين
مثال براي موفقيت و رســتگاري مولف در خلق لحظات و فضايي
باشد در مقايســه با كليت اثر نوالن كه اتفاقا او هم ميخواسته به
مدد سينما در يك آن گذشته و آينده و حال را برايتان خلق كند.
در دل اين نمايش بلندپروازانه كافمن ،هدف بهمراتب فراتر از انجام
و خلق بينقص امري ناشدني است و اصوال قرار بر حل همهجانبه
راز و معماي گيجكننده هم نيســت .راز و معما براي كافمن همان
روح -آسيبديده و ملتهب -و ذهن تودرتوي آدمي در مواجهه با
خويشتن خويش است كه اينگونه در تمام آثارش و اي 
ن بار بهصورت

هولناكي بازنمايي ميشود و طعمي از ترس و وهم را به همراه دارد.
اين جنس مواجهه كافمن با مسئله پيچيده آدمي و ذهن مغشوش،
خالق ،آســيب خورده ،تنهايي و ...باعث ميشود در آن فضا ايفاي
نقش و حضور بازيگران هم به چشــم بيايد (در مقايســه با برخي
از آثار نوالن) و بــازي هر چهار بازيگــر اصلي(توني كولت ،ديويد
تيوليس ،جسي پلمونس و بهويژه جســي باكلي) همچون فليپ
سيمور هافمن در بخشگويي ،نيويورك ،يا نيكالس كيجي ،جيم
كري و كيت وينسلت (در فيلمهايي كه اســپايك جونز و ميشل
گوندري كارگرداني فيلمنامههاي او را بهعهده داشــتند) در ذهن
شما ماندگار شود.
اقتباس خالقانه چارلي كافمن از رمان «من به پايان دادن به اوضاع
فكر ميكنم» نوشته «يان ريد» و تغييراتي كه در بخش پايانياش
اعمال كرده ،فصلهايي كه خالصه كــرده و بهصورت موجزي در
دل گفتوگوهاي فصل شام گنجانده ،خود ميتواند بحث جذاب
ديگري پيرامون خالقيت و بداعت در امر اقتباس را به ميان بكشد.
از مقايسه خالصه داستان رمان با جزئيات فيلمنامه ميشود فهميد
تمامي اجزاي محصول نهايي تا چه اندازه-مثل هميشه -از صافي/
هزارتوي ذهن كافمن رد شده است.
آنچه در رمان تلويحا با اشارات و تأكيدات ابتدايي و در انتها مشخص
ميشود اين است كه كل اين قصه برآمده از ذهن محنتزده فردي
تكافتاده اســت و اصوال همراه و دوستي در كار نيست و همهچيز
يكســره محصول تخيل او اســت .البته در تماشــاي دوباره فيلم
بهخصوص در البهالي همان تصاوير پراكنــده 10دقيقه ابتدايي
فيلم ميتوان با اشــارات تصويري كافمن و البته حضور مجموعه
اشيايي همچون فالسك چاي ،دمپايي و زبالههايي با نشانه مغازه
بستنيفروشي به همين موضوع پيبرد .من رمان را نخواندهام اما
حس ميكنم بخش پاياني فيلم و مراسم جايزه نوبل با حضور همه
شخصيتها كه گويي بر چهرهشان گرد مرگ پاشيدهاند ،شايد بيش
از هر چيز نشانگر تقدير حزنانگيز فيلمساز از شخصيت اصلياش،
يا نمايش آرزوي دستنيافتني و حسرت و تخيل شخصيت جيك
در دنياي ذهني او باشد.
اما راستش دلم ميخواهد در اينجا به مسئله ديگري گريز بزنم .و آن
حضور نداشتن ديالوگهاي هوشمندانه و ظريف در فيلمنامههاي
بيشتر فيلمهاي سينماي ايران اســت .در طول فيلم من به پايان...
در فصلي شخصيتها چند دقيقهاي درباره «زني تحتتأثير» حرف
ميزنند .جان كاســاوتيس ،در ميان نظرات ايشان نقطه نظرهاي
پالينكيل مطرح ميشود ،شعر ميخوانند* ،تئاتر موزيكال اوكالهاما
نقش مهمي در گفتهها و پايان فيلم پيدا ميكند ،بينشان بحث درباره
تابلوهاي نقاشي درميگيرد و نقطهنظرات چند فرد ديگر باز به فراخور
دانش شخصيتها مطرح ميشــود .و اصوال مشكل آدمهاي نوالن
براي آدمي مثل من همين جا به چشم ميآيد :آنها شايد بتوانند براي
شما فرمولها و مكانيسم رخداد حوادث را به تفصيل تشريح كنند
اما از گفتن شعر عاجزند .كافمن فهم پيچيدگي دنيايش را با هنر و
مهمتر از آن به كارگيري طنزي ســياه (كه همواره در فيلمنامهها و
فيلمهاي او حضــور پررنگ يا كمرنگي دارد) ســهلتر ميكند .اما
شــخصيتهاي فيلمهاي نوالن جز همان جوكر «شواليه تاريكي»
كه البته نامش و جوهره شخصيتش با طنزي شرارتبارگرهخورده
است و هويت و تاريخي شناخته شده دارد(و البته «ايمز» با بازي تام
هاردي در تلقين) و فضاي كلي آثار او چندان با شوخطبعي ،چه سياه
و چه سفيدش ،ميانهاي ندارند و حتي در تنت جهاني همچون آثار
جيمزباند را با گوشــتتلخي تمام – همچون مواجههاش با دنياي
بتمن -يكسره از طنز و سرخوشي تهي كردهاست.
من به پايان دادن به اوضاع فكر ميكنم /فكر ميكنم همهچيز رو
تموم كنم ،برآمده از ذهني خالق است كه اصوال آدمي و احساساتش
را پيچيده ميبيند .او به چيزهاي مختلفي فكر ميكند ،او برايش
تنهايي و انزواي آدمها ،حســرت ،خستگي ،مالل ،بيماري ،پيري،
فراموشي ،خاطره و آسيب مهم است .و به همين دليل در دل يك
سفر كه ميتواند ذهني باشد يا نباشد در وضعيتي وهمآلود ذهن
شــما را به بازي ميگيرد و در انتها در پس پرسشها و معماهايي
كه براي پاسخ دادن به آنها نيازي به كشيدن نمودار نيست ،معنا و
احساساتي شايد بياننشدني اما قابلدرك را در ذهنتان بارور كند.
كافمن برخالف نوالن شايد چندان نيازي به توضيح تمام و كمال
آنچه در جهان خودش خلق كرده نميبيند و به همين دليل در پايان
شــما را باز با راز و معاني غيرقابلتوضيحي تنها ميگذارد .توضيح
طنزآميز پدر جيــك كه ميگويد چگونه ميشــود از يك تابلوي
نقاشي با تصويري از طبيعت تعبيري از حزن كرد وقتي در آن آدمي
اندوهگين وجود ندارد ،يا ذكر اين نكته كه افكار و ايدههاي ما از هر
چيزي اصيلترند و ميشود عملي را به دروغ انجام داد ولي در فكر،
جايي براي جعل و تقلب وجود ندارد ،پرسش و ايدههايي است كه
بعيد است بشــود با جدول و تكه پاره كردن اجزاي فيلم برايشان
پاسخي درست يافت.
*راستش مدتهاست از زبان شخصيتهاي فيلمهاي ايراني اسم يك كتاب يا
شخصيت تاريخي فرهنگي سياسي نشنيدهام (البته ميتوان به اشاره فرهادي به
گاو غالمحسين ساعدي در «فروشنده» اشاره كرد كه دوباره جمعي از منقدان
آرامآرام در مواجهه با آن سخره را شروع كردند يا گريزهاي گذراي شهرام مكري
و نسيم احمدپور در فيلمنامههايشــان كه بعضا با فضا و آدمهايش نامتجانس
است) .شايد همين شده كه اين اندازه تأكيد لخت و بدون خالقيت بر روزمرگي
پرتالطم و ملتهب شخصيتها ،فيلمهاي ما را از زندگي واقعي و گفتوگوهاي
واقعي خالي كرده است.

در صحنهاي از «تلقيــن» ،يا همان
 Inceptionســاخته كريستوفر نوالن،
وقتي سايتو (كن واتانابه) ميپرسد چرا عدهاي به آن دخمه
تنگ و تاريك در مومباساي كنيا آمدهاند تا با داروي يوسف
(ديلپ رائو) به خواب بروند ،كاب (لئوناردو ديكاپريو) پاسخ
ميدهد كه پس از مدتي ،اين كار تبديل به تنها راهي ميشود
كه ميتوان خواب ديد .اما پيرمردي آفريقايي كه آنجا حضور
دارد جوابي كليديتر ميدهد« :آنها به اينجا ميآيند تا از
خواب بيدار شــوند .براي آنهارؤيا به واقعيت تبديل شده
است!»
تبديل رؤيا به واقعيت براي انسان ،آرزويي دستنيافتني
مثل پرواز بود كه با سينما تحقق يافت .فيلمسازان زيادي
در همه اين سالها كوشيدهاند ،به تصاوير خيال خود رنگ
واقعيت بزنند ،اما در اين سپهر ،ستارههاي درخشان اندكاند.
كريستوفر نوالن از هر فيلم به فيلم بعدي ،از ايدهاي جالب با
پرداختي جذاب ،به ايدهاي بهتر و البته ساختي گيراتر پيش
رفته است .نبوغ كريســتوفر نوالن بهعنوان يك فيلمساز
حتي اگر ساختههايش را دوست نداشته باشيم ،قابل كتمان
نيست؛ كارگرداني كه يادآور استنلي كوبريك فقيد با همه

شور و شعور سينمايي است.
حتي در ســطحيترين اندازهگيري ســينمايي ،ميتوان
فيلمسازي را يافت كه ســود سرشاري نصيب كمپانيهاي
هاليوودي كرده است .ايدههاي درخشان و خالقيت سينمايي
او صرفا به چشم منتقدان ايرادگيري كه تمايل دارند تفكرات
انتزاعي خــود را در آثار ديگران بجوينــد ،بزرگ نيامده،
بلكه داستانسرايي او حتي از قصههاي آشنا ،تماشاگران
بيحوصله و عادي را هم پشت در سينماها به صف ميكند؛
آنچنان كه آخرين ساخته او ( )Tenetتنها روشناي اميدي
شد كه سينماي كرونازده دنيا را جاني دوباره بخشيد .غيراز
اين ،صدرنشيني تقريبا همه فيلمهاي او در گيشه سينماهاي
جهان ،آن هم در اين رقابت سنگين با پروداكشنهاي عظيم،
نشانگر فيلمسازي است كه رگ خواب مخاطب عام را نيز در
دست دارد.
با اين حساب با فيلمسازي مواجهيم كه زيروبم سينما را از
بر دارد؛ هم خالقيتي كه اهل فن و هنر را به وجد ميآورد و
هم روايتي كه عاديترين مخاطبان سينما را با خود همراه
ميكند .او همزمان در  2زمين بازي ميكند كه صحنهگرداني
هر كدام از اين عرصهها ،يادآور نامهايي بزرگ است؛ از لينچ
و اسكورسيزي گرفته تا لوكاس و اسپيلبرگ .بر همين اساس
نوالن را اكشنساز فيلسوف هم ميتوان تعريف كرد .اما نكته
اينجاست كه يك فيلمساز بايد به چه شهودي از سينما دست

يادگاری()Memento
كريستوفر نوالن با نوع روايت معكوسي كه در اين فيلم به كار گرفت ،جلب توجه كرد اما نكته مهم اين
است كه او نه براي خودنمايي يا حتي نوآوري ،بلكه به خاطر ذات روايتي كه بازگو ميكند از اين ترفند
بهره جست .او براي نمايش همان عدمقطعيت يادشده نياز به بستري داشت تا مخاطب را در انتهاي فيلم
كه پايان قصهاش را همان اول ديده ،شوكه كند .لئونارد شلبي (گاي پيرس) حافظهاش را از دست داده و
ي كرده و عكسنوشتههايي كه
براي انتقام از قاتل همسرش ،صرفا به نوشتههايي كه روي بدنش خالكوب 
خودش آن را زير تصاويري نوشته كه با دوربين پوالرويدش گرفته ،اطمينان ميكند .مخاطب فيلم نيز
همپاي اطالعاتي كه لئونارد بهدست ميآورد ،ذرهذره كاراكترهاي ديگر را ميشناسد و آنها را قضاوت
ميكند؛ داوري مخاطب هم محدود به همان تك جملههاي عكسنوشت يا خالكوبيهاي بدن بازيگر اصلي است؛ نوشتههايي كه در پايان فيلم
قطعيت و صحت آنها زير سؤال ميرود .جالب اينجاست كه گزارههاي خالكوبي شده روي بدنش كه تمام قضاوت او را براي آدمكشي يا اعتماد
به افراد شكل ميدهد شباهت زيادي به تيتر روزنامهها دارد؛ بهخصوص ستوني كه روي رانش تتو كرده است .درحقيقت نوالن از اين استعاره
به جامعهاي با حافظه ضعيف اشاره ميكند كه همه ادراك و قضاوتش را از تيتر و نوشته و تصاوير رسانههايي به دست ميآورد كه معلوم نيست
تا چه اندازه با واقعيت انطباق دارند .اين نوع كنايههاي پرنيش نوالن به رسانههاي سرگرمساز در چند اثر ديگر وي نيز قابل ردگيري است اما
طرفه آنكه او در نخستين فيلم بلندش در ابتداي هزاره سوم ،پيكانش را به سمت رسانههايي گرفته كه عاري ازهرگونه تصوير متحرك هستند.

ميانستارهای()Interstellar
شالوده تئوري نسبيت بر اصل عدمقطعيت هايزنبرگ بنا شده كه جذابترين بخش آن بُعدبخشي به
زمان است .نوالن تئوري اينشتین را در قالب فيلم «ميان ستارهاي» ،سينمايي كرد .دانشگراترين
فيلم نوالن گرچه پر از ايرادهايي است كه دانشمندان دربارهاش مطرح كردهاند اما يكي از انسانيترين
فيلمهاي فضايي تاريخ سينماست .چون روابط انســاني نيز در اين فيلم در بعد زمان معنايي ديگر
مييابند .جذابترين بخش اين اثر آن است كه او ســعي دارد با فيزيك ،پديدههاي متافيزيكي را
توجيه و تفسير كند.

دانكرك()Dunkirk
در تنها فيلم جنگي نوالن ،يك هفته در موجشكن بندر دانكرك ،با يك روز در درياي مانش و يك ساعت در
آسمان اين دريا و بندر به هم متصل ميشوند تا بار ديگر عنصر زمان كاربرد خاص خود را در سينماي او معنا
دهد .شخصيتهاي فيلم هم نه خاستگاه معلومي دارند و نه سرنوشتي محتوم .در ميانه جنگي كه تصويري
از دشمن جز چند سايه در اين فيلم ديده نميشود ،شخصيتها خود را بهدست تقدير ميسپارند و اين همان
تقديرگرايي است كه در بسياري از ساختههاي نوالن به چشم ميآيد .با اينكه فيلم به حماسيترين شكل
ممكن به پايان ميرسد اما از هيچكدام از كاراكترها اسطوره خلق نميشود بلكه بيننده در طول تماشاي فيلم
با همه كنشها و واكنشهاي سرشت انساني مواجه ميشود و همه غرايزي را ميبيند كه آدميزاد براي نجات
جان خود در ميدان خطر به آنها چنگ ميزند« .دانكرك» نه درباره يك اتفاق در جنگ جهاني دوم كه درباره رفتار انساني در غوغاي نبرد است.

تلقين()Inception
فيلم از همان ابتدا فضاي رازآلود خود را بر ســر مخاطب خراب ميكند .تماشــاگري كه درباره فيلم
اطالعاتي نداشته باشد ،خيلي زود ازرؤيا بودن ماجراي ابتداي فيلم شوكه ميشود .مفاهيم نسبي زمان
و عدمقطعيتي كه نميتوان آن را يك خواب يا حقيقتي واضح دانست ،در اين فيلم توأمان به كار گرفته
ميشوند .با اين حال «تلقين» درامي صرفا دربارهرؤيا نيست .تلقين ،فيلمي درباره خود سينماست .در
صحنهاي كه كاب (لئوناردو ديكاپريو) در حال توضيح خوابهاي اشتراكي به آردياني (آلن پاژ) است
دايرهاي ميكشد و ميگويد ما به طور همزمان در حال خلق و مشاهده دنيایمان هستيم .چگونه در عالم
واقع و خارج از رؤياپردازي ميتوان به چنين فضايي جز در سينما دست يافت؟
ن فردي گنجاند تا جايي كه او ناخودآگاه كاري انجام دهد كه دلخواه
تلقين درباره آن است كه چگونه ميتوان يك ايده و يك تفكر را در ذه 
كساني است كه ايده را خلق كردهاند .از سوي ديگر آنها كه قصد دارند چنين ايدهاي را در ذهن فرد مورد نظر بگنجانند بايد چه قابليتهايي
داشته باشند و همچنين فضايي كه در اشتراكگذاري خوابها شكل ميگيرد يادآور چه صحنهها و پرسپكتيوي است.
حال بياييد اين فيلم را از زاويه ديگري ببينيم؛ رؤياهايي كه افراد در اين فيلم در اشتراك با خواب يكديگر ميبينند ،كامال سينمايي است .از
يك منظر اين نكته بديهي مينمايد چون ما در حال تماشاي فيلمي سينمايي هستيم اما فارغ از فضاي رؤياگونه آن ،منطقي بر اين خوابها
از سوي كارگردان مطرح ميشود كه مورد پذيرش مخاطب قرار ميگيرد اما مابازاي خارجي ندارد .درحقيقت كاب و دوستانش به جاي آنكه
بخواهند براي افرادرؤيا بسازند و در خوابهايشان ناخودآگاه فرد را بخوانند ،در حال توليد تصاوير متحرك و سينما هستند؛ آنها رؤياسازي
نميكنند ،فيلمسازي ميكنند .از ابتداي تلقين ،يك تهيهكننده (سايتو) ،گروهي كوچك شامل كارگردان(كاب) ،مدير توليد (آرتور ،با بازي
جوزف گوردون لويت) و يك طراح را واميدارد تا برايش فيلمي بسازند تا او را مجاب كنند كه در كارشان توانايي دارند.
آنها قرار است با يك فيلم بزرگ ،ايدهاي بزرگ در ذهن يك وارث امپراتوري نفتي خلق كنند كه با دست خود ،ميراثش را نابود كند و در اين
راه به طراح صحنه ،بازيگر و ...نياز دارند .رؤياهايي كه ما در ادامه براي خواب در خوابهاي ايجاد شده اين گروه ميبينيم آيا يادآور بسياري از
فيلمهاي شهير تاريخ سينما نيست؟ صحنهاي كه در ابتداي اين نوشتار آمد را به ياد آوريد .آيا آن زيرزمين دخمه مانند يادآور سالن سينمايي
در يك گوش ه اين عالم نيست كه عدهاي هر روز به آنجا ميروند تا رؤياهايشان را به اشتراك بگذارند؟ و آيا وجود محافظاني در ناخودآگاه رابرت
فيشر (سيليان مورفي) براي مقابله با تيم كاب ،يادآور منتقداني نيست كه ذهنشان را براي مواجهه با پيام فيلمها آموزش دادهاند؟
با تمام اين احوال همه كنشها و واكنشهاي تلقين از سرشتي انساني سرچشمه ميگيرد .پيرمرد فرتوتي كه ابتدا و انتهاي تلقين او را ميبينيم،
كسي جز سايتو نيست كه در منطق خواب در خوابها ،به ناكجاآبادي تبعيد شده و درست شبيه فضانورد كوبريك در « :2001اديسه فضايي»
ج را تحمل ميكند براي نجات او
ي و رن 
به انتظار فنا نشسته است و در اين ميان كاب كه خود اديسهوار براي رسيدن به فرزندانش انواع سخت 
به دريايي بيپايان ميزند و سايتو را نجات ميدهد .تلقين پر از نكات روانشناسي است كه همگي برگرفته از خصوصيات و سرشت انساني
هستند .از رابطه پدر و پسري رابرت با پدرش گرفته تا توتمهايي كه هر كدام از پرسوناژها براساس شخصيت خود درست كردهاند ميتوان نكات
روانشناسي رديف كرد و براي آن ميتوان توتم دوقطبي فرفرهاي كاب ،طاس بيخالقيت آرتور و نماد فرويدي آردياني كه مهره فيل شطرنج
است را در ذهن آورد .تلقين ،انسانيترين اثر سينمايي است كه با استفاده از استعاره خود سينما از ويژگيهاي مديومي سخن ميگويد كه
ميتواند راه و رسم و فرهنگ و منش و رفتار جماعتي را تغيير دهد .مگر غير آن است كه رسانه و خود سينما چنين ميكند؟
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ك ذهن بينقص

ي كريستوفر نوالن

يافته باشد كه بتواند به شعار قديمي «منتقد بپسندد و عوام
ش آيد» جامه عمل بپوشاند؟
را خو 
كريســتوفر نوالن در فيلمهايش مدام مخاطب را به سرشت
انساني ارجاع ميدهد .آنچه باعث ميشود فيلمهاي نوالن در
عين تفكربرانگيز بودن ،تماشايي و جذاب نيز باشد ،گنجاندن
قصهاي كم نقص در قالب كالبدي انساني است ،بهگونهاي كه
قهرمانان و ضدقهرمانانش ولو در داســتانهايي خيالي كامال
رفتاري مبتني بر خلقت بشري دارند و اگرچه پر رمز و رازند اما
در هر بزنگاهي بخشي از طبيعت قابل پيشبيني خود را بروز
ميدهند؛ چه اين طبيعت خير باشد و چه شر .سينماي او به دليل
دلنشيني چنين ارجاعي مقبول ميشود .در سينماي نوالن،
ِ
فراتر از خير و شر مرســوم در كليشههاي سينمايي ،موضوع
اصلي داوري در درست و غلط بودن پديدههاست و چنين نگاه
قضاوتبرانگيزي حتما به ادراكي فراتر از معمول نياز دارد.
مؤلفههاي مشترك سينماي نوالن
اگرچه كريستوفر نوالن در سبكها و ژانرهاي مختلفي فيلم
ساخته اما برخي مولفهها در سينماي وي ،به كرات و البته
بهدرستي تكرار شــدهاند 2 .نمونه از آنها را ميتوان چنين
پنداشت؛
زمان؛ نوالن تمايل زيادي به شكست خط زمان در روايت
دارد؛ از نخستين فيلم او ،اين ويژگي قابل لمس است .اين

ترفند از يكســو به جذابيت روايت و پيگيري آن كمك
ميكند و از ســوي ديگر با تغييرعادت مخاطب ،قضاوت
زودهنگامش را به چالش ميكشد .درحقيقت عنصر زمان در
فيلمهاي نوالن عاملي است كه مخاطب را در پيشبرد قصه،
به نادرستي پيشداوريهاي مرسومش ميرساند .هم او را
غافلگير ميكند و هم به انديشه واميدارد.
عدمقطعيت؛ خير و شر ،كليشههايي مرسوم در سينما
بهخصوص در هاليوود دارد امــا در فيلمهاي نوالن معموال
براساس ارجاع به سرشتهاي انســاني ،اين نيكي و بدي
كليشهها را ميشكنند و نگاهي عميقتر طلب ميكنند .در
بسياري از آنها نيكي و بدي ،نه در تقابل كه در تكميل يكديگر
پيش ميروند؛ درست مثل روز و شب .ازسوي ديگر فضاي
ترسيم شده در بسياري از آثار نوالن ،در مرزي بين واقعيت و
مجاز ميگذرد و گاهي درك اينكه كدام واقعي و كدام خيالي
است ،دشوار مينمايد .به طوركلي ســينماي نوالن نه در
انگارههاي معنايي و نه در بعد عينيت ،هيچ قطعيتي ندارد.
هردو مولفه يادشده در فيزيك نوين ،جايگاهي درخور دارند
و نوالن با استفاده از اين معاني علمي در بعدي متافيزيكي،
آنها را در فيلمهايش جلوه عيني ميبخشد؛ چنين است كه
نوالن از ديگر همصنفانــش ،راهي متفاوت در پيش گرفته
است .در ادامه براي مصداقي شدن اين نوشتار ،اجماال آثار
اين فيلمساز را با هم مرور ميكنيم.

درنگ

این شماره

سينمای

عدمقطعيت بار ديگر در اين فيلم كه سرزمين آالسكا و آن شهر كوچكش شخصيتي حياتي در آن
دارند ،تكرار ميشــود .كارآگاه ويل درومر (آل پاچينو) و نويسنده والتر فينچ (رابين ويليامز) هر دو
آدمهاي متشخصي هستند كه براي حفظ حرمت و تشخص خود ،دست به آدمكشي ميزنند ،شايد
مخاطب فيلم ،والتر را مقصر فرض كند ،اما فضاي مهآلودي كه ويل در آن به همكارش كارآگاه هپ
اكهارت (مارتين دونوان) شليك ميكند ،ترديدهايي ميسازد كه قطعيت تعمدي بودن اين شليك را
زيرسؤال ميبرد .ارجاع انساني نوالن به اين پيام روشن فيلم كه هدف وسيله را توجيه نميكند ،تنها
قطعيتي است كه مخاطب با ديدن بيخوابي به آن ميرسد .جايي كه ويل پيش از خوابيدن هميشگي،
به همكار جوانش كارآگاه الي بور (هيالري سوانك) توصيه ميكند كه راهش را گم نكرده و حقيقت را فداي مصلحت نكند.

حيثيت()ThePrestige
اين فيلم درباره قدرت نمايش و جادوي آن است .نوالن در حيثيت ،داستاني جذاب و غافلگيركننده
روايت ميكند كه نمايش ،ابزاري قدرتمند معرفي ميشود .اين قدرت به اندازهاي هست كه رقابت بر
سر آن ،آلفرد بوردن (كريستين بيل) و رابرت انجير (هيو جكمن) 2 ،شعبدهباز فيلم را به نابودي سوق
دهد .شعبده و نمايش اين قابليت را دارد كه بيننده آن را باور كند ،چون به چشم خود اتفاقي را مشاهده
ميكند كه در حالت عادي غيرممكن جلوه ميكند اما آنچه مخاطب نمايش نميبيند ،فريبي است
كه صحنه را واقعي جلوه ميدهد .نوالن چه در اين فيلم و چه در سهگانه بتمن صراحتا نشان ميدهد
فريب و نمايش دادن ،عناصر قدرتمندي هستند كه بايد از آنها استفاده كرد تا در نظر ديگران قدرتمند
بود .درواقع نوالن از ابزار سينما براي بيان اين واقعيت استفاده ميكند كه چگونه ميتوان با استفاده از عنصر نمايش و فريب ،قدرت يافت و
به گونهاي ايجاد چنين تصوري كرد كه طرف مقابل را به زانو درآورده است؛ درست شبيه همان روشي كه سالهاست خود سينما دركنار
رسانههاي ديگر از آن براي در دست گرفتن و شكل دادن به افكار عمومي استفاده ميكند.

سهگانهبتمن
بتمن ،يك ابرقهرمان دنياي كميك تاكنون بارها و بارها در سينما به تصوير درآمده اما بتمن نوالن ،بهجاي
يك ابرقهرمان ،انساني با تمام ويژگيهاي انساني است .برخالف ديگر ابرقهرمانان كه شخصيتي نفوذناپذير
و فراواقعي دارند ،بتمن نوالن سرشار از ناتوانيهايي است كه ميكوشد آن را با پول و تكنولوژي جبران
كند كه در اين راه نيز آلفرد (مايكل كين) و لوشز فاكس (مورگان فريمن) ب ه عنوان حاميان مورد اطمينان
وي بتمن را ياري ميدهند .حتي توانايي بدني بتمن نيز حاصل ورزش است و هيچ ويژگي رويينتني در او
ديده نميشود .بلكه برعكس بارها و بارها او را با بدني زخمي در صحنههاي گوناگون اين سهگانه مشاهده
ميكنيم .در قسمت سوم ،وقتي بتمن پول خود را از دست ميدهد ،نيمي از تواناييهايش هم از بين ميرود
و تا زماني كه به تكنولوژي دسترسي ندارد ،چندان از پس دشمنانش برنميآيد .اين همان تأكيدي است كه بارها در طول اين سهگانه از زبان
خود بتمن ميشنويم كه هركسي ميتواند بتمن باشد و در آخرين صحنههاي قسمت سوم وقتي رئيس پليس گوردون (گري اولدمن) از او
ميخواهد كه خود را معرفي كند ،ميگويد بتمن ميتواند مردي باشد كه كت پدري را روي دوش پسر مياندازد تا به او نشان دهد كه دنيا
به آخر نرسيده و اشاره او به خود گوردون است كه وقتي پدر و مادر بروس وين در قسمت اول كشته ميشوند ،در كالنتري چنين ميكند.
در سهگانه بتمن ،بدمنها مكمل شخصيت بتمن ميشوند و بتمن بدون آنها نميتواند به رشد و تعالي برسد .در نخستين قسمت «آغاز بتمن»
راسالغول (كن واتانابه) و دوكارد (ليامنيسون) بهعنوان سران خالفكاران ،بروس وين (كريستين بيل) را آموزش ميدهند تا او دريابد صرفا با
غلبه بر ترسهايش ميتواند ديگران را نجات دهد .در دومين بتمن با عنوان «شواليه تاريكي» ،جوكر (هيث لجر) فراتر از همه خالفكاران ،شهر
را در معرض خطر قرار ميدهد و در اين قسمت بتمن ميآموزد كه چگونه بر ترديد خود غلبه كند و دستش را آلوده کند تا ديگران بتوانند پاك
و منزه زندگي كنند .در اين قسمت وقتي بتمن از جوكر ميپرسد كه چرا ميخواهد او را بكشد؟ جوكر با خندهاي هيستريك ميگويد چرا بايد
او را بكشد ،بتمن ،جوكر را تكميل ميكند .در سومين قسمت به نام «شواليه تاريكي برميخيزد» ،بين (تام هاردي) ،شخصيت مكمل بتمن
ميشود چون اين بار بتمن كه به زندگي چندان عالقهاي نشان نميدهد ،ميكوشد با غلبه بر نااميدي ،به ياري گاتهام بشتابد ،بنابراين ترس،
ترديد و نااميدي ،نقاط تاريك شواليه تاريكياند كه در طول اين سهگانه ،بتمن ميكوشد بر آنها غلبه كند تا بتواند مردم را نجات دهد .بتمن،
پلهپله خود را رشد ميدهد و در آخر به تكامل ميرسد .هر كدام از اين بدمنها نيز خاستگاه جذابي دارند .در نخستين بتمن راسالغول تفكرات
سوسياليستي دارد و در پايان اين قسمت ،اعتراف ميكند كه پيش از اين سعي داشته گاتهام را با سالح اقتصاد از پاي درآورد .در دومين قسمت،
جوكر با ظاهري متفاوت و تفكري كه حتي براي جنايتكاران شهر غيرقابلقبول است ،ظهور ميكند .در شواليه تاريكي ،گاتهام در وضعيت ثبات
به سر ميبرد ،چندان اختالف طبقاتي مشهود نيست و حتي نماهاي بيروني نيز مملو از خيابانهاي شيك و پر زرق و برق است (درست برخالف
قسمت اول كه محلههاي فقيرنشين آن بسيار گسترده بود) اما جوكر كه ـ در عمل و نه در ظاهر ـ گويي شباهت زيادي به متعصبان داعش و
القاعده دارد ،تنها ميخواهد ثابت كند كه قوانين و هر نقشهاي را بايد زير پاگذاشت تا هرج و مرج ايجاد شود .در اين قسمت ،آلفرد خاطرهاي
از برمه تعريف ميكند كه چگونه دزدان ،جواهراتي را ميربايند اما آنها را دور ميريزند و وقتي بروس از خدمتكارش ميپرسد كه چرا چنين
كاري كرده بودند ،آلفرد پاسخ ميدهد« :برخي آدمها دنبال موضوعي منطقي مثل پول نيستند و فقط ميخواهند نابودي دنيا را ببينند».
در سومين قسمت با منطقي ديالكتيك ،تفكرات سوسياليستي با آنارشي جنايتكاراني كه جوكر را سرلوحه خود قرار دادهاند ،آميخته ميشود
تا ضمن نابودي شهر ،ثروتمندان و حتي طبقه متوسط ،بدون محاكمه و هيأت منصفه به شكل فجيعي كشتهشوند.
بتمنهاي نوالن را ميتوان بارها و بارها به تماشا نشست و از آن لذت برد آن هم به يك دليل مشخص؛ ارجاعي كه نوالن در اين سهگانه نه به
ادراكهاي حسي كه به سرشت انساني رهنمون ميسازد ،موجب برتري و تمايزش با آثار هاليوودي ميشود.

تنت()Tenet
نوالنيترين فيلم نوالن را بايــد چندبار ديد تا منطق آن را دريافت .هرچند كريســتوفر نوالن
مانند برادرش سريالساز نيست اما در فيلم آخر انگار همه ساختههاي اين 20سال را پشت هم
گذاشته تا اثري عجيب بسازد .مهمترين نقش در اين ميان برعهده زمان است؛ جايي كه حال و
گذشته و آينده در فضايي كامال نوالني تركيب ميشوند .در اين شرايط نيز شخصيتها با آنكه
از آينده در حال حضور دارند ،اما با قطعيتي محتوم مواجه نيســتند .درباره آخرين كار نوالن
گفتنيها بسيار است.
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كريستوفر نوالن

پرسه در دنياي شخصي آقاي نوالن
به استقبال «تنت» تازهترين جادوي استاد

خسرو نقيبی
سينماها در اين روزگار عجيب ،با تنت دوباره
احيا شده؛ تو بگو با جادوي يك جادوگر .در روزگاري
كه هيچكس فكر نميكرد ممكن اســت مردم ميان اين غائله پاندمي
دوباره براي تماشاي يك فيلم زيريك ســقف جمع شوند ،اين كريس
نوالن بود كه بر نمايش فيلم تازهاش فقط در سالنهاي سينما اصرار كرد
و حاال ميتواند در خوانش تاريخ ،منجي امتداد نمايش فيلم در سالنهاي
سينما -و نه نمايشگرهاي كوچك خانگي -باشد .ميگويند او را مهمترين
سينماگر-صنعتگر نسل تازه مينامند .آيا واقعا چنين است؟
نميدانم اين روزها هنوز مؤلفبودن براي ديگران حســن محســوب
ميشود يا نه؛ اما فيلمســازان محبوب اين ســالهاي من ،آنها كه هر
كدامشان بهنوعي ذوقزدهام كردهاند يا تماشاي كار تازهشان حيرتم را
به همراه داشته ،همه مؤلف بودهاند و برخي حتی وراي يك مؤلف ،خالق
بودهاند و جهان شخصي خودشان را ساخته و پرداختهاند .مثال واضحم
براي اين خالقبودن در هزاره جديد جيمز كامرون با «آواتار» است كه
نشان داد براي بزرگي در سينماي امروز ،بايد بيش از حتی يك مؤلف بود.
كريستوفر نوالن يك دهه پس از آغاز كارش ،در « | Inceptionسرآغاز»
(كه همچنان بر اين ترجمه به جاي تلقين و نطفهگذاري و ...اصرار دارم)
همين راه را رفت و او هم دنياي شخصي خودش را خلق كرد .با  6فيلم

پيشين ،البته ،او جاي خودش را آنقدر كه بايد محكم كرده بود و مرور
مؤلفههاي مشترك در فيلمهایش ،نشان ميداد كه او جهانبيني مختص
بهخود را دارد.
جز اين 2،فيلم چهارستاره متأخرش («حيثيت» و «شواليه تاريكي»)
تسلط بيش از حد فيلمساز را به ابزارهاي سينما هم نشان ميداد اما
سرآغاز ،سومين فيلم چهار ستاره پياپي نوالن ،آواتار او بود؛ دنياي
دستساز نوالن كه آدمها در آن به خواست او زندگي ميكنند ،نفس
ميكشــند و ميميرند .او خالقي بيهمتا در نسل خودش است و با
سرآغاز فاصله خودش را با همنسلهایش فرسنگي كرد تا بتوان به
صراحت او را مهمترين فيلمســاز هزاره جديد دانست؛ مسيري كه
هرچه جلوتر رفت جاهطلبانهتر هم شد و به ژانرهاي مختلف تسري
پيدا كرد.
مجله امپاير در شماره ويژهاي كه براي سرآغاز منتشر كرد ،كريستوفر
نوالن را «كوبريك تازه ســينما» ناميد .بهنظــرم ،هنوز و همچنان،
درستترين و دقيقترين تعريف براي نوالن همين است .او ميتواند
استنلي كوبريك سده جديد باشد؛ هرچند بهعنوان يك هوادار افراطي
استنلي كوبريك ،خودم هم از اين مقايسه ميترسم .با اين حال ،وقتي
ميشــود ترس را كنار گذاشــت كه يك دور كارنامه نوالن را از آغاز
تا امروز با هم مــرور كنيم .در اين بيش از دو دهــهاي كه از ورودش
ميگذرد۱۰ ،فيلم ديدهشده ساخته كه حداقل نيمي از آنها فيلمهايي
كامل و بينقص بودهاند .از همان فيلم اول كه شبيه كارهاي آماتوري

است و ساختش را در طول تعطيالت آخر هفته يك سال انجام داد،
ميتوان امضاي مشخصش را در شخصيتها و آدمهاي مختلف ديد و
در همه اين  ۲۲سال وقتي تغيير ژانر هم داده ،فقط پوسته عوض شده
و در اليه پشتي ،همهچيز از دنياي نوالن ميآيد؛ طوري كه ميشود او
را پشت هر آدم ،هر لحظه و هر نمايي تشخيص داد .همان چيزي كه
سبب ميشد كوبريك را ستايش كنيم ،حاال ،در نوالن قابل تشخيص
اســت؛ اينكه كارهاي متأخرش همچون كارهاي واپسين كوبريك،
حتی يك پالن اضافه و قابل حذف هم ندارند و به هر ژانري كه سرك
كشيده (كه طبعآزماييهایش بيشباهت به انتخابهاي كوبريك هم
نيست) بهترين آن ژانر را ساخته است.
شايد اين شوخي غريب روزگار با ما باشد كه سال مرگ كوبريك ،سال
ساخت نخستين فيلم نوالن است؛ روزگار ،اولي را از سينما گرفت ...دومي
را به سينما هديه داد.

تريلرهاي فخرفروشانه

فيلمهاي نوالن بخشي از اهميتو اعتبارشان را از تركيب خودآگاهي روشنفكرانه با قواعد سينماي تجاري كسبميكنند
سعيد مروتی

بیخوابی()Insomnia
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در يك دورهمي دوســتانه حرف از نوالن شد،
ميان انبوه ستايشهايي كه حضار نثارش ميكردند،
كوتاه و مختصر گفتم اهميتش را درك ميكنم ولي خيلي دوســتش
ندارم و خودنمايياش برايم گاهي آزاردهنده است .همينطور كه بهنظرم
تالشاش براي روايت قصههاي پيچيده ،گاهي رسما به آشفتگي منجر
ميشود ،البته حضور استاد آنقدر مرعوبكننده هست كه دوستدارانش
آشفتگي را بهحساب پيچيدگي بگذارند.
گفتن ندارد كه بعد از اين اظهارنظر ،ميان دوآتشــههاي نوالنباز ،چه
غيرتها كه به جوش آمد و چه نقلقولهايي از بزرگان در ستايش نوالن
بازخواني شد .واكنشهايي طبيعي از سوي دوستداران فيلمسازي كه
دوست داشتنش مد روز است .دارم بدجنســي ميكنم؟ شايد! تعبير
مؤدبانهاش شايد اين باشد كه نوالن فيلمساز روزگار ماست؛ روزگاري
كه تريلرها و توليدات عظيمش بيشتر از اينكه شبيه فيلمها باشند شبيه
بازيهاي كامپيوترياند .روزگاري كه همهچيز در آن به هم ريخته است
و تلفيق گونههاي مختلف و تركيب عناصر به ظاهر بيربط ،اگر با مهارتي
فنساالرانه همراه شــوند ،به موفقيت ميرسند و نوالن قطعا فنساالر
برجستهاي است.
كريستوفر نوالن اهميتش را از تالش بيوقفهاش در پيگيري ايدههاي
شخصي در دل ســينماي جريان اصلي كسب ميكند .او جستوجوگر

توامان تشخص روشنفكرانه و موفقيت تجاري اســت .تركيبي است از
كوبريك و اسپيلبرگ كه ميتواند سرمايههاي كالن را جذب قصههاي
شخصي و پيچيدهاش كند .البته كه هميشه موفق نيست .گاهي ابايي ندارد
كه عناصر سينماي عامهپسند را با اليهاي از مفاهيم روشنفكرانه همراه كند
و در مواردي از مسير پيچيدگي به كجراهه آشفتگي ميرسد .نوالن اسم
رمزي است كه هر تماشاگري با سطحي متوسط از هوش ميتواند از آن
بهره بگيرد و وارد عالمي ديگر شود؛ عالم نكتهها ،ظرايف و مفاهيم مبتني
بر خيالپردازياي كه بهنظر ميرسد در پس پشتش حرفهاي مهمي
زدهميشود .گاهي واقعا اينگونه اســت و گاهي هم نه ،ولي اغلب اينطور
بهنظر ميرسد كه تماشاي اثري از نوالن فقط تماشاي يك فيلم نيست
و تماشاگر از عالم سرگرمي وارد دنياي انديشهورزي شده است .اگر ورود
به فلسفه ،روانشناسي ،سياست و جامعهشناســي در فيلمي از نوالن،
سينما را به كالس درس تبديل نميكند ،بهدليل منطبق كردن ايدهها
با كهنالگوهاي موفق سينماي تجاري است .نتيجه اينكه خيليها موقع
تماشاي فيلم نوالن احساس ميكنند در حال انجام كاري مهم هستند،
نكتهاي را ميآموزند و با جمله قصاري مواجه ميشوند كه ميتوانند از آن
در صفحه شخصيشان بهره بگيرند و فخرفروشي كنند .نوالن نام معتبري
است كه جز چنين بازخوردهايي كه محصول مستقيم موفقيت تودهاي
است ،فيلمساز محافل آكادميك هم هســت .انبوه نقدها و يادداشتها
پشتوانهاي تئوريك براي سينماي نوالن فراهمكرده كه نمونهاش با اين
سطح از استقبال عمومي ،درباره كمتر فيلمساز روشنفكر سينماي معاصر
رخ داده است.

منطقرؤيادررؤياي سرآغاز(تلقين) در جاهايي آنقدر تودرتو ميشود
كه حساب از دست نوالن هم درميرود.
نســخه نروژي «بيخوابي» بــه مراتب تماشــاييتر ،خوشريتمتر و
سينماييتر از بيخوابي نوالن است كه با حضور آلپاچينو شايد جذابتر
بهنظر برسد ولي قطعا فيلم بهتري نيست .نكته اينجاست که شولدبرگ،
كارگردان نسخه نروژي بيخوابي ،قصهگوي فروتني است كه همهچيز
را در خدمت روايت بــهكار ميگيرد ،در حالي که بــراي نوالن روايت
داستان فقط يكي از اهداف فيلمسازي است و گرايش به مفاهيم عميقه
گاهي ميتواند قصهگويي و روايت را هم به حاشيه ببرد .در مورد «ميان
ستارهاي» كه اساسا اهميت مضمون و ايدههاي روشنفكرانه و نكتههاي
انديشهورزانه ،روايت را در جاهايي به لكنت مياندازد.
از اين مثالها باز هم ميشود زد .نوالن ستايشگران پرشوري دارد و منتقد
بزرگي چون ديويد بوردول ،نوالن را كوبريك عصر ما مينامد .بوردول
بخشي از حملههاي صورتگرفته نسبت به فيلمهاي نوالن را واكنشي به
شهرت و اعتباري ميداند كه او بهدست آورده؛ نكته دقيقي كه نميشود
انكارش كرد .اين هم از عوارض شهرت است؛ اعتباري عمومي كه ميتواند
موردخدشه قرارگيرد .موقعيتي «حرص درآر» براي آنها كه اين حجم
از ستايش را دركنميكنند .ستايشگران همچنان آمادهاند تا از هر فيلم
نوالن شگفتزده شوند .منتقدان فيلمساز هم البته داليل خودشان را
دارند .وقتي« همشهري كين» هم با مخالفتهاي جدي روبهرو است
نوالن كه ديگر جاي خودش را دارد .تحمل كمي مخالفخواني آنقدرها
هم سخت نيست.

معركهاي از ابهام و هيجان

«تنت» نوالنيترين فيلم اين سالهاي سازندهاش است
ناهيد پيشور
«براي فهميدن تــاش نكنيد!» اين تلنگري
است كه شخصيتها ،قصه گنگ ،فضاي پيچيده
و هزارتوي بيمعناي تنــت ،گاه و بيگاه مخاطب حيران فيلم را بهخود
ميآورد .اين فانتزي اغراقآميز كه از همه ژانرهاي سينمايي عبور كرده،
عالوه بر تماشاگر ،قهرمانان فيلم را هم با سليقه فيلمساز بازي ميدهد.
بهنظر ميرســد كه نوالن بيش از آنكه در فكر ساخت يك تريلر قابل
رمزگشايي باشــد ،تالش مضاعفي دارد براي ساخت يك بالك باستر
تخيلي -جاسوسي با مهندسي معكوس در درك روايت .تقريبا از هيچيك
از لحظههاي فيلم سردرنميآوريم اما ناخواسته و با تمهيد فيلمساز با
«هيچ» قاطع و غالب بر فيلم ،سرگرم ميشويم؛ مرگ در گمگشتگي و
زندگي با انفجارهاي پياپي ...همين ويژگي تنت را به يكي از خاصترين
و نوالنيترين ساختههاي كريستوفر نوالن تبديل ميكند .يك بازي
شطرنج مبتكرانه ديگر از خالق سهگانه «شواليه تاريكي»! ايده پيچيده
و انديشــه چالشبرانگيز او در ربودن افكار از ضمير ناخودآگاه افراد در
«تلقين»( )2010كه منطق كابوس را خيالبافي كودكانه ميانگاشت،
اكنون در تنت به يك ســوپركات 150دقيقــهاي از كويرك-كوراك
(برنامه اخبار علمي راديو سيبيسي كانادا) نوالني بدلشده .فيلم حول
تفكر زمانمحور و نامشخص ذهن فيلمســاز ميگذرد و ما بالتكليف
كه آيا بناســت دغدغه ثروت انبوه پروتگانيست (قهرمان بينام فيلم)
مسئله ما باشد يا قصه جدايي يك مادر و فرزند را سوار بر ماشين زمان
دنبال كنيم؟!
محور اصلي داستان 2جاسوس حرفهاي هستندكه قصد دارند از وقوع
جنگ جهاني سوم جلوگيري كنند .در فيلم جز ابهام ،خشونت و جديتي
جريان دارد كه در هياهوي آن ،هيچ مردي كه حتي لبخندي بيرمق بر
لب داشته باشد ،حضور ندارد و حتي قهرمان ما كمترين انرژي و احساس
را صرف نميكند تا به ما بفهماند حتي زنده است يا مرده .هيچ نشاني از
جنازه همسران در «تعقيب»« ،مومنتو»« ،پرستيژ»« ،شواليه تاريكي
برميخيزد»« ،تلقين» و «ميان ستارهاي»در كار نيست ،اينجا پاي يك
زن موردتعرض قرارگرفته در ميان است.حتي كاراكتر اليزابت دبيكي هم
كلكسيوني است از كليشههاي «ميخواهم بچههايم بازگردند!»
اگر با اين توصيفات ارتباط برقرارنميكنيد ،قطعا تنت فيلم موردعالقهتان
نخواهد بود اما اگر ســينماي نوالن را باور داريد و بــا فضاي فكري او،
بازيهاي ماهرانه ذهني و «دلهره براي هيــچ»ش ارتباط ميگيريد،
اين فيلم ميتواند يكي از پيشــنهادهای جذاب سينما در اين روزهاي
بيانگيزه كرونايي باشد.
ي كه فيلم بر مفهوم «وارونگي و چيزي شبيه به سفر در زمان»
در حال 
تمركز دارد ،ايدهاي ســاده را پرداخته و در قالب صحنههاي ديدني كه
سكان مديريت زمان را در دســت دارند ،به شكلي شكيل و جذاب ارائه
ميكند .به قرار تنت آنتروپي (بينظمي) همهچيز و حتي همه آدمها
ميتوانند معكوس شوند و قواعد واقعيتهاي زندگي ما را تغيير دهند؛
مثال گلوله به خان اسلحه برگردد ،يا در تعقيب و گريز اتومبيلها ،وقتي

همه با سرعت و دنده معكوس به عقب ميرانند ،يكي خالف جهت ،به جلو
بتازد .البته همه وارونگيها به قهرمان فيلم ،مأمور بينام و نشان سازمان
سيا (جان ديويد واشنگتن) بستگي دارد كه سعي دارد به اميد جلوگيري
از بروز يك فاجعه ،كشف كند چهكســي اطالعات سري و سالحهاي
معكوس از آينده را بازپس ميگيرد .تأكيد ميكنم كه تقريبا از بيشتر
اوقات فيلم ســردرنميآوريد ،حتي اگر  2يا  3بار برخي از سكانسها را
ببينيد ،بازهم جاهايي مغزتان در تحليــل واميماند؛ در يك بازي به ما
گفته ميشود هركس با افتادن در يك سانترفيوژ بزرگ مرموز در اين
وارونگي درگير و سوار بر ماشين زمان ميشود ،بايد ماسك اكسيژن بزند
چون ريههايش نميتوانند هواي وارونه شده را مديريت كنند .حتي اگر
اين را بپذيريم ،يكي از شخصيتها مدت زمان زيادي را در وارونگي زمان،
آزادانه و بدون ماسك اكسيژن نفس ميكشد!
انگار كه آشــفتگي بايد طبيعيترين اصل پذيرفته شده در سينماي
نوالن باشد.گمگشــتگيها در تنت اما ســفر پرهيجان به دنياي او را
منتفي نميكند .فيلم پر است از اشارات غيرمستقيم به دنيايي كه در
آن زندگي ميكنيم و سفري معركه و به يادماندني از جهنمي از اتفاقات
كه هر 5دقيقه يكبار ويرانيها و تخريبهاي عجيب و تازه را به تصوير
ميكشد كه به ندرت در آنها از جلوههاي ويژه استفاده شده است؛ او واقعا
به خانههاي اپرا هجوم ميبرد ،بزرگراهها را تخريب ميكند و جت 747
را منفجر و هزينه به تصوير كشيدن اين هيجانها ميكند .بايد اعتراف
كنيم تقريبا به اندازه هر دالري كه وارنر براس روي اين اثر سرمايهگذاري
كرده ،از پرده هيجان ميگيريم.
نوالن نبوغ بصري را با احســاس رضايتمندي از پيچيدگي سودوكوي
سينمايياش درهمميآميزد و در ميانه اين بازي ذهني سرگرم كننده،
تقريبا به همه انتظــارات ،جز نيفتادن در ورطه افراط پاســخ ميدهد.

حلقههاي متقارن و در هم تنيده فيلم كه گاهي نامانوس و سطحي بهنظر
ميرسند ،دلچسب و جذابند اما بزرگنمايي و طمطراق سرگيجهآور آن
در خدمت مانور فيلمساز در استفاده از فناوريهاي جديدي كه امكان
وارونگي زمــان را ميدهد ،قرارميگيرد .به هر جهت نوالن قراراســت
خودش باشد .در رقابت هنري با فيلمسازان تأثيرگذاري كه تفكر خود را
بر اصالت نقرهاي ترجيح ميدهند ،او موفق به يافتن راههاي جديدي براي
تحتتأثيرقراردادن مخاطب شدهاست.
به لحاظ توليد تنت محصول فاخر سينماي جريان اصلي است و به نوعي
تلفيقي از تلقين و «وراثت»به شمار ميرود .البته اين ويژگي به تفسير
درباره ديگر نقطهضعفهاي فيلم هم كمك ميكند .سكانسهاي اكشن
خيرهكننده و جذاب فيلم در لوكيشنهاي خارجي از جمله بريتانيا ،هند،
دانمارك و ايتاليا ،جلــوي دوربين 70ميليمتريايمكس موردعالقه
نوالن رفتهاند .يكي از عناصر مؤثر در توفيق فيلم ،موســيقي خشن و
بيمحاباي لودويگ گورانسون ،آهنگساز جوان سوئدي است كه در اين
كار جاهطلبانه قدم جاي پاي هانس زيمر گذاشته است .گاهي ديالوگها
در هياهوي موسيقي متن پر حجم او گم ميشوند و بهنظر ميرسد كه
اين تعمد در تكرار به نوعي ترفند فيلمســاز در دادن سرنخهايي براي
گرهگشايي از گرههاي اصلي داستان اســت .بهنظر ميرسد در ركورد
بيسابقه سينما در دوران شيوع كوويد19-آينده هاليوود روي شانههاي
اين فيلم و آثار انگشت شماري از بزرگان اين صنعت پرطرفدار باشد ،اما
آيا تنت نوالن هم مثل تلقين ،ميان ستارهاي و «دانكرك»كه ناجي گيشه
سينماها و مثبتكننده تراز استوديوهاي زيادي بودند ،ميتواند سينما را
از شر مرگبارترين دشمنش ،ويروس كرونا ،نجات دهد يا خير؟!
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شهرهای مازندران
یک ماده و  100مشکل
افزايش بيضابطه شهرفروشي در مازندران طي سالهاي اخير

عالوه بر تخريب چهره شهرهاي استان ،مشكالتي در ارائه خدمات

زيرساختي به شهروندان برخي مناطق نيز ايجاد كرده است

عكس :زهرا نورانی

ســاختمانهاي ناهمگون با فضاي شــهر ،افق كوتاه خيابانها ،كمبود فضاي پارك خــودرو بهدليل وجود
اشكان جهانآراي
ســاختمانهاي بدون پاركينگ ،افزايش تراكم جمعيت و بلندترشدن سايه سنگين ساختمانها روي مناطق
خبرنگار
شهري ،ازجمله مشكالت شهري در مازندران اســت كه از يك سو سيماي شهرهاي اين استان را بهطور كامل
تغيير داده و از سوي ديگر چالشهایي خدماتي و اجتماعي در سالهاي اخير ايجاد كرده است .تقاضاي باالي ساختوساز و كمبود زمين در استان ،بهويژه در شهرها
سبب شده تا تخلفهايي در حوزه ساختوساز شكل بگيرد؛ تخلفاتي كه از یک سو ريشه در نياز طيفي از جامعه دارد و از سوي ديگر منافع عدهاي سودجو را تأمين
ميكند .شهرفروشي ،پديدهاي منحصر به يك استان نيست و به معضلي سراسري در كشور تبديل شده است ،اما در استانهايي مانند مازندران كه عالوه بر تقاضاي
ساكنان براي مسكن ،تقاضاي مسكن دوم ،بهويژه براي پايتختنشينها نيز در آن بسيار باالست ،اين پديده و معضل بيشتر بهچشم ميخورد؛ حتي آمارهاي رسمي
مركز آمار ايران نيز نشان ميدهد كه طي دودهه اخير تعداد خانههاي خالي كه عمده آنها مسكن دوم هستند در مازندران رشد چشمگيري داشته است.
تقاضاي باالي ساختوساز

به اســتناد اين آمار تعــداد خانههاي خالــي مازندران در
سال 1385كمي بيش از 21هزار واحد بود كه در سال1390
به 70هزار واحد و 5سال بعد ،يعني در سال ،1395اين تعداد
به بيش از 102هزار واحد رســيد .بهعبارتــي ديگر ،تعداد
خانههاي خالي رســمي در مازندران طي 10سال ،بيش از
5برابر افزايش داشته و نگاه مقايسهاي بين اين آمار و رشد
جمعيت استان در همين بازه زمانی نشان ميدهد كه سرعت
ساختوساز تقريبا 4برابر سرعت رشد جمعيت بوده است .از
نگاه كارشناسان ،اين رشد ناشي از شتاب در ساختوساز بر
اثر افزايش تقاضاهاي مختلف است كه بخش زيادي از آنها
نيز خارج از ضابطه بــوده و با پرداخت جريم ه تخلف پس از
ساختوساز قانوني شدهاند.
فروش تراكم در شهرهاي مختلف مازندران بهگونهاي پيش
رفته كه طي ماههاي اخير اعتراض مسئوالن ارشد اين استان
را نيز به همراه داشته اســت .با اينكه دستكم در يكدهه
اخير مقابله با تراكمفروشــي و تكيهكردن شهرداريها بر
منابع درآمدي ماده 100بهطور جدي از سوي مسئوالن اين
استان مورد تأكيد قرار گرفته بود ،اما شهرداريهاي مازندران
از اين روند فاصله نگرفتند ،تا جايي كه امروز به گفته رئيس
سازمان نظام مهندسي ساختمان مازندران ،اين استان در
شهرفروشي وضعيتي بسیار بدی دارد.

رستمعلي پاكدامن

معاون شهرسازي اداره كل راهو شهرسازي مازندران

خريد و فروش قانون

سيفاهلل علينيا در گفتوگو با همشهري با اشاره به اينكه
نگاه درآمدي شــهرداريهاي مازندران به كميســيون
ماده 100آفتي براي شهرســازي در اين اســتان شده
است ،ميگويد :نميگوييم همه رأيهاي كميسيونهاي
ماده 100داراي اشــكال اســت ،اما متأســفانه شاهد
تخلفهاي زيادي هستيم .ما براي همه شهرها ضوابطي
براســاس طرح تفصيلي داريم ،اما اين ماده بهنوعي همه
كارهاي خارج از ضوابط طرح تفصيلي شــهرها را قانوني
ميكند.
وي معتقد است ضوابط طرح تفصيلي در بسياري از شهرها
نياز به اصالح دارد تا جلوي تراكمفروشي گرفته شود .به
اعتقاد علينيا ،نبود سقفي مشخص براي صدور جريمه
سبب شده است بسياري از ســازندگان با خيالي آسوده
اقدام به تخلف و اضافه بنا كنند .درنهايت هم كميسيون
ماده 100به هر ميزان كه تخلف شــده جريمه دريافت
ميكند .به اين شــكل ،هم ســازند،ه با پرداخت جريمه
تخلفش را قانوني میکند ،هم شهرداري مبلغي را دريافت
ميكند.

ضعف نظارت بر ساختوسازها

از طرف دیگر تقاضاي باال براي ساختوســاز در شهرهاي
مازندران و بهويژه شــهرهاي غربي ،سبب شــده راههايي
براي دورزدن قانون ايجاد شــود كه منافعي را براي برخي
واسطهها نيز به همراه دارد .ج.موسوي ،يكي از فعاالن بازار
مسكن در شهرهاي آمل ،محمودآباد ،نور و مناطق اطراف
است كه وجود برخي واسطهها براي حل مشكالت مربوط
به تخلف ساختوساز در بعضي شهرداريها را تأييد ميكند
و به همشــهري ميگويد :معموال تخلفهاي ساختماني را
با پرداخت جريمه ميتوانيم برطرف كنيم .اين موضوع به
روندي قانوني و عادي تبديل شــده است .اگر هم جايي به
مشكل برخورد كنيم باالخره پل و واسطهاي براي رفع مشكل
پيدا ميكنيم.
موضوعي كه اين شهروند مطرح ميكند بروز برخي تخلفات
در بعضي شهرداريها و شوراهاي شهر مازندران را يادآوري
ميكند كه طي هفتههاي اخير خبرساز شده و در بعضي از اين
پروندهها نيز تخلفهايي در بخش صدور پروانه ساختماني به
چشم ميخورد.
اين جريان را ميتوان در اظهارات برخي مسئوالن نيز يافت.
معاون امور عمراني استاندار مازندران ميگويد :تعلل بازرس
شهرداري و مهندس ناظر ،نخستين گام در بروز اين وضعيت
است ،زيرا درصورت جلوگيري از تخلف در نخستين گام ،كار
به كميسيون ماده 100كشيده نميشود؛ ضمن اينكه عمال
بنايي كه با تخلف ساخته شده را جز در موارد استثنا به داليل
گوناگون ديگر نميتوان تخريب كرد.
مهــدي رازجويان از تغييــر نمايندگان وزارت كشــور در
كميسيونهاي ماده 100شــهرهاي مازندران طي 2هفته
اخير خبر ميدهد و ميگويد :به دستور استاندار و با هدف
پيشگيري از تخلفات ،چندروز پيش هر نمايندهاي كه بيشتر
از يك سال در يك كميسيون حضور داشت را تغيير داديم
تا مباحث فني با دقت بيشتري پيگيري شود .سختگيريها
در 6ماه اخير و بهويژه پس از تأكيد رئيس قو ه قضاييه براي
جلوگيري از شهرفروشي در كميسيونهاي ماده 100بسيار
بيشتر شده است.
معاون امور عمراني استاندار نيز مانند رئيس سازمان نظام
مهندسي ساختمان مازندران ضعف درآمدي شهرداريها
را عاملي براي تكيه بر شهرفروشي ميداند و ميافزايد :اگر
كميسيون ماده 100دقيقا طبق قانون و براساس تبصره يك
رفتار كند تخلفي صورت نميگيــرد .اما تبصرههاي بعدي

عموديسازي با ضابطه

از سوي ديگر طي 2ســال اخير كه بحث بلندمرتبهسازي
در اين استان با تأييد وزارت كشور بهعنوان راهكاري براي
حل معضل كمبود زمين مطرح شــده ،احتماال نگاهها به
شهرفروشي قانونيتر شده است .به اعتقاد مديران شهري اين
اقدام ميتواند راهحلي براي شهرهاي پرتراكم مازندران باشد.
براي نمونه قائمشهر كه از آن بهعنوان دومين شهر پرتراكم
كشور ياد ميشود ،يكي از شهرهايي است كه مديران آن طي
چندماه اخير براي عموديسازي مشوقهايي درنظر گرفتند.
با اين حال معاون شهرســازي اداره كل راهوشهرســازي
مازندران معتقد است كه تأكيد بر عموديسازي در مازندران
نبايد بهانهاي براي تخلف در ساختوســازهاي اين استان

ناديده گرفتن نظر كارشناسان

رستمعلي پاكدامن ،به همشــهري ميگويد :اتفاقا يكي از
مشكالت ساختاري ما تقاضا براي ساختوساز در تمام نقاط
مازندران اســت .حتي در برخي روستاها اهالي درخواست
مجوز براي ســاخت بيش از 10طبقه دارند .شهرداريها و
حتي دهياريها نيز براي اينكه به درآمد زودهنگام برسند،
بســياري از تخلفات را ناديده ميگيرند ،تــا جايي كه نظر
ادارات شهرســتاني اين اداره كل درباره خالف بودن برخي
ساختوسازها را مورد توجه قرار نميدهند .تاكنون بارها به
اين موارد ورود و در استعالمهاي انجامشده عنوان كردهايم
كه نقشه با اساس طرح تفصيلي و شهرسازي مغايرت دارد،
اما اين نظر كارشناسي در كميسيون ماده 100مورد توجه
قرار نميگيرد.
او وجود برخي شكافهاي قانوني در كنار تقاضاي زياد برای
ساختوساز و همچنين مشكالت درآمدي در مازندران را
از عوامل اصلي گستردگي شهرفروشي در استان ميداند و
اظهار ميكند :بهنظرم شهرداريها را نميتوان مقصرهاي
صددرصدي اين وضعيت دانســت ،بلكــه مجموعهاي از
عوامــل مانند ضعف درآمــدي شــهرداريها ،بيتوجهي
كميسيونهاي ماده 100ب ه نظر كارشناسان و ميزان باالي
تقاضاي ساختوساز دست بهدست هم دادهاند تا امروز شاهد
گستردگي شهرفروشي در استان باشيم؛ هرچند خوشبختانه
اقدامات خوبي ازجمله ورود قوه قضاييــه به اين موضوع و
تغيير نمايندگان وزارت كشور براي كنترل اين وضعيت طي
چندماه اخير انجام شده است.
ريشههاي تخلف

در كنار همــه اين اظهارات و ديدگاهها كه عمدتا ريشــه
بروز تخلف در شــهرهای مازندران را نياز مالي شهرداري

سيفاهلل علينيا

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان مازندران

نبود سقفي مشخص براي صدور جريمه سبب شده بسياري از سازندگان با خيالي آسوده اقدام
به تخلفو اضافهبناكنند و درنهايتهمكميسيون ماده 100بههر ميزانكه تخلف شده جريمه
دريافت ميكند .به اين شكل ،هم سازنده با پرداخت جريمه تخلفش را قانوني میکند ،هم
شهرداري مبلغي را دريافت ميكند
بيتوجهي به فرصتهاي درآمدي

شهرداريها ،بهويژه در شهرهاي گردشگرپذير ميل زيادي به كسب درآمد از طریق صدور پروانه يا دريافت جريمه ماده100
دارند ،زيرا به اعتقاد كارشناسان ،عمر كسب درآمد از ماده 100در شهرهاي مازندران بهدليل استمرار ساختوسازهاي
ناشي از تقاضاي گردشگران ،از شهرهاي ديگر كشور بيشتر اســت .از نگاه كارشناسان ،شهرسازي و تقاضاي باالي
ساختوساز در مازندران سبب شده كه شهرداريهاي اين استان به ساير ظرفيتهاي درآمدزايي با پايداري و ارزشافزوده
بيشتر ،توجه نداشته باشند .رضا خاكپور ،كارشناسارشد برنامهريزي شهري ،معتقد است گستردگي شهرفروشي در
مازندران ناشي از گرفتارشدن شهرداريها در يك فرآيند روتين و روزمره بدون برنامهريزي براي بهرهگيري از فرصتهاي
درآمدزايي درست است .اين كارشناس برنامهريزي شهري با طرح اين پرسش كه كدام شهرداري در مازندران توانسته از
فرصتهاي اقتصادي بومي اين استان مانند گردشگري يا ايجاد مراكز پرورش گلوگياه و تأسيس بنگاههاي اشتغالزايي
درآمد پايدار كسب كند؟ به همشهري ميگويد :آسان بودن كسب درآمد از فروش تراكم ،راه و انگيزه براي نوآوري در
درآمدزايي را در شهرداريهاي مازندران از بين برده است.

مكث

ي مازندران را نميتوان مقصرهاي
شهردار 
صددرصــدي ايــن وضعيــت دانســت،
بلكه مجموعــهاي از عوامــل مانند ضعف
درآمدي شــهردار 
ي مازندران ،بيتوجهي
كميسيونهاي ماده 100بهنظر كارشناسان
و ميزان باالي تقاضاي ساختوســاز دست
بهدست هم دادهاند تا امروز شاهد گستردگي
شهرفروشي در استان باشيم

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان مازندران افزايش
سختگيريها و نظارت بر فعاليت كميسيونهاي ماده100
در شهرهاي مازندران را موضوعي ضروري براي جلوگيري
از پديده شهرفروشــي در اين استان ميداند و ميافزايد:
متأســفانه در روند كنوني حقوق شــهروندان زير سؤال
ميرود .ســازنده در تعداد طبقات ،سطح اشغال و حتي
نورگيري مزاحمتهايي را براي هميشه ايجاد ميكند ،اما
با پرداخت مبلغي بهعنوان جريمه ،كارش را تمام ميكند.
در اين بين نقش نظام مهندسي هم بهدليل كمتوجهي
شــهرداريها و نهادهاي نظارتي كمرنگ شــده است.
مهندس ناظر طبق تبصره ،7گزارش تخلف را ارائه ميكند،
اما اتفاقي براي جلوگيري از ساخت نميافتد.
علينيا اين چالش را مربوط به همه شــهرهاي مازندران
ميداند و خاطرنشان ميكند :البته شايد در برخي مناطق
نياز باشد از محدوديتهاي ساختوساز كم كنيم؛ براي
مثال در يك خيابان 35متري مشــكل ارتفاع نداريم ،اما
اينكه در يك زمين زير 250متر و كوچه 6متري 6طبقه
ساخته شود قطعا منطقي نيست.

دست اعضاي كميسيون را باز ميگذارد تا درصورت رعايت
اصول فني و بهداشــتي ،با دريافت جريمه ،ساختوساز را
قانوني كنند.
البته رازجويان معتقد است كه با افزايش نظارت در ماههاي
اخير تخلفات ساختماني كمتر شــده است .او خاطرنشان
ميكند :اين تخلفات در همه شهرهاي استان ديده ميشود
و همانقدر كه در شهرهاي شرقي استان شاهد اين تخلفات
هستيم ،در شهرهاي غربي و مركزي نيز پديده شهرفروشي
وجود دارد .مشــكل هم اينجاســت كه عمال بــا بناهاي
ساختهشده نميتوان كاري كرد ،فقط بايد از ادامه اين روند
جلوگيري كرد.

باشــد و الزم اســت با درنظر گرفتن تعريف و كاربريهاي
عموديسازي براي نقاط مختلف مازندران ،از بروز مشكالت
ناشي از گسترش بيضابطه اين نوع ساختوساز در سراسر
استان جلوگيري شود.

و این اســتانها عنــوان ميكنند ،مديران شــهري هم
ديدگاههاي مستقل و متفاوتي دارند .سيد علي آقاميري،
عضو شورايعالي استانها و يكي از اعضاي شوراي شهر
ي به يكي
ساري ،با اشاره به كمبود منابع مالي در شهردار 
از ريشههاي اين نياز مالي اشــاره ميكند و به همشهري
ميگويد :وقتي از اواخر دوره سوم شوراها و بهويژه در دوره
چهارم ،موجي بيضابطه براي جذب نيروي انســاني در
شهرداريها بهوجود آمد و هزاران نفر بهعنوان نيروي اداري
جذب شدند ،به بار مالي سنگين آن توجه نشد.
موج جــذب بيضابطــه و براســاس روابــط نيروها در
شهرداريهاي مازندران كه آقاميري به آن اشاره ميكند،
طي سالهاي اخير چالشهاي زيادي را براي اين نهادها
بهوجود آورده است ،بهطوري كه تعداد نيروهاي شهرداري
ساري طي 6سال اخير از حدود 2هزار نفر به حدود 7هزار
نفر رسيده كه بار مالي سنگيني بر دوش دور جديد مديريت
شهري در مركز مازندران گذاشته است.
آقاميري ادامه ميدهد :حاال شهرداري كه امكان اخراج اين
نيروها را به هر دليلي ندارنــد ،بايد حقوق آنها را بپردازند.
وقتي درآمد پايداري براي شهرداري وجود ندارد ،دولت هم
در تأمين منابع مالي حمايت نميكند و سهم شهرداريها
از ماليات بر ارزشافزوده پرداخت نميشود ،شهرداريها
ناچارند منابع مالي را از جايي ديگر تأمين كنند و فروش
تراكم در دسترسترين راه براي تمام شهرداريها ،نهتنها
در مازندران ،بلكه در كل شهرهاي كشور است.
اين عضو شوراي شهر مركز استان ،وضعيت ساري از نظر
تخلفهاي ساختماني طي سالهاي اخير را مانند بسياري
از شهرهاي باالي 200هزار نفر كشور مناسب نميداند و
خاطرنشان ميكند :بهعنوان يكي از اعضاي شورايعالي
استانها شاهد هستم كه همه مراكز استانها با اين مشكل
مواجهند و منحصر به ساري نيست .اما در بعضي شهرها اين
مشكل بيشتر به چشم ميآيد.
آقاميري اشارهاي گذرا و غيرمستقيم بهوجود برخي روابط
و واسطهها نيز ميكند و ميگويد :در اين شهرفروشيها اگر
همه عايدات بهحساب شهرداريها وارد ميشد ،دستكم
جاي اميدواري بود كه خوب يا بد مبلغي براي توسعه شهر
يا پرداخت هزينههاي شهرداري بهدست ميآمد اما اينطور
نيست.
وي نبود الگوهاي شهرســازي براســاس نياز و شــرايط
اجتماعي ،جغرافيايي ،فرهنگي و تاريخي براي هر شــهر
را مهمترين خأل براي فراهم شدن بستر تخلف در شهرها و
بهويژه شهرهاي شمالي ميداند و اظهار ميكند :متأسفانه
نهاد و دستگاهي كه سازوكار شهرداريها را در شهرسازي
منظم کند و اين ساخت و سازها را براساس الگويي خاص
مشــخص ســازد ،وجود ندارد .براي نمونه ما هرچه در
شوراي شهر ساري تالش كرديم كه فقط در يك خيابان
ساختوسازها از الگويي مشخص و ثابت پيروي كند ،به
داليل گوناگون اين اتفاق نيفتاد.
آقاميري ميافزايد :بايد الگويي براي شهرها درنظر گرفته
شود تا مجريان ملزم به اجراي آن الگوها باشند ،وگرنه در
فشار ماليای كه شــهرداريها تحمل ميكنند ،بسياري
از اولويتهاي شهرسازي ديده نميشــود .خروجي اين
وضعيت هم گســترش حاشيهنشــيني ،رشد بيضابطه
شهرها و ايجاد مناطق شهري بيقواره و بدمنظر است كه
در مازندران زياد به چشم ميآيد.

حسينزاده به فرآيندهاي قانوني ساخت و افزايش سطح
اشغال و تعداد طبقات در شهرها نيز اشاره ميكند و با بيان
اينكه الزاما ساختهشدن هر بناي چندطبقه را نبايد تخلف
ناميد ،ميافزايد :در فرآيند صدور پروانه قانوني ،آنچه در
قالب تراكم فروخته ميشود طبق قانون است .شهرداري
كه به دلخواه و بدون ضوابط پروانه صادر نميكند .اگر قانون
است درست يا نادرست بايد تمكين كرد .سقف تراكم در
رويان 4طبقه اســت ،اما قانون مسيري به نام كميسيون
ماده 5را باز گذاشته كه درصورت نياز تا 4طبقه ديگر روي
آن4طبقه پروانه صادر كنند .پس نميتوانیم ساخت اين بنا
را غيرقانوني و تخلف بدانيم.
وي خاطرنشــان ميكند :در مورد ماده 100هم كه براي
بناهاي داراي اضافهبنــا و مازاد بر پروانه اســت ،معموال
شهرداري درخواست تخريب ميدهد ،اما اعضاي كميسيون
براساس داليلي كه مالك ميآورد جريمه صادر ميكنند.
شهردار رويان نياز مالي شهرداريها به درآمد كميسيون
ماده 100را هم رد نميكند و ميگويد :بحث منابع مالي
داستاني جداســت .كمتر از 5درصد منابع خارج از شهر
به شهرداري ميرســد و حق واقعي و قانوني شهرداريها
به آنها داده نميشــود .سهم شــهرداري رويان از محل
جرائم ترافيكي 50ميليون تومان بود كه فقط 17ميليون
تومان پرداخت شــد5 .هــزار قبض عوارض نوســازي
خدمات پخش كرديم كه 500ميليون تومان هم توسط
شهروندان پرداخت نشد .در چنين شرايطي طبيعي است
كه شــهرداريها نيمنگاهي هم به درآمدهاي ماده 100
داشته باشند.

از نگاه شهرداران ،همه نهادها در بروز اين وضعيت سهيم
هستند.
يكي از شــهرداران مازندران معتقد اســت كه بايد براي
پيشــگيري از بروز تخلف در شهرســازي ،ابتدا سهم هر
دستگاه و نهاد را مشخص كرد .جعفر حسينزاده ،شهردار
رويان در گفتوگو با همشهري ،نخســتين گام در بروز
تخلفهاي ساختماني را كمتوجهي مهندسان ناظر ميداند
و ميگويد :در عين حال كه شهرداريها را در اين موضوع
سهيم ميدانم ،معتقدم نبايد توپ را صرفا در زمين يك نهاد
انداخت .اتفاقا نخستين مرحله بروز تخلف در جايي انجام
ميشود كه مهندس ناظر بهعنوان نماينده نظام مهندسي
ساختمان از انجام تخلف جلوگيري نميكند و پيش از اينكه

آنچه در شهرهاي مازندران از آن بهعنوان شهرفروشي يا
تراكمفروشي ياد ميشود ،طي سالهاي اخير به پديدهاي
عادي و مورد تقاضاي جامعه تبديل شده كه برخي مديران
شهري اين استان نيز از آن نه در ظاهر و اظهارات ،بلكه در
عمل و اقدامات ،حمايت كردهاند تا بخشي از خأل درآمدي
خود را با آن جبــران كنند .روند موجود سببشــده كه
امروز در سراسر مازندران شاهد بروز تخلفات گسترده در
ساختوساز باشيم كه در خوشبينانهترين حالت ممكن،
ميتوان جلوي استمرار آن را گرفت ،اما با ساختوسازهاي
انجامشده كاري نميشــود كرد و حاال بايد آنها را با تمام
نواقص و تخلفاتي كه داشــتند بهعنوان بخشي از كالبد
فيزيكي جامعه چه در شــهرها و چه در روســتاهاي اين
استان پذيرفت.

همه نهادها در بروز شهرفروشي مقصر هستند

سيد علي آقاميري

عضو شورای شهر ساری

وقتي درآمــد پايــداري براي شــهرداري
وجود نــدارد ،دولــت هم در تأميــن منابع
مالي حمايت نميكند و ســهم شهرداري از
ماليات بر ارزشافزوده پرداخت نميشــود،
بنابراين شهرداري ناچار است منابع مالي را
از جايي ديگر تأمين كنند و فروش تراكم در
دسترسترين راه براي تمام شهرداري است
تخلف ساختماني انجام شود ،گزارش را براساس تبصره7
ارائه نميدهد .دادن گزارش پس از اينكه 3سقف اضافه در
يك ساختمان زده شد چه فايدهاي دارد؟
وي تصريح ميكند :تا زماني كه استحكام بنا امضا نشود،
امكان ارائه پرونده به كميسيون و صدور رأي وجود ندارد.
اگر يك ساختمان بدون اســتحكام بنا كه مهندس ناظر
زير آن را امضا ميكند وارد كميسيون شود ،امكان ندارد
قاضي رأیی جز تخريب صادر كند .بهنظرم اين ادعاي نظام
مهندسي ســاختمان نوعي فرار رو به جلوست .همه بايد
سهم خودشان در بروز تخلف را بپذيرند.
تراكم قانوني
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بوي تعفن سطلهاي زباله قيامدشت را پر كرده است

سطلهاي زباله قيامدشت تهران هيچ وقت شسته نميشوند و از
بوي تعفن اين سطلها نميتوان در قيامدشت نفس كشيد .بسياري
از شبها كه زبالهها را تخليه میکنند ،بو تشديد ميشود و انبوه
جانوران موذي هم كه به جاي خود.
ميثمي از قيامدشت

بازنشستگان باالي 65سال را ناديده ميگيرند

در ماههاي گذشته 10تا 15تا پيامك به نام و نامخانوادگي از شهر
فرش آمده است كه بازنشســته محترم ميتوانيد بياييد از شهر
فرش ،فرش ماشيني ،قسطي خريد كنيد .بعد از مدتها و پركردن
برخي چالههاي مالي تصميم گرفتيم  2تخته فرش بگيريم؛ پس
به اين سامانه پيامك زديم و اعالم كرديم فرش ميخواهيم .بعد
از 72ساعت زنگ زدند و پرسيدند شما چند ساله ايد و اگر باالي
65سال هستيد به شما فرش تعلق نميگيرد .واقعا اين چه حركت
شكننده و زشتي است كه با بازنشستگان ميكنند .مگر اينها خدا
هستند؟ چه بســا جواناني كه فوت شدهاند و چه بسا پيرهايي كه
سالهاي ســال عمر ميكنند .چرا غرور بازنشستگان را به بازي
ميگيرند؟
بازنشسته وزارت راه

چرا ورود خودرو به چيتگر ممنوع شده است

چرا مسئوالن و مدير پارك چيتگر از ورود ماشين به داخل پارك
جلوگيري ميكنند؟ اگر منظور فاصلهگذاري اجتماعي است ،چرا
پاركهاي ديگر اين طورنيست؟
فرحبخش از وردآورد

آيا بايد منتظر شيوع بيماريهاي ناشي از موشها باشيم

موشها در جويها و معابر تهران به سادگي جوالن ميدهند
و طمعهگــذاري و كارهاي مقطعي هم باعث كاهش شــمار
آنها نميشود .اكنون مدتهاست موشها در ميدان شهداي
خيابــان ري و اغلب خيابانهــا رژه ميروند .از مســئوالن
شــهرداري عاجزانــه تقاضا داريم بــه فكر باشــند؛ چرا كه
بيماريهاي ناشــي از فراواني موش ميتواند بســيار بدتر از
شيوع كرونا باشد.
كرمي از تهران

كارمزد درون شبكه بانكي در بانك سپه

اكنون مدتهاست كه بانك حكمت ايرانيان و سپه ادغام شدهاند
و ديگر تابلويي به نام حكمت ايرانيان وجود نــدارد ،اما در كمال
تعجب وقتي براي جابهجايي پول از كارت حكمت ايرانيان كه هنوز
فعال است به بانك سپه اقدام ميكنيم بانك سپه كارمزد ميگيرد؛
درحاليكه حكمت ايرانيان جزئي از سپه و در آن هضم شده است.
نكته اين است كه هر دو كارت كارمزد ميگيرند و بهنظر ميرسد
اين موضوع خالف مصوبههاي بانك مركزي باشد.
وحيد كتابي از پرندك

پاسخ مسئوالن
آبياري درختان خيابان سليماني با دقت بيشتر انجام ميشود

روابط عمومي منطقه يك شهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي
با موضوع خشك شدن درختان خيابان سليماني در ستون با مردم
روز 4مرداد ماه پاسخ داده است .طبق گزارش تصويري دريافتي
آبياري فضاي ســبز مورد اشاره بهصورت مســتمر درحال انجام
است؛ در عين حال مقرر شد طبق برنامه زمانبندي شده با نظارت
واحد فضاي ســبز ناحيه 8مطابق برنامه آبياري با دقت بيشتري
صورت گيرد.

جنايتهولناك
خواستگار جوان
در شام آخر
دختر 27ساله پس از صرف شام با خواستگارش در رستوراني در
غرب تهران گفت كه نميتواند با او ازدواج كند اما جواب رد وي
به قيمت جانش تمام شد.
به گزارش همشهري ،شامگاه دوشنبه 24شهريورماه رهگذراني
كه از پاركينگ شمالي درياچه چيتگر عبور ميكردند ،متوجه
درگيري دختر و پسري جوان شدند .پسر فرياد ميزد كه بايد با

حوادث
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من ازدواج كني .اما دختر ميگفت كه ديگر قصد ادامه دادن به
اين رابطه را ندارد.
دختر جوان همزمان اينترنتي درخواســت خودرو كرده بود و
مدام سرك ميكشيد تا ببيند خودرو رسيده يا نه .پسر جوان اما
بهشدت عصباني و خشمگين بود و مانع رفتن دختر جوان شد.
همين باعث شــد كه دعواي آنها باال بگيرد و ناگهان پسرجوان
چاقويي از جيبش بيرون آورد و شروع كرد به ضربه زدن به دختر.
او ديوانهوار ضربات چاقو را وارد ميكرد و وقتي مردم جمع شدند،
آنها را تهديد و فرار كرد.
گزارش قتل

دختر جوان خونآلود روي زمين افتاده بود و شاهدان اورژانس را
خبر كردند .دقايقي بعد آمبوالنس در محل حاضر و دختر جوان
به بيمارستاني حوالي درياچه منتقل شــد .درحاليكه تالش

پزشكان براي نجات اين دختر ادامه داشت ،او ساعت 10صبح
سهشنبه جانش را از دست داد و ماجرا به قاضي ساسان غالمي،
كشيك جنايي تهران گزارش شد.
توجوي قاتل
پليس در جس 

گروهي از كارآگاهان جنايي مأمور رسيدگي به پرونده قتل دختر
جوان شدند .بررســيهاي اوليه حكايت از اين داشت كه عامل
جنايت ،خواستگار دختر جوان بوده است .در بررسيها مشخص
شد كه آنها مدتي قبل با يكديگر آشنا شــده بودند .پسرجوان
ساكن يكي از روســتاهاي اطراف تهران بود و پس از آشنايي با
دختر جوان به او پيشنهاد ازدواج داده بود .هر چند آنها قرار بود
با هم ازدواج كنند اما بنا به داليلي دختر جوان منصرف شده و
تصميم گرفته بود كه به او جواب منفي بدهد.
ماموران متوجه شدند كه شب حادثه اين پسر و دختر درحوالي

پايانتقابل«عمد»و«شب هعمد»

درپروندهنجفي
رأي اعضــاي هيــأت عمومــي
كيفري ديوانعالي كشور ،مهر پاياني بود بر
پرونده جنجالي محمدعلي نجفي.
قضات عاليرتبه ديوانعالي كشور در جلسهاي كه
براي رســيدگي به اين پرونده تشكيل شد ،عمل
نجفي در قتل همســر دومش ميترا استاد را قتل
عمد تشخيص دادند تا با توجه به گذشت اولياي
دم از قصاص ،حكم 6ســال و نيم حبس او قطعي
شود .به گزارش همشــهري ،محمدعلي نجفي،
شهردار اسبق تهران از روز 7خردادماه سال 98كه
در جريان درگيري با همسر دومش ميترا استاد در
خانهشان واقع در سعادتآباد او را به قتل رساند ،در
ماههاي گذشته همواره در صدر اخبار قرار داشت.
روند رسيدگي به پرونده او از سرعت چشمگيري
برخوردار بود؛ آنچنــان كه 5روز بعــد از حادثه
كيفرخواست پروندهاش صادر و يك ركورد در اين
مورد ثبت شــد .او سپس در شــعبه نهم دادگاه
كيفري يك اســتان تهــران به رياســت قاضي
محمديكشــكولي محاكمه شد .در شرايطي كه
اولياي دم مقتول خواســتار قصاص متهم بودند،
قضات دادگاه نيز او را مجرم تشخيص داده و حكم
قصاص وي را صادر كردند .چند روز از صدور اين
رأي ميگذشــت كه به ناگهان ورق برگشــت و
اولياي دم كه همواره بــراي قصاص نجفي اصرار
داشــتند ،او را بخشــيدند .با وجود منتفي شدن
قصاص ،نجفي دوباره محاكمه شــد تا اين بار به
جنبه عمومي جرمي كه مرتكب شــده رسيدگي
شود .قضات دادگاه عملي را كه او مرتكب شده قتل
عمد ميدانستند و به همين دليل وي را بهخاطر
جنبه عمومي جــرم و حمل ســاح غيرمجاز به
تحمل حبس محكوم كردند .با وجود اين نجفي و
وكاليش اعتقاد داشتند حادثهاي كه اتفاق افتاده
قتل شبهعمد است؛ به همين دليل به رأي دادگاه
اعتراض كردند .مرجع رسيدگي به اين رأي شعبه
41ديوانعالي كشور به رياست قاضي رازيني بود.
هيأت قضايي ديوان بعد از بررســي پرونده حكم
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نعاليكشور
ديوا 
هيأتعمومي ميترااستادرا
ل
بااكثريتآراقت شخيصدادند
عمديت

محل حادثه قرار شام داشتهاند .پســر جوان ابتدا اصرار داشت
كه محل قرار رستوراني در شــرق تهران باشد ،اما دختر جوان
ساكن كرج بود و در نهايت قرار شــده بود كه آنها در رستوراني
حوالي درياچه چيتگر شام بخورند .دختر جوان از كرج به مقصد
درياچه ،اينترنتي درخواست راننده كرده و در محل قرار حاضر
شده بود .او پس از صرف شام به پسر جوان گفته بود كه جوابش
منفي است و قصد دارد رابطه را به هم بزند .همين باعث خشم
خواستگارش شد تا جاييكه دعواي آنها به خيابان كشيد و دختر
با 25ضربه چاقو به قتل رسيد.
ماموران در ادامه تجسسها دريافتند عامل جنايت هنگام ضربه
زدن با چاقو ،خودش هم زخمي شده و پس از فرار به بيمارستان
رفته و بهصورت سرپايي درمان شده است .با اين اطالعاتاكنون
گروهي از كارآگاهان جنايي جست و جوي خود را براي بازداشت
وي آغاز كردهاند.

رسيدگي قضايي به پرونده كولبر 14ساله
چند روز پس از ســقوط هولناك
داخلي ماني 14ساله در هنگام كولبري در
ارتفاعــات اســتان كرمانشــاه،
رئيسكل دادگستري استان دستور فوري براي
رســيدگي به چگونگي مجروح شدن او را صادر
كرد .به گزارش همشــهري ،ماني هاشمي ،پسر
نوجواني بود كه براي اينكــه بتواند پول خريد
گوشــي موبايــل را فراهم كنــد تــا بتواند در
كالسهاي آنالين مدرسه شــركت كند همراه
مادرش راهي كولبري شده بود اما چند روز پيش
بهعلت سقوط از كوه بهشدت آسيب ديد .بهدنبال
انتشــار اين خبر و گفتههاي مــادر ماني از روز
حادثه در روزنام ه همشــهري ،سيل تماسهاي
مردم نيكوكار كشــورمان براي كمــك به اين
خانواده ســرازیر شــد و ماني پس از عزيمت به
تهران در بيمارســتان فارابي تحت درمان قرار
گرفت .حاال و با گذشت چند روز از اين حادثه از
كرمانشاه نيز خبر ميرسد كه تحقيقات قضايي
درباره نحوه سقوط ماني از كوه آغاز شده است.
روابط عمومي دادگستري كرمانشاه اعالم كرده
كه رئيسكل دادگستري اين استان به دادستان
شهرســتان پاوه دستور رســيدگي مجدانه به
موضوع چگونگي مجروح شــدن نوجوان كولبر
پاوهاي را صادر و تأكيد كرد تا روشــن شــدن
وضعيت نهايي اين نوجوان موضوع مورد پيگيري

قرار گيرد .پرويز توسليزاده با اشاره به دامن زدن
رسانههاي ضدانقالب و موجسواري آنها در فضاي
مجازي براي رسيدن به منافع و مقاصد شوم خود
و به قصد تحريــك افكار عمومي به دادســتان
شهرســتان پاوه تأكيد كرد ضرورت دارد ضمن
حفظ كرامت انساني و دلجويي از خانواده مصدوم،
اقدامات الزم براي شناســايي زواياي حقوقي،
قضايي و انتظامي موضوع صورت گيرد و نتيجه را
اعالم كند .براساس اين گزارش ،در روزهاي اخير
برخي در شــبكههاي اجتماعي تالش كردند به
دروغ وانمود كننــد كه ماني به ضــرب گلوله
مأموران مرزباني مجروح شده است اما مادر ماني
در گفتوگو با همشهري توضيح داد كه چطور
پسرش درحاليكه كولههاي بار همراهش بوده
در كوهســتان پايش لغزيده و به پايين سقوط
كرده است.

بخشش جواني كه بهخاطر طوطي قاتل دوستش شد
دادگاه را نقض كردند و پرونــده دوباره به دادگاه
برگشــت .اين بار محاكمه نجفي به قضات شعبه
دهم دادگاه كيفري يك سپرده شد ،اما قضات اين
شعبه هم مثل قضات شعبه نهم عمل نجفي را قتل
عمد تشخيص دادند .اين بار هم نجفي و وكاليش
به اين رأي اعتراض كردنــد و وقتي پرونده براي
دومين مرتبه از سوي قضات شعبه 41ديوان مورد
بررسي قرار گرفت ،آنها باز هم رأي دادگاه را نقض
كردند .مطابق قانون در شرايطي كه قضات دادگاه
و ديوانعالي كشور روي نظرشــان اصرار داشته
باشند ،پرونده در هيأت عمومي ديوانعالي كشور
رسيدگي ميشود .درست مثل ديروز كه پرونده
نجفي در جلسه هيأت عمومي ديوان مورد بررسي
قرار گرفت .پس از آنكــه قضات عاليرتبه نظرات
خود را درباره پرونده اعالم كردند در نهايت از بين

66قاضي حاضر رأيگيري شد كه 39قاضي نظر
دادگاه كيفري مبني بر عمدي بودن قتل را تأييد
كردند و 27قاضي ديگر بهنظر ديوانعالي كشور
رأي دادند تا به اين ترتيب حكم 6سال و نيم حبس
نجفي قطعي شــود .بهدنبال انتشــار رأي هيأت
عمومي حميدرضا گودرزي ،وكيل مدافع نجفي
گفت كه ضمن احترام به رأي هيأت عمومي ،اما
بهنظر خود مبني بر شبهعمد بودن قتل پايبنديم؛
زيرا داليل و مدارك بسيار روشني در پرونده وجود
دارد كه نشــان ميدهد قتل خانم ميترا اســتاد
شبهعمد بوده است؛ كماكان شعبه  ۴۱ديوانعالي
كشــور در اين مورد ۳بار اظهارنظر كرده است و
تعداد كثيري از قضات ديوانعالي در جلسه هيأت
عمومي به دفاع از اين نظريه پرداختند و موضوع را
قتل شبهعمد دانستند.

پســري جوان كه 6سال قبل
پيگيري بهخاطر يــك طوطــي ،جان
دوست قديمياش را گرفته و به
قصاص محكوم شده بود ،با بخشش اولياي دم
از مجازات مرگ رهايي يافت.
بــه گــزارش همشــهري ،ايــن جنايــت
ارديبهشتماه سال 93رخ داد .قاتل كه پس
از قتل دوستش متواري شــده بود 5ماه پس
از جنايت دستگير شد و در بازجوييها گفت:
2هفته قبل از حادثه مقتول كه از دوســتان
قديميام بود يك طوطي كاسكو به من امانت
داد .او شب حادثه حدود ساعت  23سراغم آمد
و گفت طوطي را ميخواهد .من گفتم طوطي
داخل اتاق است و پدر و مادرم خواب هستند
اما او اصرار كرد كه بر ســر اين مساله درگير

شديم و او را با چاقو زدم و فرار كردم .متهم به
قتل مدتي بعد از سوي قضات شعبه 74دادگاه
كيفري استان تهران به قصاص محكوم و اين
حكم از سوي ديوانعالي كشــور تاييد شد .او
در ادامــه دو بار تا پاي چوبــه دار رفت اما هر
بار توانســت از اولياي دم مهلــت بگيرد .قرار
بود بهزودي براي ســومين بار وي پاي چوبه
دار برود و قصاص شود كه در اين شرايط تيم
صلح و سازش دادسراي جنايي تهران دست از
تالش خود براي گرفتن رضايت از اولياي دم
برنداشــت تا اينكه آنها به شرط دريافت ديه،
قاتل را بخشيدند .به اين ترتيب متهم به قتل
كه فاصله زيادي تا چوبــه دار و اجراي حكم
قصاص نداشت با بخشش اولياي دم از مجازات
رهايي يافت.
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سياه سفيد خاكستري

از امروز روي موج اكران قرار ميگيرد

فيلم مقاومت براي مقاومت در روزهاي بيرمق اكران

نگاهي به نمايشگاه كوويد 19-كه اين روزها در گالري هنر طهران داير است
مرتضي كاردر

مريم سعيدپور

آثار دوهنرمند خارجي نيز در نمايشــگاه عرضه
شده است؛ ماريو فوئنتس و ادل رودريگز .رودريگز
در كارتونهاي خود با ترامپ و ماسك و نشانههاي
كوويد 19-بازي كرده اســت و از ابتدا پايينتر از
هنرمندي مثل عليرضا پاكدل قرار ميگيرد .اما
شاهكار نمايشگاه كوويد 19-تك اثر ماريو فوئنتس
است .ماسكهاي آبي شبيه تكههاي پازل سطح
اثر را پوشــاندهاند و ماهيها در اعماق آبي شــنا
ميكنند .يكي از پازلها ماســك ســفيد است،
ماسك سفيد فضاي يكدست اثر را به هم ميريزد
و درحقيقت از كل اثر رمزگشايي ميكند .شاهكار
فوئنتس خلق اثر با استفاده از يكي از اصليترين
نشانههاي كرونا يعني ماسك است و تبديل ماسك
به بخشي از بافت اثر هنري بيآنكه در نگاه نخست
به چشم بيايد.

ماهيها ،آبيها

گاليههاي رحمانيان در نشست خبري تئاتر «عشق روزهاي كرونا»

ارشاد مقابل ارشاد ايستاده است

محمد رحمانيان در آســتانه اجراي نمايش
تئاتر
تازهاش «عشق روزهاي كرونا» گفت كه براي
اجراي اين نمايــش نيازمند مجــوز مركز
هنرهاي نمايشي و مركز موسيقي بوده است و تأكيد كرد اين
نخستينبار است كه بخشي از وزارت ارشاد در مقابل بخشي
ديگر ميايستد ،گويي دچار مافيا شدهايم.
به گزارش همشــهري ،اين نمايشــنامهنويس و كارگردان
تئاتر در نشســتي خبري كه روز گذشــته برگزار كرد بارها
تأكيد كرد كه مسئوليت تمام حرفهايش متوجه اوست و
قصد دارد حرفهايي مهم بزند حتي اگر به قيمت تعطيلي
اجراي نمايشش تمام شــود ولي در عين حال گفت حضور
بازيگران نمايش در اين نشســت ،بهمعناي تأييد سخنان

عليرضا پاكدل

فاصلهها

عكسهاي مريم ســعيدپور پيــش از اينكه در
نمايشگاه عرضه شود در شــبكههاي اجتماعي
بارها دست بهدست شــده و بسياري عكسها را
تماشا كردهاند .شبكهها و سايتهاي بسياري از
عكسهاي او گزارش تهيه كردهاند .او همســو با
بسياري از عكاسان برجسته دنيا ،حتي پيشتر از
خيلي از آنها ،روزهاي قرنطينه را تصوير كرده است.
مســئله اصلي او در عكسها همواره انسان بوده
است و درونمايه اصلي عكسها رابطههاي انساني.

حاال نيز همين مسئله را در روزهاي قرنطينه دنبال
كرده است .در خانهها هميشه ديوارهايي هست
كه فاصلهها را بيشتر ميكند ،حاال انگار كرونا آمده
تا عكاس در روايت خــود پيشتر برود و فاصلهها
بيشتر شوند.
عكسها مثل هميشه زيباييشناسي ويژه مريم
سعيدپور را دارد؛ تضاد شــديد ،رنگهاي اشباع
شده ،غلبه رنگهاي سرد و مكدر ،ساختمانها و
خانههايي گاه فرسوده كه سردي را بيشتر ميكنند
ازجمله مؤلفههاي هميشگي عكسهاي اوست
كه در عكسهاي كرونايي نيز به چشم ميخورد.
مستندنگاري سبب شده است كه او از عكسهاي
كارگردانيشده صرف فاصله بگيرد ،اما نشانههاي
زيباييشناختي و درونمايه عكسهاي گذشته او
در عكسهاي قرنطينه نيز آشكار است.

ادل رودريگز

كارتون تصويري كرونا

عليرضا پاكدل داســتاني تصويري از كوويد19-

انتزاع كرونايي

ســفيديها در زمينه آبي و خاكســتري ،شبيه
پانسمان ،شــبيه بتونهكاري خودروي تصادفي
پيش از رنگكاري دوباره ،شــبيه باندپيچي يك
انسان آسيبديده ،شبيه ماسك .كوثر پلنگي در
تركيب رنگها و تصويرها توانســته است به مرز
انتزاع برســد .در ميان آثار ارائه شده در ماههاي
اخير اثر انتزاعي كمتر بوده است .هنرمندان در آثار
خود نشانههاي آشكارتري براي اثبات خلق اثر در
روزهاي كرونا گذاشتهاند و همين كه هنرمندي
جرأت ميكند تا اثري انتزاعي خلق كند ،ستودني
است .نقاشي كوثر پلنگي فارغ از قرائت كرونايي
نيز تماشايي است ،اما در كنار ساير آثار خوانشي
متفاوت پيدا ميكند.

او نيســت .او گفت :بايد اين اخطار را بدهم اگر مرا بهعنوان
هنرمند قبول داريد ،وظيفه خود ميدانم بگويم كه در چند
سال اخير سطح مطالبات هنرمندان از دستگاههاي حاكمه
كه جريانهاي فرهنگي را رصد ميكنند ،بسيار تقليل پيدا
كرده است .آنان روزبهروز فشار خود را بر ما بيشتر كردهاند.
او در اين نشست به تشريح مشكالتي كه براي اجراي
اين نمايش با آن روبهرو شــده ،پرداخت و خبر داد:
فكر نميكردم نمايش به اين سادگي ،اين همه دچار
مشــكالت گوناگون شــود كه البته بخش
عمــدهاي از آن حل شــده و بخش
ديگر بهعهده من نيست .تا
هميــن 20روز پيش آدم

محترمي بودم ولي همين كه بحث اجرا مطرح شد ،بدترين
و غيرمحترمانهترين رفتارها را ديدم ،بارها پشــت در بسته
اتاقها ماندم و تماسهايم بيپاسخ ماند .رحمانيان در بخش
ديگري از اين نشست ،كرونا را بهعنوان مبدا تاريخ دانست و
گفت :كرونا چنان ضربهاي به همه باورها ،سياستها و همه
بخشهاي زندگي ما زد كه همه موظفيم اين روزها را ثبت
كنيم .او با تأكيد بر اينكه بر وجه مســتند اين نمايش اصرار
دارد ،ادامه داد :روزنامهنگاران در صــف اول ثبت اين روزها
هستند و ما اخبار و گزارشهاي آنان را درباره تأثير اين
ويروس بر تغيير مناســبات زندگي ما ،بهداشت،
آموزش و پرورش ،وضعيت مترو و ...ميخوانيم
بهطوري كه يكــي از اپيزودهاي نمايش با بازي
بهنوش طباطبايي مشخصا از اخبار گرفته شده
است .قرار است نمايش «عشق روزهاي
كرونا» از روز پنجشنبه 27شهريورماه
در فضاي باز تاالر وحدت اجرا شود.

با اينكه مدتهاست فروش فيلمهاي اكران شده،
سينما
چنگي به دل نميزند و نمايش فيلم در سينماها
اين روزها به مدد وام و كمك هزينههاي دولتي
همچنان اتفاق ميافتد ،اما با اين همه فعال چراغ ســينماها
روشن است و اكران هرچند كم رونق ،اما به هرحال در مسير
رو به جلو جريان دارد.
بي حسي در روزهاي بيحسي

ماريو فوئنتس

در ماههاي اخير نمايشگاههايي با
تجسمي موضوع كوويد 19-و قرنطينه به
شــكلهاي گوناگون برگزار شده
اســت؛ چه آثاري كــه در گالريها بــه نمايش
درآمدهاند و چه آثاري كــه هنرمندان بهصورت
مجازي در نمايشگاهها يا صفحههاي شخصي به
نمايش گذاشــتهاند .بــا اين همه آنچــه درباره
كوويد 19-خلق شده هنوز متناسب با ابعاد اتفاق
و تأثيــرات و تغييراتي كه ويــروس در زندگي
گذاشــته ،نيســت .انگار هنوز هنرمندان بيشتر
گرفتار بهت و سرگرداني و سازگار كردن خود با
وضعيت تازه بودهاند و هنوز زمان خلق اثر نرسيده
است .شــايد هم اتفاقهايي در خلوت هنرمندان
ميافتد كه هنوز به عرصه عمومي نرسيده است.
از هفته گذشته نمايشگاهي به نام كوويد 19-به
انتخاب مجيد سعيدي در گالري هنر طهران داير
شده اســت؛ مجموعهاي از آثار هنري از عكس،
طرح ،مجسمه ،نقاشــي و كاريكاتور هنرمندان
ايراني و هنرمنداني از ديگر كشورها .ادل رودريگز،
عليرضا پاكــدل ،مريم ســعيدپور ،كوثر پلنگي،
علي خالق ،بهناز محمدهــادي و ماريو فوئنتس
هنرمندانياند كه آثارشان براي نمايشگاه انتخاب
شده است.
وجه تمايز آثار اين است كه بيشترشان تأثير كرونا
بر زندگي روزمره را نشــان ميدهند و اتفاقهاي
هنري را در زندگي روزمره جستوجو ميكنند.
در عين حال رويكردهاي گوناگون تأثير ويروس
را در زندگي نشان ميدهند كه يك رويكرد غالب
نيست؛ شــماري از آثار قدري تلخترند ،شماري
ديگر اميدوارانهتر و بعضي از آثار نيز در مرز ميان
بيم و اميد قدم ميزنند .كاش گالريهاي ديگر نيز
چنين نمايشگاههايي را در دستور كار خود قرار
دهند؛ چراكه هم دوستداران هنر بهدنبال آثاري
با موضوع كرونا ميگردند و هم اتفاقهايي نظير
اين ،رونق گالريها را در اين روزها بيشتر ميكند.

روزنامه نگار

كوثر پلنگي

روزنامه نگار

خلق كرده است .امدادگراني گرفتاران در باتالق
كرونا را نجات ميدهند .پزشكي عازم بيمارستان
است .همســر او را از زير قرآن رد ميكند و پسر
كاسه آبي در دست پشت ســرش ايستاده است.
بيماري از بيمارستان مرخص شده و خانواده در
آستانه خانه روي او آغوش گشودهاند .پرستاري
دارد سقف بيمارستان را رنگ ميكند و . ...نكته
درخور ســتايش كارهاي عليرضا پاكدل طرحي
است كه او از پيش براي روايت تصوير خود داشته و
به ارائه تكاثرهايي با استفاده از نمادهاي كرونايي
بسنده نكرده اســت .ارائه آثار به شكل كاريكاتور
حس شادماني و طنازي آثار اميدوارانه پاكدل را
دوچندان كرده است .قصههاي تصويري عليرضا
پاكدل قابليت تكرار و تبديل بــه يك مجموعه
كامل را دارد.

فرهاد يلدا

فيلم حسين مهكام ،چند روزي ميشود كه روي پرده رفتهاست.
بيحسي موضعي سال گذشته در جشنواره جهاني فيلم فجر به
نمايش درآمده بود و حاال در روزهاي پاياني شــهريور روي پرده
سينماها رفته اســت تا بتواند به مدد بازيگرانش تماشاگران را به
ســينماها جذب كند .حبيب رضايي كه تهيهكننده فيلم است،
خودش هم در فيلم نقــش دارد و به جز او باران كوثري  ،پارســا
پيروزفر و حســن معجوني هم در گروه بازيگران فيلم هســتند.
سهيل مستجابيان كه البته در اينستاگرام بسيار مشهور است هم
در اين فيلم در نقش يك نوازنــده و خواننده حضور دارد .در چند
روز گذشته استقبال از فيلم بيحسي موضعي به نسبت روزهاي
بيرونق سينماها قابلقبول بوده است و طبق آمار سامانه سمفا
(ســامانه مديريت اكران و فروش ســينماها)  60ميليون تومان
فروش داشته است .البته اين فروش در مقابل هزينه 2ميلياردي
فيلم بسيار ناچيز است ،ولي اين رقم فروش را بايد با فروشهاي زير
 10ميليون بسياري از فيلمهاي اكران شده در اين دوران در بازه
يك هفتهاي مقايسه كرد و به ادامه فروش صعودي اش اميدوار بود.
موج مقاومت

در سي و هشتمين جشنواره فيلم فجر براي نخستين بار نشان ويژه
سردار سليماني به بهترين فيلم با موضوع مقاومت اهدا شد .برنده
اين نشان ،فيلم«آبادان يازده »60به كارگرداني مهرداد خوشبخت
بود .فيلمي درباره حماسه محله ذوالفقاري و مقاومت مردم آبادان
براي جلوگيري از سقوط شهر و البته تالشهاي بيوقفه كاركنان
راديو نفت آبادان براي اطالعرساني به شهروندان آباداني« .آبادان
يازده »60در داســتان و اجرا فيلم قابلقبولي اســت و هرچند
نميتوان انتظار استقبال خوب را از آن در گيشهها داشت ،اما شايد
بتوان نمايش اين فيلم را به يك مقاومت جانانه براي ادامه حيات
سينماها در روزهاي سخت كســادي تلقي كرد .عليرضا كمالي،
حسن معجوني ،نادر ســليماني و ويدا جوان بازيگران اصلي اين
فيلم هستند .شــعار تبليغاتي فيلم كه در واقع سرآغاز خبرهاي
راديو نفت آبادان در آن روزها بوده ،از اين قرار است «:اينجا آبادان

اســت و آبادان ميماند ».حاال بايد به تاْسي از همين شعار و براي
حمايت از صنعت سينما به سالنها رفت و گفت :اينجا سينماست
و سينما ميماند...
گيلدا آنالين

فيلمي كــه كيــوان عليمحمــدي و اميــد بنكدار در ســال
1395ساختند و در اين ســالها با بيمهري مواجه شده بود ،در
اين روزها بهصورت آنالين اكران شده است.در گيلدا مهناز افشار،
هادي حجازي فر ،حامد كميلي و سياوش مفيدي نقشهاي اصلي
را ايفا ميكنند .نمايش آنالين اين فيلم باعث شده تا حال و هواي
بيرمق اكرانهاي آنالين اندكي تغيير كند و حاال دوباره اينگونه
نمايشها مورد توجه قرار گيرد.
تابستان نارنجي

آرش الهوتي در اين روزهاي تابســتاني فرصتي يافته تا روزهاي
نارنجي را به جمــع فيلمهاي نهايي مدعي اكــران در هفته آخر
تابستان بيفزايد .در اين فيلم ميتوان بعد از مدتها هديه تهراني را
روي پرده تماشا كرد و به جز او علي مصفا و مهران احمدي هم در
ميان بازيگران فيلم به چشم ميخورند .حاال بايد منتظر ماند و ديد
در هفته آينده و همزمان با پايان تابستان كدام يك از اين فيلمها
ميتوانند بيشتر از سايرين براي تماشاگران دلبري كنند و پايشان
را به سينما بگشايند.

جشنواره موسيقي فجر با سليقه شوراي سياستگذاري كوك ميشود
يوششــمين جشنواره موسيقي فجر با
جلسه شوراي سياستگذاري س 
موسيقي حضور اعضاي شورا ســيدمجتبي حســيني معاون امور هنري وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي ،محمد الهياريفومني مديركل دفتر موسيقي،
حسن رياحي ،شــاهين فرهت ،مجيد كياني و نادر مشــايخي برگزار شد .به گزارش
يوپنجمين
همشهري ،محمد الهياريفومني ،مديركل دفتر موسيقي گزارشي درباره س 
جشنواره موسيقي فجر در سال گذشــته ارائه كرد و گفت :جشنواره در سال گذشته
براساس آييننامه كه خط سير كلي جشنواره را مشخص ميكند ،برگزار شد و پس از
يوپنجمين جشنواره موسيقي فجر،
برگزاري جشنواره ،شوراي ارزيابي سياستگذاري س 
تغيير آييننامه را مطرح و پيشنهاد كرد شوراي سياستگذاري به جشنواره اضافه شود تا
خطمشي و سياستهاي كلي جشــنواره را طراحي كند و پس از طي مراحل ،تغيير
آييننامه نهايي و تأييد شد.
سيدمجتبي حسيني ،معاون امور هنري در اين جلسه اعالم كرد :جشنواره موسيقي
فجر از سال  ۱۳۹۷داراي آييننامه شد تا جشنواره براساس يك چارچوب و آييننامه
مشخص برگزار شــود .يكي از اقدامات معاونت هنري در اين دوره ،اين بود كه در كنار
هر كاري كه انجام ميدهد ،روندهاي اجرايي را با تدوين آييننامه و دستورالعمل مدون
كند .براي جشنوارهها و فرايندهاي معاونت امور هنري آييننامه تدوين شد؛ بنابراين
جشنوارهها مبتني بر آييننامهها برگزار ميشود و خالقيتهاي دبير و دستاندركاران
بر بهتر شــدن كيفيت و تعالي رويداد اثرگذار است .در آييننامه جشنواره ،پيشبيني
شده شوراي ارزيابي عملكرد جشنواره را بررسي و آراي خود را براي دوره بعد ارائه كند
تا آييننامه بتواند اصالح شــود؛ به همين دليل پس از برگزاري 2دوره اخير جشنواره
موسيقي فجر براساس آييننامه ،اصالحاتي در آييننامه از سوي شوراي ارزيابي مطرح
شد .آييننامه جشنواره ميتواند محور اصلي رويدادي باشد كه امروز دهه چهارم آن به
نيمه رسيده است .جشنواره موسيقي فجر اين ظرفيت را دارد كه بهعنوان يك رويداد

بزرگ و كالن ملي برگزار شود .معاون امور هنري گفت :در ادامه راه يك دشواري ويژه
داريم و آن مهمان ناخوانده كروناســت .اين رويدادها بهدليــل انگيزهاي كه در ميان
جوانان ايجاد ميكند و ميتواند بستر مناسبي براي ارائه آثار هنرمندان باشد ،اما براي
برگزاري جشنوارهها بايد تمهيدات ويژهاي انديشيد و گزينهها و سناريوهاي مختلف
طراحي و پيشبيني كرد3 .سناريو براي جشنواره درنظر گرفته ميشود؛ سناريوي اول
وضعيت سفيد است كه اگر شرايط از نظر بيماري مناسب بود ،با اين سناريو جشنواره
برگزار ميشود و ســناريويي براي وضعيت زرد و قرمز نيز در نظر گرفته ميشود تا در
صورت شيوع بيماري و شدت آن جشنواره به شيوههاي ديگر و متناسب با شرايط دنبال
شود .مرحله نخست چهاردهمين جشــنواره موسيقي جوان كه يكي از گستردهترين
رويدادهاي كشــور اســت بهصورت مجازي برگزار شد و تجربه جشــنواره موسيقي
جوان در جشنواره موسيقي فجر نيز ميتواند مورد اســتفاده باشد .در ادامه جلسه و
شوراي سياستگذاري جشنواره سيوششم موســيقي فجر متشكل از حسن رياحي،
شاهين فرهت ،مجيد كياني و نادر مشايخي ،نظرات مختلفي را درباره نحوه برگزاري
اين جشنواره ارائه كردند .در پايان اين جلسه نيز احكام اعضاي شوراي سياستگذاري
يوششمين جشنواره موسيقي فجر اعطا شد.
س
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انتخابات آمريكا

آتش به جان انتخابات آمريكا
در غرب آمريكا ،بيش از 3هفته است كه آتش به جان جنگلها افتاده و دولت
ناتوان از كنترل وضعيت است .ادامه آتشسوزيها كه 35كشته بهجا گذاشته
و بيش از 2ميليون هكتار جنگل و مرتع را نابود كرده ،اكنون به بحراني تازه در
آمريكا تبديل شده است؛ بحراني كه به رقابتهاي انتخاباتي هم راه پيدا كرده
و كانون جدال ميان دونالد ترامپ و جو بايدن شده است.
دونالد ترامپ كه با تأخير زياد به ايالتهاي غربي سفر كرده تا از نزديك وضعيت
را بررسي كند ،آتشسوزيها را نتيجه سوءمديريت مسئوالن محلي دانسته
است .جو بايدن اما در مقابل ،اين وضعيت را نتيجه گرمشدن زمين و تغييرات
اقليمي دانسته و آتشسوزيها را هشداري جدي در اين رابطه خوانده است.
ترامپ در ايالت كاليفرنيا كه يكي از 3ايالتي است كه بيش از بقيه آسيب ديده،
به ديدار گروهي از آتشنشانها رفت و بهخاطر نجات مردم ،به آنها مدال داد.
او طي 3هفته گذشته بهخاطر بيتوجهي به آتشسوزيها بهشدت مورد انتقاد
دمكراتها بوده است .بايدن ديروز در واكنش به بحران آتشسوزي جنگلها
در ايالتهاي غربي آمريكا ،رقيب جمهوريخواهاش را «يك آتشافروز» ناميد
و نسبت به تمديد حضور ترامپ در قدرت بهمدت 4سال ديگر هشدار داد .او
گفت« :آتشسوزيها نتيجه تغييرات آبوهوايي است و اگر رئيسجمهور به
اين تغييرات اعتقادي نداشته باشــد ،آتش چند جنگل ديگر را نابود خواهد
كرد؟» بايدن از خانه و بهصورت ويدئوكنفرانس در مورد آتشسوزيها حرف
ميزد و همين باعث شد تا هواداران ترامپ او را مورد انتقاد قرار دهند.

سهشنبه سياه فلسطين
سياوش فالح پور

خبرنگار

ســرانجام نوبت به نمايش
گزارش انتخاباتي رسيد كه دولت
ترامــپ ماهها بــراي آن
برنامهريــزي كــرده بود؛ جشــن توافق
عاديسازي روابط ميان امارات و بحرين با
رژيم صهيونيستي در كاخ سفيد .اگرچه
حاميان ترامپ و نتانياهو پيش از اين اعالم
كرده بودند كه چنين توافقي با مشاركت
كشورهاي عربي بزرگتر و مؤثرتري نظير
عربستان سعودي و يا حتي مراكش به امضا
خواهد رسيد ،اما بهنظر ميرسد كمپين
انتخاباتي ترامپ دستكم فعال به همين
اندازه بسنده كرده و تغيير مواضع بحرين و
امارات نسبت به اســرائيل را دستاوردي
مناســب براي رقابتهاي انتخاباتي خود
ميداند.
مراسم روز گذشته از ســاعت  20:30به
وقت تهران با حضور دونالد ترامپ ،بنيامين
نتانياهو ،عبــداهلل بنزايــد وزير خارجه
ي وزير خارجه
امارات ،عبداللطيــف الزيان 
بحرين و همچنين برخي ســفراي ديگر
كشورهاي عربي نظير اردن در كاخ سفيد
آغاز شد .مايك پمپئو ،وزير خارجه آمريكا
و يكي از مهندسان اين توافق ،ساعاتي قبل
از آغاز مراسم به شبكه فاكسنيوز گفت:
اين كشورهاي عربي تهديد واقعي و بسيار
خطرناك از جانب جمهوري اسالمي ايران
را درك كرده و خواهان تعامل با اسرائيل
براي ساختن اقتصاد ،امنيت و آينده خود
هستند .او در پاسخ به سؤالي درباره موضع
عربستان ســعودي نيز گفت :كشورهاي
عربي ديگري به اين مسير ميپيوندند اما
زمان روشني براي تصميم آنها اعالم نشده
است ،اگرچه اميدوارم خيلي زود باشد.
الزياني ،وزير خارجه بحرين ،دقايقي پس
از ورود به واشنگتن ،هدف از امضاي اين
توافق را حمايت منافع اساســي بحرين،
تقويت شراكت اســتراتژيك با آمريكا و

مقابله با تهديدهاي ايــران عنوان كرد .او
در گفت و گو با شبكه سيانان مدعي شد:
ايران راه تحميل سيطره خود بر منطقه با
استفاده از روشهاي مختلف را برگزيده
اســت و ما بايد هوشــيارانه با اين تهديد
مقابله كنيم .از سوي ديگر ،عبداهلل بنزايد،
وزير خارجه امارات نيز با انتشار مقالهاي در
روزنامه والاستريتژورنال كه به دو زبان
عربي و عبري منتشر شــده ،از مخالفان
توافق عاديســازي بــا اســرائيل انتقاد
كرد .در اين مقاله بدون اشــاره مستقيم
به كشــورهاي ايران و تركيه ،آمده است:
منتقدان اين توافق ،محــوري غيرعربي
هســتند كه نســبت به امپراتوريهاي
گمشده و هوس خالفت جديد بر منطقه
احساس نوستالژي دارند.
در ســوي ديگر ايــن معادله امــا فضاي
متفاوتي حاكم است؛ شهروندان خشمگين
فلسطيني همزمان با اجتماع سران عربي
و اســرائيلي در كاخ ســفيد ،پرچمهاي
امارات و بحريــن را به آتش كشــيده و
اقدام اين دو كشــور عربي خليجفارس را
خيانت به جهان اسالمي و عربي توصيف
كردند .جنبشهاي فتح و حماس نيز در
اقدامي نادر با صدور بيانيهاي مشــترك،
اين روز را «روز ســياه» ناميده و از تمام
شهروندان فلسطين در كرانه غربي ،غزه
و اردوگاههاي پناهجويان خواســتند به
اعتراضات مستمر خود عليه سياستهاي
ي القرا
امــارات و بحرين ادامه دهنــد .عل 
الداغي ،دبيركل اتحاديه علماي اسالمي در
نشستي اينترنتي كه به درخواست سازمان
آزاديبخش فلسطين با حضور نمايندگان
اين اتحاديه در تمام كشــورهاي عربي و
اسالمي برگزار شد ،توافق امارات و بحرين
با رژيم صهيونيستي را خيانت بزرگ ناميد
و گفت :كساني كه امروز به نيابت از جهان
عرب به كاخ سفيد رفتهاند هرگز نماينده
ملتهاي عربي و اسالمي نيستند .صائب
عريقات ،مدير كميته اجرايي تشكيالت
خودگــردان نيــز در مصاحبه با شــبكه
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فلسطينيها روز امضاي توافق امارات و بحرين با
رژيم صهيونيستي را «روز سياه» ناميدند

كيوسك

روزنامه چايناديلي [چين]

چين و اتحاديه اروپا ،در مسير
شراكت اقتصادي

الجزيره ،اقدام امارات و بحرين را خنجري
در كمر ملت فلسطين توصيف كرد و گفت:
بدونشك اين دو كشور و هر كشور عربي
ديگري كه وارد مسير عاديسازي روابط
شــود ،جايگاه خود نزد ملتهاي عرب و
مسلمان را از دست خواهند داد.
بنــد خطرنــاك توافــق دربــاره
مسجداالقصي

اگرچه هنوز محتواي توافق امارات و بحرين
با رژيم صهيونيستي بهطور كامل منتشر
نشده ،اما برخي منابع خبري از روز گذشته
نســبت بهوجود يك بند خطرناك در اين
توافق ابــراز نگراني كردهانــد .به گزارش
شبكه الجزيره و به نقل از منابع آگاه ،يكي از
بندهاي اين توافق وضعيت كنوني مديريت
مســجداالقصي را تغيير داده و اختيارات
مســلمانان را به مســجدالقبلي (با گنبد
خاكستري رنگ) محدود ميكند .اين در

چرا وليعهد ابوظبي در جشن توافق حاضر نشد؟

مكث

درحاليكه گفته ميشد جشــن رونمايي از توافق عاديسازي روابط عربي-
اسرائيلي با حضور محمد بنزايد و بنيامين نتانياهو خواهد بود ،اما هيأت اماراتي،
روز گذشته به رياست شيخ عبداهلل بنزايد ،برادر وليعهد و وزير خارجه اين كشور
وارد واشنگتن شد؛ امري كه تعجب رسانههاي عربي و انگليسي را بهدنبال داشت.
به گفته بروس واين ،معاون وزير سابق دادگستري آمريكا ،نگراني از دستگيري توسط
افبيآي ،علت اصلي خودداري بنزايد از حضور در جشن كاخ سفيد بوده است .واين در مصاحبه با رويترز
در اينباره ميگويد :نام وليعهد امارات در چند پرونده حساس ،ازجمله دخالت در انتخابات رياستجمهوري
آمريكا ،ارتباط با جورج نادر و همچنين جنايت جنگي و شكنجه مطرح است و احتمال بازداشت او در آمريكا
و فرانسه وجود دارد .بنزايد آخرين بار درماه مي 2017براي مالقات با ترامپ ،سفري كوتاه به آمريكا داشت.

حالي است كه براساس توافق صورتگرفته
در سال ،1967حق برگزاري نماز و مناسك
دينــي در داخل محيط مســجداالقصي
صرفا در اختيار مســلمانان بوده و پيروان
ساير اديان تنها قادر به بازديد از اين بناي
ديني -تاريخي هســتند .اما براساس اين
گزارش ،بند مذكور هر نقطــه ديگري از
مسجداالقصي ،به استثناي مسجدالقبلي
را ميراث تاريخي برشمرده و اجازه برگزاري
مناســك ديني براي تمام اديان ،ازجمله
يهوديان را در آن صادر كرده اســت .خالد
زبارقه ،وكيل توليت اسالمي مسجداالقصي
در اينباره به الجزيره گفت :چنين بندي
درصورت صحت بهمعناي آغاز ســيطره
تدريجي صهيونيستها بر مسجداالقصي و
بحرانهايي بيسابقه در منطقه خواهد بود.
مواضع قاطع قطر و كويت

درحاليكه بهنظر ميرسد سلطنت عمان

بانك دوبي؛ نخستين ايستگاه عاديسازي

مكث

طي روزهاي اخير مقامهاي دولت دونالد ترامپ انگشــت اتهام را به سمت
مسئوالن ايالتهاي غربي آمريكا گرفته و گسترش آتشسوزيها را ناشي از
ضعف مديريت آنها دانستهاست .كاليفرنيا پرجمعيتترين ايالت آمريكاست
و در انتخابات ،بيشــترين رأي را دارد .از شــانس بد ترامپ ،اين ايالت كامال
دمكرات است و او در سال 2016شكست ســختي در اين منطقه خورد .او
فرصت پيشآمده در ماجراي آتشســوزيهاي اين ايالت را بهانه قرار داده
تا به مسئوالن آن بتازد .همين موضوع باعث جدال لفظي ترامپ و فرماندار
كاليفرنیا در نشست ديروز شد .گاوين نيوسام ،فرماندار كاليفرنیا ،به ترامپ
يادآوري كرد كه مديريت 60درصد جنگلهاي اين ايالت در دســت دولت
فدرال است ،نه دولت ايالتي .او گفت كه دليل اصلي آتشسوزيها را تغييرات
آبوهوايي و گرمايش زمين ميداند و يافتههاي علمي هم اين را اثبات كرده
اســت .ترامپ اما به فرماندار پاســخ داد« :خب ،ميدانيد؛ يافتههاي علمي
آنقدرها هم دقيق نيستند».
خروج آمريكا از توافقنامه آبوهوايي پاريس يكي از نخستين اقدامات ترامپ
در بدو ورودش به كاخ سفيد بود؛ اقدامي كه طي 4سال گذشته هميشه با انتقاد
روبهرو بوده است .بايدن اعالم كرده درصورت پيروزي در انتخابات ،بالفاصله
به اين توافقنامه باز خواهد گشت48 .روز به انتخابات فرصت باقي است و جو
بايدن اميدوار است در مدت باقيمانده بتواند رأي افراد مردد را به سبد خود
بريزد .آتشسوزيهاي اخير و تأكيد بر بيتوجهي ترامپ نسبت به تغييرات
اقليمي ،فرصتي تازه براي بايدن است.

جهان
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نيز بــهزودي وارد جمع دوســتان عربي
اسرائيل شــود ،مقامات عاليرتبه قطر و
كويت بر حمايت از حقوق ملت فلسطين
تا تحقق شــروط طرح «صلــح عربي»
تأكيد كردند .لولوه الخاطر ،روز گذشته و
ســاعاتي قبل از آغاز جشن كاخ سفيد به
بلومبرگ گفت :قطر تا پيش از حل مسئله
فلسطين و به رســميت شناختن حقوق
مردم اين كشور ،با همسايگان عرب خود
در خليجفارس براي عاديســازي روابط
با اســرائيل همراه نخواهد شــد .از سوي
ديگر ،خالد سليمان الجاراهلل ،معاون وزير
خارجه كويت نيز به روزنامه القبس گفت:
كويت آخرين كشور عربي خواهد بود كه
با اسرائيل عاديســازي ميكند .مسئله
فلسطين ،مسئله اصلي جهان عرب است
و تا زماني كه راهحل مطلوب شــهروندان
فلسطيني اجرا نشــود ،به حمايت خود از
اين مسئله ادامه خواهيم داد.

در نخســتين ارتباط بانكي ميان امارات و رژيم صهيونيســتي ،روز گذشته
بانك ملــي دوبــي ( )Emirates NBDتفاهمنامه همــكاري را با بانك
هبوعليم اسرائيل به امضا رســاند .براســاس بيانيه بانك ملي دوبي ،اين
تفاهمنامه كه با حضور هشام عبداهلل القاسم ،نايبرئيس شوراي مديريت بانك
دوبي و دوو كاتلر ،رئيس اجرايي بانك هبوعليم به امضا رسيده ،نقطه آغاز روابط
اقتصادي رسمي ميان امارات و اسرائيل به شمار ميرود .هدف از امضاي اين تفاهمنامه مشترك ،تسهيل
مبادالت تجاري ميان شركتها و تجار اماراتي و اسرائيلي عنوان شده است .بانك ملي دوبي ،بزرگترين
بانك امارت به شمار آمده و گفته ميشود پس از آن ،بانك اول ابوظبي ،بزرگترين بانك كشور امارات نيز
وارد تعامل با شبكه بانكي رژيم صهيونيستي خواهد شد.

روزنامه دولتــي چايناديلي چاپ پكن در
گزارشــي به برنامه چين و اتحاديه اروپا براي
تقويت مناسبات اقتصادي پرداخته است .اين
گزارش ،به نشست ويدئويي روز دوشنبه شي
جين پينگ ،رئيس جمهور چين ،با آنگال مركل،
صداعظم آلمان ،و ديگر مقامهاي اتحاديه اروپا
پرداخته است .آلمان رياست دورهاي اتحاديه
اروپا را بر عهده دارد .دو طرف در اين نشست
توافق كردند تا پايان ســال جــاري ميالدي
يعني تا  3ماه ديگر ،زمينههاي همكاري براي
سرمايهگذاري مشترك به خصوص در حوزه
ديجيتال را نهايي كنند.

روزنامه نيويوركتايمز [آمريكا]

كرونا با گرسنگي هم آدمها را
از پا در ميآورد
روزنامه نيويورك تايمز در گزارشي مفصل
به بررسي اثرات شيوع ويروس كرونا بر امنيت
غذايي در جهان پرداختــه و تاكيد كرده كه
بحران كرونا طي ماههاي اخير باعث شــده تا
امنيت غذايي 265ميليون نفر در سراسر جهان
به خطر بيفتد .به نوشته اين روزنامه ،بيشتر
اين افراد در كشورهاي در حال توسعه جنوب
آســيا و همچنين درآفريقا زندگي ميكنند.
بخش مهمي از آنها كودكان زير  5سال دچار
سوءتغذيه هستند كه طبق اعالم سازمان ملل،
تعدادشان طي ماههاي اخير از  47ميليون نفر
در جهان به  56ميليون نفر رسيده است.
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رنگهاي هولناك در آسمان
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راهاندازي موزه ديجيتال عربستان

زمين گلف ۱۳۶۵كيلومتري

كاليفرنيا :شعلهورشــدن حدود 100آتشسوزي در سراسر
غرب آمريكا باعث شــده تا آســمان اين منطقه به رنگهاي
گوناگوني درآيد؛ از نارنجي متمايل بــه قهوهاي گرفته تا قرمز
خوني .به گزارش اينديپندنت ،اين امر سبب شده هزاران عكس
و متن در رسانههاي اجتماعي اين صحنهها را به تصور از مريخ
يا فيلم علمي-تخيلي و آخرالزماني «بليد رانر» تشــبيه كنند.
اين صحنههاي وهمآور در اثر اليه ضخيمي از دود و خاكستر از
آتشهايي ايجاد شد كه بيشتر نقاط اين منطقه را دربرگرفتهاند.

لندن :مــردي كه پس از درگيري با همســايهاش مورد
اصابت تير و كمان قرار گرفته بــود ،با پاي خودش راهي
بيمارستاني در لندن شــد .به گزارش سايت بريتانيايي
مترو ،اين مرد از ناحيه شــكم مورد هدف قرار گرفته و با
وجود اين توانسته بود با مشقت و بسيار دشوار ،در اوضاع
نامناسبي خود را به بيمارستان برســاند .اكنون وي در
شرايط مناســبي قرار ندارد و پزشكان احتمال ميدهند
جان سالم به در نبرد.

جده :مجموعه هنر و فناوري «تي ملَب» ژاپن ،موزه ديجيتال
تازهاي را در عربستان سعودي راهاندازي ميكند .اين موزه كه
«تيملب بيمرز جده» نام دارد ،تا سال ۲۰۲۳در بندر درياي
سرخ در عربستان گشايش مييابد .به گزارش بيبيسي  ،در
نمايشــگاههاي مختلف موزه هنرهاي ديجيتال تيملب در
توكيو ،شانگهاي و ماكائو ،مخاطبان عالوه بر قرارگرفتن در
فضاي فراگير مجازي ميتوانند در بخشهايي از اين موزه با
جهان مجازي تعامل داشته باشند  .

ســيدني :طوالنيتريــن زمين گلــف دنيا بــا طول
۱۳۶۵كيلومتر در استراليا و در منطقه  Cedunaساخته
شده اســت .به گزارش آديتيسنترال ،تكميلكردن يك
دور بازي در اين زمين بسيار وسيع و البته عجيب ،حدود
 ۵روز به طول ميانجامد .در واقع فاصله هر سوراخ گلف در
اين زمين بازي كه به موازات بزرگراهي در اين منطقه قرار
دارد ،حدود ۶۶كيلومتر است و بازيكنها براي فرستادن
توپ در سوراخ گلف بايد صدها بار به توپ ضربه بزنند.

يادداشت

سعيد مروتي

زلف آشفته و خوي كرده و خندان لب و مست
پيرهن چاك و غزلخوان و صراحي در دست
نرگسش عربد هجوي و لبش افسو نكنان
نيمشب مســت به بالين من آمد بنشست

سالمرگ

منتقد فيلم و روزنامهنگار

اين همان جشنواره است

واروژ هاخبانديان

پوشــش خبــري گســترده حضــور
موفقيتآميز نمايندگان سينماي ايران
در جشــنواره ونيز توســط رسانههاي
رسمي و روزنامهها و سايتهاي نزديك
به جناح اصولگرا ،اتفاقي كامال قابل
پيشبيني بود .رسانه ملي كه همين
چند سال پيش اسكار «جدايي نادر
از سيمين» را در حد اخبار افتتاح يك درمانگاه در شهرستاني
كوچك پوشش داد و انواع و اقسام برنامههاي مختلف در نقد
عملكرد مراسم اسكار و جشنوارههاي معتبر جهاني توليد و
پخش كرد ،حاال به صف تحسينكنندگان موفقيت نماينده
ســينماي ايران در بخش مسابقه جشــنواره ونيز پيوسته
است .در رسانههاي همســو نيز اين اتفاق تكرار شده است.
براي يادآوري به دوســتان ارجمند بايد گفت كه اين همان
جشنوارهاي است كه تا ديروز متهم به سياهنمايي و برخورد
سياسي ميشد و برگزيدگان ايرانياش گاهي به وطنفروشي
هم متهم شدند .ونيز  ۲۰۲۰هيچ تفاوت معناداري با ونيز مثال
 ۲۰۱۴ندارد .اين همان جشنواره است.
هر جشــنواره و رخداد هنري ،سياستهايي براي خود دارد.
مثل ما كه در برگزاري جشنواره فيلم فجر ،بايدها و نبايدهايي
را لحاظ ميكنيم ،كن ،برلين و ونيز هم چنين ميكنند .گاهي
وقتها ســليقه هيأت داوران و كاريزمــاي رئيس اين هيأت
تأثيري فراتر از تصميــم برگزاركنندگان دارد و گاهي هم نه.
مثال سالي كه «پالپ فيكشــن» تارانتينو نخل طالي كن را
برد ،كلينت ايستوود ،رئيس هيأت داوران كن بود .ايستوودي
به ســليقه كن اعتنايي نكــرد و در حضور كيشلوفســكي و
كيارســتمي ،بقيه داوران را مجاب كرد كــه جايزه بهترين
فيلم را به فيلمســاز هموطنش بدهند .در همين فســتيوال
كن مثالهاي فراواني ميتوان زد كه نگاه سياســي ،ديدگاه
اجتماعي و سليقه خاص زيباييشناسانهاي كه مطلوب مديران
فستيوال بوده ،در انتخاب برگزيدگان لحاظ شده است .مثال
روشــنش هم اهداي نخل طال به فيلم ضعيف«آبيگرمترين
رنگ است» (عبداللطيف كشيش) در سالي است كه مسئله
همجنسگرايان به موضوع روز فرانسه تبديل شده بود.
در همين سالهاي اخير سيامشــقهاي فيلمسازي ايراني،
جايزههاي زيــادي از جشــنوارههاي جهاني بــرده و هيچ
مخاطب منصفي نميتواند نگاه سياســي پشت اين جوايز را
نبيند«.توقيف شده در ايران» هنوز هم مثل يك برند كارساز
عمل ميكند و جواب ميدهد.
  فســتيوالهاي هنري قواعد نانوشتهاي دارند كه معموال
از آن عــدول نميكنند.گاهي وقتها اين قواعــد با فيلم و
فيلمسازي كه دوســتش داريم منطبق ميشود و گاهي هم
عكس اين ماجرا رخ ميدهد .وقتي فيلمي از نظر ما بيارزش
و سياهنما جايزه ميگيرد ،هست و نيست آن جشنواره را زير
سؤال نبريم چون فردا ممكن است همان فستيوال به فيلم و
فيلمساز مطلوب ما جايزه بدهد.
  همانطــور كه هيچ گربــهاي محض رضــاي خدا موش
نميگيرد ،هيچ جشنوارهاي هم بدون هدف و رويكرد برگزار
نميشود .راه دور نرويم .خودمان سلطان سياستگذاريهاي
غيرســينمايي در مورد مهمترين رخداد هنري ساالنهمان
هستيم .كن ،برلين و ونيز هم همين كار را ميكنند .تحليل
و نقد به جاي خود محترم ،در اطالعرســاني و انتشار خبر،
رفتار دوگانهای را در پيش نگيريم .امروز كه خبرهاي ونيز
را با آب و تاب پوشش ميدهيم ،يادمان بماند كه اين همان
جشنوارهاي اســت كه تا ديروز صدر تا ذيلش را زير سؤال
ميبرديم .توقع زيادي نيست كه از دوســتان بخواهيم در
حوزه اطالعرساني اجازه دهند خورشيد بر همگان يكسان
بتابد.

برخالف آنچه برخي تصور ميكنند ،موســيقي پاپ
يكي از سبكهاي مهم موســيقي است كه چنانچه با
رعايت اصول و تئوري موســيقي تنظيم و اجرا شود،
ارزش موســيقايي آن به اندازه سبكهاي ديگر است.
اما متأسفانه از آنجا كه برخي موزيسينها و خوانندهها
از اين ســبك فقط از نوع نهچندان باارزش و تئوريك
آن براي كسب درآمد و شهرت استفاده كردهاند ،اين
سبك در كشور ما نزد اهالي موســيقي چندان باارزش معرفي نميشود .اما در اين مرز و
بوم هم آهنگسازهايي بوده و هستند كه آبروي اين ســبك را حفظ كردهاند .يكي از اين
آهنگساز يا «واروژ هاخبانديان» ملقب به «واروژان» است .واروژان در 7سالگي وارد مدرسه
شبانهروزي ايتالياييها شد و تا پايان كالس ششم را در آن مدرسه گذراند .پس از تحصيل
در هنرستان عالي موسيقي تهران و بهدليل عالقه شديد به موسيقي ،براي ادامه تحصيل
راهي آمريكا شد و در آنجا بهمدت 3سال در رشته موسيقي تحصيل كرد .پس از بازگشت
به ايران بهمدت 2سال به اهواز رفت و در مدرسه ارامنه به تدريس موسيقي پرداخت .پس
از آن دوباره به تهران بازگشت .در انجمن فارغالتحصيالن ارامنه ،دسته كري تشكيل داد
و مدتها رهبري آن را برعهده داشــت .ســال 1348واروژان به اتفاق بابك افشار و پرويز
اتابكي كار ساخت موسيقي متن فيلم سينمايي «حســن كچل» ساخته علي حاتمي را
آغاز كرد .اين فيلم در فروردينماه 1349اكران شــد .با اين كار ،واروژان در كنار ساخت
آهنگ و تنظيم ترانه ،ســاخت موســيقي متن فيلم را نيز تجربه كرد .در مجموع واروژان
در 19فيلم ســينمايي با عنوان سازنده موســيقي متن حضور پيدا كرد و در سال1351
و در پنجمين دوره جشــنواره فيلم سپاس براي ساخت موســيقي متن فيلم سينمايي
«صبح روز چهارم» ساخته كامران شيردل برنده جايزه بهترين سازنده موسيقي متن فيلم
شد .سرانجام او در چنين روزي در سال ، ۱۳۵۶چشم از جهان فرو بست.
واروژ هاخبانديان با نام هنري واروژان (زاده  ۱۳آذر  - ۱۳۱۵درگذشته  ۲۶شهريور )۱۳۵۶

كِلك
اســكندر از لحاظ نيروي بدني ،غايت آرزوي هر جواني
بود .در جميع ورزشها سرآمد بود؛ خوب ميدويد ،خوب
شمشير ميزد ،خوب تير ميانداخت و شكارچي
شجاعي بود .دوستانش ميخواستند در مسابقات
دوي المپياد شركت كند .اســكندر در جواب
ايشان اظهار كرد :حاضر است شركت كند ،به
شرط آنكه رقيبانش شاه باشند.
تاريخ تمدن ،جلد دوم ،يونان باستان
نوشته :ويلدورانت ،صفحه 602

مرمت بخشهای آسیبدیده کاخ عالیقاپوي اصفهان      عكس :ایرنا /زهرا باغبان

نگاه

شهابالدين جنيدي

داروساز

خطر استفاده از داروهاي تقلبي كرونا
تشــخيص و درمان بيـــــــماري
كوويد19-طبق پروتكلهاي وزارت
بهداشت در كشور درحال انجام است.
براي هر بيمار ،با توجــه به وضعيت 
او و اينكــه در كدام ســطح قرار دارد
اقدامات درماني انجام ميشود .براي
بيماري كرونا ،چه براي بيماراني كه
به قرنطينــه خانگــي ميروند و چه
آنهايي كه در بيمارســتان يا در بخشآي ســي يو بســتري و
احيانا به دســتگاه وصل ميشــوند ،تمام داروهاي مورد نياز در
كشور وجود دارد .همچنين براي آن دســته از بيماران بستري
كه نياز به بعضي از داروهاي خاص مانند «رمدســيوير» دارند،
با هماهنگيهاي مسئوالن بيمارستان ،معاونت درمان و ارجاع
آنها به داروخانههايي كه اطالعرســاني شده اســت ،مايحتاج
داروييشــان عرضه ميشــود .اين در حالي اســت كه مراجعه
هموطنان به مراكز غيررسمي براي تهيه دارو نهتنها مشكلي را
حل نميكند بلكه خطر تحميل هزينههاي بيدليل ،استفاده از
داروي اشتباه و نگرانيهاي بسياري را بهدنبال دارد .روند درمان
بيماري كرونا طبق پروتكلهاي پيشــنهادي وزارت بهداشــت
درمان و آموزش پزشكي در بيمارســتانهايي كه براي بيماران
مبتال به ويروس كرونا تخصيص داده شــده روش مشخص خود
را دارد و احيانا اگر سردرگمي براي بيماران يا بستگان آنها اتفاق
ميافتد از نبود اطالعرساني دقيق و نداشتن آگاهي كافي است.
لذا پيشنهاد ميشود ضمن اعتماد به كادر درمان و مراجعه نكردن
به مراكز غيرمجاز براي تهيه دارو ،خطرات  بيشتري را در اوضاع
فعلي براي خودمان و ديگران ايجاد نكنيم .يادمان باشد كه محل
عرضه دارو بهعنوان يك كاالي سالمتمحور داروخانهها هستند
و به هيچوجه نبايد به مراكز غيرمجاز يا محلهايي كه داروهاي
قاچاق ،بياصالت ،بدون تاريخ و بعضا خطرناك عرضه ميشوند
مراجعه كــرد .در اصل بايد دارويي كه براي بيمار بســتري و بد
حال تجويز ميشــود با هماهنگيهاي الزم مســئوالن دارويي
بيمارستان تهيه شود و در اختيار بخش و بيماران بگذارند و بيمار
يا بستگان بيمار براي تهيه دارو مشكل و دغدغهاي نداشته باشند.

نقد و نظر

مسعود مير
روزنامهنگار

اسبهاي ايستاده ،گربههاي
خيره
خانه كمكم متروك ميشود.
آن در بزرگ آهني ديگر به
روي دنياي خيال و تجسم
و هنر باز نميشود .بههمين
راحتي ميتوانيم بايستيم
كنار آنهايي كه سا لها
ايراد داشــتند در ذهن
ما كه چطور ممكن است مديران و مردم بگذارند
شكوه الله زار اينگونه دچار برقگرفتگي شود.
ما كنار همانهايي ايســتادهايم كــه باورمان
نميشد چقدر به فرهنگ اين مملكت بيتوجه
بودند كه گذاشتند هزار هزار صندلي سينما در
سالنها ،متروك و بيمشتري و بعد غرق در آوار
شوند .ما االن از جنس همان افرادي هستيم كه
فاصله جلوهگري هنر و فرهنگ تا نيست و نابود
شدنش را با يك امضاي اضافي يا يك نامه كمتر،
پيمودند.
وضعيت فعلي خانه هنرمندان ايران درست شبيه
لحظات پيش از انجماد اســت .همهچيز در حال
مرگ و ايستايي اســت و چيزي تا بدل شدن اين
خانه به بيغولههاي فرهنگي ســالهاي دور باقي
نماندهاست.
حــاال آن اســبهاي دســت ســاز ژازه و همان
گربههاي خيــره محوطه با خــود ميگويند اين
جماعت گويا هميشــه و در همه ادوار عادت دارد
به سوزاندن ريشه هنر ،حاال يا با بيمهري و تحقير
و ممنوعيت يا با عدمحمايــت و بيخيالي با اين
ورد زباني كه آنقدر مشــكل است كه ديگر به اين
نميرسيم.
مرگ در 21ســالگي براي پاتوقي از جنس هنر،
عين جوانمرگي است.

مهارت
بايدهاي درسخواندن در خانه
اين روزها كه آموزش بسياري از مدارس بهصورت مجازي
است ،اگر فرزندتان نتوانست مطلب ،درس يا تمرينهايي
را درســت بفهمد و انجام دهد ،باكمال شــكيبايي ،توأم

با شــوق او را كمك كنيد .از داد و فرياد و پرخاشــگري
خودداري كنيد .زماني كه حوصلــه كافي نداريد ،نظارت
آموزشــي انجام ندهيد .عادت به نظم و ترتيب و تميزي
دفاتر را به فرزندتان آموزش دهيد .تشــويق مناسب و به
موقع را فراموش نكنيد.

ويترين
كتاب خواندن درمان روح و روان
«كتاب خوانــدن درمان روح و
روان» بــا زير عنــوان 43مقاله
دربــارۀ نقــش شــگفتانگيز
كتاب و مطالعه بــراي كودكان
و نوجوانان ،گردآوري و ترجمه
مرجــان آقبالغــي از ســوي
انتشــارات خانه كتاب منتشر
شد.
براســاس تحقيقات ،بيشــتر
كساني كه به كتاب و كتابخواني
عالقه دارند ،والديني داشتهاند كه در دوران كودكي
لحظات شيرين و گرمي را هنگام خواندن اشعار و داستانها
براي آنها ســاخته و پرداختهاند .بــراي تبيين اين موضوع
در اين كتاب راهكارهايي براي مســائل مهمي چون زنده
كــردن فرهنگ مطالعــه در خانواده ،چگونگي تشــويق و
ترغيب كــودكان و نوجوانان به كتابخوانــي  ،نقش كتاب
در آينده كــودكان ،ويژگيهاي كتاب خــوب و همچنين
تأثيرات روانشناســي كتــاب مانند منبعي بــراي افزايش
رشــد عقلي و عاطفي كودكان ،جلوگيري از فراموشــي در
پيري ،كتابدرماني و پيشــگيري از آسيبهاي اجتماعي
و ....ارائه شده است .هر يك از 43مقاله و نوشتار اين كتاب
كه از ميان 150مقاله برگزيده شــده ،دريچهاي اســت به
سوي دنياي شــگفتانگيز كتاب و مطالعه براي كودكان و
نوجوانان .مطالب كتاب به قلم متخصصان و كتابشناسان
شــاخص كودك و نوجوان از سراسر دنياســت؛ افرادي كه
ِ
هر يك از زاويهاي قابل تأمــل و درخور به اهميت مطالعه و
آشنايي كودكان و نوجوانان با كتاب پرداختهاند .با مطالعه
مقالههاي كتاب درمييابيم اگر قرار باشد براي فرزندانمان
در آينده ســرمايهاي قابل توجه كنار بگذاريم ،پيش از هر
مالاندوزياي به او انس و آشنايي با كتاب را آموزش دهيم و
اينكه كتاب تا چه اندازه ميتواند در اعتماد به نفس ،سالمت
روحي ،آينده و زندگي اجتماعي او تأثيرگذار باشد .چگونه
نوجوانان به كتابخواني ترغيب ميشوند؟ چرا بايد به ادبيات
كودك توجه شــود؟ براي خريد كتاب كودك هزينه كنيد،
كتاب خواندن ترس را در كودكان كاهش ميدهد ،فرهنگ
شــفاهي ،كــودكان را از مطالعه دور ميكنــد ،كتابهاي
كودكان و دنياي غيرواقعــي ،مطالعه ،معالجه ذهن و روان،
اهميت جذابيت كتابخانه براي كودكان ،مطالعه ،راهي براي
شناخت كودك از خود ،منفعت كتاب خواندن براي كودكان
يكساله و دوبارهخواني بيشتر را به كودكان ميآموزد ،عناوين
برخي از مطالب تاملبرانگيــز اين كتاب 100صفحهاياند.
خانه كتاب اين اثر را با شمارگان 500نسخه ،به بهاي 15هزار
تومان منتشر كرده است.

دریچه
مقايسه تعاليم شمس و الئو ْد ِزه در شهر كتاب
سيوسومين نشســت از مجموعه درس گفتارهايي درباره
شمس تبريزي ،چهارشنبه  ۲۶شــهريور ساعت  ۱۱صبح
با ســخنراني مجتبي اعتمادينيا به «شــمس و الئودزه»
اختصاص دارد كه بهصورت مجازي پخش خواهد شــد .به
گزارش همشهري ،گرچه تفاوتهاي فرهنگي و اجتماعي
و نيز ُگسســت عريض تاريخي ،شمس تبريزي و الئودزه را
بهعنوان نمايندگان  2س ّنت معنوي بزرگ در غرب و شرق
آسيا از يكديگر متمايز ســاخته ،اما پارهاي مشابهتهاي
تأملبرانگيز در ميــراث برجايمانده از آنها ،وجهي معقول
گفتن توأمان از اين  2شــخصيت تأثيرگذار و مناقشهبرانگيز فراهم ميآورد.
براي سخن ِ
يكي از اين مشــابهتها تأكيد هر  2بر ناكارآمدي زبان و فهم متعارف بشري در تبيين و
كشف حقيقت است .عالوه براين ،شــمس و الئودزه در عين تأثيرگذاري عميق و ماندگار
ِ
فرهنگ خالفآم ِد عادت در زمانه خود
در فرهنگ بومي خود ،هر  2مر ّوج نوعي زندگي و
بودهاند و ازاينرو ،همواره مناقشات فراواني بر سر مقبوليت تعاليم باطني و شيوه زندگي
مطلوب آنان درگرفته است.
از سوي ديگر ،مقايسه تعاليم و نظرگاه شمس و الئودزه كه گسستي نوزده قرني در ميان
آنها فراق افكنده ،مجال مغتنمي براي كشــف تمايزات عرفان اسالمي و عرفانهاي شرق
دور ،بهويژه تعاليم عرفاني برآمــده از آيين دائو فراهم ميآورد .فقدان حضور و ســيطره
متشخص انســانوار و غيبت مفهوم عشــق شــورمندانه نزد الئودزه ،مهمترين
خداي
ِ
وجه تمايز آموزههاي او از تعاليم شــمس بهشــمار ميرود؛ تمايزي كه به ســپهر عرفان
اســامي و تعاليم باطني آيين دائو هويتي مســتقل ،متفاوت و ديگرگون بخشيده است.
عالقهمندان ميتوانند با مراجعه به صفحه اينستاگرام مركز فرهنگي شهر كتاب به نشاني
 Instagram/bookcityculturalcenterاين درسگفتار را بهصورت زنده مشاهده كنند.
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ارزش دادوستد سهام در بورس تهران ۹۲درصد افزايش يافت

ارزش دادوستد ســهام در ســازمان بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته با رونق
چشمگيري مواجه و رشدي معادل ۹۲درصد را نسبت به اين شاخص در هفته پيش از
آن تجربه كرد .بهگزارش روابط عمومي بورس تهران ،در هفته منتهي به ۲۳شهريورماه
۳۴ميليونو ۶۴۳سهم ،جمعا به ارزش ۱۷۲ميليارد و ۹۷۷ميليون ريال در تاالر بورس
تهران دادوستد شد كه از نظر تعداد ســهام ۷۵درصد و از نظر ارزش سهام دادوستد
شده ۹۲درصد رشد نسبت به هفته پيش از آن را نشان ميدهد .تعداد خريداران سهام
در هفته يادشده ۷۸۲۲نفر بودند و شاخص كل و شاخص مالي بهترتيب 3.06واحد و
74.84واحد افزايش داشت ،شاخص صنعت در هفته منتهي به ۲۳شهريور 4.23واحد
كاهش داشت .در هفته يادشده سازمان گســترش و نوسازي صنايع ايران ۶۰۰هزار
سهم شركت خودروسازان را به ارزش ۲۹۶۲ميليون ريال و ۱۰۰هزار سهم كارخانه
آهنگري تراكتورسازان را به ارزش ۲۸۳ميليون ريال عرضه كرد .بانك صنعت و معدن
نيز در هفته يادشده ۲۱۰هزار سهم شركت سرمايهگذاري صنعت و معدن را به ارزش
۲۵۲ميليون ريال عرضه كرد.

سند

بازرس با حقوق 3620ريال

عبدالحســين هژير ،كارمند وزارت دارايي و در بانكهاي زيادي از جمله
بانكهاي كشــاورزي ،ملي و بيمه ايران نيز مدير يا عضو هيأت عامل بود.
براساس اين حكم كارگزيني ،او در سال 1317با حقوق  3620ريال بهعنوان
بازرس دولت در بانك ملي منصوب شده است.

گزارشدوم

خانهخیابانآذربايجان
اعضای جبهه ملی برای اولین بار
در منزل دکتر محمود نریمان
دور هم جمع شدند

فرزانه ابراهيمزاده�����������������������������������������������������������
در يك روز از آذرماه  ۱۳۲۸اعضاي گروهي كه بعدها نامشان به
عنوان اعضاي جبهه ملي در تاريخ ثبت شد در خانه استيجاري
دكتر محمود نريمــان در خيابان آذربايجان جمع شــده بودند
تا درباره سرنوشــت قرارداد الحاقــي و الغاي قــرارداد ۱۹۳۳
گس -گلشــاييان تصميم بگيرند؛ روزي كه با پيشنهاد يكباره
دكتر حســين فاطمي تصميم براي ملي شدن نفت گرفته شد.
مجلس هنوز از فشار لغو قرارداد نفت شمال بيرون نيامده بود كه
عباسقليخان گلشاييان ،وزير دارايي خبر از توافقي تازه ميان اين
وزارتخانه با سر نويل گس رئيس شركت نفت ايران و انگلستان
داد؛ قراردادي كه با نام دوم قرارداد الحاقي در  ۲۶تير  ۱۳۲۸امضا
شد .قراردادي كه البته شركت نفت را به تعديل بخشي از مبالغ
پرداختي به ايران مجبور كرد ،اما پاي اين شركت را در ايران و در
دست داشتن اداره نفت محكمتر ميكرد .البته يكي از بندهاي اين
قرارداد نيز ناخواسته دست دكتر مصدق را براي ملي كردن نفت
و احقاق حق ايران باز كرد؛ بند دوم كه دادگاه بينالمللي الهه را
مرجع داوري بين ايران و شركت معرفي ميكرد.
اما امضاي اين قرارداد با قانوني كه مجلس شوراي ملي در سيام
مهرماه  ۱۳۲۶تصويب كرده بود مغايرت داشت .مجلس پانزدهم
بعد از رد قرارداد نفت شمال ماده واحدهاي را تصويب كرده بود كه
به موجب آن هرگونه امتياز به خارجيها ممنوع میشد و دولت
مكلف بود ب ه منظور استيفاي حقوق ملت ايران از نفت جنوب اقدام
كند .البته در زمان تصويب اين قانون انگلستان با اينكه مجلس راه
شوروي را براي دستيابي به نفت شمال ميبست ،اما چون زنگ
خطري بود براي آنها كه قرارداد  ۱۹۳۳نیز باطل شود ،براي همين
با دولت ايران وارد مذاكره شد .مأمور مذاكره هم وزير دارايي بود
كه اداره نفت را در دست داشــت .درحاليكه مجلس پانزدهم و
شانزدهم دوران جابهجايي خود را ميگذراند .از سوي ديگر حزب
توده كه گرايشهای كمونيستي داشت از لغو قرارداد نفت شمال
درحاليكه نفت جنوب در دست انگليسيها بود ،راضي نبودند .در
اين شرايط بود كه جمعي از نيروهايي كه گرايشهای ملي داشتند
دور هم جمع شــدند تا در مقابل اين قراردادها و درخواستها
فكري بكنند .اين جلســات هر بار در خانه يكــي از اعضاي اين
گروه كه در ميانشان چهرههايي چون دكتر محمد مصدق ،دكتر
محمود نريمان ،دكتر غالمحسين صديقي ،دكتر شايگان و دكتر
حسين فاطمي بودند برگزار ميشد .اما خانه دكتر نريمان يكي از
مکانهای ثابت برگزاري اين جلسات بود .خانهاي كه در خيابان
حشمتالدوله آن روز يا آذربايجان امروزي قرار داشت .مشخص
نيست اين خانه در كجاي خيابان حشمتالدوله قرار داشته است.
دكتر محمود نريمان از خانواده عون جزايري و تحصيالتش در
رشــته اقتصاد بود .نكته جالب اينكه او بعد از گلشاييان كه اين
قرارداد را امضا كرده بود ،بهعنوان شــهردار تهران انتخاب شد و
بعدها بهعنوان نماينده مجلس و اعضاي تشــكيلدهنده جبهه
ملي در كنار دكتر مصدق قرار گرفت.
در هر صورت در اين جلســات بود كه جبهه ملي تشكيل شد و
در يكي از همين روزها بود كه دكتر حســين فاطمي در يكي از
تنفسها يكباره پيشنهادي به دكتر مصدق ميدهد و ميگويد:
«چرا نفت را ملي نكنيم و به شركت نفت خسارت ندهيم؟»
دكتر مصدق بعدها در نامهاي خطاب به پسرش دكتر غالمحسين
مصدق نوشت« :اگر ملي شــدن نفت خدمت بزرگي است از آن
كسي كه اول اين پيشــنهاد را نمود بايد سپاسگزاري كرد و آن
كس شهيد راه وطن دكتر حسين فاطمي است كه در خانه دكتر
نريمان اين پيشنهاد را مطرح كرد» .دكتر مصدق از اين پيشنهاد
خوشش آمد و بعد از آنكه بار ديگر جلسه تشكيل شد اين پيشنهاد
را در جلسه مطرح کرد و با تصويب همه اعضاي گروه قرار شد تا با
تشكيل مجلس برنامهشان ابتدا كميسيوني به اسم نفت را تشكيل
دهند .كميســيوني كه مهمترين وظايفش از دور خارج كردن
قرارداد گس -گلشاييان و بعد هم لغو قرارداد نفت با همه شركتها
و ملي كردن بود .قرارداد گس -گلشاييان در  ۴آذر  ۱۳۲۹با تالش
كميسيون نفت و افرادي چون حسين مكي با رأي اكثريت مجلس
از دور خارج شد و اليحه ملي شدن صنعت نفت با امضاي  11نفر
از نمايندگان مجلس به هيأت مديره تقديم شد .اليحهاي كه بعد
از  4ماه تالش سرانجام در  ۲۵اسفند  ۱۳۲۹به تصويب مجلس
رسيد و نفت ملي شد.

راهنمای تلفن تهران سال  1328و تلفنهای ساختمان
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عبدالحسين هژير ،نخستوزير و وزير دربار توسط
فدائيان اسالم ترور شد

مصطفي عدل20 ،بهمن 1328
سناتور شد

مصطفی شوقی ��������������������������������������������������������������������������������������
عينكي دودي به چشــم ميزد و نزديك چانه ،چالهاي نســبتا بزرگ وجود
داشت كه نشان از يك زخم عميق بود .همين صورت او را به چهرهاي خاص
در صحنه آشفته سياســت ايران در دهه20شمسي تبديل كرده بود؛ مردي
شيكپوش و مرموز.
پدرش ،محمد وثوق همايون ،غالم دربخانه دربار مظفري بود .كار پدر در
روزگار سوداي مشــروطيت نزد ايرانيان ،وصول ماليات از واليات بود ،اما
هيچگاه نتوانست در ميان چهرههاي قديمي و نوظهور جايي براي خود باز
كند و درنهايت بهعنوان مأمور وصول ماليات در ســاري از كار كنار رفت.
اما پسر راه پدر را نرفت و به مدرسه مظفري و بعد دارالفنون وارد شد و در
مدرسه سياسي كه از مدارس مهم و تأثيرگذار در پرورش كارگزاران بعدي
حكومت پهلوي اول نقش مهمي داشت ،توانست زبان روسي و فرانسوي
را كامل كند .عبدالحسين هژير كه در كودكي بهدليل حادثهاي يك چشم
خود را از دســت داده و صورتش نيز زخمي عميق برداشته بود ،در دوران
گذار قاجار به پهلوي توسط سيدحسن تقيزاده بهعنوان كارشناسي باآتيه
وارد وزارت دارايي شد .تا پايان حكومت رضاشاه او عمدتا در وزارت دارايي،
در مشــاغل اقتصادي و مديريت بانك و بيمه و بهعنوان مديري مياني در
همه دولتها حضور داشت .هژير در دوران رضاشاه راهي به وزارت نيافت و
حتي حذف داور و تيمورتاش و رجال پرنفوذ ديگر ،او را هيچگاه به دايره اول
قدرت در ايران آن زمان وارد نساخت.
اما ستاره اقبال هژير بعد از اشــغال ايران توسط متفقين درخشيد .گويي
اين مرد مرموز كه هميشه عينكي ســياه به چشم ميزد از سايه سياست
ايران يكباره وارد شده بود .البته گفته ميشود كه هژير در دوران رضاشاه
نيز با توجه به نقش بسيار مهم در سپردهگذاريهاي مالي شاه در بانكهاي
خارج از كشور ،با دربار رابطهاي بســيار نزديك داشت ،اما به داليل خاص
ازجمله اينكه رضاشاه دوست نداشت كسي از امالك و اموال او سردربياورد
در سايه قرار گرفته بود .شــايد بهدليل همين روابط پيچيده ،بعد از اينكه
رضاشاه از ايران به خارج از كشور به تبعيد فرستاده شد ،خيلي زود به دربار
محمدرضاشــاه راه پيدا كرد و از خفا خارج شــد .هژير از شهريور 1320
در دولت فروغي بهعنوان وزير پيشــه و هنر منصوب شــد و تا روزي كه
نخستوزيرها در دولتهاي مســتعجل و متعددي كه از شهريور 1320
معموال براي چندماه تا يك ســال روي كار ميآمدند ،وزير بود؛ از وزارت
دارايي گرفته تا وزارت كشور و حتي وزير مشاور!
مورد عجيب عبدالحسين هژير زماني بود كه او در 1327بهعنوان نخستوزير
منصوب شد .در آن روزگار بسياري معتقد بودند كه اين نخستوزير جوان
كه 7سالي هم مشق وزارت كرده ،ميتواند شرايط نابسامان ايران را با توجه به
البيهاي گسترده در محافل سياسي آرام كند .اما نخستوزيري او با مخالفت
نيرویي جديد كه چندسالي بود در سپهر سياســت ايران بهعنوان يكي از
بازيگران مهم نقش داشت ،روبهرو شــد .آيتاهلل ابوالقاسم كاشاني ،رهبري
مذهبي -سياســي در ميان بازاريان و طيف مذهبيهايي كه بعد از دوران
رضاشاه ،جان دوبارهاي گرفته بودند ،بهشدت با نخستوزيري هژير مخالفت
كرد .آيتاهلل كاشاني در اين راه يكي از مهمترين و جنجاليترين گروههاي
سياسي -مذهبي كه اسمي براي خود دست و پا كرده بودند را همراه داشت.
فدائيان اسالم به رهبري سيدمجتبي نوابصفوي شروع به مخالفخواني با
نخستوزيري هژير كردند؛ تظاهراتي بزرگ در تهران برپا شد كه در ابتداي
صف ،نواب و يارانش قرآن و بيرق بهدست بهسوي مجلس شوراي اسالمي به
راه افتادند .اين تظاهرات درنهايت به خشونت كشيده شد و عدهاي مجروح
شدند.
جدا از اختالفنظرهاي سياسي ،ابوالقاسم كاشاني ميگفت هژير بهاييزاده
است و نبايد بر مسلمانان حكمراني داشته باشــد .تاكنون كسي نتوانسته
سندي دال بر اين مســئله بيابد ،اما در آن زمان هژير براي دورماندن از اين
مسئله ،تهيه و فروش انواع مشروبات الكلي در شهرهاي مشهد ،قم و شهرري
را ممنوع كرد .اما سوءتفاهم نهتنها رفع نشد ،بلكه اندكي بعد با برقراري مجدد

روانكاویمعاصر

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

اعالمیه آیتاله کاشانی و آیت اله بروجردی
علیه نخستوزیر هژیر
رابطه سياسي ايران و عربستان كه بهدليل گردنزدن يك حاجي يزدي
در  1321در مكه قطع شده بود ،دوباره مخالفتها اوج گرفت .دولت براي
برقراري حج در اليحهاي به مجلس درخواســت پول خدمات از حجاج
كرد .علماي سنتي تهران پس از اين مســئله همصدا با مخالفان ديگر
نخستوزير ،دولت او را تحت فشار قرار دادند .هژير در نخستوزيري،
دولتي مستعجل را تشكيل داد و بارها استيضاح شد ولی از مجلس رأي
اعتماد میگرفت .شاه بهشدت به دولت هژير عالقهمند بود بهصورتي
كه اگر او در نخستوزيري تثبيت ميشــد در آن سالها همراهترين و
نزديكترين دولت با شاه بود؛ آرزويي كه 12سال بعد در اوايل دهه40
شمسي با تشكيل دولتي صددرصد در خدمتش برآورده شد.
هژير بعد از كنارهگيــري از دولت ،به وزارت دربار رفت و در كنار شــاه

قرار گرفت .او در 13آبان  1328درحاليكه در مسجد سپهساالر براي
مراسمي حضور پيدا كرده بود توسط سيدحسين امامي ترور شد .امامي
و برادرش ،همان كساني بودند كه كسروي را به قتل رسانده بودند ،اما
بعدها با وساطتهاي بســيار علما و رجال پرنفوذ از زندان آزاد شدند.
گفته میشود یکی از کسانی که برای آزادی امامی پادرمیانی کرد خود
عبدالحسین هژیر بود و اين از عبرتهاي تاريخي است كه هژير توسط
سيدحسين امامي ترور شد .در سالهاي بعد داستانهاي زيادي از رابطه
عاشقانه اشرف پهلوي ،همزاد شاه ،با هژير گفته شده است .خود اشرف
در اينباره ميگويد« :در خرداد  1327برادرم ،عبدالحسين هژير را به
نخستوزيري منصوب كرد .هژير يكي از دوستان خوب من بود و بايد
بگويم كه من تاحدي در انتصاب او مؤثر بودم».

پادشاهواژههايفارسي

از لغتنامه پنجاهوسهجلدي تا «چرند و پرند»
جمال رهنمايي ���������������������������������������

علی اکبر دهخدا در حال کار بر روی لغتنامه

اعالن سخنرانی آیتاله کاشانی پس از واقعه
تظاهرات علیه هژیر

انتشــار لغتنامــه بــزرگ دهخــدا ،حاصل
تــاش علياكبــر دهخدا كه طي 40ســال
جمعآوري ،دســتهبندي و رازگشــايي شده
بود ،از ســال 1325با بودجه 25هزار توماني
مصوب مجلس شوراي ملي شروع شد .لغتنامه
دهخدا شــامل بيش از 200هزار عنوان واژه
فارســي بود كه در كوران حوادث براي بيان
آنچه گذشــته ،به عاريت گرفته شده يا خلق
شــده بود .اين لغتنامه شامل ســير تاريخي
تحول كلمه و معنــاي آن در زبان فارســي
دري نيز بود .علياكبر دهخدا اديب ،شــاعر
و سياستپيشــهاي بود كه با واژگان فارسي
زندگي و مســير زندگي واژهها را دنبال كرده
بود .عالقهمندانش به او لقب فردوســي دوم

داده بودند .واژهها اختراع بشــر سخنگوشده
برای بيان درونيات خود بودنــد .اين اختراع
بشري از يكسو ميتوانســت وسيلهاي براي
ارتباط ميان آدميان باشــد و از سوي ديگر با
محدودكردن معنــا در قالب كلمه از هيبت و
گستردگي معني ميكاست.
زبانشناسان ،فيلسوفان و اديبان همواره در
تالشي بيپايان بودهاند تا از اين فاصله ميان
واژه و معنا بكاهند.
اريك فروم در كتاب «زبان ازدســترفته» به
توصيف زبان ارتباطي نسل انسانهاي ماقبل
انساهاي سخنگو پرداخته است .اين زبان كه
فروم آن را زبان ازيادرفته ناميده است ،زباني
است كه رؤياهاي ما هنوز به همان زبان با ما
ســخن ميگويند .او ميگويد يكي از داليل
نامفهوم و غريب بودن آنچه دررؤيا ميبينيم
آن اســت كه زبــان رؤياها مربــوط به زمان

خاموشــي زبان آدمي و سخنگويي سمبلها
و اسطورهها بوده است و آدمي با اختراع كلمه
و سخنگويي ،زبان سمبلها و اساطير را از ياد
برده و فراموشي زبان نياكاني از دستاوردهاي
ناخواسته اختراع واژه است.
به همين روي جويندگان معني پس از استفاده
از همين واژهها بــراي بيان عميقتر مفاهيم،
دست آخر به يك اسطوره يا نماد در قالب شعر،
حكايت يا ضربالمثل پناه ميبرند تا بتوانند از
اين شكاف ميان واژه و معني بكاهند.
به همين منوال ميبينيم که پادشــاه ايراني
واژههاي پارسي ،در سوي ديگر اين اثر بزرگ
ادبي «دخوي» ،طنزگــوي مجموعه چرند و
پرند و زبان حكمت «امثال و حكم» نيز است تا
بتواند تعاريف قانونمند آنچه را که در لغتنامه
دهخدا به نظم درآمده ،با مفهوم گســتردهتر
نانوشتنيها پيوند دهد.

حقوقدان بود و عال ِم علم حقوق؛
هم وزارت دادگســتري را تجربه
كرد و هم رياســت دانشــكده
حقوق دانشــگاه تهران را .براي
همين هم بود كه وقتي در دولت
سها مالســلطان بيات ،قرار شد
كسي رياســت هيأت نمايندگي
ايران در ســازمان مللمتحد را
به عهده بگيرد ،ايــن وظيفه بر
او محول شــد .هيأت نمايندگي
ايران را ۱۶نفر تشكيل ميدادند؛
از علياكبر سياسي واللهيار صالح
و قاسم غني و نصراهلل انتظام گرفته
تا سيدباقر كاظمي و صادق رضازاده
شــفق و جالل عبده و لطفعلي
صورتگر و در رأس آنها مصطفي
عدل.
آنها كه براي شركت در كنفرانس
سانفرانسيســكو ،فرورديــن
1324عازم آمريكا شدند ،تا پنجم
تير كه منشــور به امضا رسيد در
آنجا ماندند و وقتي بازگشــتند،
پس از ابراهيم حكيمي ،محسن
صدراالشــراف به نخستوزيري
رسيده بود.
منصورالسلطنه عدل در نطق مهم
خود در مجمع عمومي ســازمان
ملل ،از اشغال ايران توسط قواي
بيگانه گفت و به خسارات ناشي از
جنگ به ايران پرداخت و از حفظ
اســتقالل و تماميتارضي كشور
ياد كرد.
او از سوي ايران ،منشور ملل متحد
را به امضا رســاند و بعد ،خودش،
براي نخستينبار ،اين اعالمي ه را به
فارسي ترجمه كرد .او شخصيتي
خاص در اين اجــاس بود .جدا
از جالل عبده كه از «ســعه نظر و
سخاوت معنوي مختص بهخود»
او نوشت ،لطفعلي صورتگر هم در
خاطراتش ،مرقوم كرد كه «جثه
كوچك اين مــرد مطلع در مقابل
هوش و بصارت نخستين درجه او
و ادبي كه از حركات و طرز نشستن
وي آشكار است به چشم نميآيد
و موي سپيد و چهره چينخورده
او بياختيار همــه را به احترام در
برابر وي ناگزير ميسازد ...ما مردم
ايران در تاريخ اين گيتي بزرگ به
ادب و آراستگي شهرهايم و آقاي
عدل براي اينكه نمودار اين خصال
باشد يكي از بهترين و اليقترين
مأمورين كشور ماست».
كتاب «حقوق اساســي يا اصول
مشروطيت» او ،همين حاال هم در
دسترس است.

چهرهاول

فقیهمبارز

آيتاهلل محمدعلي شاهآبادي
به رحمت حق شتافت

سید محمد حسین محمدی��������������������������������������������������������������������������������
آيتاهلل محمدعلي شاهآبادي را همه به اين ميشناسند كه استاد عرفان آيتاهلل خميني بوده
است .هرچند استاد عرفان آيتاهلل خميني بودن ،مرتبه كمي نيست ،اما اين جمله بازتابي از
تماميت شخصيت شاهآبادي هم نيست .شاهآبادي را بايد يكي از عاليترين نمونههاي عارفان
فقيه دانست .ويژگياي كه در كمتر كسي يافت ميشود .او فلسفه و عرفان را از محضر ميرزا
ابوالحسن جلوه (يكي از حكماي ثالث) فراگرفته بود .در فقه و اصول از شاگردان ميرزاي دوم
(ميرزا محمدتقي شيرازي) بود و يكي از ششنفري به شمار ميرفت كه از ميرزاي شيرازي
اجازه اجتهاد داشتند .پدر آيتاهلل ،به دستور ناصرالدينشاه از تهران به تهران تبعيد شد.

همين تبعيد سبب آشنايي آيتاهلل شاهآبادي با ميرزا حسن جلوه و ميرزا حسن آشتياني
بود .بعد از چند سال به نجف مهاجرت كرد و از محضر آخوند خراساني بهره برد و تازه پس از
وفات آخوند خراساني بود كه به سامرا مهاجرت كرده و خود را در شمار شاگردان ميرزاي دوم
قرار داد .شاهآبادي پساز آن مجددا ًبه تهران بازگشت و در محله شاهآباد (خيابان جمهوري)
ساكن شد .وج ه تسميه نام او نيز بهدليل سكونتش در همين خيابان است .اگرچه مرام و
مشرب شاهآبادي عرفاني بود اما تأثير روحيه انقالبي-سياسي استادش ميرزاي دوم كار
خودش را كرده بود ،به همين جهت او پس از بازگشت به تهران به مبارزه با رضاخان پرداخت
و حتي در حرم حضرت عبدالعظيم متحصن شد .جملهاي معروف و منتسب به اوست با اين
مضمون كه «رضاخان ،دستنشانده انگليس است و هدفش اعدام قرآن و اسالم است .اگر

من روحاني مبارزه ميكند ،نه بهخاطر خو ِد من است ،بلكه به اين دليل است كه من مبلغ
با ِ
قرآنم .به دنيا اعالم ميكنم كه اگر حركت نكنيد ،اين خبيث اسالم را از بين ميبرد ».بعد از
ن ماه و با وساطت سيدحسن مدرس ،تحصن شكسته شد و او به قم مهاجرت
گذشت چندي 
كرد .سالهاي حضور او در قم ،همان سالهايي است كه آيتاهلل خميني از محضر او استفاده
كرده است .آيتاهلل شاهآبادي سرانجام در سال  1328در تهران و در ايامي كه در مسجد
امينالدوله تدريس و خطابه ميكرد از دنيا رفت .تشييعجنازه او تحت مديريت حكومت
اداره ميشد و سرانجام او را در حرم حضرت عبدالعظيم حسني نزديك به قبر ابوالفتوح راضي
به خاك سپردند .بيشك مشرب عرفاني-فقهي او در كنار روحيه مبارزاتياش بر آيتاهلل
خميني تأثيرگذار بود و مرام او از طريق شاگردش ادامه پيدا كرد.
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فكاهی

یادبود

پژوهشگريكهفقطخواندونوشت

عالمه محمد قزوینی درگذشت

فرزانه ابراهيمزاده�������������������������������������������������������������������������������������������
ساعت ۱۰روز جمعه  ۶خرداد  ۱۳۲۸شمسي ،عالمه ميرزامحمد قزويني بعد از يك دوره
بيماري در خانهاش در خيابان حشمتالدوله (آذربايجان) ،خيابان فروردين ،كوچه دانش،
درگذشت؛ مردي دانشگاه نديده ،اما دانشمند كه تا پايان عمرش دست از خواندن و پژوهش
برنداشت و يكي از مهمترين چهرههاي فرهنگي قرن اخير ايران است .او سالهاي سال
پيش ،همزمان با باال گرفتن دامنه جنگ جهاني دوم ،همراه همسر ايتاليايي و دخترش
بعد از سالها حضور در سفارت ايران در برلين و پاريس ،به ايران بازگشت تا به قول خودش
بدون محاجه زيرنظر رژيم نازي نباشد.
ميرزامحمد ،فرزند مال عبدالوهاب قزويني ،در سال ۱۲۵۶شمسي در دروازه قزوين تهران
بهدنيا آمد .او پسر مردي دانشمند بود كه دنبال پژوهشهاي پدرش را گرفت .ميرزامحمد
در شرح حالي از خود ،استادانش را افرادي چون حاجهادي نجمآبادي ،سيداحمد اديب
پيشاوري و محمدحسين خان ذكاءالملك فروغي دانســته است .او زبان فرانسه را نيز از
محمدعلي فروغي آموخت و ميان آن دو دوستي عميقي بود.
سيد محمد از همان زمان دانشآموختن ،عالقه زيادي به خواندن متون قديمي و خطي
و تصحيح آنها داشت؛ اتفاقي كه شايد سفري كه همراه قوام به لندن رفت او را در انجامش
جديتر كرد .او در شرح حال خود ،ديدن كتابخان ه سلطنتي در لندن و نسخههاي خطي
آن را مهمترين اتفاق زندگيش ميداند و نوشته« :من نيز بهقول معروف كه كور از خدا چه
ميخواهد ،دو چشم بينا ،بالتأمل پس از وداع ابدي با مادر-كه در بيرون دروازه قزوين با
چشمهاي پر از اشك ،وقتي كه گاري پستي حركت كرد ب ه من گفت من يقين دارم ديگر
روي تورا نخواهم ديد -در پنجم ربيع الثاني  ۱۲۸۳( ۱۳۲۲شمسي) از تهران حركت كرده،
از راه روسيه و آلمان و هلند به لندن سفر كردم .پس از مشاهده عظمت كتابخانه آن شهر
و تأمل آن همه كتب نفيسه نادره از عربي و فارسي و غيره ،شوق مطالعه آنها چنان بر من
غلبه كرد كه بياختيار اهل و وطن و خانواده را نميگويم فراموش كردم ،ولي موقتا ...خيال
آنها را كناري گذاردم» .او 36سال از زندگياش را در اين حضور موقت و خواندن و تصحيح
متون مهم ادبي و تاريخي ايران گذراند .او در لندن با افراد و ايرانشناسان سرشناسي چون
ادوارد براون مالقات كرد .دوســتي ميان او و براون در زماني كه او به رياست بنياد گيب
منصوب شده بود همزمان شد و تصحيح تاريخ جهانگشاي جويني كه يكي از مهمترين
متون دوران ايلخانان است را به او سپردند؛ تصحيحي كه بيترديد يكي از نمونههاي خوب
تصحيح متون تاريخي در ايران به شمار میرود .او بعد از آن  ۸سال در پاريس اقامت و در
كالسهاي مستشرقين شركت كرد .در اين زمان او با عالمه علياكبر دهخدا كه در تبعيدي
خودخواسته در اين شهر بود ،آشنا شد .او دوستي با دهخدا را يكي از مهمترين اتفاقات
زندگياش ميدانست .عالمه با آغاز جنگ جهاني اول در پاريس ،مشغول كار روي متون
بود كه به توصيه حسينقليخان نواب ،وزير مختار ايران در آلمان به برلين رفت .ورود او
به برلين با بسته شدن راهها همزمان بود و حضورش در اين شهر  ۵سال زمان برد .در اين
5سال او با سيدحسن تقيزاده آشنا شد و با كمكهاي او به پژوهشهايش ادامه داد .بعد از
جنگ ،او بار ديگر به پاريس بازگشت .حضورش در پاريس همزمان با كنفرانس صلح پاريس
بود كه از ايران هيأتي به رياست دوست قديمي او محمدعلي فروغي شركت كرده بودند.
فروغي در آنجا متوجه مشكالت مالي عالمه شد و تالش كرد تا مقررياي برايش درست

تقلب در سه پرده

كند .اما با آغاز جنگ جهاني دوم ماندن در اروپا براي عالمه قزويني سخت شد و او به همراه
همسر ايتاليايي و دخترش سوزان از طريق استانبول به ايران آمد .او در بازگشت ،طبقه
دوم خانه دكتر شايگان را در كوچه جم اجاره كرد .در این دوره زندگي سختي داشت و با
نوشتن مقاالت امرار معاش میکرد .با به سلطنت رسيدن محمدرضا پهلوي در سال،۱۳۲۰
به دستور او جلساتي با حضور برخي چهرههاي ادبي فرهنگي همچون دكتر قاسم غني
و دهخدا در كاخ مرمر برگزار شد .يكي از كساني كه به اين جلسات دعوت شد عالمه بود.
البته او عالقهاي نداشت ،اما با اصرار دوستان شركت میكرد .براي شركت در اين جلسات
۲۰هزار تومان به او پرداخت شــد و او با وامي كه گرفت خانه خيابان فروردين را به مبلغ
۳۶هزار تومان خريد .او براي كمبود پول وامي گرفته بود كه در 3سال آخر زندگي ،پرداخت
آن و نگرانی از دستدادن سرپناه زن و فرزندش كه ايراني نبودند مهمترين مشكلش شد.
به گفته عباس اقبالآشتياني كه از نزديكترين دوستانش بود اين وضعيت باعث تشديد
بيماري او شد و در نهايت آنها به تقيزاده گفتند .تقيزاده با كمك به چاپ كتاب عالمه و
پولي كه از چند نفر از صاحبمنصبان گرفت اين وام را تأديه كرد تا عالمه با خيالي آسوده
سر بر بالين ابديت بگذارد .براي نوشتن از كارهايي كه عالمه قزويني انجام داده بايد صفحات
زيادي نوشت .نامهنگاري او با دكتر قاسم غني و كتابهاي چندجلدي مقاالتش بخشي از
آثار بهجاي مانده از يكي از چهرههاي مهم ادبي ايران است؛ مردي كه درنهايت به وصيت
خودش در كنار قبر شيخ ابوالفتوح رازي در حرم حضرت عبدالعظيم به خاك سپرده شد.

شروان اميرزاده �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

پنجشنبه 31 ،شهریور  1328روی جلد مجله توفیق با انتخابات مجلس در همان سال شوخی شــده و به روشهای تقلب در آن زمان اشاره دارد .رایدادن زیرسن
قانونی ،رایدادن با شناسنامه اموات و رایدادن ورثه با شناسنامه اجداد ،سه پرده از انتخابات است.

آغازبانكداريبخشخصوصيدرهنگامهترور

ورزش

شعبان جعفري وارد گود  میشود

آغاز یک پدیده جدید در ورزش ایران

جواد نصرتي �������������������������������������������������������������������������������
شعبان جعفری ،كه بيشتر با نام شــعبان بيمخ شناخته ميشود،
مصداق پيوند شوم ورزش و سياســت در ايران است .جوان الابالي
و بيهنر ســنگلجي كه از تحصيل فرار كرد و به زورخانه پناه برد،
رسم جوانمردي و پهلواني را به التبازي و بزن بهادري فروكاست و
با همين روش ،در سالهايي كه حاكميت رجعت به تاريخ باستان
را پيشه كرده بود ،سمبل ورزشهاي باستاني شد .شعبان جعفري
پيش از آنكــه در جريان كودتاي  1332راه ســقوط دولت محمد
مصدق را هموار كند و به عمله ظلم محمدرضا پهلوي تبديل شود،
در دهه  1320يكي از قهرمانان ورزش باستاني تهران بود .او بعد از
سربازي ،در ابتداي دهه  1320باشگاهي ورزشي در جنوب تهران
راهاندازي كرد ودر سال  1322در مســابقات باستاني تهران ،در
رشتههاي كباده و چرخ قهرمان شد.
در سال  1326با برهم زدن نمايش «مردم» عبدالحسين نوشين
مورد توجه دربار قرار گرفت و با توصيه آگاهــي تهران ،مدتي به
الهيجان رفت .در الهيجان اداره يــك زورخانه را بهعهده گرفت
و به شرارتهايش ادامه داد .شــكايتها و گزارشها عليه خود را
كار رقباي ورزشــياش ميخواند و با وجود شكايتهاي متعدد،
هرگز محكوم نشــد .در بازگشــت به تهــران ،از ورزش دور و به
سياســت نزديك شــد تا جايي كه به خاطر نقش پررنگي كه در
پيروزي كودتاي  1332داشت با لقب تاجبخش شناخته ميشد.
دستخوش راهاندازي لشــكر اراذل و اوباش براي پيروزي كودتا،
زورخانهاي در شمال پارك شهر بود كه زمينش را شاه هديه کرده
بود .در مراســم افتتاحيه زورخانه ،شخص شاه هم حضور داشت.
بعد از كودتا ،شعبان جعفري دوباره زورخانهدار شد و اينبار به جاي
لشكركشي خياباني ،در مراسمهاي سلطنتي در امجديه حركات
باستاني اجرا ميكرد .زورخانه او كه معماري زيبايي هم داشت ،در
دهههاي بعد یكي از مقاصد معمول مهمانان خارجي دربار بود تا
با جلوهاي كهن از تاريخ ايران آشنا شوند .مردي كه ننگ پهلواني و
فتوت و دستگيري از مردم بود ،بهعنوان سمبل ورزش باستاني به
دنيا عرضه ميشد .شعبان جعفري ،در دهه 1320با ورزش شروع
كرد ،به سياست نزديك شد و دوباره به ورزش بازگشت.

اقتصاد

كمبود قندوشكر در تهران و شهرستانها عدهاي از مردم را به خيابانها كشاند
عليرضا احمدي�������������������������������������������������������������������������������������������������

ترور ناموفق شــاه در جلوي دانشكده حقوق دانشــگاه تهران كه از سوي «ناصر
فخرآرايي» در 15بهمن سال گذشته انجام شد ،صحنه سياسي ايران را با تالطم
مواجهكرد و تبعات آن در سال 1328نيز ادامهيافت .اقدامات دولت در پي اين ترور
و موضوع تشكيل مجلس مؤسسان و تغيير قانوناساسي با هدف افزايش اختيارات
شاه ،دولت ساعد را در فروردين با اســتيضاح روبهرو كرد كه جانسالم بهدر برد.
در چنين شرايطي در ارديبهشتماه و بر اساس تصويبنامه هيأت وزيران ،بانك
شاهي مجبور شد 50درصد از سرمايه خود را در بانكملي بسپارد .ازسوي ديگر
در 15خرداد اليحه بازگشت امالك و مســتغالت رضاشاه بهملكيت محمدرضا
بهتصويب مجلس شورايملي رســيد و بهرهبرداري از آن به سازمان شاهنشاهي
خدماتاجتماعي محول گردید .تابســتان با چالش اقتصادي مهمي براي دولت
آغاز شد؛ كمبود قند و شكر در تهران و شهرستانها عدهاي از مردم را به خيابانها
كشاند .اين موضوع نخستوزير را مجبوركرد سهميه عامالن فروش را دوبرابر كند.

دورازمركز
آتشنشانی در تبریز
افتتاح یک ایستگاه
آتشنشانی در شهر تبریز

شکایت رئیس کارگزینی بانک ملی شعبه بازار از شعبان جعفری در سال 1328

 21آذر 1328
ایستگاه مرکزی
آتشنشانی شهر تبریز

در بيستوسومين روز از تيرماه نيز درحاليكه بانك جديدي به نام «بانك اعتبارات
صنعتي» افتتاح ميشــد ،ســاخت راهآهن تهران -تبريز بهطول 750كيلومتر و
راهآهن تهران-مشهد به طول  972كيلومتر هم به تصويب رسيد .اقتصاد ايران در
نيمهدوم سال ،روزهاي پرتالطمي را پشتسر ميگذاشت .از يك سو مخالفتها
با اليحه الحاقي نفت باال گرفته بود و از ســوي ديگر اعتراضها به نحوه برگزاري
انتخابات دوره شــانزدهم مجلس ،تحصن دكتر مصدق و جمعي از نمايندگان را
درمقابل مجلس در پي داشت .در اين ميان ترور عبدالحسين هژير (وزير دربار) در
روز  13آبان در مسجد سپهساالر نيز بر پيچيدگي اوضاع افزود .افتتاح نخستين
بانك خصوصي كشور به نام «بانك بازرگاني ايران» با سرمايه 50ميليون ريال و
مالكيت صددرصد ايراني ،مهمترين خبر اقتصادي سال 1328بود .اين بانك در
محل سابق بانكشاهي شعبه بازار واقع در خيابان بوذرجمهري ،روبهروي مسجد
سلطاني با ۱۸كارمند بازگشايي شد و در سال  ۱۳۲۹بهعلت توسعه فعاليتهاي
بانك ،در خيابان سعدي شعبه تأسيس كرد .مؤسس اين بانك «مصطفي تجدد»
تحصيلكرده آلمان در رشته اقتصاد و حقوق بود.

محمد مقدسي �����������������������������������������������������������������

داستان

سال كمفروغ

صادق چوبک

ترور ناموفق شاه ،باعث تعطيلي كار انجمنهاي
نويسندگي وابسته به حزب توده شد

ترور ناموفق شاه جوان در بهمنماه سال ،۱۳۲۷آثارش را در
سال بعد نشان داد .دوباره صداي پاي استبداد شنيده ميشد؛
فعاليت حزب توده در ايران ممنوع شــد .اين اتفاق محافل
عمومي وابسته به اين حزب را هم تعطيل كرد .تنها اثر معروف
و قابلذكر ادبيات ايران در اين سال ،چاپ مجموعه داستان
«انتري كه لوطياش مرده بود» نوشــته صادق چوبك بود.
يكي از بهترين داستانهاي كوتاه فارسي« ،چرا دريا طوفاني

شد» ،در اين مجموعه چاپ شده بود .چوبك سبك خاصي
داشت؛ او با توصيف غيرمســتقيم ،احواالت شخصيتهاي
داستانش را نشــان ميداد و به جاي گزارش كردن و تعريف
ماجرا ،توصيف ميكرد ،بهگونهاي كه خواننده آنچه را كه روي
ميداد ،ميديد.
اما از سوي ديگر ،ادبيات داستاني در پاورقيها ،همهخوانها
و داستانهاي تاريخي ،رونقي شــگفتآور داشت .ميداندار
اين روزها مجالت هفتگي «اميد»« ،صبا»« ،ترقي»« ،تهران
مصور» و «اطالعات هفتگي» با تيراژهايي در حدود 5هزار تا

15هزار بودند .براي نمونه رمان 5جلــدي «ده نفر قزلباش»
بهصورت هفتگي در اطالعات بهصورت پاورقي چاپ ميشد .در
اين ميان ،سعيد نفيسي با توجه به دانش ادبي خود راه ديگري
براي نوشتن داستان تاريخي برگزيد؛ او داستانهاي پهلوانان
ايراني را نه در رمانهای چندجلدي ،بلكه در قالب داســتان
كوتاه نوشت و در كتابي با عنوان «ماه نخشب» چاپ كرد .ديگر
اثر تاريخي اين سال ،رمان «شرارههاي خاموششده» نوشته
ناصرالدين شاهحسيني با طرحي ضعيف و ساختاري كممايه
روايتي عشقي-حماسي از زندگي لطفعليخان زند بود.

 2و3
صفحـــــــههاي

گزارشويژه

آپادانا ،كاشانه هنرهاي زيبا

مطبوعاتخارجی

واژه گالري ،با شكلگيري گالري آپادانا وارد هنر ايران شد

سفرشاهبهآمريكا

معراج قنبري

نخستين پادشاه از يك كشور شرقي كه از آمريكا ديدار ميكند

آگهی افتتاح

آرش نهاوندي ����������������������������������������������������������������������������
روزنامه نيويورك تايمز در تاريخ 20نوامبــر 19(1949آبان )1328
خبر خود را به سفر شــاه به آمريكا اختصاص داد و تيتر زد :شاه ايران
براي خريد اسلحه و درخواست كمك اقتصادي به آمريكا آمده است.
به نوشته اين روزنامه ،يك مسافر مهم در اين هفته در شهر واشنگتن
بود .سفر شاه ايران به آمريكا  ۲دليل حائز اهميت؛ اول اينكه او نخستين
پادشاه از يك كشور شرقي است كه از آمريكا ديدار كرده و دوم اينكه او
و مشاورانش درباره خواسته اصليشان از آمريكا رك و بيپرده سخن
گفتهاند (در خواست براي خريد تسليحات) .شاه ايران خواستار خريد
سالحهاي پيشرفته و شناختهشده آمريكايي شده است ،او همچنين
خواسته كه آمريكا به كشورش كمك اقتصادي ارائه دهد .در قبال اين
كمكها نيز شــاه روابط نزديك ايران
با آمريكا را پيشــنهاد ميكند .ايران با
شوروي و تركيه هممرز است و شاه نيز
به همين دليل اهميت مرزهاي جنوبي
شــوروي را به آمريكا يادآور شده است.
در آن زمان ميان شــوروي و آمريكا دو
متحد قبلي جنگ جهاني دوم اختالفات
زيادي درگرفته و جنگ سرد در مراحل
آغازينش بود و براي آمريكا نيز بســيار
اهميت داشت كه بهمنظور مهار شوروي
با كشورهاي هممرز شوروي بهويژه در
جنوب اين كشور روابط بسيار دوستانه و
نزديكي داشته باشد .ايران در واقع بهطور
استراتژيك به آمريكا پيشنهاد داده است
كه ميتواند بهعنوان مانعي ايدهآل در
برابر هر نوع نفوذ نگرانكننده شوروي در وراي مرزهاي جنوبي خود،
عمل كند .آمريكا تاكنون تا حدي به اهميت تامين امنيت مرزهاي ايران
پي برده است ،به همين دليل نيز از كمك1.3ميليارد دالري تسليحاتي
آمريكا به اروپا و كشــورهاي غيركمونيســت27.640.000 ،دالر به
كشورهاي ايران و كره اختصاص يافته كه البته قرار است ميان اين دو
كشور تقسيم شود .عالوه بر اين متخصصان نظامي آمريكا نيز بهعنوان
مشاور و مستشار در خاك ايران حضور دارند.
شاه و همراهانش بهطور واضح مشخص كردهاند كه از اين كمك اختصاص
يافته به ايران اســتقبال ميكنند اما همچنين اعــام كردهاند كه اين
ميزان كمك براي بازسازي ارتش و رســاندن نيروهاي نظامي ايران به
اوج كارآمدي بهشدت ناكافي است .ايرانيها هنوز بهطور مشخص اعالم
نكردهاند كه دنبال خريد چه سالحهايي از آمريكا هستند.

آگهی

خرداد 28

درخواست  250ميليون دالري
روزنامه نيويورك تايمز در  19نوامبر  28(1949آبان  )1328به سخنان
محمدرضا پهلوي در كنفرانس مشترك با هري ترومن ،رئيس جمهور
آمريكا پرداخت و تيتر زد« :فرمانرواي ايران سرمايهگذاران آمريكايي را
به كشورش دعوت كرد» .به نوشته نيويورك تايمز ،محمدرضا پهلوي در
جريان كنفرانس مشترك  40دقيقهاي با هري ترومن خواستار افزايش
حضور ســرمايهگذاران بخش خصوصي آمريكا در كشورش شد .شاه
در سخناني افزود :ايران ميتواند زمينه مساعدي را براي اجراي اصل
 4فراهم كند( .اصل 4در اولين سخنراني ترومن مطرح شده بود و اشاره
به سخنان وي درباره وظيفه اخالقي كشورهاي غني به كشورهاي فقير
داشت) .شاه همچنين در پاسخ به سوالهاي خبرنگاران گفت :ايران از
كمكهاي مالي در زمينه ساخت پروژههاي برق -آبي و سرمايهگذاري
در بخش ساخت كارخانهها استقبال
ميكند .ســرمايهگذاران سود ناشي از
سرمايهگذاري خود را به دالر دريافت
خواهند كــرد .درصورت مليشــدن
اين صنايع ،دستكم سرمايه اوليه به
سرمايهگذاران عودت داده خواهد شد.
همزمان با اعالم خبر درخواست شاه
از آمريكا براي ارائــه كمك مالي به
ايران ،بانك بازسازي و سرمايهگذاري
آمريكا اعالم كرد كــه بهرغم وجود
شــايعاتي مربــوط به درخواســت
شــاه براي دريافت وام از اين بانك
تاكنون مقامات ايرانــي با اين بانك
گفتوگويــي دربــاره دريافت وام
نداشــتهاند .براســاس گزارشهاي
دريافتي ،شــاه ايران به احتمال زياد از آمريكا درخواست وامي به
مبلع  250ميليون دالر خواهد كرد.
شاه در باشگاه نويســندگان آن سويآبها نيز در سخناني گفت:
ما اميدواريم كه بتوانيم كمكهاي فني و مادي از آمريكا دريافت
كنيم .اميدواريم بتوانيم با تضمينهاي مناســبي سرمايهگذاران
آمريكايي را به ســرمايهگذاري در ايران جذب كنيم .شــاه ايران
پيشتر نيز گفته بود كه كشورش پيش از آنكه قرارداد دفاعي مشابه
پيمان آتالنتيك شمالي(ناتو) در خاورميانه به امضا برسد ،بايد از
نظر اقتصادي قوي شده باشد .در اين راستا بودجه برنامه هفتساله
توسعه در ايران قرار اســت توســط حق االمتيازهاي دريافتي از
كمپانيهاي نفتي خارجي تامين شود .اين برنامه توسعه گامي در
جهت بهبود توسعه اقتصادي ايران ارزيابي شده است.

جريان هنر معاصر ايران در يك قرن اخير ،با يك واژه ساده گره
خورده است .كلمه گالري كه در ظاهر ساده اما پُرمعنا و پيچيده
است .پيشينه پيدايش گالري در ايران به روزگار صنيعالملك در
حدود  ۱۶۰سال پيش باز ميگردد .پس از گذر سالهاي بسيار
و تالشهاي فعاالن عرصه هنرهاي تجســمي در انجمنهاي
فرهنگي ،آتليهها ،مغازهها و ...نخستين گالري رسمي در ايران
بهمعناي امروزياش ،در ســال  ۱۳۲۸تاســيس شد .محمود
جواديپور با همكاري حسين كاظمي و اميرهوشنگ آجوداني ،با
هزينههاي شخصي  5باب مغازه را در نبش شمال شرقي خيابان
بهار ،خيابان شاهرضا به «آپادانا ،كاشانه هنرهاي زيبا» اختصاص
دادند .آپادانا در تقابل با انستيتوهاي خارجي و با هدف ارائه آثار
هنرمندان ايراني شكل گرفته بود .در روز دوم مهرماه  ،۱۳۲۸اين
گالري با نمايش آثاري از حسين كاظمي ،جليل ضياءپور ،محمود
جواديپور و احمد اسفندياري اعالم وجود كرد .پوستر نخستين
نمايشگاه در اين گالري ،نخستين پوســتر براي يك نمايشگاه
تجسمي و نخستين پوستر يك گالري در تاريخ طراحي گرافيك
ايران بهشمار ميرود.
سيدعمادالدين قرشي در مقاله «از كاشــانه تا تاالر» در شماره
نهم نشريه «آنگاه» مينويسد« :پس از افتتاح گالري كالسهاي
آموزش نقاشي (با تدريس جواديپور و كاظمي) و نمايش فيلم  -با
موضوعهايي همچون زندگي هنرمندان ،نمايشگاههاي هنري و
مجموعه آثار موزههاي مشهور جهان  -نيز به برنامههاي گالري
اضافه شد .نمايش اساليد ،برگزاري جلسههاي سخنراني و اجراي
موسيقي (رسيتال پيانو ،ويولنسل ،كالرينت) از ساير فعاليتهاي
فوق برنامه اين مركز بود».
جنجالها از همان نخستين نمايشگاه آغاز شد .رويدادهاي اين
گالري زير ذرهبين منتقدين بسياري ازجمله جاللآل احمد بود.
از طرفي اين گالري بارها مورد هجوم مخالفان نوگرايي در هنر قرار
گرفت و روزهاي پُر فراز و نشيبي را از سر گذراند.
محمود جواديپور در گفتوگو با فاطمه شاهرودي در سال۱۳۸۶
ميگويد« :قصد اصليام اين بود كه بهتدريج فعاليتهاي آپادانا

معماری

به انتخاب
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محمود جوادیپور

پوستر نخستین نمایشگاه

را گســترش دهم و آن را تبديل به يــك آكادمي كوچك كنم.
مركزي براي تجمع هنرمندان كه بتوان شرايط و امكاناتي كه در
دانشكدهها و مراكز ديگر فراهم نبود را در آن ايجاد كرد .امكانات
و فعاليتهايي مانند دادوســتدهاي هنري بــا موزهها و مراكز
دانشگاهي مختلف دنيا در زمينههايي چون آموزش هنر ،برگزاري
ســخنراني و نمايش فيلم ،معرفي هنرمندان ايراني و برگزاري
نمايشگاههاي هنري در كشــورهاي ديگر ،دعوت از هنرمندان
خارجي و معرفي آخرين دســتاوردهاي هنري معاصر و جذب
كمكهاي مالي .درواقع هدف ما اين بود كه فعاليتهاي هنري از
محدوده كوچك خود در آن زمان فراتر رود».
گالري آپادانا يك سال بيشتر دوام نياورد .عمر كوتاه و پُرحاصلي
داشــت .يك حادثه تلخ تاريخي باعث پايان يافتن فعاليتهاي
اين مركز شد.
سيدعمادالدين قرشــي در همان مقاله اضافه ميكند« :اواخر
فروردين ،۱۳۲۹رضا جورجاني ،منتقد هنري و استاد دانشگاه،
سخنران مدعو در گالري آپادانا با موضوع «هنر و هنرمند» بود.
در اين روز جمعيت زيادي در گالري حضور داشت و عدهاي نيز
بهدليل كمبود صندلي در اطراف سالن ايستاده بودند .جورجاني
در صحبتهايش ضمن تأكيد بر كمالجويي هنرمندان واقعي
به اين نكته اشــاره كرد كه آنها معموال از آثار هنري خود راضي
نيســتند و حتي گاهي اوقات پس از اتمام كار مايلند كه آن را
بهنحوي از بين ببرند تا اثري كاملتر خلق كنند .سپس جورجاني
براي انتقال بهتر مقصود خود يــك رباعي از خيام خواند .پس از
اتمام رباعي ،جورجاني ليوان را برداشته و جرعهاي آب نوشيد.
ناگهان ليوان از دستش رها و او نيز نقش بر زمين شد .چند تن از
مدعوين كه پزشك بودند به سويش شتافتند ،اما پس از معاينه
مرگ او را اعالم كردند .پس از اين حادثه غيرمنتظره ،آپادانا براي
مدت كوتاهي به كارش ادامه داد ،اما گردانندگان آن ديگر تمايلي
به ادامه فعاليتهايشان در اين مركز نداشتند .آپادانا بهطور موقت
تعطيل شد تا در جايي ديگر كارش را از سر گيرد ،اما در عمل اين
اتفاق ديگر رخ نداد».

ازكويسربازانتاكويدانشگاه

كوي دانشگاه تهران؛ الگويي براي كويهاي دانشجويي ايران
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تاريخ ايجاد كوي دانشگاه قديميتر از  1328اســت اما انتخاب اين تاريخ به جهت يادآوري يكي از
نخستين مجموعههاي ساختماني بود كه معمارياش در دوران پهلوي به الگويي براي ساخت چنين
مجتمعهاي غيرمتمركزي بدل شد .حكايت ساخت اين مجموعه به پيش از  1324برميگردد؛ يعني
زماني كه سربازان ارتش متفقين به تهران آمدند و از ميان آنها ،سربازان آمريكايي اين فرصت را يافتند
كه در منطقه اميرآباد آن روزگار ،اردوگاه تاس��يس کنند و آمادهباش بمانند .پس از افتادن آبها از
توسوم آذرماه همان سال ،دكتر علياكبر سياسي كه رئيس
آسياب و خروج سربازان آمريكايي در بيس 
وقت دانشگاه تهران بود از رئيس دولت خواست زمينهاي تخليه شده اين اردوگاه را براي ساخت يك
خوابگاه دانشجويي بزرگ در اختيار دانشگاه تهران قراردهند .در بهمن  ،1324حدود 300دانشجو
در اين خوابگاه اسكان يافتند و تا سال 1355تعداد اين نفرات به بيش از 2500نفر رسيد و مجموعه
بناهاي آن محدوده به كوي دانشگاه شهرت يافت .پايه اصلي اين مجموعه ساختمان ،همان امكاني بود
كه مسئوليت خدماترساني به نيروهاي آمريكايي را بر عهده داشتند؛ يعني ساختمانهاي خوابگاه،
بهداري و تاسيسات .بعدها بهتدريج ساختمانهاي مناسبتري براي اسكان دانشجويان بنا شد و در
نهايت برخي از نهادها ،موظف شدند بخشي از درآمد خود را صرف ساخت بنا در كوي دانشگاه كنند.
نخستين نمونه را هم خود سازمان خدمات اجتماعي در سال 1328ساخت و تحويل دكتر اقبال ،رئيس
وقت دانشگاه كرد .در اين ميان نام چند خير سرشناس هم در فهرست بلندباالي سازندگان مجتمعهاي
خوابگاهي كوي به گوش ميخورد؛ چهرههايي چون همدانيان ،الجوردي ،رسوليان يزدي و فاتح يزدي
كه ساختمانهايي براي اسكان دانشجويان شهرستاني ساختند .بعدها از مدل ساخت بلوكها در اين
كوي ،براي ساختن مجموعههاي خوابگاهي دانشجويان در شهرهايي چون مشهد و شيراز استفاده شد.

اين مكان تاريخي  -بهعنوان نخستين گالري رسمي و خصوصي
در ايران  -سرنوشت غمانگيزي داشت .مكاني كه امروز به مغازهاي
براي فروش لباس و سيســموني بچه تبديل شــده است .براي
مطالعه بيشتر درباره گالري آپادانا ،ميتوان به كتاب «تحوالت
تصويري هنر ايران» نوشته سيامك دلزنده رجوع كرد.
نگاهی به زندگی محمود جواديپور
محمود جواديپور از پيشگامان هنر نوگرا و طراحي گرافيك
ايــران ۱۳ ،شــهريور  ۱۲۹۹در تهران متولد شــد .ابتدا در
دبستان سلطاني و سپس در دبستان عالمه تحصيل كرد و در
سال ۱۳۱۲گواهينامه ششم هنرستان صنعتي ايران و آلمان
(تهران) را در رشته آهنگري و ماشينسازي دريافت كرد .در
هنرستان ،نيما يوشــيج ،معلم ادبيات او بود .اين هنرمند در
سال ۱۳۲۰در آزمون ورودي دانشكده هنرهاي زيبا (دانشگاه
تهران) كه بهتازگي تاسيس شده بود پذيرفته شد و از دومين
گروه هنرجويان رشته نقاشي اين دانشكده به شمار ميرفت.
او در ايــن دوره با ليلي تقيپور ،احمد اســفندياري ،عبداهلل
عامري و چند نفر ديگر همكالس شــد .اين هنرمند در سال
 ۱۳۲۲بهعنوان طراح گرافيك در چاپخانه بانك ملي استخدام
شد .نخستين كتاب چاپ چهاررنگ در اين چاپخانه ،توسط او
طراحي و چاپ شد .او در سالهاي فعاليتش به تصويرسازي
براي كتابهاي درسي ،شعر و داستان نيز ميپرداخت .ديگر
حوزهيكاري او طراحي نشانه (لوگو) براي مراكز و سازمانهاي
مختلف بود .از اين بين ميتوان به نشانههاي «بنگاه ترجمه
و نشــر كتاب»« ،بانك توســعه تعاون»« ،گالــري آپادانا»،
«انتشارات خورازمي» و «شركت ملي نفت ايران» كه توسط او
طراحي و اجرا شده اشاره كرد .جواديپور سالها به تدريس در
هنرستانها و دانشگاههاي مختلف ايران پرداخت .نقاشي نيز
در كنار گرافيك براي او بسيار جدي بود و آثار ارزندهاي را در
اين زمينه از خود به يادگار گذاشت .او سرانجام در پنجم آذرماه
 ۱۳۹۱در آلمان درگذشت.
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نثر
حكايت بازگشت

زبان گلستان در داستان ،گويي برخالف
نوشتهها و مصاحبههايش ،تيز و گزنده نيست
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132۷سال «آذر،ماه آخر پاييز» بود و شروع ابراهيم گلستان .گلستان
از همين كتاب اول تكليف خودش را با زبان فارســي روشن ميكند و
خطكشيهاي روشني دارد كه تا آخرين كارهاي منتشرشدهاش آشكار
است .نثر مفخم و مطنطن ،آهنگين و موزون ،جاهايي نزديك به محاوره
و گويش محلي ،متأثر از شعر فارسي و در عين حال محافظهكار .زبان
گلستان در داستان ،گويي برخالف نوشــتهها و مصاحبههايش ،تيز
و گزنده نيست؛ لطيف و آرام است و نثرياســت كه ميتوان نام دوره

بازگشــت را بر آن گذاشت؛ بازگشت به سنت .گلســتان ترجيح داده
بود و انگار عامدانه اين راه را برگزيده بود كه نوگرايي را در ســاخت و
ساختمان داستان دنبال كند و زبان را نرم فرم كند؛ تالشي كه برخي
متصنع ميخواندند يا تقليدي و نويسنده دائم در گفتوگوها از راهش
دفاع ميكرد و نياز بود به چنين دفاعيههايي .اما گلستان با اين همه،
به سبك رسيد.
«ناصر بــاز همهمــه لرزاننده ماشــينهاي كارخانه را ميشــنيد .و
ميانديشيد :چه خواهد شد؟ اين چه ديوانه است .ميكشندش .آنقدر
ميزنندش كه بميرد .ديوانه .به او بگو كه كارش بيهودهس .اميدواريش
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مطبوعات

نشر

فشردن گلوی مطبوعات ملی
محمدناصر احدي �������������������������������������������������������������������
اگر خبر خوش این ســال برای جراید ،صدور مجوز 331نشریه
باشد ،در ســوی مقابل ،خبر توقیف 31نشــریه توسط دادسرا
و 13نشریه توســط فرمانداری نظامی ،دلیل موجهی است که
این صدور فلهای مجوز بهجای اینکه نشانهای از توجه به آزادی
مطبوعات باشد ،بیشــتر حربهای است برای تظاهر به حمایت از
فضای باز مطبوعاتی و کاســتن از زهر توقیفها .بسیاری از این
331نشریه که درخواست مجوز کرده بودند هرگز چاپ نشدند
و برخی دیگر هم تنها بعد از انتشار چند شماره ،به دلیل نداشتن
امکانات ،نیروی زبده و سرمایه الزم ،از ادامه راه بازماندند و قبل
از اینکه بتوانند منشأ اثری باشــند ،غزل خداحافظی سردادند.
در کتاب «اســنادی از مطبوعات ایران  1320 -1340ه .ش»
سندی وجود دارد که تعداد مجالت یا روزنامههای دارای مجوز
را 245مورد ذکر کرده است .مطابق این سند ،فقط این نشریات
رسمیت داشتند و مدیرانشــان میتوانستند «به مصاحبههای
مطبوعاتی بپردازند یا در دعوتها و مجالس رسمی حضور یابند
و کســان دیگر به اعتبار اینکه قبال روزنامه منتشر میکردهاند
( ...و [حاال] محروم از داشــتن روزنامه و مدیری و ســردبیری
آن میباشــند) حق ندارند بهعنوان مدیر یا سردبیر و یا صاحب
امتیاز در امور روزنامه یا مجله مداخلــه نمایند ».برخی جراید
در اعتراض به توقیــف مطبوعات و محاکمه مدیران نشــریات
مقاالتی منتشر کردند که مقاله «گلوی مطبوعات ملی را سخت
فشــار میدهند» در روزنامه «باختر امروز» به مدیریت حسین
فاطمی مشهورترینشان اســت .باختر امروز ،به همراه «شاهد»
که سرمقالههای آتشیناش را مظفر بقاییکرمانی مینوشت ،از
مهمترین جراید این مقطع در مخالفت با هیئت حاکمه بود .هر
دوي این روزنامهها از طرفداران ملی کردن صنعت نفت بودند و با
مشی رادیکالی که اختیار کرده بودند ،عجیب نبود که طعم توقیف
زیر زبان هر دو رفت .در ادامه روند دســتگیری مدیران جراید،
فرمانداری نظامی ،محمود دژکام (مدیر روزنامه «رگبار امروز») را

شعر

در كنگره
نويسندگان فقط من
و نيما بوديم
محمدعلي جواهري (رواهيچ) يكي ديگر
از نوگرايان همدوره نيماست اگرچه
نوگرايي او بيشتر بهصورت شعر
محدود ميشود

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

روزنامه سعادت ایران که اولین شماره آن در خرداد سال  1328منتشر شد

بازداشت و برای سیدعلی بشارت (مدیر روزنامه «صدای وطن»)
و علی جواهرکالم (مدیر روزنامه «هــور») قرار مجرمیت صادر
کرد .بانک ملی ،مجله «هفتگی صبــا» و روزنامه «امروز و فردا»
را به محاکمه کشاند .فضا متشــنج بود و گروهها و افراد ذینفوذ
مختلف برای از میدان بهدر کردن منتقدان مغرض یا منصفشان
از تمام روابط و قدرتشان استفاده میکردند .این اختالفات هر
عیبی که داشــت ،حداقل به ایجاد تضاربآرا در جامعه و آگاهی
مردم از برخی اتفاقات پشت پرده کمک کرد.

تأسيس پارس فيلم

دكتر كوشان يك تنه چراغ فيلمسازي را روشن نگه ميدارد

سعيد مروتي �����������������������������������������������������������������������������
شكست تجاري «توفان زندگي» ،شركا را متزلزل و پشيمان و ميترا
فيلم را منحل كرد .دكتر اســماعيل كوشــان اما آنقدر اميدوار بود
كه بالفاصله پارس فيلم را تاســيس كند و با تيمي جمع و جورتر و
همگونتر و تداركي كاملتر« ،زنداني امير» را توليد كند .نتيجه فيلمي
با زمينه تاريخي است كه با هزينه بسيار كمتري نسبت به توفان زندگي
( ۳۵هزار تومان در برابر  ۱۰۰هزار تومان) توانســت محصول خيلي
زياندهي از كار در نيايد .زنداني امير از مهر  ۱۳۲۸در سينما ماياك
اكران عمومي شد و در  2هفته و فقط در يك سينما  ۵۰هزار تومان
فروخت و احتماال در اكرانهاي بعدي هم خرجش را كامل درآورد و
هم به کوشان سود داد .موفقيت نسبي زنداني امير ،كوشان را سمت
توليد بعدي برد؛ «واريته بهار» ،نمايش سه پردهاي پرويز خطيبي كه
با حال و هواي كمدياش موفق از كار درآمده بود .باز هم كوشان در
مقام تهيهكننده ،كارگردان و تدوينگر حاضر شــد .در تيم بازيگران
چهرههايي چون شــوكت (ژاله) علو ،پرويز خطيبي ،تقي ظهوري،
عبدالعلي همايون ،عبداهلل محمدي ،داريوش اســدزاده ،نصرتاهلل
كريمي و در رأسشان عزتاهلل انتظامي و ناصر ملك مطيعي ،بعدها به
شهرت و در مواردي به محبوبيت رسيدند .كوشان اصرار داشت فيلم
ب ه دليل حال و هواي طنزآميزش در نوروز اكران شود كه واريته بهار
به موقع آماده نمايش نشد و وقتي با تقريبا 2ماه تأخير روي پرده آمد،

شكست تجاري نتيجه محتومي برايش محسوب ميشد .يك شكست
تلخ براي كوشان و پارس فيلم ثبت شد.

تئاتر

شبی با مولیر

گزارش علي اصغر گرمسيري از پاریس
مهرداد رهسپار �����������������������������������������������������������������������������������
مولیر محبوب قلوب تئاتریهای ایران بوده است .میرزا حبیب اصفهانی،
محمدعلی فروغی و ســید علیخان نصر هر کدام سهم مهمی در معرفی
مولیر به تماشاگران تئاتر ایرانی داشتهاند .اما سعادت حضور در بزرگداشت
آن در ســال 1328نصیب بازیگر مشــهور آن ســالها ،یعنی علیاصغر
گرمسیری میشود .البته آن هم در شبی که به دلیل بیماری ،پزشک به او
دستور استراحت داده و گفته است که شبزندهداری ممنوع! اما گرمسیری
بیتوجه به توصیه پزشک ،در  17فوریه  1950برابر با  28بهمن  ،1328به
تماشای مراسم دویست و هفتادمین سالگشت درگذشت مولیر در محل
سالن مشــهور کمدی فرانس میرود .او در اســفند همین سال ،گزارش
خود از برنامههای شبنشینی مولیر را برای انتشار به مجله تهران مصور
میدهد .در این مراسم ضمن تجلیل از مولیر نمایشهایی هم اجرا میشود
که گرمسیری یکی از صدها تماشاگر این رویداد تاریخی است.

قدكشيدندرچاپخانهعلمي

اولين قدمهاي مردي كه نام اميركبير را با كتابهايش زنده كرد

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

مجوزهای فلهای ،توقیفهای کترهای

سينما

بده .اوه! باز هم؟ به چه؟ و باز اين انديشه سنگين روي هستياش افتاد كه
بازيچه بوده است .و باز همهمه ماشينهاي كارخانه را ميشنيد .و ديد
كه رمضان در تاريكي پريده رنگ به ديوار تكيه داده است .و باز انديشيد:
چه خواهد شد؟ بگو اين كار را نكند .چه فايده .چه چيز چه فايده؟ بهش
بگو او تنهاست و تو با اویي .اوه ،اين تعهد! بگو .يادش بده .چه چيز را؟
گولش بزني؟ چه گولي؟ بگو كه اميدوار باشد .اگر اميدوار نيرو ميگيرد.
گيرم كه گرفت .و اكنون دريغي در جانش دميد كه كاش از اول پايش به
ميان كشيده نشده بود .انديشهاش اندكي ماند .و باز رمضان را ديد .و به
الي ميلهها نگاه دوخت .بامدادي سربيرنگ پشت پنجره آويزان بود».

نخســتين پيروان نيما هنوز مشغول آزمون و
خطايند و به نقطه آغاز حقيقي خود نرسيدهاند؛
احمد شاملو در همين سالها مجموعه نخست
خود را منتشــر ميكند ،ســهراب سپهري
شعرهاي خود را در مطبوعات به چاپ ميرساند،
منوچهر شيباني نيز مشغول انتشار سرودههاي
خود در نشريات اســت و مهدي اخوان ثالث
در راه اســت .اما پيش از اينكه دوره نخستين
پيروان نيما برسد ،ذكر يكي دو نوگراي ديگر
ضروري است.
يكي از نوگرايان سالهاي نخست ،محمدعلي
جواهري گيالني متخلص به رواهيچ اســت.
رواهيچ هم از شــاعران چپگراي حد فاصل
سالهاي  ۱۳۲۰تا  ۱۳۳۲است؛ شاعري گيالني
كه تحصيــات خود را تا ليســانس زبانهاي
خارجي در دانشســراي عالي ادامه ميدهد،
براي پاياننامه خود به بررسي شعر شاعران قرن
نوزدهم و بيستم فرانسه ميپردازد و تحتتأثير
ايشان شعرهايي به زبان فارسي منتشر ميكند.
«بعد از نيما من به شــعر پرداختم و در كنگره
نويسندگان هم فقط او و من بوديم .ولي من از او
تقليد نكردم .من از مكتب شعر آزاد فرانسويها
تعيلم گرفتم .االن هم همينطور است .شاعرهاي
مسن و جوان فرانسه چه با نام و چه كمنام ،همه
ديگر شعر آزاد ميگويند .ديگر سجع و قافيه،
توازن و تطابق ابيات وجــود ندارد( »...مهدي
داوودي ،مجله آينده ،سال چهاردهم،۱۳۶۷ ،
صفحه .)۱۸۵
او نيز شاعري اســت كه نوگرايي را در رهايي
از قالب شعر سنتي ميجويد .درك و دريافت
او از سنت ادبي و شعر مدرن فرانسه حداقلي
اســت .نمونههاي نخست شــعرهاي او نه در
تصويرگرايي ،نه در زبان و نه در شكل و صورت
شعر پيشنهاد تازهاي بهدست نميدهد.
پرويز ناتل خانلري در مجله سخن از او بهعنوان
نخســتين شــاعري نام ميبرد كه شعر آزاد
ميگويد .تأكيد خانلــري بيش از آنكه جايگاه
رواهيچ را تثبيت كند بر اختــاف او و نيما و
كوشش خانلري براي ناديده گرفتن نيما صحه
ميگذارد.
رواهيچ در ســال ۱۳۲۷به زندان ميافتد و در
ســال ۱۳۳۰پس از آزادي از زندان به دستور
حزب توده به خارج از ايران ميرود و باقي عمر
را در پراگ و پاريس ميگذراند و در سال۱۳۷۸
زندگي را بدرود ميگويد.
نمونه شــعري كه از رواهيچ نقل شده از كتاب
ارجمند «تاريخ تحليلي شــعر نو» اثر شمس
لنگرودي است .لنگرودي نمونه شعرهاي ديگري
از او منتشر كرده كه مربوط به سالهاي بعد است
و بهتر از شعرهاي نخست اوست .اما شعرهاي
دهه 20او چيز چنداني براي عرضه ندارد .ظاهرا ً
مجموعهاي به نام «غربستان» در سال ۱۳۷۰از او
منتشر شده كه در دسترس نيست،همچنانكه
عكسي نيز از او يافت نشد.
«جز ظلمت و انــزوا نخواهم  /جز ظلمت و انزوا
نجويم /جز ظلمت و انزوا ندانم /آنجاســت كه
راحت است جانم /آنجاست كه بيخيال مانيم/
آرامش من فقط در آنجاست /تنهايي محض و
تيرگي خاموش /تا زشتي خويش را بشويم /تا
چشم كسي را نبيند /تا ياد كسي دگر نباشم/
آنجاســت كه راحتم هميشــه /آنجاست كه
زندگيست پنهان /آنجاست كه اشكهاست
مخفي /آنجاست كه چشمها نبيند /آنجاست
كه نشنود همي گوش /محفوظ ز ديده اجانب».

كالف فقر آنچنان درهم پيچيده شــده بود كه كار نخريسي مادر
ديگر جوابگو نبود .از طرفي عبدالرحيم پا به نوجواني گذاشته بود
و اميد ميرفت بتواند خرجي بياورد .فقط مادر بايد تصميم سختي
ميگرفت؛ ترك تحصيل فرزند دلبندش .شــايد انديشناكي اين
تصميم او را بر آن داشت كه عبدالرحيم را بهدست چاپخانه «علمي»
بسپارد ،باشد كه كار كردن در مطبعه كتاب ،شعله عشق به ادامه
تحصيل را در او زنده نگه دارد .اين آغاز قدم گذاشــتن عبدالرحيم
جعفري در كار نشر بود؛ قدكشــيدن در چاپخانه با آجرهايي كه
زير پايش ميگذاشتند تا به سيلندر ماشين چاپ برسد ،تركهاي
عميق روي پا براي ايستادنهاي طوالني و دست آخر هم پيمودن
كوچههاي تهران در روزهاي داغ تابستان براي فروش كتابهاي
«اميرارسالن»« ،حسين كرد»« ،رستم نامه» و....
زمانه تغيير ميكرد و جعفري نيز در بخشهاي مختلف چاپخانه،
كه حاال به ماشينهاي چاپ مسطح حروفي مجهز شده بود ،تجربه
مياندوخت ،تا اينكه كشور توسط متفقين اشغال و عبدالرحيم به
خدمت سربازي اعزام شد 2 .سال بعد از بازگشت از خدمت ،بساط
كتابفروشــياش را در سكوي شرقي داالن مســجد شاه(مسجد
امامخمینی فعلی) گسترد .اندكي بعد« ،علمي»ها كه حاال به واسطه
وصلت خواهرشان با او ،قوم و خويشاش نيز شده بودند پيشنهاد
انجام امور حسابداري چاپخانه را به جعفري دادند و او هم پذيرفت،
اما حال خوش طبع كتابهاي نو از سرش بيرون نميرفت ،خصوصا
حاال كه همســري همراه نيز يافته بود .پس استعفا کرد و در سال

موسيقی

هزارویکشب از چاپخانه علمی

 1328با پس انداز ناچي ِز سختكوشيهاي سالهاي پرمشقت اوان
جواني ،مؤسسه مطبوعاتي اميركبير را تاسيس كرد و به اين ترتيب
به بخش كوچكي از آرزوهاي دور و درازش جامه عمل پوشاند.

هنرستاندربرابرهنرستان

راهاندازي هنرستان موسيقي ملي
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كشــاكش مداوم ميان عالقهمندان به آموزش موســيقي غربي
ودلبستگان ياددهي و گسترش موسيقي ايراني (مصطلح شده به
«موسيقي ملي») در سال ۱۳۲۵و با بركناري دوباره كلنل وزيري
از مسند رياست هنرســتان عالي موســيقي و جايگزيني پرويز
محمود به اوج رسيد .در اين ميان روحاهلل خالقي (بهعنوان همراه
ش از اين و به عشق اجراي موسيقي
هميشگي كلنل وزيري) كه پي 
ايراني در قالب اركسترال در سال« ۱۳۲۲انجمن موسيقي ملي»
را راهاندازي كرده بود ،به فكر تأســيس هنرســتاني مستقل از
هنرستان عالي موسيقي افتاد تا از اين راه سليقه و پسند موسيقايي
خود و همفكرانش را در مكان و سيســتم مشــخص و به دور از
سياستهاي «اداره موسيقي» پيگيري و توسعه دهد.اينچنين و
بعد از تصويب اساسنامه مربوط به آن«هنرستان موسيقي ملي»در
شهريور ۱۳۲۸و به نيت«حفظ خصايص موسيقي ملي ايران ،بر
پايه صحيح علمي»و با حضور استادانی چون نصراهلل زرينپنجه،
ابوالحسن صبا ،محمود ذوالفنون ،حسين تهراني ،جواد و موسي
معروفي راهاندازي شــد .فعاليتهاي اين هنرستان در سالهاي
پيش از انقالب با فرازوفرودهاي متناوب و مديريتهاي مختلف

ادامه داشت ،اما در سالهاي بعد از انقالب حوزه فعاليتهاي آن
بهطورمشــخص كاهش يافت« .هنرستان موسيقي ملي» در هر
جايگاه و با هر بازدهي ،ميراث عشق هنرمندي پيگير و متعهد به نام
روحاهلل خالقي بود كه در سالهاي آغازين راهاندازي اين هنرستان
با همسرش در زيرزمين ساختمان كوچك آن زندگي کرده و كف
كالسها را هم خودش جارو و نظافت ميكرد.
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تجسمی

دولتهنرپرورميشود

تأسيس اداره هنرهاي زيبا

حافظ روحاني ��������������������������������������������������������
 24آبانماه سال ،1328شورايعالي نگارش و هنرهاي
زيباي كشور مصوب كرد تا نهادي جديد با عنوان اداره
هنرهاي زيبا ،ذيل وزارت فرهنگ تأســيس شود .اين
نخستين اقدام براي مديريت فرهنگ و هنر بهحساب
ميآيد .براي اين اداره 5هدف ذكر ميشــود؛ ترويج
آثار هنري ،بســط و توســعه هنرهاي زيبا ،حفظ آثار
گذشتگان ،تشــويق هنرمندان ،تأســيس نمايشگاه
ساالنه نقاشي و حجاري و ساير آثار هنري و حفظ آنها.
ذيل اداره هنرهاي زيبا 3دايره گنجانده ميشــود كه
يكي وظيفه برگزاري نمايشگاه ساالنه را بر عهده دارد.
لواندي ،اينبار با مصوبه هيأتوزيران
به فاصله يكسا 
ن ماه سال ،1329اداره هنرهاي زيبا
و در تاريخ دوم بهم 
به اداره كل هنرهاي زيباي كشــور تغيير نام مييابد.
اهداف و وظايف اين نهاد ك موبيش همانهايي اســت
كه براي اداره پيشين ذكر شــده بود ،با اين تفاوت كه
تمامي سازمانها و ادارات كه با اهداف اشاعه فرهنگ
بنا شــده بودند در اداره كل هنرهاي زيبا ادغام شوند.
چنانچــه اداره هنرهاي ملي كه پيشتــر ذيل وزارت
دارايي فعاليت ميكرد هم ذيل اداره كل هنرهاي زيبا
درميآيد .ســازوكار كلي اداره هنرهاي زيبا به نسبت
ساده است و به 2سازمان اداري و هنري تقسيم ميشد
كه دواير مختلف ذيل آنها به فعاليت مشغول بودند.
تشكيل اداره هنرهاي زيبا و گسترش آن در قالب اداره
كل هنرهاي زيبا را ميتوان نخستين تالش جدي براي
مديريت فرهنگ و هنر ناميد .در كمتر از 2دهه بعد اين
نهاد كوچك به وزارتخانهاي تقسيم ميشود كه تا امروز
هم با تغيير نام همچنان پابرجا مانده است.

از مکاتبات هنرهای زیبای اصفهان در سال 1334

