
در تهران كم نيســتند خانه ها و بناهاي قديمي كه 
قدمت برخي از آنها به بيش از 50ســال مي رسد. 
بناهايي با معماري هاي منحصربه فرد كه روزگاران 
دور متعلق به افراد صاحب منصب و بنام بوده است 
اما به دليل نداشــتن ارزش هاي مدنظر، در ليست 
ميراث فرهنگي شــهر جاي نگرفته اند. خانه هايي 
كه اين روزها بالاستفاده شــده اند و جز ديوارهاي 
تخريب شده و اتاق هاي تارعنكبوت بسته و درهاي 
شكســته و گچ هاي فروريخته چيزي از آنها باقي 
نمانده است. اگر در گذشته اين خانه ها نماد زيبايي 
يك محله بودند االن به فضاهاي بي دفاع شــهري 
تبديل شده اند. البته اين سرنوشت همه خانه هاي 
قديمي و در اصطالح شهري بافت فرسوده نيست 

و برخــي از آنها به همت جوانان خوشــفكر و افراد 
خالق و معماران و دانش آموختگان رشته هاي هنر، 
با طرح هاي مدرن بازسازي شــده و مورد استفاده 

قرار گرفته اند.
آنچه از گذشــتگان به جا مي ماند ارزشــمند است 
و بخشي از هويت محسوب مي شــود. 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 »ول كن بابا كي حوصله داره 
خونه هاي قديمي رو بازسازي كنه!« خودشان را تبرئه 
و سهل ترين راه يعني تخريب و نوسازي را انتخاب 
كنند. نقطه مقابل اين افراد، هســتند كســاني كه 
دلشان براي حفظ آثار باارزش كه ميراث گذشتگان 
است مي تپد و حفاظت از آنها را وظيفه خود مي دانند. 
»علــي نجف آبــادي« بازمانده و نوه ســرهنگ 
»فردوس نجف آبادي« رئيس اســبق شــهرباني 

اصفهان نمونه اين افراد وظيفه شــناس اســت. او 
به جاي 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 عكس هاي 
گذشته اين خانه را ديده باشيد اصاًل باور نمي كنيد 
مي توان با كمي خالقيت چنيــن تغييراتی ايجاد 
كرد. اين جوان خوشــفكر و دوستانش يك گروه 
اســتارتاپي هســتند كه خانه هاي قديمي را احيا 
مي كنند تا مبادا افراد فرصت طلب دست به تيشه 
شــوند و آنها را تخريــب كنند. نجف آبــادي باور 
دارد براي مدرن شــدن نيازي به تخريب نيست. 
او بــه همشــهري مي گويد: »خانه هــاي قديمي 
طراحي هاي منحصربه فردي دارنــد كه مي توان 

از ظرفيت و پتانســيل آنها براي بازسازي دوباره و 
البته مدرن شدن استفاده كرد. قرارگرفتن سنت و 
مدرنيته در كنار هم قطعــا تصاوير زيبايي در برابر 
بينندگان قرار مي دهد كه سبب حيرت مي شود.«

اعتماد به نسل جوان
براي تماشــاي خانه هاي قديمي كه با استفاده از 
شــيوه ها و البته ابزار و تجهيزات مدرن بازسازي 
شده اند، كافي است كمي عميق تر و كنجكاوانه تر 
به اطراف نــگاه كنيد. خانه معــروف به »روبه رو« 
نمونه ديگري از خانه هاي بازسازي شــده به شيوه 
مدرن است كه در ميدان بهارستان به مهمانسراي 

ويژه توريست ها و گردشگران 
تبديل شده اســت. اين بنا 

توســط يك گروه 4نفره كه تحصيلكرده رشــته 
معماري هستند، بازسازي شده است. 

 نگاه نگران  توليد 
به دروازه    واردات

 معماران جوان
به خانه هاي قديمي جان مي دهند

 4چالش كرونايي
سال تحصيلي جديد

 گزارشی از بناهای قديمی  خالی از سكنه در تهران 
كه به همت  جوانان خالق بازسازی  شده اند

 دوگانگي تصميم گيري، ناكارآمدي شبكه شاد، 
ضعف دسترسي به اينترنت و نابرابري  در برخورداري از 

 خدمات بهداشتي، فعاليت اثربخش مدارس را 
تحت تأثير قرار داده است

 كاهش شديد واردات كاالهاي اساسي و نهاده ها
 حوزه توليد را با كمبود مواداوليه مواجه كرده  است
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 جايگاه قانون 
در جدال نامگذاری   خيابان ها

اســتان قم برای چندميــن هفته 
متوالی از نظر ابتال به بيماری كرونا 
در وضعيت قرمز قــرار گرفته، آمار 
موارد بستری از متوسط كشور باالتر 
رفته و تخت های آی ســی يو در اين 

استان پر شده است

افزايــش بي ضابطه شهرفروشــي 
 در مازنــدران طي ســال هاي اخير 
عالوه بر تخريب چهره شــهرهاي 
استان، مشــكالتي در ارائه خدمات 
زيرســاختي به شــهروندان برخي 

مناطق نيز ايجاد كرده است

يادداشت
اسكندر مختاري؛  پژوهشگر مطالعات معماري

ما سال ها منتظر اين اتفاق بوديم كه به جز دولت و 
سازمان ميراث فرهنگي و شهرداري، خود مردم به 
حفاظت و بهره برداري از خانه هاي قديمي عالقه مند 
شوند. خوشــبختانه انتظارات نسل جديد بيشــتر معطوف به هويت است و با 
حس نوستالژيك به گذشته -گذشته اي كه خود در آن زندگي نكرده ولي اخبار 
آن را شنيده است- نگاه مي كند. به همين دليل نســل جديد از حضور در اين 
ساختمان ها كه تبديل به كافه يا گالري شده اند، لذت مي برد و مي خواهد كه اين 
آسايش را با بقيه به اشتراك بگذارد و ديگران را در شادي و احساس خود شريك 

كند تا آرامشي كه به دست مي آورد را به آنها انتقال دهد.
ايــن كار به نظر من خيلي بهتر از رويكرد ديگري اســت كه اين ســاختمان ها 
را بازســازي مي كند ولي اســتفاده انحصاري و اختصاصي دارد. حاال كه ما از 
آپارتمان هاي 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 چيز هايي كه نداريم را داشته باشد. خود اين رويكرد به فضاي عمومي، 
همدلي و تعلق حس مكاني به وجود مي آورد. تصور كنيد از كنار يك خانه تاريخي 
عبور مي كنيد كه در آن زندگي هست و در دل مي گوييد  اي كاش من داخل اين 
خانه را مي ديدم. حاال اين اتفاق افتاده و مي توانيد برويد و با دوستان در اين محل، 

اوقات را به گفت وگو بگذرانيد.
در اينجا سؤالي پيش می آيد؛ چرا معماري قديمي ما را جذب مي كند؟ زيرا آن 
خانه ها به طبيعت انساني ما و به خلق و خوي ما و به فرهنگ و جوهر ما نزديك 
هستند. حال ما در آن خانه ها خوب بود و از رســيدن به منزل آرام مي شديم. 
نسل جديد هم گمشــده دارد و اين خانه ها جواب آن اســت. ما در زيرزمين و 
صندوق خانه هم احساس امنيت و آرامش مي كرديم. مادر خانواده يا كار مي كرد 
يا مشغول عبادت و مطالعه بود و براي همه اينها جاي خودش را داشت. پدر جاي 
مشخصي مي نشست و از مهمان هم در محل خاصي پذيرايي مي  شد. براي خواب 
در زمستان و تابستان جاي جداگانه اي داشتيم. معلوم است نسل جديد كه حتي 

تجربه زيست در اين فضا را ندارد به آن عالقه مند است.
االن خانه هايي در طبقات باال ساخته مي شوند كه يك سمت آنها از سقف تا كف، 
شيشه است. نمايي كه از پشت آن ديده مي شود هم پشت بام هاي به هم ريخته 
و پر از كولر و بشقاب ماهواره است. برعكس اگر مي خواهيم از سكونت در تهران 
خيلي ناراحت نباشيم به جاي زندگي در طبقات باال بايد در طبقات پايين زندگي 

كنيم تا حركت شاخه های درختان را ببينيم.
ما در خانه پدري، 4فصل سال را با شاخه انگور، گل نسترن و ماهي هاي حوض 
مرور مي كرديم كه چطور در فصل هاي مختلــف تغيير مي كنند. خيلي تفاوت 
دارد كه صبح ها اينها را ببينيم و از خانه بيرون بياييم يا هيچ  كدام اينها را نبينيم.

سود ديگر بازسازي ساختمان هاي 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 مي تواند 6طبقه بسازد و بفروشد، 
چطور مي توانيد 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 مي شود خانه قديمي را نگه  داشت؟
حاال اتفاق ديگري كه دارد مي افتد اين است كه خانه هاي قديمي كمياب و در 
نتيجه باارزش تر شــده اند. از طرف ديگر من ديده ام جواناني كه در اين كافه ها 
مشغول كار هستند، از كاركردن در آن احســاس افتخار مي كنند. با اين وصف 
مي شود اميدوار بود بخشي از ساختمان ها حفظ شوند چون همين روند نشانه اي 
از موفقيت بازآفريني و استفاده مجدد از فضاست كه باعث مي شود حال جامعه 

و افراد بهتر شود.

نسل جديد، خانه هاي قديمي را 
دوست دارد

قم، دوباره  
دروضعیت قرمز 

شهرهای مازندران
یک ماده و 100مشکل

صورت زخمی

 شعبان جعفري
 وارد گود  می شود

سفر شاه به آمريكا 

فشردن گلوی 
مطبوعات ملی

عبدالحســين هژير، نخست وزير و 
وزير دربار توســط  فدائيان اسالم 

ترور شد

آغاز يك پديــده جديد در ورزش 
ايران

نخســتين پادشــاه از يك كشور 
شرقي كه از آمريكا ديدار مي كند

مجوزهــای فلــه ای، توقيف های 
بي دليل
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2صفحه3

 بايدن منتظر 
انتخابات ايران مي ماند

زنگنه: به جای تشويق 
مدام  بر سرمان نزنيد

 بررسی آثار پيروزی ترامپ يا بايدن 
بر شرايط سياسی و اقتصادی ايران 

در گفت وگو با حميدرضا آصفی 

پيروزي دموكرات ها مي تواند شرايط 
ايران را سخت تر كند

ساختار سياســی آمريكا به گونه اي 
نيســت كه با رفتن هــا و آمدن ها 

شرايط تغيير كند

پاســخ وزير نفت به انتقادها و اتهام هاي 
مطرح شده  در مجلس

اتاق تاريك در وزارت نفت نداريم

 خانه های قديمی طراحی های منحصربه فردی دارند
  كه می توان از ظرفيت آنها برای بازسازی دوباره 

و البته مدرن شدن استفاده كرد

 قرارگرفتن سنت و مدرنيسم در كنار هم
 قطعاً تصاوير زيبايی در برابر ببيندگان قرار می دهد 

كه سبب حيرت  می شود

زينب زينال زاده
خبر نگار

ادامه در 
صفحه7
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مسافران ایراني، زمین گیر پروازهاي خارجي
شركت هاي هواپيمايي خارجي ده ها ميليارد تومان به مسافران ايراني بدهكارند، نه پروازها انجام مي شود و نه پول مردم را پس مي دهند
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ادامه در 
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 با وجــود مواضــع سياســيون كشــور، انتخابات 
رياست جمهوري 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 معطل كردن 
اقتصاد ايران و موكول كردن آن به نتايــج انتخابات آمريكا متهم 
مي كند. اين اثرگذاري تحوالت سياسي آمريكا بر اقتصاد و سياست 
داخلي ايران از كجا ناشي مي شــود. سازوكار اين اثرگذاري  چگونه 

است؟
انتخابات آمریكا از این جهت مهم است كه آمریكا در همه جا  دست اندازي 
و دخالت مي كند و زور غيرمشروع دارد. طبيعي است كه انتخابات در این 
كشور مي تواند بر نقاط مختلف دنيا تأثيرگذار باشد. ایران هم از این قاعده 
مستثنا نيست. كمتر از 2 ماه تا انتخابات آمریكا باقي مانده است. شرایط 
انتخابات در آمریكا كمي پيچيده شده اســت. هنوز مشخص نيست كه 
چه كسي پيروز خواهد شد. نظرسنجي ها كفه ترازو را به نفع آقاي بایدن 
نشان مي دهد. به خصوص در 6ایالت تأثيرگذار و كليدي، آخرین آمارها 
نشان مي دهد كه بایدن در 4ایالت جلوتر اســت. با این حال، نتيجه این 
انتخابات قابل پيش  بيني نيست. آقاي ترامپ، بایدن را متهم مي كند كه 
او شخصي خواب آلود و چرت زده است. موضوع دیگري كه كمپين ترامپ 
آن را برجسته كرد، طرح این مسئله بود كه آیا بایدن تا آخر دولتش زنده 
خواهد ماند یا نه؟! ترامپ نشان داده كه به هيچ قاعده اي پایبند نيست. در 
این شــرایط هيچ چيز قابل پيش بيني نيست. ممكن است با یك حركت 
ناشيانه آقاي بایدن و با یك حيله آقاي ترامپ، اوضاع به نفع ترامپ تغيير 
كند. عالوه بر انتخابات ریاســت جمهوري، انتخابات 23كرسي سنا هم 
همزمان برگزار خواهد شد. به نظر مي رسد كه 16نامزد جمهوریخواه در 
این انتخابات پيشتاز هستند. اگر در انتخابات سنا دمكرات ها پيروز شوند، 
ترامپ عالوه بر كنگره، ســنا را هم از دســت خواهد داد. در این شرایط، 
ترامپ درصورت پيروزي شرایط به مراتب سخت تري خواهد داشت و به 
رئيس جمهوري ضعيف تبدیل خواهد شد. بر عكس این معادله، درصورت 
شكست دمكرات ها در انتخابات ســنا، آقاي بایدن درصورت پيروزي در 

انتخابات ریاست جمهوري، رئيس جمهوري نسبتا ضعيف خواهد بود.
تأثير انتخابات آمریكا بر ایران به نظــرم  بنيادي نخواهد بود؛ دمكرات ها و 
جمهوریخواهان نشان داده اند كه با یك دید به ایران نگاه مي كنند. ساختار 
آمریكا به گونه اي نيست كه در شرایط فعلي بتوان این انتظار را داشت كه 
با رفتن عمرو و آمدن زید شــرایط تغيير كند. البته من معتقد  هستم كه 
درصورت پيروزي دمكرات ها به لحاظ روانــي، كمي اوضاع بهتر خواهد 
شد اما بعدا ممكن است با شرایط بدتري مواجه شویم. ممكن است آقاي 
بایدن به دنبال ایجاد اجماع بين المللي عليه ایران برآید؛ همان كاري كه 
اوباما انجام داد. از این جهت، پيروزي دمكرات ها مي تواند شــرایط ایران 
را ســخت تر كند. مواضعي هم كه آقاي بایدن اتخاذ كرده، مشابه همان 
مواضعي است كه ترامپ اعالم كرده است. ترامپ هم گفته كه اولویت ما 
حفاظت و صيانت از رژیم صهيونيستي است. بایدن هم داشتن رابطه خوب 
با این رژیم را از اولویت هاي خود دانسته است. به تصور من، حتي اگر بایدن 
پيروز انتخابات شود، صرفا چند ماه به لحاظ رواني مي تواند شرایط در داخل 
ایران را تحت تأثير قرار دهد. ضمن اینكه درصورت پيروزي بایدن، ترامپ 
تا 3 ماه دیگر روي كار است. در این شرایط دولت فعلي ایران زماني براي كار 
با آقاي بایدن نخواهد داشت. بنابراین احتماال آقاي بایدن ترجيح خواهد 
داد كه دولتش با یك دولت تازه نفس در ایران كار كند. بر این اساس، دولت 
ایران نباید به هيچ وجه نگاه خود را به نتيجه انتخابات آمریكا بدوزد و مسائل 
كشور را به دليل تحوالت سياسي آمریكا متوقف كند، چون براي این دولت 

دیگر افاقه نمي كند. همانطور كه دولت ایران خود را معطل انتخابات آمریكا 
نگه داشته است، بایدن هم درصورت پيروزي منتظر انتخابات ایران خواهد 
ماند. حضور ترامپ در این چند سال درس و تجربه خوبي براي ایران بود تا 
ببينيم كه قدرت هاي بزرگ و استكباري روابط خود با كشورهاي دیگر را 

چگونه شكل مي دهند.
بايدن و ترامپ در ارتباط با برجام مواضع نسبتا متفاوتي 
را اعالم كرده اند؛ بايدن در يادداشــت اخير خود به امكان بازگشت 
آمريكا اشاره كرده است. به نظر شما، آيا به لحاظ حقوقي و سياسي 

امكان بازگشت آمريكا به برجام وجود دارد؟
آقاي بایدن هم مدعي شده كه درصورت پایبندي ایران به تعهدات خود در 
برجام، آمریكا به برجام بازخواهد گشت. این به آن معني است كه اقداماتي 
را كه ایران در راستاي كاهش تعهدات خود در برجام انجام داده ، باید جبران 
كند و اجراي تعهدات خود را از سر بگيرد. بایدن نگفته كه بالفاصله به برجام 
بازمي گردد، بلكه براي ایران شــرایطي  تعيين كرده است. چه تضميني 
وجود دارد كه با ازسرگرفتن اجراي تعهدات از سوي ایران، آمریكا به برجام 
بازگردد؟ ضمن اینكه باید توجه داشت كه بایدن معاون اوباما بوده است. 
دولت اوباما خود نخستين ناقض برجام بود؛ چرا كه برخالف تعهدات آمریكا 
در برجام، از برداشتن تحریم هاي بانكي و نفتي خودداري كرد. رفتار بایدن 
در خوش بينانه ترین حالت، مشابه دولت اوباما خواهد بود. از سوي دیگر، 
ترامپ تا حد زیادي ساختار برجام را از بين برده است به طوري كه امكان 

بازگشت آمریكا به برجام را دشوار و تقریبا 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؟
این روشن اســت كه این اظهارات كاركرد داخلي براي آمریكا دارد؛ باید 
درنظر گرفت كه ما براي رســيدن به برجام 14سال مذاكره انجام دادیم. 
زماني ما در این مذاكرات به نتيجه رسيدیم كه در موضع برتر قرار داشتيم؛ 
به طوري كه ســانتریفيوژهاي ایران به حدود 20هزار عدد رسيد و طرف 
مقابل دچار نگراني شد  و به ناچار به توافق با ایران تن داد. بنابراین ادعاي 
رسيدن به توافق با ایران ظرف یك هفته غيرممكن است؛ مگر اینكه ترامپ 
قرص، واكســن یا داروي خاصي براي این منظور اختراع كرده باشد! اما 
تجربه نشان مي  دهد كه با توجه به پيچيدگي هاي سياسي در روابط ایران 

و آمریكا، این ادعا منطبق با واقعيت نيست.
خارج از چارچوب برجام، آيا امكان شكل گيري مذاكره 

ميان ايران و آمريكا پس از انتخابات اين كشور وجود دارد؟ 
شــكل گيري هرگونه مذاكره ميان 2كشــور نيازمند فراهم شدن برخي 
بسترها ســت؛ موضوعات و هدف مذاكره باید مشخص شود. طرفين باید 
احترام متقابل براي یكدیگر قائل باشــند و از موضع یكســان به مذاكره 
بنشينند. تجربه نشان داده كه آمریكایي ها با این شرایط حاضر به مذاكره 
نيستند. آمریكایي ها و به ویژه آقاي ترامپ نشان داده اند كه هدف آنها از 
مذاكره، رسيدن به نتيجه نيست؛ بلكه صرفا انجام یك مذاكره است. تجربه 
مذاكره با كره شمالي این واقعيت را نشان داد. این مسئله با نگاه جمهوري 
اسالمي ایران به مذاكره كامال متفاوت است. ایران به دنبال نتيجه است، 

بنابراین من مذاكره با آمریكا را خيلي دور از ذهن مي دانم.
در دوره هاي مختلف انتخابات رياست جمهوري آمريكا 
شاهد بوده ايم كه نامزدهاي رياست جمهوري كم و بيش به موضوع 
ايران پرداخته و مواضع خود را در ارتباط با اين كشور تشريح كرده اند. 

سؤال اين است كه مســئله ايران تا چه اندازه براي رأي دهندگان 
آمريكايي مهم اســت و تا چه ميزان مي تواند در نتيجه انتخابات 

اثرگذار باشد؟
واقعيت این اســت كه در انتخابات آمریكا موضوعات خارجي نقش اول 
را ندارند؛ در مقابل، موضوعاتي مانند اقتصاد، اشــتغال و بيكاري اهميت 
زیادی دارنــد. هم اكنون هم آقاي ترامپ بــر عملكردهاي خود در حوزه 
اقتصاد مانند بورس و ایجاد اشتغال پافشاري مي كند. با این حال، مسائل 
خارجي بي اهميت هم نيستند. به همين دليل آقاي ترامپ تالش داشت 
كه موفقيتي را در عرصه خارجي به نمایش بگــذارد. گفت وگو و توافق با 
ایران مي  توانســت قدرت مانور ترامپ را در انتخابات افزایش دهد كه در 
این زمينه موفق نشــد. عالوه بر ایران، موضوعات و مسائل دیگري مورد 
توجه ترامپ بوده است؛ براي مثال عادي سازي  روابط كشورهاي حاشيه 
خليج فارس با رژیم صهيونيستي یكي از موضوعاتي است كه ترامپ تالش 
مي كند به واسطه آن دستاوردهایي را از خود در حوزه سياست خارجي به 

نمایش بگذارد.
در ارتباط با اسنپ بك و بازگرداندن تحريم هاي سازمان 

ملل عليه ايران، آيا آمريكا همچنان شانسي براي موفقيت دارد؟ 
خود آمریكا هم مي داند كه در این زمينه توفيقي كسب نخواهد كرد، اما در 
تالش است كشورهاي اروپایي و كشورهاي دیگر را براي همراهي با خود 
عليه ایران، تحت فشار قرار دهد. ضمن اینكه باید درنظر داشت اسنپ بك 

هم اتفاق عجيبي براي ایران نخواهد بود؛ پيش از برجام نيز همين بود.
گفته مي شود جنازه برجام باعث شد كه آمريكا در شوراي 
امنيت 1۳ بر ۲ شكست بخورد. آيا اين پيروزي و پيروزي هاي مشابه 
ايران در مجامع بين المللي را بايد به عنوان اصلي ترين دستاورد برجام 
درنظر گرفت؟ آيا به نظر شما مواهب اقتصادي بخش فرعي برجام بود و 

غيرامنيتي سازي  ايران دستاورد اصلي برجام است؟
یكي از دالیل شكســت آمریكا در شــوراي امنيت این بود كه اروپایي ها 
احساس مي كردند اگر برجام از بين برود كنترل خود بر سایر موضوعات 
امنيتي و منطقه اي را از دست خواهند داد. بنابراین حمایت اروپایي ها از 
ایران در شوراي امنيت به خاطر برجام نبود بلكه به دليل نگراني هایي بود 
كه آنها از سایر موضوعات داشتند. هرچند عمال برجامي باقي نمانده است، 
اما اگر اروپایي هــا حمایت نمي كردند برجام به لحاظ اســمي هم از بين 
مي رفت. در این صورت، براي اروپایي ها معلوم نبود كه اقدامات ایران در 
حوزه هسته اي و غيرهسته اي چگونه خواهد بود. از سوي دیگر، كشورهاي 
اروپایي مانند انگليس و فرانسه مي دانستند كه درصورت رأي موافق در 
شوراي امنيت، چين و روسيه آن را وتو خواهند كرد. وزیر خارجه انگليس 
هم به این موضوع اشاره كرد و گفت كه رأي ما تأثيري در نتيجه كار نداشت. 
بنابراین، این مسئله ارتباطي به برجام نداشت كه بخواهيم آن را دستاورد 
برجام تلقي كنيم. این درست است كه ایران به دليل انزواي آمریكایي ها 
یك توفيق سياسي كسب كرد، اما هدف ما از برجام، انزواي آمریكا نبود. 
انزواي آمریكا به چه درد ما مي خورد؟ هدف ما از برجام و مذاكره، برداشتن 

تحریم ها بود.
اما گفته مي شود كه امنيت زدايي از فعاليت هاي هسته اي 
ايران و خروج ايران از ذيل فصل7 منشــور سازمان ملل متحد، از 

دستاوردهاي برجام بوده است.
بله؛ اینكه از فعاليت هاي هســته اي ایران به عنوان 
فعاليت هاي صلح آميز نام برده شد، توفيق خوبي بود. 

یعني فعاليت هاي هســته اي ما از حالت تهدید هسته اي و امنيتي خارج 
شد. این یك دستاورد جدي براي برجام بود و باید نمره خوبي به برجام داد.

فرزانه آئيني
خبر نگار

گامدوميهاوسوداينخستوزيري
 اگرچه طيف احمدي نژادي ها با شعار جوان گرايي قدم در مسير گام دوم انقالب گذاشته اند، اما در سوي ديگر ميدان پايداري ها 
كه با تشكيل فراكسيون گام دوم انقالب، برند گام دوم انقالب را به نام خود زده اند، شايد در اين ميدان اعضاي مشتركي با 
طيف ياران احمدي نژاد داشته باشند، اما مرزبندي جدي اي با اكثريت مجلس و به ويژه نواصولگرايان را به رخ كشيده اند. 
گام دومي ها كه در بيرون و درون مجلس تشكيالت منظم و فعالي را راه انداخته اند، به جد به دنبال مطرح كردن اميرحسين 
قاضي زاده هاشمي، نايب رئيس دوم مجلس و چهره شناخته شــده 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 رضوي پور« و »سرآباداني« را 
به عنوان مسئول بخشي از ستادهاي انتخاباتي خود قرار داده است. البته اين طيف سوداي ديگري را نيز در سرمي پرورانند 
و آن حذف رياست جمهوري و گام برداشتن به سمت نظام  پارلماني است كه اخيرا از سوي اميرحسين قاضي زاده هاشمي در 
قالب مصاحبه خبرساز شد. او در اين باره گفت: مجلس اكنون نمي تواند بسياري از برنامه هاي دولت را رصد كند، رئيس جمهور 
نيز يك فرد برخاسته از آراي مردم است و نمي توان به راحتي سراغش رفت؛ زيرا يك نماد سياسي است. وقت آن است كه 
گفت وگو براي پاسخگوسازي كابينه انجام شود. به هر روي اين رقابت ها از درون مجلس و فعال در لواي قانونگذاري بر سر اصالح 
قانون انتخابات رياست جمهوري كليد خورده است و بايد منتظر ماند و ديد ۳طيف حاضر در پارلمان در دفاع از كانديداهاي 

1400در صحن چگونه مقابل يكديگر قدعلم مي كنند.

ث
مك

در حالي كه اصالح طلبان ایــن روزها نظاره گر 
انتخابــات مجلس دوره  ســيزدهمين  مقدمــات 

ریاست جمهوري اند و نشسته اند تا ببينند رقيب 
اصولگرایشــان با ابزارهایي كه در اختيار دارد چه طرحي براي 
ماراتــن 1400درمي اندازد، رقابــت درون گروهي طيف هاي 
مختلف جناح راست به اوج خود رسيده است؛ از اخبار اینطور 

برمي آید كه اصولگرایان كمر به حذف یكدیگر بسته اند.
رقابت درون گروهي اصولگرایان بر ســر پاســتور چنان جدي 
اســت كه فریاد عقالي این جریــان را كه همواره ســعي در 
تعدیل تحركات سياسي جناح راســت دارند، بلند كرده است. 
نمونه اش اظهارات اخير عزت اهلل ضرغامي، رئيس اسبق سازمان 
صدا و سيماســت كه گفت: »تنگ كردن دایره خودي ها، پایان 
ندارد. امروز انقالبي ترین نيروهاي ارزشــي به دنبال مرزبندي 
با هم هستند؛ آن هم بر ســر عناویني كه با گفت وگو و همدلي 

به راحتي حل مي شود... .«

بهارستان به مقصد پاستور 
به هــر روي از شــواهد و قرائن هویداســت كه ایــن رقابت 
درون گروهي از بهارستان كليد خورده و 3طيف اصولگراي حاضر 
در آن- نواصولگرایان، پایداري ها كه پرچم گام دوم را در دست 
گرفته اند و یاران احمدي نژاد – را تمام قد مقابل یكدیگر قرار داده 
است؛ چنان كه از اخباري كه در قالب مصاحبه، اظهارنظرهاي 
تویيتري و خبرســازي هاي هر كدام از این 3طيف برمي آید به 
جد كمر به حذف كاندیداهاي احتمالي شــان براي حضور در 
انتخابات آتي ریاست جمهوري بســته اند و در سوداي این  رؤیا 
به سهم و طبع خود قانون نویســي مي كنند. نواصولگرایان كه 
گرد محمدباقر قاليباف، بهارستان را به نام خود زده اند و قریب 
به 10روز پيش با نام نظارت بر حســن اجراي قانون سفرهاي 
اســتاني قاليباف را كليد زدند، رقيب و كاندیدایي را در  شأن 
رقابت با ســردار نمي دانند و هم و غم شان را بر سر عيان كردن 
توانمندي هاي رئيس مجلس قرار داده اند. در همين راستا هم 
بود كه قاليباف را در رأس هيأتي از مجلس راهي سفر 4روزه به 
خوزستان كردند و شعار تقویت بعد نظارتي مجلس را سر دادند.

قانون نويسي براي حذف رقيب
در ســوي دیگر ميدان اما یاران احمدي نژاد كه با به ریاســت 
نشاندن مهرداد بذرپاش بر دیوان محاسبات تاكتيك شان را به 

رخ 2طيف دیگر كشيدند، با تكيه و تأكيد بر شعار جوان گرایي 
بر ســر بذرپاش ســرمایه گذاري كرده اند و گام بــه گام براي 
تقویت جایگاه او برنامه مي چيننــد؛ نمونه واضحش ورود این 
طيف به ماجراي اعتصابات كارگران نيشكر هفت تپه است كه 
بعد از ســفرهاي چند تنشان به خوزســتان و حضور در ميان 
كارگران معترض وعده رسيدگي به حل مشكالتشان را دادند 
و خروجي اش خبري با تيتر »نتيجــه تحقيق و تفحص دیوان 
محاسبات؛ قرارداد واگذاري نيشكر هفت تپه فسخ شود« بود كه 

در خبرگزاري هاي داخلي دست به دست شد.
این طيف كه پرتحرك تر و هدفمندتر از 2جریان دیگر براي حذف 
كاندیداهاي اصولگراي دیگر برنامه ریزي مي كنند، در پالن دوم 

برنامه هایشان قصد دارند از بعد تقنيني مجلس بهره ببرند.
 اصالح قانون انتخابات ریاســت جمهوري كه 3هفته اي است 
بررسي آن در كميســيون شــوراها و امور داخلي كشور كليد 
خورده اســت، بزرگ ترین ميــدان بازي این طيــف و دیگر 
جناح هاي اصولگراســت كه از تعریف رجل سياســي گرفته 
تا تعيين شــرایط كاندیداهاي ســيزدهمين دوره انتخابات 
ریاســت جمهوري را مورد توجه قرار  داده اند.  تویيت احسان 
اركاني، از نمایندگان وابســته به این طيف از عــزم جزم آنها 
براي حــذف كاندیداهایي در قامت قاليبــاف خبر مي دهد. او 
اخيرا در حساب شــخصي اش در تویيتر نوشت: »در راستاي 
گام دوم انقالب، بــه اتفاق جمعي از نماینــدگان درحال ارائه 
طرح اصالحيه قانون انتخابات ریاست جمهوري هستيم. یكي 
از پيشنهادها تعيين حداقل 40ســال و حداكثر ۵۵سال براي 
داوطلبان انتخابات ریاست جمهوري است.« پيشنهاد دیگر او 
در طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوري، استعفاي وزرا، 
معاونين رئيس جمهور و نمایندگان مجلس، 6 ماه قبل از ثبت نام 
در انتخابات است تا كار و خدمت به مردم، تحت تأثير تبليغات 

براي انتخابات قرار نگيرد.«
به واسطه این دو تویيت اركاني عيان شد كه آنها جایگاه ریاست 
مجلس و لزوم اســتعفاي 6ماهه قبل از آن از یك ســو و شرط 
ســني حداكثر ۵۵سال به روشــني حذف قاليباف ۵9ساله را 
نشــانه گرفته اند. البته دایره حذفيات آنها محدود به قاليباف 
نيست و در این ميدان ســعيد جليلي، ابراهيم رئيسي و پرویز 
فتاح هم از ميدان به در رانده خواهند شــد؛ نشــانه گيري كه 
وقتي عيان مي شود كه نزدیكي اركاني با مهرداد بذرپاش را به 
واســطه بنرهاي انتخاباتي اش به یاد بياوریم. او در پوستر هاي 
انتخاباتي اش با شــعار گام دوم انقالب و لــزوم ميدان دادن به 
جوانان، بذرپاش را به عنوان سخنران ميتينگ هاي انتخاباتي اش 

در مشهد انتخاب كرده بود. 

رقابت از درون
 اصولگرایان فاتح بهارستان، در یك رقابت درون گروهي زمينه را 

بايدنمنتظرانتخاباتايرانميماندبراي حذف رقباي هم طيف خود آماده مي كنند
  بررسی آثار پيروزی ترامپ یا بایدن بر شرایط سياسی و اقتصادی ایران در گفت وگو با حميدرضا آصفی 

  پيروزي دمكرات ها مي تواند شرایط ایران را سخت تر كند
  دولت در اطالع رساني درباره قرارداد 2۵ ساله
 بسيار ضعيف عمل كرد؛ اساسا چرا پيش نویس

یك قرارداد باید رسانه اي شود؟

انتخابات آمريكا تا كمتر از ۲ ماه 
ديگر ساكن كاخ سفيد را تعيين گفت وگو

مي كند، يا دونالــد ترامپ براي 
4سال ديگر ابقا مي شود يا جو بايدن دمكرات به 
جاي ترامپ به كاخ ســفيد مي رود. سياست و 
اقتصاد ايران ناگزير متاثر از گزينه اي كه آبان ماه 
در انتخابات آمريكا پيروز مي شود و البته اين 

انتخابات بي تأثير از تحوالت ايران و به خصوص 
برجام نيست.

تأثير نتايج انتخابات رياست جمهوري آمريكا 
بر ايران، سرنوشت برجام و دستاوردهاي اين 
توافق، قرارداد ۲5ساله ايران با چين و نيز تأثير 
عادي ســازي  روابط كشورهاي حاشيه جنوبي 
خليج فارس با رژيم اسرائيل بر موقعيت ايران 
در منطقه ازجمله موضوعاتي هســتند كه در 
گفت وگو با حميدرضا آصفي، سخنگوي اسبق 
وزارت خارجه و سفير اسبق ايران در كشورهاي 

فرانسه، آلمان و امارات متحده عربي 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 پيش شــرط هايي را براي 
بازگشت به برجام درنظر گرفته است كه از سوي 
ايران قابل پذيرش نخواهد بود. سخنگوي وزارت 

خارجه ايران در دوره اصالحات درباره ادعاي 
ترامپ پيرامون رسيدن به توافق با ايران در مدت 
يك هفته مي گويد 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 
تحريم ها دست نيافته است و انزواي آمريكا نيز 
هدف مذاكره و برجام نبوده است. مشروح اين 

گفت وگو را در ادامه مي خوانيد.

اصغر صوفي
خبر نگار



3 شهر چهارشنبه 26 شهریور 99  شماره 8039  2 3 0 2 3 6 1 5

و  هویــت  را  شــهر   
خاطره هایش مي سازد، نه گزارش

صرفا ساختمان ها، اتوبان ها 
و عناصر كالبدي. شهروندان از بزرگان و 
شخصيت هایي همچون جالل آل احمد، 
اخوان ثالث، هوشــنگ ابتهــاج، محمد 
مصدق و... خاطره دارند یا از آنها در تاریخ 
و ادبيات بسيار شنيده و خوانده اند. حك 
شدن نام این مفاخر بر پيشاني شهر، حس 
خوبــي به آنــان مي دهد؛ حســي كه از 
در  ســليقه ها  همــه  مشــاركت 
تصميم گيري هــاي شــهر حكایت دارد. 
شوراي شهر تهران در دوره پنجم رویكرد 

متفاوتي را در پيش گرفت و عالوه بر توجه 
به داشته هاي دیني، مذهبي، فرهنگي و... 
از نــام مفاخر طيف هــاي دیگري هم در 
نامگذاري خيابان هاي شهر استفاده كرد. 
رویكردي كه با وجود موافقان و مخالفان، 

با استقبال عموم شهروندان مواجه شد.
با این حال مخالفت  ها با نامگذاري معابر 
شــهر، اخيرا وارد فاز تازه اي شده است. 
حدود یك ماه پيش بود كه پارلمان شهري 
پایتخت با تكيه بــر اختياراتي كه قانون 
برعهده اش گذاشــته، سه معبر شهر را به 
اســم مهندس بازرگان، سهيل گوهري، 
فعال رســانه اي فوت شــده بر اثر كرونا، 
و اعظم طالقاني تصویب كــرد اما آنطور 
كه شواهد نشــان مي دهد این موضوع با 
مخالفت فرمانــداري به عنوان یك عضو  

هيأت تطبيق مواجه شده و این روزها سر 
زبان ها افتاده است. شــوراي شهر تهران 
كه با اكثریت آرا با این نامگذاري موافقت 
كرده معتقد اســت كه هيــأت تطبيق 
برخالف رویه قانوني، سالیقش را در این 
نامگذاري دخيل كرده و رد مصوبه شورا 

استناد قانوني ندارد.
آنطور كه ســيد محمود ميرلوحي، عضو 
شوراي شــهر و نماینده صاحب رأي در 
هيــأت تطبيق، به همشــهري مي گوید 
رفتاري كه هيأت تطبيــق پيش گرفته، 
بيش از اینكه قانوني باشــد، رنگ و بوي 

ســليقه دارد و بر همين اســاس، شورا 
همچنــان بر مصوبه اش اصــرار مي كند. 
این در حالي است كه، به گفته این عضو 
شوراي شهر تهران، اعضاي هيأت تطبيق 
معتقدند كه بحث ســليقه در این مصوبه 
دخالت ندارد و دليل مخالفتشان مغایرت 

این نامگذاري با قانون است.
براي اطــالع از دليل مخالفــت با برخي 
نامگذاري ها، بــا معاون فنــي و عمراني 
فرماندار تهران تمــاس تلفني گرفتيم. با 
وجود اینكه غالمحسين آرام 22شهریور 
در گفت وگــو با یكــي از خبرگزاري ها از 

مخالفت فرمانداري با نامگذاري سه معبر 
شهر به نام مهدي بازرگان، اعظم طالقاني و 
سهيل گوهري، براساس بند یك آیين نامه 
نامگذاري معابر خبرداده بود، اما این مقام 
مسئول در گفت وگو با همشهري، از این 
موضوع اظهار بي اطالعي كرد تا تالش هاي 
ما براي صحبت با نماینده فرمانداري راه 

به جایي نبرد.
در عين حال، سيد محمود ميرلوحي، عضو 
هيأت تطبيق مصوبات شورا، در گفت وگو با 
همشهري ضمن انتقاد از موضع گيري هاي 
سليقه اي، از تالش شــورا براي حل این 

همشهري اهميت مشاركت شهروندي و شوراها در نامگذاري معابر و مخالفت با 
برخي از نام ها در این روند را بررسي كرد

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

و نمایندگان مردم است

جايگاه قانون در جدال 
نامگذاري خيابان ها

مطالبه زندگي

»تهــران، شــهر مناســب دوچرخه ســواري نيســت.« وقتي از 
دوچرخه سواري در شهر حرف مي زني، نخســتين جمله اي كه در 

جواب مي شنوي، این است.
 بله، كافي است گشتي با دوچرخه در شــهر بزنيد تا ببينيد كه واقعا 
تهران شهر دوستدار دوچرخه و دوچرخه سوار نيست، اما سؤال این 
است كه آیا تهران شــهر پياده روي هست؟ شــهر مناسب معلوالن 

چطور؟ شهر مهربان براي بچه ها هست؟
جدا از سرباالیي ها و سرازیري هاي تند شهر و اتوبان هایي كه پایتخت 
را تكه تكه كرده اند، تهران فقط براي ماشين ها جاي مناسبي است. 
به موضوع توسعه انســان محور در آینده خواهم پرداخت؛ همينطور 
درباره شيب هاي تند شهر هم مي نویسم، اما مسئله امروز این است 
كه با شهري كه براي زندگي انسان ها مناسب نيست، چه باید كرد؟ 
آیا مي توانيد حدود 10 دقيقه در تهران پياده روي كنيد؛ بدون اینكه 
از پياده رو به خيابان بروید، از جوي بپرید، راه را براي موتوري ها باز 
كنيد، از الي ماشــين هاي نمایشــگاه هاي اتومبيل رد شوید و...؟ با 
كفپوش هایي كه زیرشان آب جمع شده چه مي كنيد؟ ماشين هایي 
كه روي پل ها ایستاده اند یا اجناس مغازه ها كه بخش اعظم پياده رو 
را گرفته اند، پله هایي كه امــكان تردد با عصا، ویلچر و كالســكه را 
غيرممكن مي كنند و ده ها مشكل دیگر، راه را براي زندگي آسان در 
این شهر بسته اند. اما با این همه، ما پياده روي مي كنيم و بچه هایمان 
را هم با خود مي بریم )هرچند متأسفانه معلوالن تقریبا از شهر حذف 
شده اند.( به عنوان كسي كه در شهر دوچرخه سواري مي كند، مي گویم 
این كار، سخت تر از پياده روي نيست. تهران شهري است كه در طول 
چند دهه گذشته، توسعه شــتاباني داشته، اما براي انسان ها ساخته 
نشده است. شاید ما به شهردارهایي نياز داریم كه براي 20 سال فقط 
پياده رو )پياده راه نه، پياده رو( بسازند تا شهر به حالت متعادل برگردد. 
اما تا آن موقع، نمي توان زندگي را متوقف كرد. حتي شاید درست تر 
این باشــد كه بگویيم این همه خيابان و اتوبان در جواب خواســته 
ماشين ها ساخته شــده اند و اگر قرار باشد شــهر، مناسب پياده ها، 

دوچرخه سوارها، كودكان و... شود، باید مطالبه كرد.

پارك شهر ميزبان مراسم روز جهاني صلح

بزرگداشت »روز جهاني صلح و هفته دفاع مقدس« امسال همزمان 
برگزار مي شــود. این مراسم روز دوشنبه 31شــهریور و با همكاري 
»انجمن علمي مطالعات صلح ایران«، »كرســي حقوق بشــر، صلح 
و دمكراسي یونسكو« و دانشگاه شهيد بهشتي و به ميزباني شوراي 

استان تهران برگزار مي شود.
به گزارش همشــهري، از ســال 1982 كه مجمع عمومي سازمان 
ملل متحد روز 21سپتامبر را به عنوان روز جهاني صلح برگزید، هرساله 
مراسم هاي متعددي در گوشــه و كنار جهان برگزار مي شود و ایران 
هم ميزبان یكي از این مراسم هاســت. ندا حاجي وثوق، دبير كميته 
زنان و كودكان انجمن علمي مطالعات صلــح ایران درباره برگزاري 
این مراسم مي گوید: »نامگذاري این روز و آیيني كه به مناسبت آن 
هر ساله در كشورهاي مختلف برگزار مي شود، ممكن است به شكل 
آرماني ما را به جزیره امن صلح و آرامش نرساند، ولي بشر را در معرض 
آزمون اراده براي رسيدن به صلح مطلق جهاني قرار مي دهد؛ آزموني 
كه اگرچه ناكامي هایي در پي داشــته، اما به مثابه گام هایي است به 
ســوي برقراري صلح فراگير. از این رو، برگزاري ساالنه روز جهاني 
صلح فرصت مغتنمي است براي اندیشيدن بيشتر به صلح و تشویق 
انسان ها به مدارا، گفت وگو و هم پذیري بيشتر به عنوان سازوكارهاي 
تحقق صلح جهاني.« 31شهریور سالروز آغاز جنگ ایران و عراق است. 
همزماني این روز با روز جهاني صلح، دليلي شده تا بزرگداشت هردو 
روز همزمان برگزار شود. صاحب نظران حوزه صلح مهماناني هستند 
كه به این مراسم دعوت شده اند. تعداد آنها محدود است و مراسم با 
رعایت پروتكل هاي بهداشــتي برگزار مي شــود. در این مراسم قرار 
است از كتاب »زنان و سایه باني صلح در عصر پساكرونا« رونمایی و 
نمایشگاه نقاشي كودكان ایراني با موضوع صلح برگزار شود. شوراي 
استان تهران در سالن شورا در ضلع شمالي پارك شهر از این مراسم 

ميزباني مي كند.

پايان ايمن سازي  و مرمت مسجد ارگ

ایمن سازي، مرمت و بهسازي مســجد ارگ تهران كه از اواخر سال 
گذشته توسط سازمان عمران شهرداري تهران شروع شده بود چند 

روز دیگر به پایان مي رسد. 
مرمت و بهسازي مســجد ارگ با هدف ایمن سازي، شروع شد و 
به زودی مسجد بهره برداري مي شود.  داوود رجبي ، مدیر روابط 
عمومي سازمان عمران شهرداري تهران در گفت وگو با خبرنگار 
همشــهري با اعالم این خبر گفت: »عمليات عمراني مســجد 
ارگ بنا به درخواســت اعضاي هيأت امناي این مســجد اواخر 
سال گذشته در 3فاز شروع شد و 7شــهریور كارهاي پيش بيني 
شده به پایان رسيد اما نكته مهم این است كه اعضاي هيأت امنا 
درخواست هاي دیگري ازجمله نصب كانال كولر داشتند كه انجام 
آنها در دستور كار ســازمان قرار گرفت و پایان شهریور عمليات 

عمراني در این مسجد به طور كامل تمام مي شود.«

 مجيد جباري
خبرنگار

 ميثم قاسمي
خبرنگار

دستفروشــان پاي رهگذران بساط مي كنند كه 
كســب درآمد كنند، امــا فعاليت آنهــا اغلب با ساماندهي

مشكالتي روبه رو مي شود و در این شرایط مصوبه 
ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون شهر تهران در شوراي شهر 
تهران واكنش هاي بســياري را هم برانگيخته است. سخنگوي 
شوراي شهر هدف از این مصوبه را تغيير رویكرد مدیریت شهري 
از تقابل با ساماندهي عنوان مي كند. علي اعطا در برنامه تهران20 
در این رابطه گفت: »در بهمن ماه سال97 شوراي اسالمي شهر 
تهران ایــن مصوبه را گذرانــد اما اختالف نظر بر ســر موضوع 
دستفروشان وجود داشت؛ برخي معتقد بودند كه دستفروشي 
یكي از مصادیق ســد معبر اســت و با توجه به ماده55 قانون 
شهرداري ها، وظيفه شــهرداري مقابله با آن به عنوان سد معبر 
است.«  دستفروشان به واسطه بي مكاني براي عرضه محصوالت 
خود، در معابر شهري اقدام به فروش محصوالتشان مي كنند. آنها 
اغلب ســرمایه چنداني در اختيار ندارند و تنها به این دليل كه 
مغازه اي نداشــته و توان اجاره ندارند، با اندك سرمایه، گذران 
زندگي مي كنند. در گذشته شهرداري ها با دستفروشي به عنوان 
سد معبر برخورد مي كردند كه گاه فيلم هاي منتشرشده از برخي 
برخوردهاي شدید با دستفروشان واكنش های بسياري به همراه 
داشت. اعطا به این موضوع اشــاره مي كند و اینكه مصوبه فعلي 
براي ساماندهي مشاغل سيار دستاورد مهمي در شوراي پنجم 
شهر تهران اســت. او ادامه داد: »یكي از دســتاوردهاي مصوبه 
ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون شهر تهران این بود كه در نوع 
مواجهه مدیریت شهري با پدیده دستفروشي تفاوت ایجاد كرد.« 
عضو شوراي شــهر با بيان اینكه بر این اساس فرهنگ سازماني 
مامورین شــهرداري در برخورد تند با دستفروشي به مثابه سد 
معبر تزلزل پيدا كرد، گفت: »با تغيير این فرهنگ ســازماني، 
برخوردهاي خشن با دستفروشان كه در سال هاي اخير وجود 

داشت و مورد گالیه شهروندان بود، مشاهده نشده است.« 

اعتماد دستفروشان
شهرداري تهران براي ســاماندهي دستفروشان در پایتخت 

اقداماتي انجام داده است. چنان كه تا به امروز 6هزار دستفروش 
در تهران شناسایي و جانمایي شده اند. به گزارش همشهري، 
مدیرعامل شركت ســاماندهي صنایع و مشاغل شهر در این 
رابطه گفت: »در مجمــوع اطالعات 10هزار نفر در ســامانه 
مربوط ثبت شده كه بخش عمده افراد احراز هویت و در 40بازار 
محلي ایجادشده جانمایي شــده اند. سامانه اي به اسم سامانه 
بازار و به آدرس Samanbazar.tehran.ir را فعال كرده ایم 
و كساني كه بخواهند از دستفروشي كسب درآمد كنند باید 
اطالعات خود را در این ســامانه فعال كنند.« علي مفاخریان 
ادامه داد: »فهرستي از دستفروشــان فعال در پایتخت وجود 
دارد اما اطالعات آن غيرقابل اعتماد است؛ چراكه افراد نگران 
ارائه اطالعات كســب و كار خود بــه مجموعه هاي مدیریت 
شهري هستند، بنابراین باید در ابتدا اعتمادسازي انجام شود.« 
اعطا، عضو شوراي اسالمي شــهر تهران نيز با بيان اینكه در 
بحث دستفروشي 3رویكرد تقابل، چشم پوشي و ساماندهي 
وجود دارد، گفت: »مدیریت شــهري رویكرد ســاماندهي، 
مبتني بر حفــظ كرامت و ایجاد عدالت فضایي در شــهر در 

برخورد با دستفروشان را انتخاب كرده است.« 
شناسنامه دار شدن دستفروشــان یكي از اهداف شهرداري 
تهران در زمينه اجراي مصوبه مذكور است؛ اینكه دستفروشان 
داراي هویت براي امرار معاش شــوند و مســير آنها از افراد 
سودجو جدا شود. مفاخریان در این باره عنوان كرد: »2گروه 
دستفروشي و بساط گستري در پایتخت وجود دارد. كساني 
كه با خردفروشــي قصد امرار معــاش دارنــد و افرادي كه 
سازمان یافته و سودجو هستند. در 2ســال گذشته، پس از 
مصوبه مرتبط، در این زمينه مطالعات خوبي انجام شــده و 
كار دستورالعمل هاي اجرایي در كميته هاي مربوطه در حال 

بررسي است.«
ساماندهي دستفروشــان در 3موضوع شناسنامه دار كردن 
دستفروشان، ساماندهي محل فعاليت دستفروشان و زمان 
و ســاعات فعاليت پيگيري مي شــود. علي اعطا هم گفت: 
»شناســنامه دار كردن دستفروشــان كار دشــواري است. 
به عنوان مثال اخيراً همكاري بين شــهرداري تهران و بنياد 
مستضعفان براي كمك به دستفروشان شكل گرفت اما یكي 
از معضالت اجراي این همكاري، نبود فهرست معتبر و مورد 
توافق از دستفروشــان بود.«  او همچنين گفت: »هم اكنون 
تهران به مكان جاذب جمعيت تبدیل شــده و افراد بسياري 
براي اشــتغال به این شــهر مهاجرت مي كنند؛ از آنجایي 
كه بخشــي از این افراد كمتر وارد اقتصاد رسمي مي شوند، 
دستفروشــي به عنوان یكي از مصادیق اقتصاد غيررســمي 
مورد توجه آنان قــرار مي گيرد.« او بر ضرورت تســریع در 
شناســایي دستفروشــان تأكيد كرد و گفت: »ساماندهي 
دستفروشان باید یك امر مستمر باشد و نمي توان در مقطعي 
اقدام به ساماندهي كرد و ســپس این موضوع را رها كرد. با 
وجود تمام دشــواري هاي اجراي مصوبه ساماندهي مشاغل 
سيار و بي كانون اما انتظار از شــهرداري تهران این است كه 
این مصوبه را زودتر اجرایــی كند. تأخير در اجراي مصوبه از 
سوي شهرداري واقعيت دارد و باید شهرداري تهران در این 

خصوص تسریع كند.« 

گشت وگذار از معابر شــهري براي اغلب افراد آسان به نظر 
مي رسد؛ عبور از سدمعبر، گذر از كنار چاله ها و موانعي كه هر شهرسازي

روزه براي شهروندان وجود دارد. اما در شهر افرادي هستند 
كه همين موانع مشــكالت بزرگي برای آنها ایجــاد مي كند. براي همين 
مناسب سازي معابر شهر تهران با درنظر گرفتن تردد معلوالن یك ضرورت 
به نظر مي رسد. معاونت فني و عمراني شهرداري تهران طرح مناسب سازي 
معابر را مدتي است در دســتور كار قرار داده و دیروز نشست صميمانه با 
نمایندگان ســازمان هاي مردم نهاِد فعــال در زمينه حمایــت از حقوق 
شــهروندان كم توان جســمي را برگزار كرد. به گزارش همشهري، صفا 
صبوري دیلمي در این جلسه پاي صحبت فعاالن حوزه حمایت از حقوق 
شــهروندان كم توان جســمي نشســت تا ضمــن تشــریح راهكارهاي 
مناسب سازي  معابر پياده رو در طرح یادشده، پذیراي بازخوردها، ایده ها و 
نقطه نظرات این دسته از كارشناسان باشد. معاون فني و عمراني شهرداري 
گفت: »فقط در سال98 عالوه بر تشــكيل كميته مناسب سازي  در سطح 
عالي شــهرداري تهران، بيش از 80خيابان، 40بوســتان، 40ساختمان 
شهرداري تهران و همچنين تمام ایستگاه هاي اتوبوس تندرو براي تسهيل 

بهره مندي شهروندان كم توان جسمي مناسب سازي  شده است.« 
معاون شــهردار با بيان اینكه در بحث مناسب سازي  معابر پياده، ضوابط 
متعددي براي ایجاد بستر مناســب براي افراد داراي معلوليت طراحي، 
كنترل و اجرا مي شــوند، ایجاد خطــوط بســاوایي را ازجمله مهم ترین 
راهكارها در این زمينه دانست و یادآور شد: »با توجه به اینكه مدل گذشته 
اجراي این خطوط داراي دوام كــم و هزینه زیاد بود، روش هاي جدیدي 
توسط شركت هاي دانش بنيان و مهندســان متخصص ایراني براي رفع 
عيوب قبلي در حال آزمایش هســتند تا روش بهينه در این زمينه پس از 
اخذ نتایج آزمایشگاهي و هم اندیشي با گروه هاي بهره بردار انتخاب شود.«

زهرا نژادبهرام، عضو هيأت رئيسه شوراي شــهر تهران نيز درباره برنامه 
جامع ستاد مناسب سازي پایتخت به فارس گفت: »در هفته جاري جلسه 
ستاد مناسب ســازي تهران برگزار شــد و اقدامات و نتایج مؤثري از این 
جلسه به دست آمد؛ ازجمله اینكه برنامه جامع ستاد مناسب سازي جهت 
اجرا به شهرداري هاي مناطق 22 گانه ابالغ شد. براساس این برنامه و طرح 
شهري شهروندان مي توانند به طور مستقيم در مورد برنامه و پروژه هاي 
شهري نظراتشــان را مطرح كنند.« او ادامه داد: »همچنين پيش نویس 
دستورالعمل فعاليت مشاوران معلول معاونان چهارگانه شهرداري تهران 
تهيه شد و هم اكنون ســرعت و شتاب حركت مناسب ســازي در تهران 
افزایش یافته و از یك تا 10 نمره6 را به خود اختصاص داده است. این در 

حالي است كه اوایل شوراي پنجم نمره مناسب سازي یك بود.« 
براساس آمار ســازمان بهزیســتي، در تهران حدود 200هزار نفر معلول 
سكونت دارند و به گفته نژادبهرام، به طور كلي 10درصد جمعيت ها در همه 
جوامع دچار نوعي معلوليت هســتند. او یادآور شد: »همچنين در جلسه 
اخير ستاد مناسب سازي كميته پایش و نظارت در ستاد تشكيل شد كه 
پيشنهاد این كميته توســط انجمن باور كه یكي از انجمن هاي مربوط به 
معلوالن است ارائه شده بود و اكنون ستاد مناسب سازي داراي 3كارگروه 
شهرسازي، اجتماعي و پایش و نظارت است.« عضو هيأت رئيسه شوراي 
شهر همچنين از اجراي اقدامات زیرساختي و ارائه دستورالعمل ها جهت 
مناسب سازي شهر تهران خبر داد و گفت: »مشاوران معلول معاونت هاي 
چهارگانه شهرداري از ابتداي هر پروژه شهري با پيمانكاران همراه خواهند 

بود و بر اقدامات آنها نظارت خواهند داشت.«

 مناسب سازي معابر 
با رويكرد تردد معلوالن

6هزار دستفروش در تهران شناسایي و جانمایي شده اندشناسنامه دارشدن دستفروشان پايتخت

چالش ها خبر داد.
او گفت: »روال قانوني بررســي مصوبات 
شورا در هيأت تطبيق به این ترتيب است 
كه نمایندگان فرمانــداري، قوه قضایيه 
و شوراي شهر در جلســه اي با استناد بر 
بندهاي قانوني، تصميم پارلمان شهري 
را بررســي و در آخر هر یك رأي خود را 
اعالم مي كنند. درصورتي كه من به عنوان 
نماینده شورا در جلســه اي كه احتماال 
براي بررســي این نامگذاري ها تشكيل 
شــده، حضور نداشــتم و اگر تصميمي 
گرفته شده بدون حضور من بوده است.« 
او اضافه كرد:»تصــور مي كنم با توجه به 
اینكه نظر دو عضو هيأت تطبيق مخالف با 
نامگذاري هاي اخير بوده، دیگر جلسه اي 
براي بررســي این موضوع برگزار نشده 

است.«
ميرلوحي با بيان اینكه نامگذاري خياباني 
به نام آقاي بازرگان نباید به هيأت تطبيق 
راه پيدا مي كرد، گفــت: »به باور من، این 
موضــوع از مصادیقي نبود كــه به هيأت 
تطبيق ارجاع و با مشــكل مواجه شــود. 
 ضمن اینكه من اخيرا در جلســه هيأت

حل اختالف)بــه دليل اختالف شــورا و 
فرمانداري( بودم. این مســئله مطرح شد 
كه هيأت تطبيق باید مانند شوراي نگهبان 
مصوبه را با قوانين تطبيق بدهد و سپس 
اعالم كند كه مصوبه شوراي شهر با كدام 
قانون مغایرت دارد. درحالي كه رفتار هيأت 
تطبيق به نوعي ورود به تصميم شــوراي 

شهر است.«

تغيير گفتمان مديريت شهري از كالبد محوري به انسان محوري شورا در اين باره تصميم گيري مي كند 

حســـــن خليل آبــادي، 
 عضو شــوراي شــهر تهران 
درباره مخالفــت فرمانداري 
تهران در ارتباط با نامگذاري 
معابــري به نام هــاي 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 

كرده ايم، افراد موجه و مورد قبول مردم بوده اند.
فرمانداري نبايد تابع جوسازي ها شود و از وظايف 
خود قصور كند. ماده قانوني ای كه فرمانداري اشاره 
كرده هيچ ربطي به اين ماجرا ندارد و قانوني نيست. 
ممكن است كه عده اي 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 اين  باره تصميم گيري 

مي كنيم.

داوود دشتباني، عضو كميسيون نامگذاري معابر شهر تهران
نامگذاري معابر و خيابان ها جزو اختيارات قانوني شــوراي شهر 
است و كميسيون نامگذاري هم هميشه و در همه دوره ها فعال بوده 
است. تفاوتي كه اتفاق افتاده اين است كه شوراي پنجم با درنظر 
گرفتن تفاوت هاي عقيده اي و ساليق شهروندان تهراني، تغييري 
را ايجاد كرد و آن اينكه در نامگذاري ها از اســامي شخصيت ها 
و عناصر هويتي متنوع تري اســتفاده كند و صرفا يك رويكرد 
خاص و رسمي را پيگيري نكند. بر اين اساس، نام يك سري مفاخر 
فرهنگي، هنري، علمي و سياسي را كه مورد احترام بخش بزرگي از 
شهروندان هستند، در نامگذاري ها وارد كرد. اين تغيير رويكرد اما 
باعث اعتراض بخشي از سليقه اي شد كه به سليقه رسمي نزديك تر 
است. اگر بخواهيم صرفا يك طيف از اسامي و سليقه در شهر وجود 
داشته باشــد، به نوعي انحصارگرايي و تماميت خواهي به حساب 
مي آيد. درحالي كه شهروندان تهراني ساليق متفاوت و متنوعي 
دارند. برخي از اسامي كه در اين دوره به فهرست نامگذاري هاي 
شهر اضافه شده، مفاخر ادبي مورد احترام و مورد رجوع مردم و 
برخي هم شخصيت هاي سياسي هستند كه خيلي از مردم به آنها 

عالقه مندند و در دوره اي از زندگي شان خدمتي به كشور و فرهنگ 
كشــور انجام داده اند. ازاين رو، اين به عدالت و انصاف نزديك تر 
است كه به همه مفاخر و شــخصيت ها و داشته هاي فرهنگي مان 

احترام بگذاريم.
بخش مهمی از نامگذاري هاي دوره پنجم به شهداي گرانقدر جنگ 
تحميلي و مدافعان حرم اختصاص داشــته و شاخص ترين 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 نمي دانستند، اما بعد از توجه درست 
و بجاي شوراي پنجم به اين مســئله، نامگذاري ها اهميت پيدا كرد. 
ما ديديم حتي در آغاز به  كار 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 شخصيت ها و داشــته هاي انقالبي، مذهبي و ديني مان احترام 
مي گذاريم و در كنار آن به مفاخر علوم پزشــكي، شهداي سالمت 
و... هم كه مورد توجه شهروندان هســتند، نگاه ويژه داريم. جالب 

است بدانيد، در ســال سوم و چهارم شورا كه 
رويكرد متفاوتي را پيش گرفت، بيشتر وقت 
كميسيون نامگذاري به بررسي پيشنهادهاي 
 زيــادي مي گذرد كــه نهادهــاي عمومي و
ان.جي.اوها مطرح مي كنند. اين نشان مي دهد 

كه نامگذاري، به عنوان موضوعي مهم، در گذشته مغفول واقع شده 
و بر اين اساس، شورا بايد تنوع ســاليق را هم در اين زمينه مدنظر 

قرار دهد.
انتقادي هم كه از سوي جريان هاي سياسي رقيب صورت مي گيرد مبنی 
بر اينكه شورا فقط به نامگذاري توجه مي كند، وارد نيست. چرا كه هر 
يك از كميته ها و كميســيون هاي تخصصي شورا در حوزه خودشان 
وظايفشــان را انجام مي دهند و گزارش اقداماتشان را هم منعكس 
مي كنند. ولي گروه رقيب تالش دارد صرفا اين بخش را پررنگ كند. به 
باور من، شوراي پنجم در زمينه تخصصي مديريت شهري موفق ترين 
دوره شورا در اين پنج دوره بوده و موفق شده گفتمان مديريت شهري 
را از رويكرد كالبد محور به رويكرد انسان محور تغيير دهد. در مجموع، 

معتقدم كه انتقادها و مخالفت ها صرفا سياسي است.

جايي در ميدانگاه ها
در دوره جديد مديريت شهري تمركز روي احداث ميدانگاه ها بيشتر شده است. در شــوراي شهر در ميدانگاه ها جايي براي 
دستفروشان درنظر گرفته شده است. اعطا درباره مكان هاي مناسب براي دستفروشان، يادآور شد: »يكي از كارهايي كه دنبال 

كرديم پروژه ميدانگاه ها بود كه ساماندهي مشاغلي شبيه دستفروشان، ازجمله اهداف اجراي ميدانگاه ها بوده است.« 
 او با بيان اينكه براساس اصل۲۸ قانون اساسي هر فرد مي تواند هر شغلي كه مي خواهد را مشروط بر اينكه مخالف اسالم، مصالح 
عمومي كشور و تضييع كننده حقوق ديگران نباشد، انتخاب كند؛ و دولت ها نيز مكلف مي شوند كه به عدالت، براي همه مشاغل 
شرايط كار را فراهم كنند، گفت: »وقتي دولت نتوانسته اين شرايط را فراهم كند، بي انصافي است بگوييم با كساني كه مي خواهند 

از طريق دستفروشي ارتزاق كنند، به عنوان مصداق سدمعبر برخورد كنيم.« 
مشاغل سيار و بي كانون صنف و اتحاديه ندارند و اجراي اين مصوبه به همكاري برخي دستگاه ها نيازمند است. مديرعامل شركت 
ساماندهي صنايع و مشاغل شهر با تأكيد بر اينكه شهرداري تنها يكي از دستگاه هاي مخاطب اين مصوبه است، گفت: »دستگاه هاي 
مختلفي درباره اين مصوبه وظايفي بر عهده دارند. اداره صنعت و معدن، تعزيرات، پليس و... بايد در اجرايي شدن اين مصوبه كمك 
كنند. مشاغل سيار و بي كانون، صنف و اتحاديه ندارند كه از آنها حمايت كند. ما اين كار را انجام مي دهيم تا اين افراد ساماندهي 

شوند و كسب و كارشان در نقاط مجاز ادامه داشته باشد.«

ث
مك

ديروز شهردار تهران در پويش سه شنبه هاي بدون خودرو، مسير 
خانه تا محل كار را با دوچرخه طي كرد. 
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بازار سرمایه

روز گذشته شاخص كل بورس تهران تحت تأثير برنامه هاي حمایتي از بازار 
سرمایه و سياست پمپاژ نقدینگي با یك رشد پرقدرت مواجه شد. اگرچه این 
رشد سومين رشد در هفته جاري پس از آغاز نزول بورس از 20مرداد است، 
با این حال این رشد یك تفاوت با رشد هاي قبلي داشت و تفاوت آن این بود 
كه طيف گسترده تري از سهام شــركت ها را در بر مي گرفت و صرفا شامل 
رشد سهام شركت هاي شاخص ساز نمي شد همين موضوع اميد را در تاالر 
شيشه اي زنده كرد اما این پرسش كه آیا صعود بورس، ادامه دار خواهد بود یا 

خير همچنان مطرح ترین پرسش حال حاضر سهامداران است.
به گزارش همشــهري، پس از چندروزصعود متزلزل در بورس دیروز ورق 
برگشت و بازار سهام برخالف روزهاي گذشته كه عمدتا سهام شركت هاي 
شاخص ساز رشد مي كردند با یك رشد فراگير مواجه شد و به غيراز شاخص 
كل، شاخص هم وزن هم، كه مالك دقيق تري براي محاسبه رشد یا كاهش 
شاخص بورس است با رشد مواجه شــد، اگرچه این رشد همراستا با اجراي 
سياست هاي حمایتي دولت و پمپاژ نقدینگي بود اما تفاوتش با صعود شاخص 
در روزهاي گذشــته این بود كه در مبادالت دیروز قيمت ســهام دست كم 
60درصد از شركت هاي بورس با رشد مواجه شد درحالي كه در روزهاي قبل، 
رشد شاخص عمدتا مرهون رشد سهام شركت هاي بزرگ و شاخص ساز بود 
كه مورد حمایت بازارسازان قرار مي گرفتند و منجر به رشد نمادین شاخص 

بورس مي شدند.
 اما در مبادالت روزگذشته طيف گســترده تري از شركت ها مورد حمایت 
بازارســازان قرار گرفتند و دركنار رشــد سهام شــركت هاي بزرگ، سهام 
شــركت هاي كوچك تر هم رشــد كردند و این موضوع منجر به آن شد كه 
شاخص كل هم وزن هم پس از مدت ها نزول با رشــد مواجه شود و اميد را 
در تاالر شيشــه اي زنده كند. باوجود افزایش اميدواري در ميان سهامداران 
همچنان این پرسش مطرح است كه آیا صعود بورس ادامه دارخواهد بود یا 

خير؟

پيش بيني آينده
تمركز اصلــي تحليلگران بنيادي براي پيش بيني روند شــاخص بورس در 
كوتاه مدت بر رشد قيمت دالر و افزایش قيمت جهاني مواد خام یا كاالهاي 
پایه)كامودیتي( در سطح جهان استوار اســت. بر همين اساس از چند روز 
پيش موج تازه اي در ميان سهامداران با این مضمون كه سهام شركت هاي 

صادرات محور را بخرید شكل گرفته است. 
پایه بنيادي این تحليل بر این محور است كه رشد قيمت دالر و افزایش قيمت 
جهاني مواد خام منجر به رشد درآمد این شــركت ها و طبيعتا رشد قيمت 
سهام این شركت ها مي شــود؛ چراكه بخش عمده صادرات غيرنفتي ایران 
متمركز بر صادرات مواد خام اســت. به زعم تحليلگران یكي از دالیل رشد 
شاخص هاي بورس به ویژه از ابتداي ســال تاكنون انتظارات تورمي و رشد 
قيمت ارز بوده است بر همين اساس با تكيه به رشد قيمت دالر مي توان به 
رشد دوباره شاخص ها اميدوار بود. از سوي دیگر نماگر ها در بازار هاي جهاني 
هم نشان مي دهد كه قيمت مواد خام و كاال هاي پایه هم كه اثر گذاري زیادي 
بر بازار سهام ایران دارد در حال رشد است و این 2مولفه قادرند محرك هاي 

تازه اي براي رشد باشند.
عباسعلي حقاني نســب، رئيس هيأت مدیره شركت ســبدگردان هدف در 
پاسخ به این پرسش كه بازار سهام در روز هاي آینده رشد خواهد كرد یا نزول 
مي گوید: بازارهاي جهاني به تدریج به حالت عادي بازخواهند گشت و در این 
صورت، قطعا شاهد رشد بســيار خوبي در قيمت كاالهاي پایه)كامودیتي( 
در بازارهاي جهاني خواهيم بود كه این موضوع مي تواند اثر مناسبي بر بازار 

سهام داشته باشد.
 همچنين قيمت ارز در ایــران به دالیل مختلف ازجملــه تحریم ها، حجم 
باالي نقدینگي وكســري بودجه دولت با افزایش مواجه شــد. این 2عامل 
اثر مضاعفي بر سودآوري شركت ها خواهد داشــت. به گفته او این اتفاقات 
در كنار گزارش هاي 6ماهه شــركت ها در روزهاي بعد و همچنين وحدت 
دولت و مجلس براي حمایت از بازار ســرمایه، نویدبخش رشــد دوباره این 

بازار خواهد بود.
فاطمه اسكندري مدیرعامل كارگزاري شاخص سهام هم در پيش بيني خود 
از آینده بازارسهام با بيان اینكه بازارسهام براي رسيدن به تعادل به زمان نياز 
دارد مي گوید: براي ایجاد تعادل در بازار به یك ماه زمان نياز است، با این حال 
به احتمال فراوان ازیك تا 2هفته آینده روند تعادل دربازار آغاز مي شــود و 

نقدشوندگي بازار افزایش مي یابد.
مهدي قلي پور، نایب رئيس هيأت مدیره سبد گردان الماس، اما پيش بيني 
بازار را در وضعيت فعلي دشوار مي داند و تأكيد مي كند: پيش بيني دقيق بازار 
با توجه به فاكتورهاي فراوان اثرگذار قدري پيچيده است، به عبارت دیگر، اگر 
شما بتوانيد پيچيدگي هاي رفتاري مردم را پيش بيني كنيد، مي توانيد بازار 

را هم پيش بيني كنيد.
عظيم ثابت یك كارشناس دیگر بازار سرمایه هم در این باره مي گوید: قطعا 
بازار به تعادل مي رسد، اما باید قيمت دالر و قيمت هاي جهاني را مدنظر قرار 
داد كه به كدام ســمت حركت مي كنند همچنين گزارش شركت ها چگونه 

خواهد بود. اگر هيجان كاسته شود مي توان انتظار بازگشت بازار را داشت.
مهدي ميرزایي یك تحليلگر تكنيكال هم درباره تداوم روند صعودي بورس 
در فضاي مجازي نوشت: دالر 26هزار تومان و قيمت ها در بازارهاي موازي 
با رشد زیادي مواجه شده است فكر مي كنم بازار سهام دوباره به ارزان ترین 
بخش اقتصاد تبدیل شــده اســت؛ این واگرایي بين دالر و شاخص بورس 
به زودي جایش را به جبران عقب ماندگي قيمت ها در بازار سهام خواهد داد.

آيا رشد بورس ادامه دار خواهد بود
شاخص كل بورس تهران دیروز برخالف رشد هاي متزلزل روز هاي قبل 

با یك رشد پرقدرت به كار خود پایان داد با این حال هنوز این پرسش 
مطرح است كه آیا روند صعودي شاخص بورس ادامه دار خواهد بود؟

 حرف آخر را بایــد اول زد. دولت باید 
ســازوكار واردات كاالهاي اساسي را توليد

تغيير دهد و در ازاي آزادسازي واردات 
این كاالها با ارز نيمایي یا آزاد، تمهيدي براي كنترل 
قيمت مصرف كننــده و بهبود قــدرت خرید مردم 
بيندیشد؛ چراكه براساس آمارهاي رسمي، واردات 
كاالهاي اساسي به واسطه سختگيري در تخصيص ارز 
دولتي و تشدید نظارت ها با مشكل مواجه شده و به 
كاهش قابل توجه ورودي این نهاده ها به كشور دامن 
زده است. این مسئله تا حدي جدي است كه به عقيده 
متوليان حوزه كشاورزي و صنایع غذایي مي تواند در 
ماه هاي آتي به تهدیدي جدي در صنعت توليد غذاي 

كشور تبدیل شود.
به گزارش همشــهري، آمارهاي مربوط به واردات 
كاالهاي اساســي و نهاده هاي دامي و غذایي نشان 
مي دهد از ابتداي ســال جاري تا 20شهریور، ميزان 
واردات كنجاله سویا 60درصد، روغن خام 56درصد، 
دانه هاي روغني 35درصــد و جو 23درصد كاهش 
یافته و به واسطه ناتواني توليد داخل در جایگزیني 
این محصوالت، عمال دسترسي صنایع مصرف كننده 
این اقالم را محدود كرده است. اتفاقي كه مستقيما 
به شكل گيري بازار سياه و جهش قيمت منجر شده 
و توليدكنندگان را مجبور به كاهش مقياس توليد 

كرده است.

نقش واردات در توليد
آمارها نشان مي دهد در ایران به طور ميانگين ساالنه 
حدود 20ميليون تن غالت شــامل 1۴ميليون تن 
گندم و 6 تا ۷ميليون تن سایر غالت توليد مي شود 
درحالي كه نياز كشــور به این محصوالت حدود 32 
تا 33ميليون تن در سال است و مابه التفاوت توليد 
داخلي و نياز ساالنه باید از محل واردات تأمين شود. 
البته این معادل در شرایط عالي اقتصاد و بسياري از 
سال هاي گذشــته، طبق روال مشخص انجام شده 
و تقریبا مشكل مشــخصي وجود نداشته است؛ اما 
در شــرایط فعلي به واسطه مســائلي كه عمدتا در 
حوزه تخصيص ارز وجود دارد، این روال مشخص با 
مشكالتي جدي مواجه شده است. كاوه زرگران، فعال 
صنایع غذایي و رئيس كميسيون بازرگاني داخلي اتاق 
ایران، به همشهري مي گوید: آمار واردات كاال به كشور 
در بازه زماني اول فروردین99 تا 20شهریور و مقایسه 
با سال98 نشــان مي دهد واردات كاالهاي اساسي 

به جز ذرت كه با افزایش 21درصــدي روبه رو بوده، 
عمدتا كاهش قابل توجهي را تجربه كرده و پيش بيني 
مي شــود درصورت بي توجهي به این وضعيت، در 
ماه هاي آینده مشكالت متعددي درخصوص تأمين 
كاالهاي مرتبط با این نهاده ها ازجمله مرغ رخ دهد. به 
گفته او، كمبود و گراني نهاده مورد نياز توليدكنندگان 
محصوالت غذایي، عمال برنامه ریزي آنها براي توليد 
در آینده را تحت تأثير قرار مي دهد؛ چراكه با شرایط 
موجود، صرفه اقتصادي فعاليت آنها از بين رفته است.

سرعتگيرهاي واردات كاالهاي اساسي
تنگناهاي ایجاد شده براي واردات كاالهاي اساسي، 
هرچند به كمبود و گرانــي این محصوالت منجر 
شده اما به واسطه اینكه ارز اختصاص یافته به خرید 
آنها با قيمت ترجيحي و برمبناي دالر ۴200توماني 
تأمين شده، قيمت نهایي محصوالت مرتبط با این 
نهاده ها نيز باید براساس قيمت هاي اعالمي از سوي 
ستاد تنظيم بازار تعيين شود. نكته اینجاست كه 
دولت بایــد در تخصيص ارز ترجيحي وســواس 
داشته باشــد و نهادهاي نظارتي نيز باید به دقت 
بر فرایند تخصيص ارز، واردات، ترخيص و توزیع 
این كاالها نظارت داشته باشــند؛ اما این اقدامات 
- كه البتــه ضروري و پذیرفتني اســت- عمال به 
سرعتگيرهایي براي فرایند تأمين كاالهاي اساسي 
تبدیل شده است. از ســوي دیگر به نظر مي رسد 
این سختگيري ها فقط در مرحله واردات كاالهاي 
اساسي به كشور موفق بوده و سامانه هاي نظارتي و 
اقدامات انجام شده براي توزیع و كنترل قيمت این 
كاالها در بازار مصرف نتوانسته است به خوبي عمل 
كند درنتيجه توليدكننــدگان نهایي این نهادها 
باوجود تخصيص یارانــه ارزي دولت نمي توانند 
مواداوليه و نهاده هاي موردنياز خود را تأمين كنند. 
براي عبور از وضعيت موجود، 2راه وجود دارد؛ راه 
اول حذف دست اندازهاي واردات با ارز ترجيحي 
است كه البته ثمره آن چيزي جز توزیع گسترده 
رانت و هدر دادن ذخایر ارزي مملكت نيســت و 
راه دوم حذف ارز ترجيحي و تسهيل واردات این 
نهاده ها با ارز نيمایي و آزاد اســت كه البته معناي 
آن رشد قيمت تمام شــده محصوالتي است كه با 

استفاده از این نهاده ها توليد خواهد شد.
 شرايط مرغداري ها حاد است

سخت شدن شــرایط توليدكنندگان مرغ از همان 

روزي كه خبر معدوم سازي جوجه هاي یك روزه در 
فضاي مجازي و رسانه ها پيچيد، كامال مشخص بود. 
یكباره جهش قيمت نهاده هاي دامي باعث شد بخشي 
از واحدهاي مرغداري از جوجه ریزي منصرف شوند 
و كارخانه هاي جوجه كشي كه غافلگير شده بودند 
دست به كار پاك كردن اشتباه خود شدند؛ آن هم با 
معدوم سازي جوجه هایي كه فقط توانستند یك روز 
در اقتصاد ایران دوام بياورند. البته این پایان ماجرا نبود 
و گرچه با كاهش فعاليت كارخانه هاي جوجه كشي، 
دیگر جوجه اي زنده به گور نشد اما بي رغبتي مزارع 
مرغداري براي توليد مرغ به اتفاقــي عادي در این 
صنعت تبدیل شد. عظيم حجت، عضو هيأت مدیره 
اتحادیه مرغداران گوشتي كشور مي گوید: مشكالت 
مرغداران درخصوص تأمين نهاده  ها روزبه روز در حال 
گسترش است و باتوجه به كمبود نهاده دامي، مرغدار 
رغبتي به جوجه ریزي ندارد كه همين امر منجر به 
متضرر شــدن واحدهاي مرغ مادر نيز شــده است. 
حجت با اشاره به اینكه زنگ خطر صنعت طيور كشور 
به صدا درآمده مي افزاید: در شرایطي كه قيمت جوجه 
یك روزه از تخم مرغ معمولي ارزان تر است، واحدهاي 
مرغ مادر دچار خسران مي شوند و با توجه به اینكه 
بازگشت توليدكنندگان جوجه به شرایط عادي، به 
18 ماه زمان نياز دارد، صنعت طيور كشور با خطري 

بزرگ مواجه شده است.
همچنين ناصر نبي پور، رئيس هيأت مدیره اتحادیه 
مرغ تخم گذار، دليل گراني تخم مرغ را افت توليد 
و دليل افت توليد را كمبود و گراني نهاده ها عنوان 
مي كند و مي گوید: درصورت ادامــه این روند در 
ماه هاي آینده، دوباره بــا افزایش قيمت ها مواجه 
خواهيم بود. او حتي از كاهش جيره غذایي مرغ هاي 
تخم گذار به خاطر گراني و كاهش سایز تخم مرغ ها 
خبر مي دهد و مي افزایــد: 85درصد جيره غذایي 
مرغ تخم گذار ذرت و سویاست و وقتي جيره كاهش 
مي یابد یا تغيير مي كند مرغ تخم نمي گذارد و وقتي 
پروتئين جيره غذایي كاهش مي یابد، سایز تخم مرغ 
ریز مي شود. زرگران نيز در گفت وگو با همشهري، 
شــرایط واحد مرغداري كشــور را حاد توصيف 
مي كند و مي گوید: كنجاله سویا یكي از اصلي ترین 
نهاده هاي مورد اســتفاده براي تأميــن پروتئين 
موردنياز در خوراك مرغداري هاست كه واردات آن 
از ابتداي سال تاكنون با كاهش 60درصدي مواجه 
شده است. او مي افزاید: اشكال دیگر تداوم وضعيت 

موجود این است كه مرغداري هاي گوشتي باتوجه 
به شرایط و هزینه ها اقدام به جوجه ریزي جدیدي 
نمي كنند درنتيجه تقاضــاي جوجه یك روزه كم 
شده و واحدهاي مرغ مادر و جوجه كشي ها هم به 
بن بست رســيده اند. رئيس كميسيون كشاورزي 
اتاق ایران مي گوید: وقتي جریان ورودي كاال دچار 
خدشه مي شــود، طبيعي اســت كه ميزان توليد 
محصوالت مرتبط نيز تغيير كنــد؛ اما روي دیگر 
سكه این است كه كاهش واردات و كمبود نهاده ها 
و كاالهاي اساسي باعث شده كل موجودي نهاده ها 
در بازار به نحوي كاهش پيدا كند كه حتي با عادي 
شــدن شــرایط واردات نيز باید چند ماهي زمان 

بگذرد تا وضعيت بازار عادي شود.

از خير دالر 4200 بگذريد
كاوه زرگران، رئيس كميســيون بازرگاني داخلي 
اتاق ایــران، در گفت وگو با همشــهري به وضعيت 
فعلي واردات كاالهاي اساسي مي پردازد و مي گوید: 
در گذشته، بازرگانان قبل از ورود كاال به كشور اجازه 
انتقال ارز داشتند و با توالي این روند، زنجيره ورود 
این كاالها به كشور قطع نمي شد اما در شرایط فعلي، 
باوجوداینكه واردكنندگان با مشــكالت تحریم و 
محدودیت هاي ظالمانه مواجه هســتند، به واسطه 
اینكه تخصيص ارز ترجيحــي نظارت هاي ویژه اي 
مي طلبد و بانك مركزي نيز به شــواهد مســتدلي 
براي تخصيص ارز نياز دارد، اجازه انتقال ارز پيش 
از واردات كاالي اساســي به كشور داده نمي شود و 
همين مســئله كار را براي واردكنندگان سخت تر 
كرده اســت. او بهترین راهكار براي عادي ســازي 
وضعيــت را حذف ارز ۴200تومانــي براي واردات 
كاالهــاي اساســي عنــوان مي كنــد و مي گوید: 

محدودســازي تخصيــص دالر ۴200تومانــي به 
واردات نتایج خوبي براي اقتصاد داشــته اســت و 
در مورد واردات كاالهاي اساســي نيز این سياست 
مي تواند پيامدهاي مثبتي به همراه داشــته باشد، 
به خصوص كــه بانك مركــزي نيــز در تأمين ارز 
ترجيحي با مشكالت و محدودیت هایي مواجه است.

زرگران  همچنين افزایش واردات كاالهاي اساسي و 
نهاده ها از طریق تهاتر را از راهكارهاي مؤثر مي داند 
و مي افزاید: كشورهایي هستند كه حاضرند در ازاي 
واردات برخــي اقالم كاالیي مانند كــود، كاالهاي 
اساسي به ایران صادر كنند اما در این حوزه نيز باید 
بانك مركزي همراهي كند؛ چراكه كاالهاي اساسي 
در گروه یك قرار دارند و سایر كاالهایي كه مي توان 
با كشورهاي دیگر تهاتر كرد در گروه2 قرار مي گيرد 
و به واسطه اختالف نرخ ارز این 2گروه، انجام تهاتر 
نيازمند اقداماتي در بانــك مركزي یا تصویب مواد 

قانوني جدید است.
 

صنايع روغن مقصد بعدي بحران
آنگونه كه از آمارهاي گمرك ایــران برمي آید، در 
شــرایط عادي حدود 85درصد از مجموع ارزش 
واردات ایران به واردات كاالهاي اساسي، واسطه اي 
و سرمایه اي اختصاص دارد و به همين دليل تداوم 
توليد در برخي از حوزه هاي كشور نيز منوط به تداوم 
واردات این كاالهاست. براساس آمارهاي موجود، در 
نيمه نخست امسال واردات روغن خام 56درصد و 
واردات دانه هاي روغني 35درصد كاهش داشته و 
به واسطه اینكه جایگزین این محصوالت در داخل 
كشور وجود ندارد، ناگزیر، صنایع روغن كشور نيز 
در حال رسيدن به همان شرایطي هستند كه فعال 

صنعت مرغداري را مبتال كرده است.

نگاه نگران توليد  به دروازه واردات
كاهش شدید واردات  كاالهاي اساسي و نهاده ها،  حوزه توليد را با كمبود مواداوليه مواجه كرده  است

 حضور بيژن زنگنه در صحن علني دیروز مجلس براي پاسخ به انتقادها و اتهام هاي 
مطرح شده از سوي برخي نمایندگان ازجمله عليرضا زاكاني، نماینده هميشه منتقد 
سياست هاي وزارت نفت و رئيس فعلي مركز پژوهش هاي مجلس نشان داد كه هنوز 
سطح سوء تفاهم ها باالست و شاید تشكيل كارگروهي مشترك و برگزاري جلسات 
فشرده حول محور ۴سند پيشــنهادي وزیر نفت بتواند به این وضعيت پایان دهد. به 
گزارش همشهري، محور اصلي انتقادهاي مطرح شده از سوي زاكاني و نمایندگان همسو 
با او به قرارداد ناتمام به توتال فرانسه و اختالف گازي با تركمنستان، تحقير توان داخلي، 
زیان سنگين به گفته او چند صد ميليارد دالري، حذف كارت سوخت و دیگر برنامه هاي 
۷سال گذشته زنگنه مربوط مي شد و در نهایت پيشنهاد تشكيل یك كارگروه مشترك 
بين كميسيون انرژي مجلس، وزارت نفت و مركز پژوهش هاي مجلس را مطرح كرد. 
پيشنهادي كه زنگنه هم گفت آن را قبول دارد و در مدت تعيين شده 10روزه مي تواند 
حول ۴سند پيشنهادي وزارت نفت درباره چشــم انداز آینده در افق 1۴20به بحث 
گذاشته شود. وزیر نفت در پاسخ به اتهام ها و ابهام ها گفت كه راه هاي جدید و صادرات 
مویرگي نفت را دنبال مي كنيم و در وزارت نفت اتاق تاریــك نداریم و این اتاق براي 
خارجي هاست و نه داخلي ها و پيشنهاد كرد تا نمایندگاني از مجلس در جریان مذاكرات 

وزارت نفت قرار گيرند و با این وزارتخانه همراه شوند. وزیر نفت با 
اشاره به دستاوردهاي مهم این وزارتخانه در طول ۷سال گذشته 

در حوزه هاي مختلف توليد نفت، پاالیشگاه ها و صنعت پتروشيمي از كميسيون هاي 
تخصصي مجلس و ریاست مجلس دعوت كرد تا از پارس جنوبي دیدن كنند. 

 زنگنه: به جای تشويق، مدام
 بر سرمان نزنيد

پاسخ وزیر نفت به انتقادها و اتهام هاي مطرح شده  در مجلس

 ادامه  در 
صفحه11

درصد تغيير كاهش واردات شش ماهه اول
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180روز از ســال 99گذشــته و 
آلودگي
به زودي آسمان 8كالنشهر كشور هوا

صحنه هجوم آلودگي هوا خواهد 
شد. سرد شدن هوا در فصول پایيز و زمستان هرگاه 
با پایداري هوا مواجه شــود، آالینده هاي جوي در 
شهرها حبس مي شوند تا تنفس براي 45ميليون 
ایراني ساكن كالنشهرها سخت و سخت تر شود. 
نكته ناگوار اینكه در سال همه گيري كرونا ماسك ها 
هم نمي توانند سدي در برابر آلودگي هوا ایجاد كنند. 
در چنين شرایطي تنها چراغ قرمزي كه مي تواند در 
تصميمات ســریع دولت اثرگذار باشد، شاخص 
آلودگي هواست كه هم اكنون روند اندازه گيري آن 
در5كالنشهر از 8كالنشــهر كشور واقعي نيست. 
بررسي هاي همشهري از وضعيت سنجش آلودگي 
هوا در 8كالنشــهر كشــور مشــخص كرد كه 
دستگاه هاي سنجش آلودگي هوا طي دو سال اخير 
پاكسازي نشده و شاخص هاي آلودگي هوا را به غلط 
ارائه مي دهند. این در حالي است كه دستگاه هاي 
دچار نقص فني باید از چرخه سنجش آلودگي هوا 
خارج شــوند و متوليان نيز با اطالع از این موضوع 
اقدام بــه دادن اطالعات دســت كاري شــده از 

شاخص هاي آلودگي هوا كرده اند.
حســين شــهيدزاده، مدیرعامل شركت كنترل 
كيفيت هواي تهران، اما به همشــهري مي گوید: 
وظيفه پایش و اعالم شاخص آلودگي هوا در همه 
شهرهاي كشور با سازمان محيط زیست است و از 
این شاخص براي برآورد و اقدامات كاهنده آلودگي 
هوا بهره  مي گيرد. به گفته شهيدزاده، در این مسير 
شــهرداري  هایي كه به موضوع اهميــت داده اند 
هم وارد موضوع پایش شدند و تهران نيز ازجمله 

این شهرداري هاست. از سال 72تمركز بر همين 
موضوع در پایتخت شكل گرفت و در 26سال اخير 

براي كاهش آلودگي هوا تالش شد.

اهميتگازدهيبهدستگاهها
دستگاه هاي ســنجش آلودگي هوا باید به صورت 
دائم كاليبــره و تنظيم مجدد شــوند تا خروجي 
كيفيت صحيح و با دقت از دستگاه دریافت شود. 
براي این مهم باید بازدیدهــاي دوره اي، كاليبره 
كردن با فاصله زماني مشــخص و تامين قطعات 
مصرفي و یدكي رعایت شود. به عنوان مثال، براي 
تنظيم اندازه گيری آالینده مونواكسيد كربن باید 
كپسول گاز مشابه را به دستگاه بدهيم كه غلظت 
مشخصي دارد و عددي را نمایش دهد كه تنظيمات 
بعدي بر پایه آن باشد. این یعني كيفيت گاز هم باید 
باال باشــد و از توليدكنندگان شناخته شده، تهيه 
شود. بدین ترتيب، دستگاه هاي سنجش آلودگي 

هوا باید 2هفته یك  بار گازدهي شوند. 

تحريمتجهيزاتايستگاهها
تحریم در حوزه اندازه گيري آلودگي هوا هم آثاری 
برجای گذاشته اســت. آنگونه كه شهيد زاده به 
همشهري مي گوید، طي سال هاي اخير با توجه به 
همه محدودیت ها و تحریم هایي كه سد راه تهيه 
این موارد بوده، تهران توانســت اجناس سالمي 
تهيه كند تا دیتاي موجود دقيق و كارشناســي 
باشد. در این مسير برخي تحریم ها تجاري هستند. 
مثال شــركتي كه به تهران این گازها و تجهيزات 
را مي دهد، در بازار آمریــكا هم فعاليت دارد و اگر 
به ما چيزي بفروشد ســود چندبرابري خود را در 
آن كشور از دســت مي دهد؛ پس وارد معامله با 
ایران نمي شود. یا مثال تجارت ایران با كشورهاي 
چين و هند هنوز دچار تحریم نشده، ولي در حوزه 
انتقال پول تحریم وجود دارد و باید براي دستيابي 

به اطالعات دقيق در حوزه سالمت مردم، زحمت 
بسياري در این حوزه متحمل شــد. مواردي كه 
موجب اختالل در روند اطالع رساني آلودگي هوا 
مي شود، كم نيســت. مدیرعامل شركت كنترل 
كيفيت هواي تهران درباره اطالعات غلط آلودگي 
هوا در برخي شهرها كه طي سال هاي اخير اعالم 
شده است، مي گوید: باید بررســي شود كه چرا 
این روند شكل گرفته اســت؟ اینكه آیا كاليبره 
كردن دســتگاه ها و بحث هاي تحریمي مطرح 
اســت یا نكته دیگر؟ به عالوه ممكن است حتي 
دستگاه ها سرویس به موقع هم شده باشند، اما یك 
آتش سوزي، جوشكاري یا حضور یك كاميون دیتا 
را دچار اختالل كند. این موارد باید پاالیش شود و 

مدیریت صحيح صورت گيرد.

مشكلكجاست؟
تحریم و تغيير اســتانداردها موجــب تغييرات 
جدي در شاخص ها شده اســت. محمد ميرزایي 
قمي، رئيس مركز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان 
محيط زیست، در مصاحبه با همشهري اختالفات 
درباره شاخص آلودگي هواي كالنشهرها را تأیيد 
مي كند و مي گوید: اختالف دیتاي كالنشهرها گاهي 
اوقات ناشي از این است كه دستگاه دچار مشكل 
است كه سرویس دوره اي برایش باید انجام شود و 
در این مسير خرابي یك قطعه مي تواند مشكل ساز 
شود. مي دانيد كه تحریم باعث شده تامين قطعات 
این دستگاه ها با مشــكالت فراوان روبه رو شود. 
مركز ملي هوا این اطالعات را بررســي و پاالیش 
مي كند و مبناي تصميم گيــري قرار مي گيرد. بر 
همين اساس تحریم مشكالت بســياري در این 
مسير آورده است. وي مي افزاید: تغيير استاندارد 
اندازه گيري شاخص هایي نظير ازن نيز تغييراتي 
در شمار روزهاي آلوده پدید آورده است. بنابراین 
نباید افزایش روزهاي ناسالم را با سال هاي گذشته 
مقایسه كرد. ميرزایي درباره احتمال مشكالت مالي 
براي گازدهي به ایستگاه هاي آلودگي هواي كشور 
مي گوید: بودجه مركز با توجه به رویكردهاي كلي 
دولت نسبت به سال گذشته كمتر نشده، اما باید 
تالش بيشــتري براي اقدامات تجهيز ایستگاه ها 

به ویژه در كالنشهرها صورت گيرد.

مسافرانايراني،زمينگيرپروازهايخارجي
دفاتر خدمات مسافرتي: ایرالین هاي خارجي از اسفندماه سال گذشته پول مردم را گرفته اند و پس نمي دهند
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افقي:
ز واجبــات نمــاز-  1- ا
ستاره شناس انگليسي قرن 

هجدهم- كاسه درویشان
2- غریبه- ناز و غمزه- بله 

آلماني
3- سراي محبت- منسوب 

به آخرت- عنكبوت
4- رخنه گــر اینترنتــي- 
حائــل در مقابــل خطر- 
كشــــوري قدیمــــي در 

بين النهرین
5- دختران عرب- تردید- 
واحد اندازه گيري مقاومت 

الكتریكي
6- پيــــاده- معطــــر- 

سپاسگزار
7- آب كــه ســرباال برود 
قورباغه مي خواند- منسوب 

به یمن- كجاست
8- شــهري در شهرستان 

كاشان- آرایش صورت
9- مادر عرب- همســایه 

تایلند- آنزیمي در بزاق
ثــر  10- بــر یكدیگــر ا
گذاشــتن- تابنـــــاك- 

استاندار قدیم
آب ورز-  ناشــنوا-   -11

سيمرغ
12- رواج - حس سامعه- 

بدخلق

13- نااميــد- ناتوانــي در 
پرداخــت بدهي بــه  علت 

فقر- یازده
14- عــدد مــاه- محــل 
مناســب براي شنا كردن- 

ضروري
15- ميانگيــن- بيهوده- 

چيره شونده
  

عمودي:
1- ابزار نجــاري- معادل 

فارسي اینترنت- زهر
2- پيش غذاي خوشــمزه 

گيالني- بي گناهي
3- تعجب زنانــه- بيمار- 

امانتداران
4- از نماز هاي یوميه- شبكه 
تلویزیونــي برون مــرزي-  

سنجش
5- اول- شهرســتاني در 

گيالن- ميان
6-  ســازي  زخمــه اي- 

بنيانگذار- گردهمایي
7- پایتخــت لهســتان- 

چرخش- كوزه سفالين
8- صبر و تحمل- تعزیه

9- قومـــــي ایرانــــي- 
بادبــان  پســت فطرتي- 

كشتي
10- عجله و تندي- وقت و 

هنگام- جناح لشكر

11- بيهوشــي- داراي اسم 
مشترك- همسر مرد

12- مجموعــه مســكوني 
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15- ميــان- نواختن آهنگ 
 به صــورت دســته جمعي- 
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دستكاري آمار آلودگي هوا
دستگاه هاي ســنجش آلودگي هوا  در برخي كالنشهرها  

گزارش  وارونه مي دهند

خطوطهواييخارجيوبرخي
خطوطهواپيماييداخليازگردشگري

اســفندماهســالگذشته
تاكنونكهپاندميكروناجهانراتحتتاثير
قراردادهاســت،پولمردمراگرفتهاندو
رفتهاندوسازمانهواپيماييكشوريهم
پيگيربازگرداندنپولهــايرفتهمردم
نيســت.اينجملهاياستكهحرمتاهلل
رفيعي،رئيسانجمنصنفيدفاترخدمات
مســافرتهواييوجهانگرديايرانبه

همشهريگفتهاست.
پاندميكرونانهتنهادرايرانكهبسياري
ازخطوطپروازيجهانرانيزمتاثركردو
برخيازشركتهايبزرگهواپيماييجهان
رابهتعديلنيرووزمينگيرشدنپروازها
ناچاركرد.درايــنمياناماتنهاچندخط
پروازيتوانستهاندمسيرهايبينالمللي
پروازهايجهانراپسازيكوقفهطوالني

بهيكديگرمتصلكنند.
براساسآنچهرئيسانجمنصنفيدفاتر
خدماتمسافرتهواييوجهانگرديايران
بههمشهريميگويد،تمامايناقداماتبا
مجوزسازمانهواپيماييكشوريصورت
گرفتهاســتوحاالكهاينمشــكالت
پيشآمده،مسئوالناينسازمانميگويند
آييننامهايبرايبازگرداندنپولمسافران
خطوطپروازهايخارجيندارند.پيگيري
همشــهريازفعاالنصنعتگردشگري
ازجملهحرمتاهللرفيعيمشــخصكرده
استكهخطپروازياصليتركيهدرايران

كهمدتيبازارپروازهايخارجيكشوربه
مقصدتركيهرانيزدراختيارخودگرفتهاند
وايراليــنهايداخليدراينمســيررا
متضرركردهبود،ازاسفندماهسالگذشته
تاكنونپولمسافرانايرانيكهبرايخريد
بليتپروازهايكنسلشــدهبهآنخط
پروازيازطريقدفاترخدماتمسافرتي

پرداختشدهراپسندادهاست.
براســاسآماريكــهفعــاالنصنعت
گردشگريايراندراختيارهمشهريقرار
دادند،تماميظرفيتپروازيدرنظرگرفته
شدهبرايفروردينماهسال99تعداد440
هزارصندليپروازبهمقاصدخارجيبودكه
ازاينتعدادحدود300هزارصندليتنها

براينوروزدرحالفروشبود.
بازهــمبراســاسهمينآمــار،حدود
25درصــدظرفيت300هــزارصندلي
نوروزيبهمســافرانفروختــهوپول
بليتآنهاازايرانيهادريافتشــدهبود.
درنهايت70هزارصندليفروختهشــده
اســتكهتعدادحدود30هــزارايراني
بليتسفربهتركيهراخريداريكردندو
80درصدايرانيهاييكهظرفيت70هزار
صندليراپركردندعازمكشورهايتركيه،
گرجســتان،آذربايجانودوبيبودند.
برآوردهمشــهريحاكياســتحدود
180ميليــاردتومــانتنهابرايســفر
بهتركيهبهايرالينهاپرداختشــدكه
هنوزبخــشعمدهايــنپرداختيهابه
مسافرانمستردنشدهاست.تخمينزده
ميشــودمبلغبليتپروازبهتركيهدر
ســفرهاينوروزيبرايهرنفر6ميليون
تومــانوبرايســفربــهآذربايجانو

گرجســتان3ميليونتومانوبرايسفر
بهدوبينيز4ميليونتومانبودهاســت.
براساسبررسيهايهمشهريازآمارارائه
شدهتوسطشركتهايخدماتمسافرتي
75درصدازمســافراننــوروزيبليت
ســفربهمقاصدخارجيراازايرالينهاي
داخليتهيــهكردهاند.رئيــسانجمن
صنفيدفاترخدماتمســافرتهواييو
جهانگرديايرانحتيبههمشهريخبر
دادهاســتكهخطپروازيمعروفآلمان
نيزكهبزرگترينخطپروازيآنكشــور
است،ازديماهسالگذشتهدفترخوددر
تهرانراتعطيلكردوازايرانرفتوهنوز
بيشاز50ميلياردتومانيراكهايرانيها
برايخريدبليتهايپــروازيازطريق
شركتهايخدماتمســافرتيايرانبه
آنشــركتدادهاند،مستردنكردهاست.
دوخطپروازيمهموشناختهشدهكشوري
نيزهمينمشكلرادارندوهنوزبخشياز
بدهيخودبهمسافرانيكهپروازهايشان
ازاسفندماهسالقبلتاكنونكنسلشده
استرامستردنكردهاند.دفاترخدمات
مسافرتيايرانپيشترنيزصداياعتراض
خودرانســبتبهاقــدامايرالينهادر
بازنگرداندنپولبليتپروازهايكنسل
شدهمردميكهبرايدريافتبليتبهدفاتر
خدماتمسافرتيكشورمراجعهكردندو
ازطريقايندفاتــربليتپروازخريداري
كردند،بهگوشمسئوالنهواپيماييكشور
ووزارتميراثفرهنگيرســاندند.امابا
اينحالهنوزبخشبزرگــيازمطالبات
مردمازسويايرالينهاپرداختنشدهو
اينموضوعمشــكالتزياديبرايدفاتر

خدماتمسافرتيايجادكردهاست.
حرمــتاهللرفيعيخطاببهمســئوالن
شركتهواپيماييكشوريميگويد:اگر
پروازهاانجامنميشودچرامجوزپروازهاي
خارجيراصادرميكنيد؟درهمينمسير
تركيهبارهامجوزفروشبليتپروازصادر
كرديدوآنهاهمبدعهديكردندوپروازها
رابرقرارنكردند.درحاليكهبليتپرواز

بهتركيهفروختهشدهاست.اوميگويد:
مجوزداشتنپروازراسازمانهواپيمايي
كشــوريصادرميكندوسيستمفروش
بليتهمتوسطايرالينبرايآژانسهاباز
ميشودوبعدكهپروازيبدعهديميكند
بهآژانسهاميگويندبليتنفروشــند.
خبتكليفمردميكهبليــتپروازهارا

خريداريكردهاندچهميشود؟
حرمتاهللرفيعيحتيبــهگرانيبليت
پروازهايخارجيدربرخــيايرالينها
اشــارهميكندوميگويــد:قيمتبليت
پروازرفتوبرگشــتبهتركيهكهسال
گذشــتهتا5ميليونتومانبودامسالبه
80ميليونتومانرسيدهاستودرهمين
شــرايطبازهمخطوطپروازيآنكشور
دربرقراريپروازهــابدعهديميكند.
صنعتحملونقليكياززيرساختهاي
اصلــيصنعــتگردشــگريدرجهان
اســت.اماكروناكاريبااينصنعتكرد
كهبراســاسبرآوردهايســازمانهاي
جهانــيهوانوردي،تنهــادرفروردينو
ارديبهشتماهسالجاريخسارتجهاني
كرونابهاينصنعت252ميليارددالربرآورد
شد.سازمانبينالملليهوانوردي)ايكائو(
نيزچنديپيشدرگزارشــياعالمكرد:
شمارمسافرانهوايیبينالمللیتااواسط
شــهريورماهگذشــتهحدود1ميلياردو
200ميليوننفرمعادلدوسومافتكردهو
درآمدشركتهایهواپيمايیدرسراسر
جهاننيزدرهمينمــدت235ميليارد
دالرريزشكردهاست.مسئوالنسازمان
هواپيماييكشوريامامعتقدندتنهاصنعت
هوانورديايراننيستكهازكروناآسيب
ديدهاســت.بهگفتهكارشناسانصنعت
هوانوردي،تصــوراوليهآنبودكهصنعت
حملونقلهواييتاآخرسال2021بهقبل
ازكرونابازگردد.امااينامكانميسرنيست
وبههميندليلمجامــعجهانيصنعت
هوانورديســال2024رابرايبازگشت
صنعتهوانورديبهشرايطپيشازكرونا

مطرحكردهاست.
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 سال هاست دانشمندان بهترین ابزارهاي علمي را 
در جست وجوي حيات فرازميني به كار گرفته اند و نجوم

حاال این ایده كه ممكن است حيات حتي به صورت 
مولكولي در ابرهاي سياره زهره كشف شود، بسيار هيجان انگيز 
به حســاب مي آید. اخترشناسان با اســتفاده از تلسكوپ جيمز 
مكسول در هاوایي گازي را در جو زهره كشف كرده اند كه هنوز 
توضيحي درباره آن ندارند و مشغول مطالعه آن هستند. این گاز با 
نام »فسفين«، مولكولي است كه از یك اتم فسفر و 3اتم هيدروژن 
تشكيل شده است. وجود این گاز در اتمسفر زهره یا همان ونوس 
با استفاده از تلســكوپ رادیویي آتاكاما در شيلي هم تأیيد شده 
است. فسفين با حيات در كره زمين بسيار مرتبط است و به عنوان 
مثال در ميكروب هــاي روده حيواناتي ماننــد پنگوئن ها یا در 
محيط هاي كم اكسيژن مانند باتالق ها مشاهده مي شود. این گاز را 
مي توان به طور صنعتي توليد كرد، اما باید توجه داشت كه در زهره 

هيچ كارخانه یا پنگوئني وجود ندارد!
پس چرا این گاز در 50كيلومتري سطح این سياره وجود دارد؟ 
پروفسور جين گریوز از دانشگاه كاردیف انگلستان و همكارانش 
این پرســش را مطرح كرده اند. آنها مقالــه اي را در مجله نيچر 
آسترونومي منتشــر كرده اند كه به جزئيات مشــاهدات آنها از 
فسفين در زهره و همچنين تحقيقات انجام شده براي نشان دادن 
اینكه این مولكول مي تواند منشأ طبيعي و غيربيولوژیكي داشته 

باشد، مي پردازد.

دقيقا چه چيزي شناسايي شده است؟
تيم گریوز ابتدا با استفاده از تلســكوپ جيمز كلرك مكسول در 
هاوایي، فسفين را در زهره شناسایي كردند و سپس حضور آن را 
با استفاده از آرایه ميلي متري بزرگ آتاكاما در شيلي تأیيد كردند.
فســفين داراي یك »خــط جذب« مشــخص اســت كه این 
تلسكوپ هاي رادیویي آن را تشخيص مي دهند. این گاز در ميانه 

عرض هاي جغرافيایي این سياره با ارتفاع تقریبا 50تا 60كيلومتر 
مشاهده مي شود. این غلظت اگرچه كم است و فقط 10تا 20جزء 
در هر ميليارد مولكول اتمسفر را تشكيل مي دهد، اما در این بافت، 

مقدار زیادي محسوب مي شود.

چرا اين كشف هيجان انگيز است؟
وقتي به زندگي در جاي دیگري از منظومه شمسي فكر مي كنيم، 
سياره زهره چندان جالب به نظر نمي رسد. این سياره در مقایسه با 
زمين، شبيه یك جهنم است. این سياره با جوي كه 96درصد آن 
را دي اكسيد كربن تشكيل داده، یك اثر گلخانه اي خارج از كنترل 
را تجربه مي كند. دماي سطح آن مانند دماي فِر پيتزاست كه بيش 
از 400درجه سانتي گراد حرارت دارد. كاوشگرهاي فضایي كه روي 
این سياره فرود آمده اند، قبل از آنكه نابود شوند، فقط چند دقيقه 
دوام آورده اند. با این حال، اگر 50كيلومتر باال بروید با شــرایطي 
شبيه »شرایط آستين پيراهن« روبه رو مي شوید. محيط آستين 
پيراهن )Shirt-sleeve environment( اصطالحي است كه 

در طراحي فضاپيما براي توصيف فضاي داخلي فضاپيما استفاده 
مي شود كه در آن نيازي به پوشيدن لباس خاصي نيست؛ بنابراین، 
اگر واقعا حيات در ناهيد وجود داشته باشد، این دقيقا همان جایي 

است كه انتظار داریم آن را پيدا كنيم.

واكنش ها چه بوده است؟
واكنش ها به این موضوع یا محتاطانه یا از سر ذوق زدگي بوده است. 
این تيم با قاطعيت ادعا نمي كند كه حيات را در ناهيد یافته است؛ 

بنابراین، این ایده باید بيشتر مورد بررسي قرار گيرد.
كالين ویلســون از دانشگاه آكســفورد مي گوید: این اتفاق واقعا 
هيجان انگيز اســت و به كشــف هاي جدید منجر خواهد شــد؛ 
حتي اگر مشخص شود كه تشخيص فســفين یك تفسير غلط 
طيف سنجي است كه فكر نمي كنم چنين باشد. لوئيس دارتنل 
از دانشگاه وست مينســتر هم واكنش محتاطانه اي دارد. او یك 
متخصص نجوم اســت كه امكان حيات در وراي زمين را مطالعه 
مي كند. او مي گوید: اگر حيات در سطح باالي ابرهاي زهره وجود 
داشته باشد، بسيار اميدواركننده است؛ زیرا این بدان معناست كه 

شاید حيات در كهكشان ما به طور كلي بسيار متداول بوده است.

چگونه اين مسئله حل مي شود؟
با ارسال یك كاوشگر به زهره مي توان فضاي خاص زهره را بررسي 
كرد. آژانس فضایي ایاالت متحده )ناســا( اخيرا از دانشــمندان 
خواسته است كه یك مأموریت مهم در دهه2030 طراحي كنند. 
از این رو، یك مدل مفهومي خاص كه درواقع یك روبات فضایي یا 
یك بالن سازگار براي سفر به درون ابرهاي ناهيد است، پيشنهاد 
شده است. سارا سيگر از دانشگاه ام آي تي مي گوید: روس ها این 
كار را با بالني به نام »وگا« در سال1985 انجام داده اند. این بالن 
براي محافظت در برابر اسيد سولفوریك با تفلون پوشانده شده و 

براي انجام بررسي ها، چند روز شناور بود.
او مي گوید: ما هم مي توانيم قطرات را جمع كنيم و خصوصيات 
آنها را بسنجيم؛ حتي مي توانيم یك ميكروسكوپ همراه داشته 

باشيم و سعي كنيم كه خودمان در جست وجوي حيات باشيم.

جهان استارتاپی

 سرمايه پذيري 
يك استارتاپ جذاب هندي

استارتاپ CashKaro، یكي از برترین سایت هاي خرید اعتباري 
و كوپني در هندوســتان، پس از به دست آوردن 10ميليون دالر 
در سرمایه گذاري ســريB، دامنه خدمات خود را براي تجارت 
الكترونيكي گسترش خواهد داد. به گزارش وب سایت تك كرانچ، 
این استارتاپ كه در سال2012تاسيس شده و دفتر مركزي آن در 
شهر دهلي نو واقع شده است، اعالم كرد، این دور از سرمایه گذاري 
با مشاركت سرمایه گذاران كره اي شــكل گرفته است. در سایت 
این اســتارتاپ كاربران پس از خرید مي توانند، بخشــي از مبلغ 
خود را پس گرفته و در اعتبارشان نگه دارند. طي 5سال گذشته، 
این شركت محصوالت جدیدي ازجمله خدمات مقایسه قيمت و 
اپليكيشن EarnKaro كه یك سيستم خرید با بازگشت اعتبار 
محسوب مي شــود را حدود 18ماه پيش راه اندازي كرده است. 
قرار است بخشي از این 10ميليون دالر سرمایه، خرج اپليكيشن 
EarnKaro شود تا بتواند كاربران بيشتري را به خود جذب كند. 
این اپ هم اكنون بيش از یك ميليون مشــترك دارد. استفاده از 
EarnKaro ایــن اجازه را مي دهد تا فروشــندگان و خریداران 
همانند پيام رسان واتس اپ بتوانند با یكدیگر ارتباط برقرار كرده 

و كار خرید و فروش خود را انجام دهند.

مشاركت براي فتح جنوب شرق آسيا
دیروز اســتارتاپ »كاســموس اِي آي« كه 2دفتر مشترك در 
ورشو و شــانگهاي دارد، اعالم كرد كه تفاهمنامه اي را با شركت 
داده پردازي ADA منعقــد كرده تا كارش را در جنوب شــرق 
آسيا توســعه بدهد. به گزارش وب ســایت اي یو – استارتاپس، 
»كاســموس اِي آي« پلتفرمي براي طراحي خریدهاي آفالین 
با پوشــش نزدیك به یك ميليارد نفر كاربر است كه مي خواهد 
با همكاري ADA، به عنوان یك شــركت داده پــردازي و ارائه 
راه حل هاي دیجيتال تجزیه و تحليل و طراحي بازاریابي یكپارچه، 
همكاري استراتژیك داشته باشد؛ همكاري اي كه به »كاسموس 
اِي آي« كمك خواهــد كرد تا حضور خود را در جنوب شــرقي 
آسيا گســترش دهد و در مقابل به ADA نيز حق فروش پلتفرم 
»كاسموس اِي آي« ارائه خواهد شد. فناوري »كاسموس اِي آي« 
با اســتفاده از شناسه هاي كاربر ناشــناس تلفن همراه با برخي 
 ADA .از شــركت هاي بزرگ دنيا همكاري داده پــردازي دارد
به عنوان بخشي از مشاركت، با تركيب بهترین داده هاي آنالین 
خود با بهترین فناوري آفالین »كاسموس اِي آي«، 3محصول را 
 ADA .با پشتيباني از پلتفرم این استارتاپ راه اندازي خواهد كرد
شركتي با 375ميليون كاربر در سرتاسر جهان است كه بيشتر 
فعاليت هایش در مناطق شــرق و جنوب شــرقي آسيا متمركز 

شده است.

 

100ثانيه خبر

  رونمايي از هامر برقي در اواخر مهر 
شــركت جنرال موتورز اعالم كرد كه برنامه رونمایي از محصول 
جدید این كارخانه كه قرار بود روز بيســتم ماه مه صورت بگيرد، 
در روز 20اكتبر)29 مهر( انجام خواهد شــد. به گزارش انگجت، 
هامر تمام برقي، محصولي است كه GM روي آن مانور بسياري 
انجام داده بود، اما به دليل همه گيري بيماري كووید-19،مراسم 
رونمایي و معارفه آن به تعویق افتاد. حاال شركت اعالم كرده كه 
آماده اســت تا كمي بيش از یك ماه دیگر این مهم را به سرانجام 
برساند. هامر برقي، هزار اســب بخار قدرت دارد و شتاب صفر تا 

100آن نيز حدود 3ثانيه اعالم شده است.

  فردا يك سيارك از كنار زمين عبور مي كند
فردا )پنجشــنبه( به احتمال بسيار زیاد، ســياركي با قطر 48تا 
100متر از فاصلــه 2/5ميليون كيلومتري زميــن عبور خواهد 
كرد. به گزارش اســپوتنيك، پيش بيني شــده اســت سيارك 
2014QJ33با سرعتي بالغ بر 31هزار كيلومتر بر ساعت از كنار 
زمين بگذرد. البته كارشناسان و اخترشناسان اعالم كرده اند كه 

این موضوع، هيچ خطري براي كره زمين در پي نخواهد داشت.

  نظارت بر قند خون با يك برچسب
محققان دانشگاه توكيو یك برچسب كاغذي با سوزن هاي بسيار 
ریز ابداع كرده اند كه براي نظارت خودكار بر ســطح گلوكز خون 
طراحي شده است. به گزارش نيو اطلس، این برچسب از یك مربع 
كوچك پليمري تشكيل شده كه در قسمت زیرین آن مجموعه اي 
از سوزن هاي ریز قرار گرفته است. وقتي این برچسب روي پوست 
فشار داده  شود، سوزن هاي ریز آن الیه باالیي پوست را بدون درد 
سوراخ كرده و فرومي روند. سپس مایع ميان بافتي كه سلول هاي 
پوست را احاطه كرده مي مكند و آن را مورد تجزیه و تحليل قرار 

مي دهند.

  وضعيت تيان ون-1پايدار است
ســازمان ملي فضایي چين )CNSA( اعــالم كرد كه وضعيت 
ماموریت »تيان ون-1« كامال پایدار است. به گزارش سي بي اس، 
این ماموریت شــامل یك مدارگــرد، یك سطح نشــين و یك 
مریخ نورد مي شود كه هم اكنون در راه رســيدن به سياره مریخ 
است. سازمان ملي فضایي چين اعالم كرده كه این كاوشگر بيش 
از 15ميليون كيلومتر از زمين فاصله گرفته است و 470ميليون 

كيلومتر دیگر را براي رسيدن به سياره سرخ در پيش دارد.

بازگشت سرور مايكروسافت از زير آب
شركت مایكروسافت در سال2018، یك مركز داده را به انتهاي دریاي 

اسكاتلند فرستاد و 864سرور و 27/6پتابایت اطالعات ذخيره سازي شده فناوری
را در عمق 117فوتي )35/6متري( اقيانوس فرو برد. دیروز، این شركت 
گزارش داد كه این تجربه، موفقيت آميز بوده و مشــخص شده اســت كه ایده مركز 

داده هاي »زیر آب« در واقع ایده بسيار خوبي به حساب مي آید. 
به گزارش ورج، در سطح زمين، ارسال یك مركز داده به پایين اقيانوس ممكن است 
عجيب به نظر برسد، اما تيم »پروژه ناتيك« مایكروسافت فرضيه اي را مطرح كرد كه 
براساس آن، قرار دادن مراكز داده در كف دریا مورد اطمينان تر 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 روبه رو مي شــوند، اما در یك محيط 
ضد آب با كنترل دقيق دما، مسائل بســيار كمتري به وجود مي آید. ایده این است كه 
این نوع سرورها مي توانند به راحتي در اندازه هاي بزرگ و كوچك در نزدیكي سواحل 

مناطقي كه به آنها نياز باشد، مستقر شــوند و به این ترتيب دسترسي محلي بهتر به 
منابع مبتني بر ابر در مكان هاي بيشتري فراهم خواهد شد. فواید این كار بسيار زیاد 
است. مایكروسافت مي گوید مركز داده هاي »زیر آب« فقط یك هشتم ميزان خرابي 
مركز داده هاي زميني را داشته است كه یك امر چشــمگير محسوب مي شود. البته 
موضوع ســرویس دهي نيز به نوبه خود از اهميت ویژه اي برخوردار است. تعمير یك 
ســرور خراب وقتي در یك محفظه در انتهاي اقيانوس قرار دارد، كار بسيار دشواري 
خواهد بود. مدتي مي شود كه مایكروسافت در حال بررسي ایده سرورهاي زیر آب است. 
در سال2015، این شركت براي چندین ماه یك مركز داده ها را در سواحل كاليفرنيا 
به زیر آب فرستاد تا ببيند آیا رایانه ها در این ســفر زنده مي مانند یا خير. این بار اما، 
آزمایش ها طوالني تر بود؛ هر چند كه این كار، در آزمایش جدید با هدف اثبات اینكه 
آیا شركت مي تواند چنين برنامه اي را در مقياسي عملي براي استفاده در دنياي واقعي 

انجام دهد، شكل گرفت.

داوينچي؛روبات  متخصص پاستا 
شيوع كرونا باعث جذابيت بيشتر روبات هاي آشپز شده كه 

سریع و بدون خستگي پخت وپز مي كنند

صنعت روباتيك در روزهایي كه مردم به نوعي عدم اطمينان در بحران ویروس كرونا 
و همه گيري بيماري كووید-19، دارند لحظات بســيار مهمي را سپري مي كند. به روباتيك

گزارش تك كرانچ، درست است كه این حوزه براي چندین سال هدفي جذاب براي 
سرمایه گذاري محسوب مي شده است، اما اكنون مسائل مربوط به نيروي كار و نگراني در مورد انتقال 
ویروس باعث شده است كه بسياري از بخش ها نگاه ویژه به مقوله اتوماسيون داشته باشند. در این 
ميان تهيه غذا یك هدف اصلي محسوب مي شود. جایي كه دست هاي انسان ارتباط مستقيمي در 
كار دارد. استارتاپ »آشپزخانه داوینچي« در شهر الیپزیگ آلمان، به دنبال حل مسائل مربوط به 
تهيه غذا با راه اندازي یك كيوسك روباتيك ماژوالر است كه پاستاهاي ایتاليا مي پزد. طبق برنامه 
دسته اول روبات ها روي پخت پاستا تمركز خواهند كرد؛ یك غذاي نسبتا آسان با جذابيت جهاني. 
روبات آشپزخانه داوینچي پاستا را مي سازد، در حدود 6دقيقه آن را مي پزد و سرو مي كند. این سامانه 
مي تواند در 2 ظرف به طور همزمان غذا را آماده كند و این ظرف ها را نيز در حدود 20تا 30ثانيه تميز 
كند. این سيستم ماژوالر است و بنابراین دستگاه مي تواند به طور بالقوه براي تهيه مواد غذایي دیگر، 
ازجمله ساالدها یا تهيه پاستاهاي مختلف یا غذاهاي ســبك ایتاليایي یا حتي آسيایي نيز كاربرد 
داشته باشد و برنامه ریزي شود. نخستين دكه هاي ارائه غذاي این استارتاپ، در اواخر سال2020یا 
اوایل سال2021به بازار عرضه خواهند شد. نكته قابل توجه درخصوص پيشرفت و توسعه كار این 
است كه استارتاپ »آشپزخانه داوینچي« در آستانه دریافت یك سرمایه گذاري 1/7ميليون دالري 

در سريA است كه مي تواند كار آنها را خيلي سریع توسعه دهد.

سرمايه ۳هزارميليارد توماني 
جديد براي شبكه ملي اطالعات

عزم جدیدي براي گسترش شبكه ملي اطالعات در جریان 
است و به نظر مي رســد بودجه هاي خوبي هم براي آن در ارتباطات

همين مقطع فعلي درنظر گرفته شده است. روز گذشته در 
نشستي كه با حضور ابوالحســن فيروزآبادي، دبير شوراي عالي فضاي 
مجازي برگزار شد شركت مخابرات ایران و سندیكاي صنعت مخابرات 

تفاهمنامه اي براي همكاري امضا كردند.
مجيد صدري، مدیرعامل شــركت مخابرات ایران اعالم كرده است كه 
براساس این تفاهمنامه  شركت مخابرات تعهد داده است 3هزار ميليارد 
تومان براي توسعه شبكه و ایجاد زیرســاخت هاي شبكه ملي اطالعات 

سرمایه گذاري كند.
وي این سرمایه گذاري را در راستاي تكاليف شركت مخابرات براي توسعه 
شبكه ملي اطالعات دانست و گفت: ایجاد زیرساخت هاي مناسب در الیه 
شبكه دسترسي و شــبكه مترواترنت از تكاليف شركت مخابرات ایران 
است تا همه اپراتورها و ســایر بخش هاي مرتبط بتوانند از شبكه ملي 

اطالعات بهره مند شوند.
چندي پيش هم وزیر ارتباطات مركز داده مادر شبكه ملي اطالعات را با 

بودجه 400ميليارد توماني افتتاح كرد.
به گزارش همشهری، همزمان با اختصاص سرمایه و بودجه هاي جدید 
به شبكه ملي اطالعات نمایندگان مجلس هم طي هفته هاي اخير 2طرح 
را براي لزوم گسترش شــبكه ملي اطالعات در دستور كار قرار داده اند. 
در یكي از طرح ها موسوم به»صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي 
و ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي« تأكيده شده كه پيام رسان هاي 
خارجي باید در كشور نماینده داشته باشند و در غيراین صورت وزارت 
ارتباطات ملزم به مسدوسازي یا فيلترینگ آنهاست. همچنين در ماده 
6 این طرح بر احراز هویت كاربران در فضاي مجازي تأكيد شده و آمده 
است: هيأت ساماندهي موظف است دستورالعمل الزم براي احراز هویت 
كاربران در فضاي مجازي را براساس سياست هاي مصوب شوراي عالي 

فضاي مجازي به تصویب برساند.
چندي پيش هم  »رسول جليلي« از اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي 
درباره اصطالح جدیدي به نام »رایاتبعــه« گفت بحث هاي جدید ميان 
فعاالن فضاي آنالین كشور و شبكه هاي اجتماعي شد. او گفته است كه از 
یك سو مجلس باید بحث حكمراني در فضاي مجازي را در دستور كار قرار 
دهد و از طرف دیگر نيز گفته كه وزارت امورخارجه باید ابعاد بين المللي 

حكمراني در فضاي مجازي را تدوین كند.
 وزیر ارتباطات به تازگي كساني كه راه اندازي شبكه ملي اطالعات را با نام 
اینترنت ملي گره مي زنند خائن دانست و اعالم كرد درشرایطي كه كشور 
با تحریم هاي ظالمانه مواجه است و شركت هاي تكنولوژي خارجي هر 
روز از ارائه خدمات به كسب وكارهاي ایراني سرباز  مي زنند، راه اندازي این 
شبكه ضروري است. استفاده و گسترش لفظ »اینترنت ملي« به صورت 
ویژه در دستور كار برخي رسانه ها در زمان قطعي سراسري اینترنت كشور 
بود. وزیر ارتباطات پيش از این در مصاحبه اي تأكيد كرده بود كه مدینه 
فاضله گروهي در كشور قطع اینترنت است. مقام هاي وزارت ارتباطات 
مي گویند شبكه ملي اطالعات مكمل اینترنت است و نباید كسي آن را 

جایگزین اینترنت بداند.

 مایكروسافت مي گوید پس از 2 سال آزمایش، ایده نگهداري مركز داده 
زیر آب دریا موفقيت آميز بوده و مي تواند در آینده گسترش پيدا كند 

 عمادالدين قاسمي پناه
خبرنگار

هيجان نشانه هاي احتمالي 
حيات در زهره

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

زمين

زهره

دمای در ارتفاع 
55 كيلومتری

دمای سطح 
زهره

گاز فسفين
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   مسائل در قالب گفت وگوهاي سه جانبه بايد حل شود

هدف از راه اندازي ســراهاي محالت از ابتدا ارائه خدمات اجتماعي به شهروندان بوده 
است. درواقع، شهرداري از طريق سراهاي محالت، خدمات مورد نياز شهروندان را ارائه 
مي كرده؛ 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 كمك هايي را به آنها ارائه مي دهد. 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. 
شوراياري ها متولي سراهاي محالت نيستند، متولي سراي محالت شهرداري است، اما 
چون شوراياران اعضاي اصلي هيأت امناي سراهاي محالت را شامل مي شوند، مسائل 
ســراهاي محالت به نحوي به ستاد هماهنگي شــوراياري ها هم منعكس مي شود. در 
جلسه اي كه با مديران شهرداري داشته ايم، 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 گفت وگو با طرفين و اخذ صددرصدي نظرات در نظر 
گرفت تا ديدگاه ها به يكديگر نزديك شود و به نقطه اي نرسيم كه با طومار و تجمع بخواهيم 
كار پيش برود. فرايند گفت وگو ميان نمايندگان سراهاي محالت با شهرداري آغاز شده 
است؛ هرچند كه از ستاد هماهنگي شوراياري ها 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 
داشته باشند؛ اين درحالي  است كه سراهاي محالت يك نهاد اجتماعي خودگردان بوده و 
پرسنل آن، جزو كاركنان شهرداري محسوب نمي شوند. شهرداري با مازاد نيروي انساني 
بسيار قابل توجهي روبه روست. سياست كلي شوراي شهر، مديريت شهري و وزارت كشور 
هم بهينه سازي نيروي انساني است كه محدوديت هاي زيادي براي استخدام را به وجود 
مي آورد. 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 سه جانبه حل و فصل شود.

   اهمیت مديريت محله ها در آگاه سازی شهروندان

آگاهی از حقوق و مسئوليت  های شهروندی موجب می شود كه مشاركت شهروندان در امور 
شهری از مراتب پايداری، استمرار و مسئوليت پذيری بيشتری برخوردار شده و مفيدتر باشند. 
توجه كالبدی و سخت افزاری به شهر، مديريت شهری را گرفتار فرسايش سخت و شكننده 
می كند. بهتر است اهتمام دست اندركاران برای برون رفت از انواع معضالت در حوزه مديريت و 
توسعه شهری به ريشه يابی باشد كه زمينه را برای حل و فصل عميق سبب شود كه در اين ميان 
به نظر می رسد عميق ترين و كارآمدترين راه حل، آگاه سازی و ارتقای سطح دانش شهروندان 
از حقوق و مسئوليت هايشان نسبت به امور شهری است. نكته ای كه سراهای محله ها و مديران 
محالت شهر می توانند نقش جدی را در اين باره ايفا كنند و شهروندان را نسبت به حقوق خود 

و شهر آگاه تر كنند.
با توجه به مقتضيات جامعه شهری، نظام های مديريت شهری، نهادهای محلی و شهری، مقامات 
محلی، شوراهای شهر، در اين ميان، اهميت و جايگاه خاصی دارند؛ بنابراين، بديهی ترين گام 
در اين زمينه بررسی و مطالعه آگاهی شهروندان از حقوق و مسئوليت های شهروندی نسبت 
به امور شهری و عوامل اجتماعی موثر بر آن است. چون پايه اصلی برنامه ريزی و هدف گذاری 
توسعه فرهنگی، اقتصادی، سياسی، اجتماعی، كسب آگاهی علمی در اين زمينه است. منظور از 
حقوق شهروندی شهری آن دسته از امتيازاتی است كه افراد يك اجتماع سياسی )دولت-ملت( 
و اجتماع محلی )دولت- شهر( به عنوان شــهروند و به طور قانونی حق برخورداری از آن  را 
دارند و )دولت ( در سطح ملی و شهرداری ها در سطح محلی موظف به اعطا و تامين آنهاست 
)نجاتی حســينی، 1391 :42(؛ بنابراين بر طبق اين تعريف، منظور از ميزان آگاهی از حقوق 
شهروندی نسبت به امور شهری اين است كه افراد در ذهن خود در مورد حقوق شهروندی شان 
نسبت به امور شهری چه چيزهايی می دانند و اين دانسته ها چقدر با واقعيت تطابق دارد. آنچه 
امروزه توسعه شهری را تضمين می كند، مشاركت تمامی شهروندان در فعاليت های شهری است؛ 
از اين بين، مقدماتی ترين اقدام می تواند همكاری و ياری رسانی به شوراياران و مديران محله  
به حساب بيايد. بنای مشاركت در روند مدنيت جامعه، مبتنی بر موضوعيت حق و مسئوليت 
است. مشاركت مبنايی است برای تبديل فرد به شــهروند.  با اين تفاسير به نظر می رسد كه 
مديريت محالت بايد 3مورد مهم را در ارتقای سطح آگاهی از حقوق شهروندی در نظر بگيرند:
1  حق زيست شهری برای همگان با هدف مشاركت شهری و جلوگيری از طردشدگی اجتماعی

2  توليد فضای شهری حق زيست شهری بر مبنای فضای عمومی شهری مشاركتی 
3  حق داشتن شهر و حق نسبت به شهر كه مبنايی برای تبديل شهروندی سياسی، مدنی 

و اجتماعی به شهروند ساكن در شهر و تمركز آن بر حقوق، مسئوليت و امتيازات برابر است.

جوانان مي توانند كارهاي بزرگي را انجام دهند

جوانان، موتورهاي محركي هســتند كه براي ايجاد انگيزه، نياز به اعتماد 
دارند. در مقايسه با سال هاي قبل اعتماد مديران نهادها و ارگان ها و حتي 

سازمان هاي مختلف ازجمله مديريت شهري در حوزه هاي مختلف به نسل جوان بيشتر شده است. امروز 
شاهد طراحي هاي شهري، رنگ آميزي و خلق آثار زيباي هنري روي ديوارهاي شهر به  دست همين جوانان 
تحصيلكرده هستيم. مدتي است كه جوانان خوش ذوق و هنرمند به حوزه معماري هم ورود پيدا كرده اند 
و برخي از خانه هاي قديمي به  دست همين آينده سازان احيا شده يا در حال احياست. تمام اين اتفاقات و 
حضور پررنگ جوانان در مباحث گوناگون نشان مي دهد زمينه اعتماد فراهم شده و مديران پذيرفته اند كه 

نسل جوان هرچند كم تجربه قابل اعتماد هستند.

ث
مك

بافت هاي تاريخي با حضور مردم جان مي گیرد

احياي بافت تاريخي يا هر خانه قديمي كه به لحاظ تاريخي و البته هنري، 
معماري و طراحي ارزشمند است، به كف سازي  و نصب المان و مرمت در 

و ديوار معطوف نمي شود؛ چراكه چنين بناهايي با حضور آدم ها جان مي گيرند. بازسازي خانه هايي كه 
عمر مفيدشان تمام  شده و تبديل آنها به فضاهاي مورد نياز در كنار هم مي تواند باعث دميده شدن روح 
تازه به جامعه شود. اگر بنايي بازسازي شود اما برنامه اي برايش نداشته باشيم، قطعًا تالش ها بي فايده 
خواهد بود. نكته مهم ديگر اين است كه بازسازي در عين حال كه مي تواند همان بافت سنتي و ايراني 
را داشته باشد، با خالقيت و بها دادن به جوانان مي توان چاشني مدرن هم به آنها اضافه و سبك خاصي 

در معماري خلق كرد.

ث
مك

كيميا معتمدي، نماینده گروهي  ادامه از 
كه براي بازســازي خانه روبه رو صفحه اول

اقدام كردند با ابراز خرسندي از حمایت متوليان شهر 
براي احياي خانه هاي قدیمي توســط نســل جوان 
مي گوید: »دانش آموختگان رشته هاي مختلف هنري و 
معماري و طراحي براي شكوفاشــدن و تجربه كردن 
آموخته هایشان نياز به فضا دارند. وقتي مدیران شهري 
چنين فضایي را ایجاد و از طرح هاي آنها حمایت كنند 
قطعاً شاهد مناظر زیبا در فضاهاي شهري خواهيم بود.« 
قدم زدن در خانه چنان جذاب است كه گذر زمان حس 
نمي شود. در جاي جاي این خانه نشانه اي از خالقيت و 
البته فكر وجود دارد كه وقتي معماران جوان توضيح 

مي دهند، ارزش كارشان بيشتر نمایان مي شود.

كارخانه ديروز و گالري امروز
كارخانه آرگو بناي تاریخــي مربوط به دهه هاي 40و 
50 است و براساس اســناد موجود نخستين كارخانه 
صنعتي ایران محسوب مي شــد. كارخانه دیگر بافت 
مسكوني نيســت كه كســي بخواهد آن را احيا كند. 
بنابراین تخریب و ســاختن برج، بهترین گزینه است 
اما حميد پژمان، طــراح خوش ذوق پــس از خرید 
كارخانه بهترین گزینه یعني تخریب را انتخاب نكرد 
و با اســتفاده از طراحي مدرن و حتــي اروپایي این 
كارخانه را به گالري هنري تبدیل كرده است. به گفته 
پژمان، تخریب كردن آسان است اما استفاده درست 
از داشــته ها و تبدیل آنها به بهترین ها، هنر اســت. 
بخش هاي مختلــف این گالري به گونــه اي طراحي 
شده اند كه وقتي در فضا قرار مي گيرید حس مي كنيد 

در دنيایی متفاوت هستيد. طراحي و استفاده از آثار 
هنري خاص، فضــاي كارخانه گذشــته را به گالري 

هنري كنوني تبدیل كرده است.

خانه هايي با بوي كافه
اكثر كافه هاي پایتخت خانه هایي قدیمي هستند كه 
احيا شده اند و این روزها به جاي بوي نم، بوي كافه از  

آنها استشمام مي شود. كافه هایي كه برخي به شيوه 
سنتي و تعدادي هم به شكل و شمایل مدرن بازسازي 
و مرمت شده اند. كافه ایوان، كافه خانه مقدم، كافه ویال 
و... نمونه هایي هستند كه مي توانند بهانه یا انگيزه اي 
براي حفاظت از بناهاي تاریخي و استفاده بهينه از آنها 
باشند. به گفته محمود رضایي كه با همراهي مادرش 
كافه اي در خيابان انقالب را مدیریت مي كند، اعتماد 

به نســل جوان و البته كم تجربه مهم اســت. رضایي 
مي گوید: »كافه محل رفت وآمد جوانان است و باید با 
سليقه جوانان آراسته شود. خانه هاي قدیمي طراحي 
ویژه اي دارند كه این روزها كمتر در بافت هاي مسكوني 
دیده مي شود. بنابراین با كمي تغيير و استفاده از ابزار 
مدرن و جدید مي توان این فضاها را براي گذران اوقات 

فراغت مناسب سازي كرد.«

حدود 2دهه از تاســيس شــورایاري ها 
مي گذرد و به دنبال آن سراهاي محله با شوراياري

طول عمر حدود یك دهه به عنوان بازوي 
اجرایي بين مدیریت شهري و مشاركت شهروندان در 
اداره امور شــهر به وجود آمدند، ولــي همچنان بعد از 
گذشت چندین سال در ساختار مدیریت شهري داراي 

مشكالتي هستند. 
چندي پيش براي ساماندهي فعاليت مدیران محالت 
دســتورالعملي از ســوي شــهرداري تهران با هدف 
مشاركت براي اجراي فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي، 
ورزشي، هنري و آموزشي تهيه شد كه برخي انتقادات 
و مخالفت ها را از سوي مدیران محالت در پي داشت. به 
همين دليل، كميته مشاركت هاي مردمي شوراي شهر 
تهران به ریاست حجت نظري، نشستي مشترك با حضور 
نمایندگان مدیران محالت، رئيس كميسيون فرهنگي، 
اجتماعي شــوراي شــهر، معاونت فرهنگي، اجتماعي 
شهردار و رئيس ستاد راهبري مدیریت محله در محل 
ستاد سمن هاي شهر تهران برگزار كرد. رئيس كميته 
مشاركت هاي مردمي شهر تهران هدف از این نشست را 
هم اندیشي براي رفع دغدغه هاي مدیران محالت عنوان 

كرد و به همشهري گفت: »مدیریت محله محور یكي از 
استراتژي هاي به روز دنيا در عرصه مدیریت شهري است 
و شوراي شــهر پنجم نيز از همان آغاز فعاليت تاكنون 
تالش كرده از طریق ارتباط و تعامل دوسویه با محله ها 
چه از طریق شــورایاري ها و چه از طریق مدیران محله 
و... بتواند اقدامات و سياستگذاري هاي خود را منطبق 
با خواســت محالت انجام دهد. در این ميان ســراهاي 
محله نيز باید به نقشي كه در جلب مشاركت شهروندان، 
آموزش و اطالع رساني آنها و البته حفظ پویایي و البته 
شناخت مشكالت محله دارند، آگاه بوده و براساس آن 

اقدام كنند.«
نظري ادامه داد: »در همين راستا نيز با هدف ساماندهي 
فعاليت مدیران محالت، توافقنامه مشاركت در اجراي 
فعاليت هاي 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 این موارد، جلسه مشتركي 
در این خصوص با حضور نماینــدگان مدیران محله و 
مدیران شهري در محل ســتاد توان افزایي و حمایت از 

فعاليت سازمان هاي مردم نهاد شهر تهران برگزار شد. 
طي چندین ساعت تالش كردیم تا نكات و موارد مدنظر 
نمایندگان مدیران محله را دریافت كنيم.« براســاس 
این گزارش، اینطور كه مشخص است توافق نهایي بين 
نمایندگان مدیران محــالت و معاونت امور فرهنگي و 
اجتماعي شــهرداري تهران حاصل شده و كميسيون 
فرهنگي، اجتماعي شــورا نيز توانســته تا حد زیادي 
رضایت طرفين را جلب كنــد؛ موضوعي كه مي تواند به 
سازوكار دقيقي براي فعاليت مدیریت محله ها و سراهاي 

محله بينجامد.

گزارشي از بناهاي قدیمي خالي از سكنه در تهران كه برخي از آنها رها شده اند؛ اما به همت جوانان و معماران خالق و البته با استفاده از طرح هاي مدرن بازسازي شده اند

معماران جوان در بناهاي قديمي

در پي توافقنامه بين مدیران محالت و شهرداري تهران انجام مي شود

سازوكار جديد براي سراهاي محله 

سيدآرش حسيني ميالني
نایب رئيس ستاد هماهنگي شوراها

معصومه علی نقی پور
كارشناس حوزه شهری
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محمدجواد حق شناس
رئيس كميسيون فرهنگي-اجتماعي شوراي شهر تهران

بهروز مرباغي
عضو انجمن مفاخر معماري ایران

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؟
در حد توان، این الزامات تأمين و در اختيار تاكســيرانان قرار 

مي گيرد.
آيا استفاده از ماسك براي مسافران اجباري است؟

استفاده از ماسك این روزها به یك فرهنگ تبدیل شده است و 
هركسي كه به سالمتي خود و اطرافيانش اهميت مي دهد قطعاً 
ماسك مي زند. ما نمي توانيم مسافران را مجبور به زدن ماسك 
كنيم، اما راننده هاي تاكسي اجازه ندارند مسافر بدون ماسك 

سوار كنند و این یك الزام است.
استفاده از كاور ويژه رانندگان تاكسي هم جزو 

الزامات است؟
كاور ویژه راننده فقط یه جداكننده اســت و مسئوالن وزارت 
بهداشت خيلي با اســتفاده از كاور در تاكسي موافق نيستند. 
كاور به هر حال آلوده به ویروس مي شود و اگر درست و اصولي 
ضدعفوني نشــود قطعاً مي تواند به یك منشأ آلودگي تبدیل 
شــود. به همين دليل الزام و اجباري براي استفاده از كاور در 

تاكسي ها 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؟

قبل از شــيوع بيماري كرونا،  نرخ كرایه هاي تاكسي براساس 

4مسافر تعيين و تصویب و نرخ برچسب ها روي تاكسي ها نصب 
شد. پس از اپيدمي بيماري كرونا، ستاد مقابله با كرونا رعایت 
فاصله اجتماعي را الزامي كرد و به همين دليل تعداد مسافران 
تاكسي 3نفر تعيين شد. بنابراین، متوليان ناوگان تاكسيراني 
نرخ هاي جدید را براساس 3مسافر تعيين و به همين دليل نرخ 

كرایه تاكسي ها افزایش یافت.
بهتر نبود برچســب نرخ كرايه ها تهيه و روي 

تاكسي ها نصب مي شد؟
بله. این صحبت شــما درست اســت، اما این كار باید توسط 
مدیران تاكســيراني شهرها در شــورا مطرح و تصویب شود 
تا بتوان برچســب هاي جدید با نرخ هاي تعيين شده را روي 

تاكسي ها نصب كرد.
آيا پروتكل هاي صادرشده از سوي ستاد مقابله 

با كرونا توسط تاكسيرانان و مسافران رعايت مي شود؟
وضعيت تاكسيراني قابل قبول است. هم رانندگان تاكسي و هم 
مسافران تا حدود زیادي موارد را رعایت مي كنند و به جرأت 
مي توان گفت؛ حدود 95درصد از پروتكل هاي ستاد مقابله با 

كرونا در ناوگان حمل ونقل عمومي رعایت مي شود.
پس چرا ما همچنان شــاهد برخي از تخلفات 

ازجمله حضور مسافر چهارم در تاكسي ها هستيم؟
در كشور بيش از 313هزار دستگاه تاكسي فعاليت مي كند كه 
از این تعداد بيش از 77هزار دستگاه در تهران هستند. قطعاً 
در ميان این حجم از جامعه هدف تخلفاتي هم دیده مي شود 
و به همين دليل در تمام شهرها شماره اي براي ارتباط مردم با 
مدیران تاكسيراني تعيين شده است. در تهران هم شهروندان 
مي توانند تخلفات تاكسيرانان را از طریق سامانه هاي 1888و 

137گزارش دهند.

مسافر چهارم ممنوع!
براساس پروتكل ستاد مقابله با كرونا، تاكسيرانان اجازه ندارند بيش از 3مسافر سوار كنند

كاهش ظرفيت مسافرگيري تاكسي ها از يك سو و افزايش 20تا 25درصدي نرخ كرايه ها 
از سوي ديگر، پيامدهاي ويروس كوويد-19 است كه اين روزها به چالش بزرگي تبديل گپ

شده است و هرازگاهي هم منجر به ايجاد نزاع و درگيري ميان مسافران مي شود. مرتضي 
ضامني،  مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور،  با طرفداري از تاكسيرانان،  موارد ذكرشده 
را قانوني و در راستاي رعايت پروتكل هاي ســتاد مقابله با كرونا مي داند و در گفت وگو با خبرنگار 

همشهري توضيحات بيشتري در مورد عملكرد تاكسيراني كشور و به ويژه تهران ارائه مي دهد.
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  پنجره بسته شد اما جاي نگراني نيست

باشگاه پرسپوليس عصر روز گذشــته با انتشار بيانيه اي 
بسته شدن پنجره نقل وانتقاالتي 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 مي رسانيم احتمال بسته شدن موقت پنجره 
نقل وانتقاالت 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 دوست داشتني 
و جنتلمن كروات حق مي دهيــم به دليل بدعهدي هاي 
گذشته با درخواســت باشــگاه موافقت نكند و احتماال 
پنجره نقل وانتقاالت تيم به صورت 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 به حساب اين مرد شريف واريز خواهد كرد.« در 
ادامه اين بيانيه، مديران پرســپوليس به هواداران نويد 
داده اند كه براســاس قانون جديد فيفــا اگر پنجره هاي 
نقل وانتقاالتي به داليل مســائل مالي بســته شوند، به 
محض پرداخت پول باز خواهند شد. بنابراين از هواداران 
خواسته شده صبور باشند تا به زودي پنجره هاي بسته با 
پرداخت مطالبات برانكو باز شود. ضمن اينكه بسته شدن 
پنجره لطمه اي به خريدهاي جديد پرسپوليس نمي زند 
و 7بازيكن جديد اين تيم چون قراردادهاي خود را ثبت 

كرده اند بدون هيچ مشكلي بازي خواهند كرد.

 كريمي در تركيب استقالل
علي كريمي در رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا تيم استقالل را همراهي خواهد كرد. كريمي چند روز قبل رسما اعالم كرد 
جدايي اش از آبي ها 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 به زودي راهي قطر مي شود تا به اردوي استقالل ملحق شود.

يك احمق، يك نژادپرست
با برگزاري مســابقات فوتبال در غياب تماشــاگران و هواداران 
متعصب به نظر مي رسيد آزار بازيكنان و توهين هاي 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 7 جلسه 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 مي كني احمق؟! نمي خواي دست از 

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 بي حوصلگي 
كاپيتان بارســا تعبير كرده اند و اينكه او برخالف ميل باطني اش 
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 برمي گردد. او مي خواســته 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 نمي تواند در رختكن باند درست 
كند. حتي ســبك تيم را هم به 1-3-2-4تغيير 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 بي حوصلگي اين بازيكن نيست. او برخالف ظاهر آرامي كه 

دارد، گاهي اينگونه از كوره در مي رود. اين نخستين باري نيست 
كه ادعايي مبني بر توهين بازيكن آرژانتيني بارسلونا به بازيكنان 
حريف يا داوران مطرح مي شود. برخي رسانه هاي اسپانيايي پس 
از يكي از ال كالسيكوهاي ســال هاي اخير مدعي شدند كه او به 
مادر راموس توهين كرده و يك بار 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، عده اي در 
شــبكه هاي 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 
كرده اند كه چرا توهين نژادپرســتانه كــرده اي، 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 بيانيه اش نوشته: »ما كسي نيستيم كه رنگ 
پوستمان را    انتخاب مي كنيم 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 صلح گرايانه به اين مســئله ضد نژادپرستانه 
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 مي داني كه چه گفتي 

و من مي دانم كه چه كردم. با آرزوي عشق بيشتر براي جهان.«

مهدي رحمتي در نخستين تجربه سرمربيگري اش با شهرخودرو تن به 
شكست يك بر صفر برابر الشباب امارات داد. با اين حال نكته جالب مسابقه، 
تصميم رحمتي براي نيمكت نشين كردن خودش بود. البته متين صفاييان 
كه درون دروازه شــهرخودرو قرار گرفت، خيلي روي گل خورده تقصير 
نداشت، اما پرسش اينجاست كه اگر مربي ديگري جاي رحمتي بود و او را 
نيمكت نشين مي كرد، آقا مهدي چه باليي سر طرف مي آورد؟ صددرصد 
رحمتي جزو خوب هاي فوتبال ايران است، اما آبش با بيشتر مربيان دوران 
بازي اش در يك جوي نرفته و هميشه با آنها اختالف داشته است. رحمتي 
به نيمكت نشيني هم حساسيت خاصي دارد و معموال با اين موضوع كنار 
نمي آيد. حاال اما خودش سرمربي شده و در همان نخستين بازي، خودش 
را نيمكت نشين كرده است. احتماالً مهدي رحمتي، نخستين سرمربي 

مهدي رحمتي خواهد بود كه با او اختالف پيدا نمي كند!

هيچ كس جز خودش جرأت نداشت

باز هم داستان هميشگي تكرار شد و شــيخ دياباته دير از مرخصي 
برگشــت. او قرار بود با شــروع اردوي اســتقالل در قطر به جمع 
آبي پوشان ملحق شود، اما در نهايت دوشــنبه شب به قطر رسيد و 
براي 24 ســاعت به قرنطينه رفت. حاال استقاللي ها شانس آوردند 
الوحده از مسابقات كنار كشيد و 2بازي اول اين تيم عقب افتاد، وگرنه 
غيبت شيخ دردسرساز مي شد. در مجموع به نظر مي رسد اين قصه 
هميشگي هواداران فوتبال ايران با بازيكنان و مربيان خوب خارجي 
باشد؛ اينكه آنها هر بار مرخصي مي روند و دير برمي گردند، تن و بدن 
هواداران بايد بلرزد. آنقدر هم پرداخت هايمان پرعيب و ايراد است 
كه خارجي ها معموال بهانه الزم براي فسخ را دارند. همين هفته پيش 
بود كه ميليچ در اينســتاگرام مدعي شد 3 ماه است او و شيخ حقوق 

نگرفته اند. واقعا چرا هميشه بايد سهم ما، ترس و نگراني باشد؟

لرزه ابدي

آقا واقعا قصد ما اين نيست كه وارد كل كل هاي هواداري شويم، اما بعضي 
حرف هاي غيرمنطقي از جانب هر تيمي كه باشد آدم را اذيت مي كند. 
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 
نمي آيد؟ طبيعتا اينطور نبود. پس چرا بعضي اســتقاللي ها هنوز هم 
بهانه مي گيرند كه در سوپرجام 2سال پيش بايد تشريفات انجام مي شد 
و پرسپوليسي ها به زمين مي رفتند؟ اعضاي استقالل روز قبل از بازي با 
الوحده از كنفدراسيون گله مي كردند كه چرا تكليف مسابقه را روشن 
نمي كند، بعد سازمان ليگ 2ســال پيش بايد تا جمعه بعدازظهر صبر 
مي كرد كه شايد استقالل از تركيه برگردد؟ چنين چيزي ممكن است؟

االن شما داخل زمين رفتيد؟

نكته بازي مسيرانگهميدارد
شجاعوترابيرانه!

   داستان عجيب بند فسخ قرارداد
  باج باشگاه به بازيكن

بازيكن ســاالري در فوتبال ايران نــه از زمين مســابقه، بلكه از فصل 
نقل وانتقاالت شــروع مي شــود. در حقيقت مدل مذاكــره بازيكنان با 
باشگاه ها، قراردادهايي كه اغلب به صورت يكساله و به عنوان بازيكن آزاد 
مي بندند و آپشن هاي پرشماري كه مي گيرند، كامال آنها را در موقعيت 
برتر نسبت به باشگاه قرار مي دهد. 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 مي شود. 
بعضي ها 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 مي خواهد با باشگاه تامي كنند. در 
موارد پرشماري، باشــگاه به بازيكن اختيار عمل مي دهد كه درصورت 
دريافت هر پيشنهاد خارجي آزادانه جدا شــود و برود؛ اتفاقي كه گويا 
االن براي احسان حاج صفي رخ داده و او در آســتانه جدايي از تراكتور 
است.بند فسخ قرارداد بايد ارزش داشــته و به نفع باشگاه باشد. همين 
بند، مصمم ترين ليونل مسي تاريخ براي جدايي از بارسلونا را در اسپانيا 
نگه داشت و همين بند باعث شد پاري سن ژرمن براي آزاد كردن نيمار، 
واقعا 222ميليون يورو به بارسا پول بدهد. چنين بندي اما در ايران قادر 
به حفظ امثال شجاع خليل زاده و مهدي ترابي نيست. عضو هيأت مديره 
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 مي گرفت، اما بي اطالعي باشگاه 
از اين بند باعث شد او به خاطر 9درصد دريافتي كمتر، مثل آب خوردن 

قراردادش با پرسپوليس را فسخ كند و برود.
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بهروز رسايلي| باز همه  چيز برگشته است به 9 ماه قبل؛ به همان روزهايي كه همه جا بحث 
در مورد بازگشت آندره آ 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. اســتقاللي ها با چند مصاحبه و توييت، دوباره به بازگشــت استراماچوني دلخوش 
شدند و بيم آن مي رود كه اگر ساليان سال بگذرد، مربيان بيايند و بروند و حتي جام هايي 
به دست بيايد، باز چشم مردم دنبال استراماچوني باشد. آفت اين داستان هم آن است كه 
هر مديري با طرح نام اين مربي مي تواند براي خودش زمان و توجه بخرد. در هر صورت اما 
در مورد اين سريال كشدار ايراني- ايتاليايي كه از اوشين و جومونگ هم طوالني تر شده، 

چند سؤال ساده داريم:
1  حاال اســتقالل هيچي، چرا اســتراماچوني از هيچ تيم ديگري در هيچ كجاي جهان 

پيشنهاد جدي ندارد؟ باالخره او جوان و خوش تيپ اســت، از سرزمين مربيان مي آيد و 
ميليون ها كامنت پر از اشتياق استقاللي ها هم مايه اعتبارش شده است. چرا تيمي از اروپا يا 
حتي همين آسيا در آستانه فصل جديد سراغ استراماچوني نمي رود؟ 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 ويكي پديا جلوي 3تيم آخر مربي پرتغالي اسم تراكتور قيد شده. اين اما مربوط به 
70سالگي توني بود. سؤال اينجاست كه چرا تنها مشتري استراماچوني چهل وچند ساله 

بايد استقالل باشد؟
2  استراماچوني استقالل را در فاصله 3بازي مانده به تعطيالت بين 2نيم فصل 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 بهانه اي -مطلقا هيچ بهانه اي- نمي تواند رفتار مربي 
ايتاليايي را توجيه كند. عجيب اســت كه اســتقاللي ها از اين موضوع شاكي نيستند، اما 
پرسش اينجاســت كه چه تضميني وجود دارد فيل او دوباره ياد هندوستان نكند؟ يعني 

آمديم و استرا برگشت و باز ســر يك بزنگاه مهم به خاطر نخستين ناهماهنگي ول كرد و 
رفت؛ دوباره قرار است كل اين سيكل تكرار شود؟

3  كاپيتان استقالل وريا غفوري است؛ تنها كســي كه جرأت كرد بعد از پايان مسابقات 
نيم فصل صراحتا از رفتار استراماچوني انتقاد كند: »او كه شرايط ايران را مي دانست بايد 
به خاطر اين هواداران كه ورزشــگاه را هفته قبل براي او سراســر آبي كردند، تا نيم فصل 
مي ماند.« محمد دانشگر هم كسي بود كه بعد از باخت به ماشين سازي، غيبت استراماچوني 
را در رقم خوردن اين شكست »بي تأثير« دانست. هر دو بازيكن هم اخيرا قراردادشان را 
تمديد كرده اند 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 

يك بار ول كرده رفته، شايد ديگر آن حكمران محبوب قبلي نباشد.
4  و باالخره اگر استراماچوني بيايد، تيمي را تحويل خواهد گرفت كه نقشي در بستن آن 
نداشته؛ چه بسا او برخي بازيكنان را مي خواست يا نمي خواست. در اين شرايط آسان ترين 
كار دنيا براي مربيان اين است كه بگويند: »ما تيم را نبستيم«؛ بنابراين استقالل پيشاپيش 

اين بهانه را تقديم استراماچوني كرده است.

  چرا بقيه دنبال استراماچوني نيستند؟
  4 سؤال در مورد سريال كسل كننده ايراني- ايتاليايي

مديران استقالل همه تخم مرغ هايشان را در سبد بازگشت آندره آ 
استراماچوني گذاشته اند، 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 مي گيرد. 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 نمي زنند، 
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.
  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 مي خواستند در زمين 
حاضر نشوند. مجيدي هم يك بار 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 
آبي ها 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؟
  شايد سعادتمند برود و مجيدي برگردد

درصورت عدم بازگشت استراماچوني به اســتقالل، يك احتمال 
جدي ديگر هم وجود دارد؛ اينكه كادر مديريتي اســتقالل تغيير 
كند. فعال مهم ترين 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.

بيچاره كسي كه بعد از نيامدن استراماچوني 
سرمربي استقالل مي شود

استيلي استقالل كيست؟

گزارش

 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 بازي اش مي تواند در آسيا براي آبي ها به ميدان برود! به اين ترتيب شجاعيان مي تواند در بازي 

با الشرطه عراق و االهلي عربستان، استقالل را همراهي كند.
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ماجراي انتخاب سرمربي تراكتور هم براي خودش داستاني شده است. ابتدا انتظار 
مي رفت ساكت الهامي در فصل جديد سرمربي قرمز هاي تبريز باشد، مربي ای كه 
24 فروردين ماه 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 گزينه هاي جديد براي 
فصل آينده بروند. ابتدا از دايي به عنوان گزينه قطعي هدايت تراكتور نام برده شد و 
حتي خبر توافق شهريار با زنوزي هم به رسانه ها 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 كه تا به امروز رخ 

نداده اســت. پس از دايي نوبت به مجيدي رســيد تا به گزينه تراكتوري ها تبديل 
شود. عصر دوشنبه خبر تماس مســئوالن تراكتور با وكيل مجيدي رسانه اي شد 
و پس از آن شايعه شــد علي كريمي، عليرضا منصوريان، مهدي تارتار و الكساندر 
نوري، ساير گزينه هاي هدايت تيم تبريزي هســتند. جالب اينكه پس از تمام اين 
حرف و حديث ها باشگاه تراكتور روز گذشته بيانيه داده و اعالم كرده تا پايان هفته 

مراسم معارفه سرمربي جديد را آغاز مي كند.
مسئوالن تراكتور هيچ جزئياتي از نحوه انتخاب سرمربي جديد تيم شان در اختيار 
رسانه ها و هواداران شــان قرار نداده اند و حاال بايد منتظر ماند و ديد انتخاب نهايي 
زنوزي چه كسي است. روز گذشته اما از تبريز خبر رسيد شانس عليرضا منصوريان 
براي نشستن روي نيمكت تراكتور زياد است، گزينه اي كه در استقالل و ذوب آهن 
يك مربي ناكام بوده و نشســتن روي نيمكت تراكتور بهترين فرصت ممكن براي 
جبران اين ناكامي هاست. 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 گزينه هاست و از گوشه و كنار شــنيده اند كه اين مربي قرار است به 

تبريز برود.

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

 را برگزار مي كند

استقالل با سرمربي موقتش مجيد نامجومطلق در قطر 
به سر مي برد و در تهران حرف و حديث ها بر سر آمدن 
يا نيامدن استراماچوني هنوز به جايي نرسيده است. 
درخصوص مذاكرات با اين مربــي ايتاليايي هر روز 
يك خبر جديد منتشر مي شود و هواداران استقالل 
سردرگم مانده اند كه باالخره به آرزويشان مي رسند 
يا نه. وقتي استقالل با فرهاد مجيدي آخرين مراحل 
جام حذفي را مي گذراند 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 آبي ها خوب پيــش نمي رود؛ 
ســازمان ليگ كه قانون منع ورود خارجي ها را وضع 
كرده حاضر بــه كوتاه آمدن نيســت و از طرف ديگر 
مذاكــرات طرفين در نقطه اي متوقــف مانده و چند 
روزي است وكالي استراماچوني منتظر حركت بعدي 

مديران استقالل هستند.

چند روز قبل صــادق درودگر -عضو هيأت رئيســه 
فدراســيون- توضيحاتي درخصوص اين موضوع به 
هواداران استقالل داد و متذكر شد كه استراماچوني 
در جريان مذاكرات، دستمزد امســال و سال آينده 
خود را به صورت نقدي و يكجا مطالبه كرده اســت. 
براساس ادعاي درودگر، شــرايطي كه استراماچوني 
براي آمدن به ايران گذاشــته، مهم ترين مانع بر سر 
راه حضور او در استقالل بوده است. چراكه استقالل 
قادر نبــوده مبلغ قــرارداد او براي 2 ســال آينده را 
يكجا به اين مربي بپردازد. اما ديروز از داخل باشــگاه 
استقالل اخبار متفاوتي به دست 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 به شــكل قســطي و در چند مرحله دريافت كند. 
گويا اســتراماچوني در اين زمينه با استقاللي ها 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 توافق هــا عابديان 

-عضو هيأت مديره اســتقالل- و احمد سعادتمند به 
داليلي نا معلوم مذاكرات را متوقف مي كنند و پروسه 
بازگشت استراماچوني ناتمام مي ماند. به اين ترتيب 
ديگر تماســي بين طرفين برقرار نمي شود تا وكالي 
استراماچوني منتظر تماس ايراني ها بمانند و هواداران 
استقالل منتظر بازگشت سرمربي محبوب شان. به نظر 
مي رسد سريال استقالل و استراماچوني به قسمت هاي 
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 خيلی عصبانی هستم؛ 
چون به نظر می رسد فدراسيون صدور مجوز را رد كرده 
است. من هيچ وقت پيشــنهادی را رد نكردم، چون 
اصال پيشنهادی وجود نداشته است. من عشق شما را 
احساس می كنم و می خواهم كه شما بدانيد همه چيز 
ساختگی بوده است. امروز خيلی ناراحت هستم«برخي 
معتقدند اين متن نشــان مي دهد مديران استقالل 
هرگز با استراماچونی مذاكره نكرده اند امابرخي ديگر 
مي گويند او فقط پيشنهاد كتبي و رسمي را تكذيب 

كرده است نه مذاكرات شفاهي را.

   استرا هديه داد، استقالل باز نكرد
  گفته مي شود    استراماچوني حتي حاضر بوده پولش را در چند قسط بگيرد

  اما به داليلي نا معلوم مذاكرات با او قطع شده است 

محمد زارعي
خبرنگار
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كرونا سالمت روان دانشجویان را تحليل مي برد
دانشگاهيانزنگخطررابهصدادرميآورند

همزمان با آغاز سال تحصيلي، داگني 
دویچمن بازي در نقــش جدید را دارد 
به پيش مي برد. دانشــجوي سال دوم 
فوق ليسانس روانشناسي به عنوان یكي از نخســتين »قهرمانان سالمتي دانشجویان 
فوق ليسانس« دانشــگاه ایالتي مونتانا به خدمت مشغول اســت؛ جایگاهي كه در آن 
اميدواراست بتواند گفت وگو در مورد مسائل بهداشــت روان را طراحي و تقویت كند. 
این دختر دانشجو مي گوید: »فرهنگ دانشــگاهي ممكن است از برخي جهات بسيار 
مسموم كننده باشد.« سپس ادامه مي دهد: »تغيير باید از باال به پایين صورت بگيرد، اما 

از این گذشته، باید از درون باشد.«
در یك نظرسنجي از تقریبا 4هزار دانشجوي دكتري در شاخه علوم بنيادین چندرشته اي 
)موسوم به STEM كه شامل علوم، ریاضيات، مهندسي و كشاورزي است( در ایاالت 
متحده آمریكا كه از  ماه مه  تا ژوئيه انجام شد، 40درصد عالئم مطابق با اختالل اضطراب 
عام )نوعي اضطراب در برابر موضوعات مختلف( و 37درصد عالئم، ســازگار با اختالل 
افسردگي بنيادي گزارش شده است؛  به ترتيب جهشي 13و 19درصدي در مقایسه با 
سال 2019  مشاهده مي شود. كریستا سوریا، مدیر سنجش امور دانشجویان در دانشگاه 
مينه سوتا و یكي از محققاني كه این تحقيق را انجام داده است، مي گوید: »نتایج بسيار 
هشداردهنده است. براي محيط هاي دانشگاهي مهم است كه درك كنند دانشجویانشان 

دارند این اختالل ها را از سر مي گذرانند.«
نظرسنجي دیگري كه در  ماه ژوئن و ژوئيه انجام شد، نتایج یكساني را نشان داد: تقریباً 
یك سوم از بيش از 3هزار دانشجوي فوق ليسانس در ایاالت متحد آمریكا به افسردگي یا 
اضطراب خفيف تا شدید دچار شده اند )تيم تحقيق هنوز گزارش نهایي را به  دست نداده 
است، اما آنها یافته هاي اوليه را در اختيار ساینس كریرز )Science Careers( و دیگر 
رسانه ها گذاشته اند(. یكي از نظردهندگان در برگه نظرسنجي خود نوشت: »من هيچ وقت 
به این شكل احساس افسردگي، اضطراب و به دردنخور بودن نكرده بودم. هر روز، هرقدر 

بشود براي حفظ كارآمدي ام تالش مي كنم.«
سوزانا هریس، ميكروبيولوژیست و بنيانگذار و مدیرعامل پي.اچ.دي باالنس )وب سایتي 
كه فضاي مباحثه در زمينه بهداشت روان را در بين دانشجویان مقاطع تكميلي فراهم 
مي كند( مي گوید: »این روزها حتي به سختي خاطرجمع شویم كه از حمایت هاي زیستي 
مورد نيازمان بهره مند مي شویم ؛ زیرا اقدامات قرنطينه اي در بسياري از سازوكارهاي 
سنتي سازگاري با وضعيت مثل »بيرون رفتن ، ارتباط با دوستان، گردش رفتن، مراجعه 
به درمانگر و...« خلل ایجاد مي كند. دزیره دیكرسون، روانشناس متخصص در امداد به 
دانشگاهيان، مي گوید: »سطحي از ترس و بي اعتمادي به آینده به وجود آمده است. خيلي 
آدم ها »به آب و آتش مي زنند تا چيزي را كه مهاركردني نيست، مهار كنند.« طبيعي 
است كه با كارهاي روزمره مانند برنامه هاي كاري روزانه و برنامه هاي از پيش معلوم شده 
براي آینده حس خوبي بيابيد ؛ برنامه هایي كه این بيماري همه گير بسياري از آنها را نقش 

بر آب كرد. به قول او، »بي اعتمادي اضطراب زاست«.
دویچمن دانشجو، این وضع را در ميان هم سن و ساالن خود به ویژه كساني كه در آستانه 
فارغ التحصيلي اند، به چشم دیده است. او مي گوید: »بسياري از آنها احساس نااميدي 
مي كنند؛ زیرا باید در حال به پایان رساندن كار خود باشــند... اما این خط پایان، حاال 
پرچين و شكن و تيره و تار است.« عالوه بر این ، آنها نگران آینده شغلي شان هستند؛ زیرا 

بسياري از سازمان ها – اعم از دانشگاه و... - استخدام ها را متوقف كرده اند.
طي رواج این بيماري عالمگير، بسياري از مؤسسات، خدمات بهداشت رواني را از راه دور 
عرضه مي كنند. دیكرسون و هریس هر دو سفارش مي كنند اگر مردم به این خدمات 
دسترسي دارند از آنها استفاده كنند. آنها به این موضوع هم اشاره مي كنند كه همه مردم 
به این خدمات دسترسي یا برخي اصال تمایلي به كمك گرفتن از این مؤسسات ندارند. 
براي نمونه، هریس مي گوید كه »در بدو امر، كمك رساني به بيمار رواني من متوقف شد؛ 
زیرا فكر مي كرد كلنجار رفتنش با بيماري، فقط جزئي از زندگي معمول دانشجویي در 
مقطع دكتراست! اكنون با وجود این بيماري عالمگير، واجب است دانشجویان بدانند 

كمك خواستن اشكالي ندارد«. 
/https://www.sciencemag.org :منبع

  هيچ كس تصور نمي كرد روزگاري مدرسه 
رفتن كه ساليان سال بدون كمترین حاشيه گزارش

و اما و اگري انجام مي شــد تحت تأثير یك 
ویروس پيچيده و مرگبار اینچنين پيچيده و پرماجرا شود، 
بين خانواده ها، مدیران، معلمان و وزارتخانه اختالف ایجاد 
كند و دوقطبي رفتن یا نرفتن به مدرسه را شكل دهد. حاال 
همه این اتفاق ها افتاده و پيامدهاي همه گيري كووید-19 
گریبان نظام آموزشي ایران را سخت گرفته است. اگر تا 
سال گذشــته دعوا بر سر شــيوه هاي آموزش، محتواي 
درسي، شكل تعامل با كودك و نوجوان، عدالت آموزشي، 
كنكور و نحوه پذیرش دانشگاه ها بود، امسال موضوع به باز 

یا بسته بودن مدارس تقليل پيدا كرده و همچنان براي این 
پرســش كه »آیا اصوال دانش آموزان و معلمان باید سر 
كالس درس حضور پيدا كنند یا خير« پاســخ قطعي و 
روشــني وجود ندارد. حاال حدود 2هفته از بازگشــایي  
مدارس گذشته است. در این گزارش به 5چالش كه پس 
از بازگشایي مدارس در سال تحصيلي 1400-1399 رخ 
داد، پرداخته و بررســي كرده ایم كه در این 2هفته چه 
اتفاقاتي در 100هزار مدرسه كشــور و بين 14ميليون 

دانش آموز و 700هزار معلم در جریان است.

 دوگانگيتصميمگيري
گزارش هاي ميدانــي و تحقيقــي خبرنگار 1

همشهري نشان مي دهد كه در هفته دوم سال تحصيلي 
جدید، هنوز اختالف بر ســر برگــزاري كالس هاي 

حضوري یا مجازي پابرجاســت و آمــوزش و پرورش 
به عنوان نهاد تصميم ســاز در این باره نه تنها نتوانست 
نقطه پایاني بر این دوگانگي باشد، بلكه مسئوالن آن 
با اظهارنظرهاي متناقض در شــروع سال تحصيلي بر 

آن دامن زدند. 
گروه هاي مجازي والدیــن دانش آموزان هر كالس و 
جلســات اوليا و مربيان كه از ایــن هفته در مدارس 
برگزار شد، عرصه مناقشــه 2گروه است. دسته اول 
والدیني هســتند كه موافق حضور فرزندانشــان در 
مدرسه هســتند. این گروه 2اســتدالل مي آورند، 
برخي از آنهــا مي گویند كه تابــع قوانين آموزش و 
پرورش هســتند و نمي توانند تحصيل فرزندشان را 
دچار اختالل كننــد. برخي دیگر هــم معتقدند كه 
ماندن در خانه، تبعات روحــي و رواني زیادي براي 

فرزندانشــان به همراه داشته و بيشــتر از این، خطر 
افســردگي، رخوت و انزواي اجتماعي آنها را تهدید 
مي كند.  دسته دوم اما والدیني هستند كه استدالل 
مي آورند مدارس زیربناي مناسب و كافي براي رعایت 
پروتكل هاي بهداشتي پيشگيرانه را ندارند و شلوغي 
كالس هاي درس، فضاي كوچك مدرسه و سرماي هوا 
در پایيز و زمستان باعث تهاجمي شدن این بيماري 
شــده و خطر ابتال را براي فرزندشان باال مي برد. این 
اختالف و دودستگي باعث شده هم اكنون كالس هاي 
درس در بسياري از شــهرها با نصف دانش آموزان و 
در برخي مناطق حتي با كمتر از نصف برگزار شــود. 
اختالف درباره آموزش حضــوري یا مجازي فقط به 
دانش آموزان و والدین آنها ختم نمي شــود. معلمان 
و مدیران مدارس هم در ایــن خصوص دیدگاه هاي 

متفاوتي دارند. 
در كانال معلمــان ایراني كه 4هزار معلم از سراســر 
ایران عضو آن هستند، مي شود تقابل این 2دیدگاه را 
به وضوح دید. گروهي از معلمان و مدیران معتقدند 
كه آموزش مجازي در ایران شــدني نيســت، چون 
نه زیرســاخت اینترنت آماده اســت و نه اپليكيشن  
طراحي شــده براي این موضوع یعني شــاد، توانایي 
پوشــش 14ميليون دانش آموز را در 9 ماه تحصيلي 
دارد. همچنيــن آنهــا مي گویند تجربه اســفند تا 
اردیبهشــت ســال تحصيلي گذشته نشــان داد در 
آموزش مجــازي، 50درصــد از یادگيــري محقق 
نمي شود، چراكه دانش آموز تمركز كافي در این فضا 
ندارد و راه هاي فرار حــواس در كالس هاي اینترنتي 
بسيار زیاد است. از سوي دیگر آنها نسبت به آموزش 
حضوري براي نيمــي از كالس و مجازي براي نيمي 
دیگر انتقاد دارند و مي گویند این دودستگي آموزش 
برایشان دشوار و طاقت فرساست.  در مقابل این گروه، 
معلماني قرار دارند كه معتقدنــد آموزش حضوري 
جان آنهــا و دانش آمــوزان را به خطــر مي اندازد و 
سالمت جســمي مقدم بر یادگيري است. استدالل 
مي آورند كه كالس هایي با جمعيت بين 30 تا 40نفر 
زمينه اي مســاعد براي پخش ویروس كرونا فراهم 
مي كند. مي گویند كه در ســال هاي گذشــته وقتي 
یك دانش آموز دچار ویــروس آنفلوآنزا یا آبله مرغان 
مي شــده، تمام كالس را به راحتي مبتال مي كرده و 
این درباره كرونا كه ویروس تهاجمي و باهوشي است، 
بي شــك ســریع تر رخ مي دهد. معتقدند كه كنترل 
بچه ها درخصوص استفاده از ماسك، فاصله گرفتن از 
هم و الزام آنها براي شست وشوي چندین باره دست 
و بازي نكردن با یكدیگر تقریبا غيرممكن و ناشــدني 
است. این گروه از معلمان براي حل مشكل تدریس 
در فضاي مجازي هم راه حل دارند و مي گویند كه با 
آموزش هسته اصلي مباحث درســي و حذف زواید 

مي شود تا حد زیادي تدریس مجازي را بهينه كرد.

ناكارآمديشبكهشاد
شبكه شــاد، همچنان مشــكل اصلي اغلب 2

دانش آموزان و معلمان است. این اپليكشين كه زیرنظر 
روبيكاست در سال تحصيلي گذشته راه اندازي شد و 
توانست طي جلسات و رایزني هاي پنهاني و غيرشفاف 
با مسئوالن آموزش و پرورش، انحصار آموزش مجازي 
مدارس را به عهده بگيرد. وزیــر آموزش و پرورش در 
رونمایــي از این اپليكشــين كه چهاردهم شــهریور 
امسال برگزار شــد، عنوان كرد نقص هاي بزرگ این 
اپليكيشــن برطرف شــده و دانش آموزان و معلمان 
مي توانند بدون هيچ مشكلي كالس درس خود را در آن 
برگزار كنند، اما آنها حاال با گرفتن ویدئوهایي از نحوه 
كار با این اپليكيشن و پخش كردن آن در اینستاگرام 
و تویيتر، نشــان داده اند كه هنوز شــاد با مشكالت 
متعددي روبه روست. تعریف نشــدن حساب كاربري 
براي برخــي معلمان و دانش آمــوزان، آپلود یا دانلود 
نشــدن راحت فيلم و عكس در آن و استفاده از حجم 
اینترنت به رغم وعده رایگان شــدن این اپليكيشن، از 
مهم ترین مشكالت شبكه شاد است كه از ابتداي سال 

تحصيلي جدید رخ داده است.

مسئلهاينترنت
دسترسي نداشتن 30درصد دانش آموزان به 3

اینترنت یا موبایل، تبلت و لپ تاپ از دیگر مشــكالت 
آموزش و پرورش در ســال تحصيلي جاري است. این 
آماري است كه محسن حاجي ميرزایي، وزیر آموزش و 
پرورش در فروردین امسال در دیدار با وزیر ارتباطات 
اعالم كرد؛ آماري كه پس از مطرح شــدن گسترده در 
افكار عمومي، توســط شــخص وزیر تكذیب شد و از 
سایت اطالع رساني این وزارتخانه نيز آن را به سرعت 
حذف كردند. اما شــواهد و قرائن نشان مي دهد آمار 
درســت بوده اســت، چراكه چهاردهم مرداد امسال 
رضوان حكيم زاده، معاون ابتدایــي وزارت آموزش و 
پرورش در حاشيه راه اندازي پویش جمع آوري موبایل 
و تبلت اعــالم كرد 3ميليون و 500هــزار دانش آموز 
به دليل نداشــتن ابزار هوشمند در ســال تحصيلي 
گذشــته از ادامه درس بازماندند. او و وزیر آموزش و 
پرورش با ارائه این آمار از مردم و خيرین مدرسه ســاز 
خواستند كه با تقبل 1.5ميليون  تومان هزینه، امكان 
خرید و دسترسي دانش آموزان به این ابزار آموزشي را 

فراهم كنند.  
البته مردم از این پویــش به علت تحریم و گراني بيش 
از حد موبایل، تبلت و لپ تاپ چندان استقبال نكردند 
و مســئوالن وزارتخانه هم پویش را رهــا كردند، اما 
خانواده ها و دانش آموزان همچنان درگير این موضوع 
هستند. گزارش هاي ميداني از بازار موبایل عالءالدین 
در مركز تهران نشان مي دهد تقاضا براي خرید موبایل 
دســت دوم افزایش یافته و همچنيــن مراكز خيریه 

زیادي در حال جمع آوري موبایل براي دانش آموزان 
در مناطق محروم هستند.

نابرابري
برخالف ادعاي مسئوالن وزارت بهداشت كه 4

در ابتداي شيوع این بيماري عنوان كردند كووید-19 
فقير و غني نمي شناســد و این ویروس همه جامعه را 
یكسان و یك شــكل مبتال مي كند، مدارس خصوصي 
نشان دادند كه در پيشگيري از این بيماري، برتري با آن 
است كه امكانات و دسترسي بيشتر به لوازم ایمني دارد. 
مدارس غيردولتي كه بيم این را داشتند با آموزش از 
راه دور دانش آموزان خود را از دست بدهند، طي این 
2هفته نشان دادند حتي كيفيت برتر در پيشگيري و 
كنترل با آنهاست. عكس ها و فيلم هایي كه در روز آغاز 
سال تحصيلي از مدارس دولتي و غيردولتي منتشر شد 
و حاال تبليغات تصویري كه این مدارس در ســایت یا 
صفحه اینترنتي شان منتشر مي كنند، نشان مي دهد 
آنها توانسته اند نسبت به بســياري از مدارس دولتي، 
امكانات ویژه تري را براي دانش آمــوزان خود فراهم 
كنند. خرید و نصب تجهيــزات ضدعفوني كننده در 
ورودي مدرســه، تهيه ميز و نيمكــت تك نفره براي 
دانش آموزان و ایمن كردن آن با شيشــه و طلق، ارائه 
بسته هاي بهداشتي مانند ماســك، دستكش، شيد، 
الكل و ژل ضد عفوني كننده، تهيه بســته مواد غذایي 
بهداشتي و مقوي براي هر دانش آموز، تجهيز سرویس 
بهداشتي و آبخوري به دستگاه هاي ضدعفوني كننده 
دائمــي و برگــزاري كالس هاي زیر 5نفر بخشــي از 
خالقيت هایي است كه مدیران این مدارس براي حفظ 

امنيت جسمي دانش آموزان خود ارائه داده اند. 
در مقابــل، مدارس دولتــي هنوز بــراي خرید مواد 
ضدعفوني مانند آب ژاول، سرانه اي از وزارت آموزش 
و پرورش دریافت نكرده اند و همچنين نتوانســته اند 
كالس هاي شــلوغ خود را با امنيت كامل زوج و فرد 
كنند. ایــن تفاوت معنادار حتــي در آموزش مجازي 
هم خودش را نشــان مي دهد، چراكــه اغلب مدارس 
غيردولتي خود را به سایت هاي آموزشي مدرن به روز 
كرده و اســتفاده از شــاد را محدود به حضور و غياب 
كرده اند امــا مدارس دولتي توانایــي پرداخت هزینه 

طراحي چنين سایت هایي را ندارند.
موضوعات دیگــري همچون اختالف اســتانداري و 
فرمانداري ها در مورد نحوه فعاليت مدارس با آموزش 
و پرورش، نبود اینترنت در برخي از شــهرها حتي در 
روســتاهاي تهران و ناهماهنگي آموزش تلویزیوني با 
بودجه بندي  كتاب هاي درســي نيز از مشكالت این 
روزهاي دانش آموزان و معلمان است؛ مسائلي كه به نظر 
مي رســد وزارت آموزش و پرورش آن را به مدیران و 
معلمان مــدارس حواله كرده تا خودشــان فكري به 

حال آن كنند.

گزارش تحليلي همشهري از 5 چالش پيش روي مدارس در سال تحصيلي جدید

 دست انداز  بازگشايي 
  دوگانگي تصميم گيري، ناكارآمدي شــبكه شــاد، ضعف دسترســي به اینترنــت و نابرابري 
در برخورداري از خدمات بهداشتي، فعاليت اثربخش مدارس را تحت تأثير منفي قرار داده است

دل
ا عا

 من
س:

عك

فهيمهطباطبايي
خبرنگار

فدراسيون قایقراني براي افراد با نيازهاي خاص، دوره آموزشي برگزار كرد 
افراداوتيسم،سندرومداونوكمتوانذهني

رويدرياچهآزادي
  افراد مبتال به بيماري هاي خاص، بيش از 200 روز است كه گرفتار 

بيماران
شده اند. اگر دنبال درمان بودند، روندش مختل شده و اگر دوره هاي خاص

توانبخشــي را طي مي كننــد به دليل پروتكل هــاي اجتماعي و 
پيشگيري از ابتال به كووید- 19، بسياري از كالس ها و فعاليت هایشان تعطيل 
شده است. افراد مبتال به سندروم داون، اوتيسم و كم توان مغزي در این گروه قرار 
مي  گيرنــد. آنها در كنــار درمان هــاي گاه و بيگاه، وابســته بــه كالس هاي 
توانبخشي شان هستند و اگر این دوره ها نباشد، روند بهبودي  و كنترل بيماري، 
به هم مي ریزد. ورزش و شركت در فعاليت هاي بدني، در گروه توانبخشي این افراد 
به شــمار مي رود كه به گفته هادي مقدس كه عضو هيأت ورزشــي جانباران و 
معلوالن استان تهران است، به دليل شيوع كرونا، این فعاليت ها تعطيل شده و این 
موضوع، مشــكالت زیادي را براي این افراد ایجاد كرده اســت. او به همشهري 
مي گوید: هيأت ورزشي، براي این افراد رشته هاي ورزشي زیادي مثل دو ميداني، 
شنا، فوتسال و... درنظر گرفته، اما به دليل پيشگيري از ابتال و رعایت پروتكل هاي 
بهداشتي، مدت هاست كه انجام این فعاليت ها براي آنها فراهم نيست. مقدس اما 
خبر دیگري مي دهد. او مي گوید كه با درخواستي كه از فدراسيون قایقراني شده 
آنها شرایط شركت در دوره هاي قایقراني را براي افراد مبتال به اوتيسم، كم توان 
ذهني و سندروم داون، فراهم كرده اند. بر این اساس، این افراد پس از معرفي هيأت 
به فدراسيون، با مربي ای كه از سوي فدراسيون درنظر گرفته شده مي توانند در 
دریاچه آزادي، قایقراني كنند. آنجا فضا باز است و رشته ورزشي هم انفرادي است. 

بنابراین مشكلي براي سالمتي شان به وجود نمي آورد.

كتيالنگين
ترجمه: مهدي دادخواه تهراني
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دولت در اطالع رسانی قرارداد 25 ساله خوب عمل نکرد
در روابط ميان كشورها، استراتژيك مفهوم چنداني ندارد؛ ما حتي با كشورهاي دوست و هم پيمان خود مانند عراق و سوريه هم ممكن 
است در برخي مسائل اختالف نظر داشته باشيم، بنابراين روابط ميان كشورها نسبي است. وقتي عملكرد چين را با عملكرد اروپايي ها 
و آمريكايي ها مقايسه كنيم، چين حتما نمره قبولي خواهد گرفت. چيني ها هم يك برداشت از رفتار ما دارند و آن اين است كه تصور 
مي كنند ما ايراني ها روابط با چين را باالصاله قبول نداريم و از سر ناچاري سراغ آنها مي رويم. طبيعي است كه اين نگاه، چيني ها را در 
روابط با ما دچار ترديد خواهد كرد. اما متأسفانه بعضي از نهادها و مراكز در ايران به دليل ناآگاهي يا دلسوزي بد عمل كردند. ما بايد 
يادمان باشد كه چين تقريبا شريك تجاري اول همه كشورهاي دنيا ست. چين تا سال 2030 قدرت 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 2 كشور بايد اين روابط تنظيم شود. بنابراين قرارداد 25ساله كه اشاره كرديد، موضوع عجيبي نيست و اغلب كشورها قراردادهاي 
بلندمدت با يكديگر دارند، اما تبليغات سنگيني  روي اين مسئله انجام شد  كه هم دوستداران انقالب و هم دشمنان طرفدار آمريكا و غرب عليه آن موضع گرفتند. 
نگراني اين دو اما داليل متفاوتي داشت؛ آمريكا و غرب از اين جهت نگران بودند كه ايران به چين نزديك مي شود و موجب كاستن از فشارها عليه ايران خواهد 
شد، اما خودي ها نگران منافع كشور بودند. جالب است كه مقام آمريكايي از آن به عنوان قرارداد تركمنچاي ياد كرد! اين در حالي است كه خود آمريكايي ها باقي 
كشورها را گاوشيرده مي دانند. دولت در زمينه اطالع رساني پيرامون اين قرارداد بسيار ضعيف عمل كرد؛ اساسا چرا پيش نويس يك قرارداد بايد رسانه اي شود؟ 

ث
مك

ترامپ تالش داشت كه موفقيتي 
را در عرصــه خارجي بــه نمایش 
بگذارد. گفت وگــو و توافق با ایران 
مي  توانســت قدرت مانور ترامپ 
را در انتخابات افزایــش دهد كه 
در این زمينه موفق نشد. عالوه بر 
ایران، موضوعات و مسائل دیگري 
مورد توجه ترامپ بوده است؛ براي 
مثال عادي سازي  روابط كشورهاي 
حاشــيه خليج فــارس بــا رژیم 
صهيونيســتي یكي از موضاعاتي 
اســت كه ترامپ تــالش مي كند 
به واسطه آن دســتاوردهایي را از 
خود در حوزه سياست خارجي به 

نمایش بگذارد

بايدن منتظر انتخابات ايران مي ماند

كافه مجلس

نكته روز

    مجلس ديروز 2بار غيرعلني شد
جلسه دیروز بهارستان 2بار غيرعلني شد؛ نخستين بار پيش از آغاز نشست رسمي، 
نمایندگان براي بررسي موضوعات داخلي مجلس با محوریت كميسيون هاي تخصصي 
نشست غيرعلني گذاشتند و دیگر بار در ميان نشست علني و به دليل بررسي موضوع 
بيكاري، جلسه مجلس غيرعلني شد. به گزارش همشهري، اتخاذ تدبير درباره تركيب 
نهایي كميسيون حقوقي و قضایي كه بيش از 100روز است تشكيل آن به تعویق و 
تأخير افتاده و بازنگري در تركيب كميسيون هاي تخصصي براي عضو گيري مجدد، 
از موضوعات نخستين نشست غيرعلني پارلمان بود. بعد از آغاز مجدد نشست علني 
وقتي كه نوبت به طرح سؤال عبدالرضا مصري از وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره 
بيكاري رسيد،  نماینده كرمانشاه درخواست غيرعلني شدن این جلسه را مطرح كرد 
و در ضرورت آن گفت: من حدود 18 ماه موضوع را پيگيري كردم كه شاید به نتيجه 
برسد و به صحن كشيده نشود تا وقت نمایندگان هم گرفته نشود. وي ادامه داد: در 
قانون برنامه توجهات جدي به اقشار مختلف شده و ما به دنبال رفع مشكل هستيم نه 
سؤال كردن و یقه گرفتن. من 18 ماه است كه بين سازمان مدیریت و وزیر محترم براي 
یك امر قانوني تالش مي كنم و تا االن به نتيجه نرسيده ام. اگر جلسه غيرعلني باشد، 
خوراكي هم براي برخي فراهم نمي شود. در خواست مصري به رأي مجلس گذاشته 
شد و نمایندگان بحث بيكاري را در نشست غيرعلني با شریعتمداري بررسي كردند.

    موج كرونا در بهارستان 
طي قریب به 4ماهي كــه از روي كار آمــدن مجلس یازدهم مي گــذرد، قریب به 
30نماینده به كرونا مبتال شده اند و انتشــار خبر ابتالي نمایندگان به كرونا به خبر 
هميشگي پارلمان بدل شده است. به گزارش همشهري، انتشار عكسي از الياس نادران، 
نماینده تهران در بيمارستان به دليل ابتال به كرونا از یك سو و قرنطينه خانگي عليرضا 
منادي سفيدان، نماینده تبریز و علي نيكزاد، نایب رئيس مجلس در اثر ابتال به كرونا 
از سوي دیگر، خبر از شيوع كرونا بين نمایندگان مي دهد؛ موجي كه قبل از افتتاحيه 
مجلس یازدهم ســبب فوت 2نماینده - فاطمه رهبر، نماینده تهران و محمد علي 
رمضاني دستك، نماینده آستانه اشرفيه - شد. ماه گذشته نيز عيسي جعفري، نماینده 
كبودرآهنگ به دليل ابتال به كرونا درگذشت. انتقال كرونا ميان نمایندگان درحالي 

است كه جلسات بهارستان تحت نظارت هاي بهداشتي برگزار مي شود.

    درخواست 3 فوريت براي طرحي عليه مكانيسم ماشه
تعدادي از نمایندگان مجلس طرحــي را براي مقابله با اقدامــات خصمانه آمریكا 
تهيه كرده و خواستار بررسي ســه  فوریتي طرح اقدام متقابل ایران عليه فعال سازي  
مكانيسم ماشه شده اند. در همين راستا نصراهلل پژمان فر، رئيس كميسيون اصل 90 
در نشست دیروز مجلس در تذكر شفاهي از آماده كردن طرح سه فوریتي براي اقدام 
مناسب مجلس مقابل شــيطنت و پاســكاري اروپایي ها و آمریكایي ها درخصوص 
فعال كردن مكانيســم ماشــه خبر داد. به گزارش فارس، او در این تذكر اعالم كرد 
كه این طرح براساس كار مشترك علي خضریان، نماینده مردم تهران و سخنگوي 
كميسيون اصل 90 مجلس، حجت االســالم مجتبي ذوالنوري، نماینده مردم قم و 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و بنده تهيه و تقدیم هيأت 
رئيسه مجلس شده اما از هيأت رئيسه مي خواهيم كه براي سه فوریتي شدن این طرح 

دوفوریتي دستورات الزم صادر شود.

    قرباني انتخابات نشويم 
حميد رضا حاجي بابایــي، نماینده همــدان تأكيد كــرد: امــروز گروه بندي ها و 
جناح بندي ها و ســایه انتخابات 1400 بر سر مجلس، دولت و كشور حكمفرماست 
اما مجلس، دولت و ملت نباید قرباني انتخابات و رفتارهاي سليقه اي و گروهي شوند. 
به گزارش خانه ملت، او دیروز در بخشــي از نطق ميان دستورش با اشاره به وضعيت 
معيشت مردم، عنوان كرد: دولت و مجلس بداند كه وضعيت عمومي اقتصاد و حال 
مردم مناسب نيست، از این رو سياست هاي اقتصادي باید به شكلي ساماندهي شود 
كه مردم بتوانند از وضعيت به وجود آمده و از بحراني كه در بعضي امور ایجاد شده، با 

صالبت عبور كنند.

    چرا علي بركت اهلل به كردستان نمي رسد؟
مهدي فرشادان، نماینده سنندج در نطق ميان دستورش در نشست دیروز مجلس 
با طرح این پرسش كه آقاي رئيس جمهور، چرا حمایت كردها از دولت تدبير و اميد 
را فراموش كردید، تأكيد كرد: هر روز شاهد افتتاح پروژه ها و علي بركت اهلل در دیگر 
استان ها هستيم، نگاه تبعيض آميز شما به كردستان پسندیده نيست، یا قدرشناس 
رأي ۷3 درصدي كردها باشيد یا از فرمایشات رهبر معظم انقالب الگو بگيرید. ایشان 
سال آخر دولت ها را ســال حساسي دانســتند كه پيگيري امور نباید به هيچ وجه 

سست شود. 

به نظر شما، عادي سازي  روابط  ادامه از 
امارات و بحرين تا چه اندازه صفحه 2

تحت تأثير نزديكي روابط چين با ايران صورت 
گرفت؟ 

این مســئله مؤثر بود، ضمن اینكه این كشــورها 
در آســتانه انتخابات، مي خواســتند بــه ترامپ 
خوش خدمتي كننــد. تالش داشــتند چنين القا 
كنند كه معامله قرن به نتيجه رســيده اســت، اما 
باید توجه داشت كه اگر همه كشورهاي عربي هم 
با اسرائيل رابطه برقرار كنند، چيزي از نامشروعيت 
رژیم صهيونيستي كم نخواهد كرد. چيزي از اینكه 
این رژیم سرزمين هاي فلســطين را غصب كرده 
است، كم نمي كند. چيزي از اینكه این رژیم حامي 
تروریسم دولتي و ناقض حقوق بشر است و موجب 
آواره شدن مردم فلســطين شده، كم نمي كند. اگر 
تمام كشورهاي دنيا هم با اسرائيل رابطه برقرار كنند، 
هيچ یك از این حقایق تغيير نخواهد كرد. اتفاق مهم 

این است كه این كشورها خود بي آبرو خواهند شد و 
نشان خواهد داد كه آنها هم مانند رژیم صهيونيستي 

به ارزش ها و اصول انساني پایبند نيستند.
به نظر شــما عادي ســازي  روابط 
كشورهاي عربي با رژيم صهيونيستي چه تأثيری 
بر موقعيت ژئوپلتيك ايران خواهد گذاشت؟ آيا 
موجب نخواهد شد كه روابط اين كشورها با ايران 
پيچيده تر شود؟ و اختالفات و ادعاهاي ارضي 

مانند جزاير سه گانه تشديد شود؟ 
در جلسه اي كه با شيخ قاسمي حاكم شارجه داشتم، 
نقشه هاي قدیمي روي دیوار نصب بود. به شوخي 
گفتم كه براســاس این نقشه این مناطق متعلق به 
ایران است! بنابراین این ادعاها اعتبار چنداني ندارند. 
درصورت پافشاري این كشورها بر این موضوعات، 
شرایط براي خود آنها دشوارتر خواهد شد. براساس 
این اســتدالل ها بحرین هم جزو استان چهاردهم 

ایران خواهد بود.
حضور اســرائيل در مناطق جنوبي 
حاشيه خليج فارس، چه چالش هاي امنيتي ای 

براي ايران خواهد داشت؟
ایران قدرتمند تر از آن است كه رژیم صهيونيستي 
بتواند چالش امنيتي براي آن ایجاد كند. شما درنظر 
بگيرید كه آمریكایي ها دور تــا دور مرزهاي ایران 
حضور دارند. رژیم صهيونيستی كه از آمریكا قوي تر 
نيست. نگراني ما از این جهت است كه اسرائيل یك 
رژیم فتنه گر و موذي است كه حضورش در منطقه 
مي تواند مشــكالت منطقه اي و بي اعتمادي ميان 
كشورهاي منطقه را تشدید كند. كشورهاي عربي 
باید بدانند كه رابطه با اسرائيل آنها را بيش از پيش 

منفور خواهد كرد. اسرائيل چه چيزي مي خواهد به 
این كشورها بدهد كه این كشــورها بدون رابطه با 
اسرائيل ندارند. آنها تكنولوژي و اسلحه را از آمریكا 
دریافت مي كنند و اگر مي خواهند نفت بفروشند كه 
اســرائيل ظرفيت خرید نفت آنها را ندارد. از سوي 
دیگر عادي سازي  رابطه با اسرائيل آنها را محدودتر 
خواهد كرد. همانگونه كه دیدیم اسرائيل با تحویل 
اف35از ســوي آمریكا به امارات مخالفت كرد. از 
همين جا تحقير امارات از سوي اسرائيل شروع شد. 
بنابراین اسرائيل چيزي براي ارائه به این كشورها 
ندارد. تنها، هزینه كردن شرف و آبروي عربي براي 

این كشورها باقي خواهد ماند.
در ارتباط با ماهيت سياست خارجي 
جمهوري اسالمي ايران گفته مي شود 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 
كرده ايم، يا چنين وضعيتي به كشور ما تحميل 

شده است.
من این را قبول ندارم. ما با بســياري از كشورهاي 
جهان داراي روابط عادي هستيم. مشكل اساسي 
از سوي آمریكاســت كه یك ایران مستقل و قوي 
را نمي خواهد و مي خواهد كه رژیم اســرائيل را به 
رسميت بشناسيم. درحالي كه شناسایي یك رژیم 
حق هر كشوري است. مشكل از آمریكاست كه ما 
هر جا پا مي گذاریم آمریكا مي گوید دم من آنجاست 
و پا روي دم من نگذارید! آمریكا باید حدود و ثغور 

دم خود را مشخص كند. بخشــي از شرایط حاكم 
بر سياســت خارجي ایران به تجربه هاي ایران طي 
40سال گذشــته بازمي گردد. ایران 8سال درگير 
جنگ با عراق بود و كل 40ســال گذشته را تحریم 
بوده ایم. درحالي كه بسياري از كشورهاي دیگر كه 
از نظر ما روابط عادي با دنيا دارند، از حمایت آمریكا 
برخوردار بوده اند. ممكن است بگویيم كه چرا ما هم 
مانند بسياري از كشــورها از سياست هاي آمریكا 
پيروي نمي كنيم تا از حمایت این كشور برخوردار 
شویم، كه این موضوع دیگري است. باالخره مردم به 

جمهوري اسالمي رأي دادند.
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 هزينه هاي مضاعف به 

منافع ملي كشور نشده است؟
این رویكرد براي جمهوري اســالمي هم هزینه و 
هم منافع داشته اســت. منافع این نوع از سياست 
آنجاست كه جمهوري اســالمي افكار عمومي را با 
خود دارد و دیگر اینكه موجب شــده تا كشورهاي 
بزرگ دنيا به تدریج حد و حدود خود را بشناسند. 
كشورهایي كه مایل به حفظ استقالل خود هستند، 
بــراي ایســتادن روي پاي خود مصمم شــده اند. 
صریح تر بگویم كــه اگر الگویــي مانند جمهوري 

اسالمي ایران نبود، االن ونزوئال از پا در آمده بود.
اين الگو بودن و نفوذ بر افكار عمومي 
كه به آن اشاره كرديد بايد در يك نقطه اي براي 
ايران منافع عيني و اقتصادي داشته باشد؛ چرا 
اين اتفاق نمي افتد. براي مثال، با وجود اينكه 

لبنان يكي از مهم ترين حوزه هاي نفوذ ايران به 
شمار مي آيد، نام ايران در پروژه هاي بازسازي 

بندر بيروت مطرح نشد.
من با این صحبت شما موافقم كه جایي كه ما هزینه 
مي كنيم باید منافع سياســي و اقتصادي آن را هم 
برداشت كنيم. اما باید در سطح كالن تري به موضوع 
نگاه كنيم. بــراي مثال ما با ســوریه رابطه خوبي 
داشــتيم و این كشــور در جریان جنگ تحميلي، 
لوله هاي نفتي عراق را بست و بغداد را دچار مشكل 
كرد. همان زمان سعودي ها و عراقي ها پيشنهادهاي 
جذابي را به سوریه دادند اما این كشور نپذیرفت. در 
زمينه تامين تســليحات هم این سوریه بود كه در 
كنار ایران بود. در روابط خارجي باید موضوعات را به 

دید بلندمدت نگاه كرد.

بایــدن نگفتــه كــه بالفاصله به 
برجــام بازمي گــردد، بلكه براي 
ایــران شــرایطي  تعييــن كرده 
اســت. چه تضميني وجود دارد 
كه با ازسرگرفتن اجراي تعهدات 
از ســوي ایران، آمریكا به برجام 
بازگردد؟ ضمــن اینكه باید توجه 
داشت كه بایدن معاون اوباما بوده 
اســت. دولت اوباما خود نخستين 

ناقض برجام بود

اتاق تاريك در وزارت نفت نداريم 
سكاندار صنعت نفت كشــور با ارائه آمارهاي مستند، ادعاهاي  ادامه از 

مطرح شده از ســوي منتقدان را رد كرد و از تالش براي نجات صفحه 4
صنعت نفت از تحریم ها، جلوگيري از خام فروشــي ها و افزایش درآمدهاي ناشي از 
صادرات فرآورده هاي نفتي و محصوالت پتروشيمي خبر داد و خطاب به نمایندگان 
گفت كه دور زدن تحریم هاي نفتي به كمك دیپلماسي پارلماني امكان پذیر است. 
زنگنه با یادآوري تحریم هاي نفتي افزود: تالش هاي زیادي براي دور زدن تحریم هاي 
نفتي صورت گرفته، ما از هر كسي كه امكان بوده كمك گرفتيم، از نيروهاي امنيتي و 
خارجي كمــك گرفتيــم و اميدواریم مجلس با اســتفاده از ظرفيت دیپلماســي 
بين المجالس به ما كمك كند. او با بيان اینكه با جنگ نابرابر تجاوزگرایانه عليه ایران 
مواجه هستيم و صنعت نفت در خط مقدم قرار دارد از نمایندگان درخواست كرد كه 
شرایط را درك كنند و از هر پيشنهادي كه مجلس بدهد حتي تهاتر نفت در برابر كاال 
هم اســتقبال مي كند. وزیر نفت دیروز از تهيه 4ســند مهم در ارتباط با ســوخت 
حمل ونقل، مصرف و توليد گاز، توليد نفت و توليد پتروشيمي در پایين دست تا سال 
1420خبر داد و وزیر نفت از رئيس و هيأت رئيسه مجلس خواست ترتيبي دهند تا با 
محوریت كميسيون انرژي در یك بازه زماني مشخص 4 سندي كه ارائه شد، مورد 
بررســي قرار گيرند چرا كه به گفته او در یك جلســه با انبوه انتقادها و پيشنهادها 

نمي توان در یك مدت زمان كوتاه پاسخگو باشد.

نقل قول هاي طاليي زنگنه
  وزارت نفت به تنهایي قرارداد با توتال را امضا نكرد و تمام اركان نظام در این خصوص 

رضایت داشتند و امضا كردند و من همه این امضاها را دارم.
  تركمنستان گاز ایران را قطع كرده. در مقابل آنها ایستاده ایم، این كشور 4بار در 
گذشته این اقدام را انجام داده بود و هربار امتيازاتي از ما گرفته بود اما این بار گفتيم 
امتيازي نمي دهيم و آنها به داوري رفتند كه البته دستاوردي براي آنها نداشت؛ به دليل 

این مقاومت، ما نباید تنبيه شویم بلكه باید تحسين شویم.
  چيزي كه بهينه سازي  مصرف سوخت و ماده 12قانون را نابود كرد تبصره 14بود 
كه تمام منابع را خرج یارانه كرد و مقدار كمي براي بهينه سازي  باقي گذاشت كه آن 

هم تخصيص داده نمي شود.
  نمایندگان مي توانند در تمامي مذاكرات حضور داشته باشند و از نزدیك عملكرد ما 

را مشاهده كنند. ما براي شما اتاق تاریك نداریم، اما براي دشمنان داریم.
  نباید همه تالش هاي ما نادیده گرفته شود. از ما تشكر كنيد و بعد بگویيد كه باید 
بيشتر كار كنيد، نه اینكه مدام بر سر ما بزنيد! بيایيد مجموع صادرات نفتي و فرآورده ها 
را با تحریم هاي قبلي مقایسه كنيد و ببينيد در چه وضعيتي قرار داریم. من نمي توانم 
برخي از موضوعات را علني اعالم كنم، اما شما مي توانيد خصوصي بيایيد و اقدامات 

ما را مشاهده كنيد.
  من مي دانم شما افراد منصفي هستيد و صحبت هاي شما از روي فشار است، اما 
واقعا حتي یك نفر هم نباید از ما تشكر كند؟ و خستگي به تن بچه هایمان بماند. اینها 

مجاهدین و سربازان گمنام این راه هستند.
  سهميه بندي بنزین را بنده لغو نكردم، بلكه تصميم دولت بوده و مجلس هم در آن 
زمان هيچ مخالفتي نكرد. لغو سهميه بندي بنزین در 6خرداد 1394تصویب و بنزین 
با تصميم دولت تك نرخي شد و هيچ كس هم به آن اعتراضي نكرد، حال بعد از گذشت 

5سال مي گویند چرا این موضوع تصویب شده است.

روایت وزیر بهداشت از پایبندي رهبر معظم انقالب به پروتكل  هاي ستاد كرونا
هر آنچه ستاد ملي كرونا بگويد

نقل قولي از سعيد نمكي، وزیر بهداشــت درخصوص رعایت پروتكل هاي بهداشتي 
مناسك مذهبي از سوي رهبر معظم انقالب احتماال كمك حال مراسم اربعين امسال 
هم باشد. مراسم اربعين امســال به تصميم مقامات عراقي براي زوار خارجي برگزار 
نمي شود. برخي طي یك هفته گذشته در فضاي شبكه هاي اجتماعي سفر غيرقانوني 
به عراق و اجبار مسئوالن عراقي به پذیرش زوار را توصيه و راه اندازي كمپين هایي را 
هم در همين مسير پيش بيني كرده بودند. وزیر بهداشت در روایت خود از چگونگي 
برگزاري مراسم عزاداري بيت رهبري امسال در ایام تاسوعا و عاشوراي حسيني بدون 
حضور عزاداران و رعایت دقيق پروتكل ها از طرف ایشان اشاره كرده و گفته: »به مقام 
معظم رهبري عرض كرده بودیم تعداد محدودي عزادار مي توانند در حسينيه  اي كه 
ایشان حضور دارند، حاضر باشند. ایشان فرمودند كه چون كارشناسان گفته  اند مراسم 

نباید در فضاي مسقف برگزار شود، من مكلف به رعایت پروتكل  ها هستم.«
10مردادماه امسال، رهبر معظم انقالب در سخناني به مناسبت عيد قربان به مسئله  
عزاداري در محرم اشاره و تأكيد كرده بودند: »در عزاداري ها معيار آن چيزي است كه 
ستاد ملي كرونا اعالم مي كند. بنده هرچه آنها الزم بدانند مراعات خواهم كرد. توصيه 
و تأكيد من به همه  عزاداران، هيئات، منبري ها و مداحان نيز این اســت كه ضوابط 
ستاد ملي كرونا باید رعایت شود؛ چراكه اگر همين مقدار مراقبت و كنترل هم سست 

شود، فاجعه اي بزرگ پدید خواهد آمد.« 
حمایت رهبر انقالب از دستورات ســتاد ملي كرونا، نخســتين و مهم ترین بند از 
دســتورالعمل هاي ایام محرم مبني بر برگزاري مراسم ها صرفا در اماكن و فضاهاي 
باز، آن هم با رعایــت فاصله حداقل 2متــري از هر طرف را اجرایي كرد. اســتناد 
آیت اهلل العظمي خامنه اي در برگزاري مراسم حسينيه امام خميني)ره( بدون حضور 

عزاداران همين بند از پروتكل هاي ستاد ملي مقابله با كرونا بود.
توجه به شيوه عمل و رفتار رهبر انقالب شــاید بتواند مالك و ميزاني براي حركت 
زوار اربعين امسال هم باشد. حجت االسالم محمود موسوي، رئيس ستاد بازسازي 
عتبات عاليات خوزستان با اشاره به مراجعه خودســر برخي ها به پایانه هاي مرزي، 
گفته: »امسال خبري از زیارت اربعين نيست. كسي به سوي پایانه هاي مرزي حركت 
نكند.« قبل از آن هم ایرج مسجدي، سفير جمهوري اسالمي ایران در عراق گفته بود: 
»ورود غيرمجاز زائران ایراني به عراق قطعا تبعات قانوني خواهد داشت و 2 كشور را 
دچار مشكل خواهد كرد.« او با بيان اینكه ما تابع والیت و رهبري و دستور و تصميم 
مسئوالن كشورمان هستيم، افزود: نباید اجازه داد زوار ایراني در این خصوص تصميم 
به اقدام خودسرانه بگيرند و قطعا زوار ایراني و محبان امام حسين)ع( در چارچوب 

مقررات و قوانين عمل خواهند كرد.
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برخي كارشناســان بهداشت 
عمومــي در ابتداي شــيوع 
كرونــا خوش بيــن بودند كه 
كروناویروس جدید با توجه به 
شــباهتي كه به كروناویروس 
عامل ایجاد »نشانگان شدید 
حاد تنفسي« )سارس(  دارد، 
ممكن است مانند آن به خودي خود ریشه كن شود. پس از 
اینكه كرونا ویروس عامل سارس )با نام رسمي »سارس-

كوو-۱«( در ســال 2002 ظهور كرد، شيوع آن به تدریج 
تا سال 200۴ كاهش یافت و این ویروس در ميان انسان ها 
)البته نه حيوانات( ناپدید شــد. اما كروناویروس جدید با 
نام رسمي »ســارس-كوو-2« هم ساده تر ميان انسان ها 
انتقال مي یابد و هم در دوره بي عالمت بيماري قابل انتشار 
است و بسياري از راهبردهایي كه براي مهار كردن سارس 
به كار رفتند، در این مورد بي تأثير هستند؛ بنابراین شيوع این 

ویروس ادامه خواهد یافت و ناپدید نخواهد شد.
احتمال دارد پس از آنكه شمار كافي از افراد دچار عفونت 
با این ویروس شدند یا واكسن مؤثري عليه ویروس به آنها 
زده شد، عالمگيري كرونا فروكش كند، اما احتماالً ویروس 
با ميزان هاي پایين تر همچنان افراد را دچار عفونت خواهد 
كرد. آینده كروناویروس جدید عمدتاً به مدت و قدرت ایمني  
ایجادشده در افراد پس از عفونت یا واكسن زدن بستگي دارد.
اگر ایمني ایجادشده چند ماهي بيشتر طول نكشد، ممكن 
است هر سال شاهد شيوع هاي كوچك تر این ویروس باشيم. 
اگر این ایمني براي مدت بيشتري مثالً 2سال طول بكشد، 
اوج  گيري دوباره شيوع یك سال در ميان خواهد بود. اگر 
ایمني ناشي از واكسن كرونا هم نسبتاً كوتاه مدت باشد، 
ممكن است الزم باشد هر سال یك واكسن »یادآور« براي 

برانگيختن دوباره ایمني تزریق كرد.
محتمل ترین و بهترین ســناریو این است كه واكسني یا 
واكسن هایي عليه  این ویروس ســاخته شوند كه جلوي 
ایجاد بيماري وخيم را بگيرند و این بيماري به صورتي مانند 

آنفلوآنزا یا سایر ویروس هاي تنفسي فصلي درآید.
در این حالت، ســارس كوو-2 )یــا كروناویروس جدید( 
به عنوان عضو پنجم به چهار كروناویروس شناخته  شده اي 

خواهد پيوست كه باعث سرماخوردگي معمولي مي شوند.
اما در آینده نزدیك شدت این همه گيري برحسب برخورد 
كشــورها با آن متفاوت خواهد بود. در كشورهایي مانند 
چين یا نيوزیلند كه با قرنطينه كامل موج اول همه گيري 
كرونا مهار شد، با كاهش تدریجي محدودیت ها مواردي 
از واگيرهاي محلي با شدت كمتر مشــاهده مي شود. در 
كشــورهایي مانند آمریكا یا برزیل كه دولت ها به سرعت 
قرنطينه را برداشته اند یا اصالً قرنطينه كشوري نداشته اند، 
افزایش موارد با سرعت بيشتري دیده مي شود. اما به جز این 
پيش بيني ها شما هم مي توانيد نقشي در جلوگيري از شيوع 
كرونا داشته باشيد. شواهد نشــان مي دهند اگر تغييرات 
رفتار هاي شخصي مانند شستن دست، ماسك زدن و حفظ 
فاصله اجتماعي پس از برداشتن قرنطينه ادامه یابند، شدت 

موج بعدي كرونا كمتر خواهد بود.

بررســي هاي وزارت بهداشت نشــان مي دهد آمار ابتال 
به كووید- ۱9 از 900نفر در یك هفتــه به ۱800نفر در 
تهران رســيده كه در نتيجه تجمع ها و ســفررفتن ها در 
هفته هاي گذشته است. براســاس اعالم عليرضا رئيسي، 
معاون بهداشت وزارت بهداشت، تنها در یك هفته تعداد 
بيماران مبتال به كرونا دوبرابر شده كه نشان دهنده خيز 
دوباره ویروس است. به گزارش ایلنا، به گفته این مسئول 
در وزارت بهداشــت، این اتفاق فقط در تهران نيفتاده، در 
استان هاي دیگر هم موارد ابتال در حال افزایش است. این 
تنها معاون وزیر بهداشت نيست كه خبر از دوبرابر شدن 
تعداد مبتالیان در تهران داده، فرمانده عمليات مدیریت 
بيماري هاي كرونا در تهران هم روز گذشته اعالم كرد آمار 
مبتالیان به كرونا در روزهاي اخير در تهران باال رفته است. 
به گفته عليرضا زالي، موج سوم كرونا در تهران زودتر از دیگر 
استان ها شكل مي گيرد: »آمار مبتالیان با شيبي مالیم رو به 
افزایش است و در هفته هاي پيش رو، با افزایش آمار، پایتخت 
شرایط جدیدي را تجربه خواهد كرد.« همين مسئله سبب 
شد تا او بر ادامه روند دوركاري كاركنان ادارات تأكيد كند: 
»پيشنهاد ســتاد عمليات مقابله با كرونا، ادامه دار شدن 
محدودیت  در ترددهاست. این اتفاق منجر به كاهش روند 
سرایت مي شود.« تهران همچنان در وضعيت قرمز قرار دارد. 
براساس آخرین اعالم سخنگوي وزارت بهداشت، در كنار 
تهران، ۱2 استان دیگر، یعني مازندران، گيالن، قم، اصفهان، 
خراسان رضوي، آذربایجان شرقي، كرمان، خراسان شمالي، 
سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعيت قرمز و ۱5استان 
آذربایجان غربي، البرز، فارس، لرستان، هرمزگان، اردبيل، 
بوشهر، كرمانشاه، كهگيلویه و بویراحمد، خراسان جنوبي، 
مركزي، ایالم، چهارمحال و بختياري، گلستان و خوزستان 
در وضعيت هشدار به  سر مي برند. تقسيم بندي استان ها به 
قرمز و در وضعيت هشدار اما مورد تأیيد حميد سوري كه 
اپيدميولوژیست است، نيست. به گفته او نمي توان تعریف 
علمي و درســتي از وضعيت قرمز، نارنجي و سبز كرد. او 
به همشهري گفت:» تقسيم بندي مناطق مختلف كشور 
به قرمز و سبز و نارنجي، تنها نشان دهنده شدت اپيدمي 
به صورت نسبي است.« به گفته او، تعداد استان هایي كه در 
وضعيت قرمز قرار دارند، تقریبا ثابت است و این وضعيت 

تنها از یك استان به استان دیگر منتقل مي شود.

 عالمگيري كرونا 
پایان خواهد یافت؟

تعداد بيماران كرونایي 
در تهران، دو برابر شد 

پزشک همشهری

پاندمی

علي مالئكه
پزشك و روزنامه نگار

مقا م هاي چيني كه حداقل 4 آزمايش را در 
مرحله آزمايش هاي باليني دارند مي گويند 
احتماالً تا 2ماه ديگر)نوامبر( واكسن هاي 

آنها آماده عرضه عمومي خواهند بود.
از ميان واكسن هاي چيني كه در مرحله 
پاياني آزمايش هســتند 3 مورد از آنها 
اكنون مجوز استفاده اضطراري را دريافت 

كرده اند.
گويژن وو، كارشناس ارشد مركز كنترل 
و پيشــگيري بيماري ها در مصاحبه اي با 
تلويزيون دولتي چين گفته اســت: فاز 
3آزمايش باليني به تدريج درحال انجام 
است و تا  ماه نوامبر يا دسامبر واكسن ها 
براي استفاده عموم مردم آماده خواهند 

شد.
شركت هاي سينوفارم و سينوواك درحال 
توليد 3 واكســن تحت برنامه استفاده 
اضطــراري دولت هســتند. چهارمين 
واكسن كوويد- 19توسط شركت كانسينو 
بيولوژيك براي استفاده ارتش چين در ماه 

ژوئن مورد استفاده قرار گرفت.

رد واكسيناسيون عمومي 
به گزارش سي ان ان، مقام هاي دولتي چين 
با وجود داشتن چندين پروژه تحقيقاتي 
براي توليد واكســن اعالم كرده اند هيچ 

برنامه اي براي واكسيناســيون عمومي 
در اين كشــور وجود نــدارد. گويژن وو 
مي گويد اين كشور با استفاده از قرنطينه 
سختگيرانه توانسته است شيوع كرونا را 
كنترل كند و به همين خاطر نياز نيســت 
همه مردم اين كشــور واكسن را دريافت 

كنند. به گفته او واكســن فقط به صورت 
الزامي براي كادر درمان، پرسنل ارتش و 
ديگر نيروهاي در خط مقدم مبارزه با كرونا 
تزريق مي شود. به گفته اين مقام چيني 
واكسيناسيون عمومي تصميم گيري ميان 
سود و ضرر است و به خاطر  عوارض جانبي 
احتمالي كه هر دارويي دارد دولت چين 
فعال برنامه اي براي ايــن موضوع درنظر 
ندارد. به نظر مي رســد چيني ها بيشتر از 
مصرف داخلي با سرمايه گذاري 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 مجوز هاي جهاني را 
با انتشار نتايج مرحله نهايي يعني فاز سوم 
آزمايش هاي بالينــي دريافت كند. بدون 
شك نخستين واكســني كه اين مجوز را 
دريافت كند، مي تواند توليد كننده خود را 

به سود سرشاري برساند.

عرضه عمومی 
 واكسن چين
 احتماال

 ۲ ماه ديگر 

آنسو

كرونا به پایيز،  ماه آغاز شيوع 
آنفلوآنــزا در ایران رســيده 
اســت. تجربــه ســال هاي 
طوالنــي نشــان مي دهد 
آنفلوآنزا در ایــران از  ماه آذر 
شيب تند شيوع خود را آغاز 
مي كند و این رونــد را تا ماه 
بهمن ادامه مي دهد. اما پایيز 
امسال به دليل شيوع كرونا سال متفاوتي براي كادر درمان 
و مردم در مقابله با آنفلوآنزاست. در گذشته كادر درمان 
و مردم با پدیده هاي ســرماخوردگي و آنفلوآنزا روبه رو 
بودند كه عالئم بروز آنها بــا یكدیگر كاماًل متفاوت بود. 
افراد مبتال به سرماخوردگي به شكل تدریجي و بدون 
بدن درد به ســرماخوردگي مبتال مي شدند كه روندي 
كاماًل متفاوت با كرونا دارد. افراد مبتال به آنفلوآنزا معموالً 
بيماري را به شــكل ناگهاني و همراه با بدن درد تجربه 
مي كنند؛ شرایطي دقيقاً مشابه كرونا كه باعث مي شود 
مبتالیان قادر نباشند تشخيص دهند كه  كرونا گرفته اند 
یا آنفلوآنزا. به سادگي نمي توان براي اعالم قطعي اینكه 
یك فرد در پایيز به كدام یك از 2ویروس كرونا یا آنفلوآنزا 
مبتال شــده، اظهارنظر كرد؛ چراكه در كرونا یك سوم 
افراد مبتال دچار اســهال، تهوع و بي اشتهایي مي شوند 
كه این عالئم دقيقاً مشابه عالئم آنفلوآنزاست. اما وجه 
تمایز كرونا با آنفلوآنزا این است كه افراد مبتال به كرونا 
حس بویایي و چشایي خود را از دست مي دهند و داراي 
تظاهرات پوستي در بخش هایي از بدن خود مي شوند؛ 
درحالي كه آنفلوآنزا چنين عالئمي را  ندارد. البته این به 
آن معنا نيست كه همه مبتالیان به كرونا چنين عالئمي 
را از خود بروز مي دهند؛ چراكه ممكن است فردي مبتال 
به كرونا باشد، اما حس چشایي و بویایي خود را از دست 
نداده باشــد. این نكته را نيز نباید از نظر دور داشت كه 
اكنون در معرض شــيوع آنفلوآنزا در كشور نيستيم  و 
افرادي كه دچار بدن درد، حالت تهوع و عالئمي مشابه 
آنفلوآنزا هستند باید بدانند به احتمال زیاد مبتال به كرونا 
شده اند. از ســوي دیگر، در ماه هاي گذشته و با شيوع 
بيماري كرونا شاهد رفتارهاي مثبتي از سوي مردم در 
رعایت موارد بهداشتي ازجمله استفاده از ماسك هنگام 
حضور در معابر عمومي بوده ایــم. این رفتارها احتمال 
شيوع آنفلوآنزا را در جامعه در مقایسه با سال هاي قبل 
به شدت كاهش خواهد داد. اما سؤال جدي كه در جامعه 
وجود دارد، این است كه به دليل مشابهت عالئم كرونا و 
آنفلوآنزا آیا استفاده از واكسن مي تواند افراد را از ابتال به 
بيماري در امان نگه دارد؟ پاسخ این سؤال منفي است. 
مطلقاً استفاده از واكسن آنفلوآنزا كمكي به جلوگيري از 
ابتال به كرونا نمي كند. عالوه بر این، استفاده از واكسن 
آنفلوآنزا در شــرایط كنوني نيز براي همه افراد توصيه 
نمي شود. در شرایط فعلي كه كمبود واكسن در جامعه 
وجود دارد، افــراد و گروه هاي پرخطــر باید در اولویت 
استفاده از واكسن باشــند. افراد با سن باالي 65سال، 
نيروهاي درماني درگير با كرونا، افراد داراي بيماري هاي 
زمينه اي مانند دیابت، فشار خون، بيماري هاي خوني 
و قلبي و خصوصاً خانم هاي بــاردار كه در معرض خطر 
هستند و ابتال به بيماري در آنها مي تواند منجر به مرگ 
شــود باید در اولویت استفاده از واكســن آنفلوآنزا قرار 
بگيرند. در كنار این گروه ها، كودكان  نيز باید واكســن 
آنفلوآنزا بزننــد. بچه ها در صورت ابتال بــه آنفلوآنزا به 
بيماري واكنش شدیدي نشــان مي دهند؛ درحالي كه 
ابتالي آنها به كرونا در اغلب موارد بسيار خفيف است و به 

سرعت برطرف مي شود.

 كرونا یا آنفلوآنزا  
چطور تشخيص دهيم

حميدعمادي
متخصص بيماري هاي  

عفوني و گرمسيري

كووید- ۱9 در آستانه فصل سرما باردیگر بازگشته است

قم دوباره در  وضعیت قرمز

 روح اهلل كريمي
خبرنگار

استان قم برای چندمين هفته متوالی از نظر ابتال به بيماری كرونا 
در وضعيت قرمز قرار گرفته، آمار موارد بستری از متوسط كشور 

باالتر رفته و تخت های آی سی یو در این استان پر شده است

قم پس از عبور از 2بحــران كرونا اكنون در 
وضعيت فوق قرمز قرار گرفته است و شرایط 
بيماران مبتال به ویروس كرونا نگران كننده 
است. بيمارســتان هاي این استان با شرایط 
بحراني مواجه شده اند و صف انتظار بيماران 
براي بستري حتي در اورژانس ها هم طویل 

است. 
گزارش هاي ميداني همشهري از فعال  بودن 
صنوف پرخطر در وضعيت فوق قرمز كرونا 
و بي توجهي به دستورالعمل هاي بهداشتي 
حكایت دارد. )براساس اعالم وزارت بهداشت 
پــس از  از بازگشــایي مجدد مشــاغل، از 
۱56هزار واحد صنفي و صنعتي قم 27هزار 
واحد به دليل عدم رعایت دستورالعمل هاي 
بهداشتي پلمب شدند.( اجتماع شهروندان 
در مراكز خریــد و بازار روزهــا ادامه دارد و 
حداقل دســتورالعمل هاي بهداشــتي هم 
رعایت نمي شــود. در گوشــه و كنار شهر 
اجتماعات انســاني و همایش هاي رسمي 

پرشورتر از گذشته برگزار مي شود.
 اســتفاده از ماســك هم در اماكن عمومي 
این شهر دیگر به شدت سابق نيست و انگار 
فراموش شده اســت. انتشــار تصاویري از 
ازدحام مردم در اتوبوس هاي درون شــهري 
بدون رعایــت فاصله اجتماعي و ماســك 
هم داســتان غم انگيز دیگري براي تشریح 
شرایط بحراني كرونا در استان است؛ آن هم 
درحالي كه مركز تحقيقات و فناوري دانشگاه 
علوم پزشــكي قم در این باره اعالم كرده كه 
بيش از 95 درصد بيماران بستري مشكوك 

به كوویدـ ۱9در بيمارستان هاي قم، بومي و 
ساكن استان هستند.

از ســوي دیگر همين چند روز پيش بود كه 
اعالم كردند مدارس قــم به دليل وضعيت 
قرمز بازگشایي نمي شود و كالس ها به صورت 
مجازي فعال خواهد بود، امــا عدم فعاليت 
برخي معلمان در شــبكه اجتماعي شــاد 
ســردرگمي و نگراني خانواده ها را رقم زد و 
برخي مدارس به صورت حضوري آغاز به كار 
كردند تا مجموع این شرایط مهم ترین عوامل 

وضعيت فوق قرمز را رقم بزند.

فاجعه در راه است
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكي قم با اعالم 
هشدار در مورد احتمال بروز فاجعه در این 
اســتان، مي گوید: تخت هاي آي سي یو در 
بيمارســتان هاي قم كامال پر شده و برخي 
بيماران خدمات ویژه را در اتاق هاي معمولي 
دریافت مي كنند. هم اكنون 2بيمارســتان 
كامكار و فرقاني كاماًل بــه بيماران كرونایي 
اختصــاص داده شــده و بيمارســتان 
اميرالمومنيــن)ع( نيز در اختيــار بيماران 
كرونایي است. بيمارستان امام رضا)ع( نيز 
در آمادگي كامل قرار دارد تا درصورت نياز 
به بســتري بيماران كرونایي، فعال شــود. 
در كنــار اینها بيمارســتان هاي غيردولتي 
هم باید آماده باشــند تا درصــورت نياز از 
ظرفيت آنها اســتفاده كنيــم. محمدرضا 
قدیر به تفاوت مــوج كرونا در روز هاي اخير 
با اسفندماه سال گذشته اشــاره مي كند و 
مي افزاید: سال گذشته همه جا تعطيل شد، 
اما امروز در حالي وارد این بحران شــده ایم 
كه تمامي تجمعات و فعاليت هاي صنوف و... 
دایر هستند و جان مردم را تهدید مي كنند. 
تمامي تجمعات باید تعطيل شوند و مخالف 
برگزاري هرگونه تجمــع حتي در اماكن باز 

هستيم.
او تأكيد مي كند: شاید فاجعه اي در راه باشد 
و باید مسئوالن استان جلوي این فاجعه را 
بگيرند؛ چرا كه كنترل كرونا فقط در دست 
دانشگاه علوم پزشكي نيست؛ تمامي نهادها 
و ســازمان ها باید كمك كنند. باید به این 

مسئله توجه كنيم كه وضعيت شيوع كرونا 
در استان ها براساس هر ۱00هزار نفر 3نفر 
بيمار بستري محاسبه و قرمز اعالم مي شود، 
اما طي روزهاي گذشــته در قم به ازاي هر 
۱00 هزار نفر ۱2 نفر بســتري داشتيم كه 
باعث فوق قرمز شدن وضعيت در استان ما 
شده است. قدیر به پيشــنهاد تعطيلي یك 
هفته اي صنوف پرخطر استان اشاره مي كند 
و مي گوید: براساس دستورالعمل ستاد ملي 
كرونا براي بــه حداقل رســاندن چرخش 
ویروس، نيــاز داریم این پيشــنهاد اجرایي 
شود. اميدواریم مسئوالن استان در این باره 
همكاري الزم را داشــته باشند. در وضعيت 
فعلي به هيچ وجه قصد كروناهراسي نداریم، 
ولي در قبال ســالمت مردم مســئوليم. در 
این باره هم نيازمند كمك نيروهاي جهادي 

هستيم.

   
 روز گذشته سيماســادات الري، سخنگوي 
وزارت بهداشــت از افزایش موارد بســتري 
بيماران مبتال به كرونا در اســتان قم و عبور 
از ميانگين كشــوري خبر داده و گفته بود: 
»عادي انگاري شــرایط و ســهل انگاري در 
رعایت دســتورالعمل هاي بهداشتي عامل 
خيز مجدد ایــن بيماري در اســتان بوده 
است.« او همچنين به باالترین ميزان رعایت 
پروتكل هاي بهداشتي در بانك ها و كمترین 
ميزان رعایت در اماكن ورزشي و واحدهاي 

بستني فروشي هم اشاره كرده بود.

آمار ابتال بــه كرونا در آســتانه 
ورود بــه پایيــز افزایــش یافته 
اســت. كارشناســان می گویند 
بخشــی از این آمار تــازه نتيجه 
سفرهای گسترده مردم در نيمه 
شهریور است كه حاال پيامدهای 
آن بروز كرده اما از ســوی دیگر 
به نظر می رســد عادی انگاری 
بيماری و فعاليت مشاغل پرخطر 
دراستان هایی مثل قم بر شدت 

ابتال به بيماری افزوده است

آمــار مبتالیــان  دیروز

2.705
آمار بهبودیافتگان  تا دیروز

3۴9.98۴
آمــار جانباختگان دیروز

۱۴0

پزشک همشهری

زان
 مي

ری
گزا

خبر
س: 

عك
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تغييراتلحظهايقيمتگوشيوارداتبرنجخارجينصفشد،قيمتدوبرابررقابتتوليدكنندگاناسباببازيباچينيها

افزایش نرخ ارز و به صرفه نبودن واردات اســباب بازي، فضاي مناسبي براي توليدكنندگان كشور فراهم 
كرده كه با افزایش توليد، سهم بيشتري از بازار داخلي و صادرات به دست آورند. به گزارش همشهري، با 
توجه به متنوع بودن حوزه توليد اسباب بازي توليدكنندگان انواع اسباب بازي در كشور بسته به نوع توليد 
و مواداوليه مصرفي شان زیرنظر اتحادیه هاي مختلفي فعاليت مي كنند اما با توجه به قابليت هاي گسترده 
طراحي و ساخت انواع اسباب بازي در كشور و نياز باالي بازار مصرف به تنوع در این محصوالت از یك سو 
و قاچاق گسترده این كاالها به كشور از سوي دیگر این نياز به شدت احساس مي شود كه با ایجاد اتحادیه 
مستقل، ظرفيت هاي وسيع این حوزه متمركز و در جهت افزایش توان رقابت با انواع خارجي به كار گرفته 
شود. حامد تاملي، عضو هيأت مدیره انجمن توليدكنندگان اسباب بازي كشور با اشاره به اینكه 80 درصد 
اسباب بازي دنيا در چين توليد مي شود و رقابت با قيمت و كيفيت آن خيلي سخت است، گفت: با این حال 
در سال هاي اخير با افزایش نرخ ارز و ارزان تر بودن نيروي انساني، مواداوليه، فناوري و مونتاژ در ایران به نظر 

مي رسد ورود توليدكنندگان به دسته بندي هاي جدیدي از اسباب بازي به صرفه است.

قيمت گوشي موبایل براساس مشاهدات ميداني به صورت روزانه و حتي ساعتي در حال تغيير است و گاهي 
در طول روز یك مدل گوشي تلفن همراه بين 200 تا 900 هزار تومان تغيير قيمت دارد. به گزارش همشهري، 
مهم ترین دليل تغييرات قيمت گوشي موبایل همچنان نوسان نرخ ارز معرفي مي شود. محمدرضا عاليان، مدیر 
روابط عمومي انجمن واردكنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبي در این باره گفت: قيمت تلفن همراه با قيمت 
ارز رابطه مستقيم دارد و با توجه به قيمت صعودي ارز قيمت تلفن همراه نيز تحت تأثير قرار گرفته است. این در 
حالي است كه برخي كارشناسان با این نظر موافق نيستند و مي گویند ميزان گراني موبایل با نوسان ارز یكسان 
نيست. فعاالن بازار كاهش واردات را عامل آشفتگي بازار موبایل مي دانند و معتقدند واردات این محصول با نياز 
ماهانه كشور همخواني ندارد. برگزاري كالس هاي درس مدارس به صورت مجازي، در یك ماه اخير تقاضاي 
مضاعفي را به بازار وارد كرده و قيمت برخي انواع گوشي هاي ميان رده را افزایش داده است. با این حال انتشار 
خبر ممنوعيت ثبت غيرحضوري تلفن همراه مسافري كه در ابتداي این هفته اعالم شد نيز مي تواند بر بازار 

تلفن همراه تأثيرگذار باشد و قيمت انواعي از گوشي موبایل را كه تنها واردات مسافري دارد، افزایش دهد.

واردات انواع برنج خارجي از ابتداي امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 48درصد كاهش یافته و در 
همين حال قيمت این كاال به دوبرابر نرخ سال گذشته رسيده است. به گزارش همشهري، درحالي كه 
مصرف كنندگان برنج خارجي این محصول را سال 98با قيمت 8هزار تومان در هر كيلو مي خریدند، 
امروز قيمت این كاال به كيلویي 20هزار تومان افزایش یافته و اقشاري كه به دليل گراني برنج ایراني 
به مصرف انواع خارجي این محصول دل خوش كرده بودند، حاال توان خرید برنج هندي و پاكستاني 
را هم ندارند. گرچه برنج كاران ایراني و نمایندگان صنفي آنها معتقدند با توجه به توليد داخلي نيازي 
به واردات نيست اما قيمت باالي این محصول براي دست كم 6دهك درآمدي، واردات انواع خارجي 
برنج را توجيه پذیر مي كند. با این حال تغيير ارز واردات برنج از ابتداي امسال، قيمت این نوع برنج را 
به شدت باال برده است. به گفته مسيح كشاورز، دبير انجمن واردكنندگان برنج، هم اكنون 200تن 
برنج وارداتي در گمرك رسوب كرده كه ارزي براي ترخيص آن اختصاص نيافته است. واردات برنج از 

ابتداي شهریور تا آبان ماه، همزمان با فصل برداشت برنج داخلي ممنوع است.
 قيمت برخي انواع گوشي موبايل در سايت هاي خريد آنالين قيمت خريد آنالين برخي انواع اسباب بازي  قيمت فروش آنالين بعضي انواع برنج ايراني و خارجي 

فوت وفن

راسته بازار

گرچه تابستان رو به پایان است اما هنوز 
هوا آنقدر گرم هست كه بستني یكي از 
خوراكي هاي محبوب بچه ها و بزرگ ترها 
باشد شــما مي توانيد به راحتي در خانه 
بســتني درســت كنيد و هم بچه ها را 
خوشحال كنيد و هم از هزینه ها بكاهيد. 
 براي ایــن كار ابتدا بایــد مواد مورد 
نيازتان را آماده كنيد. یك ليوان شــكر، 
6 ليوان شير، 2 قاشــق غذاخوري پودر 
كاكائو و یك قاشــق غذاخوري ســرپر 
ثعلب كل چيزي است كه شما براي تهيه 

بستني در خانه به آن نياز دارید.
  براي تهيه بستني شكالتي ابتدا شير 
را درون ظرفي مناسب بریزید و ظرف را 
روي حرارت گاز قــرار دهيد تا به خوبي 
گرم شود. ســپس پودر كاكائو ، شكر و 
ثعلب را در ظرفي مناســب با یكدیگر 

مخلوط كنيد.
  شــير را از روي حرارت شــعله گاز 
بردارید و شــكر را به صورت آرام آرام به 
شير داغ بيفزایيد و مخلوط شير و شكر را 
هم بزنيد تا به مخلوطي یكدست تبدیل و 
غليظ و آبدار شود. توجه داشته باشيد كه 
اگر پودر كاكائو و ثعلب را با شكر مخلوط 
نكنيد مخلوط این مواد در شير داغ گلوله 

گلوله مي شود.
  در مرحله بعدي بعد از خنك شدن 
مایع بستني آن را به مدت چند ساعت 
درون فریــزر قرار دهيد تــا به خوبي 
بسته شود. بعد از اینكه بستني به طور 
كامل بسته شــد آن را از فریزر بيرون 
آورید و بــا كمك چاقویي مناســب 
بســتني را به قســمت هایي كوچك 

تقسيم كنيد.
  تكه هاي بستني شــكالتي را درون 
غذاساز بریزید و آنها را ميكس كنيد )اگر 
غذاســاز ندارید مي توانيد از هر وسيله 
دیگري براي ميكس بســتني استفاده 
كنيد.( البته ميكس كردن بستني فشار 
زیادي را به موتور دستگاه وارد مي كند 
بنابراین بهتر است در هر مرحله مقدار 

كمي از بستني را ميكس كنيد.
  اگر بستني ســاز در دسترس دارید 
مي توانيد مایع بستني را درون بستني 
ساز بریزید تا به آرامي به بستني تبدیل 

شود.
  در مرحله آخر دستور تهيه بستني 
شكالتي مایع بســتني ميكس شده را 
درون فریزر 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.

مركز خرید سمرقند یكي از قدیمي ترین 
مراكــز خریــد و مجتمع هاي تجــاري و 
تفریحي غرب تهران اســت كه هر روزه از 
بازدیدكنندگان بسياري ميزباني مي كند. 
مجتمــع ســمرقند تهــران در منطقــه 
5شهرداري و در محله جنت آباد واقع است 
و جزو نخســتين مراكز و مجتمع هاي این 

منطقه به حساب مي آید.
  البته این روزها به دليــل احداث مراكز 
خرید و پاســاژهاي مــدرن  و مجلل تر در 
تهران، ســمرقند حال و روز خوشي ندارد 
و جوانــان و خانواده ها، اوقــات خود را در 
پاســاژهاي جدیدتر مي گذرانند اما چند 
وقتي  اســت مدیریت مجتمع، با بازسازي 
و همچنين پيشنهادها و فروش هاي ویژه، 
دوباره توانســته اســت این مجتمع زیبا و 

اصيل را به جایگاه اصلي خود بازگرداند.
  مركز خرید سمرقند تهران جزو برترین 
مراكز خرید لوكس این كالنشهر در محله 
جنت آباد است كه در 11طبقه بنا شده و در 
موقعيتي عالي و بدون ترافيك قرار گرفته 
اســت. این مركز خرید، داراي بخش هاي 
تجاري، اداري، رفاهي و تفریحي است كه 
موجب شده مجتمع سمرقند به یك محيط 

تجاري – فرهنگي تبدیل شود.
   در این مركز خریــد در بخش تجاري 
188واحد فعال در زمينه هاي پوشاك، كيف 
و كفش، محصوالت آرایشــي و بهداشتي، 
محصوالت خانگي، محصوالت ورزشــي و 
اسپرت، شال و روســري، ساعت، عينك، 
زیورآالت و بدليجــات، طال و جواهر، لوازم 
تزئيني و لوكس، عطر و ادكلن، موبایل و… 

فعاليت مي كنند.
  غير از فروشــگاه ها و امكانات تفریحي 
نظير شهربازي براي كودكان، یكي دیگر از 
امكاناتي كه شما در گشت و گذار در مجتمع 
ســمرقند تهران مي توانيد از آن استفاده 
كنيد، مجتمع ســينمایي سمرقند است. 
این ســينما در مرداد 1392تاسيس شد و 
در آن زمان یكــي از بهترین مجتمع هاي 
ســينمایي غرب تهران بود. این مركز در 
سال 1394مورد بازسازي قرار گرفت و از 
آن سال به نام پردیس سينمایي سمرقند 

شناخته شد.

فوتوفنبستنيخانگي

مركزخريدسمرقند

بــازار این روزهاي مــرغ و تخم مــرغ همانند اغلب 
مــواد خوراكــي و كاالهاي اساســي حــال و روز 
 خوشــي ندارد. نوســان قيمت ها، افــت كيفيت و 
رعایت نشدن نرخ هاي مصوب اینگونه اقالم نارضایتي 
توأم توليد كنندگان و مصرف كننــدگان را به دنبال 
داشته است. بررســي وضعيت بازار مرغ و تخم مرغ 
نشان مي دهد كه با وجود رشــد توليد و عرضه مرغ 
تازه، قيمت خرده فروشــي این فــراورده پروتئيني 
در نوســان اســت اما وضعيت بازار تخم مرغ از مرغ 
نيز بدتر بوده و قيمت ها همچنــان در حال افزایش 
اســت. عالوه بر آن اتحادیه ها و تشكل هاي صنفي 
با گالیه از روند كنــد تامين ارز دولتــي نهاده هاي 
توليد از قيمــت 30هزار توماني هــر كيلوگرم مرغ 
تازه و 50هزار توماني هر شــانه تخم مــرغ با روند 
تدریجي حذف ارز دولتي تامين كنجاله سویا، ذرت 
و افزایش قيمت انواع مكمل هاي غذایي و دارو خبر 
مي دهند. رئيس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهي 
با بيان اینكه روز یكشــنبه هفته جــاري قيمت هر 
 كيلوگرم مرغ زنده 12هزار و 200و نرخ خرده فروشي

)مصرف كننده( مرغ گرم 18هزار و 500تومان بوده 
است به همشــهري گفت: نرخ هر شانه تخم مرغ در 
هفته گذشته به 30هزار تومان رســيده و عالوه بر 
مشكل تامين نهاده ها، گراني این محصول تابع برخي 

عوامل از جمله شــرایط صادرات است. این در حالي 
است كه نرخ مصوب مصرف كننده ستاد تنظيم بازار 
براي هر كيلوگرم مرغ گرم 15هزار و  750 و هر شانه 
تخم مرغ 22هزار و هر كيلوگرم 11هزار تومان است.

رنگ پريدگي نرخ مصوب مرغ و تخم مرغ 
نرخ مصوب مــرغ و تخم مرغ در شــرایطي قابليت 
اجرایي خواهد داشــت كه مرغدار مرغ و تخم مرغ را 
با نهاده هاي دولتي توليد كند 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 عرضه كننده قــرار داده و با نرخ مصوب در 
سطح خرده فروشي عرضه شــود. این در حالي است 
كه اكنــون هيچ یك از این اتفاقــات در نظام توليد و 
عرضه مرغ و تخم مرغ نمي افتد و حداكثر 30درصد 
نهاده هاي مورد نيــاز توليد كنندگان مرغ و تخم مرغ 
به خصوص كنجاله ســویا و ذرت با ارز دولتي تامين 
شده و مرغداران 70درصد نياز خود به این نهاده ها را 
از بازار آزاد تامين مي كنند، این شرایط موجب، فاصله 
نرخ مصوب و بازار مرغ و تخم مرغ شده است. رئيس 
اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهي تهران با بيان اینكه 
تامين 70درصد نهاده هاي توليــد مرغ و تخم مرغ با 
ارز آزاد موجب شده تا قيمت هر كيلوگرم مرغ زنده 

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

  حمايت هدفمند از اقشار كم درآمد 
رئيساتحاديهفروشندگانپرندهوماهيتهرانبابياناينكهباپرداختيارانهنقديبهدهكهايپاييندرآمدي
ازمصرفكنندگانواقعيمرغوتخممرغبارعايتانصافحمايتميشود،گفت:اكنونمشخصنيستكهچرا
بايداقشــاربااليدرآمديباخودروهايميليارديودهكهايپايينبادرآمدهاي3تا5ميليونتوماني،هر
كيلوگرممرغگرمرابايارانهدولتيپرداختشدهبرايتامينبخشــيازنهادههايتوليدبهنرخهركيلوگرم
18هزارو500تومانخريداريكردهودرواقعبهيكاندازهازيارانهدولتيتوليدمرغوتخممرغبهرهمندشوند.
بهگفتهيوســفخانيعالوهبرآندرصورتپرداختيارانهنقديمرغوتخممرغاينامكانفراهمميشودتا
سرپرســتانخانوارهايدهكدرآمديپايين،يارانهمذكورراصرفخريدسايرمايحتاجضروريخودكنندو
دهكهايدرآمديباالكهمشــكليبرايخريدمرغوتخممرغباقيمتتمامشدهواقعيندارند،سهميازاين
يارانهنداشتهباشند.يوســفخانيگفت:بااينروند،يارانهايكهاكنوندولتبرايتامينبخشيازنهادههاي
توليدمرغوتخممرغباارزدولتيبهتوليدكنندگانايناقالمپرداختميكند،بهصورتهدفمندبهدهكهاي
پاييندرآمديتخصيصيافتهوفاصلهنرخمصوبوبازارخردهفروشياينموادپروتئينينيزحذفميشود.او
بابياناينكهمنبعتاميناينيارانهنقديازمحلمابهالتفاوتنرخارزدولتيوآزادتاميننهادههايتوليدمرغو
تخممرغخواهدبودادامهداد:رقماينيارانهسازوكاراجراييوزمانپرداختآندردولتدرحالبررسياست.
تعيينرقماينيارانهوچگونگيپرداختآندردولتازيكماهپيشآغازشدهاماآنچهمسلماستاينشيوه
حمايتازاقشاركمدرآمدبرايخريدمرغوتخممرغ،نسبتبهشيوهكنونيپرداختيارانهنهادههايتوليد،
منطقيومنصفانهترخواهدبود.يوســفخاني،افزود:بايدقيمتمصرفكنندهگوشت،مرغوتخممرغبراي
دهكهايدرآمديپايينواقشارمرفهمتفاوتباشدعالوهبرآنباپرداختهدفمنديارانهبهمصرفكنندگان
اينمحصوالتاستكهتنشقيمتيومشكالتتوليدكنندگانبرايرعايتنرخفروشاينگونهاقالمبرمبناي

قيمتتمامشدهواقعينيزكمترخواهدشد.

بر اساس طرح پيشنهادی تشكل های صنفی و وزارت جهاد كشاورزی كه از یك ماه پيش در دولت در حال بررسی است مقرر شده كه ارز دولتی نهاده های 
دام و طيور، حذف ودر قالب یارانه نقدی از یك ماه قبل به حساب سرپرستان خانوار دهك های پایين درآمدی واریز شود

يارانه نقدی به جای ارز دولتی مرغ و تخم مرغ 

گاليههايتوليدكننــدگانداموطيوراز
رشدهزينهتمامشدهتوليدبهدليلكمبودو
گرانينهادههادرحاليادامهداردكهفاصله
نرخمصوبوخردهفروشــيمرغوتخممرغروبهافزايشاست.توليدكنندگان
سهمحداكثر30درصديارزدولتيازتاميننهادههايتوليدوخريد70درصداين
نهادههاباقيمتسهتا4برابرينسبتبهنرخمصوبازبازارآزادراعاملگرانيو
افزايشفاصلهنرخمصوبوبازارخردهفروشيتلقيكردهوازسويديگرمتوليان
تنظيمبازار،برافزايشنظارتوتشديدبرخوردهايتعزيراتيبامتخلفينتأكيد
ميكنند.اينكشــمكشدرحاليادامهداردكهاكنونبازارگراني،گرانفروشي

وعرضهچندنرخيانواعموادپروتئينيداغشــدهودرواقعباوجوديارانهارزي
پرداختيدولتبهايننهادهها،هممصرفكنندهوهمتوليدكنندهازقيمتفروش
مرغوتخممرغناراضيهستند.بااينروندقيمتخردهفروشيهركيلوگرممرغ
گرمبنابرنوعوكيفيتومحلكشــتاراز16هزارو500تا21هزارتوماندرنوسان
استونرخخردهفروشيهرشانهتخممرغازمرز30هزارتومانفراتررفتهاست.
امااكنونفعاالنصنفيازارائهطرححذفارزدولتي،آزادسازيقيمتهاوپرداخت
يارانهنقديخريدمرغوتخممرغبهدولتخبرميدهندكهدرصورتتصويبنهايي
واجرايآن،حمايتازتوليدومصرفاينمحصوالتهدفمندشدهوفاصلهنرخ

مصوبوبازارآنحذفميشود.

چند و چون

منتظرپيچومهرهقاچاقباشيد

مشــكالتتاميــنمواداوليــهو
ممنوعيتثبتســفارشوواردات
پيچومهرهدرحاليموجبكمبود
وافزايش2.5برابريقيمتهاشده
استكهتوليدكنندگانكمبودفوالد
آلياژيراعامــلكاهشتيراژتوليد
ايناقالمتلقيميكنند.بانورالديــنمهري،رئيساتحاديه

فروشندگانپيچومهرهگفتوگوكردهايم.

وضعيتبازارپيچومهرهچگونهاست؟
 همانند بسياري از محصوالت صنعتي، شرایط این روزهاي بازار پيچ و 
مهره نيز خوب نيست. بازار كشور نيازمند ساالنه یكصد 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 به دليل تنوع زیاد پيچ و مهره، 
حتي كشورهاي بزرگ دنيا مانند چين، ژاپن و تایوان نيز قادر به تامين 
همه نياز بازار خود ازطریق توليد داخل نبوده و از نظر اقتصادي نيز انجام 
چنين كاري مقرون به صرفه نيست اما از ســال گذشته ثبت سفارش 
واردات پيچ و مهره ممنوع  شــده و توليد انواع پيچ و مهره در كشور نيز 
كاهش یافته كه موجب كمبود و گراني این محصوالت در بازار شده است.
پيچومهرهازابتدايامسالچقدرگرانشدهاست؟

ممنوعيت ثبت سفارش واردات انواع پيچ و مهره از حدود 8 ماه پيش و 
دپوي بخشي از پيچ و مهره وارداتي با ارز آزاد در گمركات كشور با توجيه 
مشخص كردن منشأ تامين ارز واردات، به همراه كمبود شدید توليد و 
عرضه پيچ و مهره داخلي موجب افزایش 2.5برابري قيمت انواع پيچ و 
مهره در بازار  از ابتداي امسال شده است. این در شرایطي است كه توليد 
برخي انواع پيچ و مهره تيتانيوم و استنلس استيل در كشور بسيار سخت 

است و اصال توان توليد این اقالم را نداریم.
علتاصليممنوعيتوارداتپيچومهرهچيست؟

هيچ یك از صنایع كشور و كمتر شــغلي را مي توان یافت كه در توليد 
محصول یا عرضه خدمات، نيازمند استفاده از پيچ و مهره نباشند. پيچ و 
مهره در همه صنایع از عروسك سازي  گرفته تا شركت هاي خودروسازي، 
كشتي سازي ، پاالیشگاه ها، صنایع نظامي و... كاربرد دارد. اما وضعيت 
كنوني را حدود 4سال پيش كه پيچ و مهره از اولویت نخست به اولویت 
ســوم كاالیي انتقال یافته و در ادامه نيز فهرســت اولویت بندي براي 
تخصيص ارز واردات حذف شد به مســئوالن گوشزد كردیم. متأسفانه 
اكنون انبارهاي پيچ و مهره كشور در حال خالي شدن است و درصورت 
ناتواني توليد داخل براي تامين نياز بازار، پيــچ و مهره نيز در آینده نه 
چندان دور در فهرست كاالهاي لوكس قرار گرفته و باید منتظر واردات 

قاچاق آن براي تامين نياز بازار داخلي باشيم.
علتكمبودمواداوليهتوليدپيچومهرهچيست؟

گرچه توليد كنندگان فوالد آلياژي ایران از صــادرات 5هزار تني این 
ماده اوليه مورد نيــاز صنایع توليد پيچ و مهره و نبــود كمبود در بازار 
داخلي خبر مي دهند اما واقعيت این اســت كه ميزان صادرات شمش 
این ماده اوليه براي ارز آوري به مراتب بيشــتر از ارقام اعالم شده است؛ 
در واقع شمش قبل از نورد و تبدیل شون به مواداوليه مورد نياز صنایع 
پيچ و مهره، صادر مي شــود و حتي فوالد مباركه اصفهان نيز از دادن 
این ماده اوليه به توليد كنندگان داخلي خودداري مي كند. همچنين 
توليد كنندگان فوالد آلياژي از توان توليد 50هزار تن و عرضه 23هزار 
تني این محصول خبر مي دهند اما با پذیرش این ميزان عرضه نيز صنایع 
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 

افزایش یافته است.
بااينروندچشماندازبازارپيچومهرهچگونهخواهدبود؟

اگر مفتول مورد نياز توليد كنندگان داخلي پيچ و مهره تامين شود و این 
توليد كنندگان نيز از دپوي محصوالت توليدي یا عرضه اختصاصي آن به 
برخي شركت ها مانند صنایع خودروسازي خودداري كرده یا به هر نحوي 
نياز بازار به پيچ و مهره تامين شــود، مي توان انتظار توقف روند افزایش 
قيمت این محصول را داشــت در غيراین صورت باید منتظر كمبود و 
افزایش بيشتر قيمت این اقالم و حتي واردات قاچاق آن با پيچيدن الي 

پارچه و... باشيم.

مصوب و بازار آزاد هر كيلوگرم سویا حدود 4برابر شده 
است، گفت: اكنون نرخ مصوب هر كيلوگرم كنجاله 
سویا 2هزار و 900تومان اســت اما نرخ هر كيلوگرم 
این نهاده در بازار آزاد به 12هزار تومان مي رسد. این 
اختالف قيمت در مورد نرخ ذرت دولتي و بازار آزاد یا 
ســایر ریزمغذي ها و دارو نيز به مقدار كمتري وجود 
دارد. به گفته او افزایش قيمت بــازار آزاد نهاده هاي 
توليد تخم مرغ نيز موجب رشد هزینه تمام شده توليد 
و گراني این محصول در بازار خرده فروشي شده است. 
صادرات تخم مرغ نيز یكي از عوامل افزایش قيمت این 
محصول در بازار است و تغييرات مداوم دستورالعمل ها 
و مصوبات آزادسازي یا ممنوعيت صادرات تخم مرغ 

نيز بر نابساماني بازار این محصول دامن زده است.

يارانه نقدي مرغ روي ميز دولت
رئيس اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهي تهران در 
گفت وگو با همشهري، اعالم كرد، در جلساتي كه در 
استانداري تهران برگزار شد، تشكل ها و اتحادیه هاي 
صنفي توليد، توزیع و فروش مرغ و تخم مرغ در بخش 
خصوصي و وزارت جهادكشــاورزي درخواســت و 
پيشنهاد حذف ارز دولتي تامين حداقلي )30درصدي( 
 نهاده هــاي توليد مــرغ و تخم مرغ را ارائــه كردند. 
یوسف خاني، افزود: این طرح حدود یك ماه پيش با نظر 
موافق استانداري تصویب و به دولت ارائه شده كه در 
حال بررسي است. تنها نگراني دولت براي اجراي این 
طرح چگونگي حمایت از دهك هاي درآمدي پایين 
براي مصرف مرغ و تخم مرغ است. به گفته او در این 
چارچوب پيشنهاد شده تا از یك ماه جلوتر، به همراه 
یارانه 45هزار و 500تومانــي پرداختي، یارانه نقدي 
تعيين شده براي خرید مرغ و تخم مرغ نيز به حساب 
سرپرســتان خانوارهاي دهك هاي پایين درآمدي 
واریز شده و از یك ماه بعد از آن قيمت نهاده هاي توليد 
مرغ و تخم مرغ آزاد شود. یوســف خاني، افزود: با این 
اقدام درصورت افزایش قيمت هــر كيلوگرم مرغ به 
30هزار تومان، دهك هاي درآمدي مذكور نيز به دليل 
دریافت یارانه خرید آن، اعتراضي نسبت به نرخ جدید 

نخواهند داشت.

قيمت )تومان( مشخصات نوع اسباب بازي
71.000بنز مایلر رنگ سبزكاميون كمپرسي

260.000مدل C.18كلت فلزي

26.000مدل Monopolyبازي فكري 

396.000برند اس واي-SY1311لگو ميني فيگور جنگ ابدیت 

1.975.000مدل آلماآشپزخانه اسباب بازي چوبي بزرگ 

BR6806890.000هلي كوپتر كنترلي شارژي بزرگ  

610.000موزیكال مدل little chefاسباب بازي ست آشپزخانه 

48.000صدادار- چراغدار قرمزپژو پارس )پرشيا( 

55.000مدل Police Car 2ماشين بازي ليما

310.000مدل شخصيت هاي بن تن بسته 9عددياكشن فيگور آكو 

قيمت )تومان( مشخصات نوع برنج

10195.000كيلویي دانه بلندهندي محسن 

10234.000كيلویي درجه یكهاشمي گيالن 

10192.900كيلویيطبيعت

299.200گلستان- وزن 10كيلوگرمطارم ممتاز  

5145.000كيلویيهاشمي فوق اعال گيالن

10265.000كيلویيهاشمي مازندران– احمدپور 

136.705 گلستان- معطر 4.5كيلویي هاشمي ممتاز

189.000 معطر مجلسي مروارید 10 كيلوگرميهاشمي

140.000اعال دم سياه كيميا ناصري 10كيلویيایراني الشه 

300.000لشت نشاء- فوق اعالء 10كيلو صدري هاشمي 

قيمت )تومان(مشخصات برند

A20-32GB4.599.000سامسونگ گلكسي

Redmi Note 8-4GB/64GB5.377.000شيائومي

128GB8.490.000اپل آیفون 7

A10s 32GB3.749.000سامسونگ گلكسي

8A-3/32GB2.550.000هواوي هونور 

Plus 128GB12.050.000اپل آیفون 7

Redmi Note 9S 6-128GB5.952.000شيائومي

64GB10.048.900سامسونگ گلكسي نوت 8

64G12.750.000اپل آیفون 8پالس

A51-4GB/128GB7.289.000سامسونگ) گلكسي(

عليابراهيمي
دبير گروه بازار
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كريستوفر نوالن

این شماره

  در ایام »به اجبار در خانه بمانيد« موج اول 
كرونا در بریتانيا، با وجــود 3 ماه تعطيلي عمال 
هيچ تمایلي به تماشاي فيلم هاي روز نداشتم. این اواخر تماشاي 
چند فيلم دوباره شــوق نوشــتن را در من زنده كرد كه آخرینش 
همين اثر جدید چارلي كافمن با نام »من به پایان دادن به اوضاع 

فكر مي كنم/ فكر مي كنم همه  چيز رو تموم كنم« بود.
به طرز گریزناپذیري به دليل تماشــاي »تنت« افراطي و در ظاهر 
-و شاید باطن- غامض كریســتوفر نوالن 2هفته پيش از »من به 
پایان...« در طول تماشــاي اثر غریب كافمن مدام مقایسه این دو 
فيلم )و البته در كهكشاني دیگر »هجوم« شهرام مكري! به عنوان 
یك مثال ایراني( ذهن مرا به خود مشــغول كرده بود. بدون شك 
مقایســه گریپ فروت با موز یا گالبي امر عبث و بي معنایي است و 
كاركرد و خواست نوالن و كافمن و فيلم هایشان با یكدیگر متفاوت 
است. من در چند خط پيش رو شاید بيشتر مي خواهم این را توضيح 
دهم كه چرا براي فيلم كافمن ارزش به مراتب بيشتري قائلم و به 
یك معنا چرا مثال موز را كه شيرین اســت به گریپ فروت كه تلخ 
اســت و برخي براي خوردنش از نمك كمــك مي گيرند، ترجيح 

مي دهم.
مقایســه نوالن و كافمن البته مقایسه آنچنان بيراه و پرتي نيست. 
این دو فيلمساز در مقوله مصوركردن دیر یاب ایده ها و ارائه پيچيده 
افكارشان در سينماي معاصر با یكدیگر شباهت دارند. در حقيقت 
تماشاگران و سينمادوستان پيگير نيز در مواجهه با فيلم هاي این 
دو فيلمساز صاحب سبك و بحث برانگيز به تدریج دریافته اند كه ابدا 
مسير آســاني را پيش رو ندارند و تجربه تماشاي آثار ایشان و فهم 
درست و دقيق آنها- همچون پياده روي در مسير هاي پر سنگالخ- 

امري دشوار است.
معتقدم فيلم هاي غامض به 2گونه عمل مي كنند؛ یا از شما انرژي 
و توان مي گيرند، یا برخي چيزي دیگــر )از جنس حس و حال و 
فهم و ایده و چيزي در همين حوالي( را به شــما مي دهند. در این 
دسته بندي بيشتر آثار نوالن در گروه نخست و فيلم هاي كافمن در 
گروه دوم قرار مي گيرند. به طور تمثيلي مي توان آثار این دو فيلمساز 
را به گونه دیگري هم صورت بندي كرد: آنچه نوالن در پي  اش است با 
فيزیك عالم گره خورده، اما كافمن شيمي درون این جهان )بخوانيد 
انسان ها( و مناسبات را در كانون تمركز خود قرار داده. و باز در مقام 
تمثيل براي نوالن گویي ظواهر مســئله علم و فرم اعداد موضوع 
جذاب و محل تامل است حال آنكه براي كافمن آنچه علم مي تواند 
موجب شود یا اصوال چيزي از جنس علوم انساني و روانشناسي و 

هنر را محل كشف و كاوش مي داند.
عالقه بي  حد و حصر نوالن به نمایش مكانيسم دنيایي كه بنا مي نهد 
عمال براي من دستاورد چنداني نداشته است. او در »تلقين« )كه 
اتفاقا قصه اش دو خواب بيشــتر از فيلمنامه »درخشش ابدي یك 
ذهن پاك« چارلي كافمن دارد(، »ميان ســتاره اي« و - به طرزي 
افراطي و تعجب برانگيــزي- و حتی در تنت مجبور اســت مدت 
زمان زیادي را به توضيح این جهان از زبان شخصيت ها اختصاص 
دهد كه باز چندان دســت من یكي را در انتها نمي گيرد. پيش تر 
هم گفته بودم ميان ستاره اي و تلقين و حتي تنت، اگر در بحرشان 
فرو رویم چندان خالقانه و بدیع هم نيستند. ميان ستاره اي به فصل 
مشــترك مجموعه اي از فيلم هاي گونه علمي-تخيلي در فضا، از 
برخورد نزدیك از نوع ســوم و آفتاب بگيرید تا تماس مي مانست 

و راز بنيادي درون تلقين هم پيش تر با اثر كافمن گفته شده بود.
نوالن كه دانكرك موفق شــده بود به صورت خالقانــه اي با نمایش 
توأمان  3 زمان مختلف اساســا به مجموعه اي از تجربه هاي حسي 
درون عمده فيلم هاي جنگي از افتخار و حماسه گرفته تا استيصال و 
شكست برسد و در عين حال در برخورد با مقوله جنگاوري، نه از منظر 
ستایشگرانه بلكه از موضع انتقادي، آن را همچون گردابي تمام نشدني 
و ابدي در طول زمان بازنمایي كند، در فيلم تازه اش، تنت، برخالف 
ظاهر غلط اندازش به واقع دستاوردي جز این ندارد كه تماشاگر/ منتقد 
را بعد از 2هفته به از »الف« تا »ي« تمام قصه روي كاغذ و كشــيدن 
چندین نمــودار و بردار زماني ضميمه آن وادارد؛ چرا كه تماشــاگر 
بيچاره خيرسرش خطایي كرده و تماشاگر فيلمي شده كه كارگردانش 
مي خواسته مثال یك فيلم جيمز باندي/ اكشن »متفاوت« رابه گونه اي 
دیگر برایش باز تعریف كند. نوالن به ویژه در تنت )و شاید كمابيش 
در بيشتر آثارش( مرا یاد 2شعبده باز فيلم »پرستيژ/ حيثيت« خودش 
مي اندازد؛2شعبده بازي كه هر دو توانایي و هوش فراواني داشتند و 
در رقابت با یكدیگر و در جلوي تماشــاگران به تدریج جنبه بازي و 
بازیگوشي و تفریح شــعبده را فراموش كردند و خشونت و بدخویي 
و بدعنقي را پيشــه  كردند. تنت مثل باقي فيلم هــاي نوالن فيلمي 
هيجاني/ اكشن اســت كه قدرت مرعوب كنندگي اش نه محدود به 
لحظات تعقيب و گریز، بلكه برآمده از آن مقوالت،مسائل و وقایعي به 
ظاهر یا به واقع پيچيده اي است كه ذهن تماشاگر را به شدت مشغول 
خود كرده و به بازي مي گيرند. عبارت اكشن مغزي )Cerebral( شاید 
توصيف گویایي از جهان او باشد.او در تنت خواسته در فرایندي كه 
توضيحش دشوار مي نماید در لحظاتي 3زمان آینده، حال و گذشته 
را در دل مجموعه اي از تعقيب و گریزها همزمان به شما نشان دهد. 
باید ادعا كنم كه ميزان انرژي ای كه صرف فهم آنچه در جلوي چشم 
شما رخ مي دهد، مي شود به قدري است كه عمال لذت تماشای فيلم 
از دست مي رود. در انتها هم احســاس مي كنيد كال این امپراتوري 

پيرامون ایده اي شكل گرفته كه تا به حال بارها و بارها تكرار شده و من 
حتي تماشاي اپيزود هایي از مجموعه انيميشني »فيوچراما« را درباره 

این موضوع بارها و بارها به تنت ترجيح مي دهم.
من اما در مواجهه بــا آثار پيچيده چارلي كافمــن مجموعه اي از 
حس هاي مبهم و شاید غيرقابل بيان انساني را تجربه مي كنم. او چه 
قصه یك تروریست را در »اعترافات یك ذهن خطرناك« تعریف كند 
و چه ماجراي جاه طلبي/ بحران خالقيت دیوانه وار یك هنرمند را 
در»بخش گویي، نيویورك«، به تصویر بكشد یا بن بست و سرگرداني 
یك نویسنده را در »اقتباس« نشان دهد، یا از بي هویتي فراگير در 
»آنوماليزا« و »جان مالكویچ بودن« سخن بگوید همواره تماشاگرش 

را به سرگرداني تجربه و ادراك پيچيدگي ذهن آدمي وا مي دارد.
 از این منظر مشــكل من با بيشــتر آثار نوالن اشباع شــدگي و 
حجيم شدن اطالعات و اكشن آنهاست؛ یكجور جاه طلبي غول آسا 
و ویران كننده. چيزي كه شاید كافمن در بخش گویي، نيویورك نيز 
به آن اشاره داشت كه در آن كارگردان را به بحران/ بن بست كشانده 
بود. كافمن اما در مقایســه با نوالن بارها و بارها بيشتر از او ما را در 
كنار شخصيت هاي عجيب و غریبش تنها مي گذارد و همين باعث 
مي شود فرصت درهم آميختن با جهان پيچيده آنها ميسر شود و چه 

بسا ابعاد خالقانه تر و تجربه نشده تري به خود بگيرند.
تماشــاي تازه ترین فيلم كافمن با احســاس  هاي مختلفي همراه 
است؛ در یك جا همچون یك اثر معمایي و جنایي جلوه مي كند، در 
لحظاتي وجوهي عاشقانه به خود مي گيرد، در بخشي به ضرورت به 
موزیكال پناه مي برد و در سراسرش نوعي ترس، ابهام و وهم جاري 
است و بعضا به تجربه فيلمي در ژانر وحشت شبيه مي شود. وحشت 
درون فيلم اما براي من ترس و وهمي هستي شناسانه است؛ ترسي 
برآمده از تنهایي و انزوا؛ ترســي آميخته با نوعي حسرت و فقدان؛ 

وحشتي جاري درون روح و روان خيلي از ما آدم ها.

كافمن هم همچــون نوالن بلندپروازانه در فصــل حضور در خانه 
»جيك« و همراهي دختر با پدر و مادر او به تركيب و نمایش توأمان 
چند زمان از گذشــته دور تا آینده نزدیك و دورتر دست مي زند. 
دقتي كه صرف ایجاد این فضاي ماليخوليایي شــده شاید بهترین 
مثال براي موفقيت و رســتگاري مولف در خلق لحظات و فضایي 
باشد در مقایســه با كليت اثر نوالن كه اتفاقا او هم مي خواسته به 
مدد سينما در یك آن گذشته و آینده و حال را برایتان خلق كند. 
در دل این نمایش بلندپروازانه كافمن، هدف به مراتب فراتر از انجام 
و خلق بي نقص امر ي ناشدني ا ست و اصوال قرار بر حل همه جانبه 
راز و معماي گيج كننده هم نيســت. راز و معما براي كافمن همان 
روح  -آسيب دیده و ملتهب- و ذهن تودرتوي آدمي در مواجهه با 
خویشتن خویش است كه اینگونه در تمام آثارش و این  بار به صورت 

هولناكي بازنمایي مي شود و طعمي از ترس و وهم را به همراه دارد.
این جنس مواجهه كافمن با مسئله پيچيده آدمي و ذهن مغشوش، 
خالق، آســيب خورده، تنهایي و... باعث مي شود در آن فضا ایفاي 
نقش و حضور بازیگران هم به چشــم بياید )در مقایســه با برخي 
از آثار نوالن( و بــازي هر چهار بازیگــر اصلي)توني كولت، دیوید 
تيوليس، جسي پلمونس و به ویژه جســي باكلي( همچون فليپ 
سيمور هافمن در بخش گویي، نيویورك، یا نيكالس كيجي، جيم 
كري و كيت وینسلت )در فيلم هایي كه اســپایك جونز و ميشل 
گوندري كارگرداني فيلمنامه هاي او را به عهده داشــتند( در ذهن 

شما ماندگار شود.
اقتباس خالقانه چارلي كافمن از رمان »من به پایان دادن به اوضاع 
فكر مي كنم« نوشته »یان رید« و تغييراتي كه در بخش پایاني اش 
اعمال كرده، فصل هایي كه خالصه كــرده و به صورت موجزي در 
دل گفت وگوهاي فصل شام گنجانده، خود مي تواند بحث جذاب 
دیگري پيرامون خالقيت و بداعت در امر اقتباس را به ميان بكشد. 
از مقایسه خالصه داستان رمان با جزئيات فيلمنامه مي شود فهميد 
تمامي اجزاي محصول نهایي تا چه اندازه-مثل هميشه- از صافي/ 

هزارتوي ذهن كافمن رد شده است.
آنچه در رمان تلویحا با اشارات و تأكيدات ابتدایي و در انتها مشخص 
مي شود این است كه كل این قصه برآمده از ذهن محنت زده فردي 
تك افتاده اســت و اصوال همراه و دوستي در كار نيست و همه  چيز 
یكســره محصول تخيل او اســت. البته در تماشــاي دوباره فيلم 
به خصوص در البه الي همان تصاویر پراكنــده 10 دقيقه ابتدایي 
فيلم مي توان با اشــارات تصویري كافمن و البته حضور مجموعه 
اشيایي همچون فالسك چاي، دمپایي و زباله هایي با نشانه مغازه 
بستني فروشي به همين موضوع پي برد. من رمان را نخوانده ام اما 
حس مي كنم بخش پایاني فيلم و مراسم جایزه نوبل با حضور همه 
شخصيت ها كه گویي بر چهره شان گرد مرگ پاشيده اند، شاید بيش 
از هر چيز نشانگر تقدیر حزن انگيز فيلمساز از شخصيت اصلي اش، 
یا نمایش آرزوي دست نيافتني و حسرت و تخيل شخصيت جيك 

در دنياي ذهني او باشد.
اما راستش دلم مي خواهد در اینجا به مسئله دیگري گریز بزنم. و آن 
حضور نداشتن دیالوگ هاي هوشمندانه و ظریف در فيلمنامه هاي 
بيشتر فيلم هاي سينماي ایران اســت. در طول فيلم من به پایان... 
در فصلي شخصيت ها چند دقيقه اي درباره »زني تحت تأثير« حرف 
مي زنند. جان كاســاوتيس، در ميان نظرات ایشان نقطه نظرهاي 
پالين كيل مطرح مي شود، شعر مي خوانند*، تئاتر موزیكال اوكالهاما 
نقش مهمي در گفته ها و پایان فيلم پيدا مي كند، بينشان بحث درباره 
تابلو هاي نقاشي درمي گيرد و نقطه نظرات چند فرد دیگر باز به فراخور 
دانش شخصيت ها مطرح مي شــود. و اصوال مشكل آدم هاي نوالن 
براي آدمي مثل من همين جا به چشم مي آید: آنها شاید بتوانند براي 
شما فرمول ها و مكانيسم رخداد حوادث را به تفصيل تشریح كنند 
اما از گفتن شعر عاجزند. كافمن فهم پيچيدگي دنيایش را با هنر و 
مهم تر از آن به كار گيري طنزي ســياه )كه همواره در فيلمنامه ها و 
فيلم هاي او حضــور پررنگ یا كمرنگي دارد( ســهل تر مي كند. اما 
شــخصيت هاي فيلم هاي نوالن جز همان جوكر »شواليه تاریكي« 
كه البته نامش و جوهره شخصيتش با طنزي شرارت  بار  گره خورده 
است و هویت و تاریخي شناخته شده دارد)و البته »ایمز« با بازي تام 
هاردي در تلقين( و فضاي كلي آثار او چندان با شوخ طبعي، چه سياه 
و چه سفيدش، ميانه اي ندارند و حتي در تنت جهاني همچون آثار 
جيمز باند را با گوشــت تلخي تمام – همچون مواجهه اش با دنياي 

بتمن- یكسره از طنز و سرخوشي تهي كرده است.
من به پایان دادن به اوضاع فكر مي كنم/ فكر مي كنم همه  چيز رو 
تموم كنم، برآمده از ذهني خالق است كه اصوال آدمي و احساساتش 
را پيچيده مي بيند. او به چيزهاي مختلفي فكر مي كند، او برایش 
تنهایي و انزواي آدم ها، حســرت، خستگي، مالل، بيماري، پيري، 
فراموشي، خاطره و آسيب مهم است. و به همين دليل در دل یك 
سفر كه مي تواند ذهني باشد یا نباشد در وضعيتي وهم آلود ذهن 
شــما را به بازي مي گيرد و در انتها در پس پرسش ها و معماهایي 
كه براي پاسخ دادن به آنها نيازي به كشيدن نمودار نيست، معنا  و 
احساساتي شاید بيان نشدني اما قابل درك را در ذهن تان بارور كند. 
كافمن برخالف نوالن شاید چندان نيازي به توضيح تمام و كمال 
آنچه در جهان خودش خلق كرده نمي بيند و به همين دليل در پایان 
شــما را باز با راز و معاني غيرقابل توضيحي تنها مي گذارد. توضيح 
طنزآميز پدر جيــك كه مي گوید چگونه مي شــود از یك تابلوي 
نقاشي با تصویري از طبيعت تعبيري از حزن كرد وقتي در آن آدمي 
اندوهگين وجود ندارد، یا ذكر این نكته كه افكار و ایده هاي ما از هر 
چيزي اصيل ترند و مي شود عملي را به دروغ انجام داد ولي در فكر، 
جایي براي جعل و تقلب وجود ندارد، پرسش و ایده هایي است كه 
بعيد است بشــود با جدول و تكه پاره كردن اجزاي فيلم برایشان 

پاسخي درست یافت.

*راستش مدت هاست از زبان شخصيت هاي فيلم هاي ایراني اسم یك كتاب یا 

شخصيت تاریخي فرهنگي سياسي نشنيده ام )البته مي توان به اشاره فرهادي به 
گاو غالمحسين ساعدي در »فروشنده« اشاره كرد كه دوباره جمعي از منقدان 
آرام آرام در مواجهه با آن سخره را شروع كردند  یا گریز هاي گذراي شهرام مكري 
و نسيم احمد پور در فيلمنامه هایشــان كه بعضا با فضا و آدم هایش نامتجانس 
است(. شاید همين شده كه این اندازه تأكيد لخت و بدون خالقيت بر روزمرگي 
پرتالطم و ملتهب شخصيت ها، فيلم هاي ما را از زندگي واقعي و گفت وگوهاي 

واقعي خالي كرده است.

حكايت روانكاو محزون و مهندس عبوس 
به بهانه نمایش »من به پایان دادن به اوضاع فكر مي كنم/ فكر مي كنم همه  چيز رو تموم كنم« )چارلي كافمن 2020( و »تنت« )كریستوفر نوالن 2020(

حامدصرافیزاده

علیعمادی

 نوالن به ویــژه در تنت )و شــاید كمابيش 
در بيشــتر آثارش( مــرا یاد 2شــعبده باز 
فيلــم »پرســتيژ/ حيثيــت« خــودش 
مي اندازد؛2شــعبده بازي كه هر دو توانایي 
و هــوش فراوانــي داشــتند و در رقابت با 
یكدیگــر و در جلوي تماشــاگران به تدریج 
جنبه بازي و بازیگوشــي و تفریح شــعبده 
را فرامــوش كردند و خشــونت و بدخویي 
و بدعنقي را پيشــه  كردند. تنــت مثل باقي 
فيلم هاي نوالن فيلمي هيجاني/ اكشن است 
كه قدرت مرعوب كنندگي اش نه محدود به 
لحظات تعقيب و گریز، بلكــه برآمده از آن 
مقوالت،مسائل و وقایعي به ظاهر یا به واقع 
پيچيده اي است كه ذهن تماشاگر را به شدت 

مشغول خود كرده و به بازي مي گيرند

كريستوفر نوالن سر صحنه »تنت«چارلی كافمن سر صحنه »فكر می كنم همه  چيز رو تموم كنم«

  در صحنه اي از »تلقيــن«، يا همان 
Inception ســاخته كريستوفر نوالن، 
وقتي سايتو )كن واتانابه( مي پرسد چرا عده اي به آن دخمه 
تنگ و تاريك در مومباساي كنيا آمده اند تا با داروي يوسف 
)ديلپ رائو( به خواب بروند، كاب )لئوناردو دي كاپريو( پاسخ 
مي دهد كه پس از مدتي، اين كار تبديل به تنها راهي مي شود 
كه مي توان خواب ديد. اما پيرمردي آفريقايي كه آنجا حضور 
دارد جوابي كليدي تر مي دهد: »آنها به اينجا مي آيند تا از 
خواب بيدار شــوند. براي آنها رؤيا به واقعيت تبديل شده 

است!« 
تبديل رؤيا به واقعيت براي انسان، آرزويي دست نيافتني 
مثل پرواز بود كه با سينما تحقق يافت. فيلمسازان زيادي 
در همه اين سال ها كوشيده اند، به تصاوير خيال خود رنگ 
واقعيت بزنند، اما در اين سپهر، ستاره هاي درخشان اندك اند. 
كريستوفر نوالن از هر فيلم به فيلم بعدي، از ايده اي جالب با 
پرداختي جذاب، به ايده اي بهتر و البته ساختي گيراتر پيش 
رفته است. نبوغ كريســتوفر نوالن به  عنوان يك فيلمساز 
حتي اگر ساخته هايش را دوست نداشته باشيم، قابل كتمان 
نيست؛ كارگرداني كه يادآور استنلي كوبريك فقيد با همه 

شور و شعور سينمايي است.
حتي در ســطحي ترين اندازه گيري ســينمايي، مي توان 
فيلمسازي را يافت كه ســود سرشاري نصيب كمپاني هاي 
هاليوودي كرده است. ايده هاي درخشان و خالقيت سينمايي 
او صرفا به چشم منتقدان ايرادگيري كه تمايل دارند تفكرات 
انتزاعي خــود را در آثار ديگران بجوينــد، بزرگ نيامده، 
بلكه داستان سرايي او حتي از قصه هاي آشنا، تماشاگران 
بي حوصله و عادي را هم پشت در سينماها به صف مي كند؛ 
آنچنان كه آخرين ساخته او )Tenet( تنها روشناي اميدي 
شد كه سينماي كرونازده دنيا را جاني دوباره بخشيد. غيراز 
اين، صدرنشيني تقريبا همه فيلم هاي او در گيشه سينماهاي 
جهان، آن هم در اين رقابت سنگين با پروداكشن هاي 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 مي آورد و 
هم روايتي كه عادي ترين مخاطبان سينما را با خود همراه 
مي كند. او همزمان در 2 زمين بازي مي كند كه صحنه گرداني 
هر كدام از اين عرصه ها، يادآور نام هايي بزرگ است؛ از لينچ 
و اسكورسيزي گرفته تا لوكاس و اسپيلبرگ. بر همين اساس 
نوالن را اكشن ساز فيلسوف هم مي توان تعريف كرد. اما نكته 
اينجاست كه يك فيلمساز بايد به چه شهودي از سينما دست 

درخششابدييكذهنبينقص
نگاهي به سينماي كریستوفر نوالن

)Memento(يادگاری
كریستوفر نوالن با نوع روایت معكوسي كه در این فيلم به كار گرفت، جلب توجه كرد اما نكته مهم این 
است كه او نه براي خودنمایي یا حتي نوآوري، بلكه به خاطر ذات روایتي كه بازگو مي كند از این ترفند 
بهره جست. او براي نمایش همان عدم قطعيت یادشده نياز به بستري داشت تا مخاطب را در انتهاي فيلم 
كه پایان قصه اش را همان اول دیده، شوكه كند. لئونارد شلبي )گاي پيرس( حافظه اش را از دست داده و 
براي انتقام از قاتل همسرش، صرفا به نوشته هایي كه روي بدنش خالكوبي  كرده و عكس نوشته هایي كه 
خودش آن را زیر تصاویري نوشته كه با دوربين پوالرویدش گرفته، اطمينان مي كند. مخاطب فيلم نيز 
همپاي اطالعاتي كه لئونارد به  دست مي آورد، ذره ذره كاراكترهاي دیگر را مي شناسد و آنها را قضاوت 
مي كند؛ داوري مخاطب هم محدود به همان تك جمله هاي عكس نوشت یا خالكوبي هاي بدن بازیگر اصلي است؛ نوشته هایي كه در پایان فيلم 
قطعيت و صحت آنها زیر سؤال مي رود. جالب اینجاست كه گزاره هاي خالكوبي شده روي بدنش كه تمام قضاوت او را براي آدمكشي یا اعتماد 
به افراد شكل مي دهد شباهت زیادي به تيتر روزنامه ها دارد؛ به خصوص ستوني كه روي رانش تتو كرده است. درحقيقت نوالن از این استعاره 
به جامعه اي با حافظه ضعيف اشاره مي كند كه همه ادراك و قضاوتش را از تيتر و نوشته و تصاویر رسانه هایي به دست مي آورد كه معلوم نيست 
تا چه اندازه با واقعيت انطباق دارند. این نوع كنایه هاي پرنيش نوالن به رسانه هاي سرگرم ساز در چند اثر دیگر وي نيز قابل ردگيري است اما 
طرفه آنكه او در نخستين فيلم بلندش در ابتداي هزاره سوم، پيكانش را به سمت رسانه هایي گرفته كه عاري ازهرگونه تصویر متحرك هستند.

)Interstellar(ميانستارهای
شالوده تئوري نسبيت بر اصل عدم قطعيت هایزنبرگ بنا شده كه جذاب ترین بخش آن بُعدبخشي به 
زمان است. نوالن تئوري اینشتين را در قالب فيلم »ميان ستاره اي«، سينمایي كرد. دانش گراترین 
فيلم نوالن گرچه پر از ایرادهایي است كه دانشمندان درباره اش مطرح كرده اند اما یكي از انساني ترین 
فيلم هاي فضایي تاریخ سينماست. چون روابط انســاني نيز در این فيلم در بعد زمان معنایي دیگر 
مي یابند. جذاب ترین بخش این اثر آن است كه او ســعي دارد با فيزیك، پدیده هاي متافيزیكي را 

توجيه و تفسير كند.

)Dunkirk(دانكرك
در تنها فيلم جنگي نوالن، یك هفته در موج شكن بندر دانكرك، با یك روز در دریاي مانش و یك ساعت در 
آسمان این دریا و بندر به هم متصل مي شوند تا بار دیگر عنصر زمان كاربرد خاص خود را در سينماي او معنا 
دهد. شخصيت هاي فيلم هم نه خاستگاه معلومي دارند و نه سرنوشتي محتوم. در ميانه جنگي كه تصویري 
از دشمن جز چند سایه در این فيلم دیده نمي شود، شخصيت ها خود را به دست تقدیر مي سپارند و این همان 
تقدیرگرایي است كه در بسياري از ساخته هاي نوالن به چشم مي آید. با اینكه فيلم به حماسي ترین شكل 
ممكن به پایان مي رسد اما از هيچ كدام از كاراكترها اسطوره خلق نمي شود بلكه بيننده در طول تماشاي فيلم 
با همه كنش ها و واكنش هاي سرشت انساني مواجه مي شود و همه غرایزي را مي بيند كه آدميزاد براي نجات 
جان خود در ميدان خطر به آنها چنگ مي زند. »دانكرك« نه درباره یك اتفاق در جنگ جهاني دوم كه درباره رفتار انساني در غوغاي نبرد است.

)Inception(تلقين
فيلم از همان ابتدا فضاي رازآلود خود را بر ســر مخاطب خراب مي كند. تماشــاگري كه درباره فيلم 
اطالعاتي نداشته باشد، خيلي زود از  رؤیا بودن ماجراي ابتداي فيلم شوكه مي شود. مفاهيم نسبي زمان 
و عدم قطعيتي كه نمي توان آن را یك خواب یا حقيقتي واضح دانست، در این فيلم توأمان به كار گرفته 
مي شوند. با این حال »تلقين« درامي صرفا درباره  رؤیا نيست. تلقين، فيلمي درباره خود سينماست. در 
صحنه اي كه كاب )لئوناردو دي كاپریو( در حال توضيح خواب هاي اشتراكي به آردیاني )آلن پاژ( است 
دایره اي مي كشد و مي گوید ما به طور همزمان در حال خلق و مشاهده دنيایمان هستيم. چگونه در عالم 

واقع و خارج از رؤیاپردازي مي توان به چنين فضایي جز در سينما دست یافت؟ 
تلقين درباره آن است كه چگونه مي توان یك ایده و یك تفكر را در ذهن  فردي گنجاند تا جایي كه او ناخودآگاه كاري انجام دهد كه دلخواه 
كساني است كه ایده را خلق كرده اند. از سوي دیگر آنها كه قصد دارند چنين ایده اي را در ذهن فرد مورد نظر بگنجانند باید چه قابليت هایي 

داشته باشند و همچنين فضایي كه در اشتراك گذاري خواب ها شكل مي گيرد یادآور چه صحنه ها و پرسپكتيوي است.
حال بيایيد این فيلم را از زاویه دیگري ببينيم؛ رؤیاهایي كه افراد در این فيلم در اشتراك با خواب یكدیگر مي بينند، كامال سينمایي است. از 
یك منظر این نكته بدیهي مي نماید چون ما در حال تماشاي فيلمي سينمایي هستيم اما فارغ از فضاي رؤیاگونه آن، منطقي بر این خواب ها 
از سوي كارگردان مطرح مي شود كه مورد پذیرش مخاطب قرار مي گيرد اما مابازاي خارجي ندارد. درحقيقت كاب و دوستانش به جاي آنكه 
بخواهند براي افراد  رؤیا بسازند و در خواب هایشان ناخودآگاه فرد را بخوانند، در حال توليد تصاویر متحرك و سينما هستند؛ آنها رؤیاسازي 
نمي كنند، فيلمسازي مي كنند. از ابتداي تلقين، یك تهيه كننده )سایتو(، گروهي كوچك شامل كارگردان)كاب(، مدیر توليد )آرتور، با بازي 

جوزف گوردون لویت( و یك طراح را وامي دارد تا برایش فيلمي بسازند تا او را مجاب كنند كه در كارشان توانایي دارند.
آنها قرار است با یك فيلم بزرگ، ایده اي بزرگ در ذهن یك وارث امپراتوري نفتي خلق كنند كه با دست خود، ميراثش را نابود كند و در این 
راه به طراح صحنه، بازیگر و... نياز دارند. رؤیاهایي كه ما در ادامه براي خواب در خواب هاي ایجاد شده این گروه مي بينيم آیا یادآور بسياري از 
فيلم هاي شهير تاریخ سينما نيست؟ صحنه اي كه در ابتداي این نوشتار آمد را به یاد آورید. آیا آن زیرزمين دخمه مانند یادآور سالن سينمایي 
در یك گوشه  این عالم نيست كه عده اي هر روز به آنجا مي روند تا رؤیاهایشان را به اشتراك بگذارند؟ و آیا وجود محافظاني در ناخودآگاه رابرت 

فيشر )سيليان مورفي( براي مقابله با تيم كاب، یادآور منتقداني نيست كه ذهن شان را براي مواجهه با پيام فيلم ها آموزش داده اند؟
با تمام این احوال همه كنش ها و واكنش هاي تلقين از سرشتي انساني سرچشمه مي گيرد. پيرمرد فرتوتي كه ابتدا و انتهاي تلقين او را مي بينيم، 
كسي جز سایتو نيست كه در منطق خواب در خواب ها، به ناكجاآبادي تبعيد شده و درست شبيه فضانورد كوبریك در »2001: ادیسه فضایي« 
به انتظار فنا نشسته است و در این ميان كاب كه خود ادیسه وار براي رسيدن به فرزندانش انواع سختي  و رنج  را تحمل مي كند براي نجات او 
به دریایي بي پایان مي زند و سایتو را نجات مي دهد. 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 توتم هایي كه هر كدام از پرسوناژها براساس شخصيت خود درست كرده اند مي توان نكات 
روانشناسي ردیف كرد و براي آن مي توان توتم دوقطبي فرفره اي كاب، طاس بي خالقيت آرتور و نماد فرویدي آردیاني كه مهره فيل شطرنج 
است را در ذهن آورد. تلقين، انساني ترین اثر سينمایي است كه با استفاده از استعاره خود سينما از ویژگي هاي مدیومي سخن مي گوید كه 

مي تواند راه و رسم و فرهنگ و منش و رفتار جماعتي را تغيير دهد. مگر غير آن است كه رسانه و خود سينما چنين مي كند؟
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كريستوفر نوالن

این شماره

  سينماها در این روزگار عجيب، با تنت دوباره 
احيا شده؛ تو بگو با جادوي یك جادوگر. در روزگاري 
كه هيچ كس فكر نمي كرد ممكن اســت مردم ميان این غائله پاندمي 
دوباره براي تماشاي یك فيلم زیریك ســقف جمع شوند، این كریس 
نوالن بود كه بر نمایش فيلم تازه اش فقط در سالن هاي سينما اصرار كرد 
و حاال مي تواند در خوانش تاریخ، منجي امتداد نمایش فيلم در سالن هاي 
سينما -و نه نمایشگرهاي كوچك خانگي- باشد. مي گویند او را مهم ترین 

سينماگر-صنعت گر نسل تازه مي نامند. آیا واقعا چنين است؟
نمي دانم این روزها هنوز مؤلف بودن براي دیگران حســن محســوب 
مي شود یا نه؛ اما فيلمســازان محبوب این ســال هاي من، آنها كه هر 
كدام شان به نوعي ذوق زده ام كرده اند یا تماشاي كار تازه شان حيرتم را 
به همراه داشته، همه مؤلف بوده اند و برخي حتی وراي یك مؤلف، خالق 
بوده اند و جهان شخصي خودشان را ساخته و پرداخته اند. مثال واضحم 
براي این خالق بودن در هزاره جدید جيمز كامرون با »آواتار« است كه 
نشان داد براي بزرگي در سينماي امروز، باید بيش از حتی یك مؤلف بود. 
كریستوفر نوالن یك دهه پس از آغاز كارش، در »Inception | سرآغاز« 
)كه همچنان بر این ترجمه به جاي تلقين و نطفه گذاري و... اصرار دارم( 
همين راه را رفت و او هم دنياي شخصي خودش را خلق كرد. با 6 فيلم 

پيشين، البته، او جاي خودش را آن قدر كه باید محكم كرده بود و مرور 
مؤلفه هاي مشترك در فيلم هایش، نشان مي داد كه او جهان بيني مختص 

به خود را دارد.
جز این، 2 فيلم چهارستاره متأخرش )»حيثيت« و »شواليه تاریكي«( 
تسلط بيش از حد فيلمساز را به ابزارهاي سينما هم نشان مي داد اما 
سرآغاز، سومين فيلم چهار ستاره پياپي نوالن، آواتار او بود؛  دنياي 
دست ساز نوالن كه آدم ها در آن به خواست او زندگي مي كنند، نفس 
مي كشــند و مي ميرند. او خالقي بي همتا در نسل خودش است و با 
سرآغاز فاصله خودش را با هم نسل هایش فرسنگي كرد تا بتوان به 
صراحت او را مهم ترین فيلمســاز هزاره جدید دانست؛ مسيري كه 
هرچه جلوتر رفت جاه طلبانه تر هم شد و به ژانرهاي مختلف تسري 

پيدا كرد.
مجله امپایر در شماره ویژه اي كه براي سرآغاز منتشر كرد، كریستوفر 
نوالن را »كوبریك تازه ســينما« ناميد. به نظــرم، هنوز و همچنان، 
درست ترین و دقيق ترین تعریف براي نوالن همين است. او مي تواند 
استنلي كوبریك سده جدید باشد؛ هرچند به عنوان یك هوادار افراطي 
استنلي كوبریك، خودم هم از این مقایسه مي ترسم. با این حال، وقتي 
مي شــود ترس را كنار گذاشــت كه یك دور كارنامه نوالن را از آغاز 
تا امروز با هم مــرور كنيم. در این بيش از دو دهــه اي كه از ورودش 
مي گذرد، ۱0فيلم دیده شده ساخته كه حداقل نيمي از آنها فيلم هایي 
كامل و بي نقص بوده اند. از همان فيلم اول كه شبيه كارهاي آماتوري 

است و ساختش را در طول تعطيالت آخر هفته یك سال انجام داد، 
مي توان امضاي مشخصش را در شخصيت ها و آدم هاي مختلف دید و 
در همه این 22 سال وقتي تغيير ژانر هم داده، فقط پوسته عوض شده 
و در الیه پشتي، همه چيز از دنياي نوالن مي آید؛ طوري كه مي شود او 
را پشت هر آدم، هر لحظه و هر نمایي تشخيص داد. همان چيزي كه 
سبب مي شد كوبریك را ستایش كنيم، حاال، در نوالن قابل تشخيص 
اســت؛ اینكه كارهاي متأخرش همچون كارهاي واپسين كوبریك، 
حتی یك پالن اضافه و قابل حذف هم ندارند و به هر ژانري كه سرك 
كشيده )كه طبع آزمایي هایش بي شباهت به انتخاب هاي كوبریك هم 

نيست( بهترین آن ژانر را ساخته است.
شاید این شوخي غریب روزگار با ما باشد كه سال مرگ كوبریك، سال 
ساخت نخستين فيلم نوالن است؛ روزگار، اولي را از سينما گرفت... دومي 

را به سينما هدیه داد.

  در یك دورهمي دوســتانه حرف از نوالن شد، 
ميان انبوه ستایش هایي كه حضار نثارش مي كردند، 
كوتاه و مختصر گفتم اهميتش را درك مي كنم ولي خيلي دوســتش 
ندارم و خودنمایي اش برایم گاهي آزار دهنده است. همينطور كه به نظرم 
تالش اش براي روایت قصه هاي پيچيده، گاهي رسما به آشفتگي منجر 
مي شود، البته حضور استاد آنقدر مرعوب كننده هست كه دوستدارانش 

آشفتگي را به حساب پيچيدگي بگذارند.
گفتن ندارد كه بعد از این اظهارنظر، ميان دو آتشــه هاي نوالن باز، چه 
غيرت ها كه به جوش آمد و چه نقل قول هایي از بزرگان در ستایش نوالن 
بازخواني شد. واكنش هایي طبيعي از سوي دوستداران فيلمسازي كه 
دوست داشتنش مد روز است. دارم بدجنســي مي كنم؟ شاید! تعبير 
مؤدبانه اش شاید این باشد كه نوالن فيلمساز روزگار ماست؛ روزگاري 
كه تریلرها و توليدات عظيمش بيشتر از اینكه شبيه فيلم ها باشند شبيه 
بازي هاي كامپيوتري اند. روزگاري كه همه  چيز در آن به هم ریخته است 
و تلفيق گونه هاي مختلف و تركيب عناصر به ظاهر بي ربط، اگر با مهارتي 
فن ساالرانه همراه شــوند، به موفقيت مي رسند و نوالن قطعا فن ساالر 

برجسته اي است.
  كریستوفر نوالن اهميتش را از تالش بي وقفه اش در پيگيري ایده هاي 
شخصي در دل ســينماي جریان اصلي كسب مي كند. او جست وجوگر 

توامان تشخص روشنفكرانه و موفقيت تجاري اســت. تركيبي است از 
كوبریك و اسپيلبرگ كه مي تواند سرمایه هاي كالن را جذب قصه هاي 
شخصي و پيچيده اش كند. البته كه هميشه موفق نيست. گاهي ابایي ندارد 
كه عناصر سينماي عامه پسند را با الیه اي از مفاهيم روشنفكرانه همراه كند 
و در مواردي از مسير پيچيدگي به كج راهه آشفتگي مي رسد. نوالن اسم 
رمزي است كه هر تماشاگري با سطحي متوسط از هوش مي تواند از آن 
بهره بگيرد و وارد عالمي دیگر شود؛ عالم نكته ها، ظرایف و مفاهيم مبتني 
بر خيال پردازي اي كه به نظر مي رسد در پس پشتش حرف هاي مهمي 
زده مي شود. گاهي واقعا اینگونه اســت و گاهي هم نه، ولي اغلب اینطور 
به نظر مي رسد كه تماشاي اثري از نوالن فقط تماشاي یك فيلم نيست 
و تماشاگر از عالم سرگرمي وارد دنياي اندیشه ورزي شده است. اگر ورود 
به فلسفه، روان شناسي، سياست و جامعه شناســي در فيلمي از نوالن، 
سينما را به كالس درس تبدیل نمي كند، به دليل منطبق كردن ایده ها 
با كهن الگوهاي موفق سينماي تجاري است. نتيجه اینكه خيلي ها موقع 
تماشاي فيلم نوالن احساس مي كنند در حال انجام كاري مهم هستند، 
نكته اي را مي آموزند و با جمله قصاري مواجه مي شوند كه مي توانند از آن 
در صفحه شخصي شان بهره بگيرند و فخرفروشي كنند. نوالن نام معتبري 
است كه جز چنين بازخوردهایي كه محصول مستقيم موفقيت توده اي 
است، فيلمساز محافل آكادميك هم هســت. انبوه نقدها و یادداشت ها 
پشتوانه اي تئوریك براي سينماي نوالن فراهم كرده كه نمونه اش با این 
سطح از استقبال عمومي، درباره كمتر فيلمساز روشنفكر سينماي معاصر 

رخ داده است.

  منطق  رؤیا دررؤیاي سرآغاز)تلقين( در جاهایي آنقدر تو در تو مي شود 
كه حساب از دست نوالن هم در مي رود.

نســخه نروژي »بي خوابي« بــه مراتب تماشــایي تر، خوش ریتم تر و 
سينمایي تر از بي خوابي نوالن است كه با حضور آل پاچينو شاید جذاب تر 
به نظر برسد ولي قطعا فيلم بهتري نيست. نكته اینجاست كه شولدبرگ، 
كارگردان نسخه نروژي بي خوابي، قصه گوي فروتني است كه همه  چيز 
را در خدمت روایت بــه كار مي گيرد، در حالي كه بــراي نوالن روایت 
داستان فقط یكي از اهداف فيلمسازي است و گرایش به مفاهيم عميقه 
گاهي مي تواند قصه گویي و روایت را هم به حاشيه ببرد. در مورد »ميان 
ستاره اي« كه اساسا اهميت مضمون و ایده هاي روشنفكرانه و نكته هاي 

اندیشه ورزانه، روایت را در جاهایي به لكنت مي اندازد.
از این مثال ها باز هم مي شود زد. نوالن ستایشگران پرشوري دارد و منتقد 
بزرگي چون دیوید بوردول، نوالن را كوبریك عصر ما مي نامد. بوردول 
بخشي از حمله هاي صورت گرفته نسبت به فيلم هاي نوالن را واكنشي به 
شهرت و اعتباري مي داند كه او به دست آورده؛ نكته دقيقي كه نمي شود 
انكارش كرد. این هم از عوارض شهرت است؛ اعتباري عمومي كه مي تواند 
مورد خدشه قرار گيرد. موقعيتي »حرص درآر« براي آنها كه این حجم 
از ستایش را درك نمي كنند. ستایشگران همچنان آماده اند تا از هر فيلم 
نوالن شگفت زده شوند. منتقدان فيلمساز هم البته دالیل خودشان را 
دارند. وقتي» همشهري كين« هم با مخالفت هاي جدي روبه رو است 
نوالن كه دیگر جاي خودش را دارد. تحمل كمي مخالف خواني آنقدرها 

هم سخت نيست.

  »براي فهميدن تــالش نكنيد!« این تلنگري 
است كه شخصيت ها، قصه گنگ، فضاي پيچيده 
و هزارتوي بي معناي تنــت، گاه و بيگاه مخاطب حيران فيلم را به خود 
مي آورد. این فانتزي اغراق آميز كه از همه ژانرهاي سينمایي عبور كرده، 
عالوه بر تماشاگر، قهرمانان فيلم را هم با سليقه فيلمساز بازي مي دهد. 
به نظر مي رســد كه نوالن بيش از آنكه در فكر ساخت یك تریلر قابل 
رمزگشایي باشــد، تالش مضاعفي دارد براي ساخت یك بالك باستر 
تخيلي- جاسوسي با مهندسي معكوس در درك روایت. تقریبا از هيچ یك 
از لحظه هاي فيلم سردرنمي آوریم اما ناخواسته و با تمهيد فيلمساز با 
»هيچ« قاطع و غالب بر فيلم، سرگرم مي شویم؛ مرگ در گمگشتگي و 
زندگي با انفجارهاي پياپي... همين ویژگي تنت را به یكي از خاص ترین 
و نوالني ترین ساخته هاي كریستوفر نوالن تبدیل مي كند. یك بازي 
شطرنج مبتكرانه دیگر از خالق سه گانه »شواليه تاریكي«! ایده پيچيده 
و اندیشــه چالش برانگيز او در ربودن افكار از ضمير ناخودآگاه افراد در 
»تلقين«)20۱0( كه منطق كابوس را خيالبافي كودكانه مي انگاشت، 
اكنون در تنت به یك ســوپركات ۱50دقيقــه اي از كویرك-كوراك 
)برنامه اخبار علمي رادیو سي بي سي كانادا( نوالني بدل شده. فيلم حول 
تفكر زمان محور و نامشخص ذهن فيلمســاز مي گذرد و ما بالتكليف 
كه آیا بناســت دغدغه ثروت انبوه پروتگانيست )قهرمان بي نام فيلم( 
مسئله ما باشد یا قصه جدایي یك مادر و فرزند را سوار بر ماشين زمان 

دنبال كنيم؟!
محور اصلي داستان 2جاسوس حرفه اي هستندكه قصد دارند از وقوع 
جنگ جهاني سوم جلوگيري كنند. در فيلم جز ابهام، خشونت و جدیتي 
جریان دارد كه در هياهوي آن، هيچ مردي كه حتي لبخندي بي رمق بر 
لب داشته باشد، حضور ندارد و حتي قهرمان ما كمترین انرژي و احساس 
را صرف نمي كند تا به ما بفهماند حتي زنده است یا مرده. هيچ نشاني از 
جنازه همسران در »تعقيب«، »مومنتو«، »پرستيژ«، »شواليه تاریكي 
برمي خيزد«، »تلقين« و »ميان ستاره اي«در كار نيست، اینجا پاي یك 
زن موردتعرض قرار گرفته در ميان است.حتي كاراكتر اليزابت دبيكي هم 

كلكسيوني است از كليشه هاي »مي خواهم بچه هایم بازگردند!«
اگر با این توصيفات ارتباط برقرار نمي كنيد، قطعا تنت فيلم مورد عالقه تان 
نخواهد بود اما اگر ســينماي نوالن را باور دارید و بــا فضاي فكري او، 
بازي هاي ماهرانه ذهني و »دلهره براي هيــچ«ش ارتباط مي گيرید، 
این فيلم مي تواند یكي از پيشــنهادهای جذاب سينما در این روزهاي 

بي انگيزه كرونایي باشد.
در حالي  كه فيلم بر مفهوم »وارونگي و چيزي شبيه به سفر در زمان« 
تمركز دارد، ایده اي ســاده را پرداخته و در قالب صحنه هاي دیدني كه 
سكان مدیریت زمان را در دســت دارند، به شكلي شكيل و جذاب ارائه 
مي كند. به قرار تنت آنتروپي )بي نظمي( همه  چيز و حتي همه آدم ها 
مي توانند معكوس شوند و قواعد واقعيت هاي زندگي ما را تغيير دهند؛ 
مثال گلوله به خان اسلحه برگردد، یا در تعقيب و گریز اتومبيل ها، وقتي 

همه با سرعت و دنده معكوس به عقب مي رانند، یكي خالف جهت، به جلو 
بتازد. البته همه وارونگي ها به قهرمان فيلم، مأمور بي نام و نشان سازمان 
سيا )جان دیوید واشنگتن( بستگي دارد كه سعي دارد به اميد جلوگيري 
از بروز یك فاجعه، كشف كند چه كســي اطالعات سري و سالح هاي 
معكوس از آینده را بازپس مي گيرد. تأكيد مي كنم كه تقریبا از بيشتر 
اوقات فيلم ســردر نمي آورید، حتي اگر 2 یا 3 بار برخي از سكانس ها را 
ببينيد، بازهم جاهایي مغزتان در تحليــل وا مي ماند؛ در یك بازي به ما 
گفته مي شود هركس با افتادن در یك سانترفيوژ بزرگ مرموز در این 
وارونگي درگير و سوار بر ماشين زمان مي شود، باید ماسك اكسيژن بزند 
چون ریه هایش نمي توانند هواي وارونه شده را مدیریت كنند. حتي اگر 
این را بپذیریم، یكي از شخصيت ها مدت زمان زیادي را در وارونگي زمان، 

آزادانه و بدون ماسك اكسيژن نفس مي كشد!
انگار كه آشــفتگي باید طبيعي ترین اصل پذیرفته شده در سينماي 
نوالن باشد.گمگشــتگي ها در تنت اما ســفر پرهيجان به دنياي او را 
منتفي نمي كند. فيلم پر است از اشارات غيرمستقيم به دنيایي كه در 
آن زندگي مي كنيم و سفري معركه و به یادماندني از جهنمي از اتفاقات 
كه هر 5دقيقه یك بار ویراني ها و تخریب هاي عجيب و تازه را به تصویر 
مي كشد كه به ندرت در آنها از جلوه هاي ویژه استفاده شده است؛ او واقعا 
به خانه هاي اپرا هجوم مي برد، بزرگراه ها را تخریب مي كند و جت 747 
را منفجر و هزینه به تصویر كشيدن این هيجان ها مي كند. باید اعتراف 
كنيم تقریبا به اندازه هر دالري كه وارنر براس روي این اثر سرمایه گذاري 

كرده، از پرده هيجان مي گيریم.
نوالن نبوغ بصري را با احســاس رضایتمندي از پيچيدگي سودوكوي 
سينمایي اش در هم مي آميزد و در ميانه این بازي ذهني سرگرم كننده، 
تقریبا به همه انتظــارات، جز نيفتادن در ورطه افراط پاســخ مي دهد. 

حلقه هاي متقارن و در هم تنيده فيلم كه گاهي نامانوس و سطحي به نظر 
مي رسند، دلچسب و جذابند اما بزرگ نمایي و طمطراق سرگيجه آور آن 
در خدمت مانور فيلمساز در استفاده از فناوري هاي جدیدي كه امكان 
وارونگي زمــان را مي دهد، قرار مي گيرد. به هر جهت نوالن قرار اســت 
خودش باشد. در رقابت هنري با فيلمسازان تأثيرگذاري كه تفكر خود را 
بر اصالت نقره اي ترجيح مي دهند، او موفق به یافتن راه هاي جدیدي براي 

تحت تأثيرقرار دادن مخاطب شده است.
به لحاظ توليد تنت محصول فاخر سينماي جریان اصلي است و به نوعي 
تلفيقي از تلقين و »وراثت«به شمار مي رود. البته این ویژگي به تفسير 
درباره دیگر نقطه ضعف هاي فيلم هم كمك مي كند. سكانس هاي اكشن 
خيره كننده و جذاب فيلم در لوكيشن هاي خارجي از جمله بریتانيا، هند، 
دانمارك و ایتاليا، جلــوي دوربين 70ميلي متري  اي مكس مورد عالقه 
نوالن رفته اند. یكي از عناصر مؤثر در توفيق فيلم، موســيقي خشن و 
بي محاباي لودویگ گورانسون، آهنگساز جوان سوئدي است كه در این 
كار جاه طلبانه قدم جاي پاي هانس زیمر گذاشته است. گاهي دیالوگ ها 
در هياهوي موسيقي متن پر حجم او گم مي شوند و به نظر مي رسد كه 
این تعمد در تكرار به نوعي ترفند فيلمســاز در دادن سرنخ هایي براي 
گره گشایي از گره هاي اصلي داستان اســت. به نظر مي رسد در ركورد 
بي سابقه سينما در دوران شيوع كووید-۱9آینده هاليوود روي شانه هاي 
این فيلم و آثار انگشت شماري از بزرگان این صنعت پرطرفدار باشد، اما 
آیا تنت نوالن هم مثل تلقين، ميان ستاره اي و »دانكرك«كه ناجي گيشه 
سينماها و مثبت كننده تراز استودیوهاي زیادي بودند، مي تواند سينما را 

از شر مرگبارترین دشمنش، ویروس كرونا، نجات دهد یا خير؟!

بدي هرتز )گلوب اند ميل/ 2۱ آگوست 2020(

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

تريلرهاي فخر فروشانه 
فيلم هاي نوالن بخشي از اهميت و اعتبارشان را از تركيب خودآگاهي روشنفكرانه با قواعد سينماي تجاري كسب  مي كنند

معركه اي از ابهام و هيجان
»تنت« نوالني ترین فيلم این سال هاي سازنده اش است

و نقيبی خسر

وتی سعيد مر

ناهيد پيشور

درخشش ابدي يك ذهن بي نقص
نگاهي به سينماي كریستوفر نوالن

يافته باشد كه بتواند به شعار قديمي »منتقد بپسندد و عوام 
را خوش  آيد« جامه عمل بپوشاند؟ 

كريســتوفر نوالن در فيلم هايش مدام مخاطب را به سرشت 
انساني ارجاع مي دهد. آنچه باعث مي شود فيلم هاي نوالن در 
عين تفكربرانگيز بودن، تماشايي و جذاب نيز باشد، گنجاندن 
قصه اي كم نقص در قالب كالبدي انساني است، به گونه اي كه 
قهرمانان و ضدقهرمانانش ولو در داســتان هايي خيالي كامال 
رفتاري مبتني بر خلقت بشري دارند و اگرچه پر رمز و رازند اما 
در هر بزنگاهي بخشي از طبيعت قابل پيش بيني خود را بروز 
مي دهند؛ چه اين طبيعت خير باشد و چه شر. سينماي او به دليل 
دلنشينِي چنين ارجاعي مقبول مي شود. در سينماي نوالن، 
فراتر از خير و شر مرســوم در كليشه هاي سينمايي، موضوع 
اصلي داوري در درست و غلط بودن پديده هاست و چنين نگاه 

قضاوت بر انگيزي حتما به ادراكي فراتر از معمول نياز دارد.

مؤلفه هاي مشترك سينماي نوالن
اگرچه كريستوفر نوالن در سبك ها و ژانرهاي مختلفي فيلم 
ساخته اما برخي مولفه ها در سينماي وي، به كرات و البته 
به درستي تكرار شــده اند. 2 نمونه از آنها را مي توان 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 يك ســو به جذابيت روايت و پيگيري آن كمك 
مي كند و از ســوي ديگر با تغييرعادت مخاطب، قضاوت 
زودهنگامش را به چالش مي كشد. درحقيقت عنصر زمان در 
فيلم هاي نوالن عاملي است كه مخاطب را در پيشبرد قصه، 
به نادرستي پيش داوري هاي مرسومش مي رساند. هم او را 

غافلگير مي كند و هم به انديشه وامي دارد.
  عدم قطعيت؛ خير و شر، كليشه هايي مرسوم در سينما 
به خصوص در هاليوود دارد امــا در فيلم هاي نوالن معموال 
براساس ارجاع به سرشت هاي انســاني، اين نيكي و بدي 
كليشه ها را مي شكنند و نگاهي عميق تر طلب مي كنند. در 
بسياري از آنها نيكي و بدي، نه در تقابل كه در تكميل يكديگر 
پيش مي روند؛ درست مثل روز و شب. ازسوي ديگر فضاي 
ترسيم شده در بسياري از آثار نوالن، در مرزي بين واقعيت و 
مجاز مي گذرد و گاهي درك اينكه كدام واقعي و كدام خيالي 
است، دشوار مي نمايد. به طوركلي ســينماي نوالن نه در 

انگاره هاي 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 فيلم هايش جلوه عيني مي بخشد؛ چنين است كه 
نوالن از ديگر هم صنفانــش، راهي متفاوت در پيش گرفته 
است. در ادامه براي مصداقي شدن اين نوشتار، اجماال آثار 

اين فيلمساز را با هم مرور مي كنيم.

)Tenet( تنت
نوالني ترین فيلم نوالن را بایــد چندبار دید تا منطق آن را دریافت. هرچند كریســتوفر نوالن 
مانند برادرش سریال ساز نيست اما در فيلم آخر انگار همه ساخته هاي این 20سال را پشت هم 
گذاشته تا اثري عجيب بسازد. مهم ترین نقش در این ميان برعهده زمان است؛ جایي كه حال و 
گذشته و آینده در فضایي كامال نوالني تركيب مي شوند. در این شرایط نيز شخصيت ها با آنكه 
از آینده در حال حضور دارند، اما با قطعيتي محتوم مواجه نيســتند. درباره آخرین كار نوالن 

گفتني ها بسيار است.

سه گانه بتمن
بتمن، یك ابرقهرمان دنياي كميك تاكنون بارها و بارها در سينما به تصویر درآمده اما بتمن نوالن، به جاي 
یك ابرقهرمان، انساني با تمام ویژگي هاي انساني است. برخالف دیگر ابرقهرمانان كه شخصيتي نفوذ ناپذیر 
و فراواقعي دارند، بتمن نوالن سرشار از ناتواني هایي است كه مي كوشد آن را با پول و تكنولوژي جبران 
كند كه در این راه نيز آلفرد )مایكل كين( و لوشز فاكس )مورگان فریمن( به  عنوان حاميان مورد اطمينان 
وي بتمن را یاري مي دهند. حتي توانایي بدني بتمن نيز حاصل ورزش است و هيچ ویژگي رویين تني در او 
دیده نمي شود. بلكه برعكس بارها و بارها او را با بدني زخمي در صحنه هاي گوناگون این سه گانه مشاهده 
مي كنيم. در قسمت سوم، وقتي بتمن پول خود را از دست مي دهد، نيمي از توانایي هایش هم از بين مي رود 
و تا زماني كه به تكنولوژي دسترسي ندارد، چندان از پس دشمنانش برنمي آید. این همان تأكيدي است كه بارها در طول این سه گانه از زبان 
خود بتمن مي شنویم كه هركسي مي تواند بتمن باشد و در آخرین صحنه هاي قسمت سوم وقتي رئيس پليس گوردون )گري اولدمن( از او 
مي خواهد كه خود را معرفي كند، مي گوید بتمن مي تواند مردي باشد كه كت پدري را روي دوش پسر مي اندازد تا به او نشان دهد كه دنيا 

به آخر نرسيده و اشاره او به خود گوردون است كه وقتي پدر و مادر بروس وین در قسمت اول كشته مي شوند، در كالنتري چنين مي كند.
در سه گانه بتمن، بدمن ها مكمل شخصيت بتمن مي شوند و بتمن بدون آنها نمي تواند به رشد و تعالي برسد. در نخستين قسمت »آغاز بتمن« 
راس الغول )كن واتانابه( و دوكارد )ليام نيسون( به  عنوان سران خالفكاران، بروس وین )كریستين بيل( را آموزش مي دهند تا او دریابد صرفا با 
غلبه بر ترس هایش مي تواند دیگران را نجات دهد. در دومين بتمن با عنوان »شواليه تاریكي«، جوكر )هيث لجر( فراتر از همه خالفكاران، شهر 
را در معرض خطر قرار مي دهد و در این قسمت بتمن مي آموزد كه چگونه بر تردید خود غلبه كند و دستش را آلوده كند تا دیگران بتوانند پاك 
و منزه زندگي كنند. در این قسمت وقتي بتمن از جوكر مي پرسد كه چرا مي خواهد او را بكشد؟ جوكر با خنده اي هيستریك مي گوید چرا باید 
او را بكشد، بتمن، جوكر را تكميل مي كند. در سومين قسمت به نام »شواليه تاریكي برمي خيزد«، بين )تام هاردي(، شخصيت مكمل بتمن 
مي شود چون این بار بتمن كه به زندگي چندان عالقه اي نشان نمي دهد، مي كوشد با غلبه بر نااميدي، به یاري گاتهام بشتابد، بنابراین ترس، 
تردید و نااميدي، نقاط تاریك شواليه تاریكي اند كه در طول این سه گانه، بتمن مي كوشد بر آنها غلبه كند تا بتواند مردم را نجات دهد. بتمن، 
پله پله خود را رشد مي دهد و در آخر به تكامل مي رسد. هر كدام از این بدمن ها نيز خاستگاه جذابي دارند. در نخستين بتمن راس الغول تفكرات 
سوسياليستي دارد و در پایان این قسمت، اعتراف مي كند كه پيش از این سعي داشته گاتهام را با سالح اقتصاد از پاي درآورد. در دومين قسمت، 
جوكر با ظاهري متفاوت و تفكري كه حتي براي جنایتكاران شهر غيرقابل قبول است، ظهور مي كند. در شواليه تاریكي، گاتهام در وضعيت ثبات 
به سر مي برد، چندان اختالف طبقاتي مشهود نيست و حتي نماهاي بيروني نيز مملو از خيابان هاي شيك و پر زرق و برق است )درست برخالف 
قسمت اول كه محله هاي فقيرنشين آن بسيار گسترده بود( اما جوكر كهـ  در عمل و نه در ظاهرـ  گویي شباهت زیادي به متعصبان داعش و 
القاعده دارد، تنها مي خواهد ثابت كند كه قوانين و هر نقشه اي را باید زیر پاگذاشت تا هرج و مرج ایجاد شود. در این قسمت، آلفرد خاطره اي 
از برمه تعریف مي كند كه چگونه دزدان، جواهراتي را مي ربایند اما آنها را دور مي ریزند و وقتي بروس از خدمتكارش مي پرسد كه چرا چنين 

كاري كرده بودند، آلفرد پاسخ مي دهد: »برخي آدم ها دنبال موضوعي منطقي مثل پول نيستند و فقط مي خواهند نابودي دنيا را ببينند«. 
در سومين قسمت با منطقي دیالكتيك، تفكرات سوسياليستي با آنارشي جنایتكاراني كه جوكر را سرلوحه خود قرار داده اند، آميخته مي شود 

تا ضمن نابودي شهر، ثروتمندان و حتي طبقه متوسط، بدون محاكمه و هيأت منصفه به شكل فجيعي كشته  شوند.
بتمن هاي نوالن را مي توان بارها و بارها به تماشا نشست و از آن لذت برد آن هم به یك دليل مشخص؛ ارجاعي كه نوالن در این سه گانه نه به 

ادراك هاي حسي كه به سرشت انساني رهنمون مي سازد، موجب برتري و تمایزش با آثار هاليوودي مي شود.

)Insomnia( بی خوابی
عدم قطعيت بار دیگر در این فيلم كه سرزمين آالسكا و آن شهر كوچكش شخصيتي حياتي در آن 
دارند، تكرار مي شــود. كارآگاه ویل درومر )آل پاچينو( و نویسنده والتر فينچ )رابين ویليامز( هر دو 
آدم هاي متشخصي هستند كه براي حفظ حرمت و تشخص خود، دست به آدمكشي مي زنند، شاید 
مخاطب فيلم، والتر را مقصر فرض كند، اما فضاي مه آلودي كه ویل در آن به همكارش كارآگاه هپ 
اكهارت )مارتين دونوان( شليك مي كند، تردیدهایي مي سازد كه قطعيت تعمدي بودن این شليك را 
زیرسؤال مي برد. ارجاع انساني نوالن به این پيام روشن فيلم كه هدف وسيله را توجيه نمي كند، تنها 
قطعيتي است كه مخاطب با دیدن بي خوابي به آن مي رسد. جایي كه ویل پيش از خوابيدن هميشگي، 

به همكار جوانش كارآگاه الي بور )هيالري سوانك( توصيه مي كند كه راهش را گم نكرده و حقيقت را فداي مصلحت نكند.

)The Prestige( حيثيت
این فيلم درباره قدرت نمایش و جادوي آن است. نوالن در حيثيت، داستاني جذاب و غافلگيركننده 
روایت مي كند كه نمایش، ابزاري قدرتمند معرفي مي شود. این قدرت به اندازه اي هست كه رقابت بر 
سر آن، آلفرد بوردن )كریستين بيل( و رابرت انجير )هيو جكمن(، 2 شعبده باز فيلم را به نابودي سوق 
دهد. شعبده و نمایش این قابليت را دارد كه بيننده آن را باور كند، چون به چشم خود اتفاقي را مشاهده 
مي كند كه در حالت عادي غيرممكن جلوه مي كند اما آنچه مخاطب نمایش نمي بيند، فریبي است 
كه صحنه را واقعي جلوه مي دهد. نوالن چه در این فيلم و چه در سه گانه بتمن صراحتا نشان مي دهد 
فریب و نمایش دادن، عناصر قدرتمندي هستند كه باید از آنها استفاده كرد تا در نظر دیگران قدرتمند 
بود. درواقع نوالن از ابزار سينما براي بيان این واقعيت استفاده مي كند كه چگونه مي توان با استفاده از عنصر نمایش و فریب، قدرت یافت و 
به گونه اي ایجاد چنين تصوري كرد كه طرف مقابل را به زانو درآورده است؛ درست شبيه همان روشي كه سال هاست خود سينما دركنار 

رسانه هاي دیگر از آن براي در دست گرفتن و شكل دادن به افكار عمومي استفاده مي كند.



ایرانشهر16 2  چهارشنبه 26 شهريور 99  شماره 8039   3 0 2 3 4 4 2

شهرهای مازندران
یک ماده و 100 مشکل

 افزایش بي ضابطه شهرفروشي در مازندران طي سال هاي اخير 
عالوه بر تخریب چهره شهرهاي استان، مشكالتي در ارائه خدمات 

زیرساختي به شهروندان برخي مناطق نيز ایجاد كرده است

نی
ورا

را ن
 زه

س:
عك

تقاضاي باالي ساخت وساز
به اســتناد اين آمار تعــداد خانه هاي خالــي مازندران در 
سال1385 كمي بيش از 21هزار واحد بود كه در سال1390 
به 70هزار واحد و 5سال بعد، يعني در سال1395، اين تعداد 
به بيش از 102هزار واحد رســيد. به عبارتــي ديگر، تعداد 
خانه هاي خالي رســمي در مازندران طي 10سال، بيش از 
5برابر افزايش داشته و نگاه مقايسه اي بين اين آمار و رشد 
جمعيت استان در همين بازه زمانی نشان مي دهد كه سرعت 
ساخت وساز تقريبا 4برابر سرعت رشد جمعيت بوده است. از 
نگاه كارشناسان، اين رشد ناشي از شتاب در ساخت وساز بر 
اثر افزايش تقاضاهاي مختلف است كه بخش زيادي از آنها 
نيز خارج از ضابطه بــوده و با پرداخت جريمه  تخلف پس از 

ساخت وساز قانوني شده اند.
فروش تراكم در شهرهاي مختلف مازندران به گونه اي پيش 
رفته كه طي ماه هاي اخير اعتراض مسئوالن ارشد اين استان 
را نيز به همراه داشته اســت. با اينكه دست كم در يك دهه 
اخير مقابله با تراكم فروشــي و تكيه كردن شهرداري ها بر 
منابع درآمدي ماده100 به طور جدي از سوي مسئوالن اين 
استان مورد تأكيد قرار گرفته بود، اما شهرداري هاي مازندران 
از اين روند فاصله نگرفتند، تا جايي كه امروز به گفته رئيس 
سازمان نظام مهندسي ساختمان مازندران، اين استان در 

شهرفروشي وضعيتي  بسيار بدی دارد.

خرید و فروش قانون
سيف اهلل علي نيا در گفت وگو با همشهري با اشاره به اينكه 
نگاه درآمدي شــهرداري هاي مازندران به كميســيون 
ماده100 آفتي براي شهرســازي در اين اســتان شده 
است، مي گويد: نمي گوييم همه رأي هاي كميسيون هاي 
ماده100 داراي اشــكال اســت، اما متأســفانه شاهد 
تخلف هاي زيادي هستيم. ما براي همه شهرها ضوابطي 
براســاس طرح تفصيلي داريم، اما اين ماده به نوعي همه 
كارهاي خارج از ضوابط طرح تفصيلي شــهرها را قانوني 

مي كند.
وي معتقد است ضوابط طرح تفصيلي در بسياري از شهرها 
نياز به اصالح دارد تا جلوي تراكم فروشي گرفته شود. به 
اعتقاد علي نيا، 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 
ماده100 به هر ميزان كه تخلف شــده جريمه دريافت 
مي كند. به اين شــكل، هم ســازند،ه با پرداخت جريمه 
تخلفش را قانوني می كند، هم شهرداري مبلغي را دريافت 

مي كند.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان مازندران افزايش 
سختگيري ها و نظارت بر فعاليت كميسيون هاي ماده100 
در شهرهاي مازندران را موضوعي ضروري براي جلوگيري 
از پديده شهرفروشــي در اين استان مي داند و مي افزايد: 
متأســفانه در روند كنوني حقوق شــهروندان زير سؤال 
مي رود. ســازنده در تعداد طبقات، سطح اشغال و حتي 
نورگيري مزاحمت هايي را براي هميشه ايجاد مي كند، اما 
با پرداخت مبلغي به عنوان جريمه، كارش را تمام مي كند. 
در اين بين نقش نظام مهندسي هم به دليل كم توجهي 
شــهرداري ها و نهادهاي نظارتي كمرنگ شــده است. 
مهندس ناظر طبق تبصره 7، گزارش تخلف را ارائه مي كند، 

اما اتفاقي براي جلوگيري از ساخت نمي افتد.
علي نيا اين چالش را مربوط به همه شــهرهاي مازندران 
مي داند و خاطرنشان مي كند: البته شايد در برخي مناطق 
نياز باشد از محدوديت هاي ساخت وساز 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.

ضعف نظارت بر ساخت وسازها
از طرف ديگر تقاضاي باال براي ساخت وســاز در شهرهاي 
مازندران و به ويژه شــهرهاي غربي، سبب شــده راه هايي 
براي دورزدن قانون ايجاد شــود كه منافعي را براي برخي 
واسطه ها نيز به همراه دارد. ج.موسوي، يكي از فعاالن بازار 
مسكن در شهرهاي آمل، محمودآباد، نور و مناطق اطراف 
است كه وجود برخي واسطه ها براي حل مشكالت مربوط 
به تخلف ساخت وساز در بعضي شهرداري ها را تأييد مي كند 
و به همشــهري مي گويد: معموال تخلف هاي ساختماني را 
با پرداخت جريمه مي توانيم برطرف كنيم. اين موضوع به 
روندي قانوني و عادي تبديل شــده است. اگر هم جايي به 
مشكل برخورد كنيم باالخره پل و واسطه اي براي رفع مشكل 

پيدا مي كنيم.
موضوعي كه اين شهروند مطرح مي كند بروز برخي تخلفات 
در بعضي شهرداري ها و شوراهاي شهر مازندران را يادآوري  
مي كند كه طي هفته هاي اخير خبرساز شده و در بعضي از اين 
پرونده ها نيز تخلف هايي در بخش صدور پروانه ساختماني به 

چشم مي خورد.
اين جريان را مي توان در اظهارات برخي مسئوالن نيز يافت. 
معاون امور عمراني استاندار مازندران مي گويد: تعلل بازرس 
شهرداري و مهندس ناظر، نخستين گام در بروز اين وضعيت 
است، زيرا درصورت جلوگيري از تخلف در نخستين گام، كار 
به كميسيون ماده100 كشيده نمي شود؛ ضمن اينكه عمال 
بنايي كه با تخلف ساخته شده را جز در موارد استثنا به داليل 

گوناگون ديگر نمي توان تخريب كرد.
مهــدي رازجويان از تغييــر نمايندگان وزارت كشــور در 
كميسيون هاي ماده100 شــهرهاي مازندران طي 2هفته 
اخير خبر مي دهد و مي گويد: به دستور استاندار و با هدف 
پيشگيري از تخلفات، چندروز پيش هر نماينده اي كه بيشتر 
از يك سال در يك كميسيون حضور داشت را تغيير داديم 
تا مباحث فني با دقت بيشتري پيگيري شود. سختگيري ها 
در 6 ماه اخير و به ويژه پس از تأكيد رئيس قوه  قضاييه براي 
جلوگيري از شهرفروشي در كميسيون هاي ماده100 بسيار 

بيشتر شده است.
معاون امور عمراني استاندار نيز مانند رئيس سازمان نظام 
مهندسي ساختمان مازندران ضعف درآمدي شهرداري ها 
را عاملي براي تكيه بر شهرفروشي مي داند و مي افزايد: اگر 
كميسيون ماده100 دقيقا طبق قانون و براساس تبصره يك 
رفتار كند تخلفي صورت نمي گيــرد. اما تبصره هاي بعدي 

دست اعضاي كميسيون را باز مي گذارد تا درصورت رعايت 
اصول فني و بهداشــتي، با دريافت جريمه، ساخت وساز را 

قانوني كنند.
البته رازجويان معتقد است كه با افزايش نظارت در ماه هاي 
اخير تخلفات ساختماني كمتر شــده است. او خاطرنشان 
مي كند: اين تخلفات در همه شهرهاي استان ديده مي شود 
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 
ساخته شده نمي توان كاري كرد، فقط بايد از ادامه اين روند 

جلوگيري كرد.

عمودي سازي با ضابطه
از سوي ديگر طي 2ســال اخير كه بحث بلندمرتبه سازي 
در اين استان با تأييد وزارت كشور به عنوان راهكاري براي 
حل معضل كمبود زمين مطرح شــده، احتماال نگاه ها به 
شهرفروشي قانوني تر شده است. به اعتقاد مديران شهري اين 
اقدام مي تواند راه حلي براي شهرهاي پرتراكم مازندران باشد. 
براي نمونه قائمشهر كه از آن به عنوان دومين شهر پرتراكم 
كشور ياد مي شود، يكي از شهرهايي است كه مديران آن طي 
چند ماه اخير براي عمودي سازي مشوق هايي درنظر گرفتند.

با اين حال معاون شهرســازي اداره كل راه وشهرســازي 
مازندران معتقد است كه تأكيد بر عمودي سازي در مازندران 
نبايد بهانه اي براي تخلف در ساخت وســازهاي اين استان 

باشــد و الزم اســت با درنظر گرفتن تعريف و كاربري هاي 
عمودي سازي براي نقاط مختلف مازندران، از بروز مشكالت 
ناشي از گسترش بي ضابطه اين نوع ساخت وساز در سراسر 

استان جلوگيري شود.

نادیده گرفتن نظر كارشناسان
رستمعلي پاكدامن، به همشــهري مي گويد: اتفاقا يكي از 
مشكالت ساختاري ما تقاضا براي ساخت وساز در تمام نقاط 
مازندران اســت. حتي در برخي روستاها اهالي درخواست 
مجوز براي ســاخت بيش از 10طبقه دارند. شهرداري ها و 
حتي دهياري ها نيز براي اينكه به درآمد زودهنگام برسند، 
بســياري از تخلفات را ناديده مي گيرند، تــا جايي كه نظر 
ادارات شهرســتاني اين اداره كل درباره خالف بودن برخي 
ساخت وسازها را مورد توجه قرار نمي دهند. تاكنون بارها به 
اين موارد ورود و در استعالم هاي انجام شده عنوان كرده ايم 
كه نقشه با اساس طرح تفصيلي و شهرسازي مغايرت دارد، 
اما اين نظر كارشناسي در كميسيون ماده100 مورد توجه 

قرار نمي گيرد.
او وجود برخي شكاف هاي قانوني در كنار تقاضاي زياد برای 
ساخت وساز و همچنين مشكالت درآمدي در مازندران را 
از عوامل اصلي گستردگي شهرفروشي در استان مي داند و 
اظهار مي كند: به نظرم شهرداري ها را نمي توان مقصرهاي 
صددرصدي اين وضعيت دانســت، بلكــه مجموعه اي از 
عوامــل مانند ضعف درآمــدي شــهرداري ها، بي توجهي 
كميسيون هاي ماده100 به  نظر كارشناسان و ميزان باالي 
تقاضاي ساخت وساز دست به دست هم داده اند 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 

چند ماه اخير انجام شده است.

ریشه هاي تخلف
در كنار همــه اين اظهارات و ديدگاه ها كه عمدتا ريشــه 
بروز تخلف در شــهرهای مازندران را نياز مالي شهرداري 

و اين اســتان ها عنــوان مي كنند، مديران شــهري هم 
ديدگاه هاي مستقل و متفاوتي دارند. سيد علي آقاميري، 
عضو شوراي عالي استان ها و يكي از اعضاي شوراي شهر 
ساري، با اشاره به كمبود منابع مالي در شهرداري  به يكي 
از ريشه هاي اين نياز مالي اشــاره مي كند و به همشهري 
مي گويد: وقتي از اواخر دوره سوم شوراها و به ويژه در دوره 
چهارم، موجي بي ضابطه براي جذب نيروي انســاني در 
شهرداري ها به وجود آمد و هزاران نفر به عنوان نيروي اداري 

جذب شدند، به بار مالي سنگين آن توجه نشد.
موج جــذب بي ضابطــه و براســاس روابــط نيروها در 
شهرداري هاي مازندران كه آقاميري به آن اشاره مي كند، 
طي سال هاي اخير چالش هاي زيادي را براي اين نهادها 
به وجود آورده است، به طوري 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 مي دهد: 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 نمي كند و سهم شهرداري ها 
از ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نمي شود، شهرداري ها 
ناچارند منابع مالي را از جايي ديگر تأمين كنند و فروش 
تراكم در دسترس ترين راه براي تمام شهرداري ها، نه تنها 

در مازندران، بلكه در كل شهرهاي كشور است.
اين عضو شوراي شهر مركز استان، وضعيت ساري از نظر 
تخلف هاي ساختماني طي سال هاي اخير را مانند بسياري 
از شهرهاي باالي 200هزار نفر كشور مناسب نمي داند و 
خاطرنشان مي كند: به عنوان يكي از اعضاي شوراي عالي 
استان ها شاهد هستم كه همه مراكز استان ها با اين مشكل 
مواجهند و منحصر به ساري نيست. اما در بعضي شهرها اين 

مشكل بيشتر به چشم مي آيد.
آقاميري اشاره اي گذرا و غيرمستقيم به وجود برخي روابط 
و واسطه ها نيز مي كند و مي گويد: در اين شهرفروشي ها اگر 
همه عايدات به حساب شهرداري ها وارد مي شد، دست كم 
جاي اميدواري بود كه خوب يا بد مبلغي براي توسعه شهر 
يا پرداخت هزينه هاي شهرداري به دست مي آمد اما اينطور 

نيست.
وي نبود الگوهاي شهرســازي براســاس نياز و شــرايط 
اجتماعي، جغرافيايي، فرهنگي و تاريخي براي هر شــهر 
را مهم ترين خأل براي فراهم شدن بستر تخلف در شهرها و 
به ويژه شهرهاي شمالي مي داند و اظهار مي كند: متأسفانه 
نهاد و دستگاهي كه سازوكار شهرداري ها را در شهرسازي 
منظم كند 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 
ساخت وسازها از الگويي مشخص و ثابت پيروي كند، به 

داليل گوناگون اين اتفاق نيفتاد.
آقاميري مي افزايد: بايد الگويي براي شهرها درنظر گرفته 
شود تا مجريان ملزم به اجراي آن الگوها باشند، وگرنه در 
فشار مالي ای كه شــهرداري ها تحمل مي كنند، بسياري 
از اولويت هاي شهرسازي ديده نمي شــود. خروجي اين 
وضعيت هم گســترش حاشيه نشــيني، رشد بي ضابطه 
شهرها و ايجاد مناطق شهري بي قواره و بدمنظر است كه 

در مازندران زياد به چشم مي آيد.

همه نهادها در بروز شهرفروشي مقصر هستند
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 حسين زاده، شهردار 
رويان در گفت وگو با همشهري، نخســتين گام در بروز 
تخلف هاي ساختماني را كم توجهي مهندسان ناظر مي داند 
و مي گويد: در عين حال كه شهرداري ها را در اين موضوع 
سهيم مي دانم، معتقدم نبايد توپ را صرفا در زمين يك نهاد 
انداخت. اتفاقا نخستين مرحله بروز تخلف در جايي انجام 
مي شود كه مهندس ناظر به عنوان نماينده نظام مهندسي 
ساختمان از انجام تخلف جلوگيري نمي كند و پيش از اينكه 

تخلف ساختماني انجام شود، گزارش را براساس تبصره7 
ارائه نمي دهد. دادن گزارش پس از اينكه 3سقف اضافه در 

يك ساختمان زده شد چه فايده اي دارد؟
وي تصريح مي كند: 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 مي كند وارد كميسيون شود، امكان ندارد 
قاضي رأيی جز تخريب صادر كند. به نظرم اين ادعاي نظام 
مهندسي ســاختمان نوعي فرار رو به جلوست. همه بايد 

سهم خودشان در بروز تخلف را بپذيرند.

تراكم قانوني
حسين زاده به فرآيند هاي قانوني ساخت و افزايش سطح 
اشغال و تعداد طبقات در شهرها نيز اشاره مي كند و با بيان 
اينكه الزاما ساخته شدن هر بناي چندطبقه را نبايد تخلف 
ناميد، مي افزايد: در فرآيند صدور پروانه قانوني، آنچه در 
قالب تراكم فروخته مي شود طبق قانون است. شهرداري 
كه به دلخواه و بدون ضوابط پروانه صادر نمي كند. اگر قانون 
است درست يا نادرست بايد تمكين كرد. سقف تراكم در 
رويان 4طبقه اســت، اما قانون مسيري به نام كميسيون 
ماده5 را باز گذاشته كه درصورت نياز تا 4طبقه ديگر روي 
آن 4طبقه پروانه صادر كنند. پس نمي توانيم ساخت اين بنا 

را غيرقانوني و تخلف بدانيم.
وي خاطرنشــان مي كند: در مورد ماده100 هم كه براي 
بناهاي داراي اضافه بنــا و مازاد بر پروانه اســت، معموال 
شهرداري درخواست تخريب مي دهد، اما اعضاي كميسيون 

براساس داليلي كه مالك مي آورد جريمه صادر مي كنند.
شهردار رويان نياز مالي شهرداري ها به درآمد كميسيون 
ماده100 را هم رد نمي كند و مي گويد: بحث منابع مالي 
داستاني جداســت. كمتر از 5درصد منابع خارج از شهر 
به شهرداري مي رســد و حق واقعي و قانوني شهرداري ها 
به آنها داده نمي شــود. سهم شــهرداري رويان از محل 
جرائم ترافيكي 50ميليون تومان بود كه فقط 17ميليون 
تومان پرداخت شــد. 5هــزار قبض عوارض نوســازي 
خدمات پخش كرديم كه 500ميليون تومان هم توسط 
شهروندان پرداخت نشد. در چنين شرايطي طبيعي است 
كه شــهرداري ها نيم نگاهي هم به درآمدهاي ماده 100 

داشته باشند.
       

آنچه در شهرهاي مازندران از آن به عنوان شهرفروشي يا 
تراكم فروشي ياد مي شود، طي سال هاي اخير به پديده اي 
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 كرده اند تا بخشي از خأل درآمدي 
خود را با آن جبــران كنند. روند موجود سبب شــده كه 
امروز در سراسر مازندران شاهد بروز تخلفات گسترده در 
ساخت وساز باشيم كه در خوش بينانه ترين حالت ممكن، 
مي توان جلوي استمرار آن را گرفت، اما با ساخت وسازهاي 
انجام شده كاري نمي شــود كرد و حاال بايد آنها را با تمام 
نواقص و تخلفاتي كه داشــتند به عنوان بخشي از كالبد 
فيزيكي جامعه چه در شــهرها و چه در روســتاهاي اين 

استان پذيرفت.

بي توجهي به فرصت هاي درآمدي
شهرداري ها، به ویژه در شهرهاي گردشگرپذیر ميل زیادي به كسب درآمد از طریق صدور پروانه یا دریافت جریمه ماده100 
دارند، زیرا به اعتقاد كارشناسان، عمر كسب درآمد از ماده100 در شهرهاي مازندران به دليل استمرار ساخت وسازهاي 
ناشي از تقاضاي گردشگران، از شهرهاي دیگر كشور بيشتر اســت. از نگاه كارشناسان، شهرسازي و تقاضاي باالي 
ساخت وساز در مازندران سبب شده كه شهرداري هاي این استان به سایر ظرفيت هاي درآمدزایي با پایداري و ارزش افزوده 
بيشتر، توجه نداشته باشند. رضا خاكپور، كارشناس ارشد برنامه ریزي شهري، معتقد است گستردگي شهرفروشي در 
مازندران ناشي از گرفتارشدن شهرداري ها در یك فرآیند روتين و روزمره بدون برنامه ریزي براي بهره گيري از فرصت هاي 
درآمدزایي درست است. این كارشناس برنامه ریزي شهري با طرح این پرسش كه كدام شهرداري در مازندران توانسته از 
فرصت هاي اقتصادي بومي این استان مانند گردشگري یا ایجاد مراكز پرورش گل وگياه و تأسيس بنگاه هاي اشتغال زایي 
درآمد پایدار كسب كند؟ به همشهري مي گوید: آسان بودن كسب درآمد از فروش تراكم، راه و انگيزه براي نوآوري در 

درآمدزایي را در شهرداري هاي مازندران از بين برده است.

ث
مك

رستمعلي پاكدامن
معاون شهرسازي اداره كل راه  و شهرسازي مازندران

شهرداري  مازندران را نمي توان مقصرهاي 
صددرصــدي ايــن وضعيــت دانســت، 
بلكه مجموعــه اي از عوامــل مانند ضعف 
درآمدي شــهرداري  مازندران، بي توجهي 
كميسيون هاي ماده100 به نظر كارشناسان 
و ميزان باالي تقاضاي ساخت وســاز دست 
به دست هم داده اند تا امروز شاهد گستردگي 

شهرفروشي در استان باشيم

سيف اهلل علي نيا
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان مازندران

نبود سقفي مشخص براي صدور جريمه سبب شده بسياري از سازندگان با خيالي آسوده اقدام 
به تخلف و اضافه بنا كنند و درنهايت هم كميسيون ماده100 به هر ميزان كه تخلف شده جريمه 
دريافت مي كند. به اين شكل، هم سازنده با پرداخت جريمه تخلفش را قانوني می كند، هم 

شهرداري مبلغي را دريافت مي كند

سيد علي آقاميري
عضو شورای شهر ساری

وقتي درآمــد پايــداري براي شــهرداري 
وجود نــدارد، دولــت هم در تأميــن منابع 
مالي حمايت نمي كند و ســهم شهرداري از 
ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نمي شــود، 
بنابراين شهرداري ناچار است منابع مالي را 
از جايي ديگر تأمين كنند و فروش تراكم در 

دسترس ترين راه براي تمام شهرداري است

ســاختمان هاي ناهمگون با فضاي شــهر، افق  كوتاه خيابان ها، كمبود فضاي پارك خــودرو به دليل وجود 
ســاختمان هاي بدون پاركينگ، افزایش تراكم جمعيت و بلندتر شدن سایه سنگين ساختمان ها روي مناطق 
شهري، ازجمله مشكالت شهري در مازندران اســت كه از یك سو سيماي شهرهاي این استان را به طور كامل 
تغيير داده و از سوي دیگر چالش هایي خدماتي و اجتماعي در سال هاي اخير ایجاد كرده است. تقاضاي باالي ساخت وساز و كمبود زمين در استان، به ویژه در شهرها 
سبب شده تا تخلف هایي در حوزه ساخت وساز شكل بگيرد؛ تخلفاتي كه از یك سو ریشه در نياز طيفي از جامعه دارد و از سوي دیگر منافع عده اي سودجو را تأمين 
مي كند. شهرفروشي، پدیده اي منحصر به یك استان نيست و به معضلي سراسري در كشور تبدیل شده است، اما در استان هایي مانند مازندران كه عالوه بر تقاضاي 
ساكنان براي مسكن، تقاضاي مسكن دوم، به ویژه براي پایتخت نشين ها نيز در آن بسيار باالست، این پدیده و معضل بيشتر به چشم مي خورد؛ حتي آمارهاي رسمي 

مركز آمار ایران نيز نشان مي دهد كه طي دودهه اخير تعداد خانه هاي خالي كه عمده آنها مسكن دوم هستند در مازندران رشد چشمگيري داشته است.

اشكان جهان آراي
خبرنگار 
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   بوي تعفن سطل هاي زباله قيامدشت را پر كرده است
سطل هاي زباله قيامدشت تهران هيچ وقت شسته نمي شوند و از 
بوي تعفن این سطل ها نمي توان در قيامدشت نفس كشيد. بسياري 
از شب ها كه زباله ها را تخليه می كنند، بو تشدید مي شود و انبوه 

جانوران موذي هم كه به جاي خود.
ميثمي از قيامدشت

   بازنشستگان باالي 65سال را ناديده مي گيرند
در ماه هاي گذشته 10تا 15تا پيامك به نام و نام خانوادگي از شهر 
فرش آمده است كه بازنشســته محترم مي توانيد بيایيد از شهر 
فرش، فرش ماشيني، قسطي خرید كنيد. بعد از مدت ها و پركردن 
برخي چاله هاي مالي تصميم گرفتيم 2 تخته فرش بگيریم؛ پس 
به این سامانه پيامك زدیم و اعالم كردیم فرش مي خواهيم. بعد 
از 72ساعت زنگ زدند و پرسيدند شما چند ساله اید و اگر باالي 
65سال هستيد به شما فرش تعلق نمي گيرد. واقعا این چه حركت 
شكننده و زشتي است كه با بازنشستگان مي كنند. مگر اینها خدا 
هستند؟ چه بســا جواناني كه فوت شده اند و چه بسا پيرهایي كه 
سال هاي ســال عمر مي كنند. چرا غرور بازنشستگان را به بازي 

مي گيرند؟
بازنشسته وزارت راه

   چرا ورود خودرو به چيتگر ممنوع شده است
چرا مسئوالن و مدیر پارك چيتگر از ورود ماشين به داخل پارك 
جلوگيري مي كنند؟ اگر منظور فاصله گذاري اجتماعي است، چرا 

پارك هاي دیگر این طورنيست؟
فرح بخش از وردآورد

   آيا بايد منتظر شيوع بيماري هاي ناشي از موش ها باشيم
موش ها در جوي ها و معابر تهران به سادگي جوالن مي دهند 
و طمعه گــذاري و كارهاي مقطعي هم باعث كاهش شــمار 
آنها نمي شود. اكنون مدت هاست موش ها در ميدان شهداي 
خيابــان ري و اغلب خيابان هــا  رژه مي روند. از مســئوالن 
شــهرداري عاجزانــه تقاضا داریم بــه فكر باشــند؛ چرا كه 
بيمار ي هاي ناشــي از فراواني موش مي تواند بســيار بدتر از 

شيوع كرونا باشد.
كرمي از تهران 

   كارمزد درون شبكه بانكي در بانك سپه 
اكنون مدت هاست كه بانك حكمت ایرانيان و سپه ادغام شده اند 
و دیگر تابلویي به نام حكمت ایرانيان وجود نــدارد، اما در كمال 
تعجب وقتي براي جابه جایي پول از كارت حكمت ایرانيان كه هنوز 
فعال است به بانك سپه اقدام مي كنيم بانك سپه كارمزد مي گيرد؛ 
درحالي كه حكمت ایرانيان جزئي از سپه و در آن هضم شده است. 
نكته این است كه هر دو كارت كارمزد مي گيرند و به نظر مي رسد 

این موضوع خالف مصوبه هاي بانك مركزي باشد.
وحيد كتابي از پرندك

آبياري درختان خيابان سليماني با دقت بيشتر انجام مي شود
روابط عمومي منطقه یك 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 تصویري دریافتي 
آبياري فضاي ســبز مورد اشاره به صورت 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.

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

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

با مردم

پاسخ مسئوالن

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

دختر 27ساله پس از صرف شام با خواستگارش در رستوراني در 
غرب تهران گفت كه نمي تواند با او ازدواج كند اما جواب رد وي 

به قيمت جانش تمام شد.
به گزارش همشهري،  شامگاه دوشنبه 24شهریور ماه رهگذراني 
كه از پاركينگ شمالي دریاچه چيتگر عبور مي كردند، متوجه 
درگيري دختر و پسري جوان شدند. پسر فریاد مي زد كه باید با 

من ازدواج كني. اما دختر مي گفت كه دیگر قصد ادامه دادن به 
این رابطه را ندارد.

دختر جوان همزمان اینترنتي درخواســت خودرو كرده بود و 
مدام سرك مي كشيد تا ببيند خودرو رسيده یا نه. پسر جوان اما 
به شدت عصباني و خشمگين بود و مانع رفتن دختر جوان شد. 
همين باعث شــد كه دعواي آنها باال بگيرد و ناگهان پسرجوان 
چاقویي از جيبش بيرون آورد و شروع كرد به ضربه زدن به دختر. 
او دیوانه وار ضربات چاقو را وارد مي كرد و وقتي مردم جمع شد ند،  

آنها را تهدید و فرار كرد.

گزارش قتل
دختر جوان خون آلود روي زمين افتاده بود و شاهدان اورژانس را 
خبر كردند. دقایقي بعد آمبوالنس در محل حاضر و دختر جوان 
به بيمارستاني حوالي دریاچه منتقل شــد. درحالي كه تالش 

پزشكان براي نجات این دختر ادامه داشت،  او ساعت 10صبح 
سه شنبه جانش را از دست داد و ماجرا به قاضي ساسان غالمي،  

كشيك جنایي تهران گزارش شد.

پليس در جست و جوي قاتل 
گروهي از كارآگاهان جنایي مأمور رسيدگي به پرونده قتل دختر 
جوان شدند. بررســي هاي اوليه حكایت از این داشت كه عامل 
جنایت،  خواستگار دختر جوان بوده است. در بررسي ها مشخص 
شد كه آنها مدتي قبل با یكدیگر آشنا شــده بودند. پسرجوان 
ساكن یكي از روســتاهاي اطراف تهران بود و پس از آشنایي با 
دختر جوان به او پيشنهاد ازدواج داده بود. هر چند آنها قرار بود 
با هم ازدواج كنند اما بنا به دالیلي دختر جوان منصرف شده و 

تصميم گرفته بود كه به او جواب منفي بدهد.
ماموران متوجه شدند كه شب حادثه این پسر و دختر درحوالي 

محل حادثه قرار شام داشته اند. پســر جوان ابتدا اصرار داشت 
كه محل قرار رستوراني در شــرق تهران باشد، اما دختر جوان 
ساكن كرج بود و در نهایت قرار شــده بود كه آنها در رستوراني 
حوالي دریاچه چيتگر شام بخورند. دختر جوان از كرج به مقصد 
دریاچه، اینترنتي 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 جایي كه دعواي آنها به خيابان كشيد و دختر 

با 25ضربه چاقو به قتل رسيد.
ماموران در ادامه تجسس ها  دریافتند عامل جنایت  هنگام ضربه 
زدن با چاقو،  خودش هم زخمي شده و پس از فرار به بيمارستان 
رفته و به صورت سرپایي درمان شده است. با این اطالعات   اكنون 
گروهي از كارآگاهان جنایي جست و جوي خود را براي بازداشت 

وي آغاز كرده اند.

جنايت هولناك 
 خواستگار جوان

در شام آخر 

رسيدگي قضايي به پرونده كولبر 14ساله 

بخشش جواني كه به خاطر طوطي قاتل دوستش شد

چند روز پس از ســقوط هولناك 
ماني 14ساله در هنگام كولبري در داخلي

ارتفاعــات اســتان كرمانشــاه، 
رئيس كل دادگستري استان دستور فوري براي 
رســيدگي به چگونگي مجروح شدن او را صادر 
كرد. به گزارش همشــهري، ماني هاشمي، پسر 
نوجواني بود كه براي اینكــه بتواند پول خرید 
گوشــي موبایــل را فراهم كنــد تــا بتواند در 
كالس هاي آنالین مدرسه شــركت كند همراه 
مادرش راهي كولبري شده بود اما چند روز پيش 
به علت سقوط از كوه به شدت آسيب دید. به دنبال 
انتشــار این خبر و گفته هاي مــادر ماني از روز 
حادثه در روزنامه  همشــهري، سيل تماس هاي 
مردم نيكوكار كشــورمان براي كمــك به این 
خانواده ســرازیر شــد و ماني پس از عزیمت به 
تهران در بيمارســتان فارابي تحت درمان قرار 
گرفت. حاال و با گذشت چند روز از این حادثه از 
كرمانشاه نيز خبر مي رسد كه تحقيقات قضایي 
درباره نحوه سقوط ماني از كوه آغاز شده است. 
روابط عمومي دادگستري كرمانشاه اعالم كرده 
كه رئيس كل دادگستري این استان به دادستان 
شهرســتان پاوه دستور رســيدگي مجدانه به 
موضوع چگونگي مجروح شــدن نوجوان كولبر 
پاوه اي را صادر و تأكيد كرد تا روشــن شــدن 
وضعيت نهایي این نوجوان موضوع مورد پيگيري 

قرار گيرد. پرویز توسلي زاده با اشاره به دامن زدن 
رسانه هاي ضدانقالب و موج سواري آنها در فضاي 
مجازي براي رسيدن به منافع و مقاصد شوم خود 
و به قصد تحریــك افكار عمومي به دادســتان 
شهرســتان پاوه تأكيد كرد ضرورت دارد ضمن 
حفظ كرامت انساني و دلجویي از خانواده مصدوم، 
اقدامات الزم براي شناســایي زوایاي حقوقي، 
قضایي و انتظامي موضوع صورت گيرد و نتيجه را 
اعالم كند. براساس این گزارش، در روزهاي اخير 
برخي در شــبكه هاي اجتماعي تالش كردند به 
دروغ وانمود كننــد كه ماني به ضــرب گلوله 
مأموران مرزباني مجروح شده است اما مادر ماني 
در گفت وگو با همشهري توضيح داد كه چطور 
پسرش درحالي كه كوله هاي بار همراهش بوده 
در كوهســتان پایش لغزیده و به پایين سقوط 

كرده است.

  پســري جوان كه 6سال قبل 
به خاطر یــك طوطــي، جان پيگيري

دوست قدیمي اش را گرفته و به 
قصاص محكوم شده بود، با بخشش اولياي دم 

از مجازات مرگ رهایي یافت.
بــه گــزارش همشــهري، ایــن جنایــت 
اردیبهشت ماه سال 93رخ داد. قاتل كه پس 
از قتل دوستش متواري شــده بود 5ماه پس 
از جنایت دستگير شد و در بازجویي ها گفت:  
2هفته قبل از حادثه مقتول كه از دوســتان 
قدیمي ام بود یك طوطي كاسكو به من امانت 
داد. او شب حادثه حدود ساعت 23 سراغم آمد 
و گفت طوطي را مي خواهد. من گفتم طوطي 
داخل اتاق است و پدر و مادرم خواب هستند 
اما او اصرار كرد كه بر ســر این مساله درگير 

شدیم 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 این 
حكم از سوي دیوانعالي كشــور تایيد شد. او 
در ادامــه دو بار تا پاي چوبــه دار رفت اما هر 
بار توانســت از اولياي دم مهلــت بگيرد. قرار 
بود به زودي براي ســومين بار وي پاي چوبه 
دار برود و قصاص شود كه در این شرایط تيم 
صلح و سازش دادسراي جنایي تهران دست از 
تالش خود براي گرفتن رضایت از اولياي دم 
برنداشــت تا اینكه آنها به شرط دریافت دیه، 
قاتل را بخشيدند. به این ترتيب متهم به قتل 
كه فاصله زیادي تا چوبــه دار و اجراي حكم 
قصاص نداشت با بخشش اولياي دم از مجازات 

رهایي یافت.

پايان تقابل »عمد« و »شبه عمد« 
در پرونده نجفي

 رأي اعضــاي هيــأت عمومــي 
دیوان عالي كشور، مهر پایاني بود بر كيفري

پرونده جنجالي محمدعلي نجفي. 
قضات عالي رتبه دیوان عالي كشور در جلسه اي كه 
براي رســيدگي به این 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 7خرداد ماه سال 98كه 
در جریان درگيري با همسر دومش ميترا استاد در 
خانه شان واقع در سعادت آباد او را به قتل رساند، در 
ماه هاي گذشته همواره در صدر اخبار قرار داشت. 
روند رسيدگي به پرونده او از سرعت چشمگيري 
برخوردار بود؛ آنچنــان كه 5روز بعــد از حادثه 
كيفرخواست پرونده اش صادر و یك ركورد در این 
مورد ثبت شــد. او سپس در شــعبه نهم دادگاه 
كيفري یك اســتان تهــران به ریاســت قاضي 
محمدي كشــكولي محاكمه شد. در شرایطي 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 این 
رأي مي گذشــت 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 این بار به 
جنبه عمومي جرمي كه مرتكب شــده رسيدگي 
شود. قضات دادگاه عملي را كه او مرتكب شده قتل 
عمد مي دانستند و به همين دليل وي را به خاطر 
جنبه عمومي جــرم و حمل ســالح غيرمجاز به 
تحمل حبس محكوم كردند. با وجود این نجفي و 
وكالیش اعتقاد داشتند حادثه اي كه اتفاق افتاده 
قتل شبه عمد است؛ به همين دليل به رأي دادگاه 
اعتراض كردند. مرجع رسيدگي به این رأي شعبه 
41دیوان عالي كشور به ریاست قاضي رازیني بود. 
هيأت قضایي دیوان بعد از بررســي پرونده حكم 

دادگاه را نقض كردند و پرونــده دوباره به دادگاه 
برگشــت. این بار محاكمه نجفي به قضات شعبه 
دهم دادگاه كيفري یك سپرده شد، اما قضات این 
شعبه هم مثل قضات شعبه نهم عمل نجفي را قتل 
عمد تشخيص دادند. این بار هم نجفي و وكالیش 
به این رأي اعتراض كردنــد و وقتي پرونده براي 
دومين مرتبه از سوي قضات شعبه 41دیوان مورد 
بررسي قرار گرفت، آنها باز هم رأي دادگاه را نقض 
كردند. مطابق قانون در شرایطي كه قضات دادگاه 
و دیوان عالي كشور روي نظرشــان اصرار داشته 
باشند، پرونده در هيأت عمومي دیوان عالي كشور 
رسيدگي مي شود. درست مثل دیروز كه پرونده 
نجفي در جلسه هيأت عمومي دیوان مورد بررسي 
قرار گرفت. پس از آنكــه قضات عالي رتبه  نظرات 
خود را درباره پرونده اعالم كردند در نهایت از بين 

66قاضي حاضر رأي گيري شد كه 39قاضي نظر 
دادگاه كيفري مبني بر عمدي بودن قتل را تأیيد 
كردند و 27قاضي دیگر به نظر دیوان عالي كشور 
رأي دادند تا به این ترتيب حكم 6سال و نيم حبس 
نجفي قطعي شــود. به دنبال انتشــار رأي هيأت 
عمومي حميدرضا گودرزي، وكيل مدافع نجفي 
گفت كه ضمن احترام به رأي هيأت عمومي، اما 
به نظر خود مبني بر شبه عمد بودن قتل پایبندیم؛ 
زیرا دالیل و مدارك بسيار روشني در پرونده وجود 
دارد كه نشــان مي دهد قتل خانم ميترا اســتاد 
شبه عمد بوده است؛ كماكان شعبه 41 دیوان عالي 
كشــور در این مورد 3 بار  اظهارنظر كرده است و 
تعداد كثيري از قضات دیوان عالي در جلسه هيأت 
عمومي به دفاع از این نظریه پرداختند و موضوع را 

قتل شبه عمد دانستند.

عمدي تشخيص دادندبا اكثريت آرا قتل ميترا استاد را هيأت عمومي ديوان عالي كشور 
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در ماه هاي اخير نمایشگاه هایي با 
موضوع كووید-19 و قرنطينه به تجسمي

شــكل هاي گوناگون برگزار شده 
اســت؛ چه آثاري كــه در گالري ها بــه نمایش 
درآمده اند و چه آثاري كــه هنرمندان به صورت 
مجازي در نمایشگاه ها یا صفحه هاي شخصي به 
نمایش گذاشــته اند. بــا این همه آنچــه درباره 
كووید-19 خلق شده هنوز متناسب با ابعاد اتفاق 
و تأثيــرات و تغييراتي كه ویــروس در زندگي 
گذاشــته، نيســت. انگار هنوز هنرمندان بيشتر 
گرفتار بهت و سرگرداني و سازگار كردن خود با 
وضعيت تازه بوده اند و هنوز زمان خلق اثر نرسيده 
است. شــاید هم اتفاق هایي در خلوت هنرمندان 

مي افتد كه هنوز به عرصه عمومي نرسيده است.
از هفته گذشته نمایشگاهي به نام كووید-19 به 
انتخاب مجيد سعيدي در گالري هنر طهران دایر 
شده اســت؛ مجموعه اي از آثار هنري از عكس ، 
طرح، مجسمه، نقاشــي و كاریكاتور هنرمندان 
ایراني و هنرمنداني از دیگر كشورها. ادل رودریگز، 
عليرضا پاكــدل، مریم ســعيدپور، كوثر پلنگي، 
علي خالق، بهناز محمدهــادي و ماریو فوئنتس 
هنرمنداني اند كه آثارشان براي نمایشگاه انتخاب 

شده است.
وجه تمایز آثار این است كه بيشترشان تأثير كرونا 
بر زندگي روزمره را نشــان مي دهند و اتفاق هاي 
هنري را در زندگي روزمره جست و جو مي كنند. 
در عين حال رویكردهاي گوناگون تأثير ویروس 
را در زندگي نشان مي دهند كه یك رویكرد غالب 
نيست؛ شــماري از آثار قدري تلخ ترند، شماري 
دیگر اميدوارانه تر و بعضي از آثار نيز در مرز ميان 
بيم و اميد قدم مي زنند. كاش گالري هاي دیگر نيز 
چنين نمایشگاه هایي را در دستور كار خود قرار 
دهند؛ چراكه هم دوستداران هنر به دنبال آثاري 
با موضوع كرونا مي گردند و هم اتفاق هایي نظير 
این، رونق گالري ها را در این روزها بيشتر مي كند.

كارتونتصويريكرونا
عليرضا پاكدل داســتاني تصویري از كووید-19 

خلق كرده است. امدادگراني گرفتاران در باتالق 
كرونا را نجات مي دهند. پزشكي عازم بيمارستان 
است. همســر او را از زیر قرآن رد مي كند و پسر 
كاسه آبي در دست پشت ســرش ایستاده است. 
بيماري از بيمارستان مرخص شده و خانواده در 
آستانه خانه روي او آغوش گشوده اند. پرستاري 
دارد سقف بيمارستان را رنگ مي كند و... . نكته 
درخور ســتایش كارهاي عليرضا پاكدل طرحي 
است كه او از پيش براي روایت تصویر خود داشته و 
به ارائه تك اثرهایي با استفاده از نمادهاي كرونایي 
بسنده نكرده اســت. ارائه آثار به شكل كاریكاتور 
حس شادماني و طنازي آثار اميدوارانه پاكدل را 
دوچندان كرده است. قصه هاي تصویري عليرضا 
پاكدل قابليت تكرار و تبدیل بــه یك مجموعه 

كامل را دارد.

انتزاعكرونايي
ســفيدي ها در زمينه آبي و خاكســتري، شبيه 
پانسمان، شــبيه بتونه كاري خودروي تصادفي 
پيش از رنگ كاري دوباره، شــبيه باندپيچي یك 
انسان آسيب دیده، شبيه ماسك. كوثر پلنگي در 
تركيب رنگ ها و تصویرها توانســته است به مرز 
انتزاع برســد. در ميان آثار ارائه شده در ماه هاي 
اخير اثر انتزاعي كمتر بوده است. هنرمندان در آثار 
خود نشانه هاي آشكارتري براي اثبات خلق اثر در 
روزهاي كرونا گذاشته اند و همين كه هنرمندي 
جرأت مي كند تا اثري انتزاعي خلق كند، ستودني 
است. نقاشي كوثر پلنگي فارغ از قرائت كرونایي 
نيز تماشایي است، اما در كنار سایر آثار خوانشي 

متفاوت پيدا مي كند.

فاصلهها
عكس هاي مریم ســعيدپور پيــش از اینكه در 
نمایشگاه عرضه شود در شــبكه هاي اجتماعي 
بارها دست به دست شــده و بسياري عكس ها را 
تماشا كرده اند. شبكه ها و سایت هاي بسياري از 
عكس هاي او گزارش تهيه كرده اند. او هم ســو با 
بسياري از عكاسان برجسته دنيا، حتي پيش تر از 
خيلي از آنها، روزهاي قرنطينه را تصویر كرده است. 
مســئله اصلي او در عكس ها همواره انسان بوده 
است و درونمایه اصلي عكس ها رابطه هاي انساني. 

حاال نيز همين مسئله را در روزهاي قرنطينه دنبال 
كرده است. در خانه ها هميشه دیوارهایي هست 
كه فاصله ها را بيشتر مي كند، حاال انگار كرونا آمده 
تا عكاس در روایت خــود پيش تر برود و فاصله ها 

بيشتر شوند.
عكس ها مثل هميشه زیبایي شناسي ویژه مریم 
سعيدپور را دارد؛ تضاد شــدید، رنگ هاي اشباع 
شده، غلبه رنگ هاي سرد و مكدر، ساختمان ها و 
خانه هایي گاه فرسوده كه سردي را بيشتر مي كنند 
ازجمله مؤلفه هاي هميشگي عكس هاي اوست 
كه در عكس هاي كرونایي نيز به چشم مي خورد. 
مستندنگاري سبب شده است كه او از عكس هاي 
كارگرداني شده صرف فاصله بگيرد، اما نشانه هاي 
زیبایي شناختي و درونمایه عكس هاي گذشته او 

در عكس هاي قرنطينه نيز آشكار است.
 

ماهيها،آبيها
آثار دوهنرمند خارجي نيز در نمایشــگاه عرضه 
شده است؛ ماریو فوئنتس و ادل رودریگز. رودریگز 
در كارتون هاي خود با ترامپ و ماسك و نشانه هاي 
كووید-19 بازي كرده اســت و از ابتدا پایين تر از 
هنرمندي مثل عليرضا پاكدل قرار مي گيرد. اما 
شاهكار نمایشگاه كووید-19 تك اثر ماریو فوئنتس 
است. ماسك هاي آبي شبيه تكه هاي پازل سطح 
اثر را پوشــانده اند و ماهي ها در اعماق آبي شــنا 
مي كنند. یكي از پازل ها ماســك ســفيد است، 
ماسك سفيد فضاي یك دست اثر را به هم مي ریزد 
و درحقيقت از كل اثر رمزگشایي مي كند. شاهكار 
فوئنتس خلق اثر با استفاده از یكي از اصلي ترین 
نشانه هاي كرونا یعني ماسك است و تبدیل ماسك 
به بخشي از بافت اثر هنري بي آنكه در نگاه نخست 

به چشم بياید.

نگاهي به نمایشگاه كووید-19 كه این روزها در گالري هنر طهران دایر است

محمد رحمانيان در آســتانه اجراي نمایش 
تازه اش »عشق روزهاي كرونا« گفت كه براي تئاتر

اجراي این نمایــش نيازمند مجــوز مركز 
هنرهاي نمایشي و مركز موسيقي بوده است و تأكيد كرد این 
نخستين بار است كه بخشي از وزارت ارشاد در مقابل بخشي 

دیگر مي ایستد، گویي دچار مافيا شده ایم.
به گزارش همشــهري، این نمایشــنامه نویس و كارگردان 
تئاتر در نشســتي خبري كه روز گذشــته برگزار كرد بارها 
تأكيد كرد كه مسئوليت تمام حرف هایش متوجه اوست و 
قصد دارد حرف هایي مهم بزند حتي اگر به قيمت تعطيلي 
اجراي نمایشش تمام شــود ولي در عين حال گفت حضور 
بازیگران نمایش در این نشســت، به معناي تأیيد سخنان 

او نيســت. او گفت: باید این اخطار را بدهم اگر مرا به عنوان 
هنرمند قبول دارید، وظيفه خود مي دانم بگویم كه در چند 
سال اخير سطح مطالبات هنرمندان از دستگاه هاي حاكمه 
كه جریان هاي فرهنگي را رصد مي كنند، بسيار تقليل پيدا 
كرده است. آنان روزبه روز فشار خود را بر ما بيشتر كرده اند. 

او در این نشست به تشریح مشكالتي كه براي اجراي 
این نمایش با آن روبه رو شــده، پرداخت و خبر داد: 
فكر نمي كردم نمایش به این سادگي، این همه دچار 

مشــكالت گوناگون شــود كه البته بخش 
عمــده اي از آن حل شــده و بخش 

دیگر به عهده من نيست. تا 
هميــن 20روز پيش آدم 

جلسه شوراي سياستگذاري سي و ششــمين جشنواره موسيقي فجر با 
حضور اعضاي شورا ســيدمجتبي حســيني معاون امور هنري وزارت موسيقي

فرهنگ و ارشاد اسالمي، محمد الهياري فومني مدیركل دفتر موسيقي، 
حسن ریاحي، شــاهين فرهت، مجيد كياني و نادر مشــایخي برگزار شد. به گزارش 
همشهري، محمد الهياري فومني، مدیركل دفتر موسيقي گزارشي درباره سي و پنجمين 
جشنواره موسيقي فجر در سال گذشــته ارائه كرد و گفت: جشنواره در سال گذشته 
براساس آیين نامه كه خط سير كلي جشنواره را مشخص مي كند، برگزار شد و پس از 
برگزاري جشنواره، شوراي ارزیابي سياستگذاري سي و پنجمين جشنواره موسيقي فجر، 
تغيير آیين نامه را مطرح و پيشنهاد كرد شوراي سياستگذاري به جشنواره اضافه شود تا 
خط مشي و سياست هاي كلي جشــنواره را طراحي كند و پس از طي مراحل، تغيير 

آیين نامه نهایي و تأیيد شد.
سيدمجتبي حسيني، معاون امور هنري در این جلسه اعالم كرد: جشنواره موسيقي 
فجر از سال 139۷ داراي آیين نامه شد تا جشنواره براساس یك چارچوب و آیين نامه 
مشخص برگزار شــود. یكي از اقدامات معاونت هنري در این دوره، این بود كه در كنار 
هر كاري كه انجام مي دهد، روندهاي اجرایي را با تدوین آیين نامه و دستورالعمل مدون 
كند. براي جشنواره ها و فرایندهاي معاونت امور هنري آیين نامه تدوین شد؛ بنابراین 
جشنواره ها مبتني بر آیين نامه ها برگزار مي شود و خالقيت هاي دبير و دست اندركاران 
بر بهتر شــدن كيفيت و تعالي رویداد اثرگذار است. در آیين نامه جشنواره، پيش بيني 
شده شوراي ارزیابي عملكرد جشنواره را بررسي و آراي خود را براي دوره بعد ارائه كند 
تا آیين نامه بتواند اصالح شــود؛ به همين دليل پس از برگزاري  2دوره اخير جشنواره 
موسيقي فجر براساس آیين نامه، اصالحاتي در آیين نامه از سوي شوراي ارزیابي مطرح 
شد. آیين نامه جشنواره مي تواند محور اصلي رویدادي باشد كه امروز دهه چهارم آن به 
نيمه رسيده است. جشنواره موسيقي فجر این ظرفيت را دارد كه به عنوان یك رویداد 

بزرگ و كالن ملي برگزار شود. معاون امور هنري گفت: در ادامه راه یك دشواري ویژه 
داریم و آن مهمان ناخوانده كروناســت. این رویدادها به دليــل انگيزه اي كه در ميان 
جوانان ایجاد مي كند و مي تواند بستر مناسبي براي ارائه آثار هنرمندان باشد،  اما براي 
برگزاري جشنواره ها باید تمهيدات ویژه اي اندیشيد و گزینه ها و سناریوهاي مختلف 
طراحي و پيش بيني كرد. 3سناریو براي جشنواره درنظر گرفته مي شود؛ سناریوي اول 
وضعيت سفيد است كه اگر شرایط از نظر بيماري مناسب بود، با این سناریو جشنواره 
برگزار مي شود و ســناریویي براي وضعيت زرد و قرمز نيز در نظر گرفته مي شود تا در 
صورت شيوع بيماري و شدت آن جشنواره به شيوه هاي دیگر و متناسب با شرایط دنبال 
شود. مرحله نخست چهاردهمين جشــنواره موسيقي جوان كه یكي از گسترده ترین 
رویدادهاي كشــور اســت به صورت مجازي برگزار شد و تجربه جشــنواره موسيقي 
جوان در جشنواره موسيقي فجر نيز مي تواند مورد اســتفاده باشد. در ادامه جلسه و 
شوراي سياستگذاري جشنواره سي وششم موســيقي فجر متشكل از حسن ریاحي، 
شاهين فرهت، مجيد كياني و نادر مشایخي، نظرات مختلفي را درباره نحوه برگزاري 
این جشنواره ارائه كردند. در پایان این جلسه نيز احكام اعضاي شوراي سياستگذاري 

سي و ششمين جشنواره موسيقي فجر اعطا شد.

جشنوارهموسيقيفجرباسليقهشورايسياستگذاريكوكميشود
ارشادمقابلارشادايستادهاست

گالیه هاي رحمانيان در نشست خبري تئاتر »عشق روزهاي كرونا«

بااينكهمدتهاستفروشفيلمهاياكرانشده،
چنگيبهدلنميزندونمايشفيلمدرسينماهاسينما

اينروزهابهمددواموكمكهزينههايدولتي
همچناناتفاقميافتد،امابااينهمهفعالچراغســينماها
روشناستواكرانهرچندكمرونق،امابههرحالدرمسير

روبهجلوجرياندارد.

بيحسيدرروزهايبيحسي
فيلم حسين مهكام، چند روزي مي شود كه روي پرده رفته  است. 
بي حسي موضعي سال گذشته در جشنواره جهاني فيلم فجر به 
نمایش درآمده بود و حاال در روزهاي پایاني شــهریور روي پرده 
سينماها رفته اســت تا بتواند به مدد بازیگرانش تماشاگران را به 
ســينماها جذب كند. حبيب رضایي كه تهيه كننده فيلم است، 
خودش هم در فيلم نقــش دارد و به جز او باران كوثري ، پارســا 
پيروزفر و حســن معجوني هم در گروه بازیگران فيلم هســتند. 
سهيل مستجابيان كه البته در اینستاگرام بسيار مشهور است هم 
در این فيلم در نقش یك نوازنــده و خواننده حضور دارد. در چند 
روز گذشته استقبال از فيلم بي حسي موضعي به نسبت روزهاي 
بي رونق سينماها قابل قبول بوده است و طبق آمار سامانه سمفا 
)ســامانه مدیریت اكران و فروش ســينماها( 60 ميليون تومان 
فروش داشته است. البته این فروش در مقابل هزینه 2ميلياردي 
فيلم بسيار ناچيز است، ولي این رقم فروش را باید با فروش هاي زیر 
10 ميليون بسياري از فيلم هاي اكران شده در این دوران در بازه 
یك هفته اي مقایسه كرد و به ادامه فروش صعودي اش اميدوار بود.

موجمقاومت
در سي و هشتمين جشنواره فيلم فجر براي نخستين بار نشان ویژه 
سردار سليماني به بهترین فيلم با موضوع مقاومت اهدا شد. برنده 
این نشان، فيلم»آبادان یازده 60«به كارگرداني مهرداد خوشبخت 
بود. فيلمي درباره حماسه محله ذوالفقاري و مقاومت مردم آبادان 
براي جلوگيري از سقوط شهر و البته تالش هاي بي وقفه كاركنان 
رادیو نفت آبادان براي اطالع رساني به شهروندان آباداني. »آبادان 
یازده 60«در داســتان و اجرا فيلم قابل قبولي اســت و هرچند 
نمي توان انتظار استقبال خوب را از آن در گيشه ها داشت، اما شاید 
بتوان نمایش این فيلم را به یك مقاومت جانانه براي ادامه حيات 
سينماها در روزهاي سخت كســادي تلقي كرد. عليرضا كمالي،  
حسن معجوني،  نادر ســليماني و ویدا جوان بازیگران اصلي این 
فيلم هستند. شــعار تبليغاتي فيلم كه در واقع سرآغاز خبرهاي 
رادیو نفت آبادان در آن روزها بوده، از این قرار است:» اینجا آبادان 

اســت و آبادان مي ماند.« حاال باید به تاْسي از همين شعار و براي 
حمایت از صنعت سينما به سالن ها رفت و گفت: اینجا سينماست 

و سينما مي ماند...

گيلداآنالين
فيلمي كــه كيــوان علي محمــدي و اميــد بنكدار در ســال 
1395ساختند و در این ســال ها با بي مهري مواجه شده بود، در 
این روزها به صورت آنالین اكران شده است.در گيلدا مهناز افشار،  
هادي حجازي فر،  حامد كميلي و سياوش مفيدي نقش هاي اصلي 
را ایفا مي كنند. نمایش آنالین این فيلم باعث شده تا حال و هواي 
بي رمق اكران هاي آنالین اندكي تغيير كند و حاال دوباره این گونه 

نمایش ها مورد توجه قرار گيرد.

تابستاننارنجي
آرش الهوتي در این روزهاي تابســتاني فرصتي یافته تا روزهاي 
نارنجي را به جمــع فيلم هاي نهایي مدعي اكــران در هفته آخر 
تابستان بيفزاید. در این فيلم مي توان بعد از مدت ها هدیه تهراني را 
روي پرده تماشا كرد و به جز او علي مصفا و مهران احمدي هم در 
ميان بازیگران فيلم به چشم مي خورند. حاال باید منتظر ماند و دید 
در هفته آینده و همزمان با پایان تابستان كدام یك از این فيلم ها 
مي توانند بيشتر از سایرین براي تماشاگران دلبري كنند و پایشان 

را به سينما بگشایند.

ازامروزرويموجاكرانقرارميگيرد

فيلممقاومتبرايمقاومتدرروزهايبيرمقاكران
فرهاديلدا
روزنامه نگار

سياه  سفيد   خاكستري
مرتضيكاردر

روزنامه نگار

محترمي بودم ولي همين كه بحث اجرا مطرح شد، بدترین 
و غيرمحترمانه ترین رفتارها را دیدم، بارها پشــت در بسته 
اتاق ها ماندم و تماس هایم بي پاسخ ماند. رحمانيان در بخش 
دیگري از این نشست، كرونا را به عنوان مبدا تاریخ دانست و 
گفت: كرونا چنان ضربه اي به همه باورها، سياست ها و همه 
بخش هاي زندگي ما زد كه همه موظفيم این روزها را ثبت 
كنيم. او با تأكيد بر اینكه بر وجه مســتند این نمایش اصرار 
دارد، ادامه داد: روزنامه نگاران در صــف اول ثبت این روزها 
هستند و ما اخبار و گزارش هاي آنان را درباره تأثير این 
ویروس بر تغيير مناســبات زندگي ما، بهداشت، 
آموزش و پرورش، وضعيت مترو و... مي خوانيم 
به طوري كه یكــي از اپيزودهاي نمایش با بازي 
بهنوش طباطبایي مشخصا از اخبار گرفته شده 
است. قرار است نمایش »عشق روزهاي 
كرونا« از روز پنجشنبه 2۷شهریور ماه 

در فضاي باز تاالر وحدت اجرا شود.
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كيوسك

ســرانجام نوبت به نمایش 
انتخاباتي رسيد كه دولت گزارش

ترامــپ ماه ها بــراي آن 
برنامه ریــزي كــرده بود؛ جشــن توافق 
عادي سازي روابط ميان امارات و بحرین با 
رژیم صهيونيستي در كاخ سفيد. اگرچه 
حاميان ترامپ و نتانياهو پيش از این اعالم 
كرده بودند كه چنين توافقي با مشاركت 
كشورهاي عربي بزرگ تر و مؤثرتري نظير 
عربستان سعودي و یا حتي مراكش به امضا 
خواهد رسيد، اما به نظر مي رسد كمپين 
انتخاباتي ترامپ دست كم فعال به همين 
اندازه بسنده كرده و تغيير مواضع بحرین و 
امارات نسبت به اســرائيل را دستاوردي 
مناســب براي رقابت هاي انتخاباتي خود 

مي داند.
مراسم روز گذشته از ســاعت 20:30  به 
وقت تهران با حضور دونالد ترامپ، بنيامين 
نتانياهو، عبــداهلل بن زایــد  وزیر خارجه 
امارات، عبداللطيــف الزیاني  وزیر خارجه 
بحرین و همچنين برخي ســفراي دیگر 
كشورهاي عربي نظير اردن در كاخ سفيد 
آغاز شد. مایك پمپئو، وزیر خارجه آمریكا 
و یكي از مهندسان این توافق، ساعاتي قبل 
از آغاز مراسم به شبكه فاكس نيوز گفت: 
این كشورهاي عربي تهدید واقعي و بسيار 
خطرناك از جانب جمهوري اسالمي ایران 
را درك كرده و خواهان تعامل با اسرائيل 
براي ساختن اقتصاد، امنيت و آینده خود 
هستند. او در پاسخ به سؤالي درباره موضع 
عربستان ســعودي نيز گفت: كشورهاي 
عربي دیگري به این مسير مي پيوندند اما 
زمان روشني براي تصميم آنها اعالم نشده 

است، اگرچه اميدوارم خيلي زود باشد.
الزیاني، وزیر خارجه بحرین، دقایقي پس 
از ورود به واشنگتن، هدف از امضاي این 
توافق را حمایت منافع اساســي بحرین، 
تقویت شراكت اســتراتژیك با آمریكا و 

مقابله با تهدیدهاي ایــران عنوان كرد. او 
در گفت و گو با شبكه سي ان ان مدعي شد: 
ایران راه تحميل سيطره خود بر منطقه با 
استفاده از روش هاي مختلف را برگزیده 
اســت و ما باید هوشــيارانه با این تهدید 
مقابله كنيم. از سوي دیگر، عبداهلل بن زاید، 
وزیر خارجه امارات نيز با انتشار مقاله اي در 
روزنامه وال استریت ژورنال كه به دو زبان 
عربي و عبري منتشر شــده، از مخالفان 
توافق عادي ســازي بــا اســرائيل انتقاد 
كرد. در این مقاله بدون اشــاره مستقيم 
به كشــورهاي ایران و تركيه، آمده است: 
منتقدان این توافق، محــوري غيرعربي 
هســتند كه نســبت به امپراتوري هاي 
گمشده و هوس خالفت جدید بر منطقه 

احساس نوستالژي دارند.
در ســوي دیگر ایــن معادله امــا فضاي 
متفاوتي حاكم است؛ شهروندان خشمگين 
فلسطيني همزمان با اجتماع سران عربي 
و اســرائيلي در كاخ ســفيد، پرچم هاي 
امارات و بحریــن را به آتش كشــيده و 
اقدام این دو كشــور عربي خليج فارس را 
خيانت به جهان اسالمي و عربي توصيف 
كردند. جنبش هاي فتح و حماس نيز در 
اقدامي نادر با صدور بيانيه اي مشــترك، 
این روز را »روز ســياه« ناميده و از تمام 
شهروندان فلسطين  در كرانه غربي، غزه 
و اردوگاه هاي پناهجویان خواســتند به 
اعتراضات مستمر خود عليه سياست هاي 
امــارات و بحرین ادامه دهنــد. علي  القرا 
الداغي، دبيركل اتحادیه علماي اسالمي در 
نشستي اینترنتي كه به درخواست سازمان 
آزادیبخش فلسطين با حضور نمایندگان 
این اتحادیه در تمام كشــورهاي عربي و 
اسالمي برگزار شد، توافق امارات و بحرین 
با رژیم صهيونيستي را خيانت بزرگ ناميد 
و گفت: كساني كه امروز به نيابت از جهان 
عرب به كاخ سفيد رفته اند هرگز نماینده 
ملت هاي عربي و اسالمي نيستند. صائب 
عریقات، مدیر كميته اجرایي تشكيالت 
خودگــردان نيــز در مصاحبه با شــبكه 

الجزیره، اقدام امارات و بحرین را خنجري 
در كمر ملت فلسطين توصيف كرد و گفت: 
بدون شك این دو كشور و هر كشور  عربي 
دیگري كه وارد مسير عادي سازي روابط 
شــود، جایگاه خود نزد ملت هاي عرب و 

مسلمان را از دست خواهند داد.

بنــد خطرنــاك توافــق دربــاره 
مسجداالقصي

اگرچه هنوز محتواي توافق امارات و بحرین 
با رژیم صهيونيستي به طور كامل منتشر 
نشده، اما برخي منابع خبري از روز گذشته 
نســبت به وجود یك بند خطرناك در این 
توافق ابــراز نگراني كرده انــد. به گزارش 
شبكه الجزیره و به نقل از منابع آگاه، یكي از 
بند هاي این توافق وضعيت كنوني مدیریت 
مســجد االقصي را تغيير داده و اختيارات 
مســلمانان را به مســجد القبلي )با گنبد 
خاكستري رنگ( محدود مي كند. این در 

حالي است كه براساس توافق صورت گرفته 
در سال 1967، حق برگزاري نماز و مناسك 
دینــي در داخل محيط مســجد االقصي 
صرفا در اختيار مســلمانان بوده و پيروان 
سایر ادیان تنها قادر به بازدید از این بناي 
دیني- تاریخي هســتند. اما براساس این 
گزارش، بند مذكور هر نقطــه دیگري از 
مسجد االقصي، به استثناي مسجد القبلي 
را ميراث تاریخي بر شمرده و اجازه برگزاري 
مناســك دیني براي تمام ادیان، ازجمله 
یهودیان را در آن صادر كرده اســت. خالد 
زبارقه، وكيل توليت اسالمي مسجد االقصي 
در این باره به الجزیره گفت: چنين بندي 
درصورت صحت به معناي آغاز ســيطره 
تدریجي صهيونيست ها بر مسجداالقصي و 
بحران هایي بي سابقه در منطقه خواهد بود.

مواضع قاطع قطر و كويت
درحالي كه به نظر مي رسد سلطنت عمان 

نيز بــه زودي وارد جمع دوســتان عربي 
اسرائيل شــود، مقامات عالي رتبه قطر و 
كویت بر حمایت 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 این كشور، با همسایگان عرب خود 
در خليج فارس براي عادي ســازي روابط 
با اســرائيل همراه نخواهد شــد. از سوي 
دیگر، خالد سليمان الجار اهلل، معاون وزیر 
خارجه كویت نيز به روزنامه القبس گفت: 
كویت آخرین كشور عربي خواهد بود كه 
با اسرائيل عادي ســازي مي كند. مسئله 
فلسطين، مسئله اصلي جهان عرب است 
و تا زماني كه راه حل مطلوب شــهروندان 
فلسطيني اجرا نشــود، به حمایت خود از 

این مسئله ادامه خواهيم داد.

فلسطيني ها روز امضاي توافق امارات و بحرین با 
رژیم صهيونيستي را »روز سياه« ناميدند سه شنبه سياه فلسطين

چرا وليعهد ابوظبي در جشن توافق حاضر نشد؟
درحالي كه گفته مي شد جشــن رونمايي از توافق عادي سازي روابط عربي- 
اسرائيلي با حضور محمد بن زايد و بنيامين نتانياهو خواهد بود، اما هيأت اماراتي، 
روز گذشته به رياست شيخ عبداهلل بن زايد، برادر وليعهد و وزير خارجه اين كشور 

وارد واشنگتن شد؛ امري كه تعجب رسانه هاي عربي و انگليسي را به دنبال داشت. 
به گفته بروس واين، معاون وزير سابق دادگستري آمريكا، نگراني از دستگيري توسط 

اف بي آي، علت اصلي خودداري بن زايد از حضور در جشن كاخ سفيد بوده است. واين در مصاحبه با رويترز 
در اين باره مي گويد: نام وليعهد امارات در چند پرونده حساس، ازجمله دخالت در انتخابات رياست جمهوري 
آمريكا، ارتباط با جورج نادر و همچنين جنايت جنگي و شكنجه مطرح است و احتمال بازداشت او در آمريكا 
و فرانسه وجود دارد. بن زايد آخرين بار در  ماه مي 2017 براي مالقات با ترامپ، سفري كوتاه به آمريكا داشت.

ث
مك

بانك دوبي؛ نخستين ايستگاه عادي سازي
در نخســتين ارتباط بانكي ميان امارات و رژيم صهيونيســتي، روز گذشته 
بانك ملــي دوبــي )Emirates NBD( تفاهمنامه همــكاري را با بانك 
هبوعليم اسرائيل به امضا رســاند. براســاس بيانيه بانك ملي دوبي، اين 

تفاهمنامه كه با حضور هشام عبداهلل القاسم، نايب رئيس 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 مي رود. هدف از امضاي اين تفاهمنامه مشترك، تسهيل 
مبادالت تجاري ميان شركت ها و تجار اماراتي و اسرائيلي عنوان شده است. بانك ملي دوبي، بزرگ ترين 
بانك امارت به شمار آمده و گفته مي شود پس از آن، بانك اول ابوظبي، بزرگ ترين بانك كشور امارات نيز 

وارد تعامل با شبكه بانكي رژيم صهيونيستي خواهد شد. 

ث
مك

آتش به جان انتخابات آمريكا
در غرب آمریكا، بيش از 3هفته است كه آتش به جان جنگل ها افتاده و دولت 
ناتوان از كنترل وضعيت است. ادامه آتش سوزي  ها كه 35كشته به جا گذاشته 
و بيش از 2ميليون هكتار جنگل و مرتع را نابود كرده، اكنون به بحراني تازه در 
آمریكا تبدیل شده است؛ بحراني كه به رقابت هاي انتخاباتي هم راه پيدا كرده 

و كانون جدال ميان دونالد ترامپ و جو بایدن شده است.
دونالد ترامپ كه با تأخير زیاد به ایالت هاي غربي سفر كرده تا از نزدیك وضعيت 
را بررسي كند، آتش سوزي ها را نتيجه سوءمدیریت مسئوالن محلي دانسته 
است. جو بایدن اما در مقابل، این وضعيت را نتيجه گرم شدن زمين و تغييرات 
اقليمي دانسته و آتش سوزي ها را هشداري جدي در این رابطه خوانده است.  
ترامپ در ایالت كاليفرنيا كه یكي از 3ایالتي است كه بيش از بقيه آسيب دیده، 
به دیدار گروهي از آتش نشان ها رفت و به خاطر نجات مردم، به آنها مدال داد. 
او طي 3هفته گذشته به خاطر بي توجهي به آتش سوزي ها به شدت مورد انتقاد 
دمكرات ها بوده است. بایدن دیروز در واكنش به بحران آتش سوزي جنگل ها 
در ایالت هاي غربي آمریكا، رقيب جمهوریخواه اش را »یك آتش افروز« ناميد 
و نسبت به تمدید حضور ترامپ در قدرت به مدت 4سال دیگر هشدار داد. او 
گفت: »آتش سوزي ها نتيجه تغييرات آب وهوایي است و اگر رئيس جمهور به 
این تغييرات اعتقادي نداشته باشــد، آتش چند جنگل دیگر را نابود خواهد 
كرد؟« بایدن از خانه و به صورت ویدئوكنفرانس در مورد آتش سوزي ها حرف 

مي زد و همين باعث شد تا هواداران ترامپ او را مورد انتقاد قرار دهند.

طي روزهاي اخير مقام هاي دولت دونالد ترامپ انگشــت اتهام را به سمت 
مسئوالن ایالت هاي غربي آمریكا گرفته و گسترش آتش سوزي ها را ناشي از 
ضعف مدیریت آنها دانسته  است. كاليفرنيا پرجمعيت ترین ایالت آمریكاست 
و در انتخابات، بيشــترین رأي را دارد. از شــانس بد ترامپ، این ایالت كامال 
دمكرات است و او در سال2016 شكست ســختي در این منطقه خورد. او 
فرصت پيش آمده در ماجراي آتش ســوزي هاي این ایالت را بهانه قرار داده 
تا به مسئوالن آن بتازد. همين موضوع باعث جدال لفظي ترامپ و فرماندار 
كاليفرنيا در نشست دیروز شد. گاوین نيوسام، فرماندار كاليفرنيا، به ترامپ 
یادآوري كرد كه مدیریت 60درصد جنگل هاي این ایالت در دســت دولت 
فدرال است، نه دولت ایالتي. او گفت كه دليل اصلي آتش سوزي ها را تغييرات 
آب وهوایي و گرمایش زمين مي داند و یافته هاي علمي هم این را اثبات كرده 
اســت. ترامپ اما به فرماندار پاســخ داد: »خب ، مي دانيد؛ یافته هاي علمي 

آنقدرها هم دقيق نيستند.«
خروج آمریكا از توافقنامه آب وهوایي پاریس یكي از نخستين اقدامات ترامپ 
در بدو ورودش به كاخ سفيد بود؛ اقدامي كه طي 4سال گذشته هميشه با انتقاد 
روبه رو بوده است. بایدن اعالم كرده درصورت پيروزي در انتخابات، بالفاصله 
به این توافقنامه باز خواهد گشت. 48روز به انتخابات فرصت باقي است و جو 
بایدن اميدوار است در مدت باقيمانده بتواند رأي افراد مردد را به سبد خود 
بریزد. آتش سوزي هاي اخير و تأكيد بر بي توجهي ترامپ نسبت به تغييرات 

اقليمي، فرصتي تازه براي بایدن است.

انتخابات آمريكا

 سياوش فالح پور
خبرنگار

  روزنامه دولتــي چاينا ديلي 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 مقام هاي اتحاديه اروپا 
پرداخته است. آلمان رياست  دوره اي اتحاديه 
اروپا را بر عهده دارد. دو طرف در اين نشست 
توافق كردند تا پايان ســال جــاري ميالدي 
يعني تا 3 ماه ديگر، زمينه هاي همكاري براي 
سرمايه گذاري مشترك به خصوص در حوزه 

ديجيتال را نهايي كنند. 

  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 ماه هاي اخير باعث شــده تا 
امنيت غذايي 265 ميليون 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 مي كنند. 
بخش مهمي از آن ها كودكان زير 5 سال دچار 
سوءتغذيه هستند كه طبق اعالم سازمان ملل، 
تعدادشان طي ماه هاي اخير از 47 ميليون نفر 

در جهان به 56 ميليون نفر رسيده است.

  روزنامه چاينا ديلي ]چين[

چين و اتحاديه اروپا، در مسير 
شراكت اقتصادي

  روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

 كرونا با گرسنگي هم آدم ها را
 از پا در مي آورد
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پوشــش خبــري گســترده حضــور 
موفقيت آميز نمایندگان سينماي ایران 
در جشــنواره ونيز توســط رسانه هاي 
رسمي و روزنامه ها و سایت هاي نزدیك 
به جناح اصولگرا، اتفاقي كامال قابل 
پيش بيني بود. رسانه ملي كه همين 
چند سال پيش اسكار »جدایي نادر 

از سيمين« را در حد اخبار افتتاح یك درمانگاه در شهرستاني 
كوچك پوشش داد و انواع و اقسام برنامه هاي مختلف در نقد 
عملكرد مراسم اسكار و جشنواره هاي معتبر جهاني توليد و 
پخش كرد، حاال به صف تحسين كنندگان موفقيت نماینده 
ســينماي ایران در بخش مسابقه جشــنواره ونيز پيوسته 
است. در رسانه هاي همســو نيز این اتفاق تكرار شده است. 
براي یادآوري به دوســتان ارجمند باید گفت كه این همان 
جشنواره اي است كه تا دیروز متهم به سياه نمایي و برخورد 
سياسي مي شد و برگزیدگان ایراني اش گاهي به وطن فروشي 
هم متهم شدند. ونيز 2020 هيچ تفاوت معناداري با ونيز مثال 

2014 ندارد. این همان جشنواره است.
هر جشــنواره و رخداد هنري ، سياست هایي براي خود دارد. 
مثل ما كه در برگزاري جشنواره فيلم فجر، باید ها و نبایدهایي 
را لحاظ مي كنيم، كن، برلين و ونيز هم چنين مي كنند. گاهي 
وقت ها ســليقه هيأت داوران و كاریزمــاي رئيس این هيأت 
تأثيري فراتر از تصميــم برگزاركنندگان دارد و گاهي هم نه. 
مثال سالي كه »پالپ فيكشــن« تارانتينو نخل طالي كن را 
برد، كلينت ایستوود ،رئيس هيأت داوران كن بود. ایستوودي 
به ســليقه كن اعتنایي نكــرد و در حضور كيشلوفســكي و 
كيارســتمي، بقيه داوران را مجاب كرد كــه جایزه بهترین 
فيلم را به فيلمســاز هموطنش بدهند. در همين فســتيوال 
كن مثال هاي فراواني مي توان زد كه نگاه سياســي، دیدگاه 
اجتماعي و سليقه خاص زیبایي شناسانه اي كه مطلوب مدیران 
فستيوال بوده، در انتخاب برگزیدگان لحاظ شده است. مثال 
روشــنش هم اهداي نخل طال به فيلم ضعيف»آبي گرم ترین 
رنگ است« )عبداللطيف كشيش( در سالي است كه مسئله 

همجنس گرایان به موضوع روز فرانسه تبدیل شده بود.
در همين سال هاي اخير سيا مشــق هاي فيلمسازي ایراني، 
جایزه هاي زیــادي از جشــنواره هاي جهاني بــرده و هيچ 
مخاطب منصفي نمي تواند نگاه سياســي پشت این جوایز را 
نبيند.»توقيف شده در ایران« هنوز هم مثل یك برند كارساز 

عمل مي كند و جواب مي دهد.
  فســتيوال هاي هنري قواعد نانوشته اي دارند كه معموال 
از آن عــدول نمي كنند.گاهي وقت ها این قواعــد با فيلم و 
فيلمسازي كه دوســتش داریم منطبق مي شود و گاهي هم 
عكس این ماجرا رخ مي دهد. وقتي فيلمي از نظر ما بي ارزش 
و سياه نما جایزه مي گيرد، هست و نيست آن جشنواره را زیر 
سؤال نبریم چون فردا ممكن است همان فستيوال به فيلم و 

فيلمساز مطلوب ما جایزه بدهد.
  همانطــور كه هيچ گربــه اي محض رضــاي خدا موش 
نمي گيرد، هيچ جشنواره اي هم بدون هدف و رویكرد برگزار 
نمي شود. راه دور نرویم. خودمان سلطان سياستگذاري هاي 
غيرســينمایي در مورد مهم ترین رخداد هنري ساالنه مان 
هستيم. كن، برلين و ونيز هم همين كار را مي كنند. تحليل 
و نقد به جاي خود محترم، در اطالع رســاني و انتشار خبر، 
رفتار دو گانه ای را در پيش نگيریم. امروز كه خبرهاي ونيز 
را با آب و تاب پوشش مي دهيم، یادمان بماند كه این همان 
جشنواره اي اســت كه تا دیروز صدر تا ذیلش را زیر سؤال 
مي بردیم. توقع زیادي نيست كه از دوســتان بخواهيم در 
حوزه اطالع رساني اجازه دهند خورشيد بر همگان یكسان 

بتابد.

 تشــخيص و درمان بيـــــــماري 
كووید-19طبق پروتكل هاي وزارت 
بهداشت در كشور درحال انجام است.
براي هر بيمار، با توجــه به وضعيت  
او و اینكــه در كدام ســطح قرار دارد 
اقدامات درماني انجام مي شود. براي 
بيماري كرونا، چه براي بيماراني كه 
به قرنطينــه خانگــي مي روند و چه 

آن هایي كه در بيمارســتان یا در بخش آي ســي یو بســتري و 
احيانا به دســتگاه وصل مي شــوند، تمام داروهاي مورد نياز در 
كشور وجود دارد. همچنين براي آن دســته از بيماران بستري 
كه نياز به بعضي از داروهاي خاص مانند »رمدســيویر« دارند، 
با هماهنگي هاي مسئوالن بيمارستان، معاونت درمان و ارجاع 
آنها به داروخانه هایي كه اطالع رســاني شده اســت، مایحتاج 
دارویي شــان عرضه مي شــود. این در حالي اســت كه مراجعه 
هموطنان به مراكز غيررسمي براي تهيه دارو نه تنها مشكلي را 
حل نمي كند بلكه خطر تحميل هزینه هاي بي دليل، استفاده از 
داروي اشتباه و نگراني هاي بسياري را به دنبال دارد. روند درمان 
بيماري كرونا طبق پروتكل هاي پيشــنهادي وزارت بهداشــت 
درمان و آموزش پزشكي در بيمارســتان هایي كه براي بيماران 
مبتال به ویروس كرونا تخصيص داده شــده روش مشخص خود 
را دارد و احيانا اگر سردرگمي براي بيماران یا بستگان آنها اتفاق 
مي افتد از نبود اطالع رساني دقيق و نداشتن آگاهي كافي است. 
لذا پيشنهاد مي شود ضمن اعتماد به كادر درمان و مراجعه نكردن 
به مراكز غيرمجاز براي تهيه دارو، خطرات  بيشتري را در اوضاع 
فعلي براي خودمان و دیگران ایجاد نكنيم. یادمان باشد كه محل 
عرضه دارو به عنوان یك كاالي سالمت محور داروخانه ها هستند 
و به هيچ وجه نباید به مراكز غيرمجاز یا محل هایي كه داروهاي 
قاچاق، بي اصالت، بدون تاریخ و بعضا خطرناك عرضه مي شوند 
مراجعه كــرد. در اصل باید دارویي كه براي بيمار بســتري و بد 
حال تجویز مي شــود با هماهنگي هاي الزم مســئوالن دارویي 
بيمارستان تهيه شود و در اختيار بخش و بيماران بگذارند و بيمار 
یا بستگان بيمار براي تهيه دارو مشكل و دغدغه اي نداشته باشند.

خانه كم كم متروك مي شود. 
آن در بزرگ آهني دیگر به 
روي دنياي خيال و تجسم 
و هنر باز نمي شود. به همين 
راحتي مي توانيم بایستيم 
كنار آنهایي كه سال ها 
ایراد داشــتند در ذهن 

ما كه چطور ممكن است مدیران و مردم بگذارند 
شكوه الله زار این گونه دچار برق گرفتگي شود. 
ما كنار همان هایي ایســتاده ایم كــه باورمان 
نمي شد چقدر به فرهنگ این مملكت بي توجه 
بودند كه گذاشتند هزار هزار صندلي سينما در 
سالن ها، متروك و بي مشتري و بعد غرق در آوار 
شوند. ما االن از جنس همان افرادي هستيم كه 
فاصله جلوه گري هنر و فرهنگ تا نيست و نابود 
شدنش را با یك امضاي اضافي یا یك نامه كمتر، 

پيمودند.
وضعيت فعلي خانه هنرمندان ایران درست شبيه 
لحظات پيش از انجماد اســت. همه  چيز در حال 
مرگ و ایستایي اســت و چيزي تا بدل شدن این 
خانه به بيغوله هاي فرهنگي ســال هاي دور باقي 

نمانده است.
حــاال آن اســب هاي دســت ســاز ژازه و همان 
گربه هاي خيــره محوطه با خــود مي گویند این 
جماعت گویا هميشــه و در همه ادوار عادت دارد 
به سوزاندن ریشه هنر، حاال یا با بي مهري و تحقير 
و ممنوعيت یا با عدم حمایــت و بي خيالي با این 
ورد زباني كه آنقدر مشــكل است كه دیگر به این 

نمي رسيم.
مرگ در21 ســالگي براي پاتوقي از جنس هنر، 

عين جوانمرگي است.

»كتاب خوانــدن درمان روح و 
روان« بــا زیر عنــوان 43مقاله 
دربــارۀ نقــش شــگفت انگيز 
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، والدیني داشته اند كه در دوران كودكي 
لحظات شيرین و گرمي را هنگام خواندن اشعار و داستان ها 
براي آنها ســاخته و پرداخته اند. بــراي تبيين این موضوع 
در این كتاب راهكارهایي براي مســائل مهمي چون زنده 
كــردن فرهنگ مطالعــه در خانواده، چگونگي تشــویق و 
ترغيب كــودكان و نوجوانان به كتابخوانــي،  نقش كتاب 
در آینده كــودكان، ویژگي هاي كتاب خــوب و همچنين 
تأثيرات روانشناســي كتــاب مانند منبعي بــراي افزایش 
رشــد عقلي و عاطفي كودكان، جلوگيري از فراموشــي در 
پيري، كتاب درماني و پيشــگيري از آسيب هاي اجتماعي 
و.... ارائه شده است. هر یك از 43مقاله و نوشتار این كتاب 
كه از ميان 150مقاله برگزیده شــده، دریچه اي اســت به 
سوي دنياي شــگفت انگيز كتاب و مطالعه براي كودكان و 
نوجوانان. مطالب كتاب به قلم متخصصان و كتاب شناسان 
شــاخِص كودك و نوجوان از سراسر دنياســت؛ افرادي كه 
هر یك از زاویه اي قابل تأمــل و درخور به اهميت مطالعه و 
آشنایي كودكان و نوجوانان با كتاب پرداخته اند. با مطالعه 
مقاله هاي كتاب درمي یابيم اگر قرار باشد براي فرزندان مان 
در آینده ســرمایه اي قابل توجه كنار بگذاریم، پيش از هر 
مال اندوزي اي به او انس و آشنایي با كتاب را آموزش دهيم و 
اینكه كتاب تا چه اندازه مي تواند در اعتماد به نفس، سالمت 
روحي، آینده و زندگي اجتماعي او تأثيرگذار باشد. چگونه 
نوجوانان به كتابخواني ترغيب مي شوند؟ چرا باید به ادبيات 
كودك توجه شــود؟ براي خرید كتاب كودك هزینه كنيد، 
كتاب خواندن ترس را در كودكان كاهش مي دهد، فرهنگ 
شــفاهي، كــودكان را از مطالعه دور مي كنــد، كتاب هاي 
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 
یكساله و دوباره خواني بيشتر را به كودكان مي آموزد، عناوین 
برخي از مطالب تامل برانگيــز این كتاب 100صفحه اي اند. 
خانه كتاب این اثر را با شمارگان 500نسخه، به بهاي 15هزار 

تومان منتشر كرده است.

برخالف آنچه برخي تصور مي كنند، موســيقي پاپ 
یكي از سبك هاي مهم موســيقي است كه چنانچه با 
رعایت اصول و تئوري موســيقي تنظيم و اجرا شود، 
ارزش موســيقایي آن به اندازه سبك هاي دیگر است. 
اما متأسفانه از آنجا كه برخي موزیسين ها و خواننده ها 
از این ســبك فقط از نوع نه چندان باارزش و تئوریك 
آن براي كسب در آمد و شهرت استفاده كرده اند، این 

سبك در كشور ما نزد اهالي موســيقي چندان باارزش معرفي نمي شود. اما در این مرز و 
بوم هم آهنگساز هایي بوده و هستند كه آبروي این ســبك را حفظ كرده اند. یكي از این 
آهنگساز یا »واروژ هاخباندیان« ملقب به »واروژان« است. واروژان در 7 سالگي وارد مدرسه 
شبانه روزي ایتاليایي ها شد و تا پایان كالس ششم را در آن مدرسه  گذراند. پس از تحصيل 
در هنرستان عالي موسيقي تهران و به دليل عالقه شدید به موسيقي، براي ادامه تحصيل 
راهي آمریكا شد و در آنجا به مدت 3سال در رشته موسيقي تحصيل كرد. پس از بازگشت 
به ایران به مدت 2سال به اهواز رفت و در مدرسه ارامنه به تدریس موسيقي پرداخت. پس 
از آن دوباره به تهران بازگشت. در انجمن فارغ التحصيالن ارامنه، دسته كري تشكيل داد 
و مدت ها رهبري آن را برعهده داشــت. ســال 1348 واروژان به اتفاق بابك افشار و پرویز 
اتابكي كار ساخت موسيقي متن فيلم سينمایي »حســن كچل« ساخته علي حاتمي را 
آغاز كرد. این فيلم در فروردین ماه 1349 اكران شــد. با این كار، واروژان در كنار ساخت 
آهنگ و تنظيم ترانه، ســاخت موســيقي متن فيلم را نيز تجربه كرد. در مجموع واروژان 
در 19فيلم ســينمایي با عنوان سازنده موســيقي متن حضور پيدا كرد و در سال 1351 
 و در پنجمين دوره جشــنواره فيلم سپاس براي ساخت موســيقي متن فيلم سينمایي 
»صبح روز چهارم« ساخته كامران شيردل برنده جایزه بهترین سازنده موسيقي متن فيلم 

شد. سرانجام او در چنين روزي در سال 1356 ، چشم از جهان فرو بست.
واروژ هاخباندیان با نام هنري واروژان )زاده 13 آذر 1315 - درگذشته 26 شهریور 1356(

سي وسومين نشســت از مجموعه درس  گفتارهایي درباره 
شمس تبریزي، چهارشنبه 26 شــهریور ساعت 11 صبح 
با ســخنراني مجتبي اعتمادي نيا به »شــمس و الئودزه« 
اختصاص دارد كه به صورت مجازي پخش خواهد شــد. به 
گزارش همشهري، گرچه تفاوت هاي فرهنگي و اجتماعي 
و نيز ُگسســت عریض تاریخي، شمس تبریزي و الئودزه را 
به عنوان نمایندگان 2 سّنت معنوي بزرگ در غرب و شرق 
آسيا از یكدیگر متمایز ســاخته، اما پاره اي مشابهت هاي 
تأمل برانگيز در ميــراث برجاي مانده از آنها، وجهي معقول 

براي سخن گفتِن توأمان از این 2 شــخصيت تأثيرگذار و مناقشه برانگيز فراهم مي آورد. 
یكي از این مشــابهت ها تأكيد هر 2 بر ناكارآمدي زبان و فهم متعارف بشري در تبيين و 
كشف حقيقت است. عالوه  بر این، شــمس و الئودزه در عين تأثيرگذاري عميق و ماندگار 
در فرهنگ بومي خود، هر 2 مرّوج نوعي زندگي و فرهنِگ خالف آمِد عادت در زمانه خود 
بوده اند و از این رو، همواره مناقشات فراواني بر سر مقبوليت تعاليم باطني و شيوه زندگي 

مطلوب آنان درگرفته است.
 از سوي دیگر، مقایسه تعاليم و نظرگاه شمس و الئودزه كه گسستي نوزده قرني در ميان 
آنها فراق افكنده، مجال مغتنمي براي كشــف تمایزات عرفان اسالمي و عرفان هاي شرق 
دور، به ویژه تعاليم عرفاني برآمــده از آیين دائو فراهم مي آورد. فقدان حضور و ســيطره 
خداي متشخِص انســان وار و غيبت مفهوم عشــق شــورمندانه نزد الئودزه، مهم ترین 
وجه تمایز آموزه هاي او از تعاليم شــمس به شــمار مي رود؛ تمایزي كه به ســپهر عرفان 
اســالمي و تعاليم باطني آیين دائو هویتي مســتقل، متفاوت و دیگرگون بخشيده است. 
 عالقه مندان مي توانند با مراجعه به صفحه اینستاگرام مركز فرهنگي شهر كتاب به نشاني
 Instagram/bookcityculturalcenter این درس گفتار را به صورت زنده مشاهده كنند.

ارزش دادوستد ســهام در ســازمان بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته با رونق 
چشمگيري مواجه و رشدي معادل 92درصد را نسبت به این شاخص در هفته پيش از 
آن تجربه كرد. به گزارش روابط عمومي بورس تهران، در هفته منتهي به 23شهریورماه 
34ميليون و 643سهم، جمعا به ارزش 172ميليارد و 977ميليون ریال در تاالر بورس 
تهران دادوستد شد كه از نظر تعداد ســهام 75درصد و از نظر ارزش سهام دادوستد 
شده 92درصد رشد نسبت به هفته پيش از آن  را نشان مي دهد. تعداد خریداران سهام 
در هفته یادشده 7822نفر بودند و شاخص كل و شاخص مالي به ترتيب 3.06واحد و 
74.84واحد افزایش داشت، شاخص صنعت در هفته منتهي به 23شهریور 4.23واحد 
كاهش داشت. در هفته یادشده سازمان گســترش و نوسازي صنایع ایران 600هزار 
سهم شركت خودروسازان را به ارزش 2962ميليون ریال و 100هزار سهم كارخانه 
آهنگري تراكتورسازان را به ارزش 283ميليون ریال عرضه كرد. بانك صنعت و معدن 
نيز در هفته یادشده 210هزار سهم شركت سرمایه گذاري صنعت و معدن را به  ارزش 

252ميليون ریال عرضه كرد.

سعيدمروتيیادداشت
منتقد فيلم و روزنامه نگار

مسعودميرنقد و نظرنگاه
 روزنامه نگار

شهابالدينجنيدي
ویترینداروساز

سالمرگ

دریچه

20 سال پيش 

كاليفرنيا: شعله ور شــدن حدود 100آتش سوزي در سراسر 
غرب آمریكا باعث شــده تا آســمان این منطقه به رنگ هاي 
گوناگوني در آید؛ از نارنجي متمایل بــه قهوه اي گرفته تا قرمز 
خوني. به گزارش ایندیپندنت، این امر سبب شده هزاران عكس 
و متن در رسانه هاي اجتماعي این صحنه ها را به تصور از مریخ 
یا فيلم علمي-تخيلي و آخرالزماني »بليد رانر« تشــبيه كنند. 
این صحنه هاي وهم آور در اثر  الیه ضخيمي از دود و خاكستر از 
آتش هایي ایجاد شد كه بيشتر نقاط این منطقه را در بر گرفته اند.

لندن: مــردي كه پس از درگيري با همســایه اش مورد 
اصابت تير و كمان قرار گرفته بــود، با پاي خودش راهي 
بيمارستاني در لندن شــد. به گزارش سایت بریتانيایي 
مترو، این مرد از ناحيه شــكم مورد هدف قرار گرفته و با 
وجود این توانسته بود با مشقت و بسيار دشوار، در اوضاع 
نامناسبي خود را به بيمارستان برســاند. اكنون وي در 
شرایط مناســبي قرار ندارد و پزشكان احتمال مي دهند 

جان سالم به در نبرد.

جده: مجموعه هنر و فناوري »تيم لَب« ژاپن، موزه دیجيتال 
تازه اي را در عربستان سعودي راه اندازي مي كند. این موزه كه 
»تيم لب بي مرز جده« نام دارد، تا سال 2023 در بندر دریاي 
سرخ در عربستان گشایش مي یابد. به گزارش بي بي سي،  در 
نمایشــگاه هاي مختلف موزه هنرهاي دیجيتال تيم لب در 
توكيو، شانگهاي و ماكائو، مخاطبان عالوه بر قرار گرفتن در 
فضاي فراگير مجازي مي توانند در بخش هایي از این موزه با 

جهان مجازي تعامل داشته باشند.  

ســيدني: طوالني تریــن زمين گلــف دنيا بــا طول 
1365كيلومتر در استراليا و در منطقه Ceduna ساخته 
شده اســت. به گزارش آدیتي سنترال، تكميل كردن یك 
دور بازي در این زمين بسيار وسيع و البته عجيب، حدود 
5 روز به طول مي انجامد. در واقع فاصله هر سوراخ گلف در 
این زمين بازي كه به موازات بزرگراهي در این منطقه قرار 
دارد، حدود 66كيلومتر است و بازیكن ها براي فرستادن 

توپ در سوراخ گلف باید صدها بار به توپ ضربه بزنند.

زمينگلف۱3۶۵كيلومتريراهاندازيموزهديجيتالعربستانزدوخوردباتيركمانرنگهايهولناكدرآسمان

اينهمانجشنوارهاست

اسبهايايستاده،گربههايخطراستفادهازداروهايتقلبيكرونا
خيره

كتابخواندندرمانروحوروان

واروژهاخبانديان

مقايسهتعاليمشمسوالئوْدِزهدرشهركتاب

26شهریور 1379
ارزشدادوستدسهامدربورستهران۹2درصدافزايشيافت

ِكلك 

اســكندر از لحاظ نيروي بدني، غایت آرزوي هر جواني 
بود. در جميع ورزش ها سرآمد بود؛ خوب مي  دوید، خوب 

شمشير مي زد، خوب تير مي انداخت و شكارچي 
شجاعي بود. دوستانش مي خواستند در مسابقات 
دوي المپياد شركت كند. اســكندر در جواب 
ایشان اظهار كرد: حاضر است شركت كند، به 

شرط آنكه رقيبانش شاه باشند.

تاريختمدن،جلددوم،يونانباستان
نوشته:ويلدورانت،صفحه۶02

مهارت

این روزها كه آموزش بسياري از مدارس به صورت مجازي 
است، اگر فرزندتان نتوانست مطلب، درس یا تمرین هایي 
را درســت بفهمد و انجام دهد، باكمال شــكيبایي، توأم 

با شــوق او را كمك كنيد. از داد و فریاد و پرخاشــگري 
خودداري كنيد. زماني كه حوصلــه كافي ندارید، نظارت 
آموزشــي انجام ندهيد. عادت به نظم و ترتيب و تميزي 
دفاتر را به فرزندتان آموزش دهيد. تشــویق مناسب و به 

موقع را فراموش نكنيد.

بايدهايدرسخواندندرخانه



1 3 2   چهارشنبه8
 26شهریور 1399
 شماره 42

بازرس با حقوق 3620ريال 
عبدالحســين هژير، كارمند وزارت دارايي و در بانك هاي زيادي از جمله 
بانك هاي كشــاورزي، ملي و بيمه ايران نيز مدير يا عضو هيأت عامل بود. 
براساس اين حكم كارگزيني، او در سال1317 با حقوق 3620  ريال به عنوان 

بازرس دولت در بانك ملي منصوب شده است.

سند

گزارش دوم

سپيدموي 
احترام برانگيز

مصطفي عدل، 20بهمن 1328 
سناتور شد

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

حقوق دان بود و عالِم علم حقوق؛ 
هم وزارت دادگســتري را تجربه 
كرد و هم رياســت دانشــكده 
حقوق دانشــگاه تهران را� براي 
همين هم بود كه وقتي در دولت 
سهام الســلطان بيات، قرار شد 
كسي رياســت هيأت نمايندگي 
ايران در ســازمان ملل متحد را 
به عهده بگيرد، ايــن وظيفه بر 
او محول شــد� هيأت نمايندگي 
ايران را 16 نفر تشكيل مي دادند؛ 
از علي اكبر سياسي و اللهيار 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 نخست وزيري 

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 تماميت ارضي كشور 

ياد كرد�
او از سوي ايران، منشور ملل متحد 
را به امضا رســاند و بعد، خودش، 
براي نخستين بار، اين اعالميه  را به 
فارسي ترجمه كرد� او شخصيتي 
خاص در اين اجــالس بود� جدا 
از جالل عبده كه از »ســعه  نظر و 
سخاوت معنوي مختص به خود« 
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 نمي آيد 
و موي سپيد و چهره  چين خورده  
او بي اختيار همــه را به احترام در 
برابر وي ناگزير مي سازد��� ما مردم 
ايران در تاريخ اين گيتي بزرگ به 
ادب و آراستگي شهره ايم و آقاي 
عدل براي اينكه نمودار اين خصال 
باشد يكي از بهترين و اليق ترين 

مأمورين كشور ماست�« 
 كتاب »حقوق اساســي يا اصول 
مشروطيت« او، همين حاال هم در 

دسترس است�

سیاستمدار
خانه      خيابان آذربايجان

 اعضای جبهه ملی برای اولين بار
در منزل دكتر محمود نريمان

 دور هم جمع شدند

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

در يك روز از آذرماه 132۸ اعضاي 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 1۹33 
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 26 تير 132۸ امضا 
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 محكم تر مي كرد. 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 بين المللي الهه را 

مرجع داوري بين ايران و شركت معرفي مي كرد.
اما امضاي اين قرارداد با قانوني كه مجلس شوراي ملي در سي ام 
مهرماه 1326 تصويب كرده بود مغايرت داشت. مجلس پانزدهم 
بعد از رد قرارداد نفت شمال ماده واحده اي را تصويب كرده بود كه 
به موجب آن هرگونه امتياز به خارجي ها ممنوع می شد و دولت 
مكلف بود به  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 مي بست، اما چون زنگ 
خطري بود براي آنها كه قرارداد 1۹33 نيز باطل شود، براي همين 
با دولت ايران وارد مذاكره شد. مأمور مذاكره هم وزير دارايي بود 
كه اداره نفت را در دست داشــت. درحالي كه مجلس پانزدهم و 
شانزدهم دوران جابه جايي خود را مي گذراند. از سوي ديگر حزب 
توده كه گرايش های كمونيستي داشت از لغو قرارداد نفت شمال 
درحالي كه نفت جنوب در دست انگليسي ها بود، راضي نبودند. در 
اين شرايط بود كه جمعي از نيروهايي كه گرايش های ملي داشتند 
دور هم جمع شــدند تا در مقابل اين قراردادها و درخواست ها 
فكري بكنند. اين جلســات هر بار در خانه يكــي از اعضاي اين 
گروه كه در ميانشان چهره هايي چون دكتر محمد مصدق، دكتر 
محمود نريمان، دكتر غالمحسين صديقي، دكتر شايگان و دكتر 
حسين فاطمي بودند برگزار مي شد. اما خانه دكتر نريمان يكي از 
مكان های ثابت برگزاري اين جلسات بود. خانه اي كه در خيابان 
حشمت الدوله آن روز يا آذربايجان امروزي قرار داشت. مشخص 
نيست اين خانه در كجاي خيابان حشمت الدوله 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، به  عنوان شــهردار تهران انتخاب شد و 
بعدها به  عنوان نماينده مجلس و اعضاي تشــكيل دهنده 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 
تنفس ها يكباره پيشنهادي به دكتر مصدق مي دهد و مي گويد: 

»چرا نفت را ملي نكنيم و به شركت نفت خسارت ندهيم؟«
دكتر مصدق بعدها در نامه اي 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 كرد و با تصويب همه اعضاي گروه قرار شد تا با 
تشكيل مجلس برنامه شان ابتدا كميسيوني به اسم نفت را تشكيل 
دهند. كميســيوني كه مهم ترين وظايفش از دور خارج كردن 
قرارداد گس- گلشاييان و بعد هم لغو قرارداد نفت با همه شركت ها 
و ملي كردن بود. قرارداد گس- گلشاييان در ۴ آذر 132۹ با تالش 
كميسيون نفت و افرادي چون حسين مكي با رأي اكثريت مجلس 
از دور خارج شد و اليحه ملي شدن صنعت نفت با امضاي 11 نفر 
از نمايندگان مجلس به هيأت مديره تقديم شد. اليحه اي كه بعد 
از ۴ ماه تالش سرانجام در 2۵ اسفند 132۹ به تصويب مجلس 

رسيد و نفت ملي شد. 

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

انتشــار لغتنامــه بــزرگ دهخــدا، حاصل 
تــالش علي اكبــر دهخدا كه طي ۴0ســال 
جمع آوري، دســته بندي و رازگشــايي شده 
بود، از ســال132۵ با بودجه 2۵هزار 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. علي اكبر دهخدا اديب، شــاعر 
و سياست پيشــه اي بود كه با واژگان فارسي 
زندگي و مســير زندگي واژه ها را دنبال كرده 
بود. عالقه مندانش به او لقب فردوســي دوم 

داده بودند. واژ ه ها اختراع بشــر سخنگو شده 
برای بيان درونيات خود بودنــد. اين اختراع 
بشري از يكسو مي توانســت وسيله اي براي 
ارتباط ميان آدميان باشــد و از سوي ديگر با 
محدود كردن معنــا در قالب كلمه از هيبت و 

گستردگي معني مي كاست.
زبان شناسان، فيلسوفان و اديبان همواره در 
تالشي بي پايان بوده اند تا از اين فاصله ميان 

واژه و معنا بكاهند.
اريك فروم در كتاب »زبان ازدســت رفته« به 
توصيف زبان ارتباطي نسل انسان هاي ماقبل 
انسا هاي سخنگو پرداخته است. اين زبان كه 
فروم آن را زبان از ياد رفته ناميده است، زباني 
است كه رؤياهاي ما هنوز به همان زبان با ما 
ســخن مي گويند. او مي گويد يكي از داليل 
نامفهوم و غريب بودن آنچه در  رؤيا مي بينيم 
آن اســت كه زبــان رؤيا ها مربــوط به زمان 

خاموشــي زبان آدمي و سخنگويي سمبل ها 
و اسطوره ها بوده است و آدمي با اختراع كلمه 
و سخنگويي، زبان سمبل ها 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 واژه ها بــراي بيان عميق تر مفاهيم، 
دست آخر به يك اسطوره يا نماد در قالب شعر، 
حكايت يا ضرب المثل پناه مي برند تا بتوانند از 

اين شكاف ميان واژه و معني بكاهند.
به همين منوال مي بينيم كه پادشــاه ايراني 
واژه هاي 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 كه در لغتنامه 
دهخدا به نظم درآمده، با مفهوم گســترده تر 

نانوشتني ها پيوند دهد.

پادشاه  واژه هاي فارسي
از لغتنامه پنجاه وسه جلدي  تا »چرند و پرند«

صورت زخمی
عبدالحسين هژير، نخست وزير و وزير دربار توسط

 فدائيان اسالم ترور شد
  مصطفی شوقی ���������������������������������������������������������������������������������������

عينكي دودي به چشــم مي زد و نزديك چانه، چاله اي نســبتا بزرگ وجود 
داشت كه نشان از يك زخم عميق بود. همين صورت او را به چهره اي 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 
هيچ گاه نتوانست در ميان چهره هاي قديمي و نوظهور جايي براي خود باز 
كند و درنهايت به عنوان 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 به دليل حادثه اي يك چشم 
خود را از دســت داده و صورتش نيز زخمي عميق برداشته بود، در دوران  
گذار قاجار به پهلوي توسط سيدحسن تقي زاده به عنوان كارشناسي باآتيه 
وارد وزارت دارايي شد. تا پايان حكومت رضاشاه او عمدتا در وزارت دارايي، 
در مشــاغل اقتصادي و مديريت بانك و بيمه و به عنوان مديري مياني در 
همه دولت ها حضور داشت. هژير در دوران رضاشاه راهي به وزارت نيافت و 
حتي حذف داور و تيمورتاش و رجال پرنفوذ ديگر، او را هيچ گاه 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 مي زد از سايه سياست 
ايران يكباره وارد شده بود. البته گفته مي شود كه هژير در دوران رضاشاه 
نيز با توجه به نقش بسيار مهم در سپرده گذاري هاي مالي شاه در بانك هاي 
خارج از كشور، با دربار رابطه اي 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 به دليل 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 به عنوان وزير پيشــه و هنر منصوب شــد و تا روزي كه 
نخست وزيرها در دولت هاي مســتعجل و متعددي كه از شهريور 1320 
معموال براي چند ماه تا يك ســال روي كار مي آمدند، وزير بود؛ از وزارت 

دارايي گرفته تا وزارت كشور و حتي وزير مشاور! 
مورد عجيب عبدالحسين هژير زماني بود كه او در 1327 به عنوان نخست وزير 
منصوب شد. در آن روزگار بسياري معتقد بودند كه اين نخست وزير جوان 
كه 7سالي هم مشق وزارت كرده، مي تواند شرايط نابسامان ايران را با توجه به 
البي هاي گسترده در محافل سياسي آرام كند. اما نخست وزيري او با مخالفت 
نيرويي جديد كه چندسالي بود در سپهر سياســت ايران به عنوان يكي از 
بازيگران مهم نقش داشت، روبه رو شــد. آيت اهلل ابوالقاسم كاشاني، رهبري 
مذهبي- سياســي در ميان بازاريان و طيف مذهبي هايي كه بعد از دوران 
رضاشاه، جان دوباره اي گرفته بودند، به شدت با نخست وزيري هژير مخالفت 
كرد. آيت اهلل كاشاني در اين راه يكي از مهم ترين و جنجالي ترين گروه هاي 
سياسي- مذهبي كه اسمي براي خود دست و پا كرده بودند را همراه داشت. 
فدائيان اسالم به رهبري سيدمجتبي نواب صفوي شروع به مخالف خواني با 
نخست وزيري هژير كردند؛ تظاهراتي بزرگ در تهران برپا شد كه در ابتداي 
صف، نواب و يارانش قرآن و بيرق به دست به سوي مجلس شوراي اسالمي به 
راه افتادند. اين تظاهرات درنهايت به خشونت كشيده شد و عده اي مجروح 

شدند.
جدا از اختالف نظرهاي سياسي، ابوالقاسم كاشاني مي گفت هژير بهايي زاده 
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 نه تنها رفع نشد، بلكه اندكي بعد با برقراري مجدد 

وانكاوی معاصر ر

رابطه سياسي ايران و عربستان كه به دليل گردن زدن يك حاجي يزدي 
در 1321 در مكه قطع شده بود، دوباره مخالفت ها اوج گرفت. دولت براي 
برقراري حج در اليحه اي به مجلس درخواســت پول خدمات از حجاج 
كرد. علماي سنتي تهران پس از اين مســئله همصدا با مخالفان ديگر 
نخست وزير، دولت او را تحت فشار قرار دادند. هژير در نخست وزيري، 
دولتي مستعجل را تشكيل داد و بارها استيضاح شد ولی  از مجلس رأي 
اعتماد  می گرفت. شاه به شدت به دولت هژير عالقه مند بود به صورتي 
كه اگر او در نخست وزيري تثبيت مي شــد در آن سال ها همراه ترين و 
نزديك ترين دولت با شاه بود؛ آرزويي كه 12سال بعد در اوايل دهه۴0 

شمسي با تشكيل دولتي صددرصد در خدمتش برآورده شد.
هژير بعد از كناره گيــري از دولت، به وزارت دربار رفت و در كنار شــاه 

قرار گرفت. او در 13آبان 132۸ درحالي كه 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 وساطت هاي بســيار علما و رجال پرنفوذ از زندان آزاد شدند. 
گفته می شود يكی از كسانی كه برای آزادی امامی پادرميانی كرد خود 
عبدالحسين هژير بود و اين از عبرت هاي تاريخي است كه هژير توسط 
سيدحسين امامي ترور شد. در سال هاي بعد داستان هاي زيادي از رابطه 
عاشقانه اشرف پهلوي، همزاد شاه، با هژير گفته شده است. خود اشرف 
در اين باره مي گويد: »در خرداد 1327 برادرم، عبدالحسين هژير را به 
نخست وزيري منصوب كرد. هژير يكي از دوستان خوب من بود و بايد 

بگويم كه من تاحدي در انتصاب او مؤثر بودم«.

اعالن سخنرانی آيت اله كاشانی پس از واقعه
 تظاهرات عليه هژير

اعالميه آيت اله كاشانی و آيت اله بروجردی
 عليه نخست وزير هژير

جلد كتاب اول ابتدايی 
سال تحصيلی 1328-1329

راهنمای تلفن تهران سال 1328 و تلفن های ساختمان 
شهرداری در ميدان سپه/ امام خمينی) ره(

علی اكبر دهخدا در حال كار بر روی لغتنامه
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آيت اهلل محمدعلي شاه آبادي را همه به اين مي شناسند كه استاد عرفان آيت اهلل خميني بوده 
است. هرچند استاد عرفان آيت اهلل خميني بودن، مرتبه كمي نيست، اما اين جمله بازتابي از 
تماميت شخصيت شاه آبادي هم نيست. شاه آبادي را بايد يكي از عالي ترين نمونه هاي عارفان 
فقيه دانست. ويژگي اي كه در كمتر كسي يافت مي شود. 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 شش نفري به شمار مي رفت كه از ميرزاي شيرازي 
اجازه اجتهاد داشتند. پدر آيت اهلل، به دستور ناصرالدين شاه از تهران به تهران تبعيد شد. 

همين تبعيد سبب آشنايي آيت اهلل شاه آبادي 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. شاه آبادي پس  از آن مجدداً به تهران بازگشت و در محله شاه آباد )خيابان جمهوري( 
ساكن شد. وجه  تسميه نام او نيز به  دليل سكونتش در همين خيابان است. اگرچه مرام و 
مشرب شاه آبادي 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 رضا خان پرداخت 
و حتي در حرم حضرت عبدالعظيم متحصن شد. جمله اي معروف و منتسب به اوست با اين 
مضمون كه »رضاخان، دست نشانده انگليس است و هدفش اعدام قرآن و اسالم است. اگر 

با مِن روحاني مبارزه مي كند، نه به خاطر خوِد من است، بلكه به اين دليل است كه من مبلغ 
قرآنم. به دنيا اعالم مي كنم كه اگر حركت نكنيد، اين خبيث اسالم را از بين مي برد.«  بعد از 
گذشت چندين  ماه و با وساطت سيدحسن مدرس، تحصن شكسته شد و او به قم مهاجرت 
كرد. سال هاي حضور او در قم، همان سال هايي است كه آيت اهلل خميني از محضر او استفاده 
كرده است. آيت اهلل شاه آبادي سرانجام در سال 1328 در تهران و در ايامي كه در مسجد 
امين الدوله تدريس و خطابه مي كرد از دنيا رفت. تشييع  جنازه او تحت مديريت حكومت 
اداره مي شد و سرانجام او را در حرم حضرت عبدالعظيم حسني نزديك به قبر ابوالفتوح راضي 
به خاك سپردند. بي شك مشرب عرفاني-فقهي او در كنار روحيه مبارزاتي اش بر آيت اهلل 

خميني تأثيرگذار بود و مرام او از طريق شاگردش ادامه پيدا كرد.

فقیه مبارز
 آيت اهلل محمدعلي شاه آبادي 

به رحمت حق شتافت

چهرهاول
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شعبانجعفريواردگودمیشود
آغاز يك پديده جديد در ورزش ايران

ورزش

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

شعبان جعفری، كه بيشتر با نام شــعبان بي مخ شناخته مي شود، 
مصداق پيوند شوم ورزش و سياســت در ايران است. جوان الابالي 
و بي هنر ســنگلجي كه از تحصيل فرار كرد و به زورخانه پناه برد، 
رسم جوانمردي و پهلواني را به الت بازي و بزن بهادري فروكاست و 
با همين روش، در سال هايي كه حاكميت رجعت به تاريخ باستان 
را پيشه كرده بود، سمبل ورزش هاي باستاني شد. شعبان جعفري 
پيش از آنكــه در جريان كودتاي 1332 راه ســقوط دولت محمد 
مصدق را هموار كند و به عمله ظلم محمدرضا پهلوي تبديل شود، 
در دهه 1320 يكي از قهرمانان ورزش باستاني تهران بود. او بعد از 
سربازي، در ابتداي دهه 1320 باشگاهي ورزشي در جنوب تهران 
راه اندازي كرد و  در سال 1322 در مســابقات باستاني تهران، در 

رشته هاي كباده و چرخ قهرمان شد.
در سال 1326 با 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 به  عهده  گرفت 
و به شرارت هايش ادامه داد. شــكايت ها و گزارش ها عليه خود را 
كار رقباي ورزشــي اش مي خواند و با وجود شكايت هاي 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 1332 داشت با لقب تاجبخش شناخته مي شد. 
دست خوش راه اندازي لشــكر اراذل و اوباش براي پيروزي كودتا، 
زورخانه اي در شمال پارك شهر بود كه زمينش را شاه هديه كرده 
بود. در مراســم افتتاحيه زورخانه، شخص شاه هم حضور داشت. 
بعد از كودتا، شعبان جعفري دوباره زورخانه دار شد و اين بار به جاي 
لشكركشي خياباني، در مراسم هاي سلطنتي در امجديه حركات 
باستاني اجرا مي كرد. زورخانه او كه معماري زيبايي هم داشت، در 
دهه هاي بعد يكي از مقاصد معمول مهمانان خارجي دربار بود تا 
با جلوه اي كهن از تاريخ ايران آشنا شوند. مردي كه ننگ پهلواني و 
فتوت و دستگيري از مردم بود، به عنوان سمبل ورزش باستاني به 
دنيا عرضه مي شد. شعبان جعفري، در دهه1320 با ورزش شروع 

كرد، به سياست نزديك شد و دوباره به ورزش بازگشت.
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پنجشنبه، 31 شهريور 1328 روی جلد مجله توفيق با انتخابات مجلس در همان سال  شوخی شــده و به روش های تقلب در آن زمان اشاره دارد. رای دادن زيرسن 
قانونی، رای دادن با شناسنامه اموات و رای دادن ورثه با شناسنامه اجداد، سه پرده از انتخابات است. 

فكاهی

آغازبانكداريبخشخصوصيدرهنگامهترور
كمبود قندوشكر در تهران و شهرستان ها عده اي از مردم را به خيابان ها كشاند

پژوهشگريكهفقطخواندونوشت
عالمه محمد قزوينی درگذشت

اقتصاد

یادبود

تقلبدرسهپرده

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

علیرضا احمدي��������������������������������������������������������������������������������������������������

ترور ناموفق شــاه در جلوي دانشكده حقوق دانشــگاه تهران كه از سوي »ناصر 
فخرآرايي« در 15بهمن سا ل گذشته انجام شد، صحنه سياسي ايران را با تالطم 
مواجه كرد و تبعات آن در سال1328 نيز ادامه يافت. اقدامات دولت در پي اين ترور 
و موضوع تشكيل مجلس مؤسسان و تغيير قانون اساسي با هدف افزايش اختيارات 
شاه، دولت ساعد را در فروردين با اســتيضاح روبه رو كرد كه جان سالم به در برد. 
در چنين شرايطي در ارديبهشت ماه و بر اساس تصويب نامه هيأت وزيران، بانك 
شاهي مجبور شد 50درصد از سرمايه خود را در بانك ملي بسپارد. ازسوي ديگر 
در 15خرداد اليحه بازگشت امالك و مســتغالت رضاشاه به  ملكيت محمدرضا 
به تصويب مجلس شوراي ملي رســيد و بهره برداري از آن به سازمان شاهنشاهي 
خدمات اجتماعي محول گرديد. تابســتان با چالش اقتصادي مهمي براي دولت 
آغاز شد؛ كمبود قند و شكر در تهران و شهرستان ها عده اي از مردم را به خيابان ها 
كشاند. اين موضوع نخست وزير را مجبوركرد سهميه عامالن فروش را دوبرابر كند. 

در بيست وسومين روز از تيرماه نيز درحالي كه بانك جديدي به نام »بانك اعتبارات 
صنعتي« افتتاح مي شــد، ســاخت راه آهن تهران- تبريز به طول 750كيلومتر و 
راه آهن تهران-مشهد به طول 972 كيلومتر هم به تصويب رسيد. اقتصاد ايران در 
نيمه دوم سال، روزهاي پرتالطمي را پشت سر مي گذاشت. از يك سو مخالفت ها 
با اليحه الحاقي نفت باال گرفته بود و از ســوي ديگر اعتراض ها 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 13 آبان 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، مهم ترين خبر اقتصادي سال1328 بود. اين بانك در 
محل سابق بانك شاهي شعبه بازار واقع در خيابان بوذرجمهري، روبه روي مسجد 
سلطاني با 18كارمند بازگشايي شد و در سال 1329 به علت توسعه  فعاليت هاي 
بانك، در خيابان سعدي شعبه تأسيس كرد. مؤسس اين بانك »مصطفي تجدد« 

تحصيل كرده آلمان در رشته اقتصاد و حقوق بود.

   فرزانه ابراهیم زاده��������������������������������������������������������������������������������������������

ساعت10 روز جمعه 6 خرداد 1328 شمسي، 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 مهم ترين چهرههاي فرهنگي قرن اخير ايران است. او سال هاي سال 
پيش، همزمان با باال گرفتن دامنه جنگ جهاني دوم، همراه همسر ايتاليايي و دخترش 
بعد از سال ها 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 سال1256 شمسي در دروازه قزوين تهران 
به دنيا آمد. او پسر مردي دانشمند بود كه دنبال پژوهشهاي پدرش را گرفت. ميرزامحمد 
در شرح حالي از خود، استادانش را افرادي چون حاج هادي 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 كتابخانه سلطنتي در لندن و نسخه هاي خطي 
آن را مهم ترين 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 به من گفت من يقين دارم ديگر 
روي تورا نخواهم ديد- در پنجم ربيع الثاني 1322 )1283 شمسي( 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 زندگي اش 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 مهم ترين 
متون دوران ايلخانان است را به او سپردند؛ تصحيحي كه بيترديد يكي از نمونه هاي خوب 
تصحيح متون تاريخي در ايران به شمار می رود. او بعد از آن 8 سال 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 مهم ترين اتفاقات  
زندگي اش 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 راه ها همزمان بود و حضورش در اين شهر 5 سال 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 مقرري اي برايش درست 

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 اين دوره زندگي سختي داشت و با 
نوشتن مقاالت امرار معاش می كرد. با به سلطنت رسيدن محمدرضا پهلوي در سال 1320، 
به دستور او جلساتي با حضور برخي چهره هاي 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 عالقه اي نداشت، اما با اصرار دوستان شركت می كرد. براي شركت در اين جلسات 
20هزار تومان به او پرداخت شــد و او با وامي كه گرفت خانه خيابان فروردين را به مبلغ 
36هزار تومان خريد. او براي كمبود پول وامي گرفته بود كه در 3سال آخر زندگي، پرداخت  
آن و نگرانی از دست دادن سرپناه زن و فرزندش كه ايراني نبودند مهم ترين مشكلش شد. 
به گفته عباس اقبال آشتياني كه از نزديك ترين 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. نامه  نگاري او با دكتر قاسم غني و كتاب هاي چندجلدي مقاالتش بخشي از 
آثار به جاي مانده از يكي از چهره هاي مهم ادبي ايران است؛ مردي كه درنهايت به وصيت 
خودش در كنار قبر شيخ ابوالفتوح رازي در حرم حضرت عبدالعظيم به خاك سپرده شد.

دورازمركز

 21 آذر 1328 
ایستگاه مرکزی
 آتش نشانی شهر تبریز

آتش نشانی در تبریز
افتتاح يك ايستگاه 

آتش نشانی در شهر تبريز



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

ترور ناموفق شاه جوان در بهمن  ماه سال۱۳۲۷، آثارش را در 
سال بعد نشان داد. دوباره صداي پاي استبداد شنيده مي شد؛ 
فعاليت حزب توده در ايران ممنوع شــد. اين اتفاق محافل 
عمومي وابسته به اين حزب را هم تعطيل كرد. تنها اثر معروف 
و قابل ذكر ادبيات ايران در اين سال، چاپ مجموعه داستان 
»انتري كه لوطي اش مرده بود« نوشــته صادق چوبك بود. 
يكي از بهترين داستان هاي كوتاه فارسي، »چرا دريا طوفاني 

شد«، در اين مجموعه چاپ شده بود. چوبك سبك خاصي 
داشت؛ او با توصيف غيرمســتقيم، احواالت شخصيت هاي 
داستانش را نشــان مي داد و به جاي گزارش كردن و تعريف 
ماجرا، توصيف مي كرد، به گونه اي كه خواننده آنچه را كه روي 

مي داد، مي ديد.
اما از سوي ديگر، ادبيات داستاني در پاورقي ها، همه خوان ها 
و داستان هاي تاريخي، رونقي شــگفت آور داشت. ميدان دار 
اين روزها مجالت هفتگي »اميد«، »صبا«، »ترقي«، »تهران 
مصور« و »اطالعات هفتگي« با تيراژهايي در حدود 5هزار تا 

۱5هزار بودند. براي نمونه رمان 5جلــدي »ده نفر قزلباش« 
به صورت هفتگي در اطالعات به صورت پاورقي چاپ مي شد. در 
اين ميان، سعيد نفيسي با توجه به دانش ادبي خود راه ديگري 
براي نوشتن داستان تاريخي برگزيد؛ او داستان هاي پهلوانان 
ايراني را نه در رمان های چندجلدي، بلكه در قالب داســتان 
كوتاه نوشت و در كتابي با عنوان »ماه نخشب« چاپ كرد. ديگر 
اثر تاريخي اين سال، رمان »شراره هاي خاموش شده« نوشته 
ناصرالدين شاه حسيني با طرحي ضعيف و ساختاري كم مايه 

روايتي عشقي-حماسي از زندگي لطفعلي خان زند بود.
ترور ناموفق شاه، باعث تعطيلي كار انجمن هاي 

نويسندگي وابسته به حزب توده شد

سالكمفروغ

 داستان 

2و3صفحـــــــههاي

آپادانا، كاشانه هنرهاي زيبا
گزارش ويژه

واژه گالري، با شكل گيري گالري آپادانا وارد هنر ايران شد

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 صنيع الملك  در 
حدود ۱۶۰ سال پيش باز مي گردد. پس از گذر سال هاي بسيار 
و تالش هاي فعاالن عرصه هنرهاي تجســمي در انجمن هاي 
فرهنگي، آتليه ها، مغازه ها و... نخستين گالري رسمي در ايران 
به  معناي امروزي اش، در ســال ۱۳۲۸ تاســيس شد. محمود 
جوادي پور با همكاري حسين كاظمي و اميرهوشنگ آجوداني، با 
هزينه ها ي شخصي 5 باب مغازه را در نبش شمال شرقي خيابان 
بهار، خيابان شاه رضا 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 ۱۳۲۸، اين 
گالري با نمايش آثاري از حسين كاظمي، جليل ضياءپور، محمود 
جوادي پور 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 به  شمار مي رود.
سيدعمادالدين قرشي در مقاله »از كاشــانه تا تاالر« در شماره 
نهم نشريه »آنگاه« مي نويسد: »پس از افتتاح گالري كالس هاي 
آموزش نقاشي )با تدريس جوادي پور و كاظمي( و نمايش فيلم - با 
موضوع هايي همچون زندگي هنرمندان، نمايشگاه هاي هنري و 
مجموعه آثار موزه هاي مشهور جهان - نيز به برنامه هاي گالري 
اضافه شد. نمايش اساليد، برگزاري جلسه هاي سخنراني و اجراي 
موسيقي )رسيتال پيانو، ويولن سل، كالرينت( از ساير فعاليت هاي 

فوق برنامه اين مركز بود.«
جنجال ها از همان نخستين نمايشگاه آغاز شد. رويدادهاي اين 
گالري زير ذره بين منتقدين بسياري ازجمله جالل آل 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 جوادي پور در گفت  وگو با فاطمه شاهرودي در سال۱۳۸۶ 
مي گويد: »قصد اصلي ام اين بود كه به تدريج فعاليت هاي آپادانا 

را گســترش دهم و آن را تبديل به يــك آكادمي كوچك كنم. 
مركزي براي تجمع هنرمندان كه بتوان شرايط و امكاناتي كه در 
دانشكده ها و مراكز ديگر فراهم نبود را در آن ايجاد كرد. امكانات 
و فعاليت هايي مانند دادوســتدهاي هنري بــا موزه ها و مراكز 
دانشگاهي مختلف دنيا در زمينه هايي چون آموزش هنر، برگزاري 
ســخنراني و نمايش فيلم، معرفي هنرمندان ايراني و برگزاري 
نمايشگاه هاي هنري در كشــورهاي ديگر، دعوت از هنرمندان 
خارجي و معرفي آخرين دســتاوردهاي هنري معاصر و جذب 
كمك هاي مالي. درواقع هدف ما اين بود كه فعاليت هاي 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 فعاليت هاي 

اين مركز شد.
سيدعمادالدين قرشــي در همان مقاله اضافه مي كند: »اواخر 
فروردين۱۳۲۹، رضا 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 عده اي نيز 
به دليل كمبود صندلي در اطراف سالن ايستاده بودند. جورجاني 
در صحبت هايش ضمن تأكيد بر كمال جويي 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 
به نحوي از بين ببرند تا اثري كامل تر خلق كنند. سپس جورجاني 
براي انتقال بهتر مقصود خود يــك رباعي از خيام خواند. پس از 
اتمام رباعي، جورجاني ليوان را برداشته و جرعه اي 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 فعاليت هايشان در اين مركز نداشتند. آپادانا به  طور موقت 
تعطيل شد تا در جايي ديگر كارش را از سر گيرد، اما در عمل اين 

اتفاق ديگر رخ نداد.« 

اين مكان تاريخي - به عنوان نخستين گالري رسمي و خصوصي 
در ايران - سرنوشت غم انگيزي داشت. مكاني كه امروز به مغازه   اي 
براي فروش لباس و سيســموني بچه تبديل شــده است. براي 
مطالعه بيشتر درباره گالري آپادانا، مي توان به كتاب »تحوالت 

تصويري هنر ايران« نوشته سيامك دل زنده رجوع كرد.

نگاهی به زندگی محمود جوادي پور
محمود جوادي پور از پيشگامان هنر نوگرا و طراحي گرافيك 
ايــران، ۱۳ شــهريور ۱۲۹۹ در تهران متولد شــد. ابتدا در 
دبستان سلطاني و سپس در دبستان عالمه تحصيل كرد و در 
سال۱۳۱۲ گواهينامه ششم هنرستان صنعتي ايران و آلمان 
)تهران( را در رشته آهنگري و ماشين سازي دريافت كرد. در 
هنرستان، نيما يوشــيج، معلم ادبيات او بود. اين هنرمند در 
سال۱۳۲۰ در آزمون ورودي دانشكده هنرهاي زيبا )دانشگاه 
تهران( كه به تازگي تاسيس شده بود پذيرفته شد و از دومين 
گروه هنرجويان رشته نقاشي اين دانشكده به شمار مي رفت. 
او در ايــن دوره با ليلي تقي پور، احمد اســفندياري، عبداهلل 
عامري و چند نفر ديگر همكالس شــد. اين هنرمند در سال 
۱۳۲۲ به عنوان طراح گرافيك در چاپخانه بانك ملي استخدام 
شد. نخستين كتاب چاپ چهاررنگ در اين چاپخانه، توسط او 
طراحي و چاپ شد. او در سال هاي فعاليتش به تصويرسازي 
براي كتاب هاي درسي، شعر و داستان نيز مي پرداخت. ديگر 
حوزه ي كاري او طراحي نشانه )لوگو( براي مراكز و سازمان هاي 
مختلف بود. از اين بين مي توان به نشانه هاي »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. جوادي پور سال ها به تدريس در 
هنرستان ها و دانشگاه هاي مختلف ايران پرداخت. نقاشي نيز 
در كنار گرافيك براي او بسيار جدي بود و آثار ارزنده اي را در 
اين زمينه از خود به يادگار گذاشت. او سرانجام در پنجم آذرماه 

۱۳۹۱ در آلمان درگذشت.

از كوي سربازان تا كوي دانشگاهمعماریآگهی
كوي دانشگاه تهران؛ الگويي براي كوي هاي دانشجويي ايران

معراج قنبري سفر شاه به آمريكا 
نخستين پادشاه از يك كشور شرقي كه از آمريكا ديدار مي كند

مطبوعات خارجی

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

روزنامه نيويورك تايمز در تاريخ ۲۰نوامبــر ۱۹4۹)۱۹آبان ۱۳۲۸( 
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 ۲ دليل 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 اصلي شان از آمريكا رك و بي پرده سخن 
گفته اند )در خواست براي خريد تسليحات(. شاه ايران خواستار خريد 
سالح هاي پيشرفته و شناخته شده آمريكايي شده است، او همچنين 
خواسته كه آمريكا به كشورش كمك اقتصادي ارائه دهد. در قبال اين 

كمك ها نيز شــاه روابط نزديك ايران 
با آمريكا را پيشــنهاد مي كند. ايران با 
شوروي و تركيه هم مرز 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 به منظور مهار شوروي 
با كشورهاي هم مرز شوروي به ويژه در 
جنوب اين كشور روابط بسيار دوستانه و 
نزديكي داشته باشد. ايران در واقع به طور 
استراتژيك به آمريكا پيشنهاد داده است 
كه مي تواند به عنوان مانعي ايده آل در 

برابر هر نوع نفوذ نگران كننده شوروي در وراي مرزهاي جنوبي خود، 
عمل كند. آمريكا تا كنون تا حدي به اهميت تامين امنيت مرزهاي ايران 
پي برده است، به همين دليل نيز از كمك ۱.۳ميليارد دالري تسليحاتي 
آمريكا به اروپا و كشــورهاي غيركمونيســت، ۲۷.۶4۰.۰۰۰دالر به 
كشورهاي ايران و كره اختصاص يافته كه البته قرار است ميان اين دو 
كشور تقسيم شود. عالوه بر اين متخصصان نظامي آمريكا نيز به عنوان 

مشاور و مستشار در خاك ايران حضور دارند.
شاه و همراهانش به طور واضح مشخص كرده اند كه از اين كمك اختصاص 
يافته به ايران اســتقبال مي كنند اما همچنين اعــالم كرده اند كه اين 
ميزان كمك براي بازسازي ارتش و رســاندن نيروهاي نظامي ايران به 
اوج كارآمدي به شدت ناكافي است. ايراني ها هنوز به طور مشخص اعالم 

نكرده اند كه دنبال خريد چه سالح هايي از آمريكا هستند.

درخواست 250  ميليون دالري 
روزنامه نيويورك تايمز در ۱۹ نوامبر ۱۹4۹)۲۸ آبان ۱۳۲۸( به سخنان 
محمدرضا پهلوي در كنفرانس مشترك با هري ترومن، رئيس جمهور 
آمريكا پرداخت و تيتر زد: »فرمانرواي ايران سرمايه گذاران آمريكايي را 
به كشورش دعوت كرد«. به نوشته نيويورك تايمز، محمدرضا پهلوي در 
جريان كنفرانس مشترك 4۰ دقيقه اي با هري ترومن  خواستار افزايش 
حضور ســرمايه گذاران بخش خصوصي آمريكا در كشورش شد. شاه 
در سخناني افزود: ايران مي تواند زمينه مساعدي را براي اجراي اصل 
4 فراهم كند. )اصل4 در 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 سوال هاي خبرنگاران گفت: ايران از 
كمك هاي مالي در زمينه ساخت پروژه هاي برق- آبي و سرمايه گذاري 
در بخش ساخت كارخانه ها استقبال 
مي كند. ســرمايه گذاران سود ناشي از 
سرمايه گذاري خود را به دالر دريافت 
خواهند كــرد. درصورت ملي شــدن 
اين صنايع، دست كم سرمايه اوليه به 
سرمايه گذاران عودت داده خواهد شد. 

همزمان با اعالم خبر درخواست شاه 
از آمريكا براي ارائــه كمك مالي به 
ايران، بانك بازسازي و سرمايه گذاري 
آمريكا اعالم كرد كــه به رغم وجود 
شــايعاتي مربــوط به درخواســت 
شــاه براي دريافت وام از اين بانك 
تا كنون مقامات ايرانــي با اين بانك 
گفت و گويــي دربــاره دريافت وام 
نداشــته اند. براســاس گزارش هاي 
دريافتي، شــاه ايران به احتمال زياد از آمريكا درخواست وامي به 

مبلع ۲5۰ ميليون دالر خواهد كرد. 
شاه در باشگاه نويســندگان آن سوي  آب ها  نيز در سخناني گفت: 
ما اميدواريم كه بتوانيم كمك هاي فني و مادي از آمريكا دريافت 
كنيم. اميدواريم بتوانيم با تضمين هاي مناســبي سرمايه گذاران 
آمريكايي را به ســرمايه گذاري در ايران جذب كنيم. شــاه ايران 
پيش تر 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 هفت ساله 
توسعه در ايران قرار اســت توســط حق االمتيازهاي دريافتي از 
كمپاني هاي نفتي خارجي تامين شود. اين برنامه توسعه گامي در 

جهت بهبود توسعه اقتصادي ايران ارزيابي شده است.

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

تاريخ ايجاد كوي دانشگاه قديمي تر از ۱۳۲۸ اســت اما انتخاب اين تاريخ به جهت يادآوري يكي از 
نخستين مجموعه هاي ساختماني بود كه معماري اش در دوران پهلوي به الگويي براي ساخت چنين 
مجتمع هاي غيرمتمركزي بدل شد. حكايت ساخت اين مجموعه به پيش از ۱۳۲4 برمي گردد؛ 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 تاســيس كنند و آماده باش بمانند. پس از افتادن آب ها از 
آسياب و خروج سربازان آمريكايي در بيست و سوم آذرماه همان سال، دكتر علي اكبر سياسي كه رئيس 
وقت دانشگاه تهران بود از رئيس دولت خواست زمين هاي تخليه شده اين اردوگاه را براي ساخت يك 
خوابگاه دانشجويي بزرگ در اختيار دانشگاه تهران قرار دهند. در بهمن ۱۳۲4، حدود ۳۰۰دانشجو 
در اين خوابگاه اسكان يافتند و تا سال۱۳55 تعداد اين نفرات به بيش از ۲5۰۰نفر رسيد و مجموعه 
بناهاي آن محدوده به كوي دانشگاه شهرت يافت. پايه اصلي اين مجموعه ساختمان، همان امكاني بود 
كه مسئوليت خدمات رساني به نيروهاي آمريكايي را بر عهده داشتند؛ يعني ساختمان هاي خوابگاه، 
بهداري و تاسيسات. بعدها به تدريج ساختمان هاي مناسب تري 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 سال۱۳۲۸ ساخت و تحويل دكتر اقبال، رئيس 
وقت دانشگاه كرد. در اين ميان نام چند خير سرشناس هم در فهرست بلندباالي سازندگان مجتمع هاي 
خوابگاهي كوي به گوش مي خورد؛ چهره هايي چون همدانيان، الجوردي، رسوليان يزدي و فاتح يزدي 
كه ساختمان هايي براي اسكان دانشجويان شهرستاني ساختند. بعدها از مدل ساخت بلوك ها در اين 
كوي، براي ساختن مجموعه هاي خوابگاهي دانشجويان در شهرهايي چون مشهد و شيراز استفاده شد.

آگهی افتتاح

پوستر نخستين نمایشگاه محمود جوادی پور
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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 مي كند و 
خط كشي هاي روشني دارد كه تا آخرين كارهاي منتشرشده اش آشكار 
است. نثر مفخم و مطنطن، آهنگين و موزون، جاهايي نزديك به محاوره 
و گويش محلي، متأثر از شعر فارسي و در عين حال محافظه كار. زبان 
گلستان در داستان، گويي برخالف نوشــته ها و مصاحبه هايش، تيز 
و گزنده نيست؛ لطيف و آرام است و نثري اســت كه مي توان 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 مي خواندند يا تقليدي و نويسنده دائم در گفت وگوها از راهش 
دفاع مي كرد و نياز بود به چنين دفاعيه هايي. اما گلستان با اين همه، 

به سبك رسيد.
»ناصر بــاز همهمــه لرزاننده ماشــين هاي كارخانه را مي شــنيد. و 
مي انديشيد: چه خواهد شد؟ اين چه ديوانه است. مي كشندش. آنقدر 
ميزنندش كه بميرد. ديوانه. به او بگو كه كارش بيهوده س. اميدواريش 

بده. اوه! باز هم؟ به چه؟ و باز اين انديشه سنگين روي هستي اش افتاد كه 
بازيچه بوده است. و باز همهمه ماشين هاي كارخانه را مي شنيد. 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 اويي. اوه، اين تعهد! بگو. يادش بده. چه چيز را؟ 
گولش بزني؟ چه گولي؟ بگو كه اميدوار باشد. اگر اميدوار نيرو مي گيرد. 
گيرم كه گرفت. و اكنون دريغي در جانش دميد كه كاش از اول پايش به 
ميان كشيده نشده بود. انديشه اش اندكي ماند. و باز رمضان را ديد. و به 
الي ميله ها نگاه دوخت. بامدادي سربي رنگ پشت پنجره آويزان بود«. 

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

نخســتين پيروان نيما هنوز مشغول آزمون و 
خطايند و به نقطه آغاز حقيقي خود نرسيده اند؛ 
احمد شاملو در همين سال ها مجموعه نخست 
خود را منتشــر مي كند، ســهراب سپهري 
شعرهاي خود را در مطبوعات به چاپ مي رساند، 
منوچهر شيباني نيز مشغول انتشار سروده هاي 
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 سال هاي نخست، محمدعلي 
جواهري گيالني متخلص به رواهيچ اســت� 
رواهيچ هم از شــاعران چپ گراي حد فاصل 
سال هاي ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ است؛ شاعري گيالني 
كه تحصيــالت خود را تا ليســانس زبان هاي 
خارجي در دانشســراي عالي ادامه مي دهد، 
براي پايان نامه خود به بررسي شعر شاعران قرن 
نوزدهم و بيستم فرانسه مي پردازد و تحت تأثير 
ايشان شعرهايي به زبان فارسي منتشر مي كند�
»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 فرانسوي ها 
تعيلم گرفتم� االن هم همينطور است� شاعرهاي 
مسن و جوان فرانسه چه با نام و چه كم نام، همه 
ديگر شعر آزاد مي گويند� 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 مي جويد� درك و دريافت 
او از سنت ادبي و شعر مدرن فرانسه حداقلي 
اســت� نمونه هاي نخست شــعرهاي او نه در 
تصويرگرايي، نه در زبان و نه در شكل و صورت 

شعر پيشنهاد تازه اي به دست نمي دهد�
پرويز ناتل خانلري در مجله سخن از او به عنوان 
نخســتين شــاعري نام مي برد كه شعر آزاد 
مي گويد� تأكيد خانلــري بيش از آنكه جايگاه 
رواهيچ را تثبيت كند بر اختــالف او و نيما و 
كوشش خانلري براي ناديده گرفتن نيما صحه 

مي گذارد�
رواهيچ در ســال۱۳۲۷ به زندان مي افتد و در 
ســال۱۳۳۰ پس از آزادي از زندان به دستور 
حزب توده به خارج از ايران مي رود و باقي عمر 
را در پراگ و پاريس مي گذراند و در سال۱۳۷۸ 

زندگي را بدرود مي گويد�
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 سال هاي بعد است 
و بهتر از شعرهاي نخست اوست� اما شعرهاي 
دهه۲۰ او چيز چنداني براي عرضه ندارد� ظاهراً 
مجموعه اي به نام »غربستان« در سال۱۳۷۰ از او 
منتشر شده كه در دسترس نيست،همچنان كه 

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 بي خيال 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 
زندگي ست پنهان/ آنجاست كه اشك هاست 
مخفي/ آنجاست كه چشم ها نبيند/ آنجاست 

كه نشنود همي گوش/ محفوظ ز ديده اجانب«�

هنرستان در برابر هنرستان
راه اندازي هنرستان موسيقي ملي

دولت هنرپرور مي شود
تأسيس اداره هنرهاي زيبا

موسيقی

تجسمی

شبی با مولیر
گزارش علي اصغر گرمسيري از پاريس 

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

مولير محبوب قلوب تئاتری های ايران بوده است. ميرزا حبيب اصفهانی، 
محمدعلی فروغی و ســيد علی خان نصر هر كدام سهم مهمی در معرفی 
مولير به تماشاگران تئاتر ايرانی داشته اند. اما سعادت حضور در بزرگداشت 
آن در ســال1328 نصيب بازيگر مشــهور آن ســال ها، يعنی علی اصغر 
گرمسيری می شود. البته آن هم در شبی كه به دليل بيماری، پزشك به او 
دستور استراحت داده و گفته است كه شب زنده داری ممنوع! اما گرمسيری 
بی توجه به توصيه پزشك، در 1۷ فوريه 1950 برابر با 28 بهمن 1328، به 
تماشای مراسم دويست و هفتادمين سالگشت درگذشت مولير در محل 
سالن مشــهور كمدی فرانس می رود. او در اســفند همين سال، گزارش 
خود از برنامه های شب نشينی مولير را برای انتشار به مجله تهران مصور 
می دهد. در اين مراسم ضمن تجليل از مولير نمايش هايی هم اجرا می شود 

كه گرمسيری يكی از صدها تماشاگر اين رويداد تاريخی است. 

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

كشــاكش مداوم ميان عالقه مندان به آموزش موســيقي غربي 
ودلبستگان ياددهي و گسترش موسيقي ايراني )مصطلح شده به 
»موسيقي ملي«( در سال1325 و با بركناري دوباره كلنل وزيري 
از مسند رياست هنرســتان عالي موســيقي و جايگزيني پرويز 
محمود به اوج رسيد. در اين ميان روح اهلل خالقي )به عنوان همراه 
هميشگي كلنل وزيري( كه پيش  از اين و به عشق اجراي موسيقي 
ايراني در قالب اركسترال در سال1322 »انجمن موسيقي ملي« 
را راه اندازي 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 
سياست هاي »اداره موسيقي« پيگيري و توسعه دهد.اينچنين و 
بعد از تصويب اساسنامه مربوط به آن»هنرستان موسيقي ملي«در 
شهريور1328 و به نيت»حفظ خصايص موسيقي ملي ايران، بر 
پايه صحيح علمي«و با حضور استادانی چون نصراهلل زرين پنجه، 
ابوالحسن صبا، محمود ذوالفنون، حسين تهراني، جواد و موسي 
معروفي راه اندازي شــد. فعاليت هاي اين هنرستان در سال هاي 
پيش از انقالب با فراز و فرودهاي متناوب و مديريت هاي مختلف 

ادامه داشت، اما در سال هاي بعد از انقالب حوزه فعاليت هاي آن 
به طورمشــخص كاهش يافت. »هنرستان موسيقي ملي« در هر 
جايگاه و با هر بازدهي، ميراث عشق هنرمندي پيگير و متعهد به نام 
روح اهلل خالقي بود كه در سال هاي آغازين راه اندازي اين هنرستان 
با همسرش در زيرزمين ساختمان كوچك آن زندگي كرده و كف 

كالس ها را هم خودش جارو و نظافت مي كرد.

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

24 آبان ماه سال1328، شوراي عالي 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 به حساب 
مي آيد. براي اين اداره 5هدف ذكر مي شــود؛ 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 زيبا3 دايره گنجانده مي شــود كه 
يكي وظيفه برگزاري نمايشگاه ساالنه را بر عهده دارد.

به فاصله يك سال و اندي، اين بار با مصوبه هيأت وزيران 
و در تاريخ دوم بهمن  ماه سال1329، اداره هنرهاي زيبا 
به اداره كل هنرهاي زيباي كشــور تغيير نام مي يابد. 
اهداف و وظايف اين نهاد كم و بيش همان هايي اســت 
كه براي اداره پيشين ذكر شــده بود، با اين تفاوت كه 
تمامي سازمان ها و ادارات كه با اهداف اشاعه فرهنگ 
بنا شــده بودند در اداره كل هنرهاي زيبا ادغام شوند. 
چنانچــه اداره هنرهاي ملي كه پيش تــر ذيل وزارت 
دارايي فعاليت مي كرد هم ذيل اداره كل هنرهاي زيبا 
درمي آيد. ســازوكار كلي اداره هنرهاي زيبا به نسبت 
ساده است و به 2سازمان اداري و هنري تقسيم مي شد 

كه دواير مختلف ذيل آنها به فعاليت مشغول بودند.
تشكيل اداره هنرهاي زيبا و گسترش آن در قالب اداره 
كل هنرهاي زيبا را مي توان نخستين تالش جدي براي 
مديريت فرهنگ و هنر ناميد. در كمتر از 2دهه بعد اين 
نهاد كوچك به وزارتخانه اي تقسيم مي شود كه تا امروز 

هم با تغيير نام همچنان پابرجا مانده است.

قد كشیدن در چاپخانه علمي
اولين قدم هاي مردي كه نام اميركبير را با كتاب هايش زنده كرد 

نشر

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

كالف فقر آنچنان درهم پيچيده شــده بود كه كار نخ ريسي مادر 
ديگر جوابگو نبود. از طرفي عبدالرحيم پا به نوجواني گذاشته بود 
و اميد مي رفت بتواند خرجي بياورد. فقط مادر بايد تصميم سختي 
مي گرفت؛ ترك تحصيل فرزند دلبندش. شــايد انديشناكي اين 
تصميم او را بر آن داشت كه عبدالرحيم را به  دست 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 مي گذاشتند تا به سيلندر ماشين چاپ برسد، ترك هاي 
عميق روي پا براي ايستادن هاي طوالني و دست آخر هم پيمودن 
كوچه هاي تهران در روزهاي داغ تابستان براي فروش كتاب هاي 

»اميرارسالن«، »حسين كرد«، »رستم نامه« و....
زمانه تغيير مي كرد و جعفري نيز در بخش هاي مختلف چاپخانه، 
كه حاال به ماشين هاي چاپ مسطح حروفي مجهز شده بود، تجربه 
مي اندوخت، تا اينكه كشور توسط متفقين اشغال و عبدالرحيم به 
خدمت سربازي اعزام شد. 2 سال بعد از بازگشت از خدمت، بساط 
كتابفروشــي اش را در سكوي شرقي داالن مســجد شاه)مسجد 
امام خمينی فعلی( گسترد. اندكي بعد، »علمي«ها كه حاال به واسطه 
وصلت خواهرشان با او، قوم و خويش اش نيز شده بودند پيشنهاد 
انجام امور حسابداري چاپخانه را به جعفري دادند و او هم پذيرفت، 
اما حال خوش طبع كتاب هاي نو از سرش بيرون نمي رفت، خصوصا 
حاال كه همســري همراه نيز يافته بود. پس استعفا كرد و در سال 

1328 با پس انداز ناچيِز سختكوشي هاي سال هاي پرمشقت اوان 
جواني، مؤسسه مطبوعاتي اميركبير را تاسيس كرد و به اين ترتيب 

به بخش كوچكي از آرزوهاي دور و درازش جامه عمل پوشاند.

تئاتر

فشردن گلوی مطبوعات ملی
مجوزهای فله ای، توقيف های كتره ای

مطبوعات

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

اگر خبر خوش اين ســال برای جرايد، صدور مجوز 331نشريه 
باشد، در ســوی مقابل، خبر توقيف 31نشــريه توسط دادسرا 
و 13نشريه توســط فرمانداری نظامی، دليل موجهی است كه 
اين صدور فله ای مجوز به جای اينكه نشانه ای از توجه به آزادی 
مطبوعات باشد، بيشــتر حربه ای است برای تظاهر به حمايت از 
فضای باز مطبوعاتی و كاســتن از زهر توقيف ها. بسياری از اين 
331نشريه كه درخواست مجوز كرده بودند هرگز چاپ نشدند 
و برخی ديگر هم تنها بعد از انتشار چند شماره، به دليل نداشتن 
امكانات، نيروی زبده و سرمايه الزم، از ادامه راه بازماندند و قبل 
از اينكه بتوانند منشأ اثری باشــند، غزل خداحافظی سردادند. 
در كتاب »اســنادی از مطبوعات ايران 1340- 1320 ه. ش« 
سندی وجود دارد كه تعداد مجالت يا روزنامه های دارای مجوز 
را 245 مورد ذكر كرده است. مطابق اين سند، فقط اين نشريات 
رسميت داشتند و مديران شــان می توانستند »به مصاحبه های 
مطبوعاتی بپردازند  يا در دعوت ها و مجالس رسمی حضور يابند 
و كســان ديگر به اعتبار اينكه قبال روزنامه منتشر می كرده اند 
)... و ]حاال[ محروم از داشــتن روزنامه و مديری و ســردبيری 
آن می باشــند( حق ندارند به عنوان مدير يا سردبير و يا صاحب 
امتياز در امور روزنامه يا مجله مداخلــه نمايند.« برخی جرايد 
در اعتراض به توقيــف مطبوعات و محاكمه مديران نشــريات 
مقاالتی منتشر كردند كه مقاله »گلوی مطبوعات ملی را سخت 
فشــار می دهند« در روزنامه »باختر امروز« به مديريت حسين 
فاطمی مشهورترين شان اســت. باختر امروز، به همراه »شاهد« 
كه سرمقاله های آتشين اش را مظفر بقايی كرمانی می نوشت، از 
مهم ترين جرايد اين مقطع در مخالفت با هيئت حاكمه بود. هر 
دوي اين روزنامه ها از طرفداران ملی كردن صنعت نفت بودند و با 
مشی راديكالی كه اختيار كرده بودند، عجيب نبود كه طعم توقيف 
زير زبان هر دو رفت. در ادامه روند دســتگيری مديران جرايد، 
فرمانداری نظامی، محمود دژكام )مدير روزنامه »رگبار امروز«( را 

بازداشت و برای سيدعلی بشارت )مدير روزنامه »صدای وطن«( 
و علی جواهركالم )مدير روزنامه »هــور«( قرار مجرميت صادر 
كرد. بانك ملی، مجله »هفتگی صبــا« و روزنامه »امروز و فردا« 
را به محاكمه كشاند. فضا متشــنج بود و گروه ها و افراد ذی نفوذ 
مختلف برای از ميدان به در كردن منتقدان مغرض يا منصف شان 
از تمام روابط و قدرت شان استفاده می كردند. اين اختالفات هر 
عيبی كه داشــت، حداقل به ايجاد تضارب آرا در جامعه و آگاهی 

مردم از برخی اتفاقات پشت پرده كمك كرد. 

دكتر كوشان يك تنه چراغ فيلمسازي را روشن نگه مي دارد
تأسیس پارس فیلم  سينما 

  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 
همگون تر و تداركي كامل تر، »زنداني امير« را توليد كند. نتيجه فيلمي 
با زمينه تاريخي است كه با هزينه بسيار كمتري نسبت به توفان زندگي 
)35 هزار تومان در برابر 100 هزار تومان( توانســت محصول خيلي 
زيان دهي از كار در نيايد. زنداني امير از مهر 1328 در سينما ماياك 
اكران عمومي شد و در 2 هفته و فقط در يك سينما 50 هزار تومان 
فروخت و احتماال در اكران هاي بعدي هم خرجش را كامل درآورد و 
هم به كوشان سود داد. موفقيت نسبي زنداني امير، كوشان را سمت 
توليد بعدي برد؛ »واريته بهار«، نمايش سه پرده اي پرويز خطيبي كه 
با حال و هواي كمدي اش موفق از كار درآمده بود. باز هم كوشان در 
مقام تهيه كننده، كارگردان و تدوينگر حاضر شــد. در تيم بازيگران 
چهره هايي چون شــوكت )ژاله( علو، پرويز خطيبي، تقي ظهوري، 
عبدالعلي همايون، عبداهلل محمدي، داريوش اســدزاده، نصرت اهلل 
كريمي و در رأسشان عزت اهلل انتظامي و ناصر ملك مطيعي، بعدها به 
شهرت و در مواردي به محبوبيت رسيدند. كوشان اصرار داشت فيلم 
به  دليل حال و هواي طنزآميزش در نوروز اكران شود كه واريته بهار 
به موقع آماده نمايش نشد و وقتي با تقريبا 2  ماه تأخير روي پرده آمد، 

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

شعر

در كنگره 
نويسندگان فقط من 

و نيما بوديم
محمدعلي جواهري )رواهيچ( يكي ديگر 

از نوگرايان هم دوره نيماست اگرچه 
 نوگرايي او بيشتر به صورت شعر 

محدود مي شود
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روزنامه سعادت ايران كه اولين شماره آن در خرداد سال ۱۳۲۸ منتشر شد

ميدان شهرداری رشت

هزارويكشب از چاپخانه علمی
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