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روي خط ديپلماسي

در حاشيه سياست

   نخست وزير عراق: روابطمان با ايران خوب است
مصطفي الكاظمي، نخست وزير عراق گفت: سياست دولت ما 
مبتني بر ايجاد تعادل و عدم دخالت در امور داخلي كشورهاي 
ديگر است؛ روابط ما با كشورهاي عربي خوب است، روابط ما با 
جمهوري اسالمي ايران نيز خوب است و تالش مي كنيم كه اين 
روابط را حفظ كنيم اما برخي آرزو دارند كه اين روابط بد شود.

  سفارت ايران در باكو حمله به غيرنظاميان را محكوم 
كرد

سفارت جمهوري اســالمي ايران در باكو در بيانيه اي، طرفين 
درگير در مناقشــه قره باغ يعني آذربايجان و ارمنســتان را به 
رعايت حقوق بين الملل بشردوستانه فراخواند و هرگونه نقض 
حقوق مردم بي گناه و نيز نابودي و ايراد خســارت به اماكن، 

امكانات و دارايي هاي غيرنظامي را محكوم كرد.

  ديدار سفير ايران با رئيس جمهور عراق
دفتر رياســت جمهوري عراق در بيانيه اي اعالم كرد كه ايرج 
مسجدي، سفير جمهوري اسالمي ايران در بغداد با برهم صالح، 

رئيس جمهور عراق ديدار و گفت وگو كرد.
مسجدي و صالح همچنين در رابطه با آخرين تحوالت سياسي 
منطقه، اهميت كاهش تنــش، پايبندي به گفت وگو و تقويت 

امنيت و صلح در منطقه گفت وگو كردند.

  آلمان: با آمريكا همراهي نمي كنيم
وزير خارجه آلمان بــه روزنامه العربي الجديــد گفت: آمريكا 
كه در سال ۲018 از برجام خارج شده، حق تجديد تحريم ها 
عليه ايران را ندارد. هايكو ماس گفت: از تحريم هايي كه آمريكا 
مجددا عليه ايران تحميل كرده مطلع شده ايم. از اين بابت ابراز 
تأسف كرده ايم و تصميم گرفتيم با اين كشور در فشار حداكثري 

همراه نشويم.

   ادعاي ضد ايراني سناتور آمريكايی 
كريس مورفی، ســناتور دموكرات آمريكايی با اشاره به بهبود 
وضعيت دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا كه به كرونا مبتال 
شده گفت: متحدان و مخالفان ما بايد اين را بدانند، چرا كه ما 
بسياری از آن ها را در ليست اخيرمان داريم كه نقاط ضعف ما 

را بررسی می كنند. 
اين سناتور آمريكايی با اشاره به ايران با بيان اين كه نگرانی های 
او بسته به انگيزه های ژئوپليتيكی رقبا و مخالفان متغير است 
مدعی شد: ايران به طور مثال می تواند به دنبال اين باشد كه 
برای تالفی ترور سردار شهيد قاسم سليمانی توسط آمريكا، از 

اين فرصت استفاده كند.

   انتقاد كوبا از خروج آمريكا از برجام
برونو رودريگز، وزير امور خارجه كوبا در سخنرانی اش در هفتاد 
و پنجمين مجمع عمومی ســازمان ملل، به شدت از تصميم 
واشنگتن برای خروج از توافق هسته ای با ايران و معاهده امضا 
شده ميان آمريكا و روسيه بر سر موشک های ميان برد انتقاد 
كرد و آن ها را اقداماتی يک جانبه با عواقبی جدی برای ثبات و 

امنيت بين المللی دانست.

طي كمتر از ۲4ســاعت دو 
امام جمعه اي كه ســخنان نكته روز

اخير شــان دربــاره بحث 
حجــاب جنجالي شــده بود، بــا كنش 
اجتماعي منتقدانشان مجبور به تصحيح و 

توضيح درباره سخنانشان شدند.
 ائمه جمعه اصفهان و بجنورد در سخنان 
اخيرشــان بحث حجاب و ضرورت مقابله 
با بدحجابــي را محور سخنانشــان قرار 
داده بودنــد و در اظهاراتي مشــابه اعالم 
 كرده بودند كه شهر بايد براي بدحجابان
 نا امن شود. عبارتي كه در كوتاه ترين زمان 
ممكن چنان در شــبكه هاي اجتماعي و 
رسانه ها دست به  دست شد كه موجي از 
ابراز نارضايتي هــا و گاليه هايي به همراه 
آورد؛ گاليه هايــي كه ورود صاحب نظران 
سياسي و حتي جمعي از علماي قم را هم 

به ماجرا در پي داشت.
 به كار گيري دو كليدواژه بدحجابي و ناامني 
در كنار هم تداعي كننده اتفاقات تلخ سال 
94بود كه سبب شد قريب به 1۲دختر و زن 

جوان قرباني اسيدپاشــي جمعي ناشناس 
قرار بگيرند؛ جمعي كــه همچنان پس از 
5سالي كه از اين اتفاق هولناك و بهت آور 

مي گذرد ناشناس مانده اند.
بعد از اظهارات اخير امام جمعه اصفهان 
و بجنورد برخي از كاربران شــبكه هاي 
اجتماعي بخشــي از بيانات رهبر معظم 
انقالب در ديدار علما و روحانيون خراسان 
شمالي مربوط به سال 91را بازنشر كردند، 
كه ايشان در اين سخنراني فرموده بودند: 
»... خانم هايي بودند كه در عرف معمولي 
به آنها مي گويند »خانم بدحجاب«؛ اشک 
هم از چشــمش دارد مي ريزد. حاال چه 
كار كنيم؟ ردش كنيد؟ مصلحت است؟ 
حق اســت؟ نه، دل، متعلق به اين جبهه 
اســت؛ جان، دلباخته به ايــن اهداف و 
آرمان هاست. او يک نقصي دارد. مگر من 
نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقص هاي 
اين حقير باطن است؛ نمي بينند. »گفتا 
شيخا هر آنچه گويي هستم/ آيا تو چنان 
كه مي نمايي هســتي؟« ما هم يک نقص 
داريم، او هم يک نقص دارد. با اين نگاه و با 
اين روحيه برخورد كنيد. البته انسان نهي 

از منكر هم مي كنــد؛ نهي از منكر با زبان 
خوش، نه با ايجاد نفرت.«

بــه هــر روي عدم انفعال جامعه نســبت 
به تكــرار تجربه تلخ اسيدپاشــي به زنان 
اصفهاني چنان بود كه هــر دو امام جمعه 
يكي بعد از ديگري به تصحيح مواضعشان 
پرداختند.حجت االســالم والمســلمين 
سيد يوســف طباطبايي نــژاد، امام جمعه 
اصفهان در قالب اطالعيه اي كه از ســوي 
روابــط عمومي دفترش صادر شــد اعالم 
كرد كه در آســتانه هفته نيروي انتظامي 
و گراميداشــت حافظان امنيت ديداري با 
مسئوالن مربوطه به انجام رسيد؛ در خالل 
گزارشات امنيتي مرتبط با گروه هاي معاند 
و موارد عدم التزام اخالقي و شكايات متعدد 
نســبت به تجاوز به حقوق شهروندي؛ به 
موردي ويژه در رفتــار برخي از گروه هاي 
سازمان يافته و هنجارشــكن در اصفهان 
اشاره شد كه اين امر نگراني از بر هم زدن 
نظم عمومي جامعه توســط عده اي اندك 
در شــرايط بهداشــتي كنوني را مترتب 
ســاخته بود كه آن مورد خــاص واكنش 
آيت اهلل طباطبايي نژاد را به دنبال داشت كه 

خطاب به مقامات قضايي و امنيتي، ازجمله 
فرماندهي نيروي انتظامي استان اصفهان 
توقع مردم از پيگيري اين موضع و كنترل 
آن بيان گرديد؛ زيرا طبــق قانون وظيفه 
نيروي انتظامي به عنــوان ضابط قضايي، 
ايجــاد امنيت در ابعاد مختلف در ســطح 
جامعه و براي عموم مردم اســت به شكلي 
كه قانون شكنان به راحتي نتوانند اقدام به 

هنجارشكني در انظار عمومي نمايند!
حجت االســالم والمســلمين ابوالقاسم 
يعقوبي، امام جمعه بجنورد نيز با قرار دادن 
فايلي صوتي در پايگاه اطالع رساني خود، 
با تكذيب نقل قول منســوب شده به خود 
مبني بر درخواســت از ناجا بــراي ناامن 
كردن زندگي بر بدحجابان، كه توســط 
برخي خبرگزاري ها منتشر شده بود، گفت: 
من به شدت اين خبر را تكذيب مي كنم و 
اين خبر كذب محــض و نوار خطبه ها نيز 
موجود است و هر كس بخواهد مي تواند از 
آن استفاده كند. او همچنين تأكيد كرد: 
مخالف برخورد فيزيكي با بدحجابي هستم 
و معتقدم اين كار بايد بــا كار و اقدامات 

فرهنگي مهار شود.

  رئيسي حتما رأي مي آورد
محمدحسن قديري ابيانه، از چهره هاي سياسي اصولگرا درباره 
نامزد اصولگرايان براي انتخابات رياست جمهوري1400 گفته 
كه اگر رئيســي نامزد انتخابات رياســت جمهوري سال آينده 
شــود، حتما رأي خواهد آورد، زيرا رأي پايه 1۶ميليوني براي 
خود دارد، همچنين عملكردش در قوه قضاييه رضايت مردمي 
را با خود به همراه داشــته و مردم هــم از رأي دادن به روحاني 
كامال پشيمان هســتند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، قديري 
ابيانه تصريح كرد: اگر رئيســي وارد عرصه انتخابات شود، چه 
 اصولگرا چه اصالح طلب در مقابل آن نمي توانند رأي كســب

 كنند.

 خاتمي قسم خورد كه كاري از دستش برنمي آيد!
احمد مازني، فعال سياسي اصالح طلب درباره پاسخ به اين سؤال 
كه چه كساني مسئول شرايط فعلي كشور هستند، به ايسنا گفته 
كه هر جرياني بايد به سهم خود از مردم عذرخواهي كند؛ چراكه 
اين وضعيت شايسته و زيبنده مردم نيست. اين نماينده سابق 
مجلس با بيان اينكه تنها عذرخواهي براي مردم كافي نيست، 
تصريح كرد: »يا بايد در كنار عذرخواهي به گوش مردم برسد كه 
بيش از اين از دست دولت برنمي آمده يا بايد ضمن پوزش طلبي 
برنامه اي براي برون رفت نيز ارائه شود. از ويژگي هاي كار آقاي 
خاتمي در دولت اصالحات اين بود كه با مردم با زباني ســاده 
سخن مي گفت و مشــكالت را بيان مي كرد. يک بار را به خاطر 
دارم كه در سخنراني خطاب به مردم گفت به جدم قسم بيش 
از اين از دولــت كاري برنمي آيد. وقتي مردم چنين صداقتي را 
مي ديدند، راحت تر با مشــكالت كنار مي آمدند و آنها را تحمل 

مي كردند.«

 درخواست فرجام خواهي طبري
وكيل اكبــر طبــري دربــاره فرجام خواهي مــوكل خود به 
ديوان عالي كشــور توضيــح داد: از زمان صــدور حكم موكلم 
۲0 روز مهلت داشــتيم تا فرجام خواهي خود را به ديوان عالي 
كشــور تقديم كنيم كــه روز گذشــته فرجام خواهي موكل 
من در ديوان عالي كشــور به ثبت رســيد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، محمد علي داداشــي ادامه داد: خالصه اي از داليل 
خــود را پيرامون اينكه حكم بــا قوانين و اصول دادرســي در 
تعارض بــوده اســت، در فرجام خواهي خود نوشــته ايم. وي 
تصريح كــرد: موكل بنــده در افكار عمومي مجازات شــده و 
آينده او به دست قضات ديوان عالي كشــور مشخص مي شود 
و فرجام خواهي او به ثبت رســيده است. به گزارش همشهري، 
اكبر طبري، معاون ســابق حوزه رياســت قــوه قضاييه بنا بر 
اتهامات مختلف ازجمله تشكيل و ســركردگي شبكه ارتشا به 
 31ســال حبس، مصادره اموال و جزاي نقدي محكوم شــده

 است.

در جلسه عصر يكشنبه 
هيــأت دولت كــه به دولت

رياســت رئيس جمهور 
برگزار شد، معاون اول رئيس جمهور از 
تماس خود با مراجع عظــام تقليد و 
نماينده حضرت آيت اهلل سيســتاني، 

گزارشي به هيأت وزيران ارائه داد.
اسحاق جهانگيري ضمن ابالغ سالم 
مراجع تقليد به رئيس جمهور، از ابراز 
نگراني آنها نسبت به تورم و مشكالت 

معيشتي مردم خبر داد.
در ايــن رابطــه حســن روحانــي 
رئيس جمهــور با بيــان اينكه مراجع 
معظم تقليــد همــواره از دولت هاي 
يازدهم و دوازدهــم حمايت كرده و 
پشــتيبان فكــري و معنــوي دولت 
بوده اند، اظهــار داشــت: نگراني آن 
بزرگواران نســبت به اوضاع اقتصادي 
را درست و بحق دانسته و آن را ناشي 
از مردمي بودن پايگاه مرجعيت شيعه 

مي دانيم.
روحاني افزود: به مراجع معظم تقليد 
اطمينان مي دهــم دولت با تمام توان 
مي كوشد تا نقشه هاي شوم دشمنان 
براي بــه ســتوه آوردن دولت و ملت 
شــريف ايران را خنثي و از درد و رنج 

مردم عزيزمان بكاهد.
جهانگيري روز شنبه با برخي مراجع 
عظام تقليد ازجمله آيــت اهلل مكارم 
شيرازي، آيت اهلل ســبحاني، آيت اهلل 
علوي گرگاني، آيت اهلل جوادي آملي، 
آيــت اهلل صافي گلپايگانــي و آيت اهلل 
شهرستاني نماينده آيت اهلل سيستاني 

در ايران گفت وگو كرده بود.
در ايــن تماس ها آيت اهلل مــكارم بر 
ضرورت تالش بــراي بهبود وضعيت 
معيشــتي مردم تأكيد و خاطرنشان 
كرد: پس از مســئله كرونا، مهم ترين 
موضوع معيشــت مردم است كه الزم 
است دولت و مســئوالن تمام تالش 

خود را براي كمک به اقشــار ضعيف 
جامعه انجام دهند.

آيت اهلل  صافي گلپايگاني نيز در تماس 
جهانگيري بر ضرورت توجه مسئوالن 
به گســترش تعامل با دنيــا تأكيد و 
خاطرنشان كرده بود: افزايش تعامالت 
بين المللي و اســتفاده از ظرفيت هاي 
كشورهاي خارجي نيز مي تواند در حل 

مشكالت كشور مؤثر باشد.
فســاد اقتصادي موضوعي بود كه 
آيت اهلل جوادي آملي در تماس تلفني 
جهانگيري به آن اشاره و با انتقاد از 
برخي غفلت ها در سال هاي گذشته 
كه منجر به سوءاستفاده و اختالس از 
بيت المال شده بود، تصريح كرد: بايد 
نســبت به حقوق مردم و بيت المال 
سختگيري داشته باشيم و در عين 
حال مسير را براي فعاليت اقتصادي 
و كســب و كارهاي مردم تســهيل 

كنيم.
در ايــن گفت وگو ها كه در آســتانه 
اربعين حسيني انجام شده بود آيت اهلل 
جعفر سبحاني تأكيد كرد:  در شرايط 
فعلي و به دليل شيوع كرونا حضور در 
پياده روي اربعين جايز نيست و در اين 
خصوص اطالعيه اي در روزهاي آينده 
صادر خواهم كرد.جهانگيري در تماس 
تلفني با آيت اهلل شهرستاني بيان كرد: 
حضرت آيت اهلل العظمي سيســتاني 
نماد عقالنيــت و درايــت مرجعيت 
هستند كه اميدواريم با رهنمودهاي 
ايشــان و ســاير مراجع عظام تقليد 
بتوانيم بر مشــكالت غلبه كنيم.وي 
افزود: مواضع حضرت آيت اهلل العظمي 
سيستاني ايشان را به سمبل وحدت 
ملي عراق تبديل كرده اســت. ايشان 
نه تنها مورد احترام مردم و مسئوالن 
جمهوري اســالمي ايران و جمهوري 
عراق بوده، بلكه مــورد احترام جامعه 

بين المللي است.

دومينوي فوت سالطين ميانه رو كه از عربستان 
آغاز شده بود بعد از عمان به كويت رسيد، اما ديپلماسي

برخالف تغيير رويكرد عربستان در قبال ايران، 
عمان پس از جايگزيني قدرت در اين كشور هنوز تغييري در 
سياســت هاي كالن خود بروز نداده و كويت نيز احتماال در 
مسيري كه امير قبلي اين كشــور قرار داشت، ادامه حركت 

خواهد داد.
ديروز سايت هاي رصد هوايي جهان با انتشار ۲ عكس مدعي 
شدند كه هواپيماهاي وزير دفاع آمريكا و وزير خارجه ايران 
در يک روز در كويت فرود آمده اســت؛ ساعاتي بعد اين خبر 
تأييد و مشخص شد هم محمد جواد ظريف و هم مايک اسپر 

براي ديدار با امير جديد كويت به اين كشور سفر كرده اند.
وزارت خارجه ايران ديروز گزارش داد كه محمدجواد ظريف 
به نمايندگي از حسن روحاني، رئيس جمهور اسالمي ايران 
به منظور ابراز همدردي با دولت و مردم كويت به مناســبت 
درگذشــت امير فقيد شــيخ صباح االحمد الجابر الصباح به 
كويت سفر كرده، با شــيخ نواف االحمد الجابر الصباح، امير 
جديد و همچنين احمــد ناصر المحمد الصبــاح، وزير امور 

خارجه اين كشور ديدار و گفت وگو كرده است.
براساس اين گزارش وزير امور خارجه در اين ديدار ضمن ابالغ 
مراتب تسليت و همدردي جمهوري اسالمي ايران، انتخاب 
امير جديد كويت را تبريک گفته و حمايت جمهوري اسالمي 

ايران از اين كشور را مورد تأكيد قرار داده است.
از طرفي رســانه هاي بين المللي نيز گزارش دادند كه ظريف 
در اين ديدار امير سابق كويت را مردي»ميانه رو با سياستي 

متوازن« توصيف كرده است.
در پي در گذشت امير سابق كويت، رئيس جمهور ايران پيام 

تسليت صادر كرده بود.
كويت در بين كشــورهاي حاشــيه خليج فــارس ازجمله 
طرف هايي بود كه به رغم نزديكي به عربســتان سعودي اما 
روابط خود با تهران را هم حفظ كرده و به نوعي كانال ارتباطي 
بين عربستان و ايران براي تبادل پيام به شمار مي رفت.شيخ 
»صباح االحمد الجابر الصباح«، امير فقيد كويت سه شــنبه 
گذشته در 91 ســالگي در آمريكا درگذشت. او از دو ماه قبل 
براي ادامه تكميل روند درمان و بنا به توصيه تيم پزشكان به 

آمريكا رفته بود.شــيخ صباح پس از استقالل كويت در سال 
19۶1 در سال ۲00۶ و بعد از اينكه 4 دهه وزير خارجه كويت 
بود قدرت را به عنوان پنجمين حاكم اين كشور به دست گرفت 

و تا روز وفات نيز سمت اميري كويت را بر عهده داشت.
پس از فوت شيخ صباح، برادر او نواف االحمد الصباح به عنوان 

امير جديد مراسم سوگند خود را به جا آورد.
در هفته هاي اخير امارات و بحرين روابط پنهاني خود را با 
رژيم صهيونيستي با امضاي توافقنامه هايي علني كردند و 
گفته مي شد امير فقيد كويت در برابر فشارها براي برقراري 
روابط با تــل آويو مقاومت كرده؛ با ايــن حال امير جديد 
كويت در نخستين روزهاي فعاليت خود در تماس تلفني با 
مقامات حماس تأكيد كرده بود كه در راه حمايت از آرمان 
فلسطين راه شــيخ »صباح األحمد الجابر الصباح« امير 
فقيد كشورش را دنبال خواهد كرد.دي ماه سال گذشته نيز 
سلطان قابوس پادشاه ميانه رو عمان كه او نيز از دوستان 
منطقه اي ايران به شمار مي رفت در گذشت و سلطان هيثم 
به جاي او نشست؛ البته در كمتر از يک سال گذشته عمان 
روابط خود را با تهران حفظ كرده است.محمدجواد ظريف، 
وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران بعد از درگذشت 
سلطان قابوس به نمايندگي از دولت و ملت ايران به مسقط 
سفر و با سلطان هيثم بن طارق پادشاه جديد عمان ديدار 
كرده است.وزير خارجه كشورمان ضمن تسليت درگذشت 

سلطان قابوس بن سعيد، آغاز مسئوليت سلطان هيثم بن 
طارق را تبريک گفت و آمادگي جمهوري اســالمي ايران 
را براي توسعه و تعميق روابط دوستانه و ديرينه دو كشور 
اعالم كرد.حدود ۶سال قبل با مرگ ملک عبداهلل پادشاه 
قبلي عربســتان و روي كار آمدن تندروها در اين كشور 
به خصوص پــس از انتخاب محمد بن ســلمان به عنوان 
وليعهد سعودي روابط ايران با كشورهاي عربي منطقه رو 
به سردي گذاشت و حتي به تنش كشيده شد؛ به همين 
دليل ايران تمايل دارد روابط دوستانه خود با عمان و كويت 

را در دوران امراي جديد اين كشورها ادامه دهد.

  )درباره اتهام جاسوســي به اميرعباس 
حاشيه 

انتظام(: در آن زمان افراد درشــت دستگاه روز
قضايي عمدتا از نيروهاي چپ بودند و مسئله 

جاسوسي اميرانتظام قطعي شد و حكم دادند.
  بعد از پست اينســتاگرامي من، وزير اطالعات درباره 
پرونده طاهره قيومي عذرخواهي كرد. گفت همه بايد زير 

يک وجب خاك  بخوابيم.
  در همه بولتن ها نوشته بودند طاهره قيومي خواهرزاده 
آقاي روحاني اســت، در يک جلسه مهم يكي از مسئوالن 
باالرتبه }با اشــاره به مسائل جاسوســي{ گفت همين 
خانم قيومي كه خواهرزاده آقاي روحاني اســت... گفتم 
خواهرزاده آقاي روحاني نيســت، هيچ نســبتي هم با او 
ندارد، جاسوس هم نيست. ايشان 14روز انفرادي هم رفت 
و خيلي هم اذيت شــد، همه هم از او عذرخواهي كردند 
اما هيچ كس حاضر نشــد يک برگه دست ايشان بدهد كه 

اشتباه رخ داده است.
 حزب اللهي ها بايد پرچمدار حقوق بشر شوند، در حقوق 

بشر هم فرق ندارد كه كسي خطش با من باشد يا نه.
 آقاي طيب نيا }وزير اقتصاد در دولت اول روحاني{ كه 
آدم ساده زيستي هم هست، تعريف مي كرد يک روز براي 
يک ســميناري به دوبي دعوت مي شود، آنجا رئيس يكي 
از بانک هاي جمهوري اســالمي را مي بيند كه با ماشين 
آخرين مدل ۶درب به محل ســمينار آمد و پياده شد. از 
رئيس بانک پرسيده بودند كه شــما كه سوار اين ماشين 

مي شــويد هزينه اجاره اين را از كجا پرداخت مي كنيد؟ 
رئيس بانک مذكور توجيه كرده بود باالخره ما بايد در اينجا 
طوري مانور بدهيم كه احساس كنند جمهوري اسالمي 
مشكلي ندارد! آقاي طيب نيا پاسخ داده بودند االن روساي 
بانک هاي بزرگ دنيا كه با ماشين ســاده مي آيند، يعني 

مشكل دارند؟ 
 آقاي ابراهيم اصغر زاده كه ايده و طراحي تسخير سفارت 
با ايشان بود، در برنامه صبحانه اي كه من با ايشان داشتم، 
محكم و با صراحت گفتند كه هيچ وقت از تسخير سفارت 

پشيمان نيست.
 آقاي عباس عبدي جايي گفته بود كه آقاي ضرغامي 
كه در ماجراي تسخير سفارت عليه آمريكا مدام مصاحبه 
مي كرد، سال اولي بود! طوري اين حرف را گفته بودند كه 
خواننده برداشــت به تحقير مي كرد. مي خواهم به آقاي 
عبدي بگويم كه ما ســال اولي بوديم و به اندازه شما نقش 
نداشتيم، ولي شما كه رئيس بوديد، نگذاريد فقط ضرغامي 
عليه آمريكا صحبت كند، شــما كه ســردمدار مبارزه با 

آمريكا بوديد، كمي هم شما صحبت كنيد.
 آقاي}محمدرضا{ عارف تعريف مي كرد كه به شــدت 
ضد بني صدر بود و در انتخابات رياست جمهوري آن سال 
پيش خيلي ها رفته و گفته بود كه به بني صدر رأي ندهيد. 
مي گويد ازجمله با آقاي }حبيــب اهلل{ بيطرف صحبت 
كردم كه مراقب باشــيد در النه }جاسوسي{ به بني صدر 
رأي ندهند. البته صندوق النه جاسوســي را كه شمردند، 

اكثرا به بني صدر رأي داده بودند.
  يكی از اشتباهات من مربوط به انتخابات }7۶{ است. 
ما در انتخابات به دليل توقعی كه آقای ناطق پيدا كرده 
بود و بعضی از دوســتان، به ما اصرار كردند كه شما در 
سينما }معاونت سينمايی{ هســتيد و اكثرا هنرمندان 
سمت آقای خاتمی می روند؛ شــما نمی خواهيد كاری 
بكنيد؟ يک ســری كارها كرديم كه يک عــده آمدند از 
آقای ناطق حمايت كردند، من ايــن را به عنوان يكی از 
اشــتباهاتم نقل كردم؛ نبايد در آن موقع ســينما را دو 

قطبی مي كردم.
  به محمد حســين لطيفی }كارگــردان{ گفتم تو بيا 
فيلم }انتخاباتی{ آقای ناطق را بســاز، قبول كرد و باهم 
رفتيم منزل آقای ناطق؛ در آن زمــان آقای درمنش كه 
بعدا كارگردان شــد، در آن جا كار نورپــردازی می كرد، 
همه به اعتبار من آمدند، بعد هم كه فيلم آماده شد 5-۶ 
ميليون تومان پول اجاره دوربين ها شد، من به آقای باهنر 
كه رئيس ســتاد انتخاباتی آقای ناطق بود گفتم كه خرج 
اين دوربين ها را بدهيد؛ ايشان بعد از چند روز يک چک 7 
ميليون تومانی}از كمک های شخصی به ستاد ناطق{ به 
 من دادند، دوم خرداد انتخابات برگزار شد، چهارم خرداد 
طلب كارها آمدند، من اين چک را وقتی خواستم نقد كنم 
متوجه شدم كه صاحب چک تاريخ چک را برای 4 خرداد 
زده و وقتی متوجه شده  است ايشان رای نياورده، حساب 

را كال بسته و پول را از حساب خارج كرده است!

پيام روحاني به امير جديد كويت

حسن روحاني ،رئيس جمهور در پيام تبريكي به شيخ 
نواف االحمد الجابر الصباح، امير جديد كويت، نوشت: 
اطمينان دارم در سايه استمرار راه و منش رهبري 
حكيمانه آن جناب، همچون گذشته شاهد گسترش 
روزافزون مناسبات دوستانه و برادرانه ميان دو كشور 
و توسعه ثبات و امنيت در منطقه خواهيم بود.در اين 
پيام براي امير جديد كويت سالمتي و موفقيت و براي 

مردم اين كشور عزت و بهروزي آرزو شده است.

ث
مك

پاسخ دولت به اظهار نگراني مراجع 
درباره مشكالت اقتصادي و گراني

 روحاني: اطمينان مي دهم دولت با همه توان از درد  
و رنج مردم بكاهد 

كافه مجلس 
 

  850تذكر از بهارستان به پاستور
روح اهلل متفكر، آزاد عضو هيأت رئيسه مجلس با بيان اينكه يكي از ابزارهاي نظارتي 
نمايندگان ارائه تذكرات به رئيس جمهور و وزراست، گفت: در سه ماهه اول مجلس 
يازدهم، نمايندگان 850تذكر به وزرا و رئيس جمهور داشــتند.وي با بيان اينكه 
برخي از وزرا به تذكرات نمايندگان پاسخ هايي داده اند و پاسخ  برخي ديگر را كه طي 
نامه نگاري انجام شده دريافت خواهيم كرد، در گفت وگو با تسنيم ادامه داد: در سه 
ماهه اول مجلس آقاي حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده شاهين شهر بيشترين 
تذكر را به وزرا و رئيس جمهور داشته است.اين عضو هيأت رئيسه همچنين با بيان 
اينكه نمايندگان مجلس درخواست هايي نيز براي استيضاح وزرا داشته اند، افزود: 
اين درخواست ها در حال بررسي است و نتيجه آنها به زودي اعالم خواهد شد و اين 
درخواست ها درصورت عدم اقناع درخواست كنندگان اعالم وصول مي شود و روال 

عادي خود را طي خواهد كرد.

  بازديد امنيت ملي ها از مرز قره باغ
ابوالفضل عمويي، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي از بازديد و 
حضور برخي اعضاي كميسيون متبوعش در مرز قره باغ خبر داد و گفت: اين سفر 
به منظور بازديد از مرز و بررسي مباحث مرتبط با تحوالت قره باغ و مواردي كه بين 
ارمنستان و آذربايجان اتفاق افتاده است صورت گرفت.به گزارش همشهري، وي 
ادامه داد: قرار اســت در اين بازديد مباحث مرتبط با تحوالت قره باغ و آثار آن در 

مناطق مرزي كشورمان مورد بررسي قرار بگيرد.

 شرط آزمون سنجش براي انتخابات شوراها
علي حدادي، سخنگوي كميسيون شوراها با اشاره به شرايط متقاضيان ثبت نام در 
انتخابات شوراها گفت: براساس طرحي كه در كميسيون شوراها در حال بررسي 
است متقاضيان شركت در انتخابات شوراهاي شــهر و روستا بايد در يک آزمون 
اطالعات سنجي درباره قوانين عمومي و شهرداري ها شركت كنند و البته متقاضيان 
بايد مدرك تحصيلي در رشته مرتبط داشته باشند و اين آزمون احتماال از طريق 
سازمان سنجش خواهد بود.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وي افزود: بناست 
كه نظارت قبل و بعد از انتخابات شوراها ادامه داشته باشد، چرا كه در اين زمينه خأل 
قانوني وجود دارد و بايد عملكرد و رفتار اعضاي شوراهاي شهر و روستا به صورت 

مداوم ادامه يابد.
حدادي تصريح كرد: اين موارد بايد در صحن كميســيون شــوراهاي مجلس به 
تصويب برسد تا بتوانيم به صورت قطعي درباره آن تصميم گيري كنيم و هم اكنون 
طرح اصالح قانون انتخابات شوراهاي شــهر و روستا در كارگروهي در مجلس در 

حال چكش كاري است.

ضرغامي: در النه جاسوسي، اكثراً به بني صدر رأي دادند
عزت اهلل ضرغامي، رئيس پيشين صدا و سيما و عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي در 
گفت وگويي با برنامه »رو در رو« گفته است: پرونده طاهره قيومي كه از او به }غلط{ 
به عنوان خواهر زاده رئيس جمهور ياد مي شد، يكي ديگر از اشتباهات در پرونده هاي 

جاسوسي بود. 
پيش از اين، اثبات بي گناهي مازيار ابراهيمي كه به اتهام ترور دانشمندان هسته اي 

دســتگير و مجبور به اعتراف شــده بود، جنجال هاي زيــادي را برانگيخته بود. 
به طوري كه علي ربيعي، سخنگوي دولت گفته بود: اگرچه اين ماجرا در دولت روحاني 
اتفاق نيفتاده، اما در دولت روحاني از مازيار ابراهيمي و ديگر بازداشت شدگان اين 
پرونده عذرخواهي و دلجويي شده اســت. بخش هايي از اظهارات ضرغامي در اين 

گفت وگوي اينترنتي را بخوانيد:

پوست اندازي همسايگان ايران
درگذشت امرا و سالطين معتدلی مثل سلطان قابوس و شيخ صباح چه آثاری در روابط ايران با كشورهای عربی منطقه خواهد داشت؟

 اسماعيل سلطنت پور
روزنامه نگار

به خاطر امنيت جامعه
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در جلسه ديروز شوراي شهر تهران اعضاي 
شــورا حمايت همه جانبه اي از توسعه و شورا

تجهيز حمل ونقل عمومــي كردند. به 
گزارش همشهري، در دويست و چهلمين جلسه شورا، 
اعضاي شورا براي توسعه و تجهيز حمل ونقل عمومي 
به ويژه در شــرايط كنونــي با اصــاح بودجه مصوب 
شــهرداري با افزايش انتشــار اوراق مالي براي توسعه 
حمل ونقــل عمومــي از 3هــزار ميليــارد تومان به 
4هزارميليارد تومان موافقت كردند. در اين جلسه يك 
فوريت اليحه شهردار تهران درخصوص اصاح بند  يك 
تبصره4 بودجه مصوبه سال1399 شهرداري تهران و 
مجوز انتشار 40هزار ميليارد ريال اوراق مالي به منظور 
اجراي طرح هــاي حمل ونقل عمومي شــهر تهران به 

بررسي گذاشته شد.
ســيدمناف هاشــمي، معاون حمل ونقــل و ترافيك 
شــهرداري تهران درباره اين اليحه گفت: »براســاس 
بند »د« تبصره5 قانون بودجه ســال جاري شهرداري، 
اين بودجه 8هزار ميليارد تومان اعتبار دارد كه 3هزار 
ميليارد تومان از آن براي حمل ونقل درنظر گرفته شده و 
امكان دارد تا به 4هزار ميليارد تومان هم برسد كه 2هزار 
ميليارد تومان از آن براي زيرساخت مترو، هزار ميليارد 
تومان  براي نوسازي واگن هاي مترو و هزار ميليارد تومان 

هم براي اتوبوسراني درنظر گرفته شده است.« 
در ادامه، سيدحسن رســولي، خزانه دار شــورا  اما در 
تذكري خطاب بــه معاونت حمل ونقــل و ترافيك در 
خصوص بودجه سال 1399 شهرداري گفت: »با افزايش 
3 تا 4هزار ميليارد تومان موافقم، ولي معتقدم شرايط 
كشور بحراني است و نمي شود با جلسات بوروكراتيك 
و مكاتبه با مسئوالن، پايتخت را اداره كرد، بلكه بايد با 

جديت تمام اين امور را از رئيس جمهوري و بانك مركزي 
و ساير مقامات پيگيري كرد، لذا درخواست دارم بحران 
را مديريت كنيد.« در نهايت يــك فوريت اين اليحه با 

14موافق به تصويب رسيد. 

الزام شهرداري به استفاده از نتايج مطالعات ترافيك 
قبل از صدور پروانه

با رأي اعضاي شوراي شهر تهران، شهرداري به استفاده 
از نتايج مطالعات عارضه سنجي ترافيك، قبل از صدور 
پروانه براي ساختمان هاي با نرخ سفرسازي باال ملزم شد.

محمد ساالري، رئيس كميسيون شهرسازي و معماري 
شورا درخصوص طرح تهيه شــده در اين كميسيون، 
گفت: »يكي از مهم ترين مشــكات و چالش هايي كه 
اين روزها در شــهر تهران با آن مواجه هستيم، به اين 
دليل اســت كه به مفاد طرح تفصيلي شهر تهران كه 
شهرداري را ملزم كرده در فرايند صدور پروانه نسبت به 
انجام مطالعات مختلف ترافيكي، شهرسازي، اجتماعي 
و زيست محيطي اقدام كنند، بي توجهي شده است.« او 
ادامه داد: »متأسفانه 9 سال از اباغ طرح تفصيلي شهر 
تهران مي گذرد و اين تكاليف انجام نشــده،  همين امر 
باعث شــده كه امروزه طرح تفصيلي نه تنها مشكات 
شهر تهران را حل نكرده، بلكه به افزايش مشكات نيز 
دامن زده است.« ساالري با بيان اينكه در اين طرح، با 
همكاري كميسيون حمل ونقل و ترافيك شوراي شهر، 
ســاختمان ها را به دو گروه »ج« و »د« كه در مقررات 
ملي ساختمان آمده است، تقسيم كرده ايم، عنوان كرد: 
»گروه »ج« ساختمان هايي است كه مقياس كالبدي 
آنها 6 تا 10 طبقــه ارتفاع، با زيربنــاي حداقل 2 هزار 
مترمربع و حداكثر 5 هزار مترمربع اســت. گروه »د« 
ساختمان هاي بيش از 10 طبقه  و بيش از 5 هزارمترمربع 
در مساحت ناخالص است.«  بعد از سخنان موافقان و 
مخالفان در نهايت، كليات طرح »الزام شهرداري تهران 

به استفاده از نتايج مطالعات ترافيك قبل از صدور پروانه 
براي ساختمان هاي بزرگ مقياس )ساختمان هاي گروه 

 ج  و  د (« به تصويب اعضاي شوراي شهر تهران رسيد.

تصويب يك فوريت افزايش نرخ كرايه حمل ونقل 
عمومي

اليحه افزايش نرخ بليت حمل ونقل عمومي توسط مناف 
هاشمي، معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار تهران در 
جلسه شوراي شهر تهران مطرح و پس از گفت وگوي 
موافقان و مخالفان براي بررسي بيشتر در قالب اليحه 

يك فوريتي تصويب شد.
»شــرايط و وضعيت ناوگان حمل ونقل عمومي تهران 
اســفبار اســت.« اين خبري بود كه چنــد روز پيش 
توسط محسن هاشمي، رئيس شــوراي اسامي شهر 
تهران رسانه اي شد. 13مهر ماه بود كه مناف هاشمي، 
معاون حمل ونقل و ترافيك شــهردار تهران با حضور 
در صحن شوراي اسامي شــهر تهران بر بحراني بودن 
وضعيت ناوگان حمل ونقل عمومي پايتخت تأكيد كرد 
و خواستار افزايش 25درصدي نرخ بليت مترو و اتوبوس 
شد. او گفت: »اوراق مشاركت 31تيرماه امسال توسط 
شهرداري تهران محقق شده اســت و منتظر هستيم 
ســازمان اماك شــهرداري تهران وثيقه بگذارد. در 
شرايط كنوني در حوزه اتوبوسراني و شركت بهره برداري 
مترو ماهانه 40ميليارد تومان كاهش درآمد داريم و از 
سوي ديگر خريد قطعات و ضدعفوني كردن ناوگان بيش 
از هزينه و بودجه اختصاص داده شــده توسط شوراي 
اسامي شهر تهران است. ضمن اينكه برخي از قطعات 
حدود 60 تا 80درصد افزايش قيمت داشته و گران تر 
شده اند و بودجه تعيين شده كفاف هزينه هاي ناوگان 
حمل ونقل عمومي)اتوبوس و مترو( را نمي دهد. بنابراين 
چاره اي جــز افزايش نرخ بليت نداريــم. ضمن اينكه 
افزايش 25درصدي هزينه زيادي را متحمل شهروندان 
نمي كند اما به بهبود وضعيت ناوگان حمل ونقل كمك 

زيادي خواهد كرد.«
پس از صحبت هاي معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار 
تهران، سيدحسن رسولي و سيدمحمود ميرلوحي در 
موافقت و علي اعطا و حجت نظري در مخالفت با اليحه 

سخن گفتند.
محمد عليخاني، رئيس كميسيون حمل ونقل شوراي 
اسامي شــهر تهران اما درباره پيشنهاد افزايش كرايه 
اتوبوس و مترو، گفت: »دولت به وظايفش عمل نكرده و 
وضعيت حمل ونقل عمومي بحراني است. افزايش نرخ 
كرايه زياد نيست و 30ميليارد تومان به درآمد مترو و 
25ميليارد تومان هم به درآمد اتوبوسراني اضافه مي كند 
كه واقعا رقم زيادي نيست، اما كمك كننده است.« پس 
از مطرح شــدن نظر موافقان و مخالفــان، اليحه براي 

بررسي بيشتر در قالب يك فوريتي تصويب شد.

نام 2 پزشك و يك پروفسور روي خيابان هاي 
تهران

در جريان بررسي صورت جلسه هاي نامگذاري تهران، 
نام دكتر فاضل و دكتر دواني به پيشنهاد رئيس دانشكده 
علوم پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي روي خيابان هاي 
تهران قرار گرفت و يك بلوار بي نام به ياد پروفسور فضل اهلل 
رضا، شخصيت برجسته ايراني حوزه اطاعات و مخابرات  
نامگذاري شد.  محمد جواد حق شناس درباره مصوبات 
چهل و دومين جلسه كميسيون نامگذاري، گفت: »اين 
جلسه در تاريخ 12آذرماه سال 98 برگزار شد و ما بعد از 
10 ماه معطلي مصوبات آن را بررسي مي كنيم.« او ادامه 
داد: »اين جلسه 6مصوبه داشت كه يكي از آنها نامگذاري 
كوچه نكويي به نام آتش نشان علي بهرامي بود. نامبرده 
از بازنشستگان سازمان آتش نشاني است كه درسال 94 
حين ماموريت دچار سوختگي شــد و هم اكنون روي 

ويلچر نشسته است.«
 او از رئيس شورا درخواســت كرد تا در يكي دو جلسه 
شورا، به اين مسئله پرداخته شود. اين مصوبه كميسيون 
نامگذاري با 13رأي موافق به تصويب شــوراي شــهر 
رسيد. حق شناس درباره مفاد صورت جلسه چهل و سوم 
كميسيون نامگذاري عنوان كرد: »تاريخ جلسه 26آذرماه 
بود و اين جلسه حاوي 11پيشــنهاد بود.« از آنجا كه 
محمود ميرلوحي، عضو شوراي شهر تصور كرده بود كه 
قرار است نام كوچه آزادي در مصوبات شوراي نامگذاري 
تغيير كند، اعضاي شوراي شهر به 11بند صورت جلسه 
چهل و ســوم رأي دادند و 10اسم منتخب كميسيون 
نامگذاري بــا 13رأي موافق به تصويب رســيد. بعد از 
سخنان ميرلوحي و آشكار شدن خطاي سهوي او، بند 
يازدهم پيشنهاد كميسيون نامگذاري هم به رأي گذاشته 
شد و با 13رأي موافق اين بند هم به تصوب رسيد. رئيس 

كميسيون نامگذاري شوراي شهر درباره صورت جلسه 
44 اين كميسيون نيز گفت: »اين صورت جلسه مربوط 
به دي ماه 98 است كه 8مصوبه دارد. قرار است يك بلوار 
بي نام به نام پروفسور فضل اهلل رضا نامگذاري شود. ضمن 
اينكه در اين صورت جلسه نام 2پزشك هم براي اماكن 
تهران انتخاب شده اســت. نام دكتر ايرج فاضل رئيس 
اسبق نظام پزشكي، وزير اسبق بهداشت و رئيس دانشگاه 
شهيد بهشتي از شــخصيت هاي مبارز و شناخته شده 
پزشكي براي كوچه دوم زرافشــان شمالي در شهرك 
قدس منطقه2 پيشنهاد و نام دكتر منوچهر دواني براي 
كوچه ارديبهشت شهرك قدس واقع در منطقه2 انتخاب 

شده است.«
 اعضاي شوراي شهر تهران در ادامه جلسه كارشناسان 
معرفي شده براي شركت نوسازي عباس آباد و سازمان 
سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي تهران را انتخاب 
كردند. اليحه شــهرداري تهران درخصوص »معرفي 
كارشناسان و اعضاي پيشــنهادي شوراي سازمان ها و 
مجمع شركت نوسازي عباس آباد« و »موضوع انتخاب 
2نفر كارشــناس متخصص جهت عضويت در شوراي 
سازمان سرمايه گذاري و مشــاركت هاي مردمي شهر 
تهران« مورد بررســي قرار گرفت و كميسيون برنامه و 
بودجه، محمود كلهري و حسين عبده تبريزي را به عنوان 
كارشناسان شوراي سازمان ها و مجمع شركت نوسازي 
عباس آباد معرفي كرد. بر اين اساس محمود كلهري با 
13رأي و حسين عبده تبريزي با 10رأي انتخاب شدند. 
همچنين در ادامه جلسه سيدمناف هاشمي با 11رأي 
موافق و علي نيازي   با 8رأي موافق به عنوان منتخبان 
شوراي شهر تهران جهت عضويت در شوراي سازمان  
ســرمايه گذاري و مشــاركت هاي مردمي شهر تهران 

انتخاب شدند.

در دويست و چهلمين جلسه شوراي شهر تهران تصويب شد

اصالح  بودجه شهرداري به نفع حمل و نقل عمومي
محمود مواليي

خبر نگار

خبر

عاشقانه اي براي چاله ها

من دوست دارم تهران را شهر چاله ها 
بنامم. چرا؟ چون تنها مولفه اي در شهر 
هستند كه هيچ وقت از بين نرفته اند و 

احتماال نمي روند.
سال ها پيش، شهردار وقت تهران به معاون عمراني اش دستور داد 
در عرض 45 روز تمام چاله هاي تهران را پر كند. همان زمان من كه 
روزنامه  نگاري جوان بودم، در يادداشتي خطاب به شهردار نوشتم 
كه چنين چيزي ممكن نيســت. از آن زمان بيشتر از 6 هزار روز 

گذشته؛ اما تهران همچنان پر از چاله و دست انداز است.
در اين سال ها، باغ ها و خانه هاي قديمي زيادي تبديل به برج و مال 
شده اند، درخت هاي فراواني از بين رفته اند و محله هاي متعددي 
جايشان را به اتوبان هاي افقي و عمومي و پل هاي شبدري داده اند؛ 
اما آنچه تغييري نكرده، چاله ها هســتند. چاله ها و دست اندازها، 
پايدارترين عناصر شهر ما هستند و مگر نه اين است كه شهر را بايد 
با مولفه اي تغييرناپذير، نامگذاري كرد؟ براي همين است كه من 

دوست دارم تهران را شهر چاله ها بنامم.
اعتراف مي كنم سال ها بود به چاله هاي پايتخت فكر نمي كردم؛ اما 
از وقتي سوار دوچرخه مي شوم، چاله ها را بيشتر از هميشه حس 
مي كنم. به قول سهراب سپهري »گاه زخمي كه به پا داشته ام زير 

و بم هاي زمين را به من آموخته است«.
چاله ها و دســت اندازها )به صورت كلــي، ناهمواري ها( همه جا 
هســتند؛ اما در كناره خيابان ها بيشــتر. درســت همان  جايي 
كه دوچرخه ســوارها از آنجا تــردد مي كنند. در كنــاره خيابان، 
درپوش هايي هستند كه هركدام نام شركتي را بر خود دارند. برق، 
آب، مخابرات، فاضاب و... گاهي هم قبــا آنجا را براي عملياتي 
كنده بوده اند و حاال پركرده اند؛ اما بعد از مدتي آسفالتش نشست 
كرده. خاصه كه آن گوشه خيابان، ماجراهاي زيادي دارد كه كمتر 
كسي به آنها توجه مي كند؛ جز يك دوچرخه سوار كه در حاشيه 
خيابان به ويراژ موتورســوارها، ماشين هاي پشت سر، عابراني كه 
از پياده رو وارد خيابان مي شوند و شــاخه درخت ها فكر مي كند. 
راستش ما هم ناچاريم به چاله ها فكر كنيم. يعني خواه ناخواه، آنها 
را حس مي كنيم. تاش داريم تا حد ممكن از كنارشان رد شويم 
و اگر هم راهي ندارد، به آرامي از داخل شــان رد شــويم. چاله ها، 
دوستان و همراهان هميشگي دوچرخه سوارهاي شهري هستند. 
در ميان همه خيابان هايي كه چاله و ناهمواري دارند؛ اما مســير 
دوچرخه خيابان طالقاني، چيز ديگري است كه در شماره آينده 

مفصل درباره آن خواهم نوشت.

گذر آب و آتش افتتاح شد 

گذر آب و آتش واقع در بوستان آب و آتش با حضور اعضاي شوراي شهر، 
رئيس جامعه تورگردانان ايران، رئيس جامعه هتلداران كشور و مديرعامل 
شركت نوسازي عباس آباد در روز 12 مهرماه و ايام هفته تهران افتتاح شد. 
به گزارش همشــهري، حســن خليل آبادي، رئيــس كميته ميراث 
فرهنگي و گردشگري شوراي شــهر در اين مراسم با اشاره به توسعه 
گردشــگري در اين روزها بيان كرد: »معتقدم با تمام ســختي ها و 
موانعي كه سر راه حوزه گردشــگري وجود دارد بايد روي پاي خود 
بايستيم و گردشگري در كشور خصوصا در كانشهر تهران بايد حرف 
اول را بزند چراكه اين كشور سرشار از تاريخ، فرهنگ و تمدن است و 
پتانسيل آن را دارد كه تمام حوزه هاي گردشگري را در آن فعال كنيم 

و توسعه دهيم.«
  در اين مراسم ابراهيم پورفرج، رئيس جامعه تورگردانان ايران منطقه 
فرهنگي و گردشگري عباس آباد را يك منطقه با پتانسيل باال براي جذب 
گردشگر دانست و تأكيد كرد: »وجود چنين مناطق گردشگري عاوه بر 
اينكه مي تواند محيطي براي گردشگري شهروندان تهراني و گردشگران 
ايراني باشد مي تواند منطقه اي جذاب براي توريست ها نيز بوده و كاري 
كند تا اين گردشگران تهران را تنها محلي براي گذر ندانسته و چند روزي 
را در پايتخت بمانند. پل طبيعت ازجمله جاذبه هايي است كه گردشگر 
خارجي كنجكاو خواهد بود تا آن را از نزديك ببيند.« جمشيد حمزه 
زاده، رئيس جامعه هتلداران كشور نيز در سخنراني خود با اشاره به ايام 
كرونا افزود: »در ماه هاي اخير با شيوع ويروس كرونا بسياري از كسب و 
كارهاي گردشگري از جمله هتلداري از رونق افتاده است. با فراهم سازي  
چنين فضاهايي مي توان همچنان اميدوار بود كه گردشگري به رونق 
سابق خود برگردد؛ هر چند در آن زمان نيز مشكاتي وجود داشت.« 
سيدمحمدحسين حجازي، مديرعامل شركت نوسازي عباس آباد در 
مراســم افتتاح گذر آب و آتش بيان كرد: »وجود بخش هاي مختلف 
فرهنگي، تفريحي، گردشگري، علمي و... در مجموعه اراضي عباس آباد 
توانسته است تا حد بسياري ضعف نبود فضاهاي عمومي براي خانواده ها 
را در تهران پوشش دهد. « گذر آب و آتش به وسعت 3600 متر و 40 
غرفه بوده و به منظور ارائه خدمات در حوزه صنايع دستي و صنايع خاق 
طراحي و از روز 12 مهرماه پس از افتتاح آماده خدمت رساني به مردم 

شده است.

خبر 

در پي هماهنگي كامل مديريت شهري با 
شركت راه آهن؛

عمليات تجهيز كارگاه احداث 
شارباغ آغاز شد

مديرعامل شركت يادمان سازه، از پروژه احداث 
محور شارباغ )محور شهري راه آهن تهران- تبريز( 
به عنوان شاه بيت اقدامات مديريت شهري در مسير 
افزايش سرانه رفاهي شهروندان ساكن در مناطق9، 
17و 18و كاهش فاصله امكانات ميان شــمال و 

جنوب پايتخت ياد كرد. 
به گــزارش همشــهري، در بازديد مشــترك 
حسن صفات، مديرعامل شركت يادمان سازه، علي 
كاظمي منش مديركل راه آهن تهران و سيدمحمد 
فيــاض شــهردار منطقه 18بخش هاي مختلف 
پروژه احداث محور شارباغ مورد پيمايش ميداني 
قرار گرفت و تصميماتي با هدف تسريع عمليات 
اجرايي پروژه اتخاذ شد. مديرعامل شركت يادمان 
سازه طي سخناني در جريان اين بازديد مشترك، 
احداث محور شارباغ را شاه بيت اقدامات دوره فعلي 
مديريت شــهري در جهت افزايش سرانه رفاهي 
شهروندان ساكن در مناطق9، 17و 18و كاهش 
فاصله امكانات ميان شمال و جنوب پايتخت دانست 
و ضمن قدرداني از تاش هاي بي شائبه مديركل 
راه آهن تهران براي رفع موانع اجرايي اين پروژه، 
يادآور شد: متعاقب اجراي مرحله نخست واگذاري 
اراضي روي تونل راه آهن به شهرداري تهران طي 
هفته گذشــته، عمليات تجهيــز كارگاه احداث 
2.7كيلومتر از طول 9كيلومتري محور شــارباغ 
آغاز شده است. صفات هدف از انجام بازديدهاي 
مشــترك ميداني از اراضي پروژه احداث محور 
شارباغ را دســتيابي به حداكثر سطح هماهنگي 
ميان نهادهاي ذي نفع پروژه ذكر و اضافه كرد: در 
اين بازديد بخش هاي ساخته شده توسط شركت 
راه آهن در ترازهاي تحتاني از قبيل تونل راه آهن 
تهران - تبريــز، پاركينگ، پله هاي فــرار و تونل 
جمع آوري آب هاي ســطحي مورد بررسي قرار 
گرفت و ضمــن بحث و تبادل نظــر درخصوص 
اقدامات آتي در محور شــار باغ كه بايد در سطح 
فوقاني فضاهاي يادشده صورت پذيرد، مقرر شد 
عمليات خاكبرداري رمپ ورودي پاركينگ هاي 
زيرسطحي آغاز شود. احداث محور شار باغ پروژه اي 
است كه پس از انتقال خط راه آهن تهران- تبريز به 
زيرزمين، روي بام اين تونل در محدوده اي به طول 
تقريبي 9كيلومتر و كشــيدگي شرقي- غربي و 

عرض متوسط 30متر تعريف شده است.

روز تهران 4ساله شد
پايتخت مشروطه اين روز ها گرفتار مشكات گوناگون است

محمد سرابي
خبر نگار

امسال  هفته تهران درست در ايامي قرار 
دارد كه پايتخت به دليل موج سوم بيماري گزارش

كرونا با محدوديت هاي شديد رو به رو شده 
است. از ســال پيش شهر از يك ســو گرفتار مشكات 
اقتصادي و از سوي ديگر درگير ويروس كوويد- 19شده 
است و روز هاي سخت زمستان را هم پيش رو دارد چرا كه 
تا يكي دو  ماه ديگر آلودگي هوا شدت خواهد گرفت. اين 
فضاي بزرگ ترين شهر كشور 114سال بعد از تصويب 

قانون مشروطه و تعيين پايتخت رسمي ايران است.
4 سال قبل در دويست و هفتاد و سومين جلسه شوراي 
شهر پيشنهاد پارلمان شهري به شوراي فرهنگ عمومي 
براي تعيين روز تهران درتقويم رسمي كشور به تصويب 
اعضا رسيد. بيش از 200سال از انتخاب تهران به عنوان 
پايتخت در ابتداي سلســله قاجار مي گذرد اما به دليل 
تداخل برخي مناسبت هاي ديگر، اعضاي شوراي شهر 
تصميم گرفتند روز تعيين تهران به عنوان پايتخت دولت 

مشروطه را به عنوان روز تهران تعيين كنند.
در 4 سال گذشته 14مهرماه به مناسبتي براي پرداختن به 
هويت تهران به عنوان پايتخت كشور تبديل شد. در دوراني 
كه شهر هاي ديگر كشور مانند تبريز، اصفهان، شيراز و... 
پايتخت سلسله هاي حاكم بودند تهران تنها قريه اي در 
شمال ري كهن بود اما در مدت دو قرن و مخصوصا در 50 
سال اخير با چنان سرعتي رشد كرد كه هويت و تاريخ آن 

محل بحث قرار گرفت.

شهري كه دارالخالفه نيست
عضو شوراي اسامي شهر تهران درباره روز تهران مي گويد: 
اينجا دارالخافه نيست چون مسئله خافت و دارالخافه 
از جنس ايران نيست. زماني دربار قاجار و دربار عثماني 
رقابتي در مديريت جهان اسام داشتند و هر دو مدعي 
دارالخافه بودند ولي ما در قانون اساســي مشروطيت، 
پايتخت داريم نه دارالخافه و تفكر مشروطيت نسبتي هم 
با خافت ندارد بلكه تفكر تفكيك قواست و اصول مربوط 
به آن را هم شما بهتر مي دانيد. بنابراين اين روز به عنوان 
روز تهران انتخاب شد، روزي كه پايتخت تهران در متمم 

قانون اساسي مشروطيت به تصويب رسيد.
احمد مسجدجامعي با بيان اينكه روز تهران و مقدمات 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته در شوراي سوم هم مورد 
بحث قرار گرفت، يادآوري مي كند: يك گروه كاري وجود 
داشت و اين گروه متشكل بود از سركار خانم نوري، آقاي 

رياضي مدير عامل روزنامه همشهري ، آقاي محمد حسين 
بوچاني رئيس فعلي مركز مطالعات شهرداري، آقاي دكتر 
حناچي و آقاي ياري كه برخي از كارشناســان آن دوره 
كميسيون بودند. در آنجا هم بحث روز تهران و خانه تهران 
مطرح شد كه مسئله مهمي است. وي با يادآوري اين نكته 
كه شهرداري براي بســياري از نهادها، خانه ايجاد كرده 
است اما براي مجموعه افرادي كه در حوزه تهران فعاليت 
دارند جايي درنظر نگرفته، مي افزايد: محل تعامل و ديدار 
افرادي كه درباره تهران فعاليت دارند، مديران شهري و 
افرادي كه نمايندگان مردم تهران و محات تهران هستند، 
خانه تهران است. در واقع جمع مديران، سرمايه گذاران، 
نمايندگان مردم و نظريه پردازان، خانه تهران را تشكيل 
مي دهد. خوشبختانه اين موضوع امسال تحقق پيدا كرد. 
ديروز هم تيتري مشــاهده كردم كه نوشته بود تهران 

آلزايمر ندارد. واقعا اهالي تهران يكديگر را مي شناسند.

تهران، مركز ديپلماسي شهري
عضو شوراي شــهر تهران مي گويد: در حوزه بين الملل 
اينكه تهران بخواهد مركز ديپلماسي شهري شود ظرفيتي 
است كه جدي تر به آن مي توان توجه كرد. ما االن خياباني 
به نام نظامي گنجوي داريم كــه در مناطق آذربايجان 
و برخي مناطق قفقاز شخصيت بســيار معتبري است. 
خيابان نظامي مي تواند به يك راسته تبديل شود و يك 
مركز گفت و گو بين تهران و كانشهرهاي همسايه باشد. 
نمي دانيد چه شخصيت معتبري است در آنجا و چقدر به 
نظامي گنجوي افتخار مي كنند. از ابتدا هم كه در ارشاد 
بوديم سياســتگذاري راســته رودكي اين بود كه منشأ 
گفت وگو بين ايران و مناطقي از آســياي ميانه شود كه 
متأسفانه به اين موضوع اصا توجه نشده است و فقط يك 
پياده راه واقعي و كامل درست كرده ايم. آنجا مي بايست 
متناسب با طبيعت شود. مسجدجامعي مي افزايد: در دو 
سمت راسته رودكي دو قنات مهم و قديمي تهران وجود 
دارد كه بايد با طبيعت نسبتي برقرار كند. در روز تهران اين 
موضوعات مطرح مي شود و خوشبختانه با وزارت خارجه 
صحبت هايي صورت گرفت. ما در محل سردر باغ ملي كه 
شهرداري آن را آماده كرده با حضور وزير خارجه و برخي 
سفرا و شهردار محترم تهران نشستي داريم كه در آنجا 

درباره ديپلماسي شهري گفت و گو خواهيم كرد.

فراتر از يادبود
رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسامي 
شهر تهران هم مي گويد: هر سال در چهاردهم مهرماه، 
به مناسبت روز تهران، فرصتي فراهم مي شود تا تاريخ ، 

عظمت و ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي پايتخت ايران 
اسامي را پاس بداريم. شهري كه آب و هواي دلچسبش،  
زيبايي هاي دلفريبش و مردمان با فرهنگش همچنان 
مايه مباهات است. گراميداشت روزي به نام تهران بدون 
توجه و همكاري مردم و حاكميت و قواي سه گانه لطفي 
نداشته و توفيقي به همراه نخواهد داشت. محمدجواد 
حق شــناس، مي افزايد: اما نامگذاري روزي براي شهر 
تهران، اهدافي فراتر از يك يادبود و بزرگداشت ساده دارد. 
روشن است كه مي توان به سادگي براي يك روز يا يك 
هفته برنامه هاي كوچكي را تدارك ديد و با چند همايش و 
بازديد و گرفتن عكس از مديران و نخبگان از آن عبور كرد. 
يا اينكه مي توان براي اين روز و هفته برنامه اي منسجم 
و هدفمند براي تحريك توجه و تفكر مردم و مسئوالن 
براي نيازها ، ضرورت ها ، فرصت ها و تهديد هاي شــهر 
داشت. مي توان روز و هفته تهران را فرصتي طايي براي 
برند سازي ، جهاني سازي  و رونق اقتصاد فرهنگ و هنر و 
تزريق نشاط و سر زندگي در جامعه قرار داد. حق شناس 
درباره مراسم روز تهران در سال هاي قبل مي گويد: اگر 
امروز يك نظرسنجي در مورد روز و هفته تهران از مردم 

شهر انجام شود، خواهيم ديد كه طي چند سال گذشته 
در گراميداشت روز تهران، توجه چنداني به مشاركت و 
همراهي اهالي تهران نشده و برنامه ها رخنه چنداني در 
دل مردم نداشته اســت. لذا الزم است قواي سه گانه به 
اهميت موضوع توجه داشته باشند. رئيس كميسيون 
فرهنگي و اجتماعي شوراي اسامي شهر تهران مي گويد: 
تهران خانه ماست. نياز به نگهداشت، زيبا سازي ، رونق و 
توسعه دارد. اين شهر امروز و آينده بايد سمبل پيشرفت و 
آباداني و پيشرو در منطقه و جهان و مايه افتخار هر ايراني 
باشد. الزم است دولت و مجلس ســهم و نقش خود در 
قبال تهران، به عنوان پايتخت را ايفا كنند. وي با اشاره به 
جمعيت و گستره تهران مي افزايد: الزم است به سرمايه 
اجتماعي عظيم انباشته در شهر، توجه جدي شود. شهر 
تهران حدود 9ميليون نفر جمعيت ساكن دارد. جمعيتي 
كه ريشه و ســطح بااليي از نخبگي و نفوذ در سرتاسر 
كشــور را دارد. ســازمان هاي مردم نهاد و دوستداران 
تهران برخاسته از دل مردم و آگاه به درد،  رنج ، نيازها و 
فرصت هاي شهر نياز به دلگرمي دارند و بي منت فعاليت 
مي كنند. كافي است بستري براي فعاليت آنها فراهم شود.

ميثم قاسمي
شهروند دوچرخه سوار

نمايشگاه عكس درختان كهن، ديروز در حياط شوراي شهر برگزار شد.   عكس: گل آرا سجاديان

   از لزوم كمك دولت به حمل ونقل عمومي تا انتصاب مديران جديد 
رئيس شوراي شهر تهران در تشريح دويست و چهلمين جلسه شورا از لزوم كمك دولت به سيستم حمل ونقل عمومي 
سخن گفت و اظهار كرد: »اگر تعداد ناوگان حمل ونقل عمومي بيش از تعداد حاضر بود، به طور قطع تعداد مبتاليان به كرونا 
هم كمتر  بود.« محسن هاشمي در پايان دويست و چهلمين جلسه شورا با حضور در جمع اهالي رسانه، گفت: »امروز)ديروز( 
با وجود اينكه 2نفر از اعضاي شورا به دليل ابتال به كرونا در صحن حضور نداشتند، جلسه به موقع تشكيل شد و موضوعات 
مختلفي به تصويب رسيد.« او ادامه داد: »تابه حال سيستم حمل ونقل عمومي يارانه پذير بود و اين امر سبب شده بود ما تنها 
يك سوم هزينه ها را از مردم بگيريم اما  به دليل شيوع كرونا آمار مسافران ناوگان حمل ونقل عمومي نصف شده و بالطبع 
درآمد شهرداري نيز به همين ميزان نصف شده است.  از طرفي شهرداري نتوانسته از كمك هاي دولت بهره مند شود، بر همين 
اساس موضوع يك فوريت اليحه تعيين نرخ بليت مترو و اتوبوس در صحن مورد گفت وگو قرار گرفت كه اكثر اعضاي شورا 
به اين يك فوريت رأي مثبت دادند.«  هاشمي اضافه كرد: »همچنان كه دولت مصوبه اي دارد مبني بر اعطاي وام به ميزان 
75هزار ميليارد تومان به شركت هايي كه به واسطه شيوع كرونا متضرر شده اند و از اين طريق مي تواند مشكل و معضل 
شهرداري را برطرف كند. به طور قطع اگر تعداد اتوبوس و واگن مترو بيشتر بود، تعداد مبتاليان به كرونا كمتر بود چرا كه 
سيستم حمل ونقل عمومي خود منبع انتشار است و درون آن نبايد ازدحام وجود داشته باشد.« هاشمي درباره انتصابات در 
شهرداري تهران عنوان كرد: »آقاي حناچي، شهردار تهران يك روز قبل از جلسه شوراي شهر به من اين مسئله را اعالم 
كرد و من نيز موضوع را به اعضاي شورا اطالع دادم اما در نهايت تصميم گير نهايي در مورد انتصابات شخص شهردار است.« 
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گفت و گو

 موج تازه شيوع كرونا موجب مصوبه 
شنبه هفته جاري ستاد ملي مقابله 
با كرونا بــراي رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي و اعمال محدوديت هاي 
تازه براي فعاليت مشاغل و صنوفي 
شده است كه برخي از آنها از 8 ماه 

پيش تا كنون تعطيل بوده اند. عالوه بر آن برخي از صنوف كه از 
ابتداي امسال فعاليت خود را مشروط به رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي آغاز كرده بودند نيز با محدوديت هاي تازه، كسب و 
كارشان مجددا تعطيل شده است. با مجتبي صفايي، سخنگو و 

نايب رئيس اتاق اصناف ايران گفت وگو كرده ايم.

با مصوبه اخير ستاد ملي مقابله با كرونا فعاليت چه 
صنوفي تعطيل شده است؟ 

ســتاد ملي مقابله با كرونا در جلسه  شــنبه هفته جاري خود به 
تعطيلي يا محدوديت فعاليت برخي صنوف حكم داد. با اين مصوبه 
فعاليت برخــي صنوف مانند تاالرهاي پذيرايــي كه از زمان ورود 
بيماري كرونا به كشور در سال گذشــته تا كنون تعطيل بوده اند، 
اســتمرار پيدا مي كند.  عالوه بر آن برخي ديگــر از صنوف مانند 
رستوران ها و قهوه خانه ها كه قبال با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
فعاليت خود را از سر گرفته بودند نيز با شيوع كرونا و مصوبه اخير 
اين ستاد مجددا تعطيل شــدند. اين مصوبات را عينا به واحدهاي 
صنفي ابالغ كرده ايم و اين واحدها نيز موظف هستند تا مصوبات 
ستاد ملي مقابله با كرونا را اجرا كنند. واقعيت آن است كه با وجود 
فشار ناشي از تعطيلي ها بر كسب و كار واحدهاي صنفي، اصناف نيز 
بخشي از جامعه هستند كه اولويت سالمت مردم براي آنها، بيشتر 
از هر چيزي است، اما متأسفانه دولت نگاه حمايتي نسبت به اصناف 

آسيب ديده نداشته است.

 با مصوبه اخير ستاد كدام يك از مشاغل با ريسك 
متوسط تعطيل شده اند؟

 در مصوبه تعطيلي برخي مشــاغل با ريســك متوسط كه قبال با 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي فعاليت خود را از سر گرفته بودند، 
مجددا تعطيل شدند؛ مشاغلي مانند آرايشگاه هاي زنانه، گيم نت ها، 
سفره خانه ها و قهوه خانه هاي سنتي، آموزشــگاه ها، باشگاه هاي 
ورزشي و استخرها و... بســياري از صنوف ديگر مشمول تعطيلي 
مجدد با مصوبه ســتاد ملي مقابله با كرونا هستند. با توجه به موج 

تازه شيوع كرونا همه صنوف پرريسك تعطيل شده است.

آيا احتمال تعطيلي مشاغل بيشتر هم وجود دارد؟
درصورت تــداوم شــيوع بيمــاري بســياري از صنــوف ديگر 
نيــز تعطيــل خواهــد شــد. البتــه تصميم گيــري در مــورد 
 ادامه فعاليت يــا تعطيلي صنوف برعهده ســتاد ملــي مقابله با

 كروناست.  ســتاد ملي مقابله با كرونا هر هفته در روزهاي شنبه 
براســاس گزارش هاي وزارت بهداشــت در مورد تعطيلي يا ادامه 
فعاليت صنوف در استان هاي مختلف تصميم مي گيرد. حتي اگر 
وضعيت از قرمز به نارنجي و ســفيد تعديل شود امكان بازگشايي 

برخي مشاغل نيز وجود دارد.

تسهيالت دولتي تا چه حد به اصناف خسارت ديده 
به دليل تعطيلي كمك كرده است؟ 

متأســفانه هنوز خيلي از صنوف نتوانسته اند از تسهيالت حداقلي 
دولتي برای كمك به مشاغل آســيب ديده در دوران شيوع كرونا 
اســتفاده كنند. زيرا ميزان و نحوه پرداخت اين تســهيالت گره 
گشاي صنوف و مشاغل نبوده است. با بررسي هايي كه اتاق اصناف 
ايران انجام داده 62درصد واحدهاي صنفي پرداخت تســهيالت 
دولتي با توجه به خسارت وارد شده به خود را نامتناسب مي دانند.  
اينكه دولت به ازاي هر كارگر 15ميليون تومان تسهيالت با دوره 
بازپرداخت و نرخ سود مشخص را براي كمك به اصناف آسيب ديده 
از شيوع كرونا پرداخت كند، راه گشاي حل مشكالت آنها نيست. 
يا اين مصوبه دولت كه اصناف به جاي تير ماه در مرداد ماه امسال 
اظهارنامه مالياتي خود را بدهند نيز كمكي به اصناف نكرده و بيشتر 
براي رعايت پروتكل هاي بهداشتي ستاد ملي مقابله با كرونا بوده 
است.  بارها درخواست داديم تا ســازمان تامين اجتماعي بخشي 
از بيمه كارگران را كه بايد توسط كارفرمايان پرداخت شود تقبل 
كند كه موافقت نشد. با شــرايط اكنون خيلي از واحدهاي صنفي 
نمي توانند به تعهدات خود براي پرداخت بيمه كارگران خود عمل 
كرده يا متأسفانه به دليل مشكالت مالي دستورات و پروتكل هاي 
ستاد ملي مقابله با كرونا را اجرا نكنند.  بايد پيش بيني مي كرديم كه 
شرايط كنوني كسب و كار اصناف عادي نيست، اما متأسفانه بانك ها 
شرايط را ايده آل و عادي تلقي كرده و در پرداخت اين تسهيالت 
يا دريافــت مطالبات معوق، فعــاالن صنفي را ناگزيــر به اجراي 
ديوانســاالري اداري و رفت وآمد هاي زيادي مي كنند كه موجب 
شده تا بســياري از صنوف بي خيال دريافت اين تسهيالت ناچيز 
دولتي شوند. با وجود اين سالمت مردم براي اصناف اهميت داشته 
و به واحدهاي صنفي مشمول تعطيلي، ابالغ كرده ايم تا مصوبات 

ستادملي مقابله با كرونا را بي كم و كاست اجرا كنند.

معاون وزير بهداشــت اخيــرا از تدوين جرايم 
براي اصنافي كه دســتورالعمل هاي بهداشــتي را رعايت 
 نكنند خبر داده، آيا جرايم تازه اي در انتظار اصناف متخلف

 خواهد بود؟
 جرايم درنظر گرفته شــده همان جرايمي اســت كــه قبال اتاق 
اصناف ايران براي برخورد با اين تخلفات درنظر گرفته اســت. اما 
ممكن اســت با افزايش ميزان نظارت ها اين برخوردها تشــديد 
شــود. به همان انــدازه كه ما دغدغــه رعايت ايــن پروتكل ها را 
 داريم وزارت بهداشــت نيز نگــران اجراي بي كم و كاســت اين 
پروتكل هاست.  بر اين اساس گشت هاي مشترك سازمان تعزيرات 
حكومتي، وزارت بهداشت، ســازمان حمايت و اتاق اصناف، رعايت 
اين پروتكل ها توســط واحدهاي صنفي را رصد مي كنند. با وجود 
اين عنوان مجرمانه اين تخلفات عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
و موضــوع ماده 13قانــون تخلفات عرضه محصوالت آشــاميدني 
و بهداشــتي مصوبــه مجمع تشــخيص مصلحت نظام اســت كه 
مجازات هايي مانند جرايم نقدي يا پلمب واحدهاي صنفي متخلف 

در آن پيش بيني شده است.

با گذشــت 13روز از ســال آبي جديــد، ميزان  بارندگي هاي كشور، نســبت به مدت مشابه سال آب
آبي قبــل، 35درصد كمتر شــده اســت. نكته 
قابل تأمل اينكه، در 13روز گذشته از ميان 6حوضه 
آبريز اصلي كشــور، فقط حوضه قره قوم با رشــد 
خيره كننده بارش ها مواجه بوده و مابقي حوضه ها 

شاهد افت 25تا 100درصدي بارش بوده اند.
به گزارش همشهري، تازه ترين آمارهاي وزارت نيرو از وضعيت بارندگي هاي 
كشور نشان مي دهد از ابتداي سال آبی جاري تاكنون )از اول تا شامگاه 12مهر 
1399( ميانگين ارتفاع كل بارش هاي جوي در كشور به 1.1ميلي متر رسيده 
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 35درصد و نســبت به ميانگين دوره هاي 
مشابه در 11سال اخير 51درصد كاهش نشان مي دهد. همچنين اين ميزان 
بارندگي در مقايسه با دوره هاي درازمدت 52سال اخير با كاهش 51درصدي 

روبه رو بوده و از نامساعد بودن وضعيت بارش ها حكايت دارد.

همچنان در خشكسالي هستيم
ايران به واسطه قرار گرفتن در منطقه خشك و كم باران زمين، شاهد دوره هاي 
متوالي خشكسالي و ترسالي است و البته در جريان تغييرات آب وهوايي، طول 
دوره هاي خشكســالي آن به مرور از مدت دوره هاي ترسالي بيشتر شده است. 
رئيس سازمان هواشناسي كشور معتقد است: ايران 12سال در خشكسالي بوده و 
در 2سال اخير بارش ها افزايش يافته. اين بارش ها اندكي از آن خشكسالي 12ساله 
را جبران كرده است، اما اين پايان خشكسالي نيست و اگر در يك دوره بلندمدت، 
مثاًل بازه 10ساله، بررسي كنيم، مي بينيم كه ايران همچنان در خشكسالي قرار 
دارد. سحر تاجبخش درباره وضعيت بارندگي هاي كشــور به فارس مي گويد: 
در سال آبي 99-98 )از اول مهر 98تا 31شــهريور 99( ميزان بارش ها حدود 
30درصد نســبت به بارندگي ميانگين بلندمدت افزايش داشته، اما همچنان 
ميزان بارندگي ها نسبت به سال آبي قبل كمتر بوده است. نكته اي كه معاون وزير 
راه و شهرسازي مطرح مي كند اين است كه اين كاهش بارندگي در كل كشور 6تا 
7درصد بيشتر نبوده، اما اين بارش ها در حدود 20استان توزيع نشده، يعني همه 
استان ها به طور يكسان از رشد بارندگي منتفع نشده اند. به عبارت ديگر، افزايش 
بارش هاي سال آبي اخير، مربوط به بارش هاي سيل آسايي بود كه در استان هاي 
 هرمزگان و سيستان و بلوچستان و به صورت سيالب رخ داد. بنابراين، در سال آبي

 99- 98 با افزايش قابل مالحظه بارش ها در جنوب شــرق كشور مواجه بوديم 
و به واسطه اين توزيع نامتناســب، همچنان در 20استان كشور شرايط چندان 

مساعدي وجود نداشته است.

افزايش شب هاي گرم
نكته ديگري كه تاجبخش يادآور شــده است اينكه در ســال آبي 99- 98، 

تغييرات دمايي قابل توجهي تجربه نشــده، اما دماهاي حداقلي )مينيمم( در 
ايران نســبت به بلندمدت افزايش پيدا كرده و نســبت به ميانگين بلندمدت 
شب هاي گرم تري داريم. به گزارش همشــهري، داده هاي ارائه شده از سوي 
رئيس سازمان هواشناسي كشور حاكي از اين اســت كه گرچه ميانگين هاي 
آماري از جبران بخشي از كســري بارندگي در دوره خشكسالي حكايت دارد، 
اما اين بارش ها به واسطه متمركز بودن در مناطقي خاص، قادر نيست تبعات 
كم باراني دوره خشكسالي را جبران كند. به اين معادله، بايد گرم تر شدن شب ها 
را نيز اضافه كرد كه عماًل مي تواند با كمك به اســتمرار فرايند تبخير، ذخيره 

آب هاي روان و سطحي را تهديد كند.

لزوم ذخيره سازي آب هاي شيرين و سطحي
تجويز رئيس سازمان هواشناسي كشور براي استفاده از بارش ها، ذخيره سازي 
آب هاي شيرين و سطحي اســت. تاجبخش مي گويد: اگر اين آب ها در مراتع 
و مزارع رها شــود و به ســيالب بينجامد، عماًل مزيت خاصي بــراي ما ندارد 
و نتوانســته ايم ذخيره ســازي خوبي انجام دهيم، به خصــوص كه برف هم، 
به عنوان ذخيره اصلي بارش ها، نســبت به سال هاي گذشــته با افزايش ذوب 
در كوهستان ها مواجه شده اســت. به گفته او، اين يادآوري نيز ضروري است 
كه با توجه به شــرايط تغيير اقليمي در جهان، ميزان بــارش برف نيز كاهش 
يافته اســت. گزارش شــركت مديريت منابع آب ايــران از وضعيت بارندگي 
در ســال آبي 99- 98 نشــان مي دهد: ميزان بارش هاي اين ســال آبي در 
مقايســه با ســال آبي قبل از آن حدود 7درصد كاهش داشــته، اما باز هم با 
متوســط بارندگي 317.7 ميلي متر، يكي از پربارش ترين سال ها در 50سال 
گذشته بوده اســت. در اين دوره زماني، بيشــترين ميزان بارندگي تجمعي 
از اول مهر 98 تا 31شــهريورماه 99 بــا 1256.6ميلي متر بارش به اســتان 
گيالن اختصاص داشــته كه نسبت به سال آبي گذشــته يك درصد افزايش 
 داشته است. در مقابل، اســتان يزد نيز با 110.5ميلي متر بارش در سال آبي

 99- 98، كمترين ميزان بارندگي در بين اســتان هاي كشــور را داشته كه 
نسبت به سال آبي گذشته 9درصد كاهش را نشــان مي دهد. طبق اين آمار، 
استان سيستان و بلوچســتان با 202.1ميلي متر بارندگي بيشترين اختالف 
را با 62درصد افزايش نسبت به مقدار بارش ســال آبي گذشته تجربه كرده، 
درحالي كه اين استان در ســال آبي قبل )98-97( با 125ميلي متر بارندگي 

يكي از كم بارش ترين استان هاي كشور بوده است. 

محصــوالت قاچاق، 
بــازار لوازم خانگــي 
را محاصــره كــرده 
و  توليدكننــده  و 
را  مصرف كننــده 
تحت تأثير قرار داده 
است؛ اما اگر 2اتفاق مثبت مرتبط با اين بازار يعني 
اجراي آيين نامه ســاماندهي كولبري و همچنين 
اجراي طرح شناسه كاال رخ دهد، آنگاه بازار لوازم  

خانگي نيز با وضعيت تازه اي روبه رو خواهد شد.
به گزارش همشــهري، اجرايي شــدن آيين نامه 
ساماندهي فعاليت كولبرها در بازارچه هاي مرزي 
از مدت ها پيش مطرح بوده و اواخر شهريور امسال 
نيز خبرهايي از نهايي شدن اين آيين نامه در هيأت 
دولت و اعالم آمادگي دســتگاه هاي ذيربط براي 
اجراي آن منتشر شده بود. حاال اما، در شرايطي كه 
لوازم خانگي قاچاق به چالشي جدي براي صنايع 
توليد اين لوازم در كشور تبديل شده و مشكالتي 
را نيز براي مصرف كنندگان نهايي اين محصوالت 
ايجاد كــرده، گفته مي شــود اجــراي آيين نامه 
ساماندهي فعاليت كولبرها در بازارچه هاي مرزي 
هنوز تأييديه يك دستگاه را دريافت نكرده و فعاًل 

بايد در انتظار اقدام اين »يك دستگاه« ماند.

دست اندازهاي اجراي يك آيين نامه
اواخر شهريور امسال، بابك دين پرست،  دبير شوراي 
توسعه و امنيت پايدار شرق و غرب كشور، در حاشيه 
نشســت حل وفصل نهايي آيين نامه ســاماندهي 
مبادله كاال در بازارچه هاي موقت مرزي موســوم 
به كولبري گفته بود: »آيين نامه ساماندهي مبادله 
كاال در بازارچه هاي موقت مرزي موسوم به كولبري 
در 3اســتان مرزي آذربايجان غربي، كرمانشاه و 
كردستان اجرايي مي شود. اين مصوبه هيأت وزيران 
با توجه به اعالم آمادگي گمــرك، وزارت صنعت 
و بانك مركــزي اجرايي خواهد شــد و از اين پس 
هيچ مانــع و قصوري درخصــوص عدم اجراي آن 
پذيرفته نيست.« اين در حالي است كه بررسي هاي 
پايگاه خبــري لوازم خانگي ايران نشــان مي دهد 
اين طرح تا به امروز آنطور كه گفته شــده به اجرا 
نرســيده و هنوز وضعيت كولبرها و نحوه فعاليت 
آنها در بازارچه هاي مرزي و تبادل كاالهاي ته لنجي 
مشخص نيست. اميرمحمد پرهام فر، مديركل دفتر 
پيشگيري از قاچاق كاال و ارز ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز در اين باره مي گويد: آيين نامه ساماندهي 
ته لنجي ها و فعاليت كولبرها در بازارچه هاي مرزي 
در دولت به تصويب رسيده و تمامي دستگاه هاي 
مرتبط با اين آيين نامه ازجمله وزارت صنعت، آماده 

عملياتي كردن آن هســتند؛ اما درخصوص زمان 
اجرايي شــدن اين آيين نامه در انتظار تأييد يكي 
از دستگاه ها هســتيم. البته او جزئياتي از نام اين 
دســتگاه و داليل تأييدنكردن اين آيين نامه ارائه 
نداده و همچنين زمان احتمالي اجراي آيين نامه را 

نيز اعالم نكرده است.

مسير هموار براي قاچاق
تعلل در اجراي آيين نامه ســاماندهي مبادله كاال 
در بازارچه هاي موقت مرزي موسوم به كولبري در 
حالي است كه مديركل دفتر پيشگيري از قاچاق 
كاال و ارز ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز نيز تأييد 
مي كند كه ورود كاالي قاچاق هم اكنون مهم ترين 
چالش بازار لوازم خانگي است؛ كاالهايي كه عمدتاً 
از مرزهاي جنوبي و از طريق خودروهاي ســواري 
موسوم به شوتي يا از طريق مرزهاي غربي و توسط 
كولبرها وارد كشور مي شود. اين كاالها، از يك سو 
عرصه را بر توليد داخلي تنگ مي كنند و با معافيت 
از هرگونه ماليات، عوارض و هزينه خدمات پس از 
فروش عماًل توليد داخلــي را از دور رقابت قيمتي 
بيرون مي اندازند. از ســوي ديگر، غيراصلي بودن 
برندها، معيوب بودن قطعات و نداشــتن دوره هاي 
معتبر ضمانت و خدمات پــس از فروش نيز باعث 
مي شــود به تدريج مصرف كننــدگان نهايي اين 
لوازم خانگي قاچاق نيز دچار ضرر و زيان شــوند. 
براســاس آمارهاي منتشرشده از ســوي نيروي 
انتظامي، ميزان كشــفيات قاچاق لوازم خانگي در 
سال98 نســبت به سال97 با رشــد 6.7درصدي 
مواجه بوده و در شــرايطي كه اجــراي آيين نامه 
ســاماندهي كولبري و ته لنجي مغفــول مانده، از 
6هزار و 733ميليارد ريال در سال1397 به 7هزار 

و 186ميليارد ريال در سال98 رسيده است. البته 
اين ارقام فقط بخش كمــي از لوازم خانگي قاچاق 
واردشده به ايران را شامل مي شود كه توسط نيروي 
انتظامي كشــف و ضبط شــده و پاي ارقام بسيار 
كالن تري از اين محموله هاي قاچاق به بازار كشور 

باز شده است.

شناسه كاال در راه بازار لوازم خانگي
يكي از برنامه هاي اميدواركننده براي ساماندهي 
بازارها و محدودكردن قاچاق، اجراي طرح شناسه 
كاالســت كه با اجراي آن عماًل فــروش و انتقال 
كاالي قاچاق در داخل كشــور با مشكالتي مواجه 
خواهد شــد. مديركل دفتر پيشــگيري از قاچاق 
كاال و ارز ســتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با اشاره 
به وضعيت اجراي اين طرح، مي گويد: در اوايل  ماه 
آبان جلسه اي درخصوص طرح شناسه كاال برگزار 
خواهد شد تا موضوعات با جزئيات بيشتري بررسي 
شوند. ضمن اينكه ضوابط اختصاصي گروه كااليي 
لوازم خانگي، برقي و الكترونيك نيز ابالغ شــده و 
ضوابط اجرايي شــبكه توزيع براي خريد، فروش، 
حمل و نگهــداري لوازم خانگي بــا 8گروه كااليي 

پرمصرف عملياتي خواهد شد. 
پرهام فر با اشــاره به اينكه با اجراي طرح شناسه 
كاال، امكان شناســايي اصالت كاال وجــود دارد، 
مي افزايد: شناســه لوازم خانگي توليد داخل نيز با 
شماره سريال درج شــده روي كاال تشخيص داده 
مي شــود، ضمن اينكه سامانه اســتعالم اصالت 
كاال فعال بــوده و خريداران مي تواننــد از طريق 
شماره گيري # 7777*4* شناسه كاال را استعالم و 
اطمينان حاصل كنند كه محصول خريداري شده 

قانوني است.

36نماينده مجلس سرانجام از 
طرح خود براي سهميه بندي 
بنزين سرانه خانوار رونمايي 
كردند. براساس اين طرح كه 
12مهرمــاه در پايگاه قوانين 
و مقررات كشور منتشر شد، 
ماهانه 30ليتر بنزين به هر ايراني به غيراز ايرانيان مقيم خارج 
از كشور با نرخ هر ليتر 1000تومان اختصاص خواهد يافت؛ 
پيشنهادي كه اگر مجلس به آن رأي بدهد عمال مصوبه سران 
قوا در آبان سال 97براي ســهميه بندي بنزين بر مبناي هر 

خودرو وتو خواهد شد.
به گزارش همشــهري، اين طرح برخالف رويكرد ماه هاي 
گذشته مجلس مبني بر ارائه طرح هاي دوفوريتي به صورت 
يك فوريتي تقديم مجلس شــده، اما قرار اســت به صورت 
عادي بررســي شــود و به همين دليل انتظــار نمي رود 
به زودي در دســتور كار نمايندگان قرار گيرد. با اين حال، 
امضا كننده ها مي گويند با ادامه روند فعلي، ميزان مصرف 
بنزين تا ســال 1408به 250ميليون ليتر در روز خواهد 
رسيد و بايد روزانه 150ميليون ليتر بنزين وارد شود. آنها 
معتقدند پرداخت حداقل 4هزار تومان يارانه به ازاي هر ليتر 
بنزين براساس الگوي فعلي سهميه بندي برخالف عدالت 
است. به باور اين نمايندگان، با تصويب طرح پيشنهادي شان 
هم در مصرف بنزين صرفه جويي مي شــود، هم بار تورمي 

ندارد و شكاف درآمدي بين جامعه را كاهش مي دهد.

طراحان 
به گزارش همشهري، احمد اميرآبادي فراهاني، حسينعلي 
حاجي دليگاني، حســينعلي شهرياري، محمد رضا رضايي 
كوچي، سيداميرحسين قاضي زاده هاشمي، نصراهلل پژمان فر 
و سيدنظام الدين موسوي ازجمله نمايندگان شناخته شده 
مجلس هستند كه اين طرح را امضا كرده اند و مي خواهند 
دولت مكلف شود به هر ايراني داراي كد ملي، به جز ساكنان 
خارج از كشور، معادل 30ليتر بنزين به قيمت سال 1397، 
براي استفاده از بنزين به طور ماهانه به كارت ملي يا كارت 

بانكي سرپرست خانوار اختصاص دهد.

پيشنهاد چيست؟
پيشــنهاد اين اســت كه قيمت بنزين خارج از سهميه، بر 
مبناي 90درصد قيمت فوب خليج فارس با نرخ تسعير ارز 
در سامانه نيما محاسبه شود. اگر اين طرح به قانون تبديل 
شــود، مبناي قيمت بنزين آزاد به صورت روزانه براساس 
قيمت جهاني نفت و نرخ ارز سامانه نيما تغيير خواهد كرد. 
گذشته از اينكه تا چه ميزان سازوكار اجراي چنين ايده اي 
فراهم است، از فرداي اجراي اين قانون، هر روز يك قيمت 
جديد روي صفحه نمايشگر جايگاه هاي عرضه كننده بنزين 
به نمايش درخواهد آمد و اگر قيمت نفت و ارز نيمايي باال 
برود، قيمت بنزين آزاد بايد افزايش يابد و اگر قيمت نفت و 
ارز نيمايي كاهش يابد، قيمت بنزين آزاد هم ارزان خواهد 
شــد. حساســيت قيمت  كاالها و خدمات به ويژه خدمات 
حمل ونقل در كشــور به قيمت بنزين باعث خواهد شد تا 
نبض قيمت كاالها و خدمات مصرفي مردم با افزايش بهاي 
بنزين آزاد، باال برود، اما به هنگام افت ارزش جهاني نفت و 
به تبع آن ارزان تر شدن بهاي بنزين آزاد چنين اتفاقي مبني 
بر كاهش آني قيمت كاالها و خدمات مصرفي در سطح بازار 
رخ نخواهد داد كــه از اين پديده مي توان به چســبندگي 
قيمت ها در نتيجه آزادســازي قيمت بنزين ياد كرد، مگر 
اينكه نماينــدگان مجلس و دولت بپذيرند كه مكانيســم 

قيمت گذاري كاالها و خدمات هم كنار گذاشته شود.

انگيزه ها
نمايندگان مدافع طرح »ســهميه بندي بنزين براســاس 
هر شــهروند ايراني« اميدوارند كه با بهبود سطح درآمدي 
خانوارها در نتيجه فروش بنزين مازاد خود، از فشار تورمي 
اين طرح كاسته شود. به همين دليل پيشنهاد كرده اند كه 
درصورت عدم مصرف سهميه سوخت يا همان بنزين، افراد 
مي توانند اعتبار خود را از طريق ســامانه ها و دستگاه هاي 
خودپرداز بانكي، به افراد ديگر واگــذار كنند و در غيراين 
صورت در انتهاي هر مــاه اعتبار باقي مانــده در كارت به 
شــركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي واگذار و 
معادل ريالي آن مطابق نرخ متوســط ماهانه بنزين آزاد در 

كارت هاي بانكي واريز و قابل برداشت خواهد بود.

  حذف سهميه بنزين خودروهاي عمومي
با تصويب طرح اين نمايندگان دولت موظف خواهد شــد تا 
براي حمايت از خودروهاي خدمات عمومي بنزيني، شامل 
تاكسي ها، اعم از ســنتي يا اينترنتي، وانت ها و آمبوالنس ها 
در 3 ماه نخست ســال سهميه كافي متناســب با پيمايش 
آنها اختصاص دهد و در فاصله اين 3 ماه خودروهاي عمومي 

يادشده بايد دوگانه سوز شوند و بعد از آن سهميه بنزين اين 
خودروها حذف خواهد شد. البته قرار است مابه التفاوت درآمد 
حاصل از فروش بنزين توليدشده در داخل و بنزين صادراتي 
در بودجه ساالنه پيش بيني و از اين پول فقط به حمل ونقل 
عمومي، دوگانه سوز كردن خودروها و اشتغال كمك شود و هر 

3ماه يك بار هم گزارش آن را دولت به مجلس بفرستد.

ابهام ها
نمايندگان براي اينكــه اين تصميم شــان باعث افزايش 
نرخ خدمات حمل ونقل عمومي نشــود، پيشنهادشان اين 
اســت كه افزايش قيمت حمل ونقل مســافر درون شهري 
ناشي از افزايش حامل هاي انرژي توسط دولت، شوراهاي 
اسالمي شهر و روستا و شوراهاي فرادستي و شهرداري ها 
و سازمان هاي وابسته ممنوع خواهد بود. حال سؤال اصلي 
اينجاست كه وقتي نمايندگان پيشنهاد آزادسازي قيمت 
بنزين مازاد بر سهميه بندي را مي دهند، چگونه با آزادسازي 
قيمت كرايه هــا مخالفت مي كنند؟ ابهام ديگر اين اســت 
كه وقتي نمايندگان ميزان ســهميه بندي بنزين و قيمت 
آن را تعيين مي كنند، چرا مســئوليت قيمت گذاري ساير 
حامل هاي انرژي و به ويژه فرآورده هاي نفتي را نمي پذيرند 
و پيشنهاد داده اند تا نرخ نفت سفيد، گازوئيل، نفت كوره، 
گاز سي ان جي و ال پي جي را دولت تعيين كند؟ به گزارش 
همشــهري، ورود قانونگذاران به قيمت گذاري در اقتصاد 
ايران تاكنــون نتايج مطلوبي نداشــته و حتي نرخ گذاري 
دولت ها هم به عدم تعادل در اقتصاد و بازار دامن زده است 

و طرح پيشنهادي نمايندگان از اين عارضه رنج مي برد.

 پول بنزين كجا هزينه مي شود؟
قرار است 20درصد از پول ناشي از فروش بنزين در داخل 
به قيمت آزاد و يا صادرات آن در قالــب وام 4درصدي، با 
اولويــت وانت بارها و تاكســي ها به مالــكان خودروهايي 
پرداخت شــود كه در ســال 98خودرو خود را دوگانه سوز 
كنند.  به نظر مي رسد دســت كم بخشي از اين متن توسط 
تعدادي از نمايندگان امضا كننده طرح در دوره دهم مجلس 
نوشته شــده، زيرا اكنون ســال 99از نيمه گذشته است و 
پرداخت وام 4درصدي به كساني كه خودرو خود را در سال 
98دوگانه سوز كرده باشند، موضوعيت ندارد. عالوه بر اينكه 
نمايندگان پيشنهادشان اين است كه وام پرداختي به اين 
خودروها با هر بار سوخت گيري در جايگاه هاي سي ان جي 
مستهلك مي شود و اگر از سوخت سي ان جي استفاده نشود، 

وام با حداكثر نرخ سود براي آنها حساب خواهد شد.
افزون بر اين، 10درصد هم از پول يادشــده قرار اســت در 
قالب وام 4درصدي به خريداران خودروهاي پايه  گازســوز 
يا دوگانه ســوز با ظرفيت باك محدود )كمتــر از 15ليتر( از 
خودروسازان داخلي، پرداخت شود. 10درصد ديگر هم با نرخ 
سود 4درصد صرف احداث، تجهيز، ايمن سازي و به روزرساني 
جايگاه هاي سي ان جي خواهد شد.  60درصد باقي مانده هم با 
نرخ سود 4درصدي به شهرداري ها داده مي شود تا اتوبوس هاي 
حمل ونقل كم مصرف با اولويت برقي و گازسوز بخرند و البته 
صرف توسعه ناوگان مترو كنند و اگر هم پولي باقي بماند، صرف 
اشتغال زايي خواهد شد. آخرين پيشنهاد نمايندگان هم اين 
است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف شود به گونه اي 
برنامه ريزي كند كه ميزان توليد خودروهاي داخلي با موتور 
پايه گاز سي ان جي توسط توليدكنندگان داخلي در طول سال 

1398به 35درصد برسد.

ايراد بر طرح خام نمايندگان
اداره كل تدوين قوانين مجلس در اظهارنظري گفته است كه 
بازگرداندن قيمت بنزين به قيمت سال 1397با تصميم شوراي 
هماهنگي ســران قوا مغايرت دارد و افزون بر اينكه الزام هاي 
پيش بيني شــده مبني بر اجراي اين طرح در ســال 98جاي 
اشــكال دارد، چرا كه زمان آن منقضي شده است. هنوز مركز 
پژوهش هاي مجلس گزارش خود درباره طرح پيشــنهادي 
نمايندگان را ارائه نكرده، اما شتابزدگي در تقديم طرح مشهود 
است و بعيد به نظر مي رسد كه اين طرح به نتيجه مطلوب برسد.

بازارلوازمخانگي
درانتظارساماندهيكولبرها

در غياب اجراي آيين نامه ساماندهي فعاليت هاي كولبري و ته لنجي، روند روبه رشد ورود لوازم خانگي 
قاچاق به كشور ادامه دارد

انرژی

روز يكشــنبه در ادامه روند بازار  ارز و طال
كاهشــي 2روز گذشته بازار 
ســكه تهران باز هم شــاهد 
افت بــود تا جايي كه ســكه 
طرح جديد با يــك ميليون 
و 200هــزار تومان كاهش با 
قيمــت 13ميليون و 600هزار تومان معامله شــد. ســكه 
طرح قديم نيز با يك ميليون تومان كاهش نسبت به شنبه، 
به قيمت 13ميليون تومان رســيد. نيم ســكه كه روزهاي 
پاياني هفته گذشــته را باالي 8ميليون تومان گذرانده بود 
و تا ديروز در برابر پايين آمدن از كانــال 8ميليون مقاومت 
كرده بود، ســرانجام روز يكشــنبه به 7ميليون و 500هزار 
تومان بازگشت. ربع سكه با 500هزار تومان كاهش قيمت 
4ميليون و 800هزار تومان معامله شد و سكه يك گرمي با 
200هزار تومان افت به قيمت 2ميليون و 400هزار تومان 
رسيد. تحليلگران با توجه به تعطيلي بازار جهاني طال در 2روز 
گذشته تنها عامل مؤثر بر بازار طال و سكه و تغييرات كاهشي 

اين دو را نرخ ارز ارزيابي مي كنند كه در 2روز گذشته كاهش 
قيمت را در معامالت بازار تهران تجربه كرده است.

درحالي كه ديروز بازارهاي جهاني طال تعطيل بود، قيمت هر 
گرم طالي 18عيار در بازار تهــران با 43هزار تومان كاهش 
نسبت به نرخ  روز قبل به يك ميليون و 302هزار و 455تومان 
رســيد. هر مثقال طال نيز با كاهش 180 هزار توماني، رقم 
5ميليون و 620 هزار تومان را ثبت كرد. به گفته فعاالن اين 
صنف، خريد و فروش مصنوعات طال در بازار كماكان متوقف 

است و بازار طال همچنان در ركود به سر مي برد.

آزادسازي قيمت بنزين و اختصاص30ليتر سهميه سوخت به هر ايراني از مختصات 
اصلي طرح 36نماينده مجلس است

شروع نگران كننده سال آبی

  مجتبي صفايي، سخنگو و نايب رئيس اتاق اصناف ايران 
در گفت وگو با  همشهري اعالم كرد

احتمال تشديد جرايم مشاغل ناقض 
پروتكل هاي بهداشتي

آمارهاي وزارت نيرو از كاهش 35درصدي بارش هاي جوي 
در روزهاي نخست سال آبي جاري حكايت دارد

جزئيات طرح آزادسازي قيمت بنزين

قيمت طال و ارز در بازار آزاد تا ساعت 17ديروز
قيمت)تومان(نوع دارايي

1.302.455طالي 18عيار)گرم(
13.600.000سكه طرح جديد
13.000.000سكه طرح قديم

7.500.000نيم سكه
4.800.000ربع سكه

2.400.000سكه يك گرمي

ريزش يك ميليون و 200هزار توماني نرخ سكه 

تجارت
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عبور قيمت هــر كيلوگرم 
برنج هندي و پاكستاني از 
مرز 22تا 25هــزار تومان 
و ســير صعــودي قيمت 
خرده فروشــي انواع برنج 
مرغوب و پر محصول ايراني 
حتي در فصل برداشت زمينه گراني بيشتر انواع برنج و 
كاهش سهم آن در ســبد مصرف خانوارهاي كم درآمد 

ايراني را فراهم كرده است.
به گزارش همشهري، تنگناهاي تامين و تخصيص ارز 
براي واردات انواع برنج خارجي و رشد هزينه تمام شده 
توليد برنج ايراني، شرايط را براي كمبود و افزايش قيمت 
انواع برنج در بازار خرده فروشي فراهم كرده است به نحوي 
كه نرخ هر كيلوگرم از برخي انــواع برنج مرغوب اما نه 
چندان خالص ايراني در تهران يا مراكز استان ها از مرز 
35هزار تومان فراتر رفته و قيمت ارقام پر محصول برنج 

ايراني نيز به 18تا 22هزار تومان رسيده است.
اين افزايش قيمــت به همراه كاهــش درآمد و قدرت 
خريد بسياري از اقشار داراي درآمد كم و حتي متوسط، 
زمينه كاهش تدريجي ســهم اين محصول در ســبد 
مصرفي خانوارها را فراهم كرده است. تازه ترين آمارهاي 
گمرك ايران در زمينه موجودي كاالهاي اساســي در 
بنادر كشور از دپوي 230هزار تن برنج خارجي و ادامه 
تالش دولت براي ترخيص آن حكايــت دارد. افزايش 
تعداد منابع تامين برنج توســط وارد كنندگان، راهكار 
ديگري است كه براي كاهش هزينه تمام شده واردات 
و قيمت خرده فروشــي برنج خارجــي در بازار مصرف 
دنبال مي شود. به گفته فعاالن صنفي، تنگناهاي تامين 
و تخصيص ارز و واردات برنج از هند و پاكستان موجب 
شده تا پس از مذاكرات دولت و بانك مركزي با فعاالن 
صنفي اين موضوع در دستور كار نشست امروز، دوشنبه، 
ستاد تنظيم بازار قرار گيرد و حداكثر تا شنبه هفته آينده 
سازوكارهاي تازه اي براي واردات برنج از ساير كشورها 
اتخاذ و اجرايي شود. عالوه بر آن با تخصيص ارز و تسهيل 
ترخيص برنج هاي دپو شده در بنادر كشور، زمينه رشد 
عرضه، كاهش احتمالي قيمت و يا حداقل مقابله با سير 
صعودي قيمت انواع برنج ايراني و خارجي در بازار خرده 

فروشي فراهم شود.

حذف تدريجي برنج از سفره 6دهك پايين
دبير انجمن وارد كنندگان برنج در گفت وگو با همشهري 
از رشد بيش از 100درصدي قيمت برنج خارجي با تغيير 
ارز مرجع واردات آن از ارز دولتي به نيمايي، افزايش نرخ 
ارز و مشكالت تامين و واردات آن خبر داد و گفت: شرايط 
تخصيص ارز براي واردات برنج با وجود دســتور معاون 
اول رئيس جمهوري به خوبي پيش نرفته و مقرر شده تا 
شنبه هفته آينده تكليف 230هزار تن برنج دپو شده در 

گمرك مشخص شود.
مسيح كشــاورز افزود: از ســال 1390هميشه سرانه 
مصرف با توجه به جمعيت 80ميليوني ايران 40كيلوگرم 

براي هر نفر و در مجموع 3ميليون و 200هزار تن درنظر 
گرفته مي شــد. با اين ميزان تقاضــا توليد كنندگان از 
توليد 1.5تــا 2ميليون تن برنج در كشــور خبر دادند 
اما عمال در چند سال گذشــته و حتي سال هاي 97و 
98يك ميليون و 500هزارتن برنج خارجي وارد كشور 
شده است. به گفته او بيشتر برنج وارداتي براي مصرف 
اقشار آسيب پذير در 5تا 6دهك پايين جامعه تخصيص 
مي يافت اما با اتفاقي كه امســال در زمينه شيوع كرونا 
و تعطيلي برخي مشاغل مانند رستوران ها و تاالرهاي 
پذيرايي و... افتاد ميــزان مصرف عمومي برنج خارجي 
كاهش يافت. كشاورز تأكيد كرد: تا كنون رستوران ها و 
تاالرهاي پذايريي براي اينكه قيمت تمام شده مناسبي 
براي غذاي ارائه شده داشته باشند، ازجمله خريداران 
برنج خارجي بودند و اغلب مشتريان آنها كه از اين نوع 
برنج اســتفاده مي كردند نيز جزو اقشار درآمدي باالي 
جامعه نبودند چرا كه اكنون نيز برخي از رستوران ها برنج 
ايراني استفاده مي كنند اما نرخ غذاي آنها به مراتب باالتر 
است. دبير انجمن وارد كنندگان برنج افزود: سهم عمده 
نياز بازار به برنج خارجي متعلق به اقشــار آسيب پذير 
بوده است كه متأسفانه با تغيير ارز مرجع واردات برنج 
به نيمايي و افزايش 100درصدي قيمت برنج وارداتي، 
ميزان دسترســي اقشار آســيب پذير به برنج خارجي 

به شدت كاهش يافته است.

كاهش شديد واردات و عرضه برنج خارجي 
دبير انجمن وارد كنندگان برنج بــا بيان اينكه عالوه بر 
افزايش قيمت ها مشكالت تامين و واردات برنج خارجي 
نيز بيشتر شده، گفت: واقعيت آن است كه برنج خارجي 
براي عرضه در بازار وجود نــدارد و كمبود و گراني برنج 
خارجي موجب حــذف دومين كاالي اســتراتژيك و 
قوت اليموت از سبد مصرفي خانوارهاي كم درآمد شده 
است. كشاورز افزود: در چنين شرايطي كه دولت قادر 
به كاهش نرخ ارز مرجع واردات و تامين و تخصيص آن 

نيست، تصميم گرفته تا تعداد منابع تامين برنج خارجي 
را افزايش داده و امكان واردات برنج از برخي كشــورها 
مانند تايلند، تايوان، آمريكاي جنوبي و... را فراهم كند. اما 
واردات برنج از اين كشورها نيز مسائل و مشكالت خاص 
خود را دارد كه دولت قول داده اين مشكالت را حل كند 
تا واردكنندگان بتوانند با رقابتي شدن فضا و واردات برنج 
ارزان قيمت، بخشي از گراني برنج به دليل افزايش نرخ 

ارز را جبران كنند.
 او با بيان اينكه وقتي برنج گران و كم است، اين كاال از 
ســفره افرادي كه قبال برنج 8تا 9هزار توماني استفاده 
مي كردند، حذف خواهد شد، افزود: با نيمايي شدن ارز 
واردات برنج، اين محصول بــا دالر 23هزار توماني نيز 
وارد كشور شــده و با نرخ جديد ارز ممكن است قيمت 
برنج وارداتي به بيش از 25هزار تومان نيز افزايش يابد. 
كشاورز افزود: قبال با ارز نيمايي كمتر از 20هزار تومان 
قيمت خرده فروشــي هر كيلوگرم برنج هندي حدود 
19هزار تومان بود اما با رسيدن نرخ ارز نيمايي به بيش از 
22تا 23هزار تومان، قيمت اين محصول در بازار مصرف 
باز هم افزايش خواهد يافت. اميدواريم كه ســهم برنج 
ايراني از بازار مصرف افزايش يابد اما اين شرايط موجب 
افزايش قيمت انواع پرمحصول و مرغوب برنج ايراني در 

بازار خواهد شد.

هشدار افزايش قيمت برنج ايراني 
دبير انجمن وارد كننــدگان برنــج از احتمال افزايش 
قيمت انواع برنج ايراني در بازار به دليل مشكالت واردات 
و گراني برنــج خارجي خبر داد و گفت: در ســال هاي 
گذشته اســتفاده از واردات برنج، ابزاري براي تنظيم 
بازار و جلوگيري از روند رشــد غيرمنطقي قيمت برنج 
ايراني بوده اما اكنون كه واردات برنج متوقف شده، هيچ 
ارزي براي واردات آن تخصيص نيافته و حتي درصورت 
تخصيص ارز با قيمت باال نيز تجار استقبال چنداني براي 
واردات برنــج به دليل ناتواني در فــروش برنج وارداتي 
گرانقيمت نمي كنند. مشخص نيست شرايط قيمت و 

بازار برنج ايراني چگونه خواهد بود. 
كشاورز افزود: واردات برنج با ارز نيمايي 23هزار توماني، 
نرخ فروش اين نوع برنــج را بســيار افزايش مي دهد 
درحالي كه همــواره واردات برنج خارجي باعث كندي 
روند افزايش قيمت برنج ايراني در بازار مي شده است. 
با اين شــرايط اكنون بزرگ ترين ابزار تنظيم بازار برنج 
از دســت رفته و اگر دالل ها بخواهند مي توانند قيمت 
انواع برنج ايراني در بازار خرده فروشي را افزايش دهند. 
او تأكيد كرد: برنج كااليي لوكس نيست و بعد از گندم 
دومين كاالي استراتژيك و قوت اليموت مردم است اما 
متأســفانه نگاه دولت به تامين اين كاال چنين نيست. 
وقتي برنج از فهرست شمول كاالهاي اساسي تخصيص 
ارز دولتي خارج مي شود، بيانگر بي توجهي به نقش اين 
محصول در ســبد خانوارهاي ايراني به خصوص اقشار 

كم درآمد دهك هاي پايين است.

مسيح كشاورز، دبير انجمن وارد كنندگان برنج در گفت وگو با همشهري: در جلسه امروز ستاد تنظيم بازار تصميماتي 
درباره تخصيص ارز و ترخيص برنج هاي دپو شده از گمرك و تنوع مبادي واردات برنج گرفته مي شود

 پرونده واردات برنج ارزان روي ميز 
ستاد تنظيم بازار

رونق فروشگاه هاي آنالين 
لوازم خانگي 

خريد و فروش لوازم خانگي بدون شناسه در فضاي مجازي 
زير ذره بين ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز مي رود

نگاهي به بازار لوازم خانگي نشان مي دهد 
به رغم ممنوعيت واردات، همچنان بخش 
زيادي از اين بــازار در اختيار برندهاي 
خارجي اســت. اين موضوع به ويژه در 
زمينه كاالهايي مثل تلويزيون، ماشين 
لباسشــويي و يخچال و فريزر بيشتر از 
ديگر كاالها خودنمايي مي كند؛ كاالهايي كه مشخص است به صورت 
قاچاق وارد كشور شده اند و در سايه اعتماد ديرين مردم به آنها فروش 
بسيار خوبي هم دارند. قاچاق گسترده لوازم خانگي، دولت را وادار كرد 
از بهمن ماه سال 98عرضه كاالهاي بدون شناسه در بازار لوازم خانگي 
را ممنوع كند. شيوع يكباره كرونا اجراي اين طرح را با تأخير مواجه 
كرد، اما سرانجام از ابتداي تيرماه طرح ممنوعيت فروش كاالي خانگي 

بدون شناسه رسما آغاز شد.

آنالين ها هم فقط شناسه دار بفروشند
به دنبال آغاز اجــراي طرح شناســه كاال در بــازار لوازم خانگي، به 
فروشگاه هاي مجازي هم فرصتي داده شــد تا با ايجاد سازوكارهاي 
الزم در سايت هاي خود اجراي اين طرح را آغاز كنند. بر اين اساس، 
فروشگاه هاي آنالين تا 10مرداد فرصت داشتند تا زمينه اجراي اين 
طرح را فراهم كنند و پس از آن عرضه كاالهاي خانگي بدون شناسه 
در اين ســايت ها تخلف محسوب مي شــد. به تازگي در شرايطي كه 
اجراي اين طرح در بسياري از فروشگاه هاي حضوري نيز جدي گرفته 
نمي شود، مديركل دفتر پيشگيري ســتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
تبليغ و عرضه كاال ي قاچاق در فروشــگاه هاي آنالين و شــبكه هاي 
اجتماعي را از مصاديق فعاليت مجرمانه دانسته و اعالم كرده است: با 
فروشندگان لوازم خانگي قاچاق در فضاي مجازي برخورد مي شود. به 
گفته اميرمحمد پرهام فر، فروشندگان لوازم خانگي در فضاي مجازي 
و فروشگاه هاي اينترنتي به درج شناسه كاال در كنار ساير مشخصات 

محصول ملزم هستند.

مردم قاچاق مي خرند
 سختگيري در زمينه خريد و فروش محصوالت بدون شناسه درحالي 
شدت گرفته كه به دليل افزايش شديد قيمت لوازم خانگي و كاهش 
قدرت خريد، گرايش به خريد برندهاي شناخته شــده با قيمت هاي 
ارزان تر ولو بدون گارانتي بسيار زياد اســت و هر روز تعداد كانال ها و 
گروه هاي مختلف در زمينه فروش اين محصــوالت در محيط هاي 
تلگرام و اينستاگرام بيشتر مي شود. از ابتداي امسال مشكالت واردات 
مواداوليه و افزايش نرخ ارز، هزينه توليد لوازم خانگي را در ايران بسيار 
باال برد و بازار اين محصوالت در 6 ماه گذشته بسيار ملتهب بوده است. 
شــركت هاي توليدكننده قيمت هاي خود را حتي پيش از دريافت 
مجوز از دولــت، افزايش دادند و واقعيت اين اســت كه قدرت خريد 
بسياري از مردم به تهيه كاالي ايراني هم نمي رسد. در چنين شرايطي 
قيمت ارزان تر مهم ترين اولويت خريدار است؛ با شناسه يا بي شناسه. 
فروشــندگان مي گويند اختالف اندك بين قيمت اجناس ايراني و 
خارجي باعث شده مردم با توجه به سابقه ذهني و اعتمادي كه دارند، 

كاالي خارجي را انتخاب كنند.

مجازي ها رعايت مي كنند 
در اين ميان به گفته عضــو هيأت مديره اتحاديه كســب و كارهاي 
مجازي، 90درصد فروشگاه هاي آنالين به ويژه فروشگاه هاي معروف 
و شناخته شده از اين قانون تبعيت مي كنند و كاالهاي خود را طبق 
شيوه نامه هايي، با درج كد شناسه كاال عرضه مي كنند. رضا الفت نسب 
در گفت وگو با همشهري مي گويد: بســياري از خريد و فروش هاي 
مجازي لوازم خانگي در شــبكه هاي غيررسمي و وبسايت هاي بدون 
مجوز صورت مي گيــرد و طبيعتا اتحاديه نمي توانــد كنترلي برآنها 
داشته باشد، اما سايت هاي داراي مجوز خود را به اجراي قانون ملزم 
مي دانند و كاالي بدون شناســه عرضه نمي كنند. به گفته اين مقام 
صنفي، حساسيت بر شيوه فعاليت مجازي هم اكنون بيشتر از نظارت 
بر فضاي فيزيكي است و اين موضوع فعاليت اين فروشگاه ها را با مشكل 
مواجه كرده است. الفت نسب ادامه مي دهد: آنالين ها تصور مي كنند در 
شرايط كنوني به خاطر شفافيت عملكردشان، در مقايسه با فعاليت هاي 
غيرمجاز و حتي بازار فيزيكي هزينه بيشتري مي پردازند و معتقدند 
اگر شفاف عمل نكنيم، كمتر مورد پيگيري قرار مي گيريم. نكته اي كه 
اين فعال صنفي بر آن تأكيد دارد اين است كه اتحاديه كسب وكارهاي 
مجازي با توجه به فاقد مجوز بودن بســياري از بسترهاي معامالت 
مجازي، ابزار الزم براي برخورد با اين معامالت را ندارد، اما ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز متشكل از سازمان ها و تشكل هاي مختلفي است كه 
اگر عزم برخورد با كاالي قاچاق وجود داشته باشد، به راحتي مي تواند 
اين موضوع را پيگيري كند. مديران سايت هاي آنالين معتقدند كه اين 
كسب وكار، سازوكار ثبت آگهي لوازم خانگي با شناسه كاالي معتبر 
را راه اندازي كرده ، اما به نظر مي رسد اقدامات انجام شده هنوز از نظر 

دادستاني و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز كافي نيست.

الزام بستر هاي فروش آنالين به درج شناسه 
از سوي ديگر ســتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز از ابتداي سال جاري با 
ايجاد »قرارگاه رصد و پايش كاالي قاچاق در فضاي مجازي« به صورت 
جدي به دنبال برخــورد با توزيع كننــدگان كاالي قاچاق در فضاي 
مجازي بود؛ به طوري كه در جلسه هفته گذشته ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز در 2مهرماه اعالم شــد كه برخي از فروشگاه هاي اينترنتي 
به دليل عدم رعايت كامل قوانين مربوط بــه عرضه كاال هاي قاچاق 
مورد پيگرد و فيلتر قرار مي گيرند. در اين جلسه، مديران و نمايندگان 
حقوقي كسب وكارها، نماينده  دادستاني، نماينده مركز توسعه تجارت 
الكترونيك و نماينده اتحاديه سراسري كسب وكارهاي مجازي حضور 
داشــتند كه در نتيجه آن يك هفته ديگر به اين سايت هاي متخلف 
فرصت داده شد تا به صورت كامل دستورالعمل دريافت شناسه براي 

كاالي لوازم  خانگي را اجرايي كنند.

تخلف آشكار مركز توسعه تجارت الكترونيك 
آماري كه از فعاالن مجازي وجود دارد، نشان مي دهد هم اكنون 45هزار 
سايت داراي نماد مركز توســعه تجارت الكترونيك در حال فعاليت 
مجازي هستند كه به گفته سخنگوي اتحاديه كسب وكارهاي مجازي، 
از اين ميان يك هزار و 300سايت از اتحاديه كسب وكارهاي اينترنتي 
مجوز فعاليت دريافت كرده اند؛ يعني 3درصد و فعاليت ساير سايت ها و 
فروشگاه هاي مجازي تحت نظارت هيچ نهاد و صنفي نيست. الفت نسب 
با انتقاد از مركز توسعه تجارت الكترونيك در اعطاي نماد به اين افراد، 
مي گويد: 97درصد فعاليت هــاي صنفي مجازي را كســاني انجام 
مي دهند كه از هيچ اتحاديه و صنفي ازجمله اتحاديه كسب وكارهاي 
اينترنتي جواز كسب دريافت نكرده اند. اين تخلف آشكاري است كه 
مركز توسعه تجارت الكترونيك مرتكب مي شود؛ چون ضمانت الزم 
پشت نمادهاي صادرشــده وجود ندارد و درصورت تخلف اين افراد و 
ضرر و زيان خريدار، اين مردم هستند كه سردرگم مي شوند و درصورت 

شكايت هم دستشان به جايي نمي رسد.

لوازم خانگی
وزانه  گزارش ر

بورس

دالر

سوپرماركت

بازار

آمارها نشان مي دهد ايراني ها كمتر از اروپايي ها و حتي 
كشورهاي همسايه از آب هاي بسته بندي شده استفاده 
مي كنند اما همين آمارها گوياي اين هم هست كه مصرف 
آب معدني در 5ســال اخير صرف نظــر از برخي فراز و 

نشيب ها در مجموع روبه رشد بوده است.
 به گزارش همشــهري، از اواخر دهه60 كه نخســتين 
كارخانه بسته بندي آب معدني در ايران شروع به كار كرد تا يك دهه پيش روند استقبال 
از اين محصول در بازار ايران با شيبي بسيار ماليم رو به صعود بوده و با توجه به تبليغاتي 
كه درباره كيفيت باالي آب آشاميدني تهران و بسياري ديگر از استان ها انجام مي شد، 
اين كاال تا همين چند سال پيش در سبد خريد بسياري از مردم جايي نداشت. اما امروز 

كه نام بيش از 200شركت فعال در اين حوزه به ثبت رسيده است، با اطمينان مي توان 
گفت كه نه تنها اين كاال جاي خود را در زندگي مردم باز كرده بلكه براي مردم بسياري از 

مناطق كشور به جزئي مهم از خريدهاي روزانه تبديل شده است. 
در رفت وآمدهاي روزانه سطح شهر و مدرسه و دانشگاه و محل كار هم اين روزها ديگر 
تصور اينكه كسي قمقمه به همراه داشته باشد تا تشــنه نماند، دور از ذهن است، اين 
بطري هاي كوچك با ارزش حاال به جزئي جدانشــدني از زندگي ما تبديل شده اند. به 
تازگي اما موضوع قيمت آب معدني مورد توجه قرار گرفته و دبير انجمن توليدكنندگان 
و صادركنندگان آب هاي معدني و آشاميدني ايران از افزايش 20درصدي قيمت اين 
محصوالت گفته است. اگرچه گراني از ابتداي امسال تمام گروه هاي كااليي را شامل 
شده و نمي توان انتظار داشت كااليي از افزايش قيمت مستثني بماند اما با توجه به اينكه 
مصرف آب معدني تا حدود زيادي فصلي است و با سرد شــدن هوا در نيمه دوم سال 
كاهش مي يابد، نمي توان اين افزايش قيمت را مرتبط با بازار مصرف دانســت. پيمان 
فروهر، دبير انجمن آب هاي معدني نيز اين افزايش قيمت را ناشــي از افزايش قيمت 

مواداوليه از سوي صنايع پتروشيمي  دانسته است. 
پيش تر هم محمدرضا مرتضوي، رئيس هيأت مديره كانون انجمن هاي صنفي صنايع 
غذايي از افزايش 130 تا 150درصدي قيمت مواد پتروشــيمي و در پي آن افزايش 
هزينه هاي بسته بندي صنايع غذايي در ماه هاي اخير خبر داده بود. با اين حال عليرضا 
رستمي، مديركل نظارت بر محصوالت كشاورزي و موادغذايي سازمان حمايت مصرف 
و توليدكنندگان از مردم خواسته قيمت هاي نامتعارف آب معدني را گزارش دهند تا 
پيگيري شــود، اما با توجه به اينكه قيمت گذاري كاال و خدمات به كاالهاي اساسي و 
يارانه اي منحصر است و دولت نمي تواند در زمينه ديگر كاالها و محصوالت قيمت گذاري 
كند، تعيين قيمت آب معدني برعهده واحدهاي توليدي است و بايد همين روزها منتظر 

گران شدن آن باشيم.

دالر عقب نشيني كرد
پس از چند هفته صعود افراطي، ديروز قيمت هر دالر آمريكا از مرز 30هزار 
تومان عقب نشيني كرد و تا لحظه تنظيم اين گزارش به 28هزارو 200تومان 
رســيد. صرافي بانك ملي هم نرخ فروش هر دالر آمريكا را با 1450تومان 

كاهش به 26هزارو 998تومان كاهش داد.
به گزارش همشهري، ســايه عوامل بنيادي برســر بازار ارز، به افت قيمت 
دالر منجر شد و دالر نتوانست از مرز 30هزار تومان عبور كند؛ به طوري كه 
در دادو ستد هاي روز يكشــنبه قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد دست كم هزار تومان كاهش يافت و تا 
لحظه تنظيم اين گزارش به محدوده 28هزارو 200تومان رسيد. از نظر تكنيكي چنانچه روند نزولي ارز 
در مبادالت امروز هم ادامه پيدا كند، زمينه نزول قيمت دالر تا مرز 25هزار تومان فراهم مي شود و چنانچه 
قيمت دالر بتواند از اين محدوده به سمت ارقام پايين تر نزول كند تا محدوده 23هزار و 500تومان كاهش 
خواهد يافت و شكست اين ناحيه به معناي بازگشت قيمت دالر به محدوده 20هزار تومان خواهد بود. با اين 
حال، شواهدي تكنيكي وجود ندارد كه نشان دهد قيمت دالر به زير اين مرز نزول خواهد كرد. از نظر بنيادي 
نيز پيش بيني آينده قيمت دالر وابستگي زيادي به جريانات آتي ارز دارد. چنانچه جريان ورود ارز به كشور 
تحت تأثير عوامل اقتصادي و حتي سياسي بيشتر شود، روند نزولي قيمت دالر تسريع مي شود. هم اكنون 
3عامل بازگشت ارز هاي صادراتي، آزاد سازي  منابع ارزي ايران در ساير كشور ها، افزايش صادرات غيرنفتي 
و همينطور فروش نفت از مهم ترين عوامل بنيادي هستند كه آينده قيمت دالر را ترسيم مي كنند و چون در 
طول روز هاي گذشته خبر هاي مختلفي نشان مي داد كه احتماال در روز هاي آينده جريان ورود ارز به كشور 
شدت خواهد گرفت، قيمت دالر نتوانست از مرز 30هزار تومان عبور كند و به زير اين محدوده سقوط كرد.

عبد الناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي روز شنبه از تسهيل در بازگشت ارز هاي صادراتي و همينطور 
آزاد شدن منابع ارزي بلوكه شده ايران خبر داده و گفته بود: خبرهاي مثبتي از منابع مسدودي دارد.

برخي خبر هاي غيررسمي حاكي از آن است كه با انجام برخي توافق هاي سياسي، كره جنوبي قصد دارد 
بخشي از منابع ارزي ايران را كه 6ميليارد دالر است، آزاد كند.

قيمت ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 17- ارقام به ريال
درصدتغييرمقدار تغييرقيمتنوع ارزها

37.5-269،98014،510دالر
4.4-319،92014،080يورو

3.54-366،0002،970پوند انگليس
3.55-76،9802،730درهم امارات

3.53-36،530290لير تركيه
3.53-308،50010،900فرانك سوئيس

3.52-41،7601،470يوان چين
3.54-212،8207،530دالركانادا

روز يكشنبه با وجود 
نزول شاخص، ارزش 
مبادالت خرد سهام از 
13هزارميليارد تومان 
فراتر رفت تا كورسوي 
اميدي به رونق دوباره 
بازار نمايان شــود. ديروز همزمــان رقم خروج 
پول حقيقي هــا از كف ســامانه هاي مبادالت به 
1600ميلياردتومان رسيد كه مي تواند نشانه اي از 
تداوم خروج سهم اولي ها و تازه واردان به بورس در 

6 ماه گذشته تلقي شود.
به گزارش همشــهري، نوار نزول شاخص كه از 
20مرداد ماه آغاز شــده هنوز قطع نشده؛اگرچه 
در اين مدت شاخص بورس در برخي روزها رشد 
كرده، اما روند اصلي بازار سهام در اين مدت نزولي 
بوده كه طبق محاسبات انجام شده اين روند نزولي 
زماني به پايان خواهد رســيد كه ميانگين ارزش 
مبادالت خرد روزانه در بورس در ســطوح باالتر 
از 20هزار ميليارد تومان تثبيت شود. تحليلگران 
تكنيكي هم بر اين باورند روند نزولي شــاخص 
حداكثر در محدوده يك ميليون 350هزار واحد 
متوقف خواهد شــد. تحليلگران بنيادي بر اين 
باورند كه بايد محرك هايي ازجمله رشــد قيمت 
دالر يا افزايش سود شــركت هاي بورس جلوي 
نزول شاخص را بگيرد و تزريق نقدينگي از سوي 
بانك ها، نهاد ها و ســازمان ها نمي تواند مانعي در 

برابر نزول شاخص باشد.
 با وجود اين فرضيات مســئوالن بازار ســرمايه 
درتالشــنداز طريق سياست هاي حمايتي طرف 
تقاضا را تقويت كنند و مانع افت شاخص شوند؛ 
بر همين اساس سهامداران حقوقي ماموريت پيدا 
كرده اند از بازار سهام حمايت كنند و تحت تأثير 
همين رويــداد هفته قبل ســهامداران حقوقي 
5هزارو 800ميليارد تومان نقدينگي به بازار پمپاژ 
كردند و از طرف ديگر قوانيني براي سرمايه گذاري 
بانك ها در بورس و تخصيص يك درصد از منابع 
صندوق توســعه ملي به بازار تصويب شده كه از 
زمان تزريق اين منابع به بازار سرمايه اطالعي در 

دست نيست.

نزول دوباره بورس
دركشــاكش تصميم گيري براي نجات بورس و 
اجراي برنامه هاي سياستي روند نزولي بورس ادامه 
دارد و با وجود رشد شاخص در روز هاي چهارشنبه 
هفته قبل و شنبه هفته جاري، ديروز شاخص كل 
بورس تهران با نزول سنگين 1.5درصدي بيش از 
23هزار واحد افت كرد. با اين ميزان نزول بيش از 
120هزار ميليارد تومان معادل 4.2ميليارد دالر 
از ارزش سهام شــركت هاي حاضر در در بورس و 
فرابورس كم شد و جمع كل ارزش بازار سهام به 
6898هزار ميليارد تومان رسيد. به نظر مي رسد 
موجي از ترس بازار سرمايه را فراگرفته كه خارج 
كردن اين ترس از بازار ســهام به راحتي ميســر 
نيست. هومن عميدي، كارشــناس بازارسرمايه 
مي گويد: نوســان هاي اخير در معامالت بورس 
چنان هيجاني را در بين فعاالن بازار ايجاد كرده كه 

با وجود رشد بازار سهام درطول دو روز، همچنان 
سايه هاي ترس از ريزش دوباره و احتمال بازگشت 
موقت در بازار حاكم است و عده اي از فعاالن بازار 

را در حالت انتظار قرار داده است.
مهدي ميرزايي ديگر تحليلگر بازار هاي مالي هم 
درباره غالب شــدن ترس در بازار سهام مي گويد: 
فروكش كردن ترس در ميان سهامداران حقيقي 
 كه اغلب روند بازار را مي سازند، قدري زمان مي برد؛ 
با اين حال معتقدم پاييز فصل بازيابي بورس از نظر 
عاطفي است. به گفته او به نظر مي رسد، هرگونه 
صعودي به سقف هاي جديد بازار براي معامله گران 
در كوتاه مــدت و ميان مــدت  مي تواند فرصت 
خروج چندساله باشد و صعود بعدي، آخرين موج 

افزايشي قيمت ها قبل از ركود چندساله است.

چه بايد كرد
با تداوم روند نزولي شاخص بورس و ناكارآمد بودن 
سياست هاي حمايتي اكنون اين پرسش مطرح 
شده است كه براي جلوگيري از تداوم نزول بازار 
سهام چه بايد كرد؟كارشناسان براين باورند كه 
نقطه توقف نزول شاخص بورس جايي است كه 
نقدينگي دوباره تصميم بگيرد وارد بازار ســهام 
شود و براي هدايت دوباره نقدينگي به بازار سهام 
بايد تغييراتــي در متغير هاي كالن اقتصادي رخ 
بدهد و سياســت هاي تزريق مصنوعي نقدينگي 
نمي تواند مانعي در برابر توقف روند نزولي شاخص 

بورس باشد. 
يك عضو شــوراي بورس معتقد است دولت بايد 
از طريق سياست آزاد ســازي  قيمت ها از بورس 
حمايت كند و زمينــه ورود دوباره نقدينگي را به 
بازار سهام فراهم كند. ســعيد اسالمي بيدگلي 
مي گويد: موجودي صندوق تثبيت بازار سرمايه 
تا 10هزار ميليارد تومان اســت. صندوق تثبيت 
بازار ســرمايه براي تصميم گيري در مورد نحوه 
بازارگرداني و بازارســازي ســازوكاري مشخص 
دارد، اما به نظرم در اين باره بايد گزارش مفصلي 
به شوراي بورس ارائه شود تا درباره اين سازو كارو 
نحوه بازار ســازي  تصميم گيري شود. به گفته او 
اگر فرض كنيم در پژوهش به اين نتيجه رسيديم 
كه صنــدوق تثبيت تأثيري در روند شــاخص و 
نقدشــوندگي ندارد در آن زمان بايد ديد اضافه 
كردن منابع صندوق توســعه ملــي چه كمكي 

مي تواند به ما بكند. 
سينا ســليماني ديگر تحليلگر بازار سرمايه هم 
از منظر ديگري به سياســت تزريق نقدينگي به 
بازارســهام نگاه مي كند و معتقد اســت: مشكل 
فعلي بازار ارزندگي نيست و بخش مهمي از بازار 
مي داند كه قيمت سهام بسياري از شركت ها ارزنده 
هستند. لذا نياز به تسهيل ورود دوباره نقدينگي به 
بازار و اطمينان بخشي است. او در اين باره در كانال 
تلگرامي اش مي نويســد: اين بازار بعد از ريزش 
60درصدي در عمده صنايع مشكل ارزندگي ندارد 
كه به باز كردن دامنه نوسان چند سهم يا محدود 
كردن عرضه نياز داشته باشد. اين ابزارها در ابتداي 
ريزش بازار كارآمد بود، اما امروز بازار نياز به تشويق 

نقدينگي پارك شده براي ورود دوباره دارد.

با رشد ارزش مبادالت خرد سهام مشاهده شد 

سيگنال اميدبخش در بورس
با نزول 1/5درصدي شاخص بورس، ارزش بازار سهام ديروز 4ميليارد دالر كاهش يافت

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1.50-23209-1522946شاخص كل بورس- واحد
17727688463.49ارزش معامالت - ميليارد تومان

1.71-120-6898ارزش بازار- هزار ميليارد تومان

قيمت برخي انواع برنج ايراني و خارجي در فروشگاه هاي مجازي
قيمت )تومان(مشخصات نوع و برند برنج 

174.500كيسه 10كيلوگرمي نيم دانه عطري هاشمي- آقاجانيان
295.000كيسه 10كيلوگرمي طارم محلي فريدونكنار - حاج تبارك

310.000كيسه 10كيلوگرمي هاشمي اعال 377بسيط
265.000كيسه 10كيلوگرمي هاشمي مازندران احمدپور 

 291.770كيسه 10كيلوگرميطارم اعالی فريدونكنار- مسعود
 245.000كيسه 10كيلوگرمي نيم دانه 5ستاره محمدي 

295.000كيسه 10كيلوگرمي دنوج عليشاه- 5ستاره محمدي 
340.000كيسه 10كيلوگرمي هاشمي گيالن درجه يك 
175.000كيسه 5كيلوگرمي هاشمي فوق اعالی گيالن 

 218.500كيسه 10كيلوگرمي شيرودي- كيميا 
210.000كيسه 10كيلوگرمي هندي دانه بلند محسن 

240.000كيسه 10كيلوگرمي هندي- خوشبخت 
285.000كيسه 10كيلوگرميلنجان- محمدي 

قيمت آب زير سايه پتروشيمي

قيمت فروش حجم هاي مختلف آب معدني در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتنام برند
18.000پيوراليف- 1.5ليتري- پك 6عددينستله
3.000پيوراليف- 1.5ليترينستله
1.53.000ليتريدماوند
2.000پيوراليف- 500ميلي ليترينستله
1.500اليت بلو- 500ميلي ليتريدماوند
5002.000ميلي ليتريعاليس
5001.500ميلی ليتريعطش
5001.300ميلي ليتريدساني
1.53.000ليتريدساني
24.500گازدار-750ميلي ليتريپيرير
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فقط چند دقيقه از خبر مجازات عجيب مهاجم پرسپوليس گذشته 
بود كه خبرگزاري ها تيتر زدند: »ورود مجلس شــوراي اسالمي به 
محروميت عيســي آل كثير.« اين درحالي است كه صبح همان روز 
برخي هواداران استقالل با تجمع مقابل مجلس خواهان رسيدگي به 
وضعيت بحراني تيم شان شده بودند. اتفاقا يكي از نمايندگان عزيز هم 
مصاحبه كرد و گفت: »صداي اعتراض استقاللي ها را شنيديم.« خب، 
االن كه شنيديد، چه مي كنيد؟ درمورد قرارداد ويلموتس چه كرديد؟ 
جز اين بود كه فيفا نامه نوشت و به خاطر دخالت نهادهاي بيروني در 
فوتبال تهديد به تعليق كرد؟ انصافا از مجلس در داستان محروميت 
آل كثير چه كاري ساخته است؟ آيا انتشار اين خبرها شائبه پوپوليستي 
ندارد؟ آيا بهتر نيست نمايندگان محترم به اموري بپردازند كه در حوزه 
تخصص و اختيار آنهاست و اصال به همين خاطر راهي مجلس شده اند؟ 

شما به بقيه كارها برسيد لطفًا!

بعد از صعود بسيار شــيرين و به يادماندني پرســپوليس به فينال 
ليگ قهرمانان آسيا، بشار رسن در نشســت خبري از راز تاب آوردن 
پرسپوليس در اين مسابقات حرف زد. ستاره عراقي سرخپوشان گفت 
مخصوصا در اين مسابقه آخر كه تيم 10نفره شده بود، سيستم تهويه و 
خنك كننده عالي ورزشگاه نقش مهمي در سر پا ماندن قرمزها داشته 
است. در حقيقت بشار سطحي از قدرشناسي را نشان داد كه پيش تر از 
برخي مسئوالن پرسپوليس ديده نشده بود. قطر امكانات خوبي فراهم 
كرد تا ليگ قهرمانان آسيا ناقص نماند و تيمي مثل پرسپوليس بتواند به 
جوايز ميليون دالري يورش ببرد. به طور كلي رسن غيراز قابليت هاي 
فني باال، از نظر اخالقي هم مي تواند يك الگو باشد. او آدم قدرشناسي 
است و چه بسا همين مسئله بيشترين نقش را در حضور طوالني مدتش 

در پرسپوليس، با وجود همه مشكالت داشته است.

اين بشار قدرشناس

سوشا مكاني تنها دروازه بان دنياست كه هرقدر بيشتر گل مي خورد، 
اعتماد به نفسش هم بيشتر مي شــود! او در حالي اخيرا مدعي شده 
بود بهترين دروازه بان ايران اســت كه ميوندالن نــروژ در نيم فصل 
اول ليگ اين كشور گلباران شــد. حاال با آغاز نيم فصل دوم، بار ديگر 
هنرنمايي هاي سوشا شروع شده و او 4گل از تيم والرنگا دريافت كرده 
است. به اين ترتيب مجموع گل هاي خورده ميوندالن به عدد 36رسيد. 
اگر همين رويه ادامه داشته باشد، احتماال كار به جايي مي رسد كه 
سوشا خودش را بهترين دروازه بان جهان معرفي كند. استدالل مكاني 
اين است: »روي دروازه ام زياد توپ مي آيد. خيلي از آنها را مي گيريم و 
بعضي هايشان هم گل مي شوند.« دست شما درد نكند، اما شايد اگر ما 
هم جاي شما باشيم، بعضي از اين توپ ها را بگيريم. باالخره نمي شود 

كه همه توپ ها گل شود.

داري بهترين دروازه بان جهان مي شوي

نكته بازي

رســول بهروش|  شنبه شب شــاگردان شايسته يحيي 
گل محمدي كاري كردند كارستان و در پايان يك تورنمنت 
فشرده، سنگين و نفسگير به فينال ليگ قهرمانان آسيا 
راه يافتند. اين تداوم موفقيت هاي چند ســال گذشــته 
پرسپوليس اســت؛ تيمي كه فراتر از ژانر فوتبال، حتي 

مي تواند يك الگو براي زندگي باشد.
كاش كمي شبيه پرسپوليس باشيم؛ پشت سر هيچ يار 
سفركرده اي ضجه نزنيم. هر كه رفت به سالمت؛ در دل 

اين آسمان حتما هستند ســتاره هاي ديگري كه نور به 
زندگي مان بتابند. ترابي و عليپــور روي هم رفته نصف 
گل هاي پرسپوليس در فصل گذشته را به ثمر رسانده بودند. 
هر دو پيش از شروع ليگ قهرمانان رفتند، اما درخشش 
امثال عيسي آل كثير و احسان پهلوان باعث شد هيچ كس 
ياد اين دو نيفتد. عيسي در 31سالگي قد كشيد. گاهي يار 
همين كنج و كنار است، فقط بايد كمي سر بچرخانيم، 
چشم بگردانيم.كاش كمي شبيه پرسپوليس باشيم؛ اگر 

آشكارترين ظلم دنيا را هم ديديم، فورا به قهر و غضب پناه 
نبريم و كار را رها نكنيم. آنچه كنفدراسيون فوتبال آسيا 
در غائله محروميت عيسي آل كثير آن هم 2 ساعت قبل 
از بازي نيمه نهايي انجام داد، در حكم ســالخي نماينده 
ايران بود. محروميت عيسي اما چنان بچه ها را همدل و 
متحد كرد كه حتي 10 نفره هم به حريف عربستاني باج 
ندادند. گاهي مقاومت و پايمردي، سخت ترين تنبيه براي 
ستمگر است.كاش كمي شبيه پرسپوليس باشيم؛ وقتي 

شايستگي هاي مان داخل مجموعه به رسميت شناخته 
نشد، بيرون از آن چنان خوش بدرخشيم كه چاره اي جز 
تسليم براي ديگران باقي نماند. پرسپوليس 4 قهرماني پياپي 
در ليگ برتر به دست آورده، اما هنوز برخي اين توفيقات را به 
عوامل بيرون ربط مي دهند. حتي مجري خود گاليله پندار 
تلويزيون قهرماني اين تيم را با جوايزي مقايسه مي كند كه 
والدين مي خريدند تا سرصف به فرزندشان اهدا شود. با اين 
همه اما پرسپوليس با 2 صعود به فينال ليگ قهرمانان در 
4 سال گذشته، نشان داد با شايستگي بر قله فوتبال ايران 
ايستاده است. آنها اخيرا در حالي به فينال آسيا رسيدند كه 
نه از برانكو خبري بود و نه از ثبات در كادر بازيكنان. گيريم كه 
قهرماني ليگ جايزه وزير ورزش باشد؛ چنين تيمي چطور 
مي تواند 5بار ژاوي هرناندس را شكست بدهد؟ پرسپوليس 
با جنگندگي سيري ناپذيرش سايرين را وادار به سكوت و 

احترام كرد. چه فرمولي از اين بهتر وجود دارد؟

كاش كمي شبيه پرسپوليس باشــيم؛ در مواجهه با هر 
حريف قدرتمند يا ثروتمندي، فورا جا نزنيم و از فقرمان 
يك دليل قانع كننده براي شكست نســازيم. شاگردان 
يحيي در حالي به فينال آسيا رسيدند كه به جرأت مي توان 
گفت با نرخ امروز ارز، هيچ كدام از بازيكنان اين تيم حتي 
200هزار دالر هم دستمزد نمي گيرد. قرمزها اما از تيم هايي 
عبور كردند كه مثل نقل ونبات ستاره هاي چندين ميليون 

دالري در اختيار داشتند.
كاش كمي شبيه پرسپوليس باشيم؛ براي اعتبار، شرف 
و حيثيت مان بجنگيم و از معركه سربلند بيرون بياييم. 
اين يك حماسه سرايي ايراني براي فيناليست هموطن 
نيست؛ بلكه مضمون توييتي است كه خبرنگار عربستاني 
در ستايش پرسپوليس گذاشته بود. بله؛ مي شود چنان 
شايسته بود كه دشمن را هم به تحسين واداشت. قهرمان 

سختكوش و تهيدست، حتما ارزنده تر است.

  كاش شبيه پرسپوليس باشيم
   در ستايش تيمي كه مي تواند يك الگو براي زندگي باشد

ازشكايتالنصرتاتعويقجامجهانيباشگاهها
برخالف تمام اخباري كه درباره حضور پرسپوليس در جام باشگاه هاي جهان به گوش 
مي رسد حضور سرخپوشان در اين بازي ها قطعي نيست چون اساسا برگزاري اين مسابقات 
وضعيت نامشــخصي دارد. فيفا پيش از اين اعالم كرده بود جام باشگاه  هاي جهان را از 
سال2021با حضور 24تيم برگزار مي كند و قاره آسيا هم 4نماينده در اين رقابت ها خواهد 
داشت. بنابراين پرسپوليس هم به عنوان فيناليست آسيا مجوز حضور در اين رقابت ها را 
به دست آورده است. اما نكته مهم اين است كه جام باشگاه هاي جهان در سال2020به دليل 
شيوع كرونا هنوز برگزار نشده و در هاله اي از ابهام قرار دارد. با توجه به تعويق بسياري از 
تورنمنت هاي سال2020 به دليل شيوع ويروس كرونا و همچنين برگزاري يورو2020، 
كوپا آمه ريكا2020 و مسابقات قهرماني كونكاكاف در سال2021 احتمال لغو يا موكول 
شدن جام جهاني باشگاه ها به ميزباني چين به زمان ديگري وجود دارد. در واقع آخرين دوره 
جام باشگاه هاي جهان با روش قديمي كه قرار بوده امسال در قطر برگزار شود به سال آينده 
موكول مي شود و طبيعتا نخستين دوره اين رقابت ها با سيستم جديد كه پرسپوليس هم 
در آن حاضر خواهد بود وضعيت نامشخصي پيدا مي كند.درباره پرسپوليس و صعودش به 
فينال ليگ قهرمانان آسيا خبر ديگري هم روز گذشته در رسانه ها پيچيد كه به شكايت 
باشگاه النصر از باشگاه ايراني مربوط مي شد. بالفاصله بعد از پايان رقابت پرسپوليس- النصر 
مسئوالن باشگاه النصر جلسه اي تشكيل دادند و با بررسي تمامي اطالعات و اسناد تصميم 
به شكايت عليه پرسپوليس با موضوع عدم صالحيت برخي بازيكنان اين تيم براي بازي 
گرفتند. باشگاه النصر رياض معتقد اســت برخي بازيكنان پرسپوليس چند روز پيش 
از آغاز ديدارهاي ليگ قهرمانان آسيا جذب شــده بودند و با توجه به بسته بودن پنجره 
نقل وانتقاالتي پرسپوليس نمي توانستند براي اين تيم بازي كنند. النصر اكنون شكايت 
رسمي خود را جهت بررسي دقيق تر به كنفدراسيون فوتبال آسيا ارسال كرده است. البته 
پنجره نقل وانتقاالتي پرسپوليس دقيقا از روز 11سپتامبر بسته شد و چون بازيكنان جديد 
قبل از اين تاريخ قرارداد خود را با پرسپوليس ثبت كرده بودند مشكلي براي همراهي اين تيم 
پيدا نكردند. با وجود اين كميته انضباطي كنفدراسيون فوتبال آسيا قرار است روز سه شنبه 

حكم نهايي خود را درخصوص اين شكايت صادر كند.
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  شجاع: فينال ما السد بود نه النصر
    شجاع كه از بهترين هاي پرسپوليس در دوحه بوده مي گويد بعد از صعود 

به فينال، دعوت به تيم ملي برايش سورپرايز بزرگي بوده است

شب باشكوه امير
امير عابدزاده در پيروزي تيمش مقابل پورتو بهترين 

بازيكن ميدان بود و به تيم ملي هم دعوت شد

در همان شبي كه پرســپوليس با برتري مقابل النصر به فينال آسيا 
رسيد، بازيكنان سابق اين تيم نيز در ليگ پرتغال به مصاف هم رفتند 
كه اين بازي با درخشش فوق تصور امير عابدزاده و برتري تيم او مقابل 
قهرمان فصل گذشته پرتغال به پايان رســيد. تيم ماريتيمو كه امير 
عابدزاده را در اختيار دارد و به تازگي علي عليپور را هم جذب كرده، 
شنبه شب به مصاف پورتو رفت كه مهدي طارمي را در ابتداي بازي 
روي نيمكت خود داشت. ماريتيمو در ليگ پرتغال به ارائه بازي هاي 
دفاعي معروف اســت اما در مقابل قهرمان فصل گذشته 3گل زد و 
2گل دريافت كرد تا سيوهاي درخشــان عابدزاده به خصوص مهار 
ضربه پنالتي توســط او الهام بخش تيمش براي كسب يك پيروزي 
باارزش باشد. رودريگو پينهو مهاجم تيم ماريتيمو دقيقه24 گل اول 
بازي را به ثمر رساند و گل تساوي توسط په په به ثمر رسيد. دقيقه52 
ضربه ايستگاهي محكم گترسون بعد از برخورد به تير دروازه نصيب 
رودريگو پينهو شد و او با ضربه سر براي بار دوم دروازه پورتو را باز كرد. 
درحالي كه بازي 2 بر يك به ســود ماريتيمو پيش مي رفت سرمربي 
پورتو مهدي طارمي را به زمين فرســتاد و مهدي هم با پاسي كه به 
مانگا داد زمينه ســاز كســب يك پنالتي براي تيمش شد. اين اتفاق 
دقيقه86 رخ داد و الكس تلس پشت ضربه پنالتي قرار گرفت كه امير 
عابدزاده با شيرجه اي تماشايي به ســمت چپ خودش، اين توپ را 
مهار كرد. امير با مهار اين پنالتي و 7سيو ديگر به ماريتيمو كمك كرد 
تا همچنان تيم پيروز ميدان باشد. در وقت هاي تلف شده بازي ابتدا 
ماريتيمو گل سوم خود را زد و سپس پورتو يك گل زد كه تأثيري در 
شكست اين تيم نداشت. امير با نمايش عالي در اين بازي از هواسكورد 
نمره عالي 8.66 گرفت و بهترين بازيكن ميدان شد. سايت گل پوينت 
نيز امير را با نمره8.2 به عنوان بهترين بازيكــن زمين انتخاب كرد. 
شب باشكوه عابدزاده وقتي كامل شــد كه او فهميد توسط دراگان 
اسكوچيچ به تيم ملي ايران نيز دعوت شده اســت. امير حاال در اوج 
آمادگي احتماالً فرصت قرارگرفتــن در دروازه تيم ملي را در 2بازي 

دوستانه پيش رو به دست خواهد آورد.

جهان

  خريدي كه هيچ كس را خوشحال نكرد
  ماجراي عجيب حامد لك كه پرسپوليس را به فينال رساند

تقريبا همه خريدهاي پرسپوليس در آســيا خوب بودند و جواب دادند. بين اينها اما 
مورد حامد لك بسيار عجيب است؛ ســنگرباني كه نقش بسيار مهمي در فيناليست 
شدن سرخپوشان داشــت، اما يك ماه پيش عقد قرارداد او با پرسپوليس تقريبا هيچ 
شــوري بين هواداران به همراه نياورد. مثال عيســي آل كثير به عنوان 
مدعي آقاي گلي و بازيكني كه باشگاه بين 2 نيم فصل هم 
به دنبالش بود جذب شد، احسان پهلوان هم اسم و رسم 
خودش را داشت، درست مثل ســعيد آقايي. همچنين 
سرلك و شجاعي هم 2 خريد ويژه يحيي گل محمدي با 
شناخت قبلي اين مربي محسوب مي شدند، اما لك از همه 
غريبانه تر آمد. همه مي دانستند كه او پرسپوليسي و عاشق 
علي كريمي است، اما نمايش هاي پرفراز و نشيب حامد و 
همينطور شايعاتي كه در مورد حاشيه هايش به گوش 
مي رسيد باعث شــده بود لك خيلي مورد استقبال 
قرار نگيرد. با اين حال او در قطر يكي از كليدي ترين 
ستاره هاي پرســپوليس بود؛ گلري كه در بازي با 
تعاون و الشارجه ســيوهاي حياتي داشت، 
مقابل السد هوشيار بود و برابر النصر هم با 
مهار پنالتي، مسير صعود به فينال را هموار 
كرد. او باالترين خوشحالي را براي كساني 
آورد كه خيلي حضــورش را جدي نگرفته 
بودند. حاال لك، قهرمان جديد سرخ هاســت و صد البته حفظ 

اين جايگاه، ماموريتي به مراتب دشوارتر خواهد بود.

سيامك رحماني|     برد پرسپوليس 
مقابل النصر و صعود به فينال ليگ 
قهرمانان حال ايراني ها را بهتر كرد. 
در اين وانفســاي گراني و كرونا و 

همه معضالت، شايد هيچ اتفاقي نمي توانست به اندازه 
اين موفقيت ورزشي همه را در كنار هم خوشحال كند. 
اما پشت اين شادي جمعي، تيمي بود كه كمي فراتر از 
تصورات و انتظارها ظاهر شد و آرزوها را برآورده كرد. در 
اينجا مي خواهم به چند نكته از اين مســير و موفقيت 
اشاره كنم كه شايد در هياهوي جشن و تبريك ها كمتر 

به آنها توجه شده است.
1  صدور حكم محروميت براي آل كثير اگرچه نتوانست 
مانع از پيروزي پرسپوليس شود، اما همچنان هولناك 
است. نبودن آل كثير براي 6ماه آينده غيرقابل تحمل 
خواهد بود. از همان لحظــه اول خبر صدور حكم هم 
مي شــد حس كرد كه حكم چه انــدازه غيرمنصفانه 
و شــتابزده صادر شده اســت. حاال هم راه مقابل پاي 
پرسپوليس فقط شــكايت به دادگاه ورزش )CAS( و 
بازگرداندن عيسي به ميدان است. در اين چند ساعت 
داليل رد اين محروميت به وفور در فضاي مجازي هم 
منتشر شده و كمتر كســي ترديد دارد كه نيتي پشت 
حركت مهاجم قرمزها بوده باشد. هرچه هست بدون 
آل كثير پرسوليس بخشــي از قدرت تهاجمي خود را 
از دســت خواهد داد و كســي نمي داند چطور بايد در 
ليگ ايران و فينال ليگ قهرمانان آســيا ظاهر شــود. 
براي اعتراض و شكايت همين حاال هم دير شده است. 

بايد جنبيد.
2   احتماال خود حامد لــك هم تصور نمي كرد كه در 
پايان بازي هــاي قطر به عنوان يكــي از قهرمانان تيم 

قرمزپوش به تهران برگردد. لك كه به پرسپوليس آمد، 
با سابقه بداخالقي هايش نگراني هاي بسياري ايجاد كرد. 
اما به نظر مي رسد يحيي او را توجيه كرده باشد كه اينجا 
ديگر زمين سفت اســت و نمي تواند حاشيه هايش را 
تكرار كند. حداقل صحبت ها در دوحه كه كارساز بود و او 
با تمركز كامل درون دروازه ايستاد. با كمترين گل خورده 
و با مهار تاريخ ساز لحظه آخر كه براي پرسپوليس صدها 
هزار دالر مي ارزيد. حامد لك همينطوري پيش برود 
مدعي دروازه تيم ملي هم خواهد بود و پرسپوليسي ها 

ديگر يادي از بيرانوند نخواهند كرد.
3   خط دفاع پرسپوليس در قطر فوق العاده ظاهر شد. 
هماهنگي و آمادگي شجاع و كنعاني زادگان چنان باال 
بود كه در همه بازي ها كمترين صحنه اي را سراغ نداريم 
كه مهاجمان حريف پشت آنها با گلر تك به تك شده 
باشند. خوردن تنها 2گل در طول مسابقات كه هر دو 
از روي نقطه پنالتي بود، نشــان مي دهد كه مدافعان 
پرســپوليس چه گارانتي بزرگي در يك سوم دفاعي 
ايجاد كــرده بودند. براي اين اتفاق از تالش ســيامك 
نعمتي و سعيد آقايي نمي شــود چشم پوشي كرد. اما 
اجازه بدهيد بگويم سايه سيدجالل بر سر اين دفاع را 
نمي توانم فراموش كنم. او به عنوان يكي از اسطوره هاي 
باشگاه با طمانينه روي نيمكت نشست، هر وقت الزم بود 
به زمين آمد و چنان آرامش و اقتداري به تيم نشان داد 
كه كمتر سراغ داشته ايم. شجاع و كنعاني زادگان حاال به 
تيم ملي هم دعوت شده اند. جايي كه اسكوچيچ روي 
پورعلي گنجي، مجيد حســيني و روزبه چشمي خط 
قرمز كشيده تا احتماال آخر زمين را به زوج هماهنگ و 

روپاي پرسپوليسي بسپرد.
4   بشار رسن كه در بازي آخر استثنايي ظاهر شد و 

به عنوان بهترين بازيكن مسابقه هم انتخاب شد، هديه 
بزرگ برانكو به تيم يحيي اســت. پرسپوليسي ها حاال 
مي فهمند كه اصرار برانكو در زمان مربيگري و بعد يحيي 
در پايان فصل گذشته، براي نگه داشتن بشار چه دليلي 
داشته اســت. او جواب اعتماد مربي و هواداران را داد و 
حاال يكي از نفرات الهام بخش تيم است. فانتزي باز بدون 
حاشيه كه اگر نبود براي صعود به فينال هيچ شانسي 
نداشتيم. حاال مي شود فهميد كه مشتريان عربي اش با 

ديدن بازي چشم نواز او چه حرصي مي خورند.
5   دربــاره آل كثير هرچه بگوييم تكراري اســت. او 
سريع تر از آنچه الزم بود خود را به تيم و به قلب هواداران 
تحميل كرد. برعكس مسيري كه ظاهرا آرمان رمضاني 

طي كرده. آل كثير در 3 بازي كه گل زد، به عنوان يك 
مهاجم هدف گمشده پرسپوليس در تمام اين سال ها 
بود. يك تمام كننده بي رحم. چيزي كه نه عليپور بود و نه 
طارمي. اگرچه آنها ويژگي هاي متفاوت خود را داشتند. 
اگرچه قضاوت براساس چند بازي در مقايسه با حضور 
چند ساله عليپور و طارمي منصفانه نيست. اما آل كثير 
در شرايطي خود را به تيم رساند كه همه زانوي غم بغل 
كرده بوديم كه حاال چه كسي توپ را توي گل خواهد 
كرد. و او با ضربات نهايي اش به تور و تير اميد را به دل 
همه برگرداند. حاال بايد منتظر بخشيده شدنش باشيم. 

ما تازه او را پيدا كرده بوديم و طاقت نبودنش را نداريم.
6   و اجازه بدهيد آخرين بخش اين مطلب را اختصاص 

بدهم به مهدي عبدي جوان و بي ادعا. كسي حواسش 
نيســت كه اگر او نبود و با پرش دقيقه 42دروازه برد 
جونز را تســخير نمي كرد، سرنوشــت ما را به جاهاي 
ديگري مي برد. او اگرچه در 90 دقيقه مهاجم تمام عيار 
و تأثيرگذاري نشان نداد، اما همان كاري را كرد كه بايد. 
همان كه از او انتظار داشتيم. مهدي عبدي قبال هم يك 
گل  مهم زده بود و اين بار هم پرســپوليس را به ساحل 
رساند. از يك مهاجم نيمكت نشين چه توقع بيشتري 
داريم؟ او ممكن است آينده پرسپوليس باشد. با آن قد و 
باال مي تواند سال ها آن جلو بخرامد. تا اينجا كه يك فينال 
به ما هديه كرده. او را بايد تحســين كرد كه نگذاشت 

غيبت عيسي بيچاره مان كند. ناز نفست پسر!

عشقروزهایکرونا
   6نكته از صعود تاريخي پرسپوليس كه در بدترين روزها

   بهترين اتفاقات را رقم زد

حميد علي پور|    شــجاع خليــل زاده در اين دوره ليگ 
قهرمانان يكي از ســتاره هاي تأثيرگذار تيمش بود و در 
كنار كنعاني  زادگان سد محكمي در خط دفاعي ايجاد كرد. 
شجاع در برابر النصر اجازه خودنمايي به مهاجم مراكشي 
نداد و در نهايت يكي از ضربات پنالتي را هم تبديل به گل 
كرد. او درخصوص حضور تيمش در فينال به ســؤاالت 

همشهري پاسخ داده است.

  در شرايطي ليگ قهرمانان را شروع كرديد كه 
فقط يك امتياز داشتيد و كسي فكر نمي كرد موفق شويد. 

فكرش را مي كرديد به فينال برسيد؟

ما در همان 2 بازي اول هم چه برابر الدوحيل و چه مقابل الشارجه 
شايسته برد بوديم اما بدشانسي آورديم. با شروع دوباره مسابقات، 
مطمئن بوديم كه نتيجه مي گيريم. من از روز اول هم گفته بودم 
كه بعد از صعود ما از دور گروهي، فينال برابر الســد بود و وقتي 
اين تيم را شكست داديم، ديگر مي دانستيم به فينال مي رسيم. 

النصر به مراتب ضعيف تر از السد بود، البته به جز مهاجمشان.
  مهاجم مراكشــي النصر حسابي شما را 

اذيت كرد.
بله، عبدالرزاق حمداهلل بازيكــن عجيب و غريبي بود. با وجود 
سن زيادش يك سر و گردن از بازيكناني مثل بونجاح باالتر بود 

اما خدا را شكر توانستيم او را مهار كنيم.

  اين در شــرايطي بود كه آل كثير را هم 
ناگهان محروم كردند. اين موضــوع چه تأثيري بر 

روحيه شما گذاشت؟
محروميت آل كثير خون ما را به جوش آورد. بعد از اين اتفاق 
با انگيزه بيشتري بازي كرديم و در زمين هر بازيكن به اندازه 

3بازيكن تالش مي كرد.
 فكر مي كني اين بار بتوانيد قهرمان آسيا 

شويد؟
هنوز براي صحبت از قهرماني خيلي زود است، اما اين را قول 
مي دهم كه براي قهرماني در آســيا با تمام وجودمان به زمين 

خواهيم آمد.
 در پرسپوليس مي ماني؟

پرسپوليس همه زندگي من است و خودم مي خواهم همچنان 
در پرسپوليس بازي كنم.

 باالخره به تيم ملي هم دعوت شدي.
بعد از صعود به فينال، دعوت به تيم ملي براي من سورپرايز بود 

و اين بار براي سربلندي كشورم از جان مايه مي گذارم.

 پيروزي زنان بارسا با گل هاي رئال 
اولين ال كالسيكوي تاريخ فوتبال زنان را بارسلونا برد. بارســايي ها در اين بازي 4 بر صفر به پيروزي رسيدند. 2 بازي را 
خودشان زدند؛ پاتري و مارتنز و 2 گل را هم بازيكنان رئال مادريد؛ الكسيا و ميسا. بارسي ها 9 سال است كه در الليگا تيم 
دارند اما رئالي ها از امسال با نام خودشان تيم داده اند، به خاطر همين قابل پيش بيني بود كه بارساي با تجربه اين بازي را ببرد.
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تهران حدود 200مــوزه خصوصي و 
دولتي دارد، اما شــهر تهــران موزه موزه

اختصاصی نــدارد و تمام تالش هاي 
صورت گرفته براي ايجاد موزه تهــران در پايتخت 

تاکنون با شكست مواجه شده است.
به گزارش همشهری، تهران در حالي موزه ندارد که 
بيشتر شهرها و پايتخت هاي جهان موزه اختصاصي 
خــود را دارنــد و تمام تاريخچه شــهر و توســعه 
پايتخت ها و ميراث ملمــوس و ناملموس متعلق به 
شهر را در اختيار بازديدکننده اي که هيچ اطالعي 
از آن شهر ندارد، قرار می دهند تا بازديدکنندگان از 
شهر مقصد تمامي اطالعات موردنياز براي شناخت 
از يك شــهر ناشــناخته را در بازديد از موزه شهر 

به دست آورند.
جالب آنكه مديريت بيشتر موزه  شــهرها در نقاط 
مختلف جهان برعهده شهرداري هاســت. تهران اما 
موزه ندارد و تالش ها براي راه اندازي موزه شهر تهران 
تاکنون بي نتيجه مانده است. نخستين تالش ها براي 
راه اندازي موزه تهران به دوران مديريت غالمحسين 
کرباسچي، شهردار وقت تهران بازمي گردد، اما حتي 
همان تالش نيز در نيمه راه شكست خورد و آنطور 
که سيداحمد محيط طباطبايي که در طراحي اين 
موزه نقش داشت به همشــهري گفته است، موزه 
تهران در فرهنگسراي خيابان کميل پس از مدتي 

تعطيل شد.

تالشهايشكستخورده
سيداحمد محيط طباطبايي که حاال رئيس کميته 
ملي موزه هاي ايران زيرمجموعه شــوراي جهاني 
موزه هــا )ايكوم( در ايران اســت بــه تالش هاي 
شكســت خورده در راه اندازي مــوزه اختصاصي 
شهر تهران اشــاره مي کند و مي گويد: در دوران 
شــهرداري غالمحســين کرباســچي چند نهاد 
اطالعات تاريخي در شــهر تهران همچون مرکز 
جي. آي. اس شهر تهران، مرکز مطالعات تاريخي 
شهر تهران و مجموعه تهران شناسي در مجموعه 
فرهنگســراي کميل گردهم آمدند و راه اندازي 
موزه مختص تهــران در اين مجموعه آغاز شــد 
که تاريخ تحوالت فيزيكي شــهر تهران ازجمله 
نقشــه هاي شــهر و تحوالت خيابان ها و نام ها و 
شرح حال بيش از 40شــهردار پايتخت از ابتداي 
شكل گيري حاکميت تهران تا شــهردار وقت را 
به نمايش گذاشــت. اما با تحوالت ايجاد شده در 
ســازمان فرهنگي - هنري شــهرداري تهران، 
اين موزه تعطيل شــد. به گفتــه رئيس ايكوم 
ايران، پس از اين تالش هــا، مراکز ديگري در 
تهران شكل گرفتند تا اطالعات مرتبط با شهر 
تهران را به بازديدکنندگان عرضه کنند؛ مثال 

در دوره اي مرکز جــي. آي. اس تهران با 
حضور پيشكسوتان نقشه تهران 

همچــون مهنــدس 

سحاب و مرحوم گنجي و ديگران شكل گرفت تا 
موزه نقشه تهران ايجاد شود. اگرچه اين موزه هنوز 
هم پابرجاست و اطالعات مفيدي به مخاطب در 
مورد تحوالت فيزيكي و تغييرات ساختاري شهر 
تهران ارائه مي دهد، اما توسعه موزه متوقف شد و 
بخش هايي از آن در اختيار ديگر نهادهاي شهري 

قرار گرفت و اين تالش هم نيمه کاره ماند.
رئيس ايكوم ايران ســپس به تالش  براي راه اندازي 
موزه تهران در دهه 80در برج ميالد اشاره کرد و گفت: 
براساس سند برج ميالد، قرار بود فضايي در قسمت 
بااليي برج ايجاد شــده تا اطالعات مربوط به شــهر 
تهران در آن بخش به نمايش گذاشــته شود. درست 
مانند آنچه پيش از انقالب در برج آزادي تهران و در 

مجموعه اي مشــتمل بر 10هزار مترمربع راه اندازي 
شده بود. اما اين تالش هم به نمايش چند تنديس از 
چهره هاي شناخته شده ايران، آن هم به شكل ساده 
و پيش پاافتاده منتج شــد و هرگز موزه اي که بگويد 

تهران کجاست و تهراني کيست؟ راه اندازي نشد.
ســيداحمد محيط طباطبايي مي گويــد: تهران 
مي توانــد داراي مــوزه اي اختصاصي باشــد که 
ارتباط دهنده شــبكه مــوزه اي پايتخت باشــد؛ 
بنابراين ساختمان خانه تهران محل مناسبي براي 

راه اندازي موزه تهران است.
رئيس ايكوم ايران مي گويد: شهرهاي جهان داراي 
موزه هايي هســتند که بيانگر تاريخ و گذشــته و 
تاريخ تكامل آن شهر است؛ موزه هايي که تاريخچه 
مردمان ساکن شــهرها، دوره هاي تاريخي تحول 
شهر، گذشته معماري و شهرسازي و رويدادهايي 

که در شهر اتفاق افتاده است را روايت مي کند.

پايتختبيروايت
محمدرضا کارگر، مديرکل امور موزه ها و اموال 
منقول فرهنگي در وزارت ميراث فرهنگي نيز 
معتقد اســت که تهران نيازمند داشتن موزه 
شهر است. اين مقام مسئـــــول در وزارت 
ميراث فرهنگــي به همشــهري مي گويد: 
تهران چند ســال پيــش يك موزه 
داشــت کــه متأســفانه 

تعطيل شــد. به گفتــه او، موزه تهــران در قالب 
موزه هاي شــهر معنا پيدا مي کند؛ يعني موزه اي 
که تالش مي کند گذشته تاريخي شهر و اتفاقات 
سياســي، اجتماعي، فرهنگي و هنري آن شهر را 
روايت کند. کارگر مي گويد: موزه تهران مي تواند 
دوره هاي فرهنگي شــهر و معماري شهر تهران را 
همراه با معرفي جاذبه هاي گردشــگري تاريخي 
و طبيعي پايتخت به مخاطبــان عرضه و تورهاي 
يك روزه شــهري برگزار کند تا اگر فردي که اصال 
تهران را نمي شناســد، به موزه اين شهر مراجعه 
کند و به تمامي سؤاالتي که دارد، پاسخ داده شود.

آنطور که محمدرضا کارگر، مديرکل امور موزه ها 
و آثار منقول وزارت ميــراث فرهنگي، مي گويد: 
موزه تهران حتي مي تواند اشــياي به دست آمده 
از کاوش هاي باستان شناســي شــهر تهران را از 
موزه هايي همچون موزه ملي ايران به امانت بگيرد 

و در قالب نمايشگاه آنها را به نمايش درآورد.
تهران هنوز موزه ندارد. اگرچه 200موزه خصوصي 
و دولتي در قلب پايتخت فعال است، اما تهران هنوز 
نتوانسته است همچون بسياري از شهرهاي جهان 
موزه مختص به خود را داشته باشد. تمامي تالش ها 
براي راه انــدازي موزه تهران تاکنون با شكســت 
مواجه شده و کالنشهري که بيش از 400سال از 
شكل گيري آن مي گذرد، از روايت هويت تاريخي 

خود باز مانده است.

 200موزه خصوصي و دولتي
 در پايتخت فعال است، اما 
تهران همچنان از روايت 

تاريخچه خود باز مانده است

تهران
موزهندارد

خبرهای کوتاه

  موضع وزير ميراث فرهنگي درباره وقف دماوند و جنگل 
هيركاني

علي اصغــر مونســان، وزيــر ميراث فرهنگــي، گردشــگري و 
صنايع دستي در واکنش به سؤالي درخصوص چرايی سكوت اين 
وزارتخانه درباره وقف دماونــد و جنگل هيرکاني که يكي به ثبت 
ملي و ديگري به ثبت جهاني رسيده است به خبرگزاري مهر گفت: 
واکنش داريم اما اهل دعوا نيســتيم. هيچ وقت عالقه نداشتم در 
فضاي عمومي کشور تشنج ايجاد کنم و جمالتي بگويم که ذهن 
مردم را به هم بريزد و بي خاصيت باشد. درباره دماوند اقدام مؤثر 
کرديم. اما شو را دوست ندارم. نيازي هم به آن نداريم. نيازي نيست 
که ذهن مردم را به هم بريزيم. کاري که مي شود با اقدامات اداري 
حل کرد، بردن به فضاي رسانه اي و تبديل آن به جنجال کار خوبي 
نيست. درباره دماوند يك جنجال درباره يكي از نهادها راه افتاد. 
آيا اين موضوع مفيد به فايده است که من پشت آن را بگيرم؟ اگر 
قرار بود که من براي خودم برندي درست کنم و چند نفر تشويق 

کنند، خوب بود که موضع رسانه اي مي گرفتيم.
  نشست ايران و 7كشور همسايه براي مقابله با گردوغبار

جلســه تدوين برنامه مقابله بــا گردوغبــار در خاورميانه با حضور 
نمايندگان کشــورهاي ايران، عراق، ســوريه، اردن، کويت، عمان، 
افغانستان و پاکســتان و ســازمان هاي بين المللي امروز در وزارت 
امور خارجه کشورمان برگزار مي شود. علي محمد طهماسبي، مدير 
ستاد ملي مقابله با گردوغبار با اعالم اين خبر به ايسنا گفت: وسعت 
کانون هاي خارجي گردوغبار ۳۳0ميليون هكتار اســت که ساالنه 
به طور ميانگيــن 150ميليون تن غبارخيزي دارند. طهماســبي با 
اشاره به اين موضوع که طي ۳سال اخير ۳۷0ميليون يورو از صندوق 
توســعه ملي براي مقابله با گردوغبار اختصاص يافت افزود: وسعت 
کانون هاي داخلي گردوغبار در کشــور حدود ۳4.۶ميليون هكتار 
است و اکنون مطالعه کانون هاي گردوغبار در خارج از کشور که غبار 
آنها به ســمت ايران حرکت مي کند نيز انجام شده است. به گفته او، 
تالش مي شود عالوه بر تدوين برنامه عمل منطقه اي براي مقابله با 
گردوغبار، پيشنهاد ايجاد مرکز مقابله با گردوغبار خاورميانه در ايران 

نيز ارائه شود.
  ابالغ عرصه و حريم 13اثر طبيعي قشم 

نقشــه محدوده عرصه، حريم و ضوابط حفاظتــي 1۳اثر طبيعي و 
ملي استان هرمزگان و ژئوپارك قشم ابالغ شــد. به گزارش وزارت 
ميراث فرهنگي، محدوده حريم آثار مذکور تحت حفاظت و نظارت 
اين وزارتخانه است و هرگونه دخل و تصرف در محدوده حريم و تخلف 
از ضوابط حفاظتي مقرر، برابر مواد 558 لغايت 5۶9 از کتاب پنجم 
قانون مجازات اســالمي »تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده« جرم 
محسوب مي شود و مرتكب مشمول مجازات هاي قانوني خواهد شد. 
جزاير ناز، بوخو )ژئو پارك قديم قشم(، دره تنديس ها، ساحل کارگه، 
تنگه مكينه )دره شوري(، ژئولينك، گنبد نمكدان، ديواره قاضي، نخ 
کنار )سرنخ(، تنگه محمدعالي، تنگه چاهكو و تنگه چاکاوير آثاري 
هستند که عرصه و حريم آنها به استاندار هرمزگان و رئيس منطقه 

آزاد قشم ابالغ شد.
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ويژگي هاي جامعه شناسي 
خيريه در تبريز 

یك جامعه شــناس معتقد است 
فعاليت هاي خيریــه در تبریز از 
گذشته هوشــمند و هدایت شده 
انجام مي شــده و به همين دليل 
است كه توانسته عناویني همچون 

شهر بدون گدا را كسب كند.
 امير رضا حاتم بيگــي  مي گوید: 
ســابقه فعاليت هــاي خيریه در 
تبریز به صورت مدرن، مربوط به 
چند ده سال قبل است؛ زماني كه 
مؤسسه هاي خيریه و سازمان هاي 
تامين اجتماعــي نه تنها در ایران 
بلكه در اغلب كشــورهاي جهان 
وجود نداشت و چند خير تبریزي 
با الگوگيري از مؤسسه هاي خيریه 
مطرح بين المللي، اقدام به تاسيس 
مؤسسه هایي مشــابه در تبریز 

كردند كه اكنون هم فعالند.
وي ادامه مي دهــد: فعاليت هاي 
خيریه در این مؤسســات، اغلب 
هدفگذاري شده است و شهروندان 
تبریزي معموال بهترین انتخاب ها 

را دارند. 
در شــرایط كنوني هم آزادسازي 
زندانيان بــا اختصاص هزینه هاي 
مراسم سوگواري بيماران فوت شده 
ناشــي از كرونا یكي از بهترین 
گزینه ها براي امور خيریه از نظر 
جامعه شناسي است. خانواده هاي 
تبریزي با آزاد كردن زندانيان مالي 
كه جزو شهروندان عادي هستند 
و آســيب اجتماعي براي جامعه 
ندارند، موجب بازگشــت آنها به 
جمع خانواده شان مي شوند تا در 
شــرایط كرونایي خانواده از هم 
نپاشد. حاتم بيگي  تأكيد مي كند: 
معرفي ایــن الگــوي موفق به 
استان هاي دیگر هم ضروري است 
تا در شرایط فعلي هرچه بيشتر از 

تجمع در زندان ها كاسته شود. 
حال كه دولت با مشــكالت مالي 
دســت به گریبان اســت ، مردم 
مي توانند در ایــن زمينه به یاري 
یكدیگر بشتابند؛ ضمن اینكه آزاد 
شدن سرپرســتان خانوار در این 
روزهایي كه مشكالت اقتصادي 
خانواده ها به دليــل تورم و گراني 
سنگين تر شــده، مي تواند مانع 
از به وجــود آمدن بســياري از 

آسيب هاي اجتماعي شود.

چه
دري

طرح هاي ابداعي ديگر شهروندان 

اختصاص هزینه  مراسم ســوگواري درگذشتگان ناشي از بيماري 
كرونا، تنها حمایت تبریزي ها از زندانيان و خانواده هاي آنان نيست. 
برخي دیگر از مردم این شهر نيز با كارهایي هر چند كوچك براي 
این كار خير پيشقدم شده اند. هانيه اسدنسب كه ساكن تبریز است 
عروسك ها و اسباب بازي هاي كوچك دست ساز زندانيان را در فضاي 
مجازي مي فروشــد و هزینه آن را براي آزادي زندانيان اختصاص 
مي دهد. به گفتــه خودش تاكنون 20ميليــون تومان درآمدزایي 

داشــته و 2زنداني را آزاد كرده است. حميد صفري هم عضو صنف 
موبایل فروشان تبریز است و از اقدام مشترك اعضاي این صنف براي 
تقبل هزینه هاي آزادسازي 2زنداني در هر  ماه مي گوید: مهم نيست 
كه هر كســي چقدر كمك مي كند، از 10هزار تومان تا یك ميليون 
تومان، اما هر قدر كه پول جمع شود، براي آزادسازي 2زنداني در  ماه 
است. همانگونه كه تبریز شهر بدون متكدي لقب گرفته، دوست داریم 
تا لقب شهر بدون زنداني جرایم مالي هم به این شهر تعلق بگيرد. این 
كار نيازمند مشــاركت و همكاري همه شهروندان به ویژه همراهي 

اصناف مختلف تبریز است.

ث
مك

همين چند سال پيش بود 
كه تبریز لقب شهر بدون گزارش

متكدي را از آن خود كرد تا 
به قول مسئوالن، جمعيت نيازمندان زیر 
خط فقر این شهر با حمایت خيران كاهش 
یابد. این بار هم تبریزي ها با حمایت  از 
زندانيان نيازمند، سبب بازگشایي درهاي 
بسته روي آنها شده اند و بار دیگر نام این 
شهر را بر سر زبان ها انداخته اند. در چند 
ماهي كه به دليل شــيوع كرونا مراسم 
ترحيم و سوگواري تعطيل شده و خبري 
از تاج گل هــاي گران قيمت و مجالس 
ترحيم پرهزینه نيست، عده اي یاد و نام 
عزیزانشان را در قالب دیگري زنده نگه 
مي دارند؛ آزادســازي زندانيان جرایم 
غيرعمد مالي. به بهانه همين خبر بود كه 
پاي صحبــت رئيــس ســتاد دیه 
آذربایجان شرقي نشســتيم و هفته 
گذشــته گپ كوتاهي با رسول تقي پور 
درباره روند آزادسازي این زندانيان در 
صفحه ایرانشهر همشــهري به چاپ 
رسيد. این بار هم سراغ مردمي رفته ایم 
كه عزمشان را جزم كرده اند تا زندانيان 
جرایم غيرعمــد مالــي را به آغوش 
خانواده هایشان بازگردانند و البته با این 
كار كمي از غم درگذشــت عزیزانشان 

بكاهند.

اميدوار به تأمين 15ميليون تومان دیه 
نرگس 7ساله همراه با عمويش مقابل زندان 
تبريز ايستاده، اشــك مي ريزد و خواهان 
ديدار پدر است. مرد جوان همراه او مي گويد: 
خانواده  براي ديدار با بــرادرم داخل زندان 
رفته اند، اما به دخترش اجازه ورود ندادند. 
سهل انگاري يك هفته اي برادرم در تمديد 
بيمه شــخص ثالث و يك تصادف موجب 
مصدوم شدن فردي شــد و نتوانست پول 
ديه آن فــرد مصدوم را فراهــم كند. براي 
آزادي او تنهــا به 15ميليــون تومان نياز 

داريم، اما مشــكالت مالي مان آنقدر زياد 
است كه نتوانسته ايم اين مبلغ را جور كنيم. 
حاال مسئوالن ســتاد ديه به ما اميدواري 
داده اند كه با اقدام خداپسندانه خانواده هاي 
داغدار كرونايي، مبلغ ديــه از هزينه هاي 
ترحيم فوت شــدگان اختصاص مي يابد تا 
برادر من به زودي آزاد شــود.خانواده يك 
نقاش ســاختمان هم چشــم اميدشان به 
همين حمايت هاست. خودشان مي گويند 
پدرشان پس از سال ها كار روزمزد و انجام 
كارهاي كوچك تصميم مي گيرد نقاشــي 

يك ساختمان 8طبقه را انجام دهد. فرزند 
12ســاله اين خانواده مي گويد: زمان عقد 
قرارداد قيمت ها كمتر بود، اما هنگامي كه 
كار شروع مي شود به دليل گران شدن كاالها 
پدرم نمي تواند در زمان مقرر پروژه را تحويل 
دهد؛ به همين دليل كارفرما از او شــكايت 
كرده و راهي زندان مي شــود. براي تامين 
بخشــي از بدهي پدرم مجبور شدم تبلتي 
كه براي مدرسه خريده بودم را بفروشم، اما 
كافي نيست و اميدواريم از سوي ستاد ديه 

تبريز شرايط آزادي پدرم فراهم شود.

روزهاي سختي كه تمام شد
محمد، يكي از زندانيان پا به ســن گذاشته 
است كه به دليل تقبل بدهكاري پسر جوانش 
در زندان به ســر مي برد. او پشت سفته هاي 
فرزندش را امضا كرده و حاال گرفتار شــده 
است. تا همين چند روز پيش با وجود چند 
صدميليون بدهي و ورشكســتگي فرزندش 
ديگر اميدي براي بازگشت به خانه نداشت، اما 
چند خانوار داغدار با تامين اين پول، شرايط 
آزادي اش را فراهم كرده اند. محمد مي گويد 
در اين شــرايط نه خودش و نه پسر جوانش 

خانواده هاي داغدار تبريزي كه بر اثر كرونا عزيزي را از دست داده اند  با راه اندازي پويشي تا كنون هزينه آزادي 156 زنداني را 
پرداخت كرده اند

داغداران تبريزي آزادی هديه مي دهند
سيدمرتضي احمدپور 

روزنامه نگار-تبريز

پيگيري

 رقم نهایی خسارت سيل هرسين
 اعالم شد

بنابــر اعــالم مديــركل 
مديريت بحران كرمانشاه، 
رقم نهايي خســارت سيل 
هفته گذشــته به شــهر 
هرسين شــامل 9ميليارد 
تومان در بخش كشاورزي 
و 15ميليارد تومان در بخش زيرساخت شهري و آسيب به 148واحد 

مسكوني بوده است.
جليل بااليي  در گفت وگو با همشهري با بيان اينكه بيمه روستايي از 
شنبه هفته جاري در مناطق سيل زده مستقر شده و در حال رسيدگي 
به خسارت هاست، گفت: »بيشترين حجم خسارت در بخش كشاورزي 
در حوزه تلفات دام بود كه 488دام سبك تلف شده است. همچنين در 

بخش علوفه هم كشاورزان خسارت قابل توجهي ديدند.«
وي با بيان اينكه جبران خســارت افرادي كه بيمه هستند در اولويت 
قرار دارد، افزود: »ميزان خسارت بخش زيرساخت و كشاورزي به ستاد 
بحران كشور اعالم شده و بايد ببينيم دولت تا چقدر مي تواند از محل 

ماده 12خسارت سيل هرسين را جبران كند.«
مديركل مديريت بحران كرمانشــاه 3نكته كليدي را درباره سيل اخير 
هرسين مطرح كرد و توضيح داد: »تغييرات اقليمي موجب شده است 
رفتار طبيعت نسبت به گذشــته غيرقابل پيش بيني شود و به همين 
دليل پيشنهاد ما به مردم اين است كه حتما به توصيه هاي راهداري و 
هواشناسي درباره شرايط جوي توجه كنند. نكته دوم اينكه با توجه به 
شرايط اقتصادي مردم و دولت، جبران خسارت بسيار سخت است و به 
همين دليل استدعاي ما از مردم اين است كه اموال خود را بيمه كنند. 
همچنين اين سيل يك پيام هم براي دســتگاه هاي متولي دارد و آن 
تكميل و تجهيز امكانات براي پيشگيري و مقابله با بالياي طبيعي است.«
پيش از اين، هوشنگ بازوند، اســتاندار كرمانشاه در حاشيه بازديد از 
روستاهاي سيل زده از پرداخت يك فقره وام 80ميليون توماني بالعوض 
به مردم سيل زده هرسين خبر داده و گفته بود خسارت بخش دامداري 

هم پرداخت مي شود.
به گفته وي، خسارت تلفات دام براساس گزارش دامپزشكي پرداخت 
مي شــود و براي واحدهاي مســكوني ســيل زده نيز با تأييديه بنياد 
مســكن 30 ميليون تومان بالعوض و 50 ميليون تومان تســهيالت 
قرض الحسنه پرداخت و همچنين كوچه ها و معابر روستايي بازسازي 

و بهسازی مي شود.
بارش گســترده باران )25ميلي متر بارندگي در كمتر از يك ساعت( 
چهارشنبه شــب هفته گذشته، شهر هرســين و روستاي »كهريز«، 
»داوودي عليا« و »چغاسعيد« در استان كرمانشاه را قرباني نخستين 
سيل پاييزي امسال كرد؛ ســيالبي كه عالوه بر خسارت به 150واحد 
مسكوني روستايي، 13واحد را غيرقابل سكونت كرد و 500دام سبك 

را هم از بين برد.

ديگر شغلي براي امرارمعاش ندارند، اما خدا 
را شكر كه آزاد مي شود و دوباره مي توانند از 

نو شروع كنند.
عباس هم كه اكنون آزاد شده درباره شرايط 
زنداني شــدنش مي گويد: به خاطر بي دقتي 
در تنظيم قــرارداد، 60ميليون تومان ضرر 
كردم. خانواده ام با فروش طال و فرش بخشي 
از اين هزينه را جبران كردند، اما شاكي براي 
رضايت دادن همه پولش را يكجا مي خواست. 
2ماه پيش با كمك چند خيــر تبريزي كه 
عزيزانشــان را به خاطر كرونا از دست داده  
بودند، قسمت دوم بدهي من پرداخت شد و 

از زندان بيرون آمدم.

بخشيدن زندگي دوباره 
بسياري از خانواده ها هنوز هم در غم از دست 
دادن عزيزانشان بر اثر كرونا داغدارند؛ آن هم 
درحالي كه نتوانسته اند هيچ مراسمي براي 
يادبودشان برگزار كنند، اما معتقدند صرف 
هزينه هــاي ترحيم بــراي آزادي زندانيان 
ارزشــمندترين كاري بوده كه مي توانستند 
انجــام دهند. مصطفي 2مــاه پيش پدرش 
را از دســت داده و با 35ميليون تومان پول 
اهدايي به ستاد ديه توانسته 2زنداني را آزاد 
كند. خودش معتقد اســت اين اقدام  مثل 
اهداي عضو است كه به ديگران زندگي دوباره 
مي بخشــد؛ چراكه برخي زندانيان به خاطر 
بدهي هاي سنگين اميدي به آزادي ندارند، اما 
با اين كمك ها دوباره به زندگي بازمي گردند. 
نريمان هم ديگر خير تبريزي است كه تمام 
هزينه هاي مراســم ترحيم مادرش را صرف 
آزادي زندانيان مالي كرده است؛ اقدامي كه 
البته وصيت مادر مرحومش هم بوده: مادرم تا 
زماني كه زنده بود هرسال در جشن گلريزان 
شــركت مي كرد. كرونا او را از ما گرفت و ما 
براي شادي روح مادرم و طبق وصيت خودش 
هزينه هاي مراســم ترحيم را به آزادسازي 
زندانيان اختصاص داديم. او ادامه مي دهد: با 
موافقت ديگر برادرانم تصميم داريم تا از محل 
اجاره مغازه اي كه به اسم مادرم است، هرماه 

براي آزادي زندانيان مبلغي را اهدا كنيم.
    

تا كنون تعداد افراد آزاد شــده در اين پويش 
مردمي به 156 نفر رســيده كه از اين تعداد 
114مورد بدهي مالي، 37مورد مهريه و نفقه 
و 5مورد هم مربوط بــه تصادفات و حوادث 
كارگاهي اســت. همچنين مبلغ كل بدهي 
پرداخت شــده از ســوي خيران تا كنون به 

56ميليارد تومان رسيده است.
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نقد و نظر

خبر

امروز

نبرد دوحه؛ اميدي كه از دل سياهي 
جوانه زد

اولين خبر از محروميت عيسي آل كثير 
از بازي نيمه نهايي ليگ قهرمانان آسيا 
حوالي ساعت 15روز شنبه در رسانه ها 

منتشر شد. از آن لحظه تا وقتي كه داور سنگاپوري درسوت پايان 
بازي پرماجراي پرســپوليس و النصر دميدو علي شــجاعي آن 
پنالتي غافلگيركننده را به سمت چپ دروازه بان استراليايي النصر 
شــليك كرد، همه ما پنج ســاعت جهنمي را گذرانديم. توصيف 
يك جمله اي اش مي شود بُهت توأم با خشم با پس زمينه  پررنگي از 
استيصال از طالع نحسي كه به قول سعدي، نه گزيري بود ما را از 
آن و نه امكان گريز. اين البته وضع غريبي براي ما نيست، خوب كه 
نگاه كنيم موقعيتي است كه هر روز داريم آن را زندگي مي كنيم. 
موقعيتي كه ترجمان واژگاني آن بُهت، خشم و استيصال است و 
ماهيتش كوتاه شدن دســت از همه جا و احساس ناتواني محض 
دربرابر اتفاقات ناخوشايندي است كه دوره مان كرده اند؛ اتفاقاتي 
كه بيش از ماهيت تلخ آنها، اين ناراحت كننده اســت؛ كه زورمان 

نمي رسد جلوي شان را بگيريم.
فرض كنيد در ماشين تان نشســته ايد، در شرايطي كه نه راه پس 
داريد و نه راه پيش، ناگهان يكي كه نه مي بيندتان و نه صداي بوق 
و دادو فريادتان را مي شــنود، همينطور دنده عقب بيايد و بيايد و 
بيايد و دست آخر بزند ماشــين نازنين تان را بتركاند. دارم درباره 
لحظاتي حرف مي زنم كه آمدن تدريجي آوار اندوه و مصيبت را به 
چشم مي بينيد اما هر چه دست و پا مي زنيد، نمي توانيد جلويش 
را بگيريد. عصبانيت مان از محروميت آل كثير اتفاقي از اين جنس 
بود و خب كيست كه نداند، ما ايرانيان در طول تاريخ، از دل چنين 

لحظات اندوه باري، چه حماسه هاي شيريني آفريده ايم.
در تحليل يك بازي فوتبال وقتي كليدواژه هايي مثل غيرت و همت 
بر مضامين فني تفوق مي يابد، مي توانيم حدس بزنيم كه سخن از 
يك نبرد نابرابر اســت و ما مردان و زنان نبردهاي نابرابريم. وقتي 
در جايگاه مظلوم معادله قرار مي گيريم، ظرفيت هايي از خودمان 
نشان مي دهيم كه گاهي خودمان هم از وجودشان خبر نداشتيم.

بازي پرســپوليس همه المان هاي يك نبرد نابرابــر را در خود 
داشت؛ از محروميت ناجوانمردانه ستاره تيم ما در ساعات پيش 
از بازي گرفته تا ده نفره شــدن تيم درون بازي و آن همه مال و 
منال و بازيكنان آنچناني در تيم رقيب. خاطره جمعي ما پر است 
از لحظاتي كه بر امثال اين نابرابري ها و نامردي ها غلبه كرده ايم؛  
توفيق هايي كــه برخالف جريــان اتفاقات و در عيــن ناباوري 
به دســت آمده اند و خب گفتن ندارد كه چنيــن پيروزي هايي 
چقدر مي چســبد. خاصيت چنين پيروزي هايي، بيش از ارزش 
واقعي اش، وجه انتقام آلود آن اســت، آنچه دو شب پيش آدم ها 
را به خيابان آورد، بيش از صعود به فينال آســيا، انتقامي بود كه 
نه فقط از البي سعودي ها و صحنه آرايي شبهه آلود اي اف سي كه 
انگار از همه ناماليمات و اتفاقات ناخوشايند اين روزها گرفتيم. 
ما به اين پيروزي احتياج داشتيم، مثل فرصتي براي تمديد نفس 
پس از يك زيرابي طوالني. ما به اين مدل تجديد قوا، نه فقط در 
فوتبال كه در عرصه هاي سياســي و اجتماعي هم عادت داريم. 
اين را ياد گرفته ايم كه در اوج دشواري، در ميانه تلخي و عسرت، 
درست وقتي كه همه اميدها رو به نااميدي مي رود، از كوچك ترين 
روزنه ها، نوري به شعاع خورشــيد روي سياهي هاي دور و برمان 
بيندازيم. در اين كنش هاي هوشمندانه جمعي -چه در وجه سلبي 
آن كه نمونه اش با خشم مردم از محروميت آل كثير نمود يافت و 
چه در وجه ايجابي اش كه در جشن و پايكوبي مجازي و خياباني 
پس از بازي پرســپوليس اتفــاق افتاد- يك عالمــت اجتماعي 
مهم نيز هســت و آن زنده بودن مفهوم »مردم« اســت. عاقل ها 
مي فهمند، كشوري كه از اين سطح از كنشگري مردم برخوردار 
است، شبيه هيچ كشور ديگري در اين منطقه نيست. آنهايي كه 
به هواي سرخوردگي مردم از اتفاقات گذشته، روي انفعال آنها در 
ماجراهاي آينده حساب كرده اند، قمار خطرناكي مي كنند. بايد 
وجود »مردم« را در اين كشور به رسميت شناخت و به اراده آنها 

احترام گذاشت.

سايت هاي همسريابي غيرقانوني است

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از ارسال نامه به دادستان 
كل كشور و پليس فتا براي مسدودكردن تمامي سايت هاي همسريابي 

خبر داد.
به گزارش خانه ملت، محمدمهدي تندگويان با بيان اينكه اين سايت ها 
به بازار مكاره اي براي سودجويي، ترويج روابط خارج از شرع و ازدواج 
سفيد تبديل شده اند، گفت: دفتر بازرســي رهبر معظم انقالب هم 
نظر خود را به ما اعالم كرد و تأكيد داشت كه در كنار بي توجهي اين 
سايت ها به توسعه امور خانواده، شاهد بحث هاي غيراخالقي و مالي در 
آنها هستيم و ما در مكاتبه با دادستان كل كشور به اين موضوع اشاره 

كرده و خواستار برخورد قاطع با اين سايت ها شديم.
وي ادامــه داد: تمامي اين ســايت ها متخلف هســتند و به صورت 
غيرقانوني فعاليت مي كنند و هيچ گونه مجوز رسمي ندارند. براساس 
بررسي ها، توســعه فرهنگ خانواده در اين سايت ها به درستي شكل 
نگرفته است، همچنين به بازار مكاره اي براي سودجويي، ترويج روابط 
خارج از شرع و ازدواج سفيد تبديل شده اند و با وجود سال ها فعاليت 

نتوانسته اند گامي مؤثر براي ازدواج پايدار بردارند. 
تندگويان افزود: مردم بايد در جريان باشــند كــه هيچ كدام از آنها 
مجوز فعاليت ندارند و همه به صــورت غيرقانوني فعاليت مي كنند؛ 
چراكه ســايت هاي همســريابي، بنگاه هاي اقتصادي و تنها به فكر 

سودجويي هستند.

روز جهاني آموزگار 2020

 5اكتبر)13گاهي هم همچون امســال 
14مهر( روز جهاني آموزگار است. يونسكو 
در سال1994 اين روز را به يادبود تصويب »سفارش نامه يونسكو/سازمان 
جهاني كار درباره جايگاه آموزگاران« تصويب كرد و از آن سال تاكنون 
آن را جشن مي گيرد. در چند سال گذشته، آن را با يك شعار نيز همراه 
كرده است؛ براي نمونه »آموزگاران براي برابري جنسيتي)2011(« يا 
»آموزش در آزادي، اختيار بخشيدن به آموزگاران)2017(«. »آموزگاران: 
پيشگام در بحران، بازانگاران آينده« شــعار امسال)2020( است كه با 
توجه به بحران كوويد-19 و پيشگامي آموزگاران در آموزش در دوران 
كرونا و به ويژه نقشي كه به گفته يونسكو مي توانند در »انعطاف پذيري 
و شكل بخشــيدن به آموزش و پرورش و به پيشه آموزش« بازي كنند 
اشاره دارد. ناگفته پيداست كه روز جهاني آموزگار امسال بايد در پيوند با 
بيماري سراسرگير كوويد-19 باشد و اين مسئله در يادداشت مفهومي 
و نسبتا بلند يونسكو به مناسبت روز جهاني آموزگار2020 نمود يافته 
است. تأكيد يونسكو در اين يادداشت مهم، رهبري آموزگاران در آموزش 
و پرورش به طور كلي و به طور ويژه در آموزش دوران بحران هاي همه گير 
و سراسرگيري همچون كوويد-19، ايبوال، ايدز، جنگ هاي داخلي و... 
است. رهبري آموزگاران، آنگونه كه يونســكو بر آن تأكيد مي كند، در 
3سطح خرد، ميانه و كالن مي تواند و مي بايد نمود بيابد. سطح خرد به 
كالس درس )رودررو يا برخط( برمي گردد، سطح ميانه به مدرسه، و سطح 
كالن به كل سيستم آموزشي و همچنين به جامعه. يونسكو در يادداشت 
خود اين نكته را مي پذيرد كه متأســفانه تاكنون در واقعيت آموزش و 
پرورش در سطح جهان، و حتي در سندهاي رسمي جهاني آموزش و 
پرورش، آنچنان كه بايد و شايد به مسئله رهبري آموزگاران در آموزش 
و پرورش توجه نشده است. بحران كوويد- 19 البته فرصتي به دست داد 
كه رهبري آموزگاران در آموزش، گستردگي و ژرفاي بيشتري بيابد كه 
در هر 3سطح خرد، ميانه و كالن خود را نشان داد. يونسكو البته اميدوار 
است كه اين رهبري فزون يافته، ادامه يابد و به همين خاطر سفارش يك 
سري پژوهش و نوشته ها را داده است كه مسئله رهبري آموزگاران در 
دوران هاي بحران از زاويه هاي گوناگون بررسي شود و به ويژه »بينش هايي 
تازه درون رهبري آموزگاران در زمينه گسترده تري از رهبري آموزشي 
پديد آورد.«  نكته مهم ديگري كه يونســكو در يادداشــت خود به آن 
مي پردازد بحث جايگاه پيشه آموزشگري و به ويژه احترام به آموزگاران در 
سطح جهان است: »آموزگاران با چالش هاي ديگري وراي بحران كنوني 
و بحران هاي ديگر روبه رو هستند؛ روي هم رفته سال هاي نخست سده 

21ميالدی زمان خوبي بــراي آموزگار بودن، 
نبوده است. بي گمان در سطح جهان، افتي در 

جايگاه پيشه آموزشگري و در سطحي گسترده تر، در احترام به آموزگاران 
رخ داده است. 

عباس رضايي ثمرين
  روزنامه نگار

مهدي بهلولي
 آموزگار و كنشگر صنفي

 با گذشت 14روز از شروع پاييز و 
24روز از آغاز زمان طاليي تزريق گزارش

واكسن آنفلوآنزا، مديركل دارو و 
مواد تحت كنترل ســازمان غذا و دارو، توزيع 
داروخانه اي واكسن را به واردات مجدد موكول 
كرد. به گفته او، اگر مابقي محموله وارد شود، 
واكسن در داروخانه ها هم توزيع خواهد شد. اين 
در حالي است كه براســاس اعالم كارشناسان 
حوزه دارو و داروخانه داران تاكنون هيچ خبري 
از توزيع داروخانه اي واكسن آنفلوآنزا نيست و 
احتمال دارد ماجراي توزيع داروخانه اي با توجه 
به محدوديت منابع، منتفي شود. تاكنون يك و 
نيم ميليون دوز واكسن آنفلوآنزا وارد كشور شده 
و از هفتم مهرماه در شبكه هاي بهداشت در حال 
توزيع اســت. هفته گذشــته بود كــه وزارت 
بهداشت در پاسخ به گزارش روزنامه همشهري 
درباره وضعيت موجودي واكسن آنفلوآنزا اعالم 
كرد كه 5مهر، حدود نيمي از مقدار تعيين شده، 
يعني 1.5ميليــون دوز واكســن آنفلوآنزا، به 
معاونت بهداشتي تحويل داده شده و اين روند تا 
هفتم مهر ادامه خواهد داشت. درنهايت هم از 
همان روز توزيع واكسن در واحدهاي عملياتي 

واكسيناسيون براي گروه هاي اولويت دار انجام 
مي شود. براساس اعالم اين وزارتخانه، كاركنان 
مراكز بيمارســتاني، زنان باردار و مبتاليان به 
بيماري هاي خاص در اولويت تزريق اين واكسن 
قرار دارند. با اين حال، احمد قويدل، مديرعامل 
كانون هموفيلي ايران به همشهري مي گويد كه 
توزيع اين واكســن براي بيماران هموفيلي كه 
جزو گروه هاي خاص به شمار مي روند در تهران 
هنوز شروع نشده اســت. به گفته او، بيماران 
خاص در بخشنامه وزارت بهداشت در اولويت 
تزريق واكسن قرار گرفته اند. بيماران در تهران 
هنوز دسترسي به واكســن پيدا نكرده اند، اما 
خبرهايي از شهرهاي ديگر به دست آمده كه در 
برخي شهرها اين واكســن در اختيار بيماران 
هموفيلي قرار گرفته است: »برخي از بيماران در 
شهرهاي خراســان رضوي، قزوين و خراسان 
جنوبي اين واكســن را دريافــت كرده اند. در 
تعدادي از شهرستان هاي تهران هم توزيع شده، 
اما هنوز در شــهر تهران خبري نشده است.« 
قويدل مي گويد اين واكسن در مراكز بهداشت 
توزيع شــده و به هيچ وجه در داروخانه ها پيدا 
نمي شود. تعداد آن هم محدود و بعيد است در 

داروخانه ها توزيع شــود. علــي فاطمي، عضو 
هيأت مديــره انجمن داروســازان ايران هم به 
همشهري مي گويد كه فعال هيچ خبري از توزيع 
داروخانه اي واكســن آنفلوآنزا نيســت و هنوز 
شركت هاي توزيع كننده براي سفارش گيري به 
داروخانه ها مراجعه نكرده اند. به گفته او، تنها 
يك و نيــم ميليون دوز واكســن آنفلوآنزا وارد 
كشور شده و بعيد اســت كه مشكل انتقال ارز 
حل شده باشــد تا بتوان محموله ديگري وارد 
كرد. او مي گويد از 10شهريور تا 10آبان زمان 
طاليي براي تزريق واكسن آنفلوآنزاست و هنوز 
فرصت براي استفاده از اين واكسن باقي است: 
»البته تا آخر زمستان هم مي توان اين واكسن را 
تزريق كرد. برخي تصور مي كنند با شروع فصل 
پاييز بايد اين واكســن را زد، اما هنوز فرصت 

وجود دارد.« 
به گفته او، واكسن در شــبكه هاي بهداشت از 
سوي معاونت بهداشتي دانشگاه ها توزيع شده 
و اگر قرار باشد در داروخانه ها توزيع شود بايد 
سازمان غذا و دارو اقدام كند. تا امروز پيگيري 
براي اختصاص ســهميه به داروخانه ها انجام 
نشده و نمي توان گفت كه باالخره داروخانه ها 

ســهمي از اين واكســن دارند يا خير. فاطمي 
مي گويد از زماني كه شــركت هاي توزيع براي 
ثبت سفارش به داروخانه ها مراجعه مي كنند 
تا دارو تامين شــود، حدود 48ســاعت طول 
مي كشــد؛ بنابراين داروخانه هــا همچنان در 
انتظار موجود شدن واكســن نشسته اند. البته 
ممكن است واكسن در داروخانه هاي دولتي يا 
منتخب توزيع شود؛ با اين حال توزيع واكسن 
در ميان گروه هاي خاص از طريق شــبكه هاي 
بهداشت آغاز شده اســت. محمود هادي پور، 
داروساز و كارشناس بيماران خاص هم مي گويد 
كه واكســن در شبكه بهداشــت توزيع شده، 
اما بعيد اســت با توجه بــه محدوديت منبع، 
بتوانند بخشي از آن را در اختيار داروخانه ها قرار 
دهند؛ مگر اينكه واكسن از كشوري مثل روسيه 
خريداري شــود كه آن هم وزارت بهداشتش 
اجازه صادرات نمي دهد؛ بنابراين منبع بزرگي 
براي ايران باقي نمي ماند تا بتواند آن را در سطح 
داروخانه ها توزيع كند. او به همشهري مي گويد 
كه در ابتدا مشكل انتقال ارز بود، اما حاال مسائل 
ديگري به وجود آمده است: »ما اميدي نداريم 

كه اين واكسن در داروخانه ها توزيع شود.«

با گذشت 14روز از آغاز پاييز و توزيع محدود واكسن در شبكه هاي بهداشت، فعاالن حوزه دارو نسبت به نبود واكسن در داروخانه ها نگران هستند

احتمال منتفي شدن توزيع داروخانه اي واكسن آنفلوآنزا
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حضورمؤثردرسايرحوزهها

برخالف برنده دو جايزه قبلي كه 
آلماني بودند، نخستين برنده جايزه نوبل شيمی

شيمي در تاريخ، يك هلندي تبعه آلمان 
به نام ياكوبوس هنريكوس وانت هوف بود. او اين جايزه را 
به خاطر »كشف قوانين ديناميك شيمي و فشار اسمزي 
به عنوان راه حلي براي آن« به دست آورد. اين جايزه سال 
گذشته به 3دانشمندي رســيد كه براي توسعه باتري 
ليتيوم – يون تالش كرده بودند؛ باتري اي كه مي تواند 
در وسايل نقليه برقي به كار آيد و در نتيجه، كره زمين را 
تا حدودي از شر سوخت هاي فسيلي نجات دهد. جان 
بي. گوداناف )آلماني – آمريكايي(،  ام. استنلي ويتينگهام 
)بريتانيايــي – آمريكايــي( و آكيرا يوشــينو )ژاپني( 
دانشمنداني بودند كه سال گذشته به صورت مشترك، 
جايزه نوبل شيمي را به خود اختصاص دادند. گستردگي 
اين حوزه باعث شده تا بسياري از دانشمندانش به صنايع 
و حتي علوم ديگر نيز وارد شوند و همين امر تنوع براي 

اهداي جايزه نوبــل را باالتر 
برده اســت. امســال امــا به نظر 
مي رســد كه جايزه نوبل شــيمي از حوزه 
تخصصي خود كمي خارج شود و سر از صنعت رايانه هم 
درآورد. برخي بر اين باور هستند كه جايزه شيمي امسال 
امكان دارد به دانشمنداني تعلق بگيرد كه از شيمي براي 
افزايش توانايي محاســبات رايانه اي استفاده كرده اند. 
همانگونه كــه مي دانيد مغــز رايانه هاي امــروزي از 
تراشه هاي ســيليكوني ساخته شده اســت. ساختن 
رايانه هاي قوي تــر، نيازمند كوچك ســازي الگو روي 
تراشه هاســت. از ســوي ديگــر جايــزه نوبــل 
شيمي2020ممكن است به دانشمنداني اهدا شود كه 
راهي جديد براي ساخت پليمرهاي سفارشي به روشي 
كامال كنترل شده، كارآمد و اقتصادي اختراع كرده اند. 
همچنين گفته مي شــود كه اين جايزه ممكن است به 
محققاني داده شود كه ابزارهايي ساخته اند كه انقالبي 
در درك و همچنين كار روي عناصر شيميايي حياتي 

ايجاد مي كند.

مراســمنوبل2020ازامروز
)دوشنبه(تا21مهرماهبرگزاردانش

ميشــود.براســاساعالم
وبسايترسمينوبل،طبقبرنامه،امروز
)پنجماكتبر(جايزهنوبــلفيزيولوژيو
پزشكياهداميشود.مراسمساعت13به
وقتتهرانآغازميشود.فردا،جايزهنوبل
فيزيكبهبرندهآنتعلقخواهدگرفتكه
زمــانشــروعاينمراســمنيــزاز
ســاعت13:15بهوقتتهرانخواهدبود.
چهارشــنبهاماجايزهنوبلشيمياهدا
ميشودكهاينمراســمهمراسساعت
13:15بهوقتتهرانشــروعميشــود.
پنجشنبه،جمعهوشــنبهنيزبهترتيب
مراسمنوبلادبيات،صلحوعلوماقتصادي
برگزارخواهدشــد.اينمراسماماامسال
پساز64سالبهدليلهمهگيريبيماري
كوويد-19،ضيافتيندارد.ضيافتشامي
كهگفتهميشودهموارهيكيازمجللترين
مراسمدنيابودهاســت.درسال1956،

ضيافتمربوطبهاينمراسمبهدليلاشغال
مجارستان،توســطارتشاتحادجماهير
شورويلغوشد.درطولجنگهايجهاني
اولودومنيزشرايطاينگونهبودومراسم
خاصيبرگزارنشد.جايزهنوبلمعتبرترين
جايــزهعلميبهشــمارميآيــدكهبه
دانشــمندانحوزههايفيزيك،شيميو
پزشكيتعلقميگيرد.البتهاينجايزهدر
حوزههايادبياتواقتصادهمبهواجدان
شــرايطاختصاصمييابدويكجايزه
سياسيهمداردكهازآنبهعنوانجايزه
صلحنوبليادميشــود.جايزهنوبلدر
ســال1895وبهوصيت»آلفــردنوبل«
شيميدانســوئديومخترعديناميت
پايهگذاريشــد.طبقوصيتاو،5جايزه
بهطورساالنهدررشتههايمذكوربهكساني
كهبيشترينخدمترابهمردمكردهباشند،
اهداميشــود.»آكادميسلطنتيعلوم
سوئد«عهدهدارانتخاببرندهجايزهنوبل
دررشتههايفيزيكوشيميو»مؤسسه
كارولينسكا«عهدهداربرگزيدنبرندگان
جايزهنوبلدررشتهفيزيولوژيوپزشكي

است.

اعالم برندگان نوبل 2020 از امروز شروع مي شود اما نوبل امسال پس از 
64سال، به دليل شيوع بيماري كوويد-19 ضيافتي نخواهد داشت

 آغاز فصل نوبل 
زير سايه كرونا

ساسانشادمانمنفرد
خبر نگار

جهان استارتاپي

پروازتاكسيهايبرقي
برايالمپيكپاريس

مركز نوآوري پاريس، اپراتور فرودگاه ADP و اپراتور حمل ونقل 
شهري RATP در انتظار توســعه يك شعبه هوايي شهري پيش 
از بازي هاي المپيك و پارالمپيك 2024پاريس هستند و در اين 
 Volocopterراه براي راه اندازي طرح، با استارتاپ تاكسي هوايي
آلمان همكار شده اند. به گزارش نيواطلس، اين شعبه با يك منطقه 
آزمايشي در شمال غربي پاريس از نيمه نخست سال آينده ميالدي 
آغاز مي شود. به عنوان نخستين گام در روند راه اندازي، فراخواني 
براي همكاري در زمينه توليد و تأميــن تجهيزات بين المللي در 
تاريخ 18دسامبر 2020منتشر خواهد شد و از شركت هاي انرژي و 

طراحان باندهاي فرود، شركت هاي پشتيباني عمليات، مؤسسات 
تحقيقاتي و آزمايشــگاه ها و متخصصان مديريت ترافيك هوايي 
پرنده هاي بدون سرنشــين براي همكاري دعوت به عمل خواهد 
آمد. با اين حال، نخستين شريك اين پروژه همانگونه كه پيش تر 
نيز اشاره شد، استارتاپ ولوكوپتر)Volocopter( خواهد بود. اين 
استارتاپ كه از ســال2011پرنده هاي خود را به پرواز درآورده، 
پروازهاي آزمايشــي موفقيت آميزي را در سنگاپور، هلسينكي و 
 )eVTOL( دوبي به ثبت رسانده است و مي خواهد نسخه تمام برقي
خود را با نام VoloCity در اين مركز جديد، آزمايش كند. اين پرنده 
پيش تر، توسط آژانس ايمني هواپيمايي اروپا تأييد شده و مجوز 
فعاليت هاي تجاري را نيز به دست آورده بود. اين تاكسي هوايي، 
9بسته باتري ليتيوم يوني قابل تعويض دارد كه برد آن را به حدود 
35كيلومتر مي رســاند. همچنين اين پرنده مي تواند با حداكثر 

سرعت 110كيلومتر در ساعت پرواز كند.
فلوريــان رويتر، مديرعامل اســتارتاپ ولوكوپتــر مي گويد: »ما 
فوق العاده هيجان زده هستيم كه ســازنده برگزيده eVTOL در 
پروژه تاكسي هوايي شهري پاريس هستيم. طي 2 ، 3سال آينده 
نخستين مسيرهاي تجاري تاكسي هوايي خود را افتتاح خواهيم 
كرد و از داشتن يك شــريك بالقوه در اروپا هيجان زده خواهيم 
شــد. « تا ماه ژوئن2021، اين پروژه به آزمايش برخاستن و فرود 
آمدن و همچنين پشــتيباني از پرنده مانند تعمير و نگهداري يا 
شارژ باتري ها مي پردازد. اميد مي رود كه اين طرح به موقع براي 
بازي هاي المپيك2024پاريس آماده شود و به طور مؤثر بتواند در 

طول اين بازي ها به خدمات رساني بپردازد.

خريد كردن و پرداخت وجه در دوران 
كرونا تبديل به يكــي از مصيبت ها در فناوري

كل دنيا شــده اســت. حتي بــا كنار 
گذاشتن پول نقد و اســتفاده از كارت هاي نقدي و 
اعتباري فرايند لمس كارت براي بســياري از مردم 
نگران كننده شده اســت. به همين خاطر بسياري از 
شركت ها واستارتاپ هاي جهان به دنبال راه حل هاي 

جديدتري براي پرداخت بدون لمس هستند.
به تازگي تيم خرده فروشــي فيزيكي آمازون اعالم 
كرد در حال عرضه يك دســتگاه جديد بيومتريك 
 Amazon Go است كه خريداران در فروشگاه هاي
مي توانند با اســتفاده از كف دســت، هزينه خريد 
خود را پرداخت كنند. اين شركت ادعا مي كند كه 
Amazon One را به عنوان يك تكنولوژي »بدون 
تماس« معرفي كرده است. در اين تكنولوژي، ابتدا 
كارت اعتباري خود را وارد يك اســكنر مي كنيد، 
سپس كف دست خود را روي دستگاه قرار مي دهيد 
تا بين امضاي كف دست شما با مكانيسم پرداخت 
ارتباط برقرار شــود. هنگامي كه كارت شــما در 

پرونده ثبت شود، فقط با نگه داشتن كف دست خود 
در باالي دســتگاه Amazon One در عرض يك 
ثانيه يا كمي بيشتر، مي توانيد در آينده از فروشگاه 

خريد كنيد.
تك كرانچ در گزارش خود نوشته: اين دستگاه »بدون 
تماس« و ابزاري است كه مشــتريان از آن استقبال 
خواهند كرد. آمازون مي گويد: اين دســتگاه جديد 
از فناوري بينايي كامپيوتري، بدون فوت وقت براي 
اسكن امضاي كف دســت كه منحصر به فرد است 

استفاده مي كند. اين شــركت كف دست را انتخاب 
كرده، چراكه معتقد اســت تشــخيص كف دست 
انحصاري تر از برخي ديگــر از ابزارهاي احراز هويت 
بيومتريك است. با اين حال، از آنجا كه امضاي كف 
دســت با يك كارت پرداخت مرتبط است، امنيت 

داده ها بسيار اهميت پيدا مي كند.
فناوري هــاي از اين دســت توســط شــركت ها 
واستارتاپ هاي مختلفي در حال توسعه است اما در 
كشور ما هنوز لزوم كارت كشيدن روي دستگاه هاي 
 NFC پوز بسيار فراگير است. اســتفاده از فناوري
براي پرداخــت بدون تماس با گوشــي تلفن همراه 
سال هاست كه در كشورهاي ديگر مورد استفاده قرار 
مي گيرد اما به نظر مي رسد هنوز مشكالت قانوني و 
فني در اين رابطه نتوانســته در كشور ما حل شود. 
حتي ايده اي مثل استفاده از باركد هم براي پرداخت 

نتوانسته در كشور فراگير شود 
 عالوه بر فروشگاه ها اين فناوري ها براي مكان هاي 
عمومي ديگري ازجمله استاديوم ها، ساختمان هاي 
اداري و ساير فروشــگاه هاي خرده فروشي هم قابل 
استفاده اســت و در دوران كرونا لزوم آنها بيشتر از 
هر زمان ديگري براي جلوگيري از گسترش ويروس 

حياتي شده است.

كرونا،فناوريهايخريدرامتحولميكند؟

تمركزبرسيستمايمنيبدن

نخستين جايزه پزشكي نوبل در سال1901به دكتر 
 فيزيولوژی
وپزشكی

اميل آدولف فون برينگ آلماني رسيد كه در راه مبارزه 
با بيماري ديفتري تالش بسيار زيادي كرد. اين جايزه 
سال گذشته به طور مشترك به ويليام كيلين جونيور، 
پيتر جي. ردكليف و گرگ ال. ســيمنزا به خاطر »تحقيقات شان در مورد 
چگونگي سازگاري سلول ها با اكسيژن قابل دسترس« رسيد. ساليان سال 
است كه اهميت اساسي اكسيژن براي دانشمندان شناخته شده، اما اينكه 
چگونه سلول ها با تغييرات سطح اكسيژن سازگار مي شوند، از مدت ها قبل 
ناشناخته مانده بود. اين 3دانشمند در اين خصوص به دستاوردهاي مهمي 

رسيدند و مكانيسم مولكولي و چگونگي سازگاري سلول ها با تغييرات ذخيره 
اكســيژن را كشــف كردند و به همين دليل مســتحق دريافــت جايزه 
نوبل2019شدند. اكنون و باتوجه به شرايط كنوني جهان و درگير بودن با 
بحران همه گيري بيماري كوويد-19و شيوع گسترده ويروس كرونا، به نظر 
مي رسد كه جايزه نوبل فيزيولوژي و پزشكي سال2020، تحت الشعاع اين 
موضوع نيز قرار بگيرد. »لنفوسيت تي كشنده« يا »سلول هاي تي قاتل«، 
نوعي گلبول سفيد هستند كه سلول هاي سرطاني، سلول هايي كه توسط 
ويروس آلوده شده اند، يا سلول هايي كه به شكلي ديگر آسيب ديده اند را از 
بين مي برد. در دهه1980، محققان مي دانستند كه سلول هاي تي كشنده 

نمي توانند ســلول هاي آلوده را بدون كمك عمده بافتي يا پروتئين هاي 
 MHC پيدا كنند، اما مشــخص نبود كه چگونه پروتئين هاي » MHC«
اهداف سلول هاي تي را شناسايي مي كنند. امروزه يكي از موضوع هاي مهم 
حوزه پزشكي، »شــكل تابلوهاي راهنماي سيســتم ايمني بدن« است. 
موضوعي كه مي تواند مطالعه در آن، دانشمندي را به سمت جايزه نوبل سوق 
دهد. در كنار اين موضوع، دو مبحــث ديگر نيز مدعي دريافت جايزه نوبل 
سال جاري هستند. »اندام هاي كوچك )Mini-Organs( به عنوان مدل« 
يكي از اين مباحث است و ديگري »هيســتون ها و وراژن شناسي« است. 

موضوعي كه مي توان به طور كلي گفت به حوزه DNA ارتباط دارد.

سياهچالهايكهميتواندبرندهباشد

نخستين نفري كه جايزه نوبل 
فيزيك را به خود اختصاص داد، فيزيك

ويلهلم رونتگن آلماني بود كه 
پرتوهاي اشعه ايكس را كشف كرد. اين جايزه 
سال گذشته به طور مشــترك به دو دانشمند 
سوئيسي به نام هاي ميشل مايور و ديديه كالز 
و همچنين يك دانشمند كانادايي – آمريكايي 
به نام جيم پيبلس رســيد. سوئيسي ها جايزه 
نوبل فيزيك در سال2019را به خاطر »كشف 
ســياره فراخورشيدي پگاســي51 در اطراف 
ستاره اي شبيه خورشــيد« به دست آوردند و 
جيم پيبلس هم اين جايزه را به دليل »كشفيات 
نظري در زمينه كيهان شناسي فيزيكي« از آن 
خود كرد. در آوريل2019، انتشار تصوير يك 
حلقه نارنجي تيره كه نمايي از يك سياه چاله 
بود، نظر بسياري را به خود جلب كرد. سياه چاله 
معلــق در نزديكي مركز كهكشــانM87كه 
65ميليارد برابر جرم خورشــيد ماست، قرار 
دارد. تصوير ســياه چاله يا بهتر بگوييم سايه 
سياه چاله كه توســط حلقه اي از نور مشخص 
شــده، نقطه عطفي در توانايي مــا در مطالعه 
فيزيــك و شــايد مرموزترين اجــرام جهان 
محسوب شود. نخستين كشف امواج گرانشي 
با يك جدول زماني مشــابه روبه رو شــد. اين 
كشــف در 11فوريه2016اعالم شد و فرصت 
براي كســب جايزه2016از دســت رفت. 3 
دانشمندي كه پشــت اين كشف بودند يعني 
كيپ تورن، راينر ويس و بري بريش، بالفاصله 
سال بعد جايزه دريافت كردند، اما اين افتخار 
بــراي رونالــد دروور كــه در مــارس 
2017درگذشت، خيلي دير از راه رسيد. او در 
توسعه تكنيك هاي آزمايشــي كه تشخيص 
امواج گرانشــي را امكان پذيــر مي كند، نقش 
مهمي داشــت. از آنجا كه جايزه نوبل در يك 
رشــته، حداكثر مي تواند به 3نفر تعلق بگيرد، 
مي تــوان اينگونه گفت كه مــرگ دروور، كار 
كميته انتخاب را آسان تر كرد. اگر قرار باشد كه 
سياه چاله، جايزه نوبل را به خود اختصاص دهد، 
مشخص نيست كه كميته برگزاري، اين جايزه 
را به چه كســي اهدا خواهد كرد. در كنار اين 
موضوع، دو عنوان ديگر هم براي دريافت جايزه 
نوبل2020فيزيك مي تواند مدنظر قرار بگيرد. 
يكي »نظريه تابعي تراكم« و ديگري »برتري 
كوانتومي« كه اين روزها حسابي مورد توجه 

دانشمندان فيزيك جهان قرار گرفته است.

عمادالدينقاسميپناه
خبر نگار
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آژير خطر در تهران به صدا درآمده و منحني ابتال به 
کرونا رو به باالست. روزهاي سختي که کادر درماني 
را فرسوده کرده، حاال به سراغ شــهروندان آمده و 
اينطور که شواهد نشان مي دهد، شهر در آستانه موج 
بزرگ ابتال قرار دارد. مترو و اتوبوسراني پايتخت که با 
همه ظرفيت در روزهاي سخت، طيف هاي مختلف 
مردم را جابه جا کرده اســت، در حالي متهم اصلي 
انتقال کرونا اعالم مي شود که سال هاست حمايت  
چنداني را از ســوي دولت به چشــم نديده است. 

پارلمان شهري پايتخت که چندبار به خاطر ابتالي 
اعضايش تعطيل شــده، ماه هاســت درباره شيوع 
موج هاي دوم و سوم کرونا و افزايش جان باختگان 
هشــدار مي دهد اما مصوبات و دستورالعمل هايش 
براي کاهش ابتال از سوي دستگاه هاي اجرايي وتو 

مي شود.
محمد جواد حق شناس، عضو شوراي شهر به خاطر 
گوشــزد کردن ضرورت اعالم آمار دقيق تر از سوي 
مســئوالن، به دادگاه احضار مي شــود و حرف ها، 

تذکرها و نطق هاي پيش از دستورشان ناديده گرفته 
مي شود. حال اين روزهاي شهر خوب نيست و اين  را 
آمار و ارقام رسمي مي گويد. دستورالعمل هايي که 
بايد از موج سوم جلوگيري مي کرد، هنگامي ابالغ 
مي شود که »موج بزرگ ابتال« تا پشت دروازه هاي 

شهر آمده و جان شهروندان را تهديد مي کند.
آنطور که رضــا کرمي محمدي، رئيس ســازمان 
پيشــگيري و مديريت بحران شــهرداري تهران 
مي گويد، احتمال وقوع موج بزرگي تهران را تهديد 

رئيــس کميتــه ســالمت شــوراي اســالمي شــهر تهــران 
می گويــد، تعطيلــی يــک هفتــه ای مشــکلی را حل نمــی کند 
و تهران بــه تصميــم فــوری و محدوديت های بيشــتر نيــاز دارد

محدوديت های تازه در پايتخت، منتقدان  را قانع نکرده است

مي کند. او درباره داليل چنين رويدادي در پايتخت 
اظهار کرد: »در شــرايط موجود و با توجه به اينکه 
درصدي از مردم پروتکل هــا را رعايت نمي کنند، 
غربالگري اجرا نمي شــود و امکان اجراي قرنطينه 
وجود ندارد، ايــن احتمال وجــود دارد که با موج 
بزرگي روبه رو شــويم و بايد براي وقوع آن آمادگي 
داشته باشــيم.«  او در ادامه به ضرورت استفاده از 
ســوله هاي مديريت بحران در موج سوم کرونا هم 
اشاره کرد و افزود: »ســوله هاي قبلي که براي اين 
منظور اختصاص داده شده بود، پابرجاست و هنوز 
تقاضاي ديگري اعالم نشــده است. ضمن اينکه در 
اين فرصت چندماهه، به ظرفيت هاي بيمارستاني 
اضافه شد و به اين اقدامات خارج از عرف بهداشتي 

ديگر نيازي نيست، چرا که 
ظرفيــت فيزيکــي محل 

نگهداري مهم است.«

نوشدارو پس از...
روز شنبه بخشــنامه اي از 
سوي اســتانداري، مبني بر 
ممنوعيــت فعاليت برخي 
اصناف در استان تهران صادر 
شد که قرار اســت مشاغل 
پرخطر را تعطيل و ترددهاي 
شهري را محدود کند. اما آيا 
چنين نوشــدارويي در اين 
روزها مي  تواند کارساز باشد؟ 
آيا ابر شــهري با 12ميليون 
جمعيت و 18ميليون سفر 

روزانه با اقدامات ديرهنــگام يک هفته اي مي تواند 
روند صعودي شيب ابتال و اپيدمي را مهار کند و يا 

کاهش دهد؟
رئيس کميته سالمت شوراي اسالمي شهر تهران 
در پاسخ به اين پرســش، تصريح کرد: »قطعا خير! 
براساس صحبتي که با اپيدميولوژيست ها داشتم، 
همه معتقدند با تعطيلي يک هفته اي فقط شــاهد 
يک فراز و فرود در منحنــي اپيدمي خواهيم بود و 
چنين اقدامي اثربخش نيست. به نظر مي رسد بعد از 
مدتي، شاهد پيک ديگري خواهيم بود. اگر وضعيت 
قرمز است که هست، به جاي يک هفته بايد حداقل 
2هفته تهران را تعطيل کنيم.« ناهيد خداکرمي در 
تذکر پيش از دستورش در جلسه ديروز شوراي شهر 
تهران در اين باره گفت: »اين بخشنامه، شايد بتواند 
مسائلي را حل کند، اما به هرحال باز هم نگراني هايي 

را در ذهن متبادر مي کند. اگر نتوانيم محدوديت ها 
را حداقل به مدت 2هفته اعمال کنيم، مفيدتر است 
که امور شهر را مختل يا کند نکنند و همان ايمني 

گله اي را پيش ببرند.«
خداکرمي بــا انتقاد از عادت کــردن به تصميمات 
روزمــره ايــن چنينــي، تاکيد کــرد: »مــا بايد 
فاصله گذاري ها را در برنامه هاي خود اعمال کنيم؛ 
به گونه اي که رسانه ها هم به کمک شهرداري بيايند 
و کل بسته پيشنهادي حداقل طي مدت 2هفته اجرا 

شود تا اثرات آن ديده شود.«
رئيس کميته ســالمت شــوراي اســالمي شهر 
تهــران گفت: »اگر مســافرت ها محدود نشــود و 
شــاهد ازدحام در مبادي ورودي و خروجي تهران 
باشــيم، بايد مجددا انتقال 
ويروس از تهران به ســمت 
نقــاط ســفيد کشــور را 
انتظــار داشــت. بنابراين 
به شــهرداري پيشــنهاد 
مي کنيــم  محدوديت  هايي 
را براي کارمندان لحاظ و با 
دورکاري برخي مشاغلي که 
امکان دورکاري شان وجود 
دارد، موافقت کند. همچنين 
بايد به اين نکته توجه کنيم 
که هرچند احيــاي اقتصاد 
اولويــت اصلي اســت، اما 
جــان مــردم در درجه اول 
اهميت قــرار دارد. بنابراين 
از اســتانداري خواهــش 
مي کنيم محدوديت ها را با کنتــرل مردم در ورود 
و خروج از منزل و مبادي شهر تهران درنظر بگيرد.«

آمار تهران
درحالي که ناهيد خداکرمي، عضو شــوراي شــهر 
تهران تعداد کشته شدگان کرونا در پايتخت را فقط 
براي روز يکشــنبه 136نفر اعالم کرد، اما اين آمار 
از سوي استاندار تهران رد و »تعداد دقيق« 68نفر 
اعالم شــد. پيش تر محمد جواد حق شناس، رئيس 
کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران 
هم تعداد آمارهاي فوتي ناشــي از کرونا را بيشتر از 
آمار رسمي اعالم کرده بود اما ســخنان او هم بعد 
از ساعتي با واکنش مســئوالن اجرايي مواجه شد. 
ضمن اينکه پافشــاري او بر مواضعش پاي او را به 

دادگاه باز کرد.

پیشروی کرونا  
تکلیفی تهران مجید جباریبال

خبرنگار

 در روزي که انتظار مي رفت با باالگرفتن شديد آمار مرگ ومير 
و ابتال به کرونا در پايتخت استانداري تهران دورکاري کارکنان 
دولت و سياست هاي پيشگيرانه بيشــتري را براي شکستن 
زنجيره کرونا اعالم کند، انوشيروان محسني بندپي، استاندار 
تهران دستورالعمل »برنامه ارتقاي استفاده از ماسک و فاصله 
اجتماعي« را ابالغ و اعالم کرد کــه »نظارت ها بر پروتکل ها 
تشديد مي شــود«. ابالغيه  و در نهايت واکنشي که در شرايط 
بحراني پيش روي تهران انتقاد برانگيز اســت و افکار عمومي، 
کادر درمان و منتقدان را قانع نمي کند.عليرضا زالي، فرمانده 
ستاد مقابله با کروناي شهر تهران که خواستار تصميم فوري 
و قاطع اســتانداري در مورد وضعيت قرمز تهران شده بود،  به 
همشهري مي گويد: يکي از مشکالت اصلي در مديريت و مهار 
بحران کرونا در تهران اين است که تصميم گيري هاي مربوط 

به پايتخت با تأخير انجام مي شود. 

1  پروتكل ها و ابالغیه هاي تفسیرپذير:
کادر درمان که اين روزها فشار بي سابقه اي را در نقاط مختلف 
کشــور و نيز تهران تحمل مي کنند، معتقدنــد يکي از موانع 
اثربخشــي تصميمات محدودکننده در تهران  اين اســت که 
بخشي از ابالغيه ها و پروتکل ها به شــدت تفسير پذير است و 
مانع از عملکرد هماهنگ بخش هــاي مختلف در دورکاري، 
تعطيلــي صنوف و اثربخشــي سياســت هاي محدود  کننده 
مي شود.عبدالرحمان رستميان، معاون فرهنگي و اجتماعي 
دانشگاه علوم پزشکي ايران در اين باره به همشهري مي  گويد 
مديران جرأت الزم براي اعمال طرح هاي دورکاري در ادارات 
را ندارند: »در دوره گذشته شيوع بيماري کرونا، از سوي ستاد 
ملي ابالغيه اي به دســتگاه ها بــراي دور کار کردن 50درصد 
نيروها و سپس يک ســوم کارکنان ارائه شــد و مديران نيز با 
اســتناد به اين ابالغيه، نيروهاي خود را دور کار کردند. با اين 
حال در دوره کنوني چنين ابالغيه و شــفافيتي براي دور کار 
کردن کارکنان به دست مديران نرسيده است تا مستند به آن 

اقدامي انجام دهند. «
2  بوروکراسي و تصمیم گیري کند:

تصميم گيري دربــاره تعطيلــي تهران فراينــدي به مراتب 
پيچيده تر از ديگر شهرها دارد. در واقع در اين زمينه استانداري 
تهران اگرچه متولي اصلي ارائه پيشنهادها و اعالم رسمي اخبار 
مربوط به دورکاري و تعطيلي است، اما براي اين تصميم گيري 
همه اختيارات را ندارد. بوروکراســي و اعالم نظر سازمان هاي 
مختلف براي تصميم گيري در شــرايط بحران عمال واکنش 
سريع نسبت به پيشروي کرونا را در پايتخت به شدت تحت تأثير 
منفي قرار داده است. محسن پيرهادي، نماينده تهران و عضو 
هيأت رئيسه مجلس شوراي اســالمي به همشهري مي گويد 
بوروکراسي اداری سنگين است، تصميمات مهم را يا نمي گيرد 
يا با تأخير مي گيرد: »در شــرايط بحران، انتظار اين است که 
نهادهاي متولي ازجمله اســتانداري تهران،  ستاد ملي مقابله 
با کرونا و ديگر ســازمان ها موانع تصميم گيــري را بردارند و 
هماهنگ عمل کنند. نتيجه اين ناهماهنگي،  فشاري است که 
به کادر درمان وارد مي شود و در نهايت بي اعتمادي جامعه را 
به دنبال دارد.« پيگيري هاي همشهري و همچنين تماس هاي 
مردمي با روزنامه نشان مي دهد تعدادي از سازمان هاي دولتي 
به صورت چراغ خاموش و بدون اعالم رسمي همه نيروها را به 
حضور روزانه و مستمر ملزم کرده اند. يکي از داليل فراخواندن 
تعداد زيادي از کارکنان دولت براي بازگشت به کار )که رسما 
اعالم نشده( باال گرفتن موارد حقوقي و قانوني استخدامي بوده 
است. در واقع سازمان هاي باالدســتي متولي در اين حوزه با 

تداوم دورکاري موافقت نکرده اند.
3   اختالف نظر درباره دورکاري: پيگيري ها نشان مي دهد 
درباره تــداوم دورکاري، تعطيلي گســترده و محدود کردن 
فعاليت واحدهاي صنفي در تهــران، اختالف نظرهاي زيادي 
در بخش  هاي مختلــف و درواقع در سلســله مراتب مختلف 
تصميم گيري وجود دارد. دورکاري تجربه جديدي در ساختار 
اداري کشور اســت که اگرچه پيامدهاي مثبتي براي مهار و 
کنترل کرونا دارد، اما در بلندمدت تاثيرات منفي بر گردش کار 
و پيشبرد امور اجرايي در سازمان هاي مختلف گذاشته است. 
در چنين شرايطي علي القاعده انتظار اين بوده که سازوکارهاي 
مديريت تاثيرات منفي دورکاري فراهم شود و نظام مديريتي و 
برنامه و بودجه در واقع موانع دورکاري را بردارد اما در بحبوحه 
وضعيت فعلي به نظر مي رسد استدالل هاي مخالف دورکاري 
قوت گرفته و موج گسترده بازگشــت به کار کارکنان مزيد بر 
علت ديگر مشکالت کنوني شده اســت. آنطور که رستميان، 
معاون فرهنگي دانشــگاه علوم پزشــکي تهران به همشهري 
مي  گويد، وجود ابالغيه هاي غيرشــفاف، دست مديران براي 
اعمال دورکاري کارکنان دستگاه ها را بســته و در واقع بايد 
بگوييم دســت آنها براي اينکه نيروها را حضورا به کار بگيرند، 

باز گذاشته است.
4  مقاومت اصناف: يکــي از نخســتين گروه هايي که در 
طرح هاي محدود ســازي  در ايام کرونا همــواره صداي انتقاد 
آنها شنيده شــده اصناف هســتند. اين انتقادات هنوز ادامه 
دارد. واحدهاي صنفي در دوره هاي اول و دوم شيوع بيماري با 
وعده هايي از سوي دولت براي حمايت از کسب و کارشان روبه رو 
شده و به اميد استفاده از تسهيالت بانکي ارزان قيمت و بالعوض 
به شکلي با طرح هاي محدودسازي همراهي کردند اما با گذشت 
زمان و استمرار وضعيت قرمز در اغلب شهرهاي کشور، واحدهاي 
کسبي خود را متضررترين بخش اقتصادي در جريان کرونا ديده 
و به دليل عملي شدن بخشــی از  وعده هاي حمايتي از سوي 
دولت اکنون جزو گروه هاي منتقد جدي در روند محدودسازي 
فعاليت هاي کسب و کار هستند. پيگيري هاي همشهري نشان 
مي دهد نهادهاي باالدستي براي اعمال محدوديت هاي گسترده 
به شکلي که در اسفند و فروردين در کشور انجام شده به ويژه در 
تهران با فشار مستمر اصناف مواجه اند و نگراني هاي زيادي درباره 

پيامدهاي اقتصادي اين تعطيالت گسترده وجود دارد.
5  نگراني از ســفر : يکي از چالش هايي کــه در ماه هاي 
گذشته همزمان با تعطيالت چندروزه در کشور با آن روبه رو 
بوديم، ســفر ميليون ها شــهروند از تهران به مناطق مختلف 
کشور بود. اين سفرها تهران را تبديل به چهارراه توزيع کرونا در 
کشور کرد و مسئوالن از ثبت رکورد بي سابقه تردد خودروها در 
محورهاي ارتباطي کشور خبر دادند. به نظر مي رسد يکي ديگر 
از داليل مسئوالن براي ترديد در تعطيل کردن پايتخت همين 
رفتارها و نبود سازوکارهايي براي جلوگيري از انجام سفرهاي 
بين شهري از سوي پايتخت نشينان باشد. اقدامي که درنهايت 
مي تواند منجر به شيوع دور تازه اي از بيماري در مناطقي شود 

که خود در وضعيت قرمز قرار دارند.

 تهران به 5 دليل
 تعطيل نمي شود

پرسش
تعطيلي تهران بايد 2هفته باشد

محسن هاشمي رفسنجاني، رئیس شوراي اسالمي شــهر تهران:    همانطور که مي دانید، زنجیره و 
چرخه کوويد-19 دو هفته اي است؛ بنابراين جاي تعجب دارد که چرا آقاي زالي درخواست تعطیلي 
يك هفته اي شهر را دادند. مشكل ديگري که وجود دارد، اين است که وقتي مشكلي را مطرح مي کنیم، 
گروه هاي سیاسي بیشتر با نگاه تخريبي به موضوع نگاه مي کنند، تا اينكه به ارائه راه حل بپردازند. 
شما مي بینید که اين افراد همواره مي خواهند  روابط بین دولت و مديريت شهري را تیره و تار جلوه 

دهند، درحالي که چنین نیست.

دار
هش

زنجيره انتقــال ويروس کرونا 
2هفته است و به نظر نمي رسد 
تعطيلي يک هفته اي اصناف 
و مشاغل کارســاز باشد. با اين 
حال، آنطــور که پيداســت، 
اســتانداري تهران عــالوه بر 
تعطيلي يک هفته اي شهر قرار 
است دورکاري کارمندان دولتي 

و نيمه دولتي را تمديد کند

تهران هم اکنون 1۷۷رام قطار معادل 119۷ واگن دارد که 4۷ قطار به علت 
اشكاالت گوناگون از خط کنار گذاشته شده اند و در حال اورهال هستند. از 
سوی ديگر ۷۰درصد از اتوبوس های شهر تهران فرسوده هستند و اگر روند 
همین طور بماند  ۶سال ديگر همه اتوبوس ها فرسوده محسوب می شوند. 
اين در حالی است که تهران 592۰اتوبوس دارد که بايد اين رقم دست کم به 
۸هزار دستگاه باشد. در اين بین دولت بايد طبق برنامه از سال 9۶ تاکنون 
1۰5۰واگن برای پايتخت تامین می کرده امــا تا امروز حتی يك واگن هم 
تحويل شهرداری تهران نشده است. جدا از اين، 5۰۰دستگاه اتوبوس هم 
برخالف وعده های ابتدای امسال تامین نشده تا بار روی دوش اين بخش 
سنگین تر شود. تجربه يك روز ســفر با اين دو مد حمل و نقلی به خوبی 

وضعیت را نمايان می کند. 
ساعت ۸:1۶، خط 2مترو، ايستگاه صادقیه: قطار که سرمي رسد، جمعیتي 
از مسافران به هر شكلي هست ســوار واگن مي شوند؛ جمعیتي هم مات 
و مبهوت نظاره گر هستند و خودشــان را به لبه خط نزديك تر مي کنند و 
به امید قطار بعدي منتظر مي مانند. قطار که حرکت مي کند، چند آقا در 
البه الي واگن بانوان ديده مي شوند. يكي از آقاياني که موفق نشده سوار 
شود، مي گويد: »کاش من هم سوار واگن بانوان مي شدم. ايستگاه هاي بعدي 
که فرصت دست مي داد، حتما واگنم را عوض مي کردم. امروز، در اداره مان 
جلسه توديع و معارفه است و کلي کار دارم تا سیستم ويدئوکنفرانس را 
براي جلسه مجازي راه اندازي کنم. اين بنده خداها هم که سوار شده اند، 
اغلب شان نه از روي نیت و قصد که به خاطر عجله به واگن بانوان رفته اند.« 
يكي ديگر از آنهايي که در کورس سوار شدن به قطار، ناموفق بوده، دائم به 
ساعتش نگاه مي کند. 3دقیقه مي گذرد تا قطار بعدي برسد. اينجا 3دقیقه 
براي خیلي ها 3۰دقیقه معنا پیدا مي کند؛ همان هايي که حتي حواس شان 
نیست ماسك شــان را از درون کیف دربیاورند و در اين فشردگي چهره 
به چهره افراد، ماســك بزنند. عده اي هم هرطور شده با وجود تأکیدات 
مسئوالن و تابلوهاي هشدار، روي پله هاي برقي از میان مردم رد مي شوند 
و با تنه زدن، چه بسا زحمت کرونا را براي انتقال به ديگري کم مي کنند. 

اين افراد فرصت دست دهد روي پله برقي مي دوند. انگار زمان زير زمین 
براي خیلي ها بسیار سريع مي گذرد؛ حتي سريع تر از آنهايي که روي زمین 
پايشان را بر پدال گاز بیشتر مي فشارند و اليي مي کشند تا زودتر به مقصد 

برسند، اما ترافیك امان نمي دهد و امان شان را بريده است.
ساعت ۸:2۶، خط 2مترو، ايستگاه صادقیه: 2قطار ديگر هم آمدند و رفتند. 
عده اي با اينكه مي توانستند سوار شوند، اما هر بار يك پا پیش گذاشته و 2پا 
پس و احتیاط کردند. قطاري که حدود ساعت ۸:2۷دقیقه براي مسافرگیري 
مي ايستد کمي خلوت تر است. بیشتر منتظر ماندن فايده ندارد، بايد سوار 
شد. خلوتي چند واگن به اين معنا نیست که فاصله گذاري اجتماعي رعايت 
شده. ماجرا به قول دوست مهندس همراه مان به اندازه يك اپسیلون بهتر 
شده و بايد دل به دريا زد. سوار مي شويم تا میدان امام خمیني)ره( که بايد 
خط عوض کنیم، مسافران کمتر نمي شوند که هیچ، اضافه هم مي شوند. فقط 
بايد آفرين گفت به هنر اين دستفروشان که در البه الي اين توده شكل گرفته 
در اتاقك هاي 2.۶در 2۰متري به هم چسبیده، بار و بنديل شان را جابه جا 
مي کنند؛ »5دونه چسب نواري 5هزار تومن، هندزفري 25هزار تومن؛ در 
مغازه بايد بخري ۷۰هزار تومن. دونــات 3تا 5هزار تومن. 3جفت جوراب 

نخي آقايان 1۰هزار تومن. «
ساعت 9:۰4، ايســتگاه امام خمیني)ره(: جمعیت شــانه به شانه هم رد 
مي شوند. من و دوست مهندسم، قید ادامه مســیر با مترو را مي زنیم. از 
ايستگاه باال مي آيیم. واقعا شلوغ است. همین که با پله برقي مي آيیم باال، با 
گوشي موبايل مشغول گرفتن تاکسی اينترنتی مي شويم. قیمت تا ابتداي 
خیابان ولیعصر در محدوده مصلي »35هزار تومان« اگر با مترو ادامه مسیر 
مي داديم، طي اين مسیر براي مان رايگان مي شد ولي راضي مي شويم اين 
راه 9کیلومتري را با 35هزار تومان طي کنیم. مطمئن هستیم ديرتر هم به 
شرکت مي رســیم. همانجا که منتظر مترو هستیم، مردي را مي بینیم که 

انگار بار و بنديل گچكاري همراه دارد. بارش را درون يك ســاك و کیسه 
برنج قرمزرنگ جابه  جا مي کند و پله هاي ايستگاه مترو را در پیش مي گیرد.
ساعت 12:15، پل چوبي، شرق به غرب خیابان انقالب: براي کاري از شرکت 
بیرون آمده ام؛ پیگیري خودرويي که تولیدکننده داخلي برخالف وعده هنوز 
تحويل نداده است. دست خالي راه بازگشت را پي مي گیريم. صحنه درون 
ايستگاه بي آرتي نزديك پل چوبي وحشتناك است. جمعیت مسافران در 
ايستگاه و اتوبوس فشرده به هم هستند. قید استفاده از اتوبوس را مي زنم و 

باز هم سراغ تاکسي اينترنتي مي  روم. اين بار 325۰۰تومان.
ساعت 2۰:1۰، میدان ونك، خط ۷بي آرتي: با دوست مهندس ماجراي ما که 
با هزارتا سفارش و باال و پايین با مدرك فوق لیسانس برق- قدرت تازه کاري 
در يك شرکت خصوصي مربوط به فیبرنوري پیدا کرده، تصمیم مي گیريم 
مسیر ديگري را براي بازگشت به خانه امتحان کنیم. با خودروي يك همكار 
ديگر به ونك آمده ايم؛ همكاري که در راه مي گفت: »ماشین هم نمي صرفد. 
فقط براي سرويس دوره اي 4۸۰هزار تومن پیاده شدم... مگر چقدر درمیارم 
که اينقدر پول هزينه نگهداري ماشین رو بدم. « در ونك، خط ۷بي آرتي، 
2اتوبوس پشت سرهم اما با فاصله زماني سرمي رسند. سوار همان اتوبوس 
نخست مي شويم. جا هست و مي نشینیم. سوراخ ايجاد شده در کف بخش 
آکاردئوني اتوبوس توجهم را به خود جلب مي کند. اتوبوس با سرعت خوبي 
در مسیر حرکت مي کند. چند دست انداز در طول مسیر فضاي خنده داري 
ايجاد مي کند. صداي قژ قژ بلندي از تمام جاهاي اتوبوس بلند مي شــود. 
من و دوستم دودســتي میله هاي روبه روي مان را چسبیده ايم؛ به قولش: 
»ترن سواري مي کنیم!« سوار اتوبوسي شده ايم که آب ژاول رنگ و رويي 
براي در و ديوارش نگذاشته است. اتوبوس پیش از آنكه به ايستگاه طالقاني 
برسد، خاموش مي شود. برقش مشكل پیدا کرده است. راننده هرچه سعي 
مي کند، درب قسمت مردانه، باز نمي شود که نمي شود. برخي از زير میله 
جداکننده آقايان و بانوان مي خزند و از درب جلويي اتوبوس پیاده مي شوند. 
سرانجام راننده دست به کار مي شود و گويي با پیچاندن يك اهرم در را باز 
مي کند. پیاده مي شــويم و منتظر اتوبوس بعدي نمي مانیم تا به چهارراه 
ولیعصر برســیم. پیاده مي رويم و مردي با لباس چروك نیز خنده کنان 
همراه مان مي شود. باور داريم از روي درد، به روزگار پر از سختي مي خندد. 
مي گويد: »تو کار نصب کاغذديواري ام. با پولي که درمیارم نمي تونم هر روز 
۶۰-5۰هزار تومن پول پاي اسنپ و تپسي بدم. ماشینم ندارم. مجبورم با 

مترو، اتوبوس و تاکسي برم و بیام.« 
ساعت 21:۰۶، ايستگاه متروي تئاترشهر: زيرگذري که احداث شده در عین 
جذاب بودن، آدم را سردرگم مي کند. بماند که چطوري از نرده هاي کشیده 
شده توانستیم به داخل ايستگاه راه پیدا کنیم. تابلوها را دنبال مي کنیم 
تا سوار خط 4شويم. با ورود نخستین قطار سوار مترو مي شويم. مسافران 
همگي ماسك دارند و تمام صندلي ها پر است، اما ايستاده با هم فاصله زيادي 
دارند. باد خنكي از فن واگن مي زند. من که سینوس هايم مشكل دارد، سعي 
مي کنم سرم را از باد مستقیم دور کنم. فن با صداي عجیبي کار مي کند، اما 
همین که هست، خدا را شكر. به هرحال ادامه مسیر مي دهیم و با تعويض 
يك خط به ايستگاه صادقیه مي رسیم. در پايان روز کاری،هردو احساس 

تنهايی در البه الی اين سختی داريم.

وز کرونایی  تجربه یک ر
و     و  اتوبوس در متر

حامد فوقانيتجربه زيسته
دبير سرويس شهری

فاصله گذاري در هر واگن با حدود 120نفر
ظرفیت نشسته در هر واگن مترو 4۰ نفر و ظرفیت ايستاده 144 نفر است؛ البته 
در شرايط عادي. اگرچه برخي از کارشناسان معتقدند که يك واگن کفاف 
144 ايستاده را نمي دهد. با يك حساب سرانگشتي اگر باالي سر هر کسي 
که نشسته است، يك نفر با فاصله گذاري اجتماعي بايستد و جلوي هر يك از 
درهاي ورودي واگن، 2۰ نفر ايستاده باشند، به عدد ۶۰نفر ايستاده مي رسیم. 
اگر با کمي اغماض تعداد نفراتي که در میانه هاي واگن قرار مي گیرند را نیز 
2۰نفر درنظر بگیريم به عدد ۸۰نفر ايستاده مي رسیم؛ يعني هر واگن 12۰نفر. 
آن وقت 24نفر ديگر هم مي مانند که اگر سوار شوند، فاصله گذاري اجتماعي 
از بین مي رود. بماند که در ســاعات پیك صبحگاهــي و عصرگاهي تعداد 
ايستاده ها از 15۰نفر هم باالتر مي زند؛ بنابراين قطار و موتورهايش است که 

بايد در طول مسیر جور دست کم 5۰نفر اضافه بر ظرفیت را بكشد.
يك حساب ديگر از ۷واگن در هر قطار با طول هر واگن 2۰متر و دومتر و نیم 
عرض حاصل مي شود. اين محاسبات مشــخص مي کند در هر مترمكعب 4 
نفر مي توانند بايســتند. میله هاي درون واگن براين اساس، به طور عادالنه 

در 4۰مترمكعب تقسیم شده است تا در هر مترمكعب کسي سقوط نكند.
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پروازهاييكهافسانهميشوند
همه مصايب مسافرت با پروازهاي خارجي در دوره كرونا

   صنعت گردشگري پس از آغاز پاندمي كرونا در 
همه جهان به سمت تعطیلي و كم رونقي رفت اما این 
به معناي تعطیل شدن سفر نیست؛ چرا كه بسیاري از 
سفرها به دالیل دیگري ازجمله تجاري و كاري، تحصیلي و... انجام مي شوند 
و همچنین بسیاري از مهاجران و كساني كه تابعیت چندگانه دارند به دالیل 
حقوقي، خانوادگي و... مجبور به سفر هستند. این افراد در دوره پاندمي كرونا با 
بسته شدن مرزها و محدود شدن خطوط ارتباطي هوایي، زمیني و دریایي میان 
كشورها متحمل دشواري هاي مضاعفي شدند. در ادامه نگاهي به مصایب این 

افراد در ایران كه از پروازهاي خارجي استفاده كردند، مي اندازیم.

قيمت هاي افسانه اي
همین فردا اگر بخواهید به اســتانبول ســفر كنید باید حدود 8تا 20میلیون 
تومان براي یک بلیت یک طرفه هزینه كنید.  اگر بخواهید به چین بروید هزینه 
شما براي یک بلیت یک طرفه حدود 45میلیون تومان خواهد شد و تازه باید 

19ساعت هم در فرودگاه هاي قطر و سریالنكا توقف داشته باشید.
این وضعیت تا هفته گذشــته بدتر هم بود؛ چرا كه فقط یک ایرالین خارجي، 
تنها راه خروج از كشــور بود. براي ورود به كشور هم جز معدود پروازهایي كه 
خطوط هوایي ایراني براي برگرداندن ایراني ها از كشورهاي مختلف در دوره 
پاندمي كرونا داشتند، تنها راه ورود پروازها، همین ایرالین خارجي بود. تا هفته 
گذشته یک سفر ساده به استانبول باید از طریق 3پرواز انجام مي شد، از ایران 
به قطر، از قطر به بلگراد و از بلگراد به استانبول؛ سفري دوساعته 14ساعت به 
طول مي انجامید. از زمان طوالني سفرها كه بگذریم، هزینه ها براي سفر با یک 
خط هوایي خارجي سرسام آور شده است، به طور متوسط قیمت پروازها نسبت 
به مدت مشابه در سال گذشته 3برابر شده  و به این مقدار باید چندبرابر شدن 
قیمت ارز را هم نسبت به سال گذشته اضافه كنیم. این شرایط به جایي رسیده 
كه در هفته هاي گذشته پرواز از تهران به اســتانبول در مواردي حتي 60الي 

70میلیون تومان هم قیمت گذاري شد.

دردسرهاي كنسلي
با آغاز اعالم شیوع كرونا در ایران و دیگر كشورها، دستورالعمل هاي متفاوتي 
براي پروازهاي ورودي و خروجي به كشــورهاي مختلف صادر شد. تا مدت ها 
بسیاري از كشــورها به ندرت پرواز ورودي را مي پذیرفتند و به همین خاطر 
بسیاري از پروازها و تورهایي كه پیش از این فروخته شد ه بود، كنسل شدند. 
مســافران ایراني بســیاري كه پیش از توقف پروازها به كشورهاي دیگر سفر 
كرده بودند، یا دانشجویاني كه در كشورهاي دیگر مشغول تحصیل بودند، با 
بسته شدن مرزهاي هوایي در كشــورهاي مقصد و یا در فرودگاه ها سرگردان 
شدند و سازمان هواپیمایي كشور مجبور شــد پروازهاي اختصاصي ای براي 
بازگرداندن آنها به كشــور انجام دهد. غیر از به هم خوردن زمانبندي و ایجاد 
مشكالت براي مسافراني كه سفر ضروري داشــتند، مسئله بازگرداندن پول 

مسافران هم به بحراني بزرگ تبدیل شد كه هنوزحل نشده است.
 بسیاري از ایرالین ها به بهانه ارائه پرواز جایگزین تا یک سال، از بازگرداندن پول 
خریداران خودداري كردند، برخي هــم با فاصله هاي زماني طوالني به صورت 
تدریجي اقدام به بازگرداندن بهاي بلیت ها كردنــد. در این موارد پروازهایي 
مانند تركیش ایرالینز از بدنام ترین ها بودند و پس از آن نام هاي دیگري همانند 

پروازهاي امارات و حتي لوفتانزا هم به چشم مي خورد.
همچنین با تعطیلي و دوركار شــدن دفاتر هواپیمایي به خاطر شیوع بیماري 

كرونا در كشورهاي مختلف پیگیري بازگشت پول هم بسیار دشوار شد.
اما بیشترین مشكالت در مورد بازپرداخت بلیت هایي بود كه ایراني ها از راه دور 
براي مبدا و مقصدي غیر از ایران خریداري كرده بودند، مثال در مورد مسافراني 
كه از ایران قصد سفر به یک كشور اروپایي را داشتند و بعد از مدتي مي خواستند 
به كشور اروپایي دیگري ســفر كنند، پیگیري بازپرداخت این بلیت ها هم به 
فرایند دشوار و پیچیده اي تبدیل شــد تا آنجا كه بسیاري عطاي پول بلیت از 
دست رفته شان را به لقایش بخشیدند. كنسل شدن پروازها همچنان ادامه دارد، 
براي نمونه در مورد تركیه بارها و بارها در ماه گذشــته، با اعالم اجازه برقراري 
ارتباط خطوط پروازي دو كشور بلیت فروخته شد اما چند روز پیش از پروازها، 
وزارت راه تركیه اقدام به لغو مجوز پروازها كرد. حتي هم اكنون كه این اجازه 
داده شده و بلیت ها در حال فروش است، بسیاري نسبت به احتمال لغو مجدد 

هشدار مي دهند.

پروتكل هاي بهداشتي
یكي دیگر از مصایب مسافران پروازها در دوره همه گیري كرونا، پروتكل هاي 
بهداشــتي خطوط هوایي اســت كه معموال اغلب آنها از سوي حكومت هاي 

كشورهاي مبدا و مقصد و همینطور نهاد هاي بین المللي وضع شده است.
این مسئله نسبت به مشكل كنسلي و استرداد پول بلیت گرفتاري هاي كمتري 
دارد؛ چرا كه ایرالین هاي خارجي پیش از فروش بلیت، مســافران را كامال از 
آن آگاه مي كنند. مسافران باید براي ورود به پروازهاي خارجي نتیجه منفي 
آزمایش آر تي- پي سي آر كووید-19كه حداكثر براي 96ساعت پیش است 
را به همراه تعهدنامه به ایرالین ارائه كنند، اگــر در این میان نقص مدارك یا 
مشكلي پیش بیاید خسارت هاي به وجود آمده مانند هزینه بازگرداندن مسافر 
یا هزینه قرنطینه برعهده مســافر خواهدبود. مثال اگر مسافر براي رسیدن به 
مقصد بخواهد از چند پرواز استفاده كند و زمان انتظار او براي ترانزیت بیش 
از مهلت تســت او شود، مسافر با مشــكل روبه رو خواهد شــد. از طرف دیگر 
ایرالین هاي خارجي نتیجه همه آزمایشــگاه هاي ایــران را قبول ندارند و نام 
برخي از آزمایشگاه ها را در تعدادي از شهرهاي ایران به عنوان مراكز مورد قبول 
اعالم كرده اند و فقط درصورتي كه نتایج آزمایش و گواهي هاي پزشكي از این 
مراكز صادر شده باشد، مدارك مسافر را قبول مي كنند. این مسئله به ویژه براي 
كساني كه آزمایشگاه مورد تأییدي در شهرشان وجود ندارد، بسیار مشكل ساز 
شده است. این مشكالت همه سبب شده ورود و خروج به كشور كه اكنون در 
بیشتر موارد تنها از طریق ایرالین هاي خارجي امكان پذیر است، با مشكالت 
بسیاري روبه رو شود. از آنجا كه تقریبا سفرهاي توریستي تعطیل شده و بخش 
قابل توجهي از سفرهاي خارجي مربوط به سفرهاي تجاري و كاري است، پیامد 
این دشــواري ها و افزایش  قیمت ها نه تنها گریبان كسب و كارهاي وابسته به 
صنعت گردشگري را خواهد گرفت بلكه سبب خواهد شد كه بسیاري دیگر از 

صنایع و روابط بازرگاني هم تحت تأثیر این مصایب قرار بگیرد.

تعطيلي گردشگري ايران، يكساله شد
تازه داشت گردشگري ایران رونق مي گرفت. 
سال 97 و نیمه اول ســال 98 بیشترین رشد 
ورود گردشــگر خارجي به ایران را داشتیم. 
برنامه ها كم كم به بار مي نشســت و رایزني ها 
و گفت وگوها براي آوردن گردشگران به ایران 
نتیجه عینــي پیدا مي كرد. در شــرایطي كه 
اقتصاد كشور هر روز راه سقوط را مي پیمود، 
گردشــگري مي توانســت نقطه امیدي باشد 
براي درآمدهــاي ارزي. امــا از آنجا كه هیچ 
خوشي  را دوامي نیست، آبان 98 از راه رسید و 
اعتراضات به قیمت بنزین و التهاباتي كه كشور 

را فراگرفت، عمال گردشگري را متوقف كرد.
ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردان هاي 
ایران مي گوید: »گردشــگري ایــران از نیمه 
دوم سال 98 به دالیل مختلف به هم ریخت و 
تورهاي ورودي با مشكل روبه رو شدند و هنوز 
از این مشكالت خارج نشده بودیم كه از ابتداي 
اسفند بحران شیوع ویروس كرونا پیش آمد. 
كرونا عالمگیر شد و نه فقط ایران كه همه دنیا 
را درگیر كرد. با شــرایطي كه به واسطه وجود 
ویروس پیش آمد، صنعت گردشگري افت كرد 

و عمال به حد تعطیلي رسید.«
او ادامه مي دهد: »یک ماه دیگر كه به نیمه آبان 
برسیم، درست یک سال است كه گردشگري 
ایران تعطیل شده و همه آژانس ها نیز تعطیل 
هســتند. كار ما برگزاري تورهاي ورودي به 
ایران براي گردشگران خارجي بود كه عالوه 
بر آن تورهاي خروجي نیز با توجه به لغو همه 
پروزاهاي ایران تعطیل شــدند. هیچ پروازي 
در ایران جز پروازهاي قطــر انجام نمي گیرد. 
زمزمه هایي مي شود از اینكه پروازهاي تركیش 
ایرالین هم شروع شود. نمي دانیم با شروع این 
پروازها چه اتفاقي مي افتــد. آیا رفت وآمدها 
بیشــتر خواهد شــد؟ جوابي براي این سؤال 

نداریم«.
»فعال خیلي ها در آژانس ها و تورها، نیروهاي 
خود را تعدیــل كرده اند. خیلي هــا به وزارت 
میراث فرهنگي اعالم كرده اند كه فعال تعطیل 
هستند. خیلي ها هم اعالم نكرده اند اما عمال 
كسب وكارشان را بسته اند. عالوه بر گردشگري 
خارجی، گردشگري داخلي نیز تعطیل است. 
درنتیجه هیچ كدام از شركت ها فعال نیستند. 
فعال همه چشــم به آینده دوخته اند و اینكه 

ویروس باالخره از بین برود«.

تا پايان 2021 اميدي به آغاز گردشــگري 
نداريم

»آنچه مسلم اســت اینكه ما سال 2020 را از 
دســت داده ایم و گردشگري نداشته ایم. سال 
2021 یــا 1400 هم كار نخواهیم داشــت. 
اگر فرض را بر این بگذاریــم كه ویروس تمام 

شود و واكســني هم بیاید، باید 2اتفاق بیفتد 
تا گردشگري بازیابي شــود. یكی اینكه مردم 
كشورمان به مردم دیگري كه مي خواهند به 
ایران سفر كنند از نظر سالمت، اعتماد كنند. 
دوم اینكه مردم كشــورهاي دیگر هم باید به 
مردم ما كه مي خواهند به آن كشــورها سفر 
كنند، اعتماد كنند. ویزاي كشورشان را بدهند 
و مطمئن باشند كه ما ناقل ویروس نیستیم. 
فعال كه این اتفاق نیفتاده است. پس تا پایان 
سال 2021 امید چنداني به رونق كار نداریم«.  

اینها را پورفرج مي گوید و ادامه مي دهد: »در 
نتیجه احتمــال مي دهیم كــه كار اصلي در 
صنعت گردشگري از ســال 2022میالدي، 
یعني سال 1401شمسي شــروع شود. این 

شروع، از نو و صفر خواهد بود«.

تغيير سبك گردشگري
پورفــرج دربــاره اینكه پیش بینــي مي كند 
وضعیت گردشگري بعد از كرونا چه شمایلي 
خواهد داشــت، مي گوید: »قبــال گروه هاي 

بزرگ 20 تا 70نفره به ایران مي آمدند. و این 
خیلي عادي بود. االن دیگر امیدوار نیستیم كه 
گروه هاي بزرگ تشكیل شوند و به ایران سفر 
كنند. سبک ســفر كردن عوض خواهد شد؛ 
یعني به جاي اینكه افراد با جمعیت بیست نفره 
و ســی نفره راه بیفتند و به یک كشــور سفر 
كنند، خانوادگي و فردي مي روند و گروه هاي 
گردشــگري كوچــک خواهند شــد. همین 
سفرهاي كوچک هم پیش بیني مي كنیم تازه 
از ســال 2022میالدي و 1401شمسي آغاز 

شود، اما به رونقي كه مي خواهیم نمي رسیم«.
او با بیان اینكه تا سال2025 این شرایط تكرار 
خواهد شــد، مي افزاید: »مردم احتیاط را به 
سرعت كنار نمي گذارند. باید 5-4سال بگذرد 
تا به مرورخاطره تلخ شــیوع ویروس و سكون 
جهان، از ذهن همه بیرون برود و شرایط عادي 
شود. تنها زماني كه مردم به طور كلي ویروس 
را فراموش كنند، گردشــگري مي تواند رونق 
بگیرد. پس تا این اتفاق نیفتد ما رونقي كه در 
گذشته داشتیم را نخواهیم داشت و به گذشته 

بازنمي گردیم«.

دعوت از توراپراتورهاي بين المللي به ايران
شــاید ســؤال بهتر از اینكه آیا گردشــگري 
مرده است، این باشد كه حكومت براي بقاي 
این صنعت چه كار مي توانــد بكند؟ پورفرج 
خیلي صریح پاســخ مي دهــد: »دولت هیچ 
كمكي نمي تواند بكند. یكي باید به  خود دولت 
كمک كند. این واقعیت اســت. ما انتظار هیچ 
كمكي از دولت نداریم«. او با اشــاره به اینكه 
خودش در حال انجام كارها و برنامه هایي براي 
زنده نگه داشتن گردشــگري است، مي گوید: 
»نمي دانیم كــه چه نتیجــه اي از این كارها 
خواهیم گرفــت، ولي در حــال برنامه ریزي 
هستیم. مي خواهم ایران هراسي را از بین ببرم. 
ایران هراســي هم به خاطر كرونا و هم مسائل 
دیگر در دنیا به وجود آمده و با انجام كارهایي 
مي توان این ترس از آمدن بــه ایران را از بین 
برد. قبل از كرونا 70شركت از بزرگ ترین »تور 
اپراتورهاي دنیا« را به چین بردم. بزرگ ترین 
توراپراتورهــا از 135كشــور و 42ملیــت را 
مي خواهم به ایران بیاورم. ایــن كارها باعث 
مي شود كه ترس از ایران از بین برود. االن هم 
در حال برنامه ریزي هستیم تا به روسیه برویم 
و روادید ویزا را براي این كشور لغو كنیم. اروپا 
بازار قدیمي و سنتي ماست. تالش داریم هند، 
چین و روسیه را احیا كنیم و گردشگران این 
كشــورها را به ایران بیاوریم. در هر صورت ما 
باید بازارهاي توریســم را دوباره از صفر احیا 

كنیم.«
او ادامه مي دهد: »در كنار پیشبرد برنامه هاي 
خودمان، این امید را هم داریم كه شاید دولت 
آینده براي گردشــگري بتوانــد كاري كند. 
دولت فعلي تقریبا به پایان عمر خود رسیده. 
پس فقط مي توان امیدوار بود كه دولت بعدي 
گردشگري را جزو اولویت ها قرار دهد تا شاید 
كمكي به این صنعت شــود. اگر دولت قدمي 
بردارد، ما هــم مي توانیم قدم هــاي بهتري 
برداریم. بخــش خصوصي در شــرایط مالي 
خوبي نیست و دســت تنها نمي تواند از پس 
كارهاي بزرگ بربیاید. امیدواریم دولت بعدي 
به توسعه صنعت گردشگري عالقه مند باشد«.
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16 همين صفحه

  سِر گردشگري شكسته است 
علي اكبــر عبدالملكــي، رئيس 
اتاق  كميســيون گردشــگري 
بازرگانــي ايران، به همشــهري 
مي گويد: امــروز شــركت ها و 
آژانس هاي گردشــگري فقط با 
5درصــد ظرفيــت كار مي كنند 
و رســما بيكارند. آن 5درصد هم 
كه ســر كار مي روند فقط به خاطر 
اين است كه چراغشــان روشن 
بماند و به اعتبارشان خدشه وارد 
نشود. او ادامه مي دهد: وعده هاي 
دولت چندان بــه كار فعاالن حوزه 
گردشگري نمي آيد. به عنوان مثال 
براي حمايت از كســب وكارهاي 
آسيب ديده از كرونا وام هايي ارائه 
مي كنند كه در اين شرايط نامناسب 
اقتصادي بــه كار فعاالن اين حوزه 
نمي آيد. اوال  شرايط دريافت اين 
وام ها بسيار سخت است؛ مثال 3تا 

ضامن حقوق بگير دولت بايد از كجا بياوريم؟ و اينها فقط يك طرف قضيه است. در طرف ديگر بايد به اين سؤال فكر كرد؛ كسي كه هيچ درآمدي ندارد 
چطور بايد اقساط وام ها را عالوه بر 12درصد سود پرداخت كند؟ گرفتن اين وام ها هيچ توجيهي ندارد. به گفته عبدالملكي، در بعضي كشورها مثل ژاپن به 
مشاغل زيان ديده در حوزه گردشگري كمك هاي بالعوض ارائه شده است. چرا در اينجا چنين اتفاقي نمي افتد؟ پاسخ روشن است، چون در اينجا نظارت، 
مديريت و برنامه ريزي درستي وجود ندارد. او مي گويد: سِر فعاالن حوزه گردشگري شكسته است و حاال به جاي اينكه يك مرهم براي اين شكستگي 
بدهند، بر زخم ما نمك مي پاشند و دردمان را بيشتر مي كنند. با چنين وام هايي بيشتر دچار ضرر و زيان مي شويم. چطور قرار است اين وام را پس بدهيم؟ 

فروردين99 قرار نبود اينطور شروع شود. تا 
پيش از پذيرش ورود كرونــا به ايران، تعداد 
زيادي بليت هواپيما فروش رفته بود. در ابتداي 
اسفند ماه اما ورق برگشت. با شيوع ويروس 
چيني در ايران، 51درصد بليت ها كنسل شدند 
و تقاضا براي خريد بليت و سفرهاي داخلي در 
پايين ترين حد خود قرار گرفت و براي سفرهاي 

خارجي  با بسته شدن مرزها به صفر رسيد.

   با از سر گرفته شدن پروازها، قیمت بلیت در 
خطوط هوایي داخلي كشور كه از كف قیمتي 
خود پایین تر رفته بود، دوباره افزایش یافت 

تحريمهمنباشد،كرونانميگذاردگردشگريدروضعيتبحرانيتاسال1404
از آبان سال 98 تقریبا یک سال مي گذرد و در این یک سال

 گردشگري ایران به طور كامل تعطیل بوده است
كارشناسان، آینده وضعیت پروازهاي خارجي

 در دوران كرونا و تحریم را چگونه پیش بیني مي كنند؟

نظرسنجي از فعاالن حوزه اقتصاد و گردشگري درباره آینده سفرهاي خارجيبررسي وضعیت بازار گردشگري در گفت وگو با فعاالن این صنعت

آیا صنعت گردشگري مرده اســت؟ این سؤالي اســت كه این روزها خیلي ها به دنبال جواب آن هستند. و البته 
خبره هاي این حرفه پاسخ خواهند داد كه صنعت گردشگري هرگز نخواهد مرد. این صنعت در طول سال ها همیشه 
با انواع مختلف مصیبت ها و فاجعه ها روبه رو بوده است؛ تظاهرات، كودتا و انقالب دیده است، جنگ دیده است، سیل 

و زلزله هاي ویرانگر دیده است. 

كرونا مرزهاي زمیني و هوایي را بدون جنگ و درگیري بست. به همین راحتي صنعت هوانوردي و گردشگري 
در سراسر جهان زمین خورد و حتي به گل نشست. پروازهاي بین المللي در حد توقف كامل محدود شدند و تا 
همین امروز هم تنها شركت هاي هواپیمایي معدودي با قیمت هاي گزاف بلیت اقدام به جا به جایي مسافراني 

مي كنند كه عموما به دالیل اضطراري نیازمند سفر هستند. 
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آيسان زرفام 
خبرنگار گردشگري

رونق گردشگري؛شايد پنج سال ديگر
 از آبان سال 98 تقریبا یک سال مي گذرد

 و در این یک سال گردشگري ایران به طور كامل تعطیل بوده است

بررسي وضعیت بازار گردشگري در گفت وگو با فعاالن این صنعت

   آيا صنعت گردشگري مرده است؟ اين سؤالي است كه اين روزها خيلي ها به دنبال جواب 
آن هستند. و البته خبره هاي اين حرفه پاسخ خواهند داد كه صنعت گردشگري هرگز نخواهد 
مرد. اين صنعت در طول سال ها هميشه با انواع مختلف مصيبت ها و فاجعه ها روبه رو بوده است؛ 
تظاهرات، كودتا و انقالب ديده است، جنگ ديده است، سيل و زلزله هاي ويرانگر ديده است. در جاهايي از دنيا، آتشفشان و توفان، 11سپتامبر، 
بحران اقتصاد جهاني و هرچه كه به ذهنتان بيايد، اتفاق افتاده و گردشگري با آنكه براي مدتي متوقف شده، اما هرگز نمرده است. البته كه 
اين ضربه آخر، يعني شيوع ويروس كرونا، بزرگ ترين اين مصيبت ها بوده و شايد بهبودي بعد از آن بسيار طوالني شود. همانطور كه ابراهيم 
پورفرج رئيس جامعه تورگردان هاي ايران مي گويد »گردشگري تا سال 1404 به شرايط عادي برنمي گردد.«  اما هربار كه گردشگري با چالشي 
اساسي مواجه شده، قدرتمندتر از هميشه بازگشته است. نبايد با اين فكر كه »شــرايط عادي براي هميشه از بين رفته« نااميد، دلسرد يا 

ناراحت شد. فعاالن گردشگري هم مي گويند صبر مي كنند. صبر مي كنند تا شرايط عادي دوباره برگردد.

شبنم سيدمجيدي 
روزنامه نگار

ريزش 96 درصدي
 مسافران پروازهاي خارجي

كرونا هر  ماه هزار میلیارد تومان  به شركت هاي هواپیمایي خسارت وارد مي كند

 روزشمارپرواز در 
دوره همه گيري 

كرونا موجب ممنوعیت پروازهای ایراني به بسیاري 
از كشورها شد، اما در گذر زمان این ممنوعیت ها در 

15مسیر حل و فصل قرار دارند

سفر كردن به كشورهاي دیگر چگونه براي گروهي از مردم آرزو شد؟

پروازازسبدپريد
دیگر چندان راحت نیست كه برنامه اي براي سفر به خارج از ایران تدارك دید. این دغدغه بسیاري از كساني است كه پیش از این هر 
سال یا هر چند سال، در برنامه ریزي هاي مالي شرایطي براي خروج از كشور براي تفریح یا دیدار تازه كردن با خانواده هایشان فراهم 

مي كردند. این فشار البته بیشتر گریبان طبقه متوسط را گرفته است. 
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كنسلی بليت ها  در ابتداي شيوع ويروس كرونا

300/000
200/000

بليت قطار

بليت هواپيما

قيمت پروازهاي خارجي
  نوسان هاي بااليي را تجربه كردند

با آغاز بليت فروشي توسط ايرالين هاي 
داخلي در مســير تركيه در شــهريور 
امســال، قيمت بليت مسير پرواز تهران 
تا اســتانبول كه پيش از اين به بيش از 
 40ميليون تومان رســيده بــود به زير

5 ميليون تومان كاهش پيدا كرد.

جوالنكرونا
درآسمان

 پروازهای
خارجی

این شماره
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خديجه نوروزي
روزنامه نگار

 پروازهای
خارجی

این شماره

مبلغ پرداخت شده مردم براي رزرو بليت ها در جيب آژانس هاست يا شركت هاي هواپيمايي؟

پرواز بدون بازگشت پول هاي مردم
به تازگی مذاكراتي براي ايجاد شعبه  ويژه رسيدگي به تخلفات گردشگري از جمله 

رسيدگي به شكايات مرتبط با ايرالين هاي خارجي در دادگستري استان تهران آغاز 
شده است

زمزمه هاي كنسلي پرواز از اوايل اسفند ماه به  دليل همه گير شدن كرونا بر سر زبان ها 
افتاد و پروازها و سفرهاي خارجي بسياري از مردم كه بليت رزرو كرده بودند، كنسل 
شد. با وجود دستور وزير راه و شهرسازي در پنجم اسفند ماه براي بازگشت بهاي بليت 
كنسل شده هواپيما، برخي تاكنون نتوانسته اند بهاي بليت خود را كه از ايرالين هاي 
داخلي يا خارجي تهيه كرده بودند دريافت كنند. قرار بود هزينه كنســلي بليت ها 
از مردم دريافت نشــود تا آنها بتوانند بدون جريمه بليت شــان را كنسل كنند. رضا 
جعفرزاده، سخنگوي سازمان هواپيمايي در ارديبهشت  ماه در اين باره اعالم كرده بود 
كه ايرالين هاي داخلي بايد بهاي بليت استرداد شده را بازگردانند و در حال پيگيري اين 
مسئله از طريق ايرالين هاي خارجي نيز هستيم. البته جعفرزاده گفته بود ايرالين هاي 
خارجي تابع قوانين ياتا )انجمن بين المللي حمل  ونقل هوايي( هســتند، اما سازمان 
هواپيمايي پيگير كنسلي پروازهاي خارجي بوده است. اين سخنان در حالي زده شد 
كه حرمت اهلل رفيعي، رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي 
ايران در گفت وگو با همشهري مي گويد: »تمام اين اقدامات با مجوز سازمان هواپيمايي 
كشوري صورت گرفته است و حاال كه اين مشكالت پيش آمده، مسئوالن اين سازمان 
مي گويند آيين نامه اي براي بازگرداندن پول مســافران خطــوط پروازهاي خارجي 
ندارند«. در شــرايط اقتصادي كنوني ده ها ميليارد تومان پول مردم در شركت هاي 
هواپيمايي خارجي از جمله شركت هاي هواپيمايي تركيش تركيه و لوفت هانزاي آلمان 
بلوكه شده اســت. به تازگی هم مذاكرات براي ايجاد شعبه  ويژه رسيدگي به تخلفات 
گردشگري از جمله رسيدگي به شكايات مرتبط با ايرالين هاي خارجي در دادگستري 

استان تهران آغاز شده است. 
در اين شعبه  ويژه كارشناسان خبره معرفي مي شوند تا درخصوص تخلفات تورهاي 

گردشگري و مشكالت مربوط به بليت هاي پروازي تصميم گيري شود.
به گزارش همشهري، براساس آماري كه فعاالن صنعت گردشگري ايران در اختيار 
همشهري قرار داده اند، تمامي ظرفيت پروازي در نظر گرفته شده براي فروردين  ماه 
سال 99 تعداد 440 هزار صندلي پرواز به مقاصد خارجي بود كه از اين تعداد حدود 
300 هزار صندلي تنها براي نوروز در حال فروش بود. براســاس همين آمار، حدود 
25 درصد ظرفيت 300 هزار صندلي نوروزي به مســافران فروخته و پول بليت آنها 
از ايراني ها دريافت شده بود. در نهايت ۷0 هزار صندلي فروخته شد كه تعداد حدود 
30هزار ايراني بليت ســفر به تركيه را خريداري كردند و 80  درصد ايراني هايي كه 
ظرفيت ۷0  هزار صندلي را پر كردند عازم كشورهاي تركيه، گرجستان، آذربايجان 
و دبي بودند. برآورد همشهري حاكي است حدود 180 ميليارد تومان تنها براي سفر 
به تركيه به ايرالين ها پرداخت شد كه هنوز بخش عمده اين پرداختي ها به مسافران 
مسترد نشده است. تخمين زده مي شود مبلغ بليت پرواز به تركيه در سفرهاي نوروزي 
براي هر نفر 6 ميليون تومان و براي سفر به آذربايجان و گرجستان 3 ميليون تومان و 

براي سفر به دبي نيز 4  ميليون تومان بوده است.

سازمان هواپيمايي پاسخگو نيست
پيگيري هاي همشهري بر برقراري ارتباط با مسئوالن سازمان هواپيمايي كشوري راه 
به جايي نبرد و مسئوالن اين سازمان از دادن پاسخ طفره رفتند. جعفرزاده سخنگوي 
سازمان هواپيمايي كه موظف است پاسخگوي خبرنگاران در اين خصوص باشد هم 
حاضر به گفت وگو با ما نشد. از سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
كه بايد حامي شكايت هاي مردمي در اين خصوص باشد نيز جوابيه اي به  دست مان 
نرسيد. اسماعيل برات، معاون اداره كل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري كشور در 
گفت وگو با همشهري در اين خصوص مي گويد: »ما موضوع را از طريق وزارت خارجه 
پيگيري كرديم تا پول ها به مردم برگردانده شود و به آژانس ها هم بخشنامه كرديم و 
آنها موظف به انجام اين كار هستند. چرا كه اگر شاكي در اين خصوص داشته باشند 
مجوزشان ابطال مي شود و آنها با تخلفي كه مي كنند عمال ضمانت نامه حسن انجام 
كارشان را نقض خواهند كرد. تاكنون براي هزار و 126پرونده شكايت از سوي سازمان 
ما رأي صادر و مختومه اعالم شده و اگر كسي شكايتي در اين خصوص داشته باشد 

ما پيگيري مي كنيم«.
اما آنچه واقعيت دارد اين اســت كه پول برخي از مردم به هر دليلي سرگردان است و 
محمل هاي غيرقانوني رسيدگي به شكايات در وزارت ميراث فرهنگي و ادارات استاني 
آن وزارتخانه و همچنين كميته هاي رســيدگي به شكايت در ســازمان هواپيمايي 
كشوري و انجمن هاي تخصصي قادر به برطرف كردن اين مشكالت نيستند، چون اين 
كميته ها نمي توانند حكم صادر كنند. خط پروازي معروف آلمان نيز كه بزرگ ترين 
خط پروازي آن كشور است، هنوز بيش از 50 ميليارد توماني را كه ايراني ها براي خريد 
بليت هاي پروازي از طريق شركت هاي خدمات مسافرتي ايران به آن شركت داده اند، 
مسترد نكرده است. 2 خط پروازي مهم و شناخته شده كشوري نيز همين مشكل را 
دارند و هنوز بخشي از بدهي خود به مسافراني را كه پروازهايشان از اسفند ماه سال 
قبل تاكنون كنسل شده است، مســترد نكرده اند. در اين باره خاطيان بايد پاسخگو 
باشند، بررسي كنند و ببينند ســايت هاي فروش آنالين چقدر از وجوه مردم را نگه 

داشته اند و بازنگردانده اند.

وجه مورد نظر بازگردانده خواهد شد
هنوز بســياري از مردم كه به خاطر كرونا در ايام نوروز و از اسفند به اجبار سفرشان را 
لغو كردند در تماس با آژانس مسافرتي مربوط اين جمله را مي شوند »وجه مورد نظر 
بازگردانده خواهد شد«! اما اينكه چرا بايد مردم بعد از گذشت بيش از ۷  ماه اين پاسخ 
را بشنوند جاي سؤال دارد. به  عنوان مثال يك آژانس مسافرتي به يكي از مسافران كه 
بليت پرواز خود را از شــركت هواپيمايي ايرعربيا به مقصد كاتماندو خريداري كرده، 
اعالم كرده كه اين شركت هواپيمايي خارجي به جاي بهاي بليت يك ووچر اعتباري 
)بليت اعتباري هواپيما( به او مي دهد كه تا يك سال مي تواند به ازاي اين مبلغ با اين 

ايرالين به هر مقصدي پرواز كند. 
همچنين يكي ديگر از مسافران كه بليت پرواز تهران به كوآالالمپور را از شركت ماهان 
خريداري كرده بود، تا كنون نتوانسته از اين ايرالين بهاي بليت خود را دريافت كند 
و در پيگيري هاي خود اين پاسخ را از مسئوالن اين شركت هواپيمايي دريافت كرده 
كه وجه مورد نظر به او بازگردانده خواهد شد. متأسفانه برخي شركت هاي هواپيمايي 
مانند شــركت هواپيمايي تركيش اير چند روز مانده به پرواز، سفر هاي خود را لغو 
مي كنند و اين در حالي اســت كه مبالغ بليت ها را به اين زودي ها باز نمي گردانند 
كه مردم بســيار از اين موضوع گله مندند. در اين زمينه سازمان هواپيمايي و ساير 
دستگاه هاي هوايي، تذكري هم به اين شركت ها نمي دهند و اين خود باعث تشديد 

اقدامات اين شركت ها مي شود.

كدام پروازهاي خارجي شروع به كار كرده اند؟

پرواز روي خطوط ناپايدار
ايرالين هاي قطري، امارات و تركيش ايرالينز شروع به فعاليت كرده اند ولي هنوز 

نظم پيشين در پروازها برقرار نشده است 

بحران كرونا از اسفند ســال گذشته موجب محدوديت در 
پروازهاي خارجي توسط برخي از كشورها و ايرالين ها شده 
بود و در اين ميان  مدتي بود كــه به دليل فعاليت تنها يك 
ايرالين خارجي در ايران، انحصار در بازار پروازهاي خارجي 
موجب افزايش سرسام آور نرخ بليت سفرهاي خارجي شده 
بود و از 40تا 80ميليون تومان براي سفر به تركيه و اروپا 
قيمت خورده بود. اما اخيرا با فعال شدن 3ايرالين خارجي 
در خطوط پروازهاي خارجي ايران نرخ بليت هاي پروازهاي 
خارجي براي مسافران و گردشــگران ايراني كاهش يافته 
اســت. ايرالين هاي خارجي تركيش ايرالينز، هواپيمايي 
قطري و هواپيمايي امــارات)Emirates Airlines( اين 
روزها خطوط پروازي خود را راه انــدازي كرده اند؛ اگرچه 
وضعيت پروازهاي خارجي توســط ايرالين هاي داخلي و 
خارجي در اين روزها بســيار ناپايدار و unstable است 
چون تقريبا غيربرنامه اي انجام مي شــود و ايرالين ها هر 
لحظه تصميم خود را عوض مي كنند. به عنوان مثال برخي 
ايرالين هاي داخلي مانند تابــان چند روز يك بار به ايروان 
پرواز دارد چون تقريبا غيربرنامه اي انجام مي شود يا ايرالين 
ارمنســتان هفته اي 2 بار به ايران پــرواز انجام مي دهد. 
همينطور ايرالين قشــم اير يك پرواز انجام داده كه نشان 
مي دهد وضعيت اين روزها خيلي ناپايدار است و نمي توان 

به خاطر غيربرنامه اي بودن روي آن حساب باز كرد.

تركيش ايرالين
شــركت هواپيمايــي تركيــه )تركيــش ايرالينــز( از 
31شهريور)25سپتامبر( پروازهاي خود را به ايران )پرواز 
22و 50دقيقه از استانبول به تهران( برقرار كرده است. با 
كليدخوردن خط پروازي تركيــش ايرالين در بازار ايران، 
كمترين نرخ پرواز به استانبول از فرودگاه امام خميني)ره( 
تهران به مقصد فرودگاه اســتانبول به حدود 5ميليون و 

۷00هزار تومان رسيده اســت. اين شركت از 25سپتامبر 
2پرواز به ايران انجام داد اما تا لحظه انتشار اين گزارش 3روز 
است كه مجددا پروازهايش را متوقف كرده است. شركت 
هواپيمايي تركيش اير بارها اعالم كرده كه پرواز هاي خود 
را آغاز مي كند اما هر بار بــه داليل مختلفي پروازهايش را 
به تعويق مي اندازد كه همين امر موجب مشــكالت بسيار 
زيادي براي مسافران مي شود. مبهم بودن پروازهاي ايران و 
تركيه موجب شده تا برخي مسئوالن سازمان هواپيمايي به 

مردم توصيه كنند كه فعال بليت خريداري نكنند.

شركت هواپيمايي قطر 
مي توان گفت شــركت هاي هواپيمايي قطر )قطر ايرويز( 
در اين مدت برنامه مرتب تري داشــته و روزي 3بار دوحه 
-تهران-دوحه به شكل مرتب پرواز انجام مي دهد و افرادي 
كه قصد سفر به آمريكا، آلمان و كادانا دارند بهترين راه اين 
است كه از تهران به دوحه بروند و از آنجا عازم كشورهاي 
مقصد شوند. البته اين ايرالين ها با قيمت هاي بااليي اين 

پروازها را انجام مي دهند.

شركت هواپيمايي امارات
شــركت هواپيمايي امارات )Emirates Airlines( هم 
روزانه يك پرواز دبي-تهران-دبي بــا هواپيماي بويينگ 
۷۷۷ انجام مي دهد. با شيوع گســترده و جهاني ويروس 
كرونا انجام اكثــر پروازهاي ايرالين امــارات نيز متوقف 
شده بود. اما از 20آگوست )30مرداد( برخي از پرواز هاي 
اين ايرالين از ايران دوباره از ســرگرفته شد. در اين ميان 
هواپيمايي امارات پروازهايي به صــورت ترانزيت از مبدا 
تهران به 141 مقصــد بين المللــي واروپايي نيز انجام 
مي دهد كه از مهم ترين آنها مي توان به پروازهاي تهران- 
ميالن، تهران- آمســتردام، تهران- فرانكفورت، تهران- 
پاريس، تهران- مونيخ، تهران- بوداپست، تهران- مسكو، 
تهران- مادريــد، تهران- تورنتو، تهــران- لس آنجلس و 

بسياري پروازهاي ديگر اشاره كرد.

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

شركت هايي كه قطع همكاري كرده اند 
شركت هاي آلماني )لوفت هانزا( و اتريشي)آسترين ايرالينز( 
در پي حادثه هواپيماي اوكرايني پروازهاي خود را به دليل 
وضعيت ايمني نامشخص در اطراف فرودگاه تهران و حريم 
هوايي ايــران در فروردين ماه به تعليــق در آوردند و هنوز 
تصميم به راه اندازي مجدد خطوط پروازي خود نكرده اند. 
البته شــركت هواپيمايي لوفت هانزا خرداد ماه اعالم كرده 
بود قصد دارد ۷0درصــد از پروازهاي طوالنــي خود را تا 
3 ماه آينده يعني سپتامبر 2020به حالت عادي بازگرداند 
اما هنوز اين خطوط پروازي راه اندازي نشــده است. برخي 
 از شــركت هاي خارجي مانند بريتيش ايرويــز و ك. ال. ام
 )K. L. M( ايرالين ملي هلند كه پرواز آمستردام انجام مي داد 
نيز مدت هاست كه به خاطر تحريم ها و برنگشتن پول هايشان 
)Alitalia( پروازهايشان را به كشورمان لغو كرده اند. آليتاليا

بزرگ ترين شــركت هواپيمايي ايتاليا نيز مدت هاست با ما 
قطع همكاري كرده است. تقريبا از ايرالين هاي اروپايي كسي 
با ما همكاري نمي كند و فقط تركيش را داريم كه تا لحظه 
انتشار اين گزارش دو شب پرواز به ايران )پرواز 22و 50دقيقه 
از استانبول به تهران( را انجام داده و بايد ديد آيا دوباره اين 

پروازها از سر گيري مي شود يا خير.

ايرالين هاي داخلي
طبيعتاً وقتي پروازهــاي ايرالين خارجي داير شــود پرواز 
شــركت هاي هواپيمايي ايراني به كشــورهاي خارجي هم 
برقرار خواهد شد. ايرالين هاي ايراني براي برقراري پروازهاي 
مجدد به تركيه اعالم آمادگي كرده اند و هر كدام بر حســب 
ســرويس هايي كه مي دهند، نرخ بليــت پروازهاي خود را 
تعيين مي كنند. ايران اير هم اكنون بــه مقصد فرانكفورت 
هفته اي 2پرواز، لندن هفته اي 3پرواز، مادريد هفته اي يك 
پرواز، پاريس هفته اي 2پرواز، ميالن هفته اي يك پرواز، وين 
هفته اي يك پرواز، منچســتر هفته اي يك پرواز، استانبول 
هفته اي 3پرواز و بمبئي هفته اي يــك پرواز انجام مي دهد. 
ايران اير هم اكنون پروازهاي اروپايي را خوب ساپورت مي كند 
البته در اين پروازها مسافراني را جابه جا مي كنند كه ويزاي 
آنها به صورت توريستي نباشد. مســافراني كه اقامت داشته 
باشند يا connection باشند يعني به كشور مقصد بروند و 
در آنجا به مقصد نهايي ترانزيت شوند. فعال مسافران توريستي 
جابه جا نمي كند. فقط درخصوص استانبول است كه 3يا 4بار 
پرواز عادي انجام داده است. شركت هواپيمايي ماهان نيز به 
دبي روزانه يك پرواز و به پكن، گوانگژو و كوآالالمپور به صورت 

غيربرنامه اي و به دهلي هفته اي 2پرواز انجام مي دهد.

كرونا هر  ماه هزار ميليارد تومان به شركت هاي هواپيمايي خسارت وارد مي كند
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گفت و گو با مقصود اسعدي ساماني )دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي كشور( درباره 
وضعيت شركت هاي هواپيمايي در سال 99

سفرهاي 
هوايي خارجــي ما 
عالوه بر آنكه درگير 
كرونــا هســتند، 
با بحــث افزايش 
قيمت ارز نيز مواجه 
شده اند. به  نظر شما اثر منفي كداميك از اين 
موارد بر سفرهاي هوايي بيشتر بوده و مقصر 
اصلي گراني بليت كروناست يا افزايش نرخ 

ارز؟
علت گران شدن پروازهاي خارجي به هر دو عامل 
بازمي گردد، چرا كه از يك ســو تعداد پروازهاي 
خارجي به دليل كرونا محدود شد- در اين ميان 
تقاضا بيــش از عرضه بود، نكتــه اي كه موجب 
افزايش قيمت شــد- و از ســوي ديگر افزايش 
قيمت ارز هم تأثير مســتقيم بر قيمت بليت ها 
گذاشت. بيش از 60 درصد هزينه هاي شركت هاي 
هواپيمايي ايراني و تمام هزينه هاي شركت هاي 
خارجي ارزي است و اين روند هزينه ها بر قيمت 
بليت ها اثر مي گذارد. يكي از داليلي كه در برخي 
از مسيرها شاهد نرخ باالي بليت بوديم به بحث 
افزايش نرخ ارز و محــدود بودن پروازها به  دليل 
كرونا باز مي گردد، البته در اين ميان انحصارهايي 
براي برخي شركت هاي هواپيمايي مانند انحصار 
پروازهاي استانبول براي شركت هواپيمايي قطر 
ايجاد شد كه اين انحصار نيز موجب افزايش نرخ 

بليت شد.
به  طور كلي پروازهاي خارجي تابع قيمت گذاري 
نيســت و از متغيرهايي مانند قيمت ارز، شرايط 

بازار، عرضه و تقاضا و... تبعيت مي كند.
شما به انحصار شركت هواپيمايي 
قطر براي سفر به استانبول اشاره كرديد. دليل 
اين انحصار چه بود؟ در اين مدت براي بسياري 
سؤال بود كه اگر تركيه با توجه به بحث سالمت 
و پيشگيري از شيوع بيشتر كرونا تصميم به 
لغو پروازهاي ايران گرفته است، چرا به شركت 
هواپيمايي قطر اجازه جابه جايي مســافران 

ايراني را مي دهد؟
تركيه پروازهاي خودش را به ايران قطع كرد و در 
مقابل هم اجازه پرواز هواپيماي ايراني به تركيه را 
نمي داد. شركت هواپيمايي قطر، تنها شركتي بود 
كه امكان سفر در اين مسير را داشت. اينكه تركيه 
با چه انگيزه اي مجوز را به قطر ايرويز داده است 
از نظر من مرتبط با تعامالت سياسي و اقتصادي 
نزديك اين دو كشور است. البته آن بحث سياسي 

چندان به ما ارتباط پيدا نمي كند.
چرا در اين مدت خبر ازسرگيري 
پروازهاي مختلف به كشورهاي تركيه، عراق 
و... اعالم مي شد اما پس از گذشت چند روز اين 
سفرها لغو مي شدند؟ دليل اين ناهماهنگي ها 

چه بود؟
بيشــتر خبرها مربوط به تركيه بود و تمام اين 
اتفاقات به سياســت هاي تركيه مربوط مي شد؛ 
چرا كه تركيش ايرويز بارها اعــالم می كرد كه 
پروازهايــش را در يك تاريخ مشــخص از ســر 
مي گيرد اما وقتي روز موعود فرا مي رسيد، اعالم 
مي شد كه وزارت بهداشت يا وزارت حمل ونقل 

تركيه با اين خواسته مخالفت كرده است.
ما در چند مرحله با خلف وعــده ترك ها مواجه 
شديم و اين اتفاق موجب مي شد تا مسافراني كه 
براي پرواز به تركيــه بليت خريداري مي كردند، 
هنگام استرداد بليت هايشان دچار مشكل شوند، 

داشته ايد؟
از اول اسفند تا 15 فروردين ماه، بيش از 3 هزار 
ميليارد تومان به شركت هاي هواپيمايي خسارت 
مالي وارد شد. اين خسارت همچنان ادامه دارد. 
با اين روندي كــه وجود دارد، به  نظر مي رســد 
صنعت هواپيمايي تا ســال آينده هم درگير اين 

مشكل باشد.
در دوره اخير بــرآورد جديدي از 

ميزان خسارت ها انجام نشده است؟
به  طــور كلي پروازهــاي داخلــي و خارجي ما 
تحت الشعاع قرار گرفته و بر اين اساس  مي توان 
گفت كه هر  ماه نزديك به هــزار ميليارد تومان 

خسارت وارد مي شود.
در هفته هاي اول كرونا قرار شــد 
كه تسهيالتي به شركت هاي هواپيمايي داده 
شود، آيا شركت هاي هواپيمايي توانستند به 

اين تسهيالت دست پيدا كنند؟
ســازمان هواپيمايــي كشــوري و وزارت راه با 
پيگيري هايي كه انجام دادند، توانستند اعتبارات 
الزم را براي پرداخت تسهيالت از ستاد ملي كرونا 
دريافت كنند. مبلغي نزديــك به 2هزار ميليارد 
تومان براي تمام شــركت هاي هواپيمايي كه در 
اين بحران خســارت ديده  بودند، در نظر گرفته 
شد اما هم اكنون اين موضوع در پيچ و خم بانك ها 

مانده است.
چه موانعي از جانب بانك ها ايجاد 

شده است؟
با وجود آنكه اعتبار تخصيص يافته، به  حســاب 
بانك هــاي عامــل ريختــه شــده و همچنين 
شركت هاي هواپيمايي به بانك ها معرفي شده اند، 
بانك ها مانع تراشي مي كنند. در يك دوره داشتن 
چك برگشتي را به  عنوان مانع پرداخت تسهيالت 
ذكر كردند و دوره اي هم گفتنــد به  دليل آنكه 
هواپيما نمي تواند به عنوان وثيقه مورد قبول قرار 
بگيرد از شــركت ها به  عنوان وثيقه درخواست 

ملك كردند.
هم اكنون با پيگيري هاي انجام شــده، برخي از 
موانع برطرف شده است اما براي آنكه هواپيماها 
در رهن بانك قرار بگيرند، بانك ها درخواســت 
داده اند كه هواپيماها در دفاتر اسناد رسمي ثبت 
شوند. ما بايد بدانيم كه نقل و انتقال هواپيما پس 
از ورود به كشور در ســازمان هواپيمايي انجام 
مي شــود و اگر بخواهيم هواپيمايی را در دفتر 
اسناد رســمي ثبت كنيم، بايد مبلغي نزديك 
به 2 ميليارد تومان هزينه شود. اين اتفاق يكي 
از موانعي است كه بسياري از شركت ها را دچار 
مشــكل كرده است و شــركت هاي هواپيمايي 
نتوانســته اند از تسهيالتشان اســتفاده كنند. 
در اين شــرايط بحران مالي كه شــركت هاي 
هواپيمايي درگير آن هســتند، پرداخت هزينه 
2ميلياردتوماني براي ثبت محضري يك هواپيما 

منطقي نيست.
با توجــه به اين شــرايط، آينده 
شــركت هاي هواپيمايي را چطور پيش بيني 

مي كنيد؟
انجمن بين المللــي حمل ونقل هوايــي برآورد 
كرده است كه شــركت هاي حمل ونقل هوايي 
زيان عمده اي را به  دليــل كرونا متحمل و بيش 
از 19هــزار هواپيما در دنيا زمينگير شــده اند، 
برهمين اســاس اين پيش بيني وجود دارد كه 
مشكالت صنعت حمل ونقل هوايي در يك سال 

آينده رفع نشود.

ليال شريف
روزنامه نگار

روزهاي اولي كه كرونا در زندگي مان جاي گرفت، بسياري با اين نگاه كه اين ويروس زمان زيادي 
ماندگار نيست، سفرهاي لغو شده خود را به زماني نه چندان دور موكول كردند و شركت هاي 
هواپيمايي پروازهايشان را به اميد روزهاي نزديك لغو كردند اما كرونا ماندني شد. حاال كه 7 
 ماه از نخستين روزهاي كرونايي مي گذرد، همچنان پروازها با اما و اگرهاي بسيار انجام مي شوند، همچنان مسافرهاي بسياري از برنگشتن هزينه 
بليت پروازهاي لغو شده شان شاكي هستند و آنطور كه مقصود اسعدي ساماني، دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي به روزنامه همشهري مي گويد، 

همچنان ماهانه نزديك به يك هزارميليارد تومان به شركت هاي هواپيمايي خسارت وارد مي شود.

به همين دليل ما در دوره اي به مردم توصيه كرديم 
كه بليت تركيه را خريداري نكنند تا تكليف قطعي 
پروازها مشخص شود. هم اكنون پروازهاي تركيه 

در حال انجام است و مشكلي هم ندارد.
با توجه به لغو مكــرر پروازهاي 
خارجي اين سؤال مطرح اســت كه چرا در 
شرايطي كه پروازهاي خارجي قطعي نشده اند، 

بليت فروشي انجام مي شد؟
شــركت ها با توجه به  كار بازرگاني شان به  دنبال 
اين هســتند كه در نخســتين فرصت فعاليت 
اقتصادي شان را شــروع و ضررهايشان را جبران 
كنند اما متأسفانه وقتي موعد پرواز مي رسيد، اين 

برنامه ها لغو مي شدند.
راهكار پيشگيرانه اي وجود نداشت 

كه شاهد تكرار مشكالت مسافران نباشيم؟
اين مشكل خارج از اراده شركت هاي هواپيمايي 
بود و به تصميمات مقامات كشور مقابل مربوط 

مي شد.

چــرا قوانين فعلــي بازگرداندن 
هزينه هاي بليت در دوره كرونــا با آنچه در 
روزهاي اول كرونا اعمال مي شــد، متفاوت 

است؟
در روزهاي اول كرونا با توجه به بحث هاي خارج 
از اراده اي كه براي مسافران پيش آمده بود، بليت 
مسافران بدون كسر جريمه بازگردانده مي شد اما 
پس از گذشت دوران ابتدايي كرونا، به  دليل آنكه 
بليت در شرايطي خريداري شده بود كه امكان لغو 
پرواز وجود داشــت، تمام مقررات به دوران قبل 

كرونا بازگردانده شد.
با شيوع كرونا، بحث هايي پيرامون 
لغو شــدن پروازها، گران شــدن پروازهاي 
خارجي و... شــكل گرفت اما كمتر به بحث 
ضررها و زيان هاي شــركت هاي هواپيمايي 
پرداخته شــد. در اين مدت شــركت هاي 

هواپيمايي چه ميزان دچار ضرر شده اند؟
با توجه به مشكالتي كه كرونا ايجاد كرد، موجب 

شــد تا پروازهاي خارجي لغو شوند. در اين ميان 
توصيه هايي كه وزارت بهداشــت و ســتاد ملي 
مقابله با كرونا براي جلوگيري از ســفر و رعايت 
فاصله اجتماعي مطرح مي كردند به شدت بر روند 
كاهشي پروازهاي داخلي و خارجي اثر گذاشتند.

ارتباط ما با اكثر كشورهاي خارجي قطع شد و در 
فروردين ماه، جز چند شهر اروپايي، هيچ پروازي 
نداشــتيم. هم اكنون پروازهاي ما به 20مقصد 
خارجي برقرار شده است، اما تعداد مسافرهاي مان 

به شدت پايين است.
آماري از تعداد مسافران خارجي 

داريد؟
اخرين آمار ما مربوط به مرداد  ماه است و براساس 
اين آمار بايد بگويم كه تعداد مسافران خارجي ما 
نسبت به مرداد سال گذشته، 96 درصد كاهش 
يافته است. اين اتفاق خسارت بااليي به صنعت 

گردشگري و شركت هاي هواپيمايي زد.
برآوردي در مورد ميزان خسارت ها 
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روزشمارپروازدردورههمهگيري
كرونا موجب ممنوعيت پروازهای ايراني به بسياري از كشورها شد

اما در گذر زمان اين ممنوعيت ها در مسير حل و فصل قرار دارند

درروزهايابتداييشيوعكرونا،سفرهايهواييدرجايگاه
متهماصليقرارگرفتند،چراكهبســياريازمسافران
ناخواستهموجبعبورويروسازمرزهاشدندوگذرزمان
نشاندادكههيچكشوريازكرونادراماننيست.گستردهشدناينويروسناشناخته
موجبشدتاكشورهايمختلفدرنخستيناقدامدستبهلغوپروازهايشانبزنند.
ايراننيزباتوجهبهحاشيههايايجادشدهازليستممنوعيتهايپروازجانماند.
هرچنددرهفتههاياولخبرممنوعيتپروازهواپيماهايايرانيبهكشورهايمختلف

بهگوشميرسيد،اماباگذرزمانازشدتاينممنوعيتهاكاستهشد.

5بهمن:تمام مسافراني كه از مبدأ چين به ايران وارد شدند، براي جلوگيري از شيوع كرونا، 
تحت معاينات پزشكي قرار گرفتند.

15بهمن:پروازهاي چين در مسير رفت و برگشت براي بازگردان ايرانيان حاضر در چين 
به كشور انجام شد و دانشجويان ايراني شهر ووهان با تمهيدات ويژه پس از ورود به كشور 

قرنطينه شدند.
1اسفند: سازمان هواپيمايي كشــوري اعالم كرد كه پروازهاي مســافري ايران به چين 
و بالعكس متوقف شــده است و برخي پروازها باري اســت و با هماهنگي هاي كامل انجام 

مي شود.
5اسفند: سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري اتهام ورود ويروس كرونا از سوي شركت 
هواپيمايي ماهان و سازمان هواپيمايي كشوري را تكذيب كرد. در همين روز قطر ايرويز با 
انتشار بيانيه اي از قرنطينه مسافراني كه از ايران و كره جنوبي به اين كشور سفر مي كنند، 

خبر داد.
6اسفند: سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري از الزامي بودن استرداد بليت پروازهاي 

داخلي و خارجي بدون دريافت جريمه از تاريخ 5اسفند تا اطالع ثانوي خبرداد.
8اسفند: تركيه، عراق، كويت، گرجســتان، تاجيكســتان، امارات، قطــر، تركمنستان، 

هندوستان، عمان و بحرين پروازهاي ايراني را ممنوع كردند.
9اسفند: 2شــركت هواپيمايي ماهان و ايران اير پس از كســب مجوز براي بازگرداندن 

مسافران ايراني راهي امارات و تركيه شدند.
10اسفند: مقامات بهداشتي كشورهاي آلمان، آذربايجان، هلند و انگلستان اعالم كردند 
كه مســافران ايراني در زمان ورود به فرودگاه هاي آنها بايد اظهارنامه ســالمت به همراه 

داشته باشند.
12اسفند: آلمان، ازبكســتان وســوئد تحت تأثير شــيوع ويروس كرونا در ايران، پرواز 

هواپيماهاي ايران اير به مبدا و مقصد اين كشور را به حالت تعليق درآوردند.
12اسفند: قزاقستان به دليل شيوع كرونا، مانع ورود مسافران ايراني به اين كشور شد.

14اسفند: براساس دستور سازمان هواپيمايي كشور مســافران بايد كارت سالمت تهيه 
مي كردند.

15اسفند: سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرد كه پروازهاي ماهان به چين، تنها براي 
آوردن وسايل پزشكي انجام مي شود.

17اسفند: مجوز پرواز براي شركت هاي هواپيمايي ايراني به منظور بازگشت مسافران ايراني 
از هند صادر شد و 221مسافر از هند به ايران برگشتند.

18اسفند: تمامي پروازهاي هواپيمايي ايران بــه مقاصد اروپايي تا اطالع ثانوي به حالت 
تعليق درآمد.

20اسفند: سخنگوي شركت شــهر فرودگاهي امام خميني )ره( اعالم كرد كه پروازهاي 
هواپيمايي چيني چايناساترن فقط براي بازگشت اتباع چيني به كشورشان انجام مي شود.

20اسفند: پس از محدوديت هاي كرونايي اعمال شــده از سوي كميسيون اروپايي براي 
پروازهاي هما، مقرر شد كه تمامي پروازها جز 3مسير وين، استكهلم و گوتنبرگ براساس 

برنامه انجام شود.
21اسفند:كرونا پروازهاي هما به قطر را به حالت تعليق درآورد و باتوجه به حضور ايراني ها 

در قطر، سومين پرواز در اين روز براي بازگشت مسافران انجام شد.
24اسفند: وزير راه و شهرسازي اعالم كرد كه »در 1۷ بهمن ماه جلسه اضطراري به رياست 
جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، تشكيل و در آن جلسه تصميم گرفته شد كه تمامي 

پروازهاي مستقيم ايران به چين قطع شود«.
6ارديبهشت: مســافران هوايي كه قصد ورود به ايران را داشتند بايد تعهدنامه اي را پر 
مي كردند. در اين تعهدنامه آمده بود كه اين مسافران بايد براي تست بيماري كوويد -19 
همه همكاري هاي الزم را با كادر درماني انجام  دهند و از زمان ورود تا مشخص شدن جواب 

آزمايش در اسكان شخصي خود بمانند.
10ارديبهشت: سازمان هواپيمايي دوباره تأكيد كرد كه »ايرالين هاي داخلي بايد بهاي 
بليت های دريافت شده را بازگردانند و اين موضوع از طريق ايرالين هاي خارجي نيز در حال 

پيگيري است«.
12ارديبهشت: دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي اعالم كرد كه بيش از 95درصد بهاي 
بليت هواپيما كه مردم در ايام شيوع ويروس كرونا پرداخت كرده  بودند به آنها بازگردانده 

شد.
16ارديبهشت: ورود مسافران بدون ماسك به هواپيما ممنوع شد.

19ارديبهشت: مذاكرات براي آغاز پروازهاي اروپايي به ايران آغاز شد.
25ارديبهشت: پرواز به مقصد آمستردام هلند از سر گرفته شد.

28ارديبهشت: دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي خبر بازگشايي مرزهاي هوايي تركيه 
در 26خرداد را اعالم كرد.

11خرداد: يازدهم مرداد ماه به عنوان روز بازگشــايي پروازهــاي ايران به مقاصد مختلف 
تركيه اعالم شد.

25خرداد: دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي از احتمال بازگشايي مرز هوايي تركيه و آغاز 
پروازهاي مسافري به اين كشور از 31خرداد ماه خبر داد.

1تير: قرار شد كه پرواز برنامه اي تهران-منچستر از 14تير ماه انجام شود.
5تير: براساس آنچه ســايت هاي خريد و فروش بليت اعالم كرده بودند، قرار بود از ششم 

تيرماه پروازهاي تهران-استانبول آغاز شود.
13تير: در خبرها آمد كه پروازهاي خارجي به مقصد استانبول كه قرار بود از 11 مرداد ماه 

راه اندازي شود به تعويق افتاد.
17تير: پروازي فوق العاده از سوي شركت هواپيمايي هما به پايتخت بالروس براي انتقال 

ايرانيان و دانشجويان شاغل به تحصيل در اين كشور. 
22تير: قرار شد پرواز هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران هما از تهران به مقصد استانبول 
كه در پي شيوع ويروس كرونا متوقف شده بود، با دريافت مجوز از سازمان هواپيمايي تركيه 

از روز 23تيرماه فعاليتش را از سر بگيرد.
27تير: نخستين پرواز شركت هواپيمايي امارات پس از حدود 6 ماه به مقصد دبي حركت 

كرد.
29تير: پروازهاي ايران به تركيه دوباره متوقف شد.

17مرداد: يكي از مقامات ترك اعالم كرد كه احتماال شــرايط برقراري مجدد پروازهاي 
ايران-تركيه در 25مرداد فراهم خواهد شد.

21مرداد: شركت هواپيمايي هما اعالم كرد كه از تاريخ 25 مردادماه سال جاري، براساس 
برنامه از تهران به فرودگاه وين پرواز مي كند.

1شهريور: دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي گفت كه پروازهاي ايران-تركيه با وجود 
صحبت ها و مذاكرات انجام شده همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد.

2شهريور: براساس اعالم مسئوالن، پروازهاي خارجي ايران به مقاصدي مانند پاريس، 
لندن، منچستر، آمستردام، وين، دبي، دوحه، بانكوك و كوآالالمپور انجام شد.

13شهريور: تركيه تاريخ 11مهر را براي از سر گيري پروازها اعالم كرد.
2مهر: براساس اعالم شركت هواپيمايي هما، مقرر شــد كه پس از وقفه چندماهه، از 12 

مهرماه پروازها به فرودگاه فرانكفورت آغاز شود.
4مهر: پروازهاي هواپيمايــي تركيه به تهران پس از وقفه شــش ماهه بــا رعايت تمام 

پروتكل هاي بهداشتي از سر گرفته شد.
12مهر: چند روز پس از از ســرگيري دوباره پروازها »يورو نيوز« از شنيده هايي حكايت 
كرد كه كل پروازهاي تركيه به مقصد ايران تا اطالع ثانوي لغو شــده است. شركت ماهان 
هم اعالم كرد پروازهايش از تهران به استانبول پس از اين تاريخ يك طرفه از استانبول به 

تهران خواهد بود.

نوراعباسي
روزنامه نگار

 پروازهای
خارجی

این شماره

سفر كردن به كشورهاي ديگر چگونه براي گروهي از مردم آرزو شد؟

پرواز از سبد پريد
افزايش قيمت دالر، دست طبقه متوسط را از سفرهاي خارجي كوتاه كرده است

ديگرچندانراحتنيستكهبرنامهايبرايسفربهخارجازايرانتداركديد.ايندغدغه
بسياريازكسانياستكهپيشازاينهرسالياهرچندسال،دربرنامهريزيهايمالي
شرايطيبرايخروجازكشوربرايتفريحياديدارتازهكردنباخانوادههايشانفراهم
ميكردند.اينفشارالبتهبيشترگريبانطبقهمتوسطراگرفتهاست.معموالسفربهخارجازايراندرطبقاتپايينميسر
نبودهوهزينههاهموارهبرايشانبسيارزيادتصورميشده،درعينحالبرايطبقاتمرفهنيزچندانتغييراتيايجاد
نكردهاست.اينطبقهمتوسطاستكهگردشگريخارجازمرزها،روزبهروزبرايشبهآرزويدوربدلميشود.اماوضعيت
سفرهاچگونهاستوچهتغييريدربارههزينههايآنرخدادهاست؟آيااينامكانوجودداردكهسفرخارجيهمچنان

درسبدهزينههايتفريحطبقهمتوسطباقيبماند؟

گاليههايساكنانطبقهمتوسط
مهران كه يك  ماه پيش در نظر داشت براي كار به تركيه سفر 
كند، گويا مجبور شــده به  علت مرزهاي بســته تركيه براي 
پروازهاي ايران، اول به دبي برود و ســپس از آنجا خودش را 
به تركيه برساند. او مي گويد: »عالوه بر اينكه وضعيت قيمت 
دالر سفر كردن را دشوار كرده، بسته بودن حريم هوايي براي 
پروازهاي ايراني باعث شــد هزينه چند برابري متحمل شوم. 
براي يك ســفر چند روزه به تركيه 11 ميليون تومان هزينه 
كردم كه اين رقم براي كسي كه مجبور است چند بار در سال 
به اين كشور رفت وآمد كند بسيار باالســت«. البته وضعيت 
براي مسافران گردشگر به كشورهاي همسايه بدتر است. زهرا 
مي گويد: »چند سال پيش برنامه ريزي كردم كه هر سال براي 
ايونت و نمايشگاهي به يكي از كشورهاي خارجي بروم و عالوه 
بر شركت در آن برنامه كارهاي خودم را هم عرضه كنم. اما 2 
سال از تصميمم نگذشــته كه واقعا آن برنامه را براي هميشه 
از ذهنم دور كرده ام. مگر يــك هنرمند چقدر مي تواند درآمد 
داشته باشد كه چنين هزينه هايي را بتواند پرداخت كند؟ اصال 
وقتي سفري گردشي به كشوري انجام مي شود در وهله نخست 
بايد ذهن گردشگر براي ديدن آثار و ديدني هاي آن كشور مهيا 
باشد، اما با هزينه اي كه به مسافر تحميل مي شود، مسافر مدام 
نگران خرجي است كه انجام مي دهد و اين با نفس سفر كردن و 
به  دست آوردن آرامش فكري و حركتي مفرح در تضاد است«. 
گويا تصور اينكه سبد خانوارها از ســفر هر روز بيش از پيش 
خالي و خالي تر مي شود، امري درست است. شايد به ظاهر براي 
عده اي وجود چنين سفر كردن هايي مهم و الزم نباشد، اما براي 
آن عده كه با خويشان خود در اين سفرها ديدار تازه مي كردند يا 
برنامه خود را براي تغيير روحيه، بهبود شرايط كاري و تحصيلي 
با اين سفرها بسته بودند، اين دور از دسترس شدن به حسرتي 

بدل شده و اين گروه را با نااميدي روبه رو كرده است.

شوكقيمتدرتورهايمسافرتي
باوجود اينكه هزينه هاي سرانه ســفر به كشورهاي همسايه 

بين 1۷5 تا 285 دالر برآورد مي شــود، نوســانات نرخ ارز 
و افزايش هاي چند باره آن مي تواند ســفر را از ســبد اقشار 
متوسط جامعه كامال حذف كند. افزايش نرخ دالر كه در حال 
فتح قله هاست، در ســال هاي 9۷ و  98 به ترتيب 15 هزار و 
800 و 18 هزار و 500 تومان بود كه هفته گذشته به 29 هزار 
تومان هم رسيد. با توجه به قيمت دالر، مسافرت هاي خارجي 
به خصوص به كشــورهاي ارمنســتان، تركيه و آذربايجان 
كاهش يافته. هرچنــد افت ارزش پول ملي توريســت هاي 
خارجي را همچنان به كشــور مي كشــاند. بر اساس آخرين 
گزارش »دوســاالنه مجمع جهاني اقتصاد« در سال 2019، 
در بين 140 كشــور جهان، ايران رتبه 89 را در 14 شاخص 
رقابتي جذب توريست كســب كرده. براساس گزارش هاي 
مركز آمار، شــاخص كل كاالهاي غيرخوراكي و خدمات در 
دهك هاي هفتم و هشتم درسال 96 برابر با 6.8 درصد بوده 
كه اين ميزان در ســال  98 به 31.2 و 31.4  درصد رسيد. به  
عبارتي در 2 ســال، هزينه هاي اين دو دهك بيش از 5 برابر 
افزايش پيداكرده. همين رويه نشــان مي دهد نه تنها شيوع 
ويروس كرونا سفر را به رؤيا بدل كرده كه افزايش نرخ دالر آن 
را بسيار شبيه به خواب كرده است. بد نيست كمي عيني تر 
به اين آمار بپردازيم. در ســايت آژانس هاي مسافرتي، زمان 
تورهاي گردشگري به كشورهاي ديگر هنوز جسته و گريخته 
باز شده است. هرچند با نوسانات نرخ ارز ، دالر 30 هزار توماني، 
اين بي تمايل شدن براي ســفر طبيعي به  نظر مي رسد. تور 

زهرارستگارمقدم
روزنامه نگار

پروازقيمتمدتكشور
پرواز تركيش ایرالینزبنا به نوع هتل 38 ميليون تا 76 ميليوناز 6 تا 8 شبسنگاپور

آرمنيا ایراز 4 ميليون و 176هزار تومان تا 9 ميليون و 744 هزار توماناز 3 تا  7شبارمنستان
ماهاناز 7 ميليون تا 10ميليون تومان4 تا 7 روزهاستانبول

پرواز مستقيم سان اكسپرس15ميليون7 روزآنتاليا
ماهان ایر17تا 37 ميليون تومان5 تا 7 روزدبي

اســتانبول براي مهر ســال  جاري با پرواز ماهان در هتلي 3 
ســتاره و براي ۷ روز، 10 ميليون تومان و تور آنتاليا با همان 
ويژگي ها با پرواز مستقيم سان اكسپرس 15 ميليون تومان 
شده. به بيان ديگر قيمت سفر 3 شب و 4 روز به تركيه حداقل 
۷ ميليون تومان براي هر نفر است. اگر يك خانواده چهارنفره 
قصد سفر به تركيه را داشته باشند بايد بين 28 تا40 ميليون 
تومان هزينه كنند. هرچند اين مبالغ، هزينه هاي ديگري را 
شامل نمي شود. قيمت تورهاي مسافرتي به ارمنستان از   4 تا 
10 ميليون تومان، و دبي براي  5 تا ۷ روز از1۷ تا 3۷ ميليون 

تومان متغير است.

عوارض،ماليات،دالر؛بررسيموانعسفر
افزايش تدريجي نرخ ارز با كســري بودجه دولت در ســال 
1399، همراه شد. مجلس شوراي اسالمي بهمن 1398 در 
جريان بررسي اليحه ماليات بر ارزش افزوده مصوب كرد تا از 
مسافران خارج از كشور از مرزهاي زميني و دريايي و هوايي، 
ماليات اخذ شود و سازوكارش را سازمان امور مالياتي تنظيم 

كند و ناجا نيز مراقب باشد تا مســافران عازم خارج ازكشور، 
ماليات خروج از كشور را مثل عوارض خروج از كشور پرداخت 
كرده باشند. از اين رو براي مســافران خارج از كشور در سال 
99 غير از ســفرهاي زيارتي، 264 هزار تومان در نظر گرفته 
شده است. براي سفر دوم اين هزينه 50 درصد اضافه مي شود 
و به مبلغ 396 هزار تومان مي رسد. همچنين هزينه عوارض 
خروج از كشور براي سفرهاي ســوم و بيشتر از آن نسبت به 
ســفر اول 100 درصد افزايش مي يابد و به مبلغ 528 هزار 
تومان مي رســد. عطيه كه هر سال ســعي مي كند مبلغي از 
پس اندازش را براي سفري كنار بگذارد، مي گويد: »سفرهاي 
خارجي درحالي مشمول ماليات بر ارزش افزوده شده كه هر 
مسافر پيش از خروج از كشور، روي بليت هواپيما، ماليات يا 
عوارضي را پرداخت مي كند. اگــر خدمات ديگري همچون 
تور را از آژانس مســافرتي خريداري كند هم يك دور ديگر 
مشــمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مي شود و هنگام 
خروج از كشور هم بايد عوارض خروجي را پرداخت كند. به 
استثناي هزينه هاي گزاف سفر اين موارد انگيزه ها را كاهش 
داده است«. او درست مي گويد. افزايش 3 تا 6 برابري عوارض 
خروج از كشور، درسال 9۷ كه با جهش نرخ ارز و قيمت بليت 
هواپيما همزمان شد، شوكي را به سفرهاي خارجي وارد كرد. 
تا پيش از آن آمار سفرهاي خارجي ايراني ها حدود 11 ميليون 
نفر بود، اما در ســال 139۷ اين آمار به حدود ۷ ميليون نفر 
رسيد. تعداد سفرهاي خارجي ايراني ها در سال 9۷ حدود 31. 
30 درصد كمتر شد و حجم سفرهاي هوايي ايراني ها به خارج 
از كشور درآن سال تا 50 درصد ريزش پيدا كرد. اين مشكالت 
حاال در سال 99 شكل تشديد يافته تري به  خود گرفته است.

تورهايپاييز99

جوالن كرونا در آسمان 
با از سر گرفته شدن پروازها، قيمت بليت در خطوط هوايي داخلي 

كشور كه از كف قيمتي خود پايين تر رفته بود، دوباره افزايش يافت 
فروردين99قرارنبوداينطورشــروعشود.تاپيش
ازپذيرشورودكرونابهايران،تعــدادزياديبليت
هواپيمافروشرفتهبود.قيمــتبليتهاينوروزي
فروشرفتهدرديوبهمنماهبرايســفرهايداخليوخارجي،باالبودوبازارفروشآنهارونق
داشت.درابتداياسفندماهاماورقبرگشت.باشيوعكرونادرايران،51درصدبليتهاكنسل
شدندوتقاضابرايخريدبليتوســفرهايداخليدرپايينترينحدخودقرارگرفتوبراي
سفرهايخارجي-بابستهشدنمرزهابهصفررسيد.درماههايابتداييمواجههبااينبحران،
نرخبليتدرخطوطهواييمختلفبهكفقيمتيخودنزديكشــدوتعدادزياديازايرالينها
رادرآستانهورشكستگيقرارداد.ارديبهشتسالجاري،انجمنشركتهايهواپيماييايران

اعالمكردكهتنهاتعداديازمســيرهايمراكزاستانيمسافردارندو
بهطورمعمولهواپيماهاباكمتراز50درصدظرفيتخودپروازميكنند.
براساسگزارشهايمنتشرشدهدراينانجمن،دربهارسال99،تقاضاي
مسافرانبرايانجامسفرهايهواييبسياركمشدودربعضيهفتهها
تنهايكيادومسيرهواييدركشورتكميلظرفيتپروازراتجربه
كرد.اماحاالماجرااندكيفرقكردهاست؛دوبارهپروازهاازسر
گرفتهشدهوقيمتهاروندصعوديبهخودگرفتهاست.كروناهم
برايمردمعاديشدوهمبرايمسئوالن.اگرچهحجمسفرها

نسبتبهمدتمشابهســالقبلكاهشپيداكردهاماديگربخش
عمدهايازناوگانهواييكشورخاليازمسافرنيست.»ياتا«تجزيه
وتحليلجديديرامنتشركردهكهنشانميدهد25ميليونشغل
تحتتأثيركروناويروسدرمعرضنابودياست.زندگي66ميليوننفر
درجهانبهصنعتحملونقلهوايي)سفروگردشگري(وابستهاست

كهدراينبين،3ميليونشــغلمربوطبهخطوطهوايياست.
طبقسناريويياتا،پيشبينيميشودكهخطوطهوايي

درسال2020درمقايســهباسال2019،بيشاز
50درصدكاهشدرآمدداشتهباشند.

انجمن بين المللي حمل ونقل هوايي، بر اين 
باور است كه به زودي دوران بليت  هاي ارزان 
در دوره كرونــا به پايان خواهد رســيد و با 
كاهش سطح بحران در نقاط مختلف جهان، 
قيمت ها افزايش خواهنــد يافت؛ چرا كه 
ايرالين ها نياز به جبران درآمد از دست رفته 

خود در روزهاي كرونازدگي دارند. 

در مهر سال جاري قيمت ها چيزي ميان نرخ هاي پيش 
از شــيوع كرونا و دوران اوج قرنطينه بود. قيمت بليت 
تهران به بندرعباس در مسير يك طرفه بين 340تا يك 

ميليون و 100هزار تومان تعيين شده است. 

درابتدايشــيوع
ويروسكرونامردم
300هزاربليتقطار
و200هــزاربليت
هواپيماراكنســل

كردند.

تهران-زاهدانامــادرروزهايپس
ازكرونابــا90درصدكاهشقيمتبه

170هزارتومانهمرسيد.

قيمتبليتتركيهتاپيشازشــيوع
ويروسكرونابين6تا10ميليونتومان
بودكههمانايراليــندرفروردينو
ارديبهشــتبرايپروازهايمعدودي
ايننرخراتــا4.5ميليونتومانپايين

آوردهبود.

باآغازبليتفروشيتوسطايرالينهاي
داخليدرمســيرتركيهدرشهريور
امسال،قيمتبليتمسيرپروازتهران
تااســتانبولكهپيشازاينبهبيشاز
40ميليونتومانرســيدهبودبهزير5

ميليونتومانكاهشپيداكرد.

قيمت بليــت تهران 
به مشــهد در مهر ماه 
بين 260هزار تا يك 
ميليون تومان برآورد 

شده است. 

قيمت بليت يك طرفه تركيه حــاال بين 5 و 
900تا 14ميليون تومان فروخته مي شــود 
كه  درواقع مي توان گفت در ايام پســا كرونا 
رفت و برگشت تركيه به 28ميليون تومان هم 
مي رســد. البته اين افزايش نرخ متاثر از رشد 

مهارنشدني دالر هم بوده است. 

همه اينها در حالي است كه در زمستان سال 
گذشته قيمت بليت مسير استانبول-تهران 

بين 800 هزار تا 2 ميليون تومان بوده است. 

آبانماهسالگذشتهقيمتبليترفتوبرگشت
تهران-مشهدنرخ2ميليونتومانراهمبهخود
ديد؛كفقيمتياينخطدرآنزمان228هزار
تومانوسقفآن700هزارتومانتعيينشدهبود.

قيمتاعالمشدهبرايپروازتهران-زاهداناز
سويانجمنشركتهايهواپيمايي927هزار
توماناست.اينپروازدرروزهايپيشازكرونا
نرخيــكميليونو700هزارتومــانراهمدر

ساعاتپرطرفداربهخودديدهبود.

شيوع ويروس كرونا، نرخ بليت خطوط هوايي داخلي 
را بين 50تا 80درصد كاهش داد. براساس آمار اعالمي 
از سوي اداره كل فرودگاه مهرآباد، نشست و برخاست 
هواپيماها در اين فرودگاه در بازه زماني 25اسفند98 
تا 12فروردين99 كاهش 63درصدي نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته داشته است.

در نــوروز ســال جاري امــا با وجــود اينكــه قيمت 
بليت تهران- مشــهد كــف قيمت بليت  ايــن پرواز 
يعني 229هــزار و 400تومــان تعيين شــده بود، با 
استقبال نكردن مردم از پروازهاي داخلي نرخ اين بليت 
به 118هزار تومان كاهش يافت و بليت مسير مشهد-

تهران هم به قيمت 102هزار تومان رسيد.

در مســير تهران-بندرعباس هم كاهــش قيمت ها 
چشمگير بوده است؛ در اين مسير پروازي قيمت  بليت 
به 161هزار تومان هم رسيد و اين مسير در بهمن ماه 
به طور ميانگين 800هزار تومان و در ساعات اوج حدود 

2ميليون تومان قيمت گذاري مي شد. 
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سميرا مصطفي نژاد 
خبرنگار

تحريمهمنباشد،كرونانميگذارد
كارشناسان، آينده وضعيت پروازهاي خارجي در دوران كرونا و تحريم را چگونه پيش بيني مي كنند؟

نظرسنجي از فعاالن حوزه اقتصاد و گردشگري درباره آينده سفرهاي خارجي 
كرونا مرزهاي زميني و هوايي را بدون جنگ و درگيري بست. به 
همين راحتي صنعت هوانوردي و گردشگري در سراسر جهان 
زمين خورد و حتي به گل نشست. پروازهاي بين المللي در حد 
توقف كامل محدود شدند و تا همين امروز هم تنها شركت هاي هواپيمايي معدودي با قيمت هاي 
گزاف بليت اقدام به جا به جايي مسافراني مي كنند كه عموما به داليل اضطراري نيازمند سفر 
هســتند. پروازهاي خارجي در ايران كه تا چند وقت پيش تنها به لطف شركت هاي خارجي 
امكان پذير بود، به تازگي با گشايش هايي مواجه شده و قرار است پروازها به تركيه هم از سر گرفته 
شود. رئيس سازمان هواپيمايي كشور به تازگي در مصاحبه اي اعالم كرد: درحال حاضر پروازهاي 
بسياري ميان ايران و ديگر كشورها و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي مشترك انجام مي شود و 

قرار است با مذاكرات بيشتر كشورهاي بيشتري به اين مقاصد افزوده شوند. اما باتوجه به نرخ 
باالي ارز و تشديد وضعيت همه گيري كرونا در ايران اين سؤال به وجود مي آيد كه آيا پروازهاي 
خارجي تا پايان سال به همين شكل مداومت خواهند داشت و قرار است شاهد بهبودي در حوزه 
گردشگري و اشتغال در اين حوزه باشــيم؟ از تعدادي از كارشناسان اقتصادي و فعاالن حوزه 
گردشگري پرسيديم كه چه چشم اندازي از وضعيت پروازهاي خارجي و رونق مسافرت هاي 
هوايي خارجي تا پايان سال دارند؟ پاسخ اين افراد چشم انداز چندان مثبتي را از وضعيت اين 
حوزه تا پايان سال به دست نمي دهد، مگر اينكه اقداماتي اساسي و اقتصادي در آن صورت بگيرد. 
جدا از اين اقدامات، به اعتقاد اين افراد، وضعيت اقتصادي در حوزه هاي مختلف تا پايان سال متاثر 

از همه گيري كرونا، تحريم هاي اقتصادي و انتخابات رياست جمهوري آمريكا خواهد بود.

لطفعلي بخشــي، اقتصاددان: باتوجه به تأثير باالي تحريم ها بر اقتصاد كشور، اگر 
ترامپ در اين دوره از انتخابات رياست جمهوري آمريكا برگزيده شود، باز شدن پروازها 
كمكي به رونق گرفتن كسب وكار شركت هاي هواپيمايي و رونق پروازهاي خارجي 
نخواهد كرد، زيرا در چنين شرايطي قرار نيست شاهد ورود توريست چنداني به ايران 
باشيم. ورود توريست به ايران هم اكنون، هم تحت تأثير همه گيري كرونا قرار دارد و 
هم تحت تأثير موضوع تحريم ها و اگر قرار باشد آقاي ترامپ همچنان بر ِسمت خود 
باقي بماند، در حوزه رونق پروازهاي خارجي اتفاق مثبتي رخ نخواهد داد، به ويژه اينكه 
با توجه به قيمت هاي دالر و تحريم ها، ســفرهاي خارجي ايراني ها هم قطعا كاهش 
پيدا خواهد كرد. حتي اگر دمكرات ها برسر كار بيايند و كمي از فشار تحريم ها كاسته 
شود باز با ورود به فصل پاييز و زمستان، با فشار بيشتر كرونا مواجه هستيم. حضور 
دمكرات ها در عرصه سياســي آمريكا مي تواند در ابعــاد جهاني رونق بخش صنعت 
هوانوردي باشد اما در ايران تفاوت چنداني ايجاد نخواهد كرد. تنها گزينه اي كه در اين 
شرايط باقي مي ماند ورود توريست هاي خارجي به ايران به دليل ارزاني قيمت سفر 
در اين كشــور خواهد بود كه اين گزينه نيز درصورت روي كار آمدن دمكرات ها، در 
شرايطي كه ايران در وضعيت قرمز كرونا به سر مي برد، چندان كاربردي نخواهد بود. 
بنا بر اين شرايط چشم انداز 2فصل آينده براي رونق پروازهاي خارجي چندان مثبت 
نيست. بايد صبر كرد و ديد كه تا آخر زمستان واكسن كرونا وارد بازار خواهد شد يا 
خير. درمورد وضعيت اشتغال نيروها در صنعت هوانوردي و تأثيري كه ركود پروازهاي 

خارجي بر آن گذاشته است بايد بگويم با توجه به اينكه در ايران 
براســاس قانون كار به راحتي نمي توان تعديل نيرو انجام داد، 
وضعيت استخدام در اين حوزه با مشكالت بسياري مواجه شده 
است. حتي در سطح جهاني نيز شركت هاي هواپيمايي به دليل 
شرايط همه گيري، بسياري از نيروهاي خود را تعديل كرده اند. 

در ايران شــايد تعديل نيرو صورت نگرفته باشد و در آينده نيز 
كســي از كار خود اخراج نشــود، اما به دليل ركود پروازها و 

عدم نياز به نيرو، استخدامي هم انجام نخواهد شد.

عليرضا آرحيمي، عضو كميســيون گردشــگري اتاق ايران: با توجه 
به مشــكالتي كه هم در حوزه اقتصادي و هم در حــوزه همه گيري 
كوويد-19رخ داده اســت، تصور نمي كنم تا پايان سال اتفاق خاصي 
در حوزه رونق يافتن پروازهاي خارجــي رخ دهد، زيرا درحال حاضر 
بسياري از كشورها پروتكل هاي سختگيرانه اي براي مهار همه گيري 
كرونا به اجرا گذاشته اند. ايران هم جزو مناطق پرخطر و قرمز به شمار 
مي رود و بسياري از كشورها اجازه ورود مسافران ايراني را نمي دهند. 
اگر هم اجازه بدهند، به شرط گذراندن قرنطينه 15روزه خواهد بود. 
فكر نمي كنم اين وضعيت بتواند به رونق گردشگري هوايي و پروازهاي 
خارجي منجر شود. اما نوعي گشايش است كه بعد از چند ماه ركود و 
توقف پروازهاي خارجي مي تواند بارقه اميدي باشد براي اينكه تمرين 
كنيم براي روزهاي عادي ای و آتي كه در پيش رو داريم. با توجه به باز 
شدن مسير چند پرواز به چند كشور معدود، اين انتظار وجود دارد كه 
قيمت بليت ها رقابتي شود و رقابتي شدن به معني كاهش يافتن قيمت 
بليت هاست. تا پيش از اين تنها قطر بود كه پروازهاي خارجي را انجام 
مي داد، اما با بازشدن مسير چند شركت هواپيمايي ديگر، با توجه به 
اينكه تعداد مسافران نيز چندان باال نيست قطعا فضاي رقابتي به وجود 
خواهد آمد و بر كاهش قيمت ها تأثيرگذار خواهد بود. قيمت هايي كه 
تا به امروز براي پروازها به مقصد تركيه وجود داشت واقعا وحشتناك 

بودند و اميدوارم بازشــدن مســيرها بتواند بر تعديل 
اين قيمت ها تأثيرگذار باشــد. به طــور كلي از آنجا 
كه همه گيري كرونا موضوعي پيش بيني نشــده 
بود و تقريبا همه از وقوع آن شــوكه شدند، شايد 

پيش بيني هايــي كه از آينده مي شــود چندان 
دقيق نباشد اما قطعا رقابت قيمت ها 

را پايين خواهد آورد.

بايزيد مردوخي، اقتصاددان: مهم ترين اتفاقي كه در رابطه با 
افزايش تورم، كاهش ارزش پول ملي، باالرفتن ارزش دالر و 
درنهايت همه گيري كرونا در كشور رخ داده است، كم يا حذف 
شدن ارتباطات انساني بين ايراني هاي خارج و داخل كشور 
به واســطه ناتواني در صرف هزينه براي سفرهاي خارجي و 
همچنين مختل شــدن پروازهاي خارجي است. اين مشكل 
بايد جدا از مشكالت اقتصادي مورد بررسي جدي قرار گيرد تا 
آثار نگران  كننده آن شناسايي و بررسی شوند. بسياری از افراد 
براي سفرهاي واجب با هدف درمان، ديدار با اعضاي خانواده 
يا نگهداري از نزديكان يا اعضاي بيمار خانواده به پروازهاي 
خارجی نياز دارند و عدم دسترسي به پروازهاي خارجي براي 
انجام اين مهم، مشــكل بزرگي اســت كه بايد مورد مطالعه 
دقيق قرار گيرد. از نظر من تا پايان سال قرار نيست تغيير قابل 
توجهي در وضعيت رونق پروازهاي خارجي رخ دهد. تا زماني 
كه همه گيري كرونا مهار نشــود و تا زماني كه برابري ارزش 
پول ملي و دالر به اين شكل اسفبار باشد، هيچ رويداد مثبتي 
در راستاي رونق پروازهاي خارجي رخ نخواهد داد و وضعيتي 
كه تا به حال داشــته ايم ناگزير ادامه خواهد يافت. تنها كار 

اســت كه مثبتي كه مي توان در اين شرايط انجام داد اين 
به صورت جدي مطالعه اي روي آثاري 

كه تحريم ها و بحرا ن اقتصادي ناشي 
از تحريم هــا و همه گيري روي اين 
صنعت گذاشــته و منجر به قطع 

ارتباطــات بــا دنياي 
خارج شــده است، 

انجام گيرد.

مجيد پوركائد، عضو كميسيون گردشــگري اتاق ايران: وضعيت كنوني ركود پروازهاي خارجي و بحراني كه صنعت 
هوانوردي در حوزه گردشــگري و پروازهاي خارجي با آن مواجه اســت، تماما به ضعف سياســت هاي گردشگري و 
زيرمجموعه هايش بازمي گردد. حل اين بحران مستلزم سياستگذاري ها و تدوين قوانيني از سوي وزارت گردشگري و 
ميراث فرهنگي و صنايع دستي است. درحال حاضر تمامي آژانس هاي مسافرتي و جامعه تورگردانان و همه آنهايي كه 
در بحث توريسم و گردشگري ذي نفع بودند دچار آسيب شده اند؛ حتي فعاالن حوزه صنايع دستي و هتلداران. متأسفانه 
عملكرد بسيار ضعيف وزارت گردشگري به اين وضعيت دامن زده است و با آغاز همه گيري كرونا نتوانست وضعيت را 
مديريت كند و دســتورالعملي كاربردي براي مهار آن ارائه دهد. حداقل كاري كه اين وزارتخانه در حوزه گردشگري 
مي توانست انجام دهد استفاده از رايزنان فرهنگي در ســفارتخانه هاي ايران بود تا با انتقال دستورالعمل هاي مرتبط 
با گردشــگري به آنها، در حفظ جريان پروازها و توريست به كشور قدمي مثبت برداشته شــود. اين رايزنان دست كم 
مي توانستند با توجه به اينكه كشور ما در زمينه بهداشت و درمان و عمليات بيمارستاني جايگاه ويژه اي فراتر از آسيا دارد، 
بحث توريسم درماني را پيگيري كنند و به نتيجه برسانند. از آنجا كه نرخ ارز در كشور ما بسيار سرسام آور است، عمليات 
درماني براي افرادي كه درآمد دالري دارند بسيار ارزان تمام خواهد شد و همين موضوع مي تواند ايران را به بهشت سالمت 
براي توريست هاي درماني تبديل كند. ما بايد در صنعت هوانوردي براي جذب توريست اقداماتي ويژه انجام دهيم. اگر 
بتوانيم از پروازهاي بومي كشور براي سفرهاي خارجي استفاده كنيم و با همكاري شركت هاي هواپيمايي، تخفيف هاي 
ويژه ای براي توريست ها درنظر بگيريم، مي توانيم رونق خاصی در پروازهاي خارجي و گردشگري ايجاد كنيم. درحال 
حاضر تعدادي از شركت هاي هواپيمايي در كشورهاي خارجي براي خروج از ركود، بليت هايي با قيمت يك ششم ديگر 
شركت ها ارائه مي دهند. ما هم براي رهايي از اين ركود و بازگشت به دوران رونق بايد به دنبال سياست هاي نو برويم و 
سعي كنيم خطوط بين المللي بيشتري را به پروازهاي داخلي اختصاص دهيم. اگر بتوانيم با اجراي سياست هاي درست، 

توريست بيشتري به كشور وارد كنيم، به ازاي ورود هر توريست به كشور مابقي فعاالن در اين بخش، از 
شاغالن شركت هاي هواپيمايي گرفته تا بخش هتلداري و صنايع دستي، بهره خواهند برد و فوايد رونق 
گرفتن اين حوزه را به خوبي احساس خواهيم كرد. همچنين اگر براي مسافران ايراني كه به داليل 

مختلف قصد خروج از كشــور را دارند، نرخ دالري بليت را براساس نرخ 
مصوب اول سال تنظيم كنند، هم به رونق پروازها كمك خواهد شد 
و هم به نفع مسافران خواهد بود. اين گام ها از هم اكنون بايد برداشته 

شوند تا بتوانيم تا پايان سال حداقل به بخش بزرگي از اهداف خود در 
حوزه رونق بخشي به پروازها و صنعت گردشگري دست پيدا كنيم.
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  تعطيلي هاي تهران موقتي و نمايشي است
اينكه اعالم كنند تعطيلي ها به دليل كروناست اما رستوران ها باز باشند و 
مردم در اتوبوس و مترو براي رفتن به محل كار در جمعيت فشرده باشند 
بيشتر شبيه نمايش است. چگونه است كه نياز به تعطيلي باغ وحش كه 
هست يا مثال تاالرها كه تعطيلند يا آرايشگاه ها كه كمتر مراجعه كننده 
دارند، اما نياز نيســت مترو و اتوبوس و مشاغل مختلف تعطيل شوند تا 
يك بار براي هميشه از ورود به مرحله بعدي موج جديد كرونا جلوگيري 

شود؟
عباسي از تهران 

  ضدعفوني كردن معابر و خيابان ها رها شد
در اوايل شيوع كرونا به خصوص در استان هايي كه ازنظر شيوع ويروس 
كرونا در خط قرمز بودند ضدعفوني گســترده انجام مي شد كه اكنون 
مدتي است خبري از آن نيست و حتي در تهران هم ديده نمي شود كه اگر 
اينگونه بود حتما نسل موش ها و ديگر جانوران موذي هم كم مي شد به نظر 

مسئوالن بخاطر كمبود بودجه و نيرو نسبت به آن بي اهميت شده اند.
شبستري از تهران

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

با اجراي چهارمين طرح كاشف كه 
از ســوي پليس آگاهي تهران در انتظامي

نقــاط مختلف تهران انجام شــد 
262سارق و زورگير به دام مأموران افتادند.

به گزارش همشهري، ســردار حسين رحيمي 
فرمانده انتظامي تهران، ديروز در جمع خبرنگاران 
گفت: افراد دستگير شده در زمينه هاي مختلفي 
مانند زورگيري، كيف قاپي، سرقت تحت عنوان 
مأمور، سرقت منزل، ســرقت خودرو و جعل و 

كالهبرداري فعاليت داشتند.
فرمانده انتظامي تهــران درخصوص مهم ترين 
باندهايي كه با اجراي اين طرح منهدم شــدند، 
گفت: در اين طرح موفق به انهدام باندي 3نفره 
شــديم كه خودروها را پس از ســرقت و جعل 
شماره بدنه، شماره موتور و شماره پالك انتظامي 
مي فروختنــد؛ اعضاي اين باند 10ســال فعال 
بودند و از بين خودروهاي كشف شده از اين باند، 
خودرويي است كه 10سال قبل به سرقت رفته 
بود.وي افزود: همچنين باندي كه در قالب يك  

شــركت ليزينگ خودرو اقدام به كالهبرداري 
مي كرد و دست كم 300شاكي دارد با اجراي اين 

طرح منهدم شد.
رئيس پليس تهــران در ادامه گفــت: از ميان 
متهمان دســتگير شــده، 16نفر به اتهام قتل، 
ســرقت مســلحانه، آدم ربايي و تجاوز دستگير 
شدند كه يكي از آنها در منطقه مرزداران به صورت 
مسلحانه اقدام به قدرت نمايي كرده بود كه بعد 
از 2 ماه بازداشت شد. اين مقام انتظامي با اشاره 
به انهدام باند 13نفره سرقت موتورسيكلت بيان 
داشــت: از اين باند 50دســتگاه موتورسيكلت 
كشف شده كه كمترين قيمت موتورسيكلت هاي 
مكشوفه 15تا 20ميليون تومان است. به گفته 
وي، در اين عمليات اموال مســروقه زيادي نيز 
كشف شــد كه تالش پليس بر اين است كه در 
حداقل زمان ممكن به دست صاحبانشان برسد. 
به همين دليل از شهروندان مي خواهم با مراجعه 
به سايت پليس و ســامانه »نما«، اموال مسروقه 

خود را شناسايي كنند.

خودكشي ناكام 
 قاتل فراري 

با خوردن اسيد

بازداشت 262سارق و 

انهدام 64باند سرقت در 

عمليات پليس پايتخت

كسبه منطقه 16با مجوز بهداشت مشغول فعاليت هستند
روابط عمومي منطقه16 شهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با موضوع 
رعايت نكردن بهداشت توسط كسبه منطقه در ستون با مردم 27شهريورماه 
پاسخ داده است: رعايت بهداشت مورد مطالبه شهرداري نيز هست لذا محل 
عرضه فرآورده هاي گوشتي در منطقه شامل بند20 ماده55 شده است اما 
اكثريت كسبه با مجوز بهداشت مشغول فعاليت هستند. شهروندان محترم 
مي توانند براي برقراري ارتباط مستقيم با كارشناس مسئول مالقات مردمي 

به شماره96041051 درخواست خود را پيگيري كنند.

روز جهاني آموزگار 2020
در سراسر جهان، نگراني رشــد يابنده اي درباره  ادامه از 

سطوح شايســتگي و صالحيت آموزگاران وجود صفحه 10
دارد تاحدي كه خانواده ها ديگر به طور نظام وار از اقتدار آموزگاران يا مفهوم 
»به جاي پدر- مادر« پشــتيباني نمي كنند. در بسياري از كشورها، اين 
رخداد مي تواند به ســطح پاييــن مدرك هاي تحصيلــي و كارآموزي 
آموزگاران نسبت داده شــود. براي نمونه، داده ها نشان مي دهند كه در 
آموزش دبستاني و دبيرستاني در آفريقاي سياه ]زير صحرايي[ به  ترتيب 
تنها 64و 50درصد آموزگاران، آموزش ديده اند. در برخي كشورها از جمله 
در آفريقاي غربي و آسياي جنوبي، اين مسئله به عمل پر كردن كمبود 
آموزگار با كادر رشديابنده اي از شــبه حرفه اي ها و داوطلبان اجتماعي 
برمي گردد. اگر همين كافي نباشد ]بايد بگوييم كه[ نگراني توامان درباره 
شايســتگي و تمايل به ]بهره گيري از[ آموزگاران مهارت زدايي شده، به 
اينجا رسيده است كه برخي چهره هاي دانشگاهي برجسته نيز احساس 
ضرورت يك بازانديشي از خود مفهوم »خبرگي« كنند با اين پيشنهاد كه 
فناوري و هوش مصنوعي به زودي مي تواند بسياري از وظيفه هاي انساني 
را با جايگزين كردن آنها با خودكاره ها زائد كند؛ وظيفه هايي كه زماني حق 
مسلم تاريخي »پيشه ها« بودند.« و اين مسئله اي است كه شوربختانه در 
آموزش و پرورش ما هم ديده مي شــود. در آموزش و پرورش ما هرسال 
چيزي حدود 30تا 50هزار آموزگار دبســتاني و دبيرستاني بازنشسته 
مي شوند اما تنها حدود 5هزار آموزگار تازه از دانشگاه فرهنگيان به نيروي 
انساني آموزش و پرورش افزوده مي شود و بقيه نيروها، با برگزاري آزمون، 
بيشتر از ميان دانش آموختگان دانشگاهي برگزيده مي شوند كه برخي از 
آنها به استخدام رسمي درمي آيند و برخي هم به طور حق التدريس و پيماني 
و خريد خدماتي و برون سپار و... مشغول به كار مي شوند كه البته اين دسته 
دوم كه به استخدام رسمي درنمي آيند به محض يافتن يك كار با درآمد و 

شرايط بهتر، آموزشگري را رها مي كنند و از آموزش و پرورش مي روند.

پليس عليه دزدان

مردي كه به اتهام قتل همسرش در زنجان تحت تعقيب 
كارآگاهان پليس بود، وقتي خود را در محاصره پليس داخلي

ديد با خوردن اسيد قصد خودكشي داشت اما زيركي 
مأموران پليس و انتقال به موقع او به بيمارستان جانش را نجات داد.

به گزارش همشــهري، حدود 2هفته پيش با پيدا شدن جسد زني 
حدودا 40ساله در خانه اي در شهرســتان زنجان، تحقيقات پليس 
براي كشف راز اين جنايت آغاز شد. بررسي هاي اوليه نشان مي داد كه 
اين زن خفه شده و قاتل فردي آشنا بوده كه به راحتي وارد خانه شده 
و پس از قتل زن، بدون اينكه سرقتي انجام دهد متواري شده است. 
مأموران براي تحقيقات بيشتر تصميم گرفتند سراغ شوهر مقتول 
بروند اما كسي از او خبر نداشت و وي به طرز مرموزي ناپديد شده بود. 
درحالي كه شوهر مقتول به عنوان تنها مظنون جنايت تحت تعقيب 
قرار گرفته بود، مأموران به پرس و جو از همســايه ها و آشنايان اين 
زوج پرداختند. بررسي ها نشان مي داد كه هر دوي آنها براي دومين 
بار ازدواج كرده بودند و از مدتي قبل اختالفات شديدي داشتند. بارها 
صداي درگيري و دعواي آنها در ساختمان پيچيده بود و همه شواهد 
از اين حكايت داشت كه شوهر مقتول در يكي از همين  درگيري ها 

همسرش را به قتل رسانده و متواري شده است.

فرار از زنجان 
ماموران جست وجوي گســترده اي را براي دستگيري اين مرد آغاز 
كردند. بررســي ها نشــان مي داد كه وي پس از قتل همســرش از 
زنجان گريخته اما معلوم نبود مخفيگاهش كجاست. در اين شرايط 
بررسي هاي شبانه روزي كارآگاهان آگاهي استان زنجان براي يافتن 
ردي از قاتل فراري ادامه داشت تا اينكه اواخر هفته گذشته اطالعاتي 
در اختيار پليس قرار گرفت كه نشان مي داد وي به زنجان برگشته و 
در يك مغازه  مسگری مشغول به كار شده است. كارآگاهان همان شب 
براي دستگيري اين مرد راهي مغازه مورد نظر و پس از محاصره آنجا 
موفق شدند در يك عمليات ضربتي او را دستگير كنند. وقتي متهم 
دستگير شد، مأموران متوجه شدند كه حالش خوب نيست اما خودش 
در پاسخ به سؤاالت آنها چيزي نمي گفت. با اين حال كمي جست وجو 
در داخل مغازه كافي بود تا راز بدحالي قاتل فراري فاش شد. مأموران 
در آنجا يك ظرف اسيد پيدا كردند و در ادامه متوجه شدند كه اين مرد 
زماني كه در محاصره پليس قرار گرفته، با خوردن اسيد قصد داشته 
خودش را بكشد. در اين شرايط متهم به بيمارستان منتقل شد و از 
سوي پزشكان تحت درمان قرار گرفت و پس از شست وشوي كامل 
معده اش از مرگ حتمي نجات پيدا كرد. او سپس در بازجويي ها به 
قتل همسرش اعتراف كرد و گفت كه به دليل اختالفاتي كه داشتند 
مدام با هم بحث و مشاجره مي كردند تا اينكه روز حادثه و پس از دعوا 
با همسرش عصباني شده و او را خفه كرده است. متهم ادامه داد: پس 
از قتل همسرم، عذاب وجدان شديدي داشتم. با اين حال مي ترسيدم 
خودم را تســليم كنم. وقتي متوجه شــدم پليس محاصره ام كرده، 
تصميم گرفتم با خوردن اســيد خودكشي كنم كه مأموران متوجه 

شدند و مرا نجات دادند.
ســرهنگ جعفر رحمتي، رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي 
استان زنجان با اشاره به اينكه يكي از داليل بروز اين جنايت خشونت 
كالمي بين اين زوج بوده اســت مي گويد: متأســفانه در بسياري از 
جنايت ها خشونت كالمي پيش زمينه خشونت فيزيكي و در نهايت 
ارتكاب جنايت است. حال آنكه افراد بايد آموزش ببينند كه در موقع 
بروز خشونت هاي كالمي چطور خويشتنداري و از طريق گفت وگو 
اختالفات خود را حل كنند. بسياري از اختالفات با گفت وگو و كمك 
گرفتن از بزرگ ترها و افراد باتجربه به راحتي قابل حل هستند. تمرين 
خويشتنداري مي تواند باعث كاهش بسياري از درگيري هاي فيزيكي 

و جنايت هاي اين چنيني شود.

مرگ مرموز 2 برادر در پی سقوط به دره
نجاتگران هالل احمر در جريان عملياتي نفس گير اجساد دو برادر را كه به دره اي 
عميق ســقوط كرده و جان باخته بودند از اعماق دره بيرون كشــيدند. به گزارش 
همشهري، ســاعت 8:30صبح شنبه به هالل احمر اســتان گيالن خبر رسيد كه 
دو برادر 51و 65ساله در محور آســتارا- اردبيل در محدوده روستاي گيلده به دره 
ســقوط كرده و وضعيت نامعلومي دارند. گروهي از امدادگران پايگاه آستارا راهي 

محل حادثه شدند. آنجا دره اي به عمق حدود 50متر بود و شاهد اين حادثه برادر 
ديگر افراد ســقوط كرده بود كه مي گفت همراه دو برادر ديگرش براي كوهنوردي 
به اين منطقه آمده بودند اما ناگهان متوجه شد كه برادرانش كه كنار پرتگاه بودند 
پاي شان سر خورده و به دره افتاده اند. در اين شرايط امدادگران محل دقيق سقوط 
آنها را شناسايي كردند اما وقتي توانستند دو برادر را پيدا كنند كه آنها جان باخته 
بودند. به اين ترتيب نجاتگران در عملياتي نفس گيــر دو جانباخته را از اعماق دره 
بيرون كشيدند. تحقيقات براي روشن شدن علت اصلي وقوع اين حادثه ادامه دارد.

آقاي بازيگر در آگاهي
در گوشــه محوطه پليس آگاهي تهران، مهراب قاسم خاني بازيگر 
و فيلمنامه نويس به همراه دخترش به چشــم مي خورند. چند روز 
پيش بود كه خبر زورگيري از دختر اين نويسنده طنز در شبكه هاي 
اجتماعي جنجال به پا كرد و حاال مأموران موفق شده اند زورگيرخشن 
را دستگير كنند. او  و دخترش هم براي پيگيري پرونده و تشكر از 
رئيس پليس پايتخت به اداره آگاهي آمده اند. دختر اين نويسنده 

معروف از جزئيات سرقت مي گويد.

چطور گرفتار زورگير خشن شدي؟
صبح 23شهريور ماه بود كه قصد داشتم سوار ماشينم شوم. آن را كنار خيابان 
حوالي پاسداران پارك كرده بودم. شاخ و برگ ها را كنار زدم و سوار ماشينم 
شدم. ناگهان در سمت شاگرد باز شد و سارق قمه به دست را ديدم كه گفت 
گوشي ات را مي دهي يا بكشمت. او به حالت نيم خيز بود و با تهديد قمه گوشي 

موبايلم را سرقت كرد.
بعد چه شد؟

گرچه شوكه شده بودم اما در ماشين را باز كردم و با داد و فرياد كمك خواستم. 
سرايداري متوجه شد و قصد داشت سارق را كه بعد از دزدي سوار برموتور شده 
و قصد فرار داشت گير بيندازد اما او با قمه سرايدار را تهديد كرده و گريخت. 
بعد از اين اتفاق در كالنتري شــكايت كردم اما از لحاظ روحي خيلي به هم 
ريختم. حتي هنوز هم شب ها از ترس خوابم نمي برد و جرأت نمي كنم تنهايي 

از خانه بيرون بروم.
كي متوجه شدي سارق دستگير شده است؟

ماموران با بررسي تصاوير دوربين هاي مداربسته موفق شدند سارق را دستگير 
كنند. 12مهرماه بود كه به ما زنگ زدند و گفتند مأموران كالنتري 110شهدا او 
را دستگير كرده اند. به همراه پدرم به كالنتري رفتم و باديدن سارق به وحشت 
افتادم. بعد متوجه شدم كه او سابقه دار است و گفته كه گوشي مرا پس از دزدي 

به يك رهگذر به مبلغ 10ميليون تومان فروخته است.

ث
مك

شباهت مأمورقالبي  با بازيگر معروف
پسر جوان خودش را گريم مي كرد تا شبيه يكي از بازيگران مشهور 
شود. بعد لباس پليس به تن مي كرد و در فضاي مجازي دختران را به 

دام مي انداخت.

چطور سر طعمه هايت كاله مي گذاشتي؟
خودم را گريم مي كردم كه شــبيه يكي از بازيگران شــوم. بعد لباس پليس 
مي پوشــيدم و از خودم ســلفي مي گرفتم. عكس ها را در اينستاگرام پست 
مي كردم تا فالوور جذب كنم. بعد از آن 2 شگرد داشتم براي كالهبرداري. اول، 
وقتي دختراني برايم پيام مي فرستادند و ابراز عالقه مي كردند، با آنها دوست 
مي شدم و نقش خواستگار را بازي مي كردم. بعد كه اعتمادشان جلب مي شد به 
بهانه اينكه چك دارم از آنها پول مي گرفتم و ديگر جوابشان را نمي دادم. شگرد 
دومم اين بود كه به بهانه حل مشــكالت دختران در كالنتري يا پليس هاي 

مختلف از آنها پول مي گرفتم. 
چرا لباس پليس مي پوشيدي؟ همان گريم كافي نبود؟

از بچگي آرزويم اين بود كه پليس شوم. حتي براي استخدام هم اقدام كردم. 
يعني در آزمون شركت كردم اما رد شدم. وقتي ديدم در دنياي واقعي نمي توانم 
پليس شوم تصميم گرفتم در دنياي مجازي خودم را پليس جا بزنم. ضمن 
اينكه براي اجراي شگرد دومم به اين 

نقش نياز داشتم.
چقدر كالهبرداري 

كردي؟
متفــاوت بــود از يك ميليــون تا 
10 ميليون تومان. بســتگي داشت 
طرفم چقدر پول داشته باشد. براي 
جلب اعتماد سوژه هايم از بي سيم 
و اســلحه قالبي استفاده مي كردم. 
يعني هر وقت ســر قرار مي رفتم با 
تجهيزات مي رفتم تا كسي به من 
مشكوك نشود و بتوانم نقشه هايم 

را پيش ببرم.

ث
مك

پس از مرگ سردسته باند، توبه كردم!
»3 ماه قبل سركرده باند هنگام دستگيري از طبقه 
پنجم ساختمان خودش را به پايين پرتاب كرد و فوت 
شد؛ پس از مرگ او دور خالف را خط كشيدم و توبه 
كردم.« اينها را سارقي مي گويد كه به اتهام سرقت از 
منزل دستگير شده است. او مدعي است كه تا پيش از 
مرگ سردسته باند، حدود 40خانه را خالي كردند اما 
پس از آن حادثه توبه كرد و ديگر سراغ سرقت نرفت 

تا اينكه دستگير شد.

باندتان چند نفره بود؟
4نفر. البته رئيس باند 3 ماه پيش فوت شــد و بعد گروه از 
هم پاشــيد. وقتي پليس براي بازداشت او مخفيگاهش را 
محاصره كرد او قصد فرار داشت اما آنطور كه من متوجه 
شدم از طبقه پنجم ســاختماني به پايين سقوط كرده و 

جانش را از دست داد.
چطور وارد باند سرقت شدي؟

من اول نمي دانستم كه بچه هاي گروه قصد سرقت دارند. 
يك شب يكي از دوستانم گفت بيا بريم يك دوري در خيابان ها بزنيم. من هم همراهشان رفتم. من راننده بودم و بعد 
متوجه شدم بچه ها قصد سرقت دارند. آنها وارد يك خانه وياليي در شمال تهران شدند و بعد با يك كيف پر از پول و طال 
و دالر برگشتند. با ديدن طالها و دالرها چشمانم برق زد. بعد از آن تصميم گرفتم وارد اين بازي شوم. البته من مشكل 

مالي نداشتم و اين سرقت ها برايم مثل يك بازي بود.
در همه سرقت ها راننده بودي؟

نه. كم كم جايم تغيير كرد و از راننده تبديل شدم به زاغز ن. يعني در راهروهاي ساختمان زاغزني مي كردم كه اگر كسي 
آمد به بچه ها خبر بدهم. بعد هم كه سركرده باند به من آموزش داد و تبديل شدم به سارق.

از كي سرقت را شروع كردي؟
حدود 8، 9 ماه قبل. من وقتي وارد اين باند شدم آنها خانه هاي زيادي را خالي كرده بودند و بعد از ورود من حدود 30تا 
40خانه را خالي كرديم. اما بعد از مرگ رئيس باند توبه كردم و ديگر سمت خالف نرفتم. پس از آن تازه فهميدم ماجرا 

جدي است و هر لحظه ممكن است پليس دستگيرم كند.
از اين سرقت ها چقدر گيرت آمد؟

هرچه سرقت مي كرديم به سركرده باند مي داديم و او بين ما تقسيم مي كرد. شايد حدود يك ميليارد و نيم گيرم آمد 
كه اصال نمي دانم چطور خرج شد. وقتي هم دستگير شديم يك كيلو طال همراهمان بود كه هنوز تقسيم نكرده بوديم.

ظاهرا در يكي از سرقت هايتان صاحبخانه را هم گروگان گرفته بوديد. درست است؟
آن روز وقتي داخل خانه اي بوديم يك گاوصندوق ديديم. همان موقع زاغزن به ما پيام داد كه صاحبخانه رسيد. اما ما 
پيام را نديديم و وقتي صاحبخانه وارد خانه شد ناچار شديم او را گروگان بگيريم. مرد خانواده به همراه همسر و فرزندانش 

را با چاقو تهديد كرديم و كليد گاوصندوق را گرفتيم و بعد از سرقت فرار كرديم.
گفتي مشكل مالي نداشتي. مگر شغلت چه بود؟

من همه فن حريفم. تمام كارهاي هنري را بلدم. از آرايشــگري و تتوكاري  گرفته تا عكاسي و خدمات ماساژ. برخي 
از دوره هايم را در تركيه ديده ام و مدرك هم دارم. با حرفه هايي كه بلد بودم و استعدادهايي كه داشتم پول خوبي در 

مي آوردم اما بزرگ ترين اشتباهم اين بود كه وارد اين بازي شدم.
به نظرت مردم بايد چه كار كنند كه سارقاني مثل شما نتوانند وارد خانه شان شوند؟

ساده ترين كار استفاده از حفاظ در ورودي است و قفل را از داخل بزنند. نه اينكه نشود قفل را باز كرد اما اگر از داخل بزنند 
كمي زمان بر است و دزدان معموال خانه هايي را خالي مي كنند كه امنيت بااليي ندارند. حتي درهاي ضد سرقت را هم 

به راحتي مي توان باز كرد. ما قفل خانه هايي را باز مي كرديم كه حفاظ نداشتند و موارد امنيتي را رعايت نكرده بودند.

ث
مك

زيركي ماموران پليس باعث نجات قاتل از مرگ حتمي شد
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نمايشگاهمجازيكتاب؛احتماالً
اواخرپاييز

»ابعاد فني نمايشگاه مجازي كتاب 
از ســوي همكاران در مؤسسه خانه 
كتاب و ادبيات ايران در حال پيگيري 
است. عالوه بر  اين آيين نامه اجرايي 
ايــن نمايشــگاه نيز كــه طبيعتا با 
نمايشگاه فيزيكي متفاوت است، در  
مراحل نهايي قرار دارد. زمان برگزاري 
نمايشگاه هم هرچند مشخص شده  
)احتماالً  اواخر پاييز( اما براي اعالم 
آن منتظر رونق گرفتن كتابفروشي ها 
هســتيم.« بيش از 6 مــاه از زمان 
برگزاري نمايشــگاه كتــاب تهران 
گذشته و هنوز زمان و نحوه برگزاري 
نمايشگاه مشخص نيست. زماني در 
معاونت فرهنگي همه  چيز را به ادغام 
خانه كتاب و مؤسسه نمايشگاه ها و 
بنياد شعر و ادبيات داستاني موكول 
مي كردند، حاال كه ادغام انجام شده 
از برگزاري جلسه هايي خبر مي رسد 
كه قرار اســت تصميم نهايي درباره 

نمايشــگاه آنجا اتخاذ شــود اما از جزئيات جلسه ها يا 
حاضران و تصميم گيرندگان جلســه ها خبري منتشر 
نشده اســت. نمايشــگاه مجازي به چه صورتي برگزار 
مي شود؟ ناشــران برگزار كنندگان نمايشگاه خواهند 
بود يا كتابفروشان يا فروشــگاه هاي مجازي كتاب؟ آيا 
احكام اعضاي شوراي سياســتگذاري نمايشگاه كتاب 
سي و سوم هنوز اعتبار دارد و جلسه ها با حضور اعضاي 
شوراي سياستگذاري نمايشــگاه برگزار مي شود؟ آيا 
نمايندگان صنف هاي كتاب و نشر مثل اتحاديه ناشران و 
كتابفروشان و... در جلسه ها حضور دارند يا كسي از آنها 
نظر مشورتي مي گيرد؟ يا هنوز جلسه اي برگزار نشده و 
همه  چيز فعاًل در حد اظهارنظر معاون فرهنگي ارشــاد 
است؟  يادمان نرود همه آنچه گذشت درباره نمايشگاه 
سي وسوم كتاب اســت كه قرار بود فروردين ماه برگزار 
شود. مســئله اصلي برگزاري نمايشــگاه سال1400 
است كه معاونت فرهنگي در بهترين حالت 3 ماه براي 

برگزاري اش فرصت خواهد داشت. 

پاييزهپروپيمانپسازچنددوره
بيرونقيوبدعهدي

محســن جــوادي گفته اســت كه 
نمايشــگاه مجــازي كتــاب پس از 
برگزاري پاييــزه كتاب بــا يارانه پر 
و پيمان برگزار خواهد شــد. تأكيد 
بر طرح پاييزه پــر و پيمان در حالي 
اســت كه طرح هاي گذشــته اغلب 
به دليل مشــكالت فني و اجرايي و 
سخت افزاري طرح هايي پر و پيمان 
نبوده اند. اگر بخواهيــم واقع بينانه و 
قدري سختگيرانه بنگريم، طرح هاي 
تخفيف فصلي ديگر رونق گذشــته 
را ندارند. ســقف خريــد كتاب براي 
كتابخوانان چندان زياد نشده و در پي 
تورم هاي روزافزون و افزايش قيمت 
كتاب ها ســقف خريد كتاب افزايش 
اندكي داشــته و پس از سيزده دوره 
از 100 هزارتومان به 150هزارتومان 
رسيده است؛ درحالي كه قيمت كتاب 
از دوره نخســت برگزاري طرح  تا امروز چندبرابر شده 

است.
زمان برگزاري طرح هاي تخفيف فصلي نيز از دوره هاي 
نخست به مرور كوتاه تر شده است. در سال گذشته 2دوره 
از طرح عمال در 4روز مفيد كاري برگزار شــد و پيش از 
اينكه كتابخوانان از برگزاري طرح باخبر شوند، به پايان 
رسيد. اگر دوره آخر طرح تخفيف فصلي يعني تابستانه 
كتاب99 را استثنا كنيم، در بقيه دوره هاي اخير همواره 
ارشاد سهم يارانه خود را دير به كتابفروشي ها پرداخت 
كرده و تسويه ديرهنگام به رويه معاونت فرهنگي و خانه 
كتاب تبديل شده است. شــماري از كتابفروشي ها به 
همين خاطر رغبتي به شــركت در طرح ندارند و از سر 
ناچاري و براي رونق كتابفروشي ها به طرح تن مي دهند. 
حاال معاونت فرهنگي از برگزاري طرح پاييزه با يارانه اي 
پر و پيمان خبر داده و زمان برگزاري نمايشگاه را نيز بعد 
از طرح پاييزه دانسته است. بماند كه اگر طرح پر و پيمان 

باشد، كتابخوانان تا چند وقت ســرمايه  اي براي خريد 
كتاب نخواهند داشت.

تسويهپسازرسانهايشدن
با اين همه، مسائل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي فقط 
محدود به برگزاري طرح و تخصيص ديرهنگام بودجه  
كتابفروشي ها نيســت. بودجه معاونت فرهنگي انگار از 
همه معاونت هاي ديگر وزارت ارشاد كمتر است و ديرتر 
از همه معاونت ها تخصيص مي يابد. چند روز پيش يكي 
از برگزيدگان جايزه كتاب ســال مطلبي نوشت كه در 
بسياري از گروه ها و شــبكه هاي اجتماعي بازنشر شد. 
برگزيده كتاب سال نوشت كه پس از گذشت ماه ها هنوز 
جايزه خود را دريافت نكرده است. حاال خبري از طرف 
معاونت فرهنگي به همه رســانه ها ارسال شده كه همه 
جايزه ها و مطالبات برگزيــدگان و حق الزحمه داوران 
كتاب سال پرداخت شده است. آيا حتماً بايد چنين متني 
در رسانه ها منتشر مي شد تا جايزه برگزيدگان اهدا شود؟ 

آيا چنين رفتارهايي از  شأن جايزه كتاب سال كه جايزه 
رسمي و ملي جمهوري اسالمي اســت، نمي كاهد؟ آيا 
درست است كه برگزيدگان و داوران جايزه كتاب سال 
ماه ها در انتظار جايزه و دريافت حق الزحمه خود بمانند؟ 

ناگهانچقدرزودديرميشود
كاش معاونت فرهنگي ارشاد نشســتي خبري برگزار 
مي كرد و به انجام گفت و گوهــاي مختصر ديرهنگام با 
خبرگزاري رسمي خانه كتاب بســنده نمي كرد. كاش 
دست كم ناشــران و كتابفروشــان براي هم انديشي و 
چاره جويي به معاونــت فرهنگي دعوت مي شــدند و 
جلسه ها به مديران وزارتخانه محدود نمي شد. كاش هر 
تصميمي در معاونت فرهنگي، درست يا اشتباه، قدري 
زودتر اتخاذ مي شد. شايد انفعال و تعلل سبب شود كه 
به زودي هر تصميم نجات بخشــي درباره كتاب و نشر 
قدري دير باشد و كتابفروشان و ناشــران تا چند سال 

نتوانند از ركود سال1399 خارج شوند.

معاونت فرهنگي وزارت ارشاد از برگزاري نمايشگاه مجازي 
كتاب خبر داده؛ آيا نمايشگاه مجازي كتاب مشكل بازار كتاب 

ايران را حل خواهد كرد؟ 

بخشي از مقاله منتشرنشده روانشاد مهدي طالب كه براي 
نخستين بار در همشهري منتشر مي شود

پاييز پيش روي كتاب

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

كتابخواني سينما

راهنما

سازماناجتماعيونظامهايتوليدروستايي

زمان برگزاري طرح هاي 
تـخـفـيـــف فـصـلي 
از دوره هاي نخســت به 
مرور كوتاه تر شده است. 
در سال گذشته 2دوره از 
طرح عمال در 4روز مفيد 
كاري برگزار شد و پيش 
از اينكــه كتابخوانان از 
برگزاري طــرح باخبر 

شوند، به پايان رسيد
صنعت نشر در آستانه ورشكستگي

جواديدربخشيازگفتوگويخودبهمسئلهتأمينكاغذناشرانپرداخته
اســت:»برايتامينكاغذ،تالشهاييدرحالانجاماســت.نخستبايد
مسئلهتخصيصارزبهباقيماندهســفارشهاييكهدرسالگذشتهثبت
شده،انجامشود.وزارتفرهنگوارشاداسالميدرحالپيگيري،برايارائه
تسهيالتبهناشرانبرايتامينكاغذاست.پيشنهادشدهبودباهمكاري
وزارتتعاون،كارورفاهاجتماعياينتسهيالتبهصورتقرضالحسنهو
بدونسود،برايدورماندنناشرانازنوساناتقيمتكاغذناشيازنوسانات

قيمتارز،تامينوپرداختشود.مقدماتاينهمكاريبين2وزارتخانهدرحالانجاماستواميدواريم
تايكيدوهفتهآيندهنيزجلساتنهاييآنبرگزارشــود.«بحرانكاغذاززماندونرخيشدنارزآغاز
شدوچندماهيطولكشيدتاكاغذنيزدرفهرستكاالهايضروريقراربگيردوباارزدولتيواردشود.
وزارتارشاددرسالهاياخيرچندينمرحلهميانناشــران،كاغذتوزيعكردومانعازبيثباتيبيشتر
بازارنشرشد.امادرماههاياخيرهرچهگذشتهقيمتكاغذبيشترشدهاست.دراوجوافولهايمكرر
كروناديگركسيبهفكربازارنشرنيست.قيمتكتابدرروزهايكرونابيشازدوبرابرشدهوهيچكس
درروزگارنامساعدنشروكتابفروشيبرقيمتكتابهانظارتنميكند.بهتبعنوساناتقيمتكاغذونيز
افزايشقيمتدالر،خدماتچاپونشرنيزچندبرابرشدهوعمالًهزينهتوليدكتاببهگونهاياستكهدر
درخواستهاياخير،ناشرانحداقلسهميهكاغذخودرادرخواستدادهيادريافتكردهاند،چراكهعمالً
چاپكتاببهصرفهنيستواميديبرايتوليدبيشتروجودندارد.مسئلهبازارنشربيشازتأمينكاغذ
آيندهمبهمونامعلومياستكهپيشرويكتابفروشان،توزيعكنندگان،ناشرانوچاپخانهداراناست.

ادامهابهامهايگذشته،صنعتكتابونشرايرانرابهزوديورشكستهخواهدكرد.

ث
مك

امسال در 14مهرماه، در روز اسكان بشر و همزمان 
جشن هفتاد و پنجمين سال تاسيس سازمان ملل موسيقي

متحد، در افتتاحيه دوميــن فوروم جهاني اقتصاد 
شهري، احمدرضا نوري، هنرمند مستقل موسيقي، با يك قطعه 
موسيقي و ويدئو  آرت، هنرمند ميهمان اين مراسم بين المللي 

خواهد بود. 
حضور يك هنرمند ايراني، در شرايط فعلي كه تالش بر تحريم و 
يا انزواي سياسي و فرهنگي ايران مشهود است، فرصتي درخشان 

براي اثبات تحريم ناپذيري فرهنگ و هنر قلمداد مي شود.
به گزارش همشــهري، همچنين اين قطعه موسيقي در مراسم 

افتتاح پاويون شهري نيز پخش خواهد شد. 
در اين مراســم كه با حضور وزير خانواده، كودكان و توســعه 
اجتماعي دولت كانادا و با حضور شــهرداران از سراسر جهان و 
بخش هاي مختلف ســازمان ملل و فعاالن شهري و توسعه اي 
به صورت آنالين برگزار مي شــود، احمدرضا نــوري، به عنوان 
نماينده هنرمنــدان جهان، فرصت يافته تا با زبان موســيقي و 
فرهنگ، ضــرورت صلح پايدار و ارتقاي توان هم زيســتي را بار 

ديگر بيان كند.
 شــعر اين اثر با نام »خــود را باش!« از آن موالناســت و نوري 

آهنگسازي و خوانندگي  اثر را به عهده داشته است.

با انتخاب حســن رياحي به عنوان دبير جشنواره 
امسال موســيقي فجر كه تجربه دبيري دوره هاي موسيقي

گذشــته را نيز دارد،  در دومين جلســه شــوراي 
سياستگذاري تصميم بر اين است كه جشنواره امسال به دو شكل 

رقابتي و غيررقابتي برگزار شود.
به گزارش همشــهري، اين روزها برگزاركنندگان جشــنواره 
سي وششم موسيقي فجر در حال تدوين و نگارش فراخوان هاي 
بخش هاي مختلف اين دوره از جشــنواره هستند. جشنواره اي 
كه مانند ديگر رويدادهاي هنري و فرهنگي در جريان برگزاري 
تحت الشــعاع كوويد-19 قرار مي گيرد. قرار است فراخوان اين 

دوره به زودي منتشر شود.
در دومين جلسه شوراي سياستگذاري جشنواره موسيقي فجر 
امسال كه روز گذشته برگزار شد، اعضاي شــورا به همراه دبير 
جشنواره به بررســي فراخوان اين دوره پرداختند.در اين جلسه 
شوراي سياستگذاري سي و ششــمين جشنواره موسيقي فجر 
درباره بررسي فراخوان جشنواره، زمان و نحوه برگزاري جشنواره 
با توجه به شــرايط شــيوع بيماري كرونا و بخش هاي مختلف 
جشنواره گفت وگو شد و در نهايت تصميم بر اين شد كه جشنواره 
موسيقي فجر در بخش هاي رقابتي و غيررقابتي برگزار شود. با 

توجه به انتصاب حسن رياحي، عضو شوراي سياستگذاري سي 
و ششمين جشــنواره موســيقي فجر، به عنوان دبير جشنواره، 
محمد سرير به شوراي سياستگذاري جشنواره پيوست و مجيد 

كياني، حسن رياحي، محمد سرير، شاهين فرهت، نادر مشايخي 
و محمد اللهياری ) مديركل دفتر موســيقي(، اعضاي شــوراي 

سياستگذاري اين دوره جشنواره هستند.

آنچه در ادامه مي آيد، مقدمه و بخشــي از 
مقاله منتشرنشــده 89صفحه اي »مهدي 
طالب«، استاد فقيد جامعه شناسي دانشگاه 
تهران بــا عنــوان »ســازمان اجتماعي و 
نظام هاي توليد روســتايي«، در مجموعه 
5 جلدي »جغرافياي جامع ايران« اســت. 
آيين رونمايي ايــن كتاب، امروز ســاعت 
10صبح در مركز دايره المعارف بزرگ اسالمي 

برگزار مي شود.  
»ســازمان اجتماعي روســتا، اســتقرار و 
شكل گيري روســتاها در ايران تحت تأثير 
عواملي چند، ازجمله ويژگي هاي طبيعي، 
تحوالت سياســي و ويژگي هاي اجتماعي 
بوده است. جز در حاشــيه جنوبي درياي 

خزر، عامل محدودكننده كشاورزي در ايران 
وجود آب، اعم از ريزش هاي آسماني، آب هاي جاري يا آب هاي زيرزميني 
بوده است. بر اين اساس، استقرار انســان ها در پهنه سرزمين به صورت 
روستاهاي مجتمع بوده است. اســكان روستاييان به صورت مجتمع در 
روســتا يا قريه، واجد كاركردهايي بوده اســت: ازجمله استفاده بهتر از 
آب، پايداري در برابر خطراتي كه بعضا )خاصه در خشكسالي ها( توسط 
چادرنشينان روســتاييان را تهديد مي كرده اســت و يا امكان مقابله با 
رقيباني كه درصدد تاراج اموال آنها بودند، و همچنين مقاومت در برابر 
عوامل حكومتي كه از ايادي حكام محلي به شمار مي آمدند. زندگي جمعي 
روستاييان تنها ناشي از خواست آنها و الزامات زندگي اجتماعي نبود، بلكه 
مالكان و كساني كه سهمي از حاصل كار آنها داشتند نيز از اين موقعيت 
بهره مي بردند، زيرا با كمك آنها مي توانستند منافع خود را در مقابل رقبا 
تأمين كنند. در مواردي، حصارهاي حصين بنا شده، امكان حفاظت از 
افراد و اموال روستا را فراهم مي كردند. روستا از گذشته و حداقل بعد از 
اسالم در ايران به عنوان كوچك ترين سازمان اجتماعي توسط حكومت 
شناخته شده و بر همين مبنا، روابط با روستاييان را سامان داده است. در 
ايران، روستا به عنوان واحدي جغرافيايي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، 
واحـد توليد بوده  و معناي مالكيت يا مديريت در سطوح مختلفي مطرح 
بوده است. از يك طرف، همه آبادي ها كه تعبير ملك بر آن جاري بوده، در 
اختيار قدرت مركزي يا شاه بوده كه نماينده آن ملك محسوب مي شده 

است. بدين ترتيب، سطوح سلسله مراتب قدرت به صورت زير بوده است:
سطح اول )سطح ملي(: حكومت؛ پادشاه، سلطان. 

 سطح دوم )سطح محلي(: مالكان بزرگ؛ خان ها، مالكان، تيولداران، 
اقطاعداران و...

 سطح سوم: سطح جامعه روستايي.
در سطح روستا معموال يا مالك يا نماينده و مباشر وي )در مورد مالكان 
غايب( و يا مستأجران و... وجود داشتند كه باالترين رده را در سطح روستا 
تشكيل مي دادند؛ يعني در باالي هرم قدرت و سلسله مراتب اجتماعي 
قرار داشتند. پس از آنها، سرجفت ها يا ســربنه ها و يا ساالرها و... و در 
كنار آنها، كدخدا، داروغه، دشتبان و... قرار مي گرفتند. اداره هر روستا 
كه »ملك« ناميده مي شــد، در اختيار ملك دار يا مالك بود و باالخره، 
در سطح روستا، تقســيم بندي هاي ديگري، ازجمله بلوك، جفت، بنه 
و... وجود داشت كه اداره اش براساس مديريت مالك، برعهده برخي از 
زارعان بود؛ درحالي كه مالكيتي بر زمين و آب نداشتند. مديريت مالك 
بر روستا كه وجهي از آن به »ملك داري« تعبير شده است، داراي ابعاد 
مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي بود. بااينكه غالب مالكان 
بزرگ، مالكان و يــا حكام و تيولــداران و...  در ده غايب بودند، مديريت 
خود را مستقيم يا غيرمستقيم و از طريق مباشران و عوامل خود اعمال 

مي كردند.«

درختگردوياخورشيد؟

سخنگوي شــوراي صنفي نمايش  از اكران 
فيلم سينمايي »درخت گردو« در كردستان 
خبر داده، تا احتماال جديدترين ســاخته 
محمدحســين مهدويان به عنوان يكي از 
گزينه هاي معرفي به اســكار واجد شرايط 
باشد. علي سرتيپي، مديرعامل فيلميران و 
پخش كننده فيلم در گفت وگو با همشهري 

اين موضوع را تأييد كرد.
به گزارش همشهري، با اكران يك هفته اي 
جديدترين ســاخته مهدويان، به احتمال 
زياد اين فيلم هم در كنار فيلم »خورشيد« 
مجيد مجيدي براي حضور در اسكار رقابت 
مي كند. علي ســرتيپي در گفت وگويي با 
همشهري عنوان كرد تالش بر اين است كه 
فيلم يكي از آثار متقاضي در اســكار باشد؛ 
چراكه »درخت گردو« شرايط الزم را براي 

حضور و نمايش در اسكار دارد.
»درخت گردو« ســاخته محمدحســين 
مهدويان از 8 تا 13 آبان در كردســتان به 
نمايش در مي آيد. ايــن فيلم با بازي پيمان 
معادي كــه چند تجربــه بين المللي دارد، 
با توجه به اتفــاق خاصي كــه از بمباران 
شيميايي سردشت روايت مي كند، احتماال 
يكي از گزينه هاي مدنظــر براي معرفي به 

آكادمي اسكار خواهد بود.

محســنجوادي،معاونفرهنگيوزارتفرهنگوارشاد
اســالمي،بعدازمدتهاباخبرگزاريكتابايران)ايبنا(
گفتوگوكردهوازبرگزارينمايشگاهكتابمجازيوتأمين
كاغذبرايناشراندرآيندهنزديكخبردادهاست؛هرچندمشكالتپيشرويبازاركتابايرانبسيار
بيشترازاينهاستكهبرگزارينمايشگاهمجازيوتأمينموقتياندكيازكاغذموردنيازناشرانبتواند
حاللمشكلباشد.بهگفتهمحسنجواديطرحپاييزهكتابنيزبهزوديبرگزارخواهدشد،امازمان
قطعيبرگزاريطرحپاييزهونمايشگاهمجازيكتابوتوزيعكاغذميانناشرانمثلهميشهبخشغايب
گفتوگوهايمعاونتفرهنگياستوهمهچيزبهآيندهنزديكموكولشده.ازجزئياتهركدامازاين
طرحهانيزخبرينيست.انبوهپرسشهايديگرهمدرگفتوگويمعاونتفرهنگيوزارتارشادباايبنا

پاسخنمييابندومرورسخنانمحسنجواديابهاماتراچندانروشننميكند.

خودراباشموسيقيفجربارويكردمتفاوت

روايتبنيادين
نمايشــگاه انفرادي شــايا شهرســتاني، 
خيابــان كريمخان زند، خيابان شــهيد 
عضدي)آبــان جنوبي(، خيابان ســپند، 

پالك 69، گالري ايرانشهر

خلوت 
 نمايشگاه انفرادي ياشار صالحي، خيابان 
فرشــته، خيابان بيدار، پــالك6، گالري 

زيرزمين دستان

روايتيدگر
نمايشگاه انفرادي حجم نسرين شاپوري آذر، خيابان كريمخان زند، خيابان سنايي، 

كوچه سيزدهم، پالك5

نوزدهشب  
نمايشــگاه نقاشــي رزيتا نصرتي، خيابان 
كريمخان زنــد، خيابان ميرزاي شــيرازي، 

شماره95، تاالر اين جا

مستور
نمايشگاه انفرادي ليلي رشــيدي، ميدان 
هفت تير، مفتح جنوبي، بن بست شيرودي 

پالك 25، گالري اعتماد

گاردنپارتي
نمايشــگاه انفرادي ريحانــه راعي، خيابان 
كريمخان زنــد، خيابــان ســنايي، كوچه 

سيزدهم، پالك5، گالري شيرين

سيبزميني
نمايشــگاه انفرادي طراحي، نقاشــي ترمه 

علوي

خيابــان وليعصــر، 
نرســيده بــه ميدان 
تجريــش، روبه روي 
پــارك قلمســتان، 
شماره 2996، فضاي 

هنر هم رس

  دو
نفرادي  نمايشــگاه ا
كيوان روشــن بين، 
ميدان ونك، خيابان 
خدامــي،  شــهيد 
پالك72، گالري والي

بگذاريدنفتبخورند 
نمايشگاه انفرادي سميرا هدايي، ميدان هفت تير، 
مفتح جنوبي، بن بست شيرودي پالك25، گالري 

اعتماد دو

حضور هنرمند ايراني در جشن 
تأسيس سازمان ملل متحد

»درخت گردو« از 8آبان در كردستان به 
نمايش درمي آيد و يكي از گزينه هاي احتمالي 

ايران براي شركت در جايزه اسكار است
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كيوسك

فاصله بايدن با ترامپ 10درصدي شد
 

درست در حساس ترين روزهاي انتخابات كه هر ساعتش مي تواند 
براي نامزدها و تيم هاي انتخاباتی شان حياتي باشد، دونالد ترامپ 
راهي بيمارستان شده تا با ويروسي بجنگد كه طي 10 ماه گذشته، 
اهميتش را انكار مي  كرده است. در جبهه مقابل اما جو بايدن در 
حال بيشتركردن فاصله اش با رقيب جمهوريخواه است. تازه ترين 
نظرسنجي خبرگزاري رويترز كه با همكاري مؤسسه تحقيقاتي 
ايپسوس انجام شده، از فاصله 10درصدي بايدن با ترامپ حكايت 
دارد؛ فاصله اي كه براي نخســتين بار طي 3 ماه گذشــته اتفاق 

مي افتد.
براساس نظرسنجي انجام شــده، جمع رأي دهندگان به ترامپ 
همچنان محدود به هــواداران پروپاقــرص او باقي مانده و نامزد 
جمهوريخواهان نتوانسته در جذب آراي مردد دست كم تاكنون 
موفقيتي به دست بياورد. بر اين اساس، 51درصد اعالم كرده اند 
كه در انتخابات به جو بايــدن رأي مي دهند و 41درصد گفته اند 
كه رأي خود را به نفع ترامپ به صندوق  خواهند انداخت. 4درصد 
گفته اند به نامزدي غيراز اين دو رأي می دهند، 4درصد هم اعالم 
كرده اند هنوز مردد هستند. اين نظرسنجي، يكي از معتبرترين 
نظرسنجي هاي انتخابات رياست جمهوري آمريكا به شمار مي رود.

فاصله 10درصــدي بايدن و ترامــپ كمتر از يك  مــاه مانده به 
انتخابات، آمــار خوبي براي نامزد دمكرات ها به حســاب مي آيد 
اما نبايد از ياد برد كه اين نظرســنجي ها اغلــب با درصد خطاي 
5درصدي روبه رو هستند. بر اين اساس، بايدن نمي تواند به اين 
فاصله 10درصدي دل خوش كند و بايــد در فرصت باقيمانده تا 
انتخابات، رفته رفته فاصله اش را بــا رقيب افزايش دهد تا به يك 

حاشيه امن برسد.
نظرســنجي  همزمــان 
مشتـــــــرك روزنامــه 
وال استريت ژورنال و شبكه 
تلويزيونــي ان بي ســي كه 
قبل و بعــد از مناظره هفته 
گذشته 2نامزد انجام شده، 
از يك فاصلــه 14درصدي 
ميــان آنها حكايــت دارد. 
براســاس اين نظرسنجي، 
53درصد از شركت كنندگان طرفدار بايدن و 39درصد طرفدار 
ترامپ هستند. قبل از مناظره، فاصله 2نامزد در اين نظرسنجي، 
حدود 8درصد بوده اســت؛ موضوعي كه نشان مي دهد عملكرد 
به شدت بد ترامپ در نخســتين مناظره تلويزيوني اش از چشم 
رأي دهندگان آمريكايي دور نمانده است. اين مناظره كه سراسر 
توهين نامزدها به يكديگر بود، بدترين مناظره در تاريخ 60ساله 
مناظره هاي انتخابات رياست جمهوري آمريكا ناميده شده است. 
اغلب آمريكايي ها معتقدند هر دو نامزد بازنده ميدان بودند. با اين 
حال، درنظرسنجي وال استريت ژورنال/ان بي سي حدود 49درصد 
گفته اند عملكرد بايدن نسبت به ترامپ بهتر بوده و 24درصد هم 
گفته  اند از عملكرد ترامپ بيشتر راضي بوده اند. اما آمار جالب اين 
است كه 73درصد شركت كنندگان در اين نظرسنجي گفته اند با 
توجه به فضاي حاكم بر مناظره  اخير، ديگر مناظره هاي تلويزيوني 
را در انتخاب نامزد مــورد نظر خود دخالــت نمي دهند. ترامپ 
ديروز در دومين روز حضورش در بيمارستان، با انتشار ويدئويي 
گفت كه حالش خيلي بهتر از زماني است كه تازه به بيمارستان 
آمده بود. او در اين ويدئو رنگ پريده به نظر مي رسيد اما گفت كه 
به زودي بازمي گردد تا كار كمپين انتخاباتي را تمام كند. پزشكان 
بيمارستان محل بستري ترامپ گفته اند او طي 2 روز گذشته دچار 
افت اكسيژن شــده بود اما بهبود پيدا كرده است. براي او داروي 
رمدسيوير  و  دگزامتازون تجويز شده و احتمال مرخص شدنش 
طي امروز وجود دارد. ديروز باراك اوباما نيز در پســتي توييتري 
براي رئيس جمهور آمريكا آرزوي سالمتي كرد. پيش از او بايدن 

هم براي رقيب جمهوريخواهش آرزوي بهبودي كرده بود.

انتخابات آمريكا

  هفته نامه اكونوميست در تازه ترين شماره 
خود ضمن بررسي نارســايي هاي اقتصادي 
در دوره رياســت جمهوري دونالد ترامپ، به 
بررسي سياســت هاي اقتصادي جو بايدن، 
نامزد دمكرات ها در انتخابات، پرداخته است. 
اكونوميست نوشته اســت كه بايدن برخي از 
مشكالت ايجاد شده در دوره ترامپ را مي تواند 
صرفا با اعتماد كردن به نهادها و كارشناسان 
حل كند. بايدن در جايــگاه رئيس جمهور با 
5ميليون بيكاري روبه رو است كه بحران كرونا 
روي دســت آمريكا گذاشته است. همچنين 
بايد به فكر شــركت هاي متعددي باشد كه 
طي ماه هاي اخير ورشكسته شده اند. بر اين 
اساس، نخســتين اقدام او درخواست بودجه  
اضطراري 3تريليون دالري از كنگره خواهد 
بود. اعطاي وام به كســب وكارهاي كوچك و 
حمايت از خانواده ها نيــز در برنامه او خواهد 
بود. كاهش تنش با چين، يكي از نخســتين 
اقدامات بايدن است. همچنين درصورتي كه 
آمريكا به واكسن دست پيدا كند، بايدن آن را 
در اختيار ديگر كشورها نيز قرار خواهد داد تا 
اندكي از فشارهاي جهاني بر كشورش كاسته 
شود. به نوشته اكونوميســت، احياي تمامي 
توافق هاي تجاري بين المللي كه از سوي ترامپ 
لغو شــده اند، در محور برنامه هاي بايدن قرار 

خواهد داشت.

  روزنامه ميل چاپ لندن در گزارشي به 
افشاگري مادر بوريس جانسون درباره پدر 
نخســت وزير انگليس پرداخته است. اين 
ماجرا ديروز در اغلب روزنامه هاي انگليسي 
منتشر شد. به نوشــته روزنامه ميل، مادر 
بوريس جانســون در كتابي كــه به تازگي 
منتشر شده، گفته كه پدر جانسون او را كتك 
مي زده تا جايي كه در يكي از موارد، بيني او 
را شكسته است. اين كتاب كه »قمارباز« نام 
دارد، كتاب زندگينامه نخست وزير انگليس 
است. اقوام جانسون در گفت وگو با روزنامه 
ميل، ادعاي مطرح شده در اين كتاب را تأييد 
كرده اند. گفته مي شود اين اتفاق مربوط به 
دهه 1970ميالدي بوده است. پدر جانسون 
اكنون 80ســال دارد. روزنامه ميل نوشته 
است كه جانسون هميشه بابت افشاي اين 
اتفاق و آزار مادرش از سوي پدرش نگران 

بوده است.

هفته نامه اكونوميست ]انگليس[

بايدنوميكس

روزنامه ميل ]انگليس[

پدر جانسون، بيني مادرش را 
شكسته بود

رژيمي منزوي يا قدرتي برتــر در منطقه؛ 
اين دوگانه، مســير سياست خارجي رژيم 
صهيونيستي طي دهه هاي گذشته را تعيين 
كرده است؛ رژيمي كه اگرچه با جنگ و اشــغالگري ظهور كرده، اما حاال مي خواهد از دروازه 
ديپلماسي، جاي پايي براي خود در ميان كشورهاي منطقه باز كرده و »انزواي خود را بشكند«. 
در ادبيات سياسي عربي، به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي به عنوان يك كشور، »تطبيع« 
ناميده مي شود كه معادل آن در زبان فارسي »عادي ســازي« است. فلسفه اين عبارت نيز به 
همين برمي گردد كه اسرائيل در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا موجوديتي عادي نبوده و از 
سوي اكثريت مطلق كشورها و گروه هاي سياسي به رسميت شناخته نمي شود. اين واقعيت تنها 
محدود به مناسبات سياسي نيست. براي مثال اسرائيل در تمام تورنمنت هاي ورزشي ناچار است 
به عنوان بخشي از اروپا تعريف شود؛ چرا كه بسياري از ورزشكاران در كشورهاي عربي و اسالمي 
حاضر به رويارويي با نمايندگان اين رژيم نيستند. در رقابت ها و جشنوراه هاي علمي، فرهنگي 
و... نيز چنين قاعده اي حاكم است. طي ماه هاي اخير براي نخســتين بار طي 7دهه گذشته 
نشانه هاي خالف اين قاعده نمايان شده اســت؛ از ورود تدريجي هيأت هاي ورزشي اسرائيل 
به كشورهاي عربي كه اين رژيم را به رسميت نمي شناسند، گرفته تا افزايش مبادالت تجاري 
ميان شركت هاي شناخته شده عربي-اسرائيلي و البته در آخرين تحول، امضاي توافقنامه هاي 
سياسي. تحركات اسرائيل در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا كه ممكن است 
نتيجه اش پايان حضور دونالد ترامپ در كاخ سفيد باشد، بيشتر از گذشته شده است. ريشه 
تحوالت اخير در كجاســت؟ آيا مي توان گفت عصر انزواي اسرائيل در منطقه به پايان رسيده 

است؟ بخش عمده اين تحوالت به كدام كشورهاي عربي مربوط مي شود؟

امارات
اگرچــه مصــر و اردن نخســتين 
كشورهاي عربي هستند كه به طور 
رســمي رژيم صهيونيســتي را به 
رسميت شناختند، اما بدون شك كشور پيشگام در 
مسير عادي سازي روابط عربي-اسرائيلي، امارات 
است. براساس اطالعاتي كه در منابع متعدد، نظير 
ويكي ليكــس، افشــاگري هاي رســانه اي و البته 
خاطرات مقامــات عربي و اســرائيلي وجود دارد، 
ريشه روابط اين كشور عربي با رژيم صهيونيستي 
به اواخر دهه 90برمي گردد؛ روابطي كه از دروازه 
اقتصاد آغاز شده و به تدريج وارد حوزه هاي امنيتي 
و نظامي شــده است. به گزارش شــبكه الجزيره، 
ميزبانــي دوبي از بورس الماس پــس از مذاكرات 
مســتقيم ميان مقامات ارشد اســرائيل و امارات 
صورت گرفته اســت. در ادامه و بــا افزايش روابط 
دوجانبه از طريق شبكه اي از تجار عمدتا مراكشي و 
فلسطيني، به تدريج فروش تكنولوژي هاي امنيتي 
اســرائيلي به امارات براي سركوب مخالفان دولت 
اين كشــور آغاز مي شــود. اين درحالي است كه 
ابوظبي و تل آويو از چشم انداز مشتركي نسبت به 
مسائل منطقه خاورميانه، مخصوصا ايران و پرونده 
هسته اي اين كشــور برخوردار هستند. به گزارش 
الجزيره، اصلي ترين البي هاي مخالف توافق برجام 
در واشــنگتن از منابع اســرائيلي، اماراتي و البته 
عربستاني تغذيه مي كنند. امارات عالوه بر برقراري 
روابط استثنايي با رژيم صهيونيستي، نقش ويژه اي 
هم در فشار بر ســاير كشــورهاي عربي براي به 
رسميت شناختن اين رژيم دارد. روزنامه هاآرتص 
كه ازجمله رســانه هاي منتقد دولت نتانياهوست، 
توافق سياسي امارات با اســرائيل را يك پيروزي 
سياسي براي حزب ليكود و نتانياهو به شمار آورده 

است.

عربستان و بحرين
شايد ذكر نام عربستان 
ســعودي در كنــار 
تعجب آور  بحريــن 
باشد؛ چرا كه اين كشــور برخالف بحرين تا كنون 
هيچ توافقنامه سياسي با اســرائيل امضا نكرده و 
اصوال آن را به رسميت نمي شناسد، اما اگر نگاهي 
به مناسبات سياســي ميان رياض و منامه داشته 
باشيم به روشــني درك مي كنيم كه بحرين فاقد 
استقالل سياسي بوده و در سطح منطقه و جهان 
به عنوان تابعي از عربســتان ســعودي شناخته 
مي شود. وب ســايت شــبكه الجزيره در اين باره 
مي نويســد: پادشــاهي بحرين مخصوصا پس از 
اعتراضات مردمي در ســال 2011به ابزاري براي 

سياست هاي منطقه اي عربستان تبديل شده است؛ 
واقعيتي كه نمود آن را مي تــوان در بحران قطر، 
تنش ها با ايران و البته صلح با اســرائيل به وضوح 
مشــاهده كرد. بــاراك ريويد، خبرنگار مشــهور 
اسرائيلي نيز پس از مراسم امضاي توافق ابراهيم در 
كاخ سفيد نوشت: توافق بحرين و اسرائيل با توجه 
به موقعيت اين كشور در جهان عرب به تنهايي فاقد 
ارزش است، اما نبايد فراموش كنيم كه اين توافق 
مقدمه اي براي »توافق بزرگ«، يعني به رسميت 
شناختن اسرائيل از سوي سعود ي هاست. اگرچه 
نسل محافظه كار رهبران سعودي همچنان ديدگاه 
منفي نسبت به برقراري هرگونه روابطي با اسرائيل 
دارد، اما حاميان محمد بن ســلمان، وليعهد اين 
كشور از هم اكنون در رســانه هاي وابسته به خود 
زمينه ســازي براي چنين توافقي را آغاز كرده اند. 
ازجمله عبدالرحمن راشد، مدير مؤسسه العربيه و 
مشاور وليعهد كه در روزنامه الشرق االوسط نوشت: 
قطار عادي سازي به حركت درآمده و به زودي تمام 
كشورهاي عربي ازجمله عربستان سعودي به آن 

خواهند پيوست.

سودان
طي دهه هاي گذشته، سودان يكي 
از پايگاه هاي مقاومت فلسطين در 
ســطح منطقه به شــمار مي رفت. 
نيروهاي اســالمگراي ســوداني در حكومت عمر 
البشير، عالوه بر حمايت از حقوق مردم فلسطين، 
بخش مهمي از ظرفيت هاي اين كشور آفريقايي را 
نيز در اختيار گروه هــاي مقاومت و حاميانش قرار 
داده بودنــد؛ از ميزباني چهره هــاي تحت پيگرد 
اسرائيل و آمريكا گرفته تا كمك براي ارسال سالح 
و تجهيزات بــه غزه از طريق درياي ســرخ و... . بر 
همين اساس نيز سودان در ليست كشورهاي حامي 
تروريسم آمريكا قرار گرفت و تحريم هاي اقتصادي 
قابل توجهي عليه آن اعمال شد. حاال پس از 4دهه، 
نيروهاي نظامي مورد حمايت امارات و عربســتان 
به دنبال ايجاد چرخش هاي اساســي در سياست 
خارجي سودان هستند. ژنرال برهان، رئيس شوراي 
نظامي كه اكنون بر ســودان حاكم است در سال 
گذشته مالقاتي رسمي با نتانياهو داشته و پس از 
توافق اخير امــارات و اســرائيل نيــز از آمادگي 
كشــورش براي امضاي توافقي مشابه خبر داد. به 
گفته او، تنهــا راه نجات ســودان، لغو تحريم هاي 
اقتصادي عليه اين كشور است؛ گزينه اي كه شايد از 
طريق صلح با اســرائيل حاصل شود. اگرچه بخش 
عمده نظاميان حاكــم بر ســودان از اين ديدگاه 
حمايت مي كنند، اما اكثر احزاب و فعاالن سياسي 

سودان نسبت به آن موضعي منفي دارند.

لبنان
هفته گذشــته نبيه بــري، رئيس 
پارلمــان لبنــان در اظهارنظري 
غافلگيركننده از آمادگي كشورش 
براي آغاز مذاكره با رژيم صهيونيستي براي ترسيم 
مرز دريايي خبــر داد. تعيين مرزهاي دريايي در 
سواحل شرقي و جنوبي مديترانه به دليل كشف 
منابع گازي و افزايــش تنش هاي نظامي اهميت 
بااليي پيدا كرده اســت. در اين ميان، اما دولت 
لبنان به 2دليل حاضر به مذاكره با اسرائيل نبود؛ 
اشغال بخشي از خاك اين كشور )مزارع شبعا( و به 
رسميت شناختن رژيم صهيونيستي. ممكن است 
در نگاه اول، مذاكرات ترســيم مرز دريايي نوعي 
عقب نشيني از مواضع پيشــين اين كشور مقابل 
اسرائيل تفسير شــود، اما مقامات رسمي لبناني 
چنين اعتقادي ندارند. به گفته سخنگوي دولت 
اين كشور، ترسيم مرز دريايي پس از تعيين مرز 
زميني صورت مي گيرد؛ به عبــارت ديگر، بدون 
عقب نشيني اسرائيل از مزارع شبعا، توافقي در كار 
نخواهد بــود. از ســوي ديگر دولــت لبنان اين 
مذاكرات را به معناي به رســميت شناختن رژيم 
صهيونيستي ندانسته و بر همين اساس، مذاكرات 
را با حضور ميانجي )نمايندگان ســازمان ملل( 
انجام خواهــد داد. روزنامه االخبــار در اين باره 
مي نويسد: رســانه هاي اســرائيلي اصرار دارند 
موافقت لبنان با مذاكرات ترسيم مرز دريايي را در 
قالب دســتاوردي نظير توافق با امارات و بحرين 
معرفي كننــد؛ درصورتي كه ايــن مذاكرات با 
نظارت سازمان ملل و با هدف دستيابي لبنان به 
بلوك هــاي گازي در ســواحل مديترانه برگزار 

خواهد شد.

مصر و اردن
نظام هــاي حاكم بر 
مصر و اردن به ترتيب 
در دهه هــاي 80و 
90ميــالدي با امضــاي معاهــده صلــح، رژيم 
صهيونيســتي را به رسميت شــناخته و اقدام به 
تاسيس سفارت در سرزمين هاي اشغالي كردند. از 
ســوي ديگر و همزمان با انعقاد ايــن معاهدات، 
همكاري هاي امنيتي و حتي نظامي ميان اين دو 
كشور با اسرائيل نيز آغاز شد. با وجود اين، هيچ گاه 
بدنه اجتماعي در مصــر و اردن حاضر به پذيرش 
روابط عادي با اسرائيل نشده و نسبت به آن موضع 
منفي داشته اند. شــايد بهترين نمود اين واقعيت 
بيش از هرجا در سينما و ادبيات مصر و اردن قابل 
مالحظه باشد. جالب آنكه مصر و اردن، همچنان از 
تاسيس كشور مستقل فلسطين به پايتختي قدس 
شــرقي حمايت مي كنند؛ امري كه جايگاهي در 

چشم انداز امارات و بحرين ندارد.

قطر و عمان 
درحالي كه امارات و 
)به عنوان  بحريــن 
تابعي از سياست هاي 
عربســتان( با ســرعت قابل توجهي در مســير 
عادي ســازي  روابط با رژيم صهيونيستي حركت 
مي كنند، 2كشور عربي ديگر در خليج فارس، يعني 
قطر و عمان سياست محافظه كارانه اي در اين باره 
اتخاذ كرده اند. به نوشــته روزنامه القدس العربي، 
دوحه و مسقط ازجمله پايتخت هاي عربي هستند 
كه از دهه 90آمادگي خود را براي صلح با اسرائيل 
نشــان داده اند )امري كه پس از ســفرهاي علني 
شيمون پرز و بنيامين نتانياهو به دوحه و مسقط 
براي افكار عمومي روشن شــد(، اما هنوز حاضر 
نيستند اين صلح را بدون مابه ازايي قابل توجه در 
مسئله فلسطين تقديم طرف مقابل كنند. در اين 
ميان، به نظر مي رســد عمان پيش از قطر روابط 

ديپلماتيك با رژيم صهيونيستي را آغاز كند.

 تالش هاي رژيم صهيونيستي براي خروج از انزواي منطقه اي در خاورميانه در كدام كشورها نتيجه داده است؟
اسرائيل؛ ويران در خانهاسرائيل در رؤياي خروج از انزوا

سي ان ان - امضاي توافق عادي ســازي  روابط اسرائيل 
با بحرين و امارات در كاخ ســفيد، فارغ از آنكه لحظه اي 
تاريخي براي بنيامين نتانياهو رقم زد، فرصتي بود تا او 
بتواند نگاه جامعه اسرائيل را براي چند روز از بحران هاي 
داخلي به سمت و ســوي ديگري منحرف كند. به همين 
دليل بود كه نتانياهو هفته گذشته با اشاره به اين توافق 
گفت: »بياييد دعواهاي سياسي را كنار بگذاريم و ضربان 
تاريخ را احساس كنيم. اين صلح، مدت ها بعد از كرونا هم 

باقي خواهد ماند.«
توافق صلح، آخرين صحنه از سناريوي سراسر پيروزي 
نتانياهو است. از بيرون، اسرائيل قوي به نظر مي رسد و 
خود را بازيگر قدرتمنــدي در صحنه جهاني جا مي زند، 
اما در خانه، داستان كامال برعكس است. موج دوم كرونا 
سخت تر از موج اول مردم را گرفتار كرده و محدوديت هاي 
جديد باعث تعطيلي مدارس، رستوران ها و ديگر اماكن 
شده است. كرونا به تنهايي چالشي بزرگ براي نتانياهو 
به شمار مي رود، اما دردسرهاي او فراتر از شيوع ويروس 
است. نخست وزير 70ساله اسرائيل، هم از سوي چپ ها و 
هم از سوي راست ها، نه فقط به خاطر سوءمديريت بحران 
كرونا كه به خاطر ناكارآمدي در هدايت اقتصاد، مورد حمله 
قرار گرفته است. به اينها بايد حواشي پرونده هاي جنجالي 
فساد مالي او را نيز اضافه كرد. يئير لپيد، رهبر اپوزيسيون 
دولت، درباره نتانياهو گفته اســت: »ما دولتي ناكارآمد 
داريم كه تنها بلد است مهماني هاي باشكوه در كاخ سفيد 
برگزار كند. ما بدترين شرايط را با نتانياهو تجربه مي كنيم 

و دليل وجود اين شرايط، خود نتانياهو است.«
هر هفته هزاران معترض جلو خانه نتانياهو تجمع مي كنند 
و خواستار اســتعفاي او هســتند. بيكاري در اسرائيل 
به حدود 19درصد رســيده و موج دوم قرنطينه ضربات 
بيشــتري به اقتصاد رنجور آن وارد خواهد كرد. دستور 
دولت براي بسته شدن رســتوران ها، صاحبان آنها را به 
خشم آورده و بســياري گفته اند حاضر به تعطيل كردن 
كسب و كارهاي خود نيستند، چون اين كار آنها را ويران 
مي كند. يكي از مالكان، درباره وضعيت پيش آمده گفته 
است: »هيچ كس به فكر ما نيست، ما بايد خودمان مراقب 
خودمان باشــيم. ما اجازه نمي دهيم هيچ كسي حقوق 
اوليه مان را از ما بگيــرد. محدوديت هاي جديد منطقي 
نيســت و من حاضرم جريمه باز نگه داشتن رستورانم 

را بدهم.«
اين فقط رستوران دارها نيســتند كه محدوديت ها را 
ناديده مي گيرند. در تعطيالت ســال نو يهودي، پليس 
بيش از 7هزار جريمه براي افرادي صادر كرده كه قرنطينه 
را رعايت نكرده اند. ناديده گرفتن دستورها مختص مردم 
عادي نيست و درحالي كه نتانياهو و دولت او تأكيد زيادي 
بر ماسك زدن دارند، ديده شده چند تن از اعضاي دولت 
در جلسات كابينه ماسك نزده اند. خود دولت هم بارها 
براي پرهيز از عصباني كــردن متحدان افراطي كابينه، 
قوانين خود را در لحظات آخر يا لغو كــرده و يا ناديده 

گرفته است.
حتي دستاوردهايي كه نتانياهو به آنها افتخار مي كند هم 
ربطي به دولت ندارد و خارج از كابينه به ثمر نشسته است. 
او پيش از امضاي توافق با بحرين و امارات، حتي با وزير 
خارجه و وزير دفاعش هــم صحبت نكرده بود و اعضاي 
كابينه وقتي از موضوع مطلع شــدند كه خبر به صورت 

عمومي منتشر شد.
دولت وحدت ملي اسرائيل حدود 5 ماه قبل تشكيل شد؛ 
يعني زماني كه 3 هزار و 400مورد فعال در ميان 16هزار 
مورد ابتال به كرونا گزارش شــده بود. هدف اين دولت، 
مقابله با بحران كرونا اعالم شد، اما اكنون، بيش از 55هزار 
مورد فعال ابتال به كرونا وجود دارد و تعداد مبتاليان باالتر 

از 200هزار تن گزارش شده است.
نظرســنجي مؤسسه بنياد دمكراســي اسرائيل نشان 
مي دهد كه با وجود استقبال از توافق با امارات و بحرين، 
نارضايتي از دولت و نااميدي نســبت به آينده به شدت 
رواج دارد. با وجود انتقادهــا، نتانياهو از عملكرد خود 
دفاع مي كند و معتقد است كه دولتش عملكرد مناسبي 
داشته است. نتانياهو به شــدت روي صلح با كشورهاي 
عربي مانور داده، اما در مدتي كه او اين پيروزي را در بوق 
و كرنا كرد 62هزار اسرائيلي به كرونا مبتال شدند. وقتي 
هم كه هفته گذشته از او پرسيده شد چه كسي مسئول 
اين شكست است، نتانياهو پاسخ داده بود: »من شكستي 
نمي بينم، تنها چيزي كه وجود دارد دســتاورد است.« 
چند روز بعد، رويون ريولين رئيس جمهور اسرائيل، در 
سخناني كامال متفاوت، از مردم به خاطر ناكارآمدي دولت 

عذرخواهي كرد.
شايد سياست هاي بهداشتي دولت با انتقادهاي شديدي 
مواجه باشند، اما شرايط در سياســت هاي اقتصادي، 
به مراتب فاجعه بار تر است. مذاكرات براي تعيين  تكليف 
بودجه ناكام مانده است. سردرگمي در دولت چنان زياد 
است كه مسئول بودجه نويســي در وزارتخانه دارايي 
استعفا داده و به معاون وزير بهداشت ملحق شد كه مدتي 
پيش استعفا داده بود. هر دو مقام، در نامه استعفاي خود 

به شدت از دولت انتقاد كرده اند.
همه اينها، مشكالت درجه دوم نتانياهو هستند. مشكل 
بزرگ تر، دادگاهش به خاطر اتهام هاي ارتشــا، فساد و 
سواستفاده از مقام نخست وزيري است. قرار است دادگاه 
او دوباره طي هفته هاي آينده از سر گرفته شود. قرار است 
گروهي از قضات به اين پرونده ها رسيدگي كنند و به نظر 
نمي رسد كه اين بار هيچ جشــني در كاخ سفيد بتواند 

حواس مردم را از اين دادگاه پرت كند.

سياوش فالح پور
خبرنگار

درگيري ها ميان جمهوري آذربايجان 
و ارمنستان بر سر منطقه مورد مناقشه رويداد

قره بــاغ در حالــي وارد دومين هفته 
مي شود كه جنگ به شهرها كشــيده شده است. 
آذربايجان ديروز اعالم كرد شــهر گنجه در شمال 
اين كشــور هدف حملــه خمپــاره اي نيروهاي 
ارمنستان قرار گرفته است. گنجه با 500هزار نفر 
جمعيت، دومين شــهر بزرگ آذربايجان به شمار 
مي رود. معاون رئيس جمهور آذربايجان در پستي 
توييتري ويدئويي منتشــر كرد كه ساختمان هاي 
تخريب شــده توســط گلوله هاي توپ يا خمپاره 
متعلق به نيروهاي ارمني را نشان مي دهد. او گفت 
كــه غيرنظاميــان در شــهر گنجه هــدف حمله 

ارمنستان قرار گرفته اند.

در سمت مقابل، نيروهاي ارمني منطقه قره باغ نيز 
اعالم كرده اند كه خمپاره هاي آذربايجان در چند 
نقطه از شهر استپاناكرت )خان كندي( فرود آمده 
اســت. طبق اعالم ارمنســتان اين حمله ها تلفات 
جاني نيز داشته اســت. نيروهاي قره باغ همچنين 
اعالم كردند كه در تالفي اين حمله ها، پايگاه هوايي 

گنجه را هدف قرار داده اند.
هر دو كشــور بار ديگر درخواســت فرانسه براي 
آتش بس و آغــاز مذاكــرات را رد كرده اند. طبق 
گزارش خبرگزاري رويترز، شــمار تلفات جنگ از 
230نفر گذشته اســت. دوطرف همچنين مدعي 
شــدند كه ده ها تانــك از طرف مقابــل را منهدم 

كرده اند.
ارمنستان روز شــنبه اعالم كرده بود، تمام ابزارها 

را براي »دفاع سرنوشت ساز« از ارمني هاي منطقه 
قره باغ بــه كار خواهد گرفت. اين در حالي اســت 
كه به نظر مي رسد پيشــروي نيروهاي آذربايجاني 
در منطقه تحت كنتــرل نيروهــاي ارمني ادامه 
دارد. الهــام علي اف، رئيس جمهــوري آذربايجان 
از »آزادسازي« روستاي اســتراتژيك ماداگيز در 
قره باغ خبر داد و به فرماندهان و نيروهاي نظامي اين 
كشور تبريك گفت. علي اف در پيامي در شبكه هاي 
اجتماعــي گفت: »امروز ارتــش، پرچم جمهوري 
آذربايجان را در ماداگيز به اهتزاز در آورد. ماداگيز 
تحت كنترل ما ست.« او ساعاتي بعد از تصرف چند 
روســتاي ديگر در اين منطقه خبــر داد. به دنبال 
انتشــار اين خبر، مردم در باكو، پايتخت جمهوري 
آذربايجان، به خيابان آمدند و به جشن و پايكوبي 

پرداختند.
نيكول پاشينيان، نخســت وزير ارمنستان در يك 
ســخنراني تلويزيوني خطاب به مردم اين كشــور 
گفت: »جنگ در تمام جبهه ها تشديد شده است. 
ما تاكنون خسارات انســاني و نظامي قابل  توجهي 
را متحمل شده ايم، اما دشــمن تاكنون نتوانسته 
است هيچ يك از مسائل اســتراتژيك خود را حل 
كند.« نخست وزير ارمنســتان تأكيد كرد كه اين 
جنگ، »شــايد سرنوشت ســازترين« جنگ براي 
ارمنستان باشــد. به نظر مي رســد دوطرف به اين 
نتيجه رســيده اند كه بايد در درگيري هاي جاري، 
تكليف بحران 3دهه  گذشــته در منطقه قره باغ را 

يكسره كنند.

جنگ قره باغ به شهرها كشيده شد

نظرسنجي   رويترز/ ايپسوس 

41 % 51 % 

ترامپ در ويدئوي جديدش، رنگ پريده به نظر مي  رسيد.

شهر استپاناكرت شهر گنجه
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دليكهغيبنماياســتوجامجمدارد
زخاتميكهدميگمشــودچــهغمدارد

بهخطوخــالگدايانمــدهخزينهدل
بهدســتشاهوشــيدهكهمحترمدارد

عكس:فرانسپرس برگزاريمسابقاتگاوميشسواريدرتايلند-چونبوري

مرد ايستاده بود كنار بزرگراه، به آسمان 
نگاه كرده بود، به حركت ماشين ها چشم 
دوخته بود، توي سايه درختان حاشيه 

بزرگــراه كمي نشســته بود، 
برخاســته بود و به دلگيري، 

به غم، به افسوس و به جاده 
نظر دوخته بــود. مرد 
برخاسته بود و با خود 
زير لــب چيزي زمزمه 

كرده بود البد. به همان دلگيري كه يعني بايد رفت و رفته 
بود. حاشيه بزرگراه را گرفته و رفته بود، به جنوب و آفتاب 
رفته بود. بعد از تابستان رفته بود. به هنگام پاييز كه هنوز 
باران نباريده و خاك ها تشنه اند و درختان تشنه اند و جاده 
خيلي زود به صبح مي رســد. مرد قدم زنان رفته بود، جدا 
از خانه و خانمان و دوســتان رفته بود و آفتاب سايه اش را 
با او به گوشه اي گسترده بود و مرد رو به جنوب رفته بود، 
با سايه اي كه از سمت راست روي خاك و علف بود. مرد با 
كيسه  اي مشكي در دست و رؤياي جنوب گرم و پذيرا در 
سر رفته و البد با خود حســاب كرده بود كه همين جوري 
اگر راه جاده را بگيرد و قدم زنان برود تا چند روز و چند ماه 
ديگر به جنوب خواهد رســيد. بعد از بزرگراه ها و جاده ها 
و دشــت ها. بعد از كوه ها و رود ها به جنوب خواهد رسيد 
و نفس خواهد كشــيد و آن گرماي قشنگ و بي تاب روي 
تنش خواهد نشست با هرم آفتاب و عرق روي پيشاني اش.

مردي را كه از بزرگراه به جنوب مي رفت، آنان كه پيش از 
ما به سرعت از كنارش گذشــته بودند البد اينگونه به ياد 
مي آورند. ما كه رسيديم او نعشي بود كنار بزرگراه با پارچه 
سفيدي كه رويش كشيده بودند و غمي كه بر چهره افسر 
پليس بود و كيسه مشكي كوچكي كه پرت شده بود كنار 
جاده روي خاك و سنگ و شيار زمين. آنان كه پيش از ما 
رفته بودند او را جور ديگري به يــاد مي آورند. آنها مردي 
را ديده بودند كه پشــت كرده بود به شــهر، به پايتخت، 
به ماشين ها و ســاختمان هاي بلند و رفته بود تا روزي به 
جنوب خود برسد. هنوز خورشيد شــهر بيرون نزده بود، 
هنوز نور روي زمين نيفتاده بود كه مرد بيدار شــده بود و 
آن حس ناگهاني اش را به ياد آورده بود البد كه برخاسته 
بود و راه جنوب و جــاده و گرما را گرفته بود در حاشــيه  
بزرگراه و بزرگراه وقتي مردي با يك رؤيا از حاشيه اش راه 
برود، تنها برود، محكم و خستگي ناپذير برود، هيچ وقت به 
پايان نمي رسد. اين را البد مردي مي داند كه صبح يك روز 
پاييزي، نعشش كنار بزرگراه افتاده بود و ما توي ترافيك، 
توي سرعت، آهسته يا تند از كنارش گذشتيم و آن پارچه 
سفيد روي نعشش توي خاطرمان مانده و هنوز نمي دانيم 
كيست، آن صبح و به حاشيه بزرگراه راه چطور يافته و چرا 
تنها رفته تا پياده به جنوب و دريا برسد و مرگ و تصادف 

امانش نداده است.
ما او را مرده ديديم و آنها كه پيش از ما به صبح شهر رفته 
بودند مردي را به ياد مي آورند كه در فاصله زندگي و مرگ 
مي رفته، قدم زنان مي رفته و آنها كه سوار ماشين از كنارش 
گذشــته اند چه مي دانند كه او رؤياي جنوب و دريا و سفر 
و تنهايي داشته است و مي خواسته آنقدر تنها و قدم زنان 
برود تا باالخره روزي به رؤياي خود برسد و نرسيده، با مرگ 
نرسيده و جنوب مانده براي هميشه خالي از قدم هاي او. 
مردي كه ما نمي دانيم چرا تنها بوده، چرا خوش داشته به 
جنوب برسد و اين عاشقيت با او چه كرده كه راه و حاشيه 
بزرگراه را گرفته تا برود و برسد و نرسيده و هيچ وقت ديگر 
هم نخواهد رســيد و هيچ جاده اي اين را نمي داند وقتي 

مردي تنها از حاشيه اش، با تصادف به كام مرگ مي رود.
جاده ها او را به ياد نمي آورند. راننده هــاي صبح وقتي از 
كنارش مي گذرند او را به خاطر نمي ســپارند و هيچ كس 
نمي داند نام و نشانش چيست، از كجا آمده و چرا در حاشيه  
بزرگراه، آنجا كه شــهر و كارخانه ها و خانه هاي بسيار به 
پايان مي رســند تند و تند مي رفته تا به جايي برسد. من 
او را در نعشــي كنار جاده ديدم و اين كلمات را به ياد آن 
همشهري تنهايي مي نويسم و خوش دارم كه او را بفرستم 
به جنوب و  رؤيا و دريايي كه دوست داشت به آنجا برسد. 
او را كه شــايد دلش از شــهر و اين همه آهن تنگ شده و 
مي خواسته تا هوا سردتر نشــده به هواي نخل ها و دشت 
و گرماي جنوب برسد و نرسيده، هيچ وقت نخواهد رسيد 
چون راننده ماشيني كه از حاشيه بزرگراه گريخته تا تند 
برود و برسد او را نديده و نرسيده ترمز بگيرد و مرگ توي 

راه بوده، پيش از آنكه مرد و تنهايي به جنوب برسند.

روي يك پا معلق ايســتاده و چشــم هايش را بسته 
بود. با همان گام معلــق بدون اينكه از جايش جنب 
بخورد، از گوشــه پلك هايش گاه و بي گاه قطره اي 
خون مي چكيــد و خيال مي كردي هاشــورهاي 

سرخ روي بدن ســفيدش رودي اســت كه از 
خون چشم هايش جاري شــده. دكتر داخل 
اتاق آمد و گفت: »به اين ميگن عارضه هايفما 

)Hyphema(، يه جورايــي توي بخش قدامي چشــم خونريزي كه 
مي شه، خون به شكل قطره هاي اشك از چشــم مي ريزه« بعد گفت 
»پنس را بده« و من و او را كه داشت خون گريه مي كرد، تنها گذاشت و 
به اتاق عمل رفت. در محله محموديه، دكتر همسايه ديوار به ديوارمان 
بود؛ بين خيابان الف و ب، جايي پر از هجوم آهن و سيمان. در انتهاي 
بن بست مهر، دكتر انگار با دســت خالي دانه دانه آجر از ديوار انتهاي 
كوچه كنده و از آن بن بســت بي روح، نقبي به ساحل زده باشد، چون 
نوح از هر حيوان و پرنده و خزنده اي براي تيمار، جفت جفت كه نه، اما 
يكي  داشت. دامپزشــك بود و بر اين باور بود كه توفان آه و نفرين اين 
زبان بسته ها روزي همه ما را غرق مي كند و كشتي نجات ما چيزي جز 
مهرباني با طبيعت و جانورانش نيســت. مي گفت قهر خدا همان قهر 
طبيعت است، ريز و درشت هم ندارد، يكهو ديدي يك موجود ذره بيني 
مثل يك ويروس فكســني و ســاده، نسل بشــر را برانداخت. منشي 
كلينيك دامپزشكي پشــت ميزش همانطور كه داشت براي صبحانه 
پاچه و بناگوش گوسفند سق مي زد، سري به عالمت تأييد تكان داد و 
اوهوم اوهوم كرد. دكتر آدم عجيبي بود. چشم ام به دست و گردنش افتاد 
كه كلكسيوني از انواع زخم ها بود. روي فلز سرد ميز اتاق عمل، گربه ها 
فيف فيف كنان، چنگش مي  زدند، سگ ها گازش مي گرفتند و پرنده ها 
نوكش مي زدند. در همين فكرها بودم كه فالمينگويي كه داشت خون 
گريه مي كرد، روي كف راهرو افتاد. دكتر گفت فالمينگو ها فقط موقع 
خواب روي يك پا مي ايستند و اين فالمينگو را صياد ها در فريدون كنار 
با اســلحه  زده و يك پايش را قطع كرده ا ند. براي همين هر وقت بيدار 
مي شود، زمين مي خورد. دكتر از انگشت شمار دامپزشك هايي بود كه 
براي حيوانات و پرنده ها عضو مصنوعي مي ساخت. نوك كركس، ناخن 
خرس و حتي اين اواخر پاي پرنده . چند روز بعد فالمينگويي كه خون 

گريه مي كرد هم صاحب يكي از اين 
پاها شــد. حاال ديگر اين زبان بسته 
پس از اينكه از كابــوس پرواز روي 
فريدون كنار بيدار مي شد، به زمين 
نمي خورد و مي توانســت چند روز 

بعد به سيبري باز گردد.

برداشتيآزاد
ازماجرايفالمينگوييكه
ميهمانايرانبود.بهمناسبت
روزدامپزشك

داســتان نوشــتن يكــي از 
دشــوارترين كارهاست؛ پس 1

به خودتان سخت بگيريد و زياد مطالعه 
كنيد.

مهم ترين نكتــه در هر 
داســتان، چيزهايي 2

اســت كه گفته نمي شــود، بلكه تلويحا به آنها اشاره 
مي شود.

 هنگام نوشتن، خودتان را از هر قيد و بند دست 
و پا گير خالص كنيد. ذهنتان را سانسور نكنيد. 3

نيازي نيســت موقع نوشتن به چاپ شــدن يا نشدن 
داســتان فكر كنيد. فكرهاي اين چنيني نويسنده را از 

نوشتن باز مي دارد.
خودتان را با نويســندگان ديگر مقايسه نكنيد؛ 

مقايسه به اين مفهوم كه مثال به خودتان بگوييد 4
چه بنويسم كه ديگران ننوشته اند يا چطور بهتر از آنها 
بنويسم. شــما بايد داســتان و اثر خودتان را بنويسيد. 
داستان نويســي پيســت يا رينگ مســابقه نيست كه 
بخواهيد با ديگران رقابت كنيد. رقابتي هم اگر باشــد با 
خودتان رقابــت كنيد؛ اين يعني داســتاني را كه امروز 
مي نويسيد از داستان ماه گذشته كه نوشته ايد بهتر باشد.

اگر از داســتاني كه نوشــته ايد رضايت كامل 
نداريد خودتان را گول نزنيد، عجالتا داستان  را 5

كنار بگذاريد و بدون رودربايستي به بهتر شدن آن فكر 
كنيد.

به انــدازه كافي فرصــت داريــد از چيزهايي 
بنويسيد كه تجربه نكرده ايد؛ بنابراين ديده ها و 6

تجربه هايتان را دستمايه كنيد.
اهميت زيادي دارد.7 از بيان واقعيت ها نهراسيد؛ جسارت در نوشتن 
 داستان خودتان را بنويسيد؛ از روي كار ديگر 

نويســنده ها كپي برداري نكنيد؛ يعني اشتباه 8
بنويسيد اما مستقل بنويسيد.

 در نوشــتن، جزئيات اهميت بســيار و تأثير 
عميقي در باورپذيري داستان دارد.9

شيفته نوشــته هاي خود نشويد. داستان تان را 
آنقدر بازنويســي كنيد تا مطمئن شويد واقعا 10

خوب است، بعد آن را كنار بگذاريد و به نوشتن داستاني 
بهتر از آن فكر كنيد.

گفت وگو در داستان اهميت فراوان دارد و بايد 
كاركرد داشته باشد؛ آشكار كردن شخصيت و 11

پيش بردن پيرنگ.

كار همچون زندگي يا چگونه 
مي توانيــد كاري را كه براي 
آن  زاده شــده ايد كشــف 
كنيــد و به رضايــت خاطر 
برسيد؟ كتابي نوشته تامس 
مور، اســتاد روانشناســي و 
مطالعات ديني دانشگاه هاي 
آمريكاســت كه محمدرضا 

ســالمت آن را بــه فارســي 
برگردانده. در اين كتاب، مور به اعمال و تطبيق نظريه 
و طرح كلــي خود درخصوص يكي از ســاحت هاي 
زندگي، يعني ساحت شــغل و حرفه دست مي زند. 
به عبارت ديگر درصدد است كه همان روح و همان 
عمق و قداست را كه بايد به همه زندگي ما بازگردد، 
به ساحت شغل و حرفه، نيز بازگرداند. به اين لحاظ، 
اين كتاب به زيرمجموعــه اي از نظريه و طرح كتاب 

مراقبت نفس يا تيمار جان مي پردازد.
تامس مور با رويكردي معنوي و روحي به كار در اين 
كتاب، قصد دارد اين موضوع را بــه ما يادآوري كند 
كه شــغل و حرفه، ما را به سرنوشت و تقديرمان، و به 
زندگي كه از طريق ما جريان مي يابد و هدفي براي ما 
دارد، پيوند مي زند. او يكي از راه هاي مراقبت از روح و 
اعتالي آن را يافتن كاري مناسب و انجام آن با اشتياق 
انديشمندانه مي داند. او عقيده دارد كار كردن در شغل 
و حرفه نيز به معناي كار كردن در عميق ترين بخش 
وجود ماســت. همه اوقاتي كه بــراي كار خود صرف 
مي كنيم، بر كيفيت تفكر و شــكل گيري ارزش ها و 
منش ما تاثير دارد. درونمايه فلسفه تامس مور درباره 
»كار« در كتاب كار همچون زندگي، مبتني بر تمثيلي 
از هنر كيمياگري است و ريشــه در سنت سده هاي 
پيشــين دارد. او براي تبيين انديشــه خود، پاره اي 
مفاهيم، واژه ها، و استعاره هاي كليدي را از كيمياگري 

وام مي گيرد يا خود آن را مي آفريند.
مور تاكنون بيش از 30جلد كتاب و ده ها مقاله منتشر 
كرده است. خودش مي گويد در همه فعاليت هايش، 
اعم از نويسندگي و سخنراني و مشاوره، در پي همراه 
كــردن »روح« با زندگي شــخصي و فرهنگ جامعه 
اســت و براي اين منظور، معنويت، اسطوره شناسي، 
روانشناســي ژرفا و هنر را باهم بــه كار مي گيرد. به 
همين دليل، شــايد بتوان تامس مور را روان درمانگر 

»روح« شمرد.
نشر نو اين كتاب را در 254صفحه با شمارگان هزار و 
100نسخه به بهاي 42هزار تومان منتشر كرده است.

سي وششمين نشست از مجموعه درس گفتارهايي 
درباره شــمس تبريــزي، چهارشــنبه 16مهر 
ساعت15 با سخنراني مهدي حيدري، به »شمس 
تبريزي و سياســت« اختصاص دارد كه به صورت 

مجازي پخش خواهد شد. 
بــه گــزارش همشــهري، كناره گيــري از 
اميــران، گفتارهــاي تنــد و كوبنــده، نرمش 
در جهــت رفــع نيازهــاي مــردم و تحــرك 
فعاالنــه از نمودهــاي بينــش ستم ســتيز 

شــمس تبريزي اســت. در اين نشســت جنبه هاي مختلف سياست نگري در 
انديشــه شــمس تبريزي تبيين و بررســي مي شــود. عالقه مندان مي توانند 
 بــا مراجعه بــه صفحه اينســتاگرام مركــز فرهنگي شــهر كتاب به نشــاني

  Instagram/bookcityculturalcenter  اين درس گفتار را به صورت 
زنده مشاهده كنند.

سال تحصيلي 80-1379دانشــكده علوم قضايي ديروز در مراسمي با سخنان 
رئيس قوه قضاييه و حضور جمعي از مقامات قضايي آغاز شد. رئيس قوه قضاييه 
در اين مراسم اظهار داشت: افرادي كه مي خواهند وارد كار قضايي شوند بايد حائز 
وجدان عالي، شرافت كاري الزم و تربيت اسالمي كافي باشند و در كار قضاوت، 
عدالت را با هيچ چيزي معامله نكنند و تنها خدا را درنظر بگيرند و تحت تأثير قرار 
نگيرند. سيد محمود هاشمي شاهرودي در بخشي از سخنانش چارچوب قضاوت 

در دستگاه هاي قضايي غرب را فرسوده و مبتني بر ظلم دانست.

داوودپنهانيقصه شهر
روزنامه نگار

فوت و فن حرف هاي همسايه
نوشتن)3(

فرزامشيرزادي
 داستان نويس و روزنامه نگار

مهدياگلمحمدي
ويترينروزنامه نگار

دريچه

20 سال پيش 

حبسابدبرایيكگرمماريجوانا
لوييزيانا: به گفته وكيــل مردي در آمريــكا، او كه به 
جرم فروش كمتر از يــك گرم ماريجوانا بــه حبس ابد 
محكوم شده بود، قرار است از زندان آزاد شود. به گزارش 
اينديپندنت، درك هريس كه يك ســرباز قديمي ارتش 
است، ســال 2008 به دليل فروش  69. 0 گرم ماريجوانا 
)مبلغي به ارزش كمتر از 30 دالر يــا 23 پوند( به مأمور 
مخفي اي كه تا در منزل او آمده بود، دستگير شد. او پس 

از سال ها قرار است آزاد شود.

توقيف160ميليونپوندموادمخدر
لندن: نيروي دريايي انگلســتان يك محموله مواد مخدر 
به ارزش 160ميليون پونــد را در درياي كارائيب توقيف 
كرد. به گزارش سايت بريتانيايي مترو، اين سومين حمله 
ناو سلطنتي انگلســتان به كشــتي ها و قايق هاي حامل 
مواد مخدر است. در حمله هاي پيشين هم كه 48ساعت 
پيش از اين حمله روي داده بــود، يك محموله كوكائين 
و ديگر انــواع مواد مخدر از قاچاقچي هايي كه به ســمت 

انگلستان در حركت بودند كشف شد.

صدورمجوزورودبهمسجدالحرام
رياض: به صدها زائر در عربستان سعودي پس از توقفي 
هفت ماهه، به دليل محدوديت هاي اعمال شده براي مقابله 
با ويروس كرونا، اجازه ورود به مســجد الحرام و شــركت 
در مراسم حج عمره داده شــد. به گزارش اسپوتنيك، در 
نخســتين مرحله از اين طرح به 6 هزار شهروند عربستان 
و ساكنان خارجي اين كشــور اجازه داده شده كه مراسم 
عمره را به جا آورند. از زائران خواسته شده تا ماسك بزنند 

و فاصله اجتماعي را رعايت كنند.

هزارپوندجريمهبراي4دقيقه
لندن: يك غذافروشي در انگلســتان كه4 دقيقه پس از 
ساعت 10 شــب - زمان تعطيلي اجباري براي مقابله با 
كرونا در انگلستان - يك همبرگر را به دست مشتري داده 
بود هزار پوند جريمه شد. به گزارش ديلي ميل، جريمه اين 
اغذيه فروشي به نام »بيم ز برگر« در محله ايلفورد لندن بعد 
از آن رخ داد كه پليس كشف كرد يك مشتري رأس ساعت 
10 شب سفارش همبرگر داده است و 240 ثانيه بعد آن را 

تحويل گرفته است.

مرديكهبهجنوبميرفت

كارهمچونزندگيداستانخودتانرابنويسيدفالمينگودركشتينوح

شمستبريزيدرسياست

همشهري14 مهر 1379 
گردانندگانامرقضابايدشرافتكاريداشتهباشند

شمس الدين محمد بن قيس رازي )سده 7 ق( نامدار به شمس قيس، از مهم ترين 
منتقدان ادبــي و اديب ايران و زاده ري اســت. او چندي در خــوارزم، فرارود و 
خراسان بود و به سبب آوازه تاختن مغول، در كنار سلطان محمد خوارزمشاه به 
بغداد رفت و ســپس در 628 ق به فارس رفت و به خدمت اتابك سعد بن زنگي 
)زمان زندگي ســعدي در شــيراز( و پس از او به خدمت پسرش ابوبكر بن سعد 
بن زنگي درآمد. او اثر نامدارش، المعجم في معايير اشعار العجم را به نام همين 

شاهزاده نگاشته است. 
شمس قيس رازي با اين اثر گرانقدر خود تأثير شگرفي روي شعر و ادب فارسي بر 
جاي گذاشت. او در اين اثر ديدگاه هاي انتقادي خود را در زمينه وزن، قافيه، الفاظ 
و واژگان در شعر و تناسب و هماهنگي اركان شعر بيان كرده است. او در اين مقاله، 
ديدگاه هايش را درباره اين عناصر زيبايي شناسانه شعر، آورده و درباره اهميت هر 
كدام از اين عناصر بحث كرده است. همچنين، آنچه او از اين لحاظ درباره برخي 
از شاعران هم عصر خود و ديگر شــاعران اظهار كرده در اين مقال گنجانده شده 
است. شمس قيس در اين اثر ماندگار خود تالش كرده است تا پويندگان راه شعر 
و شاعري را با شيوه هاي صحيح كاربرد وزن و قافيه در شعر، آشنا و معيار و مالك 

ثابتي براي تأثيرگذاري و زيبايي بيشتر شعر ارائه كند. 

شمسقيسرازي

سالمرگ

پژوهشــگران چيني در مطالعات 
جديــدي اطالعــات مربــوط به 
بيش از 200هزار نفر را در آمريكا 
بررســي كردند و متوجه شــدند 
مصرف مرتــب PPIهــا )مانند 
 Aciphex، Nexium، Prilosec،
بــا   )Prevacid، Protonix

افزايش 24درصدي ابتال به ديابت نوع2 مرتبط است. 
بــه گــزارش ديلي ميــل، سرپرســت گــروه تحقيــق از دانشــگاه 
 سان يات ســن چيــن، در ايــن مــورد مي گويــد: »مصــرف دائمــي 
PPIها با افزايش احتمــال ابتال به ديابت نوع2 مرتبط اســت و اين احتمال در 
افرادي كه مصرف طوالني مدت دارند به مراتب بيشتر است.  PPIها براي درمان 
ريفالكس اسيد، زخم معده و ساير بيماري هاي گوارشي در دسترس هستند. آنها 

در ميان 10داروي برتر مورد استفاده در سراسر جهان قرار دارند. 

سالمت

كشفتأثيرسوءبرخيداروها
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61 مرد، 61 نفر كه با عنوان رئيس بلديه، بلديه چي، شهردار، كفيل شهرداري، شهردار موقت و سرپرست 
در طول 113سال بركرســي اداره شهر تهران نشستند و تقديرشان با سرنوشــت اين شهر گره خورد. از 
12خرداد1286 كه براساس قانون مجلس اول مشــروطه، ايجاد نهادي شهري به اسم بلديه الزامي شد، 
تهران نخســتين شــهري بود كه  براي برگزاري انتخابات در محالت و تعيين نمايندگان شوراي بلديه 
به اســتقبال انتخاب شــهردار رفت؛ شــهري كه به عنوان پايتخت تا امروز ركورد تعداد شهرداران را در 
كالنشهرهاي كشور در خود حفظ كرده است و 61 نفر در اتاق شهردار تهران از چند روز تا 13سال اداره 
شهر را به دست گرفته اند. 61مردي كه در تبديل دارالخالفه نه چندان بزرگ ناصري به كالنشهري كه امروز 
تهران است، نقش داشته اند؛ آنها كه همدســت با حاكميت زمان خود اتفاقات تلخ و شيريني را در تهران 
رقم زدند؛ آنها كه شهر را سامان دادند يا آنها كه كلنگ بر فرق تاريخ شهر زدند و آن را زيرسنگ و سيمان 
و آسفالت بردند؛ آنها كه قانون هاي شهري را ســامان دادند يا آنها كه قانون را شكستند؛ آنها كه بلديه را 
سكويي براي مقامات باالتر كردند و يا آنها كه از اين كرسي، راهي زندان شدند؛ آنها كه در روزهاي سخت، 
شهرداري را به دست گرفتند يا آنها كه در مقام شهردار، روزگار را براي تهران نشينان سخت كردند؛ هرچه 
بود و هرچه كردند، اين حكايت تهران  شدن طهران است؛ روايتي كه چندسالي پيش از آغاز سده، در يك 

ظهر خردادي آغاز مي شود و تا 14مهر1399 و روز تهران ادامه دارد.

یادداشت اول

هفت شهردار

قاتل تاريخ تهران يا معمار پايتخت مدرن؟
1- كريم آقا بوذرجمهري 

از شهرداري تا زندان قصر
2- احمد نفيسي 

در تمام10 سالي كه در ساختمان بلديه اتاق رئيس را به عنوان ششمين 
شهردار تهران در اختيار داشــت با همين عنوان، نامه ها و اعالن هايش را 
امضا مي كرد؛ »كفيل بلديه سرتيپ بوذرجمهر«. هرچند تاريخ نشان داده 
است او نخستين شهردار پايتخت در معناي رســمي آن بود كه تا پيش 
از اينكه محمدباقر قاليباف ركورد شــهرداري اش را بشكند طوالني ترين 
دوران شهرداري را در تهران داشت؛ اما او همان شهرداري بود كه با اجراي 
فرمان هاي پهلوي اول در كنار تغيير شكل تهران از شهري با ساختار قديمي 
به شهري مدرن، قاتل حافظه تاريخي پايتخت لقب گرفت. نخستين دستور 
كريم آقا تكميل يادمان كودتاي اســفند 1299 در ابتداي ميدان مشق و 
درست در نقطه مقابل عمارت قزاقخانه به عنوان محل شروع كودتا بود. به 
دستور سردار سپه سردر ميدان مشق تخريب شد و در زاويه 70 درجه آن 

سوتر از آن، بناي دروازه جديدي را گذاشتند كه در سال 1303 كار ساخت وساز آن تكميل 
شد؛ دروازه اي كه به عنوان نخستين نماد شناخت تهران هنوز در ابتداي ميدان مشق قرار 
دارد. قدم بعدي بازسازي بدنه بلديه به عنوان يك نهاد قدرتمند شهري بود؛ نهادي كه قدرت 
زيادي براي تغييرات ساختاري در شهر داشته باشد. در تهران رسم بود هربنايي كه رضاشاه از 
آن خوش اش بيايد را بدون هيچ مقاومتي تسليمش كنند. به فرمان شاه، مسعوديه را وزارت 
فرهنگ و معارف برداشت و اميريه را تبديل به دانشگاه افسري كردند. اين اتفاق باعث شد تا 
بسياري از رجال بدون گفت وگو، باغ هايشان را پيشكش كنند.  مأموران شهرداري به حكم 
سردار سپه و بعد شاه، براي توسعه خيابان و ساخت بنيادهاي جديد در شهرها دست به كار 
مي شدند و همه  چيز را سر راهشان خراب مي كردند؛ خواه خانه اعيان باشد يا خانه پيرزني تنها 
و بيوه يا باغ سفارتي فرنگي. خاطرات مي گويد كريم آقا در شهر راه مي رفت و اگر ساختماني 
به نظرش زشت مي آمد، دستور مي داد آن را تخريب كنند. در سال 1306 رضاشاه دستور 

پركردن خندق هاي اطراف شهر را صادر كرد؛ فرماني كه باعث شد تا در شمال تهران يك شهر 
جديد با ساختمان هاي بلند و مدرن و خيابان هاي عريض و مشجر و ميدان هاي بزرگ احداث 
شود. قسمت جديد شهر در حول محور شرقي غربي شاهرضا)انقالب اسالمي فعلي( و محور 
شمالي جنوبي فردوسي و پهلوي)وليعصر)عج(( شكل گرفت. او كه پيش از به سلطنت رسيدن 
عمارت ساالريه ساالرلشكر، پسر فرمانفرما را براي اقامت گرفته بود، بعد از تاجگذاري به جاي 
صاحبقرانيه خانواده اش را به سعدآباد برد. او براي كوتاه كردن راه ميان كاخ در حال ساخت 
مرمر در تقاطع خيابان فرمانفرما با خيابان سپه تا سعدآباد دستور داد تا كريم آقا جاده اي آماده 
كند؛ جاده اي كه حاال طوالني ترين خيابان تهران و خاورميانه به طول 18 كيلومتر اســت. 
تخريب 12 دروازه دورتا دور تهران برنامه ديگر شاه و شهردار بود. گفته مي شود كه كريم آقا 
خودش شخصا بر تخريب دروازه هاي تهران نظارت داشت. او همچنين به 
فرمان شاه، شمال محل سنگلج را خريد و ساختمان هايش را به بهانه ساخت 
بازار دوم تهران تخريب كرد؛ بازاري كه ساخته نشد و سال ها طول كشيد تا 
اين خرابه ها تبديل به نخستين پارك بزرگ عمومي تهران يعني پارك شهر 
شود. به دستور رضاشاه، خوابگاه و عمارت هاي اندروني و نارنجستان كاخ 
گلستان تخريب شد. سلطنت آباد، عشرت آباد و فرح آباد تبديل به پادگان هاي 
نظامي شدند و كاخ نياوران به حال خودش رها شد تا تلخ ترين سرنوشت 
براي قصرهاي قاجار در پايتخت رقم بخورد كه بخش زيادي از آن تخريب و 
يا تبديل به پادگان يا نخستين زندان مدرن ايران شدند. البته در كنار اينها، 
كارهاي مثبت زيادي هم در زمان بوذرجمهري در تهران رخ داد. به حكم 
كفيل شهرداري، عوارض جديد وضع شد و ماليات خودروها و كالسكه ها و 
ساير عوارض شهري را لغو كردند. همچنين بوذرجمهري اداره خيريه و مريض خانه بلديه و 
دارالمجانين و آتش نشاني را تأسيس كرد. در زمان او سنگفرش تهران كامل شد. قانون جديد 
بلديه كه نخستين قانون بلديه را نسخ مي كرد در اين دوران نوشته شد. همچنين در اين دوره 
بود كه فرهنگستان، كلمه شهردار و شهرداري را به جاي بلديه چي و بلديه جايگزين كرد. 
ساماندهي دروازه گورستان هاي قديمي يكي ديگر از كارهايي بود كه در دوران شهرداري 
كريم آقا بوذرجمهري اتفاق افتاد. گورستان متروك بازار به باغ فردوس تبديل و گورستان 
حسن آباد تبديل به اطفاييه يا آتش نشاني تهران شد. هنوز هم ايستگاه شماره يك آتش نشاني 
در همين منطقه قرار دارد. در زمان كريم آقا بوذرجمهري خياباني به عنوان جاده شــاهي 
سنگفرش و چنارهاي معروفش در آن كاشته شــد كه امروز وليعصر)عج( نام دارد. او تنها 
شهردار تهران است كه خياباني به نامش شد؛ خياباني كه نخستين شهرداري تهران در آن 

تأسيس شد، يعني جبه خانه را به اسم او بوذرجمهري )15 خرداد فعلي( گذاشتند.

احمد نفيســي 42 ســاله، وقتي به نمايندگي شــهردار وقت تهران، 
سيدمحسن نصر، ارديبهشــت 1341 در افتتاحيه سمينار شش  روزه 
»تهران، مســائل و مشــكالت« از بي نظمي تهــران صحبت مي كرد 
مي دانست به زودي جاي شهردار خواهد نشست اما گمان نمي كرد دوره 
18 ماه شهرداري اش به بهاي طوالني ترين جلسات دادگاه و 33 ماه زندان 
برايش تمام شود. اگر بخواهيم در ميان 61 شهردار تهران تنها 6 شهردار 
را به عنوان شاخص ترين شهرداران انتخاب كنيم، بي ترديد احمد نفيسي، 
يكي از آنها خواهد بود؛ جوان ترين شــهردار تهران كه درست در بزنگاه 
ورود تهران به دوره جديدي از تاريخ خود بر صندلي رياســت نشست و 
خيلي زود هم از صدر به ذيل آمد و با حاشــيه هاي فراوان كنار رفت. او 
يكي از جنجالي ترين شهرداران تاريخ تهران است. نفيسي در سال 1299 

شمسي در شهر اصفهان به دنيا آمد و در رشته حقوق تحصيل و راه پيشرفت را خيلي سريع 
طي كرد و بعد از تجربه مقام مديركل وزارت اقتصاد ملي و مدير امور اداري سازمان برنامه 
به قائم مقامي شهرداري تهران در دوره دوم شهرداري محسن نصر رسيد. پدربزرگ او با 
ناظم االطبا، پدر سعيد نفيسي پسرعمو بودند و همسرش نزهت نفيسي از نخستين زناني 
بود كه وارد مجلس شوراي ملي شد. او پدر آذر نفيسي نيز بود. نفيسي تقريبا از زماني كه 
علي اميني او را از سازمان برنامه و بودجه به شــهرداري فراخواند مي دانست كه به زودي 
شهردار تهران مي شود. اميني كه در حال آماده كردن مقدمات اصالحات ارضي بود نياز 
به چهره هايي جوان و تكنوكرات در اطرافش داشــت و نفيسي يكي از اين افراد بود. او در 
گفت وگويي گفته است زمزمه جانشيني او در شهرداري به گوش شاه هم رسيده بود و شاه 
نيز اصرار داشت تهران را به او بسپارد. او به وزير كشور نقل كرده كه شاه گفته بود كه نفيسي 
كه اين همه كاربلد است چرا بايد باالسر داشته باشد؟ چرا او شهردار تهران نمي شود؟ شايد 

مهم ترين مانع آنها اميني بود كه در رودربايستي با نصر قرار داشت و نمي توانست به راحتي 
او را بركنار كند؛ هرچند تالش هاي نفيسي براي گرفتن پست شهرداري تهران و تمايل شاه 
به گوش نصر رسيده بود و او تقريبا بدون انگيزه و با سرسنگيني آنطور كه خود نفيسي گفته، 
رفتار مي كرد اما در نهايت او يك ماه بعد از سمينار شش روزه مسائل و مشكالت تهران كه در 
برگزاري اش تأثير زيادي داشت، يعني در پنجم خرداد 1341 با حكم علي اميني به عنوان 
شهردار تهران انتخاب شد. او تا آذر 1342 كه از شهرداري مستقيم به زندان رفت، به مدت 
19 ماه شهردار تهران بود. دوران او همزمان با اجراي طرح هاي بسياري در شهر تهران شد. 
يكي از اين طرح ها، افتتاح پارك ســاعي بود كه در دوره 19 ماهه شهرداري آن، در محل 
دره تپه هاي عباس آباد و محل جنگلي كه مرحوم مهندس كريم ساعي بنيان گذاشته بود با 
طراحي حسين محجوبي ساخته شد. نفيسي يكي از اعضاي هيأت مديره 
تاكسي راني تهران بود و خودش چندين دستگاه تاكسي در تهران داشت. 
نفيسي، نخستين شهرداري است كه در تلويزيون رودرو با مردم صحبت 
كرد و درباره مشكالت شهر گفت. در زمان شهرداري او، رفراندوم ششم 
بهمن براي اصالحات ارضي برگزار شد. قيام پانزده خرداد، يكي ديگر از 
وقايع زمان نفيسي بود؛ واقعه اي كه گويا مخالفتش با سركوب مردم باعث 
شد تا او در نهايت به دادگاه احضار شود. در روز 18 آذر 1342 مأموران به 
دفتر او در شهرداري رفتند و با حكم بازداشت او را به دادگستري بردند. او 
در طبقه زيرين دادگستري در كتابخانه اي كه در آنجا قرار داشت بازداشت 
بود. گفته مي شود روز اول هشت ساعت از او بازپرسي شد. او در خاطرات 
خود يعني كتاب »برنده ها هم بازنده اند« درباره اين بازپرسي به صورت 
كامل نوشته است. بعد از اين بازپرسي، نفيسي، دو نفر از بهترين وكالي آن زمان ايران يعني 
صادق بهداد و محمدشاهكار را به وكالت خود انتخاب كرد. مهم ترين اتهام او خريد زميني 
در رباط كريم بود. اين زمين به مســاحت 3 هزار متر و در اوايل سال 1340 يعني زماني 
كه هنوز نفيسي به عنوان معاون شهرداري زير دست نصر بود، به قرار متري 160 تا 180 
تومان خريداري شد. اين پرونده براساس مستندات تاريخي هزاران برگ داشت. اتهام ديگر 
او تباني در آسفالت خيابان هاي تهران بود. محاكمه احمد نفيسي در دادگاه با 84 جلسه 
يكي از طوالني ترين جلسات دادرسي در تاريخ قبل از انقالب محسوب مي شود. او تأكيد 
داشت كه وقتي وارد شهرداري شده يك نفر را هم با خود به آن نياورده و به عنوان كارمند 
شهرداري كار كرده است. هرچند نفيسي از بخش زيادي از اتهامات خود مبرا شد اما در 
نهايت به 33 ماه زندان و انفصال از خدمت، محكوم شد. نفيسي بعد از پايان محكوميتش 

به سوئيس رفت.

از محتسب تا بلديه چي
مديريت شهر ها چگونه مدرن شد 

باورش سخت است، اما تا روز 12خرداد1286 شمسي قانون خاص و كامل و دقيقي 
براي اداره شهرها وجود نداشت. اينكه گفته مي شود قانون دقيقي نبود، يعني قانوني 

كه رويه مشتركي براي نگهداري شهرها باشد وجود نداشت.
قوانين شهرها را حاكمي تعيين مي كرد كه بيشتر اوقات از سوي حكومت مركزي 
انتخاب مي شد. اين حكومت مركزي هم يعني شاه يا سلطان. اين حاكم هم كسي 
را براي انتظامات شهر، پاكيزگي و نگهداري و نظارت بر قيمت ها و اصول مذهبي در 
شهرها مي گذاشت كه در هر دوره تاريخي يك نام داشت؛ يك زمان داروغه و زمان ديگر 
محتسب و زماني ديگر كالنتر؛ قاعده اي كه شهرهاي بزرگ و به خصوص پايتخت  هم از 

آن مستثنا نبودند و اين بي قانوني مشكالت زيادي را به وجود مي آورد.
اين سبك اداره شهرها حداقل تا زمان به سلطنت رسيدن ناصرالدين شاه ادامه داشت. 
وقتي ناصرالدين شاه تاج سلطنت بر سر گذاشت يكي از نخستين برنامه هايي كه از آن 
حمايت كرد سيستم اداره شهرها بود؛ برنامه اي كه ابتكار ميرزا تقي خان اميركبير بود. 
اميركبير نهادي به اسم احتسابيه را راه انداخت و شخصي به اسم كالنتر را براي اداره 
آن منصوب كرد. در تهران كالنتر زيرنظر مستقيم شاه كار مي كرد و وظيفه رسيدگي 
به كارهاي شهر را داشت. اين كارها عبارت بود از: نظارت بر ساخت وسازهاي شهري، 
رسيدگي به نظافت شهر، كنترل آب شهر و آبرساني به آن، كنترل ذخيره هاي خوراكي 
شهر به خصوص در زمان قحطي ها و خشكسالي ، ايجاد قوانين بهداشتي در شهر و 
ايجاد قرنطينه در زمان شيوع بيماري هاي واگيردار، ايجاد انتظامات در شهر و حراست 
از دروازه هاي شــهر و... . اميركبير، ميرزا محمودخان كالنتر را به عنوان سرپرست 
احتسابيه انتخاب كرد. او حدود 20سالي در اين سمت بود. اما در شورشي كه همزمان 
با قحطي بزرگي در تهران روي داد مورد غضب شاه قرار گرفت و آن قدر كتك خورد 
تا  درگذشت. بعد از ميرزا محمودخان، چراغ علي خان سراج الملك و علي آقا آشتياني 
به عنوان رئيس احتسابيه انتخاب شدند. در اين دوره با پيشنهاد دكتر تولوزان – پزشك 
فرانسوي مخصوص ناصرالدين شاه – اداره اي به اسم دارالصحه عمومي راه اندازي شد 
كه در كنار احتسابيه، نظارت بيشتري بر بهداشت در شــهرها داشت. در اين دوره 
گروهي از روشنفكران فرنگ رفته دست به انتشار رساله هايي در نقد وضع شهرها و 

وضعيت نامناسب احتسابيه زدند.
ناصرالدين شاه در دومين ســفرش به فرنگ و ديدن وضعيت اداره شهرهاي فرنگي 
تصميم گرفت تغييراتي در نحوه اداره شهرها به وجود آورد و فردي به اسم كنت دمنت 
فرت را از اتريش با  خود  آورد. مسيو كنت قرار بود اداره پليس را تشكيل دهد؛ پليسي 
كه اداره شهر را نيز برعهده مي گرفت. او كتابچه اي درباب وظايف اداره شهر نوشت 
كه به كتابچه قانون كنت معروف شد. مهم ترين درآمد احتسابيه از عوارض خدمات 
شهري بود و باقي از سوي حكومت تامين مي شد. اداره احتسابيه بعد از چندبار دست 
به دست شدن به دست ميرزا عباس مهندس باشي سپرده شد كه نخستين مهندس 
تحصيل كرده در ايران بود. او تصميم داشت با خيابان كشي هاي جديد، شكل و شمايل 
تازه اي به تهران بدهد. اما آنطور كه مجداالســالم كرماني نوشته چون مردم طماع 
مي خواســتند از عرض و طول خيابان ها بدزدند و براي خودشان دكان و مستغالت 

بسازند، مانعش شدند.
بعد از مهندس باشي، تقي خان احتساب الملك به رياست احتسابيه درآمد و اداره هاي 

جديدي ازجمله تنظيفه به آن افزوده شد. در اين دوره در شهر چراغ  نفتي نصب شد.
احتسابيه در آستانه مشروطه به كريم آقا منظم السلطنه معروف به مختارالسلطنه 
سپرده شد. از مختارالسلطنه به عنوان ســختگيرترين مدير احتسابيه نام برده اند. 
او كوشــش زيادي براي شوسه كردن و ســنگفرش خيابان هاي تهران و پاكيزگي 
شــهر كرد. اما اختالفش با آصف الدوله حاكم تهران باعث بركناري او شد. تا زمان 
امضاي فرمان مشــروطه چند مدير احتســابيه به اين اداره آمدند و وزارت نظميه 
هم از احتسابيه جدا شد. مشروطه و مجلس شــوراي ملي فصل تازه اي براي اداره 
شهرها رقم زدند كه بستر تولد نهادي شهري به نام بلديه شد كه در روزگار جديد به 

شهرداري مي شناسيم.
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مرگ مشكوك آقاي شهردار
نهمين شهردار تهران شايد يكي از بدشانس ترين شهرداران پايتخت 
باشد؛ شهرداري كه جانش را بر ســر اختالف با سرپاس مختاري 
گذاشت. براساس اسناد شهرداري بعد از بركناري بهرامي، تيمسار 
حسين قلي هوشمند به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. او هم 
مانند 2شهردار قبلي تهران نظامي و به رضاشاه نيز بسيار نزديك بود 
و گزينه خوبي براي جانشيني كريم آقا محسوب مي شد. او در فاصله 
سال هاي 1313 تا 1317 به عنوان شهردار تهران در عمارت شهرداري 
مستقر بود. در زمان او، كلنگ دانشگاه تهران در زمين هاي جنوب 
جالليه به زمين خورد و نخســتين ورزشگاه تهران يعني امجديه 
ساخته شد. همچنين تهران را داراي كتابخانه و موزه ملي كرد. او 
يكي از قاطع ترين شهرداران تهران تا آن زمان به شمار مي رفت و 
نزديكي اش به شاه باعث شده بود كه بتواند بسياري از كارها را پيش 
ببرد. اما اختالفش با يكي از بدنام ترين چهره هاي سياســي عصر 
رضاشاه، يعني سرپاس ركن الدين مختاري، رئيس شهرباني، باعث 

از دست رفتن جانش شد.
ماجراي اين اختالف از زماني شروع شد كه رضاشاه دستور داد تا هيچ 
صدايي نبايد در اطراف كاخ هايش شنيده شود. او بايد در سكوت 
كامل مي خوابيد و هر صدايي كه باعث برهم خوردن خوابش مي شد 
عصباني اش مي كرد. شهردار حركت اتومبيل ها)يا به قول آن روزي ها، 
اتول ها( را در اطراف كاخ ممنوع كرد اما نمي توانست جلوي پارس 
سگ هاي ولگرد را بگيرد. پس شاه از هوشمند خواست كه فكري به 
حال سگ ها بكند. شهرداري در قدم اول سعي كرد با مسموم كردن 
سگ ها آنها را ازبين ببرد. اما دست برقضا كودكي، نان مسمومي 
كه روي زمين براي سگ ها انداخته بودند را خورد و باعث مرگش 
شد؛ براي همين تصميم گرفتند سگ ها را با تير بكشند. هوشمند از 
ارتش خواست تا مقداري اسلحه و تير در اختيار شهرداري بگذارند 
تا مأموران شهرداري، سگ ها را با تير بكشند. اما مأموران شهرداري 
كار با اسلحه را بلد نبودند و تيراندازي شان خطرناك بود. هوشمند 
از سرپاس مختاري خواست يا تعدادي از نيروهاي شهرباني را به 
شهرداري بدهد يا تعدادي از مأموران شهرداري را تعليم دهند. اما 
سرپاس مختاري هيچ كدام از اين درخواست ها را قبول نكرد و آن را 
بي پاسخ گذاشت. در اين ميان شبي كه چند سگ، خواب رضاشاه را 
برهم زدند او شهردار را خواست تا علت را بداند. هوشمند هم علت 
را عدم همكاري سرپاس مختاري دانست. بعد از اين جريان سرپاس 
مختاري توبيخ و مجبور شد با شهرداري براي معدوم كردن سگ ها 

همراهي كند.
اين مسئله بهانه اي شد تا سرپاس مختاري براي ضربه زدن به شهردار، 
منتظر فرصتي بماند؛ فرصتي كه خيلي زود به دستش آمد. چند ماه 
بعد كه تهران در آستانه آماده شدن براي برگزاري جشن عروسي 
وليعهد با فوزيه دختر پادشاه مصر بود، جم وزير دربار دستور داد تا 
كاخ هاي سلطنتي تميز شود. اما تيمسار هوشمند با بيان اينكه بودجه 
كافي نداريم، زير بار آن نرفت. خبر اين ماجرا به گوش مختاري رسيد 
و او آن را با آب و تاب زيادي براي شاه واگو كرد كه باعث شد رضاشاه 
فرداي همان روز، فرمان عزل و توقيف هوشمند را صادر كند. خبر 
عزل شهردار تهران 5 آذر 1317 منتشر شد. مأموران تامينات همان 
روز به دفتر شهردار رفتند و همه اسناد را به شهرباني بردند. او به 
اتهام قطع كردن درخت هاي منيريه به حبس محكوم شد. اما حبسي 
كه طول نكشــيد و گويا در اثر تيفوس درگذشت؛ مرگي كه مانند 
بسياري از مرگ هاي زندان قصر در زمان رياست سرپاس مختار در 
شهرباني مشكوك بود. روايت غيرمستندي وجود دارد كه مي گويند 
رضاشاه در جواب هوشمند براي ديدار با او گفته بود كه »برو بمير!« 
و هوشمند هم مرده بود. درهرحال هر روايتي درست باشد جانشين 
هوشمند در شهرداري، ميرزا قاسم خان صوراسرافيل شد. ميرزا 
قاسم خان تبريزي مدير مجله صوراسرافيل و دوست صميمي ميرزا 
جهانگيرخان و دهخدا كه در كابينه سردار سپه نيز وزير پست بود و 
مدتي هم فرماندار اصفهان به ساختمان شهرداري آمد. صوراسرافيل 
در سال هاي 1317 تا 1319 شهردار تهران بود و بعد جاي خود را به 
علي اصغر فروزان داد. او آخرين شهردار تهران در زمان پهلوي اول 
و همزمان با اشغال ايران بود. روزي كه رضاشاه ايران را ترك كرد، 
فروزان در نامه اي به مجلس اعالم كرد كه تمام امكانات شهرداري 
براي كاخ ها صرف مي شــود و هم اكنون قرانــي پول در صندوق 
شهرداري نيست. از زمان استعفاي فروزان كه همزمان با آغاز جنگ 
بود تا پايان جنگ جهاني، 7 شهردار سكان هدايت تهران را به دست 
گرفتند كه هيچ كدام نتوانستند مدت زيادي در شهرداري بمانند. 
مشكالت شديد ناشي از جنگ و اشغال ايران شايد مهم ترين دليل 

شهرداران براي نماندن در ساختمان شهرداري باشد.

سيد ضياء الدين طباطبايي حدود 90 روز رياست الوزراي 
ايران بود و 2 ماه اداره تهران را به دست گرفت اما در اين 
دو ماه قوانيني 49 گانه را در شهر الزامي كرد كه برخي از 
آنها در همان زمان اندك اجرا شد و برخي از آنها هيچ گاه 
اجرا نشد. نگاهي به برخي از اين فرمان ها، نشان مي دهد 
وضعيت تهران در روزهاي اول 1300 چگونه بوده است.

1. هيچ كس حق ندارد خاك خاكروبه دكان و خانه خود 
را پشت دكان و خانه خود و يا در معبر و جوي آب بريزد.
2. هيچ كس حق ندارد پوست ميوه اي را كه مي خورد 

در معبر اندازد.
3. هيچ بقال و خوراكي فروشي حق ندارد روي امتعه 
خود را باز بگذارد و حكما كه بايد روي آنها را با تنظيف 

بپوشانند.
4. قصاب بايد در دكان خود را با توري سيمي پوشانيده، 

روي گوشت هاي خود تنظيف بكشند.
5. در دكان دواخانه دارها بايد رنگ سفيد بشوند.

6. قهوه چي ها و چلوي ها و پزنده ها و ديزي پز و امثال 
آنها بايد سكو هاي دكاكين خود را برداشته و جاي آن 

ميز و صندلي بنهد.
7. شاگردان و دكان داران قصابي بايد روپوش سفيد به 
تن بكنند. همچنين پزنده ها و قهوه چي ها هنگام كار 

بايد روپوش سفيد داشته باشند.
8. جلوي در حمام نبايد لنگ كشيده شود و همچنين 
ريسه كردن لنگ به دوطرف جرز و ديوار خارجي حمام 
قدغن است و دالك و كارگر حمام بايد با لباس تمام از 
حمام خارج شده و جهت خريد و كارهاي ديگر، نبايد با 

لنگ از حمام بيرون بيايند.
9. گزفروش  و حلوا فروش و معجوني و گالب شــكري 

و باميه اي و امثال آن بايد براي متاع خود جعبه آيينه 
شيشه اي درست بكنند.

10. ماست بند و لبنياتي بايد روي كل اجناس خود را با 
روپوش سفيد بپوشانند.

11. سلماني هاي دوره گرد و حجامت چي ها و زالويي ها 
بايد كال كار خود را تعطيل كنند و سلماني هاي دكان دار 
بايد براي ضدعفوني كردن ابزار خود چراغ الكلي داشته 
باشند و فرچه و ظرف صابون خود را براي هر مشتري 
بايد شسته و تميز بكنند. همچنين از پادو تا صاحب 
دكان بايد در ساعات كار روپوش سفيد به تن داشته 
باشــد و لنگ هاي قرمز خود را كنار گذاشته و از لنگ 
سفيد استفاده كنند و در و ديوار دكان خود را رنگ بزنند.
12. در همه دكاكين شــهر بايد رنگ سبز بشود مگر 

دواخانه ها كه سفيد خواهند بود.

13. هيچ دكان دار و طواف و دوره گرد نبايد براي عرضه و 
فروش متاع خود داد بزند و هيچ بساطي از تره بار فروش 

تا خرده فروش نبايد در شهر بساط بكند.
14. معركه گيري و فال بيني و رمالي و دعانويســي و 
جن گيري و پرده گرداني و گدايي و كالشي ممنوع است 

و متخلفان به انواع مجازات محكوم مي شوند.
15. گوسفند فروش ها بايد براي فروش گوسفند خود 
آغل و طويله داشته باشند و نبايد آنها را در معابر عرضه 
بكنند. كشــتار حيوانات از گوسفند و مرغ و خروس 
در معابر و انظار اكيدا ممنوع است و عامل آن به اشد 

مجازات محكوم مي شود.
16. هر االغ را زيادتر از 25 مــن و هر قاطر را از 40 من 
و هر شتر را از 70 من نبايد بار بكنند و بايد االغ داران 
مانند مصالح فروشان و هيزم كشان و زغال فروشان و 

خاكروبه كشان االغ هاي خود را قطار بكنند.
17. [...] )ادرار( و غايظ در معابر و كنار و گوشه ها ممنوع 

و شامل مجازات است.
18. هر دكان دار و خانه دار بايد هر صبح و عصر جلوي خانه 
و دكان خود را آب و جارو بكند. الشه كش هاي قصاب خانه 
بايد روي الشــه هاي خود را تا زير شكم يابو تنظيف 

كشيده، خود را با روپوش سفيد حمل الشه بكنند.
19. ولگردي و قماربازي و حقه بازي ممنوع باشــد و 
زنان و پســران خودفروش بايد جمع آوري و كارشان 
تعطيل بشــود. ســينماها و تئاترهــا و كلوب ها و 
قمارخانه ها و فاحشه خانه ها و عزب خانه ها و ميخانه ها 
و شــيره كش خانه ها و پياله فروشي ها بايد بسته و از 

كارشان جلوگيري بشود.
20. ترياك كشيدن و شيره كشيدن و استعمال چرس و 

بنگ ممنوع است و بايد معتادان سخت براي كشيدن به 
دارالشفاها مراجعه بكنند و همچنين منقل و وافور بايد 
از قهوه خانه ها و اماكن جمع آوري و دارندگانشان تنبيه 
شوند. فواحش بايد دستگير شوند و به »شهرنو« اسكان 

داده و از شهر و گوشه و كنار جمع بشوند.
21. بايد هر لنگه بار كه وارد شهر و از آن خارج مي شود 
اخذ عوارض بشــود؛ قانوني كه شــامل خاركشان و 
پشكل جمع كن ها نيز شده و از هر گوني پشكل، 10 شاهي 

عوارض گرفته شد.
22. خارج و داخل مساجد بايد پاكيزه باشد و از كسب 
و كار كسبه در آنها جلوگيري و درهايشان فقط بايد 

مواقع نماز باز شود.
23. بر همه دكان دارها واجب اســت كه ظهر و غروب 

جلوي دكان خود صدا به اقامه اذان بكنند.

49 فرمان   
سيدضياء

قوانين بلديه در روزهاي اول سده
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گزارشاول

شهرداري كه اعدام شد
غالمرضا نيك پي

استعفايش را به امام خمينيره داد
جواد شهرستاني

غالمرضا نيك پي در سال 1306 در اصفهان به دنيا آمد. پدرش اعزازالملك 
تحصيل كرده آمريكا و در كابينه قوام معاون وزارت پســت و تلگراف بود. 
غالمرضا نيك پي از ســمت مادري نتيجه پســري ناصرالدين شاه و نوه 
ظل السلطان محسوب مي شــود كه پس از اخذ ليسانس علوم سياسي از 
دانشگاه تهران براي ادامه تحصيل به انگلســتان رفت و دكتري اقتصاد 
بين الملل را از مدرسه اقتصاد لندن گرفت و به ايران بازگشت. نيك پي كار 
خود را با شركت ملي نفت آغاز كرد و چون از اعضاي كانون مترقي به رياست 
حسنعلي منصور بود خيلي زود از نزديكان منصور و هويدا شد و در كابينه 
اول هويدا سمت وزير مشــاور را برعهده گرفت. در سال 13۴6 غالمرضا 
نيك پی طی حكمی از طرف اسداهلل علم، وزير دربار به رياست اداره كاخ 
جوانان در كنار ديگر مسئوليت هايش انتخاب شد. پس از حدود چهار سال 
كه نيك پی سمت معاونت نخســت وزيری را برعهده داشت، وی در سال 
13۴۷ توانست به وزارت آبادانی و مسكن در كابينه هويدا دست يابد. اما 
به خاطر درگيری فيزيكی با عطاءاهلل خسروانی - وزير كشور وقت - از اين 
سمت بركنار شد. وی سپس با كمك هويدا توسط انجمن شهر به سمت 
شهرداری تهران منصوب شد. نيك پي در زماني به شهرداري تهران رسيد 

كه بخش زيادي از طرح هايي كه شهرداران پيش از او كلنگ زده بودند آماده 
بهره برداري شده و او با افتتاح اين پروژه ها سعی داشت چهره شهر را به سوي 
مدرنيته ببرد. يكي از مهم ترين اقدامات نيك پي ايجاد گروهي براي مطالعه 
براي حل ترافيك تهران بود؛ بنا بر اين طرح مطالعاتي كه با نگاه به طرح 
تفصيلي تهران نگاشته شد، ۴ بزرگراه در ۴ سمت تهران دسترسي را سرعت 
مي بخشــيد. نيك پي در تير ماه 13۴9 پروژه بزرگ نخستين گورستان 
مكانيزه و مدرن تهران را كه مطالعاتش از دوره شهرداري تقي سرلك شروع 
شده و در دوران شهرستاني كلنگ ساختش به زمين خورده بود را افتتاح 
كرد. گورستاني كه به پيشنهاد آيت اهلل خوانساري به  خاطر افتتاح در دهه 
فاطميه، بهشــت زهرا)س( نام گرفت. تكميل و افتتاح نماد تهران يا برج 

شهياد كه بعد از انقالب به برج آزادي تغيير نام داد يكي ديگر از كارهاي زمان 
شهرداري نيك پي بود. افتتاح تئاتر شهر هم در دوره او رخ داد. تكميل طرح 
ساخت شهستان پهلوي در تپه هاي عباس آباد كه شهري اداري و حاكميتي 
را در دل تهران به وجود مي آورد، يكي ديگر از طرح هاي زمان نيك پي بود 
كه اجرا نشد. اخذ عوارض شهري، اخذ عوارض از كاميون ها و اتوبوس هاي 
غيركرايه اي و پالك سفيد هم از كارهايي بود كه در دوره نيك پي دنبال 
مي شد. با اين حال حرف و حديث هاي زيادي درباره نيك پي در آن زمان 
مطرح بود.  در چند فقره گزارش ساواك به رشوه هاي مختلفي كه نيك پي 
در دوره شهرداري گرفته اشاره شده است؛ يا در گزارشي ديگر آمده كه وی 
در دوران شهرداری خود، 5 ميليون دالر به نام پدرش در بانك سوئيس واريز 
كرد. همچنين معروف بود كه نيك پي توجه خاصي به زنان داشته و برخی 
از آنها صاحب موقعيت ممتازی در شهرداری مي شدند. در شمار اين گونه 
زنان می توان به مديركل زيباسازی شهر تهران و چند زن ديگر اشاره كرد 
كه نه به خاطر تخصص و لياقتشان بلكه به سبب مناسبات خاصي كه با نيك 
پی داشتند، به اين مقام ها رسيده بودند. هرچه بود دالرهاي نفتي در دوره 
نيك پي تهران را شبيه شهرهاي آمريكايي به خصوص نيويورك كرد، طوري 
كه در سال 56 ، شهردار سئول كه به ايران سفر كرده بود آرزو كرد روزي 
سئول شبيه تهران شود. اما در نهايت به رأي انجمن شهر تهران، نيك پي بار 
ديگر جايش را به شهرستاني داد و به مجلس سنا رفت.  او از مديران پهلوي 
بود كه با باال گرفتن انقالب از ايران خارج نشد؛ او علت  ترك نكردن ايران را 
مرگ پدرش عنوان مي كرد. با پيروزي انقالب، دستگير و در دادگاه انقالب 
به جرم كالهبرداي و قتل محكوم شد. جرم قتل براي تخريب آلونك هاي 
جنوب تهران بود كه در جريان آن يك نفر كشته شد. البته نيك پي اين كار 
را به دستور دولت دانست. نيك پي به  خاطر اتهامات وارده، مفسد في االرض 

شناخته و در 22 فروردين 58 اعدام شد.

25تير1395 جواد شهرســتاني آخرين شهردار تهران در دوران 
پهلوي، بعد از ســال ها ســكوت در زادگاهش مشهد درگذشت؛ 
شــهرداري كه در دوران كوتاه حضورش در عمارت شــهرداري 

پايتخت باعث تحوالت زيادي شد.
در ميان شهرداران تهران، رقابت عجيبي ميان شهرداران اصفهاني 
و مشهدي وجود دارد. شــاخص ترين شهرداران تهران تا امروز يا 
مانند احمد نفيسي و غالمرضا نيك پي و غالمحسين كرباسچي از 
اصفهان به پايتخت آمدند يا مانند جواد شهرستاني و موسي مهام و 

محمدباقر قاليباف راه مشهد را به تهران طي كردند.
جواد شهرستاني از گروه شهرداران متولد مشــهد بود. او فرزند 
سيدهاشم شهرستاني، دبير الكتاب و مصحح شناخته شده آستان 
قدس رضوي و كتابخانه حضرتي بود كه در ســال 1303 به دنيا 
آمد و پس از تكميل تحصيالتش در دبيرســتان هاي ابن يمين 
و فردوسي مشهد در كنكور سراســري توانست با بورسيه ارتش 
وارد رشته فيزيك دانشكده فني دانشگاه تهران شود. او در رشته 

الكترونيك و الكترومكانيك به زادگاهش مشــهد منتقل شــد. 
شهرستاني نخستين رئيس هيأت مديره و مديرعامل برق منطقه 
خراسان بود. از كارهاي مهم او نصب2 دستگاه توربين بخار 25 هزار 
كيلوواتي در شهر مشهد است. احداث كوي آب و برق مشهد براي 
كاركنان شركت برق نيز يكي ديگر از اقدامات او بود؛ منطقه اي كه 
هم اكنون يكي از نقاط شاخص شهر مشهد به شمار مي آيد. عملكرد 
خوب شهرستاني در اداره برق خراسان باعث شد تا انجمن شهر 
مشهد از سال 13۴2 تا 13۴۴ با حفظ ســمت در اداره برق، او را 
به عنوان شهردار مشهد انتخاب كنند. دوران شهرداري شهرستاني 
در مشهد با تحوالت زيادي در اين شهر روبه رو بود؛ تحوالتي كه او 
را در سال ۴۴ به عنوان شهردار نمونه كشور انتخاب كرد و زمينه اي 
شد تا انجمن تهران او را در سال 13۴۷ به عنوان شهردار پايتخت 

انتخاب كند.
شهرســتاني 11 ماه شــهردار تهران بــود و در ادامه تالش هاي 
شهرداران قبلي، سنگ بناي مكان هاي فرهنگي و اجتماعي مهمي 
را در اين شهر گذاشــت. او براي آماده سازي گورستان عمومي و 
بزرگ تهران، تالش زيادي داشــت و تقريبا بهشت زهرا را آماده 
افتتاح كرد. او همچنين مطالعات براي ساخت سالن مختص تئاتر 
حرفه اي را در تهران آغاز كرد و زمين كافه شهرداري را به سازمان 
راديو و تلويزيون ملي سپرد تا بناي سالن تئاتر حرفه اي تهران را 

در آن بسازند.
شهرستاني در مهر 13۴8 جاي خود را به غالمرضا نيك پي داد و 
به عنوان وزير راه در كابينه هويدا مشغول به كار شد. شهرستاني در 
سال 56 با بركناري نيك پي بار ديگر شهردار تهران شد و تا بهمن 

نگاهي به عملكرد 61 شهردار تهران 
ازبلديهتاشهرداری

  فرزانه ابراهيم زاده      ....................................................................................................................................................................................

از پنجم مرداد 1286 كه كاشف السلطنه به عنوان رئيس بلديه پايتخت انتخاب شد تا امروز كه پيروز حناچي در اتاق شهردار 
تهران مستقر شده است، 61 شهردار و سرپرست و كفيل به عنوان شهردار تهران انتخاب شده اند؛ 61 نفري كه دوران هاي 
مختلفي را در اين شهر پشت سر گذاشته و از يك اداره كوچك، شهرداري تهران را به تشكيالت عريض و طويل عمومي تبديل 
كرده اند كه الگوي شهرداري هاي كشور است. در اين نوشته قصد داريم نگاهي بيندازيم به فراز و فرودهاي شهرداران تهران 
و نام هايي كه بر كرسي شهرداري آن تكيه زده اند. از آنجا كه 3 شهردار پيش از سده 1300 در جاي ديگري معرفي شده اند، 
شهرداران تهران را از ســال پاياني قرن دوازدهم يعني 1300 آغاز مي كنيم. گفتني است درباره برخي از شهرداران تهران 
به دليل نقشي كه در تاريخ شهرداري پايتخت داشته اند جداگانه مطالبي ارائه شده است. اين نوشته به ديگر شهرداران تهران 

از سيدضياءالدين طباطبايي به بعد مي پردازد.

حاكم ۶۰ روزه
هرچند سيدضياء در روز اول فروردين1300 بلديه را نهادي مستقل اعالم كرد و خودش به عنوان رئيس آن در راس كار ايستاد اما در حقيقت اختيار تام 
و كامل را به مسيو ايپكيان داد. كاسپار ايپكيان متولد آناتولي و از ارامنه عثماني بود كه به دنبال كشتار گسترده ارامنه توسط عثماني ها به ايران آمد. 
او در مدرسه هايكازيان تهران معلم هنر بود. از آنجا كه از گذشته رفاقتي با سيدضياءالدين طباطبايي داشت همزمان با اعالم آغاز كار بلديه با شكل 
تازه، مأمور شد كه تشكيالت تازه شهري را سامان دهد و ادارات زيرمجموعه آن را راه اندازي كند. او در زمان كوتاهي كه داشت كسبه را مجبور كرد كه 
مغازه هايشان را رنگ بزنند و بخشي از قوانين 49گانه سيدضياء را اجرا كرد. به دستور ايپكيان در ميدان ها و خيابان ها، نيمكت هايي براي استراحت 
مردم نصب كردند. از سوي ديگر طرحي براي جمع آوري اطفال بي سرپرست داشت كه نيمه تمام ماند.  او همچنين با توجه به نامناسب بودن ساختمان 
بلديه تصميم گرفت عمارتي مخصوص اين نهاد شهري بسازد. در شمال ميدان توپخانه، زميني به مساحت 4500 متر قرار داشت كه با تشخيص او 
براي ساختن عمارت بلديه مناسب بود. اين زمين به مسيو ماركف سپرده شد. هنوز كار پي ريزي ساختمان شروع نشده بود كه سيدضياء و ايپكيان 
عزل و مجبور به ترك ايران شدند. بعد از سيدضياء براي 2 سال كفالت بلديه به دكتر حكيم اعظم پرتو سپرده شد. دوره كوتاهي هم اين سمت به ميرزا 
احمدخان اشتري رسيد. اما در نهايت رضاخان سردار سپه در زمان رئيس الوزرايي با توجه به وضعيت تهران، كريم آقا بوذرجمهري فرمانده لشكر يك 
و از دوستان نزديكش را به كفالت بلديه منصوب كرد. او از سال 1302 تا 1312 به عنوان كفيل بلديه يكي از طوالني ترين دوران هاي رياست بر شهرداري 
پايتخت را پشت سر گذاشت و تهران را با تغييرات گسترده اي روبه رو كرد. اما در 25 دي ماه 1312 به دليل بيماري كنار رفت و فضل اهلل بهرامي به عنوان 
شهردار تهران انتخاب شد. فضل اهلل بهرامي مانند كريم آقا نظامي بود و به مدت يك سال شهردار تهران شد. در زمان شهرداري او، رضاشاه دستور 
خريد كارخانه برقي به قدرت 60 هزار وات را داد. بهرامي مأمور خريد اين كارخانه شد و به آلمان رفت. اما زماني كه اين كارخانه به ايران آمد معلوم شد 
اشتباهي در صفرها رخ داده و كارخانه 6 هزار واتي به ايران آمده است. اين راز بين بهرامي و چند نفر از نزديكانش ماند. بهرامي چند ماه بعد بركنار شد 
ولي يك بار ديگر از مهر تا بهمن 1322 سكان شهرداري تهران را به دست گرفت. اين همان دوره اي بود كه چرچيل و استالين و روزولت به ايران آمدند 

و كنفرانس تهران برگزار شد. بهرامي همچنين در كابينه علي سهيلي، مدتي وزير پست و تلگراف بود و در كابينه قوام در سال 1321 وزير كشور شد.

دولت هاي مستعجل
دوران چهارســاله جنگ جهاني دوم و اشــغال ايران توســط متفقين، 
بي ثبات ترين دوران شهرداري در تهران مي شود. 7نفر سرپرست يا شهردار 
تهران شدند اما نتوانستند در برابر حجم زياد مشكالت دوام بياورند و جاي 
خود را به ديگري سپردند. هرچند نبايد فراموش كرد شهرداراني كه در اين 
دوره تكيه بر اداره تهران زدند بيشتر از بدنه دولت انتخاب مي شدند و تقريبا 
بيشترشان در دوره هاي بعد از شهرداري، وارد جريان هاي سياسي شدند. 
مرتضي قلي خان رام، نخستين شهرداري بود كه بعد از استعفاي رضاشاه و به 
سلطنت رسيدن محمدرضا پهلوي به شهرداري تهران رسيد. او وزير فالحت 
3 كابينه متين دفتري و منصور و نهايتا فروغي بود كه در بحران شهري قبول 
كرد به شهرداري برود. حضور رام در شــهرداري، در ميانه بحران و كمبود 
ناشي از جنگ و اشغال ايران بود و سيلوي تهران فقط 3 روز براي مردم شهر 
آرد ذخيره داشــت. رام براي رفع نگراني مردم شهر، 40 كاميون آرد آماده 
كرد و آنها را در شهر به گردش درآورد. اما مشكالت شهري اشغال شده و زير 
سايه متفقين آن قدر زياد بود كه رام نتوانست دوام بياورد و جاي خود را به 
محمد سجادي داد؛ فرزند آيت اهلل حاج ميرزا يحيي و دكتر حقوق و اقتصاد 
از دانشگاه پاريس. او كه وزير راه در كابينه فروغي بود، از آبان 1320 تا بهمن 
1321 شهردار تهران شد. سجادي 22 بار و در كابينه هاي متعدد وزير بود و 
در نهايت نيز به سنا رفت و تا نايب رئيسي اين مجلس ارتقايافت. مهدي خان 
مشير فاطمي ملقب به عمادالسلطنه چهره ديگري بود كه بعد از سجادي به 
شهرداري تهران رسيد و از اسفند 1321 تا مهر 1322 شهردار تهران شد. او 
كارمند دولت و در 4 دوره مجلس، نماينده و در كابينه هاي مختلف ازجمله 
كابينه دوم سردار سپه، وزير معارف بود. مشيرفاطمي در دوران رضاشاه، 
جزو مغضوبين قرار گرفت و تا پيش از شــهريور20 در زندان بود ولي جزو 

عفوشدگان عروسي وليعهد شد.
بعد از مشير فاطمي بار ديگر فضل اهلل بهرامي به عنوان شهردار تهران انتخاب 
شد. بهرامي از مهر تا اسفند 1322 شهردار تهران بود و بعد از آنكه به عنوان 

وزير پست دولت سهيلي انتخاب شد، جايش را به عباسقلي خان گلشاييان 
داد؛ شهرداري كه مانند بهرامي تنها چند ماه شهردار بود و بعد به سمت وزير 
دارايي دولت ساعد انتخاب شد. گلشاييان را كتاب هاي تاريخي كمتر به عنوان 
شهردار تهران مي شناسند و بيشتر شهرت او در زمان حضورش در وزارت 
دارايي و تمديد قرارداد نفت با شركت ايران و انگليس است؛ قراردادي كه 
ميان او و سرنويل گس، رئيس شركت قرار بود امضا شود و به گس - گلشاييان 
معروف و از سوي مجلس رد شد و زمينه را براي ملي شدن صنعت نفت فراهم 
كرد. با رفتن گلشاييان به وزارت دارايي، غالمحسين ابتهاج رسيد كه در آن 
زمان رياست كلوپ جهانگردي را داشــت. او يكي از برادران ابتهاج بود كه 
هرچند پدرشان اهل تفرش محسوب مي شــد اما آنها متولد و بزرگ شده 
رشت بودند. برادر بزرگ تر ابتهاج، ابوالحسن ابتهاج نخستين رئيس ايراني 
بانك ملي و بنيانگذار سازمان برنامه و بودجه است. ابتهاج كه در سال 1323 به 
فرمان شاه، شهردار تهران شد يكي از معدود شهرداران تهران است كه 3 بار 
بر اين كرسي نشست. او از مرداد 1323 تا آذر 1324 يعني آخر جنگ جهاني 
و حضور متفقين در ايران شهردار تهران بود. ابتهاج كه قصد داشت ساختمان 
بزرگي در سبزه ميدان بسازد از پس حل مشكل گراني خواربار و گوشت در 
تهران بر نيامد و توسط دولت ساعد بركنار شد و جاي خود را به دكتر محمود 
نريمان داد. دكتر نريمان تحصيل كرده رشته بازرگاني بود و از چهره هاي ملي 
به شمار مي رفت. او با حفظ سمت وزير پست و تلگراف، به عنوان شهردار 
تهران انتخاب شد. ابتهاج البته بعدها در سال 1328 تا تير ماه 1329 و يك 
دوره هم از ارديبهشت 1333 تا فروردين 1334 شهردار تهران شد. ازجمله 
كارهاي مهم ابتهاج در شهرداري، خريداري كارخانه 50 هزار كيلو واتي برق 
براي تهران بود. ابتهاج در سال 1340 به دادگاه احضار شد. بخشي از اتهامات 
او به زمان شهرداري اش باز مي گشت. ازجمله اتهام هايش ابهام در معامالت 
قير و تصرف غيرقانوني اموال شــهرداري و بلوار آب كرج و معامله اراضي 
مهمانخانه شهرداري و 4 ميليون ريال اختالس بود. او اگرچه بعدها از اين 
اتهامات تبرئه شد اما بسياري معتقد بودند اعمال نفوذها باعث رفع اتهام شد.
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هفتشهردار

شهردار سازندگي در اوين 
غالمحسین كرباسچي 

در دادگاه با جمله »اجازه بدهید كالم من منعقد شــود!« مشهور شد؛ 
غالمحسین كرباسچي هم شهرداري بود كه راه صندلي شهرداري اش 
مستقیم به سلول زندان منتهي شد. اما دادگاه  و اتهاماتش تنها بخشي 
از حاشیه هاي شهرداري است كه در رتبه سوم شهرداران تهران به لحاظ 
زمان حضورش در شهرداري قرار دارد؛ دوراني طوالني كه تهران تازه از 

جنگ رهاشده را با تحوالت بسیاري روبه رو كرد.
غالمحسین تهراني كه به فامیل كرباسچي شهرت دارد در سال 1332 
در قم به دنیا آمد. پــدرش آيت اهلل صادق كرباســچي از افراد نزديك به 
امام خمیني)ره( در قم بود. كرباسچي بعد از پايان دروس ابتدايي مانند 
پدر وارد حوزه علمیه قم شد و از شاگردان مدرسه مشهور حقاني به شمار 
مي رود. او 3ســال درس هاي خارج آيت اهلل منتظري و آيت اهلل وحید را 
گذراند. اما در سال 51 با تشويق آيت اهلل سیدمحمد بهشتي به دانشگاه 
رفت و در رشته علوم كاربردي تحصیل كرد. كرباسچي تا پیش از انقالب 
3بار توسط ساواك دستگیر و يك بار در اسفند 1353 در كمیته مشترك 
ضد خرابكاري و 2بار در اوين زنداني شد؛ زنداني كه بعدها در زمان انقالب 

نیز تجربه زنداني شدنش را داشت.
كرباسچي در سال 57 جزو كمیته استقبال از امام بود و در حلقه نزديكان 
ايشان قرار داشت. او از برنامه هاي مذهبي در تلويزيون كار خود را شروع 
كرد. بعد از انقالب لباس روحانیــت را ترك كرد و به عنوان نماينده امام 
در ژاندارمري منصوب شد. او در سال 61 به فرمان بنیانگذار جمهوري 
اسالمي استاندار اصفهان شــد و با پايان جنگ در سال 68 مستقیم از 

استانداري اصفهان به شهرداري تهران آمد. كرباسچي از مديران نزديك 
به مرحوم آيت آهلل هاشمي رفســنجاني بود و به دعوت او به شهرداري 
تهران آمد. خودش در گفت وگويي اظهار كرده كه پیشنهاد عبداهلل نوري، 
وزير كشور را قبول نكرد، اما درنهايت آقاي رفسنجاني او را احضار كرد؛ 
»ايشان گفت كه تهران پیشاني كشور است و آغاز بازسازي كشور بايد از 
پیشاني اش شروع شود. بیايید و   همان روشي كه در اصفهان اجرا كرديد 
را در تهران هم اجرا كنید. به آقاي هاشمي گفتم شهرداري تهران نه پول 
دارد، نه امكانات و نه نیروي انســاني. آقاي هاشمي باز تأكید كرد كه از   
همان روش كه از خلق اهلل پول مي گرفتید در تهران هم   همان كار را بكنید. 
ايشان اصرار كرد كه شهردارشدن شما يك وظیفه است و گفتند كه ما 
در گوشه و كنار كشور ممكن است خیلي نواقص داشته باشیم، اما اول 
كار بايد از تهران شروع شود. همین بود كه در دي ماه 68 به تهران آمدم 
و به ساختمان شهرداري رفتم.« كرباسچي بعد از حضورش در تهران، 
طرح جامع تهران كه پیش از انقالب آماده شده و اجرايش متوقف شده 
بود را بار ديگر ادامه داد. تكمیل شبكه بزرگراهي تهران، ارتقاي كیفیت 
محیط زيست و بهبود و تقويت جايگاه شهرداري در تصمیمات اداري از 
برنامه هاي مهم دوران كرباسچي به شمار مي رود. او يكي از مخالفان طرح 

انتقال پايتخت از تهران بود. كرباســچي نخستین شهردار تهران است 
كه در جلسات هیأت دولت شــركت مي كرد. در دوران او جدا از تكمیل 
برخي از طرح هاي نیمه تمام قبل از انقالب، در حوزه فرهنگي و هنري 
نیز شهرداري حضوري جدي داشت. تشكیل سازمان فرهنگي -هنري 
شهرداري، خانه هاي فرهنگ و فرهنگسراها در تهران يكي از اقدامات مهم 
دوران كرباسچي بود. نخستین فرهنگسراي تهران را در محل كشتارگاه 
ســابق تهران در میدان بهمن با طراحي بهروز غريب پور ساختند و اين 
روندي شد تا فرهنگسراها در سراســر تهران گسترش پیدا كنند. البته 
برخي مخالفان كرباسچي اين فرهنگسراها را با كاخ جوانان رژيم گذشته 
مقايسه مي كردند. در 24آذر 1371 نخستین روزنامه چهاررنگ كشور با 
حمايت شهرداري با عنوان همشهري انتشار خود را آغاز كرد. قطع و ظاهر 
رنگي اين روزنامه و تكیه اش بر مسائل شهري، اجتماعي، فرهنگي و هنري 
خیلي زود مخاطبان زيادي را به سمت همشهري آورد، به طوري كه در 
ارديبهشت 1372 در صدمین شــماره آن تیراژش به 100هزار نسخه 
رسید و بعد از آن تا 400هزار نسخه افزايش پیدا كرد. نكته مهم اين بود 
كه ابتدا همشهري تنها در تهران منتشر مي شد ولي خیلي زود به يكي از 
مؤسسات مطبوعاتي معتبر كشور تبديل شد و مجالت متعدد و متنوعي 
در كنار آن فعالیت كردند. ساخت خرابي هاي ناشي از بمباران هاي جنگ 
و تغییر چهره  شهر بخش ديگري از كارهاي دوران شهرداري كرباسچي 
بود. البته فروش تراكم و گسترش تهران از غرب و شرق و اتصال محله هاي 
حاشیه اي در جنوب و جنوب شرقي و جنوب غربي به تهران نیز در دوران 
كرباسچي رخ داد. او بعد از 15فروردين 1377 به اتهام جنجالی و پرحرف 
و حديث فساد مالي از كار بركنار شد و به همراه جمعي از مديرانش به اتهام 
جرائم مالي در شهرداري تهران در يكي از جنجالي ترين دادگاه هاي بعد از 
انقالب در ايران كه از تلويزيون نیز پخش شد محكوم شد و به زندان افتاد. 
او سومین شهردار تهران بود كه در دادگاه حاضر شد و به زندان رفت. تقابل 
او با غالمحسین محسني اژه اي، رئیس دادگاه، از معروف ترين حاشیه هاي 
دادگاه كرباسچي بود.  كرباسچي همچنین از بنیانگذاران حزب كارگزاران 
سازندگي اســت و بعد از پايان دوران محكومیت، فعالیتش را در همین 

حزب متمركز كرده است.

يك قانون از دل بي قانوني
اولین قانون مديريت شهري چگونه نوشته شد 

قانون بلديه از دل ناآگاهي مردم به 
قانون به دنیا آمد. ماجرا از آنجا شروع 
شــد كه با راه انــدازي مجلس، هر 
روز تعداد زيادي از مردم به میدان 
بهارستان و پشت در كاخ سپهساالر 
مي آمدنــد و عريضه هاي خود را به 
نمايندگان مجلس مي دادند. مردم 
كلید همه مشكالتشان را در مجلس 

مي جستند.
 بیشترين عريضه هاي مردم درباره 
وضعیت شهر و معیشت بود. گراني 

و كمبود ارزاق و احتكار كاالهاي اساسي جان مردم را 
به لب رسانده بود. قیمت كاالهاي اساسي را اصناف با 
سلیقه خود تعیین مي كردند و كسي نبود به كارشان 
رسیدگي كند. مردم محالت مختلف تهران از وضعیت 
كثیفي خیابان و نابســاماني و تلنبار شدن آشغال ها 
گله مي كردند. بیشــترين متن مذاكرات مجلس اول 
در روزهاي نخســت راه اندازي، حول محور وضعیت 
نابسامان پايتخت و قیمت كاالهاي اساسي و كثیفي 

خیابان ها مي گشت.
اين عريضه ها آن قدر زياد شد كه نمايندگان مجلس از 
كار اصلي شان دور ماندند و درنهايت صداي گله شان 
بلند شــد. در يكي از جلســات آيت اهلل سیدعبداهلل 
بهبهاني با گله از وضعیت اداره مجلس گفت: »پاره اي 
از كارهاســت كه بالذات شــغل مجلس نیست، ولي 
بالعرض، امروز تكلیف مجلس در آن امر است. چون 
امر نان و گوشت خیلي مغشــوش است انتظام بلدي 
هم كه نداريم، مردم تمام چشمشان به اين است كه 
نان و گوشت الاقل مرتب باشد، ديگر نمي دانند كه اين 
ربطي به مجلس ندارد« . دبیر ديوان در ادامه با تأيید 
حرف هاي ســیدعبداهلل گفت: »عوام هنوز از كیفیت 
مجلس مطلع نیســتند و نمي دانند دول متمدنه چه 
خون جگرهــا خوردند و چه مصیبــات و زحمات را 
متحمل شدند تا به مقصود خودشان نايل گرديدند و 
تصور مي كنند اين جزئي اقدام ما كاري خیلي بزرگ و 
امري بس عظیم بوده و حال منتظر نتیجه اند و چون 
از فايده كارخانجات و راه آهن و غیره و غیره مســبوق 
نیستند و لذات آن را نچشــیده اند نتیجه آن را فقط 

ارزاني نان و گوشت مي دانند«.
در اين جلسه نمايندگان مجلس به اين نتیجه مي رسند 
كه بايد به شیوه كشورهاي فرنگي، نهادي تاسیس شود 
كه اداره شهر را برعهده بگیرد و اين مشكالت مردم را 
حل كند و دستور قانون بلدي در جريان كار مجلس 

قرار گرفت.
همزمان با نوشتن قانون بلديه در مجلس، روزنامه ها 
نیز بــه اين موضــوع پرداختنــد. مثــال در روزنامه 
حشرات االرض، مقاله اي منتشر شد كه تأكید داشت 
قانون زماني اثرات دارد كه مردم از نان و آب آســوده 
باشند. روزنامه تربیت هم در مقاالت متعدد اين نكته 
را گوشزد مي كرد كه وظیفه مجلس رسیدگي به ارزاق 
عمومي نیست و ابراز امیدواري مي كرد كه نظامنامه اي 

نوشته و نهادي شبیه بلديه فرنگي تاسیس شود.

قانون بلديه جلســات زيــادي از 
مجلس را به خــود اختصاص داد و 
بحث هاي زيادي در مورد بندهاي 
مختلــف آن در گرفــت. يكي از 
بحث هاي مهم موضوع درآمدهاي 
بلديه و هزينه هــاي آن بود. میرزا 
ابراهیم خــان يكــي از نمايندگان 
مجلس در يكي از جلســات گفت: 
»پس از اينكه يــك عايداتي براي 
اصالحات بلديه )يعني بلديه تهران( 
تصور كرديم لزوم تشكیل يك بلديه 
را هم به نظر آورديم، يعني آن عايدات را آن بلديه صرف 
مخارج بلدي كند، يعني آن عايدات را بلديه صرف شهر 
كند و از آن جمله مبلغي بود كه وزارت مالیه  ماه به ماه 
به طور منظم مي دادند به بلديــه و مي دهند و بعضي 
عايدات شهري كه بلديه خودش منظما مي گیرد، چه 
وجهي را كه به وزارت مالیه مي دادند چه ساير وجوه، 
نظر ما به اين بود كه صرف اصالحات شهر بكنند و صرف 
تعمیر و مرمت شهر و طرق و شوارع بكنند، ولي غافل 
بوديم از اينكه منتخبین بلديه هم كه انتخاب مي شوند 
و آنجا مي نشــینند حقوقي خواهند براي خودشان 
قرارداد كــه نمي توانند به آن اصالحــات بپردازند و 
هیچ تصور نكرديم كه اين وجوهي كه عايد مي شود 
متأسفانه كفايت حقوق خود آنها را هم نخواهد كرد تا 

چه رسد به اصالحات طرق و شوارع«.
درنهايت اين بحث ها و اختالف نظرها، قانون بلديه در 
12خرداد 1286 شامل 5 فصل و 108ماده تصويب و 
از فرداي آن مقدمات اجراي آن آغاز شد؛ 108ماده اي 
كه براي بیش از 20ســال حدود و اختیارات بلديه را 
به فردي مــي داد كه اعضاي انجمــن بلديه، انتخاب 
مي كردند. اعضاي انجمــن بلديه را نیز مردم محالت 
مختلف با راي گیري انتخاب مي كردند و جدا از انتخاب 
رئیس بلديه، نظارت بر اجراي قانــون را هم برعهده 
داشتند. مانند مشروطه، زنان از جريان انتخابات حذف 
شدند.  مهم ترين وظايفي كه در قانون بلدي مشخص 
شد، عبارت بود از: اداره آنچه براي اهالي شهر به صالح 
بود و اداره اموال منقوله و غیرمنقوله و ســرمايه هاي 
متعلق به شهر و مراقبت در عدم قحطي آذوقه شهر و 
پاك ساختن كوچه ها و میدان ها و خیابان ها، تقسیم 
آب و حفاظت از پاكیزگي آب هــاي روان و حمام ها و 
حفظ الصحه عمومي. براســاس تعريفي كه در قانون 
بلدي آمده بود: »اراضي كوچه ها، میدان ها، پیاده روها، 
معابر، رودخانه ها و سواحل رودخانه ها، زيرآب ها و غیره 
هر چند كه متعلق به شهر است محل استفاده عموم 
ناس است«. بلديه مسئول مراقبت در رفع تكديگري و 
تاسیس دارالمساكین و دارالعجزه و مريضخانه و امثال 
آن بود. بلديه بايــد در مقابل حريق و بالياي طبیعي، 
شهر را حفظ و بیمه مي كرد. رسیدگي به امور فرهنگي 
و هنري شــهرها از قبیل تاســیس كتابخانه، موزه، 
قرائت خانه و حفظ و مرمت مساجد و بناهاي عتیقه از 
وظايف بلديه به شمار مي رفت؛ قانوني كه مقدمه اي شد 

براي آغاز شهرداري در شهر تهران.

24. روزه خــواري در انظــار ممنوع  باشــد و هيچ 
خوراكي فروشــي و پزنده نبايد در ماه رمضان دكان 

خود را باز بكند.
25. هيچ ســورچي اعم از گاري چي و كالسكه چي و 
درشكه چي و واگن چي نبايد اسب و االغ خود را شالق 

زده و سيخانك بكند.
26. دزدي و جيب بري و دخل زني و خال سياه بندي و 
باج گيري و بقچه گرداني و امثال آن اكيدا قدغن  باشد و 

عامالن آن بايد دستگير و مجازات بشوند.
27. خميرگيرها و نانواهــا و كله پز ها و حليمي ها كه 
مي خواهند قبل از اذان به سر كار خود بروند و بايد با 
خود فانوس روشن همراه بكنند و همچنين ميراب ها 

كه بايد شب ها با خود فانوس حمل بكنند.
28. بارفروش هاي ميادين بايد صورت قيمت خريد و 

فروش خود را روزانه ارائه كرده، اجناس خود را مطابق 
قيمت بلديه معلوم بكنند.

29. قداره كشي و چاقوكشــي و نزاع و عربده كشي 
ممنوع باشد و عامل آن مجازات مي شود و همچنين 
آوازخواني در كوچه و خيابان و در مالءعام ممنوع و 

صداي ساز و ضرب از خانه ها نبايد بلند بشود.
30. پيشــخواني و مناجات از مناره هاي مساجد در 

نيمه شبان ممنوع و فقط بايد به اذان تنها اكتفا بشود.
31. ريختن خاك و زباله در مجاري آب قدغن و شستن 
البسه و ظروف و امثال آن در جوي ها و نهرها ممنوع  

باشد و مستلزم مجازات هستند.
32. پشــت اتومبيل و گاري و درشكه و واگن پريدن 
و از ماشين دودي آويزان شدن ممنوع باشد و باعث 

اشد تنبيهات بدني مي شود.

33. وسايل نقليه اعم از دوچرخه پايي و درشكه و گاري 
و كالسكه و اتومبيل بايد نمره بشوند و دوچرخه سوار 
و سورچي شوفر بايد امتحان داده )تصديق( دريافت 

بكند.
34. در خيابان هــا بايد عابرين پيــاده از پياده رو و 

سواره ها از سواره رو يعني وسط خيابان عبور بكنند.
35. روزنامه ها بايــد از كاريكاتورها زننده و مطالب 
غيرواقعي اهانت آميز به ايــن و آن خودداري كرده و 

درصورت تخلف روزنامه شان تعطيل مي شود.
36. اجتماعات در همه جا ممنوع شود و مردم نبايد 

زيادتر از3 نفر جمع شده حرف بزنند.
37. مداحي و مرثيه خواني و تعزيــه و راه انداختن 
دسته هاي سينه  زني و زنجيرزني و مخصوصا قمه زني 
اكيدا ممنوع  اســت و هيچ واعظ و منبري حق ندارد 

غير از مطالب ديني و مسائل مذهبي اظهارنظر بكند 
و راه انداختن دسته هاي عزاداري به شرط سادگي بايد 
با اجازه دولت بوده  و از راه انداختن دسته هاي بي جواز 

جلوگيري مي شود.
38. هيچ كاسب و دكان دار حق ندارد سد معبر كرده، اجناس 
خود را خارج دكان قرار بدهد كه بلديه مأمور جمع آوري آنها 

خواهد بود و متخلف توقيف و جريمه مي شود.
39. نقــل و نقالــي و ســخنوري و روضه خواني و 
تعزيه خواني در قهوه خانه ها ممنوع و متخلف دستگير 

و جريمه مي شود.
40. كالشــي و گدايــي و درويشــي و قلندري و 
معركه گيري به هر شكل و صورت ممنوع و بلديه مأمور 

جمع آوري شان است.
41. نابينايان بايد بازوبند زرد داشته باشند و شب ها با 

فانوس روشن حركت بكنند.
42. يهوديان بايد براي شناخته شدن به جلوي قباي 

خود وصله سياه بزنند.
43. ارامنه بايد تا 45 روز دكاكين و خانه هاي خود را 
از داخل شهر به شمال شهر و نقاطي كه دولت معلوم 

مي كند تغيير بدهند.
44. خرس بازي و بز و ميمون رقصاني و لوطي عنتري 
و مارگيري و امثال آن قدغن و از كارشان جلوگيري 

مي شود.
45. آب انبارهاي وقفي كوچه و محله ها بايد از طرف 
واقف يا متولي در گذاشته بشود و از اول مغرب بايد 

درشان بسته، بعد از اذان صبح باز بشود.
46. دســتورات و مقررات ديگر و همچنين صدور 
تصويب نامه اي جهت تامين روشنايي شهر در شب ها 

كه بلديه را موظف گردانيد تا هــزار و پانصد فانوس 
ديواري در شــهر نصب كرده، چراغ هايشان نزديك 
غروب روشــن و بعد از اذان صبح خاموش بشــود؛ 
دســتوري كه به سرعت اجرا شــده  و حلبي سازها 
موظف به ســاختن فانوس ها و منبع نفت چراغ هاي 
آنها شــده، آهنگرها كه پايه هاي آنها را درســت و 
شيشه برها كه شيشه هايشان را انداخته بناها كه به 
جرز و ديوارهايشان نصب بكنند. هر چراغ در فاصله 
100 تا 150 قدم از ديگري به جرزهاي بازار و كوچه ها 
و بازارهاي محله تهران نصب شده براي خدماتشان 
جهت هر 150 فانوس، يك چراغچي اجير گرفته شده، 
رئيس، برايشان مأمور سرپرستي در5 سير نفت براي 
هر فانوس و براي هر ماه يك لوله و يك فيتيله درصورت 

سوختن و شكستن تعويض بشود.

قانون

1357 در اين سمت بود. او نخستین مدير دوران پهلوي است كه 
استعفاي خود را به امام خمیني )ره( داد. روزنامه كیهان به نقل از 
نزديكان امام نوشت: »جواد شهرستاني، شهردار تهران تقاضا كرده 
بود با امام مالقات و گفت وگو كند. امام خمیني گفت ايشان را بعد 
از استعفا خواهد پذيرفت. شهردار تهران به دنبال اين نظر امام، از 
سمت خود استعفا كرد. امام بعد از استعفا، شهرستاني را پذيرفت 
و با ايشــان گفت وگو كرد. بعد از پايان گفت وگــو، امام خمیني 
او را مأمور اداره شــهرداري كرد«.  به گــزارش خبرنگار روزنامه، 
شهرستاني در اين ديدار گفت: »بنا بر خواست اكثريت ملت ايران 

و تصمیم قاطع ملت، شما رهبر انقالبي هستید كه به بركت اسالم 
به پیروزي خواهد رسید و از آنجا كه دولت فعلي، غیرقانوني است و 
اين غیرقانوني بودن از سوي ملت ايران و شخص شما مكرراً بازگو 
شده است، من از سمت خود به عنوان شهردار تهران استعفا مي كنم 
و اگر شــما ضروري بدانید به عنوان شهردار آيت اهلل خمیني - نه 
شهردار دولت - به سر كار خود بازخواهم گشت.« امام خمیني به 
او گفتند كه اين مسئله به متن استعفانامه اضافه شود و به شهردار 
تأكید كردند تصمیم مقتضي را به اطالع او خواهند رساند. در روز 
15 بهمن خبرنگار كیهان با نزديكان شهرستاني تماس گرفت و 
آنها گفتند كه شهرستاني با توجه به اينكه استعفايش قبول شده 
تا روشن شدن وضعیت، ســر كار خود حاضر نخواهد شد. در اين 
فاصله دولت عدم حضورش را نشانه تمرد دانست. شهرستاني روز 
19 بهمن 1357 در نامه سرگشاده اي به شاپور بختیار، نخست وزير 
نوشت: »من مي دانستم مالقات من براي اجازه گیري از مقام خود 
با امام خمیني موجب ناراحتي و كینه توزي مي شود.« شهرستاني 
در ادامه نامه ضمن اعتراض به تهمت اختالس كه به او زده شده، 
اعالم كرد كه شــهردار پايتخت منصوب دولت نیست و منتخب 
مردم تهران است و نخست وزير حق نداشته به انجمن شهر، دستور 
جانشیني شهردار را بدهد. در نهايت دولت موقت، محمد توسلي 
را به عنوان شهردار تهران انتخاب كرد و شهرستاني به زادگاهش 
بازگشت و بعد از بازشدن دانشــگاه ها به عنوان استاد فیزيك در 
دانشگاه فردوسي مشهد مشغول به كار شد. او در سال هاي پايان 
عمرش مجري طرح مجتمع گلستان شانديز بود و در تیر ماه 95 

در زادگاهش درگذشت. 

دربست توپخانه
با آنكه در فاصله سال هاي 1324 تا 1335 سايه جنگ و اشغال از ايران رفته 
بود اما جريانات سياسي و ماجراي ملي شدن نفت و دولت مصدق و كودتاي 
28 مرداد باعث شد تا شهر تهران كه مركز تحوالت مهم بود از نظر شهري 
به ثبات نرسد. در فاصله 11 سال، 13 شهردار بين 4 تا 20  ماه بر صندلي 

شهرداري نشستند و جاي خود را به بعدي دادند.
مهدي مشايخي، تحصيل كرده رشته حقوق نخستين شهردار از شهرداران 
دوران بي ثبات تهران بود كه از سال 1325 تا مرداد 1326 شهردار پايتخت 
شد. شهردار بعدي محمدخان خلعتبري، پزشك و متولد تنكابن بود كه 
رياست بخش جراحي بيمارستان هاي شهرداري و فيروزآبادي و سيناي 
تهران را  برعهده داشت و مدتي نيز رئيس بهداري پايتخت شد. او از مرداد 

تا دي 1326 شهردار تهران بود.
شهردار بعدي حسام الدين دولت آبادي بود كه در تهران به دنيا آمد و بيشتر 
از آنكه سياست مدار باشد، شاعر بود و در چند دوره مجلس، نماينده مردم 
پايتخت. او در دولت حكيم الملك يعني بهمن 1326 شهردار تهران شد. 
در دوران شهرداري دولت آبادي با اعتراض و نامه نگاري هاي زنان محله 
سنگلج، خرابه شمال اين منطقه كه سال ها رها شده بود به پارك شهر 
تبديل شد. بخش شمالي سنگلج به دستور رضاشاه خريداري و تخريب شد 
تا بازار تهران را در آنجا بسازند. اما به داليلي رها شد و محلي خطرناك براي 
اهالي منطقه بود. زنان منطقه كه نگران فرزندانشان بودند به شهرداري 
رفتند و عريضه اي نوشــتند. در نهايت با كمك همسر رزم آرا و همسر 
سفير آمريكا در ايران اين منطقه تبديل به بزرگ ترين پارك تهران شد. 

دولت آبادي در اسفند 1328 جايش را به محمد مهران داد. 
مهران هم مانند ابتهاج در مناصب دولتي مختلف حضور داشــت و تا 
استانداري سيستان و بلوچســتان هم پيش رفته بود. حضور مهران در 
گيالن و درگيري اش با ميلسپو نام اين سياستمدار را سر زبان ها انداخت. او 
در اسفند 1328 شهردار تهران شد. دوران او همزمان بود با آغاز لوله كشي 
تهران و قول داد تا سال 1330 اين لوله كشي را به پايان ببرد، هرچند در 
تيرماه 1329 جاي خود را به دكتر مهدي نامدار، داروسازي هنرمند داد. 
مهران بعد از شهرداري تهران، مدتي نيابت توليت آستان قدس و توليت 
آستان قم را قبول كرد. دكتر مهدي نامدار كه از تيرماه 1329 تا فروردين 
1330 شهردار تهران بود به مهدي پاپيوني شهرت داشت. او همزمان با 
تحصيل در رشته داروسازي و ميكروب شناسي در رشته تئاتر هم تحصيل 
كرده بود و همزمان هم در هنرستان هنرپيشگي و هم در دانشگاه پزشكي 
دانشــگاه تهران تدريس مي كرد. او در دوران كوتاه شهرداري خود در 
تهران، اصالحات بسياري ازجمله خراب كردن كوره هاي داخل شهر و 
حفر چاه هايي براي آبياري درختان تهران انجــام داد. در زمان او پارك 

شهر كامل شد. اما نامدار هم مانند ابتهاج ، كارش در انتها به خاطر شكايت 
به دادگستري افتاد و جايش را به امير ارسالن خلعتبري، نوه سپهساالر 
اعظم محمدولي خان داد. خلعتبري تحصيل كرده رشته حقوق و عضو 
هيأت مديره كانون وكال بود. او در فروردين 1330 و كمي قبل از انتخاب 
دكتر مصدق به نخست وزيري، به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. گفته 
مي شود خلعتبري كه از طرفداران دكتر مصدق بود در زمان قبول شهرداري 
تهران اعالم كرد كه اگر نتواند تحولي در تهران به وجود بياورد اين شغل 
را رها مي كند. او تا مرداد 1331 در اين سمت بود و بعد از آن جاي خود را 
به نصراهلل اميني داد. مهم ترين مشكل خلعتبري، كمبود نقدينگي ناشي 
از سياست اقتصاد بدون نفت و درگيري هاي سياسي در كشور بود. او بعد 
از واقعه 30 تير 1331 كه به كشته شدن 23 نفر در تهران انجاميد، استعفا 
كرد. نصراهلل اميني هم مانند خلعتبري تحصيل كرده حقوق بود. دوران 
شهرداري او مصادف با آخرين ســال نخست وزيري دكتر مصدق شد و 
اميني يك ماه قبل از كودتا از شهرداري تهران رفت. در زمان حضور او در 
شهرداري، خياباني به اسم پروفسور رولن، وكيل شركت نفت در دادگاه 
الهه نامگذاري شد و قرار بود يادماني براي شهداي 30 تير ساخته شود؛ 
اما اميني استعفا كرد و جاي خود را به سيدمحسن نصر داد. محسن نصر از 
تير تا آذر 1332 شهردار تهران بود. دوران كوتاه شهرداري اين نويسنده 
همزمان با كودتاي 28 مرداد شد. او بعد از واقعه 16 آذر از شهرداري تهران 
رفت و جاي خود را به تيمســار محمدعلي صفاري داد. نصر در هجدهم 
ارديبهشت 1340 اين بار از ســوي علي اميني به عنوان شهردار تهران 

انتخاب و در خرداد 1341 بركنار شد.
تيمســار محمدعلي صفاري، يكي ديگر از شهرداران نظامي تهران بود 
كه از آذر 1332 تا ارديبهشت 1333 شهردار تهران شد. صفاري يكي از 
چهره هاي شناخته شده ارتشي بود كه رياست شعبه دوم ركن يك ستاد 
ارتش و رياست امور بحريه شاهنشــاهي را  برعهده داشت. او در سال 
1303 و زمان كفالت كريم آقا بوذرجمهري، معاون شهرداري بود. در زمان 
اشغال ايران نيز صفاري مديركل منع احتكار شد. تيمسار صفاري هم از 
شهرداراني بود كه 2بار به سمت شهردار تهران انتخاب شد. او در دي 1346 
شهردار پايتخت بود؛ دوراني كه در نهايت به تشكيل پرونده اختالسي براي 
او در شهرداري منجر شد و از شهرداراني بود كه به دادگاه رفت. نصرت اهلل 
منتصر كه فروردين 1334 شهردار تهران شــد آخرين شهردار دوران 
بي ثباتي شهرداري در پايتخت بود. او تا آبان همين سال در شهرداري 
پايتخت ماند. مهم ترين كاري كه در دورانش انجام شد، بهره برداري از چاه 
عميق قلهك به عمق 120 متر بود. با بركناري منتصر، شهرداري پايتخت 
به دست موسي مهام سپرده شد؛ شهرداري كه 20 ماه سكان شهر را برعهده 

گرفت و توانست اقدامات مهمي در تهران به وجود بياورد.

شهرداري پس از انقالب اسالمي
ظهر 22 بهمن 1357 صدايي از راديو تهران شنيده شد كه پاياني بود بر دوران سلطنتي تاريخ 
ايران؛ »صداي انقالب ما را مي شنويد. اينجا تهران است.«؛ انقالب در پايتخت به ثمر نشست؛ 
پايتختي كه مهم ترين مسئله اش در زمان انقالب، آرامش بود. امام خميني )ره(، رهبر انقالب 
در همان روز 22 بهمن استعفاي جواد شهرستاني، آخرين شهردار دوران پهلوي را پذيرفت و 
دولت موقت، محمد توسلي را به عنوان نخستين شهردار انقالبي تهران انتخاب كرد. توسلي، 
فارغ التحصيل دانشگاه فني دانشــگاه تهران و از اعضاي جبهه ملي بود و دكتري ترافيك و 
راهسازي از دانشگاه ايلي نوي داشت. دوران شهرداري او يكي از خاص ترين دوران ها بود. شهر 
انقالبي كلي كار زمين مانده داشت و ازسوي ديگر تالش مي شد خانه هاي ارزان در اختيار اقشار 
محروم جامعه قرار بگيرد. توسلي در خاطراتش با اشاره به مشكالتي كه در مقام شهردار تهران 
داشته از طرح برخي براي تصاحب خانه هاي خالي و زمين هاي شهري گفته است؛ موضوعي كه 
باعث شد با همراهي وزير مسكن، سازمان زمين شهري راه اندازي شود. حجم افرادي كه به دنبال 
زمين بودند آن قدر زياد بود كه او از مردم خواست مدتي امالك و زمين ها را نفروشند تا قيمت 
پايين بيايد. با اين همه، او كارهاي زيادي در زمان كوتاه حضورش در شهرداري براي سامان دادن 
به تهران انجام داد كه از آن جمله مي توان به تشكيل شوراي عالي ترافيك شهرهاي كشور، اجراي 
محدوده طرح ترافيك در تهران، احداث خطوط ويژه اتوبوسراني، راه اندازي پايانه جنوب و انجام 
مطالعات و انتخاب محل ميادين ميوه و تره بار اشاره كرد. شهرداري در دوران توسلي از ميدان 
توپخانه به خيابان فاطمي و ساختمان حزب رستاخيز نقل مكان كرد؛ ساختماني كه در سال هاي 
بعد با ساختمان وزارت كشور در خيابان بهشت تعويض شد. توسلي اما به خاطر مشكالتي كه با 
وزير كشور داشت، استعفا كرد و جاي خود را به سيدرضا زواره اي داد؛ شهرداري كه در رشته 
حقوق قضايي تحصيل كرده و نخستين دادستان تهران بود. زواره اي يك ماه در شهرداري تهران 

ماند. او معتقد بود كه متروي تهران طرح پرخرجي است كه نبايد اجرا شود.
سيد كمال الدين نيك روش كه از سال 1359 تا 1360 به مدت 7 ماه شهردار پايتخت شد، سومين 
شهردار انقالبي بود. او هم مانند زواره اي تحت تأثير ديدگاه هاي انقالبي معتقد بود كه بايد توجه 
بيشتري به قشر ضعيف و محروم داشت و مي گفت مردم نبايد راضي شوند دولت وجوهي را كه 
بايد در دورافتاده ترين نقاط كشور مصرف شود، صرف شهروندان )تهراني( كند. غالمرضا دلجو، 
چهارمين شهردار تهران پس از انقالب نيز قول داد انبارهاي بزرگ عمومي و خصوصي را به خارج 
شهر منتقل كند اما بيش از همه سخنراني اش به زبان عربي در اجالس شهرداران پايتخت هاي 
كشورهاي اسالمي در ذهن ها باقي ماند. او در بازگشت به تهران در پاسخ به سؤال خبرنگاران 
اجتماعي روزنامه ها كه سوژه قابل تأملي يافته بودند و در اين باره از او سؤال مي كردند، گفت: 
»زبان دوم ما در اين كنفرانس به داليل مكتبي و سياسي، زبان عربي بود كه اين عمل نتيجه مثبتي 
به همراه داشت.«. محمدكاظم سيفيان با  مدرك فوق ليسانس معماري، متولد تهران و حسين 
بنكدار تهراني ديگر شهرداران تهران بودند كه در دورانی كوتاه شهرداري كاري نتوانستند انجام 
دهند و در نهايت جاي خود را به محمدنبي حبيبي از اعضاي موتلفه اسالمي دادند. او به نسبت 
همتايان خود از ابتداي انقالب، طوالني ترين زمان شهرداري را داشت. حبيبي، جامعه شناسي 
خوانده و 44 ماه شهردار پايتخت در دوراني شد كه جنگ شهري در اوج خود بود و در سال 66 
جاي خود را به سيدمرتضي طباطبايي داد كه با خاندان امام خميني )ره( نسبت داشت. او برادر 
كوچك تر سيدصادق طباطبايي، فرزند آيت اهلل سلطاني طباطبايي و همسر فرشته اعرابي، نوه 
دختري امام خميني و البته خواهرزاده امام موسي صدر و برادرهمسر سيداحمد خميني بود كه 
در تهران به دنيا آمده و مدرك مهندسي داشت. او با حكم علي اكبر محتشمي پور، وزير كشور، 
به عنوان شهردار تهران منصوب شد. طباطبايي كه در دوران موشك باران، شهردار تهران بود 
صدايي خوش داشت و ظاهرا همراه برادرش – صادق طباطبايي – قطعاتي را اجرا و ضبط كرده 

است.
طباطبايي جاي خود را به شهرداري از اصفهان داد كه بي ترديد بعد از نيك پي، مشهورترين و 
پر حاشيه ترين شهردار تهران شد؛ غالمحسين كرباسچي. او كه بعد از كريم آقا بوذرجمهري 
طوالني ترين دوران شهرداري را داشت مانند نفيسي سمت خود را در زندان و دادگاه به پايان 
برد. جانشين كرباسچي مرتضي الويري بود كه به عنوان يازدهمين شهردار تهران با مهندسي برق 
شهردار تهران شد. اين فعال سياسي مدت زمان كمي شهردار تهران بود و به خاطر ناهماهنگي 
با اعضاي نخستين شوراي شهر تهران ناچار به كناره گيري شد. جانشين الويري، محمدحسين 
ملك مدني بود كه مشتركات زيادي با كرباسچي داشت؛ از اصفهان آمد و عضو حزب كارگزاران 
بود.  ملك مدني در دوران شــهرداري با مخالفت جناح اقليت دوره اول شوراي شهر تهران به 
رهبري ابراهيم اصغرزاده مواجه شــد. مهم ترين اختالف، توقف فروش تراكم بود كه به گفته 
مخالفان، باعث افزايش قيمت مسكن در تهران شد. ملك مدني معتقد بود  كه باال رفتن هزينه 
زندگي در پايتخت تنها راه جلوگيري از مهاجرت فزاينده به اين شهر است. ملك مدني هم مانند 
كرباسچي به عنوان چهارمين شهردار تهران با پرونده اي سنگين از خيابان بهشت به زندان اوين 

رفت و به 5 ماه حبس و 3سال انفصال از خدمات دولتي محكوم شد. 
دوازدهمين شــهردار تهران كه دولتي مســتعجل داشــت محمدحســين مقيمي بود كه 
كارشناس ارشد مديريت سيســتم و بهره وري بود. اما او آن قدر فرصت پيدا نكرد كه در اتاق 
شهردار در خيابان بهشت مستقر شود و جايش را به سيزدهمين شهردار تهران داد كه از بهشت 
به پاستور رسيد. شوراي شهر دوم تهران كه در اختيار اصولگرايان بود، محمود احمدي نژاد را 
به عنوان شــهردار پايتخت انتخاب كرد؛ احمدي نژاد با مدرك دكتري مهندسي و برنامه ريزي 
و حمل و نقل از دانشــگاه علم و صنعت، در دوره رياست جمهوري مرحوم هاشمي رفسنجاني 
استاندار اردبيل بود ولي بيشــتر او را با دادگاه روزنامه سالم مي شناختند. احمدي نژاد 26 ماه 
شــهردار تهران بود و اقدامات عجيبي انجام داد. او كه دكتري ترافيك داشت، در برخي معابر 
چراغ خطرها را حذف و با هزينه زيادي، دوربرگردان ها را در تهران اجرا كرد؛ دوربرگردان هايي 
كه باعث ترافيك بيشتر شد. احمدي نژاد در اقدامي عجيب نمايشگاه بين المللي تهران را در 
آستانه برگزاري نمايشگاه كتاب، پلمب كرد و كلنگ مسجد جامع وليعصر را در كنار تئاتر شهر 
زد؛ پس از احمدي نژاد كه رئيس جمهور شد، شوراي شهر براي پست شهردار، يكي از اعضاي اتاق 
فكر او، علي سعيدلو را انتخاب كرد. سعيدلو اما دوران كوتاهي شهردار تهران بود و جاي خود را 
به يكي از شهرداراني داد كه ركورد شهرداري در تهران را شكست؛ محمدباقر قاليباف.  قاليباف 
هم جاي خود را در سال 96 به محمدعلي نجفي داد؛ دكتري رياضي كه شانزدهمين شهردار بعد 
از انقالب بود. نجفي در دهه 60 وزير آموزش  و پرورش و مدتي هم رئيس سازمان ميراث فرهنگي 
و گردشگري بود. تنها 7ماه در شهرداري تهران ماند و دورانش با افت و خيزهاي زيادي همراه 
بود. در نهايت با حاشيه هاي زياد استعفا كرد و جايش را به محمدعلي افشاني، معاون عمراني وزير 
كشور داد. افشاني نيز دوران كوتاهي شهردار بود و قانون عدم به كارگيري بازنشستگان باعث 
شد تا او از بهشت برود و جايش را به شصت و يكمين شهردار تهران يعني پيروز حناچي بدهد؛ 

شهرداري كه هم اكنون شهردار تهران است.

۲۰ ماه شهرداري مقتدر
موسي مهام 20 ماه شهردار تهران بود اما در اين مدت نسبتا اندك، اقدامات 
زيادي انجام داد. او كه پيش از اين شهردار مشهد بود، كارنامه خوبي در 
اين شهر از خود به جاي گذاشت و براي همين زماني كه تهران در مسير 
مدرنيته گام برمي داشت، به پايتخت احضار شد. شهرداري تهران يك دهه 
بود كه از مديريت ناپايدار و غيرمستقل رنج مي برد اما مهام توانست شهر 
را به آرامش برساند. در دوران مهام، طرحي از سوي سرفراز غزني براي 
ساماندهي بلوار آب كرج )كشاورز فعلي( مطرح شد كه در انتها به ميداني 
مي رسيد. اين بلوار در ســال 1337 نخستين بلوار مدرن تهران شد. او 
همچنين7 مجسمه در 7 ميدان تهران ازجمله مجسمه فردوسي را تعويض 
كرد. مجسمه كنوني ميدان فردوسي كه اثر ابوالحسن صديقي است در 
زمان مهام و به سفارش او ساخته و نصب شد. درباره مهام گفته اند كه او 
شهرداري بود كه دائم به پروژه هاي شهري سرمي زد و از 4 صبح تا ديروقت 
كار مي كرد و هميشه لبخند بر لب داشت. البته برخي ديگر، علت تالش 
بيش از حد او را مجردبودنش مي دانستند. مهام با انتصابش به استانداري 

آذربايجان شرقي، جايش را به ناصر ذوالفقاري داد.
موسي مهام هم از شهرداراني بود كه كارش به دادگاه افتاد. او 12 آذر 1341 
به بازپرسي احضار شد و بعد از 4ساعت بازجويي برايش وثيقه اي برابر 610 
ميليون ريال صادر كردند كه مهدي باتمانقليچ – از سرمايه داران و مالكان 
مشهور ايران – اين مبلغ را وثيقه كرد و مهام آزاد شد. اين باالترين ميزان 

وثيقه تا آن زمان بود كه دادگستري صادر مي كرد. 
بعد از مهام، در فاصله سال هاي 1338 تا 1341 ، شهرداري تهران 3 شهردار 
ديگر به خود ديد. ناصر ذوالفقاري كه حقوق دان بود در ابتداي حضورش 
در شهرداري مأمور استقبال از رئيس جمهور آمريكا و برگزاري ازدواج 
سوم شاه شد. مهم ترين اقدام او در تهران جلوگيري از سد معبر به وسيله 
مصالح ساختماني بود. ذوالفقاري در بهمن 1338، 50 ميليون ريال پول 
شهرداري را كه سال ها پيش گم شده بود پيدا كرد. گويا اين مبلغ، عوارض 
شهرداري از دفاتر اسناد رسمي تهران بود كه در يكي از بانك ها مانده و 
مسئوالن شهرداري خبر از آن نداشتند. ذوالفقاري آن را به شهرداري 
بازگرداند. ايجاد سردخانه تهران يكي ديگر از كارهاي زمان ذوالفقاري بود. 
بازهم در دوران او، شاه سرانجام از سومين همسر خود صاحب جانشين 
شد. به خاطر تولد وليعهد، تهران تزئين و جشن هاي زيادي برپا شد. اما 
يك ماه بعد از تولد وليعهد در آذر 1339 ذوالفقاري به عنوان سفير انتخاب 
شد و جايش را به فتح اهلل فرود داد. فتح اهلل فرود هم حقوق خوانده بود و 
از مجلس به شهرداري تهران آمد. او همچنين رئيس انجمن شهر بود و 
به همين علت براي شهرداري تهران انتخاب شد. حضور او در شهرداري با 
تكميل بلوار آب كرج و سفر ملكه انگلستان به تهران همزمان شد. فرود، 
كليد طاليي شهر تهران را به ملكه انگلستان هديه كرد و بلوار آب كرج به 

نام بلوار اليزابت نامگذاري شد.
فرود كه همچنان رئيس انجمن شهر بود، جاي خود را در سال 1340 به 
محسن نصر داد. سيدمحسن نصر كه آذر 1332 از شهرداري رفته بود براي 
دوران كمي به شهرداري تهران بازگشت و وظيفه اصلي را معاون جوانش، 
احمد نفيسي برعهده داشت. در زمان شهرداري دوم نصر يكي از مهم ترين 
برنامه هايي كه درباره تهران انجام شد برگزاري سمينار شش روزه »مسائل 
اجتماعي شهر تهران« بود. در پايان اين سمينار مشخص شد نصر استعفا 
كرده و جايش را به معاون جوانش داده اســت؛ شــهرداري كه يكي از 
جنجالي ترين دوران هاي شهرداري تهران را پديد آورد. بعد از نفيسي 
كه با احضار و دستگيري شهردار همراه بود، در فاصله سال هاي 1342 تا 
1347 يك سرپرست و 4 شهردار منصوب شدند كه هر كدام مدت زماني 
زيرسايه هراس دستگيري و تهمت اختالس اين سمت را پذيرفتند.  سيد 
ضياءالدين شادمان يكي از اين شهرداران بود. او كه در اسفند 1342 با 
عزل سرپرســتي علي اكبر توانا، ، به عنوان شهردار تهران انتخاب شد 
حقوق خوانده و از مشاوران اميرعباس هويدا بود. شادمان در سال 1344 
دســتور خراب كردن باقي مانده كوره هاي تهران را داد و در پايان سال 
1343 اعالم كرد كه تهراني ها طي يك سال 142 ميليون تومان عوارض 
به شــهرداري پرداخت كرده اند. او در ارديبهشت 1344 از شهرداري 
بركنار شد و جايش را به تقي سرلك داد كه مهندس بود و در دولت اميني، 
وزير صنايع و معادن. سرلك از ســال 1344 تا خرداد 46 در شهرداري 
تهران ماند. در دوران او  درآمد شهرداري 117 ميليون و 927 هزار و 720 
تومان اعالم شد كه نسبت به سال قبل، 8 درصد افزايش پيدا كرده بود. 
از كارهاي مهم دوران سرلك، آغاز ساخت 2سالن تئاتر و اپرا در تهران 
بود كه البته در زمان شهردار بعدي افتتاح شد. اين دو ساختمان تاالر 
رودكي در خيابان ارفع و تاالر سنگلج در جنوب پارك شهر بود. در زمان 
سرلك كارمندان شهرداري 7 هزار نفر بودند. او در خرداد 46 جايش را 
به محمدعلي صفاري داد. اما صفاري اين دوره هم نتوانست در شهرداري 
بماند و در دي ماه سال 1346 جاي خود را به معاونش منوچهر پيروز داد؛ 
شهرداري كه ليسانس حقوق و مديريت علوم اجتماعي داشت. در دوره 
پيروز، طرح ساخت بزرگ ترين گورستان تهران تصويب و زمين آن با 
تأييد آيت اهلل خوانساري در جاده قم خريداري شد. با استعفاي پيروز، 
شهرداري تهران به يكي ديگر از شهرداران تأثير گذار تاريخ شهرداري 
تهران يعني جواد شهرستاني رسيد. بعد از او نيز تا سال 56 شهرداري 
تهران در دست مشهورترين شهردار تهران بعد از كريم آقا بوذرجمهري و 
احمد نفيسي، يعني غالمرضا نيك پي قرار داشت. با استعفاي نيك پي بار 
ديگر شهرداري تهران به جواد شهرستاني سپرده شد و در زمان انقالب 
او شهردار تهران بود؛ شهرداري كه در روز 22 بهمن استعفاي خود را امضا 

كرد و آخرين شهردار دوران پهلوي بود.
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نشانه شــهرداري تهران تا پيش از آنكه در سال1368 توسط مرتضي 
مميز طراحي شــود، عمري طوالني، همراه با تحــوالت گوناگون را 
پشت سر گذاشته است. 234ســال از پايتخت شدن تهران مي گذرد 
و به طور دقيق مشــخص نيســت كه نشــانه شــهرداري از روزگار 
محمدعلي شاه قاجار و بلديه تهران، تا ساختمان شهرداري در ابتداي 

قرن اخير و تا به امروز، چندين باردستخوش تغيير قرار گرفته است.
نگارنده براساس شواهد تاريخي و برخي اسناد موجود، بر اين نظر است 
كه احتماال نشانه شــهرداري تهران 5 يا 6 مرتبه تغيير كرده باشد. در 
اواخر دوره رضاشاه و اوايل حكومت پهلوي دوم، تصويري نشانه اي از 
تركيب يك دروازه قديمي و يك شير، در آگهي هاي شهرداري به چشم 

مي خورد. در دوره اي ديگر، نشانه اي از تركيب يك نقش گياهي با شير 
و تاج سلطنتي و دو كليِد متقارن در پايين آن ديده مي شود. پس از گذر 
ساليان و در دهه هاي1340 و 1350 نشانه ديگري كه از منظر طراحي 
گرافيك سالم تر به نظر مي رسد، مورد استفاده بوده كه از تلفيق قرينه  
يك نقش حيواني با يك كليد بزرگ در مركز طرح،  ديزاين شده است. 
نگارنده تا اين زمان، نمونه اي از نشانه مورد اســتفاده در فاصله  دهه 

1350 تا سال1368 نيافته است.
در 30سال گذشته نشانه شهرداري تهران ثابت و بدون تغيير بوده است. 
مرتضي مميز در توضيح اين نشانه مي نويسد: »هدف اصلي ام در طراحي 
نشانه شهرداري تهران، نشان دادن شهري با دروازه هاي قديمي اش بود. 
ضمن كار، از تركيب دروازه ها به نقش گلي رسيدم. تعداد دروازه هاي 

قديم تهران دوازده تا بود. فكر كردم براي حفظ سادگي نقش، تعداد 
گل برگ ها را به كمترين عدد مناسب برسانم«. اما در كنار ايده  روان شاد 
مميز بر پايه دروازه هاي تهران، اين نشــانه نوعي اقتباس از يك نقش 

تاريخي نيز به نظر مي رسد. 
نكته ديگر درباره اين نشانه، نوشته داخل آن است كه كار مميز نبوده 
و او خود نيز از نمونه فعلي و مورد اســتفاده توسط شهرداري تهران، 
گله مند بود. الزم به اشــاره اســت كه در3 دهه گذشــته، نشانه هاي 
شهرداري هاي بسياري از استان ها و شهرهاي ايران، به دليل مركزيت 
تهران و از طرفي جايگاه مرتضي مميــز در طراحي گرافيك، متاثر از 
نشانه شهرداري تهران بوده اســت. نگارنده اين نوشته را آغازي براي 

شروع يك پژوهش جدي و مقاله اي بلند مي داند.

تولد بلديه  در قلب پايتخت
نگاهي به تاريخ شهرداري براساس تغييرات

ساختمان
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1300 خورشيدي با فرمان سيدضياءالدين  در سالم نوروزي با تشكيل مجدد بلديه اي 
مستقل از وزارت داخله آغاز شــد؛ فرماني كه اگر در سايه جريان شتاب زده حوادث 
سياســي قرار نمي گرفت، بي ترديد مهم ترين اتفاق در تاريخ شهري تهران- بيشتر 

شهرهاي كشور- از امضاي فرمان تشكيل مجلس و تدوين متمم قانون بود.
اما همين فرمان باعث شد تا در روزهايي كه خبر دستگيري كلنل پسيان و قيام ميرزا 
كوچك خان در همه جا شنيده مي  شــد، خيابان هاي تهران روشن شود و نخستين 
دارااليتام تهران زيرنظر بلديه راه بيفتد. روزنامه نگار كودتاچي ســي  و چندساله و 
پرشور در بيســت و چندمين روز از نود روز رئيس الوزرايي خود، فرمان ساماندهي 
بلديه ها را با بلديه پايتخت داد و خود با حفظ سمت شــد نخستين رئيس بلديه. او 
براي رسيدگي بيشتر به كارها گاسپار ايپكيان يكي از نزديك ترين و قابل اعتماد ترين 
دوستانش را با اختيارات كامل به عنوان مدير بلديه انتخاب و خودش نيز بر آن نظارت 
كرد. سيدضياء كمتر از 90 روز در مســند رئيس الوزرايي بود، اما همين 90 روز هم 
كافي بود تا رؤياي اين جوان جاه طلب و تندزبان براي تغيير تهران رقم بخورد. پيش 
از سيدضياء، 3 نفر سكان بلديه را به دســت گرفته بودند. اما با وجود تالش هايي كه 
آن سه و مامورانشان انجام دادند، شــرايط سياسي، اقتصادي و محدوديت هايي كه 
بلديه با آن روبه رو بود عمال راه را براي هر كاري بســته بود. اما سيدضياء قصد تغيير 
در ساختار شهري داشت. اين را بارها در سرمقاله هاي روزنامه »رعد« هم نوشته بود. 
ايران در آستانه قرن تازه نياز به تحولي بزرگ داشت؛ تحولي كه بايد از پايتخت شروع 
مي شد. پس او دستور خود را به صورت نمادين در روز اول فروردين صادر كرد. بلديه 
تهران در همان محل بلديه كه مدتي بود توقفگاه ســربازان شده بود از فرمانداري و 
وزارت داخله مستقل شد و در آمد آن مستقيم از محل صندوق دولت و عوارضي كه 
به اسم باج معروف شد، تامين مي شــد. ايپكيان با نظر سيدضياء نظام نامه اي تازه را 
براي بلديه با 14 ماده در دوم فروردين 1300 اجرايي كرد؛ نظام نامه اي كه تشكيالت 
اداري آن را سامان دادند. براســاس نظام نامه تازه، تشكيالت بلديه عبارت بودند از: 
»اداره صحيه و معاونت عمومي، اداره محاســبات و عايدات، اداره امور خيريه، اداره 
ساختمان، روشنايي ميدان ها، اداره تفتيش، سجل احوال، احصائيه نشريات، اداره 
كابينه پرسنل، تنظيمات، ملزومات، اجراييات و رســوم«. اما مهم ترين بخش اين 
نظام نامه انتخاب رئيس بلديه توسط دولت و تأييد شاه بود. در قدم بعدي 49 فرمان 
براي ساماندهي تهران صادر كرد كه بخشــي از آنها در زمان كوتاه خودش در شهر 
تثبيت شد. در كنار اين، كساني را براي كار در بلديه استخدام كردند؛ بلديه اي كه با 
30 عضو شامل 25 سوپور و 4 سر سوپور و يك رئيس، نظافت شهر را برعهده داشتند، 
يكباره بزرگ شد. همزمان با اين فرمان ها، مأموران بلديه هر روز دستور تازه اي صادر 
مي كردند؛ يك روز مشغول تعويض چراغ هاي خيابان ها شدند و بعضي خيابان هاي 
تازه را روشن مي كردند. در ســمت ديگر، مأموران اداره صحيه به دكان هايي كه با 
سالمت عمومي سر و كار داشتند مي رفتند و درباره رعايت بهداشت عمومي اخطار 
مي دادند. يك روز هم مأموران اداره ســاختمان به خيابان مي آمدند و به دكان دارها 
ابالغ  مي كردند كه بايد دكان هايشان را رنگ ســبز بزنند و تابلوهاي خوانا با كلمات 
فارسي را در مغازه هايشان بزنند. ايپكيان همچنين زمين بزرگي كه در انتهاي الله زار 
و شمال توپخانه بود، به مساحت 4500 متر انتخاب كرد و به نيكوالي ماركف سپرد تا 
عمارت بلديه را در آنجا بسازد؛ عمارتي كه هرچند خودش ساخته شدن آن را نديد اما 
براي سال ها ساختمان اصلي شهرداري تهران بود. اما بخشي از اقدامات و دستورات 
سيدضياء و ايپكيان با عزل طباطبايي از رئيس الوزرايي و تبعيدش براي مدتي متوقف 
ماند و بلديه تهران زيرنظر سردار سپه رفت. حكم عزل سيدضياء همراه با عزل ايپكيان 
بود. آن دو درحالي كه 50 هزار تومان كه تنها دارايي نقد بلديه بود را دريافت كردند و 
به سمت تبعيد رفتند. بسياري از منابع علت عزل ايپكيان را با وجود كارهاي مثبتي 
كه در زمان كوتاه مديريت داشت، مخالفت مذهبي ها با او مي دانند. او مسيحي بود 
و برخي از تندروهاي مذهبي حضورش در راس بلديه را نمي توانســتند قبول كنند. 
هرچند ايپكيان با برگزاري مراسم مذهبي سعي در جلب رضايت اين گروه كرد اما 
فايده اي نداشت و او همراه سيدضياء تبعيد شد. بعد از ايپكيان دكتر حكيم اعظم پرتو 
به عنوان كفيل شهرداري انتخاب شد. مدتي نيز ميرزا احمد اشتري كفالت شهرداري 
را قبول كرد. اين دوران با توجه به مشكالت سياسي، كار بلديه را با مشكالتي روبه رو 
كرد. اما با اين همه، برخي از موضوعات پيگيري و برخي از آنها مانند تبديل گورستان 

متروكه جنوب تهران به باغ فردوس با انتقادهاي زيادي روبه رو شد. 

در كنار اين عمارت، شهرداري در ميدان توپخانه با معماري منحصر به فرد ماركف 
به پايان رسيد. اما در نهايت در ســال 1302 در روزهايي كه مجلس چهارم در تب 
و تاب جمهوريخواهي بود، سردار ســپه تصميم گرفت كه كسي را براي اداره تهران 
انتخاب كند كه از هر نظر با او نقاط مشترك زيادي داشت و مي توانست بدون هراس 
از مخالفت هاي احتمالي، تغييرات مورد نظر او را اعمال كند. اين فرد كسي نبود جز 
كريم آقا بوذرجمهري. كريم آقا بوذرجمهري به مدت 10 سال كفيل بلديه بود و در اين 
سال ها اقدامات زيادي در ساختار شهرداري انجام داد؛ اقداماتي كه به قدرت بلديه كه 
در همين دوران تبديل به شهرداري شد كمك زيادي كرد. يكي از مهم ترين اقدامات 
كريم آقا، باال رفتن بودجه شهرداري از محل ماليات نواقل بود كه در 19 بهمن 1304 
تصويب شد. در سال 1307 شهرداري به خاطر توسعه بيشتر در كنار اين ماليات بر 
مستغالت هم ماليات بست كه درآمد شــهرداري را از 390 هزار ريال به 550 هزار 
ريال افزايش داد. در سال 1308 وزارت كشــور، اليحه اي به مجلس داد كه ميزان 
درآمد شهرداري را باالتر مي برد. شهرداري تهران در اين دوره 6 ميليون و 600 هزار 
ريال از محل درآمد راه دريافت مي كرد. در ســال 1309 مجلس قانون تازه اي براي 
بلديه نوشــت كه تكميل كننده قانون بلديه مصوب 1286 بود و اين نهاد شهري را 
قدرتمندتر كرد. قانون 1309 كه به قانون بلديه معروف شــد تا سال 1332 كه با 
اصالحاتي مواجه شود انتخاب شهردار به خصوص شهردار تهران را بر عهده دولت و 
تأييد شاه مي گذاشت. اما در سال 1332 اين وظيفه با تشكيل مجدد انجمن شهر به 
انجمن هاي شهر سپرده شد تا آنها شهردار را انتخاب كنند؛ شهرداري كه در نهايت 
اين شــاه بود كه حكمش را تأييد مي كرد. با تنظيم قانون تازه بلديه، بلديه تهران 
شــروع به انجام برخي كارهاي عمراني در تهران كرد. يكــي از اين اقدامات، ايجاد 
اطفاييه با ماشين هاي مجهز و ساختمان مهمانخانه بلدي و توسعه معابر و ساختمان 
چند باب مستراح و محصور كردن قبرســتان خارج از دروازه حضرت عبدالعظيم 
بود. در كنار اين، ميدان كشي ها و خيابان كشــي در تهران و آسفالت آنها آغاز شد. 
در سال 1315 شــهرداري، تهران را به 8بخش تقسيم كرد و هر بخش به 4 برزن و 
هر برزن به يك شهرداري كوچك تحويل داده شد. اين مناطق همزمان با گسترش 
تهران بيشتر شدند؛ گسترشي كه شــهرداري پايتخت را هم بزرگ تر و وظايفش را 

سنگين تر مي كرد.

تا پيش از آغاز ســده 1300 از زمــان تصويب قانون بلدي 
3نفر از سوي انجمن بلدي شهر به عنوان رئيس بلديه تهران 
انتخاب شــدند؛ 3 رئيس بلديه اي كه بر سرراه خودشان با 

مشكالت زيادي هم همراه بودند.
كاشف چاي در بلديه

اولين انجمن بلديه يك مــاه و نيم بعــد از تصويب قانون 
بلديه، يعني در مرداد ماه 1286 توسط مردان واجدشرايط 
6 محله اصلي تهران انتخاب شدند و نخستين جلسه خود 
را در دارالحكومه برگزار و از ميان خودشــان محمدميرزا 
كاشف السلطنه، منتخب محله دولت را به عنوان رئيس بلديه 
انتخاب كردند. در هيچ كتاب تاريخي اي كاشف الســلطنه 
به اســم شــهردار يا رئيس بلديه تهران ثبت نشــده، اما 
گزارش هاي نخســتين انجمن بلديه تأييــد مي كند كه او 
نخستين كسي است كه بر صندلي شهرداري تهران تكيه 
زد. محمدميرزا از خاندان سلطنتي قوانلو قاجار بود. فرزند 
آخر اســداهلل ميرزا، نايب االياله و جهان آرا خانم كه دختر 
بزرگ قهرمان ميرزا فرزند عباس ميرزا نايب الســلطنه بود. 
اين شــاهزاده قاجاري، در دوران كودكي به خاطر قيام پدر 
عليه عموزاده اش ناصرالدين شــاه در تبعيد به ســر برد اما 
بعد از مرگ پدر به تهران آمد و در دارالفنون تحصيل كرد. 
16 ساله بود كه به خاطر تسلطش به زبان فرانسه به عنوان 
منشي مشيرالدوله، وزير خارجه منصوب شد و بعد از آن با 
عنوان دبير دومي در 18 سالگي به سفارت ايران در فرانسه 
رفت. در همان زمان وارد دانشــگاه ســوربن شد و در آنجا 
حقوق خواند. با پايان تحصيالتش ابتدا دبير اول ســفارت 
ايران در فرانسه شــد و بعد با ارتقاي مقام سركنسول ايران 
به هند شد. در همين ســفر بود كه او با گياه چاي آشنا شد 
و بذر يا ريشــه آن را به ايران آورد. البته روايتي وجود دارد 
كه مي گويند انتقال نشــا و يا بذر چاي از هند ممنوع بود و 
كاشف السلطنه در عصايي آن را مخفي كرد و به ايران آورد 
و در منطقه الهيجان شروع به تكثير آن كرد. او همچنين 
نوعي كاج به ايران آورد كه به كاج كاشفي معروف شد. البته 
آنچه او را معروف كرد تالش اش براي راه اندازي راه آهن بود 
كه گفته مي شــود اين تالش باعث مرگ مشكوكش شد. 
كاشف السلطنه همزمان با مشروطه و نوشتن قانون بلديه به 
ايران آمد. او كه تجربه زندگي در شهر پاريس را داشت در 
دارالحكومه مستقر و مأمور برگزاري انتخابات انجمن بلدي 
شد. شايد همين تالش ها هم بود كه نه تنها باالترين رأي را 

در انتخابات آورد كه به عنوان رئيس بلديه هم انتخاب شد. از 
كارهاي مهم او در پايتخت مي توان به نامگذاري خيابان ها 
و شماره گذاري خانه ها و تكميل پروژه روشنايي خيابان ها 
در شب و سامان دادن به آبرساني و استخدام گروهي براي 
تميزكردن خيابان ها اشاره كرد. اما ميرزا محمد خان يك 
سال و نيم بيشتر در اين سمت باقي نماند. دوران حضورش 
در بلديه با به توپ بســتن مجلس همراه شــد و بعد از آن 
كارشــكني شــاه و اطرافيانش او را مجبور به استعفا كرد 
و به الهيجان برگشــت. او در روزهاي آخر اســفند 1307 
درحالي كه براي سركشي از روند ساخت راه آهن به بوشهر 
رفته بود در تصادفي مشكوك در گذشت و پيكرش را ميان 

تپه هاي چاي كه بنيانگذارش بود به خاك سپردند.
طبيب مشروطه خواه

هرچه نام كاشف السلطنه ميان منابع پنهان شده، نام دكتر 
خليل خان اعلم الدوله ثقفي به عنوان نخســتين شــهردار 
يا رئيس بلديه پايتخت ثبت شــده است؛ شــهرداري كه 
2ســال بعد از تعطيلي بلديه آن را به راه انداخت. زماني كه 
محمدعلي شاه مجلس را به توپ بست، بخشي از نهادهايي 
كه با تصويب مجلس راه افتاده بودند نيز تعطيل شدند. يكي 
از اين نهادها، بلديه و انجمن بلدي بود. در طول يك ســال 
و 21 روز بعد از به توپ بســتن مجلس تا فتح تهران خبري 
از بلديه در تهران وجود ندارد. بعد از فتح تهران نيز كارهاي 
معوقه آن قدر زياد بود كه چند ماهي طول كشيد كه بلديه 
راه اندازي شــود. اما در نهايت در زمان نايب السلطنه بودن 
علي رضاخان عضدالملك بــا راي گيري براي انجمن بلديه 
اين بار دكتر خليــل اعلم الدوله ثقفي را كه تــازه به ايران 
بازگشــته بود، به عنوان رئيس بلديه تهران انتخاب كردند. 
دكتر اعلم الدوله بيشــتر از آنكه با سمت نخستين شهردار 
تهران معروف شود، در عكسي كه كنار مظفرالدين شاه در 
كاخ صاحبقرانيه نشسته و منسوب است كه بعد از امضاي 
فرمان مشروطه گرفته شده، شناخته مي شود. هرچند قرائن 
اصالت اين عكس را تا حدي تأييد نمي كند اما او كه پزشك 
مخصوص مظفرالدين شاه بود، نخســتين كسي است كه 
خبر اعتراضات و خواست هاي مردم را به گوش شاه رساند 
و او را در امضاي فرمان تشكيل مجلس ترغيب كرد. دكتر 
اعلم الدوله پيش از ســال 1300 و البته انتخاب سيدضياء 
به عنوان شهردار پايتخت بي ترديد سياسي ترين چهره بلديه 
بود. خليل خان يكي از 9 فرزند اعتضاداالطبا حكيم باشــي 

دربار بود كه در تهران به دنيا آمد و در دارالفنون طب خواند 
و با حمايت دكتر تولوزان براي تكميل تخصص در رشــته 
كحالي يا چشم پزشكي به فرنگ رفت. دربازگشت به عنوان 
پزشــك ايراني مظفرالدين شاه منصوب شــد. اما روحيه 
آزادي خواهي او را به جمع مشــروطه خواهان برد. او بعد از 
مرگ مظفرالدين شاه از سوي محمدعلي شاه احضار شد تا 
تأييد كند كه پدرش در زمان امضاي فرمان تشكيل مجلس 
از صحت عقل برخوردار نبوده اســت. اما دكتر اعلم الدوله 
زير بار اين درخواســت نرفت و بي اطــالع از دربار از ايران 
خارج و تمام اموالش ضبط شد. بازگشتش همراه با حضور 
36 ماهه اش در بلديه بود. در زمان او بلديه براي نخستين 
بار صاحب عمارتي شــد كه به گفته منابع در خيابان خيام 
امروزي بود. برسردر اين عمارت كلمه بلديه نوشته شده بود.  
در دوران 36 ماه رياست او، وقت بلديه بيشتر در ساماندهي 
اين نهاد و ساماندهي به ادارات تابع گذشت؛ بخشي هم به 
سنگفرش كردن و ساماندهي به خيابان ها و تميزي معابر؛ در 
يك دوره هم به اعتراضات مردم در گران شدن نان. در اين 
فقره آخر مردم عصباني به سمت رئيس بلديه كفش پرتاب 
كردند كه باعث شد او به نزد نايب السلطنه برود و استعفا كند 

و بعد راهي اروپا و كنسول ايران در سوئيس شد.
نظرآقا، شهردار گمنام

سومين و آخرين شهردار كه دوران نسبتا بلندي هم شهردار 
پايتخت بود، نظرآقا ابراهيم خان يمين الســلطنه اســت. 
درباره اين شهردار تهران كه در ســال هاي 1292 تا پايان 
1299 به رياست بلديه رســيد، اطالعات خيلي زيادي در 
دسترس نيست تنها در اين اندازه كه  او متولد اروميه بود و 
در استانبول تحصيل كرده و مدت زيادي در وزارت خارجه 
مشغول بود. اما بعد از استعفاي اعلم الدوله به رياست بلديه 
انتخاب شــد. انتخاب او همزمان با تاجگذاري احمد شاه و 
رســيدنش به ســن قانوني و آغاز جنگ جهاني اول بود. او 
ميراث دار بلديه اي با صندوقي خالي و كارهاي معوقه بود. 
جنگ و كمبود و نقض بي طرفي ايران هم بر مشكالت بلديه 
افزود. دوران او دوران افول بلديه و تبديل شــدنش به اداره 
بي خاصيت و فقيري بود كه حتي از پس تميزكردن معابر 
هم برنمي آمد. در نهايت يمين السلطنه همزمان با كودتاي 
سوم اسفند 1299 با حكم سيدضياء از سمت رياست بلديه 
پايتخت معزول شد تا در آستانه قرن تازه، بلديه پايتخت با 

شمايل تازه و مدرن، نهاد مهم و تأثير گذار در شهر باشد.

هفتشهردارهفتشهردار

شهرداری كه رئيس مجلس شد
محمدباقر قاليباف 

شهرداري غيرسياسي پايتخت
پيروز حناچي 

پانزدهمين شهردار بعد از انقالب و پنجاه و هشتمين شهردار تاريخ پايتخت راهي طوالني 
را از طرقبه تا خيابان بهشت طي كرد و با ركورد دوازده ســاله لقب طوالني ترين دوران 
شهرداري را به خود اختصاص داد و پيش از كريم آقا بوذرجمهري و غالمحسين كرباسچي 

قرار گرفت.
محمدباقر قاليباف متولد طرقبه از توابع شهر مشهد و با مدرك دكتري جغرافياي سياسي 
و گواهي نامه خلباني ايرباس، فرماندهي نيروي هوايي سپاه )بعد از پايان دوران هشت ساله 
دفاع مقدس( و فرماندهي نيروي انتظامي كل كشور را در كارنامه خود دارد. حضور او در 

نيروي انتظامي با تحوالت زيادي در اين نهاد همراه بود.
 قاليباف سال 84 با رأي شوراي شهر اصولگراي سوم تهران كه اكثريتشان از جبهه پايداري 

بودند، به عنوان شهردار پايتخت انتخاب شد و كارش را در خيابان بهشت آغاز كرد.
 در اين 12 سال نيز مانند دوره هاي ديگر، تهران با افت وخيزهاي زيادي روبه رو بود و از جهات مختلف جزو 
دوره هاي مهم شهر تهران به شمار مي آيد. در اين دوره جمعيت تهران در روز به مرز 16 ميليون نفر رسيد. او 
در 4 سال اول، طرح هاي عمراني شهري متعددي را در تهران آغاز كرد كه مهم ترين آنها تكميل اتوبان هاي 
صياد شيرازي و امام علي و اتوبان شهيد همت بود كه مسير تندروي دور شهر را از بزرگراه هاي قبلي فراخ تر 
می كرد. او همچنين احداث دومين يادمان شهر تهران يعني برج ميالد را پيگيري و تكميل و آن را با شعار 
آسمان نزديك تر افتتاح كرد. تكميل و توسعه برخي خطوط مترو و ايجاد خطوط تندروي اتوبوس راني از 
ديگر فعاليت هاي شاخص دوره شهرداري قاليباف است. باز كردن پاي بخش خصوصي به حوزه حمل و 

نقل عمومي هم در دوره او اتفاق افتاد. 
تكميل مجموعه سينمايي آزادي كه پس از آتش سوزي مدت ها چون زخمي بر چهره شهر مانده بود از 
فعاليت هايي است كه بعدها با ايجاد پرديس هاي ديگر ســينمايي نقش قابل توجهي در افزايش تعداد 

صندلي هاي سينما در تهران داشت. 
شــهرداري همچنين در اين دوره طرحي را براي دادن مجوز احداث مراكز تجاري و اداري اجرا كرد كه 
براساس آن سازندگان اين مراكز در صورتي كه طبقه يا طبقاتي را به مراكز فرهنگي اختصاص مي دادند 

مي توانستند مجوز فعاليت بگيرند. مجموعه هاي تجاري متعددي كه برمبناي اين طرح و در فاصله كوتاهي 
احداث شد، باعث تغيير چهره نقاطي از شهر شد كه مخالفان جدي پيدا كرد. احداث مجتمع هاي عظيم 
تجاري در مكان ها و مناطقي كه مشكالت ترافيكي پيچيده اي از قبل داشتند زيست مردم منطقه را در 

مواردي دچار اختالل جدي كرد.   
در واقع منتقدان او اعتقاد دارند نگاه كالبدگرا و بنامحور در دوره قاليباف منجر به آرامش و آسايش بيشتر 
براي شهروندان نشد و در عوض هزينه ها و بدهي هاي بسياري براي شهر باقي گذاشت. مسائلي مثل آلودگي 
هوا، ترافيك سنگين و خودرومحوري شهر همچنان الينحل ماند. در كنار طرح هاي عمراني و شهري، برخي 
طرح ها ازجمله صدور مجوز تخريب بناهاي فرسوده كه به تخريب بناهايي در بافت تاريخي تهران منجر شده 
است و استفاده از نيروهاي قراردادي براي برخي پست هاي شهرداري ازجمله ناظران و ضابطان شهرداري 
كه با هدف جمع آوري دســتفروش ها با آنها برخورد خشن و نامناسب داشتند، فروش 
بي قاعده تراكم در قسمت هايي از شهر تهران، تخريب فضاي سبز و جنگل هاي حاشيه 
شهر و گسترش مراكز تجاري و مجتمع هاي ساختماني و بيشتر شدن سطح عمودي شهر 
تهران... از موضوعاتي است كه مورد انتقاد بســياري از عالقه مندان به تهران و مخالفان 

سياسي قاليباف قرار گرفته است.
دوران چهارساله پاياني شهرداري قاليباف با افت  و خيزهاي زيادي همراه بود. او بعد از 
شكست در انتخابات سال 92 از حسن روحاني، سعي كرد راهش را از دولت جدا كند و با 
جلب حمايت اعضاي شوراي شهر توانست بار ديگر مسافر بهشت شود. در اين دوره مديران 
قاليباف با اتهامات زيادي روبه رو شدند كه مهم ترين آن ماجراي واگذاري امالك نجومي به 
برخي از افراد بود. عملكرد قاليباف در ماجراي آتش سوزي ساختمان پنجاه ساله پالسكو و 
فروريختن آن در مقابل چشمان اهالي تهران نيز به  عنوان يكي از نقاط ضعف او در مديريت بحران تلقي شد. 
پرونده تفحص از شهرداري چالش ديگري براي قاليباف بود كه مسكوت ماند. اما اتفاقات اين دوره باعث 
نشد تا او خود را به  عنوان يكي از نامزدهاي جناح اصولگرا براي سومين بار وارد رقابت رياست جمهوري نكند.
قاليباف نيز مانند احمدي نژاد عالقه مند به تغيير مكان از بهشت به پاســتور بود. او در سه دوره انتخابات 
رياســت جمهوري وارد جريان رقابت شــد و با وجود آنكه مطمئن بود مي تواند به پاســتور برسد از راه 
رياست جمهوري باز ماند. او در دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با شعار دولت مردم وارد شد و 
دولت حسن روحاني را به  عنوان دولت 4 درصدي ها در مقابل 96 درصدي ها كه همه مردم بودند معرفي 
كرد. اما در نهايت و با همه تالشي كه در مناظره ها كرد مجبور شد به نفع حجت السالم ابراهيم رئيسي نامزد 
اصولگراي ديگر كنار برود؛ نامزدي كه در رقابت با حســن روحاني شكست خورد. اما اين تنها بدشانسي 
قاليباف نبود. نتيجه انتخابات شوراهاي تهران نشــان داد كه فهرست اصالح طلبان به  صورت كامل وارد 
شوراي شهر شده است و اين به  معناي پايان كار او در خيابان بهشت بود. درنهايت محمدباقر قاليباف در 
انتخابات مجلس يازدهم كه همزمان با شيوع ويروس كرونا برگزار شد، با مشاركت كم  مردم تهران وارد 

مجلس شوراي اسالمي شد و رياست مجلس را به  دست آورد. 

 7 آذر 1397 شوراي شــهر تهران پيروز حناچي را كه 
يك ماه پيش از اين به عنوان سرپرست شهرداري تهران 
جايگزين سيدمحمدعلي افشاني شــده بود به عنوان 
شــصت ويكمين شــهردار تهران انتخاب كرد. او يكي 
از معدود و شــايد نخستين شــهردار تهران در طول 
دوران حيات شهرداري اســت كه با تخصص معماري 
شهرسازي و پيشينه حضور در حوزه شهري بر جايگاه 

شهردار تهران تكيه زده.
پيروز حناچي متولد 21 خــرداد 1342 در تهران و 
از نخستين دانش آموختگان دبيرستان مفيد است 

كه توسط آيت اهلل عبدالكريم موســوي اردبيلي و محمدجواد باهنر 
راه اندازي شد. حناچي در فاصله ســال هاي 1360 تا 67 در جبهه 
حضور داشــت و در عمليات هاي مهمي چون والفجــر مقدماتي و 
خيبر شركت كرده بود، طراحي و اجراي بيمارستان هاي صحرايي 
و مقاوم ســازي  ســاختمان هاي اورژانس را برعهده داشــت. او در 
سال 78 در رشــته معماري با گرايش مرمت شهري و با زنده سازي 
شــهرهاي تاريخي، دكتري خود را دريافت كرد. استاد راهنماي او 
دكترمحمدمنصور فالمكي و مشاورش مهندس سيدمحسن حبيبي 

با موضوع مرمت شهري در شهرهاي تاريخي ايران بودند.
حناچي در كنار فعاليت دانشگاهي و سپس دولتي، سابقه فعاليت اجرايي 
هم دارد. قائم مقامي رياست دانشكده هنرهاي زيباي تهران و مديرگروه 
مرمت ابنيه و مطالعات معماري دانشگاه تهران و مشاور رئيس دانشگاه 
تهران، بخشي از حضور او در عرصه دانشگاه است. حناچي پژوهش هاي 

زيادي در حوزه شهرسازي و معماري دارد. همچنين مديريت مجالت 
تخصصي معماري را داشته است. او مشاور وزير مسكن و شهرسازي و 
معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي در دولت هاي 
هشــتم و يازدهم بود. حناچي در 25مهر 1396 طي حكمي از سوي 
محمدعلي نجفي، شهردار وقت، از وزارت مسكن به عنوان معاون فني و 
عمراني به شهرداري تهران آمد. با انتخاب محمدعلي افشاني به عنوان 
سرپرســت شــهرداري تهران، حناچي به عنوان معاون شهرســازي و 

معماري شهرداري تهران منصوب شد.
قانون منع به كارگيري بازنشســتگان باعث شــد تا افشاني نتواند 
در شهرداري تهران بماند و شــوراي شهر تهران بار 
ديگر دست به انتخاب شهردار تازه اي زد. در فاصله 
اســتعفاي افشــاني در آبان97، حناچي به عنوان 
سرپرســت شــهرداري انتخاب و در نهايت در روز 
23آبان 1397، با راي شوراي شهر به عنوان شهردار 

تهران معرفي شد. 
حاشيه هايي كه رنگ و بوي سياسي داشت موجب شد 
وزارت كشور در تاييد راي شــوراي شهر تعلل كند اما 
با تذكر نمايندگان مجلس به وزير كشــور، سرانجام 7 
آذر 1397 وزارت كشــور او را تأييد و حناچي به عنوان 

شصت و يكمين شهردار تهران كار خود را پس گرفت.
حناچي برخالف چند شــهردار پيش از خود بيشــتر بر روح بخشي به 
هويت شهري و دور بودن شــهرداري از حوزه هاي سياسي تأكيد دارد. 
او از مخالفان استفاده از خودروهاي شهري اســت و استفاده از مترو و 
دوچرخه و تاكسي را تبليغ مي كند. او از ماه هاي  نخست حضورش در 
شهرداري، سه شنبه هاي بدون خودرو را اجرا كرد و خودش نيز همچنان 
يك روز در هفته با دوچرخه  تردد می كند. حناچي همچنين بر حفظ و 
مرمت بافت تاريخي تهران تأكيد زيادي دارد و در تعامل با سازمان هاي 
مختلف مانند ارتش و وزارت امورخارجه، قصــد دارد  برخي از بناهاي 
تاريخي را به نفع شهر بازسازي كند كه از ميان آنها مي توان به مجموعه 
سلطنت آباد و پادگان 06 اشــاره كرد. يكي از طرح هايي كه در دوران 
شهرداري او با جديت پيگيري مي شود طرح بازسازي و مرمت خيابان 

الله زار تهران است. 

پيشگامان بلديهپيشگامان
نگاهي به كارنامه شهرداران قبل از آغاز قرن 
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