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 خرابکاری های  آمريکا 
هستیم

نقطهپاياننزولبورسكجاست
تحلیل همشهري از چشم انداز آينده بازار سهام

شــاخص کل بورس تهــران ديروز بــار ديگر بــا يک افت 
2.5درصدي مواجه شد. اکنون پرسش اين است که نقطه پايان 
اصالح شاخص بورس کجاست؟داده هاي آماري نشان مي دهد 
با توجه به رشــد بیش از حد قیمت ها در دوره صعود، اصالح 
کنوني بازارســهام بايد بعد از تعديل مناسب نسبت قیمت به 
درآمد)P/E( بازار سهام اتفاق بیفتد که مصادف با اشباع فروش 

و جذاب تر شــدن قیمت ها در بازار سهام 
خواهد بود.  به گزارش همشــهري، نزول 

بازار ســهام از20مرداد ماه تاکنون اين پرسش را مطرح کرده 
است که چرا شاخص کل بازار ســهام در حال کاهش است؟ 
اما قطعا سؤال دقیق تر اين است که چرا شاخص بورس نبايد 

کاهش پیدا مي کرد؟

كسي نمي تواند سرعت 
ورزش زنان را بگيرد

مســیر حرکت  ورزش زنان و عملکــرد دولت روحاني 
 در گفت وگو با فائزه هاشــمي، نايب رئیس ســابق 

کمیته ملي المپیک

صفحه4 را 
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آغازساخت طوالنی ترين خط مترو

حركت روی دو چرخ

6 ميليون روستايی 
رايگان بيمه شدند

پرونــده روزنامه همشــهري دربــاره 
دوچرخه سواري در شهر

 چه اقدام هايي بــراي ترويج 
دوچرخه ســواري در شهر شده 

است؟
 توســعه دوچرخه ســواری با 
تفکیک جنســیتی امکان پذير 

نیست
 آيا در شــرايط کرونا مي توان 

دوچرخه سواري کرد؟
 امکان پارك رايگان دوچرخه ها 
در ســاختمان هاي شهرداري 

فراهم شده است
 دوچرخه مناسب براي استفاده 
در فضــای شــهری بايــد چه 

مشخصاتي داشته باشد؟
 آيــا تبلیغات شــهري درباره 
دوچرخه ســواري فرهنگ ساز و 

اثرگذار است؟

وزير تعاون، کار و رفاه اجتمــاعی 
از پوشــــــش بیمه اجتماعی 
رايگان همگانی برای يک میلیون 
و 400هــزار خانوار روســتايی 

محروم از بیمه خبر داد 

نصبيادمان
شهدای17شهريور
درميدانشهدا

يادداشت
حامد فوقاني ؛ دبیر گروه  شهر

شکي نیست که ساختارشکني بسیار سخت است؛ اما 
ناشدني نیست. اينکه در يک سازمان فرايندها بهبود 
يابد، روندها تسريع شــود و نظام هاي صحیح توسعه 
يابد، زمان زيادي را مي طلبد. شايد به همین خاطر است که بسیاري از مديران رده 
عالي در برابر تغییرات بهینه سازي مقاومت مي کنند؛ به خصوص زماني که قرار باشد 
اداره امور با مشارکت بیشتر سطوح پايین تر جامعه و کارکنان صورت بگیرد يا پاي 

تغییر در نحوه درآمدزايي و هزينه  کردها به میان آيد.
قضیه اين روزهاي شــهر تهران چه در اداره و چه در رويکرد شهرسازي نیز چنین 
است. اينکه بخواهیم بگويیم مديريت شهري فعلي از نیمه دوم شهريور96 به بعد 
خواســته تا همه روندهاي مديريتي و اجرايي در پايتخت تغییــر کند، بي ترديد 
مبالغه آمیز صحبت کرده ايم. اما در عین حال پر واضح اســت که رويکرد نسبت به 
2دهه پیش، تغییرات اساسي داشــته؛ تغییراتي که حکايت مي کند براي شهري 
قابل سکونت و چشم انداز رسیدن به توسعه پايدار، بايد از توسعه با محوريت خودرو 

دست برداشت.
در تهران و بسیاري از کالنشهرهاي کشور، سالیان طوالني در اقدامات شهرسازي، 
خودرو، محور اصلي بوده و همه ارکان و عناصر طبق آن ساخته و بنا شده اند. نکته ريز 
ماجرا اينکه خودرو پس از ورودش به شهرهاي ايران، آنقدر درنظر مردم خوش جلوه 
کرد که به جاي در خدمت بودن، به کااليي پردردسر و البته سرمايه اي تبديل شد. 
صدالبته چنین نگاهي در بسیاري از کشورهاي ديگر دنیا نیز مشاهده شده و مي شود 
اما در اين میان آنهايي برنده شــده اند که برخالف اغلب شهرهاي ايران، طي 2 تا 
3دهه اخیر اهداف شان را به سوي انسان محوري )شما بخوانید پیاده محوري، توسعه 
دوچرخه سواري، توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي، به کارگیري وسايل نقلیه کوچک 
و پاك( تغییر داده اند. به طور نمونه در دهه۱9۷0 سیاستمداران هلندي، شهروندان 
آمستردام را بیش از هر زمان ديگري تشويق به دوچرخه سواري کردند زيرا قیمت 
بنزين 4برابر شده بود و خودروها تهديدي جدي براي سالمت شهروندي به حساب 
مي آمد. سرانجام طي دهه۱990 دوچرخه سواري توانســت خودرومحوري را در 
آمستردام کمرنگ کند تا امروز بیش از 40درصد از سفرها به وسیله شبکه دوچرخه 
صورت بگیرد. بعدها بارسلوناي اســپانیا، توکیوي ژاپن، کپنهاگ دانمارك، بازل 
سوئیس، ترونهیم نروژ، بوگوتاي آمريکا و خیلي از شهرهاي ديگر جهان هم چنین 
شیوه اي را پیش گرفتند و مطالعات کنوني نشان مي دهد دوچرخه و پیاده محوري، 

تکان مثبتي در شاخص »رضايت از سکونت« شهروندان ايجاده کرده است.
در ايران، يزد و اصفهان را مي توان تا حدودي شهرهاي دوچرخه سوار کشور دانست. 
در اين بین، واقعیت تخت بودن جغرافیاي شهري را نمي توان در استفاده زياد مردم 
از دوچرخه ناديده گرفت. اما اين تمام ماجرا نیســت. اگر در يزد سکونت داريد يا 
به اين شهر تاريخي سفر کرده باشــید به طور حتم تأيید مي کنید که خودروها در 
عرصه هاي فراواني قابلیت تردد ندارند. چنانچه اگر عرض کوچه اي هم به اندازه ورود 
خودرو باشد، به میزاني است که خیلي ها قید ورود به آن  را بزنند. پس افراد به ناچار 
خودرو را کمي دورتر پارك مي کنند و پیاده، راه مقصد را در پیش مي گیرند. اين در 
حالي است که گزينه دوچرخه  سواري پیش روي شهروندان قرار دارد تا به جاي جاي 
شهر بدون نگراني پیدا کردن جاي پارك و ترافیک حرکت کنند و سرانجام سالمتي 
خودشان را نیز ارتقا دهند. حاال بیايیم از زاويه اي ديگر به شهرهايي که پیاده محور 
و دوچرخه سوار هستند نگاه کنیم. در اينگونه شهرها، بي ترديد انسان چنان محور 
قرار گرفته که از تعداد زيادي فضاي همگاني فراخ و گسترده اي نیز مي توان بهره برد؛ 

قدم زد، روي نیمکت ها نشســت و لحظاتي را درنگ کرد، از 
تعامالت اجتماعي لذت برد، آرام گرفت و خاطره ساخت. اما 

در شهرهايي ديگر با انبوهي از ساختمان هاي بزرگ و کوچک، اين خودروست که 
در البه ال ي توده هاي سنگین بتني حرکت مي کند. 

 تغيير شيفت بطلميوسي 
به دوچرخه سواري گاليله اي  
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وزير امور خارجه سوئیس در نمايش اسناد 
و عکس هاي يک قــرن رابطــه ايران و شهر

سوئیس در مجموعه تاريخي باغ نگارستان 
حضور يافت. »ايگنازيو کاسیس« در اين مراسم که به 
مناسبت صدمین سالگرد حضور ديپلماتیک سوئیس در 
ايران و با حضور پیروز حناچي، شــهردار تهران، در باغ 
نگارستان برگزار شد، گفت: باعث خوشنودي من است 
که صدمین سالگرد حضور ديپلماتیک سوئیس در ايران 
را همراه شــما بزرگ مي دارم، درحالي که گرداگردمان 
عکس هايي به تاريخ دوســتي میان دو کشــور گواهي 

مي دهند.
او با اشــاره به مجموعه تاريخي نگارستان تصريح کرد: 
مکاني که ما در آن گرد هــم آمده ايم، همچنین نمادي 
براي هنر است. طي سالیان بســیار، باغ نگارستان مأوا 
و جايگاه مدرسه هنري کمال الملک بود. نقاشي هاي او 
را مي توان در بخش ويژه اي از باغ موزه نگارســتان ديد 
و ستايش کرد. کاســیس با بیان اينکه ايران و سوئیس 
تبادالت فرهنگي نزديکــي با هم دارنــد، گفت: براي 
مثال، ايران طي دهه ها منبــع الهام بخش بي رقیبي در 
صحنه هنر سوئیـــس به شمار مي آمد. به عنوان نمونه، 
آنه ماري شــوارتزنباخ به ايران ســفر کرد تا در زمینه 
کاوش هاي علمي کار کند. او از مناظر مســحور کننده 
و زيباي ايران عکس گرفت و برخي از عکس هاي او در 
اين موزه به نمايش درآمده اند. وزير خارجه ســوئیس، 
گئورگ گستر را ديگر عکاس سوئیسي عنوان کرد که در 
ايران به  کار پرداخت و افزود: در دهه ۱9۷0 اين پیشتاز 
حرفه عکاســي هوايي، با انجام بیــش از ۱00 پرواز به 
ثبت چشم اندازهاي ايران همت گماشت. اين آثار را نیز 
مي توان در همین موزه ديد. وي با بیان اينکه اين تصاوير 
فقط آثاري هنري يا تاريخچه اي از زمان يا مکاني ويژه 
نیستند، گفت: دوستي میان ايران و سوئیس گنجینه اي 
از تصاوير دلکش در ۱00 سال پديد آورده  و بزرگداشِت 
دوســتي ما در حلقۀ گنجینه هاي فرهنگــي در موزه 
نگارستان نه تنها بر ارزش واالي اين شراکت ديرين، بلکه 

بر عشق مشترك ما به هنر نیز تأکید دارد.

رابطه بازرگاني 
وزير خارجه ســوئیس در اين مراســم کــه با حضور 
محمد کاظم ســجاد پور، معاون وزير خارجــه، برگزار 
شد، گفت: روابط دوستانه بین سوئیس و ايران به سال 
۱۸۷3بازمي گــردد، زماني که دو کشــور با هم پیمان 
دوستي و بازرگاني به امضا رســاندند. سوئیس يکي از 
نخستین کشورهاي اروپايي بود که روابط تجاري خود را 
با ايران آغاز کرد، درحالي که مردم و دولت هاي دو کشور 

از پیش تر ارج بسیاري براي يکديگر قائل بودند.
کاســیس با بیان اينکه چند دهه طول کشید تا روابط 
ديپلماتیک رسمي بین دو کشــور برقرار شود، افزود: 
ايران در سال ۱9۱9 با فرســتادن نماينده ديپلماتیک 
به سوئیس نخســتین گام را برداشــت. چند  ماه بعد، 
سوئیس، در پاسخ به دست دوستي ايران، در 2۸ ژوئن 

۱920 کنسولگري خود را در تهران گشود. وي با يادي 
از نخستین نماينده ديپلماتیک سوئیس در ايران گفت: 
هاينريش هیلِدبراند، مدير شرکت تجاري سوئیس براي 
ايران، فردي بسیار آشنا با کشور و راه و رسم بازرگاني و 
تحوالت آن به شمار مي آمد. وي چند سال در اين کشور 
زندگي و کار کرده، با اقلیم آن سازگار شده بود و ايران 
و مردم آن را مي شناخت. اين ديپلمات سوئیسي گفت: 
براي يک ديپلمات مهّم است که با کشور محل خدمت 
خود ارتباط برقرار کند و به تاريخ، فرهنگ و فراتر از همه، 
مردم آن عالقه مند باشد. ديپلماسي يعني نشان دادن 

توجه به آن کسي که سوي ديگر میز نشسته  است.
وزير خارجه سوئیس افزود: ايران و سوئیس با هم تفاوت 
دارند و اين خوب اســت. ديپلماســي در جست وجوي 
يکنواختي و همساني نیســت، بلکه به تفاوت ها عالقه 
دارد و مشتاق اســت تا آنها را در بر گیرد. ديپلماسي به 
دو کشور ما اجازه داده تا نزديک تر شويم و طي صد سال 
گذشته، همراه هم پیشرفت کنیم. تبادل دانش نقشي 
مهم در روابط بین دو کشور ما ايفا مي کند. دانشجويان 
ايراني بسیاري که براي تحصیل به سوئیس سفر مي کنند 
و دانشجوهاي سوئیســي که به ايران مي آيند گواه اين 

واقعیت هستند.
اين ديپلمات سوئیسي يادآوري کرد: نمونه ديگري از اين 
انتقال دانش، همکاري بین سازمان زمین شناسي کشور 
و اداره فدرال توپوگرافي ســوئیس اســت. دانشمندان 
سوئیســي همراه همکاران ايراني شــان بــه مطالعه و 
نقشه برداري از ايران پرداخته و آموزش هايي در زمینه 

نقشه نگاري براي زمین شناسان ايراني برگزار کردند.
وزير خارجه ســوئیس افزود: ايران به سوئیس اعتماد 
مي کند تا از منافع اين کشور در مصر، عربستان سعودي 
و کانادا حفاظت کند و به سوئیس اجازه مي دهد حافظ 
منافع اياالت متحده و عربســتان ســعودي باشد. طي 
40سال، ما خدمات کنسولي را حفظ و پیام ها را به سرعت 

و به طور قابل اعتمــاد منتقل کرده ايم. مايلم ســپاس 
صمیمانه خود را به خاطر اعتمادتان به ســوئیس ابراز 
کنم. اين اعتماد به ما توانايي مي دهد تا بتوانیم در شرايط 

بحراني به هم تکیه کنیم.
وي ادامه داد: واحد کمک هاي انسان دوستانه سوئیس، 
که پیش از اين نیروهاي امداد در باليا و حوادث خوانده  
مي شــد، به دنبال زلزله منجیل و رودبار در سال ۱990 
به آن منطقه اعزام شد و ضمن تأمین ذخاير الزم براي 
امداد اضطراري و ارائه مشــاورۀ همه گیري شــناختي 
)اپیدمیولوژيک( به ايجاد زيرســاخت هاي ذخیره آب 
ياري رساند. سوئیس همچنین امداد اضطراري و ديگر 
کمک ها را به دنبال زمین لرزه بم در 2003 و سیل هاي 

20۱9 به ايران ارسال کرد.
کاسیس در بخش ديگري از سخنانش گفت: هنرمندان 
ايراني و سوئیسي نه تنها با زبان بصري که با زبان صدا نیز 
با هم ارتباط برقرار کرده اند. ساز ايراني سنتور و سنتور 
مضرابي سوئیسي از ادوات موسیقي بسیار مرتبط هستند. 
منشأ سنتور سوئیسي به سنتور ايران باستان نسبت داده 
مي شود. سنتور مضرابي در موسیقي فولکلوريک سنتي 
سوئیس جايگاهي رفیع دارد. با اين همه، افراد کم شماري 

از ريشه هاي آن باخبر هستند.
وي با بیان اينکه هماهنگي تنها هدف تبادالت و تعامالِت 
موسیقي دانان نیست، گفت: همزيستي مسالمت آمیز از 
اهداف روابط بین دولت هاست. هدف، ايجاد يکساني و 
يکنواختي نیســت، بلکه احترام به تفاوت ها و فرديت 

يکديگر، متبلور در روحي از دوستي ا ست.
در بخشي از اين مراسم، کاسیس و شــهردار تهران از 
نمايشگاه عکس ها و اســناد تاريخچه رابطه دو کشور 
بازديد کردند. پیروز حناچي پیش از اين با سفیر سوئیس 
در ايران نیز ديدار کرده بود. اين مالقات پس از پیوستن 
مارکوس اليتنر و تعدادي از کارکنان اين ســفارت به 

پويش سه شنبه هاي بدون خودرو صورت گرفت.

گواهي عكس  ها  بر يك سده رابطه دوستانه
پیروز حناچي، شهردار تهران، کاسیس، وزير خارجه سوئیس را در ديدار از نمايشگاه يک قرن رابطه ايران و سوئیس همراهي کرد

وزير آموزش و پرورش که تا 2روز گذشته بر بازگشايي 
کامل مدارس و حضــور دانش آموزان در کالس درس 
تأکید داشــت و چندين بار گفته بود حتي در مناطق 
قرمز هم بايد همه به مدرسه بروند، روز گذشته يکباره نظرش را تغییر داد و گفت: از ابتدا 

هم آموزش حضوري الزامي نبود.
به گزارش همشهري، محسن حاجي میرزايي با بیان اينکه از دومین ماه تابستان 3سناريوي 
پیش بیني  شده براي آموزش در سال تحصیلي جديد را با توجه به وضعیت سفید، زرد و 
قرمز استان ها به وزارت بهداشت و درمان اعالم کرده بوديم ولي درنهايت با توجه به مسائل 
مطرح  شده و پروتکل هاي ابالغي وزارت بهداشت و ســتاد ملي کرونا، تصمیم بر آموزش 
حضوري دانش آموزان در ســال تحصیلي جديد گرفتیم، گفت: »ما بر آموزش حضوري 
تأکید داريم چراکه مدرســه، کارکرد پرورشــي و فرهنگي هم دارد اما اگر کساني به هر 
دلیلي نخواستند از آموزش حضوري استفاده کنند يا بیمار هستند يا خانواده نگراني دارد، 

مي توانند از آموزش هاي ديگري که پیش بیني کرديم، بهره ببرند.«
در روزهاي گذشــته برخي دانش آموزان، والدين آنها و معلمــان در فضاي مجازي و در 
مواجهه با مديران مدارس نسبت به الزامي کردن حضور دانش آموزان در مدرسه به ويژه 
در مناطق قرمز انتقاد کرده و خواهان برگزاري کالس هاي درس به شــکل غیرحضوري 
شدند. کارشناسان مي گويند علت کوتاه آمدن وزير آموزش و پرورش از موضع قاطعش، 

همین انتقادها بوده است.
وزير آموزش و پرورش در بخش ديگري از صحبت هايش به اين ماجرا هم گريزي زده و 
گفته: » اگر هر دانش آموزي در مدرسه به هر دلیلي حضور نداشت، مدير مدرسه موظف 
است با او تماس بگیرد و درخصوص غیبت او و برنامه درسي صحبت کند. بايد از نگراني 
خانواده براي حضور فرزندانشان در مدرسه بکاهیم با آنها مدارا کنیم و به خانواده فرصت 
بدهیم که با حضور در مدرسه و اطمینان از رعايت کامل پروتکل هاي بهداشتي در مدارس 

راحت و آسوده تصمیم گیري کنند.« 
شبکه شــاد هم همچنان مســئله اصلي معلمان و دانش آموزان است و آنها درخصوص 
مشکالت اين اپلیکیشن و حجم اينترنتي که مصرف مي کند، نگران هستند. وزير آموزش و 
پرورش در اين باره توضیح داد: »پلتفرم شاد در نسخه جديد ارتقا يافته و در حال بارگذاري 
محتواهاي تولید شده در آن هستیم. استفاده از شــاد هم براي همه رايگان شده و عمال 
براي خانواده و مدرسه هزينه بردار نیست. اين حمايت استراتژيک دولت از شاد و آموزش 

در کشور است.«

دانش آموزان مي توانند به مدرسه نروند
وزير آموزش و پرورش از مواضع چند روز قبل عقب نشیني کرد

ادامه در 
صفحه3

فهيمه طباطبايي
خبر نگار

من آهنم 
بغض مرز پرگهر شکست

1323 سال اي ايران
صداي غالمحسين بنان در شب 2۷ مهر 1323 
در دبستان نظامي در چهارراه استانبول مانند 
قلب دكتر حسين گل گالب و روح اهلل خالقي 
رهبر اركستر و شــايد همه كساني كه آنجا 

بودند، مي لرزيد...

سايه ها در تبعيد
 گزارش همشهري از 4شهرکه نامشان در فهرست تبعیدگاه ها 

در شبکه هاي اجتماعي منتشر شد
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بزرگداشت  اين روز،  با حضور 
اعضای شورای شهر برگزار شد
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دعوتازروحانيبراياجالسسازمانملل
سخنگوي وزارت امور خارجه در نشست خبري روز دوشنبه  خود 
با خبرنگاران درباره برنامه سفر امسال رئيس جمهور به نيویورك 
و سخنراني در اجالس ساالنه مجمع عمومي سازمان ملل گفت: 
ایران مانند ســایر اعضاي ســازمان ملل براي حضور در نشست 
مجمع عمومي دعوت دارد. سازمان ملل هم یك ارگان بين المللي 
است و براي یك كشور خاص نيست. تصميم گيري در حال انجام 
است كه در چه سطحي انجام شود. سعيد خطيب زاده همچنين 
درباره روابط امارات و رژیم صهيونيستي گفت: اشتباهات امارات 
محاسباتي است كه تصور مي كند مي تواند خارج از منطقه و در این 
روزها امنيت بخرد. ما اشتباهات شناختي و محاسباتي در منطقه 
زیاد داشته ایم. صدام نمونه بارز آن بوده است. به طور جدي انتظار 

داریم امارات اشتباهات خود را جبران كند.

تكذيبخبرپذيرشزائراربعيندركربال
سفير ایران در عراق در واكنش به انتشــار ویدئویي كه استاندار 
كربال در آن خبر از پذیرش زائران اربعين حسيني مي دهد به ایسنا 
گفت: به نظر مي رسد از صحبت هاي ایشــان برداشت اشتباهي 
صورت گرفته است. ایرج مسجدي با بيان اینكه عراق زائر خارجي 
براي اربعين به خاطر شرایط كرونا نمي پذیرد، گفت: این موضوع 
كامال روشن است و دولت عراق براي پذیرش زائران در ایام اربعين 
با توجه به شــرایط كرونا و تبعات احتمالــي آن آمادگي ندارد و 
زائر خارجي نمي پذیرد. به گفته او »یكي دو پرواز در هفته انجام 
مي شود كه این موضوع نيز شامل موارد خاص است و شامل زائر 
نيست. مثال شامل دانشجویاني است كه فعاليت دانشگاه هاي آنها 
آغاز شده و یا افراد بيمار، تجار، دیپلمات ها و یا كساني است كه در 

عراق مشغول به فعاليت هستند.«

سازمانمهاجرانخارجيتشكيلميشود
هيأت وزیران به منظور تمركز سياستگذاري، راهبري، برنامه ریزي، 
نظارت و ساماندهي امور اتباع خارجي مهاجر و پناهنده و برقراري 
ارتباط مؤثر با نهادها و ســازمان هاي بين المللي الیحه تشكيل 
سازمان مهاجران اتباع خارجي را مصوب كرد. تمامي دستگاه ها 
موظفند در چارچوب قوانين و مقررات با سازمان همكاري كنند و 
هرگونه اقدام و ارائه خدمات اعم از اشتغال، بهداشت، درمان، امور 
پزشكي، آموزش و امثال آن به مهاجران و پناهندگان را در حيطه 
ماموریت خود، پس از هماهنگي با سازمان انجام دهند. سازمان 
مهاجران اتباع خارجي نيز موظف است ظرف 6ماه از تصویب این 
قانون، نســبت به ایجاد پایگاه اطالعات جمعيتي مهاجران اتباع 
خارجي با همكاري دستگاه هاي ذیربط اقدام كرده و دستگاه ها 

موظفند براي تبادل اطالعات با سازمان همكاري كنند.

رونماييازگزينهجديدصمت
عليرضا سليمي، عضو هيأت رئيسه مجلس درباره زمان معرفي وزیر 
پيشنهادي صمت به مجلس شوراي اسالمي، گفت: قرار بر این بود 
دولت گزینه پيشنهادي خود براي وزارت صمت را در جلسه علني 
روز یكشنبه مجلس معرفي كند اما این اتفاق نيفتاد. وي بيان كرد: 
اميدواریم دولت گزینه پيشنهادي خود براي تصدي وزارت صمت 
را چهارشنبه به مجلس شوراي اســالمي معرفي كند. به گزارش 
همشهري، بعد از بركناري رضا رحماني، وزیر سابق صنعت، معدن و 
تجارت، حسن روحاني در نامه اي به مجلس حسين مدرس خياباني 
را به عنوان گزینه وزارت صمت معرفي كرد كه مجلس به وي رأي 
نداد. روحاني سپس جعفر سرقيني را به عنوان سرپرست جدید این 
وزارتخانه منصوب كرد. سليمي گفته است: دولتمردان هيچ گونه 
مشورتي با مجلس براي انتخاب گزینه وزارت صمت نكرده اند.

وزیرخارجه سوئيس كه سفر خود را به 
ایران با بازدیــد آثار تاریخي اصفهان ديپلماسي

آغاز كرده بود و یكشــنبه شــب در 
مراسمي در باغ موزه نگارستان كه با حضور شهردار 
تهران برگــزار شــد یكصدمين ســالگرد حضور 
دیپلماتيك سوئيس در ایران را جشن گرفته بود، در 
سومين روز حضور خود در كشورمان با همتاي خود، 
محمدجواد ظریف دیدار كرد. مهم ترین دستور كار 
مذاكرات ظریف و ایگناتســيو كاسيس تبادل نظر 
درباره فعاليت كانال مالي موسوم به كانال سوئيس 
بود. وزیر خارجه سوئيس كه روز یكشنبه با رئيس 
مجلس ایران دیدار كرده بود، دیــروز هم به دیدار 

رئيس جمهور رفت.
به گزارش همشــهري، محمدجــواد ظریف، وزیر 
خارجه بعد از پایان دیدارهایش با همتاي سوئيسي 
در تویيتر نوشــت: گفت وگوهایي عالي درخصوص 
موضوعات دوجانبه، منطقه اي و جهاني داشــتيم. 
ضمن آنكه از تالش هاي سوئيس جهت كاستن از 
آثار خرابكاري ایاالت متحــده تقدیر مي كنيم، اما 

بازگشت به تجارت عادي اولویتي جهاني است.
ایگناتسيو كاســيس وزیر خارجه ســوئيس نيز با 
انتشار ویدئویی از دیدار خود با وزیر امور خارجه در 
صفحه تویيتر خود نوشت: »صلح، توسعه اقتصادی 
و حقوق بشــر- گفت وگوی پرثمری با محمد جواد 
ظریف همتای ایرانی ام )داشتم(. من خوشحالم كه 
می توانيم با همدیگر كانال بشردوستانه سوئيس را 
برای انتقال غذا و تجهيزات دارویی برای مردم ایران 

ایجاد كنيم.«
2سال قبل و پس از خروج آمریكا از برجام اروپایي ها 
وعــده داده بودند با ایجاد یك ســازوكار شــرایط 

فروش نفت و تجارت ایــران را فراهم مي كنند اما 
با ناكام ماندن این ســازوكار موسوم به اینستكس 
همه وعده هاي اروپایي ها در یــك كانال مالي كه 
البته در آن خبري از فــروش نفت و تجارت با ایران 
نيست خالصه شد. با این حال به موازات اینستكس، 
سوئيسي ها هم یك كانال مالي ایجاد كردند كه بعد 
از 20 ماه در نهایت 2  ماه قبل نخستين بار تراكنش 
داشت. بهمن ماه سال گذشته ســفير سوئيس در 
تهران با جمع كــردن خبرنگاران تحویل 180هزار 
بسته از اقالم دارویي مورد نياز بيماران پيوند اعضا به 

ایران را اطالع داد.
بهانه سفر كاســيس به ایران شــركت در مراسم 
یكصدمين ســالگرد روابط ایران و سوئيس بود كه 
با حضور جمعــي از دیپلمات ها و شــهردار تهران 

برگزار شد.
كاسيس در روز اول ســفر خود به ایران به اصفهان 
سفر كرد و پس از بازدید از اماكن تاریخي این شهر، 
در تویيتر اصفهان را مروارید خاورميانه توصيف كرد. 
او در اصفهان گفته بود: تالش سوئيس آن است كه 

حداقل هاي گفت وگوي بين 2 كشور برقرار شود.
ســوئيس حافظ منافع آمریكا در ایران اســت كه 
ســفارت این كشــور در كنار نمایندگي ایران در 
سازمان ملل به عنوان دو كانال ارتباطي رسمي بين 
مقامات 2كشور به شمار مي روند و در آستانه سفر 
كاسيس به تهران مایك پمپئو، وزیر خارجه آمریكا 
با او تماس گرفت اما مشــخص نيست پيامي براي 
انتقال به مقامات ایران به او محول شــده یا خير. 
هرچند ســخنگوي وزارت خارجــه ایران پيش تر 
گفته بود سفر وزیر خارجه سوئيس ربطي به روابط 
ایران و آمریكا ندارد با این حال سوئيســي ها عالوه 

بر ميزباني چند دور مذاكرات هسته اي، در جریان 
دو مرحله تبادل زنداني بيــن ایران و آمریكا نقش 

ميانجي ایفا كرده اند.
ترور سردار ســليماني، فرمانده نيروي قدس سپاه 
یك ماه بعد از انجــام موفقيت آميز پــروژه تبادل 
زندانيان بين ایران و آمریكا در ســوئيس انجام شد 
و به همين دليل تحليلگران عمليات ترور ســردار 
سليماني را نقشه اي از طرف تندروهاي آمریكایي 
براي بستن پرونده مذاكره بين ایران و ترامپ ارزیابي 
كرده اند با این حال در همان قضيه ســفير و كاردار 
سوئيس بارها به وزارت خارجه احضار شد تا پيام هاي 

متقابل مقامات ایران و آمریكا را منتقل كند.
كاسيس در مراســم یكصدمين ســالگرد حضور 
دیپلماتيك كشورش در ایران با اشاره به روابط كهن 
این 2كشور گفته بود: روابط دوستانه بين سوئيس و 
ایران به سال18۷3 بازمي گردد، زماني كه 2كشور 
با هم پيمان دوســتي و بازرگاني به امضا رساندند. 
سوئيس یكي از نخستين كشورهاي اروپایي بود كه 
روابط تجاري خود را با ایــران آغاز كرد؛ درحالي كه 
مردم و دولت هاي 2كشــور از پيش تر ارج بسياري 

براي یكدیگر قائل بودند.

   3دستوركاركاسيس در ديدار با ظريف
ايگناتسيوكاسيس،وزيرامورخارجهسوئيسپساز
ديداربامحمدجوادظريف،وزيرامورخارجهكشورمان
باانتشارويدئوييازاستقبالظريفدراينديداردر
پياميتوييترينوشت:صلح،توسعهاقتصاديوحقوق
بشرازموضوعاتبحثثمربخشباهمتايمظريفبود.
اودرادامهنوشت:خوشحالمكهتوانستيمباهمكانال
بشردوستانهســوئيسرابرايتامينموادغذاييو

داروييمردمايرانفراهمكنيم.

ظریف: قدردان  تالش های سوئيس برای 
سبك كردن خرابكاری های  آمریكا هستيم

قضایي

طرحجامع
برايدادگاههايفساد

ابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضایيه با تقدیر از 
مقام معظم رهبري به دليل موافقت ایشان با 
پيشنهاد دستگاه قضایي براي تداوم برگزاري 
دادگاه هاي ویژه رســيدگي به اخالل در نظام 
اقتصادي، از ارائه طرحي جامع براي نهادینه 
و نظام مند كردن روند برگزاري این دادگاه ها 

سخن گفت.
به گزارش خبرگزاري ميزان، رئيس قوه قضایيه 
با تأكيد بر تداوم دادگاه هاي مفسدان اقتصادي 
در عين حال گفت: به دنبال آن هســتيم تا با 
ارائه طرحي جامع بــه مجلس این فرایند را از 
موضوعي اســتثنائي و اضطراري به رویه اي 
مستمر و اقدامي نهادینه در دستگاه قضا تبدیل 
كنيم تا هم حقوق بيت المال حفظ شود و هم 
برخورد با مفسدان به صورت قانونمند، سریع، 

دقيق و عادالنه پيگيري شود. 
رئيس قوه قضایيه با بيان اینكه به هيچ عنوان 
نباید به مفسدان اقتصادي مجال داده شود، از 
بين بردن زمينه هاي فساد را عالوه بر برخورد 
با مفسدان و برگزاري دادگاه هاي ویژه، در گرو 
اصالح ساختار هاي فسادزا دانست و از دولت و 
مجلس خواست كه اصالحات موردنظر مقام 
معظم رهبري در حوزه اقتصادي را با جدیت 
دنبال كنند. رئيس قوه قضایيــه گفت: ما در 
دســتگاه قضایي صاحبخانه ایم و قابل  قبول 
نيست كه با مشكالت این دســتگاه، همانند 
مهمان برخورد كنيم یا مثل برخي كه سال ها 
در نظام مسئوليت داشــتند، بعد از ۴0سال 

ژست منتقد به خود گرفته اند. 
رئيســي گفت: این مجموعه متعلق به همه 
مسئوالن عالي قضایي اســت و باید نسبت به 
آن پاسخگو باشيم؛ چرا كه اكنون ما مصداق 

آیه شریفه »إِن َمكناُهم فِي األَرض« هستيم.

رضايت از مذاكره
در حاشيه سياست

رياستجمهوريكالساكابرنيست
عباس عبدي، تحليلگر اصالح طلب در گفت وگو با خبرآنالین درباره 
اصالحاتي كه اخيرا نمایندگان مجلس در قالب یك طرح روي قانون 
انتخابات انجام مي دهند، گفت: چه این قانون باشد و چه نباشد، براي 
گرم كردن فضاي انتخاباتي كشور مشكل جدي وجود دارد. تا وقتي 
اراده اي شكل نگيرد كه مشاركت همگاني با حضور همه نيروها را به 
رسميت نشناسد، اینها بيشتر یك جمالت قانوني است كه هميشه 
بوده. البته یك سري چيزها در این طرح هاي انتخاباتي واقعا نوبر است 
و معلوم نيست بر چه اساس و با چه منطقي طراحي شده است. گویي 
رئيس جمهوري و نمایندگان مجلس كالس اكابر هستند كه باید بروند 

و بنشينند در شوراي نگهبان و آزمون پس بدهند.

كميسيونقضاييعايديبراينمايندگانندارد
سعيد حجاریان، تئوریسين جریان اصالحات در یادداشتي در سایت 
مشق نو با اشاره به تغيير آیين نامه داخلي مجلس به منظور تشكيل 
كميسيون قضایي نوشــت: »... كار به آنجا رسيد كه این كميسيون 
پایين تر از حد نصاب تشكيل شود. اما چرا نماینده ها حاضر نيستند به 
این كميسيون بروند؟ من 3 علت را در این موضوع دخيل مي دانم؛ اول 
آنكه اساساً درگيري مهم مجلس فعلي و بالطبع كميسيون هاي آن، 
دولت است. یعني حاضران در این مجلس بنا دارند با دولت معارضه 
كنند و قوه قضایيه را در این مســير خودي تلقي مي كنند. دوم آنكه 
این كميسيون مسئوليت مهم و كار حجيمي دارد زیرا باید طرح ها و 
لوایح مربوط به قوه قضایيه را بررســي كند و به حساب اداره حقوقي 
وزارتخانه ها برسد ولي با این همه مشغله، برخالف دیگر كميسيون ها 
نه هيأت مدیره اي در كار است و نه انتفاع مالي از جنس پيش و پس از 
استيضاح. دیگر آنكه مجلس حاضر براي این كار فاقد افراد متخصص 

و با سواد است.«

يكيازخيابانهايلبنانبهنامخيابانشهيدحاجقاسم
عكس
سليمانيمزينشد.بهگزارشايســنابهنقلازالعهد،خبر

شهرداريمنطقهالغبيريلبنانيكيازخيابانهاياين
منطقهرابهنامشهيدحاجقاسمسليمانينامگذاريكرد.

اينخيابانيكيازخيابانهايمنتهيبهاتوبانحافظاسداست.

نامگذارييكيازخيابانهايلبنان
بهنامسردارسليماني

سياست ايران در موردآمريكا عوض نشده
سخنگويوزارتخارجهدرپاسخبهسؤاليدرارتباط
باسفروزيرخارجهسوئيسبهتهرانواينكهاينسفر
ارتباطيبهروابطايرانوآمريكادارد؟تصريحكرد:
سفروزيرخارجهسوئيسبهتهرانمربوطبهروابط
ايرانوآمريكانيســتوسياستمادرموردآمريكا
تغييرنكردهاســت.ســعيدخطيبزادهادامهداد:
سوئيسحافظمنافعآمريكادرايراناستوازطرف
ديگرحافظمنافعمتقابلايرانوعربستانسعوديو
حافظمنافعايراندركاناداست.ويبااشارهبهتماس
تلفنيپمپئو،وزيرخارجهآمريــكاباوزيرخارجه
سوئيسدرآستانهاينســفرگفت:درآستانهسفر
آقايگروسي،مديركلآژانسبينالملليانرژياتمي
بهايراننيزشاهداينگونهرفتارهاوفشارهاازسوي

آمريكابوديم.

ث
مك

ترامپ محاسبه غلط كرد
حسنروحانيروزدوشنبهدرديداروزيرامورخارجه
سوئيسباوي،بااشارهبهاينكهمعياردرروابطكشورها
بايدمقرراتبينالملليوقطعنامههايشورايامنيت
سازمانمللباشد،اظهارداشت:آمريكاسالهاست
كهبهدنبالحذفنظامجمهورياســالميومداخله
درامورداخليايراناســتوآقــايترامپدريك
محاسبهغلطفكرميكردكهبافشاربهايرانوجنگ
اقتصاديميتواندنظامجمهورياســالميراظرف
3ماهازپايدرآورد.بهگزارشپايگاهاطالعرســاني
رياســتجمهوري،روحانيباتأكيدبــراينكهمابه
مقرراتبينالملليوتوافقاتچندجانبهپايبندبودهو
خواهيمبود،گفت:هرروزيكهآمريكاتصميمبگيرداز
اشتباهاتخوددستبردارد،اقداماتغيرقانونيخود
راجبرانكندوبهقطعنامه2231وبرجامبرگردد،راه
براياوبازاست.رئيسجمهورتأكيدكرد:امروزبراي
آمريكاييهاكامالروشنشــدهكهاشتباهكردهاند
وبافشــاروتحريمبههدفخودنخواهندرســيد.
رئيسجمهور،تحريموجنگاقتصاديآمريكاعليه
جمهورياسالمي،تروريكمقامعاليرتبهنظاميايران
دريككشورديگروهمچنينتعرضبهحريمهوايي
ايرانرانمونههايبارزتروريسماقتصادي،عمليات
تروريستيوتروريســمهواييازسوياينكشور
عنوانكردوافزود:انتظارماازهمهكشورهايدوست
وآزادجهانايناستكهدربرابرتروريسمواقدامات
غيرقانونيكهآمريكاطياينسالهامرتكبآنشده،
سكوتنكنند.روحانيبابياناينكهانتظارمااينبود
كهدرشرايطشيوعويروسكرونا،كشورهاياروپايي
دربرابرتروريسماقتصاديآمريكاكهحتيمانعازورود
داروبهايرانشدهاست،اقدامعمليقاطعوصريحي
انجامدهند،خواستارفعالترشدنكانالماليسوئيس
وايفاينقشمؤثرترومفيدترآنشــد.»ايگناتسيو
كاسيس«وزيرامورخارجهسوئيس،نيزدراينديدار،
بااشارهبهاهميترعايتقوانينومقرراتبينالمللي
ازسويهمهكشورها،گفت:همهكشورهايجهانبايد
بداننديكنظامحقوقيقويدردنيابرقراراســتتا
بتوانندباامنيتخاطرزندگيكنند.بههمينخاطرمهم
استكهبهويژهكشورهايقدرتمندبهمقرراتوقوانين

بينالملليبهطوركاملپايبندباشند.

ث
مك

تقديرازايفايشأننظارتيمجلس
طحان نظيف، عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به طرح هاي اخير 
نمایندگان مجلس درخصوص نظارت هاي انتخاباتي شوراي نگهبان، در 
تویيتي نوشت: »قانون اساسي براي مجلس دو  شأن تقنين و نظارت را 
درنظر گرفته است. در ادوار مختلف، نمایندگان بيشتر بر تقنين تمركز 
داشته اند و امروز با قوانيني بعضا معطل، ناكارآمد، متعارض و متزاحم 
مواجهيم. قانونگذاري كارآمد گاهي از مسير نظارت مي گذرد. توجه 
مجلس یازدهم به وظيفه مغفول نظارت قابل تقدیر است.« محمدباقر 
قاليباف، رئيس مجلس هفته گذشته در سفر به شهرستان هاي استان 
خوزســتان از نظارت ميداني خود در این سفرها سخن گفت. برخي 
دیگر از نمایندگان تهران و سایر شهرها نيز در سفرهاي استاني خود به 
حوزه هاي انتخابيه غيرخودشان از مشكالت مردم پرسيدند و در حضور 

مسئوالن استاني رفع آنها را پيگيري كردند.
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امالكي كه در دوره اســبق 
مدیریت شــهري به افراد و گزارش

مدیران شــهرداري تهران 
واگذار یا با تخفيف هاي آنچناني در اختيار 
برخي ســازمان ها و انجمن ها قرار گرفته 
بود، فهرست شــد. این را رئيس شوراي 
شــهر تهران گفت. محســن هاشــمي 
رفســنجاني در حالي از فهرســت روي 
ميــزش خبــر مي دهــد كــه اســامي 
بهره برداران این امالك به دالیل حقوقي و 
قضایي دست كم در این برهه قرار نيست 
اعالم عمومي شــود. محسن هاشمي در 
حاشيه جلسه یكشــنبه شوراي شهر، در 
جمع خبرنــگاران به نامــه احمد توكلي 
مبني بر اعالم اســامي دارندگان امالك 
نجومي واكنش نشــان داد و گفت: »اگر 
بخواهيم مشكلي كه براي آقاي فتاح پيش 
آمــد، بــراي مــن پيــش نيایــد، باید 
محافظه  كارانه وارد این موضوع بشویم.« 
هاشمي رفســنجاني این را هم گفت كه 
پاسخ من به نامه سرگشاده آقاي توكلي 

نامه اي سرگشاده است. فهرست امالك 
مذكور موجود و مشــخص است و ایشان 
مي توانند به شهرداري مراجعه كنند و ما 
به صــورت خصوصي اجــازه مي دهيم تا 
ليســت افرادي را كه امالكي  در اختيار 
گرفتند، ببيننــد؛ بنابراین بعيد اســت 
گــزارش را به صــورت كتبي بــراي او 
بفرســتيم.« به گفته رئيس شوراي شهر 
تهران تعييــن تكليــف و بازپس گيري 
امالك ادامــه دارد و مراحل آن باید طي 

شود.

ارائه گزارش دير شده؛ شهرداري اليحه 
بدهد

ســيدمحمودميرلوحي، نایب رئيــس 
كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر 
تهران در گفت وگو با همشــهري درباره 
اینكه اخيرا قرار بود گزارشي درباره امالك 
به شوراي شهر ارائه شــود، گفت: »براي 
ارائه گزارش دیر شده است و ما در شوراي 
شهر تهران منتظر رسيدن الیحه آن دسته 
از امالكي هستيم كه شــهرداري معتقد 
اســت باید در اختيار اشخاص حقيقي و 
حقوقي باشــند. بر این اساس شهرداري 

باید این موارد را با دالیل آن به شورا ارائه 
دهد. البته ممكن است تلقي دوستان ما در 
معاونت فرهنگي شهرداري این باشد كه 
همه هزار ملكي كه براساس بند 6 ماده 55 
قانون شهرداري بهره برداري آن در اختيار 
نهادها، سازمان ها، خيریه ها و سازمان هاي 
مردم نهاد اســت را مي توان تمدید كرد. 
اما تا الیحه آن نياید و در شــوراي شهر 
بررســي نشــود، نمي توان نظري درباره 
آن داد. شــاید نظر اعضاي شوراي شهر 
بر تخليــه همه امالك باشــد. یا حتي به 
این نتيجه برســيم كه باید 40، 50 و یا 
حتي 90درصد امالك تخليه شود. به هر 
حال، این پارلمان شهري تهران است كه 
باید بعد از بررسي، درنهایت اعالم كند كه 
چه تعداد از هزار ملك باید تخليه شــود 
و بهره برداري از چــه تعداد ملك مجاز به 
تمدید است. البته تمدید بهره برداري هم 
همانطور كه گفتم باید حتما با اجاره روز 

محاسبه شود.«
ميرلوحي در  ادامه به خروجي تصميمات 
كميسيون بند 6 ماده 55 قانون شهرداري 
اشــاره كرد و گفت: »قرار بــود معاونت 
فرهنگــي اجتماعــي، معاونــت مالي و 

اقتصادي و همچنين دفتر شهردار تهران 
موارد را مرور و بررسي كنند كه كدام یك 
از این هزار ملكي كه در اختيار انجمن هاي 
خيریه، فرهنگي و.. هســتند، باید تخليه 
شوند و كدامشان مي توانند بهره برداري 

از این امالك را براساس اجاره بهاي جدید 
ادامــه دهند. مالك عمل هم این اســت 
كه یا انجمن فعال نيست و یا واحدهایي 
كه در اختيارشان قرار دارد، بيش از نياز 
انجمن است. به هر ترتيب باید بين كميت 

امالك نجومي فهرست شد

مجيدجباري
خبر نگار

خبر

مسير يا مقصد

یك روز عادي را تصور كنيــد. از خانه راه 
مي افتيد به مقصد محل كار. در ابرشهري 
مانند تهران، پياده رفتن تا محل كار معموال 
به ندرت امكانپذیر است و شانس زیادي الزم دارد كه محل كار با خانه 
فاصله كمي داشته باشــد. پس انتخاب هاي شــما مي تواند تاكسي، 
اتوبوس، مترو، ماشين شخصي یا دوچرخه باشد. فرض بر این است كه 
اگر با دوچرخه به محل كار بروید، زمان بيشــتري را در مسير هستيد. 
چنين فرضي مي تواند هميشــه درست نباشد. در ساعت هاي مختلف 
روز، ترافيك شهر متفاوت است. زماني كه در ایستگاه منتظر اتوبوس و 
مترو هستيد را حساب كنيد. همينطور كه وقتي اتوبوس یا مترو مي آیند 
و آنچنان شلوغ هستند كه نمي توانيد سوار شوید و باید در انتظار بعدي 
بمانيد. یا پشت چراغ قرمز در تاكســي مانده اید و با هر بار سبز شدن 
چراغ، تنها چند متر حركت مي كنيد. یا وقتي كه ترافيك كالفه كننده را 
پشت سر گذاشته اید و به محل كار مي رسيد و مدت ها و مدت ها به دنبال 
جاي پارك مي گردید. با تمام آنچه گفته شد، باز هم بيایيد تصور كنيم 

كه دوچرخه شما را دیرتر به مقصد مي رساند. خب اشكالش چيست؟
زندگي در دنياي امروز مبتني بر سرعت است و هرچيزي كه سرعت 
نداشته باشد، كنار گذاشته مي شود. ما باید سریع برویم تا به مقصد 
برسيم. براي همين اســت كه وقتي مي خواهيم به مسافرت برویم، 
شب راه مي افتيم. جاده مهم نيست؛ مقصد مهم است. در این مدل از 
زندگي، نخستين چيزي كه از دست مي رود، جزئيات است. ما دیگر 
كمتر به جزئيــات اطرافمان توجه مي كنيم و تنهــا كليات برایمان 
مهم است؛ اما جزئيات هستند كه به زندگي ما بافت مي دهند، رنگ 
مي زنند و زیبایش مي كنند. مســيري كه هر روز ميان خانه تا محل 
كار و برعكس طي مي كنيم، پر از جزئياتي است كه تنها با آرام رفتن 
مي توان آنها را دید. شــاید اینطور بتوان شــهري كه در آن زندگي 

مي كنيم را بيشتر دوست داشت.

درختكاري از خيابان دماوند تا آزادي

 مســير بين خيابان هاي دماوند، انقالب و آزادي مســير خشكي 
به لحاظ برخورداري از فضاي سبز اســت و قرار است طرح كاشت 
تك درخت در این مسير با همكاري شــهرداري مناطق اجرا  شود. 
به گزارش همشــهري، مجتبي یزداني، معاون خدمات شــهري 
شهرداري تهران در حاشــيه آیين افتتاح 3طرح عمراني پسماند 
 شــهرداري تهران با بيان این خبر افزود: حفر گــودال در فواصل

8  تا 10متري در این مسير آغاز شده است و تا 2 ماه دیگر كه فصل 
كاشت درخت فرامي رسد، تك درختان غرس مي شوند. او بيان كرد: 
البته بخشي از مسير در اطراف ميدان فردوسي وضعيت بهتري به 
لحاظ فضاي سبز دارد و امكان دارد درخت كمتري در این منطقه 
غرس شود. معاون خدمات شــهري شهرداري تهران اظهار داشت: 
مســير بين خيابان دماوند تا آزادي درختكاري مناســبي نداشته 
است، لذا برنامه ریزي شده كه در 2سمت پياده راه در این محدوده 
فضاهایي ایجاد شــود تا امكان كاشت درخت وجود داشته باشد. او 
همچنين بيان كرد: با توجه به اینكــه هم اكنون زمان درختكاري 
نيست، این كار از طریق جابه جایي درختان ظرف 2ماه آینده در این 
مسير توسط شــهرداري هاي مناطق6، 7، 8،  9 و10 انجام خواهد 
شد. سميه حاجوي، شهردار منطقه7 نيز اعالم كرد: به منظور توسعه 
و گسترش فضاي سبز شهري و حسب دستور شهردار تهران، این 
منطقه عمليات احداث باغچه و كاشت درخت را در دستور كار خود 
قرار داده است، از همين رو با توجه به اینكه حدفاصل خيابان سبالن 
تا دروازه دولت در محدوده منطقه7 قرار دارد، ایجاد باغچه به طول 
1100مترمربع ایجاد و تعداد 300اصله درخت و درختچه به صورت 
روت بال در طول این مسير كاشــته خواهد شد. او با اشاره به اینكه 
عمليات گسترش فضاي سبز محور خيابان هاي دماوند و انقالب در 
منطقه7 تا پایان ماه سال جاري به اتمام خواهد رسيد، تصریح كرد: 
در اجراي این طرح پس از بررســي، جانمایي و كارشناسي دقيق 
باغچه ها در شمال و جنوب خيابان هاي دماوند و انقالب حدفاصل 
خيابان ســبالن تا دروازه دولت و همچنين تعيين انواع درخت و 
درختچه با هماهنگي سازمان بوســتان ها و فضاي سبز شهرداري 
تهران، عمليات حفاري و احداث باغچه از سوي 5اكيپ مستقل این 

منطقه آغاز شده است. 

 تغيير شيفت بطلميوسي
به دوچرخه سواري گاليله اي  

پس انــگار آنهایي كه شــهر را براي انســان ها 
ساخته اند، از یك سو هم به اندازه معقول از معابر 
شهر به خودروهایي كه ســالمت ما را نشانه گرفته اند، سهم داده اند و 
هم از سوي دیگر واقف هستند كه عرصه هاي همگاني چه نياز اساسي 
بشر محسوب مي شــود. ميدان اميرچخماق یزد و ميدان نقش جهان 

اصفهان 2نمونه آشكار در این 2شهر دوچرخه محور است.
سخن پاياني: حاال كه مدیریت شهري تهران رویكرد انسان محورانه 
را به  خودرومحوري و ساخت مگاپروژه ها ترجيح داده، برخي همچنان 
پيكان اتهام را به سمت شهرداري و شورا نشانه رفته اند كه این كار جواب 
نمي دهد. انگار كه مدیریت شــهري از پول هاي هنگفت بدش مي آید؛ 
ولي باید هدف را دید كه چرا این مقدار تالش براي ایجاد مسير پياده و 
دوچرخه و ساخت پالزاهاي شهري )فضاهاي همگاني( مي شود؟ چنين 
مسئله اي فقط مربوط به این دوره نيست. در مدیریت شهري پيشين 
هم هرگاه معبري به نفع پياده ها تغيير مي كرد، صداهاي اعتراض بلند 
مي شد. نشان به آن نشان كه درباره سنگ فرش شدن خيابان 15خرداد 
و بســته شــدن راه روي خودروها، نهادهاي زیادي مخالفت كردند. با 
اجراي پروژه اما در نهایت، هيچ كس نتوانســت رضایت خود را پنهان 
كند. بنابراین تغييرات اینچنيني هميشه مخالف زیاد دارد. یادمان نرود 
كه بطلميوس هم 150سال پس از ميالد نظریه گردش ماه، خورشيد، 
ستارگان و سياره ها در مدارهاي كامال دایره اي حول زمين را ارائه كرد؛ 
نظریه اي كه حدود 1300سال به صورت تنها نظر پذیرفته جهان به شمار 
مي رفت تا آنكه گاليله در دفــاع از نظریه كوپرنيك گفت: »زمين ثابت 

نيست و به دور خورشيد مي گردد.«

ميثم قاسمي
شهروند دوچرخه سوار

ادامه از 
صفحه اول

كلنگ احداث طوالني ترین 
خط متروي تهــران امروز مترو

عصر به زميــن مي خورد تا 
دستگاه TBM براي ساخت خط10 شروع 
به حفــاري كند. به گزارش همشــهري، 
خط10 متــروي تهران یكــي از خطوط 
خاص براي پایتخت به حســاب مي آید؛ 
چراكه از یكسو 7 ایستگاه تقاطعي با سایر 
خطوط متروي تهران دارد و از سوي دیگر 
از 6 منطقه عبــور مي كند. علــي امام، 
مدیرعامل شركت مترو در این ارتباط به 
همشهري گفت: »امروز عمليات اجرایي 
خط10 مترو طي مراسمي در نمایشگاه 
بين المللي رسما آغاز مي شود.« او با بيان 
اینكــه خــط 10 در مجموع شــاهراه 
زیرزميني پایتخت را 48كيلومتر افزایش 
مي دهد، افزود: » خط10 ازجمله خطوط 
جدید متروي تهران است كه طرح آن به 
طــول 43كيلومتــر و 35ایســتگاه، 

بهمن ماه98 در طــرح جامع حمل ونقل 
ریلي شهر تهران به تصویب رسيد. همزمان 
با آغاز عمليات اجرایي طوالني ترین خط 
متروي پایتخت، ساخت تونل ارتباطي و 
همچنين ایستگاه تبادلي خط10 به خط7 
در ميدان كتاب نيز به طــول 5كيلومتر 
شــروع مي شــود.«  به گفته مدیرعامل 
شركت مترو تهران و حومه، تأمين مالي 
پروژه به صورت 100درصد از طریق تهاتر 
و همكاري با شــهرداري مناطق و بخش 
خصوصي صورت مي پذیرد. امام در ادامه 
به چند ویژگي خط10 اشاره كرد و افزود: 
»این خط بااهميت در غربي ترین نقطه از 
ایســتگاه متروي وردآورد واقع در خط5 
متروي تهران آغاز و در شرقي ترین نقطه 
در محــدوده قنــات كوثــر در تقاطــع 
بزرگراه هاي شــهيد زین الدین و شهيد 
باقري به خــط4 متروي تهــران متصل 

خواهد شد.«

در جریــان اجراي طــرح اصالح هندســي و 
ترافيكي ميدان شــهدا كه اواخر شهریور آغاز يادمان

مي شــود، نمادها و یادمان هاي مرتبط با واقعه 
17شــهریور جانمایي مي شــود. همچنين از طریق اصالح 
جداره ها، تابلوها و عناصري كه در نماي ساختمان هاســت، 
هویت و تاریخچه ميدان تقویت مي شود و حركت خودروها 
به همين صورت شمال-جنوب و غرب - شرق باقي خواهد 

ماند.
به گزارش همشــهري، دیــروز تعدادي از اعضاي شــوراي 
شهر تهران و مدیران شــهري در مراسم گراميداشت چهل 
و دومين سالگرد شــهداي گرانقدر قيام خونين 17شهریور 
حضور یافتند و بر بازگشــت یادمان هاي فرهنگي به ميدان 
شهدا تأكيد كردند. در این مراســم رئيس شوراي اسالمي 
شهر تهران گفت: »پس از 42سال، ســرمایه خون شهداي 
17شهریور و سایر شــهدا و ایثارگران انقالب و دفاع مقدس 
در دست ماست و این سرمایه متعلق به گروه یا سليقه خاص 
فرهنگي یا سياسي نيست، مبادا این سرمایه را براي اهداف 
كوتاه مدت منافع زودگذر جناحي و انتخاباتي مصادره كنيم.«

محسن هاشمي رفســنجاني اضافه كرد: »17شهریور، نقطه 
عطف تاریخ انقالب اسالمي اســت، امروز در چهل ودومين 
سالگرد واقعه كشتار 17شهریور قرار داریم، شاید اگر حادثه 
هفدهم شهریور سال1357 اتفاق نمي افتاد، سير حوادث و 
تحوالت با سرعتي كه حتي براي مبارزان هم غافلگير كننده 
بود، اتفــاق نمي افتاد و بــه همين جهت مي تــوان هفدهم 
شــهریور را به عنوان نقطه عطف مبارزات انقالب اســالمي 

مطرح كرد.«
رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران هم 

ضمن گراميداشت یاد و خاطره این شهيدان گفت: »شهيدان 
زنده اند و نزد پروردگارشان روزي مي خورند و براي استقرار 
عدالت و براي تحقق استقالل و به ثمر رسيدن انقالب جان 
خود را تقدیم نهال انقــالب كردند و از جان خود ایثارگرانه 
گذشتند تا استقالل و آزادي این مرز و بوم را تامين كنند.« 
محمدجواد حق شناس افزود: »تاریخ مانند برگ هایي است 
كه وقتي كنار هم قرار مي گيرند كتاب پایندگي ایران عزیز  
و تك تك این برگ هــا، هویت ایران عزیــز را رقم مي زند. 
این مراسم در راستاي برنامه هاي رویدادمحور شهر تهران 
صورت مي گيرد و این رویدادهــا مانند یك زنجيره، هویت 
شهر تهران را رقم مي زند. از عوامل این مراسم و مراسم هایي 
از این دست كه در جهت هویت بخشــي شهر تهران است 

تشكر مي كنم.«
علي محمد سعادتي، شــهردار منطقه12 نيز گفت:»مسئله 
اول در ميدان شــهدا این است كه حركت شــرق - غرب و 
شــمال - جنوب در آن پررنگ است و مســير اتوبوس ها و 
خودروها از شمال به جنوب پررنگ است. از خيابان پيروزي و 
مجاهدین نيز به عنوان شرق و غرب ميدان خودروهاي زیادي 
عبور مي كنند، بنابراین حركت تقاطعي در این ميدان وجود 
خواهد داشت، اما باید این جنبه را پيدا كند كه ساماندهي و 
سازماندهي مناسب تري در آن صورت بگيرد.« او ادامه داد: 
»باید نمادها و یادمان هاي مرتبط با قيام 17شهریور در ميدان 
شهدا منعكس شود و عالوه بر آن از طریق اصالح جداره ها و 
تابلوها و عناصري كه در نماي ساختمان هاست، این ميدان 
پيرایش و پاالیش شود تا این امور هویت و تاریخچه ميدان 
را تقویت كند ولي حركت خودرویي در آن به همين صورت 

شمال - جنوب و غرب - شرق باقي خواهد ماند.«

سيدمحمود ميرلوحي: شورا و شهرداري درباره بازپس گيري  یا ادامه 
 بهره برداري انجمن ها و خيریه ها از هزار امالك 

موضوع بند 6 ماده 55 تصميم مي گيرند

نگاهي به روند بازپس گيري امالك
محمدنادر محمدزاده، مديرعامل سازمان امالك و مستغالت شهرداري

تعداد كل اين ملك ها 2150ملك است، 1080ملك از نظر معاونت اجتماعي زيرنظر 
شهرداري تهران هستند و نبايد تخليه شوند. 95ملك ديگر نيز در اختيار نهاد هاي 
دولتي مانند پليس راهور، كالنتري،  دادگســتري و غيره قــرار دارند. از اين تعداد 
ملك 290ملك تخليه، 410ملك در مراجع قضايي و 257ملك ديگر در حال بررسي 
براي تعيين تخليه يا اخذ مجوز از شوراي شهر تهران هستند. در اين زمينه كميته 
پنج نفره اي متشكل از 2معاون شــهردار، مديركل حوزه شهردار و رئيس سازمان 
بازرسي و سازمان امالك شهرداري براي بررسي پرونده هاي امالكي كه در اختيار غير 
هستند، تشكيل شده است. حدود يك سوم اين امالك بررسي شده و در اكثر موارد 
تشخيص اين كميته ضرورت نداشتن ادامه فعاليت هاي آنها در قالب فعلي بوده است.«
برخي از پرونده هاي امالك در قوه قضاييه اســت. محمدزاده دراين رابطه مي  گويد:  
»برخي پرونده ها زماني كه وارد مسير قضايي مي شوند، هر چه جلوتر مي روند، سخت تر 
شده و بايد حكم تخليه برايشان صادر شود. طبيعي است تخليه برخي امالك سرعت 
كمتري پيدا مي كند. بخش ديگر ملك ها نيز فعاليت هايي انجام مي دهند كه در راستاي 
سياست هاي شهرداري است و اساسا نيازي به تخليه آنها وجود ندارد و فقط بايد مجوز 
شورا گرفته شود. البته ممكن است شورا نپذيرد اما تا زماني كه در شوراي شهر تعيين 

تكليف نشده، تخليه  آن متوقف خواهد بود.«

ث
مك

و كيفيت فعاليت انجمن ها و خيریه ها با 
ساختمان در اختيارشان متناسب باشد.«

این عضو شوراي شهر تهران با بيان اینكه 
شــهرداري باید كارهــا را در این زمينه 
سرعت ببخشــد، خاطرنشــان كرد: »از 
آقایان حناچي شهردار، امامي معاون مالي 
و اقتصادي، محمدزاده سازمان امالك و 
مستغالت و همچنين معاونت فرهنگي و 
اجتماعي مي خواهيم كه اهتمام بيشتري 
در این مورد داشــته باشند. الیحه اي كه 
باید به شــورا بياید، باید هر هزار ملك را 

تعيين تكليف كند.«

تمديد بهره برداري با اجاره بهاي روز 
نایب رئيس كميســيون حقوقــي و نظارت 
شوراي شــهر تهران با اشــاره به شيوه هاي 
مجــاز و قانوني واگــذاري ملك از ســوي 
شهرداري ها خاطرنشان كرد: »قانون، 2 شيوه 
واگذاري ملك را براي شــهرداري ها مجاز 
دانسته است؛ طبق آیين نامه مالي معامالتي 
شــهرداري، یا مازاد ملك را مي فروشند كه 
قواعد فروش آن براي دولتي ها و غيردولتي ها 
روشن اســت. واگذاري حق بهره برداري از 
امالك اما به این شــكل اســت كه ملك در 
مالكيت شــهرداري مي ماند، ولــي اجازه 
بهره برداري آن به اشــخاص داده مي شود 
كه این هــم منحصر به اشــخاص حقوقي، 
كاربردهاي فرهنگي، خيریه ها،  NGO ها و... 
است. در این نوع واگذاري هم باید شهرداري 
الیحه بياورد و شوراي شهر هم مجوز آن را با 

مصوبه  خود صادر كند.«
ميرلوحي اضافه كرد: »بنابراین وقتي این 
مصوبه را گذراندیم تا مدت ها دیدگاه ها و 
برداشت هاي مختلفي وجود داشت مبني 
بر اینكه آیا امالكي كه قرار اســت جدیدا 
واگذار شــود باید مجوز بگيرنــد یا اینكه 
این پروســه فقط دربــاره قبلي ها صدق 
مي كند. درحالي كه شــورا گفتــه بود كه 
این روند مشــمول قبلي ها مي شود و هر 
ملكي كه قبال مجوز دریافــت نكرده باید 

مجوز بگيرد.«

تعداد كل ملك هاي واگذار شده 
در دوره پيشين مدیریت شهري 
2150ملك است، 1080ملك 
از نظر معاونت اجتماعي زیرنظر 
شهرداري تهران هستند و نباید 

تخليه شوند

آغاز ساخت طوالني ترين خط مترو
يادمان شهدای 17 شهريور در ميدان شهدا نصب می شودعمليات اجرایي خط10 متروي تهران عصر امروز با حضور شهردار و مدیران شهري رسما آغاز مي شود

بزرگداشت روز 17شهریور با حضور اعضای شورای شهر تهران

پيشرفت 21درصدي عمليات احداث 
متروي اسالمشهر

عمليات اجرایي پروژه متروي اسالمشهر 
تاكنون 21درصد پيشرفت فيزیكي داشته 
و با تكميل آن، شاهد كاهش بار ترافيكي 
مســيرهاي جاده اي اسالمشهر به سمت 
تهران و بالعكس و نيز جنوب غرب تهران 

خواهيم بود.
به گزارش همشــهري، بازدیــد از روند 
پيشــرفت پــروژه متروي اسالمشــهر 
با حضــور علي امام، مدیرعامل شــركت 
متروي تهران، حســين طال، شــهردار 
اسالمشــهر و جمعــي از مدیــران و 
كارشناســان متروي تهران و اسالمشهر 

انجام شد.
متروي اسالمشهر با وجود طراحي هایي 
كه شركت متروي تهران در گذشته براي 
آن انجام داده است، از سال97 از دستور 
كار متروي تهران به عنوان مجري خارج و 
توسط شهرداري اسالمشهر اجرا مي شود. 
در واقع متروي تهران، هم اكنون مشــاور 

عالي ساخت پروژه اسالمشهر است.
پيش از سال97 تأمين منابع مالي متروي 
اسالمشــهر صرفا توســط دولت صورت 
مي پذیرفت كه به دليــل اندك بودن این 
منابع، مقرر شــد شــهرداري اسالمشهر 
نيز در تأمين منابع مالي از طریق تهاتر با 

پيمانكاران مشاركت كند.
اجــراي متــروي اسالمشــهر در قالب 
2فاز پيش بيني شده اســت. فاز اول آن 
10كيلومتر با 3ایســتگاه و فــاز دوم آن 
5كيلومتر با 2ایســتگاه كه هم اكنون فاز 
اول آن در دســت اجرا بــوده و تاكنون 

21درصد پيشرفت فيزیكي داشته است.
براساس این گزارش، خط3 متروي تهران 
در ایستگاه آزادگان 2شاخه مي شود كه 
یك شاخه آن به سمت منطقه18 و شاخه 

دیگر به سمت اسالمشهر خواهد رفت.
با تكميل متروي اسالمشــهر، ساكنين 
این منطقه و نيز سایر شهروندان تهراني 
مي تواننــد از طریق خــط3 از این مترو 
اســتفاده كنند.در این صورت مســافر 
بيشــتري به خط3 تزریق شده و همين 
امر منجر به كاهش ترافيك مســيرهاي 
جاده اي اسالمشهر به سمت تهران و نيز 

جنوب غرب تهران خواهد شد.

ويژگي هاي اصلي خط10 مترو تهران
   از مناطق يك تا 5 و همچنين منطقه22 عبور مي كند

   نخستين خطي به شمار مي رود كه طراحي آن پس از پيروزي انقالب انجام شده 
است

   فاز يك آن طي 4سال از محدوده نمايشگاه بين المللي تا كوهسار آماده مي شود
   85درصد صنعت ساخت اين خط توليد داخل خواهد بود

   تأمين مالي پروژه به صورت 100درصــد از طريق تهاتر و بخش خصوصي صورت 
مي پذيرد
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وداع با دالر! شكست تحریم ها! حذف دالر 
از اقتصاد ایران! اینها بخشي از گزاره هاي پول

مدافعان نظریه خنثي سازي اثر تحریم ها بر 
اقتصاد و روابط بانكي و پولي ایران است كه در سال هاي 
اخير عنوان مي كردند با استفاده از ابزار پيمان هاي دوجانبه 
پولي مي توان آمریكا را در حصر مالي و بانكي ایران ناكام 
گذاشــت و دولت حســن روحاني را متهم به كم كاري 
مي كردند. ایران تاكنون با 3كشور روسيه، عراق و تركيه در 
مسير انعقاد و اجراي پيمان دوجانبه پولي با هدف حذف 
دالر از مبــادالت تجاري و اســتفاده از ارزهاي ملي گام 
برداشته و حتي مذاكراتي با دولت پاكستان داشته است. اما 
تازه ترین ارزیابي ها نشان از توقف این روند به دليل بي ميلي 
كشورهاي طرف مذاكره دارد؛ چرا پيمان هاي دوجانبه به 

مانع جدي برخورد كرده است؟

مدافعانچهميگويند؟
از جمله مدافعان استفاده از پيمان هاي دوجانبه مي توان به 
احمد توكلي، اقتصاددان اصولگرا و نماینده ســابق مجلس 
اشاره كرد كه تيرماه ســال94 گفته بود: درصورتي كه این 
پيمان در مبادالت تجاري بين المللي ایران مورد استفاده قرار 
مي گرفت ما آسيبي به مراتب كمتر از آسيب دوساله اخير ایران 
در نتيجه افزایش تحریم ها متحمل مي شدیم. یا الياس نادران، 
اقتصاددان دیگر اصولگرا و نماینده فعلي مردم در مجلس كه 
معتقد اســت: اگر این فرصت براي ایران به وجود بياید كه 
پيمان هاي دوجانبه با كشورهایي كه طرف قراردادش هستند 
منعقد كند، به راحتي از زیر سلطه دالر و یورو یعني آمریكا و 
دیگر كشورهاي غربي خارج مي شود. وي گفته بود: این سؤال 
را باید از دولتمردان و شخص رئيس جمهور بپرسيد؛ چراكه 
انجام پيمان هاي پولي را پيگيري نمي كنند. آذرماه سال93 
هم مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي اعالم كرد: اجراي 
این پيمان هاي پولي ویژه شــرایط تحریم نبوده و تأثيرات 
بسياري بر جایگاه پول ملي، كاهش ریسك ناشي از نوسانات 
ارزي، توسعه تجارت دوجانبه و مانند آن دارد؛ لذا در شرایط 
غيرتحریمي هم باید پيمان هاي پولي با شركاي تجاري ایران 

امضا شده و پيگيري شود.

بدونتحريمكدامپيمانپولي؟
تازه ترین تحقيق 3 اقتصاددان و تحليلگر پولي ابعاد تازه اي 

از ماجراي به بن بســت خوردن پيمان هاي پولي ایران با 
كشورهاي دیگر پرده برمي دارد. رسول خوانساري، وهاب 
قليچ  و زهرا لطيفي در تحقيق خود كه به تازگي از سوي 
پژوهشكده پولي وابسته به بانك مركزي منتشر شده به 
این نتيجه رســيده اند كه هرچند در چند سال گذشته 
اقدامات گوناگوني براي استفاده از ظرفيت پيمان هاي 
پولي صورت گرفته، اما برخي موانع و چالش ها موجب شده 
تا به حد كافي از ظرفيت این پيمان ها استفاده نشود. آنها 
به صراحت اعالم كرده اند كه وجود تحریم هاي اقتصادي، 
نرخ باالي تورم ایران، نوسان هاي ارزي، تنش هاي سياسي، 
مشكالت كالن اقتصادي و نامتناســب بودن نرخ هاي 
بهره با نرخ هاي كشــور طرف پيمان، پایين بودن سطح 
استانداردهاي نظام بانكي، دشواري هاي صادرات و واردات، 
نبود موازنه تجاري با برخي كشورها و نبود هماهنگي كافي 
بين دستگاه هاي مرتبط با پيمان هاي پولي باعث شده تا 

استفاده از پيمان هاي پولي به نتيجه مطلوب نرسد.
به گزارش همشهري، براســاس توافقنامه پيمان پولي 
كشورها موافقت مي كنند براي آسان ترشدن مسير تجارت 
و برداشتن موانع ناشي از نقل و انتقال ارز، به جاي استفاده 
از ارزهاي پرقدرت نظير دالر و یورو از پول ملي 2كشور در 
مبادالت تجاري استفاده كنند و به این ترتيب فشارهاي 
ناشي از تحریم هاي احتمالي را كاهش دهند و مدیریت 
نوسان ارز را در دست بگيرند. نظام مالي و بانكي ایران نه 
فقط به سبب تحریم هاي آمریكا و انفعال كشورهاي طرف 
برجام در ایجاد یك كانال ویژه مالي در تنگنا قرار دارد، بلكه 
نپيوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالي این خطر را تشدید 
مي كند كه ارتباطات محدود بانكي كشــور با بانك هاي 
برخي كشورها هم دچار اختالل شدید شود و دولت حسن 
روحاني تالش كرده تا دست كم با برخي  شركاي تجاري 
اصلي خود ازجمله تركيه و  عراق و یك شریك راهبردي 
خود یعني روسيه وارد فاز اجرایي پيمان هاي دوجانبه پولي 
شود تا از این مسير موانع ناشي از تحریم هاي مالي و بانكي 

بر تجارت كشور با شركاي اصلي را بردارد.

تجربهايرانچهميگويد؟
كاهش آثار تحریم هاي اقتصادي، كمترشدن نوسان هاي 
ارزي، تسهيل در ارائه خدمات بانكداري بين المللي، تقویت 
تجارت و ســرمایه گذاري و تســهيل واردات و صادرات 

ازجمله مزایاي اســتفاده از پيمان هاي دو یا چندجانبه 
پولي اســت اما تجربه ایران در زمينه پيمان هاي پولي 
نشان مي دهد نخستين بار در ایران، در سال1389 توسط 
كارشناسان استفاده از این مكانسيم به دولت پيشنهاد 
شد و پس از جدي شدن این پيشنهاد، معاون ارزي بانك 
مركزي اعالم كرد كه با 3 كشــور روسيه، تركيه و عراق 
پيمان پولي بسته شده است. نتيجه تحقيق 3اقتصاددان 
اما نشان مي دهد در عرصه عمل، تغييري در روابط بانكي 
ایران و این 3 كشور ایجاد نشد تا اینكه در مهر ماه1396، 
ایران براي نخستين بار توانست به صورت رسمي نخستين 
پيمان دوجانبه پولي خــود را با تركيه امضا كند و هدف 
افزایش حجم تجارت كشــور به رقم 30ميليارد دالر در 
سال2018 بود اما حاال مشخص شده كه به دليل تشدید 
تحریم هاي اقتصادي عليه ایران و فشــارها و مالحظات 
سياسي پيش آمده كه موجب محتاط ترشدن كشورها 
در روابط تجاري با ایران شده، این توافقنامه مورد استفاده 
قرار نمي گيرد. عراق مقصد بعدي دولتمردان ایران بود كه 
سنگ بناي آن با سفر معاون اول رئيس جمهور به عراق در 
بهمن93 و دیدار رئيس كل بانك مركزي با همتاي عراقي 
خود در بهمن97 گذاشته شده تا  ارتباط بين بانك هاي 
ایراني و عراقي وارد فاز تازه اي شود. مذاكرات با پاكستان 
تاكنون نتيجه نداده و در ارتباط با روسيه و حتي چين هم 

تاكنون پيمان دوجانبه پولي ثمربخش نبوده است.

ردپايتحريمهادربنبستپيمانها
نتيجه تحقيق جدید نشــان مي دهد كــه تحریم هاي 
اقتصادي به ویــژه در روابط و مراودات بانكي در ســطح 
بين المللي نه تنها موجب دشواربودن نقل وانتقال وجوه 
شده، بلكه با اهرم هاي فشاري كه در اختيار كشورهاي 
تحریم كننده قــرار دارد، ممكن اســت نهادهاي مالي 
و به ویژه بانك مركزي كشــورهاي طرف قــرارداد را با 
مشكالتي روبه رو ســازد. به همين دليل كشـــورهاي 

طرف تجاري ایران از امضـاي پيمـان هاي پولـي بـا ایران 
خودداري مي كنند یا انگيزه كافي ندارند. مشكل دیگري 
كه تحریم ها ایجاد كرده، خــروج روش هاي تجاري بين 
بازرگانان ایراني با همتایان خارجي از كانال رسمي بانك 
به كانال هاي غيررسمي است. این 3تحليلگر در تحقيق 
خود به این نتيجه رسيده اند كه استفاده از صرافي ها در 
تجارت بين المللي مشكالتي همچون كاهش شفافيت، 
هزینه بر بودن و محدودیت در انتقــال ارقام عمده را در 
پي دارد و حتي آمریكا با اعمــال دور دوم تحریم ها عليه 
ایران، به دنبال تشدید فشار عليه تجارت خارجي و قطع 
روابط مالي بين المللي ایران است. آنها درباره استفاده از 
پيمان هاي پولي با كشورهایي كه در بلوك تحریمي آمریكا 
هم قرار دارند، بر این نظر هســتند كه سيطره اقتصادي 
آمریكا و هم پيمانان این كشور در عرصه تجارت جهاني 
به حدي است كه نمي توان به راحتي به كشورهاي بلوك 
مقابل آمریكا در تمایل به ایجاد پيمان هاي پولي با كشور 

تحریم شده دل خوش بود.
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6ميليونروستاييايران
رايگانبيمهميشوند

محمد شــریعتمداري، وزیر تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي از پوشــش بيمه اجتماعــي رایگان 
همگاني براي یك ميليون و400هــزار خانوار 
روستایي محروم از بيمه خبر داد و گفت: براي 
نخســتين بار با تالش و همراهــي، محمدباقر 
نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه مشكل 
تامين اعتبار برطرف شــده و یــك گام دیگر 
براي حمایــت از بيمه اجتماعي كشــاورزان، 
روستایيان و عشایر برداشته شــد. به گزارش 
همشــهري، برآورد مي شــود حدود 6ميليون 
ایراني روستایي و محروم كشور تحت پوشش 
بيمه  رایگان دولت قرار گيرند. براساس آخرین 
آمارهاي رســمي، هم اكنون یــك ميليون و 
108هزارو403نفر بيمه شــده فعال صندوق 
بيمه اجتماعي كشاورزان، روستایيان و عشایر 
هســتند و بيش از 51هزارو982نفر از این نهاد 
مستمري بازنشستگي دریافت مي كنند. پيش 
از این علي شيركاني، مدیرعامل صندوق بيمه 
اجتماعي كشاورزان، روستایيان و عشایر گفته 
بود: صورت هــاي مالي ســال98 این صندوق 
درحال حسابرسي اســت، اما برآورد مي شود 
كه ميزان طلب صندوق عشایر از دولت، حدود 

4200ميليارد تومان باشد.
به گفته وي، با اینكه دولت در ســال هاي اخير 
معموال از آن تعهداتي كه نســبت به صندوق 
داشــته عقب تر بوده اما ارائه خدمــات به این 

صندوق یكي از اولویت هاي دولت است.
به گزارش همشهري، صندوق بيمه اجتماعي 
كشاورزان، روستایيان و عشایر در سال1384 
با مصوبه هيــأت دولت و به منظــور حمایت از 
روستایيان و عشایر و كشاورزان در ایران تاسيس 
شد تا این اقشــار نيز زیرپوشش حمایت هاي 
اجتماعي قرار گيرنــد. این صنــدوق یكي از 
صندوق هاي 4گانه و زیرمجموعه وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي اســت و رویكــرد آن ارائه 
خدمات بيمه اجتماعي به كشاورزان، روستایيان 
و عشایر در بخش هاي مستمري بازنشستگي، از 
كارافتادگي و فوت است و تا پيش از این نزدیك 
به 2ميليون خانوار روستایي و عشایري را تحت 

پوشش خود قرار داده بود. 

نبض بازار

تحليل همشهري از چشم انداز آینده بازار سهام
نقطهپاياننزولبورسكجاست

شاخص كل بورس تهران دیروز بار دیگر با یك افت 2.5درصدي مواجه 
شد. اكنون پرســش این اســت كه نقطه پایان اصالح شاخص بورس 
كجاست؟داده هاي آماري نشــان مي دهد با توجه به رشد بيش از حد 
قيمت ها در دوره صعود، اصالح كنوني بازارسهام باید بعد از تعدیل مناسب 
نسبت قيمت به در آمد)P/E( بازار سهام اتفاق بيفتد كه مصادف با اشباع 

فروش و جذاب تر شدن قيمت ها در بازار سهام خواهد بود.
به گزارش همشهري، نزول بازار سهام از20مرداد ماه تاكنون این پرسش 
را مطرح كرده است كه چرا شاخص كل بازار سهام در حال كاهش است؟ 
اما قطعا سؤال دقيق تر این است كه چرا شاخص بورس نباید كاهش پيدا 
مي كرد؟آیا قيمت ها باید تا ابد صعود كنند؟مگر نه این است كه قيمت ها 
در ترندهاي صعودي و نزولي باید اصالح شوند؟ شاخص كل بورس تهران 
از اردیبهشت سال 97تا 20مرداد امسال بيش از 2200درصدرشد كرده و 
بسياري ازآمار ها نشان مي دهد، ميزان رشد بازارسهام از ابتداي سال جاري 
تاكنون به حدي بوده كه بازار سهام را به مرحله اشباع خرید رسانده بود و 
حتي دیگر با هدف گذاري هاي تورمي هم سازگاري نداشت. اعداد و ارقام 
مربوط به نسبت قيمت به درآمد)P/E( بورس تهران اثبات مي كند كه 
قيمت سهام شركت هاي بورس به چنان سطحي از رشد رسيده بودند كه 
در تاریخ بورس بي سابقه بود و عمال قيمت سهام بسياري از شركت ها در 

بورس به شدت گران شده بود.
اما با وجود این ارقام،  یك پرســش عجيب در ميان مردم و شبكه هاي 
مجازي مطرح است كه چرا شاخص بورس نزول كرده است! خلق این 
پرسش تا همان اندازه عجيب است كه انتظار داشته باشيم كه قيمت ها تا 
ابد رشد كنند و هيچ گاه به مرحله اشباع خرید نرسند.در چنين شرایطي 
ظرف روزهاي گذشته انتقادهاي گســترده اي نسبت به نزول شاخص 
مطرح شده و حتي در شبكه هاي اجتماعي به ویژه درگروه هاي تلگرامي،  
اغلب موضوعاتي درباره نزول و آینده شاخص هاي بورس مطرح مي شود 
كه هيچ مباني علمي ندارند و صرفا ســاخته و پرداخته رویاهاي ذهني 
برخي سهامداران است و اغلب سهامداران نيز تحت  تأثير همين كانال هاي 

تلگرامي هستند.
تحت  تأثير همين انتقادها و فشارها مسئوالن بازارسرمایه در دو هفته 
گذشته در نشست هایي كه با سهامداران حقوقي بزرگ داشتند بسته هایي 
را براي نجات بازار سهام ارائه كردند، اما این بسته هاي نجات هم كارساز 
نشد و بازار سهام همچنان براساس مكانيســم هاي رفتاري خود عمل 
كرد و دیروز بار دیگر با نزول مواجه شــد.در ادبيات مالي گفته مي شود 
كه دستكاري در بازارها و همينطور انتشار اخبار و رویداد ها صرفا در روند 
بازارخلل و نوسان هاي كوتاه مدت ایجاد مي كند و بازارهادر بلندمدت راه 
خودشان را مي پيمایند.در رویداد كنوني هم مشخص شد آنچه در كتب 
مالي نوشته شده صحت دارد و با وجود تزریق منابع مالي هنگفت به بازار 
و ارائه بسته هاي حمایتي از دو هفته پيش تاكنون،  بازار سهام راه خود 

را پيموده است.

بازارگرانشدهبود
آمار ها نشان مي دهد كه ميانگين نسبت قيمت به درآمد بورس تهران 
كه یكي از معيارهاي اندازه گيري ميزان ریسك و بازده سرمایه گذاري در 
بازار سهام است در نيم قرن گذشته در محدوده 4.5تا 7.5مرتبه بوده و 
فقط در برخي مقاطع این نسبت به طور مثال در سال 92از مرز 10مرتبه 
تجاوز كرده است.به زعم بسياري از كارشناسان با درنظر گرفتن شرایط 
اقتصادي كشور نسبت قيمت به درآمد مناسب براي بازار سهام ایران با 
درنظرگرفتن مباني بنيادي و متغير هاي اقتصاد كالن اتفاقا همين اعداد 
است، اما در طول 2سال گذشته معادالت بازار سهام تحت تأثير دگرگوني 
در متغير هاي كالن،  دســتخوش تغيير شد و این نسبت به شدت رشد 
كرد.ضمن اینكه درست یا غلط، مبناي نسبت قيمت به درآمد دیگر در 
محاسبات سرمایه گذاري درنظر گرفته نشده و به جاي آن بحث ارزش 
جایگزیني شركت ها مالك سرمایه گذاران به ویژه تازه وارد ها براي خرید 
سهام درنظر گرفته شــد؛ موضوعي كه همين حاال هم درمورد آن بين 
كارشناسان اختالف نظر وجود دارد و به باور اغلب خبرگان مالي شاید 
بتوان در محاسبات جدید، براي سرمایه گذاري در بورس،  بحث ارزش 
جایگزیني شــركت ها را طرح كرد، اما نمي توان نقش نسبت قيمت به 

درآمد)P/E( شركت ها را حذف كرد.
براساس تازه ترین گزارش مدیریت آمار و اطالعات بورس تهران،  نسبت 
قيمت به درآمد )p/e-TTM( كل بورس تهران كه در عين حال معياري 
براي گران بودن یا نبودن قيمت سهام شركت هاست در تير ماه امسال 
به عدد بسيار عجيب 42مرتبه رســيده بود؛ عددي كه حتي در بورس 
نيویورك با شركت هاي به شدت سودآورتر با توان تكنولوژیكي باالتر هم 
كمتر رخ مي دهد و حتي براي شركت هایي با بنيان هاي سودآوري بسيار 
باال هم رقم بسيار باالیي است.برخي مطالعات نشان مي دهد كه ميانگين 
نسبت قيمت به درآمد بورس نيویورك به عنوان بزرگ ترین بازار سهام دنيا 
با ارزشي بيش از 21هزار ميليارد دالر به ندرت از 30مرتبه تجاوز مي كند. 
مقایسه این اعداد نشان مي دهد كه سطح عمومي قيمت ها در بازار سهام 
ایران با چنان رشدي مواجه شده بود كه نياز به اصالح داشت و این اصالح 
تحت تأثير بهانه هاي خبري و همينطور رسيدن به مرحله اشباع خرید از 
20مرداد ماه آغاز شده است و طبق قوانين رفتاري بازارها تا زماني كه این 
اعداد اصالح نشود تعادل به بازار سهام بر نمي گردد و بازار سهام به مرحله 
اشباع فروش نخواهد رسيد،اما اكنون این پرسش مطرح است كه نقطه 

پایان اصالح شاخص بورس كجاست؟

پاياناصالحكجاست؟
داده هاي آماري نشان مي دهد تحت تأثير نزول بازار سهام در یك دوره 
كمتر از10روزه در مرداد ماه ميانگين نســبت قيمــت به درآمدبورس 
تهران)p/e-TTM( از محدوده 42مرتبه به ســطح 37مرتبه تا پایان 
مرداد ماه رسيده است. از ابتداي شهریور نيز شاخص كل بورس تهران 
در محدوده یك ميليون و 600هزار واحد در نوســان بــوده؛ بنابراین 
درخوش بينانه ترین حالت نسبت قيمت به درآمد بورس تهران هم اكنون 
در محدوده 35مرتبه در نوسان است. این اعداد نشان مي دهد بازار سهام 
هنوز تا مرحله اصالح كامل فاصله دارد. همچنين در بررسي هاي تكنيكي 
مشخص مي شود كه ميزان نزول شــاخص از آخرین موج صعودي كه 
از خرداد امسال آغاز شــده بود بالغ بر 38.2درصد بوده كه یك نسبت 
استاندارد براي دوره هاي اصالح تلقي مي شــود.در چنين شرایطي دو 
سناریو مطرح است. سناریوي نخست این است كه چنانچه شاخص بورس 
نتواند در محدوده یك ميليون و 600هزار واحد حمایت شــود احتماال 
دامنه نزول شاخص بورس تا یك ميليون و 500هزار واحد یعني محدوده 
50درصد نزول، از حركت قبلي امتــداد خواهد یافت و چنانچه در این 
منطقه هم مورد حمایت قرار نگيرد شاخص بورس تا محدوده 61.8درصد 
از حركت قبلي یعني تا یك ميليون 350هزار واحد افت خواهد كرد، اما 
به احتمال قوي این منطقه،  پایان نخست اصالح شاخص در موج چهارم 
خواهد بود كه احتماال مصادف خواهد شد با اصالح مناسب، نسبت قيمت 

به درآمد بازار سهام و جذاب تر شدن قيمت سهام شركت ها.

تحریم هاي اقتصادي، نرخ تورم باال، نوسان هاي ارزي، تنش هاي سياسي و 
پایين بودن سطح استانداردهاي نظام بانكي، مانع اجراي پيمان هاي پولي است

بهزادرنجبر
خبرنگار

وزیر راه  و  شهرســازي در نشســت مجازي با معاونان این وزارتخانــه و مدیران كل 
راه و شهرسازي استان ها، بر تسریع و كيفيت دادن به ساخت وسازهاي مسكن ملي مسکن

تأكيد كرد و دستور داد تا پایان شهریور، تمامي اراضي مربوط به احداث مسكن ملي، 
تعيين تكليف شود. به گزارش همشهري، مسكن ملي، طرحي بود كه از اوایل سال گذشته برمبناي 
ساخت  400 هزار واحد مسكوني در اراضي دولتي تدوین شد و جامعه هدف آن نيز طبقه متوسط 
شهري بود كه مي توانست بي اتكا به آورده نقدي و تسهيالت بانكي، هزینه ساخت مسكن در اراضي 

دولتي را متقبل شود.

مسکنمليوزميندولتي
براساس طرح اقدام ملي براي توليد مسكن، قرار بود 400هزار واحد مسكوني، با حذف قيمت زمين از 
هزینه اوليه ساخت، براي متقاضيان مصرفي مسكن توليد شود، اما باوجود الزام قانوني دستگاه هاي 
دولتي مبني بر واگذاري زمين هاي شهري به این طرح، عمال استقبال قابل قبولي از آن نشد. البته 
تعهدات این طرح با كمي شعارزدگي در دولت و همچنين با ورود برخي دستگاه هاي عمومي و دولتي 
به ماجرا، از 400 هزار دستگاه فراتر رفت و در برخي آمارها به یك  ميليون واحد نيز رسيده است و 
براي تأمين زمين مورد نياز این واحدها، قوانين و قواعد جدیدي به تصویب رسيد كه در كنار اراضي 
دولتي، دست وزارت راه و شهرسازي را نيز براي تملك زمين هاي حومه شهرها و الحاق آنها به مسكن 
ملي باز مي كند. حاال اما، در شــرایطي كه مدت زیادي از عمر دولت دوازدهم باقي نمانده و طبق 
فرموده مقام معظم رهبري، كاري كه در دولت براي مسكن شروع شده باید در همين دولت به اتمام 
برسد، همچنان موضوع زمين به عنوان پاشنه آشيل مسكن ملي مطرح است و وزیر راه و شهرسازي 
تالش مي كند با دادن ضرب االجل چندروزه به مدیران زیردست، مسائل این حوزه را حل وفصل كند.

خطونشانوزيرراهبرايمتوليانمسکن
مدیران كل راه و شهرسازي استان هاي سراسر كشور در جلسه ویدئوكنفرانس با وزیر راه و شهرسازي و 
معاونان او، ملزم به تسریع و كيفيت دادن به ساخت وسازهاي مسكن ملي شده اند و طبق دستور محمد 
اسالمي، تا پایان شهریور مهلت دارند تمامي اراضي معرفي شده براي احداث مسكن ملي را تعيين 
تكليف كنند. وزیر راه و شهرسازي در این نشست كه با هدف بررسي پيشرفت فيزیكي طرح اقدام ملي 
مسكن برگزار شد، بر تسریع در اجراي طرح اقدام ملي مسكن تأكيد كرد و خطاب به معاونان خود و 
همچنين مدیران كل ادارات راه و شهرسازي گفت: »با همت باال براي تحول بخشيدن به توليد و عرضه 
مسكن اقدام كنيد. باید روند حركت توليد مسكن سرعت داده شود و توليد مسكن در كشور براي رفع 
نيازهاي متقاضيان واقعي به  منصه ظهور برسد.« اسالمي تأكيدات مقام معظم رهبري را، در دیدار 
با اعضاي هيأت دولت، مبني بر اینكه »كار شروع شده دولت درخصوص مسكن باید در همين دولت 
به اتمام برسد« یادآوري كرد و گفت: اتمام طرح اقدام ملي مسكن و تعهدات دولت، تكليف شرعي 
و وظيفه تك تك مدیران وزارت راه و شهرسازي است و رئيس جمهوري نيز بر لزوم انجام این تكليف 
تأكيد دارد. عضو كابينه دولت دوازدهم در بخشي از این دیدار تأكيد كرد: مدیران كل راه و شهرسازي 

تا پایان شهریورماه مهلت دارند تا زمين هاي اجراي طرح اقدام ملي مسكن را نهایي كنند.

بيانضباطيممنوع
در آخرین نشست شوراي  عالي شهرســازي و معماري، اختيار الحاق زمين هاي حومه شهرها به 
محدوده شهري براي تأمين زمين مورد نياز براي ساخت مسكن ملي به شوراي برنامه ریزي و توسعه 
استان تفویض شد و از نظر وزیر راه و شهرسازي، این تفویض اختيار یك راه ميان بر است كه البته 
مؤثر واقع شدن آن، شروطي نيز دارد. اسالمي در دیدار با متوليان حوزه راه و شهرسازي گفت: باید 
دقت داشته باشــيد كه در این موضوع بي انضباطي نشود؛ یعني مسكن ملي با جانمایي درست و 
طراحي كارشناسي احداث شود و ساخت وسازها، كاري فاخر و ماندگار باشد. وزیر راه و شهرسازي 

تأكيد كرد: درخصوص اجــراي طرح اقدام ملي مســكن، كار 
شــتاب زده، غيرمتعهدانه و غيرمهندسي به هيچ عنوان پذیرفته 

نيست. بنابراین باید طرح و نقشه خوب و قابل قبولي براي آنها انتخاب شود و مشاوراني كار طراحي 
را بر عهده بگيرند تا كار قابل دفاع باشد.

ساخت مسكن ملي روي 
زمين هاي ناهموار دولتي

تركيهبااستفادهازقراردادپيمانپولیاجرايیشدو29آذر97درنشست 17فروردين97سوآپارزیايرانـ
مشترکايرانوتركيهدوكشورتوافقكردندسريعاموانعموجودبانکیرفعشود.

3 اقتصاددان در یك تحليل جامع بررسي كردند

5 عامل ناکامی پیمان های پولی

 توصیه سیاستي به تصمیم سازان
رسولخوانساري،وهابقليچوزهرالطيفي
درتحقيقخودبرايرفعموانعبرسراستفاده
ازظرفيتهايپولي7توصيهسياســتيبه
تصميمسازانارائهدادهاندازجملهاينکهاثرات
منفيتحريمهاياقتصاديبايدكمترشود،نرخ
تورمكنترلوكاهشيابدوجلوينوســانات
شديدارزيگرفتهشود،استانداردهايبانکي
تقويتشدهوروابطباكشورهايطرفتجاري
راجديگرفتهوتنگناهايصادراتوواردات
رفعشود.افزونبراينکهموازنهتجاريبابرخي
كشورهايهمپيمانوافزايشسطحهماهنگي
وهمکاريبيندستگاههايحقوقي،اجراييو
قضاييدراستفادهازپيمانهايپوليبايددر

اولويتقرارگيرد.

متنكاملرادر
همشهريآنالينبخوانيد
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سيدمحمدفخار
خبرنگار

 هامــون دیروز بــا آتــش از خواب 
برخاســت. این بار همچون 90درصد تاالب

آتش  افتاده به منابع طبيعي كشــور، 
پاي عامل انســاني در ميان بود تــا زبانه هاي آتش 
10هكتار از مراتع این تــاالب بين المللي را ببلعد و 

خاكستر بر جاي بگذارد.
تــاالب و دریاچــه بين المللــي هامون ســومين 
دریاچه بزرگ ایــران پس از دریاچه هــاي خزر و 
اروميه و هفتمين تــاالب بين المللي جهان و یكي 
از ذخيره گاه هــاي زیســت كره در ایــران واقع در 
شمال استان سيستان و بلوچســتان است. وحيد 
پورمردان، مدیركل حفاظت محيط زیست سيستان 
و بلوچستان در شرح آنچه رخ داده است، اعالم كرد: 
این آتش سوزي كه در مسير جاده زابل-نهبندان، 
كنار گوره آقاجان منطقه نيــزار نخعي رخ داد پس 
از چندین ســاعت تالش نيروهاي آتش نشــاني و 

محيط زیست خاموش شد.
خشكســالي و قطع آب رودخانه هيرمند در 2دهه 
گذشته سبب خشــكيدن تاالب بين المللي هامون 
و نابودي زیستگاه انواع پرندگان و حيوانات وحشي 
شد و ســاكنان اطراف هامون را با مشكالت متعدد 
روبــه رو كرد. این تــاالب از 3دریاچــه كوچك به 

نام هاي هامــون پوزك، هامون ســابوري و هامون 
هيرمند تشكيل شده  كه در زمان فراواني آب به هم 
مي پيوندند و دریاچه مشترك هامون بين افغانستان 

و ایران را تشكيل مي دهند.
وســعت تــاالب هامــون در زمــان پرآبــي 
۵660كيلومترمربع است اما حيات دریاچه هامون 
وابسته به رودخانه هيرمند اســت و این وابستگي 
باعث شــده تا هرگونه نوســان در ميزان آب آن از 
طرف كشور افغانســتان، مشــكالتي را براي كل 
سيستم به وجود آورد. اداره كل محيط زیست استان 
سيستان و بلوچستان درباره شرایط موجود هامون 
اعالم كرده كه حقابه 60 ميليــون مترمكعبي آب 
هامون را یكجا در تاالب رها نمي كند و رهاسازي آن 
را هدفمند انجام مي دهد تا ماندگاري آب در منطقه 
باال برود. البته هنوز در بسياري از بخش هاي هامون 
سابوري آب مشاهده مي شود. اما با توجه به برنامه 
مدوني كه براي دریافت حقابه مشخص نوشته شده، 

اميد است وضعيت هامون رو به بهبود بيشتر برود.

اهميتحقابهتاالب
حلقه گمشده احياي هامون، تامين حقابه آن است. 
محمد درویش در گفت وگو با همشهري مي گوید: 
اگر تامين حقابه تاالب ها و محيط زیســت پس از 
تامين حقابه شرب از همان سال هاي آغاز خشكيدن 
تاالب در دستور كار قرار مي گرفت و حقابه تاالب ها 

صرف مســائل دیگر نشــده بود، امروز دیگر هرگز 
تاالب هاي مهم و استراتژیك كشور خشك نمي شد، 
تاالب گاوخوني در پایاب زاینده رود هم خشك نشده 
بود. رخدادي كه موجب تهدید تاالب هامون شد و 
این تاالب خشك شد هم همين بود. نباید فراموش 
كنيم كه در دهه70 و تا پيش از خشك شدن هامون، 
حدود 90درصد از احشام منطقه خوراك خود را از 
نيزارهاي هامون تهيه مي  كردند. این یعني محيط 
طبيعي تاالب حيات خود را همواره ادامه مي دهد و 
تنها دخالت  هاي انساني بر محيط طبيعي مي تواند 

تهدیدزا باشد.
این فعال محيط زیست تأكيد مي كند: سال هاست 
مسئوالن ایراني و افغان بر سر مسائل مختلف توافق 
مي كنند، حتــي موضوع هامون نيــز بارها مطرح 
شده اما هيچ وقت نظام هاي حقابه  قانوني هامون و 
هيرمند به طور كامل اجرا نشده است. بنابراین بيش 
و پيش از همه باید طــرف افغاني را براي در اختيار 
نهادن حقابه  قانوني هامون به ميزان 27مترمكعب 

در ثانيه مجاب كرد.
به گفته درویش، هيرمند فقط باید نياز آب شرب 
مردم سيســتان را تأمين كند و مازاد آب در پهنه 
تاالب هاي ســه گانه هامون هدایت شود. از سویي 
باید بــا مدیریت توســعه كشــاورزي در منطقه 
سيستان، روند بارآوري زمين، كشاورزي و دامداري 
با ســرعت كمتري افزاش یابد و تا وقتي ضمانتي 

براي تامين حقابه هامون نباشد، توسعه كاشت در 
این منطقه پيگيري نشود. بدین ترتيب اصل اساسي 
در مدیریت منابع آبي كشور باید اولویت قراردادن 
تامين حقابه تاالب ها بر تامين حقابه كشاورزي و 

صنعت باشد.

بارشهانيستشدند
شــواهد نشــان مي دهد طرف افغان حقابه تاالب 
هامون را برخالف توافقات تصاحب كرده است. احمد 
الهيجان زاده، معاون محيط زیست دریایي سازمان 
حفاظت محيط زیست به همشــهري مي گوید: در 
هفته نخست شــهریور امســال بارش هاي خوبي 
در ارتفاعــات كشــور افغانســتان رخ داد كه اميد 
ایــران و مردم سيســتان به بهبود شــرایط تاالب 
هامون را افزایش داد. از طرفي در سيالب هاي بهار 
امسال صددرصد تاالب هامون »پوزك« آبگيري و 
بخش هایي از هامون »سابوري« كه 130هزار هكتار 
آن در ایــران قرار دارد، آبگيري شــد. بدین ترتيب 
پيش بيني شد كه ســيالب هاي افغانستان موجب 
پرآبي تاالب هاي بخش سيســتان شود اما بخش 
ایراني تاالب هامون هنوز به شرایط خوب سال97 
و 98 نرســيده و باید دید چه بر سر مسير رسيدن 

حقابه به هامون ایران آمده است.
معاون ســازمان حفاظــت محيط زیســت البته 
خاطرنشان مي كند: نخســتين روز شهریور امسال 
بود كه برنامه ۵ساله عمران ســازمان ملل متحد و 
اتحادیه اروپا با هدف احياي تاالب آغاز شــد. این 
پروژه بين المللي قرار اســت ضمن احياي یكي از 
بزرگ ترین اكوسيســتم هاي تاالبي منطقه نسبت 
به ارتقاي معيشت، اقتصاد جوامع محلي و كاهش 

اثرات گردوغبار در پيرامون تاالب اقدام كند.
هامون طي دهه هــاي اخير به شــدت تحت تأثير 
تغييــرات اقليمــي قــرار گرفتــه و مشــكالت 
زیست محيطي و معيشتي  براي منطقه داشته است. 
در رأس همه مشــكالت، محدودیت دسترسي به 
حقابه الزم موجب توقف كامل فعاليت هاي درآمدزا 
در بسياري از روستاهاي منطقه شده است. براساس 
اعالم طرف هاي خارجي برنامه احياي هامون، طي 
این برنامه قرار اســت 10ميليون یورو براي احياي 
تاالب هامون هزینه شود. اما هنوز مشخص نيست 
چه نظامي قرار اســت حقابه هامون ایران را تامين 
كند و چگونه مي توان افغانســتان را بــه این مهم 

واداشت. 
لئوپولد گریشندر، مسئول سياست همكاري هاي 
بين المللي و توسعه كميسيون اروپا نيز چندي پيش 
در سفر به ایران درباره وضعيت هامون گفته بود از 
نظام مدیریت حقابه در اروپا و ظرفيت سازمان ملل 

براي نجات هامون استفاده مي كند.

سفر

اعتراضهتلدارها
بهتبليغسفرنرويد

ســفرهاي بي ضابطه و بدون برنامه ریزي در 
قالب تور كه ابتال به كرونا در كشور را دامن زده 
اســت مورد اعتراض علي اصغر مونسان، وزیر 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي و 
همچنين سعيد نمكي، وزیر بهداشت قرار گرفته 
و در تازه ترین اظهارات، وزیر ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنایع دستي اعالم كرده كه وزیر 
بهداشت نيز مخالف سفرهاي پرشمار و بي برنامه 
شهروندان ایراني در دوران كروناست. فعاالن 
صنعت گردشگري كشــور كه زیان هنگفتي 
از سال گذشــته تاكنون متحمل شده اند اما 
این اظهارات را به معناي تأكيد مداوم دولت بر 
محدودیت سفر مي دانند. به گزارش همشهری، 
ســيدامير ناصر طباطبایي، خزانه دار جامعه 
هتلداران ایران در واكنش به اظهارات اخير وزیر 
ميراث فرهنگي در انتقاد از سفرهاي پرتعداد 
و بي برنامه در كشــور كه گفته بود این سفرها 
ارتباطي به صنعت گردشگري ندارند و سودي 
نيز بــراي این صنعت به همــراه نمي آورند، با 
طرح این ســؤال كه چرا فقط گردشگري در 
جریان كرونا باید محدود شود؟ به ایسنا گفت: در 
شرایطي سفر به طور مداوم در روزهاي كرونایي 
محدود مي شود كه ميزان سفر بسيار كاهش 
یافته و در تعطيالت تاسوعا و عاشوراي حسيني 
نيز ميزان سفر بسيار پایين تر از تعطيالت قبلي 
بود. او در مورد ســفرهاي انجام شده در دوران 
كرونا گفت: عمده سفرهاي جسته و گریخته 
مردم در روزهاي كرونایي هم منجر به پر شدن 
اقامتگاه هاي غيررسمي شــد. رئيس جامعه 
هتلداران یزد افزود: تأكيد دولت بر جلوگيري از 
سفر عالمت سؤال بزرگي براي بخش خصوصي 
اســت. طباطبایي گفت: تعجب برانگيز است 
كه ایجاد محدودیت براي سفر در حالي اتفاق 
افتاده كه تمــام پروتكل هاي بهداشــتي در 
باالترین سطح، توســط اقامتگاه هاي رسمي 
رعایت مي شود و درحالي كه تمام بخش هاي 
اقتصادي كشــور فعاليت خود را به طور عادي 
از سر گرفته اند، گردشــگري و سفر همچنان 
در محدودیت، باقي مانده و دولت بر این مسئله 

تأكيد دارد.

خبرهای كوتاه

اجارهبهاياماكنگردشگريتاپايانسالبخشيدهشد
هيأت وزیران بخشودگي كامل اجاره بهاي اماكن و فضاهاي گردشگري 
واگذارشده به بخش خصوصي از سوي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنایع دستي را تصویب كرد. علي اصغر مونسان با اعالم این خبر گفت: 
با توجه به شيوع ویروس كرونا و آسيب دیدن بسياري از كسب وكارها 
در بخش گردشگري از دولت خواسته شد این بخشودگي تا پایان سال 
1399 ادامه یابد. او ميزان خسارت هاي وارد شده به بخش گردشگري 
در دوره شيوع ویروس كرونا تا مردادماه ســال جاري را حدود 12 هزار 
ميليارد تومان برآورد كــرد و گفت: تعداد بيكاران نيــز در این بخش 
افزایش یافته است. خسارات ناشي از شيوع كرونا به بخش گردشگري در 
شرایطي از سوي وزیر ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي مورد 
تأكيد قرار گرفته است كه روزنامه همشهري پيش تر در چندین گزارش 
خسارات بخش هاي مختلف صنعت گردشگري ایران در بخش هتلداري 
و شركت هاي خدمات مسافرتي را برآورد كرده بود و حتي آمار افراد بيكار 
شده در این دو بخش را نيز به همراه آمار هتل ها و شركت هاي خدمات 

گردشگري تعطيل یا نيمه تعطيل منتشر كرد.

ابالغسندراهبرديتوسعهگردشگريتوسطجهانگيری
پایــگاه اطالع  رســاني دفتر هيــأت دولت خبــر داد كه معــاون اول 
رئيس جمهوري ظهر دیروز ســند راهبردي توســعه گردشــگري را 
براي اجرا به دســتگاه هاي اجرایي كشــور ابالغ كرد. هيأت وزیران در 
جلسه 29تير1399 به پيشــنهاد وزارت ميراث  فرهنگي، گردشگري و 
صنایع دستي و به استناد بند )الف( ماده100 قانون برنامه ۵ساله ششم 
توسعه، ضمن تصویب سند راهبردي توسعه گردشگري، همه دستگاه هاي 
مقرر در این سند را موظف به اجراي اقدامات مربوط به سند مذكور كرد. 
سند راهبردي توسعه گردشگري ایران با چشــم انداز ایجاد چارچوب 
هماهنگ سياســتي براي اتخاذ رویكرد بين بخشــي و یكپارچه براي 
دستيابي به توسعه پایدار گردشگري بر عناصر مؤثر بر بخش گردشگري 
همچون مدیریت گردشــگري، مسائل فضاي كســب وكار این حوزه، 
زیرساخت هاي گردشگري، نيروي انساني و فرهنگ سازي، مشكالت 
مربوط به اتباع خارجي و تبليغات و بازاریابي تمركز دارد. مشخص كردن 
خطوط كالن سياستي براســاس گلوگاه هاي اصلي حوزه گردشگري، 
ایجاد زمينه تدوین برنامه ملي توسعه گردشگري، پياده سازي اهداف 
در پویاترین حالت ممكن و منطبق با هدف افزایش بهره وري و توسعه 
و همچنين دستيابي به شاخص هاي رقابت پذیري سفر و گردشگري از 

اهداف كلي سند پيشنهادي است.

كشفسوميناسكلتاشكانيدرتپهاشرفاصفهان
سرپرست هيأت باستان شناسي تپه اشــرف اصفهان از كشف سومين 
اسكلت اشكاني در این محوطه خبر داد. عليرضا جعفري زند به ایسنا گفت: 
در كنار محل تدفين دومين اسكلتي كه در تپه اشرف یافت شد به یك 
اسكلت دیگر برخوردیم. او افزود: تپه اشرف اصفهان دریچه  دنياي باستان 
تاریخ اصفهان است كه باز و بسته شدن آن به تصميم مدیران شهري و 

ميراثي این استان وابسته است.

يتسدرتببسارما
افلخاهتناراخف
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افقي:
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خدا- از ملزومات خوشنویسي
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رومي- تاكنون- اشاره
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 قيمت اطالعات هویتي ایراني ها كه بخشي 
امنیت 
از حریم خصوصي آنها به حساب مي آید، اطالعات

خيلي ارزان است. این تجربه اي است كه 
بسياري از كاربران با افشاي اطالعات شان به شكل هاي 
مختلف داشــته اند. چنــدي پيش بود كه یــك كاربر 
اینستاگرام با خطاب قرار دادن وزیر ارتباطات، داستان 
سوءاستفاده از اطالعات هویتي یكي از بستگانش در سفر 
به ایران را مطرح كرده بود. وزیر ارتباطات در پاسخ به این 
فرد از تخلفات بســياري از نمایندگي هاي اپراتورهاي 
تلفن همراه خبر داد و قول داد این ماجرا را پيگيری كند.

با شيوع كرونا و كم شدن سفرهاي خارجي، بازار داغي 
براي رجيستري گوشي هاي قاچاق در كشور راه افتاده 
است. عالوه بر كساني كه با گرفتن پول، تصویر پاسپورت 
خود را براي رجيســتري گوشــي هاي قاچاق به عنوان 
گوشي مسافري در اختيار فروشــندگان قرار مي دادند 
اكنون هر روز شكایت ها درباره سوءاستفاده از اطالعات 
افراد و به اصطالح دقيق ســرقت اطالعات آنها بيشــتر 

مي شود.
برخي از افراد سودجو با سوء استفاده از اطالعات هویتي 
مسافراني كه از خارج از كشور بازگشته اند، براي خرید 
سيم كارت به نام آنان اقدام كرده و از آن براي رجيستري 

گوشي تلفن همراه قاچاق استفاده مي كنند.
تصویر پاسپورت افراد بدون آنكه درباره آن جرم انگاري 
شود از ســوي مشــاغل مختلفي مورد اســتفاده قرار 

مي گيرد.
طي ماه هاي گذشته افراد زیادي اقدام به سوءاستفاده از 
عكس پاسپورت افرادي كرده اند كه به تازگي به كشور 
بازگشته اند و گوشي هاي قاچاق خود را به جاي گوشي 
مسافري با عكس پاسپورت این افراد و بدون اطالع آنها 
رجيســتري و فعال كرده اند. پس از آنكه این موضوع به 
مرحله بحراني رسيد و شــكایت ها افزایش یافت، اعالم 
شــد كه گوشــي وارداتي، تنها باید براي فرد صاحب 
پاسپورت باشد و ســيم كارت را هم به نام خودش تهيه 
كرده و به مدت 20روز هم در شبكه باشد تا رجيستري 

صورت گيرد.
تماس ها با برخي فروشگاه هایي كه به صورت علني تبليغ 
خرید پاسپورت را مي كنند نشان مي دهد هم اكنون این 
افراد براي سوءاستفاده از هر پاسپورت بين 3 تا ۴ميليون 

تومان پرداخت مي كنند.

رجیستري بدون خبر
پرونده هاي زیــادي درباره سوءاســتفاده از اطالعات 

هویتي افراد و سيســتم هاي كامپيوتــري وجود دارد. 
بسياري از این افراد كساني هســتند كه به تازگي مثال 
براي دیدار با خانواده شان به ایران آمده اند و زماني كه 
خرید سيم كارت داشته اند، متوجه شده اند اطالعات شان 
براي رجيستري گوشي هاي گران قيمت، مورد استفاده 
قرار گرفته است. در بسياري از موارد به خاطر مشخص 
نشدن خط سير این تخلف فروشــندگان خيلي سریع 
اقدام به چند دست تغيير مالكيت در سامانه رجيستري 
مي كنند تا ســرنخ قضيه گم شود. صورت مسئله ساده 
است. گروهي كه قرار بوده اســت امين اطالعات مردم 
در بخش هاي مختلف ازجمله دفاتر خدمات تلفن همراه 
و حتي آژانس هاي گردشــگري باشــند، این اطالعات 
را مي فروشــند. خریداران با اســتفاده از این اطالعات 
سيم كارت می خرند و ســپس با این سيم كارت دست 
به رجيستري گوشي به نام گوشــي مسافري مي زنند 
و سپس خيلي سریع گوشــي را به اسم گوشي وارداتي 
فروخته و دست به تغيير مالكيت آن به خریدار جدید 
مي زنند. برخي مواقع هم چند دست تغيير مالكيت در 

سامانه  رجيستري شكل مي گيرد.

تهديد همیشگي اطالعات كاربران ايراني 
 حراج ارزان قيمت اطالعات كاربران كشــور مســئله 
جدیدي نيست و همشــهري در گزارش هاي متعددي 
به آن پرداخته اســت. چندي پيش ابتدا مشخص شد 
كه پكيجي از اطالعات بيشتر از ۴2ميليون كاربر ایراني 
تلگرام در انجمن هاي هكري در حال فروش است. چندي 
بعد هم افشاي اطالعات شــهروندان در دسترسي داده 
شده به وزارت بهداشت از طریق سرورهاي سازمان ثبت 

احوال مشخص شد.

امير ناظمي، معاون وزیر ارتباطــات در همان زمان در 
گفت وگو با همشهري تأكيد كرده بود كه در جمع آوري 
اطالعــات كاربران تلگرام در كشــور در ســامانه اي به 
نام شــكار پاي یك نهاد حاكميتي درميــان بوده و به 
همين خاطر طي نامــه اي موضوع به دادســتاني براي 

بررسي حقوقي اعالم شده است.
سهل انگاري از سوي وزارت بهداشت هم در حفاظت از 

اطالعات مردم پس از آن محرز شد.
ابوالقاسم صادقي، معاونت امنيت فضاي توليد و تبادل 
اطالعات ســازمان فناوري اطالعات، هم درباره افشاي 
اطالعات كاربران به همشــهري گفته بود كه مهم ترین 
كوتاهــي كه در ســطح ملي صورت گرفته مشــخص 
نشــدن نظام رگوالتوري درباره روال امنيت اطالعات 
در كسب وكارهاي آنالین اســت. به گفته او، در كشور 
نظام و فرایندي درنظر نگرفته شــده اســت كه حجم 
باالي اطالعاتي كه در اختيار كسب وكارها و پلتفرم هاي 
این چنيني اســت چطور باید مورد مراقبت و حفاظت 
قرار بگيــرد. او در این رابطه مي گوید: از ســوي بخش 
حاكميتي هم نظام تعهدات كســب وكارها براي حفظ 
حریم خصوصي و همچنين ممانعت از نشــت اطالعات 

تدوین و ابالغ نشده است.
امير ناظمي، معــاون وزیر ارتباطات در ایــن رابطه به 
همشهري مي گوید: مســئله اصلي در كشور ما در لزوم 
حفاظت از داده هاي شــهروندان مربوط به حاكميت و 
ساختار حكمراني اســت. به گفته او، اصالح ساختاري 
براي تناســب وظایف و اختيارات باید صورت بگيرد تا 
نهادي مسئول این ماجرا باشــد كه از لحاظ فني بتواند 
پروتكل هاي سفت و ســختي را براي امنيت داده هاي 

شهروندان اجرا كند.

نبود نظام رگوالتوري براي امنيت اطالعات كاربران ایراني باعث شده تا سوءاستفاده از این مسئله هر روز شكل جدیدي به خود بگيرد 

حراج اطالعات براي رجيستري گوشي

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

اپل برنامه اش را براي آيفون12 
امروز اعالم مي كند
احتمال دارد، شركت اپل تاریخ 

معارفه آیفون12خود را همين فناوری
امروز اعالم كــرده و هواداران و 
مشــتریانش را از ایــن بابت هيجــان زده و 
خوشحال كند. انتظار مي رود در این رویداد، 
اپل از ساعت جدید خود نيز رونمایي كند و در 
عين حال جزئياتي نيز از برنامه هاي خود در 
زمينه عرضــه iOS 14و watchOS 7ارائه 
كند. گزارش شــده كه اپل براي امروز، یك 
بيانيه مطبوعاتي طرح ریزي كرده است. اما 
اینكه قراراســت در این بيانيــه چه چيزي 
عنوان شود، هنوز بر همگان پوشيده است؛ 
گرچه حدس زده شده كه برنامه معرفي یك 
آي پد و یك ســاعت هوشمند در دستور كار 
قرار گرفته باشــد. در عين حال شــاید این 
بيانيه به تاریــخ دقيق رونمایي از گوشــي 
آیفون12اپل و همچنين ســاعت هوشمند 
جدید این شركت مرتبط باشد. به طور كلي، 

اپل تقریبــا 2 هفته پيش از یك رویــداد درباره آیفون، آن را بــه اطالع همگان 
مي رساند. اگر این شركت رویداد آیفون12را امروز اعالم كند، این بدان 
معني است كه این مراســم مي تواند مثال 22سپتامبر )یكم 
مهرماه( برگزار شــود. با این حــال، باید به خاطر 
داشــته باشــيد كــه رونمایــي و معارفه 
آیفون12به طور حتم كاماًل مجازي خواهد 
بود. بدین ترتيب به احتمال بسيار زیاد، زمان 
این مراســم نيز بســيار كمتر از نمونه هاي 
حقيقي آن خواهــد بود؛ چراكه جلســات 
پرسش و پاسخ و نشســت خبري به معناي 
واقعي در آن وجود ندارد. از سوي دیگر باید 

به یك نكته بسيار مهم هم اشاره كنيم. 
حتي اگر مراسم آیفون12طبق معمول در ماه 
سپتامبر برگزار شود، ما مي دانيم كه به طور 
حتم این مدل دست كم تا  ماه اكتبر به بازار 
عرضه نخواهد شــد. انتظار مي رود در كنار 
آیفون 12، اپل ساعت هوشمند جدیدي را 
نيز معرفي كند. البته شایعات دیگري نيز به 
گوش مي رسد كه حكایت از معرفي آي پد و 
اپل تي وي جدید، هوم پاد كوچك تر، ایرتگز 
و هدفون باالي گــوش دارد. به هرحال هر 
موضوعي كه باشــد، امروز مشخص خواهد 

شد.

نوجوان 16ساله سامانه آموزشي آمريكا را هك كرد
توســعه علم و فناوري باعث شــده تا ســن هكرها هم روزبه روز كمتر و كمتر شود. در 
جدیدترین نمونه، یك نوجوان 16ســاله اعتراف كرده كه به حملــه DDoS در یكي از 
بزرگ ترین حوزه هاي آموزشي آمریكا كمك كرده است. به گزارش گيزمودو، این نوجوان 
كه اهل فلوریداســت در حمله هاي DDoS در یكي از بزرگ ترین حوزه هاي آموزشي در 
آمریكا نقش مهمي داشــته است. تازه سال تحصيلي آغاز شــده و درحالي كه بسياري از 

دانش آموزان از طریق رایانه هاي خود 
وارد كالس هاي مجازي مي شــوند، 
این حمــالت بــه 3روز تعطيلي در 
شــروع كالس هاي مجازي مدارس 
منجر شد. رســانه هاي محلي اعالم 
كرده اند كه روز پنجشنبه گذشته، 
مقامات آموزشي در منطقه »ميامي 
- دید كاونتي« اعالم كردند كه یك 

نوجوان 16ساله در دبيرستان »ساوت ميامي سينيور«، یكي از هكرهایي است كه شبكه 
رایانه این حوزه آموزشي را فلج كرده و سبب شده تا دانش آموزان هنگام ورود به سيستم 
در آغاز سال تحصيلي با مشكالتي مواجه شوند. مقامات ایالتي نيز اعالم كرده اند شواهدي 
در دســت دارند كه نشــان مي دهد، بيش از 12 حمله DDoS در حوزه آموزش صورت 
گرفته است. آنها اكنون درحال تحقيق بيشتر روي این موضوع هستند و مي خواهند سایر 
شركت كنندگان در این عمليات هك را شناسایي و دستگير كنند. گفته شده است كه این 
نوجوان 8حمله DDoS براي اختالل در شبكه رایانشي حوزه آموزش را هدایت كرده است. 
موضوع جالب توجه كه مي تواند نظر بسياري از كارشناسان حوزه امنيت سایبري را به خود 
جلب كند این است كه این دانش آموز با اســتفاده از ابزار قدیمي كه بيشتر نرم افزارهاي 

حفاظتي و آنتي ویروس ها مي توانند آن را شناسایي كنند، اقدام به حمله كرده است.

كم مصرف تر شدن سیستم هاي هوش مصنوعي 
یك سيستم الكترونيكي با الهام از مغز انسان مي تواند انرژي مورد نياز هوش مصنوعي را هزار برابر كم مصرف تر كند 

 UCL پس از مطالعه اي كه محققان دانشگاه
براي بهبود »دقت« در یك سيستم محاسباتي دانش

الهام گرفته از مغز انجام داده اند، آنها اكنون به 
روشي دست یافته اند كه هوش مصنوعي بسيار كم مصرف به 
واقعيت نزدیك تر مي شــود. به گزارش ســایتك دیلي، این 
سيستم كه از مموریســتورها براي ایجاد شبكه هاي عصبي 
مصنوعي استفاده مي كند، حداقل هزار برابر كم مصرف تر از 
ســخت افزار هوش مصنوعي مبتني بر ترانزیستور است كه 
احتمال خطاي آن زیاد اســت. هوش مصنوعي فعلي بسيار 
پرمصرف اســت. آموزش یك مدل هوش مصنوعي مي تواند 
28۴تــن دي اكســيدكربن توليــد كند كه معــادل توليد 
دي اكسيد كربن 5خودرو است. با جایگزیني مموریستورها كه 
در همه دستگاه هاي دیجيتال امكان پذیر است، مي توان این 
مقدار را به كسري از یك تن دي اكسيدكربن كاهش داد. این 
ميزان معادل انتشار دي اكســيدكربن در رانندگي در یك 
بعدازظهــر اســت. از آنجایي كه مموریســتورها بســيار 
كم مصرف تر از سيســتم هاي محاســباتي موجود هستند، 
مي توانند به طور بالقوه مقادیر زیادي از توان محاسباتي را در 
دستگاه هاي كوچك)به اندازه یك دست( گرد آورند و در عين 
حال نيازي هم به اتصال به اینترنت نداشته باشند. این موضوع 
از اهميت ویژه اي برخوردار اســت، زیرا انتظــار مي رود كه 

وابســتگي بيش از حد به اینترنت به دليل افزایش تقاضاي 
داده ها و مشــكالت افزایش ظرفيت انتقال داده از یك نقطه 
خاص، در آینده مشكل ســاز شــود. در این مطالعه جدید، 
مهندسان دانشگاه UCL دریافتند كه با مموریستورهایي كه 
داراي تعدادي زیرگروه شبكه عصبي هستند مي توان »دقت« 

را در سطح باالیي بهبود بخشيد.
مموریستورها، درواقع »رزیستورهاي داراي حافظه« هستند، 
زیرا آنها ميزان بار الكتریكي را كه حتي پس از خاموش شدن 

در آنها جریان دارد، در حافظه نگه مي دارند. رزیســتور یك 
قطعه الكترونيكي كنش پذیر)مصرف كننده انرژي( اســت 
كه به عنوان یكي از اجزاي مدارهــاي الكترونيكي، مقاومت 
الكتریكي مورد نياز را ایجاد و اعمال مي كند. مموریستورها 
به صورت تجاري براي دســتگاه هاي ذخيــره حافظه توليد 
شده اند، اما این تيم تحقيقاتي گفته است كه آنها مي توانند 
طي 3ســال آینده براي اســتفاده در سيســتم هاي هوش 

مصنوعي توليد شوند.

جهان استارتاپی

تراكتور برقي يك استارتاپ
اگر شــما یك كشــاورز بودید، آیــا ترجيح نمي دادیــد كه به جاي 
ســوختگيري معمولي و پر كردن باك تراكتورتان با گازوئيل، آن را 
خيلي  تر و تميز شــارژ مي كردید؟ به طور حتم پاسخ مثبت خواهد 
 eUtility بود. این دقيقا همان جایي اســت كه تراكتــور الكتریكي
وارد مي شود؛ وسيله اي كه تمام برقي است و طراحي خاصي دارد. به 
 )Solectrac( »گزارش نيو اطلس، استارتاپ كاليفرنيایي »سولكترك
یك تراكتور برقي با قدرت ۴0اســب بخار ســاخته كه با بسته باتري 
28كيلووات ساعتي از جنس ليتيوم آهن فســفات كار مي كند. در 
eUtility چرخ هاي عقب متحرك هستند. سيستم شارژ این تراكتور 
برقي استاندارد اســت و مي توان آن را شب ها به منبع برق وصل كرد 
تا به طور كامل شارژ و آماده خدمت شــود. ضمن اینكه با استفاده از 
سيستم شارژ سریع، مي شود این تراكتور را در 3ساعت 80درصد شارژ 
كرد. تراكتور تمام برقي استارتاپ سولكترك كه در سال2012تاسيس 
شــده اســت 1996كيلوگرم وزن دارد و حداكثر ســرعتش نيز به 
۴0كيلومتر در ساعت مي رسد. بسته باتري این تراكتور تا 3500مرتبه 
قابليت شــارژ را دارد و مي توان گفت كه باتري هاي آن شاید 5سال 
قابليت استفاده را داشته باشند. قيمت پایه این تراكتور، ۴5هزار دالر 

اعالم شده است.

Silo AI توسعه هوش مصنوعي با
اســتارتاپ Silo AI كه یكي از بزرگ ترین آزمایشــگاه هاي هوش 
مصنوعي در شــمال اروپا محسوب مي شــود، كار خود را با افتتاح 
ششمين دفترش در استكهلم گسترش داد. به گزارش وب سایت اي یو 
- استارتاپس، “Silo AI” استارتاپي فنالندي بوده كه دفتر مركزي 
آن در شهر هلسينكي قرار دارد و در سال2017تاسيس شده است. 
این استارتاپ، سخت ترین چالش ها را در حوزه یادگيري ماشيني، 
دید رایانه اي و پــردازش زبان حل مي كند. این شــركت همچنين 
مشتریاني از ۴قاره جهان دارد كه ســعي مي كند، هوش مصنوعي 
را وارد كســب و كار آنها كرده و امورات شان را توسعه دهد. به عنوان 
 Silo AI یكي از مشتریان )Finnair( مثال، شركت هواپيمایي فنالند
است و این استارتاپ سيستم آگاهي از موقعيت را بهينه سازي كرده 
است. ظرف 3سال، این استارتاپ یك تيم متخصص 100نفره هوش 
مصنوعي پرورش داده و آماده انجام ماموریت هاي مختلف است. پس 
از گشایش دفتر جدید در استكهلم، آنها قصد دارند در زمينه وسایل  
نقليه، صنعت، دستگاه ها ، سالمت و شهرهاي هوشمند با شركت ها 
 Silo AI و سازمان هاي سوئدي همكاري داشته باشــند. استارتاپ
به غير از فنالند و سوئد، در شهر پالو آلتوي آمریكا و لندن نيز دفاتري 

را دایر كرده است.

100ثانيه خبر

   مريخ نورد فقط 250يورو!
آژانس فضایي اروپــا قصد دارد مریخ نوردهاي كوچكي بســازد و 
با قيمتي ارزان در اختيار مردم قرار دهد. به گزارش اســلش گير، 
چندین سازمان فضایي در جهان اقدام به ساخت كاوشگراني براي 
فرود روي مریخ كرده اند. هم اكنون 3نمونه از آنها در راه رسيدن به 
این سياره هستند. یكي هم روي آن در حال حركت است. كاوشگر 
اگزومــاي )ExoMy( با قيمــت پایه 250یورو به وســيله چاپگر 
سه بعدي ساخته مي شود و البته قرار هم نيست به مریخ اعزام شود!

   ماسكي كه حالت حرف زدن را نشان مي دهد
یك طراح بــازي خوش ذوق ماســكي را طراحي كــرده كه روي 
آن چراغ هــاي ال اي دي به گونه اي طراحي شــده كه موقع حرف 
زدن شــما، حالت صحبــت  كــردن را از خود بــروز مي دهد. به 
گزارش نيواطلس، طوالني شــدن همه گيري كووید-19منجر به 
نوآوري هایي در زمينه ماسك ها شده اســت كه این نمونه در نوع 

خود جالب توجه بوده است.
   رابطه خواب با آلزايمر

نتایج مطالعه جدیدي كه در دانشــگاه بركلي انجام شــده نشان 
مي دهد كه بين كيفيت خواب افراد و احتمال ابتال به آلزایمر رابطه 
مســتقيمي وجود دارد. به گزارش نيواطلس، با بررســي كيفيت 
خواب افراد مي توان یك ســال زودتر ابتالي اشخاص به آلزایمر را 
كشف كرد. محققان دریافته اند، اگر فرد بدون مشكل حاد تنفسي 
یا قلبي و عروقي طي شــب ها به طور مرتب از خواب بيدار شــود، 
مي توان نتيجه گرفت كه پروتئين هاي ســمي در حال تجمع در 
سلسله اعصاب او هســتند و خطر ابتال  به آلزایمر در چنين فردي 

جدي است.
   سايوز 5 به زودي ساخته مي شود

دیميتري برانوف، مدیر مركز توســعه موشك هاي فضایي روسيه 
اعالم كرد، ســاخت موشك ســایوز5 به زودي آغاز مي شود و این 
موشك اواسط سال2021جایگزین وسيله پرتاب زنيت خواهد شد. 
به گزارش اسپوتنيك، او گفت: »از آغاز سال آتي یك آلياژ جدید 
آلومينيوم در اختيار خواهيم داشــت كه براي ساخت چند نمونه 
آزمایشي استفاده مي كنيم. تصور مي كنم در اواسط سال2021ما 

طراحي هاي مخصوص یك وسيله پرتاب را شروع كنيم.«
   گوشي اي كه از 2 طرف تا مي شود

یك شركت كره اي سازنده گوشي هاي هوشمند از مدلي رونمایي 
كرده است كه مي تواند از 2 طرف تا شــود. به گزارش اسلش گير، 
این گوشي مي تواند رقيبي جدي براي سرفيس هاي مایكروسافت 
محسوب شود. گوشي هاي تاشــوي دیگر این سازنده كه پيش تر 
عرضه شده بودند، تنها از یك طرف خم مي شوند و حداكثر مقدار 
خم شدن نمایشــگر آنها 180درجه اســت. براي تقویت لوالي 
360درجه این گوشــي از مواد ویژه اي اســتفاده شده است. این 
گوشي منعطف داراي نمایشگر OLED خواهد بود و نمایشگر آن 

به شكل تاشو توليد نمي شود.

 محمد جواد آذري جهرمي، 
وزیــر ارتباطــات و فناوري فیلترينگ

اطالعات مي گوید: بعضي ها 
در كشور دلشان مي خواهد و اعتقاد راسخ به 
بسته شدن همه شبكه هاي اجتماعي دارند، 
این یك واقعيت اســت كه نمي توان انكار 

كرد.
وزیر ارتباطات روز گذشــته در یك برنامه 
تلویزیوني با اعالم این مســئله تأكيد كرد: 
پشــت پياده ســازي فيلترینگ و بعد هم 
فروش فيلترشكن در كشور منطقي وجود 

ندارد.
 او فضاهاي ایجاد شده براي محدودیت روي 
شبكه هاي اجتماعي را احساسي دانست و 
اعالم كرد كه این شــيوه فيلترینگ سطح 
تعارض بين حاكميت و مردم را باال مي برد.

وزیر در بخشي از این سوال كه آیا استفاده 
از وي پي ان و خرید آن در كشور جرم است 
یا خير، پاســخ منفي داد و در واكنش به 
اینكه اســتفاده از فيلترشــكن در كشور 
قانوني اســت، گفت:  »از نظر من منطقي 
پشت فيلترینگ و در گام بعدي آن فروش 
فيلترشكن در كشور نيست. من نمي گویم 
فيلترینــگ الزم نيســت، فيلترینگ در 
هر كشــوري پياده سازي مي شــود،اما 
سياستگذاري در این زمينه براساس یك 

منطق مشخص است.«
او با اعــالم اینكه به دليل اســتفاده حجم 
باالي كاربــران تلگرام در ایــران از ابتدا با 
فيلتر این شــبكه اجتماعــي مخالف بوده 
اســت، توضيح داد:  »وقتي یك پلتفرم را 
كه مورد اســتفاده حجم عظيمي از مردم 
است،  به خاطر یك مشكل، ببندید طبيعي 
است كه مردم با این حكم مقابله مي كنند 
و به دنبال استفاده از فيلترشكن مي روند. با 
این كار باعث مي شویم مقررات درست در 

این زمينه هم زیر پا گذاشته شود و از سمتي 
باعث مي شویم همين فيلترشكن ها عاملي 
براي سوءاستفاده و به خطرافتادن اطالعات 

كاربران شوند.«
وزیر ارتباطات همچنين در پاسخ به سؤالي 
درباره تصميم براي فيلترینگ اینستاگرام 
گفت: به شخصه نشنيده ام كه كسي بخواهد 
اینستاگرام را فيلتر كند ولي اینكه بعضي ها 
دلشــان مي خواهد و اعتقاد راسخ به بسته 
شدن همه شبكه هاي اجتماعي دارند یك 

واقعيت است كه نمي توان انكار كرد.
آذري جهرمي همچنين دربــاره تفكراتي 
مثل بومي سازي همه پلتفرم های خارجي 
در كشور تأكيد كرد: حتي اگر همه  چيز را 
ببندیم و همه ســرویس ها را داخلي كنيم؛ 
اما عوارض فرهنگي شــبكه هاي اجتماعي 
برطرف نشود و بخواهيم با كمك حاكميت 
و قوه قهریه با عوارض فرهنگي شــبكه هاي 
اجتماعــي برخورد كنيم، در این شــرایط 
ســطح تعارض حاكميت با مــردم را باال 
مي  بریم و كار به جایي مي رسد كه اعتماد به 

شبكه هاي داخلي هم از بين مي رود.
وزیر ارتباطات همچنين بــا تأكيد بر این 
مسئله كه در شرایط فيلترینگ پلتفرم هاي 
مهم از وزارت ارتباطات هم خواسته مي شود 
كه جلوي فعاليت فيلترشكن ها گرفته شود، 
گفت:  »وقتي تقاضا در این زمينه زیاد است 
و بيش از 30 ميليون نفر دنبال فيلترشكن 
هستند و خيلي ها اقتصاد كاري شان ایجاب 
مي كند از این فيلترشكن ها استفاده كنند، 
نمي توانيم فيلترشــكن ها را ببندیم چون 
هميشه راهي براي دورزدن این محدودیت 
وجــود دارد.« او تأكيــد كرد كه بســتن 
فيلترشكن ها یعني اینكه وزارت ارتباطات 
باید برود و یك لشكر در این زمينه درست 

كند.

استفاده از فيلترشكن 
جرم نيست

وزیر ارتباطات بار دیگر با انتقاد از 
فيلترینگ به شكل كنوني اعالم كرد 
كه منطقي پشت فيلترینگ و فروش 

فيلترشكن در كشور نيست
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صداي مردم از پاريس تا تهران
هر شهروند گوش و چشم تازه شهر است. در تمام شــهرهاي بزرگ و پيشرفته جهان، شهروندان به عنوان 
ديده بان هاي شهري عمل مي كنند و اگر مشاركت اجتماعي شهروندان وجود نداشته باشد، به طور قطع شهر 
جلو نخواهد رفت. اتفاقات خوشايند در همه شهرهاي جهان مي توانند الگويي براي ساير شهرهاي جهان باشند. 
2 سال قبل شهرداري پاريس در خبري از رونمايي اپليكيشني در شهر پاريس خبر داد كه با استفاده از آن مردم 
مي توانند مشكالت شهر را با فيلم،  عكس، صوت و نقشه به گوش مديريت شهري برسانند. امروز در تهران هم 
شاهد اپليكيشني هستيم كه همين قابليت را دارد و مردم با استفاده از آن مي توانند با شهردار و مديريت شهري 

خود حرف بزنند. فقط كافي است انگشت شان را روي صفحه مانيتور تلفن همراه خود بگذارند و...

ث
مك

پایتخت نشينان گاهي با تصویر تازه اي در 
شهر روبه رو مي شوند كه دوست دارند، گزارش

مستند، توضيحات آن را به دست مدیران 
شهري برسانند. اما در روزگاري كه زمان گویا با سرعت 
برق از جلوي چشمان همه مي گذرد، تصور نامه نگاري 
یا حتي منتظر ماندن پشــت خط براي وصل شدن به 
اپراتورهاي سامانه هاي پيگيري، براي خيلي ها عذاب آور 
و غيرممكن است.  حال خبر خوش اینكه جلوي روي 

شهروندان تهراني، راهي نوین و هوشمند وجود دارد.
در گذشته شهروندان مشــكالت و پيشنهادهاي خود 
درباره شهر، مانند خرابي پل هاي عابر پياده، چاله هاي 
خياباني، كارتن خواب ها، حضور معتادان، زباله هاي رها 
شده، داربست هاي ناایمن، ســدمعبر و... را با تماس به 

شماره137 اعالم مي كردند.
 این روند ثبت مشكالت شهري، به علت فراواني تماس ها 
و عدم  اســتفاده از تكنولوژي به روز در سيســتم ثبت 
پيام با كندي انجام مي گرفت. در تصميم گيري جدید 
مدیریت شهري، شهروندان اما مي توانند عالوه بر تماس 
با شماره137، در روشي ساده تر اپليكيشن »تهران من« 
را روي گوشي همراه خود نصب كنند، سپس با مراجعه 
به بخش137سامانه، مشكالت شهر را گزارش دهند. در 
این سامانه در هرجایي از شهر، با هر مشكلي كه مواجه 
شدید، مي توانيد وارد حساب شــهروندي تان شوید و 
پيام تان را به همراه نقطه دقيق مكاني، عكس، صوت یا 
فيلم ثبت كنيد. به این صورت ضمن ثبت دقيق مشكل 
از لحاظ زماني، مكانــي و... مي توانيد نتيجه و بازخورد 

پيام تان را از طریق سامانه پيگيري كنيد.
در بخش137 اپليكيشــن تهران من، پس از انتخاب 
زبانه، »ایجــاد درخواســت جدید« ابتــدا باید گروه 
موضوعــي خود را مشــخص كنيــد؛ آن هــم از بين 
موضوعاتي مثل ویروس كرونا، آبگرفتگي، آتش نشاني، 

آســفالت، آســيب هاي اجتماعي، اتوبوس، ایستگاه 
مترو، برف، بوســتان ها، بهشــت زهرا)س(، پاركينگ 
حافظ، ترمينال هــا، تفكيك و بازیافــت، جمع آوري 
و نصب، حيوانات، ســدمعبر، شست وشــو و الیروبي، 
مسير دوچرخه سواري و... سپس باید جزئيات موضوع، 
موقعيت مكاني، منطقه، ناحيه و نشــاني و فایل هاي 
پيوست را اضافه كنيد و در انتها متن درخواستي خود 

را بنویسيد و تمام.

معلوالن نامناسب سازي ها را گزارش كنند
در دوره قبلي مدیریت شهري، شوراي مشورتي شهر 
دسترس پذیر شهردار امكاني را فراهم كرد تا افراد داراي 

ناتوانان جسمي اگر در مســير تردد خود با مشكالتي 
ماننــد نامناسب ســازي و... مواجه شــدند، بتوانند با 
فرســتادن فيلم، عكس، صوت یا محل مــورد نظر به 
 یك سامانه مشكالت مدنظر خود را به شهرداري منطقه 
اعالم كنند؛ اقدامي كه پيگيري نشــد و به خاطر نبود 

زیرساخت هاي الزم به ســرانجام نرسيد.  جالب است 
بدانيد حاال اما معلوالن و ناتوانان جسمي زیر مجموعه 
طرح ســامانه تهران من مي توانند مشكالت خود را با 
فيلم،  عكس، صوت و محل اعالم كــرده و جواب پيام 

خود را مشاهده و پيگيري كنند.

مطالبه گري شهروندان براي بهبود زیست شهري 
با استفاده از حساب شهروندي »تهران من« حل هوشمندانه مشكالت شهري

پريسا اميرقاسم خاني
خبر نگار

مراسم افتتاح همزمان 3طرح سازمان مدیریت 
پسماند شهرداري تهران، شامل مركز كنترل پسماند

و نظارت تصویري مدیریت پسماند، سامانه 
دریافت خودكار پسماندهاي خشك )RVM( و آغاز عمليات 
احداث ســومين كارخانه بازیافت پســماندهاي عمراني و 
ساختماني تهران، با حضور رئيس كميسيون سالمت شوراي 
شهر تهران، معاون خدمات شهرداري تهران و رئيس سازمان 

مدیریت پسماند برگزار شد.
به گزارش همشــهري، در مراســم افتتاح مجتبي یزداني، 
معاونــت خدمات شــهرداري تهــران، گفــت: در بحث 
سياست هاي كلي شهرداري و شــوراي شهر تهران، حوزه 
پسماند، كاهش توليد پسماند به صورت جدي دنبال مي شود 
كه یكي از موارد پسماند شهر تهران پسماندهاي ساختماني 
است كه روزانه 30 تا 32هزار تن نخاله و پسماند ساختماني 
به محل هاي مخصوص بازیافت این نوع از پســماند ارسال 
مي شــود. او ادامه داد: بخشــي از این نوع پسماند به مركز 
پردازش و دفع آبعلي برده مي شــود كه امروز آغاز عمليات 
احداث ســومين كارخانه بازیافت پسماندهاي ساختماني 
و عمراني را در این مركز انجام داده ایم. هم اكنون این مركز 
روزانه 7هزار تن انواع پسماندهاي ســاختماني و نخاله را 
بازیافت مي كند كه با تكميل سومين كارخانه این ظرفيت 
روزانه به 11هزار تن خواهد رســيد. اميدواریــم در ادامه 
ظرفيت این مركز را به بازیافت 15هزارتن نخاله و بازیافت 
ساختماني برســانيم. یزداني ادامه داد: در مجموع روزانه 
22هزار تن نخاله ساختماني به این مركز ارسال مي شود كه 
با تكميل این پروژه ها روزانه حدود 15هزار تن از این نخاله ها 
را مي توانيم بازیافت كنيم. این كار در مركز پردازش آبعلي 

توسط بخش خصوصي انجام مي شود. 
معاون خدمات شهري شهرداري تهران در بخش دیگري از 
صحبت هاي خود به افتتاح مركز كنترل و نظارت تصویري 
مدیریت پسماند اشاره كرد و افزود: روزانه 5500 تا 6هزار 
تن پسماند  تر توسط 11ایستگاه در سطح شهر جمع آوري 
مي شود كه تمامي این ایستگاه ها و همچنين ماشين هاي 
جمع آوري به صورت برخط كنترل مي شوند و همه مراحل 
مانيتورینگ مي شوند. او بهره برداري از 5دستگاه خوددریافت 
پسماندهاي خشك را یكي دیگر از پروژه هاي افتتاحي خواند 
و گفت: ظرف چند روز آینده تعداد این دستگاه ها در سطح 

شهر تهران به 20دستگاه مي رسد.
معاون خدمات شهري شهرداري تهران ادامه داد: كار دیگر 
درخصوص ایستگاه هاي مياني است و استقرار سيستم هاي 
 ام آراف كه توســط آنها مي توان مشكل شــيرابه و تفكيك 
را حل وفصل كرد. یزداني در حوزه زباله هاي بيمارســتاني 
نيز افزود: رقم هر كيلو 2۴00تومانــي كه براي این زباله ها 
دریافت مي شــود، تنها براي محل دفن آنهاســت؛ این در 

حالي است كه در كشــور ما در برخي شهرها پسماندهاي 
پزشكي توسط دانشگاه هاي علوم پزشكي انجام مي شود. او 
افزود: در 2هفته آتي شوراي عالي پسماند تشكيل مي شود 
ما نيز در جلسه آن شركت مي كنيم تا این موضوع به نتيجه 
برسد. همچنين صدراعظم نوري، رئيس كميسيون خدمات 
شهري و محيط زیســت شوراي اسالمي شــهر تهران نيز 
در این مراســم گفت: رویكرد مدیریت شهري در این دوره 
زیرساختي و مواجهه با چالش ها، پرهيز از كارهاي شوآف 
گونه و پروپاگاندایي اســت. او ادامه داد: ایــن اقدامات در 
موضوع فضاي سبز و محيط زیست ویژه بود و از آنها مي توان 
به توافقنامه بين شهرداري تهران و وزارت نيرو اشاره كرد كه 
منابع آبي تهران را مدیریت مي كند و به جاي استفاده از آب 

خام در فضاي سبز از پساب استفاده مي شود. 
به گفته نوري، در موضوع تفكيك و جداســازي پســماند 
باید اطالع رساني درستي شــود؛ چراكه مشاركت اصلي در 
موضوع پسماند بر دوش مردم است و بدون حضور و آموزش 
آنها این امر ميسر نمي شود. او یادآور شد: امروز شهروندان 
تهراني به شدت از وجود زباله گردها و كودكان كار ناراحت 
هســتند و باید تالش كنيم كه این صحنه ها حذف شــود. 
همچنين مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداري 
تهران در این مراســم با اشــاره به افتتاح مركــز كنترل و 
مانيتورینگ پســماند تهران گفت: سامانه هاي برف روبي و 
جمع آوري پسماند و پسماندهاي پزشكي توسط این مركز 
قابل ردیابي و كنترل هستند و به این ترتيب همه اتفاقات در 
بازه جغرافيایي در مركز كنترل تصویري مدیریت پسماند 
رصد خواهد شــد. صدرالدین عليپور گفت كه در پيگيري 
بحث هوشمند سازي  امروز 5دستگاه خوددریافت پسماند 
خشك مورد بهره برداري قرار گرفت و 10دستگاه دیگر نيز 
ظرف هفته آینده بهره برداري می شود. مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند شهرداري تهران تأكيد كرد: این دستگاه ها 
توســط شــركتي دانش بنيان در داخل توليد مي شــود و 

یك سوم قيمت مشابه خارجي است.
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در مراسم افتتاح 3طرح سازمان مدیریت پسماند شهرداري تهران عنوان شد

استحصال شن و ماسه از 15هزار تن نخاله

   امكان ثبت پيام شهروندي در هر زمان و هر مكان

سامانه137 لبه خط ارتباطي با شهروندان است. در گذشته اگر شهروندان به صورت روزمره 
در شهر با مشكلي مواجه مي شــدند، براي ارتباط با مديريت شهري راهي به جز تماس با 
شماره137 نداشتند. در عين حال متأسفانه اين سامانه از 15سال پيش كه راه اندازي شد، 
ارتقا نيافته و پايه آن هم در اين مدت ضعيف بوده است. در اين دوره از شوراي شهر تهران 

با پيگيري هايي كه از 2 سال پيش آغاز شد، كل سامانه بازنويسي و دررابطه با آن پيمانكار جديد انتخاب شد. همه اين 
اقدامات منوط به اين بود كه سامانه را با قابليت هاي تكنولوژي روز سامان بدهيم. امروز صرف تماس تلفني براي طرح 
شكايات مردمي راهگشا نيست؛ چون از طريق تلفن نمي توان عكس يا فيلم فرستاد و بازخورد پيام را دنبال كرد؛ درحالي كه 
با تغييرات اخير اين امكان در سامانه »تهران من« مهيا شده است. شهروندان هر كجاي شهر كه باشند، اگر اراده كنند، 
 مي توانند با تلفن هوشمند خود وارد حساب شهروندي »تهران من« شده و در قسمت پيام137 مشكل پيش آمده را به 
همراه صوت، فيلم و عكس روي نقشه به صورت دقيق ثبت كرده و بعد هم وضعيت پيام را پيگيري كنند. ضمن اينكه به زودي 
مي توانند بازخورد خود را در رابطه با اقدام شهرداري درخصوص پيام خود، ثبت كنند. براي افراد داراي معلوليت و ناتوانان 
جسمي نيز در سامانه137 زيرگروه »بهسازي معابر جهت تردد معلوالن و سالمندان« را اضافه كرده ايم. به اين معنا كه اين 
دسته از شهروندان مي توانند نامناسب بودن معابر را در سامانه137 گزارش كنند. البته زيرگروه ها متعدد و پيچيده هستند 

و ما درحال بازنويسي آنها هستيم تا براي شهروندان ملموس و قابل فهم باشند.

بهاره آروين
رئيس كميته شفافيت و هوشمندسازي شوراي شهر تهران
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پارسال در جلســه اي در كميته ملي 
المپيك از شما شماره تماس خواستم، شماره خانه 

و محل كارتان را نوشتيد و گفتيد موبايل نداريد.
احتماال باورتان نشد.

چرا باورم شد، ولي با خودم گفتم خانم 
فائزه هاشــمي كه دوره اي به عنوان نماد نوگرايي 
زنان در ايران، دنبال دوچرخه و مســائلي بود كه 
هضمش براي بخشي  از حاكميت سخت بود و شايد 
هم هنوز سخت باشــد، چطور با تكنولوژي جديد 

ارتباط نگرفته است؟
 ابتدا كــه موبايل آمد، داشــتم. خيلي وقــت آدم را 
مي گيرد. معتاد به اين تلفن مي شوي و كنار گذاشتنش 
كار مشكلي مي شــود. فضاي مجازي هم تا حدودي 
خوب اســت، اما وقتي زيادي درگيرش شوي، بازهم 

وقت تلف كردن است.
نداشته باشي هم از يك بخش از ماجرا 

غافل مي شوي.

تا حدودي. ابزارهــاي ديگري بــراي دنبال كردنش 
وجود دارد.

پس در فضاي مجازي هستيد.
نه، نيستم، ولي از فضاي مجازي بي اطالع هم نيستم.

دوستاني هســتند كه فضاي مجازي را 
براي شما رصد و بولتن آماده كنند؟

بولتن نمي دهند، اخبار را مي دهنــد. فضاي مجازي 
اگر قدري مفيد اســت- براي خودم دارم مي گويم- تا 
حدودي هم غيرمفيد است. دوستي مي گفت به خاطر 
يك ليوان شير نبايد يك گاو در خانه ببنديم. يك ليوان 

شير تقريبا قابل دسترس است، ولي گاو را چه كنيم؟
با اين ديدگاه مي توانستيد وارد مجلس 
فعلي شويد؛ نگاه مجلس همين است. چند وقت 
پيش درباره فضاي مجازي بحث كردند و نگاهشان 

تقريبا همين بود.
با آزادي فضاي مجازي و حرف هايــي كه در اين فضا 
زده مي شــود، مخالفتي ندارم. بايد باشد و خيلي هم 

خوب است. فضاي خوبي هم براي مطالبه گري و فشار 
بر تصميمات دولتمردان و حاكمان و افراد دارد. خيلي 
از حرف هــاي خود من هم در هميــن فضاي مجازي 
مي چرخد. وقتي موبايل داري، از طرف دوست و دشمن 
رديابي مي شــوی، وقت زيادي را براي گفت وگوهاي 
تلفني از دســت مي دهي و به دليل اعتيادي كه پيدا 
مي كني، كلــي تماس الكي نيز داري. مســئله بعدي 
اين اســت با آنكه در هر مصاحبه اي متن را مي بينم و 
سانسور و اصالح مي كنم، باز اين همه جنجال مي شود، 
واي به اينكه در فضاي مجازي في البداهه حرف بزنم. 

حتما اعدام مي شوم.
پس با اصل ماجرا مشكلي نداريد؟ 

نه، بلكه معتقدم بســيار تأثيرگذار است و بايد تقويت 
و آزادتر شود. با برخوردهايي كه برخالف آزادي بيان 
در فضاي مجازي با افراد مي شــود، مخالفم. البته فكر 
مي كنم از لحاظ اخالقي بايد كنترل هايي وجود داشته 
باشــد، ولي با محدوديت هاي سياســي و اجتماعي 
مخالفم. تأثير فضاي مجازي را از هر رســانه اي باالتر 
مي دانم. اگر زنان توانســته اند يك جاهايي تأثيرگذار 
باشــند، به خاطر فضاي مجازي اســت كه صداها را 
چندين برابــر و جهاني مي كنــد. قديم ترها لِك ولِك 
كارهايي مي كرديم، اما االن فضــاي مجازي تأثيرات 
را صدچندان كرده و جاهايي چنان در احياي حقوق 
مردم، حكومــت را وادار به عقب نشــيني مي كند كه 

باارزش است.
قبول داريد خودتان كــه در اين فضا 
نباشــيد اين توصيه كمی عجيب است؛ توصيه به 

چيزي مي كنيد كه خودتان آن را مفيد نمي دانيد.
هم قبولــش دارم و هم مفيــد مي دانــم. گاهي هم 
براي خودم الزم مي دانم كه باشــم. شــايد يك جور 
ازخودراضي گري باشــد كه به خاطر راحتي خودم در 
فضاي مجازي نيامدم. ولــي حرف هاي من در فضاي 
مجازي هســت؛ يعني عمال در فضاي مجازي حضور 
دارم. اگر فضاي مجازي نبود، حرف هاي ما چطور پخش 

مي شد؟ گستردگي ای كه االن وجود دارد، قبال نبود.
چندي پيش گزارشــي از ايســنا در 
همين فضاي مجازي ديــدم. چندخانم در مورد 
مشكالتشان در دوچرخه ســواري صحبت كرده 

از گذشته خيلي فاصله گرفته، نه از آن دفتر شــلوغ وسط شهر كه براي 
خودش بروبيايي داشت، خبري است و نه از قدرتي كه خودش داشت. فائزه 
اوايل دهه80 با فائزه اواخر دهه 90متفاوت اســت. فائزه ديروز را در دفتر 
خيابان به آفرين ديده بوديم؛ دفتري كــه محل قدرت نمايي اش بود؛ با امر 
و نهي هايش، با فريادهايش. از همان دفتر براي زناني كه آرزوي يك ديدار بين المللي داشتند، 4دوره  
بازي هاي اسالمي برگزار كرده بود، شايد آن روزها اهميت كارش را نديده بوديم اما بعدها كه قرار شد 
همين بازي ها براي مردان برگزار شود و نشد، تازه متوجه شديم كارش چه ارزشي داشته. فائزه به پشتوانه 
فاميلي هاشمي رفسنجاني و با حمايت هايي كه پدر از دختر داشــت، ورزش زنان را سرپا نگه داشت. 
خيلي ها امروز ورزش زنان ايران را مديون او هستند. او، ورزشي نبود كه دلش براي ورزش سوخته باشد، 
اوايل انقالب دختر 16ساله اي بود و ورزشي ها براي حفظ ورزش به او پناه بردند. اما امروز فائزه كاره اي 
نيست، دفترش در سعادت آباد روزهاي آرامي را مي گذراند و خودش مي گويد: »حتي اجازه حضور در 
يك دورهمي ورزشي را هم ندارم«. و به قول خودش ممنوع الهمه  چيز است اما هنوز دغدغه ورزش دارد. 
از مديريت  حاكم بر ورزش حرص مي خورد، از اينكه زنان هنوز هم براي ورزش كردن بايد بجنگند، حرص 
مي خورد، از اينكه مردان همه قدرت را در ورزش گرفته اند و به زنان اجازه خودنمايي نمي دهند، حرص 
مي خورد و... فائزه هنوز هم مي خواهد باشد، بدش نمي آيد در ورزش و حتي در رده هاي باالتر مسئوليت 
بگيرد؛ مثال وزير ورزش شود. فائزه هنوز به اندازه همان روزهايي كه در دفتر به آفرين بود، انرژي كار كردن 

دارد و شايد هم بيشتر؛»خانواده هاشمي هر چه سنشان باالتر مي رود، پرانرژي تر مي شود«.

بودند؛ اينكه در جاده اذيت مي شوند، شما نزديك 
به 3 دهه پيش تالش كرديد ايــن موضوع را جا 
بيندازيد، ولي بعد از اين همه مدت دوچرخه سواري 
زنان هنوز جا نيفتاده. دوچرخه سواري زنان هنوز 

يك جاهايي تابو است.
تبديل حقــوق زنان به موضوعات سياســي و امنيتي 
تاوان سنگيني دارد؛ يعني به خاطر موضوعات الكي و 
كوچك، موضوع را مي پيچانند، حقوق زنان را محدود 
مي كننــد و مانع فعاليت هاي طبيعــي و بديهي زنان 
مي شوند. به نظرم تاوان اين را، هم زنان و هم حاكميت 
مي  دهند، اين چيزها به دين ربط نــدارد، ولي به نام 
دين يك ســري محدوديت هايي ايجــاد مي كنند كه 
بدنامي اش براي دين مي ماند. اگر موضوعات زنان را از 
حوزه امنيتي خارج كنند، اين مسائل سر هيچ به وجود 
نمي آيد.ما زنان نبايد فكر كنيم كه اگر االن از نقطه »آ« 
به نقطه »ب« رســيديم، ديگر تمام است. اگر مبارزه 
نكنيم و جنگمان را ادامــه ندهيم، دوباره از» ب« به» 
آ« برمي گرديم. اگر مي خواهيم جلوتر برويم هميشه 
بايد مبارزه كنيم. دوچرخه سواري هم همين است. ما 
زنان نبايد كار را رها كنيم و بايد همينطور ادامه دهيم. 
هرچه هم اهانت مي كنند، يا هر كار ديگري مي كنند، 

بايد برويم. 

به جز قانون نبايــد مالك ديگری 
باشد

 در ايــن مســئله بيشــتر از اينكه 
محدوديت هــاي حاكميتي باشــد، انگار بحث 
فرهنگي است. جامعه و مردم عادي مشكالتي را 
برايشان ايجاد مي كنند. مي خواهم بگويم مشكالت 

اين  طرفي را هم داريم.
چــه در تهــران و چــه در شهرســتان ها دختــران 
دوچرخه ســوار زيادی مي بينيم و به نظــرم نمي آيد 
مشــكل فرهنگي در اين زمينه وجود داشته باشد. به 
هر حال در بعضي جاها نــزول فرهنگي هم داريم. به 
هر حال بايد ماند. نمي توانيم بگوييم دوچرخه سواري 
نو است، هميشه بوده، ولي هر چيز نويي تا بخواهد جا 
بيفتد ، زمان مي برد. در جمهوري اســالمي اين زمان 

10برابر است، چون  بخشــي از حاكميت با خيلي از 
چيزها مخالفت مي كند. مثال دادستان اصفهان اعالم 
مي كند دوچرخه سواري در اصفهان ممنوع است. خب، 
يعني چه؟ كشور قانون دارد. در مشهد آقاي علم الهدي 
يك سري قوانين مي  گذارد و سبزوار براي خودش قانون 
مي گذارد. حاكميت بايد جلوي اين چيزها را بگيرد. يا 
قانون اجازه مي دهد يا نمي دهد. تمام شد و رفت. مالك 
ديگري نبايد داشته باشــيم. اينها چيزهاي سليقه اي 
برخالف قانون اســت كه برخي افراد يــا جريان هاي 
فكري ايجاد مي كنند تا حقوق اوليه، طبيعي و بديهي 
خانم ها و بخش هايي از اقشار اجتماعي را ضايع كنند.

در دهــه70 پرچمــدار ورزش زنــان 
بوديد، بازي هاي اســالمي زنان را راه انداختيد و 
مي خواستيد مســابقات مرتب برگزار شود، زنان 
در حوزه قهرماني فعال شوند و با كشورهاي ديگر 
مسابقه دهند و ارتباط بگيرند. امروز كه به عقب 
برمي گرديد، به عنوان كسي كه در بطن ماجرا بوديد 
و مديريت كرديد، فكــر مي كنيد اين روند چطور 
بوده؟ آيا به شكل طبيعي جلو آمده؟  از نتيجه اي كه 
االن ورزش زنان دارد، راضي هستيد يا فكر مي كنيد 

هنوز با اتفاقي كه بايد بيفتد خيلي فاصله هست؟
نســبتا راضي ام. ورزش زنــان بعد از رفتــن ما افت 
وحشــتناكي نكرد، چون به يك جريان و سيل تبديل 
شــده بود. هنوز هم نمي توانند جلويش را بگيرند و به 
حركت ادامه مي دهد. هر قدر هم خواستند مانع شوند، 
نتوانستند. البته سياســت هاي جهاني هم مؤثر بوده. 
فدراسيون هاي جهاني و كميته بين المللي المپيك با 
توصيه ها و دستورالعمل هايي كه دارند اينها را مجبور 
مي  كنند نسبت به رشــد ورزش زنان جدي تر باشند. 
با اين حال جلوي ســرعتش را گرفتنــد. اگر با همان 
سرعت و با همان سياســت ها ادامه پيدا مي كرد، االن 
شرايط خيلي بهتري داشت. ابتر كردن ورزش زنان، در 
دوران آقاي خاتمي و بســتن فدراسيون، توسط آقاي 

احمدي نژاد بود.
فعاليت هاي مــن از همــان ســال هاي اول انقالب 
شــروع شــد و از همان اول هم نتيجه داد. آنهايي كه 
فكر مي كردند ورزش زنان پســنديده نيســت، وقتي 
مي ديدند كســي مثل من كه آقاي هاشــمي پدرش 

اســت، ورزش را دنبــال مي كند، همراه مي شــدند. 
خوشــبختانه  همراهي هــا خيلي زياد بــود. وقتي به 
رياست جمهوري بابا رســيديم، اين فعاليت ها بيشتر 
شد. بابا رئيس جمهور بود و وقتي ما يا زنان ديگر براي 
ورزش ســراغ وزرا مي رفتيم اشتياق نشــان مي داد. 
امام  جمعه ها، اســتانداران، شــهردارها، فرمانداران 
همراهي مي كردند. شهر به شهر ما را دعوت مي كردند، 
سالن راه بيندازيم، بودجه بگيريم و هر جا مانعي بود با 
استاندار و امام جمعه و... صحبت مي كرديم تا مسئله 
برطرف شود. بعد هم كه فدراسيون  كشورهاي اسالمي 
تاســيس شــد، هم ورزش قهرماني زنان در ايران راه 
افتاد، هم مديريت زنان نشــان داده و تقويت شد، هم 
برخي كشورهاي مسلمان ورزش زنان را راه انداختند 
و هم در دنيا مشكل حضور زنان محجبه را حل كرديم. 
اجازه نمي دادنــد زنان با حجــاب ورزش كنند و اين 
فدراســيون بود كه موافقت را گرفت و زنان ايران الگو 
شدند. نهادهاي بين المللي هم سريع همراه شدند. اين 
جمله سامارانش را هيچ وقت يادم نمي رود كه مي گفت: 
»شما هر كاري كنيد كه بن بست ورزش زنان مسلمان 
در بازي هاي المپيك و مجامع جهاني شكسته شود، ما 
با شما همراهيم«. و واقعا هم همراه بودند. در بازي هاي 
آسيايي پكن فقط ايران دختران محجبه داشت كه در 
رشته تيراندازي و آن هم با چادر شركت كردند ولي باز 
هم كيهان صدايش درآمد كه اســالم بر باد رفت. در 
بازي هاي المپيك لندن، 20كشــور، زن محجبه در 
مراسم افتتاحيه داشتند. اين پيشرفت خيلي بزرگي 
بود. يا مثال بعضي در  ايران به درستي افتخار مي كنند 
به دختر بحريني محجبه كه قهرمان دووميداني جهان 
شد. اين تفكرش از كجا آمد؟ از ايران آمد. اينها نتايج 
كار ايران بود، ولي اينها به مبتكريــن اين كار نه تنها 

افتخار نمي كنند، بلكه مانع فعاليت آنها نيز مي شوند.

 مهرعليزاده جاده خاكی   را  هم
 ازما گرفت

فكر مي كنيد از دوره كدام رئيس جمهور 
ورزش زنان افت كرد؟

كسي نمي تواند سرعت 
ورزش زنان را بگيرد

مسير حركت  ورزش زنان و عملكرد دولت روحاني 
 در گفت وگو با فائزه هاشمي، نايب رئيس سابق 
كميته ملي المپيك

پيش بيني تان از انتخابات رياست جمهوري 1400 چيست؟ 
اگر وضعيت  همين جوري پيش برود، رياست جمهوري را هم اصولگراها مي گيرند. 

شماهمچنان به اصالحات خوش بين هستيد؟
نه تنها به اصالحــات خوش بينم بلكه تنها راه برون رفــت را نيز همين می دانم؛ 
اما به اصالح طلبان كه خودم نيز يكی از آنها هســتم خوش بين نيستم. يكي از 
مشكالت اين است كه مثال اگر با آمريكا ارتباط برقرار كنيم، به نام چه كسی تمام 
مي شود؟ چه كسی مي خواهد بهره برداري اش را بكند، اصالح طلبان؟ يا اگر زنان 
به حقوق شان برسند، چه كسی بهره برداري اش را مي كند؟ آن وقت اصالح طلبان 
محبوب مي شوند و ما بَده. اگر اداره كشور را يكدســت اصولگرا ها بگيرند شايد 
بخشي از مشكالت حل شود. البته اگر خودشان عاقل بشوند و رئيس جمهور عاقل 

هم انتخاب كنند. 

البته اينكه شما مي گوييد يك بار تجربه شده. 
آقای احمدي نژاد انتخاب خوبي نبود. اعتقاد دارم اصولگراها از نظر اجرايي قوي تر 
از چپ هاي اصالح طلب هســتند؛ البته نه از تكنوكرات هاي اصالح  طلب. عمده 
مديران بابا از اصولگراها قوي تر بودند، البته اگر مي توانستند سر كار باقی بمانند و 
محكوم نشوند و پرونده سازی برايشان نشود و از چرخه مديريت حذف نمي شدند. 
چپ هاي اصالح طلب خيلي اجرايي و قوي نيستند. به نظرم بيشتر اهل حرف زدن 

و نظريه پردازي هستند. 

منظورتان مشاركتي هاست؟

آنها هم بخشي از اين جريان هســتند. فعال در بين اصالح طلب ها آنها بيشترين 
جاها را دارند. نتوانســتند ســابقه خوبي از خودشــان به جا بگذارند. هر دوره 
يك جايي را گرفته اند و بــدون عملكرد موفق. در دوره آقــاي خاتمي به نوعي 
فرصت سوزي شــد كه نتيجه اش شــد رياســت جمهوري آقاي احمدي نژاد. 
 االن هم پس از اين پيروزي ها، عمال مشــاركتي ها نيروچيني  كردند و ناموفق

 بودند. 
عالوه بر اين ما اصالح طلبان از مطالبات مردمي كه به ما رأي دادند و از چيزي كه 
مي خواستند، فاصله گرفتيم. از فرصت ها درست استفاده نكرديم. نتيجه اش اين 
شد كه ديگر حاضر نشدند به ما رأي بدهند. وضعيت بدتر هم مي شود. البته من 
خودم رأي ندادم و اعالم عمومی نيز كردم. گرچه در مجلس و يا در دولت تك تك 

نفراتي داريم كه خوب بودند. 

فراكسيون زنان چطور؟ چند اليحه و طرح داشتيم كه مثل منع 
خشونت عليه زنان يا حمايت از حقوق كودكان و... بيشتر در حد پيگيري و 

دغدغه ماند و نتوانستند آنها را به نتيجه برسانند. 
اليحه منع خشــونت عليه زنان به مجلس نرفت. اليحه اي بود كه دولت به قوه 
قضاييه فرســتاد و قوه قضاييه بعد از تلف كردن زمان زيادی با تغييرات بدی به 
دولت برگرداند، همان بهتر به مجلس نرفت. يا در اليحه حمايت از حقوق كودكان 

مجلس مقصر نبود.
 با حقوق زنــان حتي مــردان اصالح طلــب هم مشــكل دارند.  زنــان ما در 
مجلس 17نفر بودنــد كه همه  هــم اصالح طلب نبودند. مــردان اصالح طلب 
هم به طرح  هاي زنــان رأي نمي دادند. خيلــي از مردان دوســت ندارند زنان 
قدرت بگيرند. برخی مــردان اصالح طلب هــم به حقوق زنان كه مي رســند 
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اولين اتفاق منفي  در دوره آقاي خاتمي و با اقدام آقاي 
مهرعليزاده افتاد. آقاي مهرعليزاده گفت انجمن هاي 
زنان در زيرزمين نشســته اند، مي خواهــم زنان را از 
جاده خاكي به اتوبان بيــاورم. انجمن هاي زنان را در 
فدراسيون ها ادغام كردند اما با اين كار نه تنها ورزش 
زنان به اتوبان نرسيد كه جاده خاكي شان را هم از دست 
دادند و به جاده مال رو رفتند! او مديريت و اقتدار زنان 
را نابود كرد. با ادغام انجمن ها با فدراسيون ها و نديدن 
جايگاهي براي نــواب رئيس زنان در فدراســيون ها 
در طرح جامع، نايب رئيســان ما نه قــدرت دارند و نه 
مديريت، مگر اينكه يك رئيس فدراســيون خودش 
مديريت را به خود زنان داده باشد. اين گلي بود كه آقاي 
مهرعليزاده به سر ورزش زنان زد. از آنجا سرعت ورزش 
زنان و حركت عجيبي كه شروع شده بود و بسيار هم 
موفق بود كم شد و هنوز مشكالت ادامه دارد. با طرح  
جامع، معاونت هاي ورزش زنان را در ســطح استان ها 
هم حذف كردند. تازه  چند ماه اســت كه معاونت ها 
جايگاه قانوني خودشان را بعد از حدود 15سال دوباره 
به دست آورده اند. اساسنامه فدراسيون ها اصالح شده 
و آن هم در دولــت گير كرده. هنوز نايب رئيســان ما 
نتوانســته اند جايگاه خودشان را به دســت بياورند و 
خيلي بي اختيار و ضعيف انــد. از دوره آقاي خاتمي و 
آقاي مهرعليزاده تنها چيزي كه در ورزش كشور ماند، 
طرح جامع ورزش بود كه در اجرا نه فقط زنان كه براي 
كل كشور پس رفت حسابي بود و هنوز هم مشكالتش 
عمدتا باقي است. بعد از آن به دوره آقاي احمدي نژاد 
رسيديم. آقاي احمدي نژاد، فدراسيون اسالمي ورزش 
زنان را در ســال1389تعطيل كرد. وجود فدراسيون 
سبب شده بود كه زنان تا حدودي قدرتشان را از طريق 
فدراسيون و كميته ملي المپيك در تقابل با طرح جامع 
داشته باشند اما آقاي احمدي نژاد گفت فدراسيون كار 
سياسي مي كند و فدراسيون را بست. آقاي علي آبادي 
كه آن موقع رئيس كميته ملي المپيك بود نامه داد كه 
پرسنل فدراسيون به كميته برگردند، بودجه مان را هم 
قطع كردند. كل بودجه ساالنه ما، غير از زمان بازي ها، 
100ميليون تومان بود. گفتند پول نداريم كه بدهيم، 
خودشــان ميليارد ميليارد پول ها را حرام مي كردند. 
آقاي احمدي نژاد تير آخر را بــه ورزش زنان زد ولي 
خوشبختانه چون پايه ورزش زنان خوب ريخته شده 
بود، توانست تا حدودي به حركتش ادامه بدهد، ولي 

سرعتش كند شد.
يكي از شعارهايي كه آقاي سلطاني فر در 
جلسه رأي  اعتمادشان دادند، احياي فدراسيون 
كشورهاي اسالمي بود. فدراسيون احيا شد، كاري 
مي كند؟ االن كه ســال آخر دولت است، عملكرد 

دولت روحاني را چطور مي بينيد؟
فدراسيون با پيگيري هاي خانم طاهره طاهريان احيا 
شــد؛ به خصوص از زماني كه نايب رئيس كميته ملي 
المپيك شــدند. اما نخستين اشــتباهي كه شد اين 
بود كه فدراســيون را از كميته ملي المپيك به وزارت 
ورزش آوردند؛ آن را شــبيه فدراســيون هاي داخلي 
كردنــد. درصورتي كه بُعــد بين المللي فدراســيون 
مهم بود، فدراسيون به عنوان يك نهاد بين المللي جا 
افتاده بود و حتي ارتباطش از وزارت ورزش در كميته 
ملي المپيك نيــز قوي تر بود، به نحــوي كه مديران 
مرد ما بعضا براي كارهاي آن طــرف آبي خود به اين 
فدراســيون مراجعه مي كردند. قدرت اين فدراسيون 
در بين المللي بودنش بود و اين ســبب شده بود كه در 
داخل نيز فدراسيون ها همكاري خوبي مي كردند. اما 
از زماني كه زيرنظر وزارت ورزش قرار گرفت از لحاظ 
بودجه و امكانات كار درخوري انجام نشد و فدراسيون 
نتوانست كار واقعي خودش را شروع كند. اگر آن سال ها 
فدراســيون موفق بود، به خاطر اين بود كه توانســت 
تعامالت خوبي را با كشورهاي اسالمي، همه كشورهاي 
دنيا و سازمان هاي بين المللي مرتبط برقرار كند. االن 
آن شرايط بين المللي براي اين فدراسيون وجود ندارد. 
ما با كشورهاي عربي به خصوص عربستان دعوا داريم، 
عربستان و كويت بعد از IOC پايه اصلي كار ما بودند. 
اگر عربستان همراه ما نمي شــد، خيلي از كشورهاي 
عربي نمي آمدند. اكثر پتانســيل هايي كه موجود بود 
در سياست  خارجي كشــور ما نابود شده است. اگر به 
اين فدراســيون بودجه بدهند و همه  چيز هم تامين 
باشد، خانم عرب عامري، سرپرست فدراسيون چطور 
با وضعيت سياســت خارجي ما دوباره فدراســيون را 
احيا كند؟ كار با آن قدرت و تأثيرگذاري با اين شرايط 

سخت است.
به عربستان اشاره مي كنيد، ارتباط پدر 
شما با عربستان خيلي خوب بود و قاعدتا ارتباط 

شما هم با آنها خيلي خوب بوده؟ 
خيلي خوب بود و اگر عربستان و كشورهاي تأثيرگذار 
عربي همراهي نمي كردند، كار ما پيش نمي رفت. مثال 
آقاي شيخ احمد از كويت، رئيس شوراي المپيك آسيا 
اگر همراه ما نمي شــد، فدراسيون نمي توانست كاري 
كند. اين هم خودش هنر اســت كه چطــور بتوانيم 
اينها را جذب كنيم تا كنار فدراســيوني بــا نام ايران 
قرار بگيرند. اينها هر كدام ديپلماســي خاص خودش 

را مي خواست.
خود فدراســيون هاي داخلــي هم با 
فدراسيوني كه هم عرضشان است همراه نمي شوند.
قطعا اين هم نقطه ضعف اين فدراســيون است. وقتي 

هم عرض فدراسيون هاي ديگر مي شــوند، براي اين 
فدراســيون كاري نمي مانــد. ما كــه در كميته ملي 
المپيك بوديم، هم عــرض  فدراســيون ها نبوديم و 
فدراســيون ها همه با ما همكاري داشــتند. حتي ما 
ارتباطــات بين المللي فدراســيون ها را قوي تر كرده 
بوديم، در بعضي از موارد كه براي كارهاي خودشــان 
با فدراســيون هاي جهاني مشكل داشــتند، پيش ما 
مي آمدند. مثال تيم ملي فوتبــال ايران در زمان آقاي 
احمدي نژاد تعليق شد، آمدند سراغ من، با شيخ  احمد 
صحبت كردم، تيم فوتبال كويت تعليق بود ولي شيخ 
احمد تعليق ما را برداشت و فوتبال ما آزاد شد. پتانسيل 
فدراســيون فقط براي زنان نبود. بخــش عمده اي از 
فعاليت هاي مردان را هم در سطح بين المللي كمك و 

مشكالتش را حل مي كرد.
ادغام انجمن ها با فدراســيون، انگيزه 
مديــران زن را بــراي كار كم كرد. خــود خانم 
عرب عامري، چند فدراسيون عوض كرد اما كاري 
كه در انجمن تكواندو مي كرد نتوانســت در هيچ 

كدام از اين فدراسيون ها انجام بدهد.
انجمن ها پرقدرت بودند چون اختيار و حامي داشتند. 
استقاللي كه انجمن ها پيدا كرده بودند به اينها قدرت 
خوبي داده بود و آنها هم از اين قدرت در پيشرفت كار 
خوب استفاده مي كردند؛ عمدتا موفق هم بودند. االن 
اكثر مديران قوي مــا از آن دوره اند. ضربه ديگري كه 
آقــاي مهرعليزاده در دوران آقــاي خاتمي به ورزش 
زنان زد كه خيلــي كار عجيبي بود، ايــن بود كه بعد 
از بازنشســتگي خانم طاهريان، خانم احمدي پور را 
به عنوان معاون ورزش زنان گذاشــتند كه ورزشــي 
نبود. خودش مي گفت انگيزه اي ندارم. دوران ايشان 
هم ورزش زنان افــت عجيبي پيدا كــرد. االن خانم 
احمدي پور رئيس ســازمان آموزش مديريت دولتي 
هستند. در جايگاه خودش مدير موفقي است. بعد از 
ايشان خانم اكبرآبادي و آقاي كتيرايي حاكم شدند و 
ورزش زنان، داستان هاي عجيب وغريبي پيدا كرد كه 
همينطور روزبه روز ضعيف تر شد. يكي از راه هايي كه 
ورزش زنان بتواند دوباره جايگاه سابقش را پيدا كند 
و قدرت بگيرد گوش كردن به توصيه هاي سهميه اي 
بين المللي در جهت رســيدن به برابري جنســيتي 
در همه ســطوح ازجمله مديريت زنان است. ما مدام 
طفره مي رويــم، عملياتي اش نمي كنيــم، از كنارش 
در مي رويم. راه همين اســت. تا زنان سهميه نداشته 
باشند، مردان به راحتي قدرتشان را به آنها نمي دهند، 
حاضر نيستند بودجه را به صورت مساوي و گاهي حتي 
بيشتر در اختيار زنان قرار بدهند و براي هر كدامش هم 
بهانه هاي مختلفي دارند. اين به عدم باور مردان به زنان 
و تالش براي حفظ قدرت خود برمي گردد. تا زماني كه 
زنان مديريت نداشته باشند، آن شرايط برنمي گردد. 
اگر آن دوران ورزش زنان خوب حركت كرد، براي اين 
بود كه خود ما تصميم گير بوديــم. آقاي غفوري فرد، 
آقاي هاشــمي طباء و ديگر مديران همكاري داشتند. 
در كنار ما بودند، حل مشكل مي كردند، خانم طاهريان 
كه معاونت زنان بود و ساير مديران زن قدرت داشتند.  
زمانی كه من در فدراسيون بودم، مديران قوي در رأس 
انجمن ها بودند و مجموعه خيلي خوبي تشكيل داده 
بوديم. همه قوي شده بودند،  توانستند تصميم بگيرند 
و وارد عمل شــوند. ولي االن عمدتــا قدرتي ندارند و 
تصميمي نمي گيرند؛ در واقــع امروز نايب رئيس هاي 
ما كادر اجرايي فدراسيون و كارمند شده اند و نه مدير.

من هم قبــول مي كنم كــه آن دوران 
اتفاقات خيلي خوبي افتاده ولــي االن در مورد 
ورزش مي گويند نگاه عرضه و تقاضاست. تا زماني 
كه ورزش، هر ورزشي، چه زنان و چه مردان، نتواند 
مخاطب خــودش را پيدا كنــد و نتواند خودش، 
خودش را بچرخاند و به شكل حمايتي صرف باشد، 
حتما يك جايي به مشكل مي خورد. مثال اين مدل 
حمايتي كه ما از توسعه ورزش مي كنيم، يك جايي 
به مشكل مي خوريم چون بودجه كم مي آوريم. اگر 
يك ورزش خودگردان مي شد، خودگرداني چطور 
اتفاق مي افتد؟ شما بايد ديده شويد، آن ورزش 
بايد رسانه و اسپانسر پيدا كند. در سيكلي كه 
در ورزش زنان هست يك جاي كار مي لنگد و 
آن اين است كه ديده نمي شوند و در رسانه هاي 

رسمي كشور هيچ جايگاهي ندارند.
چرا ديده نمي شوند؟  نمي شود شما سياستگذاري 
كني، اجازه ندهي ديده شــوند، رســانه جرأت 
نكند مثل مردان به زنــان بپردازد، عكس زنان 
باحجاب را نتواند مثل مــردان بيندازد، نتواند 
مثل مردان به زنــان قهرمان بپــردازد؛ بعد 
بگويي بايد خودت را بگرداني. شما آزاد كن، 
اسپانسر خواهد آمد. اگر تبليغات زنان مثل 
مردان آزاد شــود، ببينيد چه اسپانســري 
مي آيد. نمي گوييم زنان بي حجاب شوند. 
با همان حجاب ها، رســانه جرأت كند  به 
زنان بپردازد. صداوســيما اينقدر كه به 
مردان مي پــردازد، يك هزارمش را به 
زنان توجه نمي كند. شما سياست هايت 
را براي مردان و زنان يكسان كن، آن 
وقت بگو برويد خودتان را بگردانيد. 
آن موقــع ببينيــد زنان چــه كار 
مي كنند. نمي شود شما يك طرف 

را مي بندي و بعد بگويي شما چون خودگردان نيستي، 
نمي تواني موفق باشــي. اين هم راه دارد، اصرار داريد 
با زنان در ورزش اينگونه برخورد شــود و اين را الزم 
مي دانيد؛ پس هزينه هايش را نيز تأمين كنيد تا دچار 

محدوديت نشوند.
البته جاهــاي ديگر دنيا هــم كه اين 
محدوديت ها نيست باز مشكل هست. چند وقت 
پيش روي دستمزد ورزشكاران حرفه اي زن و مرد 
بحث شده بود؛ با اينكه آنجا محدوديت پوشش و 

رسانه ندارند، فاصله نجومي است.
آنجا اسپانسر مي آيد.

ولي به سختي.
شــايد مردان به دليل قــدرت فيزيكــي ای كه دارند 
ورزش جذاب تــر دارند. برخي چيزها طبيعي اســت 
ولي دليلي براي محدودكردن نمي تواند باشــد. اين 
امر قانون و فرهنگســازي مي خواهد. بــاز مي گويم 
منظور من اين نيست كه چارچوب ها را كنار بگذاريم. 
با اين چارچوب ها هم مي شود اين كارها را كرد. مثال 
چهارمين دوره باز ي ها را با 2 ميليــارد تومان برگزار 
كرديــم،  كه حدود نيــم آن را به ما بودجــه دادند و 
بقيه اش را از اسپانســر تامين كرديم. در همان زمان 
براي دومين دوره بازي هاي كشــورهاي همبستگي 
كه ميزباني را از عربستان گرفته بودند، 150ميليارد 
تومان بودجه گذاشتند! 2ميليارد كجا و 150ميليارد 
كجا؟ آخــرش هم چون سياســت ها و مديريت ها در 
دوران آقاي احمدي نژاد اشــتباه بود، بازي ها برگزار 

نشد. 150ميليارد هم دود شد و رفت هوا.
حاكميــت مي تواند بگويــد برخالف 
شــعارهايي كه بيرون داده مي شود، محدوديتي 
بين زن و مرد وجود ندارد ولــي در طرف مقابل 

تهديدهايي هم وجود دارد.
مثال؟

اينكه همين خانم هــا بعد از آنكه ديده 
شوند، يك دفعه مثل كيميا عليزاده از كشور بروند.

مگر آقايان كم از كشور رفته اند، خانم ها هم بروند، چه 
اتفاقي مي افتد؟ اكثر اين دختران قهرمان ما كه رفتند 
تحت تأثير همسرانشان بودند، يعني باز مردها پايه اين 
رفتارها هستند. مگر آقاي لژيونر نداريم؟ خانم لژيونر 

هم داشته باشيم.
منظور لژيونر نيســت، اين رفتن فرق 

مي كند.
ما مردان پناهنده هم داريم. مگر سعيد ماليي نرفت؟ 
مگر مهماندوست، مربي تكواندو به آذربايجان نرفت؟ 
اگر در ورزش به زنان ما بها داده شود، حق واقعي شان 
داده شود، نمي روند. اگر هم بروند تازه مي شوند مثل 
مردان. هر جا كمبــود امكانات و كم توجهي به حقوق 
افراد و سياست هاي غلط هست، اين اتفاقات مي افتد. 

به نظر شما مســئله زنان، اولويت آقاي 

سلطاني فر نيست؟
نه آنچنان كه بايد باشــد. اگر بود بايــد جور ديگري 
عمل مي كرد. مثــال آقاي روحاني به خاطر فشــاري 
كه زنان آورده اند، بخشنامه خوبي داده كه 30درصد 
مديريت ها در دولت از  آن زنان باشد. آقاي سلطاني فر 
مي گويد من تنها وزيري هستم كه 2معاون زن دارم. 
يك معــاون ايشــان در ورزش بانوان اســت. ما فكر 
مي كنيم منظور رئيس جمهور ســمت هايي نبوده كه 
خاص زنان باشد. مســئول ورزش زنان كه طبعا بايد 
زن باشد. خود دولت هم جر مي زند. مديران مدارس 
دخترانه را در آمــار آورده اند. اينهــا را درمي آورند تا 
بگويند 30درصد پر شد. آقاي ســلطاني فر بايد آمار 
بدهد كه چند مديركل، چند رئيس فدراسيون، چند 
عضو هيأت رئيسه يا هيأت مديره از زنان هستند. عمر 
اين دولت هم كه در حال اتمام است. خانم فرهادي زاد 
و محمديان )معاون سابق و فعلي ورزش زنان وزارت 
ورزش( هــم جنگيدنــد و دارند مي جنگنــد. تا كي 
بجنگيم، يك خرده هم شما مردان به وظايف خودتان 

عمل كنيد!
شما خودتان گفتيد كه بايد بجنگيد.

ما بايــد بجنگيم و مي جنگيم، ولي مــردان هم نبايد 
سوءاســتفاده كنند. آقاي ســلطاني فر بايد بداند كه 
وزيري است براي مردان و زنان. نمي شود كه همه  چيز 
را به مردان بدهي و سر زنان بي كاله بماند. مي  گويند 
فالن مدير زن را گذاشــتيم، خوب نبــود. مگر همه 
مردان تان خوبند؟ مردان شــما يك مسابقه فوتبال 
را نيز ديگر قــادر به برگزاري نيســتند. بين زنان هم 
ممكن است يكي غيرمدير باشد. انتخاب ها را درست 

انجام بدهيد.

فقط هاشمی  دغدغه ورزش داشت 
چطور شد شــما دغدغه ورزش پيدا 

كرديد؟ 
بپرسيد كي مرا هل داد. اول انقالب  ورزشي ها نگران 
بودند كه ورزش بانــوان را تعطيل كنند. من آن موقع 
16سالم بود. گفتند بيا باشگاه اسدي برای بسكتبال، 
تا ببينند دختر آقاي هاشمي اينجاست پس محجبه ها 
هم مي تواننــد ورزش كننــد و ورزش زنان را تعطيل 
نكنند. ســال58-59 بود. از آنجا پــاي من به ورزش 

باز شد. 
چه كساني به شما پيشنهاد مي دادند؟ 

به نظرم آقاي اديبــي در آموزش وپرورش منطقه يك. 
آقاي اديبي به من پيشنهاد مي داد. نگران تعطيل شدن 
ورزش زنان به خاطر حركت هاي انقالبي و اســالمي 

بودند.
كدام دولت بعد از انقالب به معناي واقعي 
ورزش برايش دغدغه بود و بــه اين فكر كرد كه 
چطور ورزش را توسعه بدهد؟ يعنی همان نگاهي 
را كه به صنعت و كشاورزي داشته، به ورزش هم 

داشته باشد؛ دولتي با اين مختصات داشته ايم؟ 
اگر من در اين باره اظهارنظــر كنم، مي گويند پدرش 
اســت ولي من معتقدم دغدغه اي كه بابا براي رشــد 
ورزش كشور داشــت، بقيه رئيس جمهورها نداشتند. 
چند دليل دارم. يكــي اش خود ورزش زنان اســت. 
چون من دختر ايشــان بودم، دائم ايشان را مي ديدم، 
غر مي زدم يا به قــول بابا كه در يكــي از خاطراتش 
نوشــته فائزه آمد گريه كرد و من براي افتتاحيه فالن 
مســابقه رفتم. ولي آقاي خاتمي را يك بار نتوانستيم 
براي افتتاحيه بازي ها بياوريم، ايشــان اصال با ورزش 
زنان لج كرده بود، فكر مي كنم بــه خاطر من بود كه 
نمي آمد. به من گفته بودند مسابقات را كه با اجالس 
سران كشورهاي  اسالمي همزمان شده، يك وقت ديگر 
بيندازيد. نمي شد تاريخ مسابقات بين المللي را جابه جا 
كنيم، اعتبارمان مي رفت و ديگر برايمان تره هم خرد 
نمي كردند. سر آن شــد كه براي افتتاحيه مسابقات 
نيامد. در صورتي كه مي توانست از آن مسابقات براي 
زنان و برای سران كشورهای اسالمی كه در ايران بودند 
بهره برداري درســت كند. تا زماني كه ما آنجا بوديم، 
هيچ ارتباطي با ورزش زنان نداشت، حداقل چيزي كه 

ما به عنوان رئيس جمهور از او انتظار داشتيم و كارهاي 
بابا را ديده بوديم كه چقدر مايه گذاشته بود، نبود. مثال 
بابا براي اولين كنگره ما و براي افتتاحيه 4دوره بازي ها 
آمد. در دوره بابا شــوراي عالي ورزش مرتب تشكيل 

مي شد. اين شورا چندوقت است كه تشكيل نشده؟ 
آقاي هاشــمي طبا مي گفــت در دوره 

خاتمي تشكيل مي شد.
بســيار كم بود و كم كم فراموش شد، ضمن اينكه اگر 
درست به خاطر بياورم با حضور آقای خاتمی نبود، ولی 

در زمان بابا اين طور نبود.
با حضور رئيس جمهور؟

بله، با حضور رئيس جمهور. من خودم عضو شــوراي 
عالي ورزش بودم، خيلي تشــكيل نشد. يا عملكردي 
كه آقاي هاشــمي طبا از خــودش به جا گذاشــت، 
به خصوص تاسيس سالن ها يا ساير كارهايي كه كرد، 
به خاطر حمايت هاي خود آقاي هاشمي بود. چرا آقاي 
مهرعليزاده نتوانست كاري كند؟ كال به جز طرح جامع 
چيزي از عملكرد آقاي مهرعليزاده نديديم كه آن هم 
يك طرح غيركارا و غيركاربردي و مخرب حداقل در 
ورزش زنان شــد. دوره آقاي احمدي نژاد هم بيشتر 
شعار و از اين حرف ها بود. در دوره آقای احمدي نژاد 
رؤساي ورزش و المپيك بيشتر سياسي كار مي كردند 
تا ورزشي. مي ماند دوره آقاي روحاني كه من خيلي از 
عملكرد آقاي سلطاني فر راضي نيستم. در دوره اول هم 
انتخاب آقاي گودرزي اشتباه بزرگ آقای روحانی بود. 
البته مديريت خوب آقای صفايی فراهانی بر فدراسيون 
فوتبال را بايســتی از اينها جدا كرد. به عقب برگرديم 
تقريبا همه مديــران متفق القول هســتند كه هرچه 
در ورزش مانده از دوران آقای هاشــمی طبا است كه 

نشان دهنده كاری بودن دولت بابا است.
آقاي گودرزي انتخــاب چهارم آقاي 

روحاني بود. 
باشد، انتخاب درستي نبود. اين خودش نشان دهنده 
بي توجهي است. زمانی هم كه آقای سلطانی فر را برای 
وزارت ورزش معرفی كردند، ورزشــی ها دنبال آقاي 
صالحي اميري بودند چون ويژگي هاي مديريتي خوبي 
داشت. گفتند او را ارشاد نگذاشت بياوريم ورزش. اين 
يك جور بي اهميتي به ورزش را نشان مي داد. انتخاب 
آقای گودرزي فرصت  ســوزي بود. آقاي ســلطاني فر 
هم موفق عمل نكرد. فقــط ورزش زنان را نمي گويم، 
ايشان ورزشي نيست. سابقه  قائم  مقامي در زمان آقاي 
هاشمي طبا داشــت، ولي فعاليت آنچنانی در سازمان 
 تربيت بدني  نداشت. ايشان حافظه و اطالعات خوبي در 

ورزش دارد ولي مديريت، چيزهای ديگری می طلبد.
آقاي روحاني بــه او مي گويد كامپيوتر 

ورزش. 
فقط كامپيوتر ورزش هســتند. جدا از انتخاب خانم 
محمديان و فرهادي زاد، آن هم به خاطر فشــارهای 
بيرونی كه  انتخاب خوبي بود، عملكرد كلي ايشــان 
در ورزش خوب نيست. برگزاری يك مسابقه فوتبال 
جدی با آرامش يك آرزو شــده، دعواها و درگيري ها 
باالســت. فدراســيون فوتبال اين همه داستان دارد، 
نواب رئيس بانــوان در فدراســيون ها وضعيت خوبی 
ندارند، مديــران ضعيفی در اكثر ســمت ها داريم و 
عملكردهای غيراصولی. همه اينها به آقاي سلطاني فر 
برمي گردد. نمي توانيم بگوييم كه ايشــان بي تقصير 

است و فقط مديران پاييني ندانم كاري دارند. 
در بحث دولت هــا،  وقتي آقاي روحاني 
رئيس جمهور مي شــود حتما در حوزه سياست 
يك تفكري دارد، مثــال مي گويد من می خواهم با 
دنيا ارتباط بگيرم و براي اين سياســت چه كسي 
بهترين انتخاب اســت؟ مثال آقاي ظريف. يا در 
حوزه نفت تفكرم اين است، مي خواهم با قطر در 
حوزه مشترك گازي كه داريم، رقابت كنم، چه كار 
كنم؟ آقاي زنگنه را مي آورم. يا آقاي نعمت زاده را 
براي صنعت مي آورم، چون ديدگاهم اين اســت. 
كدام رئيس جمهوري در ورزش برنامه ای در ذهنش 
بوده و گفته ما بايد اين كار را بكنيم، پس بايد اين 

آدم را بياوريم؟
دقيقــا نمی دانم. تا جايــی كه مــن می دانم معموال 
برعكس بوده، يعنی افراد مطرح يا افرادی كه تمايل به 

اين شغل داشته اند برنامه می داده اند.
معموال اينطور بوده كه يكي مي آورند و 

مي گويند اداره كن. 
شايد، تجربه نشان داده سياسيون در ورزش موفق تر 
بوده اند. دوره ای كه آقــاي دكتر گودرزي وزير ورزش 
و آقاي دكتــر قراخانلو رئيس كميتــه ملي المپيك 
بودند، دوره هاي ناموفقي بود، بيشتر 
علمی و دانشــگاهي بودند تا 
اجرايی. آنها به دانسته هاي 
دانشگاهي شــان متكی 
بودنــد، بنابراين در 
اجرا موفــق نبودند 
فرصت ســوزي  و 
شــد. ارزيابي من 
اين اســت كه بعد 
از انقــالب آقــاي 
هاشمي طبا بهترين 
مديــر ورزش بوده. 
آقاي هاشمي طبا كه 
از اول ورزشــي نبود، 
يك چهره  سياســي بود. 
شــايد هم دليل موفقيت 
طوالنی بــودن  ايشــان 
حضورشــان در اين سمت بود 
كه باالخره كم كم يــاد گرفت و 

اشراف پيدا كرد.
در خــود مديران 
ارشــد ورزش نه، ولي وقتي 
مي خواهند از مديران سياسي 
موفق در ورزش مثــال بزنند، 
از آقاي صفايي فراهاني اســم 

مي برند. 
كامال درست اســت ورزشي ها كمتر 

موفق بوده اند. معتقدم انتخــاب وزير ورزش يا رئيس 
ســازمان تربيت  بدني با يك نگاه تخصصــی نبوده و 
متأسفانه ورزش برايشــان در اولويت نيز نبوده است. 
به خاطر آنكه آن ارتباط، عمق، آگاهي و اشراف كامل را 
نسبت به ورزش نداشته اند. بيشتر اقتصادي و سياسي 

فكر مي كردند تا ورزشي. 
يك اتفاقي هم كه افتاده اين است كه ما 
فكر مي كنيم مديران خــوب ما در ورزش محدود 
شده به همان چند نفري كه در يك دوره اي خوب 
جواب داده اند. هنوز هم وقتــي مي گويند مدير 
خوب، از آقاي هاشــمي طبا يا از صفايي فراهاني 

صحبت مي كنند.
اتفاقي هم كه از دوره آقاي احمدي نژاد شــروع شد، 
كوچك شــدن مديران بود. وقتي آقــاي احمدي نژاد 
رئيس جمهور مي شــود، اين توهم ايجاد می شود كه 
هر كسي مي  تواند هر كاري كند. آقای احمدي نژاد با 
آوردن جوانان بدون سابقه ای كه  در رأس وزارتخانه ها 

و جاهاي مختلف گذاشت، مديريت را فشل كرد.
 مديران ما نامدير شــده اند. انتخــاب مديران از خط 
واقعي خودش خارج شده و اكثرا فقط جابه جايي افراد 
را داريم. كسي هم كه يك بار مدير يا وزير می شود انگار 
تا آخر بايد مدير باشــد؛ چه موفق باشد و چه نباشد. 
اگر موفق است جاي خودش نگه اش داريم، اگر موفق 
نيســت چرا برمي داريد و يك جاي ديگر مي گذاريد؟ 
افراد در رزومه سازی حرفه ای شــده اند، در حالی كه 
عملكرد افراد بايســتی مورد ارزيابی قــرار گيرد، نه 

رزومه آنها.

سلطانی فر ما را مسخره كرد 
بعد از اينكه از مديريت ورزش زنان كنار 
رفتيد، در كدام دوره مديران ارشد شما را صدا زدند 

تا مشورت بگيرند؟
من هيچ زمانی مدير ورزش زنان نبودم، بيشــتر مادر 
و حامی ورزش زنان بودم. در شــورای مشورتی آقای 
روحانی در دور اول بــودم. خيلی ها مراجعه می كنند 
و مشورت می كنند، خودم نيز هرچه به نظرم می رسد 
 از طرق مختلف، مســتقيم و غيرمســتقيم مشورت 

می دهم.
زندان هم رفتيد.

بله مهر91 زندان رفتــم. آقاي روحاني كــه آمد، در 
ســتادهاي انتخاباتي هم كار كرده بوديم. چند جلسه 
مشورتي تشكيل شد كه به نتايجش عمل نشد. براي 
انتخاب رئيس ورزش و رئيس كميتــه ملي المپيك 
كارگروه تشكيل شده بود. بعد از آن جلسات، جلسه اي 
كه تشكيل شــود كه بگويند بياييد؛ نه، نبوده. خانم 
موالوردي كه معاونــت زنان رئيس جمهــوري بود، 
كارگــروه ورزش يــا كارگروه هاي ديگري داشــت، 
يكي دوبار دعوت كرد. در ورزش بعــد از آمدن آقاي 
ســلطاني فر به ما نگاه هم نشــد. دوره اول هم آقاي 
سلطاني فر برای وزارت مطرح بودند، آن موقع ما زنان 
جلسه گذاشتيم و آقاي سلطاني فر را دعوت كرديم و 
گفتيم اگر شما وزير شــديد، ما زنان چنين انتظاراتي 
داريم كه به اين موضوعات توجه داشــته باشيد، ولي 
آقاي سلطاني فر متاســفانه در جاهای ديگر زنان آن 
جلسه را مســخره كرده بود و درباره آنها بد حرف زده 

بود.
دولتي كه حمايت كرديد تا رأي بياورد، 
در يك سال مانده به پايان دوره اش، فكر مي كنيد 

مسيري كه طي كرده مسير خوبي بوده؟
نه، به نظر من آقاي روحاني در دوره دوم كامال متفاوت 
شــد. داليل متعددي دارد كه نمي خواهــم وارد آنها 
شوم. شــرايطي كه در كشــور پيش آمده، بخشي  به 
خود آقاي روحاني و سوءمديريت هايش مرتبط است 
و بخشي  هم دســت دولت نيست. مشكالت مديريتی 
كه توضيــح دادم در مورد مديران آقــای روحانی نيز 
تا حدودی صادق اســت كه نتايج آنهــا را می بينيم. 
نه تنها آقاي روحاني كــه اصالح طلب ها، به خصوص 
چپ هاي اصالح طلب نيز عملكــرد و خاطره خوبی از 
خود به جا نگذاشــتند. ما در 3انتخابات تقريبا برنده 
شديم، در شوراهاي شهر، مجلس و رياست جمهوري. 
فرصت ســوزي عظيمي توســط خود اصالح طلب ها 
صورت گرفت و شــرايط را به اينجا رســاند كه ديگر 
كســي حاضر نشــد بيايد و رأي بدهد. بــه نظر من 
رأي نــدادن در دوره اخيــر انتخابات فقــط اعتراض 
 به اصولگراها نبــود، اول اعتراض بــه اصالح طلب ها

 بود.

 تجربه نشان داده سياســيون در ورزش 
موفق تر بوده انــد. دوره ای كه آقاي دكتر 
گودرزي وزير ورزش و آقاي دكتر قراخانلو 
رئيس كميته ملي المپيك بودند، دوره هاي 
ناموفقي بود، بيشــتر علمی و دانشگاهي 
بودند تا اجرايــی. آنها به دانســته هاي 
دانشگاهي شان متكی بودند، بنابراين در 
اجرا موفق نبودند و فرصت ســوزي شد. 
ارزيابي من اين است كه بعد از انقالب آقاي 

هاشمي طبا بهترين مدير ورزش بوده

من ممنوع الهمه چيز هستم 

يك سوال شخصي بپرســم. شما همچنان 
حوصله و انرژي يك كار اجرايي در سطح باالي 
مملكت را داريد؟ مثال بگوييد دوباره كانديداي 

انتخابات مجلس بشوم يا...
بله، به نظرم انرژی ام بيشــتر هم شده است. 
حتما هم تاييدم مي كنند )با خنده(. خانواده 
هاشــمي هايپرند. هرچه هم سنشان باالتر 

مي رود انگار پرانرژی تر مي شوند. 

آيا دغدغه نيز مثل گذشته داريد؟ 
كامال پر از انگيزه و دغدغه برای ساخت كشور 

هستم؛ به خصوص برای زنان.

فرض كنيد يك دولت اصالح طلب منطقي روي 
كار بيايد و از شما بخواهد وزير ورزش بشويد، 

مي شويد؟
صددرصد، ولــي مطمئن باشــيد كه تاييد 
صالحيت نمي شــوم. وزير كــه هيچ، اجازه 
نمي دهند من در جمع 10نفره شركت كنم. در 
يكی از شهرها با 10نفر از خانم هاي پيشكسوت 
ورزش جلسه بود -پيشكسوت يعني چي؟ 
يعني مديران بازنشسته باالي 70سال، يعنی 
كبريت بی خطر- جلسه را به هم زدند.گفتند 
دارد كارهاي زيرزميني و تشكيالتي مي  كند 
و مي خواهد بيايد اينجــا را به هم بريزد. من 

ممنوع الهمه چيز هستم.

ث
مك

متحجر مي شــوند و فرقی بــا اصولگرايان ندارنــد. اين مردان در حوزه سياســي 
بيشــتر شــعار اصالح طلبي دارند. زنان ما در مجلس واقعا تــالش كردند، كارهای 
موفق زيادی داشــتند از جمله طرح تابعيت فرزند مادر ايراني و همســر خارجی. 
 بعضی چيزها نيز به نتيجه نرســيد چون مــردان بايد رأی می دادنــد كه توضيح

 دادم.

شما از عملكرد آنها راضي بوديد؟
از دوران ما بهتر كار كردند. بله راضي بودم. شرايط ما در مجلس پنجم نسبتا منطقي 
و خوب بود. ولي در اين مجلس شرايط متفاوتي بود، كشور به شدت دوقطبي شده و 
با توجه به جو جامعه و جو خود مجلس نمره خوبی از نظر من گرفته اند. پايه مجلس 
رأي است. نمي توانيم انتظار داشته باشيم، يك نماينده مجلس بتواند مثل يك وزير 

عمل كند. 
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 اشكان جهان آراي-فرشته رضایي- ستاره حجتي
خبرنگار

آزادراهشيراز-اصفهاناوايل۱۴۰۰بهبهرهبرداريميرسد
محمود رضایي كوچي، معاون هماهنگي امور عمراني استاندار  فارس، گفت: ســاخت آزادراه شيراز-اصفهان 
در مســيري به  طول ۲۲0 كيلومتر اوایل دهه۹0 آغاز شده و تا اوایل 
سال1۴00 به  بهره برداري مي رسد. hamshahrionline.irWWW

متــن كـامـل در سایت

  نوار ســبز شــمالي ایران هنوز با آالینده هاي صنعتي یا 
ریزگردها آلوده نشده، اما در برخي روزها از نيمه دوم مرداد گزارش

تا اواخر شهریور مي توان آسمان بعضي مناطق از استان هاي 
سه گانه شمالي را دودآلود دید؛ دودي كه از آتش زدن بقایاي محصوالت 

كشاورزي به ویژه برنج به آسمان مي رود.
تا همين 2دهه پيش آتش زدن كاه و كلش در باور كشاورزان براي تقویت 

خاك مفيد بود؛ باوري نادرســت كه حتي در 
برخي موارد موجب آتش ســوزي جنگل هاي 
اطراف زمين هاي كشــاورزي نيز مي شــد. از 
سوي دیگر، كشــاورزان براي كشت دوم باید 
زمين را در فرصت كوتاهي براي شخم مجدد 
آماده مي كردند و آتــش زدن بقایاي محصول 
برداشت شده ساده ترین راه بود و در نتيجه، با 
افزایش ميل كشاورزان به كشت دوم كه مستلزم 
آماده ســازي زمين براي شــخم دوباره است، 
تعداد و مساحت آتش سوزي ها افزایش یافت. 
تا جایي كه در برخي مناطق تا چند شبانه روز 
بوي دود احساس مي شود و شعاع دید به شكل 
محسوســي كاهش مي یابد. این معضل را در 
مناطقي از هر 3 استان شمالي یعني مازندران، 

گيالن و گلستان مي توان دید.

ورود دستگاه قضا
مسئوالن استان هاي شمالي از 4سال پيش و پس از اشاره رسانه ها به این 
معضل با جدیت بيشتري براي پيشگيري از این تخلف محيط زیستي وارد 
عمل شدند. به گفته رئيس كل دادگستري گلستان، طي 2سال گذشته 
با ورود دستگاه قضایي به این بخش، روند آتش زدن بقایاي گياهي در 

زمين هاي كشاورزي كاهش یافته است.
هادي هاشميان با اشاره به پيگرد قانوني براي متخلفاني كه اقدام به آتش 
زدن بقایاي محصوالت كشاورزي مي كنند، مي گوید: براساس قانون، 
آتش زدن بقایاي گياهي و كاه و كلش محصول، پس از برداشت، جرم 

است و قانونگذار براي آن مجازات تعيين كرده.
اشاره این مسئول به ماده20 قانون هواي پاك است كه تأكيد مي كند 
سوزاندن بقایاي گياهي اراضي زراعي پس از برداشت محصول ممنوع 
است و متخلف حسب مورد به جزاي نقدي درجه6 موضوع ماده19 قانون 

مجازات اسالمي محكوم مي شود. ماده688 قانون مجازات اسالمي نيز 
افرادي را كه به هر شكل مسبب آلودگي بهداشت عمومي شوند، مجرم 
مي داند. ماده30 آیين نامه اجرایي قانون مدیریت پسماندها نيز سوزاندن 
پسماند در محيط آزاد را ممنوع كرده است، اما با وجود این مفاد قانوني 
دود آتش عمدي زمين هاي كشاورزي شمال همچنان به چشم مردم 

این مناطق مي رود.

پایش مزارع
اداره هاي كل حفاظت محيط زیست 3 استان شمالي در چند سال اخير 
با حساسيت بيشــتر تا حدودي توانستند از 
تعداد و مساحت این آتش سوزي ها كم كنند. 
مدیركل حفاظت محيط زیســت گلستان با 
اشاره به غيرقانوني بودن و جرم محسوب شدن 
آتــش زدن بقایاي محصوالت كشــاورزي به 
همشــهري مي گوید: با توجه به برخوردها و 
اقدامات انجام شــده، انتظار مي رود امسال از 

تعداد این آتش سوزي ها كاسته شود.
محمدرضا كنعاني به تأثير منفي این اقدام بر 
حاصلخيزي خاك نيز اشاره مي كند و مي افزاید: 
آتش زدن بقایاي محصوالت در مزارع موجب 
فقيرتر شدن زمين از مواد آلي، تخریب زیستگاه 
موجودات ریز خاكي و كرم ها، كاهش جمعيت 
ميكروارگانيسم ها، كاهش حاصلخيزي خاك، 
افزایش حساسيت به فرسایش، كاهش رطوبت 
خاك در كشت محصول بعدي، افزایش اســيدیته خاك و در مجموع 

كاهش باروري خاك مي شود.
در مازندران و گيالن نيز اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از آتش زدن 
مزارع طي چند ســال اخير افزایش یافته است. »حسينعلي ابراهيمي 
كارنامي« مدیركل حفاظت محيط زیســت مازندران از كاهش تعداد 
آتش سوزي ها خبر مي دهد و به همشهري مي  گوید: طبق مشاهده هاي 
ميداني امسال از تعداد و گستره آتش سوزي ها در استان كاسته شد، اما 
برخوردها و پایش ها توسط همكاران ما با جدیت ادامه دارد. متأسفانه 
هنوز كشاورزاني هستند كه به این قانون و تذكرهاي كارشناسان توجه 
نمي كنند و به همين دليل امسال نيز بيش از 100فقره پرونده در استان 
براي كشاورزان متخلف تشكيل شد. با توجه به اینكه برداشت محصول در 
برخي نقاط استان هنوز ادامه دارد، آمار نهایي پس از پایان فصل برداشت 

اعالم مي شود.
مسئوالن حفاظت محيط زیست گيالن هم مي گویند اقدامات پيشگيرانه 

و گشت هاي مشترك با نيروي انتظامي و جهادكشاورزي در حال انجام 
است. احســان اهلل شــكري، معاون نظارت و پایش اداره كل حفاظت 
محيط زیست گيالن در گفت وگو با همشــهري از استمرار برنامه هاي 
پيشــگيرانه و تالش براي فرهنگســازي در این زمينه خبر مي دهد و 
مي گوید: براي فرهنگسازي از ظرفيت هاي مختلف مانند توزیع بروشور، 
دهياري ها و حتي تریبون نمازجمعه نيز استفاده كردیم، اما همچنان 
موارد متعددي از این آتش سوزي ها در استان دیده مي شود. سال گذشته 
107مورد آتش زدن مزارع ثبت شــد و 65 شاليكار متخلف به مراجع 

قضایي معرفي شدند.

فرصت اقتصادي كاه و كلش
صرف نظر از آلودگي هوا و آسيب به خاك بر اثر این اقدام، سوزاندن كاه 
و كلش پس از برداشت، سوزاندن فرصتي اقتصادي است. این موضوع را 
بسياري از كارشناسان صنایع سلولزي تأیيد و تأكيد مي كنند كه كاه و 
كلش توليد شده در مزارع براي توليد محصوالت سلولزي مناسب هستند.

علي اصغر جهانگيري، از كارآفرینان برتر كشور به همشهري مي  گوید: 
ده ها محصول ســلولزي مانند مقوا، ام دي اف، كاغذ، پارتيشن، سقف 
كاذب و حتي بلوك ساختماني را مي توان درصورت فرآوري همين كاه 

و كلش توليد كرد، اما به جاي این كار در شمال 
این سرمایه ها را مي سوزانيم. با این حال شنيدن 
حرف هاي كشــاورزان نيز در این مورد زوایاي 
دیگري را روشن مي كند. علي احمد صمدي، 
كشــاورز مازندراني معتقد است كه مسئوالن 
بدون ارائــه راهكار و فراهم كــردن امكانات و 
شرایط براي جمع آوري، نگهداري و عرضه كاه و 
كلش، دائم بر نسوزاندن و جمع آوري آنها تأكيد 
مي كنند. او به همشهري مي گوید: كشاورز براي 
بسته بندي و نگهداري كاه باید هزینه بپردازد. 
چه تضميني وجود دارد كه این بقایا فروخته 

شود و هزینه به كشاورز برگردد؟
در مقابل پرســش این كشــاورز مازندراني، 
كارشناسان معتقدند در شــرایطي كه كشور 
براي تأمين نهاده هاي دامي ناچار است علوفه 

وارد كند، سوزاندن كاه و كلش جاي هيچ توجيهي ندارد.
عباس یوسفي، رئيس اتحادیه دامداران گيالن معتقد است كشاورزان 
مي توانند با فروش این محصول به اتحادیه هاي دامداران از ضایع شدن آنها 
جلوگيري كنند. وي با اشاره به صرفه اقتصادي كاه براي كشاورزان اظهار 
مي كند: براي تأمين خوراك دام در گيالن هر سال ناچاریم از استان هاي 

دیگر علوفه خریداري كنيم درحالي كه كشاورزان مي توانند براي حفظ 
كيفيت كاه و كلش، این محصول را به خوبي خشك كنند و پيش از اینكه 

كپك بزند به اتحادیه هاي دامداران تحویل دهند.

كمبود غذاي دام
ابراهيم اكبرزاده، مدیر زراعت ســازمان جهادكشاورزي گيالن هم در 
گفت وگو با همشــهري، ارزش اقتصادي كاه و كلش سوزانده شده در 
مزارع این استان طي هر سال را حدود 2ميليارد تومان برآورد مي كند و 
مي گوید: مكانيزاسيون عاملي مهم براي جلوگيري از سوزاندن كاه است. 
ورود دستگاه هاي دروگر مجهز به بسته بندي 
به چرخه كشاورزي موجب كاهش سوزاندن 
كاه و كلــش، حفظ محيط زیســت و تامين و 

ذخيره سازي غذاي احشام در استان مي شود.
با وجود این، كشاورزان سود كشت دوم را بيشتر 
از فروش كاه، آن هم پس از بسته بندي و خشك  
كردن، مي دانند. رضا قنبري، كشاورز اهل آمل 
به همشهري مي گوید: كشــاورزي كه قصد 
كشت دوم دارد، سعي مي كند در كمترین زمان 
ممكن شاليزار را براي نشاي دوباره آماده كند و 
نمي تواند معطل محصولي بماند كه برنامه اي 

براي خرید آن وجود ندارد.
این دیدگاه كشاورز مازندراني را اهلل یار ولي زاده، 
رئيس اتحادیه صنعت دامپــروري مازندران 
به طور كامــل رد مي كند و با بيــان اینكه این 
اتحادیه آمادگي خرید تمام كاه هاي ســالم استان را دارد به همشهري 
مي گوید: با توجه به بارندگي هاي فصل برداشت و سوزاندن كاه توسط 
برخي كشاورزان، امسال احتماال با كمبود شدید كاه براي خوراك دام 
مواجه خواهيم شد. هر بسته كاه ســالم برنج را با قيمت حدود 10هزار 

تومان از كشاورزان خریداري مي كنيم.

ولي زاده كاه را ســالم ترین غذا براي دام در ماه هاي سرد سال مي داند و 
اظهار مي كند: تنها دليل این سوءرفتار، آگاه نبودن كشاورزان و ضعف 
در آموزش كشاورزي است. كشاورز اگر بداند چه آسيبي به مهم ترین 
دارایي اش یعني خاك مي زند هرگز كاه را نمي سوزاند. این مشكل را فقط 

باید با آموزش و ترویج رفع كرد.

ضرورت آموزش و ترویج
آمــوزش و ترویج مســائل مرتبــط با كشــاورزي برعهده ســازمان 
جهادكشاورزي است. در تبصره ماده20 قانون هواي پاك نيز عنوان شده 
وزارت جهاد كشاورزي مكلف است مفاد این ماده را به شيوه هاي مقتضي 

به اطالع بهره برداران بخش كشاورزي، عشایري و منابع طبيعي برساند.
بر همين اساس، از سوي این نهاد در اســتان هاي مختلف برنامه هاي 
آموزشي در دستور كار قرار گرفته اســت. مهدي خليلي، مدیر روابط 
عمومي ســازمان جهاد كشــاورزي مازندران به همشهري مي گوید: 
برنامه هاي آموزشي و ترویجي به صورت روتين در دستور كار این نهاد 
قرار دارد و هم اكنون نيز با استفاده از فضاي مجازي نكات آموزشي عنوان 
مي شود، اما برخي كشاورزان هنوز توجهي به این مسائل ندارند. ضمن 
اینكه راهكارهاي جایگزین دیگري هم وجود دارد. در همين اســتان 
دستگاهي ابداع شده است كه كاه را در مزارع خرد مي كند تا به تقویت 

خاك كمك شود.
  

ســوزاندن كاه و كلش در مزارع استان هاي شمالي به دالیل مختلف 
هنوز انجام مي شــود و آســيب هایي را به محيط زیست و بهداشت 
عمومي تحميل مي كند درحالي كه حلقه هاي مورد نياز براي تشكيل 
زنجيره توليد تا مصرف كاه و كلش در استان هاي شمالي وجود دارد. 
به نظر مي رسد نبود یك سازوكار مناسب براي به هم پيوند دادن این 
حلقه ها موجب شده است این زنجيره مهم اقتصادي و محيط زیستي 
شكل نگيرد و سرمایه هاي زیادي در صنعت كشاورزي شمال كشور 

از بين برود.

براساس ماده20 قانون هواي 
پاك، سوزاندن بقایاي گياهي 
اراضي زراعي پس از برداشت 
محصــول  ممنوع  اســت و 
متخلف حسب مورد به جزاي 
نقدي درجه6 موضوع ماده19 
قانون مجازات اسالمي محكوم 

مي شود
رئيــس اتحادیــه صنعــت 
دامپروري مازنــدران معتقد 
است كشــاورز اگر بداند چه 
آسيبي به مهم ترین دارایي اش 
یعني خاك مي زند هرگز كاه 
را نمي سوزاند و این مشكل را 
فقط باید با آمــوزش و ترویج 

رفع كرد

سرمايهسوزيدرشاليزارهايشمال
 براساس قانون، آتش زدن بقایاي گياهي و كاه و كلش محصول، پس از برداشت، جرم است

اما همچنان، بعد از برداشت برنج ، بخش هایی از آسمان مازندران، گيالن و گلستان با دود مزارع سياه مي شود

سوزاندن كاه و كلش آسيب  زیادی به محيط زیست و بهداشت عمومی وارد می كند.    عكس: باشگاه خبرنگاران جوان 
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ادغــام انتخابات هــا اگرچــه از 
ســال92به ایــن ســو دوره هاي انتخابات

رأي گيري در كشور را از یك سال 
به 2سال افزایش داد، اما اتفاقات كم سابقه اي مثل 
درگذشت برخي اعضاي مجلس خبرگان رهبري 
و اعضاي مجلس شوراي اسالمي یا رداعتبارنامه  
نماینده گچساران، یكي از شلوغ ترین سال هاي 
انتخاباتي را طي یك سال آینده پيش روي كشور 

قرار داده  است. 
كليد این انتخابات هــا نيز از جمعــه پایان این 
هفته با برگزاري مرحله دوم مجلس در 11حوزه 
انتخابيه زده شده اســت. 9ماه بعد، با برگزاري 
همزمان 4انتخابات، سالي را براي ایران رقم زده 
كه سرنوشت شــوراها و نهاد ریاست جمهوري 
تعيين مي شــود و صندلي هاي خالي خبرگان و 
مجلس شوراي اسالمي تعيين تكليف مي شود. 
در هر 4نهاد انتخابي)مجلس، خبرگان، شوراها 
و ریاســت جمهوري( یك بار دیگر سرنوشــت 
كرســي هاي نمایندگي بــه صندوق هاي رأي 

سپرده شده است.

سالي كه نكوست
نوروز ســال آینده ثبت نام هــاي انتخاباتي آغاز 
خواهد شــد؛ از 8فروردین ماه. وزارت كشور در 
هماهنگي با شــوراي نگهبان 28خردادماه سال 
بعد را به عنوان زمان برگــزاري این انتخابات ها 
تعيين كرده است. ســيزدهمين دوره انتخابات 
ریاست جمهوري، ششمين دوره شوراهاي شهر 
و روستا، دومين انتخابات ميان دوره اي خبرگان 
پنجم و انتخابات ميــان  دوره اي مجلس یازدهم 
به طور همزمان در این روز برگزار خواهد شــد. 
تاكنون گمانه زني هاي زیادي درباره كساني كه 
وارد عرصه ریاســت جمهوري خواهند شد، زده 
شده است اما نخستين نفري كه روز گذشته رسما 
اعالم كرد وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوري 
مي شود سيدمحمد غرضي بود، نامزد انتخابات 
ریاست جمهوري سال 92كه اگرچه رأي نياورد 
اما به پدیده فراموش نشدني آن انتخابات تبدیل 

شد.

سال دغدغه مشاركت
انتخابات هــا )نهــاد  ایــن  در مهم تریــن 
ریاســت جمهوري( ســرانجام پس از 8ســال 
ریاست جمهوري حســن روحاني، در خردادماه 

سال بعد رئيس دولت جدید را خواهد شناخت. 

روحاني در یكــي از ســخنراني هاي اخير خود 
با بيــان اینكه كم كم چند ماه دیگــر وارد فضاي 
رقابت هاي انتخاباتي مي شــویم، گفت: شرایط 
كشور به گونه اي است كه ما هم در تحریم هستيم، 
هم كروناســت و هم مردم مشكالتي دارند كه با 
عواطف، احساسات، اعتقادات مردم و ایماني كه 
مردم نســبت به انقالب دارند، نباید بازي شود. 
وزیر كشــور دولت او هم با توجه به مشــاركت 
نزدیك به 25درصدي شــهرهایي مانند تهران 
در انتخابات مجلس یازدهم نســبت به كاهش 
مشاركت در انتخابات ریاست جمهوري یازدهم 
ابراز نگراني كرد و گفت: »نگراني ما در 1400 با 
توجه به شرایطي كه در انتخابات مجلس یازدهم 
داشــتيم، دغدغه مشاركت اســت. اميدواریم با 
زمينه سازي  ها و مشاركت همه گروه هاي سياسي 

بتوانيم مشاركت در انتخابات ریاست جمهوري را 
باال ببریم.« 

ایــن نگراني هــا به خصــوص در انتخابات هاي 
ميان دوره اي پررنگ تر هستند، چون اقبال مردم 
نسبت به مشــاركت در آنها پایين تر بوده است 
 و این بار ممكن اســت در پایين ترین حد خود 
قــرار گيرد. در عيــن حال برخــي راهكارهاي 
انتخاباتي از گذشته سعي در جبران این فاصله 

آرا داشته اند. 
اسماعيل موسوي، سخنگوي ســتاد انتخابات 
كشور درخصوص شــرایط افرادي كه مي توانند 
جمعه این هفته 21شهریورماه رأي دهند، گفته: 
»كساني كه در دور اول انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي یعني 2 اسفندماه 1398؛ در حوزه هاي 
انتخابيه مربوطه شــركت كــرده و رأي دادند 

مي تواننــد در دور دوم نيز در همــان حوزه رأي 
دهند. همچنين افرادي كه در انتخابات اسفندماه 
سال گذشــته، در هيچ یك از حوزه هاي انتخابي 
شركت نكرده و رأي ندادند، هم مي توانند در این 
انتخابات شركت كنند و به نامزدهاي مورد نظر 

خود رأي دهند.«

بديمني هاي مجلس يازدهم
بدیمني هاي مجلس یازدهم تنها مشاركت پایين 
مردم در این انتخابات نبود. در اتفاقي كم سابقه 
5منتخب ایــن دوره از مجلس به دالیل مختلف 
نتوانســتند به جایگاه نمایندگي مردم دســت 
یابند. غالمرضا تاجگردون، منتخب گچســاران 
به دليــل رد اعتبارنامه اش توســط نمایندگان 
مجلس و ســينا كمالخاني به دليل ردصالحيت 

توســط شــوراي نگهبان به خاطر جعلي بودن 
مدرك تحصيلي از حضور در مجلس یازدهم باز 
ماندند. فاطمه رهبر منتخب مردم تهران، عيسي 
جعفري نماینده بهار و كبودرآهنگ و محمدعلي 
رمضاني منتخب مردم آستانه اشرفيه نيز به دليل 
كرونا فوت كردند و تعيين تكليف 5كرسي آنها به 
انتخابات ميان دوره اي در 28خردادماه سال بعد 

موكول شد.
عباسعلي كدخدایي، سخنگوي شوراي نگهبان در 
این باره گفته بود كه »ما دو مرحله انتخابات بعد 
از انتخابات سراسري داریم كه مرحله دوم براي 
كساني اســت كه حد نصاب الزم را ندارند. این 
انتخابات ها معموالً بعد از انتخابات اصلي برگزار 
مي شود، به همين دليل و به علت شيوع ویروس 
كرونا این مرحله از انتخابات به شهریور ماه موكول 
شــد بنابراین تصميم گرفته شــده مرحله دوم 

انتخابات در شهریور ماه برگزار شود. 
براي كساني كه فوت مي كنند یا به هر دليلي از 
ورود به مجلس باز مي مانند انتخابات ميان دوره اي 
باید برگزار شــود، انتخابات ميــان دوره اي قباًل 
به صورت مستقل برگزار مي شد ولي سال هاست 
به موجب قانون مجلس با نخســتين انتخابات 
سراسري برگزار مي شــود. انتخابات این 4حوزه 
انتخابيه بــا انتخابات ریاســت جمهوري برگزار 
مي شــود.« بعدتر با فوت نماینده كبودرآهنگ 
تعداد این حوزه ها در سخنان كدخدایي به عدد 

5 رسيد.
فرایندهاي انتخاباتي خبرگان رهبري هم به علت 
درگذشــت جمعي از اعضاي این مجلس چنان 
شــده كه تكليف خيلــي از صندلي هاي خالي 
در ميان دوره اي هــا تعيين مي شــود. انتخابات 
ميان دوره اي اول خبرگان)دوم اســفندماه98( 
براي تعيين تكليف 7جایگزین فوت  شــده  این 
مجلس هنوز برگزار نشده بود كه نوراهلل طبرسي 
نماینده مازندران در خبرگان نيز درگذشت و با 
توجه به پایان مهلت ثبت نام ها برگزاري انتخابات 
ميان دوره اي دوم خبرگان در ســال 1400نيز 
ضروري شــد. به فاصله كوتاهي پس از انتخابات 
ميان دوره اي اول 3نفر از نمایندگان استان تهران 
در خبرگان رهبري نيز به جمع فوت شده ها اضافه 
شــدند. تاكنون برگزاري انتخابات ميان دوره اي 
دوم خبرگان بــراي 4كرســي در 28خردادماه 
ســال1400قطعي شده است. ششــمين دوره 
شــوراهاي شــهر و روســتا نيــز در انتخابات 
1400صاحبان جدید كرسي هاي خود را خواهد 
شــناخت. در انتخابات سال96بيشترین ميزان 
مشاركت در ميان ادوار انتخابات شوراهاي شهر و 

روستا با حدود 69درصد ثبت شد.

كافه مجلس 

  افزايش تعداد نشست هاي علني مجلس 
محمدحسين فرهنگي، سخنگوي هيأت رئيســه مجلس گفت: براساس تصميم 
هيأت رئيسه، مجلس از هفته آینده در روزهاي سه شنبه نيز جلسه علني خواهد 
داشت. براین اساس، مجلس از این پس در روزهاي یكشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 
جلسه علني خواهد داشت. براســاس تصميم هيأت رئيسه مقرر شده است سؤال 
از وزرا در دستور كار روزهاي یكشنبه و سه شنبه مجلس قرار گيرد. علي كریمي 
فيروزجایي، دیگر عضو هيأت رئيسه مجلس نيز در گفت وگو با ایسنا یادآور شد:  ما 
در جلسات علني روزهاي سه شنبه عمدتا به بحث نظارتي خواهيم پرداخت و البته 
كميسيون هاي تخصصي مجلس نيز عصر سه شنبه جلسات خود را خواهند داشت.

  ميرسليم مدارك بدهد 
موسي غضنفرآبادي، ســخنگوي هيأت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره آخرین 
پرونده هاي واصله به هيأت نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: گزارش هایي به این 
هيأت واصل شده كه بعضاً این گزارش ها بدون مشخصات و فاقد امضاست و معموالً 
چنين گزارش هایي مورد توجه قرار نمي گيرد؛ مگر آنكــه هيأت نظارت بر رفتار 
نمایندگان تشخيص دهد كه این گزارش درست است و باید مورد رسيدگي قرار 
گيرد. به گزارش مهر، وي ادامه داد: تاكنون فقط یك شكایت در هيأت نظارت بر 
رفتار نمایندگان ثبت شده كه مربوط به شكایت رئيس كميسيون عمران مجلس 
از مصطفي ميرسليم، نماینده مردم تهران اســت. غضنفرآبادي بيان كرد: بر این 
اساس، ما اعالم كردیم در جلســه آتي هيأت نظارت بر رفتار نمایندگان كه فردا 
-چهارشنبه-برگزار مي شود، ميرسليم دالیل و مستندات خود را ارائه كند تا ما این 

مدارك و ادله را مورد بررسي قرار دهيم.

  پشت پرده توافق امارات با اسرائيل
حســين اميرعبداللهيان، دســتيار ویژه رئيس مجلس در امور بين الملل گفت: 
ازجمله دالیل گســتاخي امارات در برقــراري ارتباط با رژیم صهيونيســتي این 
است كه اماراتي ها فكر مي كنند اگر خودشــان را به آمریكا و رژیم صهيونيستي 
وصل كنند مي توانند نقش فعال تــري را در منطقه ایفا كننــد. او در گفت وگو با 
العالم ادامه داد: معتقدم سعودي و امارات نقشــه البي صهيونيست ها و آمریكا را 
در یمن پياده مي كنند و هدف اصلي شــان تجزیه یمن است یعني اینها كارگزار و 
عمله انگليس، آمریكا و صهيونيست ها شده اند. اتفاقي هم كه افتاده این است كه 
انصاراهلل ، متحدین و همه قبایل و عشایر اصيل یمني مانع تحقق این هدف به واقع 

آمریكایي-صهيونيستي كه مجري آن عربستان سعودي و امارات است، شدند.

  همه روساي يك كميسيون جمع شدند
سخنگوي كميســيون اجتماعي مجلس شوراي اســالمي از حضور همه رؤساي 
كميسيون اجتماعي مجالس بعد از انقالب در جلسه  دیروز كميسيون اجتماعي 
خبر داد. علي بابایي كارنامي در گفت وگو با ایســنا گفت: در جلسه دیروز رؤساي 
كميسيون  اجتماعي همه مجالس بعد از انقالب تا به اآلن حضور داشتند. در این 
جلسه آسيب هاي كميسيون اجتماعي بررسي شد. نظرات بسيار خوبي از رؤساي 
ادوار قبلي شنيدیم. وزیر كار، تعاون و رفاه اجتماعي هم در جلسه حضور داشت. 
ایشان نكاتي در جهت روان ســازي  تصميمات بين كميسيون و وزارتخانه مطرح 
كردند تا ما با سرعت بيشــتري به جلو حركت كرده و رفاه بيشتري را براي مردم 

فراهم كنيم.

مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسالمي، جمعه برگزار خواهد شد.   عكس:همشهري/ مهدي بيات

كشور در تدارك 4 انتخابات
مرحله دوم انتخابات مجلس در جمعه اي كه پيش روست برگزار مي شود، اما سال آینده سالي است كه تكليف نهاد 

ریاست جمهوري ، شوراها ، برخي صندلي هاي خالي مجلس شوراي اسالمي و خبرگان تعيين مي شود

محسن تواليي
خبر نگار
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نگراني اصناف سينمايي از 
سرنوشت شبكه نمايش خانگي

13 صنف سينمایي در بيانيه اي مشترك نسبت به واگذاري 
مسئوليت شبكه نمایش خانگي از وزارت ارشاد به سازمان 
صداوسيما انتقاد كردند. به گزارش همشهري، در این بيانيه 
آمده: »ما اعضاي صنوف سينماي ایران كه حرفه و معيشت 
خود و خانواده هایمان مستقيماً وابسته به توليد محصوالت 
فرهنگي تصویري است، اعتراض شــدید خود را نسبت به 
انتقال مسئوليت شبكه نمایش خانگي از سازمان سينمایي 
به صداوسيما اعالم مي داریم. ما همچنين براي كساني كه 
پنهان و آشكار تالش مي كنند در ســال جهش توليد این 

صنعت نوپا را به نابودي بكشانند اظهار تأسف مي كنيم.
فرصت هاي شغلي به وجودآمده از توليد محصوالت شبكه 
نمایش خانگي و پلتفرم هاي »وي.او.دي« بالغ بر 3 تا 5هزار 
فرصت شغلي مســتقيم و غيرمســتقيم در سال است كه 
سياست هاي غيرپاسخگوي صداوسيما بدون شك باعث فرار 
سرمایه از این صنعت شده و ضرر معيشتي هنگفتي به اهالي 
سينما وارد خواهد كرد. سپردن سرنوشت این پدیده نوپاي 
توليد و توزیع به سازماني كه خود رقيب آن است تصميمي 
اشتباه و غيرقابل جبران خواهد بود. نباید فراموش كرد كه 
این شبكه نمایش خانگي و پلتفرم هاي »وي.او. دي« بودند 
كه در این  ماه هاي سخت بيماري فراگير كرونا و بي رونقي 
سالن هاي سينما توانستند با اكران آنالین كمك زیادي به 
سينماي ایران كنند و با توليد سریال ها و محصوالت جدید 
در حال پيداكردن مسير خود جهت هرچه حرفه اي تر شدن 
هستند. بدیهي است كه همه توليدات در یك سطح و بري از 
كاستي و عيب نيستند، اما بدون شك و براساس تحليل هاي 
تجربي/حرفــه اي، عرصه رقابت و نيــاز جامعه خودبه خود 
اســتانداردها و كيفيت كارها را باال خواهد برد. درحالي كه 
مي توان پيش بيني كرد كه صداوسيما با رقابت ناصحيح با 
این پدیده نوپا و شاید هم با قصد حذف رقيب، باعث از دست 
رفتن مخاطبين رسانه هاي داخلي شده و این عرصه را نيز 
در اختيار شبكه هاي ماهواره اي قرار خواهد داد. ما اصناف 
سينمایي از مسئوالن و دلسوزان این عرصه مي خواهيم كه با 
جلوگيري از این اشتباه تاریخي، مخاطبان شبكه هاي داخلي 
را به سوي رسانه هاي خارجي سوق ندهند و به ایجاد بي ثباتي 
و فرار سرمایه گذاري مشروع از این حوزه فرهنگ و هنر دامن 
نزننــد.« انجمن هاي صنفي كارگردانــان، تهيه كنندگان، 
فيلمنامه نویســان، بازیگران، فيلمبــرداران، تدوینگران، 
صدابــرداران و صداگذاران،  كارگردانان مســتند، مدیران 
توليد، چهره پردازان، برنامه ریزان و دســتياران كارگردان، 
دستياران فيلمبردار و مدیران و دستياران تداركات سينما 

امضاكنندگان این بيانيه هستند.

»اسكرين ديلی« از خورشيد چه نوشت؟ 
اســكرین دیلی موضوع فيلم »خورشــيد« را مشــابه 
داســتان هاي چارلز دیكنــز و به ویژه داســتان اوليور 
توئيست توصيف كرده و نوشته است كه این فيلم حس 
فيلم هاي الیو اكشــن دیزني در یك فضــاي تخيلي از 
گذشته ایران را به بيننده منتقل مي كند. درس اخالقي 
این فيلم در موضوع اصلي داستان یعني جست وجوي 
گنج توسط این كودكان خياباني نهفته است كه قدري 
مي تواند حس موعظه آميــز بودن فيلــم را به بيننده 

منتقل كند.
منتقدان اسكرین دیلي در بخش دیگري از این مطلب، 
فيلمبرداري »خورشيد« را ستوده و موسيقي اركسترایي 
فيلم را كه ســاخته رامين كوشاست، گوشنواز و بسيار 
مؤثر در ریتم داستان توصيف كرده اند. »سازندگان فيلم 
»خورشيد« با شــجاعت به موضوعات اجتماعي نظير 
مشكالت بخش عمده اي از پناهندگان افغان و برخورد 
با فروشندگان كم سن و سال در خيابان ها و نبود حمایت 
از مدرســه هایي كه وابســته به خيریه هاي خصوصي 

هستند، پرداخته اند. اگر هم در پایان، درس اخالقي فيلم 
از البه الي یك حادثه شــگفت انگيز موعظه آميز مطرح 
مي شــود، چيزي از ارزش هاي داستان و جاذبه فيلمي 
كم نمي كند. فيلم »خورشيد« قاطعانه و در جاي درست 
خود به موضوعات و معضالت اجتماعي پرداخته است.«

مقايسه »خورشيد« با »پروژه فلوريدا«
پيتر دبروگ ضمن ستایش فيلم »خورشيد« در ورایتي 
نوشــته اســت: فيلم مجيدي یادآور یكي از بهترین 
فيلم هاي قرن بيست ویكم یعني »پروژه فلوریدا« است. 
فيلم »پروژه فلوریدا« سال  2017 ساخته شده است كه 
در آن به دنياي كودكان پرداخته مي شود. فيلم »پروژه 
فلوریدا« یكي از زیباترین آثار ســينمایي چند ســال 
اخير ارزیابي شده است. دنياي فيلم »پروژه فلوریدا« از 
دریچه نگاه كودكان و دنياي آنها دیده مي شود. به گفته 
دبروگ، كودكان فيلم »خورشــيد« مجيدي دقيقا به 
اندازه دختران كوچك فيلم »پروژه فلوریدا« بار درام را 

به دوش كشيده و بيننده را سرگرم مي كنند.

منتقد ورایتي در ادامه مطلب خــود، نقطه قوت فيلم 
مجيدي را سادگي آن دانسته و نوشته است: این فيلم 
در همان ابتدا تقدیم به حدود 152ميليون كودك كار 
در سراســر جهان شــده كه هر روز در حال نبرد براي 
دســتيابي به حقوق خود هستند، پس تا حد زیادي به 
این نتيجه مي رســيم كه كارگردان در حال اعالم یك 
اظهارنظر سياســي است. فضا و شــخصيت هاي فيلم 
تا حدي یــادآور »فراموش شــدگان« لوئيس بونوئل 
و پرداختن به زندگي كودكان مكزیكوســيتي در آن 

فيلم است. 
»خورشــيد« اثــري اخالقــي و صادقانــه بــا فرمي 
نئورئاليستي است كه به نظر بي نقص تر از كارهاي قبلي 
مجيدي مي آید. قدرت كارگردانــي مجيدي در كار با 
كودكان تأثير كامال مستقيمي روي كارگرداناني مثل 
»حيفا المنصور« كارگردان ســعودي فيلم »وجده« و 
»نادین لبكــي« كارگردان لبناني فيلــم »كفرناحوم« 

گذاشته است.
اما همه منتقدان نســبت به »خورشــيد« نظر مثبتي 

ابراز نكرده اند؛ ازجمله نيكالس باربر، منتقد ایندي وایر 
كه به »خورشــيد« امتياز»B« داده است. او در ایندي 
وایر درباره آخرین ســاخته مجيدي نوشته است: فيلم 
مجيدي تركيبي از یك فيلم ساخته شده در ژانر سرقت 
و یك فيلم رئاليستي - اجتماعي اســت كه با داستان 
اثرگذاري درباره یك معلم مهربان، چيزي شــبيه آثار 
دهه 80سينماي آمریكا شــده؛ فيلمي كه اگر ساخته 
مي شــد، نقش معلم را در آن »رابيــن ویليامز« بازي 
مي كرد. ولي اینجا وقتي بچه ها به دستور یك گانگستر 
)با بازي علــي نصيریان( به مدرســه مي آیند، در ابتدا 
با مخالفت ناظم روبه رو مي شــوند، اما آقاي رفيعي )با 
بازي جواد عزتي( معاون مدرســه، بعد از دیدن شوق 
آنها تصميم مي گيرد كه به آنها فرصتي بدهد. مشــكل 
فيلم اما این اســت كه در برخي از سكانس ها، اتفاقات 
به صورت ناگهاني تمام مي شــوند كه این مسئله باعث 
مي شود تماشاگر به طور كامل متوجه نشود چه اتفاقي 
افتاده است. به نظر مي رسد فيلم »خورشيد« بيش از حد 

تدوین شده است.

واكنش منتقدان اروپايي و آمريكايي به نمايش آخرين ساخته مجيد مجيدي

نگاه خارجي به  خورشيد
آرش نهاوندي

روزنامه نگار
»خورشيد« آخرين ساخته مجيد مجيدي، كارگردان نام آشناي ايراني براي نخستين بار روز 
يكشنبه گذشته در ونيز نمايش داده شد. فيلم »خورشيد« در بخش رقابتي جشنواره ونيز 
با 17فيلم ديگر براي كسب جايزه شير طاليي رقابت دارد. منتقدان اروپايي و آمريكايي پس 

از نمايش اين فيلم واكنش هاي مختلفي از خود نشان دادند.

  نخستين نمايش 
»جنايت بي دقت« 

فيلم »جنايت بي دقت« به كارگرداني 
شهرام مكري كه در بخش افق هاي 
جشــنواره ونيز بــه نمايندگي از 
ســينماي ايران حضــور دارد هم 
نخســتين نمايش جهاني خود را 
ديروز 7 سپتامبر )17 شهريور( در 
۲ســانس 1۹:1۵ و ۲1:۴۵ در ونيز و 
براي اهالي ســينما و رسانه تجربه 
كرد. فيلــم »جنايــت بي دقت« 
امروز۸ ســپتامبر )1۸ شــهريور( 
نيــز در ســاعت 1۴:1۵ همزمان ۲ 
نمايش در سالن های جداگانه براي 
عموم مردم خواهد داشــت وروز ۹ 
سپتامبر )1۹شــهريور( در ۴نوبت 
در سانس های ۹، 11، 1۴:1۵ و 16:30  
بعد از ظهر بار ديگــر ميزبان اهالي 
رسانه و سينماست. فيلم »جنايت 
بي دقت« درباره تماشاگراني است 
كه قبل از شروع اكران فيلم ها درباره 
آنها حرف مي زنند و با شروع ماجراها 
بر پرده سينما، داستانشان و قصه 
فيلم با هم يكي مي شــود. شهرام 
مكري همچنيــن به عنوان نماينده 
ايران براي سخنراني به ميزگردي 
با تمركز بر توليدات مشــترك بين 
قاره آسيا و آفريقا با ساير كشورهاي 
دنيا در روز 6سپتامبر )16 شهريور( 
دعوت شده بود. او در اين ميزگرد 
درباره مشكالت ســينماي ايران 
براي دستيابي به توليدات مشترك 

سخنراني كرده بود.

عكس يادگاري عوامل فيلم جنايت بي دقتصحنه اي از فيلم خورشيدعوامل فيلم خورشيد در جشنواره ونيز
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حذفتابلویقیمت،بازارمسکنراآرامنکردمیزانتولیدپکیججوابگوینیازنیستتاثیرلغوعوارضصادراتتخممرغ

برخالف ماه های ابتدایی امســال که کاهش تقاضا و افزایش عرضه، تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ را 
متضرر کرده بود، این روزها افزایش قیمت این محصوالت مصرف کنندگان را نگران کرده است. به گزارش 
همشهری، قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار از قیمت مصوب تعیین شده فراتر رفته و به نظر می رسد که 
قصد کم شدن هم ندارد. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در حال حاضر قیمت هر شانه 
تخم مرغ 23 تا 24 هزار تومان است و نباید بیشتر از این مقدار فروخته شود، اما برخی واحدها گرانفروشی 
می کنند و برخی واحدها به این دلیل که تخم مرغ را گران تر خریده اند، آن را گران تر هم می فروشــند. 
گفته می شود یکی از دالیل افزایش قیمت تخم مرغ در بازار لغو یک ماهه عوارض صادرات این محصول 
است. با توجه به درخواست تولیدکنندگان برای صادرات مازاد تولید، ستاد تنظیم بازار برای صادرات هر 
کیلوگرم از این محصول عوارض در نظر گرفته بود اما در اوایل شهریورماه این ستاد در راستای حمایت 
از تولیدکنندگان، عوارض صادراتی تخم مرغ  برای شهریور را مشروط به تعهد اتحادیه مرکزی مرغداران 

میهن برای جلوگیری از هرگونه کمبود احتمالی و نیز ثبات و رعایت قیمت  مصوب، حذف کرد.

آمارها نشان می دهد که قیمت هرمتر مربع ملک در تهران طی ماه گذشته 10.5 درصد افزایش داشته و به 
نظر می رسد اقدامات دولت برای آرام سازی بازار مسکن هنوز پیامد مثبتی در بر نداشته است. به گزارش 
همشهری، روند افزایشی قیمت مسکن در شهر تهران که از ابتدای امسال شتاب بیشتری نسبت به قبل 
یافته هنوز ادامه دارد و در فصل تابستان که به طور سنتی فصل جابه جایی محسوب می شود، افزایش 
قیمت هر متر مربع ملک نسبت به فصل مشابه سال قبل بیش از 80 درصد بوده است.  بنابر آمار اعالم شده 
از سوی بانک مرکزی در مردادماه امسال، متوســط قیمت خرید و فروش یک متر  مربع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 23 میلیون و 110 هزارتومان بوده 
که نسبت به ماه قبل 10.5 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 77.4 درصد افزایش نشان می دهد. دولت در 
آخرین اقدام برای کنترل این نرخ رشد انتشار آمار و اطالعات مربوط به معامالت مسکن در کشور و شهر 
تهران را از ابتدای شهریور ممنوع کرد و نزدیک به 20 روز است که چراغ بازار معامالت مسکن خاموش و 

تابلوی رسمی اعالم قیمت مسکن در پایتخت حذف شده است.

در حالی که معدود تولیدکنندگان پکیج و آبگرمکن در داخل کشور از تامین نیاز داخلی ناتوان هستند، 
بخشی از این تولیدات به خارج صادر می شود و این امر باعث نابسامانی در بازار این محصوالت شده است. 
به گزارش همشهری، قیمت پکیج در 2سال اخیر افزایش چشمگیری داشته و بعضی انواع این محصول 
رشد 4 تا 5 برابری را تجربه کرده است به طوری که پکیج 2 میلیون و 300 هزار تومانی سال 97، امروز 
به قیمت 10 میلیون تومان به فروش می رسد. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با تایید نابسامانی 
و قیمت های گزاف در بازار، از صادرات این محصول انتقاد کرد و گفت: اخیرا نامه ای به سازمان حمایت 
ازمصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای جلوگیری از صادرات پکیج ارسال کردیم؛ چراکه در حال حاضر 
تولید کفاف مصرف را نمی دهد و صادرات حتی برای ارزآوری هم نباید انجام شود. اکبر پازوکی با اشاره به 
حضور دو شرکت در بخش تولید پکیج، اظهار کرد: ابتدا باید تولید پکیج به اندازه ای برسد که نیاز داخلی 
تأمین شود و سپس مازاد تولید صادر شود. به گفته او، در حال حاضر شرکت های تولید پکیج محصوالت 

خود را به قیمت گزاف عرضه می کنند و هیچ نظارتی هم انجام نمی شود.
قیمت برخی انواع دو برند پکیج در سایت های فروش شرکت مربوطه                 قیمت خرید هر متر آپارتمان در برخی مناطق تهران در هفته اول شهریور             قیمت فروش انواع تخم مرغ در میادین میوه و تره بار تهران

فوت وفن

راسته بازار

معموال اولویت اول افراد خرید اجناس نو 
و دست اول اســت مگر اینکه محدودیت 
مالي باعث شود کسي به فکر خرید کاالي 
دســت دوم بیفتد. اما بهتر اســت بدانید 
این طرز فکر خاص فرهنگ ماســت و در 
کشورهاي پیشــرفته تر برخالف آنچه به 
نام مصرف گرایي معروف است، استفاده از 
اجناس دست دوم امري بسیار متداول است. 
البته این درباره همه کاالها صدق نمي کند، 
اما در بسیاري از موارد دست دوم ها نه تنها 
نیاز ما را برآورده مي کننــد بلکه گاهي از 
جدیدها نیز بهتر عمل مي کنند. باید بدانیم 
کدام جنسي را مي توانیم دست دوم بخریم.
لوازمورزشي: تردمیل، دوچرخه، توپ 
و ... را سعي کنید دســت دوم تهیه کنید؛ 
زیرا این دسته کاالها اغلب هیچ مشکلي در 
طوالني مدت ندارند و در مقایسه با قیمت 

اولیه بسیار مناسب تر هستند.
زيورآالت:زیــورآالت دســت اول 
و نو مانند طال و نقره، اجرت ســاخت هم 
عالوه بر ارزش واقعي آنها بر قیمت اضافه 
مي شود ولي نقره و طالهاي دست دوم بدون 
اجرت هستند و شما تنها هزینه مقدار گرم 

زیورآالت را پرداخت خواهید کرد.
ابزارآالت:آچار، پیچ گوشتي، چکش و... 
از جمله وسایلي هستند که خرید دست دوم 
آنها به صرفه تر از نو است. فقط ممکن است 
کمي روغني و سیاه باشــند که به راحتي 

مي توانید تمیزشان کنید.
آالتموســیقي:آالت موســیقي 
مخاطبان خاص خــود را دارند و مانند هر 
وسیله دیگري دست دوم آن ارزان تر است. 
قبل از خرید در چند ســایت معتبر براي 
شناسایي ســطح کیفي و قیمت حدودي 

تحقیق کنید.
اكسســوريهايمراسم:لوازمي 
مانند خوشه هاي گل، ظروف سفره عقد و... 
را براي کم کردن هزینه ها در اول زندگي، 

ارزش دیدن بازار دست دوم آنها را دارد.
كتاب:کتاب ها از کاالهایي هستند که 
اگر حل تمریني در آنها وجود نداشته باشد 
سالیان سال مورد استفاده دوباره با هزینه 

کمتر هستند.
قهوهساز:قهوه ســازها انواع مختلفي 
دارند و کار با آنها زیاد سخت نیست. براي 
امتحان تنها کافي است یک بار قهوه را در 
آنها درست کنید تا مطمئن شوید درست 
کار مي کنند. قطعا از تفــاوت قیمت نو و 
دست دوم این وسیله خوشحال مي شوید 

و قهوه بیشتر مي چسبد.

مرکز خرید یاران در ســال79 در غرب 
تهران تاسیس شــد و امروز به یکي از 
بزرگ تریــن مراکز خریــد کامپیوتر، 
قطعــات کامپیوتري، موبایــل، تبلت، 
لپ تاپ و لوازم جانبي این وسایل تبدیل 
شده است.البته بیشــتر فروشگاه ها در 
این مرکز خرید بــزرگ کار تعمیر این 

وسایل را هم انجام مي دهند.
 این مرکز خریــد در 14طبقه یکي 
از بزرگ تریــن مراکز خریــد کامپیوتر 
در تهران اســت. از میان این 14طبقه، 
4طبقه تجاري، 8طبقه اداري و 2طبقه 
پارکینگ اســت. در ایــن مرکز خرید 
86واحــد تجــاري فعال هســتند که 
مي توانند نیاز شــما را در زمینه خرید 
کامپیوتــر، موبایــل و... و همچنیــن 

تعمیرات این لوازم برآورده کنند.
 باتوجه به اینکه مرکز خرید یاران یک 
پاساژ تخصصي است و مشتري تقریبا 
خاص دارد از امکانات جانبي گسترده اي 
مثل مراکــز بازي کــودکان برخوردار 
نیست اما کافي شاپ، کافي نت و 2طبقه 
پارکینگ از امکاناتي است که این پاساژ 

در اختیار مشتریانش قرار مي دهد.
 افزایش قیمت بسیار شدید کامپیوتر، 
گوشي موبایل، لپ تاپ و تبلت و حتي 
لوازم جانبي این وســایل مثل هدفون 
باعث شــده بســیاري از افراد اگر این 
وسایل را دارند به فکر تعمیر آن باشند و 
اگر ندارند به فکر خرید انواع کارکرده و 
سالم این وسایل، تا بتوانند به این طریق 
در هزینه هاي خود صرفه جویي کنند. 
در مرکز خرید یاران هردو این موارد را 

مي توانید از مغازه ها سراغ بگیرید.
 مرکز خرید یاران در غرب تهران و در 
منطقه صادقیه قرار دارد. نشاني دقیق تر 
آن: فلکه دوم صادقیه، خیابان آیت اهلل 
کاشــاني، بعد از پمپ بنزین، روبه روي 
بلوار اباذر است. ساعت کار این پاساژ در 
طول هفته از ساعت 9صبح تا 10شب و 
روزهاي جمعه و تعطیل از ساعت 11 تا 

10شب است.

دستدومبخريد

مركزخريدياران

شايدبتوانكارنامههمکاريخودروسازانروســيباشركايايرانيرادرعرضه
پیکاندربازارروسیه،ورودالدابهبازارايرانودرادامهفروشبرخيمحصوالت
ايرانخودرومانندسمنددربازارروسیهوبرخيكشورهايبلوكشرقخالصهكرد
اماچندسالياستكهصنعتخودروسازيروسیهكهحرفچندانيبرايگفتندربازارهايجهانيوحتي
بازارداخليخودندارد،سعيدرورودوكسبسهميازبازاركشورماندارد؛تالشيكهدردوردومتحريمهاي
صنعتخودرویايرانبهصورتجديتريدنبالشدهاست.خروجرنووپژويفرانسهوبرخيشركايچینياز
صنعتخودرویكشورمانوتأكیدرضارحماني،وزيروقتصنعتبهپاياندورانهمکاريخودروسازانايراني
بااينشركايعهدشکناروپاييفرصتيرابرايحضورشركتهايخودروسازيروسيوحتيتركیهايبهبازار
كشورمانفراهمكرد.گرچهپیشرفتصنعتخودرویتركیهدرزمینهساختقطعات،كفهترازويواردات
قطعاتازاينكشوررابهجايتولیدمشتركخودروسنگینتركرداماخودروسازانروسيبرتالشخودبراي
راهاندازيخطمونتاژمحصوالتشاندرايرانافزودند.پساززمزمههايعرضهبرخيمحصوالتشركتروسي
اوازدرايرانطيسالهاي95و96واحتمالراهاندازيخطمونتاژوعرضهالدادرپارسخودرو،اينروزهاخبر
عرضه3خودرویوانتتككابینودوكابینويكخودرویشاسيبلندشركتاوازروسیهمطرحشدهاست.

امااينخودروهاچهمشخصاتيدارندوعلتاصليگردشبهچپصنعتخودرویايرانچیست؟

واقعیت این است که صنعت خودروسازي روسیه در 
سطح جهاني حال و روز خوشي نداشته و خودروهاي 
روسي حتي نمي توانند رضایت مردمان ساکن این 
کشور سردسیر را جلب کنند اما به دلیل روابط نزدیک 
ایران و روسیه طي چند سال اخیر هر از چند گاهي 
اخباري در رابطه با همکاري ایران و روســیه براي 
احداث خط تولید خودروهاي روســي در کشورمان 
به گوش مي رسد. گرچه پیش فروش صوري تعدادي 
خودروی الدا گرانتــا که موجب تشــکل پرونده و 
شکایت بســیاري از خریداران در محاکم قضایي از 
شرکت راهبر شار ویژن شد، نقطه اوج این تعامل در 
ســال هاي اخیر بود اما این بار شرکت خودروسازي 
اواز )UAZ( روســي قصد دارد تا برخي خودروهاي 
شاسي بلند و وانت را راهي بازار کند. تاریخ تاسیس 
اواز به دهه 40 میالدي و دوران حکومت اســتالین 
باز مي گردد و این خودروســاز در طول بیش از 70 
ســال فعالیت خود کمتر  از تعداد انگشــتان دست 
تنوع تولید داشته که عموما نیز به خودروهاي آفرود 
با کاربرد نظامي و ارگاني مربوط مي شــود. پیشینه 
ساخت پاتریوت مهم ترین محصول این شرکت نیز به 
سال2004 و 2005 میالدي باز مي گردد و مشخص 

است که یک خودروی روسي با چنین پلتفرم قدیمي 
تا چه حد گزینه جذابي براي رقابت در بازار نســبتا 
متنوع خودروهاي کراس اوور و شاسي بلند چیني،  
کره اي ایرانــی،  ژاپني و اروپایي موجــود در ایران 

خواهد بود.

از حضور در نمايشگاه تا بازار تهران 
درنخســتین نمایشــگاه خودروی تهران در ســال 
2017 در شهر آفتاب محصوالت شرکت اواز روسیه 
در معرض دید کارشناسان و مشــتریان ایراني قرار 
گرفت. در این نمایشگاه بود که کارخانه خودروسازي 
اولیانوفســک)اواز( دو خودرو با نام هاي اواز پاتریوت 
و اواز پیکاپ را به نمایش گذاشت. در این نمایشگاه 
مدل شــاخص محصوالت این کارخانــه یعني اواز 
بیابانگرد پاتریوت با موتور بنزیني 2.7 لیتري و قدرت 
135اسب بخار،  صندلي هایي با روکش چرم،  کنترل 
آب و هوا،  سنسورهاي پارك عقب و جلو و همچنین 
سیستم چند رسانه اي جدید معرفي شد. اواز پیکاپ 
نیز در مدل موتور بنزیني در معرض دید مشتریان قرار 
گرفت. در ادامه  شرکت اوتوواز روسیه گفت وگوهایي 
را براي ایجاد یک کارخانه مونتــاژ خودروهاي الدا 

عليابراهیمي
دبیر گروه بازار

چند و چون

امسالگوشتواردنميشود

افزايشقیمــتگوشــتقرمزدر
بازارخردهفروشــيدرحالياســت
كــهدامــدارانازتولیدمــازاددام
ميگويندودولتباهدفكاهشزيان
تولیدكنندگانبــهخريدتضمیني
گوشتازدامداراناقدامكردهاست.
بامنصورپوريان،رئیسشورايتامینكنندگاندامكشوردراين

زمینهگفتوگوكرديم.

دلیلروندافزايشقیمتگوشتباوجودمازادتولید
چیست؟

گراني گوشــت به دامدار و میزان موجــودي دام ارتباطي ندارد، چون 
کساني که دام را از دامداري ها مي خرند آن را با افزایش قیمت تحویل بازار 
مي دهند و نرخ هایي که امروز در بازار وجود دارد هیچ تناسبي با قیمت 
دام در دامداري ها ندارد. االن در زمینه دام سبک و سنگین، هم جمعیت 
زیادشده و هم پرواربندي با افزایش روبه رو بوده و چند فصل است که 
این دام خرید و فروش نمي شــود. آنچه اســباب گراني است، شرایط 
جابه جایي، انتقال به کشتارگاه و عرضه در خرده فروشي هاست. قیمت 
گوشت از تولید تا مصرف با افزایش همراه است و با اختالف نرخ زیادي 
به دست مصرف کننده مي رسد. دام با قیمت پایین از دامدار خریداري 
مي شود، به طورمثال دام ســبک با قیمت 38تا 40هزار تومان در هر 
کیلوگرم از دامدار خریداري  مي شود و در میادین با قیمت 48هزار تومان 
به فروش مي رسد. بعد از این مرحله تا زماني که گوشت به قصابي ها و 
خرده فروشي ها برسد باز هم این افزایش ادامه دارد و در حقیقت در سطح 

خرده فروشي ما با گرانفروشي مواجه هستیم.
چراهمزمانباخريدتضمینيداموارداتگوشتدر

حالانجاماست؟
طرح خرید تضمیني دام، تازه دارد خودش را پیــدا مي کند، این طرح 
نیازمند حمایت است تا بتوانیم گوشت مورد نیاز کشور را در داخل تامین 
کنیم و نیازي به واردات نداشته باشیم. این کار، کارسختي است اما شدني 
است، کما اینکه خرید تضمیني هم در ابتدا با مشکالت زیادي مواجه بود 
ولي به مرور مشکالت حل شــد. اما در زمینه واردات، اگر در این مدت 
وارداتي انجام شده باشد مربوط به قبل است و مخصوصا از زمان شیوع 
کرونا به بعد واردات گوشت انجام نشده است.احتمال مي دهم اگر توزیعي 
انجام شده مربوط به واردات قبل از کرونا بوده و یا محموله هایي که روي 

دریا بودند و حاال مجوز ورود گرفته، جدیدا واردات گوشت نداشته ایم.
آياتامیننیازداخليبدونوارداتامکانپذيراست؟

گوشت مصرفي کشور طبق آمارها ساالنه بین 950هزار تا یک میلیون تن 
است و چیزي که امسال براي تولید در داخل کشور پیش بیني مي شود حدود 
880هزار کیلوگرم است که مابقي این نیاز به گوشت گرم با واردات تامین 
مي شود. اما با توجه به تولید مازاد دام، صادر نشدن و مصرف پایین گوشت 
در کشور، هم اکنون بخشي از گوشت خریداري شده از دامداران به صورت 
منجمد بسته بندي و ذخیره سازي مي شود که این مي تواند بقیه نیاز کشور به 

گوشت را نیز تامین کند و به احتمال زیاد نیازي به واردات نخواهیم داشت.
چراخريدتضمینيدامبهصورتخريدگوشتانجام

گرفت؟
شرکت پشــتیباني دام اصوال دام را خریداري نمي کند، شیوه کار این 
شرکت خرید گوشت است، به همین دلیل از ابتدا اعالم شد دامداراني 
که مي توانند دام را به صورت گوشت عرضه کنند کار را شروع کنند. از 
آنجا که کار دامدار تنها تولید دام است و در زمینه استحصال و بسته بندي 
و انجماد نیاز به هزینه دارد، باید شرکت دیگري در این زمینه وارد عمل 
شود و اصوال این کار به شکل زنجیره اي است. تولید، کشتار، بسته بندي 
و انجماد گوشت کار یک نفر نیست و مجموعه اي از افراد و عوامل باید 
در این زمینه وارد عمل شوند. این کار سرمایه زیادي هم نیاز دارد و کار 
جدیدي است اما مي تواند در کشور به عنوان یک کار خوب، پردرآمد و 
پراشتغال مورد توجه باشد. دولت در این طرح حمایت خود را از دامدار 
انجام داد و دام را خریداري کرد اما نیازي نبود که خود دامدار در سایر 
مراحل وارد شود. مزیت دیگر این طرح این بود که به صورت نقدي انجام 
شد، نه چکي و مدت دار. این به دامداران کمک زیادي کرد، ضمن اینکه 

گوشت مورد نیاز کشور هم تامین شد.

به صورت دو دیفرانسیل عرضه خواهند شد و همه آنها 
از پیشرانه 2.5 لیتري با حداکثر توان 149 اسب بخار 
و حداکثر گشــتاور 235 نیوتن متري بهره خواهند 
برد. مصرف سوخت هر سه مدل خودروی اواز حدود 
11.5لیتر در 100 کیلومتر براي سیکل ترکیبي بوده 
و ظرفیت مخزن ســوخت این محصــوالت 68 لیتر 
اعالم شده اســت. همچنین پیکاپ تک کابین اواز با 
نام »پروفي« حداکثر ظرفیت 3سرنشین را دارد و با 
طول 5940 میلي متر و وزن خالص 2065کیلوگرم 
قابلیت حمــل 1435 کیلوگرم بار مجاز را داشــته و 
براي نصب انواع کاربري و اتاق مناســب است. نسخه 
دوکابین پیکاپ اواز نیز قابلیت حمل 725کیلوگرم 
بــار را دارد و مانند نســخه تک کابین بــا تایر هاي 
225.75R 16 یا R16 235.75 قابل عرضه اســت. 
نسخه شاســي بلند این خودروها نیز با نام پاتریوت با 
4785 میلي متر طول و وزن خالص 2125 کیلوگرم 
و فقط با تایر 225.75R 16 عرضه خواهد شــد. هر 
سه مدل محصوالت اواز به ترمز هاي دیسکي در جلو 
و کاسه اي در عقب و همچنین سیستم ترمز ضد قفل 
ESP و سیســتم کنترل الکترونیک پایداري ABS

مجهز بوده و از سیستم تعلیق غیرمستقل فنر لوله اي 
با میله تعادل در جلو و سیستم تعلیق غیرمستقل با 
دو محور نیمه بیضوي طولي مجهز به میله تعادل در 
عقب بهره مي برند. از دیگر مشخصات و تجهیزات هر 
سه محصول اواز مي توان به شیشه هاي برقي،  مه شکن 

جلو و عقب و سیستم تهویه مطبوع اشاره کرد.

سه محصول در يك محصول 
یک کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با همشهري 
در مورد عرضه 3خودروی روسي در بازار ایران گفت: 
قرار است تا 3 محصول شرکت اواز روسیه که چندان 
شرکت معتبر و بزرگي نیست به صورت سي کي دي 
وارد و پس از مونتاژ در ایران به بازار عرضه شود. فربد 
زاوه افزود: خودروهایي که قرار اســت به بازار ایران 
عرضه شود همان خودروهایي است که در سال 2004 
تولید شده و در آن زمان روس ها براي تامین موتور این 
خودروها حتي مذاکراتي با ایــران خودرودیزل براي 
استفاده از موتور نیســان زامیاد یا داشبورد و تودري 
و... در این خودروها داشتند اما در نهایت این مذاکرات 
به جایي نرسید. او گفت: با این وجود از نظر تزئینات 
داخلي قواي محرکــه خودروهاي مذکور با خودروی 
15 ســال پیش تفاوت هایي کرده امــا از نظر نماي 
بیروني محصولي قدیمي اســت و به روز و با کیفیت 
محسوب نمي شود. زاوه با بیان اینکه شرکت سروش 
دیزل با انعقاد قراردادي با اواز روسیه درنظر دارد تا این 
3 محصول که در واقع یک محصول است را به صورت 
سي کي دي به ایران وارد و پس از مونتاژ به بازار عرضه 
کند،  افزود: قرار است این خودرو در کنار خط مونتاژ 
هیواندایي اچ 350 در سروش خودرو مونتاژ شود اما 
اینکــه واردات چنین خودروهایــي از نظر کیفیت و 
قیمت کمکي به صنعت خــودروی ایران بکند، جاي 

تردید هست. 

قیمت ) تومان (مشخصاتنوع تخم مرغ

9.140بسته 12 عددیپوست سفید

14.400بسته 20 عددیپوست سفید

6.980بسته 9 عددیپوست سفید

20.500بسته 30 عددی-شناسنامه دارپوست سفید

10.390غیربسته بندی- هرکیلوگرمپوست سفید

6.980بسته 9 عددیپوست قهوه ای

4.820بسته 6 عددیپوست قهوه ای

14.400بسته 20 عددیپوست قهوه ای

10.400بسته 15 عددیپوست قهوه ای

20.500بسته 30 عددی- شناسنامه دارپوست قهوه ای

قیمت) تومان(مدلنام برند

Bita 22 Sealed 5.197.500بوتان

Bita 24 Sealed5.550.000بوتان

Parma 22RSi6.595.800بوتان

Perla Pro 24RSi7.986.000بوتان

Perla Pro 32RSi10.264.300بوتان

ECO22FF-PL5.183.750ایران رادیاتور

M24FF7.081.250ایران رادیاتور

L24FF7.675.000ایران رادیاتور

L28FF8.772.000ایران رادیاتور

L36FF9.603.800ایران رادیاتور

قیمت هر متر مربع- تومانسن بنانام محله

1329.000.000مطهری، ترکمنستان-98 متری

70.000.000نوسازولنجک، امیرآبادی-200 متری

2225.500.000فاطمی غربی،اعتمادزاده-100 متری

3034.000.000آرژانتین، الوند-100 متری

50.000.000نوسازاشرفی اصفهانی، نرسیده به پیامبر-120متری

1825.900.000بلوار فردوس، طاهریان- 82 متری

535.000.000جنت آباد، شقایق- 100 متری

1818.500.000نارمک، دردشت- 90متری

460.000.000ولنجک، شانزدهم-100 متری

1013.700.000وحیدیه، نقیئی-60 متری

گردشبهچپصنعتخودرو
پس از ناکامي راه اندازي خط مونتاژ الدا در پارس خودرو،  دو مدل 

خودروی پیکاپ و یک شاسي بلند روسي پاییز امسال وارد بازار 
ایران مي شود

با پارس خودرو آغاز کرد که به ســرانجامي نرســید. 
اما تازه ترین خبرها حاکي از آن اســت که قرار است 
3مدل خودروی جدید از محصوالت UAZ روســیه 
از پاییز امســال در بازار خودروی ایران عرضه شود. 
بر این اساس مقرر شد تا کارخانه اي به وسعت حدود 
25 هزار متر مربع براي تولیــد 3مدل پیکاپ تک و 
دو کابین دو دیفرانسیل و شاسي بلند پاتریوت از سري 
محصوالت تولیدي UAZ درنظر گرفته شود. گفته 
مي شــود که این مدل پیکاپ  اخیراً بعد از گذراندن 
تســت هاي الزم،  موفق به اخذ مجوز شماره گذاري 
شده و احتماال از اواخر پاییز سال جاري عرضه آنها به 

بازار ایران آغاز خواهد شد.

مشخصات فني و محدوده قيمتي 
گرچه هنوز نمي توان به طــور قطعي در مورد قیمت 
و ســهم بازار محصوالت تازه وارد روســي در ایران 
اظهارنظر کرد اما به نظر مي رســد در مرحله نخست 
عرضه ایــن خودروها احتماال پیــکاپ تک کابین با 
قیمتي حدود 570 میلیون،  نسخه دوکابین با قیمتي 
حدود 610 میلیون تومان و شاســي بلند پاتریوت 
با قیمتي حدود 650 میلیون تومــان به بازار عرضه 
خواهد شد. در زمینه مشخصات فني نهایي این سه 
محصول اواز نیز باید گفت که هر ســه مدل خودرو 

ناچاربهمونتاژخودروهايروسي
فربدزاوه،كارشناسصنعتخودرودرگفتوگوباهمشهريدرموردنتايجمثبتاحتماليمونتاژوعرضهاينخودروهادر
بازارايران،گفت:اينکهقرارباشدباوارداتچنینخودروهاييدرديازصنعتخودرویايراندواشود،شدنينیستامابه
هرحالاينخودروهايروسينیزبخشيازنیازبازارخودروراپوششخواهنددادوبیشترمشترياينمحصوالتارگانها
ونهادهاونهمردمعاديخواهندبود.اوبابیاناينکهصنعتخودروسازيروسیهحتيدرمقابلچینهمحرفيبرايگفتن
ندارد،گفت:انتظارنميروداينمحصوالتدرمقابلرقبايقويچینيمانندچري،جكو...دربازارايرانرقابتكند.اواز
شركتخودروسازيكوچکیاستكههمینخودروهاراداردوسايرمحصوالتآننظامياست.بهگفتهزاوهخودروسازان
ايرانيحقانتخابديگريبرايهمکاريباشركايخارجينداشتهوناگزيربههمکاريباچنینخودروسازانيخواهندبود
كهنهامکانكاركردنباآنهادرحجمبااليبازاروجودداردونهتأثیرچندانيدربازارايرانخواهندداشت.اوافزود:مونتاژ
اينخودروهادرايرانكهدرواقعبهصورتسيبييوودرقالبسيكيديوبهدلیلمشکالتدولتباوارداتسيبييوي
خودروواردميشود،هزينهايننوعسيكيديكاريبهمراتبباالترازخودروهايسيبييوخواهدبود.بهنظرميرسددولت
حتيباتامینارزوارداتخودروبهصورتسيبينیزمشکلينداردامابیشترهدفآناستكهبخشخصوصيقدرتمندي

درصنعتخودرویايرانشکلنگیردتاحیاطخلوتخودروسازانايرانيازبیننرود.
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مائده امینی 
روزنامه نگار

سبا ثروتی
روزنامه نگار

خدیجه نوروزی
روزنامه نگار

این شماره

دوچرخه
در شهر

فاصلهتعیینكننده
ركابتازین

دوچرخه مناسب برای استفاده در فضای شهری 
بايد چه مشخصاتی داشته باشد؟

داشتن دوچرخه هیجان انگیز است. هیجان انگیزتر از آن 
زندگی در شهری است كه مسیرهای دوچرخه سواری در آن 
تعريف و به رسمیت شناخته شده و تردد با دوچرخه برای 
همه شهروندان آزاد و قانونی باشد. داشتن دوچرخه در شهر قرار است به رفت وآمد و 
آرامش و پاكی هوا كمك كند و نبود زيرساخت كافی برای دوچرخه سواری شهری، 
تنها به عامل استرس زای ديگری در زندگی شهری تبديل می شود كه تاحدودی هم 
از قابلیت به خطر انداختن زندگی برخوردار است. حال اگر درنظر بگیريم كه شهری 
كه ساكنش هستید اين ويژگی ها را دارد و شما هم اهل ركاب زدن هستید، در مرحله 

بعد بايد دوچرخه ای را انتخاب كنید كه مناسب تردد در شهر باشد.
انتخاب دوچرخه مناسب شهری، با نیم نگاهی به وضعیت اقتصادی خانوار، ابتدا به 
بررسی ويژگی های شهر و مســیرهايی نیاز دارد كه قرار است در شهر پیموده شود. 
برای مثال شهرهای كوهستانی به هیچ وجه مناسب دوچرخه سواری منظم و روزانه 
نیستند. همچنین شــهرهايی كه از اقلیم مرطوبی برخوردارند و بارش برف و باران 
بخش همیشگی وضعیت آب و هوايی آنهاســت هم برای دوچرخه سواری چندان 
مناسب نیســتند، اگرچه بعضی از مشهورترين شــهرهای دوچرخه دوست جهان 
مانند كپنهاگ و ونكوور از چنین وضعیت آب و هوايی برخوردارند. وجود پاركینگ 
دوچرخه، مسیرهای دوچرخه ســواری و اتصاالت كافی اين مسیرها با مسیرهای 
سامانه حمل ونقل عمومی از ديگر ويژگی های شهرهای دوچرخه دوست است. اما 

خود دوچرخه چه ويژگی هايی بايد داشته باشد؟
دوچرخه های شهری می توانند به اندازه دوچرخه ســواران از ويژگی های متفاوتی 
برخوردار باشند زيرا هر فرد بر اساس توانايی ها و نیازهای خود بايد دوچرخه انتخاب 
كند. طراحی صاف و عمود، پدال های تخت، نداشــتن دنده يا داشتن حداقل دنده، 
داشتن الســتیك های باريك و بدون عاج و صندلی راحت، و مهم تر از همه داشتن 
گلگیر؛ اينها از ويژگی های رايج دوچرخه های شهری هستند. با اين همه ويژگی های 
بهترين دوچرخه شهری به لطف پیشــرفت فناوری و افزايش تقاضای ركاب زنی، 
درحال وسیع تر شدن است. متناسب با نوع جاده ای كه مسیر تردد است، مدت زمانی 
كه بايد برای تردد در شهر ركاب زد، میزان باری كه فرد با خود حمل می كند، مقدار 

ركابزدنباماسكبالمانعاست
آيا در شرايط كرونا می توان دوچرخه سواری كرد؟
هم اكنون يكی از روش های مناسب برای تردد در سطح 
شــهر، بعد از خودروی شــخصی يا پیاده روی كردن، 
استفاده از دوچرخه است كه می تواند برای افراد ايجاد 
امنیت كند، چراكه از اين طريق هیچ تماسی با ســطوحی كه ديگران لمس كرده اند 
وجود ندارد. نشريه اشپیگل در گزارشی به مزيت های استفاده از دوچرخه در شرايط 
 )CDU( بحرانی كرونا اشاره كرد و نوشت: هنگامی كه وزير بهداشت]آلمان[ ينس اشپان
با راهنمايی هايی درباره چگونگی رفتار در بحران كرونا خطاب به مردم سخن گفت، به 
دوچرخه سواری نیز اشاره كرد. او گفت: همه بايد درباره »فاصله اجتماعی« فكر كنند كه 
آيا می توانند قدم بزنند يا به جای استفاده از وسايل حمل ونقل عمومی، سوار دوچرخه 

شوند؟ به اين ترتیب خطر همه گیری كاهش می يابد.

رعایت پروتكل های بهداشتی
مصطفی قانعی، رئیس كمیته عملی ستاد مقابله با كرونا و فوق تخصص ريه، در گفت وگو با 
همشهری در مورد دوچرخه سواری در بحران كرونا می گويد: شرايط زندگی بايد متناسب با 
شرايط كرونا تنظیم شود. بنابراين همه افراد در وهله اول بايد مراقب باشند تا دچار بیماری 
نشوند و از طرف ديگر اگر بیمارند تالش كنند كه منتقل نكنند. قطعا استفاده از دوچرخه های 
شخصی از دوچرخه های اشتراكی مطمئن تر است، اما اگر دوچرخه های اشتراكی نیز پیش 
از استفاده ضدعفونی شــوند، ايمن خواهند بود. ولی نكته قابل توجه اين است كه محلول 
ضدعفونی كننده از چه كیفیت و غلظتی برخوردار است و در چه مدت زمانی اثربخش خواهد 
بود، زيرا برخی محلول ها يا بر پايه الكل نیستند و يا غلظت پايینی دارند. برخی از شهروندان 
نیز آنقدر میزان كمی از محلول را اسپری می كنند كه قسمت زيادی از آن به سرعت تبخیر 
می شود. كوويد-19 از دسته ويروس های بســیار حساس به مواد ضدعفونی كننده است و 
نسبت به غلظت پايین تر محلول ها نیز حساس است و می توان به راحتی آن را از بین برد، اما 
برای اطمینان بیشتر، بهتر است شهروندان محلول های ضدعفونی كننده را از داروخانه ها يا 

فروشندگان معتبر تجهیزات و لوازم پزشكی خريداری كنند.

تردد از مكان های خلوت تر
»برای دوچرخه سواران حرفه ای زدن ماسك مشكل ساز نیست«. قانعی با بیان اين مطلب 
می گويد: ماسك مانع انتقال اكسیژن به ريه هنگام دوچرخه سواری نمی شود و فقط كمی 
كار تنفس را بیشتر می كند. البته ما ورزش در شرايط سخت تنفسی داريم كه بسیاری از 
ورزشكاران تجربه كرده اند. در حالت معمولی و بدون تنفس هیچ كس از تنفس خود آگاه 

نیست، اما در زمانی كه ماسك می زنید و ورزش می كنید لحظاتی از تنفستان آگاه می شويد. 
بنابراين درمجموع، كسانی كه مجاز به دوچرخه سواری هستند در شرايط فعلی مشكلی 
برای انجام اين ورزش يا تردد با اين وسیله ندارند.  انتقال ويروس عمدتا توسط ذرات تنفسی 
صورت می گیرد. به محض اينكه فرد، صحبت، عطسه يا ســرفه كند اين ذرات وارد هوا 
می شوند، اما بالفاصله به زمین نمی افتند. بسته به رطوبت و چگالی هوا، مدتی طول می كشد 
تا اين ذرات روی زمین يا سطوح بیفتند. بنابراين بهتر است دوچرخه سواران، به ويژه كسانی 
كه هنگام دوچرخه سواری ماسك استفاده می كنند از محل های خلوت تردد كنند. هرچه 
سرعت شخص بیشتر باشد، ذرات مسافت بیشتری را در هوا قطع می كنند. اگر شخص راه 
برود، ممكن است به اندازه يك متر سطوح را قطع كند، اما هنگام دوچرخه سواری در همان 
مكان و زمان می تواند به اندازه 4متر برد داشته باشد. بنابراين فعالیت در محل های خلوت 
بسیار مهم است. دوچرخه ســواری دركل يك ورزش هوازی بسیار خوبی است كه برای 
سالمت قلب و عروق و كنترل وزن، بسیار توصیه می شود. حتی ديده شده، افرادی كه برای 
رفت وآمد ركاب می زنند به نسبت افرادی كه از وسیله نقلیه عمومی استفاده می كنند، از 
سالمتی بیشتری برخوردارند. بنابراين دوچرخه سواری ورزش بسیار خوبی است، به شرطی 
كه نكات بهداشتی در آن كامال رعايت شود. به عالوه هر فرد بايد وضعیت خود را هنگام 
ورزش كردن ارزيابی كند و مراقب عالئم خاصی مانند سبكی سر، سرگیجه، بی حسی يا 

سوزن سوزن شدن و تنگی نفس باشد.

بودجه در نظر گرفته شــده برای خريد دوچرخه و هزينه های نگهداری از دوچرخه 
می توان دوچرخه ای مناسب را انتخاب كرد.

دوچرخه های شهری ايده آل معموال بايد دارای فريمی فلزی  و سبك باشند و طراحی 
بدنه آنها به گونه ای باشد كه زاويه فرمان نسبت به زين و همچنین فاصله ركاب تا زين 
بیشتر از دوچرخه های كوهستان باشد تا كنترل دسته فرمان برای راننده راحت تر 
شود. طراحی بدنه دوچرخه های شهری بايد به گونه ای باشد كه وضعیت بدن راننده 
دوچرخه حین سواری صاف و نه متمايل به جلو باشد. استاندارد بودن فاصله ركاب 
تا زين و قابلیت تنظیم زين نیز باعث می شود در پیمودن مسیرهای طوالنی نیاز به 
ركاب زدن های پیاپی از بین برود. داشــتن محفظه پوشیده برای زنجیر دوچرخه، 
داشــتن حفاظی برای جلوگیری از گیر كردن لباس راننده در میان پره های چرخ، 
داشــتن فضای مخصوص قفل كردن دوچرخه، زنگ هشدار دستی و داشتن چراغ 
از ديگر ملزومات يك دوچرخه مناســب برای تردد در شهر است. در دوچرخه های 
شهری مدرن تر به جای آلومینیوم از فوالد كرومی برای ساخت بدنه استفاده می شود 
و دوچرخه ها از كمك فنر چرخ های جلو، كمك فنر زين، دينام برای روشن كردن 
چراغ ها و دينام مخصوص حســگر حركت و تاريكی برخوردارند. همچنین داشتن 
جك متحرك، صندلی مخصوص كودك و تلفیق چراغ های جلوی دوچرخه با دوشاخ 

جلويی از ديگر ويژگی های دوچرخه های شهری مدرن تر است.
حال متناســب با نوع نیاز می تــوان ويژگی هايی مانند قابلیت حمــل بار، كیف يا 
كوله پشــتی، قابلیت اتصال تلمبه دســتی و جايــگاه مخصوص قمقمــه را نیز به 
دوچرخه های شــهری افزود تا احتمال در راه ماندگی افراد در اثر حوادث احتمالی 
كاسته شود. در نهايت هر دوچرخه ای كه انتخاب می كنید، پوشیدن كاله ايمنی را 

فراموش نكنید.

نشود، سرعت، كیفیت و كمیت پیشبرد اهداف با كاهش 
مواجه خواهد شد.

قوانین دوچرخه سواری در شهر چه زمانی 
قرار است تدوین شود؟ همین قوانین موجود هم حتی 

به درستی به سمع و نظر مردم نرسیده است...
قوانین و مقررات نیازمند به روزرسانی است. قوانینی كه 
سال ها پیش تدوين شده است به درد شرايط حال حاضر 
نمی خورد. به همین منظور معاونت حمل ونقل ترافیك 
به روزرسانی قوانین را در دستور كار خود گذاشت و قوانین 
مرتبط با معابر شــهری را پیش نويس و تدوين كرد كه 
اين قوانین در حال طی كردن مراحــل نهايی برای ارائه 
هستند. از بعد از به روزرسانی اين قوانین می توان تمركز 
را روی آموزش، اطالع رســانی و فرهنگسازی گذاشت. 

نقش رسانه ها در اينجا پررنگ می شود. البته اگر همه اين 
اقدامات هم به خوبی پیش برود، از آنجا كه تاكنون استفاده 
از دوچرخه در ايران فراگیر نشده است، باز هم برنامه های 

توسعه با نوعی ناهماهنگی پیش می رود.
زنان كجای این برنامه های توســعه محور 
جای دارنــد؟ آیا قرار اســت بازهم بــه بهانه های 
قابل پیش بینی، از دریافت این خدمات محروم شوند؟ 
اين سؤال را می خواهم با اعتقاد خودم پاسخ بدهم. مِن 
آزاده دل می گويم زن و مرد ندارد. زنــان هم به اندازه 
مردان از حمل ونقل پاك ســهم دارند. وظیفه ما اين 
است كه به شهروندان خدمات بدهیم و هیچ استثنايی 
برای اين گزاره قائل نیستم. اگر قرار است زنان را بیرون 
اين بازی بگذاريم 200ســال ديگر هم به اهداف مورد 

نظر مان نخواهیم رسید!
تا دیدن مدام دوچرخــه در خیابان های 
تهران چقدر راه  داریم؟ اصال افزایش 10 تا 20درصدی 
ســهم حمل ونقل پاك در حوزه شهری چقدر زمانبر 

است؟
خیلی. شايد 40ســال. اگر می خواهیم 10 تا 20درصد 
ســفرهای درون شــهری در شــهری مثل تهــران به 
دوچرخه سواری اختصاص پیدا كند شــايد به 40سال 
زمان نیاز داريم. تا 1/5درصد، با بخشــی ازاين تالش ها 
انجام خواهد شد اما از 1/5درصد به بعد بدون شك نیاز به 
وضع قوانینی برای تردد خودروها و محدود كردن وسايل 
نقلیه داريم. مردم بايد به نوعی مجبور به استفاده از سیستم 
حمل ونقل پاك شوند. تا زمانی كه شما به راحتی و بدون 
پرداخت هیچ نوع عوارضی در سرما بخاری و در گرما كولر 
روشن می كنید و به راحتی به مقصد می رسید، چرا بايد 
دنبال استفاده از دوچرخه باشید؟ يعنی اگر دنبال توسعه 
دوچرخه هستیم بايد هر دو سوی ماجرا را ببینیم. رشد 

توسعه دوچرخه با اين سبك زندگی بسیار آهسته است.
نبایــد پیــش از مــردم، شــهر برای 

دوچرخه سواری آماده شود؟
شــهر هم بعد از مردم آماده می شود. شهر برای چه برای 
خودرو آماده شد؟ شهر برای چه برای اين همه پاركینگ 
ماشین و موتور آماده شد؟ بايد مطالبه باشد. بايد تقاضا 

باشد تا عرضه شكل بگیرد.

برای رسیدن به هدف های سندی كه درباره 
آن حرف می زنید به چقدر بودجه نیاز دارید؟

كمبود اعتبار نداريم. صرفا بايد تخصیص درســت انجام 
شود. برآورد من عددی نیست كه شهرداری تهران نتواند 

از پس آن بربیايد؛ اما با برنامه ريزی درست.
آقای آزاده دل! چنددرصد جامعه مستعد 
استفاده از دوچرخه اشــتراكی هستند؟ در نهایت و 
بعد از رسیدن به پایان سال 1401 چه تعداد دوچرخه 

در اختیار افراد قرار خواهد گرفت؟ 
اولويت، 4منطقه مركزی تهران است. براساس مفاد سند، 
قســمت اولیه ســفر می تواند با انواع ديگر وسايل نقلیه 
توسط افراد انجام شود تا بعد از رسیدن به مناطق مركزی 
از دوچرخه های اشــتراكی برای ادامه مســیر استفاده 
كنند. اين مســیرها عموما بین 700متر تــا 4كیلومتر 
برآورد می شود. به تناســب افزايش سهم سفرها، تعداد 
دوچرخه هــا افزايش پیدا خواهد كرد. در ســال 1399، 
ســند تأكید كرده اســت كه حداقل 6هزار دوچرخه در 
محدوده مركزی شــهر تهران فعالیت داشته باشد كه با 
توجه به شرايط تحريمی و اقتصاد سیاسی، شركت هايی 
كه می توانند در اين حوزه اعالم آمادگی كنند بسیار كم 
هستند. هم اكنون صرفا شركت بیدود را داريم كه با تعداد 
كمتری دوچرخه مشــغول به كار است. بايد حمايت ها از 
شركت های مشابه بیدود افزايش يابد تا بتوانیم به هدف 

درج شده در سند برسیم.

توسعه دوچرخه سواری با تفكیك جنسیتی امكان پذیر نیست 
گفت وگو با يعقوب آزاده دل، مدير واحد توسعه سیستم های 

حمل ونقل پاك سازمان حمل ونقل شهرداری درباره 
دوچرخه سواری در شهر

خیابان های شهر از ركاب زن ها خالی است. سهم كمتر از یك درصدی دوچرخه در 
حمل ونقل شهری به خوبی همه حقایق را پیش چشم ما روشن می كند. هم اكنون 
قوانین مربوط به دوچرخه سواری در شهر مربوط به پهلوی اول است! انگار در هیچ 
دوره ای، زمانی برای به روزرسانی این قوانین در برنامه ریزی های نهادهای مسئول وجود نداشته است. از سوی 
دیگر نیمی از جامعه- زنان- برای ركاب زدن در سطح شهرهای مختلف هنوز كه هنوز است متحمل رنج های 
بسیاری می شوند. تراژیك ترین محصول این غفلت ها هم دوچرخه سوارانی هستند كه در سال های پیش، 
جانشان را در شهرهایی كه پذیرای حمل ونقل پاك نشدند از دست داده اند. و این سؤال كه »گره پیچیده آشتی 
دوچرخه با خیابان كی قرار است باز شود؟« احتماال در سر همه عاشقان محیط زیست می چرخد و بی جواب 
می ماند. در تمام شهرهای دنیا، شهرداری ها متولی اصلی دوچرخه  سواری در شهرها هستند. شهردار تهران 
هم سه شنبه های بسیاری، خود را بدون خودرو و ركاب زنان به محل كارش رسانده است. دوچرخه های اشتراكی 
در تعداد محدود و با حواشی بسیار باالخره به برخی شهرها رسیده اند و برای ادامه حیات خود نیاز به حمایت 
دارند. یعقوب آزاده دل، مدیر واحد توسعه سیستم های حمل ونقل پاك سازمان حمل ونقل و ترافیك تهران بر 
این باور است كه اگر همه جوانب الزم را به موازات یكدیگر پیش ببریم می توانیم به هدف افزایش سهم دوچرخه 
در حمل ونقل شهری برسیم. اما اگر مثال زنان از برنامه های توسعه ای كنار گذاشته شوند، حتی 200سال دیگر 

هم به اهداف مورد نظر شهرداری نخواهیم رسید.

در بیشتر شــهرهای جهان، شهرداری ها 
متولی دوچرخه سواری هستند. شهرداری تهران چه 
رویكردی برای توسعه دوچرخه سواری اتخاذ كرده 
است؟ اینكه شهردار سه شنبه ها از دوچرخه استفاده 
كند حركت نمادین ارزشمندی به نظر می رسد، اما آیا 

كافی است؟ 
اگر هدف ما توســعه دوچرخه سواری اســت بايد برنامه 
داشته باشیم؛ شــهر تهران اين برنامه را دارد. برنامه ای 
میان مدت و پنج ساله در دستور كار قرار گرفته است كه 
اجرای آن از سال97 شروع شــده و تا سال 1401 ادامه 
دارد. مهم ترين هدف اين برنامه میان مدت، رســیدن به 
سهم 1/5درصدی برای حمل ونقل با دوچرخه در میان 
انواع سفرهای شهری در تهران است. اقدامات الزم در اين 
حوزه به 3بخش تقسیم شده اند؛ اقدامات سخت افزاری، 

اقدامات نرم افزاری و اقدامات سازمان افزاری.
جزئیات هركدام را اندكی برای ما شــرح 

می دهید؟ 
اقدامات ســخت افزاری شــامل ارائه تســهیالتی مثل 
فراهم كردن مســیر دوچرخــه، پاركینــگ دوچرخه، 
دوچرخه های اشتراكی و... می شــود و بیشتر به اصالح 
زيرســاخت های موجود می پردازد. اقدامات نرم افزاری 
شامل ارائه برنامه های تبلیغی، ترويجی و... می شود تا از 
كمپین ها، گروه ها و... كه می خواهند استفاده از دوچرخه 
را در كشور توسعه دهند، حمايت كند و اطالع رسانی ها و 

آموزش های الزم در اين حوزه را ارائه دهد.
اقدامات سازمان  افزاری هم يكی ديگر از ملزومات رسیدن 
به هدف 1/5درصدی اســت. اين اقدامات شامل جذب 
سرمايه گذاری های الزم، ارائه تسهیالت، تقويت ارتباطات 
بین ســازمانی، ارتباط گرفتن با ان جی او ها و... می شود و 
نبايد فراموش كنیم كه پیگیری هر ســه محور همزمان 
با هــم می تواند ما را به هــدف نهايی برســاند و اجرای 

نتیجه بخش اين اقدامات، الزم و ملزوم همديگرند.
سند این برنامه ریزی چه سالی تدوین شده 

است؟ اصال در این حوزه پیشرفتی حس كرده اید؟ 
2نیمسال از اجرای اين ســند می گذرد و پیشرفت شهر 
تهــران قابل قبول بوده اســت. طبق آماری كــه تیر ماه 

گرفته ايم تا پايان سال به 0/9درصد از 1/5درصد سهم در 
حمل ونقل شهری خواهیم رسید.

چرا روی حمایت های دولت و شــهرداری  
برای توسعه دوچرخه سواری تأكید می شود؟ 

دوچرخه های اشــتراكی حتمــا بايد از ســوی دولت و 
شــهرداری مورد حمايت قرار گیرند، چرا كه دوچرخه 
به خودی خود نمی تواند هزينه های خودش را جبران كند 
و موجب بازگشت سرمايه و درآمدزايی شود، به خصوص 
در كشــور ما كه ســوخت ارزان و عوارض ناچیز اســت 
كمتر كسی حاضر می شــود برای كرايه دوچرخه مبلغ 

قابل توجهی پرداخت كند.
شــما اقدامات الزم را به 3دسته اصلی 
تقسیم كردید. كدام دســته با موانع بیشتری برای 
محقق شدن روبه رو خواهد شد؟ كدام بخش از اقدام ها 

به تمركز بیشتری نیاز دارد؟ 
تقريبا بر سر همه راه هايی كه در محورهای مختلف تعريف 
كرده ايم مشكالت و موانع زيادی وجود دارد. اگر بخواهیم 
جهش قابل توجهی در ســهم اســتفاده از دوچرخه در 
حمل ونقل شهری داشته باشیم بايد در درجه اول اقدامات 
سازمان افزاری را در اولويت قرار دهیم هرچند كه بازهم 
تأكید می كنم همه اين اقدامات الزم و ملزوم يكديگرند. 
ببینید! همه اين اقدامات مطرح شده نیاز به »مغزافراز« 
دارند. تا زمانی كه متولی مشخصی برای توسعه دوچرخه 
درنظر گرفته نشــده و اقدامات به صورت يكپارچه انجام 

دوچرخه های اشتراكی حتما بايد از سوی دولت و شهرداری مورد حمايت قرار 
گیرند، چرا كه دوچرخه به خودی خود نمی تواند هزينه های خودش را جبران 
كند و موجب بازگشت سرمايه و درآمدزايی شود، به خصوص در كشور ما كه 
سوخت، ارزان و عوارض، ناچیز اســت كمتر كسی حاضر می شود برای كرايه 

دوچرخه مبلغ قابل  توجهی پرداخت كند
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دوچرخه
در شهر

دوچرخه ها را در شهر كجا پارك كنیم؟

هزار ساختمان دوستدار دوچرخه در تهران
امكان پارك رايگان دوچرخه ها در ساختمان های شهرداری فراهم شده است

زنجیره ســفر با دوچرخه 
از 3جزء ضروری تشكیل 
شده است: محل نگهداری 
دوچرخه در خانه، راندن در شــبكه دوچرخه سواری و در 
آخر پاركینگ يا محل نگهــداری دوچرخه در مقصد. میان 
چالش های بی شمار دوچرخه سواری در تهران، تامین امنیت 
دوچرخه و محل پارك آن در مقصد، معضل مهمی است كه 
حل آن، شهروندان را به داشــتن دوچرخه و استفاده از آن 
تشويق می كند. تهران در مسیر بهبود امكانات زيرساختی 
برای دوچرخه سواران قرار دارد و در اين راه، تامین پاركینگ 

برای دوچرخه ها نیز دور از توجه باقی نمانده است.
يكی از دغدغه های شهروندان دوچرخه سوار، مسئله امنیت 
دوچرخه هايشان است كه البته در اوضاع اقتصادی كنونی، 
تامین اين امنیت كار بســیار مشكلی است. حتی پاركینگ 
خانه ها هم در امان نیستند و سرقت دوچرخه از خانه ها زياد 
اتفاق می افتد. شهروندان خودشان بايد در اين باره احتیاط 
كنند و برای جلوگیری از اين سرقت ها اقدامات الزم را انجام 
دهند.  اما مسئله تامین امنیت دوچرخه ها در شهر و مشكل 
نبود جای پارك امن برای دوچرخه هــا موضوعی بوده كه 
شهرداری به آن توجه كرده است. شــهرداری بیش از هزار 
ساختمان دارای پاركینگ در تهران دارد. اين تعداد پاركینگ 
فرصت مناسبی است تا از آن برای دوچرخه ها استفاده شود. 
مناف هاشمی، معاون حمل ونقل و ترافیك شهرداری تهران، 
در بخشنامه ای همه ادارات زيرمجموعه شهرداری را مكلف 
كرده اســت فضايی را در ســاختمان های خود برای پارك 

دوچرخه ها اختصاص دهند.
عالوه بر اينكه كارمندان همان اداره يا ســازمان می توانند 
دوچرخه های خود را در جای پارك اختصاصی اين وســیله 
نقلیه پارك كنند، شهروندانی كه در آن مجموعه يا در شعاع 

نزديك آن كار دارند، می توانند از ايــن پاركینگ ها به طور 
رايگان استفاده كنند.

به اين ســاختمان ها »دوســتدار دوچرخه« می گويند كه 
با تابلويی مشخص شــده اند. شــهرداری مناطق مختلف، 
اين كار را آغاز كرده اند و چند ســاختمان را برای دوچرخه 
اختصاص داده اند. حتی طبق گفته مسئوالن شهرداری، در 
شهرداری منطقه13، رختكن، میز اتو و سشوار برای پرسنل 
بعد از دوچرخه ســواری درنظر گرفته شده است. قرار است 
لوكیشن ساختمان های دوستدار دوچرخه روی اپلیكیشن 

»دوچرخه« نشان داده شود.
الزم به ذكر است كه اپلیكیشن دوچرخه با هدف فرهنگسازی 
دوچرخه ســواری طراحی شده و بهترين مســیرها را برای 
دوچرخه سواران نشان می دهد و شــركت در كمپین های 

دوچرخه سواری از ديگر امكانات اين اپلیكیشن است.
طبق اعالم شهرداری اين كار آغاز شده و تعداد ساختمان های 
دوستدار دوچرخه افزايش خواهد يافت. همچنین امكاناتی 
برای سفرهای تركیبی درنظر گرفته شــده است.  در سفر 
تركیبی دوچرخه سواران می توانند بخشــی از مسیر را در 
ســاعات غیراوج با مترو طی كنند. عالوه براين امكان پارك 
دوچرخه نیز در بعضی ايســتگاه ها فراهم شده است. اكنون 
حدود 50 ايســتگاه مترو به پاركینگ مسقف دوچرخه در 
محدوده خود مجهز  هســتند. در بعضی ايســتگاه ها مثل 
ايستگاه شهید مفتح، اين پاركینگ ها داخل ايستگاه مترو 
قرار دارند و افراد می توانند دوچرخه خود را داخل ساختمان 
مترو ببرند و در برخی ديگر از ايستگاه ها نیز اين پاركینگ ها 

در حواشی مترو ايجاد شده اند.
از اقدامات آينده شــهرداری اين اســت كه محوطه پارك 
دوچرخــه داخــل ســاختمان های متــرو، به خصوص در 

ايستگاه های مركزی شهر ايجاد شود.

آيا تبلیغات شهری درباره دوچرخه سواری فرهنگساز و اثرگذار است؟
نیازمندان دوچرخه

گپ و گفت با سامان محمدي، طراح بیلبوردهاي تبلیغاتي شهری
»از آغاز بهار تــا پایان پاییز/ 
بیشــتر دوچرخه ســواری 
می كنم/ طلوع های بیشتری را 
خواهم دید و با بچه های بیشتری بازی خواهم كرد« این بخشی 
از شعر خورخه لوئیس بورخس با نام »اگر یك بار دیگر زندگی 
كنم« است. فرصتی كه ما به راحتی از دست می دهیم و روزی 
حسرتش را خواهیم خورد. دوچرخه سواری كردن فعالیتی است 
كه این روزها روی تابلوهای تبلیغاتی بسیاری در سطح شهر 
قابل رویت و پیگیری است. اما چقدر این تابلوها برانگیزاننده 
و درست است؟ آیا محتوای این تصاویر تبلیغاتی می توانند 
اثرگذار هم باشند؟ چطور باید به تأثیر این تبلیغات پی برد؟ با 
سامان محمدی، گرافیست و طراح بیلبوردهای تبلیغاتی شهری 

درباره پوسترهای تبلیغاتی دوچرخه سواری صحبت كردیم.

برای تأثیرگذاری تبلیغات شــهری بــر افكار و 
تصمیمات مردم به نظرتان چه آیتم هایی الزم است؟

مهم ترين مسئله در تبلیغات و ايجاد طرح تأثیرگذار نیازسنجی و 
تقاضامحوری است. يك طراح تبلیغات شــهری بايد بداند در چه 
صورت می تواند برای مردم در ابتدا احســاس نیاز و سپس تقاضا و 
ترغیب نسبت به كااليی را ايجاد كند. البته در تبلیغات شهری بسیار 
مهم است كه طراح با اولويت های آن شهر نیز آشنا باشد و در راستای 
فرهنگســازی گام بردارد؛ مثال در تهران بايد بخشی از تبلیغات، 
خدمات رسانی به سالمندان و كودكان به عنوان گروه ويژه باشد. از 
سويی بايد به اين اصل توجه شود كه برای اجرای طرح هايی مانند 
دوچرخه سواری آيا موقعیت افراد مختلف در ترويج دوچرخه سواری 
درنظر گرفته  شده است؟ اگر اينطور نباشد، تبلیغات هرچند مؤثر و 

اثرگذار هم باشد، در طوالنی مدت با شكست مواجه می شود.
پس به اعتقاد شما ابتدا باید شرایط را برای اجرای 
طرح آماده و نیاز الزم را به وجود آورد و سپس دست به تبلیغات 

زد؟
 بله. مثال همین دوچرخه سواری كه موضوع مدنظر شماست را در 

شهر اصفهان درنظر بگیريد. اصفهان به »شهر دوچرخه ها« معروف 
است. در دهه های 20و 30استفاده از دوچرخه آنقدر زياد شد كه شهر 
درگیر ترافیك دوچرخه ها و مديريت آن برای شهربانی معضل شد. اما 
چرا آن زمان رواج پیدا كرد و امروز نمی كند؟ چون آن زمان اين وسیله 
با روحیه و تقاضا و سبك زندگی مردم سازگار بود. با توجه به اقتصادی 
بودن دوچرخه، خیابان های هموار اصفهان و بافت شهری پیچیده با 
كوچه های تنگ شهر، و توسعه صنعت در آن، دوچرخه سواری را در 
دوره ای رايج كرد. اما كم كم با رنگ باختن اين نیازها، اصفهان نیز با 
اين وسیله خداحافظی كرده و از آلوده ترين شهرهای ايران شده است. 
همین شهرداری را بر آن داشت تا دوباره روی اين موضوع كار كند. 
مدتی چند حركت تبلیغاتی، مثل تبلیغات شهری، استفاده از نماد 
دوچرخه در میادين و مبلمان شهری يا طرح تسهیالت خريد آسان 
دوچرخه به وجود آمد كه با سابقه ذهنی مردم اصفهان می توانست 
مؤثر باشد، اما با تغییر شهردار اين رويه هم ادامه پیدا نكرد. مسئله 
اين است كه مديران ناگهان با مشكالت ايجاد شده در شهر تصمیم 
می گیرند طرحی را اجرا كنند. اما نه نیازسنجی می كنند و نه آن نیاز 

را برای مردم به وجود می آورند. تبلیغات به اين بسترها نیاز دارد.
تا به حال با این تابلوهای تبلیغاتی درباره اهمیت 
دوچرخه سواری در شهر روبه رو شده اید؟ چه چیزی بیشتر از 

آنها در ذهن تان باقی مانده است؟
بله. دوچرخه ســواری به عنــوان راهی برای كم كــردن مصرف 
ســوخت های فســیلی، باال بردن فعالیت های بدنــی و كاهش 
بیماری هايی چون ديابت و فشــار خون و انواع بیماری های ديگر 
مطرح شده اســت. البته من به عنوان گرافیست كه كارم توجه به 
اين تابلوهاست كمی در اين باره حساس هم هستم. اما به طور كلی 
تبلیغات درباره دوچرخه خوب ترسیم شده است. خصوصا با شیوه 
كرونا برای خلوت كردن وسايل نقلیه عمومی طرح ترافیك موقتا لغو 
و دوچرخه به عنوان راهی برای ايجاد فاصله گذاری اجتماعی مطرح 
شد. اين دعوت هم به نظرم بسیار زيركانه بود. چون همانطور كه اشاره 
كردم به بخشی از نیاز و خواسته  مردم توجه می كرد و می توانست 

تبلیغات را مؤثرتر كند.

چقدر از ظرفیت های فضای مجازی برای ترويج دوچرخه سواری 
استفاده شده است؟ 

زور دوچرخه ها به شهر نمی رسد
اپلیكیشن ها و كمپین های ترويج دوچرخه سواری، مشكل كمبود 

زيرساخت را حل نمی كنند 

مهم نیست چقدر برای ترويج دوچرخه سواری 
كار شود و مهم نیســت كه چقدر امكانات برای 
استفاده از دوچرخه ها در شهر مهیا شود؛ انگار 
برای بعضی مشكالت هیچ چاره ای نیست. استفاده از دوچرخه به جای خودرو 
به خاطر مسائلی مثل شیب خیابان ها و فاصله های طوالنی مسافت در تهران 
)مثاًل فاصله زياد از خانه تا محل كار افراد( عماًل برای خیلی از مردم امكان پذير 
نیست. همچنین مسیرهايی كه برای دوچرخه سواران در تهران درنظر گرفته 
شده، بسیار اندك هستند و اغلب به محل عبور موتورسیكلت و پارك خودرو 
تبديل شده اند. عالوه بر اينها خیلی از مردم با اتفاقاتی كه در اين حوزه می افتد 
ناآشنايند. هنوز پويش سه شنبه های بدون خودرو برای خیلی ها ناآشناست. 
اپلیكیشن بیدود و دوچرخه های اشــتراكی متقاضی زيادی ندارند و شايد از 
ظرفیت های فضای مجازی برای ترويج ركاب زنی به اندازه كافی و به درستی 

استفاده نشده است.
مشكالت، فقط همین نیست. تورم و باالرفتن قیمت دالر و به تبع آن افزايش 
قیمت دوچرخه ها بیش از گذشته عالقه مندان را نگران كرده است. قیمت های 
دوچرخه در ايران از حدود 4میلیون تومان آغاز می شود و به حدود 50میلیون 
تومان می رسد. يك دوچرخه معقول حدود 10میلیون تومان قیمت دارد و 
دوچرخه های الكترونیك كه به نظر می رسد گزينه مناسب تری برای تهران با 
خیابان های پرشیب باشند، 50میلیون تومان به باال قیمت گذاری شده اند. كاله 
ايمنی مناسب يك میلیون تومان به باال، دستكش مناسب 700هزار تومان 
به باال و لباس مناسب هم يك میلیون تومان به باالست و يك الستیك اصل، 
حلقه اي 700هزار تومان برای هر دوچرخه ســوار آب می خورد. هزينه های 
دوچرخه سواری آنقدر باال رفته كه خیلی ها ديگر نمی توانند به داشتن دوچرخه 
فكر كنند. با اين اوصاف همچنان دوچرخه های اشتراكی بهترين گزينه به شمار 
می آيند كه البته خیلی ها هزينه اجاره روزانه و ساعتی اين دوچرخه ها را نیز 

باال می دانند.

مدیران همگام با سه شنبه های بدون خودرو
تبلیغات برای استفاده از حمل ونقل پاك به جز فضاهای شهری، در فضاهای 
مجازی نیز به شدت دنبال می شود. صفحاتی مثل سه شنبه های بدون خودرو، 
بیدود، چرخ زنان و گروه های ركاب زنی مختلف در اينستاگرام، تلگرام و تويیتر 
برنامه های متنوعی را برای تشــويق شــهروندان به دوچرخه سواری دنبال 
می كنند. گروه های دوچرخه سواری به مدد شبكه های اجتماعی، اينجا و آنجا 
شكل گرفته اند و برنامه های دوچرخه سواری را در راستای رسالت فرهنگسازی  

اجرا می كنند.
شــهرداری نیز در اين باره طرح های تشــويقی زيادی برگزار كرده اســت. 
شهرداری در اتفاقاتی قابل تقدير، عالوه بر پويش سه شنبه های بدون خودرو، 
حمايت از اپلیكیشن بیدود و راه اندازی اپلیكیشن دوچرخه، شرايطی را برای 
ورود دوچرخه به مترو درنظر گرفته است. در بخشی ديگر از فعالیت های آنالين 
برای ترويج دوچرخه سواری، مسابقات عكاسی از سوی برخی مناطق شهرداری 
تهران با محورهای دوچرخه و سبك زندگی شهری برگزار  و فراخوان های آن 
در صفحات مختلف ديده می شود. عالوه بر اينها، شرايط ورود دوچرخه به مترو 
را درنظر گرفته اند و اين موضوعات می تواند به ترغیب بیشتر شهروندان برای 

استفاده از دوچرخه بینجامد.
پويش سه شنبه های بدون خودرو شايد ديگر به شدتی كه در ابتدا مورد توجه 
قرار گرفته بود، پیگیری نشــود، اما كاركنان شهرداری ازجمله خود شهردار 
تهران همچنان آن را ادامه می دهند. عــالوه بر پیروز حناچی، ديگر مديران 
شهری مناطق مختلف تهران نیز همراه با پويش سه شنبه های بدون خودرو در 

بازديد از محالت با دوچرخه ركاب می زنند و اين سنت را زنده نگه می دارند.

كرونا به نفع دوچرخه ها شد
اپلیكیشن استفاده از دوچرخه های اشتراكی با نام »بیدود«، 50هزار دانلود 
در كافه بازار و 14هزار دانلود در مايكت دارد. عالوه بر تهران، اين اپلیكیشن در 
شیراز نیز ارائه خدمات می كند و ايستگاه های دوچرخه در اين شهر راه اندازی 
شــده اند. هزينه های اســتفاده از اين دوچرخه ها كه ســال 1396با كمك 
شهرداری تهران آغاز به كار كرده اند، تقريباً برابر با هزينه تاكسی است كه اگر 
هزينه اولیه پرداختی از سوی كاربران و هزينه بیمه دوچرخه را درنظر بگیريم، 
شايد استفاده از آن از نظر هزينه ای برای خیلی ها جذاب نباشد. البته گاهی 
تخفیف ها و هديه هايی نیز برای كاربران خــود درنظر می گیرد. با اين حال، 
برخي منتقدان بیدود را يك طرح شكست خورده می دانند. تا پیش از شیوع 
كرونا، روزانه بیش از چند صد سفر با دوچرخه های بیدود انجام نمی گرفت. 
شرايط جغرافیايی و كمبود زيرساخت ها در شهر باعث شد كه بیدود فقط در 
5منطقه تهران فعالیت كند. اما كرونا كه آمد به نفع دوچرخه ها شد؛ چرا كه 
آمار مسافران دوچرخه به 2 تا 3 برابر رسید. امروز هزار دوچرخه اشتراكی در 
تهران وجود دارد و روزانه 2هزار ســفر از طريق دوچرخه های اشتراكی فقط 
در پايتخت انجام می شود كه البته به گفته مسئوالن شركت بیدود همچنان 

سوددهی بسیار اندك و حداقلی دارد.
ارائه خدمات آنالين برای ترويج دوچرخه ســواری به همین جا ختم نشــد. 
13خرداد امســال و همزمان با روز جهانی دوچرخه ســواری، اپلیكیشــن 
»دوچرخه« از سوی شهرداری راه اندازی شد و در مدت كوتاهی حدود 3هزار 
شهروند اين اپلیكیشن را نصب كردند. برای تشويق كاربران هر ماه شهرداری 
تهران، دوچرخه سوار برتر را در اين اپ معرفی می كند. اين اپلیكیشن عالوه بر 
مسیريابی و ثبت پايش ها، اطالعات مرتبط با دوچرخه و دوچرخه سواران مانند 
پاركینگ، ايستگاه های دوچرخه، تعمیرگاه و هر آنچه نیازمند دوچرخه سواران 
است را در اختیار كاربران قرار می دهد. در دوچرخه، نیازهای دوچرخه سواران، 

مشكالت آنها و مسیرهای پررفت وآمد شناسايی می شود.
مديران شهری می گويند اين اقدامات، شهر را به سمت دوچرخه سواری هدايت 
می كند. درست است؛ همه  چیز نشان می دهد كه توجه به دوچرخه اتفاق افتاده 
اما همه اينها كافی نیست. با وجود اقداماتی كه شده، همچنان گاليه ها باقی 
است و معضل اصلی دوچرخه ســواری يعنی همان كمبود زيرساخت، حل 
نشده است. كمبود مسیرهای دوچرخه سواری، پارك خودروها در مسیرهای 
موجود برای دوچرخه و تردد موتورسیكلت ها در اين مسیرها، همچنین شیب 
خیابان ها و فواصل زيــاد، از گاليه های دوچرخه ســواران در فضای مجازی 
است. هنوز با گذشت چند سال از راه اندازی بیدود، خیلی از تهرانی ها با اين 

دوچرخه ها ناآشنايند و حتی سیستم اجاره و استفاده از آنها را نمی شناسند.

نیلوفر جاللی
روزنامه نگار

نیلوفر جاللی
روزنامه نگار

نگار حسینخانی
روزنامه نگار

حركت روی دو چرخ
چه اقدام هايی برای ترويج دوچرخه سواری در شهر 

انجام شده است؟
نورا عباسی

روزنامه نگار

 اپلیكیشن دوچرخه
این نرم افزار موبایلی كه در خرداد ســال جاری و در روز جهانی 
دوچرخه از جانب ســازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران 
رونمایی شد، یك همراه برای دوچرخه ســواران پایتخت است 
و ارتباطی به ســرویس های اشــتراك دوچرخه ندارد. كاربران 
این اپلیكیشــن می تواننــد از امكاناتی چون اشــتراك گذاری 
مسیرها و مسافت  طی شده و ارســال تصاویر از مسیرهای مناسب 
دوچرخه سواری برای دیگر كاربران استفاده كنند. یكی از قابلیت های 
این نرم افزار موبایلی، مســیریابی های مناســب دوچرخه سواران 
براساس حالت ها و شرایط مختلف است و با تكیه بر این اپلیكیشن امكان 
مسیریابی با شرایط مختلفی از جمله راحت ترین مسیر، كوتاه ترین مسیر 
ارائه خدمات یا مسیر متداخل با مترو در این اپلیكیشن وجود دارد. مشاهده 
نزدیك ترین فروشگاه های دوچرخه فروشــی، پاركینگ های مسقف دوچرخه، 
تعمیرگاه های دوچرخه و ایستگاه های دوچرخه اشتراكی از دیگر ویژگی های این 
نرم افزار است و همچنین امكان اطالع رسانی در مورد انواع كمپین ها و رویدادهای 
مهم دوچرخه سواری در سطح شهر تهران در این اپلیكیشن پیش بینی شده است.

روزگاری دیدن دوچرخه سوارها در خیابان ها، تصویر عادی 
زندگی روزمره شــهرها بود و حتی برخی از شهرها مانند 
اصفهان به دلیل دوچرخه سوارهایشان شهره شده بودند، اما 
گذر زمان و تغییر سبك زندگی، دوچرخه ها را محدود به بازی كودكان كرد و ماشین  ها 
نقش اصلی را در خیابان ها برعهده گرفتند. حال چند ســالی است كه ورق برگشته 
است و مدیران شهری در تكاپو هستند تا برای حل معضالتی مانند ترافیك و آلودگی 
هوا، شهرها را از تسلط خودروها خارج و درواقع شهرهای خودرومحور را به شهرهای 
انسان محور بدل كنند. بدون شك شهرهای بزرگ برای رسیدن به این هدف باید راه 
طوالنی ای را طی كنند، اما در همین مدت برنامه هایی مانند دوچرخه های اشــتراكی 
هوشمند، تالش برای استفاده بانوان از دوچرخه، امكان جابه جایی دوچرخه سواران با 

بی دودمترو و... تا حدودی مسیر را برای دوچرخه دوستان هموار كرده است.
شركت پاك چرخ ایرانیان 

كه با نام تجاری »بیدود« شناخته 
می شود از سال96 به عنوان نخستین و 

تنها مجری انحصاری دوچرخه های اشتراكی 
هوشمند كار خود را شــروع كرد. هم اكنون 
مردم شهر تهران و شیراز می توانند با خرید 
اشتراك، از این دوچرخه ها برای رفت وآمد 

روزانه شان استفاده كنند.

وام برای خرید 
دوچرخه

تالش شهرداری تهران برای ارائه تسهیالت خرید 
دوچرخه و موتورسیكلت برقی یكی از اقداماتی بود كه 

بسیار مورد توجه دوستداران دوچرخه قرار گرفت. براساس 
این طرح -كه 80درصد قیمت دوچرخه را دربر می گرفت- قرار 

بود تسهیالتی برای دوچرخه های معمولی تا سقف حداكثر 
2میلیون و500 هزار تومان و برای دوچرخه های برقی تا سقف 

5میلیون تومان پرداخت شود. هرچند این طرح با وجود گذشت 
زمان به سرانجام نرسید، اما یعقوب آزاده دل، مدیر واحد 
توسعه سیستم های حمل ونقل پاك سازمان حمل ونقل و 

ترافیك شهرداری تهران، در مرداد ماه سال  جاری 
گفت كه هنوز در حال طی كردن فرآیند 

هستند و این موضوع را منتفی 
ندانست.

خانه تا مدرسه با 
دوچرخه

دانش آموزان منطقه9 در سال تحصیلی گذشته 
و در روزگاری كه خبری از كرونــا نبود این امكان را 

داشتند كه با دوچرخه از مدرسه تا خانه را ركاب بزنند. 
این طرح با هماهنگی معاونــت حمل ونقل و ترافیك 
شــهرداری منطقه و همچنین آموزش وپرورش برای 
دانش آموزان دوره اول و دوم مقطع متوسطه مهیا 

شده بود.

ركاب زدن در 
بافت تاریخی تهران

نخستین مسیر گردشگری بافت تاریخی 
با دوچرخه و بازدید از مكان های تاریخی 

پایتخت در سال96 افتتاح شد. این مسیر كه 
در منطقه11 قرار داشت امكان ركاب زدن برای 

دوچرخه سواران در كوچه پسكوچه های 
طهران قدیم و بازدید همزمان از نقاط 

تاریخی تهران را مهیا كرد.

550كیلومتر مسیر دوچرخه تا سال1401 
 هم اكنون 180كیلومتر مسیر دوچرخه در پایتخت وجود 

دارد كه بیشترین مسیر مربوط به منطقه8 و كمترین 
مسیرها مربوط به منطقه های10 و 17 است. براساس 

گفته مدیر واحد توسعه سیستم های حمل و نقل 
پاك شهرداری تهران، قرار است تا سال1401، 

نزدیك به 550كیلومتر مسیر دوچرخه 
در تهران ایجاد شود.

تالش برای رفع موانع 
دوچرخه سواری زنان

شــاید ســال ها پیش دیدن 
بانوان دوچرخه سوار در سطح 
شهرها امری رایج نبود و اغلب 
رهگــذران با نگاهــی آلوده 
به ســرزنش آنهــا را قضاوت 
می كردند، اما این روزها بسیاری 
از زنان پای ثابت ركاب زدن شهر 
شده اند. در این میان استفاده از 
دوچرخه های اشتراكی در تهران 
نیز موجبات فرهنگســازی را 
مهیا كرده است. ناگفته نماند كه 
تالش برای رفع محدودیت زنان 
دوچرخه سوار و فرهنگسازی 
در این حوزه، به معنای حل كامل 
مسئله نیست، چرا كه هنوز هم 
خبرهایی مبنی بر ممنوعیت و 
محدودیت برای بانوان در برخی 

از شهرها به گوش می رسد.

و حضور دوچرخه ها در متر
با توجه به عالقه شــهروندان برای اســتفاده از 
دوچرخه، طرح هایی مانند جابه جایی دوچرخه ها 
با استفاده از مترو اجرا شد. براساس این طرح، در 
روزهای تعطیل، امكان سفر تركیبی دوچرخه های 
معمولی با مترو در ساعات غیراوج بعدازظهر روزهای 
معمولی )شنبه تا پنجشــنبه( پس از ساعت20 تا 
پایان بهره برداری مترو ممكــن و ورود این مدل از 
دوچرخه ها در روزهای جمعه و ایام تعطیل و 13روز 
اول فروردین مجاز شد. همچنین این طرح شرایطی 
را فراهم كرد تا صاحبان دوچرخه های تاشو در تمام 
روزهای هفته، غیر از ساعت های 6:30 تا 9:30 و از 
ساعت 16 تا 19 كه پیك مسافری محسوب می شود، 

وارد شبكه مترو شوند.

و پویش سه شنبه های بدون خودر
هدف این پویش از ابتــدا كم كردن رفت وآمد با خودروهای تك سرنشــین و 
جایگزین كردن استفاده از وسایل نقلیه اشتراكی، وسایل نقلیه عمومی، دوچرخه 
و حتی پیاده روی به جای خودروی شــخصی و تك سرنشین بود و در گذر زمان 
دوچرخه به عنوان محور اصلی این پویش شناخته شد. پیروز حناچی، شهردار 
تهران نیز ازجمله چهره های مدیریت شــهری است كه در روزهای سه شنبه با 

استفاده از دوچرخه در محل كارش حاضر می شود.

سند توسعه دوچرخه سواری
سند توسعه دوچرخه سواری به پیشنهاد گروهی هلندی)NBP( در اواسط سال97 برای 
شهر تهران تدوین شد. این سند نشان می داد كه باید در 5سال آینده چه گام هایی در جهت 
رشد و توسعه دوچرخه سواری برداشته شود. هم اكنون شــهرداری تهران بر مبنای این 
سند اقداماتی را در جهت گسترش زیرساخت ها، ارتقای فرهنگ دوچرخه سواری و انجام 
هماهنگی های الزم با سایر سازمان ها انجام داده است كه ازجمله آنها می توان به برنامه ریزی 

برای استفاده از دوچرخه های اشتراكی در محدوده مركزی شهر تهران اشاره كرد.
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شهريور 96بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، قانون 
هواي پاك را به تصويب رساندند. اين مصوبه كه در 34ماده به 
قانون تبديل شده بود، نهادهاي درگير در موضوع كيفيت هوا 
را مخاطب قرار داد تا نخستين بار، جامع ترين سند مصوب براي بهبود بخشي از محيط زيست 
باشد كه در برگيري آن شامل 50ميليون ايراني ساكن در شهرها بود. آلودگي هوا سال هاست به 
دغدغه اصلي شهروندان كشور تبديل شده و بايد براي كاستن از خسارتي كه به جان و مال افراد 
وارد مي كند، اصول قانوني و سندهاي باالدستي به دقت اجرا شود. قانون هواي پاك تنها مصوبه 
نهادهاي قانونگذار كشور است كه براي آالينده ها جريمه تعيين كرده اما ضمانت اجرايی آن 
نکته اي است كه بايد با ورود مؤثر نهادهاي ناظر بررسي و پيگيري شود. طي بررسي هاي به عمل 
آمده، منابع آالينده در شهرهاي بزرگ كشور شامل گردوغبار با منشأ داخلي و خارجي، وسايل 
نقليه بنزيني و گازوئيلي، كارخانه ها، پااليشگاه ها و نيروگاه هايي مي شود كه هر روز انواع گازها و 
ذرات سمي را وارد هواي تنفسي مردم مي كنند. براي بررسي اجراي فرمان ها و وظايف موجود در 
قانون هواي پاك، بهترين كارنامه، اعداد و ارقام موجود در كيفيت هواي شهرهاست. 8كالنشهر 
كشــور هنوز از آلودگي هواي فزاينده رنج مي برند و منابع آالينده در آنها با افزايش توليدات 
شركت هاي خودروساز و عدم خروج وســايل نقليه فرسوده، سير صعودي دارد. در شهرهايي 
نظير تهران، اصفهان، مشهد، تبريز و شيراز كه هر سال با آغاز فصول سرد سال با افزايش ذرات 
معلق روبه رو بودند، به مرور زمان، آالينده هاي تابستاني نيز در حال شکل گيري هستند. در 
چنين شرايطي بايد بندهاي قانون هواي پاك به دقت اجرا شوند و ناظران قانوني كشور، براي 
هركدام از اين اصول، ضمانت اجرايی قوي و صريحي داشته باشند. در گزارش پيش رو، 29فرمان 
اصلي قانون هواي پاك را پيگيري كرده ايم تا مشخص شود اجراي اين فرمان ها هم اكنون در 
چه وضعيتي قرار دارد و آيا نهادهاي مسئول، توانسته اند از دامنه فزاينده آلودگي هواي كشور 
بکاهند يا خير؟ براساس بررسي هاي همشهري،  از 29فرمان قانون هواي پاك، 4مورد كامل 

اجرايي شده، 8فرمان در نيمه مسير اجراست و 17فرمان هنوز زمين مانده است.

وضعيت قانون
   پيش از این معافيت از معاینه فني براي همه وسایل نقليه 5 سال بود. براساس مصوبه مجلس، معافيت معاینه فني براي خودروهاي عمومي و دولتي یك سال 

و براي سایر خودروها 4سال معين شد.

   خودروسازان و واردكنندگان خودرو مكلف شدند ضمانت دو ساله یا 40هزار كيلومتر پيمایش را اعمال كنند و اگر در این مدت قطعات كنترل آلودگي خودروها 
آسيب دید موظف هستند این قطعات را تعویض كنند.

   براساس این قانون تمام مراحل استقرار، تاسيس، بهره برداري و توسعه صنایع باید زیرنظر سازمان حفاظت محيط زیست صورت گيرد؛ این سازمان موظف 
است كه در 2 برهه زماني یك ماهه ضوابط قانوني را اعمال كند.

   كنترل موتورخانه هاي تمامی ساختمان هاي داخل شهر، اعم از اداري، دولتي و مســكوني مورد توجه الیحه هواي پاك قرار گرفت و براساس آن تمامی 
ساختمان ها موظف شدند نسبت به اصالح موتورخانه هاي خود اقدام كنند، در غيراین صورت موتورخانه هاي آالینده جریمه مي شوند.

   استاندارد حامل هاي انرژي ازجمله بنزین، نفت و گاز به عنوان یكي از مواد الیحه هواي پاك به تصویب نمایندگان مجلس رسيده است. وزارت نفت مكلف شد 
حداكثر 3 سال پس از الزم االجرا شدن قانون هواي پاك، سوخت توليدي كشور ازجمله بنزین، نفت سفيد و نفت كوره را مطابق استانداردهاي ملي عرضه كند 

و سازمان حفاظت محيط زیست مكلف شد از فعاليت پاالیشگاه هاي فاقد سوخت استاندارد جلوگيري به عمل آورد.

 )HSE( با تصویب مجلس شوراي اسالمي، تمامی مراكز و واحدهاي صنعتي و توليدي 50نفر به باال مكلف به ایجاد واحدهاي سالمت، بهداشت و محيط زیست   
و به كارگيري نيروي متخصص محيط زیست هستند. براساس این مصوبه انتظار مي رود تعداد زیادي از فارغ التحصيالن محيط زیست امسال در سال توليد و 

اشتغال جذب این مراكز شوند.

   درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هواي پاك به حساب خزانه داري كل كشور واریز مي شود تا صرفا در قالب بودجه سنواتي جهت مقابله با منابع آلوده كننده 
هوا هزینه شود. همچنين 20 درصد از وجوه مذكور از طریق مؤسسه عمومي غيردولتي صندوق ملي محيط زیست به منظور ارائه تسهيالت و به منابع آالینده 

هوا اختصاص مي یابد.

   با تصویب مجلس و براساس ماده 30الیحه هواي پاك، سازمان مكلف است با همكاري سازمان انرژي اتمي ایران و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات نسبت 
به جلوگيري از انتشار تمامی امواج غيرمجاز رادیویي، الكترومغناطيسي، پرتوهاي یون ساز و غيریون ساز اقدام و به منظور حصول اطمينان از عدم افزایش ميزان 

و شدت امواج و پرتوهاي یون ساز و غيریون ساز از حدود مجاز تعيين شده در هواي آزاد، شبكه پایش مربوط را راه اندازي كند.

   اشخاص حقيقي و حقوقي كه حدود مجاز انتشار امواج و پرتوهاي موضوع این ماده را رعایت نكنند براي اولين بار به پنجاه ميليون)50.000.000(تا دویست 
ميليون)200.000.000( ریال جریمه نقدي محكوم و درصورت تكرار عالوه بر پرداخت حداكثر جریمه نقدي، به ضبط اموال و تجهيزات مرتبط نيز محكوم مي شوند.

    بر اساس مصوبه مجلس، سازمان صداوسيما مكلف است برنامه هاي توليد شده در زمينه حفاظت از محيط زیست كه به تأیيد سازمان محيط زیست رسيده 
باشد را با 50درصد بها در قالب آگهي و برنامه هاي آموزشي پخش كند.

   براساس مصوبه مجلس چنانچه هریك از واحدها استانداردهاي الزم را در بخش آلودگي آب ، هوا و... رعایت نكنند، سه تا پنج برابر آسيبي كه به محيط زیست 
رسانده اند، جریمه خواهند شد.

   براساس قانون، وزارت راه و شهرسازي و جهادكشاورزي مكلف به ایجاد تمهيداتي براي كمربند سبز شهرها و روستاهاي تحت تأثير رخدادهاي گردوغبار شدند. 
براساس این قانون، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري در قالب الیحه هواي پاك مكلف شدند ساالنه حداقل معادل 300 هزار هكتار نسبت به اجراي اقدامات 

مقابله با پدیده گردوغبار با اجراي عمليات بيابان زدایي در مناطق بحراني، كانون ها و زیست بوم هاي حساس اقدام كنند.

   وزارت نيرو مكلف شده نسبت به توسعه، توليد و عرضه انرژي هاي تجدیدپذیر و پاك به نحوي اقدام كند كه حداقل 30درصد افزایش ساالنه ظرفيت برق 
كشور از انرژي هاي تجدیدپذیر تامين شود.

   انباشت پسماندهاي بيمارستاني و صنعتي در معابر عمومي و فضاهاي باز یا سوزاندن آن و انباشت پسماند خانگي و ساختماني در فضاي باز توسط شهرداري ها 
و همچنين سوزاندن بقایاي گياهي اراضي زراعي پس از برداشت محصول ممنوع اعالم و براي متخلفين جریمه درنظر گرفته شد.

   وزارت راه و شهرسازي موظف شد هنگام تهيه طرح جامع و تفصيلي شهرها، شهرك ها، شهرك هاي جدید و طرح هاي هادي روستایي یا توسعه مناطق 
به نحوي برنامه ریزي كند كه فصل جداگانه اي از مطالعات به بررسي مسائل زیست محيطي اختصاص پيدا كند و همينطور از نظر فضاي سبز و فضاي باز، اقدامات 

زیست محيطي را با تأیيد سازمان حفاظت محيط زیست انجام دهد.

   وزارت جهادكشاورزي مكلف است با مشاركت مردم و دستگاه هاي اجرایي محلي و ســازمان هاي بين المللي و سازمان هاي مردم نهاد داخلي، عمليات 
بيابان زدایي در مناطق بحراني و زیست بوم هاي حساس را انجام دهد.

   وزارت راه و شهرسازي )سازمان هواشناسي( مكلف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زیست، شبكه ملي هشدار و پيش آگاهي رخدادهاي گردوغبار 
را تكميل كند.

   وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و راه و شهرسازي مكلف شدند از محل بودجه، منابع مالي در اختيار اعم از عوارض و وجوه عمومي طي 5 سال در برنامه اي كه به تأیيد 
سازمان حفاظت محيط زیست برسد، حریم سبز بزرگراه ها و كمربند سبز شهرها و روستاهاي تحت تأثير رخدادهاي گردوغبار را ایجاد كنند.

   براساس این قانون، دولت مكلف شد تا به منظور ایجاد همكاري منطقه اي و بين المللي جهت جلوگيري از ایجاد رخداد گردوغبار و نيز كاهش خسارات و 
پيامدهاي مخرب آن در سطح كشور و منطقه با هماهنگي و همكاري نهادهاي بين المللي ذیربط و مشاركت كشورهاي مؤثر و متأثر منطقه، اقدامات الزم را 

به عمل آورد.

   طبق این الیحه به دولت تكليف شده است كه براي جلوگيري از گردوغبار ناشي از كشورهاي منطقه، فعاليت هاي مشترك با آنها تعریف كند تا بتواند از طریق 
این اقدامات جلوي ایجاد گردوغبار را بگيرد.

   واحدهایي صنعتي كه از انجام بازرسي مأموران سازمان محيط زیست براي نمونه برداري و تعيين ميزان آلودگي ناشي از فعاليت شان استنكاف كنند، به جریمه 
نقدي درجه 7و 4محكوم مي شوند.

   براساس این قانون در مواردي كه كاهش یا از بين بردن آلودگي ناشي از مراكز صنعتي، توليدي، معدني،  خدماتي،  عمومي و كارگاهي تنها از طریق انتقال تمام 
یا بخشي از خطوط توليد یا تأسيسات یا اماكن آنها به  نقاط مناسب امكان پذیر نبوده یا فعاليت مراكز مذكور در مناطق مسكوني سالمت ساكنان آن مناطق را 

به خطر بيندازد، مالكان و مدیران واحد، موظفند در مهلت تعيين شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام كنند.

   با مصوبه مجلس، وزارت كشور موظف شد ساالنه 5درصد ناوگان حمل ونقل عمومي را در شهرها و كالنشهرها با اولویت شهرهاي بزرگ افزایش دهد.

   به موجب این قانون خودروهاي برقي - بنزیني، موتورسيكلت و خودروهاي الكتریكي توليد داخل از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شدند.

   براساس این قانون، پليس راهنمایي و رانندگي نيروي انتظامي خودروهاي فرسوده را به ازاي هر روز تردد در مناطقي كه ممنوع اعالم شده جریمه مي كند.

   این قانون تمامي خودروسازان داخلي و وارد كنندگان خودروهاي خارجي را مكلف  كردند تا حداقل 2 سال تمام نسبت به گارانتي خودروهاي مشتریان خود اقدام كنند.

   براساس این قانون پيش فروش یا فروش وسایل نقليه موتوري كه حدود مجاز انتشار آالینده هاي موضوع این قانون را رعایت نكنند، ممنوع است..

   طبق الیحه هواي پاك، بيمه مركزي مكلف است براي خودروها از زمان خرید، بيمه پس اندازي لحاظ كند تا پس از مدتي كه خودرو فرسوده مي شود با دریافت 
پالك خودرو، مبلغي را به دارنده آن پرداخت كند و به ترتيب، سازمان بيمه و بيمه گذار بتوانند از امكانات تعویض خودرو برخوردار شوند.

   كاهش سن معاینه فنی

   ضمانت دو ساله پيمایش برای خودروسازان و 
واردكنندگان

   قوانين و ضوابط استقرار صنایع

   جرایم موتورخانه های آالینده

   استاندارد حامل های انرژی

   به كارگيری فارغ التحصيالن بيكار محيط زیست

   واریز درآمد حاصل از الیحه هوای پاك به 
حساب خزانه

   تكاليف سازمان محيط زیست برای جلوگيری 
از انتشار امواج غيرمجاز رادیویی

   جرایم نقدی برای توليدكنندگان آالینده های 
صوتی

   پخش برنامه های توليد شده در حوزه 
محيط زیست با تخفيف 50 درصدی از رسانه ملی

   جریمه صنایع آالینده به ميزان 3 تا 5 برابر 
خسارت وارده به محيط زیست

   تمهيدات مجلس برای ایجاد كمربند سبز 
شهرها و روستاهای تحت تاثير گرد و غبار

   تكليف سازمان جنگل ها و مراتع به مهار 
حداقل 300هزارهكتار از كانون های توليد 

گردوغبار

   افزایش 30 درصدی ساليانه توليد برق از 
انرژی های تجدیدپذیر

   ممنوعيت سوزاندن بقایای گياهی اراضی 
زراعی و انباشت پسماند بيمارستانی و صنعتی 

در فضای باز

   تهيه طرح جامع و تفصيلی شهرها

   انجام عمليات بيابان زدایی در مناطق بحرانی

   تكميل شبكه ملی هشدار و پيش آگاهی 
رخدادهای گرد و غبار

   ایجاد حریم سبز در بزرگراه ها و كمربند سبز 
شهرها و روستاهای برای كاهش گرد و غبار

   تكليف دولت به همكاری های منطقه ای و 
بين المللی برای مهار ریزگردها

   اختصاص حقابه تاالب ها برای جلوگيری از 
گرد و غبار

   واحدهایی كه از انجام بازرسی ماموران به 
محيط زیست استنكاف كنند به جریمه نقدی 

محكوم می شوند

   تكليف مجلس به واحدهای توليدی و صنعتی 
برای انتقال واحدهای آالینده به خارج از مناطق 

مسكونی

   تكليف وزارت كشور برای افزایش 5 درصدی 
ناوگان حمل و نقل عمومی شهرها

   معافيت وسایل نقليه هيبریدی توليد داخل از 
پرداخت ماليات بر ارزش افزوده

   جریمه خودروهای فرسوده به ازای هر روز تردد

   گارانتی  خودروهای داخلی و خارجی حداقل 
دو سال

   ممنوعيت پيش فروش و یا فروش وسایل نقليه 
موتوری با آالینده های زیاد

   تصویب بيمه فرسودگی خودروها

سيد محمد فخار
خبرنگار

در نيمه مسير 
اجراست.

هنوز اجرا
 نشده است.

به طور كامل 
اجرايي شده است.
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در كنار ورودی محل دپوی پسماند، كيسه های پر از پالستيک های پت كه 
برای صنايع بازيافتی ارزش ريالی دارد، ذخيره شده است. كنار ساختمان 
اصلی اسکلت فلزی ای وجود دارد كه مدت هاست قرار است در آنجا سيلوی 
پردازش زباله ساخته شود؛ ولی به گفته مهران حالجيان، مدير پسماند 
شهرداری رامســر به دليل عدم تامين بودجه ساخته نشده است. پشت 

گرمای هوا در ارتفاعات باالدست محو می شــود. كوهی از زباله از ميان 
اين ابرها نمايان می شود. مگس امان نمی دهد، باد بوی تعفن را  با خود به 
دوردست ها می برد. كاميون ها هر 20 دقيقه بارشان را در محوطه اصلی 
خالی می كنند. پايين محوطه اصلی، در سرپايينی كه به دره ختم می شود، 
بازمانده زباله های خشک روی هم تلنبار شده است. قسمتی از اين بخش 
با موكت های آلوده بازيافتی مفروش شده و محل كار كارگران است. بخش 
عمده زباله ها، كيسه های پالستيکی است كه به عنوان »زباله ريجکتيو 
«شناخته می شود و ارزش ريالی ندارند.  مهران حالجيان مدير پسماند 
شهرداری رامســر می گويد كه با راه اندازی خط پردازش در 6 ماه آينده، 
جمع آوری دستی حذف می  شود. او می گويد كه اگر ترانشه زده نمی شد، 
اين محل سال ها پيش پر می شد. اما دو قرار داد برای طرح تفکيک زباله 
از مبداء  و طرح پايش زباله هر كدام  به ارزش 3 ميليارد تومان بسته شده 

است كه با تامين اعتبار به زودی اجرايی خواهد شد. 

سلفی با شيرابه
برای ساماندهی زباله در شمال طرح های بی شماری ارائه شده ولی بخش 
عمده آنها به دليل عدم تامين اعتبار به نتيجه نرسيده است. يکی از آنها 
تجميع زباله های  شهرستان های شمال در 9 بخش است. به طور مثال 

قرار بود كه زباله های رامسر تنکابن و عباس آباد در سايتی مشترك در 
تنکابن برای تهيه كمپوســت جمع آوری شود كه به دليل مشکالت 
بودجه ای و اعتباراتی كه استانداری بايد در اختيار طرح های بزرگ قرار 
دهد ، هنوز راه اندازی نشده است. دستگاه زباله سوزی هم كه برای اين 
كار خريداری شده بود نيز به صورت آزمايشی راه اندازی شده است. اما 
به گفته مهران حالجيان، سايت تنکابن با گذشت 15 سال حتی ديگر 

جوابگوی زباله های اين شهرستان هم نيست. 
اين مقام مسئول مدعی اســت به دليل كيفيت خاك »شيرابه روان« 
توليد نمی شود و هر چه هست درون خاك می رود. با اين حال در انتهای 
شيب محل دپو، دره ای قرار دارد كه شيرابه از آن به سمت پايين دست 
جنگل حركت می كند و در مســير سر از چشــمه ها و آبشارهايی در 
می آورد كه مردم با زيبايی هايشان عکس يادگاری می گيرند.  سازمان 
حفاظت محيط زيست و وزارت كشور از شهرداری ها خواسته اند كه 
برای پايش شيرابه، چاهک نمونه برداری حفر كنند اما اين برنامه هنوز در 
رامسر اجرايی نشده است. چشم انداز شهرداری رامسر ساخت حوضچه 
دور تا دور محل دپو و جمع آوری شيرابه هاست اما به گفته اين مقام  
مسئول اين چشم انداز با بودجه 20 ميليارد تومانی كه ساالنه برای صفر 
تا صد زباله در اين شهر در نظر گرفته می شود و رقم كمی نيست، تحقق 

نمی يابد. به اعتقاد او برای زباله بايد بودجه كشوری تعيين و تامين شود.

زباله اولویت نيست
داستان پسماند در شهرهای شــمالی يکسان است. ساحل ميانکاله، 
جنگل های عمارت و عباس آباد، گويچاله مازندران، ساحل رودخانه تالر 
قائمشهر و ... تنها نمونه هايی از وضعيت نابسامان پسماند در شهر های 
شمالی است.  ســهيل اوالدزاد، فعال محيط زيســت در گفت و گو با 
همشهری می گويد: با توجه به نزديک بودن شهرها در خط ساحلی خزر 
به يکديگر، محل های دفع زباله گاهی به تعداد شهرها و روستاها است. 
به طور مثال شهر كوچکی مانند سرخ رود كه جزو شهرستان محمودآباد 
به حساب می آيد محل دفع زباله مجزا و دقيقا در ساحل دريا دارد. طبق 
قانون مديريت پسماندهای شهری برعهده شهرداری ها است. به گفته 
اين فعال محيط زيست هر شهرستان به صورت مجزا محل دفع زباله ای 
دارد تا بتواند درآمد جداگانه ای از آن كسب كند و همين موضوع باعث 
كند شــدن فرايند اصالح و مديريت صحيح پسماند در اين استان ها 
شده است.  از سوی ديگر معلوم نيست چرا شهرداری ها حاضرند برای 
پروژه های عمرانی غير ضروری مثل تعويض جدول هزينه كنند ولی 

برای محيط زيست بودجه ندارند. 

اين سازه ها، بيغوله ای قرار دارد كه خانه كارگران افغانستانی است. آنها با 
بنرهای تبليغاتی يکبار مصرف كه به درد بازيافت كنندگان هم نمی خورد 
برای خود خانه ساخته اند و در نبود خبرنگاران از ميان پسماند های خشک 
و قديمی بطری های پت را جمع آوری می كنند. مه باال آمده از سطح دريای 
خزر كه چشم اندازی زيبا برای ويالنشينان پايين دست ساخته است با 

گزارشی از دپوی زباله در دل جنگل های كالكولی

نیمه تاریک در دل هیرکانی 
جاده  پيچ در پيچی كه به آبشارهای زیبای جواهر ده می رسد نيمه تاریكی دارد كه با دروازه ای چوبی از دیده ها 
پنهان شده است. نگهبان هر نيم ســاعت این دروازه را برای كاميون ها باز می كند تا محموله ای متعفن راهی 
بكرترین مناطق جنگل های هيركانی شود.  زباله هایی كه ساكنان و مسافران رامسر، قطب گردشگری مازندران  
توليد می كنند در دل منطقه جنگلی و هيركانی كالكولی دپو می شود. این منطقه جنگلی در سال 72 برای دفن زباله از سوی سازمان منابع 
طبيعی به شهرداری رامسر تحویل داده شده است؛ در آن زمان قرار بر این بود كه زباله فقط برای 8 سال در این منطقه دفن شود و در این 
فاصله طرح تفكيك از مبدا اجرایی شود تا گنجایش این محل به 12 سال افزایش یابد.  از آن تاریخ كه این بخش از جنگل پاكتراشی شد، 

20 سال می گذرد و هنوز زباله ها بدون هيچ تغييری به این منطقه منتقل می شود به طوری كه هم اكنون حدود 6 هكتار وسعت یافته است. 

زهرا رفيعی
خبرنگار
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   به داد بازار سهام برسند
با تشویق مسئوالن و عرضه ســهام هاي دولتي و پذیره نویسي پاي 
مردم را به بورس باز كردند و حاال به خاك نشستن مردم را شاهدیم. 
آیا واقعا كسي نيست كه به داد سهامداران بازار سهام برسد و جلوي 

دستكاري ها را بگيرد و موانع را از سر راه بردارد؟
قهرماني از تهران 

   آلودگي هواي آبيك نگران كننده است
اكنون كه در فصل گرم سال هستيم و امكان پدیده وارونگي كم است، 
آلودگي هواي آبيــك به خاطر صنایع توليد برق، ســيمان و صنایع 
دامي و غدایي ملموس است تا چه رسد به فصل سرد سال كه گاهي 
شاخص آلودگي هوا در این شهر به 36۷ مي رســد، با این حال این 
روزها مسئوالن استان قزوین به جاي برخورد با صنایع آلوده كننده 
هوا صحبت از افزایش تعداد صنایع حاشيه شهر مي كنند. مسئوالن 

باور كنند كه ما هم انسانيم و به اكسيژن نياز داریم.
كامراني از آبيك

   درختان تپه شاهد قطع شدند، از پارك هم خبري نيست
چند ســال پيش 200درخت قطور درختان تپه شاهد ایالم، توسط 
شهرداري به بهانه احداث پارك قطع شدند اما تاكنون كه عمر كاري 
شورا در حال اتمام است، نه نهال و درختي جایگزین شد و نه از احداث 
پارك خبري هســت. تكليف مرگ 200موجود زنده چيســت؟ از 
دادستان ایالم تقاضا داریم به عنوان مدعي العموم به موضوع ورود كند.
رحمت آبادي از ايالم

   سرويس بهداشتي پارك جانبازان تعطيل است
سرویس بهداشتي پارك جانبازان واقع در  منطقه 5 شهرداري كه در 
كنار ميزهاي پينگ پنگ این پارك واقع شده، مدت هاست تعطيل 
شده و مردم در مراجعه به 4سرویس بهداشتي اینجا با در قفل شده 
مواجه مي شوند؛ درحالي كه سرویس بهداشتي بغل پارك كودكان 
نيز آلوده و بدون مایع دستشــویي است. وضعيت كلي نظافت پارك 
هم مشكل دارد و گویا پيمانكار از عهده امور نظافت، ایمني و... پارك 

برنمي آید.
هاشم زاده از ساكنان منطقه

   طغيان فاضالب كنار مدرسه در كوت عبداهلل 
با همه توصيه هایي كه براي رعایت بهداشت فردي و جمعي مي شود و 
تالشي كه مردم براي جلوگيري از آلوده شدن فرزندانشان به ویروس 
كرونا دارند، آیا رواست در نخستين روز مدرسه آن هم براي كالس 
اولي ها كه چاره اي جز رفتن سر كالس ندارند، فاضالب اطراف مدرسه 
طغيان كند و دانش آموزان با كفش ها و شلوارهاي خيس خورده در 
فاضالب یا در آغوش والدینشان سر كالس بروند. صداي ما به كسي 

مي رسد؟
ربيايي از كوت عبداهلل اهواز

   درآمد سرشار راهنمايي رانندگي از جريمه هاي روز كنكور
روز كنكور اغلب خودروهاي پارك شده در نقاط ممنوع یا غيرممنوع 
جریمه شدند. این واقعا چه روالي است. من در روز كنكور دخترم را 
براي كنكور به روبه روي حرم امام بردم و از مسير اتوبان خليج فارس 
تردد كردم كه 132هزار تومان جریمه شــدم. درســت كه ورود به 
اتوبان براي خودروي من ممنوع بود اما واقعا حتي یك روز هم استثنا 
نداشــتيم؟ همه جا اینقدر دقيق اعمال قانون مي كنند؟ بعدا متوجه 
شدم كه برخي شــهروندان دیگر هم جریمه شــده اند درحالي كه 

جریمه كردن آنها درست نبوده است.
احمدي از تهران 

   تا پاييز نيامده مسكن هاي نيمه كاره مهر تكميل شوند
چرا تا هوا براي كار بنایي مناسب اســت، كار مسكن هاي مهر را به 
پایان نمي رسانند تا بعد به بهانه هواي نامناسب كار تحویل واحدهاي 

مسكوني نيمه كاره نماند؟
 متقاضي از هشتگرد 

   قطره آ.د و آهن رايگان چه شد؟
تا پایان سال9۷ كليه مراكز بهداشتي و درماني در همه محالت تهران 
قطره آهن و ویتامين آ.د را تا 2ســالگي رایگان مي دادند. اكنون این 
روند قطع شده و والدین مجبورند این اقالم را آزاد بخرند كه مغایر با 

سياست هاي تشویقي ازدیاد جمعيت است.
سليمان بلغارد از تهران

  وضعيت بســيار نامناســب آمبوالنس حمــل بيمار در 
مسجدسليمان

پدرم را كه سكته كرده  بود از منزل به وســيله آمبوالنسي كه كولر 
و امكانات دیگر نداشــت و تنها یك پرســتار در آن مســتقر بود به 
بيمارستان رساندند، درحالي كه دماي هوا 50درجه سانتي گراد بود و 
پرستار كاري از دستش برنمي آمد جز آنكه با یك تكه كارتن بيمار را 

باد بزند. این واقعا چه نوع خدماتي است؟
دشتي از مسجدسليمان 

    ظرفيت وام نيروهاي مسلح، اعالم نشده تكميل مي شود 
در شــرایط كنوني همه نياز به وام داریم و تقریبا هرســاله این نياز 
پابرجاست. اما من به عنوان یك بازنشسته نيروهاي مسلح در 25سال 
گذشته یك بار هم موفق نشده ام وام بگيرم، زیرا به محض اینكه اعالم 
مي كنند وام آمده در كمتر از یك هفته مي گویند ظرفيت تكميل شد.
خاني، بازنشسته نيروهاي مسلح از تهران

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

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

با مردم

پاسخ مسئوالن

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

روابط عمومي معاونت حمل ونقل ترافيك شهرداري تهران پيرو 
چاپ مكرر پيام با موضوع پاركبان هاي قالبــي دركه و دربند در 
ستون بامردم پاسخ داده است: »درخصوص اجاره غيرقانوني جاي 
پارك توسط عده اي كه خود را مأمور معرفي مي كنند به استحضار 
مي رساند بيش از 3ســال از فســخ هرگونه قرارداد با پاركبان ها 
مي گذرد و شــهرداري تهران درخصوص پاركبان ها مسئوليتي 
ندارد؛ حال اگر شهروندي در هر نقطه اي از شهر شكایتي از كساني 
كه خود را پاركبان معرفي مي كننــد دارد، مي تواند با مراجعه یا 

تماس با پليس110 شكایت خود را پيگيري كند.«

4جوان پس از آشنایي در یك بازي موبایلي با هم براي تفریح در ساحل 
محمود آباد قرار گذاشــتند. تفریح آنها اما عاقبت خوشي نداشت و به 
غرق شدن 3نفرشان در دریا منجر شد. درحالي كه ابتدا اعالم شده بود 
این 3جوان به خاطر بازي نهنگ آبي خودكشي كرده اند اما تازه ترین 
یافته هاي پليس نشــان مي دهد آنها دچار حادثه شده اند. به گزارش 
همشهري، 4پسر جوان از مدتي قبل در یكي بازي موبایلي با یكدیگر 
آشنا شدند. آنها هر روز در گروهي كه درست كرده بودند وارد مي شدند و 
با یكدیگر بازي مي كردند. بازي این گروه دوستانه ادامه داشت تا اینكه آنها 
كه هر كدام اهل یكي از شهرهاي كشور بودند تصميم گرفتند یكدیگر را 

ببينند. به این ترتيب آنها چند روز قبل از شهرهاي تبریز، اردبيل، ایذه و 
اصفهان راهي ساحل محمود آباد شدند. آنها عصر روز یكشنبه براي تفریح 
به ساحل رفته بودند اما در حادثه اي عجيب 3نفرشان در دریا غرق شدند.

فينال نهنگ آبي
به دنبال غرق شــدن 3پسر جوان در دریا شــایعه هاي زیادي درباره 
خودكشي آنها مطرح شد. برخي منابع خبري اعالم كردند آنها به دليل 
بازي نهنگ آبي دســت به خودكشــي زده اند. نقي كریميان، رئيس 
نجات غریق و غواصي مازندران در این باره به باشگاه خبرنگاران گفت: 
4 جوان اهل تبریز، اردبيل، ایذه و اصفهان كه با هدف اجراي مرحله 
فينال بازي اینترنتي نهنگ آبي به شهرستان محمودآباد سفر كرده 
بودند، عصر یكشنبه خود را تسليم امواج دریا كردند. او با بيان اینكه 
ناجيان غریق مستقر در ســواحل مازندران 3 مرحله به این 4 جوان 
درخصوص پيشروي نكردن به قسمت عميق دریا هشدار داده بودند، 
گفت: با توجه به اینكه این 4 نفر در جاي عميق شنا نمي كردند تصور بر 
این بود كه آنها براي بازي دور هم جمع شده اند. آنها پس از ورود به آب 

و بي توجه به هشدار هاي ناجيان غریق به صورت برنامه ریزي شده دور 
یكدیگر حلقه زده و بي صدا به زیر آب فرو رفتند. یكي از قایقرانان كه 
در نزدیكي محل حادثه حضور داشت با مشاهده حركت دست یكي از 
این جوانان، براي كمك اقدام كرد، اما با مقاومت غریق مواجه شد. این 
قایقران با تالش زیاد باالخره موفق به بيرون كشيدن این غریق از آب 
شد. فرد نجات یافته پس از احيا توسط ناجيان غریق، با گریه و ندامت 
اعالم كرد، هيچ كدام از همراهانش را نمي شناخته و فقط از طریق بازي 
نهنگ آبي با آنان آشنا شده بود. كریميان در ادامه گفت: علت حضور 
این 4 نفر در مازندران و خودكشي در دریا و  اجراي آخرین مرحله بازي 
بوده است و بازجویي از فردي كه از بازي خودكشي، جان سالم به در 

برد با حضور مأموران پليس آغاز شده است.

حادثه به روايت پليس
انتشار خبر خودكشي 3پسر جوان در دریا موجب بهت و حيرت همه شد 
و خبر آن در شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها دست به دست مي شد تا 
اینكه ساعتي بعد پليس خودكشي آنها به خاطر بازي نهنگ آبي را تكذیب 

كرد و گفت آنها دچار حادثه شده اند. سرهنگ سيدجعفر ساداتي، معاون 
اجتماعي فرماندهي انتظامي مازندران در این باره گفت: این حادثه روز 
یكشنبه در خيابان معلم محمود آباد، ساحل 14 اتفاق افتاد و بالفاصله 
تحقيقات پليس در این خصوص آغاز شــد. وي ادامه داد: مأموران با 
حضور در محل حادثه دریافتند، 4 جوان از شهرهاي تبریز، اردبيل، ایذه 
و اصفهان هنگام شنا در منطقه ممنوع غرق شده اند كه با حضور به موقع 
ناجيان غریق 2 نفر از آنان از آب بيرون كشيده شدند و 2 نفر دیگر به علت 

خفگي در دریا غرق شدند.
سرهنگ ساداتي در ادامه گفت: با انتقال 2 مصدوم این حادثه به مركز 
درماني یكي دیگر از آنان نيز به علت شدت مصدوميت در بيمارستان 
خود را از دســت داد. ســاداتي درباره انگيزه این 4جوان و انتشار خبر 
خودكشي آنها به خاطر بازي نهنگ آبي گفت: براساس  بررسي هاي به 
عمل آمده و تحقيقات از یكي از نجات یافتگان حادثه، این 4 جوان در 
یك بازي موبایلي به صورت مجازي با یكدیگر آشنا شده و براي تفریح 
به محمودآباد آمده بودند كه هنگام شنا دچار سانحه شدند. به گفته وي 

تحقيقات تكميلي در این باره ادامه دارد.

 اسرار غرق شدن 3جوان
در بازي موبايلي

 زلزله 5/1 ريشتري گلستان
 بدون تلفات

زمين لرزه اي به بزرگي 5.1ریشــتر بامداد دیروز مناطقي از استان 
گلســتان را لرزاند. این زلزله هرچند تلفاتي نداشــت اما موجب 
مصدوميت دســت كم 34نفر شد و خســارت هایي را نيز به برخي 
منازل وارد كرد. به گزارش همشهري، این زلزله ساعت 2:04 بامداد 
دیروز در 3كيلومتري راميان، 9 كيلومتري آزادشهر و 10 كيلومتري 
خان ببين و در عمق 9كيلومتري زمين اتفاق افتاد. قدرت این زلزله 
به حدي بود كه لرزش آن در گرگان، مركز گلستان نيز احساس شد 

و مردم را وحشتزده راهي كوچه و خيابان كرد.
به دنبال وقوع این حادثه گروه هاي امداد و نجات راهي محل حادثه 
شــدند. در ارزیابي هاي اوليه معلوم شد كه براثر زمين لرزه 34 نفر 
مصدوم شــده اند كه به گفته مجتبي خالدي، سخنگوي سازمان 
اورژانس كشور، از این تعداد 1۷ نفر در محل به صورت سرپایي مداوا 
شدند كه اغلب آنها به دليل ترس و اضطراب ناشي از زلزله و هنگام 

خارج شدن از منزل دچار مصدوميت شده بودند.
در همين حال، حميدرضــا چوبداري، فرماندار راميان در شــرق 
گلستان جزئيات بيشتري درباره خســارت هاي وارد شده به این 
منطقه را بازگو كرد و گفت: براســاس آخرین برآوردها، زمين لرزه 
بامداد دوشنبه به 50 واحد مســكوني غيرمقاوم مناطق روستایي 
راميان از 10 تا 100 درصد خســارت وارد كرده است. روستاهاي 

قورچاي، ویرو، الهادي، كشــكك و پاقلعه بيشــترین خسارت را 
در زلزله بامداد دیروز دیده اند، با این حال همه مناطق مســكوني 
روستاهاي بخش مركزي راميان بيمه هستند و مردم نگران جبران 
خسارات و چگونگي ساخت منازل خود نباشند. از سویي نيروهاي 
هالل احمر براي اسكان موقت زلزله زدگان چادر و مواد غذایي در 
اختيارشان قرار داده اند. زلزله بامداد دوشنبه باعث ریزش كوه در 
كيلومتر 16 جاده آزادشــهر - شــاهرود، محدوده معدن زمستان 
یورت شد اما با تالش 3ســاعته نيروهاي فني اداره كل راهداري و 
حمل ونقل جاده اي گلستان، این محدوده بازگشایي شد. همچنين 
تالش گروه هاي راهداري براي بازگشایي سایر مسيرها در روستاهاي 

پاقلعه، الهادي و ویرو ادامه دارد.

 راز دزدان حرفه اي با زيركي 
مدير شبكه تلويزيون فاش شد

 دزدان حرفه اي و ســابقه دار در آخرین 
سرقت خود آپارتماني را خالي كردند اما داخلي

فرامــوش كردند كــه پالك ماشــين را 
مخدوش كنند و همين حواس پرتي شان باعث شد تا با 

زیركي مدیر یكي از شبكه هاي تلویزیوني لو بروند.
به گزارش همشهري، یكي از شب هاي اواخر مرداد ماه بود 
كه مدیر یكي از شبكه هاي تلویزیوني سر و صدایي از خانه 
پدر و مادرش شنيد. او به همراه اعضاي خانواده اش در 
ساختماني مسكوني در شمال تهران زندگي مي كردند. 
طبقه اول پدر و مادرش، طبقه دوم خودش و در طبقات 
باالتر اعضــاي دیگر خانواده اش بودند. آن شــب پدر و 
مادر مدیر شــبكه از خانه بيرون رفته بودند و تا روزبعد 
برنمي گشــتند. به همين دليل شنيدن ســر و صدا از 
آپارتمان آنها مشــكوك به نظر مي رســيد. مدیر براي 
سركشــي به طبقه اول رفت و با صحنه عجيبي روبه رو 
شد. در آپارتمان باز و قفل شكسته بود. وقتي قدم در خانه 
پدرو مادرش گذاشت حسابي شوكه شد. همه جا به هم 
ریخته بود و نشان مي داد كه دزدان به خانه پدر و مادرش 
دستبرد زده اند. او فورا آیفون را روشن كرد تا ببيند اثري 
از دزدان در مقابل ســاختمان مي بيند یا نه. حدسش 
درست بود 3سارق در حال فرار بودند و مرد زیرك فورا 
به بيرون از ساختمان رفت تا مانع فرار آنها شود. دزدان 
اما به سرعت سوار بر پژویي كه در خيابان پارك شده بود، 
شدند و پا به فرار گذاشتند. هرچند مدیر شبكه تلویزیوني 
به دنبال آنها دوید اما نتوانست مانع فرارشان شود. با این 
حال موفق شد بخشي از شماره پالك خودروي دزدان 
را به خاطر بسپارد. اما به خاطر تاریكي هوا همه شماره ها 

مشخص نبود.

شكايت 
»دزدان به خانه پدر و مادرم دســتبرد زده اند و بيش از 
2ميلياردتومان پول، دالر، طال و سكه دزدیده اند« مدیر 
شــبكه تلویزیوني در تماس با 110شكایتي مطرح و از 
اپراتوردرخواست كرد تا مأموران براي پيگيري موضوع 

در محل حاضر شوند.
طولي نكشيد كه مأموران در محل حادثه حضور یافتند 
و دریافتند كه دزدان با شكستن قفل به روش توپي زني 
وارد آپارتمان والدین مدیر شبكه شده اند و هرچه پول، 
طال و دالر بوده را ســرقت كرده اند. شاكي گفت: اسناد 

و مدارك هم داخــل كمد پدر و مادرم بــود كه همه را 
دزدیده اند. عــالوه بر طالهاي مادرم، مقــداري دالر و 
طالهاي خودم بود كه براي اطمينان بيشتر در خانه پدر 
و مادرم نگه مي داشــتم چون اغلب من در خانه نبودم. 
درست شبي كه پدر و مادرم در خانه نبودند دزدان وارد 

شده و دست به سرقت زده اند.

سرنخ
مامــوران در ادامه بــه بازبيني تصاویــر دوربين هاي 
مداربسته اي كه در اطراف محل سرقت بود، پرداختند 
و موفق شدند چند شماره دیگر پالك ماشين كه شاكي 
موفق به یادداشت آن نشده بود را به دست آورند. با این 
سرنخ صاحب پژو شناسایي و مشــخص شد كه او یك 
مجرم سابقه دار اســت. مالك ماشين مهدي نام داشت 
كه بارها به اتهام سرقت دستگير شده و آخرین بار اوایل 
امسال از زندان آزاد شده بود. این نشان مي داد كه پس 

از آزادي نيز، مجددا سرقت هایش را از سر گرفته است.

آشنايي در زندان 
ماموران پاتوق هاي احتمالي مهدي را زیرنظر گرفتند 
و موفق شدند وي را بازداشــت كنند. او در بازجویي ها 
چاره اي جز اقرار به سرقت هاي ســریالي ندید و گفت: 
در زندان با همدستانم آشنا شدم و باند سرقت تشكيل 
دادیم. گروه ما 8نفره است و سركرده باند جواد نام دارد. 
همه نقشه را جواد كشيد و قرار شــد به محض آزادي 
سرقت ها را شــروع كنيم. وي ادامه داد: معموال جواد 
در همه ســرقت ها حضور داشت و همه  چيز را مدیریت 
مي كرد. تمام اموال سرقتي را تحویل او مي دادیم و جواد 
با مالخران در ارتباط بود. او پس از فروش اموال سهم ما 
را نيز پرداخت مي كرد. امــا من و 2 عضو دیگر گروه كه 
پدر و پسر بودند از نحوه تقسيم سهم ها ناراضي بودیم. 
احساس مي كردیم جواد ســرمان را كاله مي گذارد و 
ســهم كمتري به ما مي دهد. به هميــن دليل تصميم 
گرفتيم خودمان 3نفره ســرقت كنيم و به آنها حرفي 
نزنيم. اكثر شــب ها آنها را قال مي گذاشتيم و به همراه 
پدر و پسر راهي خيابان هاي شمال تهران مي شدیم. به 
محض شناسایي خانه اي كه چراغش خاموش بود زنگ 
آن را مي زدیم. اگر كســي آیفون را جــواب مي داد كه 
فرار مي كردیم اما اگر كســي باز نمي كرد نقشه سرقت 

را عملي مي كردیم. وي ادامــه داد: معموال پول، دالر و 
طال مي دزدیدیم. كاري به اموال قيمتي دیگر مانند تابلو 
فرش، دوربين، تبلت یا گوشــي نداشتيم. چون فروش 
طال و دالر راحت تر بود اما فروش اموال دیگر دردسرهاي 
فراواني برایمان داشت. متهم ادامه داد: معموال در تمام 
سرقت ها شماره پالك ماشينم را مخدوش مي كردم اما 
در آخرین ســرقت فراموش كردم كه آن را بپوشانم و 
همين حواس پرتي و فراموشكاري ام كار دستمان داد و 

باعث شد لو برویم.

فرار مرگبار
با اعتراف این سارق، مخفيگاه و پاتوق اعضاي این گروه 
شناسایي شده و مأموران پایگاه یكم پليس آگاهي تهران 
با دســتور بازپرس شعبه هفتم دادســراي ویژه سرقت 
عمليات خود را براي بازداشت آنها آغاز كردند. سركرده 
باند و چند متهم دیگر در عملياتي غافلگيرانه دستگير 
شدند و كارآگاهان در گام بعدي مخفيگاه پدر و پسر در 
اطراف تهران را شناسایي كردند. وقتي مأموران در پاتوق 
آنها حاضر شدند پدر و پسر تصميم به فرار گرفتند. آنها 
وقتي خود را در محاصره پليس دیدند به پشت بام رفتند 
تا از آنجا فرار كنند اما مأموران به تعقيبشان پرداختند تا 
مانع فرار 2 عضو این گروه شوند. مأموران در پشت بام پدر 
را گير انداختند اما پسر حاضر به تسليم نمي شد. با وجود 
اخطار هاي پليس او همچنان به فرار خود ادامه مي داد اما 
ناگهان هنگام پریدن به پشت بام دیگر تعادلش را از دست 
داد و به پایين سقوط كرد. این اتفاق موجب مرگ پسر 

سارق شد كه جسد وي به پزشكي قانوني انتقال یافت.
از ســوي دیگر پدر كه بازداشت شــده بود براي انجام 
تحقيقات به اداره آگاهي تهران انتقال یافت. او اقرار كرد 
كه پس از آزادي از زندان، ســرقت هایش را شروع كرده 
و حاال به شدت پشيمان اســت چرا كه پسرش را در این 

حادثه از دست داد.
اعضاي این گروه كه حاال با مرگ پسر جوان، ۷نفره شدند 
به خالي كردن ده ها خانه و آپارتمان اقرار كردند با وجود 
این قاضي دستور تحقيقات بيشتر براي شناسایي جرایم 
احتمالي دیگر از سوي اعضاي این باند را نيز صادر كرده 
است. آنها با قرار قانوني بازداشت شــده اند و در اختيار 
مأموران پایگاه یكم پليس آگاهي تهران قرار گرفتند و 

تحقيقات براي شناسایي شاكيان همچنان ادامه دارد.

يكي از اعضاي اين باند هنگام 

فرار از پشت بام سقوط كرد  و 

جانش را از دست داد

صدور كيفرخواست در پرونده دكتر قاتل
 پرونده مردي كه دكتراي آي 

تي داشــت و نوعروسش را دادسرا
20روز قبل از مراسم عروسي 
به قتل رســانده بود با تكميل تحقيقات و 
صدور كيفرخواســت بــه دادگاه كيفري 

فرستاده شد.
به گزارش همشــهري، ایــن حادثه نهم 
بهمن مــاه پارســال رخ داد. آن روزوقتي 
آتش نشانان در جریان حادثه آتش سوزي 
آپارتماني در غرب تهران قــرار گرفتند، 
راهــي آنجــا شــدند. آنها پــس از مهار 
آتش با جســد زني جوان در اتاق خواب 
مواجه شدند. بررســي ها حكایت داشت 
متوفي با مردي عقد كــرده و 20روز بعد 
مراسم عروسيشان بوده است. تازه داماد 
مي گفت زمان حادثــه در پاركينگ بوده 
است تا اینكه از طریق همسایه ها متوجه 
آتش سوزي شده است. با وجود این قاضي 
دســتور بازداشــت داماد را صادر كرد تا 
اینكه او در بازجویي ها به قتل نوعروسش 

اقرار كرد.

وي گفت: 4ســال قبل با همســرم در 
دانشگاه آشــنا شــدم. بعد از مدتي به 
خواســتگاري اش رفتم و عقد كردیم اما 
از 3ســال قبل اختالفاتمان شروع شد 
و این همه سال طول كشــيد تا زندگي 
مشتركمان را آغاز كنيم چون نامزد من 
هيچ وقت از داشته هایش لذت نمي برد. 

او خيلي پرتوقع بود و هميشه غر مي زد.
وي درخصوص روز حادثه گفت: در تدارك 
مراسم عروسيمان بودیم. خانواده همسرم 
به شهرستان رفته بودند تا به بستگانشان 
كارت عروســي بدهنــد. روز حادثه من 
درخانــه پدرزنم بودم و مثل هميشــه با 
همســرم جرو بحثم شــد. مي گفت باید 
عروسي مجلل مي گرفتي و از سالني كه 
براي مراســم رزرو كــرده بودیم ناراضي 
بود. من هم عصباني شــدم و گفتم چرا 
هميشــه ناراضي هســتي؟ چرا هميشه 
حرف مردم برایت مهم است؟ براي خودت 
زندگي كن. ایــن حرف ها را كــه زدم او 
بيشــتر عصبي شــد و بحث ميان ما باال 

گرفت. من هم ســرگرم كار با كابل برق 
بودم كه در یك لحظه كنترلم را از دست 
دادم و با آن  جان همسرم را گرفتم. بعد 
كه به خودم آمدم، دیدم او فوت شــده 
است. هرگز قصد كشتن او را نداشتم و 
به شدت ترســيده بودم. به همين دليل 
تصميم گرفتم صحنه سازي  كنم و خانه 

را به آتش بكشم تا لو نروم.
وي ادامه داد: مواد اشــتعال زا در اتاق 
ریختــم و كبریت را كشــيدم. خودم 
هم به ســرعت به پاركينــگ رفتم تا 
وانمود كنم خانه بر اثر یك حادثه دچار 

آتش سوزي شده و من زمان مرگ نامزدم 
در پاركينگ بوده ام اما در نهایت دستم 

رو شد.
این متهم پس از اقرار به جنایت و بازسازي 
صحنه قتل با دســتور قاضــي مصطفي 
واحدي كشيك جنایي تهران روانه زندان 
شد. از ســوي دیگر اولياي دم در دادسرا 
حاضر شدند و براي دامادشان درخواست 
قصاص كردند. به این ترتيب تحقيقات در 

این پرونده تكميل و به صدور كيفرخواست 
منجر شــد. در ادامه پرونده بــه دادگاه 
كيفري ارسال شد تا مرد تحصليكرده به 
اتهام مباشرت در قتل عمدي نوعروسش 

پاي ميز محاكمه برود.

ورود دادستان به پرونده مرگ 4 نفر 
در معدن هجدك

حادثه مرگبار در معدن هجدك در شهرســتان راور كرمان باعث 
احضار 3نفر براي انجام تحقيقات به دادسرا شد.

به گزارش همشهري، روز یكشنبه 16شهریور، ریزش تونل شماره 
2 معدن زغال سنگ هجدك موجب جان باختن 4نفر شد. هرچند 
علت اوليه این حادثه نشت گاز اعالم شد اما هنوز به درستي دليل 
این حادثه مرگبار مشــخص نشده است. در این شــرایط بود كه 
دادستان راور وارد عمل شده و 3نفر را براي انجام تحقيقات احضار 
كرد. ابوالفضل فرحبخش، دادستان راور در این باره به ميزان گفت: 
تاكنون دالیلي ازجمله آزاد شــدن حفره گازي و همچنين رانش 
زمين به عنوان علل این حادثه مطرح شده است كه هيچ كدام دليل 
قطعي نيســت و در این رابطه تحقيقات آغاز شده است و 2گروه از 
بازرسان از تهران و مركز استان كرمان براي انجام تحقيقات به محل 
حادثه اعزام شــدند. وي همچنين از احضار رئيس معدن هجدك 
به همراه پيمانكار و سرپرست كارگاه به دادستاني خبر داد و گفت: با 
مقصران احتمالي حادثه معدن هجدك راور برخورد قضایي خواهد 
شد. دادســتان عمومي و انقالب شهرســتان راور با اشاره به اینكه 
مســئول فني معدن نيز در بين جانباختگان این حادثه قرار دارد، 
گفت: پيكر 4جانباخته این حادثه كه 3 نفــر از آنان كارگر معدن 
بوده اند، تحویل خانواده هایشان شده است. همچنين حال عمومي 
تنها مصدوم حادثه كه به بيمارستان شهيد باهنر كرمان منتقل شده، 
مساعد اعالم شده است. فرحبخش درباره ادامه فعاليت این معدن 
گفت: قصد تعطيلي درازمدت معدن را نداریم؛ اما طبق نظر بازرسان 
اداره كار تا زماني كه نكات ایمني معدن به حالت استاندارد برنگردد و 
امنيت جان معدنكاران تضمين نشود این معدن زغال سنگ تا اطالع 

ثانوي تعطيل خواهد بود.
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»مي دانيد اينجا تبعيدگاه  است؟!« اين پرسش تكان دهنده اي 
برايشان نيست. برعكس، از پشت ماسك چشمانشان لبخند 
مي زند. صورتشان هم گل مي اندازد. زل مي زنند به دوربين و 
شيرين زباني مي كنند: »بله! شهر ما طبيعت بكري دارد. آب 
و هوايش بي نظير است. آثار باستاني هم دارد. كلي ايرانگرد 
و جهانگرد به اينجا مي آيند. حاال مي توان گفت تفريحگاه 

هم هست ديگر.« 
تبعيدگاه، در مخيله آنها واژه اي است آنقدر دور و غريب كه 

دوباره بايد پرسيد: » تفريحگاه نه تبعيدگاه؟!«
اين سؤال مثل يك ســيلي بي هوا، گل چهره شان را پرپر 
مي كند. يكباره كرونا را فراموش مي كنند. ماسك را از چهره 
مي َكنند و در نگاه شان خشم مي دود: »اينجا تبعيدگاه نيست! 
كي گفته؟ كجايش مثل تبعيدگاه است؟ حقيقت ندارد. باور 
نمي كنم. سند و مدرك داري؟ اصال مدارك شناسايي خودت 
را نشان بده ببينم از كجا آمده اي كه مي خواهي اسم شهرمان 

را لكه دار كني.«
 * * *

بافت جمعيتي هر 4شهر)فيروزآباد، اســتهبان، ني ريز و 
اقليد( اصيل است و فرهنگ ها غني همراه با سابقه تاريخي 
و باستاني. مردم ِعرق دارند به شهرشان. برچسب تبعيدگاه 
را به ايــن راحتي هضم نمي كنند. خيلــي از آنها بي اطالع 
هستند،اما ليستي كه به نام وزارت كشور از تبعيدگاه هاي 
ايران، 3هفته پيش منتشــر شــد؛ 36شــهر ايران. حاال 
اين ليســت در فضاي مجازي مثل موريانه رخنه كرده در 
گوشي هاي هوشمند و در گروه هاي مجازي دست به دست 
مي چرخد. دير يا زود همه متوجه مي شوند. هرچند عده اي 
مي دانند شهرشان در ليســت تبعيدگاه هاي كشور است و 
خرمن ها سؤال ذهن شان را مشغول كرده؛ چرا تبعيدگاه؟! 
چرا اسامي شهرها منتشر شده ؟! مگر هنوز تبعيدي داريم؟! 

فيروزآباد، آرام و آباد
با »پادنا« بايد همراه شــوي، رشــته كوهي كه هيچ وقت 
تنگدســت نبوده. از اسفند ماه ســبز مي درخشد تا پايان 
بهار. حاال در شهريور بوي گون ها، پسته و بادام هاي كوهي 
شامه ات را پر می كند. شــهر گور)فيروزآباد( آنقدر جاذبه 
داشته كه1800سال پيش اردشير بابكان در جلگه آن كاخ 
بسازد؛ آنقدر كه در ارتفاعات آن قلعه دختر را بنا كند براي 
دژباني و حراست از اين شهر. فيروزآباد با جلگه سرسبز و 
ارتفاعات بكرش تبعيدگاه است. اين شهر درياچه هم دارد؛ 

درياچه سد تنگاب.
پس عجيب نيست وقتي از مردم فيروزآباد در مورد شهرشان 

بپرسي، اغلب »تبعيدگاه« را »تفريحگاه« بشنوند.
بعد از 1800ســال شهر در محاصره ســكوت است. اطراف 
نخستين ميدان شهر فيروزآباد جوان 28ساله اي برخالف 
خيلي از آدم هاي اينجا مي دانــد جايي كه زندگي مي كند، 
مقصد تبعيد شدگان است. او تنها كيوسك مطبوعاتي اين 
شــهر را مي گرداند. مي گويد اول روزنامه خوان است و بعد 
روزنامه فروش. ليســت تبعيدگاه ها در بعضي روزنامه ها 
منتشر شده و او آمار شــهرهاي تبعيدي را دارد؛ مو به مو. 
مهدي متعصب است و به زادگاهش عشق مي ورزد: »شوكه 
شدم. آنقدر كه دلم مي خواست جادو كنم و همه اخباري كه 
در مورد شهر هاي تبعيدي منتشر شده را نيست و نابود كنم. 
با چه منطقي اين ليست منتشر شد؟ تنها كاري كه از دستم 
برمي آيد اين اســت كه در مورد اين ماجرا با همشهريان، 
دوستان و فاميل صحبتي نكنم؛ هر چند فضاي مجازي براي 

رساندن اينجور اخبار هميشه فرسنگ ها جلوتر از ماست.«
مهدي از نام تبعيدگاه نفرت دارد؛ چون باور دارد مهر تبعيد 

بر پيشاني هر شهري به معناي عقب ماندگي و ضعف است.
فيروزآباد ديار ايل قشقايي است و فرهنگ و سنت ايلياتي 
هنور در بين مردمش نيمه جاني دارد. اينجا شهر رنگ هاست، 
شهر فرش هاي دستباف سرخ و پارچه هاي سنتي ارغواني. 
مردمش ساده و مهربانند آنقدر كه غريبه ها را دوست بدارند 
و هوايشان را داشته باشــند؛ حتي اگر آن غريبه تبعيدي 
باشــد. تعدادي جوان روي ترك موتورسيكلت شان ماجرا 
را شنيده اند و متعجب هســتند: »حس خوبي نداريم كه 
تبعيدي ها را به اينجا مي فرســتند، اما اگر با اينجور آدم ها 
روبه رو شويم به آنها احترام مي گذاريم؛ به هر حال آنها كه 
خودشان اينجا را انتخاب نكرده اند و مثل يك زنداني هستند 

در اين شهر. روا نيست بي حرمتي كنيم.« 

جمعه در تبعيد
امروز جمعه است؛ آدينه اي كه شهر را در كسالت سكون و 
بي خبري فروبرده. كوچه و برزن ها خالي اســت. »مي داني 

اينجا تبعيدگاه است؟« صاحب سوپرماركت چشمانش گرد 
مي شود: »نه!«. حاال كه مي داني، چه احساسي داري؟ مرد 
ميانسال وحشــت به جانش مي افتد: »من سياسي نيستم. 
يك لقمه نان مي برم سر سفره زن و بچه ام. تو رو خدا براي من 
دردسر درست نكن.« با البه و التماس مي خواهد نام و نشاني 
از او برده نشود. واژه تبعيد براي او آنقدر ترسناك هست كه 

بعد از چند سؤال كركره مغازه اش را پايين بكشد و برود!
هيچ ســرنخي از يك تبعيدي نمي توان در شهر فيروزآباد 
يافت. بافت جمعيتي اين شــهر به خاطر نزديكي به شــهر 
شيراز تغيير پيدا كرده و بسيار مهاجرپذير است. تعداد زياد 
مهاجران باعث شده تبعيدي ها در سايه زندگي كنند. مردم 
اين شهر تنها در شبكه ها و فضاي مجازي از تبعيدگاه بودن 
شهرشان باخبر هستند و كنجكاوند با يك تبعيدي مالقات 
كنند! خيلي ها اين موضوع را انــكار مي كنند و حتي اخبار 
موثق را باور ندارند. زن ميانســالي كه در حوالي آتشكده 
 )كاخ اردشير( صاحب يك مركز بومگردي است، مي گويد:

» احتماال منظورشــان فيروزآباد ديگري اســت! چطور 
امكان دارد اين شــهر با اين همه امكانات و مراكز تفريحي 
و گردشگري تبعيدگاه شــود؟! ما تا شيراز تنها يك ساعت 

فاصله داريم.«
ســد درياچه تنگاب مقصد روزهاي تعطيل مردم اين شهر 
است. يكي از اعضاي شوراي شهر فيروزآباد هم اينجاست. 
ذوالقدر غفاري وقتي مي شنود شهرش تبعيدگاه است آشفته 
مي شــود و مي گويد:»  ما اين را نمي پذيريم و رد مي كنيم. 
حتما اشتباه شده و محال اســت. شهر ما جزو دومين شهر 
خوش آب وهواي كشور و چهارمين شهر خوش آب وهواي 
جهان است! به لحاظ جمعيتي هم مردم ما بسيار اخالق مدار 
هستند و منش اجتماعي شان زبانزد است. من اين موضوع 

را رد مي كنم.«

 غريبه اي آشنا
30سال پيش تبعيد شد؛ از شمال كشــور به استهبان. از 
جرمش حرفي نمي زند. آن روزها كه جوان بود تبعيد شــد. 
29ساله بود. فاتحه زندگي اش را خواند و راهي ديار غربت 
شد. او حتي نتوانسته بود استهبان را از روي نقشه پيدا كند: 
»تبعيدگاه را شكنجه گاه تصور مي كردم؛ جايي كه به غريبه ها 
سنگ بزنند و تف بيندازند، اما اين شــهر مرا با آغوش باز 
پذيرفت. براي همه يك غريبه آشنا هستم. كسي نمي داند 

كاسب محل شان تبعيدي است به جز خانواده همسرم!«
13ســال پيش محكوميت او تمام شد، اما به شهرش نرفت؛ 
هيچ وقت. او اينجا خانــواده اي دارد بــا 3فرزند. روايت 
زندگي اش را كوتاه تعريف مي كند؛ طوري كه انگار مشقتي 
در كار نبوده: »چند سال باغبان بودم. روزها در انجيرستان 
كار می كردم و شب ها در كپر مي خوابيدم. اين شهر خاكش 
دامنگير است. براي من آرامشــي دارد كه با هيچ جاي دنيا 
عوض نمي كنم. آخرش شدم داماد صاحبكارم. كسب و كاري 
راه انداختم، خانواده تشكيل دادم و فراموش كردم از كجا 
آمده ام و ماندم.« استهبان تا مركز استان 175كيلومتر فاصله 
دارد، اما اين مسير خالي از سكنه نيست و گله به گله مزارع 
سرســبز دل زمين داغ را خنك مي كند. اين شهر حلقه اي 
است از بهشت كه در صحراي سوزناك اطراف پديدار شده. 
اينجا بزرگ ترين انجيرستان ديم جهان است و از كيلومتر ها 
دورتر از شهر بوي گس انجيرهاي ديم هوا را پرمي كند. هواي 
اين شهر ييالقي است و مردم آن مهربان، مومن و مهمان نواز. 
 اما اخباري كه در فضاي مجازي منتشر شده كار دست آرامش 
اهالي استهبان داده. عنوان تبعيدگاه را بالي جان شهرشان 
مي دانند. مرد ميانسالي تبعيدگاه را اينطور تعريف مي كند: 
»تبعيدگاه بايد جايي باشد كه شرايط زندگي سخت باشد و 
امكانات محدود. اينجا بهترين نقطه استان است. بي آزارترين 
مردم در اين شهر زندگي مي كنند. من فكر مي كنم شهرهاي 
دورافتاده مرزي مناسب تر است. منطقي كه پشت اين تصميم 

است را درك نمي كنم.«
معلم بازنشسته استهباني از وقتي متوجه شده كه شهرش 
تبعيدگاه اســت و افرادي كه نفي بلد مي شــوند به اينجا 
مي آيند، تنها يك دليل را قابل قبول مي داند: »آدم ها را تبعيد 
مي كنند تا تنبيه شوند. به نظرتان اين شهر ظرفيت اين را دارد 
كه در آن كسي تنبيه شود؟ اينها سياست خودشان است. 
حتما تبعيدي ها نورچشمي شــان هستند وگرنه چه دليلي 

دارد كه كسي را به بهترين نقطه يك استان تبعيد كني.«
استهبان شهر بااصالتي اســت. تقريبا مي توان گفت درصد 
مهاجرت به آن صفر است؛ از آن شهرهايي كه همه يكديگر 
را مي شناسند. اينجا هر خانداني يك شناسنامه شفاهي در 
ذهن هم واليتي هاي خود دارد. به همين خاطر تعداد زيادي 
اعتراض دارند كه چرا يك شهر اصيل و شريف بايد تبعيدگاه 

باشــد. اما نظر محمدرضا آل ابراهيم، پژوهشگر و نويسنده 
اســتهباني كه بيشــتر از 50جلد كتاب در مورد فرهنگ، 
ادبيات و تاريخ اين شهرستان نوشته با بقيه متفاوت است. 
او وقتي متوجه مي شود كه استهبان تبعيدگاه است، لبخند 
مي زند و مي گويد بايد تبعيدگاه باشد! »يك تبعيدي بايد به 
مكاني برود كه فرصت و ظرفيت اصالح داشته باشد. مقصود 
اصلي تبعيد، اصالح است، نه تنبيه. استهبان مردم خونگرم، 
مهربــان و مهمان نوازي دارد. نمي خواهم بگويم شــهر ما 
عاري از بزه است، نه. اما آمار بزهكاري آن قطعا بسيار پايين 
است. بايد در ميان آدم هاي نيك زندگي كرد تا نيك بودن 

را آموخت.«

 ني ريز؛ 16سال در تبعيد
سايه اي در شــهر مي چرخد و مثل رودي آرام پياده رو ها 
را با قامت فرتوتش گز مي كند. تمــام زندگي اش را در يك 
كيسه نخي مچاله كرده و به مشــت گرفته. همه وجودش 
دلتنگي است و غربت. به ظاهر غم نان دارد، غريبه ها آن را 
بينوايي مي بينند كه سائلي و گدايي مي كند، اما ني ريزي ها 
مي شناسندش. او در تبعيد است؛ 16سال. در فراق مي سوزد؛ 
هر روز. ســراغش را كه بگيري مي گويند همان پيرمردي 
كه چشمش كاسه اشك اســت و نگاه مهربانش جگر آدم را 
مي سوزاند؛ هماني كه داغ اســت از تبعيد؛ هماني كه روزي 
چندبار آنقدر مي رود كه شهر به آخر برسد؛ آنقدر تا به حصار 
نامرئي تبعيد برسد. حاال در گوشه اي از پياده روی شهر ني ريز 
در اين بعدازظهر داغ بغض هايش را دود مي كند. نزديك كه 
مي شويم، سيگارش را خاموش مي كند؛ مثل آنكه كسي وارد 
خانه اش شده و بخواهد به او اداي احترام كند از جايش بلند 

مي شود. او يك قاتل است.
16ســال پيش در قهوه خانه اي در يكي از شهرستان هاي 
آذربايجان غربي نيش و كنايه هــا آتش به جانش انداخت. 
از جايش كنده شد تا از ناموســش دفاع كند. چشم باز كرد 
دستش به خون آلوده بود: »طناب دار بيخ گردنم بود.  اي كاش 
دارم مي زدند. من آدم دوري و غربت نيستم. اينجا بهشت 
است. مردمش دلسوزند و دست به خير، اما پيش خانواده ام 

كه نباشم از جهنم بدتر است.«
كارگر بوده، مي گويد بعد از آن قتل كمرم شكست. پشتش 
خميده و قوز راه مي رود. مرد 50ساله مثل 80ساله هاست. 
بقال قديمي شهر مي گويد از همان ســال های اول نديدم 
اين مرد كمر راست كند و صاف راه برود: »بعد از تبعيد مثل 
بي خانمان ها در اين شهر پرسه مي زدم. اين مردم به من جاي 
خواب دادند و روزي ام هم مي رسد؛ لقمه ناني كه بتوانم روي 
پاهايم بايستم. همه اين سال ها تنها پسرم جور خانواده را 
مي كشد. او هم مثل من كارگرست. من در اين 16سال 160روز 

زندگي كردم. هر سال 10روز می توانستم به شهرم بروم...«
ني ريز شاهراه جنوب ايران است؛ مثل جاده ابريشم. اين شهر 
نقطه تالقي استان هاي فارس، كرمان، يزد، هرمزگان و اصفهان 
است. كارگاه های اسلحه سازي  هخامنشيان در اين شهر بوده؛ 
كارگاه هايي كه هنوز بقايايشان جهانگردان را از آن سر دنيا به اين 
شهر مي كشاند. طبيعتش به اندازه ديگر شهرهاي تبعيدي استان 
تعريفي نيست. گاهي اين شهر بوي كوير مي دهد؛ داغ و مبهوت. 
بيشتر ني ريزي ها برخالف ديگران مي دانند شهرشان تبعيدگاه 
است.  شانس صحبت كردن با تبعيدي هاي ديگر اين شهر صفر 
است. در مورد جرم شان سكوت مي كنند. در مورد خودشان حرفي 

نمي زنند، اما در مورد ني ريز مي گويند كه مردم خونگرمي دارد. 

اقليد؛ لذت در تبعيد
»شهري كه اولش بيمارستان است و تهش زندان، بعيد نيست 
تبعيدگاه هم باشد!« چند جوان گعده گرفته اند و قليان دود 
مي كنند؛ فارغ از هياهوي دنيا و كابوس كرونا. شــاكي اند از 
شــهري كه بيكاري در آن بيداد مي كند و مي گويند در اين 
اوضاع و احوال چه فرقي مي كند زندگي؛ ما هم با تبعيدي ها 

فرقي نمي كنيم.
 قصاب ميدان اصلي اين شهر كه كسب و كارش رونق گرفته، 
مشــتري تبعيدي هم دارد. مي گويد: »3جوان از مشهد به 
اينجا تبعيد شده بودند. همين 2 ماه پيش تبعيدشان تمام 
شد و رفتند. كيف مي كردند! از اين آب و هوا و شهر  تر و تميز. 
بهترين فيله كباب ها را برايشان ســوا مي كردم. جرم شان 
نمي دانم چه بود، اما ســر و وضع شــان به آدم هاي محروم 
نمي خورد و شيك بودند. اصال شبيه آدم هايي نبودند كه نفي 
بلد شده اند. اين شهر بيشتر مناسب تفريح و تفرج است تا 
تبعيد. از شيراز، اصفهان و يزد كلي مهاجر داريم هر سال. 

دليل تبعيدگاه بودنش را نمي دانم.«
راننده تاكسي مي گويد: »لوكيشن اينجا جان مي دهد براي 
مستند و فيلمسازي . تا به حال چند گروه مستندساز به اقليد 

آمده اند. همين چند روز پيش هم يك گروه بزرگ فيلمسازي  
را به هتل جهانگردي بردم. هنوز هم در آنجا مستقر هستند. 
يكي از رانندگان شان منم. مي گويند نمي توانيم از اين شهر 

دل بكنيم و به تهران برويم.«
اقليد در شاهراه هاي اصلي اســتان فارس قرار نگرفته و از 
شهرهاي گوشه گيري اســت كه هواي ييالقي اش آن را به 
ســر زبان ها انداخته. اقليدي ها از وقتي متوجه شده اند كه 
شهرشان تبعيدگاه است، بيشــتر از گذشته از توسعه اين 
شهر نااميد شــده اند. قديمي هاي اين شهر كه در بوستان 
اصلي شهر روي نيمكت ها نشسته اند و تسبيح مي اندازند، 
مي گويند: »قدم هر غريبه اي روي چشم مان.  هر غريبه اي كه 
به آن وارد شود، نه از اعتقادش مي پرسيم و نه از گذشته اش. 
پيش چشم ما همه برابرند و با هيچ انساني نبايد بد برخورد 
كرد، اما وقتي شــهري تبعيدگاه باشد و اسمش هم منتشر 
شود، حق بدهيد كه در پيشرفت آن تأثير منفي مي گذارد. 
شما تصورش را بكن آيا يك سرمايه گذار حوزه گردشگري 
يا هر چيز ديگر حاضر اســت در شهري سرمايه گذاري كند 
كه برچسب تبعيد به پيشــاني اش خورده؟! قطعا نه. ما اين 
همه جوان بيكار داريم، اين اتفــاق در روحيه آنها هم تأثير 

گذاشته.«
مرد ميانسالي كه 2پسر جوان دارد، حسابي از انتشار اسامي 
شهرهاي تبعيدگاهي شاكي اســت. او مي گويد: »در دوره 
و زمانه اي زندگي مي كنيم كه فشــار اقتصادي و رواني زياد 
است. اين جور مواقع وقتي جوان ها به بن بست مي رسند همه 
كاسه و كوزه ها را سر پدر و مادرشان مي شكنند. تا حدودي 
حق دارند؛ جوان هستند و كم طاقت و بي تجربه. باور مي كنيد 
از روزي كه بچه هايم متوجه شــده اند شهرشان تبعيدگاه 
است  سر ما غر مي زنند كه  اي فالني آمدي و ما را در يك شهر 
تبعيدي به دنيا آوردي و بزرگ كردي. واقعا اين موضوع براي 
خانواده ما تبديل به يك دردسر بزرگ شده. انصافا جوابي هم 
ندارم كه به آنها بدهم. آخر تبعيدگاهش كرديد، خدا خيرتان 

بدهد، الاقل اسمش را سر زبان ها نمي انداختيد...«
»كاش ما را هم تبعيد كنند اينجا!« اقليد تفرجگاه باصفايي دارد 
با چشمه سارهاي هميشه جاري. خانواده هايي از شهر اصفهان 
آمده اند اينجا و مي گويند برنامه سفر هر سال شان است. جالب 
است كه چند خانواده تهراني و يك خانواده مشهدي هم به اين 
مكان آمده اند. آنها وقتي مي شنوند اينجا تبعيدگاه است به 

اتفاق مي گويد: »كاش ما را هم تبعيد كنند اينجا.«

سايه روشن تبعيد
آدم هاي 4شــهر از اين اتفاق خوشــحال نيستند؛ گاهي 
مســتاصل مي شــوند، گاهي از كوره درمي روند، اعتراض 
مي كنند و شاكي مي شوند كه چرا شهرشان بايد تبعيدگاه 
باشد، اما كمي بعد آرام مي شوند. ذات مهربان و آن خلق و 
خوي ساده و بي آاليش دل شــان را به درد مي آورد. خيلي 
زود آرام مي شوند؛ مثل آبي روي آتش. بعد در خاطرات شان 
پرســه مي زنند و مي روند تا نهانخانه هاي خاموش ذهن. در 
سايه روشن آدم هايی را به ياد مي آورد كه در شهرشان مثل 
سايه زندگي مي كنند: »نكند فالني كه تنهاست، از فالن شهر 
آمده، ساكت و بي صدا مي آيد و مي رود، يك تبعيدي باشد. 

چقدر غمگين است و گوشه گير...«
»ما فكر مي كنيم به آنها خوش مي گذرد؛ مگر تنها آب و هواي 
خوب حال آدم را خوب مي كند؟ خدا مي داند در دلشان چه 

آشوبي است.«
»كاش آنها را مي شناختيم. شايد نياز به كمك داشته باشند.«
»مردم شهر ما آنقدر دل رحم هستند كه فكر مي كنم با يك 

تبعيدي وصلت هم مي كنند.«
»يك تبعيدي هم بنده خداســت. ما بــا او مثل بقيه رفتار 

مي كنيم.«
»همه ما مرتكب خطا مي شويم. كسي كه از پيش خدا نيامده، 

شايد او بار گناهش از ما كه مدعي هستيم، سبك تر باشد.«
»يك تبعيدي مهمان شهر ماســت و مهمان حبيب خدا و 

نورچشم ماست.«
»كاش تبعيدي نداشتيم...«

»تبعيد از زندان بهتر است، اما زجر آور است.«
هوا رو به تاريكي مي رود. در اقليد چشمه ها تنها مي مانند. 
مســافران در ميان گل هاي آفتابگــردان آخرين عكس 
يادگاري شان را مي اندازند. تازه آفتاب در پشت كوه پنهان 
شده و همه بي درنگ سور و سات شان را جمع كرده اند. انگار 
براي رفتن بيشتر از آمدن عجله دارند. يك روز، 2روز يا چند 
روز از آخر هفته آمده اند و حاال دلشان براي خانه شان تنگ 
شده، پا در ركاب مي گذارند تا به شهرشان بازگردند. تاريكي 
نرســيده اقليد در تنهايي و سكوت فرومي رود. شب هايش 

سرد است و باد در كوچه هاي خاموشش هوهو مي كند.

گزارش همشهري از 4شهركه نامشان در فهرست تبعيدگاه ها در شبكه هاي اجتماعي منتشر شد

سایه ها در تبعید
محمدصادق خسروي عليا

خبرنگار

 غروب اين شهر الجوردي است. درياچه سد 
تنگاب تا شــهر فيروزآباد تنها 5كيلومتر گزارش

فاصله دارد؛ ســاحلي آرام كه خيلي ها را 
حتي از مركز اين استان يعني شيراز به اينجا كشانده؛ 
درياچه اي در سكون كه بعضي را به وسوسه انداخته تا با 

قالب ماهيگيري كنند.
وقتي قرار اســت در اين حال و هوا از مردم بپرسي: 
» مي دانيد اينجا تبعيدگاه اســت؟!« مثل آن اســت 
كه ديوانه اي تيغ در دست دنبال شــان كرده باشد. با 
پريشان حالي پا به فرار مي گذارند. برخي هم مي مانند، 
اما طوري نگاهت مي كنند كــه به آدم بفهمانند: »خدا 

شفايت بدهد...«
باور اينكه يك فرد ناقص العقل اين پرسش را مطرح كرده 
براي شــان خيلي راحت تر از آن است كه بپذيرند اين 
شهر با اين همه جاذبه گردشگري و تاريخي تبعيدگاه 
باشد. پيرمردي بعد از شنيدن اين سؤال با توپ و تشر 
مي گويد: »مدارك شناسايي!؟« مدارك را بين دستانش 
مي چرخاند و زير و رو مي كنــد، بعد مي گويد: »من كه 

سواد ندارم! اما مطمئنم شما هم اين كاره نيستيد.«

واكنش ها به یك لیست پرحاشیه
هفته اول شهريور خبري منتشر شد كه نام 36شهر به عنوان 
تبعيدگاه هاي ايران در آن ليست شــده بود. همراه با اين 
فهرست آمده بود كه وزارت كشــور طي نامه اي به رئيس 
قوه قضاييه، اين شهرها را به عنوان تبعيدگاه معرفي كرده 
است. اين خبر در اغلب رسانه هاي رسمي منتشر شد. انتشار 
عناوين شهرها با واكنش بســياري از كاربران شبكه هاي 
اجتماعي مواجه شــد. واكنش ها در رابطه با وجود برخي 
شــهرهاي خوش آب وهوا و همچنين بدنام شدن شهرهاي 

اين فهرست بود.
پس از اين واكنش ها وزارت كشور تعيين ليست تبعيدگاه هاي 
ايران را تكذيب كرد. سخنگوي وزارت كشور با تكذيب تعيين 
ليست تبعيدگاه هاي ايران توسط وزارت كشور، ادعاي دخالت 
اين وزارتخانه در تعيين جدول اقامت اجباري محكومان را رد 
كرد. سيدسلمان ساماني، معاون هماهنگي و سخنگوي وزارت 
كشور، در توييتر نوشت: ادعاي خالف واقِع تعيين جدولي 
به عنوان محل هاي اقامت اجبــاري محكومين دادگاه ها از 
سوي وزارت كشور، اين روزها مجددا در فضاي مجازي مطرح 
شده است. آيين نامه مربوط به اقامت اجباري صرفا توسط 
وزارت دادگستري تهيه شده و به تصويب رئيس قوه قضاييه 
مي رسد.سخنگوي دستگاه قضا نيز در سي ودومين نشست 
خبري خود در پاسخ به سؤالي مبني بر شايعاتي كه در برخي 
محافل رسانه اي درباره وجود برخي شهر ها به عنوان تبعيدگاه 
مطرح می شــود، گفت: آنچه در برخي رسانه ها در ارتباط با 
تعدادي از شهر ها به عنوان تبعيد گاه يا محل تبعيد محكومان 
بيان شده بود، يك خبر كاماًل مجعول و غيرواقعي بود؛ نه تنها 
اين خبر صحت نداشت، بلكه بايد اعالم كنم كه از اقدامات 
بسيار خوب قوه قضاييه در اصالح قانون مجازات اسالمي در 
سال92 اين شد كه وفق ماده23 قانون مزبور ديگر هيچ شهري 
به عنوان تبعيدگاه شناسايي نمي شود.اسماعيلي ادامه داد: 
صراحتاً اعالم مي كنم كه هيچ نقطه اي در ايران امروز به عنوان 
تبعيد گاه و محل معرفي اشخاص تبعيدي وجود ندارد؛ احكام 
تبعيد هم به ندرت صادر مي شود كه البته تبعيد نيست؛ آنچه 
در قانون از آن يادشده تحت عنوان منع اقامت در نقطه معين 
يا الزام به اقامت در نقطه معين اســت.گزارش هاي ميداني 
همشهري از 4شــهر )فيروزآباد، استهبان، ني ريز و اقليد( 
نشان مي دهد انتشار اين ليست در رسانه ها و فضاي مجازي 
و برچســب تبعيدگاه باعث نگراني مردم اين شهرها شده؛ 
پيامدهاي كمتر ديده شده و كمتر تحليل شده  ناشي از گردش 
اطالعات تأييدنشده در شبكه هاي اجتماعي. موضوعي كه 
ممكن است مدت زمان كوتاهي در قالب ترندها و هشتگ ها 
دست به  دست شود و به بحث گذاشته و سپس از چرخه بحث 
و نظر و نظردهي كاربران شبكه هاي اجتماعي خارج شود اما 
ممكن است تأثيرات پايداري بر زندگي گروه هاي مختلف، 
جوامع محلي و افرادي داشته باشد كه در دنياي واقعي موضوع 

شبكه هاي اجتماعي شده اند.
حسين ايماني جاجرمي، جامعه شناس شهري در گفت وگو 
با همشــهري مي گويد: »مطمئنا تبعيد در اين دوره و زمانه 
ديگر معنا و مفهوم 50سال پيش خود را ندارد. در بحبوحه 
عصر ارتباطات تبعيد و نفي بلد مجازات سنگيني محسوب 
نمي شود.«اين جامعه شناس با بيان اينكه شهرت و آبروي 
يك شهر ضامن توسعه آن اســت، مي گويد: »ما در عصري 
زندگي مي كنيم كه رقابت هاي شهري براي جذب سرمايه گذار 
به شدت جدي است و يكي از مسائل خيلي مهم در اين باره 
شهرت ، خوشنامي و آبروي شهر اســت. سرمايه معنوي 
يك شــهر مانند جاذبه های تاريخي و گردشگري در كنار 
خوشنامي آن مي تواند سرمايه گذاري را جذب كند. اينكه 
يك شهر چگونه معروف شده در توسعه شهر تأثير بسياري 
دارد. در واقع اسم يك شهر نبايد كســي را فراري بدهد؛ 
همانطور كه انسان ها تمايل دارند كه خوشنام باشند شهر ها 
هم بايد به خوشنامي معروف باشند و دستگاه های رسمي 
خيلي بايد مراقب باشند كه اقداماتشان به شهر لطمه نزند. 
در اين باره حتي بايد مراقب اقداماتي باشــند كه در فضاي 
مجازي به صورت شايعه بازنشر مي شود و بي ترديد به آبروي 
و خوشنامي شهر لطمه مي زند. همانطور كه براي محله هاي 
سطح شهر خوشنامي، اهميت بسياري دارد براي يك شهر 
هم اين موضوع بااهميت است. افرادي كه در يك محل زندگي 
مي كنند حقوقي دارند، چون بخش مهمي از نام و هويت شان 
را وامدار محل زندگي شان هستند.«كامبيز نوروزي، حقوقدان 
نيز در اين باره به همشــهري مي گويد: »تبعيد يكي از انواع 
مجازات هايي است كه در نظام حقوقي ما وجود دارد، در واقع 
مقصود اصلي از چنين مجازاتي دوركردن فرد از خانه، زندگي 
و كسب و كار در شهر خودش است. برخالف تصور عمومي 
تبعيدگاه الزما مناطق نامناســب و ناجور نيستند، البته در 
ذهن برخي مقامات قضايي هم ممكن است چنين تصوري 
وجود داشته باشد كه تبعيدگاه بايد مناطقي باشد كه زندگي 
در آن سخت سپري شود. اما اين تصور اشتباه است. بنابراين 
چنين تصوري را بايد ترميم كرد كه تبعيدگاه را به عنوان محلي 
قلمداد مي كنند كه نامناسب است. كسي كه به تبعيد مي رود 
طبيعتا مهم ترين رنجي كه بايــد تحمل كند دوري از محل 
اصلي سكونت، خانواده و بستگانش است. اين دوري في نفسه 
به عنوان يك مجازات سخت است و يعني رنج مجازات ناشي 

از تبعيد همان مختل شدن روابط معمولي فرد است.«

اب
ازت

ب
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كيوسك

 عرفان رحيمي
كارشناس مطالعات منطقه اي

انتخابات آمريكا

آنــكارا، بــا وجود 
افزایش تنش ها با اروپا

یونــان در شــرق 
مدیترانه، مانور نظامي گسترده 
خود در قبرس شــمالي را پيش 
بــرده و از پيشــرفت آن ابــراز 

رضایت كرده است.
به گــزارش الجزیره، جســت و 
جوي نفت و گاز توسط تركيه در 
آب هایي كه یونان بر آنها ادعاي 
مالكيت دارد، تنش هاي بين این 
2عضو ناتو را به باالترین ســطح 
در سال هاي اخير رسانده است. 
برگزاري این مانــور نظامي در 
كشوري كه تنها از سوي تركيه 
به رسميت شناخته مي شود در 
این فضا، نشانه اي از جدي بودن 
عزم تركيه براي پيشبرد اهداف 

خود در شرق مدیترانه است.
تركيه این رزمایش را كه نامش 
»توفان مدیترانه« است زیرنظر 
فرماندهــي امنيتــي تركيه در 
قبرس برگزار مي كنــد. وزارت 
دفاع تركيه اعالم كرده است این 

مانور كه تا پنجشنبه ادامه دارد، 
با موفقيت در حال پيگيري است. 
قبرس به2 كشور قبرس یوناني 
در جنوب و قبرس تركيه اي در 
شمال تقسيم شده است. بخش 
جنوبي، یكي از اعضاي اتحادیه 
اروپاست. تنش هاي بين یونان و 
تركيه چنان باال گرفته است كه 
رجب طيب اردوغان، شنبه عمال 
یونان را به حمله نظامي تهدید 
كرد؛ »یوناني ها یا زبان سياست یا 
دیپلماسي را خواهند فهميد یا در 
ميدان تجربيات تلخي خواهند 

داشت.« كشــورهاي اروپایي با 
رهبري فرانسه از یونان حمایت 
كرده اند و فرانســه تهدید كرده 
اســت كه تحریم ها عليه تركيه، 
روي ميز قرار دارد. جوزپ بورل 
مسئول ارشــد سياست خارجي 
اتحادیه اروپا هم به تحریم ها عليه 
تركيه اشــاره كرده است. با این 
حال فرانسه هنوز نتوانسته دیگر 
كشــورهاي اتحادیه را متقاعد 
كنــد تا همچــون این كشــور 
رویكرد سختي عليه تركيه اتخاذ 

كنند.

توفان تركيه در شرق مديترانه

   روزنامه ایندیپندنت در صفحه اول خود 
به بحران تمام نشــدني برگزیت پرداخته و 
تهدید بوریس جانسون نخست وزیر انگليس 
بــراي كناره گيــري یكطرفــه از مذاكرات 
برگزیت بــا اتحادیه اروپــا را منعكس كرده 
است. جانســون تهدید كرده كه اگر تا ميانه 
اكتبــر، دوطرف بــه هيچ توافقي نرســند، 
كشــورش از مذاكره كنار خواهد كشيد. در 
این صورت، بریتانيا از یك بازار واحد، بدون 
هيچ جایگزینــي براي آن، بيــرون خواهد 
آمد. دور جدید مذاكــرات بين دوطرف قرار 
است تا چند روز آینده در لندن برگزار شود. 
هدف نهایي این اســت كــه توافقي جامع 
تا 15اكتبــر حاصــل شــود. نه تنها طرف 
انگليســي، كه پارلمان اروپا هم معتقد است 
كه مذاكرات تا زمان مقرر به نتيجه نخواهد 
رســيد و اروپایي ها گفته اند كه انگليس اگر 
به دنبال توافق است، باید تحرك بيشتري از 
خود نشان بدهد. نرســيدن به توافق، نه تنها 
در مرزها هــرج و مرج ایجــاد خواهد كرد 
كه پيامدهاي اقتصادي بي ســابقه اي براي 
انگليس خواهد داشــت. موضوعات مهمي 
حل نشده در مذاكرات ميزان دسترسي بخش 
صيادي اتحادیه اروپا بــه آب هاي انگليس و 
ميزان تعهد انگليس به استانداردهاي اتحادیه 
اروپا هستند. وضعيت قانوني خود توافق هم 

یكي از موضوعات حل نشده است.

 روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

بريتانيا تهديد كرد از مذاكرات 
برگزيت كناره گيري خواهد كرد

جمهوري خلق چين در حال برنامه ریزي بلندمدت براي 
تبدیل شــدن به یك ابرقدرت نظامي تا ســال20۴9 نگاه

ميالدي اســت. یكي از مهم ترین اهداف چين در این 
راستا، برابري و یا حتي پيشي گرفتن از ایاالت متحده آمریكا در زمينه 

تسليحاتي و نظامي تا اواسط قرن ميالدي حاضر است.
اهداف فوق تنها بخشي از برنامه هاي بلندپروازانه  این كشور در زمينه 
گسترش نفوذ سياسي و اقتصادي و همچنين برتري نظامي در ابعاد 
جهاني است. یكي از نگراني هاي جامعه بين الملل و به خصوص آمریكا، 
سياست هاي حزب كمونيســت چين در اختصاص دادن بودجه هاي 
عظيم مالي به طرح هاي نظامي و سرمایه گذاري در دیگر كشورهاست. 
در طول دهه گذشــته، بودجه نظامي چين تقریبا 2برابر شده است. 
عالوه بر این، جمهوري خلق چين با اعالم تورم ۶.2درصدي در اوایل 
سال2019 ميالدي، بودجه نظامي خود را تا سقف 1۷۴ميليارد دالر و 
متناسب با تورم این كشور افزایش داد. یكي از مهم ترین چشم انداز هاي 
چين در بحث سياســت خارجي، نگاه توســعه طلبانه این كشور به 
خارج از مرزهاي خود اســت. طبق اظهارات چاد اســبراگيا، معاون 
وزیر دفاع چين، هدف این كشــور از سياست هاي اشاره شده، اصالح 
نظم بين المللي موجود است. در همين راستا و طبق نظر بسياري از 
كارشناســان حوزه  روابط بين الملل، چين در پي ایستادگي در برابر 

یكجانبه گرایي آمریكا در مجامع بين المللي است. 
چين توســعه برنامه هاي نظامي خود در ســطح جهان را با احداث 
پایگاه هایي در مناطق مختلف آغاز كرده است. آفریقا یكي از نخستين 
مناطقي بوده كه براي حضور نظامي برون مــرزي، مورد توجه پكن 
قرار گرفته اســت. این قاره از نظر اقتصادي نيز بيش از پيش در مدار 
توجه چين قرار گرفته است. چين اخيرا پایگاهي نظامي در نزدیكي 
تاسيســات آمریكا در كشــور جيبوتي احداث كرده كه خود پيامي 
مشــخص براي رقابت چين با نفوذ آمریكا در منطقــه آفریقا تلقي 
مي شود. حدود ۶500 نيروي نظامي آمریكایي در كشورهاي آفریقایي 

مستقر هستند.
برنامه هاي توسعه طلبانه چين تنها به منطقه آفریقا محدود نمي شود. 
براســاس گزارش2020 پنتاگون درباره تغييــرات امنيتي و نظامي 
چين كه به تازگي منتشر شده است، پكن در حال تاسيس پایگاه هاي 
نظامي در كشورهاي ميانمار، تایلند، ســنگاپور، سریالنكا، اندونزي، 

امارات متحده  عربي، آنگوال و تاجيكستان است. 
از نظر تســليحاتي، جمهوري خلق چيــن داراي بزرگ ترین ناوگان 
دریایي در ســطح جهان اســت. ناوگان دریایي این كشور از حدود 
350كشتي جنگي و زیردریایي تشكيل شده كه شامل بيش از 130ناو 
جنگي است. این در حالي اســت كه ناوگان دریایي آمریكا به عنوان 
قدرت نخست نظامي جهان، شامل 293كشتي تا اوایل سال2020 
ميالدي بوده اســت. گزارش هاي متعدد از ســواحل چين حاكي از 
مشــاهده زیردریایي هاي جدید این كشــور به همراه موشك هاي 

بالســتيك كالس »جين« اســت. برخي از موشــك هاي بالستيك چين2049؛ يك قدرت در كالس جهاني
هسته اي چين، به برد هایي در حدود 13هزار كيلومتر دست یافته اند.

فناوري ها و تسليحات نظامي چين روند حركت این كشور به سمت 
تبدیل شدن به یك قدرت »كالس جهاني« است؛ روندي كه تهدیدي 
جدي براي آمریكا به حساب مي آید. در زمينه  سياست خارجي، حزب 
كمونيســت چين در حال تقویت حضور نيروهاي نظامي این كشور 
در زمينه تعامل با دیگر دولت هاســت. در همين راستا شاهد افزایش 
همكاري هاي نظامي و تسليحاتي ميان چين و برخي دیگر از دولت ها 

هستيم.
پــس از مرگ مائــو، رهبر كبيــر چيــن، و در زمان رهبــري دنگ 
شــيائوپينگ، جمهوري خلق چين و حزب كمونيست این كشور به 
اعمال سياست هاي اصالحي روي آورد. این سياست ها از سال19۷8 
تاحدود سال1992 ميالدي اجرا شد. یكي از مهم ترین اصالحات حزب 
كمونيست چين در زمينه سياســتگذاري، انتقال شيوه حكمراني از 
طریق حاكميت فردي به رهبري جمعي بود. بدین صورت كه در مسير 
اتخاذ تصميمات مهم حكومتي، نظر دیگر اعضاي حزب نيز از اهميت 
برخوردار بوده و صرفا به نظر رهبري حزب اكتفا نمي شــود. براساس 
نظر بسياري از صاحب نظران، این تغيير شيوه حكمراني یكي از دالیل 
مهم پيشــرفت چين، به خصوص در زمينه اقتصادي بوده است. یكي 
از مهم تریــن تفاوت هاي چين با دیگر حكومت هاي كمونيســتي در 
جهان، نرمش و انعطاف حزب كمونيست این كشور در برابر ایدئولوژي 
كمونيسم و همراهي با روند جهاني شدن است. ایدئولوژي مهم ترین 
عنصر حكومت هاي كمونيستي است كه در بسياري از این نوع رژیم ها 
به عنوان خط قرمزي براي سياســتگذاري محسوب مي  شود. حزب 
كمونيست چين اما با انعطاف در این زمينه، باعث تبدیل این كشور به 

یك قطب اقتصادي در جهان شده است.
از ســوي دیگر، جمهوري خلق چين در دهه هاي اخير با چالش هاي 
بزرگي روبه رو بوده اســت.به عنوان مثال، فروپاشــي اتحاد جماهير 
شوروي به عنوان نماد ایدئولوژي كمونيسم در جهان، یكي از مهم ترین 
چالش ها براي چين و حزب كمونيســت این كشور بوده است. حزب 
كمونيست چين با بررسي دقيق وقایع شوروي، درصدد یافتن علل این 
رویداد مهم جهاني برآمد تا بار دیگر دامنگير خودش نشود. اپيدمي 
ویروس كرونا، از دیگر چالش هاي پيش روي حزب كمونيست چين 
است. این ویروس كه براي نخســتين بار در شهر ووهان گزارش شد، 
به ســرعت به دیگر نقاط این كشــور انتقال یافت و بسياري را در این 
كشور درگير خود كرد. كاهش رشد مهار نشدني اقتصاد چين، یكي 
از مهم ترین اثرات بحران كرونا بوده است. موضوع هنگ كنگ، دیگر 
عامل تنش این كشور با جامعه بين المللي است. هنگ كنگ كه حالتي 
نيمه خودمختار دارد به عنوان یك مركز مهم تجارت جهاني شناخته 
مي شود. اعتراضات وسيع مردم هنگ كنگ كه با تحریك دیگر دولت ها 
و به خصوص آمریكا صــورت گرفت باعث تغييــر دیدگاه هاي حزب 

كمونيست چين نسبت به این منطقه شده است.
این چالش ها شــاید باعث كندي حركت چين در مسير تبدیل شدن 
به یك قدرت كالس جهاني شده باشد اما استراتژي نظامي این كشور 
كه در سال2019 به تصویب رســيده، تعيين مي كند كه چين باید تا 
سال2035 با ســازماندهي مجدد یگان ها، آموزش نيروها و نوسازي 
تجهيزات نظامي، قدرت نظامي خود را به یك قدرت مدرن تبدیل كند. 
طبق این استراتژي، 1۴سال بعد یعني در سال20۴9 چين باید به یك 
قدرت كالس جهاني تبدیل شود؛ قدرتي كه احتماال برتري محسوسي 

نسبت به آمریكا خواهد داشت.

200سال دوري سوئيس از جنگ هاي جهان، 
اين كشور را به يكي از مهم ترين بازيگران 
ميانجيگري بين المللي تبديل كرده است

۴0سال تنش ميان ایران و آمریكا 
با نام كشور كوچك دامنه هاي گزارش

آلپ یعنــي ســوئيس هم گره 
خورده است؛ كشوري كه اندكي پس از تسخير 
سفارت آمریكا در ایران و تعطيلي آن، به عنوان 
حافظ منافع واشنگتن در تهران وارد معادالت 

2كشور شد.
بحران تســخير ســفارت آمریكا، نقطه آغاز 
قطع ارتباط ميان تهران و واشــنگتن بود، اما 
سوئيســي ها در اوج بحران، نقش رابط ميان 
2 طرف را به عهده گرفتنــد. قطع كانال هاي 
ارتباطي ميان آمریــكا و ایران باعث شــد تا 
مقامات كاخ ســفيد بالفاصله به سوئيسي ها 
مراجعه كنند؛ چرا كه آنها ســابقه اي تاریخي 
در ميانجيگري و حفاظت از منافع كشورها در 
پایتخت  كشورهاي متخاصم داشتند. ۷ ماه پس 
از اشغال سفارت از سوي دانشجویان پيرو خط 
امام)ره(،  سفارت سوئيس دفتر حافظ منافع 
آمریكا را تاسيس كرد تا رسما  نمایندگي این 
كشور در تهران را به عهده بگيرد. »اریك النگ« 
سفير وقت سوئيس در تهران در  تاسيس این 
دفتر و ســپس در مذاكرات مربوط به آزادي 
52گروگان  آمریكایي كه به قــرارداد الجزایر 

منتهي شد، نقش كليدي  بازي كرد.
 ســوئيس غير از آنكه حافظ منافع آمریكا در 
ایران اســت، در ۶مورد  دیگر نيز مســئوليت 
مشــابه به عهده گرفته اســت. این كشور طي 
۴دهه  گذشته حافظ منافع ایران در مصر بوده 
است. قطع روابط ميان ایران و عربستان در سال 
139۴نيز باعث شد تا مسئوليت حفاظت منافع 
2كشور در پایتخت هاي طرف مقابل به عهده 
سوئيس گذاشته شود. پس از قطع روابط ميان 
ایران و كانادا در سال1391، سوئيس حفاظت 
منافع ایران در این كشور را هم به عهده گرفت. 
دفتر حفاظــت منافع كانادا در تهــران اما در 
سفارت ایتاليا واقع شــده است. فارغ از این ها، 
سوئيسي ها مســئوليت حفاظت منافع ميان 
روسيه و گرجستان در پایتخت هاي 2كشور را 
نيز به عهده دارند. حفاظت منافع آمریكا و كوبا 
در قبال یكدیگر نيز تا سال2015 كه 2كشور 
روابــط دیپلماتيك خود را از ســر گرفتند، با 
سوئيس بود. آمریكا درخواست تاسيس دفتر 
حفاظت منافع خــود در ونزوئال در ســفارت 
سوئيس در كاراكاس را هم داده است؛ اما این 
درخواست هنوز با موافقت رئيس جمهور ونزوئال 

روبه رو نشده است.
طي 3دهه گذشته، بين 80 تا 90درصد مردم 

سوئيس درنظرســنجي ها اعالم كرده اند كه 
خواستار حفظ بي طرفي كشورشان در منازعات 
بين المللي هستند. بررسي اسناد وزارت خارجه 
سوئيس  نشــان مي دهد كه این كشور از قرن 
نوزدهم به عنوان حافظ منافع دیگر كشورها در 
سياست بين المللي، ایفاي نقش كرده  است. در 
جریان جنگ امپراتوري دوم فرانسه و پادشاهي 
پروس كه بين سال هاي 18۷0 تا 18۷1 اتفاق 
افتاد، ســوئيس حافظ منافع 2طرف بود. اوج 
ایفاي نقش ســوئيس در این زمينه به جنگ 
جهاني دوم باز مي گردد. سوئيس حافظ منافع 
35كشــور بود و در ســفارتخانه هاي خود در 
كشورهاي مختلف، دست كم 200دفتر حافظ 
منافع را اداره مي كرد. والتر اســتاكي، ســفير 
سوئيس نزد دولت ویشي فرانسه بين سال هاي 
19۴0 تــا 19۴۴، حفاظت منافع 20كشــور 
را به عهده داشــت كه خود ركوردي بي سابقه 
به حســاب مي آید. بعد از جنگ جهاني دوم و 
در جریان جنگ سرد، سوئيس ۴۶دفتر حافظ 

منافع را اداره مي كرد.

ريشه بي طرفي سوئيس در كجاست؟
حفاظت از منافع یك كشــور در كشور دیگر 
ریشــه در اصل »بي طرفي« پذیرفته شده از 
سوي ســوئيس دارد. طبق حقوق بين الملل و 
حقوق منازعات مسلحانه، یك كشور مي تواند 
در درگيري هاي بين المللــي بي طرفي اتخاذ 
كند و دولت هاي درگير جنگ ملزم به رعایت 
حقوق این كشور به عنوان یك كشور بي طرف 
هستند. حقوق و وظایف یك كشور بي طرف در 

كنوانسيون190۷ الهه ذكر شده است.
سوئيس در قلب اروپا قرار گرفته و طي حدود 
۴قرن گذشــته، بي طرفي آن همواره از سوي 
دولت هاي اروپایي پذیرفته شده است. سوئيس 
هميشــه ســرزميني حائل ميان قدرت هاي 
اروپایي بوده است. به عبارت دیگر، این كشور 

نقطه تالقي مرزهاي متغير قدرت هاي اروپایي 
بوده است؛ قدرت هایي كه در دوره هاي مختلف 
در قامت امپراتوري هاي بزرگ، رو در روي هم 
قرار گرفته اند و بارها یكدیگر را شكست داده  یا 

از روي نقشه محو كرده اند.
نخستين بار در پيمان وستفالي 1۶۴8 بود كه 
قدرت هاي اروپایي به دليــل موقعيت خاص 
جغرافيایي سوئيس، بر سر بي طرفي آن توافق 
كردند. بي طر في به معناي عدم تمایل یك كشور 
به حضور در منازعات و درگيري هاي بين المللي 
است. پيمان وستفالي پيمان نامه صلحي بود 
كه پس از پایان جنگ هاي 30ســاله مذهبي 
در اروپا، ميان كشــورهاي اروپایي بسته شد. 
بي طرفي سوئيس در قرن نوزدهم و در جریان 
جنگ هاي ناپلئوني نقض شد و برخي مناطق 
ســوئيس به جبهه ناپلئون بناپارت پيوستند. 
سقوط ناپلئون در سال181۴ به برگزاري كنگره 
وین منتهي شــد كه وظيفه اش ترسيم دوباره 
نقشه سياسي اروپا بود. در كنگره وین1815 
همه قدرت هاي اروپایي بــار دیگر بي طرفي 

دائمي سوئيس را به رسميت شناختند.
پس از 1815 بي طرفي سوئيس هميشه پابرجا 
بوده است. نه این كشــور با دیگر كشورها وارد 
جنگ شده و نه دیگر كشورها هرگز به مرزهاي 
آن تعرضي كرده اند. در طول دو جنگ جهاني 
نيز، سوئيس از گزند درگيري ها در امان ماند. در 
جنگ جهاني دوم، سوئيس در محاصره كامل 
»متحدین« بود و آلمان نازي براي اشغال این 
كشور هم برنامه ریزي كرده بود، اما هيتلر از این 
عمليات صرف نظر كرد و سوئيس هيچ گاه به 

اشغال در نيامد.

مبناي حقوقي بي طرفي سوئيس چيست؟
قانون اساسي ســوئيس در دوره هاي مختلف، 
اصل بي طرفي این كشــور را پذیرفته اســت. 
قوانين اساسي ســوئيس در سال هاي 18۴8، 
18۷۴ و 1999 همگــي اصــل بي طرفي را 
به عنوان یكي از اصول اساسي سياست خارجي 
این كشور تعيين كرده اند. طبق اصول 1۷3 و 
18۴ قانون اساسي سوئيس، دولت فدرال این 
كشور وظيفه حفظ امنيت و بي طرفي این كشور 

را به عهده دارد.
كنوانسيون 19۶1 وین درباره روابط دیپلماتيك 
نيز مبناي حقوقي مســئوليت حفاظت منافع 
یك كشور از سوي كشور دیگر است. براساس 
ماده۴5 این كنوانســيون یك كشور مي تواند 
حفاظت از منافع خود یا حفاظت از منافع اتباع 
خود در كشور دیگر را به كشوري ثالث بسپارد، 
درصورتي كــه مورد موافقت كشــور پذیرنده 

قرار گيرد.

محمدامين خرمي
خبرنگار

قوانين اساسي سوئيس در سال هاي 
18۴8، 18۷۴ و 1999 همگــي 
اصل بي طرفــي را به عنوان یكي از 
اصول اساســي سياســت خارجي 
این كشــور تعيين كرده اند. طبق 
اصول 1۷3 و 18۴ قانون اساســي 
ســوئيس، دولت فدرال این كشور 
وظيفه حفظ امنيت و بي طرفي این 

كشور را به عهده دارد

جو بایــدن، نامزد نهایي دمكرات هــا در انتخابات 
ریاســت جمهور پایيز آمریكا، براساس نظرسنجي 
ملي جدیدي كه توسط سي بي اس  نيوز / یوگاو انجام 
شــده همچنان فاصله اش را با دونالد ترامپ رقيب 
خود حفظ كرده و شانس بيشتري براي پيروزي در 

انتخابات ابتداي نوامبر دارد.
به گزارش سي ان ان ، براساس این نظرسنجي بایدن 
در ســطح ملي 52 به ۴2درصــد از رئيس جمهور 
آمریكا و نامزد جمهوریخواهان در انتخابات پيش 
است. او در ایالت ویسكانسن هم كه رأي آن از پيش 
مشخص نيست و یكي از ایاالت كليدي آمریكا در 
انتخابات به شمار مي رود از ترامپ 50 به ۴۴درصد 

پيش است.
10درصد اختالف در سطح ملي و ۶درصد اختالف 
در ویسكانســن دقيقا همان اختالفي اســت كه 
درنظرسنجي ســي بي اس نيوز/یوگاو كه پيش از 
همایش هاي ملي هــر دو حــزب جمهوریخواه و 

دمكرات برگزار شد ثبت شد بود.
نتایج این نظرسنجي، نشــان دهنده تداوم روندي 
اســت كه دو همایش ملي، اعتراض هاي مدني در 
اعتراض به خشونت پليس در بسياري از شهرهاي 
آمریكا و همينطور شرایط اسفناكي كه همه گيري 
ویروس كرونــا پدید آورده هم نتوانســته اند آن را 
تغيير دهند. در واقع، ثبات برتــري بایدن در این 

رقابت، از 19۴0 به بعد بي سابقه بوده است.
درنظرســنجي هایي كــه از ابتداي ســال گرفته 
شده اند، بایدن برتري به صورت ميانگين ۷درصدي 

خود را نســبت به 
ترامپ  حفظ كرده 
اســت. ایــن رقم 
تنهــا یــك درصد 
با ميانگيــن برتري 
او  8درصــدي 
درنظرسنجي هایي 
كــه اخيــرا برگزار 
شده تفاوت دارد و 
حفظ  نشان دهنده 
فاصله مشخص او با 

ترامپ است.
برتري بایدن در تمامي نظرســنجي ها،  نه هرگز به 
پایين تر از ۴ یا 5درصد و نه بــه باالتر از 10درصد 
رسيده است. این محدوده، به صورت چشمگيري 

باریك و نزدیك است.
نگاه بــه 19 انتخاباتــي كه از ســال19۴0 به بعد 
برگزار شده نشــان مي دهد كه ميانگين محدوده 
درصد آراي نامزدي كه در نهایت پيروز شــده در 
نظرسنجي ها، از ژانویه ســال برگزاري انتخابات تا 
 ماه سپتامبر همان سال، دســت كم دو برابر شده 
اســت. این یعني ميانگين محــدوده درصد ها در 
نظرسنجي ها، به 1۴ تا 1۶درصد نزدیك بوده است.

در واقــع، آخرین باري كــه یك نامزد توانســت 
رئيس جمهور مســتقر را از كاخ سفيد بيرون كند، 
محدوده برتري به صورتي دیوانــه وار افزایش پيدا 
كرد. بيل كلينتون در ابتداي كارزار انتخاباتي خود، 
با فاصله اي دو رقمي رقيب خود را دنبال مي كرد، 
اما بعد از همایش ملي حزبي، با اختالفي دو رقمي 
از رقيب جمهوریخواه خود در نظرسنجي ها پيش 
افتاد. درنهایت كلينتون جورج اچ دبليو بوش را در 

انتخابات با ۶درصد اختالف شكست داد.
درواقع، هر دو باري كه رئيس جمهور مستقر از كاخ 
سفيد بيرون رفته، تحوالت بزرگ در نظرسنجي ها 
ثبت شده است. شكســت جيمي كارتر در مقابل 
رونالد ریــگان نمونه بارز این الگوســت. كارتر در 
ماه هاي ابتدایي ســال1980 برتري چشمگيري 
داشــت، اما به یكباره همه  چيز به هم ریخت و در 
نهایت رونالد ریگان با 10درصد اختالف پيروز شد.

امسال اما هيچ كدام از آن تحوالت دیوانه وار روي 
نداده اســت و به جاي آن، بایــدن فاصله خود را 
درنظرسنجي ها با نسبت تقریبا یكساني حفظ كرده 
است. او نه تنها در سطح ملي كه در ایاالت كليدي 
كه سرنوشت انتخابات را رقم مي زنند فاصله اش را 
به صورت پایداري حفظ كرده اســت. او به صورت 
پایداري در ایاالتي كــه آراي الكترال آنها به 2۷0 
مي رسد )تعداد رأي هایي كه هر نامزد براي پيروزي 
در انتخابات نياز دارد( پيش بوده اســت و عالوه بر 
ایاالتي كه هيالري كلينتون در سال201۶ در آنها 
برنده شده، در ایاالت آریزونا، فلوریدا، ميشيگان، 
پنسيلوانيا و ویسكانســن هم برتري خود را حفظ 

كرده است.
در مقایســه با كلينتــون )نامــزد دمكرات ها در 
انتخابات201۶ كه در نهایت رقابــت را به ترامپ 
واگذار كرد(، بایدن هرگز درنظرســنجي هاي ملي 

حتي یك بار هم از ترامپ عقب نيفتاده است.
كارزار و ارقام بایدن درنظرســنجي ها را مي توان با 
باراك اوباما در سال2012 مقایسه كرد كه درنهایت 

با پيروزي او به پایان رسيد.
درمجموع مي توان گفت محدوده خطاي 5درصدي 
درنظرسنجي هاي ایالتي آنقدر غير رایج است كه 
به احتمال بسيار زیاد مي توان از همين حاال بایدن را 

برنده انتخابات خواند.
چيزي كه در این مرحله از انتخابات مي توان گفت 
این است كه بایدن مدت هاست با فاصله اي پایدار 
پيشتاز بوده و وقتي هم كه تمامي آرا شمرده شوند، 

احتماال دوباره پيشتاز خواهد بود.

پيشتازي تاريخي 
بايدن در نظرسنجي ها

 جو بايدن

52 درصد
 دونالد ترامپ

42 درصد

آخرين نظر سنجي ها

سوئيس
بي طرف ترين كشور 

جهان
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چرا باید كتاب هاي تاریخي را خواند؟ آشنایي نسل 
جوان با گذشته ســرزمين خود چه سودي براي 
آنان دارد؟ همانطور كه هر فردي گذشته اي دارد 

كه بدون این گذشــته، هویت او قابل 
تعریف نيست، ملت ها هم گذشته اي 
دارند كه به آن تاریخ مي گویيم. تاریخ 

واژه اي عربي به معناي »سرگذشت یا سلســله اعمال و وقایع و 
حوادث قابل ذكري است كه به ترتيب زمان تنظيم شده باشد.« 
)فرهنگ معين ذیل واژه تاریخ( و در تعریفي كوتاه تر مي توانيم 
بگویيم: تاریخ سرگذشــت ملت هاســت. حال این سؤال مطرح 
مي شود: آگاهي از سرگذشــت ملت ها یا تاریخ، به چه درد امروز 
ما مي خورد؟ چرا ما باید از آن اطالع داشته باشيم؟ پاسخ روشن 
است: اگر ما از گذشته اطالع داشته باشيم اشتباهات گذشتگان را 
تكرار نمي كنيم یا آن  را به حداقل كاهش مي دهيم. سؤال دیگر این 
است مگر گذشتگان ما اشتباه هم داشته اند؟  مطالعه كتاب هاي 
تاریخي نشــان مي دهد كه ملت ایران نيز همانند سایر ملت ها 
گذشته اي پرفراز ونشيب داشته، افتخارات زیادي داشته، اما همه 
تاریخ ما در اوج نيست، بلكه فرودهایي هم داشته ایم. كساني كه 
تاریخ خوانده باشند مي دانند كه شاهان و سرداران ایراني گاه به 
سرزمين هاي دیگر دست اندازي كرده اند. گاه شاهان و حكمرانان 
قساوت هاي غيرقابل باوري در مقابله با حركت هاي مردمي از خود 
نشان داده اند و بيدادگري هاي فراموش نشدني از خود به یادگار 
گذاشته اند. درست به همين دليل است كه باید تاریخ را خواند و با 
فراز و فرودهاي تاریخ آشنا شد، چرا كه تاریخ گذشتگان، مي تواند 
چراغ راه آیندگان باشــد، اما چگونه مي توانيم از گذشــته آگاه 
شویم؟ گرچه نمي توانيم مثل داستان هاي تخيلي به گذشته سفر 
كنيم و با مردمي كه خيلي سال پيش روي این كره خاكي زندگي 
مي كرده اند، صحبت كنيم، اما مي توانيم با استفاده از آثار بازمانده 
 اطالعات   چه كتاب ها و كتيبه ها و چه اماكن و اشياـ  از آن دورانـ 
بسياري درباره گذشته به دست آوریم.  آشنایي با تاریخ كشورمان 

براي نسل حاضر، هم ضروري است هم مفيد. 

آن سال زمســتان زودتر از راه رســيده بود و  
برگ  درخت ها مثل فلــس  ماهي ها به زمين 
مي ریخت و باد هر چه مي كرد نمي توانســت 
برگ هاي خشــك را از زمين برداشــته به 
شاخه ها بچسباند. عصر آسمان افق سرخ 
شــده بود و درخت افراي جلوي قصابي 
را كه از گنجشك ها به مش  ابراهيم به احترام غروب آفتاب، كالهي 

سرش گذاشته بود برداشت كه ناگهان قناري داخل قصابي بي هيچ 
آوازي خودش را به دیوار هــاي قفس كوبيد. مش ابراهيم تكه اي 
استخوان قلم گوسفند را كه تازه ســاطوري كرده بود برداشت و 
به قفس كوبيد. همه قناري ها تكاني خورده و بعد ســر جایشان 
خشكشان زد؛ اما زرد قناري هنوز مثل اسپند روي آتش بود. این 
قناري از اولش هم حسابش با بقيه پرنده هاي مغازه فرق داشت. 
مثال بلبل شــنقلي كه مش ابراهيم از پرنده فروش هاي خيابان 
مولوي خریده بود سه هفته ایي َجلد آنجا شد و اگر در هاي مغازه 
هم باز بود جایي نمي رفت اما  زرِد قناري قفس را دوست نداشت 
و هميشــه تو  لك بود. این  زردقناري را برادر مش ابراهيم آورده 
بود و گفته بود »بخاري مغازه رو كه درســت نمي كني آخرش 
گاز مي گيرتت اقال این بلبله را داخل قفس نگه دار َســقط شــد 
بفهمي گاز توي مغازه پيچيده«. شب ماهي هاي جلوي قصابي هم 
البه الي تكه هاي یخ از سرما چشم هایشان از حدقه در آمده بود 
و بي هيچ دليلي به رهگذر ها زل مي زدند. بخاري مغازه هور هور 
مي كرد و بو مي داد. مش ابراهيم ساطورش را روي كله گوسفندي 
كه تا ظهر همان روز جلوي مغازه داشت بع بع مي كرد و شكایت 
داشت فرود آورد كه همه جا ساكت شد. حتي زرد قناري هم دیگر 
جمب نمي خورد. در تمام آن قصابي فقط گوشه ایي از گوشت لخم 
ران گوسفند هنوز نبض داشت و تكان مي خورد. حتي سبد هاي 
فلزي فروشــگاه كنار قصابي هم از ترس یكدیگر را از پشت بغل 
كرده بودند و تكان نمي خوردنــد. مش ابراهيم نگاهي به قفس 
انداخت و باالي سر قناري ها رفت. زرد قناري نمي دانست مرده، 
قفس دركي از پرنده مرده نداشت، رهگذر ها قناري هاي زنده را 
نشمرده بودند. شاید فقط گربه پشت ویترین مي دانست چه خبر 
است. مش ابراهيم زرد قناري را كه برداشت دیگر چيزي نفهميد. 
بلبل شنقل نشست روي ساطور. زرد قناري حاال روي درخت افرا 
نشسته بود و كوچه از ميان آوازش رد مي شد. حاال قصاب بود كه  
نمي دانست مرده، مغازه دركي از قصاب نداشت و رهگذر ها فقط 

به چشم هاي از حدقه در آمده ماهي ها زل مي زدند.

شب به خانه می رســيد. حوصله 
انجام هيــچ كاری را ندارید. فردا 

ســاعت 6 صبــح باید در 
محل كارتان باشــيد تا 
در یك جلسه شركت 
كنيد؛ برای همين 
مجبورید ساعت 5 
بيدار شــوید. سراغ 

یخچال می روید. لوبياپلوی روز قبل آنجاست، اما ميلی به 
خوردن آن ندارید. خوراكی دیگری هم شما را به هيجان 
نمی آورد. داخل هال روی كاناپــه لم می دهيد تا فيلم یا 
سریال دانلودی تماشــا كنيد، اما برای این كار هم دل و 
دماغ ندارید. كتاب جذابی كه تــا نيمه آن را خوانده اید، 
روی ميز اســت، ولی تمركز نداریــد. تصميم می گيرید 
بخوابيد. هنگام مسواك زدن آن قدر افكار منفی سراغ تان 
می آید كه حتی تصميم می گيرید از محل كارتان استعفا 
كنيد. روی تخت دراز می كشيد. موبایل تان را برمی دارید 
تا آالرم آن را برای ساعت 5 تنظيم كنيد. در همين لحظه 
می بينيد كــه همكارتان در واتس اپ یــك پيام برایتان 
ارسال كرده: »جلســه فردا صبح لغو شد.« با خواندن آن 
چنان هيجان زده می شــوید كه روی تخت می نشينيد. 
دیگر مجبور نيستيد زود بخوابيد تا كله سحر بيدار شوید. 
پتو را كنار می زنيد و از اتاق خارج می شــوید. احساس 
می كنيد گرسنه هستيد. ظرف لوبياپلو را داخل مایكروفر 

می گذارید. 
تصميم می گيرید سریال Into the night را تماشا كنيد 
كه خيلی تعریفش را از بقيه شنيده بودید. 2ساعت بعد در 
حالی كه شكم تان باد كرده و روی كاناپه لم داده اید، كمی 
كتاب می خوانيد تا چشم هایتان سنگين شود و بخوابيد. 
اما چرا اینطور شد؟ شــما كه حوصله لوبياپلو و سریال و 
كتاب را نداشتيد، چطور ناگهان نظرتان تغيير كرد؟ علت 
این است كه یك عامل رومخی، یعنی جلسه زودهنگام 

باعث كالفگی شما شده بود. 
رویدادها و افكاری كه استرس زاســت، ميل شــما را به 
زندگی كاهش می دهد؛ به همين علت اســت كه نباید 
اخبار را دنبال كرد و با افراد منفی باف هم كالم شد؛ چون 
هر دو انگيزه های فرد را كمرنگ می كنند؛ به همين علت 
او هميشه احساس خواب آلودگی، كالفگی و بی ميلی دارد 
و سپس به یك مصرف كننده بی خاصيت تبدیل می شود. 
جلســه های زودهنگام زندگی تان را خودتان لغو كنيد. 
اجازه ندهيد انرژی منفی اطراف تان باشد. همين االن چه 
چيزی روی مخ تان است؟ خودتان زودتر آن را حل كنيد 

یا اگر پيچيده است، از تراپيست كمك بگيرید.

  بهفرزندتاننهبگوييد
زماني كه كاري برخالف اصول و موازیني اســت كه پذیرفته اید 
و قوانين تعيين شده توســط والدین زیر پا گذاشته مي شود، به 
فرزندتان نه بگویيد.البته مي توانيد درخصوص علت آن هم به طور 

منطقي به او توضيح دهيد اما الزم نيست حتما قانع شود.
مثال گفتن اینكه داشتن تلفن همراه در این سن براي شما مناسب 
نيست و در فعاليت هاي درســي و همينطور اوقات فراغتي كه 
خانواده باید در كنار هم باشند، اختالل ایجاد مي كند. یا بگویيد 
تماشاي این ســریال براي سن شما مناسب نيســت چون... و 

مثال هاي مشابه.

  بازيكردنبابچهها
یكي از راه هاي افزایش هوش؛ بازي كردن با بچه هاست. این یك 
پيشنهاد واقعا ساده است؛ ولي بسياري از والدین با مشغوليت هایي 
كه دارند به راحتي آن را فراموش مي كنند. بازي كردن »مخصوصا 
بازي هاي تعاملي و دوطرفه« احساس عشــق، قدرداني و نهایتا 
احساس ارزشمندي را در بچه ها باال مي برد. این عشق دوطرفه 
باعث تشــویق ذهن بچه ها به باال بردن مهارت هاي شناختي و 
سالمت مغزي مي شود. این طرز فكر قدیمي را كه بچه ها را رها 

كنيد خودشان بزرگ مي شوند را كنار بگذارید.

  مقايسهكردنخطاست
مقایســه توليد رقابت مي كند. هيچ كس نه جلو و نه عقب است، 
وكســي نه باال نه پایين است.هر كســي همان است كه هست. 

دیگري باشند. آیا به كودكان آموزش داده مي شــود كه مانند 
كســي مي تواند مانند دیگري باشد 

و آیا تاكنون كسي قادر بوده 
همچــون دیگري باشــد؟! 
زماني كه تعليــم و تربيت 
بپذیرد كــه هر انســاني 
موجودي منحصر به فرد 
اســت و با هيچ كس دیگر 

شــبيه نيســت، این آغاز 
انقالبي بــزرگ خواهد بود. 
آنگاه ما هيچ ساختاري را 

بر هيچ كــس تحميل 
نخواهيم كرد، بلكه 
به هر كس كمك 
مي كنيم تا آنچه را 
همچون بذري در 

وجود خــود دارد به 
فعل درآورد.

كتــاب »توانمندســازي 
حكومت؛ شــواهد، تحليل، 
عمل« نوشــته اســتادان 
مدرســه كندي دانشــگاه 
هاروارد شــامل مت اندروز، 
لنت پریچت، مایكل وولكاك 
است كه جعفر خيرخواهان 
و مســعود درودي آن را به 

فارســي برگردانده اند و از ســوي 
انتشــارات روزنه منتشر شده اســت. نویسندگان 
كتاب از ابعــاد چهارگانه توســعه یعني توســعه 
اقتصادي، توسعه سياسي، توسعه اجتمایي و توسعه 
بوروكراتيك بــر مورد آخر در ایــن كتاب متمركز 
شده اند و به پاسخ این پرســش مي پردازند كه چرا 
طبق مطالعه اي كه توســط نویســندگان صورت 
گرفته قابليت اجراي خط مشي ها در حدود نيمي از 
كشورهاي در حال توسعه ضعيف یا بسيار ضعيف 
است و 80درصد سياست هاي آنها در مرحله اجرا 
شكســت مي خورد؟ و براي غلبه آنها بر چالش ها و 
موانع رسيدن به برون داده هاي سياستگذاري موفق 

و تحقق تغييرات واقعي چه باید بكنند؟
پيشــنهاد كتاب براي رهایي از دام هــاي قابليت 
اجرایي حكومت  ها، اســتفاده از رویكرد »انطباق 
تكرار شونده مســئله محور« اســت. این فرایند با 
تقویت ظرفيت كســاني كــه درون حكومت كار 
مي  كنند، براي مســائلي كه با آنها مواجه هستند 
راهكارهایي مناسب با شــرایط و بستر واقعي پيدا 

مي كند.
كتاب توسعه به مثابه توانمندسازي حكومت، عالوه 
بر مقدمه احمد ميدري، اقتصاددان، یك بازخواني 
از تجربه اصالح قانون مدني براساس رویكرد انطباق 

مداوم مسئله محور نيز دارد.
كتاب توسعه به مثابه توانمندســازي حكومت به 
همراه خود یك ســي دي شــامل دوره آموزشــي 
نویسندگان كتاب و جعبه ابزار آن است. نویسندگان 
كتاب مباحث مربوط به كتاب را در حدود 50قسمت 
3تا 7دقيقه اي توضيح داده اند و مخاطبان را براي 
پيشبرد تمرین خود براســاس جعبه ابزار انطباق 

مداوم مسئله محور راهنمایي مي كنند.
انتشــارات روزنه چاپ دوم كتاب توانمندســازي 
حكومت؛ شــواهد، تحليل، عمل را در 358صفحه 
با شمارگان 4هزار نســخه به بهاي 65هزار تومان 

منتشر كرده است.

در گستره موسيقي دســتگاهي و موسيقي اركسترال 
ایران، كمتر هنرمندي یافت مي شود كه تاریخ موسيقي را 
به پيش و پس از حضور او  تقسيم كنند. علينقي وزیري، 
مشهور به كلنل وزیري، اما یكي از این هنرمندان است. 
وزیري یكي از مهم ترین پيشگامان آهنگسازي براي اجرا 
در اركستر موسيقي بود و تأثيري شگرف در موسيقي 
دستگاهي ایران داشت. تا پيش از او نت نویسي به شكل 
قاعده مند مرسوم نبود. وزیري اما در كنار تدوین ردیف 

موسيقي دستگاهي، نت نویســي را هم نظم و ترتيب داد. تا جایي كه عالئمي ازجمله 
سري و كرن در نت نویسي جایگاه پيدا كردند و خوانش آنها براي هنرآموز هاي موسيقي 
هم تسهيل شد. همچنين تا پيش از حضور این استاد در عرصه موسيقي ایران كتابي 
براي آموزش كودكان وجود نداشت. افزون بر 5 جلد كتاب آموزش موسيقي به كودكان، 
كتاب هاي دستور جدید تار و سه تار، دستور ویولن و كتاب زیباشناسي در ایران ازجمله 
آثار او است. یادآوري این نكته نيز ضروري است كه استاد وزیري در سال 1356با فروش 
منزل شــخصي اش، بنياد فرهنگي وزیري را به عنوان مكاني براي ترویج موســيقي، 

برگزاري جشنواره ها و مسابقه هاي موسيقایي بنا كرد.
علينقي وزیري )9 مهر 1265 - 18 شهریور 1358(

هر ساله در  ماه سپتامبر برگزاري چند 
روزه نمایشــگاه كتاب هــاي نایاب و 
قدیمي در مركز نمایشگاهي بروكلين 
در نيویورك رنگ و بوي ویژه اي به این 
منطقه مي بخشد. مسئوالن برگزاري این 
نمایشگاه امسال به سبب شيوع ویروس 
كرونا بــراي نخســتين بار تصميم به 

برگزاري مجازي این دوره از نمایشگاه گرفته اند. به گزارش تارنماي بارونز، ماروین گتمان، 
متخصص كتاب هاي نایاب و مسئول برگزاري این رویداد مي گوید: »این نمایشگاه كه 
معموال 2500مجموعه دار، كتابدار و جســت وجوگر را هرساله به خود جذب مي كند از 
11تا 13 ماه سپتامبر روي یك پلتفرم دیجيتال جدید كه در بهار سال جاري در واكنش 
به ویروس كرونا ساخته شد به صورت مجازي ميزبان عالقه مندان خواهد بود.« او در ادامه 
درباره تصميم براي برگزاري نمایشگاه مجازي عنوان كرد: »پس از لغو رویدادهاي مربوط 
به كتاب كه قرار بود در سال2020 برگزار شود با عجله آماده كردن طرحي براي استمرار 
و ادامه نمایشگاهي را شروع كردم كه بيش از 40سال بي وقفه برگزار شده بود و بعد فردي 
را براي طراحي وب سایتي استخدام كردم كه تجربه رفتن به یك مكان و بررسي غرفه هاي 
مملو از كتاب هاي نایاب و روزنامه هاي قدیمي را بازآفریني كند.« او گفت در تابستان 
امسال با برگزاري 3نمایشگاه مجازي در مقياس كوچك تر براي چند روز در هر  ماه به 
آزمایش این پلتفرم دست زده  و پي برده اند كه با برگزاري این رویدادهاي مجازي هر بار 
بينندگان بيشتري را به سوي خود جذب مي كنند و با افزایش فروشنده و اقالم بيشتر به 
فروش بيشتري نيز دست یافته اند. موفقيت هاي اوليه مسئول این نمایشگاه را اميدوار 
كرده كه حتي پس از پایان همه گيري، برگزاري نمایشگاه هاي مجازي كتاب مي تواند 
موفقيت آميز باشد. او درباره تجربه  خود گفت: » احساس مي كنم كه تجارت مجازي بعد 
از پایان كوویدـ 19 نيز ادامه خواهد داشت. شخصا شاهد فواید و مزایایي بودم كه پيش از 
برگزاري مجازي نمایشگاه در ذهن نداشتم؛ زیرا وقتي شروع به این كار كردم فقط به ادامه 
مسير و ماندن در این عرصه فكر مي كردم.« قيمت اقالم موجود در این دوره از نمایشگاه 
كتاب مجازي از 50دالر تا 10هزار دالر متغير است و شامل كتاب هاي عتيقه، پوسترها، 
عكس هاي كم نظير، دست نوشته ها، خطاطي هاي نفيس، طومارهاي تاریخي و نایاب از 
200معامله گر مي شوند؛ عالوه بر اینكه این رویداد 5 وبينار)سمينار آنالین( با موضوع هاي 

مختلف و مصاحبه با چهره هاي سرشناس را نيز دربردارد.

گروهي از دانشــمندان در پي یك تحقيق تازه و 
به دنبال هشدارهاي پيشــين، از آغاز ششمين 
انقراض بزرگ حيوانات در روي زمين خبر داده اند. 
به گزارش اسپوتنيك، دانشــمندان در پي یك 
تحقيق هشدار مي دهند كه سياره ما با ششمين 
انقراض دسته جمعي حيوانات روبه رو است. طبق 
پيش بيني كارشناسان تا ســال 2100ميالدي 
احتمال دارد حدود 550گونه اي از پســتانداران 
از سياره ما ناپدید شوند. اگر مردم به جدي بودن 
این مسئله توجه نكنند و برخي اقدام ها براي از 
ميان بردن این خطر را آغاز نكنند، وضعيت بدتر 

خواهد شد.  گفته شده است كه تا كنون 50درصد حيواناتي كه زماني روي زمين زندگي 
 Science Advances مي كردند، از بين رفته اند. نتایج این تحقيــق در مجله علمي

منتشر شده است.

نگاه

حرف هاي همسایه

محمودبرآبادي
نویسنده كتاب كودك

مهدياگلمحمدي
روزنامهنگار

مهارتبومرنگ فرورتيشرضوانيه
ویترینروزنامه نگار

سالمرگ

دریچه

دانستني ها

پاريس: 3ریاضيدان با استفاده از نرم افزاري جدید توانستند 
مسئله اي هندسي را كه 2هزار سال ذهن ریاضيدان ها را 
به خود مشغول كرده بود ســرانجام حل كنند. به گزارش 
ساینس اسلش دات، این 3دانشمند با نام هاي پاتریك هوپر، 
دیویدآلوسينو و جایادو توانستند ثابت كنند 31راه وجود 
دارد تا بدون عبور تكراري از گوشه هاي 12وجهي مسيري 
را تا مبدا این شــكل طي كــرد. این حركــت در مكعب ، 

 چهارضلعي و چند وجهي هاي دیگر  امكان ندارد.

ينبع:به گفتــه مقامــات عربســتان، بازســازي خانه 
تومــاس ادوارد لورنس باستان شــناس و افســر نظامي 
بریتانيایي مشــهور به لورنس عربســتان در شهر ینبع 
پایان یافته و قرار است این ساختمان تبدیل به موزه شود. 
به گزارش تلگراف، لورنس در سال1916 ميالدي با متحد 
كردن قبایل عرب ساكن حجاز به بندر عقبه حمله كرد و 
با پيروزي در این جنگ در ميانه جنگ جهاني اول تسلط 

عثماني )متحد آلمان ( را بر دریاي سرخ از ميان برد. 

گرينلند: براساس نتایج یك تحقيق كه در نشریه نامه هاي 
فناوري آمریكا چاپ شده 20درصد از كل ریزالياف هاي  
موجود در رسوب هاي مجمع الجزایر قطبي كانادا حاصل 
از جين آبي اســت. به گزارش ایندیپندنــت، یافته هاي 
دیگر نشان مي دهد نيمي از جمعيت جهان از شلوار هاي 
جين آبي اســتفاده مي كنند و ریز الياف هاي آنها از مسير 
كارخانه ها گرفته تا فاضالب خانه ها در نهایت راهي قطب 

شمال مي شود.

بنگال: فيلي گرسنه در هند از پالستيك هاي موجود در 
زباله هایي تغذیه كرد كه گردشگر ها آنها را در طبيعت رها 
كرده بودند. به گزارش دیلي ميل، پراناب داس، عكاســي 
كه این تصاویر را ثبت و در شــبكه هاي اجتماعي منتشر 
كرده مي گوید: گردشــگر ها از داخــل خودروهاي ون 
 زباله هاي خــود را بيــرون ریختند و این فيل گرســنه
 هم بخشــي از آنها را خورد و باقي را نيز روي پشــتش 

ریخت.

زبالهگردشگرهادرشكمفيلجينهايآبيبهقطبشمالميروندخانهلورنسعربستانموزهشدحلمسئلهرياضي2هزارساله
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نمايشگاهآثارناياببروكلينمجازيشد

احتمالوقوعششمينانقراضجمعيحيوانات



سهشنبه1323
18شهريور1399
شماره36

تصديق رشديه
تصديق نامه )گواهي( دارالمعلمين تهران معادل كارشناسي 
ارشــد امروز براي ميرزا حسن رشــديه. نكته جالب در اين 
تصديق نامه اينكه گفته شده او در زمينه هاي مختلف علمي از 

شيمي و فيزيك و هندسه بر علم تعليم مسلط است.

سند    1

وانكاوی معاصر ر

ديكتاتور ُمرد
»رضاشاه«، 4مرداد 1323ُمرد

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

ُخلق و خوي خاصي داشت� اخالقش 
پادگاني بود و به همان نظامي گري اش 
برمي گشت� رضاخان ميرپنج كه طي 
تنها 5 سال، به مرتبه سردارسپه و 
رئيس الوزرا رسيده بود، دست آخر 
به شاهي رســيد و شد »رضاشاه«� 
او جامه اي بر تن كــرد كه زيادي بر 
تنش گشــاد بود� او با همان روحيه 
قزاق منشــانه خــود از نگهباني 
اصطبل سفارت هلند به تكيه زدن 
بر اريكه سلطنت رســيد� او تا روز 
آخر همان اخالق هميشگي اش را 
داشت� همانگونه كه آغامحمدخان 
از خاندان زند نفرت داشت، او نسبت 
به دودمان قاجار چنين بود� دوست 
داشت شب ها تاريخ بخواند و حتي 
نوشــته اند به آيين زرتشت عالقه 

پيدا كرده بود�
به قول حسين فردوست »رضاخان 
در هيچ يك از ميهماني هاي رسمي 
شركت نمي كرد� گاهي محمدرضا 
و مــن را با خود، به كاخ گلســتان 

مي برد«�
از عاداتــش اين بود كــه ترياك 
مي كشيد� به او گفته بودند مصرفش 
با مقداري معين در روز، او را را امراض 
مصون مي دارد� جز اين، شــراب 
كنياك هم جزئي از برنامه روزانه اش 

بود�
اگرچه به نظم در پوشش توجه داشت 

اما از عطر سخت گريزان بود�
دوست داشت همه اعضاي خانواده 
بر ســر ميز غذا حاضر شوند و تنها 
محمدرضا و شــمس بودنــد كه با 
ديرآمدن شــان مماشات مي كرد و 
اجازه داشتند توضيح دهند چرا دير 

آمده اند�
ازجمله رژيم غذايي اش  اين بود كه 
ناهارش را ساعت دوازده و شامش را 
ساعت هشت شب و سبك تر از ناهار 
مي خورد� فردوست در خاطراتش 
آورده كه غذايــش پلو و خورش، با 
يك وجب روغن و كباب بود� زماني 
به محمدرضا گفته بود كه من برنج 
را اينطور دوســت دارم كه وقتي 
مي خواهم قاشق را به دهانم فرو كنم 

از آن روغن بچكد!«�
از ميان آداب روزگار قزاقي گري اش، 
شب ها روي تخت نمي خوابيد و روي 

زمين برايش تشك پهن مي كردند�
اما اين شــاِه 196ســانتي متري، 
برخالف خلفش، جز آنكه ســه بار 
ازدواج كرد، ميلي به هرزگي نداشت 
و تنها به قدرت خود مي انديشيد؛ 
نكاتي كه كمتر شايد درباره مؤسس 

پهلوي ها گفته شده باشد�

فرزند ناخوانده 
»شهروندي«

دولت ملي چگونه به خطر مي افتد

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

مجلس شــوراي ملــي در آبان ماه ســال1323 
به صــورت غيررســمي محمد مصــدق را براي 
نخست وزيري به شــاه معرفي كرد. شاه و مصدق 
پس از گفت وگو با يكديگر به توافق نرسيدند ولي 
مصدق 5ســال بعد با تشــكيل حزب جبهه ملي 
با قدرت به نخســت وزيري رســيد و آنقدر براي 
تشــكيل دولت ملي جلوي پادشاه ايســتاد تا با 
كودتاي 28مرداد1332از قدرت خلع و تبعيد شد. 
اين نخستين حركت سياسي فراگير براي تشكيل 
دولت ملي بــه مفهوم دولتي بود كه با خواســت 

اكثريت مي تواند بماند يا برود.
فراز و فرود دولت هاي ملي از آن روز در ايران ادامه 
دارد. پديــده دولت ملي يكــي از مفاهيم جامعه 
مدرن است كه در آن دســتگاه اداره كشور حق 
حاكميت خود را از »شهروندان« كسب مي كند و 
از همين رو، دوام اين نوع حكومت وابسته به وجود 

شهروندان است.
حكومت ملي مورد خواســت و اراده شهرونداني 
است كه با محاســبات عقالني پذيرفته اند براي 
مصلحت عمومي بخش مهمي از اختيارات خود 
را به دولــت واگذار كنند و هر چند ســال يك بار 
درباره پايبندي يا عدم پايبندي دولت منتخب با 

»صندوق رأي« داوري كنند.
قدرت يافتن يا ضعف دولت هــاي ملي قبل از هر 
عاملي به خواســت و پذيرش مردم بستگي دارد.
فراز و فرود دولت هاي ملي در ايران را نيز به همين 
اســتدالل مي توان به خواســت و تصميم مردم 
مربوط دانست. هر جا مردم از كارآمدي دولت هاي 
ملي نااميد شده اند به شــيوه هاي قبلي حكومت 
براي حفظ تماميت ارضــي و تامين امنيت و غذا 

عقب نشيني كرده اند.
پديده »بازگشــت« يا رگرســيون يك مكانيسم 
دفاعي پر كاربرد براي حفظ بقاست. در موقعيت 
فردي مكانيــزم دفاعي بازگشــت هنگامي رخ 
مي دهد كه فرد در موقعيت اســترس زاي شديد 
قرار گيــرد و ناخودآگاه ترجيــح مي دهد مطابق 
مراحل رشدي قبلي خود رفتار كند تا از موقعيت 
استرس زاي فراتر از تحمل خود عبور كند. در اين 
وضعيت ما شــاهد رفتار هاي نامتناسب با سن و 

موقعيت فرد از سوي وي هستيم.
در تعميــم اين مفهــوم به حــوزه موقعيت هاي 
اجتماعي مي توان چنيــن توصيف كرد كه چون 
دولت هاي ملي و به تعبير امروز دمكراتيك راهي 
مشخص به سوي آينده اي نامشخص هستند، اين 
ناشناخته بودن براي برخي افراد جامعه مي تواند 
هراس انگيز و نگران كننده باشــد. به همين روي 
هنگامي كه در دولت هــاي دمكراتيك وضعيت 
مبهم و آينده در اختيار تصميم شــهروندان قرار 
مي گيرد، شهروندان نابالغ ترجيح مي دهند عطاي 
دمكراسي را به لقاي آن ببخشند و بپذيرند كه با 
عقبگرد به گذشته امنيت وضعيت قبلي را تجربه 

كنند.
از هميــن رو تبليغ عليه دولت هاي ملي شــامل 
هراس افكني در زمينه آينــده نامعلوم و يادآوري 

نوستالژي هاي امن گذشته است.

من آهنم 
بغض مرز پرگهر شكست

1323 سال اي ايران

 رشديه 
پيشگام تأسيس 
آموزش نوين

امير نعمتي ليمائي��������������������������������������������������������������������������������

ميرزا حسن رشديه در زمان حكمراني قاجاريان مي زيست؛ زماني 
كه دنياي غرب باشتاب در مسير پيشرفت گام برمي داشت و ايران به 
سرعت در طريق انحطاط و ضعف� بسياري از ايرانيان از مدت ها پيش 
و به ويژه از عهد جنگ هاي ايران و روس متوجه اين مهم شده بودند� 
بسياري از انديشه ورزان ايراني در پي درك چرايي و چگونگي دو مسير 
متفاوت ايران و غرب و يافتن راه حل براي نجات ايران برآمده بودند� 
رشديه در فضايي چنين مي زيست و به تبع آن درد را مي شناخت و 
دنبال درمان مي  گشت� او چاره كار را در دگرگوني سازي روند آموزش 
ديد؛ به عبارتي وي باالبردن فرهنگ عمومي را نوشدارويي براي زخم 
عقب ماندگي ايران يافت� مشهور است كه وي پس از خواندن مطلبي 
در روزنامه »ثريا« درباره ســوادآموزي عمومي در ميان اروپاييان و 
بي سوادي عامه ايرانيان در پي آن شد كه در اين زمينه تحقيق كند� 
بدين  روي به خارج رفت؛ به عثماني، استانبول، بيروت و حتي مصر و 
تفليس� در اين مناطق با مدارس نويني كه به تقليد از مدارس غربي 
ساخته شده بود، آشنايي يافت � روش هاي نوين آموزشي را هم آموخت 
و تصميم به آن گرفت كه به ايجاد مدارس نوين در ايران دست يازد � 
البته او نخستين مدرسه اش را خارج از مرزهاي ايران و در ايروان براي 
مسلمان  زادگان تاسيس كرد� اما چند صباحي بعد در تبريز نخستين 

مدرسه به سبك جديد ايران را بنا نهاد�
رشديه در وهله نخست يك فرهنگ  مرد بود و نه سياستمدار� بدين 
 سبب او خيلي به سياســت نمي  پرداخت، اما مخالفت هاي برخي 
سياسيون وي را ناگزير  مي ســاخت كه كم و بيش درگير آن شود� 
به عنوان نمونه امين السلطان، صدراعظم روزگار ناصري و مظفري با 
رشديه مخالفت مي كرد� رشديه نيز عليه او اقدام متقابل مي نمود� 
مثاًل با اخذ وام از روســيه تزاري مخالفت كرد � در وقايع مشروطيت 
نيز با نوشتن مقاالت و شب نامه ها با مشروطه خواهان همكاري كرد � 
شايد حتي مي توان رد پاي شاگردان مدارس رشديه را نيز در وقايع 
مشروطه  ديد� مخالفان رشديه را مي توان به2 دسته عمده تقسيم كرد: 
نخست سياست ورزان وابسته به حكومت و آن ديگري قشري انديشان 
متعصب يا همان جاهالن مقدس مآب� مخالفت سياســيون عمدتًا 
به خاطر هراس از آموزه هاي نويني بود كه مي توانست پايه هاي استبداد 
را متزلزل سازد� مخالف خواني هاي مقدس مآبان هم به دليل آن بود 
كه گمان مي  داشتند آموزه هاي نوين موجب تضعيف دين و باورهاي 
مذهبي خواهد شد و بدين سبب او را متهم به ضديت با دين كردند� 
تكفير كردند، تبعيد كردند و حتي مــدارس او را تخريب و يا آتش 
 زدند� البته او بين سياسيون و مذهبيون نيز طرفداراني داشت� از ميان 
رجال سياسي، امين الدوله و از رجال مذهبي شيخ هادي نجم آبادي 
را مي توان نام برد� درباره برخي گزاره ها، مبني بر اعتقاد رشديه به 
مسلك باب و يا گرايش بابيه نيز بايد گفت تاكنون هيچ گونه سند و 
مدركي كه بتواند اين اتهام نابه  جا و ناروا را اثبات دارد، پيدا نشــده 
اســت� درحقيقت، اينگونه اتهامات در آن روزگار بيشتر ريشه در 
مخالف  خواني  هاي جاهالن يا سوءاستفاده سياست پيشگان داشت� 
بر عكس، شواهدي وجود دارد كه اعتقاد او را كه از خانواده  اي روحاني 
بود، به اسالم و مذهب شيعه آشكار مي سازد� به عنوان نمونه در كتاب 
»خاطرات رشديه« موارد بسياري مي توان يافت كه باورهاي مذهبي 
وي را هويدا  می سازد� در ضمن فراموش نبايد كرد كه در مدارس او 
شرعيات نيز تدريس مي  شد و كتاب »شرعيات ابتدايي« ازجمله آثاري 

است كه به قلم او نگاشته شده است�

اول بهمن1323، مجله زبان يا زبان 
آموزگار با مديريت جبار باغچه بان 
آغاز به كار كرد� زبان، ماهنامه اي با 
اندرونه اجتماعي و آموزشي بود. 
اين نشريه وابسته به جبهه آزادي 
و مدير مسئول آن آذر رهنما بود� 
برخي شماره هاي اين مجله شامل 
صفحه هايي براي كودكان بود كه 
در آنها باغچه بان با زباني صميمانه 
و ساده با كودكان سخن مي گفت و 
براي آنان داستان مي نوشت� برخي 
از زيباترين شــعرهاي باغچه بان 

همراه با تصوير و نمونه هايي از نخستين متون غيرداستاني به فارسي 
براي كودكان در اين صفحه ها آمده اســت� مجله زبان تا سال1326 
منتشر مي شد.در نخستين شماره كه مصادف شده بود تقريبا با چهلم 

حسن رشديه عكس او در ابتداي مجله منتشر شده است�

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

»اي دشــمن ار تو ســنگ خاره اي، من آهنم/ جان 
من فداي خاك پاي ميهنم«. صداي غالمحســين 
بنان در شــب 2۷ مهر 1323 در دبستان نظامي در 
چهارراه استانبول مانند قلب دكتر حسين گل گالب 
و روح اهلل خالقي رهبر اركستر و شايد همه كساني كه 
آنجا بودند، مي لرزيد؛ وقتي اين دو بيت را در باالترين 
گام خود ادا مي كرد. صدايش مي لرزيد مثل وقتي كه 
دكتر حسين گل گالب يك ماه و نيم قبلش با آن حال 
آشفته درِ دفتر روح اهلل خالقي در خيابان هدايت را باز 
كرد و بغضش با اين دو بيت تركيد؛ بغض سرزميني 

كه 3سال بود در اشغال سربازان متفق بود.
آن شــب برنامه هاي ديگري هم اجرا شد اما آنچه از 
شب موسيقي ترانه هاي محلي و ملي باقي ماند اجراي 
ماندگار سرود»اي ايران« بود؛ سرودي كه  از مثلث 

خالقي، گل گالب و بنان متولد شد.
اگر بخواهيم در ميان تمام تصنيف هاي تاريخ موسيقي 
ايران تنها يك اثــر را به عنوان ملي تريــن اثر ايران 
بدانيم بي ترديد آن يك تصنيف اي ايران خواهد بود؛ 
تصنيفي كه به روايتي در يك روز دلتنگ شــهريور 
1323 در مسير خيابان سعدي تا خيابان هدايت از 
سر چهارراه سيدعلي خلق شد. تصنيفي كه هنوز هم 
بعد از ۷6سال به احترام نامش هر ايراني را در هر جاي 
دنيا از جاي بلند مي كند و بدون اينكه كسي بخواهد، 
نواي ملي ايرانيان شده است. اما شايد بخشي از اين 
ماندگاري به خاطر داستاني باشد كه منسوب است 

كه باعث شكل گيري آن شده.
برخي از نزديكان دكتر حســين گل گالب و روح اهلل 
خالقي داســتان اين تصنيف را از آن روزي مي دانند 
كه دكتر حسين گل گالب قرار بود به ديدار دوستش 
روح اهلل خالقي در دفترش برود كــه در آن زمان در 

خيابان سعدي، خيابان هدايت قرار داشت.
در راه همينطور كه دكتر شاعر گياه شناس و استاد 
دانشگاه از سر چهارراه اســتانبول به سمت خيابان 
هدايت در مسير خيابان ســعدي مي رفت كه ديد 
سربازي آمريكايي در حال كتك زدن مغازه داري است 
كه در چهارراه سيدعلي كاسبي مي كرد. البته برخي از 
منابع اين درگيري را بين سربازي آمريكايي يا هندي 
و سربازان ايراني مي دانند؛ اما چند منبع اعتقاد دارند 
كه كسي كه كتك مي خورد صاحب مغازه اي بود كه 
جنسي را كه سرباز آمريكايي مي خواست نداشت. آن  
سرباز خارجي همينطور كه مرد ايراني را زير لگد خود 

گرفته بود به زبان خودش به او فحش مي داد.
دكتر گل گالب معني فحش هاي او را مي فهميد، اما 
مانند بقيه مردم كاري از دستش برنمي آمد. سربازي 
از ارتش فاتحان ايران بود و عمال اداره كشور  را به دست 
داشتند ايســتاد و كتك خوردن مرد را نظاره كرد. 
مسير كوتاهي كه براي رسيدن به دفتر خالقي بود را 
نفهميد چطور طي كرد. اما وقتي به دفتر خالقي رسيد 
بغضش تركيد و واقعه را بــراي خالقي تعريف كرد و 
گفت چند بيتي به ذهنم آمده است و مي خواهم آنها 
را براي روح تحقير شــده مردم ايران بگويم. خالقي 
كاغذي مقابلش گذاشــت و گفت هر چه بگويي من 
با آهنگ خواهم ساخت. حســين گل گالب بعدها 
در مصاحبه اي هرچند بــه انگيزه اش براي خلق اين 
سرود اشاره نمي كند اما گفته بود: »در سال1۹۴۴، 
در شــرايطي كه چكمه هاي نيروهاي اشــغالگر هر 
وطن پرستي را مي لرزاند، من ايده اين شعر به ذهنم 
رسيد. سپس پروفسور خالقي موسيقي آن را نوشت و 
در برابر همه مقاومت هاي سياسي، اين ترانه راه خود 
را به دل و روح مردم پيدا كرد«. گل گالب روي كاغذ 
مي نويسد: »اي دشمن ار تو سنگ خاره اي من آهنم/ 
جان من فداي خاك پاي ميهنم«. او خيلي زود كاغذ 

مرتبي را به  دست روح اهلل خالقي داد. او در آواز دشتي 
اين سرود را تنظيم كرد و به اركستر داد تا تمرين كند 
و براي برنامه شب ترانه  هاي محلي و موسيقي ملي كه 
اداره موسيقي به پيشنهاد كلنل وزيري برگزار مي شد 
اجرا شود. سرود  اي ايران با آنكه خيلي سريع و كامال 
در فضايي هيجاني سروده شد اما ويژگي هايي دارد كه 
كمتر در تصنيف هاي ملي وجود دارد. منابع مختلفي 
اين نظر را تأييد كرده اند كــه »تك تك واژه هاي به 
كار رفته در سرود، فارسي است و در هيچ يك از ابيات 
آن كلمه اي معرب يا غيرفارسي وجود ندارد. سراسر 
هر سه بند سرود، سرشــار از واژه هاي خوش تراش 
فارسي است؛ زبان پاكيزه اي كه هيچ واژه بيگانه اي در 
آن راه پيدا نكرده است، و با اين همه هيچ واژه اي نيز در 
آن مهجور و ناشناخته نيست و دريافت متن را دشوار 
نمي سازد. دومين ويژگي سرود اي ايران در بافت و 
ساختار شعر آن است، به گونه اي كه تمامي گروه هاي 
سني، از كودك تا بزرگسال مي توانند آن را اجرا كنند. 
همين ويژگي سبب شده اين سرود در تمامي مراكز 
آموزشي و حتي كودكســتان ها قابليت اجرا داشته 
باشد. و باالخره سومين ويژگي اي كه براي اين سرود 
قائل شــده اند، فراگيري اين سرود به لحاظ امكانات 
اجرايي اســت كه به هر گروه يا فرد امكان مي  دهد 
تا بدون ســاز و آالت و ادوات موســيقي نيز بتوانند 
آن را اجرا كنند. آهنگ اين سرود كه در آواز دشتي 
خلق شده، از ســاخته هاي ماندگار روح اهلل خالقي 
است. ملودي اصلي و پايه اي كار، از برخي نغمه هاي 
موسيقي بختياري كه از فضايي حماسي برخوردار 
است، گرفته شده است«.  او براي خواندن اين شعر 
انتخاب هاي زيادي داشــت، كر نخستين گزينه بود 
اما غالمحسين بنان و اركستر مدرسه نظام بهترين 
انتخاب بودند. نوشته اند كه يحيي معتمدالدوله هم 
انتخاب شده بود و اين تصنيف را خوانده بود. اما بنان 
براي خواندن آن آماده شد. موسيقي در كمترين زمان 
آماده شد و در شب بيست و هفتم مهر ماه در دانشكده 
افسري طي 2شب در خالل شب ترانه هاي محلي و 
موسيقي ملي در دبستان نظامي اجرا شد. اين شب كه 
به گزارش روزنامه اطالعات بيست و هفتم مهر ماه با 
حضور جمعي از رجال شناخته شده در ساعت هفت 
بعد از ظهر برگزار شــد ابتدا آقاي عاشورپور يكي از 
آهنگ هاي محلي تالشــي را خواند و بعد از آن ترانه 
»بلبل مســت« كه كلنل وزيري براساس تصنيفي 
از حســين گل گالب ساخته بود توســط عبدالعلي 
وزيري اجرا شد. اجراي پيانوي جواد معروفي و آهنگ 
كــردي از برنامه هاي ديگر اين شــب بود. در بخش 
دوم برنامه كلنل علينقي وزيري روي سن رفت و با 
اشاره به استقبال مردم از ترانه هاي      محلي از روند 
جمع آوري آنها گفت.اما شايد مهم ترين حرف  وزيري 
بعد از اشاره به مشكالت زيادي كه مدرسه موسيقي 
داشت آنجايي بود كه گفت: »در تجربيات 20 سال 
معلمي چه بســا قريحه هاي    توانا ديده ام كه خود را 
به دست پيشامد سپرده و از هنري كه آنان را مشغول 
و سرافراز و سعادتمند   مي كرد كناره گرفتند و با يك 
زندگي عادي و با يك فكر پر از ياس و تيرگي به ســر 
مي بردند در حالي كه در بر ابر آنها كساني بودند كه با 
آنكه در جريان زندگي بارها شكست خورده بودند باز 
به ابتكار و كوشش پرداخته و دست از كار نكشيده و از 
هر شكستي تجربه اي اندوخته و باز به كار پرداختند«. 
بعد از اين حرف ها بود كه خودش قطعه اي در دستگاه 
اصفهان نواخت و بعد نوبت بخش دوم برنامه رسيد 
كه پايانش اجراي آهنگ اي ايران بود كه در ساعت 
10 شــب اجرا شد و با اســتقبال حضار روبه رو شد؛ 
استقبالي كه باعث شد اين اجرا دوباره نواخته شود؛ 
اجرايي كه از شــب 2۷ مهر 1323 تا امروز در تاريخ 

ايران جريان دارد.

درخواست مجوز 
درخواست مجوز دبســتان ميرزاحسن رشديه از 
وزارت معارف. در اين سند كه به سال 1305شمسي 
است رشديه به دستخط خود سؤاالت مكتوب براي 

تاسيس مدرسه را نوشته است.

سند 2

 گزارش اولين اجراي سرود »اي ايران « در دبستان نظامي 
روزنامه اطالعات -22 مهر 1323 -شماره 5595
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تا سال هاي ســال، تصويري كه از فضاي حوزه علميه نجف 
وجود داشت، تصويري سياه وســفيد بود؛ آدم هايي جدي و 
درون گرا كه تمام طول سال را مشغول درس و بحث هستند 
و هيچ شــمه اي از طنازي ندارند. آقا نجفــي قوچاني براي 
نخستين بار با كتاب »ســياحت شرق« تصويري متفاوت از 
حوزه هاي علميه ارائه كرد؛ آن هم حوزه علميه نجف دوران 
مشــروطه. تصويري كه آقا نجفي از حوزه هاي علميه ارائه 

مي كند حتي در زمان حال نيز هنجارشكن به حساب مي آيد؛ 
آقا نجفي، در دوره مشروطه از شاگردان آخوند خراساني بود 
و به همين جهت در مقابل طيف طرفداران مرحوم صاحب 

عروه قرار مي گرفت. 
روايتي كه او از وقايع بعد از وفات آخوند خراساني و فشار هاي 
سيدكاظم طباطبايي)صاحب عروه( بر شاگردان آخوند ارائه 
مي كند، بارها و بارها ارزش خوانــدن دارد؛ چه ازنظر روايي 
و چه ازنظر تاريخي جذابيت روايت هاي سيدمحمدحســن 
نجفي، منحصر به ســياحت شرق نيســت. كتاب ديگر او 

»ســياحت غرب«، حتي ازنظر عمومي بازخوردهاي بسيار 
بيشــتري را گرفته اســت؛ روايتي خيالي اما مســتند به 
منابع ديني در رابطه با مراحل بــرزخ و دنياي پس از مرگ. 
به عبارت ديگر ســياحت غرب، روايتي است دانته وار از عالم 
برزخ و ســياحت شــرق، روايتي اســت از فضاي نجف در 
گرماگرم وقايع مشروطه. آقا نجفي قوچاني اگر چه در سال 
1323از دنيا رفت، اما با اين دو كتاب، توانست جايگاهي را در 
ميان فرهنگ عمومي براي خود باز كند كه شايد هنوز هيچ 

روحاني ديگري نتوانسته است به آن نزديك شود. درگذشت آقانجفي قوچاني

سياحت گر شرق و غرب 

چهرهاول

1323

همه فن حريف كشتي
ستاره كيومرث ابوالملوكي سفر درخشانش را در آسمان كشتي ايران آغاز كرد

  سه شنبه    18شهريور 1399   شماره 35

ورزش

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

كشــتي ايران، به ســختي چهره اي اثرگذارتر از كيومرث 
ابوالملوكي به خود ديده است. مرد همه فن حريف كشتي 
ايران، در ســال1323 قهرمان كشــتي آزاد و فرنگي ايران 
شــد و اگر به خاطر جنگ جهاني دوم، المپيك بعدي لغو 
نشده بود مي توانست نخســتين مدال آور كشتي ايران در 
المپيك باشــد. با اين حال، ماجراي او با كشتي و المپيك 
تازه  آغاز شــده بود. او بعد از صائيم بيك آريكان تركيه اي 
كه در 2المپيك لندن و هلسينكي هدايت ايران را به عهده 
داشت، تيم ملي كشــتي را براي مسابقات جهاني توكيوي 
1۹۵۴ تمرين مي داد و نخستين مدال طالي جهاني ايران را، 
عباس زندي و جهان بخت توفيق در همين رقابت ها گرفتند. 
تيم كشتي ايران براي نخســتين بار زيرنظر او روي سكوي 
رفت. ابوالملوكي همچنين نخستين داور بين المللي كشتي 
ايران بود و فينال المپيك را هم سوت زد. او سال ها مدرس، 
دانشسراي عالي تربيت بدني بود و نخستين كتاب آموزش 
ورزشي ايران را در سال132۶ منتشــر كرد. اين كتاب كه 
براي 2دهه بعد تنها راهنماي مكتوب مربيان بود تصاويري از 
اجراي فنون توسط خود ابوالملوكي و جهان بخت داشت. او 
در دهه ۴0كتاب »10دقيقه ورزش براي بانوان« را هم منتشر 
كرد كه نخستين كتاب علمي ايران براي ورزش بانوان بود. 
ابوالملوكي در بازي هاي آسيايي تهران سرپرست رشته هاي 
وزنه برداري، بدمينتون، دوچرخه سواري و تيراندازي بود و 

كسب 30 مدال در اين رشته ها نشاني از مديريت موفق او 
داشت. او كه سال۹۹ درگذشت، بسيار وطن دوست بود و يكي 
از بزرگ ترين مخالفان پيوستن ورزشكاران به تيم هاي ملي 

كشورهاي خارجي. ابوالملوكي سال ها عضو هيأت رئيسه 
فدراسيون كشــتي بود و در رقابت هاي جهاني و المپيك 

متعددي به عنوان نماينده ايران شركت كرد.

آمريكايي ها مي روند فكاهی
مخالفت ايران با اعطاي امتياز نفت شمال به شوروي 

مطبوعاتخارجی

بیداری زنان
ما هم در اين خانه حقی داريم

زنان

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

كاهش نيروهاي آمريكايي در ايران
روزنامــه نيويورك تايمــز در تاريــخ 27ژانويــه 
1۹۴۵)7بهمــن 1323( در مطلبــي از كاهــش 
نيروهاي آمريكايي در ايــران و منطقه خليج فارس، 
خبر داد. اين روزنامه دليل اين كاهش را بازگشايي 
مســير تنگه داردانل براي عبور كمك هاي نظامي 
به روسيه و كاهش نياز به مســير ايران عنوان كرد. 
نيويورك تايمز در توضيح اين مطلب نوشت: در جبهه 
شرقي در نتيجه گشايش تنگه داردانل توسط تركيه 
تغييراتي ايجاد شده است. به نوشــته اين روزنامه 
چاپ نيويورك، از اين پس بخش مهمي از كمك هاي 
ارســالي به شوروي توسط كشــتي هاي متفقين از 

طريق اين تنگه انجام خواهد شد. 
بنابراين نياز به مسيري كه كمك هاي جامعه جهاني 
را از طريق خاك ايران به روسيه ارسال مي كند كمتر 
از گذشته شــده و در آينده اي نه چندان دور ديگر 
به اين مســير نيازي نخواهد بود. در همين راستا از 
پرسنل مركز فرماندهي مستقل خليج فارس كاسته 
شده است، به فعاليت سرويس خدمات حمل ونقل 
موتوري كه بيش از ۶00هزار تن تســليحات، غذا و 

مواد خام را از طريق ايران به اتحاد شــوروي حمل 
كرده بود، نيز خاتمه داده شده اســت. اكنون تنها 
ارســال كمك هاي نظامي به شوروي از طريق بنادر 
و خطــوط راه آهن ايــران انجام مي گيــرد و ديگر 
حمل ونقل كاالهاي ارســالي به شــوروي از طريق 

جاده هاي ايران صورت نمي گيرد. هنوز مشــخص 
نيست كه چه ميزان تسليحات و كاال از تنگه داردانل 
به شــوروي ارسال شده يا ارســال خواهد شد، چرا 
كه ميزان ارسال كمك ها به شوروي در زمره اسرار 

نظامي است.

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

عدم تساوی حقوق زن و مرد در دهه سوم قرن 1۴ شمسی همچنان دغدغه زنانی است كه عموما از خانواده های 
آزادی خواه و متمول برآمده اند و فضای فكری و قوه مالی خانواده به آنها امكان آگاهی از وضعيت زنان در ممالك غربی 
را داده است. در اين دوران، دنيای سياست دنيای رجال بود و نسوان را به احزاب و گروه های سياسی راهی نبود و 
آنها بيشتر در پشت پرده كاله داری و آيين سروری را مشق می كردند. پس از درگذشت سليمان ميرزا اسكندری، 
نخستين رئيس حزب توده، در سال 1322، كه به زنان اجازه عضويت در حزب را نمی داد، زنان به تدريج توانستند 
وارد حزب توده شوند. تعدادی از زنانی كه با حزب توده ارتباط داشتند در سال 1323 »تشكيالت زنان ايران« را 
بنيان نهادند و عالوه بر تحصيل حقوق مساوی با مردان، مسائلی همچون دستمزد برابر با مردان، بيمه های اجتماعی 
و مبارزه با فحشا را مورد توجه قرار دادند. اين تشكيالت به انتشار نشريه ای به نام »بيداری ما« به صاحب امتيازی 
و مديريت زهرا اسكندری مبادرت ورزيد كه شــعار آن اين بود: »ما هم در اين خانه حقی داريم«. نجمی علوی و 
مهرانگيز اسكندری مسئوليت چاپ و توزيع اين نشريه را بر عهده داشتند و البته علوی عضو هيئت تحريريه هم 
بود و در ستونی فكاهی با نگاهی انتقادی به مسائلی همچون چندهمسری و ساير امور زن ستيز، توجه نشان می داد. 

»بيداری ما« در سال 132۶ به دستور محمدرضا شاه توقيف شد و ديگر انتشار نيافت.  

اقتصاد

دردسرهاي میلسپو
مستشار آمريكايي با گرفتن حقوق خود تا آخر دي ماه 132۴به عالوه هزينه سفر، ايران را ترك كرد

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

محمد ساعد در شــرايطي كابينه خود را در 7فروردين معرفي كرد كه بحران به تمام 
زواياي اقتصاد كشور رسوخ كرده بود. در ابتداي ارديبهشت وضع كارخانه هاي اصفهان 
دچار اختالل شــد و عده زيادي از كارگران دست به اعتصاب زدند كه مشكالتي براي 
دولت ايجاد كرد. بر همه مشكالت اقتصادي كشور دراين مقطع، حاشيه هاي فعاليت 
ميلسپو را هم بايد افزود. روز 3تير او طي مشروحه مفصلي به نخست وزير اطالع داد كه 
براثر تصميم دولت مبني بر لغو اختيارات رئيس كل دارايي به همراه همه مستشاران 
آمريكايي اســتعفا مي كند. درمقابل روز 11تير مجلس شــوراي ملي به نخست وزير 
اختيار داد به هر نحو كه صالح بداند، نسبت به اختيارات رئيس كل دارايي و استعفاي 

او و مستشاران اقدام كند. اين موضوع سبب شد ميلسپو دوباره مشغول به كار شود. اين 
حاشيه ها ادامه داشت تا اينكه ميلسپو اول آبان به استناد اختيارات مصوب ارديبهشت 
1322، ابوالحســن ابتهاج، رئيس بانك ملي ايران را از كار بركنــار كرد. ابتهاج نيز به 
استناد اساسنامه بانك ملي ايران به ميلسپو تذكر داد كه تغيير وي خارج از اختيارات 
اوست. هيأت وزيران، 2روز بعد نظريه رئيس كل دارايي را درباره تغيير رئيس بانك ملي 
نپذيرفت. ادامه اين جريان به قانون لغو اختيارات اقتصادي ميلسپو در 18دي انجاميد 
كه با استعفاي وي و پذيرفتن آن همراه شد. ميلسپو درنهايت ۹اسفند با گرفتن حقوق 
خود تا آخر دي ماه 132۴به عالوه هزينه سفر، ايران را ترك كرد. تصويب طرح دكتر 
مصدق درباره ممنوعيت واگذاري امتياز نفتي به خارجي ها از مهم ترين اخبار اقتصادي 

پاييز و زمستان 1323بود كه حاشيه هاي بسياري به همراه داشت.

آگهی

تاريخچه جوانگرايي 
 شروان اميرزاده  

فكاهي براي وزراي جوان كابينه در باباشمل )1فروردين 1323(

مهر 1323 فروردين 1323

رديف اول از چپ: محمود مالقاسمی، مهدی يعقوبی، ناصر گيوه چی، توفيق جهانبخت و مهماندار ژاپنی
رديف دوم از چپ: محمدعلی فردين، عباس زندی، كيومرث ابوالملوكی، غالمرضا تختی و احمد وفادار

ميلسپو در ميان تجار آذربايجان

عكس يادگاري سربازان آمريكايي در ميدان توپخانه تهران در سال هاي اشغال ايران
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جهان داستاني هدايت، ديگر درخشش سابق را نداشت. با اينكه او در سال ۱۳۲۳ 
مجموعه داســتان كوتاه »ولنگاري« را چاپ كرد، اما جوش و خروش بعد از دوره 
ديكتاتوري رضاخان و همچنين احواالت شخصي هدايت و همراه  نشدنش با اين 
جوش و خروش و حزب گرايي، او را كم كم به حاشيه برد. حزب توده با كمك شوروي 
در اين سال ها نويسندگان زيادي را جذب كرده و پاتوقي براي نويسندگان آزاديخواه 
شده بود. از سويي حزب هنوز مانند ســال هاي بعد و آغاز جنگ سرد، سختگيري 
نداشت. از سوي ديگر هم نويسندگان سختي كشــيده دوران ديكتاتوري مشتاق 

حضور در محفلي بودند كه متعلق به خودشان باشــد و حزب توده شرايط را براي 
اين كار فراهم كرده بود. جوانه هاي نگاه چپ گــرا از همين روزها در ادبيات جوان 
داستاني ايران روييدند و تا سال ها بعد به حيات خود ادامه  دادند. در اين سال محمود 
اعتمادزاده كه بعدها به »م.ا. به آذين« معروف شــد )از بزرگان چپ گراي ادبيات 
ايران(، نخستين مجموعه داستانش به نام »پراكنده« را كه مضموني رمانتيك داشت 
و سرشار از لفاظي ها و خودنمايي بود، چاپ كرد. او تا انتهاي دوران نويسندگي اش، 
همين سبك لفاظي و خودنمايي را در آثارش ادامه داد. در اين سال همه جبهه هاي 
حاضر در ادبيات داستاني نوين ايران رونق داشتند و پا به پاي هم مشغول توليد آثار 
جديد بودند. مجله  »ترقي« در خرداد ۱۳۲۳ منتشــر شد؛ اين مجله سرآغاز يكي 

از معروف ترين محفل هاي عامه پسندنويسان ايران بود. انتشار كتاب هاي »جفت 
پاك« نوشته حسينقلي سالور در توصيف زندگي فردوسي و »سياه جامگان« روايت 
قيام ابومسلم خراساني تالش هايي بود براي زنده نگه داشتن رمان تاريخي؛ اما اين 
كتاب ها قوت و قلم بزرگان اين عرصه را نداشتند و ماندگار نشدند. در اين سال، مريم 
فيروز، رمان »افسانه و افسر من« را به چاپ رساند. نثر اين اثر مانند نثر بسياري از 
رمان هاي نويسندگان مرد آن دوران، هنوز قوام الزم را پيدا نكرده بود اما رمان فيروز 
در آن زمان تازگي خاصي داشت؛ چرا كه نويسنده، با جرأت احساسات دروني خود 
را در داستان بيان كرده بود؛ چيزي كه در داستان هاي نويسندگان زن آن سال ها و 

حتي نويسندگان مرد ديده نمي شد.
جوانه های نگاه چپ گرا از همين روزها در ادبيات جوان 

داستانی ايران می رويد

سال  حزبی

 داستان 

2و3صفحـــــــههاي

نام مهمانان ناخوانده،   بر تابلوهاي خيابان هاي تهران
گزارش ويژه

چگونه رد كنفرانس تهران روي خيابان هاي شهر باقي ماند 

نام گذاري خيابان ها به نام افراد سرشــناس يا 
تاريخ و واقعه اي خــاص، در نقاط مختلف دنيا 
امري مرسوم است. در ايران هم چنين رسمي 
از ديرباز وجود داشته كه محله و گذر و كوچه اي 
بين اهالي محل به نامي معروف شده يا به طور 
رسمي چنين نامي برايش انتخاب شده باشد. 
دليل نام گذاري بسياري از اين خيابان ها و معابر 
با گذر زمان، فراموش شده و كمتر كسي مي داند 
چرا به چنين نامي خوانده مي شــوند. آذرماه 
۱۳۲۲ بود كه خبر آمد عالي رتبه ترين مقامات 
سياسي متفقين، يعني شــوروي، انگلستان و 
آمريكا قرار است در تهران كنفرانسي تشكيل 
بدهند و درباره مهم ترين حادثه روز دنيا تصميم 
بگيرند. جهــان در آتش جنــگ دوم جهاني 
روزبه روز ويران تر مي شــد و متفقين تصميم 
گرفته بودند تا جلوي فاجعه هاي بيشتر را بگيرند. 
نهايتاً تهــران براي اين مالقات مهم مناســب 
تشخيص داده شد و سران ۳كشور متحد يعني 
»جوزف استالين«، »وينســتون چرچيل« و 
»فرانكلين روزولــت« از 6 تــا 9 آذر ۱۳۲۲ با 

تشكيل جلساتي در باغ اتابك، براي آيند ه جنگ 
و دنيا تصميم گيري كردنــد. تصميم هايي كه 
در تهران گرفته شد مسير جنگ را تغيير داد. 
 به طور مثال گفته مي شــود عمليات معروف 
دي ِدي در تهران طرح ريزي شد. اين حضور و 
اين كنفرانس نيز بهانه تغيير نام چند خيابان 
در تهران شــد. اگرچه حضور اين ســه تن در 
ايران بســيار ناگهاني بود و هماهنگي چنداني 
با مقامات ايراني صورت نگرفت و شــايد بتوان 
گفت كه نظر حكومت ايران در تشكيل شدن 
يا نشدن اين كنفرانس اهميت چنداني نداشت، 
اما اين واقعه براي مقامات ايراني چنان افتخار 
بزرگي به حساب مي آمد كه عباسقلي گلشائيان، 
شــهردار وقت تهــران، در اول تيرماه۱۳۲۳، 
۳خيابان را به نام اين سياستمداران نام گذاري 
كرد. البته اين موضوع كه نام هركدام روي چه 
خياباني باشد نيز فكر شــده بود. خياباني كه 
امروز به نام ميرزا كوچك خان مي شناسيم به 
سفارت شوروي )روســيه فعلي( مي رسيد و به 
نام استالين نام گذاري شد. از سفارت شوروي تا 

سفارت انگلستان نيز كه امروز بخشي از خيابان 
نوفل لوشاتو است، به چرچيل رسيد و نام او براي 

اين خيابان انتخاب شد. 
سر روزولت هم بي كاله نماند و خيابان »مفتح« 
فعلي كه در مجاورت سفارت آمريكا بود، به نام 
رئيس جمهور اين كشور نام گذاري شد. اگرچه 

۷6 ســال از تغيير نام اين خيابان ها مي گذرد و 
نام هاي قديمي تقريباً فراموش شده اند، اما هنوز 
در البه الي صحبت هاي آنهايي كه سن و سالي 
از شان گذشــته و آن روزها را به خاطر مي آورند، 
مي شود نام اين ســه تن را در ميان آدرس هاي 

تهران قديم شنيد.

ساختماني براي ماشين جيپ

بي گناهم
4سند منتشر نشده درباره پزشك احمدي

حوادث

معماری
  مصطفي شوقي  ����������������������������������������������������������������������������

محاكمه احمد احمدي معروف به پزشــك احمــدي از جنجالي ترين 
محاكمات بعد از دوران رضاشاه بود. پزشك احمدي، دكتر زندان قصر، 
و متهم شد به اينكه با آمپول هوا بســياري از رجال عصر پهلوي اول از 
تيمورتاش تا فرخي و سردار اسعد را كشته اســت. او بعد از شهريور۲0 
از ايران فرار كرد و در عراق دســتگير و به ايران استرداد شد. محاكمه او 
از ۱۳۲۱ آغاز شــد و وكيلش هم احمد كسروي معروف بود. احمدي در 
محاكماتش بسيار پر ســر و صدا بود و در نامه اي از زندان اساسا توقيف 
خود را غيرقانوني مي دانست. او مي گفت كه جرمي مرتكب نشده است و 

بازپرس بدون ادله او را به محبس فرستاده است. پزشك احمدي مي گفت 
كه در مورد قتل فرخي متعجب اســت كه چرا متهم شده است )سند 
اول(. در مجموعه اسنادي كه در مورد پزشك احمدي وجود دارد تالش 
خانواده او مخصوصا همسرش فاطمه احمدي در مورد بخشش و عفوش 
بسيار چشمگير است. او در نامه اي به محمدرضاشاه جوان، درخواست 
خالصي شوهرش را مي كند و از اينكه او بالتكليف است گاليه دارد؛ ضمن 
اينكه از قطع مســتمري و حقوقش نيز  اظهار ناراحتي مي كند و از شاه 
مي خواهد كه اين مسئله رفع شود )سند دوم(. در نامه اي ديگر كه همه 
اعضاي خانواده، دختران و پسران و همسر پزشك احمدي خطاب به 
نخست وزير نوشته اند همين درخواســت شده است كه نامه عينا به 
وزارت دادگستري فرستاده مي شود. پزشك احمدي در نهايت در روز 
۲۲مهر ۱۳۲۳ در ميدان توپخانه در ميان هياهو و سروصداي مردم 
اعدام شد. در سند چهارم، خبر اعدام او آمده است كه مراسم اعدام طبق 

ضوابط صورت گرفته است.

وارطان به روز مي شود

يك سال، يك خبر
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هر روز كه مي گذرد، پروژه اي تازه و چالشي تازه تر براي وارطان شكل مي گيرد. در 
ساختمان جيپ، او بايد يك لچكي از ميدان توپخانه را براي شركت شورلت بسازد 
تا بدل به نمايشگاه ماشين شود. طراحي اين بنا در يك ساختمان چهار و نيم طبقه 
كار چندان ساده اي نيست، خصوصا اينكه راسته اكباتان در آن روزها، پر بود از انواع 
نمايشگاه  ماشين كه همگي با معماري ساده اي كار را براي ويترين كردن ماشين ها 

ساده كرده بودند.
وارطان هوانسيان در اين سال ها، بيش از هميشه به سمت ساخت بناهاي خصوصي 
رو آورده و كارش آزمون و خطا بر سر اجرايي كردن ايده هايش در حوزه معماري 
است. بر همين اساس در ســاختمان جيپ براي نخستين بار، اهميت پلكان در 
معماري وارطان روشــن مي شود. او در اين ســاختمان دو رشته پلكان طراحي 
مي كند كه به همه طبقات دسترسي دارند؛ پلكان هايي آراسته به تزئينات فلزي كه 
در نرده هاي بالكن هاي بنا نيز تكثير شده اند. ويژگي ديگر ساختمان جيپ، ايجاد 
نوعي بازي نور و سايه با انتخاب حجم هاي دايره اي و عمودي در سطح بناست. ضلع 
جنوبي ساختمان كه رو به قبله دارد بيشترين ميزان نور را به ويترين وارد مي كند 
و مشتري ها تقريبا تا قبل از تاريكي شب، مي توانند ماشين هاي داخل ساختمان را 
ببينند. حجم هاي دايره وار نيز با تكثير اين بازي نور و سايه، ابهت و جاللي به اين 
ساختمان بتني مي دهند. ساختمان جيپ در چند سال اخير، دستخوش اخبار تلخ 
تخريب شد اما فعاالن ميراث فرهنگي با تهيه اسناد و مدارك الزم، آن را تا اطالع 

ثانوي از شر بلدوزرهاي تخريب حفظ كرده اند.

پايان  طبيب  مخوف 
پزشك احمدي اعدام شد

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

ساعت 5 و ۱0دقيقه صبح روز بيست ودوم مهرماه سال۱۳۲۳، اتوبوس 
زندان به ســمت ميدان سپه، محل كالنتري مركز ســابق حركت كرد. 
جمعيت زيادي در ميدان جمع شده بود و نظاميان سعي در ايجاد نظم 
داشتند. اتوبوس زندان به پاي چوبه دار رسيد و محكوم را كردند و او را به 
ساختمان كالنتري بردند.  پزشك احمدي كه اكنون دقايق آخر عمرش 
را طي مي كرد، دائما از بي گناهي خود صحبت مي كرد تا عاقبت كاغذ و 
قلمي به او دادند كه وصيتش را بنويسد. احمدي از نديدن نتيجه حكم 
ديوان عالي انتقاد داشت و مستنداتي كه منجر به حكم اعدامش شده بود 
را جعلي و از روي غرض ورزي خواند. او ۱0روز فرصت براي فرجام خواست 
و در پايان هم نام ســفيركبير آمريكا، سفيركبير انگلستان، سفيركبير 

شوروي و ۳نفر از اهالي محل زندگي اش را نوشت تا براي گرفتن امانتي نزد 
او بياورند. سپس به عنوان درخواست آخر خواست كه فرزندانش را نزد او 
ببرند تا چيزهايي را به آنها بدهد. نماينده دادستان كل درخواست هاي او 
را رد كرد و احمدي درمانده از هر جا، تنها يك ساعت وقت براي صحبت با 
مردم و اثبات بي گناهي خود خواست كه آن هم رد شد. وقتي او را به سمت 
چوبه دار مي بردند با حالت زار مي گفت: »من هيچ دارايي اي ندارم، ۲0سال 
در يك اتاق اجاره نشين هســتم و بچه هايم روي حصير پاره نشسته و با 
سيب زميني شكم آنها را سير مي كنم، من بي تقصيرم و از روي دشمني به 
من اين حكم را دادند.« اما كسي گوش اش بدهكار نبود. پس مراسم پيش 
از اعدام را انجام دادند و پزشك احمدي روي عباي يكي از حاضرين، نماز 
آخرش را خواند. ساعت شش وبيست دقيقه طناب بر گردن او انداخته شد 
و يك ساعت تمام جنازه او بر سر چوبه ماند. پزشك قانوني مرگ او را اعالم 

كرد و به سوي گورستان بردند و مردم متفرق شدند.

معراج قنبري، حسين سبحاني 

آگهی
به انتخاب 

عبدالرضا نعمت الهي

مهر 1323 تير 1323

خيابان استالين

خيابان چرچيل

  کنفرانس تهران

خيابان روزولت



انباشته از زندگي

نثر
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   مرتضی کاردر   �������������������������������������������

۴۰-۳۰ سال از آغاز نوگرايي مي گذرد؛ از 
نخستين ترجمه هاي شعرهاي اروپايي 
در مطبوعات و نخستين کوشش ها براي 
تغيير شكل شــعر� همچنين سال هاي 
زيادي از مشروطه گذشــته است؛ از 
سال هايي که شــعر کارکرد سياسي- 
اجتماعي پيدا کرده و بــه زبان مردم 

کوچه و بازار نزديك شده است�
شــعر نو که هنوز نزد بسياري به معني 
کوتــاه و بلندکردن بيت هاســت و از 
شعرهاي نيما يوشيج تا نثرهاي مسجع 
را شــامل مي شــود، همچنان پديده 
غريبي است و باورکردن و پذيرفتنش 
به زمان بيشتري محتاج است� اما ديگر 
شاعران فارســي لزومًا در چارچوب 
سنت هاي گذشــته و نظام شعر سنتي 
نفس نمي کشند؛ يعني دست کم بسياري 
از تجددخواهــان و تحصيل کردگان 
وقتي به شعر مي رســند، شعرهايي به 
زبان مي آورند که از شعرهاي گذشتگان 

متفاوت است�
درست است که بسياري که شمارشان 
کم نيست و رهبري شان را محمدتقي 
بهار و پرويز ناتل خانلري به عهده دارند، 
تغيير شكل شعر فارسي را نمي پذيرند 
و در قالب هاي ســنتي شعر مي گويند 
اما درونمايه شعرشان تغيير کرده است 
و نمي توان شــعر ايشان را شعر سنتي 
به معناي قرن ســيزدهمي  يا مكتب 
بازگشتي دانست� آنها به هر حال معاصر 

محسوب مي شوند�
پرويز ناتل خانلــري و فريدون توللي 
و��� خيلي وقت ها گرفتار شعر توصيفي 
مي شوند و شــعرهاي توصيفي بلند 
در وصــف پرنده و درخــت و طبيعت 
مي گويند و گاه اطناب هاي ممل آنها را 
اسير خود مي کند، اما دست کم خود را 
از قيد و بند مي  و پيمانه و جام و ساقي 
و ســاغر رها کرده اند� حتي اگر قدري 
تســامح کنيم، آنها را نيز مي توانيم 
شــاعران نوگرا بدانيم که دســت کم 
گام هايي در نوگرايي برداشــته اند و 
چيزهايي از نوگرايــي را پذيرفته اند� 
هر چه باشــد، شــاعران محافظه کار 
دانشــگاهي زبان مي دانند و ترجمه 
مي کنند و ادبيات اروپايي را حتي بهتر 
از شــماري از نوگرايان مي شناسند؛ 
اگرچه قيد و بند سنت اجازه نمي دهد 

نوگرايي تمام و کمال را بپذيرند�
۴۰-۳۰ ســال از آغاز نوگرايي در شعر 
گذشته و چيزهاي زيادي تغيير کرده 
اســت� آشــنايي با ادبيات اروپايي و 
ترجمه ها و سبك زندگي متجددانه و 
تحوالت اجتماعي سياسي تأثير خود را 

گذاشته است�

پرويزآنالين
فكاهي خواني هاي پرويز خطيبي در راديو

سال بااليي هاي ابدي
نخستين فارغ التحصيالن دانشكده هنرهاي زيبا تحصيالت خود را به پايان رساندند

4صفحــه

موسيقی

تجسمی

 درگيري احزاب 
بر سر عاشق بي چاره 

درگيري حزب توده با حزب وطن بر سر يك نمايش 
  مهرداد رهسپار    ���������������������������������������������������������������������������������������

سال هاي آغاز دهه20را بايد ســال هاي رونق نمايش در شهرستان ها دانست. 
در اين ســال ها احزاب مختلف از نمايش به عنوان يكي از وسايل تبليغي خود 
بهره مي گرفتند و گاهي هم فعاليت هاي نمايشي آنها به محل زد و خورد سياسي 
تبديل مي شد. اين نمايش ها پيش از هر كاركرد ديگري، اعم از سياسي و اجتماعي، 
بر رونق هنر تئاتر تأثير داشــت. اما نمايش ها و مضامين آن گاهي عامل تنش و 
اختالف نظر ميان احزاب مختلف مي شد. از اداره كل شهرباني كشور اين گزارش 
به دفتر نخست وزير در تاريخ 30تير 1323 باقي مانده است: »حزب توده قصد 
داشته اند نمايشي به عنوان  عاشق بي چاره بدهند و از طرف حزب وطن به تصور 
اين كه نمايش مذكور برخالف مصالح آنهاست جمعي از منتسبين آن حزب را از 
شاهي ]قائمشهر كنوني[ و نقاط ديگر جمع آوري و قصد داشته اند موقع نمايش 
اختالل و مانع منظور آنها شوند. چون شهرباني محل قبال از جريان اطالع حاصل 
كرده ، از اقدامات آنها جلوگيري و با اقداماتي كه از طرف شهرباني ساري به عمل 

آمده رفع اختالف شده است. امضاء رئيس شهرباني كل كشور، سرپاس سيف«.

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

در ســال ســاخت ســرود-ترانه »اي ايــران«، براي نخســتين بار 
فكاهي خواني هاي پرويز خطيبي نيز از راديو پخش شــد. ترانه هاي 
»فكاهي« -كه از منظر مضمون كالم و زبان بيــان مي توانند در كنار 
پيش پرده خواني ها، ذيل عنوان »ترانه هاي عاميانه« قرار بگيرند- پيش 
از اين، چــه در قالب كارهاي جــواد بديع زاده و چــه در قالب اجراي 
قطعات آوازي ميان تعويض دكور دو پرده نمايش )پيش پرده خواني( 
در بين عموم معروفيــت و محبوبيت پيدا كرده بود؛ امــا اين قالب با 
كالم پردازي هاي پرويز خطيبي و اجراي حميد قنبري و مرتضي احمدي 

و در مراتب بعدي مجيد محسني، عزت اهلل انتظامي در طول دهه هاي 
مختلف، جايگاهي فراتر از يك گونه از »ترانه« پيدا كرد و بسته به ديدگاه 
كالم پرداز، به ابزار و رسانه اي براي بازتاب اتفاقات سياسي و اجتماعي 
روز- ولو در حد گوشــه و كنايه و ريشخند- بدل شــد؛ جالب اينكه 
ترانه هاي فكاهي پرويز خطيبي در بهترين ساعت هفته )ظهر جمعه؛ 
از 1:1۵ تا 1:30 ظهر( به صورت زنده و بدون بررسي و بازبيني مضامين 
ترانه ها اجرا مي شد. به گفته خود خطيبي »اكثر اوقات تا ساعت 11 و 
حتي 12 از شعر و آهنگ خبري نبود... من آهنگي]آهنگ هاي روزرا [ از 
درنظر مي گرفتم، اعضاي اركستر آهنگ را با قنبري تمرين مي كردند تا 

باالخره شعر آماده مي شد...«.

پيشنهاد کتاب: »پرويز خطيبي- خاطراتي از هنرمندان«، به کوشش فيروزه خطيبي، نشر»معين«، ۱۳۸۰

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

به فاصله 2سال نخستين شاگردان دانشكده هنرهاي زيبا )كه در آن دوران 
هنركده خوانده مي شد( فارغ التحصيل شدند. اين فارغ التحصيالن احتماالً 
تنها محصالن اين مؤسسه بودند كه هيچ گاه در محل نهايي ، در محوطه 
دانشــگاه تهران تحصيل نكردند. آنها همان دانشجوياني هستند كه در 
سال اول در مدرسه مروي و در كنار طالب اين مدرسه درس خواندند و 
سپس تحصيل شان را در زيرزمين دانشكده فني به پايان رساندند؛ پس به 
دوره اي تعلق دارند كه هنر به شكل عيني سربار است و فاقد ساختماني 
از آن خود. ديگر اينكه همه اين فارغ التحصيالن كه درس شان را به فاصله 

2سال در 2 رشته معماري و نقاشي به پايان رساندند، مرد هستند. هر سه 
فارغ التحصيل رشته نقاشي اما بعدتر از چهره هاي آكادميك مي شوند؛ جواد 
حميدي و جليل ضياءپور كه در دانشگاه تهران مي مانند و حسين كاظمي 
كه به رياست دانشكده هنرهاي تزئيني هم مي رسد. به نقل از مقاله اي 
به قلم مرتضي مميز كه به مناسبت ۵0ســالگي دانشكده هنرهاي زيبا 
نوشته شده، مدت تحصيل در رشته معماري تنها 3سال به درازا كشيده. 
درحالي كه اين مدت براي رشته نقاشي ۵سال بوده. ولي او مرتكب يك 
اشتباه مي شود؛ دانشجويان رشته معماري تحصيالت خود را از سال1317 
و در مدرسه عالي معماري آغاز كرده بودند و در هنركده هنرهاي زيبا به 

پايان مي رسانند. هر چه كه بود آنها نخستين ها بودند.

تدوين فرهنگ با هاتف غيبي
»انتشارات اسالم« و چاپ كتاب هاي تحسين شده

نشر

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

احمد سياح بيست وچند ساله بود كه عازم عتبات عاليات شد. هرچند در اين سفر سه ماهه دروس 
مرحوم آيت اهلل اصفهاني را درك و با آيت اهلل شيخ آقابزرگ تهراني ديدار كرد اما مقصود چيز ديگري 
بود. نيت كرده بود اباعبداهلل الحسين)ع( را واسطه قرار دهد تا خداوند به او بگويد كه چگونه خدمتگزار 
جامعه و مردمش باشد. آنقدر دلش صاف بود كه سفر كارساز افتاد. همانطور كه عبدالحميد سياح در 
كتاب زندگاني او مي گويد:»پس از بازگشت از عتبات در رؤيايي صادقه ندايي به گوش اش رسيد كه 
تو به طريق طريحي برو. پس از تحقيق معلوم شد كه طريحي صاحب كتاب مجمع البحرين است، 
پس شــروع به گردآوري مدارك كرد و به تدوين فرهنگي همت گماشت«. در 1323خورشيدي 
حاج احمد سياح حجره كتابفروشي اش را در خيابان بوذرجمهري داير كرد و خريد و فروش كتاب 
و تحصيل و تاليف را پي گرفت و »انتشارات اسالم« را بنيان نهاد. چاپ فرهنگ هاي عربي به فارسي 
و فارسي به عربي، تاليف و ترجمه و تصحيح كتب ارزشمندي مانند »فرهنگ بزرگ جامع نوين« 
)ترجمه المنجد( از فعاليت هاي ارزشمند اوست. جلد اول تا چهارم اين اثر طي سال هاي 1327، 

1332، 1336و 1339منتشر شد كه مورد تقدير و تشكر بزرگاني همچون سعيد نفيسي، عباس اقبال آشتياني و محمود شهابي قرار گرفت.
فعاليت انتشارات اسالم از سال 1360توسط فرزند ايشان، عبدالحميد سياح، بارورتر شده و ادامه دارد.

تئاتر

 داستان را غريزي مي نوشت 
و با ذات رمان آشنا نبود

  سه شنبه    18شهريور 1399   شماره 36

علي اکبر شيرواني �����������������������������������������������������������������������

1323نخســتين كتاب به آذين با نام »پراكنده« منتشــر شــد و 
نويسنده ديگري پا به عرصه گذاشــت كه يك وجب از كاش هاي 
ما براي رمان نويســي ايران كوتاه تر بود. محمود اعتمادزاده كه با 
نام مستعار به آذين مي نوشت، هم تحصيل كرده بود و هم انبانش از 
تجربه هاي زندگي پر بود و عالوه بر اينها، ذائقه و ذوق داستان نويسي 
داشت. اما با اين همه، او داستان را غريزي مي نوشت و با ذات رمان 
آشنا نبود و همين باعث شــد داســتان هايش عامه پسند بماند. 

گرايش هاي مردمي به آذين، نثر و زبانش را به ســمت ســادگي 
سوق مي داد كه بافت نوشتاري او نشان مي دهد آگاهانه به سمت 
ساده نويسي رفته است و به اقتضاي صحنه پردازي، توانايي غناي 
كالمي را دارد. »دختر رعيت« و »مهره مار« دو اثر به آذين است كه 
هماهنگي و توازن كامل ميان زبان و مضمون در آنها ديده مي شود 
و بعدها نويسنده هايي كه زماني متأثر از قلم به آذين بودند، از اين دو 

اثر بيشتر از ديگر آثارش گرته برداري كردند.
»از آن روز تا كنون، خدا را شكر، كار ما بهتر از بهتر شد و قند و شيشه 
و آهن ما را به جايي رساند كه امروز، بازار طهران مثل موم در دست 

ماست، و به هر ســازي  كه بخواهيم مردم را مي رقصانيم و گذشته 
از اتومبيل و خانه و باغ، يك زن خوشــگل و نجيب گيرم آمده كه 
هنوز هيجده سالش تمام نيست و مرا مثل خدا مي پرستد و شايد 
تا سه چهار ماه ديگر يك پســر كاكل زري در بغل ما بگذارد. چون 
سخن او به اينجا رسيد چشمانش از شادي درخشيد. با دست فربه 
و سنگينش به پشت من كوفت و گفت: بله آقاي سروان... احمدي، 
نه تنها بازار تهران در دست ماست، بلكه ريش خيلي ها هم... بله... 
خيلي ها كه پيش مردم عروتيزي دارند و پاي حرف كه به ميان آمد، 

صدتا محمود نكارنك را سگ در خانه شان هم حساب نمي كنند«.

جرايد عليه جرايد
بازگشت سيدضياء به وطن؛ عامل اختالف مطبوعاتي ها

مطبوعات

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

در هنوز بر همان پاشنه مي چرخد؛ بگير و ببندها ادامه دارد و استمرار 
بي ثباتي حاكم بر كشور و رقابت شديد گروه ها و احزاب مختلف، براي 
به دست گرفتن قدرت، امكان قضاوت و اطالع رساني بي غرض و مرض 
را از جرايد سلب كرده و بر رونق بازار مطبوعات حزبي و جناحي افزوده 
است. در اوضاع و احوالي كه حكومت تعداد كثيري از روزنامه ها را توقيف 
كرده و بازداشت مديران روزنامه ها به بخشي از وظيفه يوميه مأموران 
تبديل شده است، دودستگي و تفرقه در ميان اهالي مطبوعات بيداد 
مي كند و اجازه اتحــاد به آنها نمي دهد. سرمنشــاء اين اختالفات به 
بازگشت سيدضياءالدين طباطبايي به كشور در سال 1322برمي گردد 
كه مطبوعات را به دو گروه موافق و مخالف وي تقســيم كرد و چپ و 
راست را در برابر هم قرار داد. حزب توده در نشرياتي همچون »رزم«، 
»رهبر«، »به سوي آينده« و »نامه مردم« شروع به تبليغ عليه سيدضياء 
كرد و در مقابل جناح راست كه به احزابي مثل »اراده ملي« وابستگي 

داشت در جرايدي چون »رعد امروز«، »هور«، »كوشش« و »كاروان« 
به دفاع از انديشه ها و آراي سيدضياء برخاست. كار به قدري باال گرفت 
كه مدير روزنامه »قيام ايران«، با اظهار تأسف از وضع پيش آمده، جدال 
مطبوعات با يكديگر را سدي در هدايت افكار عمومي ارزيابي كرد. از 
سوي ديگر، نيروهاي خارجي نيز همچنان بر مطبوعات فشار مي آورند؛ 
وزيرمختار انگليس، آر. دبليو. بوالرد، در نامه اي به تاريخ 10اســفند 
1323از نخســت وزير، مرتضي قلي بيات، مي خواهد كه استانداران و 
فرمانداران مراقبت بيشتري مصروف جلوگيري از انتشار مطالب مخالف 
نيروهاي متفقين در جرايد محلي كنند. چند روز بعد، در 23اسفند، 
دي. دبليو. السلز از سفارت انگليس در تهران با نصراهلل انتظام، وزير امور 
خارجه، مكاتبه و از بابت اينكه روزنامه »دعوت«، به رغم توقيف به دليل 
انتشار مطالب افتراآميز عليه سرزمين ملكه، دو بار با حربه تغيير نام )ابتدا 
»هراز« و بعد »آزاد«( به انتشار ادعاهاي كذب خود عليه انگلستان ادامه 
داده، ابراز نارضايتي مي كند. طبيعي اســت در اين شرايط مطبوعات 

مستقل كه مي خواهند مردم را آگاه كنند، كار سختي پيش رو دارند.

بعد از شهريور20، مميزي فيلم و تئاتر به خانم نيال كوك سپرده  شد
سانسور در خدمت متفقين سينما 

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

سال هاي بعد از شهريور 20، يكي از آشفته ترين دوران نمايش فيلم در 
ايران است. كنترل و مميزي نمايش و فيلم به متفقين واگذار شده و 
خانم نيال كوك، مسئول اداره نمايش است كه به تازگي تاسيس شده و 
وظيفه اش مميزي است و اين كار هم به نحوي انجام مي شود كه منافع 
متفقين به خطر نيفتد. خانم نيال كوك بدون اينكه شناخت و تسلطي 
بر امور داشته باشــد تنها در خدمت متفقين و به خصوص انگلستان 
است. از اين عدم شــناخت بهره ها گرفته مي شود. اگر فيلمسازي در 
ايران تعطيل اســت، بازار نمايش و پيش پرده خواني داغ است. شاه 
جوان هنوز فاقد اقتدار اســت و در فضاي باز ايجاد شــده هر كاري 
مي شود انجام داد به شرطي كه به صورت آشكار خدشه اي به منافع 
فاتحان جنگ جهاني دوم وارد نشود. اداره نمايش زيرنظر وزارت كشور 
فعاليت مي كند و مأموران شهرباني وظيفه اجراي فرامين اين اداره 
را برعهده دارند. آنچه در عمل رخ مي دهد اكران هر نوع فيلمي، با هر 
مضموني است كه به راحتي مجوز مي گيرند و صدايشان بعد از اكران 
درمي آيد. اين فضاي باز بهشت واردكنندگان فيلم خارجي است كه 
در اين سال ها هرچه مي خواهند در سينماها به نمايش درمي آورند؛ 
حتي فيلم هايي كه مضامين شان علنا ضد مشاهير و سالطين ايراني 

است.در شرايطي كه پهلوي دوم كنترلي بر اوضاع ندارد، نحوه فعاليت 
خانم كوك و عدم تســلطش بر امــور با وجــود واكنش هايي كه در 
مطبوعات منعكس مي شود خيلي مورد توجه حكومت نيست. سال 
1323 داستان تقسيم غنائم روس و انگليس و آمريكا در آنچه تسخير 
سينماهاي تهران و شهرستان ها خوانده مي شود برقرار است و در اين 
آشفته بازار همه نوع فيلم متفرقه اي هم روي پرده مي آيد. يك سال 
بعد، اعتراض ها آنقدر گسترش مي يابد كه ســرانجام خانم كوك از 

سمتش بركنار مي شود.

شعر

شكل هاي 
نوگرايي

آيا شاعراني كه هنوز در 
قالب هاي سنتي شعر مي گويند 
شاعراني كاماًل سنتي محسوب 

مي شوند يا ايشان را نيز مي توان 
به گونه اي معاصر دانست؟ 

 از راست به چپ 
جمشيد شيبانی
پرويز خطيبی
حميد قنبری و ناشناس
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صفحه اول شماره ۱۴بهمن رهبر
روزنامه ارگان حزب توده در سال ۱۳2۳

صفحه سوم شماره 267رعد امروز  که به انتقاد از روزنامه رهبر 
پرداخته است�
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