
 رمزگشايي 
از     علت كمبود آرد

گام بلند تحول قضايي

در حالي كه اين روزها مهم ترين سؤال عمومي اين است كه 
راه نجات اقتصاد از فروپاشــي و بازگشت آرامش به بازارها 

و كنترل روند رشــد فزاينده قيمت كاالها و خدمات چيســت؟ ديروز حسن 
روحاني، رئيس جمهور در جلسه ســتاد هماهنگي اقتصادي دولت، بخشي از 
تدبير دولت خود براي مقابله با نوســان هاي قيمت و كنترل نرخ تورم را اعالم 
 كرد. به گزارش همشهري، او گفت: بزرگ ترين دغدغه دولت حمايت از معيشت 

خانوارهاست. 

در راســتاي اجراي بند »ب« ماده۱۲۰ قانون برنامه ششم 
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

مصوب ۱۳۹۵ و به منظور تحقق اهداف بندهاي ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سياست هاي كلي 
قانون برنامه ششم توسعه كشور مصوب ۱۳۹۴، پنجشنبه گذشته »سند امنيت 

قضايي« در ۳۷ ماده از سوي رئيس قوه قضاييه ابالغ شد.

راه نجات اقتصاد از فروپاشی
 همشهری تالش دولت 

براي شکست تحريم ها را كالبدشکافی می كند

 گزارش تحليلي از سند امنيت قضايي قوه قضاييه

 رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران 
در گفت و گو با همشهري  از مشکالت هزينه حمل 

براي تأمين آرد نانوايان مي گويد

مشکل كمبود آرد در برخي نانوايي ها تا آخر هفته 
برطرف خواهد شد

صفحه4 را 
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جناب آقای دکتر حسين آباديان
درگذشت مادر عزيزتان را تسليت عرض نموده و از خداوند متعال 
شکيبايی و تندرســتی برای جنابعالی و خاندان محترم آباديان 
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تنزل رتبه ايران  در المپيادها
 گفت وگو با رئيس پيشين مركز ملي 

پرورش استعدادهاي درخشان

پيك صلح افغانستان  
در تهران

فقرايشهري
ماسكندارند

طاليكماجرت
بخريد

كدامخيابان؟

نصفاستقالل
دردسترسنيست

قهرمانقهرمانان

روند مذاكرات ميان دولت افغانستان 
و گروه طالبان، مناســبات دوجانبه 
و آخريــن تحــوالت منطقــه اي، 
اصلي تريــن محورهــاي گفت وگو 

ميان عبداهلل با مقامات ايران است

فرمانده ستاد مقابله با كروناي تهران 
مي گويد گروهــي از مردم پايتخت 
به دليل مشــکالت مالي توان خريد 
ماســك ندارنــد و در معرض خطر 

هستند

 گفت وگــو بــا دبيــر اتحاديه طال 
و جواهر تهران

پرونده اي درباره  تغييرنام خيابان ها

تغيير نــام خيابان ها در شــهرهای 
مختلــف جهان با چــه ماجراهايي 

همراه بوده اند؟

گفت و گو با حســن خليــل آبادی 
عضو كميسيون نامگذاری شورای 

شهر تهران

چند نفر كرونا گرفته اند، خارجي ها 
نيامده اند، ستاره تيم تمديد نکرده و 

بدنساز باشگاه هم رفته است

چگونــه فردين  با »گنــج قارون«  
محبوب توده ها شد

آرامگاه فردوسي را كه ساخت و كه 
تمام كرد؟

راه اندازي دوره ليسانس روزنامه نگاري 
در دانشگاه تهران

ديدگاه
علي اعطا ؛ سخنگوي شوراي شهر تهران 

شهر دسترس پذير

هر ســال پانزدهم اكتبر از ســوي ســازمان علمي و 
فرهنگي يونســکو به عنوان روز جهانــي نابينايان يا 
عصاي سفيد گرامي داشته مي شود. موضوع نابينايان 
و مشکالتشان موضوعي است كه هرســال در حوالي همين روز ذهن ها را معطوِف 
خود مي كند؛ چند روزي درباره آن بحث مي شود، عده اي از در ارائه راهکار براي رفع 
مشــکالت آنها برمي آيند و عاقبت چند روز بعد اين بحث به حاشيه رانده مي شود 
و مسکوت مي ماند تا سال ديگر و روز جهاني نابينايان ديگر! اين در حالي است كه 
بايد مسائل و مشــکالت نابينايان و كم بينايان و ازجمله دسترس پذيري خدمات و 
تسهيالت براي افراد داراي آسيب بينايي، نه فقط در مناسبت هاي خاص، كه در تمام 
طول سال مورد توجه قرار گيرد. شهر دسترس پذير البته شهري نيست كه تنها براي 
افراد خاص، براي مثال نابينايان يا معلوالن باشد. هرگاه از دسترس پذيري صحبت 
مي كنيم، بدان معناســت كه همه افراد و اقشــار بتوانند به طور يکسان از امکانات 
شهري استفاده كنند؛ هر چند بحث دسترس پذيري شهر در مورد افراد خاص مانند 
كودكان، زنان باردار، سالمندان و به ويژه نابينايان و معلوالن از اهميتي دوچندان 
برخوردار است. شهر بايد با نابينايان مهربان باشــد و پويايي و فعاليت نابينايان در 
سطح شهر يك ضرورت است. بيش از ۵۵۰ هزار نابينا و كم بينا در كشور داريم كه 
كمترين خواسته آنان در ارتباط با فضاي شهري، مناسب سازي  معابر است. شوراي 
شهر در ســال هاي پيش به منظور تأمين تســهيالت ويژه جهت نابينايان در شهر 
تهران، با توجه به وضعيت خاص آنان، شهرداري تهران را موظف كرده اقدامات زير 

را در دستور كار خود قرار دهد:
الفـ  صدور كارت ويژه جهت نابينايان به منظور استفاده رايگان از وسايل حمل ونقل 

عمومي شامل اتوبوس، مترو و  بي .آر.تي .
بـ  تعبيه و بهره برداري از امکانات موردنياز جهت تســهيل در امر خدمت رساني به 
نابينايان در سطح شهر؛ خصوصاً راه اندازي سيستم اعالم گوياي زمان و مسير حركت 

وسايل حمل ونقل عمومي اعم از تاكسي ها، اتوبوس ها و قطارها. 
جـ  كمك به تأمين هزينه تــردد دانش آموزان نابينا )به صورت 

رايگان( با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي ذيربط )آموزش  و پرورش( و پيش بيني و 
لحاظ اعتبارات مورد نياز در بودجه سنواتي شهرداري تهران.
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فصل مهاجرت پرندگان مهاجر به ايران آغاز شده و 
در آبان ماه ميليون ها پرنده مهاجر مهمان تاالب هاي زيست بوم

ايران مي شوند تا زمستان گذراني را آغاز كنند. اما 
اين فصل با شکار گســترده اين پرندگان در ايران همراه است و 
ميليون ها بــال پرنده مهمان ايران در ســوداي درآمد توســط 

شکارچيان صيد و قرباني مي شوند.
روزنامه همشهري در سلسله گزارش هايي كه از وضعيت قتل عام 
و كشتار پرندگان مهاجر براي فروش و عرضه در بازار فريدونکنار 
منتشر كرد نسبت به افزايش قتل عام پرندگان مهاجر در سال۹۹ با 
توجه به بحران اقتصادي در ايران هشدار داد و از مسئوالن حفاظت 

محيط زيست خواست تا فکري به حال اين موضوع كنند.
در گزارش اخير روزنامه همشهري نيز كه به موضوع عرضه گوشت 
پرندگان مهاجر به مشتريان رستوران هاي تهران و شهرستان ها 
به قيمت گزاف اشاره شــده بود، نتيجه آن شد كه يگان حفاظت 
سازمان حفاظت محيط زيست در نامه اي به اداره اماكن ناجا از اين 
نيرو درخواست كند با رستوران هاي عرضه كننده گوشت پرندگان 
مهاجر برخورد شود. سياست هاي دولتي در مقابله با شکارچيان 
غيرمجاز پرندگان مهاجر كه ســاالنه هزاران بال پرنده مهمان را 
بيرحمانه به تــور صيد مي اندازند و مهم تريــن كريدور مهاجرت 
پرندگان از سيبري به آفريقا را ناامن كرده اند، در سال هاي گذشته 
با شکست مواجه شــده و حاال فعاالن محيط زيست پيرو آخرين 
گزارش همشهري در ماجراي كشتار پرندگان مهاجر كمپيني به 
راه انداخته اند كه از هفته گذشته تاكنون به گفته برپا كنندگان اين 
كمپين، يکصدهزار عضو و بيننده داشته و هدف از آن توقف خريد 
گوشت پرندگان مهاجر و كاهش تقاضا براي پرندگان مهاجر است.
كمپين#من_از_پرنده_مهاجر_حمايت_مي كنم توانسته است با 
جذب چهره هاي هنري حافظ محيط زيست همچون ميترا حجار و 
آناهيتا همتي و ديگر هنرمندان كشور آغازگر مسير كاهش تقاضا 

در بازار پرندگان مهاجر باشد.
محمد درويش، فعال محيط زيســت در ارتباط با راه اندازي اين 

كمپين به همشــهري مي گويد: همزمان با روز جهاني پرندگان 
كوچنده، پويش »من از پرنده مهاجر حمايت مي كنم« آغاز شد. 
چون ايران يکي از قربانگاه هاي پرندگان مهاجر در جهان است و 
شکارچيان غيرمجاز ميزبان خوبي براي پرندگان مهاجر نبوده اند.

به گفته درويش، فعاالن محيط زيســت تصميم گرفتند كمپين 
كاهش تقاضا براي خريد پرندگان مهاجــر را برپا كنند كه برخي 

شخصيت هاي هنري و هنرمندان نيز از آن حمايت كرده اند.
به گفته اين فعال محيط زيست، اگر كمپين كاهش تقاضاي گوشت 
پرندگان مهاجر تداوم داشته باشد و به مطالبه اجتماعي ختم شود 
حتما در كاهش شکار اين پرندگان اثرگذار است و حساسيت هاي 

مردمي در حفاظت از پرندگان مهاجر را باال مي برد.
او مي گويد: در چند روز گذشته برخي شکارچيان داراي جواز سالح 
و مجوز شکار پس از انتشار گزارش هاي مرتبط با پرندگان مهاجر 
در همشهري و ديگر رسانه ها و همچنين با راه اندازي پويش من از 
پرنده مهاجر حمايت مي كنم تماس هايي با اعضاي كمپين برقرار 
كرده و گفته اند كه با وجود داشــتن سالح مجاز شکاري، تصميم 

گرفته اند پرندگان مهاجر را شکار نکنند.
رضا حضرتي، فعال اجتماعي و عالقه مند به محيط زيست بنيانگذار 
كمپين#من_از_پرنده_مهاجر_حمايت_مي كنم نيز در گفت وگو 
با همشهري اعالم كرد: كشــتار پرندگان مهاجر هر سال در ايران 
اتفاق مي افتــد و رويکرد فعاالن حوزه محيط زيســت نيز مقابله 
با شــکارچيان و مطالبه گري از ســازمان حفاظت محيط زيست 
اســت. اما با توجه به اينکه شــکار پرندگان مهاجر درآمد خوبي 
براي شکارچيان غيرمجاز دارد و پول زيادي در اين حوزه جابه جا 
مي شود، رويکرد مقابله اي با شکارچيان تاكنون راه به جايي نبرده 
است و به همين دليل تالش شــد به جاي درگير شدن با عوامل 
كشتار پرندگان مهاجر با آگاهي دادن به مردم درخصوص شکار 
پرندگان مهاجر و مشکالتي كه در اين مسير وجود دارد تقاضاي 
خوردن گوشت پرندگان مهاجر را در ايران كاهش بدهيم تا عرضه 

و كشتار پرندگان مهاجر در اين فصل كم شود.

ده ها هزارنفر در يك پويش مردمي، تالش براي كاهش تقاضا در بازار فروش پرندگان مهاجر را آغاز كردند

پويش مردمي براي نجات پرندگان مهاجر يادداشت
ميثم هاشم خاني؛  اقتصاددان 

تنش هاي سياسي داخلي و خط و نشان هايي كه احزاب 
مختلف براي يکديگر مي كشند، تأثير غيرقابل انکاري بر 
بازارهاي مختلف اقتصادي دارند. شرايطي كه امروز در آن گرفتار شده ايم، يك تنش 
سياسي عادي نيست. شايد واژه »بالتکليفي« بهتر بتواند اين اوضاع را توصيف كند. 
مقامات مختلف در دولت، مجلس، قوه قضاييه و... به طور مرتب اين روزها انتقاداتي 
را مطرح مي كنند بدون آنکه پيشنهاد مشــخص يا قاطعي براي بهبود شرايط ارائه 
دهند. امروز مي بينيم كه مجلس مخالفت خود را با دالر ۴۲۰۰توماني اعالم مي كند 
اما جايگزين مشخصي براي ريشه كن كردن فســاد در اين حوزه ارائه نمي دهد. در 
بهترين حالت با تعدد نظرات نمايندگان مواجه مي شويم كه در نهايت به نظر مي رسد 
هيچ كدام مؤثر واقع نمي شوند و همين رويکرد موجب مي شود كه ترس مدامي در دل 
فعاالن اقتصادي و مردم درباره آينده بازارها بماند. تصور كنيد در هواپيمايي كه درگير 
سانحه اي شده است، نشســته ايد و خلبان به جاي راهبري و كنترل شرايط، ترجيح 
مي دهد با معاون خود گالويز شود يا نسبت به شرايط بحراني پيش آمده اعتراض كند؛ 
درحالي كه چشم همه سرنشينان به قدرت او براي نجات از آن شرايط و زنده ماندن 
اســت. بايد بپذيريم، امروز ما در همان هواپيما و در وضعيت بســيار مه آلودي قرار 
گرفته ايم. اگر مي بينيد كه بسياري از مردم و حتي فعاالن اقتصادي در اين چند روز 
باقيمانده تا انتخابات آمريکا، از ادامه فعاليت اقتصادي خود دست  كشيده اند و چشم 
به نتيجه انتخابات اين كشور دوخته اند، ناشي از يك گونه استيصال و استرس حاكم بر 
جامعه است. گروه هاي مختلف سياسي مي توانند اين استرس را با ارائه برنامه منسجم، 
يکدست، شــفاف و قاطع يك تا دو ســاله كاهش دهند و التهابات اقتصادي موجود 
را مديريت كنند. برنامه منسجم برنامه اي اســت كه تکليف سود بانکي را تا حداقل 
يك سال آينده مشخص كند، قوانين صادراتي، رفع تعهد ارزي و... را به ثبات موقت 
برساند، همه چارچوب هاي قيمت  گذاري مرتبط با شركت هاي بورسي مشخص شود 

و در مجموع ثبات و آرامش روانــي به اقتصاد ايران برگردد. اين 
برنامه بيش از هرچيزي نيازمند اين است كه تنش ها و بحث هاي 

سياسي داخلي به حداقل برسد و سريال سخنان ضد   ونقيض پشت تريبوني كه بيشتر 
به نظر مي رسد از جنس »غر زدن«  است تا ارائه راهکار، به پايان برسد.

هنوز مي توانيم امنيت رواني را 
به اقتصاد ايران برگردانيم 
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بازنگري
دراليحهاصالح
ساختارشهرداري

اعضاي شــوراي شــهر تهــران با  
درخواست شــهردار براي استرداد 
اليحه اصالح ســاختار شــهرداري 

موافقت كردند
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نكته روز

کافه مجلس

صف آرايی مقابل ظريف
همزمان با لغو تحريم هاي تسليحاتي 5ســال پس از اجراي برجام، 
منتقدان محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه، در بهارستان به طرز 
عجيب و بي ســابقه اي مقابلش صف آرايي کردند.  مجلس ديروز با 
اعالم وصول 8سؤال مجزا و غيرمرتبط و موضوعاتي که مكررا ظريف 
حول آن به بهارستاني ها پاسخ داده عيان کرد که جمعي شناخته شده 
دربهارستان همچنان پرچمدار رقيب سياسي اش است و عزمي براي 
نگاه ملي به مسائل موضوعات روز کشور ندارد، چنانچه در نشست 
ديروز بهارســتان عليرضا ســليمي نماينده محالت، جوادکريمي 
قدوسي نماينده مشهد و محمدحسن آصفري نماينده اراك که از 
چهره هاي شناخته شده جبهه پايداري – طيفي که شعار دلواپسان 
برجام را سر دادند- هر کدام با طرح 2 سوال از ظريف خواستار احضار 
او به بهارستان شدند. سؤاالت جداگانه آنها در کاربرگ هاي ويژه سؤال 
از وزرا در حالي است که اغلب نماينده سؤال کننده ابهاماتش از عملكرد 
وزير را در يك کاربرگ و در محورهاي مختلف جمع آوري مي کند و اگر 
نقدي به وزير در بهارستان فراگير باشد آن را به امضاي همفكران خود 
مي رساند. به نظر مي رسد اين افراد با اين کار مي خواهند سروصداي 

بيشتري در احضار ظريف به مجلس ايجاد کنند.
علت عدم اقدام قاطع در مقابل قطعنامه شوراي حكام، علت عدم اقدام 
متناظر با طرف هاي مقابل ايران در برجام محور 2 ســؤال جداگانه 
سليمي از وزير امور خارجه بود که درنشست ديروز بهارستان اعالم 

وصول شد.
علت وارونه جلوه دادن مذاکــرات و ارائه گزارش غلــط به مردم و 
همچنين علت عدم اقــدام وزارت امور خارجه جهت فعال شــدن 
سفارتخانه ها براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي محور 2سؤال 
آصفري از ظريف بود که از ســوي هيأت رئيســه اعالم وصول شد. 
محمدحسن آصفري همان نماينده اي اســت که ظريف تيرماه در 
جلسه علني فاش کرد او مذاکرات خصوصي اش با پوتين براي خريد 
نفت از ايران را لو داده و همين مســئله باعث شــده است روسيه از 
ايران نفت نخرد. در آن جلسه نمايندگان با فرياد و هياهو و اهانت، 
ظريف را همراهي کردند به طوري که رهبر انقالب در ديدار تصويري 
که با نمايندگان داشــتند در ســخناني فرمودند: »حضور وزرا در 
يك  ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شــرايط کشور، کار 
 بســيار خوبي بود اما نبايد به وزرا توهين و يا تهمتي زده شــود.«

جالب آنكه سؤال جواد کريمي قدوسي از ظريف درباره همان جلسه 
15تيرماه است و يكي از سؤاالت درخصوص مواضع مطرح شده در 
جلسه 15تيرماه و ايجاد تنش در صحن علني بود. کريمي قدوسي 
در سؤال دوم خود هم مدعي شده است دستگاه ديپلماسي پس از 
شهادت سردار سليماني، کد مذاکره با آمريكا داده است.  سؤال جمعي 
از نمايندگان از وزير امور خارجه درخصوص علت عدم موضع مناسب 
در مقابل زياده خواهي هاي برخي کشورهاي اروپايي و نيز علت مذاکره 
با آمريكا خارج از چارچوب برجام و سؤال ملي زهره الهيان نماينده 
تهران، تعداد ديگري از نمايندگان از وزير امور خارجه درخصوص علت 
عدم اقدام جدي وزارت امور خارجه جهت آزادسازي پول هاي بلوکه 
شده ايران در کشورهاي مختلف، هفتمين و هشتمين سؤال مجلس 
يازدهمي ها از ســكاندار وزارت امور خارجه در روز لغو تحريم هاي 

تسليحاتي ايران بود.

   ادعاي يك نماينده درباره كشف داروي كرونا
احمدحسين فالحي، نماينده همدان در نشســت ديروز مجلس در 
تذکري گفت: هم اکنون هر 6دقيقه يك نفر بر اثر ابتال به کرونا جان خود 
را از دست مي دهد و تلفات در اين زمينه نسبت به پيك اول شيوع کرونا 
چند برابر شده است ضمن اينكه خبرهايي داريم از اينكه برخي استان ها 
در کشور داروهايي ساخته اند کما اينكه يك نمونه از آن را آورده ام که 
8 ماه قبل براي درمان قطعي کرونا معرفي شده بود و به دانشگاه بقيه اهلل 
نيز داده شــده اما جوابي در اين زمينه نداده است بنابراين مردم تلف 

مي شوند و کسي به فكر نيست.

  مجلس وقت اضافه نداشت 
در چند  ماه اخير يكي از مباحث هيأت رئيسه با نمايندگان بر سر وقت 
نطق و تذکر بود، ديروز اما هيأت رئيسه تصميم جديدي گرفته بود که 
به محض به پايان رسيدن وقت ميكروفون نمايندگان قطع مي شد. به 
گزارش ايسنا، علي نيكزاد که در ساعاتي، رياست جلسه ديروز را به عهده 
داشت درخصوص علت قطع شدن ميكروفون نمايندگان در پايان زمان 
صحبت هايشان در صحن علني گفت: قطع شدن ميكروفون نمايندگان 
در انتهاي زمان اختصاص يافته به نطق ها، تذکرات و اخطارهاي قانون 
اساسي آنها به دليل زمانبندي است که در روي دستگاه هاي الكترونيكي 
صورت گرفته است. او با بيان اينكه اين قطع شدن ميكروفون به هيچ 
عنوان جسارت به ســاحت محترم نمايندگان نيســت، ادامه داد: از 
نمايندگان استدعا مي شود که زمان را در اينگونه مواقع در نظر بگيرند، 
چرا که در نهايت 15 ثانيه بعد از زمان تنظيم شده براي ايشان، دستگاه 

به صورت خودکار ميكروفون را قطع مي کند.

  حمايت از افشاكنندگان فساد
در جلسه علني ديروز مجلس يك فوريت طرح حمايت از افشاکنندگان 
فساد با 1۷9 رأي موافق، 25 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از مجموع 2۳5 
نماينده حاضر تصويب شد. به گزارش ايسنا، روح اهلل نجابت، نماينده 
شيراز درباره اين طرح گفت: نمي توان با سامانه و دستورالعمل با فساد 
مبارزه کرد، درصورتي که از افشاکنندگان فساد حمايت مالي شود، مردم 
براي گزارش تخلف هاي مالي تشويق مي شوند. او يكي از ابزارهاي مبارزه 
با فساد را جلب مشارکت مردم دانست و افزود: در تدوين طرح حمايت 
مالي از افشاکنندگان فساد از ظرفيت مرکز پژوهش ها و معاونت قوانين 

مجلس استفاده شده است.

  ديدار نمايندگان با رئیسی
نايب رئيس کميسيون قضايی مجلس گفت: رئيس دستگاه قضا عنوان 
کرد که با زندانی کردن افراد به خاطر مهريه مخالفيم و معتقديم کسی 
که معسر است نبايد به زندان برود مگر اينكه مالئت و توانمندی وی برای 
پرداخت مهريه ثابت شود. حســن نوروزی،  نماينده مردم رباط کريم 
در مجلس در گفت وگو با فارس، با اشــاره به ديدار اعضای کميسيون 
قضايی مجلس با رئيس قوه قضاييه گفت: حجت االسالم سيد ابراهيم 
رئيسی عنوان کرد که رسيدگی به طرح ها و لوايح شوراهای حل اختالف،  
ساماندهی نظام وکالت، دادگاه های اقتصادی و اعتبار سند رسمی در 
دستورکار کميسيون قضايی مجلس قرار گيرد. در اين جلسه بحث انتقال 
زندان ها از داخل به خارج از شهرها مطرح و پيشنهاد شد که 10 هزار 

هكتار زمين از سوی منابع طبيعی برای اين منظور در نظر گرفته شود.

عبــداهلل  للـــه  عبـدا
سياستمدار افغانستاني، ديپلماسی

کــه در دو دوره نامزد 
انتخابات رياست جمهوري اين کشور 
بود و حاال رياست شوراي عالي مصالحه 
افغانســتان را بر عهده دارد، ديروز در 
صدر هيأتي به تهران آمد تا با مقامات 
ايران رايزني کنــد. در ماه هاي اخير 
آمريكايي ها ايران را متهم به کوتاهي 
در پايان منازعه در اين کشور کرده اند، 
اما ايران گفته است از هيچ تالشي برای 
صلح در افغانستان فروگذار نمي کند. 
مجيب الرحمن رحيمي، مشاور ارشد 
شوراي عالي مصالحه ملي افغانستان 
پيش از سفر عبداهلل عبداهلل به تهران 
گفت: وي در اين سفر، مقام هاي ايراني 
را در جريــان آخريــن تحــوالت و 
پيشــرفت هاي گفت وگوي صلح اين 
کشور قرار خواهد داد. به گفته او هدف 
از سفر رئيس شوراي عالي مصالحه ملي 
افغانستان درخواست از مقامات ايران 
اســت تا با دولت و مردم افغانســتان 
همكاري و از روند صلح حمايت کنند 
تا صلح و ثبات پايدار در افغانســتان و 
منطقه مستقر شود. رئيس شوراي عالي 
مصالحه ملي افغانستان پيش از سفر به 
تهران به پاکستان و دهلي نو سفر کرده 
و در تــالش به وجــود آوردن اجماع 
منطقه براي حمايت از روند صلح اين 
کشور اســت تا گفت وگو با طالبان در 
دوحه به پايان دائمــي جنگ در اين 

کشور منجر شود.
آمريكا و طالبان اواخر سال گذشته در 
دوحه توافقي را به امضا رســاندند که 
براساس آن دولت افغانستان تعدادي 
از نيروهاي طالبــان را آزاد کرده و در 

نتيجه اين توافق آمريكا وعده داده بود 
ظرف 14 ماه از افغانستان خارج شود.

ايــران در آن زمان بيانيــه اي صادر 
و تأکيد کــرد توافق صلــح پايدار در 
افغانســتان تنها از طريق گفت وگوي 
بين االفغاني با مشــارکت گروه هاي 
سياسي آن کشــور، ازجمله طالبان و 
با درنظر گرفتن مالحظات کشورهاي 
همسايه افغانســتان به دست خواهد 

آمد.
وزارت خارجه همچنيــن با تأکيد بر 
اينكه آمريكا در جايگاهي نيست که 
براي صلح در افغانستان تعيين تكليف 
کند خاطرنشان کرده بود: جمهوري 
اســالمي ايران اقدامــات آمريكا را، 
تالشــي براي مشــروعيت بخشيدن 
به حضور نيروهايش در افغانســتان 

مي داند و با آنها مخالف است.
ايران در سال هاي اخير روابط خوبي  
با طالبان برقرار کرده اســت و ســال 
گذشــته هيأت هايي از طرف طالبان 
براي ديدار با مقامــات ايران به تهران 

سفر کردند.
عبداهلل در نخســتين ديدار خود در 

تهران در ساختمان وزارت خارجه با 
محمد جواد ظريف، وزير خارجه ايران 
ديدار کرد؛ ديداري کــه با محوريت 
بررســي آخرين تحوالت روند تحقق 

صلح در افغانستان انجام شد.
ظريف در اين ديــدار حمايت ايران از 
دولت جمهوري اســالمي افغانستان 
و روند صلــح به رهبــري و مديريت 
افغان ها و توافقات شــرکت کنندگان 
در گفت وگوهاي بين االفغاني را مورد 
تأکيد قرار داد و از مشــارکت عبداهلل 
در روند سياسي و پذيرش مسئوليت 
شوراي عالي مصالحه ملي افغانستان 
قدرداني و مشارکت طالبان در ساختار 
سياسي افغانســتان را مورد حمايت 
کشورمان عنوان کرد.  رسانه هاي افغان 
گزارش داده اند که رئيس شوراي عالي 
مصالحه ملي افغانستان را در اين سفر 
شــماري از مقام هاي دولتي، وزارت 
امور خارجــه و شــماري از اعضاي 
مجلس نمايندگان همراهي مي کنند.

عبداهلل عبداهلل در سفر سه روزه خود به 
ايران عالوه بر رايزني با ظريف با حسن 
روحاني رئيس جمهور اسالمي ايران، 

محمدباقــر قاليبــاف رئيس مجلس 
شوراي اسالمي و ديگر مقامات عالي 
کشور ديدار و گفت وگو خواهد داشت.

ســعيد خطيــب زاده، ســخنگوي 
وزارت خارجه روز گذشــته با انتشار 
عكســي از مالقات عبــداهلل و ظريف 
در توييتي نوشــت: افغانســتان آباد، 
مستقل، توسعه يافته و با صلح و ثبات 
خواست هميشــگي ايران بوده است. 
تمامي مساعي خود را براي کمك به 
گفت وگوهاي اصيل بين االفغاني به کار 

خواهيم گرفت.
عبداهلل عبداهلل، رئيس شــوراي عالي 
مصالحه ملي افغانستان قرار است بعد 
از ظهر امروز با دريابان علي شمخاني 
نماينده مقام معظم رهبــري و دبير 
شــوراي عالي امنيت ملــي ديدار و 

گفت وگو کند.
روند مذاکرات ميان دولت افغانستان 
و گروه طالبان، مناســبات دوجانبه و 
آخرين تحوالت منطقه اي، اصلي ترين 
محورهاي گفت وگو ميــان عبداهلل با 
دبير شــوراي عالي امنيت ملي کشور 

خواهد بود.

پيك صلح افغانستان  در تهران
روند مذاکرات ميان دولت افغانستان و گروه طالبان، مناسبات دوجانبه و آخرين تحوالت منطقه اي، 

اصلي ترين محورهاي گفت وگو ميان عبداهلل با مقامات ايران است

 اسماعلیل سلطنت پور
خبرنگار

 گزارش تحليلي همشهري از سند امنيت قضايي قوه قضاييه

گام بلند تحول قضايي
در راســتاي اجراي بنــد »ب« 

مــاده120 قانون برنامه ششــم قضايی
توســعه اقتصــادي، اجتماعي و 
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 1۳95 و 
به منظور تحقق اهداف بندهــاي 65، 66 و 6۷ 
سياســت هاي کلي قانون برنامه ششم توسعه 
کشور مصوب 1۳94، پنجشنبه گذشته »سند 
امنيت قضايي« در ۳۷ ماده از سوي رئيس قوه 

قضاييه ابالغ شد.
 اين سند حاوي اصول مترقي دادرسي منصفانه 
و عادالنه است که اجراي آن عدالت قضايي، اصل 
حاکميت قانون، اصل اســتقالل قوه قضاييه و 

قضات دادگستري را تضمين مي کند.
 در مواد مختلف اين ســند، بر اصل شــفافيت 
رسيدگي هاي قضايي از طريق ضبط کامل صدا و 
تصوير جلسات و نيز انتشار آراي قطعي دادگاه ها با 
هدف تحليل و نقد صاحب نظران و متخصصان بنا 

بر تشخيص دادگاه ها تأکيد شده است.
 اين ســند، در حالي به برگزاري علني دادگاه ها 
تأکيد مي کند که اصول 165و 168قانون اساسي 
ناظر به همين مسئله بوده و طي دهه  هاي گذشته 
همواره مورد بي توجهي قرار گرفته و دادگاه ها به 
جز در موارد استثنايي به صورت غيرعلني برگزار 
شــده اند.  از ديگر موضوعات مهم مورد تأکيد 
ســيدابراهيم رئيسي در ســند امنيت قضايي، 
حق بهره مندي از خدمــات حقوقي و حق دفاع 
و انتخاب وکيل است که در ماده 12 و 26مورد 

اشاره قرار گرفته است.
 بر اين اساس، تحميل وکيل يا تحديد حق آزادي 
انتخاب وکيل ممنوع است. منع مطلق شكنجه و 
رفتارهاي تحقيرآميز، منع بازداشت غيرقانوني و 
خودسرانه، حمايت از افشاگران فساد و حمايت 
از صنايع و رونق توليد داخلي از محورهاي مورد 
تأکيد سند امنيت قضايي هســتند. اما به زعم 
کارشناسان حقوقي و حقوقدانان، سند ابالغي 
رئيس قوه قضاييه، نكات تازه اي در خود ندارد و 
صرفا يك يادآوري و تكرار قواعد حقوقي هستند 
که پيش از اين در قوانين اساسي و عادي کشور 
و نيز آيين دادرسي کيفري مورد توجه بوده اند. 
به اعتقاد آنها، آنچه مهم است پايبندي به اجراي 
اين اصول مترقي و تالش براي رفع موانع اجراي 

قانون است.

چالش اجراي قوانین 
ابالغ ســند امنيت قضايي از ســوي رئيس قوه 
قضاييه يادآور متني است که با عنوان »منشور 

حقــوق شــهروندي« در آذرماه ســال 95 با 
حضور وزراي کابينه  توســط حســن روحاني، 
رئيس جمهور رونمايي و امضا و از طريق پيامك 

به مردم ابالغ شد. 
همانند سند امنيت قضايي، در منشور دولت نيز 
حقوق اساســي ملت با الفاظ و کلماتي متفاوت 
مورد بازخواني قــرار گرفته بــود؛ حقوقي که 
اغلب آنها در قوانين اساسي و عادي کشور مورد 
تصريح قرار گرفته اســت؛ حق حيات، سالمت 
و کيفيت زندگي، حق کرامت و برابري انساني، 
حق آزادي و امنيت شهروندي، حق دسترسي 
به اطالعات، حق حريم خصوصي، حق تشكل، 
تجمع و راهپيمايي، حق تشكيل و برخورداري 
از خانواده، حق برخورداري از دادخواهي عادالنه، 
حق مســكن، حق مالكيــت و... ازجمله مواد 
مورد تأکيد منشــور حقوق شهروندي هستند 
که هيچ يك از آنها توســط قوانين کشــور نفي 
نشده، بلكه همواره مورد تأکيد و تصريح قوانين 
موجود بوده است. دولت تدبير و اميد نيز همانند 
دســتگاه قضايي در دوره تحول، تحقق منشور 
حقوق شهروندي را به همكاري،   حسن تعامل و 
ارتباط سازنده با ساير قوا و دستگاه هاي حكومتي 
و صدا و ســيما موکول کرده بود. افزون بر اين، 
رئيس جمهور براي اجراي مناسب تعهدات دولت 
در اين منشور، دســتيار ويژه اي را تعيين کرده 
بود. با استعفاي شهيندخت موالوردي از سمت 
دستيار رئيس جمهور در امور حقوق شهروندي، 
اين منشور هم به حاشيه رفت و از آن پس حتي 

جانشيني براي او انتخاب نشد.
به نظر مي رسد دغدغه اساسي سيدابراهيم رئيسي 
به عنوان قاضي القضات و حسن روحاني در قامت 
رئيس جمهور در ابالغ و انتشار منشور شهروندي 
و سند امنيت قضايي همانا اجرا و حاکميت قانون 

بوده باشد. 
21بند از ۳۷بند ســند امنيت قضايي که اخيرا 
منتشــر شــده، مربوط به حقوق عام و خاص 
شهروندي اســت که در بخش هاي دوم و سوم 
اين سند آمده است. در اين سند آمده است: ايجاد 
امنيت قضايي، عموم جامعه را به تأمين حقوق 
شهروندي مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر 
شهروندان را از عدم تضييع حقوق بنيادين آنان 
فراهم مي آورد. حقوقدانان معتقدند اجراي اين 
سند مي تواند گام بلندي به سمت تحولي باشد 
که سيدابراهيم رئيسي از اسفندماه سال 9۷ که 
سكان دســتگاه قضا را به دست گرفت، به دنبال 

آن بوده است.

 حسن روحاني، رئيس جمهور و محمدباقر 
قاليباف، رئيس مجلس، بعد از مناقشات و دولت

کنايه هاي اخيري که هم خودشان و هم 
مشاورانشان به يكديگر داشتند، ديروز از کنار گذاشتن 
اختالفات و منازعات حرف زدند. اين اختالفات بين روساي 
قواي مجريه و مقننه، يكي به خاطر بحث سفرهاي استاني 
قاليباف که طي آن کنايه هايي به مديريت اجرايي کشور 
زده مي شــد و ديگري بازديد قاليباف از بيمارستان امام 
خميني که محل بستري بيماران کرونايي است، شدت 
گرفت. بعد از اين بازديد، رئيس جمهور نشست سران قوا را 
به دليل آنچه رعايت پروتكل هاي بهداشتي اعالم شد، لغو 
کرد. همين دو موضــوع در روزهاي گذشــته موجب 
صف آرايي مشــاوران و هواداران روســاي 2 قوه هم در 
شبكه هاي اجتماعي شــده بود. با اين حال، هر دو اين 
روساي قوا روز گذشته از پايان اختالفات سخن گفتند. 
حسن روحاني، رئيس جمهوري با بيان اينكه دشمنان 
ايــران روي اختالفــات داخلي به عنــوان مقوم تحريم 
ســرمايه گذاري ويژه کرده اند، گفت: از همه مسئوالن، 
فعاالن، دلسوزان نظام و کشــور دعوت مي  کنم با حفظ 
آرامش و عقالنيت سياسي، مانع از اختالفات و منازعات 
شوند. روحاني گفت: مسئوالن اجازه ندهند برخي افراد 

معدود با انگيزه هاي گروهي، جناحي، مقطعي و زودگذر 
سياسي زمينه  ساز تحقق آرزوهاي شوم بدخواهان اين 
سرزمين شــوند. محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس هم 
اگرچه در نطق ميان دستور خود گفت که »امروز همه بايد 
بدانند که بگومگوهاي سياسي براي مردم نان و آب نخواهد 
شد« اما از کنايه به مديريت هاي اجرايي بازهم پرهيز نكرد 
و گفت: »آنچه تحمل فشــارهاي اين روزها را سخت تر 
مي کند، سوءمديريت ها، بي خيالي ها و بي توجهي هاي 

ملموسي است که باعث شــده مردم احساس بي پناهي 
کنند.« قاليباف در عين حال اضافه کرد: »هر آنچه حواس 
قانونگذاران، سياستگذاران و مجريان را از سفره و معيشت 
مردم پرت کند، امروز حواشي زائد و بي فايده و گزافه است 
و هر مسئول چه مدير اجرايي باشد و چه نماينده مجلس، 
نبايد بر طبل اختالف بي حاصل بكوبد؛ از اين لحظه »روزه 
کار و تالش« بگيريم و هر آنچه را که جز کار براي تقويت 

معيشت مردم است، به ديوار بكوبيم.«

انگيزه مثبت و خدمتگزارانه 

در نظام مديريتي كشور ما مرسوم 
اســت كه بعد از انتصاب يك مدير، 
شــخص منصوب با لحاظ شــیوه 
مديريتي، توان اداره، فرهنگ فردي و اجتماعي و نهايتا مجموعه سوابق، رويكرد متفاوت خود 
را در نهاد و سازمان تحت مديريت خويش پیاده مي كند. آقاي رئیسي با توجه به تجربه مديريتي، 
تحصیالت فقهي و دانشگاهي و آشنايي كامل با سیستم قضايي، گفتمان هايي را مطرح كردند كه 
بعضا رنگ و بوي مسائل علمي دارد، يا تحت تأثیر گفتمان اساتید، خبرگان و متخصصان حوزه 
علوم قضايي است. انگیزه انتشار سند امنیت قضايي مثبت و حائز 2امر مهم است. نخست اينكه 
تأكید بر حفظ حقوق متهم، تكريم ارباب رجوع، تكريم وكال و نظارت بر كار قضات نشان از كمبودها 
و نارسايي هايي دارد كه طي 4دهه گذشته وجود داشته است. اين چالش ها همچنان وجود دارد، 
حقوق متهم به طور كامل رعايت نمي شود، نظارت ها كافي نیست و عدالت قضايي آنگونه كه بايد 
نهادينه نشده است. ايشان با اين سند قضايي درنظر دارند اين مشكالت را مرتفع كنند. دومین 
مورد اينكه در چارچوب سلسله مراتب تقنیني، اين سند نه قانون است كه قابلیت اجرا داشته 
باشد و نه در حد قانون اساسي است كه به عنوان میثاق براي نظام تقنیني كشور جنبه آمريت پیدا 
كند و نه براي قضات و كادر مي تواند جنبه قانونمندي داشته باشد، اما چون سازوكارهاي رئیس قوه 
قضايیه براي نظارت بر نقش آفرينان در فرايند عدالت قضايي شامل قضات، وكال و كارشناسان يك 
نگاه نظارتي است، جنبه توصیه دارد؛ چراكه رئیس قوه قضايیه در امور ماهوي و صالحیت قضات 
حق دخالت مستقیم ندارد و قاضي جز از خدا، قانون و وجدان خود نمي تواند تبعیت كند. بخش 
اعظمي از اين سند در ارتباط با بازداشت خودسرانه، استقالل قاضي، استقالل وكیل و رعايت حقوق 
ارباب رجوع در قوانین، آيین دادرسي، قانون مجازات اسالمي، قوانین حقوق شهروندي، منشور 
حقوق شهروندي و قانون میثاق ملي وجود دارد. پیشنهاد مي شود مطالبات مذكور در اين سند در 
چارچوب طرح هاي يك فوريتي و دوفوريتي به مجلس ارسال شود تا تبديل به قانون شود. اين امر 
بايد با شناخت خأل قوانین، ابهامات قانوني و قوانین معارض انجام شود. قاضي، وكیل، كارشناس 
و مقامات بايد بدانند كه در مقابل اين قانون وظیفه اي دارند و در اجرا نشدنش مستوجب ضمان 
مي شوند. كشور ما با چالش ها و مشكالت اجرايي مواجه است. آنچه در اين كشور بايد به آن توجه 
شود، اجراي قوانین در تمام زمینه هاست. نظارت بر اجراي قوانین ضعف دارد. مقامات بايد به اين 
امر توجه كنند كه ما كمبود قوانین نداريم، بلكه مجري شايسته اي مي خواهیم و ناظر شايسته اي 
كه بر اجرا نظارت كند و ارزياب سالم و بي طرفي مي خواهیم كه درگیر جناح ها نشود. بنابراين، سند 
امنیت قضايي با اين وصف كه در عقبه اش انگیزه مثبت و خدمتگزارانه اي وجود دارد و محتوايش 

مربوط به گذشته هاست، اما نشانه انگیزه مثبت و درستي است كه بايد به آن توجه شود.

ث
مك

پرچم سفيد در پاستور و بهارستان
  روحاني: مسئوالن با عقالنيت سياسي مانع از 

اختالف و منازعات شوند
  قاليباف: بگو مگوهاي سياسي براي مردم نان و 

آب نمي شود
   اعتبار دستگاه قضا

ابالغیه مورخ 21مهرماه حجت االسالم 
ابراهیم رئیسي تحت عنوان سند امنیت 
قضايي تأثیر بسزايي در روح حاكم بر 
محاكم قضايي و نحوه عمل قضات دارد. اين دست مكتوبات بیانیه عمل و ماموريت دستگاه تنظیم كننده آن 
به شمار مي روند و به مرور زمان در امور قضايي جاري و ساري خواهد شد. بر همین اساس هرگونه سؤال درباره 
ضمانت اجرايي چنین سندهايي را بايد اينطور پاسخ داد كه وقتي در دستگاه قضايي چنین سندي به تصويب 
مي رسد و از ناحیه رئیس قوه ابالغ مي شود، حتما اهمیت بسیار زيادي بین همكاران قضايي و كارمندان در حیطه 
وظايف شان دارد. دستگاه قضايي به طور حتم با اين ابالغ آقاي رئیسي احساس مسئولیت مضاعفي خواهد كرد. 
هرچند ممكن است برخي از مفاد اين قانون در جاهاي ديگر نیز تكرار شده باشد، اما اين موارد را به صورت يكجا 
و جامع آوردن، يكي از محسنات كار است. تقريبا تمام موضوعاتي كه طي اين سال ها درباره رعايت حقوق مردم 
در دستگاه قضا مورد سؤال، محل اشكال يا مبتالبه بود، در اين سند مورد امعان نظر رئیس دستگاه قضا قرار 
گرفته است. مثال اگرچه در قانون آيین دادرسي ذكر شده كه بالفاصله بايد در اختیار متهمان تلفن قرار گیرد تا 
بتواند اعالم كند كجاست، در سند موكدا آمده است كه نهادهاي دستگیركننده فرد بايد حتما اعالم كنند كه 
متهم كجاست، يعني خانواده متهم مطلع شوند. در بحث اختیار وكیل، احیاي حقوق عامه، حريم خصوصي و 
برگزاري دادگاه هاي علني نیز مفاد ارزشمندي ديده مي شود كه ممكن است در ساير قوانین نیز ذكر شده باشد، 
اما جمع بندي اين سند بسیار مناسب و راهگشا خواهد بود و مردم عملكرد دستگاه قضا را با همین سند قیاس 
خواهند كرد. در عین حال اهمیت قانون به اجراي آن است. سند امنیت قضايي، سند جامع، كامل و بي عیب و 
نقصي است. همه موارد در آن احصا شده است و تقريبا همه موضوعات هم در بحث وكالت، بازجويي، نیروهاي 
انتظامي و ضابط مورد توجه قرار گرفته است. ابالغ اين سند از سوي رئیس قوه يك هشدار نسبت به مجموعه 
قضايي است كه مي خواهند با اين سند كار كنند و درگیر آن باشند. دستگاه قضايي حتما بايد در اجرا مراقبت 
كند تا اعتبار آن را حفظ كند. مفاد اين سند شفاف است و نیاز به تدوين آيین نامه ندارد. بنابراين جاي تفسیري 

در رعايت حقوق مردم باقي نمي گذارد.

   اختالفات آمريكا و ايران 
»زلمي خلیلزاد« نماينده آمريكا در امور صلح افغانستان مرداد ماه در اظهاراتي مدعي شده بود كه ايران از تالش ها براي برقراري صلح در 
افغانستان حمايت كافي نمي كند، اما محمد ابراهیم طاهريان، نماينده ويژه وزير امور خارجه در امور افغانستان در واكنش به اين ادعا گفت: 
جمهوري اسالمي ايران از صلح و ثبات در افغانستان حمايت كرده و بر ضرورت پايه گذاري صلح بر مبناي نتايج گفت وگوهاي بین االفغاني كه 
با مالكیت و رهبري افغان ها انجام گیرد، تأكید مي كند. سفارت ايران در كابل هم با تأكید بر حمايت ايران از استقرار صلح و ثبات در افغانستان 
و تكرار مواضع ثابت جمهوري اسالمي ايران مبني بر ضرورت پايه گذاري صلح بر مبناي نتايج گفت وگوهاي بین االفغاني كه با مالكیت و رهبري 
افغان ها انجام گیرد، به مقام هاي آمريكايي توصیه كرده بود قبل از هرگونه اظهارنظر درباره ديدگاه هاي مسئوالن ايران درخصوص مسائل 

منطقه و افغانستان، ابتدا اين مواضع را با دقت مطالعه كنند.
سید عباس عراقچي، معاون سیاسي وزير خارجه تیرماه به كابل رفته و با مقامات افغانستان ديدار كرده بود؛ بنا بر اعالم وزارت امور خارجه 
افغانستان سیدعباس عراقچي در ديدار با محمدحنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه اين كشور در مورد گفت وگوهاي صلح، آغاز مذاكرات 
بین االفغاني، اجماع منطقه اي پیرامون صلح افغانستان، مسائل مربوط به آتش بس بشردوستانه و حفظ دستاوردهاي 1۹ سال گذشته در 

افغانستان، صحبت  كرده بود.
»سند جامع همكاري هاي استراتژيك« يكي از موضوعات فعلي ايران و افغانستان است كه قرار است به زودي اين سند نهايي شود و به امضاي 

روساي جمهوري 2كشور برسد.
بهادر امینیان، سفیر ايران در كابل گفته است: تاكنون توافقات بین طرفین در سه كمیته آب، اتباع و فرهنگي انجام گرفته و مذاكرات دو 

كمیته اقتصادي- ترانزيتي و دفاعي-  امنیتي در دست بررسي است.
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اين روزها  بــا افزايش آمار مبتاليان و 
فوتي هاي كرونا از يك سو و اوج گيري گزارش

غلظت آالينده هاي هوا از سوي ديگر،  
تردد در شهر به مشكلي حادتر از گذشته تبديل شده 
است. از يكه سو به شهروندان توصيه مي شود براي 
تردد از خودروي شخصي استفاده نكنند. اين توصيه 
در حالي صورت گرفته كه ناوگان حمل ونقل عمومي 
در ساعات پيك سفر )ساعات 8 تا 9:30 و 16 تا 19( 
با انبوهــي از جمعيت روبه رو مي شــود. در نتيجه 
فاصله گذاري فيزيكي در عمل زير پاي مسافراني كه 
چــاره اي براي رســيدن بــه مقصد با وســيله اي 
ارزان قيمت ندارنــد، از بين مي رود. حــال در نظر 
بگيريد اگر تعداد مســافران اتوبوس و مترو، در اين 
اوضاع و احوال بــا جمعيت عده اي كــه خودروي 
شخصي را كنار گذاشته اند، افزوده شود؛ چه اتفاقي 
مي افتد؟ قطعا فاصله ها از ايني كه هست هم كمتر 
مي شود. البته كه در كالنشــهرها اصل بر استفاده 
حداقلي از خودروهاي شــخصي و بهــره از ناوگان 
حمل ونقــل همگانــي اســت، اما در عيــن حال، 
شهروندان مانده اند كه چه كنند. شايد هم فعال تنها 
راه همان چيزي باشــد كه ديروز محسن هاشمي 

رفسنجاني، در ابتداي جلسه شــوراي شهر تهران 
گفت؛ »براي كنترل و مقابله با موج ســوم ويروس 
كرونا در پايتخت، بايد حداقل 2هفته، تهران به طور 

كامل تعطيل شود.« 
 اما اگر تهران تعطيل نشد، پايتخت نشينان بايد چه 
كار كنند؟ با توجه به اينكه آلودگي هوا و كرونا روي 
موج افزايش قرار گرفته اند، پاســخ اين سؤال كمي 
سخت اســت، اما اطالعات زير تا حدودي مي تواند 
كمك كننده باشد. به هرحال كرونا و آلودگي هوا عليه 
سالمت شهروندان همدست شده اند و كنار گذاشتن 
خودروي شــخصي تا حــد ممكن از نان شــب هم 

واجب تر به نظر مي رسد.

1. دوچرخه سواري؛ چرا و چگونه؟
 زماني كه ميزان ذرات معلق 
10ميكــرون،  2.5 و زيــر 
و  نيتــروژن  دي اكســيد 
مونواكســيد كربن در هواي 
شهر از معرض ناســالم براي 
همه عبور مي كند، ورزش كردن در فضاي باز، ضررش 
بيشتر از فوايدش است. دوچرخه سواري هم كه نوعي 
ورزش محسوب مي شود، از اين قاعده مستثني نبوده 
و با وجود همه توصيه ها براي استفاده از دوچرخه در 
ترددهاي شهري، نبايد بي گدار به آب زد و پا به ركاب 

شد؛ حتي در روزهاي همين هفته كه هفته »تربيت 
بدني« نامگذاري شــده و قرار است پويش سه شنبه 
بدون خودرو با همراهي تعــدادي از وزراي دولت و 
مسئوالن رده عالي برگزار شود. با وجود اين، اگر طي 
هفته جاري قصد داريد بــا دوچرخه در تهران تردد 

داشته باشيد، موارد زير را درنظر بگيريد.
  ســامانه پيش بيني آلودگي هواي شــهر تهران 
نشــان مي دهد ميزان شــاخص كيفيــت هوا طي 
روزهاي آينده در مناطــق 10، 11، 12، 16، 17 و 
20 در محدوده قرمز رنگ و ناســالم قرار مي گيرد. 
با اين حساب شــهروندان اين مناطق قيد استفاده 
از دوچرخه را بزننــد و افرادي هم كه پــا به ركاب 
مي شــوند، تا حد ممكن، از معابــر مناطق مذكور 

عبور نكنند.
  پويش ركاب ســفيد با تمركز بــر تجارب واقعي 
كاربران و افرادي كه از دوچرخه در عبور و مرورهاي 
شــهر بهره مي برند، مدتي اســت كــه راه اندازي 
 شــده اســت. با پيوســتن به اين پويش به آدرس

 virgool. io/landing/rekabesefid مي توانيد از 
مطالب و توصيه هاي آن بهره مند شويد.

  هر 30دقيقه نوشتن پســت با تگ ركاب سفيد 
در شــبكه اجتماعي ويرگول، مســاوي بــا خريد 
يك دوچرخه براي كودكان بي سرپرست خواهد بود. 
پس مطالب  مرتبط با ركاب ســفيد را بنويسيد و در 
ويرگول منتشــر كنيد تا كودكان بي سرپرست، هم 
دوچرخه دار شوند و هم عالقه مند به تردد با دوچرخه 
در شهر. عالوه بر اين هر 4هزار دقيقه مطالعه پست 
با تگ ركاب ســفيد هم با تهيــه يك دوچرخه براي 
كودكان بي سرپرست همراه مي شود. مطمئن باشيد 
كه شــبكه اجتماعي ويرگول، هوشــمندانه دقايق 
نوشتن و مطالعه شــما را حساب مي كند؛ به گونه اي 
كه زمان راه اندازي پويش تا ديروز عصر، 463 دقيقه 
پست منتشر شــده بود كه اين پســت ها 13626 
دقيقه خوانده شــده بودند. اين ميزان، سبب تهيه 
19دوچرخه شده است. اين پويش توصيه هاي جالبي 

براي دوچرخه سواري در پاييز دارد.
  اپليكيشــن دوچرخه را روي گوشي خود نصب 
كنيد. با اين اپليكيشــن مي توانيد مبدأ و مقصد را 
مشخص كرده تا بهترين مسير براي دوچرخه سواري، 

پيش روي تان قرار گيرد.
  اگرچه با دوچرخه سواري فاصله فيزيكي رعايت 
مي شــود، اما اين به معناي ماســك نزدن نيســت؛ 
مخصوصا حاال كــه آلودگي هــوا روي دور افزايش 
قرار گرفته، اهميت ماسك بيشتر است. بهتر است از 
ماسك مجهز به دريچه پارچه  پلي استر مشبك و مواد 
نئوپرن اســتفاده كنيد كه مي تواند شما را در هواي 

سرد هنگام دوچرخه سواري گرم نگه دارد.

2. سفر با مترو، چگونه؟
  اول از همــه نگرانــي را از 
خودتان دور كنيد و به جاي آن 
احتياط را در دستور كار قرار 
دهيد. به ياد داشته باشيد كه 
پايش هــاي شــهرداري و 
كميسيون سالمت شوراي شهر تهران نشان مي دهد، 
تنها 3درصد از بيمــاران مبتال به كرونا مســافران 

وسايل حمل ونقل عمومي بوده اند.
  براي استفاده از مترو، سعي كنيد درصورت امكان 

ساعات غيرپيك را انتخاب كنيد.
  استفاده از ماسك يادتان نرود.

  برنامــه حركــت قطارهــاي متــرو را از طريق 
 metro. tehran. ir/Default. لينــك 
aspx?tabid=304#10958—3  )سايت شركت 
بهره برداري متروي تهران( دريافت كنيد و براساس 
اين برنامه در ايســتگاه هاي مورد نظر مترو حضور 

پيدا كنيد.
  هنگام سوارشــدن جلوي درهاي ورودي ازدحام 
نكنيد و ابتدا اجازه دهيد مسافران پياده شوند و بعد 

براي سوارشدن اقدام كنيد.
  به گفته دكتر الرا گوســه، از متخصصان سازمان 
بهداشت جهاني، بســيار مهم است كه مسافران چه 
مدت در وســيله نقليه مي مانند و هــواي آن چقدر 
تهويه مي شــود. او به همين منظــور توصيه كرده 
شهروندان تا حد امكان در اســتفاده از وسايل نقليه 
عمومي در ساعت هاي شــلوغ تر پرهيز كنند و اگر 
امكان پذير باشد، مســيرهايي را انتخاب كنند كه به 
بيش از يك وسيله نقليه نياز نباشد؛ به عبارت ديگر، 
شهروندان بهترين مسير را انتخاب كنند تا كمترين 

ميزان تعويض خط در مترو يا تعويض نوع وســيله 
نقليه الزم باشد.

3. سفر با اتوبوس، چگونه؟
 نقشــه همراه رايــا، بهترين 
خطــوط بــراي اســتفاده از 
اتوبــوس را جلــو رويتــان 
مي گذارد. عالوه بر اين، سايت 
شــركت واحد اتوبوســراني 
تهران نيز نقشــه اي دارد كه در آن با مشخص كردن 
مبدأ و مقصد، مســير و خطوط مناســب را به شما 

نمايش مي دهد.
  در اتوبوس با  يكديگــر صحبت نكنيد تا به مقصد 

رسيده و از اتوبوس پياده شويد.
   بعد از اســتفاده از اتوبوس حتما دســت خود را 

ضدعفوني كنيد.

4. سفر با تاكسي، چگونه؟ 
  اگر تاكسيراني پروتكل هاي 
بهداشــتي ازجمله نداشتن 
ماسك و دستكش را رعايت 
نكرده بود، از سوار شــدن بر 
خودروي او اجتنــاب كنيد. 
اينگونه بي دقتي ها به عالوه ســوار كردن 4مسافر 
)هم اكنون رانندگان مجاز هستند حداكثر 3مسافر 
سوار كنند( را به سامانه تلفني 1888اطالع دهيد.

  هوا رو به ســردي مي رود با ايــن حال درصورت 
امكان و تا جايي كه هنوز هوا خيلي ســرد نشــده، 
در فواصل مشخص شيشــه خودرو را پايين بكشيد. 
زماني كه شــاخص آلودگي هوا در شــرايط ناسالم 
قرار گرفت، پنجره خودرو را پايين نكشيد اما گاهي 
براي تعويض هواي داخل پنجره را كمي پايين داده 

و مجددا باال ببريد.
  يك شيشــه محلول ضدعفونــي كوچك همراه 
خود داشته باشــيد و دست خود و دســتگيره ها را 

ضدعفوني كنيد.
  از پرداخــت نقدي كرايــه تاكســي بپرهيزيد. 
اپليكيشن هايي مثل تومن، ريالو و فون پي مي تواند 

شما را در پرداخت آنالين كرايه تاكسي كمك كند.

مثل هفته هاي قبل دويست  
و چهل و ســومين جلســه شورا

شوراي شــهر تهران رأس 
ساعت و همزمان با ورود محسن هاشمي 
رئيس شــورا و البته  تنها با حضور 7عضو 
شروع شد كه زهرا نژاد بهرام دستور جلسه 
را خواند و قرآن تالوت شد و كم كم اعضا 
آمدند و جلسه شكل و بوي رسمي گرفت. 
شــهربانو اماني و احمد مسجد جامعي در 
اين جلســه غايب بودند و مطرح شــدن 
درخواست پيروز حناچي، شهردار تهران 
مبني بر اســترداد اليحه اصالح ساختار 
سازماني شهرداري تهران،  ادامه پيدا كرد.
جلســه 243 با نطق ناهيــد خداكرمي، 
عضو كميسيون ســالمت و محيط زيست 
شوراي شهر تهران شــروع شد. او پشت 
تريبون رفت و نتايج تحقيقات انجام شده 
در كميسيون سالمت از آخرين وضعيت 
مربــوط به كوويــد-19 )كــه نتايج  آن 
يكشــنبه در روزنامه همشــهري منتشر 
شد( ارائه داد. هشدار در مورد پيك سوم 
و نزديك شــدن آمار فوتي هاي تهران به 
رقم 15هزار نفــر، ابتــالي 3793نفر از 
اتبــاع خارجي به بيمــاري كرونا و اينكه 
52درصد مبتاليان به كوويد-19مردان 
بوده اند و.... مواردي بود كه خداكرمي به 
آنها اشاره كرد و با جدي خواندن بيماري 
كرونا، گفت: »همه گيــري بيماري كرونا 
يك تهديد ترسناك است كه به اقدامات 
فــوري نيــاز دارد و البته فرصتي اســت 
براي تجديد نظر در مــورد نحوه زندگي، 

حمل ونقل، تجمعات و تأمالت.«
او در پايان با يك پيشنهاد به صحبت هايش 

پايــان داد و گفت: »با توجه به شــرايط 
بحراني كنوني پيشنهاد مي كنم در حوزه 
مديريت شــهري با محوريــت معاونت 
برنامه ريزي و منابع انساني، همه حوزه هاي 
مديريت شهري وادار شــوند تا كميته اي 
براي مديريت در شــرايط كرونا تشكيل 
دهند و عالوه بر چاره انديشي براي امروز، 
به فكر اداره شــهر و زندگي شــهري در 

فرداي با كرونا باشند.«
سپس حجت نظري، عضو كميسيون هاي 
فرهنگي و اجتماعــي و نظارت و حقوقي 
به عنوان ناطق دوم، بــراي خواندن متن 
نطق تهيه شــده پشــت تريبــون رفت و 
صحبت  هايش را با اين جمله شــروع كرد 
كه »در برابر هزاران مشــكل شهر يكي از 
مشكالت، ساختار ســازماني شهرداري 
تهران، فربه و گاهي كرخت اين ســازمان 
اســت. موازي  كاري و تكثر منصب هايي 
كه كارهاي نسبتا مشابه انجام مي دهند، 
انجام برخي  كارها را دشوار و برخي ديگر 

را غيرممكن ساخته است.«
حجت نظري در مخالفت با برون سپاري 
وظايف ذاتي شــهرداري گفــت: »هرجا 
نيروهــاي درون  ســازمان ديــده و باور 
شدند، كارها با نتايج مطلوب به سرانجام 
رســيدند. بنابراين برون ســپاري وظيفه 
ذاتي شهرداري به بخش خصوصي، تطمع 
ميل و رغبت كارشناســان را زنده به گور 

مي كند.«

درخواست براي استرداد اليحه
سيد حسن رسولي، عضو كميسيون برنامه 
و بودجه شوراي اسالمي شهر تهران پس از 
صحبت هاي نظري پشت تريبون رفت تا در 
مورد ضرورت اجرايي شدن اصالح ساختار 
سازماني شــهرداري تهران سخن بگويد؛ 

اليحه اي كه ســوم دي ماه سال گذشته 
مطرح و همان ماه يك فوريت آن در شوراي 
اسالمي شهر تهران تصويب شده بود. قبل 
از شــروع صحبت هاي رســولي، محسن 
هاشمي، رئيس شوراي اسالمي شهر تهران 
اجازه خواست تا درخواست پيروز حناچي، 
شهردار تهران را قرائت كند. او گفت: »نامه 
شهردار تهران مبني بر اســترداد اليحه 
اصالح ساختار سازماني شهرداري تهران 
20دقيقه قبل به دست من رسيده است. 
برابر ماده10 آيين نامه شورا، بعد از وصول 
طرح تــا اليحه چنانچه شــهردار يا اعضا 
تقاضاي كتبي استرداد بدهند، به تشخيص 
هيأت رئيسه قابل اســترداد است. ما كه 
نمي توانيم هيأت رئيسه را تشكيل دهيم، 
پس در صحن شــورا موضوع را به بحث 
مي گذاريم.« مطرح شــدن درخواســت 
شهردار تهران مبني بر اســترداد اليحه 
اصالح ساختاري در صحن شورا همهمه 
به پا كــرد و مخالفان و موافقــان اينگونه 

اظهاراتشان را بيان كردند.
علي اعطا، ســخنگوي شــوراي اسالمي 
شهر تهران در واكنش به اين درخواست، 
گفت: »اين حق شهرداري است كه اليحه 
را قبل از تصويب كليات اصالح ســاختار 

پس بگيرد.«
ابراهيم اميني، عضو كميســيون نظارت 
و حقوقي شــوراي اسالمي شــهر تهران 
نيز گفت: »اينكه هيأت رئيســه نتوانسته 
جلسه اي تشكيل دهد، مشكل شهرداري 

نيست. بايد اليحه از دستور خارج شود.«
بهاره آرويــن، عضو كميســيون برنامه و 
بودجه شــوراي اسالمي شــهر تهران اما 
گفت: »يادمان نرود كه دستور جلسه جز 
با رأي اعضا قابل تغيير نيست و قبل از آغاز 

جلسه دستور جلسه مشخص شده بود.«

بعــد از اين حســن خليل آبــادي، الهام 
فخاري، مجيــد فراهاني، ســيد محمود 
ميرلوحــي، نظراتــي را دربــاره اهميت 
اليحه اصالح ساختاربيان كردند تا  حامد 
مظاهريان، معاون برنامه ريزي شهرداري 
تهران براي پاســخ دادن به سواالت آنها 
پشت تريبون برود. او گفت: »اليحه ماه ها 
قبل به شورا ارسال شده اما شاهد مشكالت 
اقتصادي و كرونا هستيم و شهردار تهران 
صــالح مي داند كه اليحه برگــردد و بعد 
از بازنگري مجدداً به شــورا ارائه شود. باز 
تأكيد مي كنم هدفمان از استرداد اليحه 
اصالح ساختار فقط اصالح موضوع است.«

استرداد قانوني است يا نه؟
سيدحســن رســولي، عضو كميسيون 
برنامه و بودجه سرســخت ترين مخالف 
استرداد اليحه اصالح ســاختار سازماني 
شهرداري تهران بود كه گفت: »11عضو 
شوراي اسالمي شهر تهران اليحه اصالح 
ساختار را امضا  كرده اند و استرداد اليحه 
قانوني نيست و از اعضا مي خواهم جسارت 
گرفتن تصميم بزرگ را داشــته باشند.«  
به گفته رسولي، ستاد شــهرداري داراي 
38 اداره كل اســت كه درصورت اجراي 
اصالح ســاختار به 15 اداره كل تقليل و 

قطعا كارها بهتر انجام مي شــود. او ادامه 
داد: »از 21 شــركت موجود، 9 مورد آن 
زائد و فاقد فلســفه وجودي است و از 20 
سازمان حدود 3ســازمان بي دليل ايجاد 
شــده اســت و در مجموع از 123 مورد 
ســازماني و مديريتي حداقــل 33 مورد 
قابليت حذف و ادغــام دارند.« در نهايت 
محسن هاشــمي، رئيس شوراي اسالمي 
شهر تهران، شــهرداري را به يك درخت 
صد ساله تشبيه كرد و گفت: »اين درخت 
در گــذر زمان وظايــف آن افزايش يافته 
و شــاخ و برگ هاي آن زيادشده  و در اين 
ســال ها هيچ وقت اقدام به هرس كردن 
آن نكرده ايم. اكنون شهرداري 61 هزار نفر 
نيرو و 50 هزار نيروي برون سپاري دارد. 
هاشمي ادامه داد: »از نظر سيستماتيك، 
شــهرداري تهران با اين حجم پرســنل، 
بدهي و هزينه، مردم را راضي نمي كند و 
نياز به هرس دارد، اما وقتي هرس ناقص 
انجام شود، مشكلي را حل نمي كند. پس 
بايد با تخصص و جديت و درست و اصولي 
و به موقع انجام شود. حقيقتا دلم مي خواهد 
اين هرس رخ دهد، اما احساسم اين است 
كه هنوز شرايط فراهم نشده و مسئله اصلي 
اين است كه هرس از باال نيست؛ بلكه در 
اليه مياني است و همين ها نمي گذارند كار 

انجام شود. به هرترتيب با استرداد اليحه 
موافقم.« سرانجام استرداد اليحه اصالح 
ساختار سازماني شهرداري تهران به رأي 
گذاشته شد كه با همراهي مثبت 11عضو 
، تــا اليحه  بــراي  اصالح به شــهرداري 
بازگشت. دستور جلسه ديگر ديروز شوراي 
شــهر تهران با موضوعي كه محمد جواد 
حق شــناس، ارائه كرد به جريان افتاد. او 
به عنوان رئيس كميســيون اجتماعي و 
فرهنگي شوراي شهر تهران موضوع ارائه 
تســهيالت ويژه خيرين مسكن ساز براي 
كمك به تأمين مسكن اقشــار محروم را 

مطرح كرد. 
كاوه حاجي علي اكبري، مديرعامل سازمان 
نوســازي به نمايندگي از شــهرداري نيز 
درباره آن توضيحاتي تكميلي را ارائه كرد 
و گفت: »طي يك سال گذشته مشكالت 
مســكن براي اقشــار كم درآمد بررسي 
شده اســت. طرحي در اين زمينه آماده و 
از سوي وزير كشور ارائه شده و هم اكنون 
در كميسيون زيربنايي دولت است. در اين 
طرح تالش شده همه تالشــگران حوزه 
مســكن مورد توجه قرار گيرند و تمركز 
روي مسكن مورد نياز شهر تهران باشد.« 

با اين حال اعضاي شــورا با تصويب اين 
طرح موافقت نكردند.

بازنگري در اليحه اصالح ساختار 
شهرداري

4 پيشنهاد براي تردد  
در روزهاي آلوده

سرعت شماره اندازي شاخص آلودگي هوا افزايش يافته و براي اين منظور بايد با رعايت 
نكاتي خاص، استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومي و دوچرخه را جدي تر گرفت

اندر مصائب منتهي اليه سمت راست!

براي همه دوچرخه ســواران شهري 
پيش آمده كه وقتي وارد خيابان هاي 
شــلوغ مي شــوند با چالش هايي در 
انتخاب مسير مناسب ركاب زدن مواجه مي شوند. اما طبق قانون 
مسير درست فقط منتهي اليه سمت راســت است!همانطور كه 
مطلعيد »قانون تأكيد دارد دوچرخه سواران بايد از مسير ويژه اي 
كه براي آنان تعريف شده است، عبور كنند و درصورت نبود چنين 
مسيري به طور كامل از سمت راســت و همسو با جريان ترافيك 
حركت كرده و از عبور در بزرگراه ها و محل هايي كه سرعت وسايل 

نقليه باالست، خودداري كنند.«
پس مشخص شد كه بايد از سمت راست مسير ركاب بزنيم اما اين 
تازه اول ماجراست. براي بنده در اين مدتي كه با دوچرخه مسير 
خانه تا محل كار را كه مســير ويژه اي وجود ندارد، ركاب مي زنم؛ 
با چالش هايي روبه رو شده ام كه نياز دارد تا هوشياري بيشتري به 
خرج بدهم. مسير حفاري خطوط انتقال آب و فاضالب در بيشتر 
موارد در سمت راســت خيابان اجرا شده و يكدست نبودن سطح 
آســفالت اين محل ها با باقي ســطح خيابان، تجربه بدي را براي 
دوچرخه سوار ايجاد مي كند. به مرور برخي از اجزاي دوچرخه با 
تردد بر اين سطوح ناهموار شل مي شوند و نيازمند بررسي و محكم 
شدن هستند. بست قمقمه من به همين علت لق شد. وقتي هنوز 
نمي دانستم اين صدا از كجاست، دلهره گرفته بودم. متأسفانه توالي 
و سطح اين حفره هايي كه بي دقت پر شده اند، چنان زياد است كه 
راه گريزي نيست و بايد از روي آن عبور كرد. تالش براي دور زدن 
آنها، دوچرخه سوار را به سمت چپ منحرف مي كند و به احتمال 
زياد خودروها اين عبور زيگزاگي شــما يا در ميانه خيابان ركاب 
زدنتان را نپسندند و با بوق زدن اعتراض شان را به شما اعالم كنند.

هيچ راه گريزي نيست و بهتر اســت براي حفظ ايمني خودتان با 
سرعت كنترل شده از روي دريچه ها عبور كنيد. غيراز مراقبت از 
اســتحكام اجزاي دوچرخه، مراقب فكتان هم باشيد! چرا فك!؟ 
ممكن است حواستان نباشــد و هنگام عبور از روي دست اندازها 
مــدام دندان هايتان به هم برخورد و در انتهاي مســير ســردرد 
بگيريد! دوچرخه ســواري لذت زيادي دارد اما وقتي خودرو سوار 
نيستيد يا پياده روي نمي كنيد، بيشتر در معرض چالش حركت 
روي ناهمواري هاي مســير قرار مي گيريد. حتما از سالمت خود 
و دوچرخه تان مراقبت كنيد تا لذت ركاب زدن براي تان مستدام 

باشد.

خبر

نخســتين گروه اتوبوس و ميني بوس از قرارداد »250 دســتگاه 
اتوبوس و ميني بوس« با شــركت ايران خــودرو از امروز تحويل 
شهرداري تهران مي شود. پيش پرداخت اين قرارداد هفته گذشته 

به حساب شركت ايران خودرو واريز شده است. 
ســيدمناف هاشــمي، معاون حمل ونقل و ترافيك شــهرداري 
تهران با اشــاره به قرارداد 120دســتگاه اتوبوس و 130 دستگاه 
ميني بوس با شركت ايران خودرو، به شهر گفت: »پيش پرداخت 
اين 250 دســتگاه اتوبوس و ميني بوس، هفته گذشته به حساب 
شركت ايران خودرو واريز شــد. طبق اين قرارداد، يك ماه پس از 
واريز نخستين پيش پرداخت بايد گروه اول اتوبوس و ميني بوس ها 
به شــهرداري تحويل داده شــود. مبلغ قرارداد ها 250 دستگاه 
اتوبوس و ميني بوس برابر با 400 ميليارد تومان است.« از مجموع 
250 دســتگاه اتوبوس و ميني بوس، 100 دستگاه اتوبوس ديزل 
با اســتاندارد يورو 4 و مجهز به فيلتر دوده و 20 دستگاه اتوبوس 
گاز سوز  با استاندارد يورو 6 و 130 دستگاه ميني بوس است. طبق 
اين قرارداد  ماه اول 22 دســتگاه ،  ماه دوم 48 و  ماه سوم و چهارم 
70 دستگاه و در  ماه آخر 40 دستگاه به شهرداري تهران تحويل 

خواهد شد. 
مناف هاشــمي همچنين با تأكيد بر گشــايش و بهره برداري از 
12 ايســتگاه مترو در 6ماه دوم امسال، گفت: »نخستين ايستگاه 
مترو )برج ميالد( در برنامه امســال، قرار بود مهر افتتاح شود كه 
به علت نبود پله هاي برقي، بهره برداري از آن به تعويق افتاد. پله هاي 
برقي وارداتي هستند و همين سبب شد كه حدود 20 روز مشكالت 
گمركي ايجاد شود اما درحال حاضر اين مشكل رفع شده است.« 

ريحانه وحيديان
 شهروند دوچرخه سوار

حمل ونقل عمومي مطمئن تر از وسايل شخصي
ناهيد خداكرمي، عضو كميسيون ســامت و محيط زيست شوراي شــهر تهران ديروز در گفت وگو با 
همشهري بار ديگر بر استفاده كمتر از وسيله شــخصي تأكيد كرد. او در واكنش به اين موضوع كه خيلي 
از مردم و حتي مسئوالن با استفاده كمتر از وسايل شــخصي موافق نيستند، حتي اعتقاد دارند به خاطر 
كمبود وسايل حمل ونقل عمومي، بايد محدوديت هاي طرح ترافيك هم لغو شود، گفت: »براساس آخرين 
تحقيقات كه در كميسيون سامت شوراي اسامي شهر تهران انجام شده است، تنها 3درصد از بيماران 
مبتا به كرونا مسافران وســايل حمل ونقل عمومي بودند و اظهار كردند كه براي تردد از اتوبوس و مترو و 
به طور كلي حمل ونقل عمومي اســتفاده مي كردند. درصورتي كه بيش از 48درصد مربوط به مهماني ها و 
دورهمي هاي خانوادگي بوده است.«  او ادامه داد: »مي پذيريم كه ناوگان حمل ونقل عمومي فرسوده است 
اما اين موضوع تأثير زيادي در جابه جايي مسافران ندارد و اتوبوس و مترو و تاكسي با تمام توان در خدمت 
شهروندان هستند.« رئيس كميته سامت شوراي شهر تهران يك بار ديگر به استفاده شهروندان از وسايل 
حمل ونقل عمومي تأكيد كرد و گفت: »آلودگي هوا و آالينده ها به ريه مردم آسيب مي زند و قطعاً در اپيدمي 
پيك سوم مبتايان با آسيب هاي جدي تري مواجه مي شوند. بنابراين براي جلوگيري از اين اتفاق مي توان 
از وسايل حمل ونقل عمومي استفاده كرد تا سهمي در كاهش آالينده ها داشته باشيم.« ناهيد خداكرمي به 
دوچرخه هاي اشتراكي هم اشاره كرد و گفت: »اين روزها دوچرخه هاي اشتراكي هم به حد كافي در شهر 
وجود دارد كه مدام و مستمر توسط متوليان ضدعفوني مي شوند و شهروندان كه تمايلي به تردد با اتوبوس و 
مترو و حتي تاكسي ندارند، مي توانند از اين وسيله حمل ونقل پاك استفاده كنند. فقط كافي است شهروندان 
اپليكيشن بيدود و دوچرخه را روي گوشي هاي خود نصب كنند و با شارژ حساب شهروندي خود از مزاياي 

آن بهره مند شوند.«
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زينب زينال زاده
روزنامه نگار

حامد فوقاني
دبير  گروه شهر

اعضاي شوراي شهر تهران با  درخواست شــهردار براي استرداد اليحه اصالح ساختار 
شهرداري موافقت كردند

ورودي ايســتگاه متروي شــهيد نواب صفوي در خط 7 مترو از 
امروز براي استفاده شهروندان به بهره برداري مي رسد. به گزارش 
همشهري، ايستگاه شهيد نواب صفوي در تقاطع خطوط 2 و 7 يكي 
از عميق ترين ايستگاه هاي مترو اســت. اين ايستگاه در مجاورت 
بخش جنوبي تونل توحيد، مراكز تجــاري منطقه 11 و در يكي 
از پرترددترين نقاط پايتخت قــرار دارد. موقعيت مكاني، ظرفيت 
مسافر پذيري و نيز ماهيت تقاطعي ايستگاه نواب باعث شده  اين 
ايستگاه در عرصه خدمت رساني ناوگان ريلي به مسافران تهراني 
از اهميت بااليي برخوردار باشــد؛ به گونه اي كه به طور متوســط 
روزانه حدود 50 هزار سفر درون شهري را پوشش مي دهد. زيربناي 
ايستگاه شهيد نواب صفوي بالغ بر 14 هزار مترمربع و عمق آن از 

سطح زمين 48 متر است.
از تجهيزات ويژه اي كه همزمان با افتتاح ورودي شرقي اين ايستگاه 
تكميل شده و به بهره برداري مي رسد، مي توان به سامانه هاي تهويه 
تونلي و ايستگاهي، پست برق LPS2 و LPS، تجهيزات مخابراتي 
و نيز سيستم اطفاي حريق اشاره كرد. پيش از اين ايستگاه شهيد 
نواب صفوي به عنوان چهاردهمين ايستگاه خط 7 متروي تهران، 
در سال 1396 افتتاح شده بود اما شهروندان تنها از طريق سكوي 
خط 2 به مترو دسترسي داشتند. اكنون با بهره برداري از ورودي 
شرقي ايستگاه مذكور، تمام ظرفيت هاي اين ايستگاه فعال شده 
و دسترسي به محدوده خيابان هايي مانند دامپزشكي، جيحون، 

رودكي و... تسهيل مي شود.

 بهره برداري از ورودي 
ايستگاه متروي نواب در خط ۷

 تحويل نخستين گروه اتوبوس 
و ميني بوس از امروز به شهرداري
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گفت و گو

دبير اتحاديه طال و جواهر تهران در گفت وگو با همشهري :

طالي كم اجرت بخريد
ادامه روند كاهــش ارزش پول ملي 
در سال هاي اخير به ويژه در ماه هاي 
گذشته تمايل به ســرمايه گذاري در 
بازارهاي مالــي و خريد دارايي هايي 
مثل مسكن، خودرو، ارز ، سكه و طال را 
افزايش داده است.درباره فضاي كنوني 

بازار طال و سكه با نادر بذرافشان، دبير اتحاديه طال و جواهر تهران 
گفت وگو كرده ايم.

اخيرا شــايعاتي درباره معامالت كالن طال، آن هم در 
گروه ها و كانال هايي در فضاي مجازي شــنيده مي شود؛ ماجرا 

چيست؟  اين معامالت بين چه كساني انجام مي شود؟
اتحاديه طال و جواهر تهران جزئيــات و اطالعاتي را كه در اين زمينه 
كسب كرده به صورت رسمي در اختيار سازمان هاي ذيربط قرار داده 
تا اين نهادها موارد تخلف را مورد رسيدگي قرار دهند. به همين دليل 
ترجيح ما اين است كه تا رسيدگي كامل به اين موضوع، جزئيات آن 
رسانه اي نشود. تنها چيزي كه درباره اين موضوع مي توان گفت اين 
است كه اكثر افرادي كه اين معامالت را انجام داده اند افراد غيرصنفي 
هســتند كه با ايجاد كانال ها يا گروه هاي مجازي معامالتي را انجام 
مي دهند كه از نظر ما تخلف محســوب مي شــود درحال حاضر اين 
موضوع در نهادهاي مرتبط در حال پيگيري است. بهتر است اخبار و 
اطالعات كامل در اين خصوص زماني منتشر شود كه بررسي ها انجام 

شده و به نتيجه رسيده باشد.
اين تحقيقات در چه مرحله اي اســت و تا چه حد به 

نتيجه گيري نزديك شده است؟
در جلسات پيگيري و تحقيق در اين خصوص، رئيس اتحاديه حضور دارد. 
اين موضوع به دقت در حال رسيدگي اســت و جزئيات بالفاصله پس از 
حصول نتيجه اعالم خواهد شد. اما تا قبل از آن همانطور كه قبال بارها اعالم 
كرديم از مردم مي خواهيم كه براي خريد و فروش طال در اين فضاها ورود 
نكنند و خريد و فروش هاي غيرفيزيكي انجام ندهند. متأسفانه تعدادي از 
افراد عادي جامعه كه به اين كانال ها و گروه ها اعتماد كرده اند متضرر شده اند 
و وقتي به شكايت هايشان رسيدگي شده مشخص شده افراد طرف معامله 

آنها اصال جواز كسب ندارند و ما اصال آنها را نمي شناسيم.
با توجه به شــرايط اقتصادي كنوني، مردم تنها راه 
حفظ ســرمايه هاي خرد خود را خريد طال مي دانند و بخشي از 
طريق فضاي مجازي اين كار را انجام مي دهند. به چه سايت هايي 

مي توانند اعتماد كنند؟
با توجه به موارد شــكايتي كه بوده، توصيه اول مراجعه حضوري به 
واحدهاي صنفي اســت. اما درصورت رعايت موارد ايمني ما مخالف 
فضاي مجازي هم نيســتيم. در فضاي مجازي مردم با درنظر گرفتن 
موارد فني، تخصصي و امنيتــي و بعد از رويــت و اطمينان از جواز 
رسمي از اتحاديه طال و جواهر تهران خريد كنند چون موارد زيادي 
بوده كه فرد خريدي را انجام داده و بعد متوجه شده كه به طور مثال 
آويز طالست و زنجيري كه به نام طال فروخته شده، طال نبوده است. 
در چنين مواردي سرمايه افراد از دست مي رود بدون اينكه اتحاديه 

بتواند كمكي بكند.
شرايط كنوني بازار طال چگونه است؟

خريد و فروش مصنوعات طال از ابتداي امسال 80درصد كاهش پيدا 
كرده و مردم به دليل افت قدرت خريد مثل سابق براي خريد طالي 
ساخته شده مراجعه نمي كنند. همين موضوع باعث شده 30درصد از 
واحدهاي توليدي و توزيعي صنف طال و جواهر تعطيل شوند. به همين 
دليل تقاضاي ما از مردم اين اســت كه خريد مصنوعات كم اجرت را 
براي سرمايه گذاري انتخاب كنند تا ضمن حفظ ارزش پولشان، بتوانند 
از سرمايه خود استفاده زينتي هم داشته و به ادامه فعاليت توليدي ها 

هم كمك كرده باشند.
وضعيت بازار سكه را با ركوردشكني هاي جديد چگونه 

مي بينيد؟ 
ســكه تمام با توجه به قيمت 16ميليون و 200تا 300هزار توماني 
امروز، 2ميليون تومان حباب دارد و نظر شخصي من اين است كه ديگر 
قيمت ها هم در بازار سكه واقعي نيست. اگر هيجانات ناشي از التهاب 
بازار ارز مهار شود و مردم از خريد هيجاني خودداري كنند قيمت ها 
كاهش خواهد يافت. البته اين را هــم بايد اضافه كنم كه در چند روز 
گذشته به دليل باالرفتن بيش از حد قيمت ها تقاضا براي خريد سكه 
حدود 30درصد كاهش پيدا كرده اســت. بعد از عبور قيمت سكه از 
16ميليون تومان، تعداد خريداران كم شده و پيش بيني مي كنم اگر 

اين روند ادامه داشته باشد قيمت ها ريزش كند. 
اما همين شرايط ملتهب عاملي است كه باعث مي شود 
مردم نگران حفظ ارزش پول خود باشــند و به خريد دارايي ها 

روي آورند.
بله اما بايد اين سرمايه گذاري به شــيوه مطمئن و در زمان مناسب 
انجام شود. قيمت هاي كنوني در بازار طال واقعي نيست و تحت تأثير 
نوسانات بازار ارز و هجوم بي دليل مردم براي خريد طال، سكه و ارز با 
هدف ســرمايه گذاري، نرخ ها به طور كاذب باال رفته كه نبايد تا اين 
حد پيش مي رفت. نخستين توصيه ما در شرايط كنوني اين است كه 
مردم از خريدهاي هيجاني خودداري كنند و اگر مي خواهند با خريد 
طال سرمايه گذاري كنند بيشتر به سمت خريد مصنوعات طال بروند. 
طالهايي داريم كه به دليل اجرت ســاخت كمتر قيمت پايين تري 
دارند و مناسب سرمايه گذاري هســتند. امروز به دليل اينكه قيمت 
طال افزايش پيدا كرده و خريد به ميزان قبل انجام نمي شود خيلي از 
واحدهاي توليدي و توزيعي ما بسته شده اند. اگر مردم به سمت خريد 
طالي ساخته شده بروند نه تنها ســرمايه گذاري مطمئن تري انجام 
داده اند بلكه با توجه به اينكه در سال جهش توليد قرار داريم به فعاليت 
واحدهاي توليدي صنــف طال و جواهر هم كمــك خواهند كرد كه 
بتوانند فعاليتشان را از سر بگيرند. خريد و فروش طال يك كار تخصصي 
و فني است و بايد مســائل ايمني در آن به طور دقيق مورد توجه قرار 
گيرد به همين دليل بهتر است اين كار حتي االمكان در فضاي واقعي 
و فيزيكي انجام شــود تا ضمن حفظ ارزش پولشــان سرمايه گذاري 

مطمئني انجام دهند.
چه نوع مصنوعاتي را براي خريد توصيه مي كنيد؟

بهترين گزينه، خريد طالي كم اجرت اســت كه البته نبايد آن را با 
طالي دست دوم اشتباه گرفت. منظور از كم اجرت مصنوعاتي هستند 
كه هزينه ســاخت كمتري دارند و انواع كارهايي مثل زنجير، النگو، 
انگشتر و غيره را شامل مي شوند. االن در بازار طال مصنوعاتي داريم 
كه گرمي 200تا 300هزار تومان يا بســيار كمتر در حد گرمي 50يا 
30هزار تومان اجرت ساخت دارند، اين مصنوعات براي سرمايه گذاري 
بسيار مناسبند اما از طرف ديگر طالي دست دوم را با توجه به بيماري 
و مشــكالت مربوط به عيار آن و همچنين طالي آب شده را به هيچ 

عنوان توصيه نمي كنيم.

در شــرايطي 
كــه آمارهاي 
ســــــمي  ر
از ريــــزش 
ني  1ميليو . 6
نيروي كار در تابســتان امسال حكايت 
دارد، كارشناسان و فعاالن كارگري نيز 
نســبت به تكرار اين اتفاق در بازار كار 
فصل پاييز هشــدار مي دهند و عالوه بر 
اين، توجه به وضعيت مالي كارفرمايان 
و معيشت كارگران در موج سوم كرونا را 

نيز ضروري مي دانند.
به گــزارش همشــهري، شــيوع كرونا 
از اســفند 98و اعمال محدوديت هاي 
مقطعي بــراي فعاليت هــاي اقتصادي 
در طرح فاصله گــذاري اجتماعي، عماًل 
بخش بزرگي از بــازار كار به خصوص در 
حوزه خدمات و اصناف را تحت تأثير قرار 
داد و دولت نيز كوشــش كرد با اجراي 
برخي برنامه هاي حمايتي نظير اعطاي 
تسهيالت به مشــاغل و كسب وكارهاي 
آسيب ديده از كرونا تا حدودي اين تبعات 
را جبران كند، اما از يك سو بروز مشكالت 
در مســير پرداخت اين تســهيالت و از 
سوي ديگر طوالني شــدن دوره شيوع 
كرونا و سخت تر شــدن شرايط در موج 
ســوم شــيوع اين بيماري، عماًل اثرات 
حمايت هــاي دولتي را خنثــي كرده و 
شــاغالن و كســب وكارها را در شرايط 

بغرنجي قرار داده است.

كرونا؛ متهم رديف دوم
8 ماه از شــيوع كرونا در ايران مي گذرد 
و بخش زيــادي از تبعات اين بيماري بر 
بازار كار مشخص شــده است. آخرين 
اطالعات مركز آمار ايران از تحوالت بازار 
كار در تابستان امســال نشان مي دهد: 
در سايه تداوم كرونا و استمرار تحوالت 
اقتصادي نظير نوســان نرخ ارز و... نرخ 
مشــاركت اقتصادي ايــران 3.1درصد 
كاهش پيدا كرده و با اين ميزان كاهش 
در جمعيت فعال اقتصادي، يك ميليون 
و 626هــزار نفــر از بــازار كار حــذف 

شــده اند كه از اين تعــداد يك ميليون 
و 209هزار نفر شــاغل و 417هزار نفر 
بيكار بوده اند. حاال اما، در شــرايطي كه 
موج ســوم كرونا با ابعادي وسيع تر آغاز 
شــده و ضرورت اعمال محدوديت هاي 
شديد نظير تعطيلي شهرها نيز پررنگ تر 
شــده، اين نگراني وجــود دارد كه بازار 
كار بيش ازپيش با آســيب مواجه شود 
و بخش بيشــتري از نيروي كار كشور 
در موج ســوم كرونا از گردونه بازار كار 
حذف شــوند. البته نماينده كارگران در 
شــوراي عالي كار معتقد اســت: بخش 
عمده تأثير كرونا بر بازار كار از همان دوره 
اول تخليه شده و از اين به بعد نخستين 
تهديد بازار كار محســوب نمي شــود. 
علي خدايي در گفت وگو با همشــهري 
مي گويــد: بخش خدمــات ايران هدف 
اصلي آســيب هاي كرونا بوده و در طول 
فصل بهار، بسياري از كسب وكارهاي اين 
حوزه تعطيل شده اند يا تا پاي تعطيلي 
پيش رفته اند، اما در فصل تابســتان و 
از آن به بعد، تحــوالت اقتصادي نظير 
نوسان نرخ ارز، كمبود مواداوليه، كاهش 
قدرت خريــد بنگاه هــاي اقتصادي و... 
بيش از كرونا بر كسب وكارها و بازار كار 
اثرگذار بوده و حتي ريزش 1.2ميليوني 
شاغالن در تابســتان امسال نيز بيش از 
كرونا، به همين تحوالت اقتصادي ربط 
داشته است. به عقيده او، تداوم تضعيف 
فعاليت هاي اقتصادي مولد در موج سوم 
كرونا، مي تواند آثار مرگبارتري از كرونا 

براي توليد و نيروي كار داشته باشد.
امنيت شغلي در تيررس كرونا و تنش 

ارزي
بنگاه هــاي اقتصادي با ركــود حاكم بر 
بازار و افزايش هزينه هاي ناشي از رشد 
قيمت ارز مواجه هستند و اين مسئله در 
بنگاه هاي كوچك و كسب وكارهاي خرد 
كه سهم بيشتري از اشــتغال را به خود 
اختصاص داده اند به خطري جدي براي 
امنيت شغلي كارگران تبديل شده است. 
در اين ميــان، رواج قراردادهاي موقت 
باعث شده احتمال بيكار شدن شاغالن 

جدي تر شــود. رئيس اتحاديه كارگران 
قراردادي و پيماني معتقد است: با افزايش 
فشار به بنگاه هاي اقتصادي، اگر كارفرما 
منصف باشــد نهايتاً بيمــه كارگر را رد 
مي كند و لزوماً توانايــي و رغبتي براي 
تأمين معيشــت كارگر نخواهد داشت؛ 
درحالي كه باال و پايين شــدن نرخ ارز، 
معيشت و سفره كارگران را نشانه رفته 
و بيشــترين زيان را به جامعه كارگري 
تحميل مي كند؛ ازاين رو در شــرايطي 
كه حقوق كارگران تنها يك بار در سال 
افزايش مي يابد، الزم است شوراي عالي 
كار به طورجدي به اين مسئله ورود كند و 
حفظ قدرت خريد كارگران را در دستور 
كار قرار دهد. فتح اهلل بيــات مي گويد: 
در اين شــرايط، قراردادهاي موقت نيز 
امنيت شــغلي كارگران را از بين برده و 
با ســلب قدرت برنامه ريزي از كارگر، از 
دست دادن شغل در شرايط كرونا را نيز 
به يكي از دغدغه هــاي اصلي كارگران 
تبديل كرده اســت؛ ازاين رو در شرايط 
اقتصادي حاضر بايد هــم جلوگيري از 
بيكار شدن كارگران و خانه نشيني آنها از 
كارگاه ها و كارخانه ها حمايت شود و هم 
شوراي عالي كار نيز براي افزايش قدرت 
خريد خانوارهاي كارگــري به موضوع 

دستمزد ورود كند.

توليد و اشتغال در محاصره
عضو كارفرمايي شوراي عالي كار نيز در 

تشريح سرنوشت توليد و بازار كار همان 
مسائل مطرح شده از طرف هاي كارگري 
را تكرار مي كند. اصغــر آهني ها با بيان 
اينكــه كرونا فقط يكــي از چالش هاي 
موجــود در اقتصــاد ايران اســت، به 
همشهري مي گويد: موج ســوم كرونا، 
در كنار ســختي تأمين ارز براي خريد 
مواداوليه، رشــد نرخ ارز و نابســاماني 
بازارها، حلقه محاصره توليد و اشــتغال 
را تنگ كرده و همزمان معيشت مردم و 
نيروي كار را نيز متأثر كرده اند. آهني ها 
مي افزايد: افزايش نرخ ارز هم زمينه ساز 
تنگناي معيشــت در جامعه است و هم 
بــا ناپايدار كــردن قيمت هــا، توليد را 
غيراقتصادي مي كنــد؛ ازاين رو به نظر 
مي رسد در اين شــرايط، دستگاه هاي 
دولتي بايد فارغ از نمايش هاي تكراري، 
منسجم تر در مســير كنترل نرخ ارز و 
ســاماندهي قيمت هــا گام بردارنــد تا 
فشارهاي جانبي به بخش هاي مختلف 
ازجمله نيروي كار وارد نشود. او با اشاره 
به اينكه هنوز برخي از مشاغل و اصناف 
آســيب ديده از كرونا بازيابي نشده اند، 
تصريح مي كند: در اين شرايط، با تداوم 
تنش هاي ارزي، تورم افسارگسيخته بر 
قدرت خريد درآمدهاي ثابت غلبه كرده و 
معيشت كارگران نيز تضعيف شده است؛ 
درحالي كه كارفرمايان نيز باوجوداينكه 
شــاهد اين اتفاقات هستند، نمي توانند 

كاري براي بهبود اوضاع انجام دهند.

پاتك ارز و كرونا به بازاركار
كارشناسان و فعاالن كارگري نسبت به  تكرار تجربه ريزش ميليوني نيروي كار ناشي از كرونا و نوسان نرخ ارز در فصل پاييز هشدار مي دهند

بازار  کار

آمار

در حالي كــه اين روزها اقتصاد کالن
مهم ترين سؤال عمومي 
اين اســت كه راه نجات 
اقتصــاد از فروپاشــي و 
بازگشــت آرامــش به 
بازارها و كنترل روند رشــد فزاينده قيمت كاالها و 
خدمات چيست؟ ديروز حسن روحاني، رئيس جمهور 
در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت بخشي از 
تدبير دولت خود براي مقابله با نوســان هاي قيمت و 
كنترل نرخ تورم را اعالم كرد. به گزارش همشهري، 
او گفت: بزرگ ترين دغدغه دولت حمايت از معيشت 
خانوارهاست. اما آيا صرف تشــديد نظارت بر بازارها 
و كنترل قيمت ها مي تواند اقتصــاد را نجات دهد و 
آينده را پيش بيني پذيرتر كند؟ دولت دنبال چيست 
و مهم تر اينكه مجلس كــدام راه را در پيش خواهد 

گرفت؟

ماجراي فرمان هاي اقتصادي
دولت مي گويد دنبال ايجاد سپر حفاظتي از معيشت 
اســت و به همين منظــور سياســت تخصيص ارز 
4200توماني به كاالهاي اساسي را ادامه داده، برنامه 
دوم تشــديد نظارت بر بازارها و قيمت هاســت تا به 
گفته رئيس جمهور با نوسانات قيمتي مقابله و جلوي 
سودجويي سودجويان گرفته شــود. اما در واقعيت 
تاكنون نه تنها سياســت تخصيص ارز 4200توماني 
چاره ساز نبوده بلكه زمينه توزيع رانت  را فراهم كرده 
و افزون بر اين دخالت در قيمت گــذاري كاالها هم 
شكست خورده و حتي باعث ايجاد شكاف قيمت بين 
نرخ مطلوب دولت و نرخ واقعي بازار شده است. ادامه 
اين سياست تنها باعث برهم خوردن عرضه و تقاضاي 
كاال خواهد شــد و انگيزه ســرمايه گذاري را كاهش 

مي دهد. اما چرا دولت اين راه را مطلوب مي داند؟

دولت به چه مي انديشد؟
تيم اقتصادي دولت به درستي اعتقاد دارد كه كشور 
درگير يــك جنگ تمام عيــار اقتصادي به ســبب 
فشار هاي تحريمي اســت. به همين دليل جلوگيري 
از كاهش قدرت خريد مردم و كوچك تر شدن سفره ها 
را ضروري مي داند. رئيس جمهــور مي گويد: اگر چه 
تحريم  هاي غيرانســاني و غيرقانوني آمريكا موجب 
كاهش درآمدهاي ارزي شده است و درآمدهاي ارزي 
كشور در ســال 99، با درآمدهاي ارزي در اوايل دهه 
90قابل قياس نيست. اما با گذشت بيش از 2.5سال 
از اين تحريم ها، دولت بــا برنامه ريزي هايي كه انجام 
داده، مانع از تحقق هدف شوم آمريكا يعني فروپاشي 
شده اســت. اين موضع گيري روحاني نشان مي دهد 
دولت خطر اصلــي را تالش آمريكا براي فروپاشــي 
اقتصاد از طريق محدود كردن تجارت خارجي ايران 
و فشــار بر مردم مي داند. به همين دليل روحاني از 
منتقدان مي خواهد آرامش سياســي و انســجام در 
برخورد با فشارها را جدي بگيرند؛ چراكه به گفته او 
دشمنان دنبال تشديد منازعات و اختالف هاي داخلي 
هســتند. چنان كه او ديروز گفت: از همه مسئوالن، 
فعاالن، دلسوزان نظام و كشــور دعوت مي كنم كه با 
حفظ آرامش و عقالنيت سياســي مانع از اختالفات 

و منازعات شوند.

پالس متفاوت مجلس
همزمان با اظهارنظر رئيس جمهور، رئيس مجلس از 
موضع گيري روحاني انتقاد و تأكيد كرد: متوليان حل 
مشكالت مردم نبايد آدرس غلط دهند، زيرا به گفته 
محمدباقر قاليباف، آدرس غلط دادن باعث اختالف 
در درون جامعه و طمع دشــمن براي تحريم بيشتر 
مردم ايران مي شود. او با بيان اينكه ركوردشكني هاي 
نگران كننــده قيمــت ارز و گراني لجام گســيخته، 
زندگي را بر مردم سخت كرده، افزود: مسئوالن در هر 
جايگاهي هستند براي كنترل گراني ها تالش كنند. 

بگومگوهاي سياسي براي مردم نان و آب نمي شود.
اختالف بين دولــت و مجلس درباره ريشــه واقعي 
مشكالت كه اين روزها در بازارها نمود پيدا كرده نشان 
مي دهد از منظر اقتصاد سياسي، اقتصاد ايران در يك 
دوراهي سخت براي تصميم گيري قرار دارد. از يك سو 
دولت معتقد است كشور در يك جنگ اقتصادي تمام 
عيار قرار دارد و بايد همه نيروها براي كنترل وضعيت 
در كنار همديگر قرار گيرند. از ســوي ديگر مجلس 
مشكل را نه ناشي از تحريم ها و فشارهاي بيروني كه 

برخاسته از ضعف مديريت مي داند.

معماي حمايت از بخش خصوصي
رئيس جمهور در حالي از سياســت هاي دولت براي 
حمايت از بخش خصوصي به عنــوان موتور محرك 

اقتصادخبر داده كه فعاالن اقتصادي نسبت به برخي 
رويكردهاي اتخاذ شده در دولت و مجلس گاليه دارند.
آنها معتقدند تخصيص ارز 4200توماني يا تشــديد 
نظارت بر قيمت ها و كنترل بازارهــا ميزان مداخله 
دولت در اقتصاد را باال مي برد و انگيزه سرمايه گذاري 
بخش خصوصــي را تضعيف مي كند. بــا وجود اين 
روحاني ديروز بارديگــر تأكيد كــرد: حمايت  هاي 
همه  جانبه از افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد 
و واگذاري ميدان توليد و صادرات، به  ويژه شركت هاي 
دانش  بنيان، جايگاه مهمي در سياست هاي اقتصادي 

دولت خواهد داشت.

دستور روحاني به همگرايي در تيم اقتصادي
نكته تامــل برانگيز در صحبت هاي ديــروز روحاني 
را مي توان بــه موضع گيري او درباره سياســت هاي 
جديد پولي نسبت داد. جايي كه رئيس جمهور پس 
از گزارش رئيس كل بانك مركــزي از روند تحوالت 
در بازار بين بانكــي و عمليات بازار بــاز به صراحت 
اعالم كرد »سياستگذاري پولي در دهه هاي گذشته 
با بي  ثباتي همراه بوده اســت، اما اقدام بانك مركزي 
تدبيري به  موقع و مهم براي مديريت نرخ سود با تكيه 
بر سازوكار بازار است و نه بر پايه روش هاي دستوري 
كه ثبات بازار را بر هــم مي زند. «  او تأكيد كرد: بانك 
مركزي براي هدايت نرخ سود بين بانكي از ابزارهاي 
قانوني و بازار باز اســتفاده كند زيرا عمليات بازار باز، 
حركتي مفيد براي به جريــان انداختن اوراق دولتي 
و نقدينگــي و تدبيري مهم براي ترغيب مشــاركت 
مردم و پويايي آنها در بازار محسوب مي شود. حمايت 
رئيس جمهوري از سياست هاي پولي و اعتباري بانك 
مركزي در شرايطي صورت مي گيرد كه هفته گذشته 
شايعاتي مبني بر استعفاي شفاهي عبدالناصر همتي 
مطرح شده بود. اما ديروز روحاني اعالم كرد: راهبرد 
بانك مركزي بايد كماكان با قوت بيشتر ادامه يابد و 
اين نهاد بايد از طريق تسهيل گري پولي و اعتباري، در 
تعامل با وزارت اقتصادي و دارايي آسيب  هاي وارده به 
اقتصاد را مهار و تعديل كنــد و گزارش  هاي منظم از 
روند عمليات بازار باز و دستاوردهاي آن به اطالع عموم 
برسد. به نظر مي رسد روحاني با موضع گيري اخيرش 
به اختالف احتمالي بين تيم اقتصادي دولت به ويژه 
وزارت اقتصاد با بانك مركزي پايان داده و دســتور 
همكاري و همراهي را با سياست هاي جديد پولي اعالم 
كرده كه به احتمال زياد اين دستور مي تواند راه را براي 
تامين كسري بودجه از كانال فروش اوراق بدهي دولت 
و جلوگيري از استقراض از بانك مركزي هموار سازد.

انتظار از بازار سرمايه
نشانه هايي ديده مي شود كه دولت تصميم گرفته تا 
كسري بودجه اش را به دليل محدود شدن درآمدهاي 
ارزي از كانال هاي غيرتورم ساز با قدرت بيشتري تامين 
كند. از اين رو، روحاني روي گزينه استفاده بيشتر از 
ابزارهاي مالي اسالمي در بازار ســرمايه حساب باز 
كرده است.  به گفته روحاني، در عرصه بازار انتشار و 
عرضه اوراق مالي اسالمي هنوز پتانسيل هاي زيادي 
براي استفاده وجود دارد و با استفاده از اين فرصت ها 
فصل جديدي از تأمين مالي بازارمحور باز مي شــود. 
رئيس جمهوري كه به ويژه پس از هفته سوم مردادماه 
امسال به سبب ريزش شديد شــاخص بازار سهام با 
انتقادهاي جدي مواجه شده بود، ديروز رويكرد دولت 
را اينگونه اعالم كرد: دولت براي چابك سازي، اجراي 
سياســت هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و حمايت 
از بازار ســرمايه، عرضه سهام شركت هاي دولتي را با  
جديت در دستور كار قرار داده كه اين امر بدون ترديد 

تا پايان دولت دوازدهم ادامه خواهد يافت.

روحاني بر سر دوراهي سخت
به گزارش همشهري، ماه هاي باقي مانده از عمر دولت، 
براي اقتصاد ايران سرنوشت ســاز خواهد بود. زنگ 
خطر اصلي براي مردم و اقتصاد تشديد اختالف هاي 
سياسي به ويژه با درنظر گرفتن انتخابات پيش روي 
رياست جمهوري آمريكا و آغاز زودهنگام فعاليت هاي 
انتخاباتي نامزدهاي احتمالي براي رياست جمهوري 
خردادماه ســال آينده خواهد بود. افــزون بر اينكه 
روحاني تالش مي كند تا دست كم انسجام درون كابينه 
را حفظ و از تشديد فشارها بر كابينه اش بكاهد اما راز 
مگوي رئيس جمهوري اين اســت كه چگونه كشتي 
اقتصاد ايران را از تالطم هاي داخلــي و تهديدهاي 
بيروني حفظ كند. آيا روحاني در بودجه ســال آينده 
سياســت از پيش اعالم شــده اش را ادامه مي دهد و 
اقتصاد ايران دوره اي از انبساط مالي و انقباض پولي را 
تجربه مي كند و مي تواند نرخ تورم را پايين بياورد؟ او 

راه دشواري را در پيش دارد.

معاون وزيــر راه و شهرســازي از تالش اين 
وزارتخانه براي جبران هزينه ايرالين ها به جاي 
افزايش قيمت بليت هواپيما خبر مي دهد كه 
قرار اســت در جلســه  وزير راه يا شركت هاي 
هواپيمايي موردبحث و بررســي قرار گيرد. به 
گزارش همشهري، رئيس سازمان هواپيمايي 
كشوري كه در زمان ابالغ نرخ نامه جديد انجمن 
شركت هاي هواپيمايي گفته بود دولت دخالتي 
در تعيين قيمت بليت ندارد، اينك با چرخش 
كامل در اين موضوع، از تــالش براي تثبيت 
قيمت بليــت هواپيمــا در ازاي حمايت هاي 
دولتي خبر مي دهد. تــورج دهقاني زنگنه به 
ايسنا مي گويد: درصدد هســتيم تا در جلسه 
مشــتركي كه با حضور وزير راه و شهرسازي 
برگزار مي شود، امكاناتي براي ايرالين ها درنظر 
بگيريم تا هزينه هاي آنهــا تا زماني كه قيمت 

ارز پايين مي آيد، جبران شود. رئيس سازمان 
هواپيمايي كشوري درباره زمان برگزاري جلسه 
و امتيازاتي كه قرار است در ازاي توقف افزايش 
قيمت بليت هواپيما به ايرالين ها داده شــود، 
مي گويد: تاريخ دقيق جلســه هنوز مشخص 
نيســت و راه حل هاي بســياري براي جبران 
هزينه هاي شركت هاي هواپيمايي وجود دارد 
كه مســلماً در اين هفته تكليف قيمت بليت 
هواپيما مشخص مي شود. حدود دو هفته پيش، 
نرخ نامه جديد بليت هواپيما از سوي انجمن 
شركت هاي هواپيمايي منتشر و با واكنش هاي 
متناقضي در دولت، مجلس و جامعه مواجه شد. 
درنهايت هم دولت با منتفي اعالم كردن اجراي 
اين نرخ نامه، وعده تجديدنظر در اين حوزه را 
داد و هم مجلس براي ورود به اين حوزه اعالم 

آمادگي كرد. 

رتبه و نمــره آزادي اقتصادي 
ايران به شدت ســقوط كرده؛ 
كارشناســان مي گويند ادامه 
اين روند موانع جدي بر ســر 
فعاالن و بنگاه هاي اقتصادي 
ايجاد مي كنــد. به گزارش همشــهري، تازه ترين ارزيابي 
مؤسسه بين المللي فريزر از شاخص اقتصادي كشورهاي 
دنيا از افول رتبــه و نمره آزادي اقتصــادي ايران حكايت 
مي كند؛ رتبه ايران از 149در سال 2017به 158در سال 
2018رســيده كه بدترين رتبه آزادي اقتصادي از ســال 
2000ميالدي تاكنون است. شــاخص آزادي اقتصادي 
معياري اســت كه ميزان حمايت سياســت ها و نهادهاي 
هر كشور از آزادي اقتصادي را مورد سنجش قرار مي دهد 
كه محور اين آزادي شامل مولفه هايي چون انتخاب هاي 
شــخصي، مبادالت آزاد رقابت و ورود به بازارها و امنيت 

فردي و البته امنيت دارايي هاي شخصي است.

معيار درجه بندي كشورها
مؤسسه فريزر اقتصاد كشــورها را در 5محور اندازه دولت، 
سيستم حقوقي و حقوق مالكيت، پول قوي، آزادي تجارت 
بين المللي و آزادي مبادله و همچنين مقررات حاكم بر حق 
مبادله و تجارت را درجه بندي مي كند كه براســاس آن با 
افزايش هزينه هاي دولت، ماليات و اندازه شركت هاي دولتي، 
تصميم گيري دولت جايگزين انتخاب فردي مي شود و آزادي 
اقتصادي را كاهش مي دهد. همچنين براساس سنجه نظام 
حقوقي و حقوق مالكيت، حمايت از اشــخاص و اموال آنها 
)اموالي كه به حق به دست آورده اند( يكي از عناصر اصلي آزادي 
اقتصادي و جامعه مدني است كه به عنوان مهم ترين كاركرد 
يك دولت در كشــورهاي داراي آزادي اقتصادي به شــمار 
مي رود. مؤسسه فريزر توضيح مي دهد به هر ميزان كه تورم 

در كشوري افزايش يابد، ارزش دستمزد و پس انداز به دست 
آمده از بين مي رود و به همين دليل پول سالم براي حمايت از 
حقوق مالكيت ضروري است اما وقتي تورم نه تنها زياد، بلكه 
ناپايدار باشد برنامه ريزي براي آينده و در نتيجه استفاده مؤثر از 
آزادي اقتصادي براي افراد دشوار مي شود. افزون بر اينكه آزادي 
تجارت بين المللي و آزادي مبادله به مفهوم وسيع آن شامل 
خريد، فروش، عقد قرارداد و... براي آزادي اقتصادي ضروري 
است و اين آزادي زماني كاهش مي يابد كه آزادي مبادله شامل 

كسب و كارها و افراد ديگر كشورها نباشد. 

ترين هاي آزادي اقتصادي
مؤسسه بين المللي فريزر كشورها را براساس شاخص هاي 
تعيين شده بين نمره صفر تا 10امتيازبندي مي كند و هرچه 
ميزان نمره اقتصادي كشورها به سمت عدد 10حركت كند 
نشانه بهبود شاخص آزادي كشورهاست البته اين مؤسسه 
گزارش هاي خود را براســاس اطالعات 2سال قبل تهيه و 
منتشر مي كند و گزارشي كه در سال 2020ميالدي منتشر 
شده، منعكس كننده درجه آزادي اقتصادي در سال2018 
است كه در آن 162كشور مورد ارزيابي قرار گرفته اند كه 
رتبه ايران را 158اعالم كرده است. به گزارش همشهري، 
در حالي رتبه اقتصادي كشور بدتر و نمره آن كاهش يافته 
كه شــاخص آزادي اقتصادي در جهان همچنان در حال 
رشد است و گزارش اين مؤسسه بين المللي منعكس كننده 
شرايط آزادي اقتصادي ايران پيش از خروج آمريكا از برجام 
است كه تا قبل از آن اقتصاد ايران در وضعيت باثبات تري 
نسبت به حال حاضر قرار داشت. گزارش فريزر مي گويد: 
ميزان آزادي اقتصــادي در جهان از نمره 6.63در ســال 
2003به نمره 6.98در ســال 2018بهبــود پيدا كرده و 
همچنان هنگ كنگ در جايگاه نخست دنيا از حيث آزادي 
اقتصادي قرار دارد. پس از هنگ كنگ، سنگاپور، نيوزيلند، 

سوئيس، اياالت متحده، استراليا، موريس، گرجستان، كانادا 
و ايرلند قرار دارند. ارزيابي مؤسسه فريزر رتبه كشورهاي 
بزرگ و مهم ازجمله ژاپن را 21، آلمــان 21، ايتاليا 52، 
فرانســه 58، مكزيك 68، روســيه 89، هند 105، برزيل 
105 و چين 124 برآورد كرده است. ونزوئال، سودان، ليبي، 
آنگوال، ايران، الجزاير، جمهوري كنگو، زيمبابوه، جمهوري 
دمكراتيك كنگو و جمهوري آفريقاي مركزي 10كشوري 
هســتند كه كمترين امتياز را از حيث آزادي اقتصادي در 

سال 2018تجربه كرده اند.

آزادي اقتصادي در ايران
برآوردهاي فريزر نشان مي دهد رتبه آزادي اقتصادي ايران 
افت داشته و از رتبه 149 در 2017 به رتبه 158در 2018 
سقوط كرده و نمره آزادي اقتصادي ايران پايين ترين رتبه 

در 2دهه گذشته بوده و به عدد 8. 4 كاهش يافته است.  

چشم انداز آينده آزادي اقتصادي ايران
محدودشدن تجارت خارجي در ايران، نوسان شديد نرخ ارز 
و افت ارزش ريال، وضع مقررات بر سر صادرات و واردات، 
فشار تحريم ها و تنگناي دسترســي ايران به منابع ارزي و 
البته شيوع كرونا باعث خواهد شد تا رتبه اقتصادي ايران 
از حيث شاخص آزادي اقتصادي بازهم تضعيف شود زيرا 
دولت براي ايجاد يك ســپر حفاظتي از معيشت و اقتصاد 
به سياست مداخله حداكثري در سطح قيمت ها و كنترل 
بازارها روي آورده است. به نظر مي رسد درصورت تشديد 
فشارهاي خارجي به ويژه تحريم ها، ميزان مداخله دولت 
در اقتصاد بيشتر و ميزان آزادي عمل اقتصادي كمتر شود 
كه نتيجه آن افت شاخص سرمايه گذاري بخش خصوصي، 
برهم خوردن عرضه و تقاضا در اقتصاد، باالرفتن نرخ تورم و 

پيش بيني ناپذيري آينده خواهد بود. 

همشهري رازهاي مگوي تالش دولت براي شكست تحريم ها را كالبدشكافي مي كند

راه نجات اقتصاد از فروپاشي

وعده دولت براي جبران هزينه ايرالين ها

همشهري آثار دخالت در اقتصاد، فشار تحريم ها و دست اندازهاي كسب و كار را تحليل مي كند
ريزش رتبه آزادي اقتصادي در ايران 
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علت اصلي كمبود آرد و نان چيست؟ 
از نظر تامين آرد مشكلي نداريم و آرد فراوان است اما 
شركت حمل ونقل خليج فارس اعالم كرده بود از ابتداي 
شهريور ماه به دليل افزايش هزينه حمل ونقل، امكان 
حمل آرد با نرخ كرايه هاي حمل قبلي را ندارد. نانوايان 
كه به دليل ثابت ماندن نرخ نان قادر به پذيرش افزايش 
هزينه حمــل آرد نبودند، به مدت يك مــاه در مقابل 
تحميل افزايش هزينه كرايه حمل آرد مقاومت كردند 
اما متأسفانه شركت حمل ونقل بين المللي خليج فارس 
با ترفندهايي مانند تأخيــر در حمل آرد به نانوايي ها 
زمينه كاهش عرضه آرد را فراهــم و نانوايان نيز براي 
تامين آرد به اتحاديه مراجعه كردند. اگرچه اتحاديه 
از نانوايان خواســت تا به يكديگر آرد قرض بدهند تا 
نانواخانه ها به دليل نداشــتن آرد تعطيل نشــوند كه 

همينطور نيز شد.
پس مشكل چيست؟

از ابتداي امســال هزينه هاي توليد مانند دســتمزد 
كارگر، حامل هاي انرژي، بيمه و ماليات رسما افزايش 
يافته و قيمت خمير مايه نسبت به سال گذشته در دو 
مرحله هر بار 25درصد افزايش رسمي قيمت داشته، 
نانوايان سعي كرده اند تا رشد هزينه تمام شده توليد 
ناشي از افزايش كرايه حمل آرد را نپذيرند اما با تداوم 
تأخير يكماهه حمل و عرضه آرد و فشار آن به نانوايان 
و ترس از كمبــود آرد و تعطيلي، ناچــار به پرداخت 
اين هزينه شده ايم تا مشــكالت تأخير در عرضه آرد 

حل شود.
 با اين حســاب كمبود آرد تا كي ادامه 

خواهد داشت؟
نابســاماني و كمبود آرد در برخي نانوايي ها، ناشي از 
تأخير در حمل و به روزرســاني عرضه آرد، احتماال تا 

پايان اين هفته نيز ادامه مي يابد.
با اين روند هزينه حمل آرد چه ميزان 

افزايش يافته است؟
با اقدام شــركت بين المللي حمل ونقل خليج فارس 
هزينه حمــل آرد بــراي نانوايي ها به طور متوســط 
55درصد افزايش يافته اســت. دو شيوه حمل آرد با 
نرخ هاي متفاوت براي تامين آرد مورد نياز نانوايي ها 
در تهران وجود دارد. حمــل آرد از كارخانه هاي آرد 
تهران به نانوايي هاي اين اســتان با رشد چشمگير از 
هر كيسه 1500تومان به 2هزار تومان افزايش يافته 
است. همچنين نرخ حمل آرد از كارخانه هاي استان 
البرز به نانوايي هاي اســتان تهران نيز با رشد نزديك 
به 50درصدي از هر كيســه 1500تومان به 2هزار و 
200تومان رســيده و به طور متوســط از 11مهر ماه 
جاري هزينه حمل هر كيسه آرد به نانوايي هاي تهران 

55درصد افزايش داشته است.
رشد هزينه توليد نان به دليل افزايش 

نرخ حمل آرد چگونه جبران خواهد شد؟
فعال اين هزينه نيز به نانوايان تحميل شده و از جيب 
آنها پرداخت مي شود. 5ســال بود نرخ جديدي براي 
انواع نان سنتي اعالم نشده بود و ســرانجام در سال 

گذشته با بررسي و تأييد آناليز هزينه تمام شده توليد، 
نرخ هاي جديدي را براي انواع نان ســنتي از ابتداي 
مهر ماه ســال 98ارائه كرد اما در بند آخر اين مصوبه 
تعيين نرخ نيز اعالم شــده بود كه قيمت هاي جديد 
نان تا زماني كه قيمت گندم يا ساير هزينه هاي توليد 
افزايش نيابد، معتبر خواهد بود. درحالي كه براي جبران 
هزينه تمام شده توليد نان بايد نرخ ها تا دو برابر افزايش 
مي يافت كه كارگروه آرد و نان و ستاد تنظيم بازار زير 
بار واقعي شدن نرخ نان با افزايش دو برابري قيمت ها 
نرفته، طرف مصرف كننده را گرفته و به نانوايان قول 
دادند كه به محض تغيير ساير هزينه هاي توليد نان، 
نرخ ها مجددا اصالح و نرخ هاي مصوب معتبر نخواهد 
بود. به همين دليل از ارديبهشــت ماه امسال نانوايان 
خواستار افزايش قيمت شــدند كه به دليل در پيش 
بودن  ماه مبارك رمضان و براي جلوگيري از كوچك تر 
شدن سفره مردم روزه دار از آنها خواستيم تا ارائه آناليز 
هزينه تمام شده توليد نان براي اصالح قيمت ها به بعد 
از اين ماه موكول شود كه بعد از  ماه مبارك رمضان اين 
آناليز قيمت تهيه و به همه دســتگاه ها و ارگان هاي 

ذيربط ارائه شده اما هنوز نرخ نان اصالح نشده است.
هزينه تمام شــده توليد نان نسبت به 

سال گذشته چقدر افزايش يافته است؟
دســتمزد كارگر از ابتداي امســال حدود 36درصد 
افزايش يافته است عالوه بر آن قيمت رسمي هر كيسه 
خمير مايه از سال گذشــته تاكنون 47درصد گران 
شده است. اين در حالي است كه سهميه خميرمايه 
عرضه شده با نرخ مصوب، كفاف نياز نانوايان را نداده 
و ناچار به تامين باقيمانده اين نياز از طريق بازار آزاد 
هستند و نرخ آزاد هر كيســه 10كيلويي خميرمايه 
سهميه اي نزديك به 300هزارتومان و قيمت آن در 
بازار آزاد 400هزارتومان است. عالوه بر آن با احتساب 
افزايش رسمي قيمت، آب، گاز، برق، بيمه و ماليات و 
رشــد 55درصدي اخير هزينه تحميلي حمل آرد به 
نانوايي ها هزينه روزانه توليد انواع نان در نانوايي هاي 
سنتي به طور متوسط 350تا 400هزار تومان افزايش 
يافته كه موجب شده  هزينه توليد انواع نان سنتي 40تا 

45درصد نسبت به سال گذشته افزايش يابد.
نانوايان رشد هزينه توليد نان را چگونه 

جبران مي كنند؟
 در شــرايطي كه هزينه توليد نــان از درآمد نانوايان 
پيشي گرفته و اين افراد نيز جزئي از مردم بوده و ناگزير 

به تحمل نرخ باالي تورم هستند، تحميل اين هزينه 
به توليد كنندگان نان و تثبيت دســتوري قيمت ها، 
سرنوشــت نامعلومي را براي نانوايان رقم زده است. 
مشخص نيست سازمان حمايت كه وظيفه حمايت 
از توليد كننده و مصرف كننده را دارد چرا توليد كننده 
را نمي بيند، نانوا چه گناهي كرده كه بايد برخي انواع 
نان را به نرخ 300تا 500تومان آن هم در شــرايطي 
بفروشد كه حتي دستگاه هاي پوز نيز تراكنش كمتر 
از هزار تومان انجام نمي دهند؟ نانوايی تافتون تنوري 
چه تقصيري دارد كه بايد در فصل گرم و سرد سال تا 
گردن در تنور برود و اين نان را به نرخ 550تومان عرضه 
كند؟ اين ناهمخواني دخل و خرج موجب شده تا اغلب 
نانوايي هاي توليد كننده تافتون تنوري شــيوه توليد 
اين نوع نان سنتي با كيفيت را به توليد با دستگاه هاي 

ماشيني و گردان تغيير دهند تا بتوانند سر پا بمانند.
 نتايج بررسي رشــد هزينه تمام شده 
توليد نان سنتي در ســتاد تنظيم بازار چه بوده 

است؟
وقتي كه كارگروه ملي آرد و نان و ستاد تنظيم بازار از 
رشد هزينه تمام شده توليد نان اطالع دارند مشخص 
نيست كه چرا با اصالح زودتر قيمت ها از وقوع تخلفات 
احتمالي در نانوايي ها براي جبران هزينه تمام شــده 
توليد نان اقدام نكرده و به داد نانواياني نمي رسند كه 
در تمام سختي ها و بحران هاي پس از انقالب در كنار 
دولت و مردم بوده اند. آناليز هزينه تمام شــده توليد 
نان توســط اتحاديه نانوايان با درنظر گرفتن مبناي 
نرخ هاي سال گذشته، افزايش رسمي نرخ نهاده ها و 
هزينه هاي جانبي توليد نان در سال جاري و بر مبناي 
همان فرمول مصوب ســتاد تنظيم بازار تهيه و ارائه 
شده است. در جلسه 29تير ماه امسال نيز مقرر شد تا 
سازمان حمايت نتايج بررسي خود از اين آناليز قيمتي 
را استخراج و با ارائه آن به ســتاد تنظيم بازار دراين 
زمينه تصميم گيري شود اما هنوز اين آناليز ارائه نشده 
و خبري از برگزاري جلسه اي نيست كه بايد در آن براي 

اصالح نرخ نان تصميم گيري شود.
 اين تأخير چه تأثيري بر روند توليد و 

عرضه نان دارد؟
 با گذشت 7 ماه از ســال نانوايان همچنان در انتظار 
جبران هزينه تمام شــده توليد نان هستند اما كسي 
پاسخگو نبوده و دولتي ها انتظار دارند تا اتحاديه بافشار 
بيشتر به اعضا نرخ هاي مصوب سال گذشته را رعايت 
كند. درحالي كه فقط قيمت آرد ثابت مانده كه سهم 
آن در هزينه تمام شده توليد نان 20تا 25درصد است 
و 75درصد ساير هزينه هاي توليد افزايش يافته است. 
نان قوت اليموت مردم است اما نانوايان نيز جزو همين 
مردم هستند كه بايد هزينه هاي جاري زندگي خود را از 
طريق اين شغل تامين كنند. اين شرايط موجب شده تا 
برخي نانوايي ها تغيير شغل بدهند و اگر فشار ادامه پيدا 
كند به تعطيلي بيشتر نانوايي ها منجر خواهد شد اما 
اكنون بيشتر با تغيير شيوه پخت برخي انواع نان مانند 

تافتون از سنتي به ماشيني مواجه هستيم.

بيژن نوروزمقدم: متوسط هزينه تمام شده نان سنتي تا 45درصد افزايش يافته است
رمزگشايي از علت كمبود آرد افزايش نرخ نوشابه از اول آبان

قيمت نوشابه از اسفندماه پارسال تا امروز 5بار و 
هربار بين 20 تا 25درصد افزايش يافته است 

با اينكــه از ابتداي امســال گراني انواع 
كاالهاي اساسي ميزان مصرف بسياري 
از اقالم كااليي ازجمله نوشابه را كاهش 
داده، افزايش قيمت اين كاال در بازار ادامه 
دارد و بر اساس شــنيده ها از چهارشنبه 
همين هفته انواع نوشــابه با قيمت هاي جديد در سوپرماركت ها 

عرضه مي شود. 
به گزارش همشهري، قيمت نوشابه از اسفندماه پارسال تا امروز 
5بار و هربار بين 20 تا 25درصد افزايش يافته است. اسفند سال 
گذشته قيمت انواع نوشــابه خانواده در ســوپرماركت ها 4هزار 
و 750تومان بــود كه اين قيمــت خردادماه امســال با افزايش 
25درصدي به 5هزار و 400تومان افزايش يافت و بعد از آن هرماه 
همين ميزان افزايش قيمت در انواع بسته بندي هاي نوشابه و در 

تمام برندها اعمال شده است.
آخرين افزايش قيمت نوشابه مربوط به شــهريورماه بود كه طي 
آن بطري هــاي 1.5ليتري نوشــابه خانواده از 7هــزار و 500 به 
8هزار و 500تومان افزايش قيمت يافــت و هم اكنون قيمت در 
سوپرماركت ها همين 8هزار و 500تومان است اما اخبار تأييدشده 
حاكي از آن است كه از چهارشنبه 30مهرماه، اين محصول با قيمت 

9هزار و 900تومان در مغازه ها توزيع خواهد شد. 
اين افزايش قيمت تنها به انواع نوشــابه خانواده منحصر نيست و 
تمام محصوالت نوشــابه از ابتداي آبان گران مي شوند. برهمين 
اساس قيمت نوشابه هاي قوطي 330ميلي ليتري از 5هزار تومان 
به 6هزار تومان، بطري هاي 300ميلي ليتــري از 3هزار تومان به 
3هزار و 500تومان و شيشه هاي 250ميلي ليتري از 3هزار و 500 
به 4هزار و 500تومان افزايش خواهد يافت. قيمت نوشــابه هاي 
قوطي، بطري كوچك و شيشــه اي اســفندماه پارسال به ترتيب 
2هزار و 900، هــزار و 850 و 2هزار و 200تومــان بود. در بين 
برندهاي نوشابه برند الكيدو كه در شركت لبني كاله توليد مي شود 
قيمت باالتري نسبت به ســايرين دارد و بطري هاي خانواده آن 
همين حاال هم با قيمت 9هزار تومان عرضه مي شــود. از ســوي 
ديگر به گفته سوپرماركت داران تقاضا براي خريد نوشابه از ابتداي 
امسال دست كم 30درصد كاهش داشته و با اينكه در تابستان تا 
حدودي ميزان تقاضا باال رفت اما در مجموع شاهد افت محسوسي 
در خريد نوشابه هستيم كه دليل آن را مي توان در كاهش قدرت 
خريد خانوارها و حــذف اقالم غيرضروري از فهرســت خريد ها 

جست وجو كرد. 
با توجه به افزايش قيمت نوشابه براي پنجمين بار طي سال جاري 
و همچنين ورود به فصل سرد مي توان انتظار داشت روند كاهش 
مصرف نوشابه در نيمه دوم سال نيز ادامه داشته باشد. شركت هاي 
توليدي اما افزايش هزينــه توليد به ويژه مواداوليــه و ظروف را 

نخستين عامل افزايش قيمت عنوان مي كنند. 
سازمان پســماند شــهرداري تهران اخيرا از كاهش 30درصدي 
توليد زباله در سطح شــهر مخصوصا در مناطق كمتر مرفه خبر 
داده است. بخش عمده اي از زباله خشك را بطري هاي مواد غذايي 
ازجمله نوشابه تشكيل مي دهد و اين نشان مي دهد مصرف نوشابه 
با سطح درآمد و هزينه هاي مردم در مناطق مختلف شهر ارتباط 
مستقيم دارد. افزايش قيمت محصوالت شركت هاي پتروشيمي 
داخلي به عنوان توليدكننده بخشــي از مواداوليــه و همچنين 
رشــد هزينه هاي حمل ونقل را نيز بايد به عوامل افزايش قيمت 

محصوالتي مثل نوشابه افزود.

قيمت بعضي انواع نوشابه در سوپرماركت هاي تهران
قيمت )تومان(مشخصاتنام كاال
1.58.500ليتريپپسي

1.57.500ليتريكوكاكوال
1.57.500ليتريفانتا
1.57.500ليتريزمزم

5.000قوطي 330ميلي ليتريسون آپ
4.000بطري 300ميلي ليتريزمزم
5.000قوطي 330ميلي ليتريپپسي

1.59.000ليتريالكيدو كاله
4.000قوطي 250ميلي ليتريالكيدو كاله

37.800شيشه اي 250ميلي ليتري- پك 6عدديفانتا

آغاز ريزش در بازار طال 
بازار طال و سكه تهران نخستين روز كاري 
هفته را با افت محســوس قيمت ها آغاز 
كرد و گرچه در آخرين ســاعات كاري 
قيمت سكه امامي كمي افزايش يافت، اما 

در مجموع روند بازار كاهشي بود. 
به گزارش همشهري، روز گذشــته قيمت هرگرم طالي 18عيار 
با قيمت يك ميليون و 455هزار و 277تومان معامله شــد كه در 
مقايسه با آخرين روز كاري هفته گذشته 2.4درصد معادل 35هزار 
تومان كاهش داشت. در بازار سكه نيز نرخ ها نسبت به پنجشنبه 
و حتي در مقايسه با ديروز كاهش يافت. هرقطعه سكه امامي در 
معامالت ديروز با قيمت 16ميليون و 60هزار تومان دادوستد شد 

كه شاهد كاهش 350هزار توماني بوده است. 
سكه طرح قديم نيز كه هفته گذشته وارد كانال 15ميليوني شده 
بود، به كانال 14ميليون بازگشت و روز گذشته با نرخ 14ميليون و 
800هزار تومان معامله شد. نيم سكه، ربع سكه و سكه يك گرمي 
هم با اينكه هفته گذشــته ركوردهاي عجيــب 9، 6 و 3ميليوني 
را براي خود به ثبت رســانده بودند، ديروز عقب نشــيني كردند، 
به طوري كه هر قطعه نيم سكه با بازگشــت به كانال 8ميليوني تا 
ميانه هاي اين كانال پايين آمد و با قيمــت 8ميليون و 600هزار 
تومان معامله شد. ربع سكه تا ساعت 17ديروز 5ميليون و 900هزار 
تومان و هر قطعه ســكه يك گرمي 2ميليــون و 900هزار تومان 

قيمت خورد .

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

1.455.277طالي 18عيار)گرم(
16.060.000سكه طرح جديد
14.800.000سكه طرح قديم

8.600.000نيم سكه
5.900.000ربع سكه

2.900.000سكه يك گرمي

بازار  سكه و طال

بازارسوپرماركت

تره  بار

بازار فوالد سوار بر موج دالر
بعد از اينكه بانك مركزي اعــالم كرده بود با افزايش عرضــه روزانه دالر به 
ميــزان 50ميليون دالر و افزايش عرضــه در نيما، بــازار ارز كنترل خواهد 
شد، كارشناســان با توجه به تحوالت سياســي و اقتصادي خارجي ازجمله 
ســفر رئيس كل بانك مركزي به عراق پيش بيني مي كردند در هفته جاري، 
حداقل نرخ ارز ثابت بماند؛ اما گويا تورم انتظاري فعاالن اقتصادي كه در حال 
پيش خور كردن آثار انتخابات آمريكا است بسيار قوي تر از فعاليت هاي بازارساز است و درنتيجه روند 
افزايش قيمت دالر ادامه پيدا كرد و با توجه به اثرپذيري مستقيم قيمت محصوالت فوالدي از نرخ ارز، 

بازار فوالد نيز سوار بر موج دالر دچار افزايش قيمت شد.

قيمت محصوالت فوالدي منتخب در بازار آزاد - تومان
قيمتواحدنام محصول

2.750.000شاخهتيرآهن 12)ذوب آهن اصفهان(
2.550.000شاخهتيرآهن 14)ذوب آهن اصفهان(
2.710.000شاخهتيرآهن 16)ذوب آهن اصفهان(
3.100.000شاخهتيرآهن 18)ذوب آهن اصفهان(

23.200كيلوگرمپروفيل )فوالد مباركه(
13.550كيلوگرمميلگرد 10آجدار )صبا فوالد(

13.870كيلوگرمميلگرد 12آجدار )بناب(
13.850كيلوگرمميلگرد 14آجدار )تبريز(
13.400كيلوگرمميلگرد 16آجدار)قزوين(

13.700كيلوگرمميلگرد 22آجدار )گلستان(

نوسان دالردر محدوده 32هزار تومان
با وجود كاهش اندك تــب دالر در مبادالت ديروز، قيمــت هر دالر آمريكا 
چندان از محدوده 32هزار تومان تا لحظه تنظيم اين گزارش عقب نشــيني 

نكرد.
به گزارش همشهري، اعداد و ارقام نشان مي دهد قيمت هر دالر آمريكا خود 
را باالي 30هزار تومان تثبيت كرده، زيرا بيش از يك هفته است كه قيمت ها 
باالي 30هزار تومان جا خوش كرده اند و افزايش عرضه اســكناس هاي ارزي بانك مركزي چندان از 
عطش خريداران نكاسته است. بانك مركزي اعالم كرده روزانه 50ميليون دالر اسكناس دالر در بازار 
متشكل ارزي عرضه مي كند تا حجم عرضه افزايش يابد اما نامشــخص بودن جريانات ورودي ارز به 
كشور موجب شــده خريداران همچنان تمايل زيادي به خريد دالر داشته باشند. از نظر تكنيكي اما 
به نظر مي رسد قيمت دالر در محدوده 35هزار تومان به هسته سخت برخورد خواهد كرد. حسين زماني 
درمزاري، كارشناس بازار سرمايه در اين باره مي گويد: خريداراني كه اكنون در حال خريد دالر هستند 
دست به كار خطرناكي مي زنند زيرا قيمت دالر در محدوده 33 تا 35هزار تومان به محدوده مقاومت 
برخورد خواهد كرد و احتمال نزول قيمت دالر در اين محدوده بســيار زياد است. در چنين شرايطي 
اما قيمت دالر اين روز ها به هيچ خبر مثبتي واكنش نشان نمي دهد و با وجود آنكه خبر هاي تازه اي از 
آزادشدن منابع ارزي ايران منتشر مي شود، قيمت دالر حاضر به عقب نشيني نيست و همچنان در ارقام 

باالي 30هزار تومان دادوستد مي شود. 
در مبادالت ديروز هم با وجود آنكه قيمت هر دالر آمريكا اندكي كاهش يافت اما همچنان در محدوده 

32هزار تومان نوسان كرد و تا لحظه تنظيم اين گزارش به 31هزار و 950تومان رسيد.

قيمت ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت17 ديروز
تغيير )درصد(تغيير )ريال(قيمت )ريال(نرخ ارزها

318،480440،10.45دالر
373،940490،10.4يورو

417،190290،10.31پوند انگليس
87،9003000.34درهم امارات

40،8201700.42لير تركيه
48،3103900.81يوان چين
302،000000،10.33ين ژاپن

245،130470،10.6دالر كانادا
229،090230،10.54دالر استراليا

خروج پول حقيقي ها از بورس
انتشار اخباري مبني بر افزايش نرخ بهره و اعمال قيمت گذاري گسترده 

دستوري، بازارسهام را سرخ پوش كرد

انتشـــــار 2 خـبــر 
غيررسمي؛ يكي افزايش 
نــرخ بهــره و ديگري 
اعمــال قيمت گذاري 
دستوري گســترده بر 
فروش شــركت ها، ديروز بر روند نزولي بورس 
دامن زد و به افت سنگين شاخص بورس منجر 
شــد؛ به طوري كه در مبادالت ديروز شاخص 
كل بورس تهــران بيش از 3درصــد افت كرد 
و بيش از 200هــزار ميليارد تومــان از ارزش 
سهام شــركت هاي حاضر در بورس و فرابورس 
كاســته شــد. در مبادالت ديروز، رقم خروج 
پول حقيقي ها از ســامانه هاي مبادالتي بازار به 
مقصد كف حساب كارگزاري ها به 1300ميليارد 

تومان رسيد.
به گزارش همشــهري، زمزمه هاي افزايش نرخ 
سود بانكي مدت هاســت به گوش مي رسد. از 
2 هفته پيش خبرهايي منتشــر شده مبني بر 
اينكه شوراي پول و اعتبار قرار است در اين باره 
تصميم بگيــرد. ماجرا از آنجا نشــات مي گيرد 
كه انتظارات تورمــي افزايش يافتــه و برخي 
كارشناسان پيشــنهاد مي كنند براي مقابله با 
آن، نرخ سود بانكي افزايش يابد. اما درباره اينكه 
محل اصلي رشد تورم عمدتا رشد نقدينگي بوده 
يا رشد قيمت دالر، بين صاحب نظران اتفاق نظر 
وجود ندارد و همين موضوع موجب شده افزايش 
نرخ بهره نيز موافقان و مخالفان متعددي داشته 
باشد و هنوز مشخص نيست آيا سياستگذار پولي 
دست به چنين كاري خواهد زد يا خير. به باور 
بسياري از كارشناسان؛ افزايش نرخ سود بانكي 
صرفا تورم را به آينده منتقل مي كند و تورم هاي 
كنوني هم به نوعي ناشي از رشد نرخ سود بانكي 
در ســال هاي گذشته اســت. در كشاكش اين 
نظريه ها 2 هفته اســت كه خبر هاي مربوط به 

افزايش نرخ سود بانكي، بازار سهام را متاثر كرده 
است. افزايش نرخ ســود بانكي به بهانه كنترل 
تورم مي تواند به افت شاخص هاي بورس منجر 
شود. ديروز اما يك خبر غيررسمي ديگر هم بر 
بازار سهام اثر گذاشت و زمينه هاي نزول شاخص 

را فراهم كرد.
 برخي شــايعات حاكي از آن است كه دولت به 
بهانه افزايش فشار تحريم ها مي خواهد به زودي 
سيســتم قيمت گذاري دســتوري قيمت ها و 
طرح هاي كوپني را اجــرا كند؛ موضوعي كه به 
قيمت گذاري دستوري گسترده بر مبلغ فروش 
محصوالت شــركت هاي بورس منجر مي شود 
و مي تواند در آمد شــركت هاي بورس را متاثر 
كند. خبر هاي دريافتي حاكي از آن اســت كه 
نظام قيمت گذاري دســتوري به زودي در ابعاد 
وسيعي براي كنترل قيمت ها و تورم اجرا خواهد 
شــد و اين خبر خوبي براي بازار سهام نيست. 
تحت تأثير انتشــار اين 2 خبر، ديروز ارزش كل 
معامالت با كاهش محسوســي مواجه شــد و 
به نظر مي رسد حتي سهامداران حقوقي نيز به 
حالت انفعال رفته اند. در نتيجه در مبادالت روز 
گذشته شــاخص كل بورس تهران با 47هزارو 
159واحد كاهش، معادل 3درصد افت كرد و به 
يك ميليون و 514هزار واحد رسيد. تحت تأثير 
اين نزول 200هزار ميليارد تومان از ارزش سهام 
شركت هاي حاضر در بورس و فرابورس كاسته 
شــد و جمع كل ارزش بازار ســهام به زير مرز 

7000هزار ميليارد تومان سقوط كرد.
ديروز همچنين ارزش كل معامالت به شــكل 
محسوســي كاهش يافت و ســهامداران جمعا 
9هزارو 724ميليــارد تومــان اوراق بهادار در 
بورس و فرابورس دادوســتد كردند. اين ميزان 
معامله پايين ترين ميــزان معامالت در 20روز 

گذشته است.

در چند هفته گذشــته كمبود آرد  
موجب گاليه برخي شــهروندان در 
نقاط مختلف كشور از طوالني شدن 
صف هــاي خريد و كمبــود عرضه 
نان شــد. با وجود اين يزدان سيف، 
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي از  كمبود وسيله حمل ونقل 
براي تامين آرد خبر داد و اعالم كرد با برنامه ريزي انجام شده 
آرد مورد نياز ۹۰ هزار نانوايي در سه دهه اول، دوم و سوم هر ماه 
از طريق ۴۰۰ كارخانه كه ماهانــه ۹۰۰ هزار تن گندم را به آرد 
تبديل مي كنند، از طريق شبكه حمل ونقلي منسجم، تامين 
مي شــود. با بيژن نوروزمقدم، رئيس اتحاديه نانوايان سنتي 

تهران در اين باره گفت وگو كرده ايم.

صنعت

دالر

بورس

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

3.02-47170-1514244شاخص كل بورس-واحد
23.73-3025-9724ارزش معامالت- ميليارد تومان

2.81-200-6918ارزش بازار- هزار ميليارد تومان

گوجه فرنگي كمياب و گران شد
بارش هاي پراكنده و سردتر شــدن هوا در برخي نقاط 
كشور، مشكالت توليد و رشــد صادرات، زمينه افزايش 
قيمت عمده فروشي  برخي انواع سبزي و صيفي را فراهم 
كرده است؛ به نحوي كه طي يك هفته نرخ هر كيلوگرم 
گوجه فرنگي از 4هزار و 500 به بيــش از 9هزار تومان 

افزايش يافته و قيمت هر كيلوگرم زنجبيل از مرز 100هزار تومان گذشت.
 به گزارش همشهري، امسال نيز با فرارسيدن فصول سرد سال، سناريوي مشكالت 
توليد و بازاررساني انواع ميوه، مركبات و ســبزي و صيفي با افزايش چند برابري 
قيمت برخي محصوالت مانند گوجه فرنگي در بازار خرده فروشــي در حالي آغاز 
شده كه گراني ارز، كاهش ارزش پول ملي و رشــد صادرات اين اقالم نيز به اين 
كمبود و گراني دامن زده است. بررسي قيمت انواع سبزي، صيفي و فرنگي جات در 
ميادين ميوه و تره بار و خرده فروشي هاي سطح شهر تهران نيز بيانگر تندتر شدن 
نبض افزايش قيمت هاست و به نظر مي رسد امسال انتظارات تورمي و تأثير پذيري 
قيمت خرده فروشي اين اقالم از شرايط جوي بيشتر شده است. با اين روند طي 
2هفته گذشته عالوه بر افزايش قيمت انواع سبزي خوردن،   كرفس، كاهو، بروكلي 
و... نرخ اغلب صيفي و فرنگي جات از گوجه فرنگي و خيار گرفته تا هويج، شلغم و... 

سير صعودي به خود گرفته است.

وعده ارزاني گوجه 
رئيــس اتحاديه بارفروشــان افزايش اخير قيمــت گوجه فرنگــي و زنجبيل را 
ناشي از صدور مجوز صادرات و نوســان نرخ ارز قلمداد كرده و از كاهش قيمت 
گوجه فرنگي طي روزهاي آينده خبر داد. مصطفــي دارايي نژاد در مورد افزايش 
قيمت گوجه فرنگي طي روزهاي اخير، افزود: به علــت بارندگي، برخي از مزارع 
توليد گوجه فرنگي آسيب ديده و همچنين به دليل تعطيالت، گوجه فرنگي از مبدأ 
كمتر بارگيري شــد. او افزود: از طرفي صادرات گوجه فرنگي نيز افزايش يافته و 
تمام اين عوامل باعث افزايش قيمت گوجه فرنگي در بازار خرده فروشي شده است. 
دارايي نژاد تأكيد كرد: از هفته هاي آينده قيمت گوجه فرنگي متعادل شــده و به 
كيلويي5 تا 6 هزار تومان مي رسد، زيرا بار فراوان است و گوجه فرنگي هاي جنوب 
و تاكستان نيز آماده ورود به بازار است. او در مورد گراني زنجبيل، گفت: زنجبيل 
محصولي وارداتي است كه در داخل كشور توليد نمي شود،  بنابراين نوسانات قيمت 

آن به نوسانات نرخ ارز باز مي گردد.

گراني مقطعي صيفي جات 
رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و ســبزي تهران نيز افزايش قيمت برخي از اقالم 
صيفي جات در روزهاي اخير را ناشــي از تغيير فصل دانســت و اعالم كرد كه اين 
نوسانات مقطعي است. اسداهلل كارگر  با بيان اينكه در بخش ميوه و تره بار بايستي به 
تغيير فصل ها توجه شود، افزود: نوسانات قيمتي و عرضه اي كه اكنون در برخي از 
اقالم صيفي جات به چشم مي خورد، ناشي از جابه جايي فصل است و هرسال نيز تكرار 
مي شود. او با بيان اينكه به زودي قيمت ها كاهش مي يابد، در مورد گراني گوجه فرنگي، 
افزود: به محض رسيدن گوجه فرنگي هاي جنوب و جا به جايي فصل، قيمت ها مانند 
سابق خواهد شد؛ چرا كه در بخش تره بار گراني ماندگار نيست. به گزارش همشهري، 
اين ديدگاه ها در حالي مطرح مي شود كه با رشــد هزينه تمام شده توليد، افزايش 
قيمت ها و كاهش قدرت خريد مردم، قيمت اين اقالم همچنان باال مانده و فعاالن 
صنفي و كارشناسان  ضعف نظارت و رشد دالل بازي و واسطه گري را ازجمله عوامل 

مؤثر در باال ماندن قيمت عمده فروشي و خرده فروشي اين اقالم  مي دانند.

محدوده قيمتي برخي انواع صيفي جات در ميدان مركزي ميوه و تره بار
ممتاز )كيلوگرم- تومان(كف )كيلوگرم –تومان(نام صيفي و فرنگي جات
6.00010.000گوجه فرنگي بوته رس

2.5004.500هويج
7.00011.000لوبيا سبز

8.00015.000فلفل دلمه
12.00018.000كلم بروكلي

15003.500كرفس
3.5006.000پياز شيري قرمز و زرد

2.5004.500كدو حلوايي
3.5006.000خيار گلخانه اي
4.0007.000خيار رسمي

رئيــس اتحاديه 
نانوايان ســنتي 
تهران درگفت وگو 

با همشــهري: افزايش 55درصدي 
هزينه حمل عامل كمبود آرد است
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آندرا استراماچوني كه كماكان به شكل عجيبي ترجيح مي دهد 
به جاي نشستن روي نيمكت تيم هاي مختلف »گزينه استقالل« 
باقي بماند، اخيرا ابراز اميدواري كرده روزي بتواند محبت هواداران 
اين تيم ايراني را جبران كند. مشكل اما اينجاست كه قبال سر يك 
بزنگاه خيلي بزرگ، اين فرصت در اختيــار مربي ايتاليايي قرار 
گرفت و او از آن استفاده نكرد. موضوع مربوط به همان زماني است 
كه استاد شب قبل از بازي آبي ها سوار هواپيما شد و از ايران رفت. 
هر كسي، هر چيزي دلش مي خواهد بگويد، اما اينكه يك مربي 
حتي 2 بازي باقي مانده تا تعطيالت را هم تحمل نكند، چيزي جز 
بي احترامي به هواداران نيست. بدقولي مالي هرگز نمي توانست 
مجوزي براي استراماچوني باشد تا به هواداراني كه آخرين بار در 
ديدار با پديده ورزشگاه آزادي را پر كردند، آنطور بي اعتنايي كند. 

االن دنبال كدام فرصت هستي مستر؟

آن روز كه مي توانستي نكردي

مسئله بشار براي پرسپوليسي ها بغرنج شده و االن كه ما اين مطلب 
را مي نويسيم هنوز معلوم نيســت چه اتفاقي براي او رخ خواهد 
داد. رسن پيشــنهاد خوبي از قطر دارد و دلش مي خواهد برود. 
پرسپوليس هم براي حضور در فينال ليگ قهرمانان به او نياز دارد. 
در اين شرايط برخي عقيده دارند بهترين كار اين است كه انتقال او 
هم مثل عليرضا بيرانوند رقم بخورد؛ يعني از االن كارهاي فروش 
رسن را انجام بدهند، اما اصل انتقال بعد از فينال آسيا رخ بدهد. 
خب اين راه خوبي اســت، اما اميدواريم كيفيتش مثل ماجراي 
بيرانوند نشود. بيرو بعد از نهايي شدن انتقالش به آنتورپ، حتي 
يك دقيقه بازي و تمرين درست و حسابي در پرسپوليس نداشت 
و كامال نيمكت نشين شده بود. پس اگر قرار است بشار بماند، بايد 

با تمام وجود و همين فرم فني و انگيزشي فعلي باشد.

اتفاقًا كاش شبيه بيرانوند نشود

اميد نمازي پيشنهاد مربيگري در استقالل را دريافت كرده. اين 
چند روز كشمكش بر سر اينكه آيا امكان حضور نمازي هست يا 
نه خيلي زياد بود. در عين حال محمود فكري با يك مربي ايراني 
ســاكن آمريكا به اســم »اميدعلي دفتري« هم مالقات داشته. 
اطالعات ما هم در مورد او در همين حد است؛ يك اسم ناشناخته. 
همين اما بهانه اي شده تا نمازي از آن ســر دنيا استوري بگذارد 
و بنويسد: »فقط مراقب باشــيد اميد با اميد اشتباه نشود. اميد 
با كارنامه با اميد بي كارنامه...« اميــد بي كارنامه كه هيچ، اما اگر 
منظور نمازي از اميد باكارنامه خودش باشد، اين هم زياد جذاب 
نيست. ما نمازي را با دستياري نافرجامش در تيم ملي و اخراجش 
از ذوب آهن به جا مي آوريم و البته بــا حضور در تيمي آمريكايي 
كه او حاضر است آن را به خاطر دستياري محمود فكري رها كند!

سالم اميد با كارنامه!

نكته بازي

در فاصله 12روز تا شروع ليگ برتر، شرايط تيم استقالل چندان روبه راه 
نيست و نمي توان گفت اين تيم در فاصله كوتاه باقيمانده براي نخستين 
بازي فصل به خوبي آماده خواهد شد يا نه. كادر فني استقالل هنوز و هر 
روز در معرض رفت وآمدها و تغييرات جديد است و نيمي از بازيكنان اصلي 
اين تيم نيز به داليل مختلف ازجمله ابتال به بيماري كرونا در تمرينات 

غايب هستند.

  خارجي ها نيامده اند، داخلي ها بيمارند 
آبي پوشان استقالل روز گذشته نيز در زمين شماره2ورزشگاه آزادي به 
تمرين پرداختند و اين در حالي بود كه فرشيد اسماعيلي، سينا خادم پور، 
محمد دانشگر و مهدي مهدي پور به دليل ابتال به بيماري كرونا و يا مشكوك 
بودن تست هاي خود در تمرين حضور نداشتند. دانشگر و مهدي پور كه تست 
آنها مشكوك بوده فعال راهي قرنطينه شده اند تا بعد از تست مجدد تكليف 

آنها روشن شود. در همين حال مهدي قائدي و عارف غالمي نيز به دليل 
همراهي تيم ملي در سفر به ازبكســتان و تركيه هنوز به اردوي استقالل 
بازنگشته اند و قرار است امروز و فردا تمرينات خود را با آبي پوشان آغاز كنند. 
ديروز از جمع ملي پوشان استقالل فقط رشيد مظاهري در تمرين حضور 
داشت. بازيكنان خارجي تيم نيز هنوز به تهران برنگشته اند؛ دياباته كه ظاهرا 
حساب هايش تسويه شده و هيچ طلبي ندارد هنوز بازنگشته و ميليچ هم 
هنوز بالتكليف است و بايد بعد از پرداخت مطالبات قرارداد جديدي با او بسته 
شود. تكليف علي كريمي هم هنوز با آبي ها روشن نشده و او با پيشنهادهايي 
از داخل و خارج روبه روست. با اين اوصاف استقالل تمريناتش را بدون تعداد 
زيادي از بازيكنان اصلي خود پيگيري مي كند و اين براي تيمي كه 12روز 

ديگر بايد در ليگ برتر به مصاف مس رفسنجان برود چندان خوب نيست.
  بدنساز تيم رفت، برهاني پست گرفت

در همين حال كادر فني استقالل نيز روز گذشته مجددا دستخوش تغييراتي 
شد. مسعود مومني كه به عنوان مربي بدنساز كنار استقاللي ها حضور داشت، 
بعد از صحبت با محمود فكري از جمع آبي ها جدا شد تا استقالل دنبال گزينه 
ديگري براي جانشيني او باشد. آرش برهاني هم بعد از چند روزي كه زمزمه 
سرمربي شدن او در تيم اميد استقالل به گوش مي رسيد نهايتا به اين پست 
رسيد و رسما سرمربي اميدها شد. سعيد مراغه چيان، رئيس آكادمي باشگاه 
استقالل كه روز گذشته در تمرينات بزرگساالن هم حاضر شده بود رسما 
اعالم كرد آرش برهاني جايگزين رضا حسن زاده در راس كادر فني تيم اميد 
استقالل خواهد شد. نكته مهم اين است كه برهاني قرار نيست از كادر فني 

بزرگساالن جدا شود و به طور همزمان در تيم اميد هم فعاليت خواهد كرد.
  تنبيه انضباطي براي خاطيان دوحه

در باشگاه استقالل روز گذشته تصميم گيري درخصوص بازيكنان بي انضباط و 
حاشيه ساز اين تيم در ليگ قهرمانان آسيا نيز انجام شد. سيدحسين حسيني، 
محمد دانشگر و فرشيد اسماعيلي 3بازيكني بودند كه به دليل حاشيه هاي 
سفر به دوحه و اتفاقات رخ داده در فرودگاه به كميته انضباطي باشگاه دعوت 
شده بودند. كميته انضباطي باشگاه استقالل ديروز حكم تنبيه اين بازيكنان را 
صادر كرد اما اين احكام رسما اعالم نشد و فقط به خود اين بازيكنان ابالغ شد! 
اين بازيكنان احتماال با جريمه نقدي روبه رو شده و مشكلي براي همراهي با 
تيم نخواهند داشت. هر چند2 نفر از اين 3 نفر هم اكنون به دليل بيماري كرونا 
در قرنطينه به سرمي برند. تيم استقالل در ادامه برنامه هاي آماده سازي  خود 

امروز ديداري دوستانه مقابل نفت مسجدسليمان برگزار خواهد كرد.

اينقدر بازار شايعه داغ است كه خبر راست و دروغ را خيلي سخت 
مي شود از هم تشخيص داد. چند روز گذشته شايعه شد احتمال 
دارد اعضاي هيأت مديره باشــگاه اســتقالل فرهاد حميداوي 
را به عنوان مديرعامل جديد معرفي كننــد. حميداوي مالك 
باشگاه شهرخودرو مشهد است. شايد استقاللي ها بدشان نيايد 
حاال كه سرمربي شان را از نساجي آورده اند، مديرعامل باشگاه 
را هم از شهرخودرو بياورند. گويا اين شايعه در همان ابتداي راه 
تكذيب شده است، اما اگر از ما مي پرسيد، آقاي حميداوي حتما 
استحقاق مديريت در باشگاه هاي بزرگ تر را هم دارند. به هر حال 
ايشان بين 2 نيم فصل گذشته سرمربي شان را در كورس قهرماني 
به پرسپوليس دادند، خودشان سهميه هم نگرفتند، اما سرمربي 
مورد نظر به فينال آسيا رسيده است. قرار بود در ازاي اين انتقال 6 
ميليارد بگيرند كه هنوز بعد از 10 ماه همين مبلغ را هم نگرفته اند. 
روشن نيست مالك يك باشــگاه خصوصي كه ساالنه چند 10 
ميليارد براي تيمش هزينه مي كند، با چه استداللي بايد ثبات 
تيمش را به هم بريزد و سرمربي اش را به طور »نسيه« به يكي از 

رقبا بدهد. به هر حال اما حميداوي چنين كرد.
 ديگر اجازه بدهيد در مورد شاهكار انتخاب سهراب بختياري زاده 
به عنوان سرمربي، اخراج مهدي رحمتي توسط او و جانشيني 
رحمتي با خود ســهراب حرفي نزنيم. به هر حال خيلي هنر 
مي خواهد يك نفر را سرمربي كنيم، بعد او دروازه بان تيم را كنار 
بگذارد و ما با بركنار كردن خودش، گلر اخراجي را بدون حتي يك 
روز سابقه حضور در كالس هاي مربيگري، روي نيمكت تيم مان 
بنشانيم. با اين تفاسير حتما بايد ساير باشگاه ها دنبال حميداوي 
باشند و از تجارب ارزنده او استفاده كنند. البته ايشان فعال آب 
پاكي را روي دست همه ريخته و گفته قصد جدايي از شهرخودرو 
را ندارد. تا ديروز فقط سعيد آذري براي خودش تبليغات مي كرد، 

از حاال احتماال حميداوي هم به او اضافه خواهد شد.

  نصف استقالل در دسترس نيست
  چند نفر كرونا گرفته اند، خارجي ها نيامده اند، ستاره تيم تمديد نكرده و بدنساز باشگاه هم رفته است

   بايد هم سر شما دعوا باشد
  در مورد عجيب ترين شايعه روز
  حضور حميداوي در استقالل

به خاطــر بازي هاي فــردا و پس فــرداي ليگ 
قهرمانان اروپا، همه بازي هاي خوب ليگ هاي 
اروپايي در اين هفته خورد به شنبه. 3 داربي مهم 
برگزار شد؛ سلتيك- رنجرز، اورتون- ليورپول و 
اينتر- ميالن. كلي بازي خوب ديگر هم ديديم. 
نكته اين بازي ها ادامه روند نتيجه نگرفتن تيم هاي 
بزرگ بود. كرونا فرمول فوتبال را تغيير داده. ديگر 
هيچ تيمي نمي تواند با اســتفاده از اهرم فشار 
تماشاگران در مسابقات نتيجه بگيرد. ليورپول 
7تا از استون ويال مي خورد، منچسترسيتي 5تا 
از لستر و يونايتد 6تا از تاتنهام. هيچ تيمي حاشيه 
امنيت ندارد. شــنبه رئال و بارسلونا در شبي كه 
به احترام ماه اكتبر كه ماه آگاه سازي درباره سرطان 
پستان است، پيراهن صورتي پوشيده بودند هر 
دو با نتيجه مشابه يك بر صفر به كاديس و ختافه 
باختند. رئال مادريد پس از 399روز در يك بازي 
خانگي الليگا شكست خورد. رئالي ها در 17بازي 
آخر خود تنها 2 باخت داشته اند كه هر دو با همين 
پيراهن صورتي بود. براي نخستين بار در تاريخ 
الليگا، تيم مدافع عنوان قهرماني در خانه مقابل 
تيم تازه صعود كرده شكست خورد. رئال حتي يك 
موقعيت گلزني درست و حسابي هم ايجاد نكرد 

و بارسا شــانس آورد كه چند تا نخورد. ليورپول 
حريف همشهري اش در داربي مرسي سايد نشد و 
فان دايك را هم روي تكل خشن پيكفورد به مدت 
احتماال 8ماه به دليل پارگي رباط صليبي از دست 
داد. چلسي باز هم تن به يك تساوي 3-3ديگر داد، 
اين بار مقابل ساوتهمپتون. يوونتوس هم بدون 
كريستيانو رونالدوي كرونا زده مقابل تيم گمنام 
و تازه صعود كرده كروتونه متوقف شد. اينتر هم 
بعد از 4برد پياپي در داربي دالمادونينا به ميالن 
باخت. من سيتي به زور آرسنال را برد درحالي كه 
مي توانست به كمك VAR بازنده هم باشد. آتاالنتا 
و التزيو كه پديده هاي فصل قبل سري آ بودند با 
همان اختالفي كه حريفانشان را شكست مي دادند 
شكست خوردند. در ميان همه مدافعان عنوان 
قهرماني در 5ليگ بزرگ اروپايي تنها يوونتوس 

است كه هنوز شكست نخورده.
    برونو فرناندز پس از 1659روز، پنالتي از دست 
داد؛ او تا قبل از بازي با نيوكاسل، 18پنالتي پياپي 

خود را به گل تبديل كرده بود.
   رئال پــس از 399روز در بازي خانگي الليگا 
شكست خورد. زيزو به ركورد 150بازي الليگايي 
روي نيمكت رئال رسيد و از اين حيث به سومين 

مربي تاريخ باشگاه تبديل شد. از زماني كه زيدان 
به رئال برگشته 8باخت داده كه مارسلو در تمام 
اين 8باخت در تركيب حضور داشت. رئال در 6 

بازي اين فصل الليگا فقط 5 گل زده.
  آخرين بار كه رئال مادريد و بارسلونا پيش از 
ال كالسيكو با شكست به استقبال اين بازي رفتند 
به سال 2003برمي گردد، در آن سال رئال مادريد 
4بر 2برابر رئال سوسيداد و بارسلونا هم 4بر 2برابر 

دپورتيو الكرونيا شكست خورده بودند.
   چلســي تحت هدايت فرانك لمپارد به طور 
متوســط 1.5گل در هر بازي ليگ برتر دريافت 
كرده است كه از اين حيث بدترين عملكرد يك 

مربي در چلسي محسوب مي شود.
   ديگو ســيمئونه به ركورد 200برد به عنوان 
سرمربي در الليگا دست يافت. دهمين سرمربي 

تاريخ الليگا كه از اين ركورد عبور مي كند.

   سوارس گل شماره150خود را در الليگا به ثمر 
رساند )147گل بارسلونا، 3گل اتلتيكو(. فقط 
كريستيانو با 140بازي ســريع تر از سوارس كه 

195بازي انجام داده به اين ركورد رسيده است.
  ميــالن بــراي نخســتين بــار از ســال 
1973)29بازي( موفق بــه گلزني در 24بازي 

پياپي در سري آ شد.
 19/4 درصد بازي هاي آرسنال تحت هدايت 
آرتتا برابر 2 تيم ليورپول و منچسترسيتي بوده 
است ! از 7بازي آرسنال برابر اين دو تيم 4بازي را 
پيروز شده  و در 3بازي باخته )57درصد پيروزي(.
    بوفون به نخستين بازيكن تاريخ سري آ تبديل 
شــد كه به ركورد 650بازي در ايــن رقابت ها 
مي رسد، 7بازيكن از 10بازيكن تركيب يوونتوس 
در زمان نخستين بازي بوفون در سري آ)نوامبر 

1995(، هنوز متولد نشده بودند.

 شكست پيرهن صورتي ها
 رئال و بارسا با پيراهن مشابه سرنوشت مشابهي داشتند

شجاع كليدي تر است يا بشار؟ 

تا لحظه تنظيم اين مطلب هنوز به طور قطعي معلوم نيست كه تكليف شجاع 
خليل زاده و بشار رسن چه خواهد شد؛ آيا آنها از پرسپوليس جدا مي شوند يا 
مي مانند؟ بشار پيشنهاد خوبي از ليگ ستارگان قطر دارد و پافشاري مي كند 
كه برود. او حتي در چند نوبت با هواداران پرسپوليس خداحافظي هم كرده، 
اما گويا از نظر حقوقي قادر به فسخ قراردادش نيست و نهايتا بايد با مديران 
باشگاه كنار بيايد. بنابراين رسن همچنان در كشمكش است و روشن نيست 
سرنوشت او به كجا كشيده خواهد شد. از طرف ديگر شجاع خليل زاده هم كه 
خواهان ترميم رقم دستمزدش بود، قراردادش را به طور يكطرفه فسخ كرده؛ 
هرچند باشگاه بيانيه اي در مورد حفظ قطعي او منتشر كرده است. مسلما به 
سود تيم است كه هر دو بازيكن به كارشان در جمع سرخپوشان ادامه بدهند، 
اما پرسش اينجاست كه اگر قرار به جدايي يكي از آنها باشد، پرسپوليس بابت 
كوچ كدام يك بيشتر ضرر خواهد كرد؟ در اين صورت به نظر مي رسد جدايي 

شجاع خليل زاده براي پرسپوليس زيان بارتر باشد.
اگرچه بشار بسيار بازيكن خاصي است و جانشين ندارد، اما اگر قرار باشد فعال 
فقط به فينال ليگ قهرمانان آسيا نگاه كنيم، در آن تك بازي استحكام خط 
دفاعي مي تواند اولويت باالتري داشته باشد. حقيقت آن است كه خليل زاده 
هم اكنون در بهترين فرم فوتبالش قرار دارد؛ آنقدر مسلط و باتجربه كه جالل 
حسيني از او به عنوان بهترين مدافع مياني ايران ياد مي كند. حضور شجاع 
براي گل نخوردن پرسپوليس بسيار كليدي است. از طرف ديگر قرمزها نشان 
داده اند اگر موفق به حفظ دروازه خودي شوند، به هر حال به شكلي زهرشان 
را به حريف مي ريزند. در يك سال گذشته پرسپوليس انبوهي از پيروزي هاي 
يك بر صفر را در ليگ و آسيا به دست آورده كه گواه اثبات همين مسئله است. 
بنابراين الاقل براي تك بازي فينال، شايد حضور خليل زاده كليدي تر باشد. 

مخالفت با كاهش دستمزد
باشگاه هاي بزرگ اسپانيايي به خاطر زياني كه بابت كاهش شديد توريست و 
بازديدكننده از موزه هاي باشگاه و همچنين صفر شدن درآمد بليت فروشي 
متحمل شده اند، فصل قبل درصدي از حقوق بازيكنان و اعضا را كاهش دادند 
اما اين كافي نبود. آنها مي خواهند اين فصل هم حقوق ها را كم كنند. در رئال 
مادريد ماموريت اين حركت به كاپيتان سرخيو راموس سپرده شده تا او بتواند 
مثل فصل قبل بازيكنان را متقاعد به پذيرش كاهش دستمزد كند. فصل 
پيش تنها گرت بيل حاضر به كاهش حقوقش نشد و كروس هم معتقد بود 
باشگاه بايد پول كامل را به بازيكنان بدهد. اوضاع اقتصادي رئال مادريد هنوز 
هم بهتر از رقيب است. بازسازي ورزشگاه سانتياگو برنابئو در حال تكميل 
است و هيچ پولي بابت خريد بازيكن در اين فصل هزينه نشده و نزديك به 
200ميليون يورو هم از محل فروش بازيكنان درآمد كسب شده است. باشگاه 
مادريدي هم اكنون 800كارمند دارد؛ با گردش مالي يك ميليارد يورو. با اين 

حال باشگاه مي خواهد 20درصد ديگر از حقوق بازيكنان كم كند.
در بارســلونا اوضاع وخيم تر است. با توجه به قرار داشــتن اين باشگاه در 
آستانه ورشكستگي، بارتومئو از بازيكنان خواسته تا 30درصد از دستمزد 
خود را ببخشند. همه بازيكنان غيراز لنگله و تراشتگن و دي يونگ با اين 
پيشنهاد مخالفت و نامه عدم پذيرش را امضا كرده اند. فقط يك فقره كاهش 
30درصدي از حقوق مسي 21ميليون يورو براي بارسلونا صرفه جويي در 
بردارد. بارسا كه پيش بيني كرده بود يك ميليارد يورو از فروش پيراهن و 
محصوالت باشگاه درآمد كسب كند، به كمتر از يك پنجم اين مقدار دست 
يافته. هزينه هاي باشگاه نسبت به فصل پيش 19درصد كاهش يافته اما اين 

اصال كافي نيست. بازيكنان هم همراهي نمي كنند.

روي خط خبر

ايران -  سنگال؛ 2021
تيم هاي ملي فوتبال ايران و سنگال به مناسبت پنجاهمين سالگرد آغاز روابط ديپلماتيك 2 كشور با هم بازي مي كنند. 
اين پيشنهادي است كه محمدرضا دهشيري، سفير ايران در سنگال به  ماتربا وزير ورزش اين كشور  داده و او هم استقبال 
كرده است. اين بازي قرار است سال 2021 برگزار شود اما هنوز جزئيات آن مشخص نشده است.

  همه بدنامان تاريخ
در استقالل كه تكليف روشن است. اين تيم طي سال هاي 
اخير از نظر نتيجه گيري كامال زير ســايه رقيب سنتي 
بوده و هــواداران از عملكرد هيچ يك از مديران باشــگاه 
رضايت ندارند. االن شما از استقاللي ها بپرسيد نظرشان 
در مورد بهرام افشــارزاده، رضا افتخاري، اميرحسيني 
فتحي، اسماعيل خليل زاده و احمد سعادتمند چيست؛ 

از كدام شان راضي و از كدام ناراضي هستند؟ يا اينكه كدام 
مدير از ديدگاه شان بهتر به وظايف خودش عمل كرده؟ 
محال اســت حتي مختصر اجماعي بين پاسخ ها وجود 
داشته باشد. قصه پرســپوليس حتي از اين هم جالب تر 
است. اين باشگاه 4 قهرماني پياپي ليگي كسب كرده و در 
آسيا هم موفقيت هاي بي نظيري داشته، اما چه علي اكبر 
طاهري، چه گرشاسبي، چه عرب و انصاري فرد و همين 

رسول پناه عمدتا با عيب و اشــكاالت و ناتواني هاي شان 
به ياد آورده مي شــوند. در دوره طاهري ماجراي جدايي 
طارمي و رضاييان و محروميت باشگاه پيش آمد، در دوره 
عرب برانكو رفت، مقطع مديريتــي انصاري فرد چيزي 
جز خسران و تصميمات غلط به دنبال نداشت و حاال هم 
عملكرد رسول پناه با موجي از اعتراضات در فضاي حقيقي 

و مجازي مواجه است.

   مورد خاص گرشاسبي
بين همه مديران سرخابي كه نام برديم، شايد تنها چهره اي 
كه هنوز از ســوي بخشــي از هواداران حمايت مي شود 
حميدرضا گرشاسبي باشد. اين مسئله هم بيشتر مربوط 
به نخستين راهيابي پرسپوليس به فينال ليگ قهرمانان، 
آن هم پشت پنجره هاي بسته مي شود. در عين حال اما 
فراموش نكنيم مديريت گرشاسبي هم خالي از ايراد نبود. 
او 30 درصد از پاداش نايب قهرماني پرسپوليس در آسيا را به 
بازيكنان و كادرفني بخشيد كه واقعا نسبت نامتعارفي است 
و براي باشگاه مشكل مالي درست كرد. به عالوه گرشاسبي 
به بهانه حفظ تيم در دوران محروميت، رقم قرارداد بازيكنان 
را به شكل چشمگيري باال برد. گرشاسبي سابقه يك مورد 
تمديد قرارداد نمايشي و عجيب با برانكو را هم داشت. نوع 
عقد قرارداد او با مهدي ترابي هم طوري بود كه اين بازيكن 
به راحتي مي توانست جدا شود. حتي البه الي مشاجرات 
متعدد طاهري و گرشاسبي در ماه هاي اخير هم مي توان به 
نكاتي از اين دست پي برد. از همه بدتر اينكه وقتي عده اي 
از نمايندگان مجلس مشــخصا براي بازگشت اين مدير 
به پرسپوليس امضا جمع كردند، روشن شد كه او هم با 

البي هاي پشت پرده بيگانه نيست.

   رسول پناه هيچ كار مثبتي نكرده؟
مسلما آدمي مثل مهدي رســول پناه كه اصال سابقه اش 
روشن نيســت، ســزاواري الزم براي مديريت در باشگاه 
پرســپوليس را ندارد. همچنين عملكرد او در اين مدت 
اشكاالت جدي و متعددي هم داشته است؛ اما آيا سرپرست 
موقت قرمزها هيچ كار مثبتي نكرده؟ آيا بازيكنان جديدي 
كه او جذب كرد، در آسيا به كار تيم نيامدند؟ آيا ترفند عقد 
قرارداد پيش از بسته شدن پنجره، به پرسپوليس كمك 
نكرد؟ با اين همه موضوع اينجاست كه معموال فقط معايب 
كار در پرسپوليس و استقالل در اذهان باقي مي ماند. زماني 
امير قلعه نويي با ادبيات مبالغه آميز خاص خودش مي گفت: 
»هر كسي را مادرش مي خواهد نفرين كند، بايد بگويد الهي 
مربي شوي.« منصب نفرين شده واقعي اما شايد مديريت 
سرخابي ها باشد. كافي است به عنوان نمادي از اين داستان، 
خداحافظي اشــك آلود رضا افتخاري با استقالل را به ياد 
بياوريد؛ مرد موسفيدي كه با گريه مي گفت از توهين ها به 
پدرش دلشكسته است. كاش خيلي از مشتاقان شهرت، 
عاقبت اغلب مديران پرســپوليس و استقالل را ببينند و 
از هول حليم در ديگ نيفتند. اين صندلي هاي پر وسوسه 
ممكن است به قيمت يك عمر اعتبار و آبروي تان تمام شود.

  هميشه محكوم به شكست
  مديريت در پرسپوليس و استقالل با كوه مشكالت و حواشي، معموال منجر به نيك نامي نمي شود

بهروز رسايلي| در اينكه پرسپوليس و استقالل حق شان بوده مديران بسيار متخصص تر و باكيفيت تر از اين داشته باشند ترديدي نيست. با اين همه، واقعيت آن 
است كه كوه مشكالت اين دو باشگاه، حواشي فراوان و انبوه مخاطباني كه همه جزئيات را زيرنظر دارند، باعث مي شود مديريت در سرخابي ها معموال يك پروژه 
محكوم به شكست باشد. همين حاال 10 مديرعامل قبلي پرسپوليس و استقالل را به ياد بياوريد و ببينيد كدام يك از آنها با خوشنامي از اين دو باشگاه جدا شدند؟ 
حتما بين اين نفرات تفاوت كيفي زيادي وجود داشته، اما واقعيت آن است كه پرســپوليس و استقالل آنقدر مشكل دارند كه باالخره يك جاي كار در مي رود و 

اينجاست كه انبوه هواداران و پيشكسوتان منتقد، از خجالت مديران باشگاه درمي آيند.

اميرحسين اعظمي| علي سامره مهاجم سابق استقالل، در فصل جديد ليگ برتر روي نيمكت 
شهرخودرو خواهد نشست. او مدتي پيش به عنوان يكي از دستياران سيدمهدي رحمتي 
انتخاب شد و حاال چالش جديدي را در دوران مربيگري تجربه خواهد كرد. با سامره درخصوص 
وضعيت شهرخودرو، موضوع عدم حضور رحمتي روي نيمكت و مسائل مختلف ديگر صحبت 

كرديم كه او به سؤاالت همشهري ورزشي پاسخ داد.

  در مورد اضافه شدن به كادر فني شهرخودرو صحبت مي كني؟
من و رحمتي از قديم با هم رفاقت ديرينه داريم و در نهايت قرار شد كه همراه با محمد نوازي و اشكان 

نامداري به مهدي و شهرخودرو كمك كنيم. اميدوارم در ليگ امسال اتفاقات خوبي را براي شهرخودرو 
و فوتبال مشهد رقم بزنيم.

 حتما مي داني كه رحمتي به دليل نداشتن مدرك حرفه اي مربيگري نمي تواند 
روي نيمكت بنشيند؟

متأسفانه در اين زمينه حاشيه ها و حرف و حديث هايي درست شده كه نمي تواند به فوتبال كمك كند. 
يك سري از آدم ها مدرك دارند ولي چيز زيادي از فوتبال نمي دانند و در جايي هم مربيگري نمي كنند. 
رحمتي بيش از 15سال در باالترين سطح فوتبال بازي كرده، هم در رده ملي و هم در رده باشگاهي. 
او با مربيان زيادي كار كرده و از خط دروازه هم به خوبي مدافعان، هافبك ها و حتي مهاجمان را كوچ 
كرده است. اين موضوع مي تواند در مربيگري كمك زيادي به رحمتي بكند. او باتجربه و باهوش است 

و توانايي موفق شدن در مربيگري را دارد.
 عدم حضور او روي نيمكت شهرخودرو نمي تواند براي تيم شما چالش درست 

كند؟
در اين چند ماه كه به دليل بيماري كرونا كالس ها تشكيل نشد و رحمتي هم در نخستين فرصت در 
كالس ها شركت خواهد كرد و اين موضوع مشكل بزرگي نيست. البته من معتقدم در فوتبال ايران 

خيلي راحت به مربيان مدرك مي دهند و نوع مدرك دادن به مربيان ايراد دارد. به عنوان مثال يك 
مربي مدرك Bرا مي گيرد و يك سال هيچ كاري انجام نمي دهد و مدرك A را هم مي گيرد. من چند روز 
پيش ليست مربياني كه مدرك پروفشنال دارند را نگاه كردم و نمي دانم اصال چرا به بعضي از آنها اجازه 

داده شد كه در اين كالس شركت كنند.
 منظورتان چيست؟

بعضي از آنها كه پيشكسوت هستند مدت هاست مربيگري نمي كنند يا برخي هم مديرعامل بودند. 
تعدادي از آنها هم فعاليتي در مربيگري ندارند. اين ايرادها بايد برطرف شود، به عنوان مثال كالس 
مربيگريA ، 3 تا 4 ماه طول مي كشد، آيا ما واقعا اين زمان طوالني را براي پشت سر گذاشتن كالس ها 
و دادن مدرك پشت سر مي گذاريم؟ فكر مي كنم اگر همه  چيز قانوني باشد فوتبال ما هم پيشرفت 

مي كند.
 شايعه شده بود كه بعد از محمد نوازي، تست كروناي شما هم مثبت اعالم شده 

است. اين خبر حقيقت دارد؟
من با نوازي در هتل هم اتاق بودم. وقتي تســت او مثبت اعالم شد من هم تســت دادم و قرار است 

نتيجه اش اعالم شود ولي من عالئمي ندارم.

  سامره: رحمتي باهوش است و موفق مي شود
  دستيار رحمتي در شهرخودرو معتقد است در ايران نوع 

مدرك دادن به مربيان ايراد دارد
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اگر يك روز مجبور باشيد با 
چشمان بسته  يا روي ويلچر گزارش

از خانه به محــل كار برويد 
متوجه مي شــويد كه بخــش اصلي معابر 
شهري همچنان مناسب معلوالن جسمي و 

حركتي نيست.
بيشــتر از يك دهه از وقتي كه پياده رو ها با 
موزاييك هاي آج دار مخصــوص نابينايان 
بازسازي شدند و همسطح سازي  مسير عبور 
صندلي چرخدار اجرا شد، مي گذرد اما نابينا، 
معلول يا كم توان جســمي و حركتي قبل 
و بعد از پياده رو نياز هــاي گوناگوني براي 
رفت وآمد در شهر دارد و عبور از پياده رو تنها 
بخشي از آن اســت. زماني كه اين مسير ها 
به شــبكه حمل ونقل متصل نباشند تنها 
معبر مسدودي را مي ســازند و فرد باز هم 
به كمك ديگران وابسته خواهد ماند. وقتي 
عابربانك ها در ارتفاع باال ســاخته شده اند 
و ورودي ســاختمان ها رمپ عبور صندلي 
چرخــدار ندارند، ايجاد مســير ايمن براي 
معلوالن بخش اول مناسب سازي  شهر براي 
اين گروه است. در مناسب سازي  معابر براي 
معلوالن جسمي و حركتي، شهرداري نقش 
اصلي را برعهده دارد. معــاون حمل ونقل 
و ترافيك شــهرداري تهــران در اين باره 
مي گويد: »بي شــك شــهرداري تهران در 

تمام برنامه هاي سطح شهر به لحاظ وجود 
مسئوليت هاي متعدد و اجتماعي كه دارد 
بايد در اجراي شهرسازي و پياده راه سازي 
مشــكالت اين قشــر را مدنظر قرار دهد و 
حقوق روشندالن رعايت شود. به طور حتم 
تالش خواهيم كرد با اجراي كامل مصوبات 
شوراي شهر درباره نابينايان، اقدامات مؤثري 

در جهت ارائه خدمات بهتر صورت گيرد.«
ســيدمناف هاشــمي مي افزايد: »نصب 
موزاييك هاي ويــژه كم بينايان و نابينايان 
در پياده راه ها، رفع مشــكل پل هاي روي 
جوي آب، همسطح سازي  و برطرف كردن 
موانــع در معابر و بهســازي مســير تردد 
معلوالن و نابينايان مي تواند بخش مهمي 
از مشكالت اين قشر براي حضور در جامعه 
را برطرف كند.« او مي گويــد: »راه اندازي 
سيستم گوياي ويژه نابينايان در بخشي از 
ايستگاه هاي اتوبوس صورت گرفته است، 
اما به طــور حتم الزم اســت همه خطوط 
اتوبوس و متــرو مجهز به اين  سيســتم 
شوند. درخصوص تجهيز و نوسازي ناوگان 
حمل ونقل عمومي بــراي نابينايان تهران 
قيد فوريت را براي افزايش بودجه و ظرفيت 
خدمات رســاني بهتر در دســتور كار قرار 
داده ايم و در اين زمينه جلســات مختلفي 

با نمايندگان ايران خودرو هم داشته  ايم .« 
 هاشمي با اشاره به در خواست مدير انجمن 
اوتيســم و نابينايان ايران مبني بر تسهيل 
حمل ونقل خانواده هاي اين گروه اجتماعي 

اعالم كرد: »مصوبه اي را در اختيار شوراي 
شــهر تهران قرار خواهيم داد تا درصورت 
تأييد، اين خانواده ها بتوانند از تخفيف هاي 
خوبي در استفاده از طرح ترافيك بهره مند 
شوند.« اين درحالي است كه امسال پروژه 
بزرگي براي بازســازي پياده رو ها از سوي 
معاونت فني عمراني آغاز شــده است كه 
بخشــي از آن به ايجاد مسير هاي پيوسته 
دوچرخه اختصــاص دارد. در اين طرح كه 
تمام اشكال رفت وآمد در پياده رو را درنظر 
مي گيرد، مســير عبور نابينايان و حركت 

صندلي چرخدار نيز طراحي شده است.

كميتهمناسبسازي
حدود ۱50هــزار معلول تحت پوشــش 
بهزيستي استان تهران و از اين تعداد 6۷هزار 
معلول جسمي و حركتي هستند. از نزديك 
يك دهه پيش شــهرداري تهران و شوراي 
شــهر به صورت همزمان بر مناسب سازي  
معابر براي اين گروه تأكيــد مي كردند. از 
مدتي پيش اما قوانين و آيين نامه ها نيز به 
كمك آمدند و ضوابط شهرسازي براي افراد 
داراي معلوليت از ســال۱39۷ تاكنون از 
طرف شهرداري تهران اجرا مي شود. براي 
اين كار كميته مناسب سازي  در سطح عالي 
شــهرداري تهران با حضور يكي از اعضاي 
شــوراي شــهر تهران، چند تن از معاونان 
شهردار تهران، مديران كل و مديران عامل 
مرتبط و نمايندگان جامعه معلوالن شهر 

تهران تشكيل  شده است.
عضو شــوراي شــهر تهران كــه در اين 

كارگروه  به دنبال اجــراي قوانين موجود 
است درباره استفاده معلوالن از امكانات شهر 
مي گويد: »متأسفانه باوجود اتفاقات خوبي 
كه درطول 3ســال اخير در تهران رخ داده 
اما با كمال تأسف بايد بگويم كه همچنان 
بسياري از معابر و فضاهاي ما براي حضور 
تمام شهروندان مناسب سازي  نشده است.« 
حجــت نظــري مي گويــد: »در اكثــر 
پياده راه هاي اصلي شــهر تهران كف پوش 
مناســب نابينايان قرار داده شده است، اما 
درخواست من از مســئوالن اين است كه 
يك بار با چشم باز به اين مسيري كه طراحي 
شده نگاه كنند؛ يا به گلدان ختم مي شود، يا 
به چاله مي رسد يا در ميانه راه تمام مي شود 
و چنين كاري حتي ممكن اســت سالمت 

فرد نابينا را نيز به خطر بيندازد.« 
او تأكيــد مي كند: »برخي از شــهروندان 
هنوز نمي دانند كف پوش طراحي شــده 

در كف خيابان براي تردد نابينايان اســت 
و به همين دليل نيز بعضا روي آن با موتور 
سيكلت توقف كرده و موانع موقتي را ايجاد 

مي كنند. « 
مسئول مناسب سازي  اداره كل بهزيستي 
اســتان تهران نيز در اين بــاره مي گويد: 
»اقدامات خوبي در زمينه مناسب ســازي  
شهر توسط شهرداري انجام شده ولي كافي 
نيست؛ مثال يك سري از ايستگاه هاي مترو از 
سمت درب ورودي آسانسور ندارد و معلول 
براي استفاده از آسانسور بايد از چند پله و يا 
موانعي عبور كند و يــك معلول نمي تواند 

بدون كمك كسي وارد ايستگاه شود.« 
مريــم ســلطاني مي افزايــد: »بعضي از 
ايســتگاه هاي اتوبوس و بي آرتي هم براي 
اســتفاده مددجويان مناسب سازي  شده 
ولي پل هاي ارتباطي به آن و دسترسي به 

ايستگاه ها نامناسب است.« 
البته طرح هاي مناسب سازي  به تدريج در 
مناطق مختلف اجرا مي شــوند و تا پايان 
امســال بايد در هر منطقه2 بوستان براي 
معلوالن مناسب سازي  شــود. از سال95 
تا 98، بــا همــكاري شــهرداري تهران 
۱۱0 بوســتان براي رفت وآمــد معلوالن 
مناسب سازي  شده اســت و اين روند ادامه 
دارد. 3 هفته پيش نيز دبير شــوراي فني 
شهرداري تهران از تصويب ضوابط الزامي 
استفاده از سنگ هاي كوبيك )سنگ هاي 
مكعب شكل( براي مناسب سازي معابر شهر 

تهران خبر داد. به گفته پژمان  اهلل وردي زاده 
اين الزام با توجه به درخواست هاي جامعه 
شــهروندان كم توان جســمي، سازمان 
بهزيستي و ســتاد مناسب سازي كشور به 

مناطق ابالغ شده است.

   نصب كف  پوش  آج دار 
در پياده رو ها

موزاييكهايآجدارعالوهبرهدايت
نابينايانبرايترددكمتوانانجسمي
حركتينيزمؤثرهستندزيراباايجاد
سطحناصافمانعليزخوردنعصايا
كفشميشوند.زمســتانسالقبل
اجرايپيادهروســازيبــدوننصب
موزاييكهايمخصوصعبورنابينايان
باعثاعتراضزهــرانژادبهرام،عضو
هيأترئيسهشورايشهرتهرانشد،اما
معاونتفنيوعمرانشهرداريتهران
اعالمكردكهمســيرويژهنابيناياناز
پيادهراههايپايتختحذفنميشود
وكفپوشهايهشداردهندهخارجي
جايگزيــنموزاييكهايشــياري
ميشوند.ماهپيشباطرحمجدداين
موضوعمعاونتفنيوعمرانيبازهم
اعالمكردكهمدلگذشتهاجراياين
خطوطدارايدوامكموهزينهزيادبوده
است.بنابراينروشهايجديديتوسط
شركتهايدانشبنيانومهندسان
متخصصايرانيبرايرفععيوبقبلي
وباهزينهمجموعههايمذكوردرحال

اجرايآزمايشياست.

منوي بريل در رستوران  ها
برخياوقاتخدماتشهرداريتهراندرحوزهنابينايانازپروژههايعمرانيفراتر
ميرودوشاملكمكرسانيبهبخشهايديگرميشود.مديركلسالمتشهرداري
تهراندراينبارهميگويد:»ادارهكلسالمتشهرداريتهرانباهمكاريانجمنباور
نسبتبهچاپمنويباخطبريلبرايحدود110رستورانسطحشهرتهراناقدام
كرد.«زينبنصيريميافزايد:»ازهرمنطقهتعداديازرستورانهاياصليتوسط
كانونمعلوالنانتخابوپسازهمراهيمديريتاينرستورانهانسبتبهتهيهوچاپ
منويبريلبرايافرادداراينابيناييوكمبينايياقدامشد.اميدوارمباآغازاينكار،
ضمنهمراهيسايررستورانها،اماكنتجاريديگرنيزدراقداممشابهبرايرعايت
حقوقاينافرادتالشكنند.«چاپبريلكهبهصورتحككردننقاطبرجستهروي

كاغذانجامميشود،نيازبهدستگاهوكاغذويژهدارد.

ث
مك

معلوالن و نابينايان نيازمند شبكه به هم پيوسته مسير مناسب سازي  در شهر هستند

عكس:همشهري/حسينتهراني 

راه طوالني مناسب سازي معابر نيمنگاهيبهشهردسترسپذيردرجهان
در كنار اين موارد شــورا در مســير تحقق شهر 
دسترس پذير براي نابينايان تهراني قدم برداشته 
اســت. از بيش از 550 هزار نابينا و كم بينا در ســطح كشور، ۱۷ هزار 
نفرشان در تهران زندگي مي كنند. كمترين خدمت مان به اين عزيزان، 
مناسب سازي  معابر است. گاهي مشاهده شده است كه از مسيرهاي 
ويژه نابينايان براي تزيين پياده روها استفاده مي شود! اين نشان مي دهد 
كه برخي پيمانكاران، آگاهي كافي از كاربرد اين مسيرها ندارند و طبيعتاً 
همكاران محترم در شهرداري ها بايد آموزش الزم را در اين خصوص 

درنظر بگيرند.
نيم نگاهي به تجربيات جهاني در زمينه دســترس پذيري خدمات و 
تسهيالت براي افراد داراي آسيب بينايي هم مي تواند بسيار كارگشا 
باشد. از دهه   ۷0ميالدي به بعد مناسب سازي اماكن عمومي و انطباق 
آن با نيازهاي نابينايان در كشورهاي مختلف دنيا در دستور كار قرار 
گرفته است. ژاپن يكي از كشورهاي پيشــرو در اين زمينه است كه از 
سال ها قبل، امر مناسب ســازي  فضا براي تردد نابينايان و معلوالن را 
مدنظر قرار داده و اقدامات خوبي در اين خصوص صورت داده اســت؛ 
ازجمله تعبيه بلندگو سر چهارراه ها براي اعالم سبز شدن يا قرمز شدن 
چراغ راهنمايي، تعبيه پازل كفپوش هاي مخصــوص در پياده روها، 
رستوران ها و هتل ها، اســتفاده از تابلوهاي گرافيكي با استانداردهاي 
ويژه معلوالن، درج عالئم بريل براي راهنمايــي افراد نابينا و كم بينا، 
ورودي هاي همســطح و نيز پياده روهاي همسطح يكپارچه، سطوح 

شيبدار استاندارد، سرويس هاي بهداشتي استاندارد و... .
حال كه صحبت از تجربيات جهاني شد، مي توان به تجربه بهره گيري 
از توان و دانش نابينايان در اداره بهتر شــهر از سوي برخي شهرداران 
كشورها اشاره كرد؛ شهردار شــهر سان فرانسيسكو يك معمار نابينا 
به نام كريس داوني را به عنوان مشــاور خود برگزيده است. داوني كه 
سال 2008ميالدي به دنبال يك عمل جراحي بينايي خود را از دست 
داد، پس از نابينايي به گفته خود، راهي جديد براي ديدن جهان يافت؛ 
همانطور كه بتهوون پس از ناشــنوايي، بهترين آثار موسيقي خود را 
آفريد. در فضاي مجازي ويدئوهاي بسياري از سخنراني كريس داوني و 
ايده هاي او درباره طراحي براي نابينايان به چشم مي خورد كه ميليون ها 
بار بازديد داشته اســت. او طراحي معماري را نه يك فرايند تصويري 
ِصرف كه يك فرايند فكري مي داند. داوني مقايسه اي از زندگي در شهر 
مورد عالقه اش سان فرانسيسكو قبل و بعد از نابينايي اش انجام داده و 
نشان مي دهد كه چگونه طرح هاي خالقانه اي كه زندگي اش را بهبود 
بخشيدند مي توانند زندگي همگان را بهتر كنند. جالب اينجاست كه 
داوني، مشاور شهردار شهري است كه توپوگرافي منحصر به فردي دارد 
و متراكم ترين شهر آمريكا از نظر جمعيت است؛ جايي كه به تپه هاي 
بلندش شهرت دارد.  حال تصور كنيد مشــاور شهردار اين شهر، يك 
نابينا و به بيان بهتر يك معمار نابيناست. اين تجربه اي است كه مديريت 

شهري تهران مي تواند آن را بيازمايد.
فراموش نكنيم شهر دسترس پذير به معناي جايي كه همه افراد با تمام 
نيازهاي ويژه شــان بتوانند در آن تردد كنند و فعاليت هاي اجتماعي 
و اقتصادي داشته باشند، حق همه شهروندان است؛ هر چند شرايط 
كنوني تهران به عنوان شــهري با ايمني محيطي و دســترس پذيري 
براي گروه هاي خاص مانند نابينايان با شرايط مطلوب فاصله دارد، اما 
اقدامات بسياري هم در اين زمينه در حال انجام است كه اميدواريم در 

آينده نزديك به دستاورد هاي خوبي منجر شود.

محمدسرابي
روزنامه نگار

محمدعليخاني-عضوكميسيونعمرانوحملونقلشورايشهرتهران 
مناسبسازي،طرحياستكهمتناســببامناطقهماكنونانجامميشودامابهطوركلي

نميتواندراينمــورداظهارنظركردوارزيابيكلــياينكاراصولي
نيست؛چراكهمناسبسازيدربرخيازمناطقروندخوبيداشتهو
دربعضيازمناطقخيليموفقنبودهاست.بههرحالكارياستكه

درراستايخدمترسانيبهشهروندانانجامشدهواميدواريمبا
پيگيريمتوليانواجرايضوابطجديدابالغشدهشاهدروند

خوبيباشيم.

مناسب سازي  در حال انجام است

ادامهاز
صفحهاول
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رتبه پايين خوزستان در حوزه زنان 
 پونه پيل رام، رئيس گروه جهادي بانوان اهواز این گزارش را در كنار سایر اتفاقات قابل توجه و پيگيري 
مي داند. او با اشاره به آماري چون رتبه سي ام خوزستان در انتصاب مدیران زن به همشهري مي گوید:   
»خوزستان از نظر جمعيت زنان رتبه هفدهم كشور را دارد و زنان 49/5درصد از جمعيت استان را تشكيل 
مي دهند. با وجود این طبق گزارش معاونت زنان ریاست جمهوري، خوزستان از نظر به كارگيري مدیران 
زن در رتبه۳۰ كشوري است.« او با بيان اینكه اشــتغال زایي، عرضه محصوالت و احداث بازارچه هاي 
خوداشتغالي، اختصاص امكانات شــهري، توانمندسازي زنان بدسرپرســت و سرپرست خانوار از 
دغدغه هاي بانوان خوزستاني است، مي افزاید: »مدیركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در آماري 
اعالم كرده بود كه خوزستان نسبت به دیگر استان هاي كشور بيشترین جمعيت زنان سرپرست خانوار 
را دارد. همچنين براساس سرشماري ســال۱۳95، خوزستان دومين استان كشور در ازدواج دختران 
كمتر از ۱۰سال است و متأسفانه این آسيب ها در سایه نبود متولي خاص در حال تشدیدشدن هستند.«

ث
مك

گزارش مركز مدیریــت عملكرد، 
بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور گزارش

درباره عملكرد اســتانداري ها در 
سال98 به تازگي منتشر شــده و براساس آن، 
كرمانشاه رتبه اول و خوزستان رتبه آخر را كسب 
كرده اســت. این گزارش مهر هرسال با ارزیابي 
عملكرد استانداري هاي كشور در 2حوزه عمومي و 
اختصاصي و با هدف آگاهي از ميزان موفقيت ستاد 

استانداري ها منتشر و ابالغ مي شود.

بيشترین و كمترین امتياز
سقف درنظر گرفته شده براي امتياز استانداري ها در 
محورهايي چون ارتقاي امنيت پايدار داخلي، توسعه 
مشاركت و نشاط سياسي، هماهنگي امور اجتماعي و 
فرهنگي، محور توسعه شــهري و روستايي، مديريت 
بحران و هماهنگي امور اقتصــادي و زنان و خانواده 
2هزار امتياز اســت. با توجه به اين سقف، كرمانشاه 
با 1828امتياز در جايگاه اول قرار گرفته و بعد از آن، 
كهگيلويه و بويراحمد با 1825امتياز در جايگاه دوم و 
سمنان، همدان، قزوين و لرستان هم در جايگاه های 
بعدي قرار دارند. كرمانشــاه، بهتريــن رتبه )1828 
از 2هزار امتيــاز( را در اين جدول عملكرد به دســت 
آورده اســت؛ كه مديركل دفتر مديريــت عملكرد، 
بازرســي و امور حقوقي اســتانداري كرمانشاه آن را 
نتيجه همدلي و تالش مديران اســتاني مي داند. اما 
نكته جالب و بحث برانگيز، اســتان هايي هستند كه 
كمترين امتياز را در اين ارزيابي به دســت آورده اند. 
خوزســتان با كمترين امتياز يعنــي 1537، در قعر 
جدول قرار دارد و يك پله باالتر، تهران با 1622امتياز. 
كردستان با كسب 1660امتياز در جايگاه بيست ونهم 
اين جدول قــرار گرفته و مازنــدران يك پله قبل تر، 
رتبه بيست وهشــتم را كسب كرده اســت. هرچند 
مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي وزارت 
كشور با توجه به امتيازهاي كسب شده، عملكرد هيچ 
استانداري را پايين تر از سطح »خوب« نمي داند، اما 
انتشــار جدول، موجب بحث هــاي فراواني در ميان 

شهروندان استان هاي قعرنشين شده است.

كردستان و محروميت هاي ریشه دار
كردســتان، پيش از خوزســتان و تهــران جايگاه 
بيست ونهم را در گزارش عملكرد وزارت كشور كسب 

كرده اســت. مســعود روحاني، مديركل بازرسي و 
رسيدگي به شكايات استانداري كردستان در واكنش 
به گزارش و ارزيابي ســتادهاي اســتانداري از سوي 
وزارت كشــور مي گويد: »اســتانداري كردستان در 
شــاخص هاي اختصاصي از هزار، 928امتياز كسب 
كرده كه در مقايسه با سال قبل از آن 30امتياز بيشتر 
است. شاخص هاي عمومي هم درون سازماني و مرتبط 
با مسائلي نظير كمبود نيروي انساني، كمبود بودجه و 
اعتبار و فضاي فيزيكي است كه ترميم آنها زمان مي برد 
و عموما ارتباط مستقيمي با شهروندان پيدا نمي كند.«

نماينده ســقز و بانه در مجلس شــوراي اسالمي اما 
از نگاهي ديگر به ايــن رتبه و جايگاه، توجه نشــان 
مي دهد. بهزاد رحيمی، با بيان اينكه كردستان در اغلب 
شاخص ها در رتبه هاي پاييني قرار دارد، به همشهري 
مي گويد: »كردســتان محروميت هاي زيادي دارد و 
معموال   شاخص هاي مختلف ازجمله بيكاري، تورم، 
مشاركت اقتصادي، توســعه و... مانند گزارش وزارت 
كشــور جايگاه خوبي ندارد و هميشــه در رتبه هاي 

آخر است.« 
او اين جايگاه را محصول 2اتفــاق مي داند؛ عملكرد 
مديران اســتاني و از آن مهم تر، نگاه تبعيض آميز در 
توزيع اعتبار استاني كه موجب شده است كردستان 

نتواند خود را در شاخص هاي مختلف ارتقا دهد.
رحيمي مي افزايد: »گزارش وزارت كشور بهانه اي است 
تا ما نمايندگان استان در چانه زني بودجه1400 تالش 
كنيم و با دريافت اعتبار بيشتر بتوانيم عقب ماندگي 
كردستان كه محصول جبر منطقه و تبعيض است را 
جبران كنيم.« به گفته او، استانداري حتي اگر عملكرد 
خود را بهبود بخشــد، به تنهايي نمي تواند كردستان 
را از محروميت و عقب ماندگي نجــات دهد و نياز به 

حمايت هاي ملي در اين زمينه وجود دارد.

مسئوالن خوزستان پاسخگو باشند
در خوزســتان اما با وجود محروميت هاي بســيار، از 
كمبود بودجه خبري نيست. كنشــگران اجتماعي 
اين استان در روزهاي گذشته به رتبه آخر خوزستان 

در جدول منتشرشده از ســوي وزارت كشور واكنش 
نشان دادند و به ضعيف ترين عملكرد با باالترين بودجه 
اعتراض كردند. پويش هاي مردمي هم در اعتراض به 
استاندار شكل گرفته است. با وجود توضيحات وزارت 
كشور درباره رتبه بندي و عملكرد خوب استان ها در 
سال98، اما مجمع نمايندگان با استناد به اين جدول 
در كنار عملكرد اســتانداري در بخش هــاي ديگر، 

خواستار پاسخگويي مسئوالن استاني هستند.
سيدكريم حسيني، رئيس مجمع نمايندگان خوزستان 
در اين باره به همشهري مي گويد: »هرچند اين جدول 
همه عملكرد استانداري را نشان نمي دهد، اما داشتن 
پايين تريــن رتبه در ميــان اســتان ها حتي در يك 
شــاخص، زيبنده خوزستان نيســت.« وي توضيح 
مي دهد: »وقتي اين رتبه را در كنار ساير عملكردهاي 
اســتانداري مي گذاريم، نتيجه باز هم جاي پيگيري 
دارد و مسئوالن بايد در اين باره توضيح بدهند. يكي 
از نمونه ها كــه در كنار اين گــزارش عملكرد مطرح 
مي شود، پرونده سيل سال98 و بازسازي خرابي ها در 
خوزستان است. هفته گذشــته وزير جهادكشاورزي 
و راه و شهرســازي در يــك ويدئوكنفرانــس در 
حضور رئيس جمهوري گزارشــي دربــاره عملكرد 
وزارتخانه هايشــان دادند كه به نظر مي رســد نتيجه 
گزارش نادرست مسئوالن استاني است. ما به عنوان 
نمايندگان مــردم نظارت ميداني داريم و براســاس 
مســتندات ما، فقط 50درصد خســارت كشاورزان 
پرداخت يا 20درصد راه هاي آســيب ديده اصالح و 
ترميم شده است.« حسيني با بيان اينكه نمايندگان 
خوزستان از طريق قانوني پيگير پرونده سيل خوزستان 
و همچنين عملكرد استانداري هستند،  ادامه مي دهد: 
»مسئوالن خوزســتان بايد توضيح بدهند علت اين 
رتبه چيست و به صورت مستدل درباره عملكردشان 

شفاف سازي كنند.«
در روزهاي گذشته برخي از مســئوالن خوزستاني 
شيوع كرونا و همكاري نكردن 2معاونت را در اين رتبه 
مؤثر دانستند كه به اعتقاد رئيس مجمع نمايندگان 
استان، دليل موجهي نيست و حتي اگر رتبه خوزستان 
به اين دليل آخر شــده باشد، نتيجه مديريت ضعيف 

است.
شــهاب رزمي، مديركل مديريت عملكرد، بازرسي و 
امور حقوقي استانداري خوزستان پيش از اين در پاسخ 
به اعتراض ها گفته بود: »تداخل بازه زماني ارســال 
مستندات اجراي شاخص هاي عمومي و اختصاصي 
به سامانه وزارت كشور با شيوع ويروس كرونا و به تبع 
آن تعطيلي استانداري خوزســتان، موجب از دست 

رفتن اين فرصت شد. نكته ديگر اينكه اين ارزشيابي 
توصيفي و در 4سطح عالي، خوب، متوسط و ضعيف 

است كه خوزستان در سطح خوب قرار گرفته.«
    

در روزهاي گذشته، شهروندان استان هاي قعرنشين 
در جدول عملكرد اســتانداري هاي وزارت كشور به 
اين جايگاه اعتراض هايي داشــتند كه موجب شده 
نمايندگان در واپسين ماه هاي فعاليت استانداران به 
فكر مطالبه گري از آنها باشند. حال بايد ديد با استناد 
به اين جدول تــا چه حد مي تــوان عملكرد مديران 
استاني در طول ســال را ارزيابي كرد. سؤالي كه براي 
پاسخ به آن منتظر واكنش و نظرات مديران استاني در 

گزارش هاي بعدي ايرانشهر هستيم.

انتشار گزارش عملكرد استانداري ها در سال98 موجب مطالبه گري شهروندان و 
نمايندگان مجلس از عملكرد مديران استاني شده است  زماني براي مطالبه گري از استانداران

سيده زهرا عباسي
خبرنگار

يادداشت

 هيچ استانداري
عملكرد پایين تر از سطح خوب نداشت

 عملكــرد اســتانداري ها و فرمانداري هاي سراســر كشــور به اســتناد 
ماده 81 قانون مديريت خدمات كشوري و طي يك فرايند كامال تخصصي، 
ساالنه توسط مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور 
ارزيابي و نتايج آن براي تحليل عملكرد و پيش بيني بســته هاي بهبود و 

برنامه ريزي هاي آتي به استانداران ابالغ مي شود.
با توجه به برخي مشــكالت و حوادث غيرمترقبه نظير ســيل كم سابقه، 
شيوع بيماري كرونا و همچنين فشار مضاعف تحريم هاي ظالمانه بر مردم، 
تالش استانداري ها در سال هاي اخير به ويژه سال 1398 افزايش يافته و 
از اين رو عملكرد استانداري ها در اين ســال، در سطح خوب ارزيابي شده 
است. فرايند ارزيابي عملكرد، هر ساله براســاس شاخص هاي معين كه 
با مشاركت معاونت ها و دفاتر تخصصي براساس برنامه ها و شرح وظايف، 
تعيين مي شــود در 3 اليه خودارزيابي، تأييد اوليه و نهايي اجرا مي شود. 
شــاخص هاي ارزيابي در ســطوح عمومي و اختصاصي در اوايل سال به 
اســتان ها ابالغ و عملكرد در پايان و اوايل ســال بعد از ارزيابي و نتايج در 
ايام هفته دولت، ارائه مي شود. شاخص هاي عمومي اين ارزيابي، مطابق با 
10برنامه اصالح ساختار نظام اداري، ابالغي رئيس جمهوري و شاخص هاي 
اختصاصي برگرفته از ماموريت هاي تخصصي وزارت كشور و استانداري ها 
تدوين مي شود. در مرحله ارزيابي نيز ابتدا، استانداري ها به تفكيك دفاتر 
تخصصي و عمومي، خودارزيابي مي كنند و شــواهد و مستندات عملكرد 
خود را مطابق دستورالعمل و راهنما در سامانه الكترونيكي مديريت عملكرد 
وزارت كشور بارگذاري مي كنند. ســپس دفاتر متناظر در وزارت كشور 
عملكرد و مستندات اظهار شده را بررسي و با اطالعات بانك هاي اطالعاتي 
خود تطبيق و در اليه آخر كارشناســان اين مركز بررسي نهايي را انجام 
مي دهند. در اين فرايند چون مالك نهايي نظر حوزه تخصصي در وزارت 
كشور و همچنين مستندات الصاقي در سامانه است يك يا دو مرحله فرصت 
اعتراض و تكميل مستندات به استان ها داده مي شود تا عملكرد به طور كامل 
منعكس و ارزيابي شود.  از منظر علمي، منطقي و قانوني، ارزيابي عملكرد، 
وظيفه تخصصي مركز مديريت عملكرد اســت كه در تمام سطوح توسط 
همين مركز انجام مي شود و نتايج ابالغي آن رسميت دارد. استانداري هاي 
برتر براساس امتياز نهايي در مجموع شاخص هاي اختصاصي و عمومي و 
همچنين ميزان رشد عملكرد نسبت به سال قبل انتخاب مي شوند كه نتايج 
نهايي آن در جشنواره شــهيد رجايي ارائه خواهد شد. در اين ميان، مهم 
رشد عملكرد است كه بيانگر تالش همه استانداري هاست و در كنار تحقق 
حداكثري اهداف پيش بيني شــده، ميزان توفيق هر استانداري را نشان 
مي دهد. درهرحال با توجه به امتيازات محاسبه شده، برخي استانداري ها 
نسبت به برخي ديگر باالتر قرار مي گيرند، اما اين تنها معيار برتري نيست و 
مهم اين است كه در 2 سال اخير، ميانگين عملكرد استانداري ها نسبت به 
سال هاي قبل رشد داشته و در سال 98نيز هيچ استانداري عملكرد پايين تر 

از سطح خوب نداشته است.

علي طالبي 
رئيس مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور
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فهيمه طباطبايي
خبر نگار

 مدارس ســمپاد يــا همان 
استعدادهاي درخشان از سال گفت وگو

1387كه عليرضا علي احمدي، 
وزير آموزش و پرورش، حجت االسالم اژه اي، 
رئيس سازمان اســتعدادهاي درخشان را 
بركنار كرد، دچار تالطم هاي شديد و متعدد 
شد. وزيران مختلف خواهان انحالل سازمان 
استعدادهاي درخشــان و به تبع مدارس 
سمپاد بوده و هستند. ريشه اين مخالفت ها با 

سمپاد در كجاست؟
بي توجهي به حوزه اســتعدادهاي درخشــان، 
يعني بي توجهي به نظام اســتعدادهاي برتر در 
كشور و از سويي اين مدارس يك نظام آموزشي 
خاص و مســتقل دارند. بله، ممكن است زماني 
برسد كه بگوييم مدرســه سمپاد نمي خواهيم، 
ولي قطعا نمي توانيم نسبت به نظام آموزشي كه 
سمپاد آن را تعريف كرده، بي توجه باشيم. هيچ 
كشوري نسبت به دانش آموزان برتر خود بي توجه 
نمي ماند؛ بنابراين مدارس استعداد درخشان در 
وضعيت فعلي آموزش ايران بايد وجود داشــته 
باشد. درست است كه آسيب هايي دارد؛ مانند هر 
نظام آموزشي ديگري. مگر ما مي توانيم نظامي 
آموزشي را مثال بزنيم كه عملكرد سراسر مثبت 
داشته باشد؟ وجود اين مدارس به داليل مختلف 

يك الزام است؛ نه انتخاب.
 به هر حال قدرت مخالفان سمپاد 
در همه 12سال گذشته قوي تر بوده و موقعيت 
اين نهاد را به شدت تضعيف كرده اند. در مقابل 
شــما براي مركز ملي پرورش استعدادهاي 
درخشــان كه ماندنش به مويي بند است، 

چه كرديد؟
مهم تريــن اقدامي كه مــا دنبــال آن بوديم، 
تبديل دوباره اين مركز به ســازمان است تا به 
جايگاه قبلــي خود برگــردد؛ كاري كه با لطف 
خدا و با حمايت همه كســاني كه دست اندركار 
امور نخبه پروري كشور هستند، انجام شد. اين 
دســتاورد مهمی اســت؛ 20مهر 98اساسنامه 
سازمان امضا و ابالغ شد و به زودي هم ساختار 
سازمان ابالغ مي شود. بعد از آن هم بايد سازمان 
ملي پرورش استعدادهاي درخشان در مجلس 
شوراي اسالمي به تصويب برسد تا كسي نتواند 

در آينده به ساختار آن آسيبي برساند.
 يكــي از انتقادهايي كه مخالفان 
دارند، اين اســت كه دانش آموزان مدارس 
سمپاد بعد از اتمام تحصيل از كشور خارج 

مي شــوند. مي گويند اينها مثل نهال هايي 
هستند كه ميليون ها تومان در مدارس خاص 
و دانشــگاه هاي تراز اول صرف آنها شده و 
وقتي به بار مي نشينند، براي كشور ديگري 

كار مي كنند.
متأسفانه زيســت بوم نخبگاني در ايران ضعيف 
است و بايد روي بهبود آن كار كنيم. نظام كلي 
كشــور ما منبعث و منطبق بر نظــام نخبگاني 
نيست. برخي از كشورها هدفگذاري ندارند كه 
بايد در علم به كجا برسند و هدف هايشان را روي 
موضوعات ديگر متمركز مي كنند. نمي شــود 
وقتي ما نظام نخبگاني مي خواهيم، نســبت به 
نظام دانش آموزي آن بي تفاوت باشيم. ما بايد از 
پايه به اين موضوع توجه كنيم. ما قبول داريم كه 
جداسازي يكي از راهكارهايي است كه ما را زودتر 
به هدف مي رساند، اما آســيب هايي مثل رشد 
گلخانه اي دارد و سبب مي شود بچه هايي كه در 
اين فضا رشد مي كنند به يك اندازه با همه اجزاي 
اكوسيستم در تعامل نباشند و دچار غرور كاذب 
شوند كه اين بد است، اما اين ويژگي منفي فقط 
در دانش آموزان اســتعدادهاي درخشان وجود 
ندارد و صرفا آنها نيستند كه مهاجرت می كنند. 
آيا در ايران بانــك اطالعاتي از 
دانش آموختگان سمپاد داريد كه وضعيت 
علمي و شــغلي آنها بعد از فارغ التحصيلي 

از مدرسه و سپس دانشگاه را مانيتور كند؟
نه! ايــن سيســتم را نداريم. تغييراتــي كه در 
مجموعه اســتعدادهاي درخشان در سال هاي 
پيش صورت گرفته و شــما به آن اشاره كرديد، 
باعث شــده كه فعاليت هاي پايشــي و رصدي 
در اين مجموعــه از بين بــرود. در زمان دكتر 
اژه اي اقداماتي در اين باره صــورت گرفته بود، 
اما تغييرات مداومي كه براي مجموعه ســمپاد 
در داخل وزارت آموزش و پرورش شكل گرفت، 
باعث شــد چيزي از آن باقي نماند. البته در هر 
مدرســه انجمن دانش آموختگان وجود دارد و 
خود مدارس وضعيــت فارغ التحصيالن را رصد 
مي كند، اما اين اطالعات را شــفاف و دقيق در 
اختيار نداريم و نقدتان بجاست؛ اين نقص ماست 

كه اين ساختار را ايجاد نكرده ايم.
 انتقاد ديگري كه مخالفان سمپاد 
دارند، اين است كه اغلب والدين دوست دارند 
فرزندشان در اين مدارس درس بخوانند و به 
همين دليل فشار را روي آنها براي شركت در 
كالس هاي فوق برنامه باال مي برند كه همين 
باعث شده كيفيت آموزش در مدارس كاهش 

پيدا كند. شما چه پاسخي به اين نقد داريد؟
 بله. تا زماني كه آزمون هاي سمپاد درسي برگزار 

مي شد، اين استدالل درست بود، ولي االن غلط 
است؛ چون چند سالي است آزمون هاي ورودي 
سمپاد به شكل تســت هوش برگزار مي شود. 
عالوه بر اينكه امكان تعامل و مراوده با معاونت 
ابتدايي وزارت آموزش و پرورش براي شناسايي 
و هدايت دانش آموزان نخبه به مدارس سمپاد 
هست؛ يعني اينكه ما به جاي برگزاري آزمون، 
از معلم، گروه همساالن و اوليا بخواهيم در طول 
دوران تحصيل دانش آموز نخبه را شناســايي و 
براي شركت در تست هوش به ما معرفي كنند 
كه اين همه رقابت و كاسبي براي ورود به مدارس 

سمپاد به وجود نيايد.
 ســال 1390و در دوره وزارت 
حميدرضا حاجي بابايي، مدارس ســمپاد 
تصاعدي رشــد پيدا كرد و به تبع ظرفيت 
پذيرش مدارس سمپاد افزايش نجومي يافت. 
اين شكل از توسعه مدارس، چه آسيبي به 
مركز پرورش اســتعدادهاي درخشان وارد 

كرد؟
منحني قوس مي گويد كــه بين 2تا 3درصد از 
بچه ها ضريب هوشي باالتري دارند كه در برخي 
ضرايب هوشي اين عدد به يك در 10ميليون 

مي رســد؛ بنابراين توســعه اين مدارس بايد 
متناسب با جمعيت دانش آموزي باشد. در زمان 
توسعه بي برنامه مدارس ســمپاد در سال 90، 
جمعيت دانش آمــوزان آن يكباره به 156هزار 
نفر رســيد كه عدد قابل توجهي است، اما االن 
اين رقم به 114هزار نفر رسيده است. از طرفي 
تعداد مدارس سمپاد را كاهش داديم كه البته 
اين كار ســختي بود؛ چون پشــت هر مدرسه 
در اســتان هاي مختلف نماينــده، فالن مدير  
و... قرار داشــت و حتي مطالبات مردم كه چرا 
اين مدارس را جمع مي كنيد. ما تالش كرديم 
در مناطقي كه امكان داشــت به جاي حذف، 
سياست استاندارد ســازي  را در پيش بگيريم. 
البته اين را هم بگويم كه در برخي مناطق هم 
مدرسه جديد راه اندازي كرديم؛ مثل گچساران، 
خرمشهر يا ســراوان كه اصال مدرسه استعداد 
درخشــان نداشــتند و بچه هاي مستعدشان 
از امكان رشد در شرايط اســتاندارد آموزشي 

بي بهره بودند.
 اين مدارس را توسعه داديد، اما در 
تامين نيروي انساني مجرب كه بتواند نيازهاي 
علمي و تربيتي دانش آموزان نخبه را برطرف 

كند، موفق نبوديد كه باعث شد سطح كيفيت 
آموزش در اين مدارس به تدريج افت كند و 
تفاوت چنداني با مدارس عادي نداشته باشد.

متأسفانه در سيستم هيچ استقالل عملي براي 
مدارس استعدادهاي درخشــان ديده نشده و 
بدتر اينكه از 2ســال پيش اين مــدارس مانند 
مدارس عــادي مي توانند نيرو جــذب كنند؛ 
يعني همان شكل از استخدام نيرو كه از طريق 
دانشگاه فرهنگيان يا آزمون استخدامي صورت 
مي گيرد. اين اتفاق بسيار بدي است؛ چون ما به 
يك دانش آموز مي گوييم كه تو احتماال استعداد 
برتر هستي و بايد در مدرسه ويژه درس بخواني، 
اما معلم ويژه اي به تــو نمي دهيم؛ حتي عوامل 
اجرايي ويژه هم در اختيــار او نمي گذاريم. اين 
دانش آموزان كار پژوهشي ويژه دارند، اما معلم 
ويژه در اين باره ندارند و اين ســبب مي شود كه 
به صورت اجبار مديران مدارس سمپاد به سمت 

معلمان آزاد بروند.
 و به همين دليل والدين مجبورند 
شهريه هاي گزافي براي تحصيل فرزندشان 

در اين مدارس بپردازند.
مدارس استعداد درخشان طبق مصوبه هيأت امنا 

مي توانند تــا 50درصــد از شــهريه مدارس 
غيردولتي را بگيرند.

 دقيقًا اين هم يكي از ايرادهايي 
است كه منتقدان از مديريت مركز استعداد 
درخشــان مي گيرند و مي گويند دريافت 
شهريه باعث مي شود بسياري از دانش آموزان 
نخبه در خانواده هاي محروم، از تحصيل در 

اين مدارس محروم شوند.
نه، اينطور نيست. همواره دانش آموزاني كه امكان 
پرداخت شهريه را نداشته باشــند، در مدارس 
سمپاد رايگان تحصيل مي كنند، اما واقعيت اين 
است كه به دليل همان كمبود نيروي ويژه در اين 

مدارس، مديران مجبورند نيروي آزاد بگيرند.
 خب، وقتي اين نياز وجود دارد و 
نيروي عادي عمال براي اين مدارس ناكارآمد 
است، چرا مسئله در ســطح شوراي عالي 
آموزش و پرورش مطرح نمي شود تا رديف 
استخدامي خاصي براي اين مدارس درنظر 

بگيرند؟
در هيأت امناي مركز اســتعدادهاي درخشان 
قرار شد اين مسئله مطرح و سازوكاري براي آن 
انديشيده شود كه هم از ظرفيت فارغ التحصيالن 
سمپاد استفاده شــده و هم اينكه در كل بحث 
منابع انساني در مدارس سمپاد ساماندهي شود.

 برويم سراغ مسئله بي توجهي به 
رشته علوم انساني در مدارس سمپاد. چرا در 
مدارس ســمپاد به عنوان يكي از مهم ترين 
مراكز نخبه پروري كشور، اين رشته مهجور 

است؟
چند سالي هست كه در مدارس سمپاد، رشته 
علوم انساني راه اندازي شــده، اما همه مدارس 
متوسطه دوم كالس علوم انســاني ندارند. يكي 
از مباني اســتراتژي توسعه، توســعه براساس 
نقاط قوت اســت؛ يعني اگر يك مدرســه ما در 
حوزه علوم انســاني خوب كار كرد، يكباره همه 
علوم انساني ندهيم. اجازه دهيم آن مدرسه قوت 
بگيرد و بعد آن را به عنوان يك مدل و برند معرفي 
كنيم براي ساير مدارس ديگرمان؛ لذا ما با اين 
استراتژي دنبال توســعه علوم انساني هستيم. 
اتفاقا پارســال كه نخستين خروجي هاي رشته 
علوم انساني را داشتيم، رتبه هاي برتر دانشگاهي 
از دانش آموزان ســمپاد بودند و اين بيانگر اين 
است كه هرجا سمپاد توانســت كار خودش را 
درســت انجام دهد، به خروجي خوبي رســيد. 
يكي از كارهايي كه در مدارس ســمپاد دنبال 
كرديم، توســعه المپيادها در اين رشته است. 
قبال فقط يك المپياد ادبي داشــتيم، اما امروز 
المپياد تفكــر و كارآفريني، اقتصاد و مديريت و 

جغرافيا در حوزه علوم انساني اضافه شده است. 
البته المپياد جغرافيــاي جهاني هم دارد و قرار 
بود دانش آموزان شركت بكنند كه به خاطر كرونا 
برگزار نشد. اقتصاد هم جهاني دارد؛ منتهي هنوز 
خيلي بررسي نكرده بوديم كه شركت كنيم يا نه؛ 
چون تازه سال 2016شروع به كار كرده و المپياد 

جواني است.
حاال كــه حرف از المپياد شــد، 
لطفا توضيــح بدهيد كه چــرا مدال آوري 
دانش آموزان ايراني در همه رشته ها نسبت به 
دهه 70كاهش پيدا كرده. آيا كيفيت آموزش 

در مدارس سمپاد پايين آمده؟
بله، متأسفانه وضعيت ما در المپيادهاي جهاني 
تغيير كرده، اما مدال آوري ما كم نشــده، بلكه 
رتبه جهاني ما پايين آمده اســت. بايد درنظر 
بگيريــم كه المپياد يك مســابقه اســت و در 
رقابت، من شــركت كننده، هــم بايد به خودم 
فكر كنم و هم به كســاني كــه در اين رقابت 
شركت مي كنند. در اين دســت اندازهايي كه 
طي 12ســال گذشــته در حوزه استعدادهاي 
درخشان پيش آمد به خصوص از سال 89به بعد 
كه باشگاه دانش پژوهان در سمپاد ادغام شد و 
به عنوان زيرساختار رســمي آموزش وپرورش 
درآمد، وضعيت المپيادي هاي ما ضعيف شــد؛ 
چون قبال باشگاه يك ساختار آزادانه اي داشت 
كه كار در آن راحت بود، اما حاال يك ســاختار 
سلسله مراتبي و سخت بدون آزادي عمل دارد و 
وضعيتش شبيه به آموزشگاه المپياد شده است؛ 
اين يكي از عوامل تضعيف بــود. دوم، وضعيت 
رقيبان ما هســت كه طي ســال هاي گذشته 
خيلي زياد در اين زمينــه كار و تالش كرده اند؛ 
به خصوص كشــورهاي حــوزه خليج فارس و 
آسياي جنوب شــرقي؛ مثال در المپياد شيمي 
در بين 26مدال طال كه به 12كشور داده شد، 
كشــور آمريكا 4مدال طال گرفــت، ويتنام هم 
4مدال. ايران در المپياد شــيمي رتبه دهم را 
دارد و كشــورهايي كه باالتر از ايران هســتند 
آمريكا، كره جنوبي، چين، ويتنام، تركيه و بعد 
ايران هستند. تعداد مدال هاي ما باالست و در 
هر المپيادي شــركت مي كنيم، بچه ها مدال 
مي آورند اما امســال در مدال طال در رتبه دهم 
قرار داريم. در نقره و برنز هم در باالي ميانگين 
هســتيم، اما كشــورهاي ديگر وضعيتشان از 
ما بهتر شــده؛ مثال تركيه اصال در اكوسيستم 

المپيادها نبود، اما االن 
مدال مي آورد و باالتر از 

ما قرار مي گيرد. تمام آمار و ارقام نشان مي دهد 
 كه رقيبان ما با ســرعت عجيبي كار مي كنند. 

ادامه در 
صفحه 12

 رتبه جهاني ايران
 در المپيادهاي جهاني

تنزل يافته

مدارس سمپاد يا استعدادهاي درخشان يكي از مراكز معروف و 
مهم آموزشي در ايران است كه تالش مي كند دانش آموزان نخبه و 
تيزهوش در سراسر كشور را فارغ از وضعيت اقتصادي و اجتماعي 
خانواده، پوشش تحصيلي دهد؛ مدارسي كه معيار نخبه پروري در 
ايران است و نامش با چهره هاي نامدار علمي در ايران و جهان گره 
خورده؛ نمونه بارز آن مرحوم مريم ميرزاخاني، رياضيدان برجسته 
و استاد دانشگاه اســتنفورد كه از فارغ التحصيالن اين مدرسه 
بود. اما در ســال هاي اخير، مدارس سمپاد رو به افول رفته اند و 
ديگر آن كارآمدي گذشته را ندارند. تنزل سازمان ملي پرورش 

استعدادهاي درخشان به يك مركز، ادغام آزمون هاي آن با آزمون 
مدارس نمونه دولتي، توسعه بي رويه شعبه هاي اين مدرسه در 
سال 90، تالش براي حذف مدارس سمپاد در سال 97و صدالبته 
رشد مدارس غيردولتي در اين زمينه نقش بسزايي داشت. براي 
بررسي وضعيت اين مدارس، سراغ فاطمه مهاجراني رفتيم؛ كسي 
كه سال 96رئيس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان بود و 
چندين بار تالش كرد تا جلوي انحالل مدارس سمپاد را بگيرد. 
او حاال 2ماهي مي شود كه رئيس مركز نيست، اما حرف هاي زيادي 

درباره وضعيت سمپاد و نخبه پروري در ايران دارد.

رئيس پيشين مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان مي گويد
 مدارس غيردولتي نظام نخبگاني را طبقاتي كرده اند
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 وزير آموزش و پرورش روز گذشته پس از 
نشســتي آنالين كه با وزيــر ارتباطات اينترنت

دربــاره توســعه اپليكيشــن شــاد، 
هوشمندسازي مدارس و يكپارچه سازي  سامانه هاي 
آموزش و پرورش داشــت، 2نكته مهــم و جنجالي را 
دربــاره نحوه دسترســي بــه اينترنت و اســتفاده از 

پيام رسان ها مطرح كرد.
محسن حاجي ميرزايي در اين نشست، اعالم كرد كه 
موضوع اينترنت پاك قرار است با همكاري 2وزارتخانه 
و افراد مسئول پيگيري شــود. او در اين رابطه گفت: 
موضوع اينترنت پاك، مسئله اي مهم براي خانواده ها 
و جامعه متدين كشور است. اين كار سخت و پيچيده 
اســت و الزم اســت با همكاري 2وزارتخانه و تالش و 
پيگيري هاي همكاران مسئول بتوانيم مسئله را تا حد 

امكان حل كنيم.
از سوي ديگر، وزير آموزش و پرورش تأكيد كرده كه 
تمامي مدارس بايد تنها از اپليكيشن شاد استفاده كنند 
و استفاده از پيام رسان هاي خارجي براي آنها ممنوع 
است. او همچنين در پاســخ به اينكه اگر مدرسه اي از 
اپليكيشن ديگري استفاده كند بايد پاسخگوي آموزش 
و پرورش باشد؟ گفت: بله. قطعاً، اگر اعالم شود، حتما 
رسيدگي خواهد شد. اين مســئله عمال شاد را تبديل 

به اپليكيشني انحصاري براي آموزش مجازي مي كند.

بازگشت طرح اينترنت پاك
به گزارش همشــهري، مدت هاست كه اســتفاده از 
اصطــالح اينترنت پــاك در كنار موارد مشــابه مثل 
اينترنت ملي يا حتي اينترنت اسالمي مطرح شده است. 
آنطور كه مشخص است تاكيد وزير آموزش وپرورش بر 
فراهم شــدن اينترنت پاك براي »خانواده ها و جامعه 
متدين« بوده و مسئله مدنظر او فقط براي دانش آموزان 
نيست. به صورت معمول اين اصطالح زماني استفاده 
مي شود كه طرح محدوديت بيشتر دسترسي به شبكه 
جهاني حتي بســيار فراتر از فيلترينگ گسترده فعلي 
باشد. در شرايط فعلي با فيلترينگ درحقيقت بخشي 
از سايت ها و پلتفرم ها در ليست سياهي قرار دارند كه 
دسترسي به آنها براي كاربران كشــور ميسر نيست. 
»اينترنت پاك« امــا به معناي عوض كــردن روند و 
درست كردن ليست سفيد است كه براساس آن، فقط 
به اين ليست دسترسي ممكن است و هر آنچه به جز 

اين ليست، ممنوعه به حساب مي آيد.
بســياري قبل از ايــن از لفظ اينترنت پــاك در كنار 
اينترنت ملي اســتفاده كرده اند؛ به عنوان مثال سردار 
غالمرضا سليماني، رئيس سازمان بسيج مستضعفين 

جهان استارتاپي

 همكاري استارتاپي
براي ساخت اسكوتر بادي

 ،)Poimo( »همين چند ماه پيش بود كه مطالبي درباره »پويمو
يك اسكوتر برقي بادي كه در دانشــگاه توكيو توليد شده است، 
منتشر شد. به گزارش وب ســايت نيو اطلس، حاال طراحان آن، 
براساس عكس هايي كه ارائه مي دهند، صحبت از توليد يك نسخه 
متناسب با سفارشي كه هر كاربر مي دهد، به ميان آورده اند. اول از 
همه بايد اين پرسش را طرح كرد كه چرا ممكن است كسي يك 
اسكوتر بادي بخواهد؟ در پاسخ بايد گفت كه همانطور كه در مورد 
بسياري از محصوالت بادي ديگر اتفاق نيز مي افتد، ايده اين است 
كه هنگام نگهداري يا حمل ونقل، فضاي زيادي اشغال نشود. در 
مورد اين اسكوتر نيز چنين موضوعي صدق مي كند، اما هنگامي 
كه زمان سوار شدن فرا رسيد، مي توان با استفاده از يك پمپ باد 
معمولي، بدنه اين وسيله نقليه را باد و خيلي راحت از آن استفاده 
كرد. در اين ميان امكاناتي از سوي سازندگان ارائه شده كه شرايط 
توليد را به طور كلي تغيير داده است. كاربران مي توانند با استفاده از 
يك نرم افزار، مدل مورد را به صورت سه بعدي طراحي و براي شركت 
سازنده ارسال كنند، تا اسكوتر مخصوص آنها را توليد كند. در اين 
ميان البته نرم افزار همه عوامل ازجمله پايداري، قدرت و عملكرد 
اســكوتر را در ارائه طرح نهايي مدنظر دارد و مشكالت را تصحيح 
مي كند تا نمونه اي كه قرار اســت توليد شود، كارآمد و استاندارد 
باشد. اسكوتر از پارچه با كشش نسبتاً سخت و در 7قسمت بادي 
جداگانه ساخته مي شــود. بديهي اســت كه اجزاي الكتريكي و 
الكترونيكي مانند موتور يا بسته باتري ليتيوم-يون شامل بخش 
بادي نمي شــود. طبق گزارش ها، نمونه اوليه اين اسكوتر حدود 
9كيلوگرم وزن دارد و حداكثر ســرعت آن حــدود 6كيلومتر در 
ساعت است. ضمن اينكه شــارژ آن نيز تقريباً يك ساعت به طول 
مي انجامد. اما اصل ماجرا، همكاري با يك اســتارتاپ ژاپني براي 
توليد اين اسكوتر بادي است. طراحان اين وسيله نقليه با استارتاپ 
فناوري mercari R4D قراردادي را منعقــد كرده اند تا بتوانند 
طرح خود را به توليد انبوه برســانند. اين استارتاپ در ماه دسامبر 
سال2017تاسيس شده و كارش طراحي، توسعه و گسترش در 

زمينه هاي مختلف فناوري است.

 )Nvidia( و انويديــا )Cineca( سينســا
به عنوان كنسرسيوم بين دانشگاهي ايتاليا 
و مركز بــزرگ ابر رايانــه ايتاليايي، اعالم 
كرده اند كه قصــد دارند طي يك همكاري 
سريع ترين ابر رايانه هوش مصنوعي جهان 
را بســازند. به گزارش تك رادار، سيستم 
آينده لئوناردو از نزديك به 14هزار پردازنده 
گرافيكي Nvidia A100براي انجام انواع 
كارهاي محاسباتي با عملكرد باال استفاده 
خواهد كرد. انتظار مي رود حداكثر عملكرد 
سيســتم به 10اگزافالپ براساس قابليت 

FP16 برسد.
اين ابر رايانه مبتني بر گره هــاي ابررايانه 
Atos ’BullSequana XH2000خواهد 
بود كه هــر كــدام داراي يــك پردازنده 
ناشناخته Intel Xeon، 4پردازنده گرافيكي 
 Mellanox و يــك كارت Nvidia A100
HDR 200Gb / s InfiniBand بــراي 

اتصال است.
معمــاري تــك رادار،  گــزارش   بــه 
بســيار   BullSequana XH2000
انعطاف پذير اســت؛ بنابراين مي تواند هر 
پردازنده و پردازنده گرافيكي را در خود جاي 
دهد و براي اين منظور فقط مي توان حدس 
زد كه كدام پردازنــده Intel Xeon براي 

لئوناردو استفاده خواهد شد.
دانشمندان دانشگاه هاي ايتاليا قصد دارند از 
لئوناردو براي كشف مواد مخدر، اكتشافات 
فضايي و تحقيقات و مدل ســازي  آب و هوا 
استفاده كنند. از قديم چنين برنامه هايي به 
بارگذاري شبيه سازي  و تجزيه و تحليل داده 

با كارايي باال كه به دقت FP64نياز دارند، 
تكيه مي كنند.

اما انويديا مي گويد كه امروزه بســياري از 
كارهاي محاسبات با كارايي باال )HPC( به 
هوش مصنوعي قدرتمند و يادگيري ماشين 
متكي هستند و براي چنين كارهايي دقت 

FP16كافي است.
انويديا معتقد اســت كه هــوش مصنوعي 
و زبــان برنامــه نويســي بــراي ابررايانه 
امروزي بسيار مهم هســتند؛ بنابراين اين 
شــركت ترجيح مي دهد در مورد ابر رايانه 
لئوناردو كــه از پردازنده هــاي گرافيكي 
A100پشتيباني مي كند، عملكرد حداكثر 
FP16را با كمبود ساختاري فعال ارائه كند.

»ايان باك« نايب رئيس رايانش ســريع در 
انويديا، مي گويد: با ظهور هوش مصنوعي 
ما اكنون يك معيار جديد براي اندازه گيري 
ابر رايانه هــا داريم. در نتيجــه عملكرد ابر 
رايانه هاي ما شــگفت انگيز شده است زيرا 
قدرت محاســباتي آنها بــا معرفي هوش 
مصنوعي به طور تصاعــدي افزايش يافته 

است.
ابررايانه هاي مدرن امروز بايد ابر رايانه هاي 
هوش مصنوعي باشــند تا بتوانند ابزاري 
اساسي براي علم باشــند. انويديا با تركيب 
HPC و هوش مصنوعــي روند جديدي را 
ايجاد مي كند. فقط ابــر رايانه هاي هوش 
مصنوعي مي توانند 10اگزا فالپ عملكرد 
 GPU هوش مصنوعي با نزديك به14هزار
 NVIDIA Ampere مبتني بر معمــاري

ارائه دهند.

طرح ساخت سريع ترين ابررايانه 
هوش مصنوعي جهان 

انويديا به عنوان يكي از مشهورترين شركت هاي توليد تجهيزات گرافيكي قصد دارد 
در يك همكاري در محاسبات هوش مصنوعي ركوردشكني كند

وزير آموزش و پرورش ديروز از پيگيري »اينترنت پاك« براي 
خانواده ها از سوي دو وزارتخانه و مقام هاي مسئول خبر داد

استفاده از پيام رسان هاي خارجي در مدارس ممنوع شد

رمزگشايي از »اينترنت پاك«

آذر ماه سال گذشته گفته بود: اينترنت ايران بايد »پاك« 
باشد و سازمان بسيج در اين زمينه فعاليت مي كند. وي 
در مصاحبه با خبرگزاري مهر تأكيــد كرده بود: ما در 
حوزه اينترنت ملي فعاليت هاي الزم را انجام مي دهيم.

به نظر مي رسد ممنوعيت اســتفاده از پيام رسان هاي 
خارجي توسط معلمان هم )حتي آنهايي كه فيلتر هم 
نشده اند( از سوي وزارت آموزش و پرورش با تأكيد بر 
همين مفهوم از اينترنت ملي با تعبير اينترنت داخلي 

استفاده شده است.

فيلترينگ همگاني؟
ممنوعيت استفاده از پيام رسان خارجي در حالي توسط 
وزير آموزش و پرورش مطرح شــده كه مدتي اســت 
گروهي از نمايندگان اصولگراي مجلس هم طرحي را 
براي انسداد گسترده پيام رسان هاي خارجي پيگيري 
مي كنند. درصورت تصويب »طــرح صيانت از حقوق 
كاربران در فضاي مجازي و ساماندهي پيام رسان هاي 
اجتماعي« و با الزام داشــتن نماينــده قانوني تمامي 
پيام رســان هاي خارجي به صورت بالقوه امكان فيلتر 

دارند.
عالوه بر اين، از مدت ها پيش 2اپراتور مســلط كشور 
سيم كارت هاي ويژه كودكان و نوجوانان را كه به وسيله 
آنها تنها امكان دسترســي به فهرســتي از سايت هاي 
داخلي وجود دارد، عرضه كرده انــد. پس از هم اكنون 
درصورت نياز تهيه چنين سيم كارتي براي خانواده ها 
ممكن اســت و وزير آمــوزش و پــرورش تأكيدي بر 

محدوديتي فراتر به اينترنت دارد.
اين در حالي است كه دولت حسن روحاني پيش از اين 
بارها شــعار جلوگيري از فيلترينگ و حتي بازگشايي 
پلتفرم هاي فيلتر شده مثل توييتر و تلگرام را سر داده 
بود؛ حتي به تازگي محمدجواد آذري جهرمي كســاني 
را كه از لفظ اينترنــت ملي اســتفاده مي كنند خائن 
دانست. او اعالم كرد: كســاني كه از عبارت »اينترنت 
ملي« استفاده مي كنند، »خائن هستند« و در راستاي 

پروپاگانداي ضدايراني حركت مي كنند.
مقام هــاي وزارت ارتباطات بارها اعــالم كرده اند كه 
شــبكه ملي اطالعات را مكمل اينترنت مي دانند، اما 
خود وزير ارتباطات هم تأكيــد دارد كه مدينه فاضله 
برخي در كشــور قطع كامل اينترنت است. اين گروه 
عقيده دارند كه با استفاده از اينترنت ملي كاربران بايد 
تنها به سايت هاي فهرســتي خاص دسترسي داشته 
باشند و حتي با فيلترشكن هم ديگر امكان دسترسي 
به مابقي اينترنــت غيرممكن شــود. از چندي پيش 
مسئله وي پي ان قانوني هم مطرح شــده و منابع آگاه 
مي گويند برخي نهادهاي دولتي هم طي نامه هايي از 
مجموعه هاي ذيربط خود خواسته اند فيلتر سايت هاي 
مورد نياز فيلترشده شان را براي ارائه وي پي ان قانوني 

به آنها اعالم كنند.
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»تذكرهاي ارشــادي« رویکرد نيروي انتظامي در یك 
هفته گذشته براي برخورد با كساني بوده است كه قوانين 
و پروتکل هاي بهداشتي را رعایت نمي كردند؛ رانندگان 
تاكسي، اتوبوس و تاكسي هاي اینترنتي و نيز كسبه اي 
كه واحدهــاي آنها پرتردد بوده اند و به نظر مســئوالن 
بهداشتي پرخطر. با گذشت یك هفته از اعمال تذكرات 
لساني، پليس پایتخت كم كم خود را آماده برخورد قانوني 
با كساني مي كند كه از اجراي قوانين بهداشتي سر باز 
مي زنند؛ این را فرمانده انتظامي پایتخت در نشســت 
مشترك با فرمانده ستاد استاني مقابله با كروناي استان 
تهران مي گوید و از قاطعيت نيروي انتظامي در برخورد 
با قانون شکنان كرونایي خبر مي دهد: »ماموران پليس 
در همه رده هاي انتظامي در یك هفته گذشته به شکل 
ارشادي از افرادي كه ماســك استفاده نکرده یا قوانين 
بهداشتي را رعایت نمي كردند، خواستند به قانون احترام 
بگذارند، اما به زودي این رویه تغيير كرده و وارد مرحله 
برخورد انتظامي با متخلفان خواهيم شــد.« آنطور كه 
سردار حسين رحيمي به خبرنگاران مي گوید، در یك 
هفته گذشته افراد بسياري مشمول تذكرات كرونایي 
پليس شده اند: »بيش از 67هزار مورد تذكر به رانندگان 
تاكسي و اتوبوس، عابران و مســافران مترو كه ماسك 
نداشتند، داده شده است. از 7921واحد صنفي بازدید 
و به 5600واحد تذكر داده شده و درنهایت 275واحد 
صنفي كه به تذكرات توجه نکردند نيز پلمب شدند.«  به 

گفته رئيس پليس پایتخت، پليس راهور به شکل محدود 
رانندگان وسایل نقليه عمومي كه به تذكرات توجه نکرده 
بودند را  جریمه كرده اســت: »پليس راهور، 42راننده 
وسيله نقليه عمومي كه قوانين بهداشتي را رعایت نکرده 
بودند، اعمال قانون كرده است. اعمال قانون این افراد در 
پرونده تخلفات رانندگي ثبت شده و متخلفان باید جرایم 

ثبت شده را پرداخت كنند.«

آغاز تدريجي برخوردهاي انتظامي 
سردار حسين رحيمي، از ورود این نيرو به فاز جدي تر 
و قاطعانه تر برخورد با متخلفــان كرونایي در روزهاي 
آینده خبر مي دهد و با بيان اینکه روند ارشاد متخلفان 
همچنان ادامه دارد، مي گوید: »پليس تا چند روز آینده 
به فرایند ارشــاد متخلفان از قوانين بهداشــتي ادامه 
مي دهد. مأموران انتظامي در رده هاي تخصصي پليس 
دســتورالعمل برخورد با تخلفات كرونایي را دریافت 
كرده اند. به تدریج و با حضور نماینده وزارت بهداشــت 
متخلفان اعمال قانون خواهند شــد.« هر چند رئيس 
پليس تهران زمان دقيقي را براي اجراي ســختگيرانه 
اعمال جریمه متخلفان ارائه نکرد، اما به نظر مي رســد 
نقاطي كه باید از سوي نيروي انتظامي كنترل شود، هنوز 
به شکل شفافي براي پليس مشخص نشده است. سردار 
رحيمي این موضوع را تأیيد مي كند و مي گوید: »باید 
بررسي شود بيشترین نقاطي كه قوانين بهداشتي رعایت 

نمي شود، دقيقا كجاست. این موارد را وزارت بهداشت 
باید مشخص كند تا مأموران انتظامي با تمركز بيشتري 
بر نقاط پرخطر و نحوه اجراي پروتکل ها نظارت كنند.«

چرا دوركاري در تهران به درستي اجرا نمي شود؟
در همين حال، فرمانده مقابله با كروناي استان تهران نيز 
از نبود اختيارات كافي در این ستاد براي اعمال قوانيني 
كه به كاهش شيوع بيماري در پایتخت كمك كند، خبر 
مي دهد. عليرضا زالي در پاسخ به سؤال همشهري درباره 
اینکه چرا دوركاري بسياري از اداره هاي دولتي با وجود 
قرمز بودن وضعيت تهران لغو شده، مي گوید: »تاكنون 
اختيار دوركاري به شکل واقعي به ستاد استان تهران 
داده نشده است. هم ســتاد تهران و هم استاندار تهران 
از ابتدا خواهــان دوركاري كارمنــدان دولت و بخش 
خصوصي بودند؛ چراكه اعتقاد داریم هر اندازه كه تردد و 
عبور و مرور در شهر كم شود، احتمال شيوع بيماري نيز 
كمتر مي شود.« او ادامه مي دهد: »پيشنهاد ما دوركاري 
50درصد كارمندان دولت با پوشش كارمندان بخش 
خصوصي بود. اجازه این كار تاكنون به ما داده نشده است 
و تنها با دوركاري یك سوم كارمندان در قالب گروه هاي 

15گانه پرخطر موافقت شده است.«

راننده هاي شخصي جريمه نمي شوند 
فرمانده ستاد مقابله با كروناي تهران، در ادامه نگراني 

برخي شــهروندان درباره جریمه شدن در خودروهاي 
شخصي خود را بي مورد دانست و تأكيد كرد، رانندگاني 
كه با خانواده در خيابان تردد مي كنند به دليل نداشتن 
ماسك در خودرو جریمه نمي شــوند: »كساني كه در 
خودروي شخصي خود هســتند یا با خانواده در داخل 
خودرو حضور دارند، درصورت نداشتن ماسك جریمه 
نمي شــوند. این افراد درصورت پياده شدن از خودرو 
باید ماسك بزنند و درصورت نداشتن آن با اعمال قانون 
روبه رو مي شــوند.« زالي، وجود ابهام در پروتکل هاي 
ابالغي را موضوعي عادي دانست و با تأكيد بر اینکه در 
نشست هاي تخصصي با كارشناسان به ابهام ها و سؤاالتي 
كه وجود دارد، پاسخ داده مي شود، مي گوید: »كنترل 
بيماري تنها نياز به كمك مردم ندارد. مسئوالن هم باید 
با همه ظرفيت پاي كار بيایند و به گونه اي عمل كنند كه 

بتوانيم شيوع بيماري را در پایتخت مدیریت كنيم.«

از حمايت های مالی براي ماسك تا انتقاد از بيمه ها
فرمانده ستاد مقابله با كروناي تهران، از اینکه درصدي از 
مردم پایتخت به دليل مشکالت مالي توان خرید ماسك 
ندارند و بــه این دليل در معرض خطــر ابتال به بيماري 
هستند، خبر مي دهد و معتقد است، باید حمایت های مالی 
از سوي دولت براي تامين ماسك به شکل رایگان براي این 
گروه ها درنظر گرفته شــود: »براي اقشار كم درآمد باید 
ماسك رایگان پيش بيني شود. با همين رویکرد طرح نذر 

سالمتي را اجرا و با كمك خيران حوزه سالمت و برخي 
دستگاه ها تاحدودي ماسك براي این گروه ها تهيه شده 
است، اما براي اســتمرار تامين ماسك و اقالم بهداشتي 
نيازمند حمایت هــاي یارانه اي دولت هســتيم.« زالي 
تأكيد كرد: »بارها اعالم كرده ایم كه هزینه تامين ماسك 
براي دولت بسيار كمتر از هزینه هاي درمان بيماران در 
بيمارستان هاست. تامين ماسك براي اقشار نيازمند باید 
در اولویت قرار بگيرد تا كانون هاي شيوع بيماري كنترل 
شود.« فرمانده ســتاد مقابله با كروناي تهران از آرایش 
برخي دستگاه هاي خدمات رسان در مقابله با كرونا انتقاد 
كرد و خواهان تغيير وضعيت این دســتگاه ها منطبق با 
شرایط كرونایي كشور شــد. زالي پوشش دهي بيمه ها 
از بيماران مبتال به كرونا را نامناســب ارزیابي مي كند و 
مي گوید: »هم اكنون پوشش بيمه ها براي ارائه خدمات به 
بيماران مبتال به كرونا مناسب نيست و سطح ارائه خدمات 
بيمه اي به این دسته از بيماران مانند دوران قبل از شيوع 
بيماري است كه باید با تغيير وضعيت سيستم هاي بيمه اي 
به گونه اي عمل شود كه هزینه هاي بيماري زیر پوشش 
بيمه قرار بگيرد.« او تأكيد مي كند ستاد ملي مقابله با كرونا 
باید نقش تازه اي براي بيمه ها در حمایت از بيماران مبتال 
تعریف كند: »بسته پيشنهادي خود را براي پوشش بهتر 
بيمه اي بيماران مبتال به كوویدـ 19به وزارت بهداشت 
داده ایم و منتظریم ستاد ملي درباره بسته پيشنهادي و 

سهم دهي بيشتر به بيمه ها اظهارنظر كند.«

فرمانده ســتاد مقابله با كروناي تهران مي گوید، گروهي 
از مــردم پایتخت به دليل مشــکالت مالي تــوان خرید 
ماســك ندارند و به ایــن دليل در معرض خطر هســتند

در نشســت مشــترك رئيــس پليــس تهــران و 
فرمانــده ســتاد ملــي مقابلــه بــا كرونا مطرح شــد

ي  ي شهر ا فقر
حميدرضا بوجاريانماسك  ندارند

خبرنگار

 در نظر داشــته باشــيد كه نخستين 
المپياد جهاني سال 1959برگزار شد 
كه المپياد ریاضي بود و نخستين حضور ایران در المپيادها سال 
1987بود؛ یعني سال 1366شمســي. كشور فنالند 20سال 
قبل از ما به المپيادها پيوست؛ یعني سال 1967. با درنظر گرفتن 
اینکه تعداد افراد شركت كننده از هر كشور در المپيادها مشخص 
است و مثال ریاضي حتما باید 6نفر باشد و نجوم 4نفر، فيزیك 
5نفر و... در این سال هایي كه ما شركت كردیم 45مدال طال در 
المپياد ریاضي جهاني تا كنون كسب كرده ایم و فنالند باسابقه 
20سال حضور بيشتر از ما، فقط یك مدال طال آورده، این عدد 
معنا دارد و معنایش این است كه ظرفيت ایران بسيار باالست؛ 

یعني ميزان اشتياق علم بي نظير است.
 تقريبًا 5ســال پيش دانش آموزان نخبه 
مدارس ســمپاد در هر طبقه اقتصــادي و اجتماعي 
پرچمدار مدال آوري در المپيادهاي جهاني بودند، اما 
االن دانش آموزان در مدارس غيردولتي هم وارد اين 
عرصه شده اند. آيا اين موضوع خطرناك نيست كه علم 
به انحصار طبقه باالي اقتصادي دربيايد؛ اتفاقي كه در 
كنكور رخ داده و ديگر كمتر دانش آموزي در مدارس 

دولتي رتبه هاي برتر را كسب مي كند؟
بله درست است. در زمان اوج درخشش المپيادها اغلب بچه هاي 
سمپاد پرچمدار بودند، اما االن فضا اینگونه نيست و مدارس 
غيردولتي هم وارد ميدان شــده اند. واقعيت این است كه اگر 
سمپاد تقویت نشود، نظام نخبگي و نخبه پروري طبقاتي خواهد 
شد. سمپاد یکي از ابزارهایي است كه كمك مي كند نخبگي 
طبقاتي نباشد. در سال هاي اخير خيلي این قضيه بدتر هم شده؛ 
چون آنها پول دارند و هزینه مي كنند و جواب هم مي گيرند. باید 
قبول كنيم كه ما نمي توانيم موتور بنز را در پراید بگذاریم. یك 
جایي باید این ساختار با هم بخواند، زماني سمپاد جایگاهش 
در حد معاون رئيس جمهور بود و بعد هم باشگاه دانش پژوهان 
به عنوان تشکيالت جدا فعاليت مي كرد، اما االن 2مجموعه مهم 
را كوچك و در هم ادغام كرده ایم و اسمش را گذاشته ایم مركز. 
معلوم اســت كه نمي توانند حيات داشته باشند. مجموعه ما 
شده قسم حضرت عباس و دم خروس. در بازي قدرت و ثروتي 
كه مدارس غيردولتي دارند، حتي معلمان خوب و نخبه به آن 
سمت رفته اند. چه كسي برنده است؟ چرا معلم جوان و نخبه باید 
صرف عالقه و اخالق در مدارس سمپاد كار كند؟ مگر عالقه و 
تعهد براي او نان سفره خانواده اش مي شود؟ خب، حق دارد برود 
جایي كه پول و امکانات بهتري در اختيار او مي گذارند و  شأن كار 
و تالشي كه كرده را نگه مي دارند. چرا ما باید همه  چيز را با معيار 
اخالق بسنجيم؟ اخالق فقط روغن داخل سيستم است؛ اصل و 
معيار تامين منابع مالي است. اميدوارم مسئوالن ما سریع تر به 
راه اصلي برگردند و در این زمينه به دانش آموزان نخبه كمك 

كنند تا بيشتر از این دیر نشده و رقيبان جلوتر نيفتاده اند.

 رتبه جهاني ایران  
در المپيادهاي جهاني تنزل یافته

ادامه از 
صفحه 10

آمــار مبتالیــان  دیروز

3890
آمار بهبودیافتگان  تا دیروز

427400
آمــار جان باختگان دیروز

252
كل آمــار جان باختگان

30375
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   به دلیل حجم باالي تقاضا اكنون 
تعداد زيادي شركت به ساخت تابلوي 
خیابان ها و عالئم ترافیكي مي پردازند

   وحدت اسالمي يكي از خیابان هايي 
است كه در گذر تاريخ، بیشترين 

تغییر نام را به خود ديده است

یادداشت یک

نام كدام خيابان هاي تهران تغيير نكرده است؟
يادگاري هاي به جا مانده از تاريخ

الله زار و باب همایون
قدیمي ترین نام هاي بدون تغيير در خيابان هاي تهران هستند

  مي گویند تهــران زماني »عبارت بود از كلبه هایــي گلين، باغ هایي 
سرسبز و كوچه هایي تنگ و پرپيچ و خم«. كم كم با توجه بيشتر به این 
شهر پس از تبدیل شــدن آن به پایتخت »تهران به شمال اعيان نشين و 
جنوب فقيرنشــين تبدیل شــد« )برگرفته از فيلم »تهران انار ندارد«(. 
امروز كمي بيش از ۲قرن از زماني كه تهران بــراي اولين بار به پایتخت 
تبدیل شد، مي گذرد و در گذر سال ها، این شهر شاهد حوادث و تغييرات 

بي شمار بوده است. 
متن كامل در صفحه 14

15 همین صفحه

در مورد تعویض تابلوهــا در كوچه ها، جاده ها، 
خيابان ها و... در زمانــي كه مثال دچار كهنگي، 
خرابي، رنگ رفتگي و از این دســت مشكالت 
مي شوند، بحثي وجود ندارد. به هر حال، شهر به 

این تابلوها نياز دارد. 

حذف تاريخ  از چهره خيابان سهل و ممتنع هاي يك نامگذاري
خليل آبادي، عضو كميسيون نامگذاري شوراي شهر

 حاشيه هاي تغيير نام خيابان هاي تهران را سياسي مي داند
تغيير نام خيابان ها در شهرهاي مختلف جهان با چه ماجراهایي همراه 

بوده اند؟
یک كميسيون فرعي در شوراي شهر به عنوان یكي از خبرسازترین كميسيون هاي این دوره شناخته مي شود؛ 
كميسيون نامگذاري و تغيير نام معابر و اماكن عمومي شهر تهران. از زماني كه اصالح طلبان توانستند با برد ۲1 
بر هيچ، كرسي هاي شوراي شهر را به نام خود سند بزنند، یكي از فعاليت هاي این كميسيون حول محور درج 

نام چهره هاي سرشناس سياسي و فرهنگي بر تابلوي خيابان هاي تهران شكل گرفت. 

تغيير هرگز ساده نيست؛ در هيچ موضوع و روندي؛ هميشه با مقاومت مواجه مي شود. به سختي پذیرفته مي شود 
و پذیرفته شدنش گاه به زمان بسيار طوالني نياز دارد. حال اگر این تغيير از سوي نهاد قدرت در زندگي عموم 
مردم ایجاد شود، ممكن است با مخالفت هاي جدي تر مواجه شود. نمونه این تحوالت و مواجهه ها را مي توان 

در تغيير نام هاي شهري یا اسامي خيابان ها در گوشه و كنار جهان مشاهده كرد. 

15

15
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سبا ثروتي 
روزنامه نگار

خيابان تغييرات

همه جا تابلو 
مي خواهند

چالش عادت به 
نام های جديد

كدام خيابان ها 
بيشترین تغيير نام را داشته اند؟

تابلوهاي عنوان خيابان ها 
كجا و چگونه ساخته مي شوند؟

مردمي كه نام خيابان هایشان 
تغيير كرد
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 تغییر نام
خیابان ها

این شماره

كدام اسامي بر سر كدام معابر
 در سال هاي اخير حاشيه ساز شدند؟ 

كشاكش 
اسامی

   نام  بعضي معابر و خیابان ها مانند 
»توپخانه«، »هفت حوض« و... همچنان 
از فرهنگ لغات مردم حذف نشده و 
به نظر مي رسد نخواهد شد

   نامي كه هرگز
 به تابلوهاي آبي شهر نرسید:
  »مهندس بازرگان«

14

آنطور كه در سایت شوراي شهر تهران 
آمده است، كميته هاي كارشناسي و 
نامگذاري و تغيير نــام معابر و اماكن 
عمومي نيز در هر منطقه شــهرداري 
تهران با حضور شهردار و مدیر روابط 
عمومي شهرداري منطقه، یک نماینده 
از انجمن هــاي شــورایاري محالت 
منطقه، یک نماینده تام االختيار بنياد 
شــهيد، امام جماعت یكي از مساجد 
منطقــه و همچنين یک كارشــناس 
مطلع اموراجتماعي- فرهنگي آشــنا 
به تاریخ و ادبيات منطقــه و نماینده 
تام االختيار فرماندهي ناحيه مقاومت 

بسيج برگزار مي شوند.
به این ترتيب انتخاب یــک نام براي 
كوچه و خيابان هاي تهران از مراحل 
گوناگوني عبور مي كند تا ســرانجام 
نامي كه ردي در خاطر مردم به جاي 
گذاشته اســت و در قد و قامت یكي 
از بزرگان كشــور شــناخته مي شود، 
بر یک تابلو در این شــهر نقش ببندد 
و نشــان دهد كــه مردم این شــهر 
اهل نســيان نيســتند. براي دانستن 
مراحــل نامگــذاري خيابان هــا و 
دالیل گره خوردن ایــن نامگذاري ها 
بــا حاشــيه هاي مختلف با حســن 
خليل آبادي، یكي از اعضاي كميسيون 
نامگذاري شوراي شهر تهران صحبت 
كردیم. او معتقد اســت حاشيه هاي 
ایجادشده پيرامون نامگذاري ها »ناشي 
از تنگ نظري است و ریشه در نگاه هاي 
سياسي دارد«. ایده اوليه یک تغيير نام 
مي تواند حاصل نظر یكی از اعضاي این 
كميسيون یا مردم شهر باشد. آنطور كه 
خليل آبادي عضو شوراي شهر تهران 
توضيح مي دهــد: »ایــده نامگذاري 
خيابان هاي تهران از شــهرداري هاي 
مناطــق و درخواســت هاي مــردم 
كليد مي خورد. این درخواســت ها به 
دبيرخانه كميسيون نامگذاري شوراي 
شهر تهران منتقل مي شود. در مرحله 
بعد فعاليت هاي كارشناسي را شروع 
مي كنيم تا اســامي مشــابه نباشد و 
همچنين با فرهنگ ما منافاتي نداشته 
باشد«. او با اشــاره به تمام چهره هاي 
تصميم گيرنــده در این حــوزه ادامه 
مي دهــد: »كميســيون نامگــذاري 
متشــكل از نماینده از بنياد شــهيد، 
فرهنگســتان زبان و ادب فارســي و 
رئيس روابــط عمومي شــهرداري و 
روابط عمومي شــوراي شــهر است و 
در كنار 3تن از اعضاي شــورا فعاليت 

مي كند«. براساس گفته خليل آبادي 
در این جلسات، مجموعه نظرات این 
افراد مورد بررســي قــرار مي گيرد و 
درنهایت براي نامگذاري یک نقطه از 
تهران تصميم گيري مي شــود. پس از 
این مرحله، تصميــم نهایي به صحن 
علني شوراي شهر راه پيدا مي كند تا 
آخرین چكش كاري ها در صحن انجام 
شود. درنهایت با تأیيد نهایي اعضاي 
شوراي شهر، تصميم براي نامگذاري 
معابر تهران به دست شــهردار تهران 

مي رسد تا اجرا شود.

مصايب نامگذاري
اما روال تغيير نام معابر تهران -كه تا 
پيش از این به عنوان یــک كار عادي 
از ســري فعاليت هاي شــوراي شهر 
شــناخته مي شد- هميشــه در یک 
مسير هموار حركت نمي كند، مخالفت 
فرمانداري با نامگــذاري چهره هایي 
همچــون مهندس بــازرگان و اعظم 
طالقاني- فرزند آیــت اهلل طالقاني و از 
فعاالن عرصه سياست- پس از نهایي 
شدن تصميم در شوراي شهر، یک نما 

از اختالف نظرها را عيان كرد.
مخالفت فرمانداري موجب دلخوري 
اعضاي شــوراي شهر شــد تا جایي 
كه شــهربانو اماني در جلســه علني 
۲3شهریور شــورا، دليل فرمانداري 
را ناشــناخته بودن این دو چهره براي 
مردم شــهر بيان كــرد و آن را جاي 
تعجب دانست. در متن نامه فرمانداري 
در رابطه با ایــن مخالفت به ماده یک 
ضوابط و معيار هــاي نامگذاري تكيه 
شــده بود. براســاس این مــاده، نام 
شخصيت هاي مهم تاریخ صدر اسالم 
و انقالب اسالمي و شهداي گرانقدر آن 
و حوادث مهم تاریخ مبارزات اسالمي 
مردم ایران در درجه اول نامگذاري ها 
قرار دارند و نام شخصيت هاي فرهنگي، 
ادبي، علمي، سياسي و تاریخي ایران 
و اســامي راجع به اندیشه، فكر و هنر 
و نيز مظاهر طبيعــت زیباي ایران در 
مرتبه هاي بعــدي مي توانند براي نام 

معابر انتخاب شوند.
هر چند عيســي فرهــادي فرماندار 
تهران، مسئوليت تطبيق مصوبه هاي 
شــوراي شــهر را در اختيــار هيأت 
تطبيق - متشــكل از نماینده شوراي 
شــهر تهران، نماینده قــوه قضایيه و 
فرماندار- دانســته بــود و دليل این 
مخالفــت را نيز ناشــي از تصميمات 

این هيأت مي دانست، اما خليل آبادي 
معتقد اســت: »نامگذاري ارتباطي با 
فرمانداري، استانداري و هيأت انطباق 
ندارد، چراكه این تصميم شوراي شهر 
است نه مصوبه. درصورتي كه موضوع 
بحث مصوبات شــوراي شهر باشد، ما 
هم قبول داریم كه باید مصوبات را براي 
مطابقت با قانون به دســت مسئوالن 
مربوطــه بســپاریم، امــا در رابطه با 

تصميم گيري هاي این چنيني نيازي 
به بررســي قانوني وجود نــدارد«. او 
اقدام اخير فرمانداري تهران را اقدامی 
نو معرفي كرد كه مســبوق به سابقه 
نبوده است؛ »این نخستين بار است كه 
فرمانداري تهــران در مورد نامگذاري 
خياباني اظهارنظر كرده اســت، بيان 
نظر در رابطه با نامگذاري خياباني به 
نام مهندس بازرگان قانوني نبود، چون 

این فعاليت ها در حوزه تصميم گيري 
شــورا بود و این عين قانون اســت. تا 
پيش از این، هيأت انطباق به این حوزه 

ورود نمي كرد.«
براســاس گفته این عضو كميسيون 
نامگذاري، بخشــي از وظایف شــورا 
مربــوط بــه تصميم گيري اســت؛ 
»به عنوان مثال ما رأي دادیم تا آقاي 
محسن هاشمي رفســنجاني ریاست 

شورا را برعهده داشــته باشد، این در 
محدوده تصميم گيري شــوراي شهر 
اســت. بنابراین وقتي شورا تصميمي 
مي گيرد، الزامي وجود ندارد تا بخش 
دیگــري در رابطه با آن نظــر بدهد. 
در رابطه با این موضوع نيــاز با ورود 
فرمانداري ما موضع رســمي خود را 
اعالم كردیــم و گفتيم كــه این جزو 
تصميمات شوراست و باید اجرا شود.«

البته مشــكالت نامگذاري در شوراي 
شهر پنجم تنها به این موارد ختم نشده 
است، چراكه محمدجواد حق شناس، 
رئيس كميســيون نامگذاري شوراي 
شــهر تهران در گفت وگو بــا اعتماد 
آنالین اعــالم كرده بود كــه به دليل 
انتخــاب نــام شــاعران و برخــي از 
هنرمندان از جانــب وزارت اطالعات 

احضار شده بود.

شهري به وسعت تمام عقايد
تالش براي نامگــذاري  خيابان های 
تهران محدود به انتخاب هاي نزدیک 
به یــک نــگاه فرهنگي و سياســي 
نيست، چراكه براســاس توضيحات 
خليل آبادي »نباید اجــازه دهيم كه 
اختالفات سياسي بر تمام تصميمات 
ما سایه بيندازد، اگر فردي براي جامعه 
و كشور مفيد بوده است، شوراي شهر 
باید بــدون دســته بندي هاي حزبي 
تصميم بگيرد و نام آن فــرد را براي 
هميشــه در تهران ثبت كند. ما باید 
نگاه مان به خواســته تمام مردم شهر 
باشــد و تمام مردم بــراي نامگذاري 
حق داشته باشند. چنين رفتارهایی 
ناشي از تنگ نظري است و ریشه در 
نگاه هــاي سياســي دارد«. این عضو 
شوراي شــهر تأكيد دارد كه اعضاي 
كميسيون نامگذاري تالش كرده اند تا 
با قرار دادن اسامي شهداي مدافع حرم 
و همچنين شهداي ســالمت بر یک 
كوچه و خيابان، یــاد آنها را زنده نگه 
دارند؛ »ما تالش مي كنيم تا تغييرات، 
حداقلي باشــند مگر اینكه ضرورتي 
در این رابطه احســاس شــود، مانند 
نامگذاري بخشي از اتوبان رسالت به 
نام شهيدســليماني. تمركز ما بيشتر 
بر نقاط تازه تأســيس شهر است و در 
این مسير تالش مي كنيم در كنار نام 
چهره هاي برجســته ادبي، سياسي و 
فرهنگي، توجه خاصي به نام شهداي 
مدافع حرم و مدافعان سالمت داشته 
باشــيم. به عنوان مثال به منظور زنده 
نگه داشــتن یاد شــهداي سالمت، 
بخشــي از خيابان منتهي به وزارت 
بهداشــت را به نام این شــهدا مزین 

كردیم.«

خواسته اي كه حسرت نماند
فوت استاد شــجریان موجب شد تا 
خبرهاي اميدواركننــده اي از پایان 
حاشــيه هاي نامگــذاري خيابانــي 

به نام محمدرضا شــجریان شــنيده 
شــود. محســن هاشمي رفسنجاني 
در قامــت رئيــس شــوراي شــهر 
در نخســتين جلســه علني شــورا 
پس از فــوت اســتاد شــجریان، از 
 رفع موانــع نامگــذاري خبــر داد؛ 
» مكاتبات الزم درباره اجراي مصوبه 
شورا جهت نامگذاري خيابانی به نام 
استاد شجریان صورت گرفته است و 
ان شــاءاهلل به زودي توسط شهرداري 

اجرا خواهد شد.«
خليل آبادي در ایــن رابطه می گوید: 
»اكثــر نامگذاري هایي كــه ما انجام 
دادیــم به دليل آنكه براســاس روال 
قانوني بوده، به نتيجه رســيده است. 
نامگذاري ای كــه از نظر من بهتر بود 
همان ابتدا به نتيجه مي رسيد، مربوط 
به استاد شجریان اســت. با توجه به 
فوت ایشان و احترامي كه مردم براي 
این اســتاد بزرگوار قائل هســتند، 
درخواســت هاي بســياري از جانب 
مردم براي پيگيري ایــن نامگذاري 
مطرح شد و اميدوارم هرچه زودتر این 

خواسته به نتيجه برسد«.
هرچند این عضو شوراي شهر ترجيح 
داد كه توضيح در مورد دالیل مخالفت 
نامگــذاري خيابانــي به نام اســتاد 
شــجریان را با گفتن این جمالت كه 
»مخالفت براي این نامگذاري بيشتر 
جنبه سياسي داشت و صحبت كردن 
در این رابطه بيش از پيش مســير را 
براي رســيدن به خواســته مردمي 
ناهمــوار مي كند« خالصــه كند، اما 
وقتي صحبت از حاشيه هاي ایجادشده 
براي نامگذاري هاي شوراي شهر پنجم 
به ميان می آید، می گوید: »متأسفانه 
این حاشيه ها بيشــتر جنبه سياسي 
دارند و مانع نامگذاري مي شــوند، در 
این حوزه اختالف دیدگاه وجود دارد. 
متأسفانه جامعه ما كمتر مسير مدارا 
پيش مي گيرد. به عنوان مثال زماني 
كه مي خواســتيم خيابانــي را به نام 
مرحوم مصدق نامگــذاري كنيم، در 
ذهنمان این بود كــه دكتر مصدق و 
آیت اهلل كاشاني جزو بازیگران اصلي 
موضوع ملي شدن نفت بودند. تهران 
یک اتوبان بــه نام آیت اهلل كاشــاني 
دارد، اما هيچ نقطه ای از تهران نامي از 
دكتر مصدق را ثبت نكرده بود و ما به 
این نتيجه رسيدیم كه بهتر است كه 
خياباني نيز به نام دكتر مصدق وجود 

داشته باشد«.

سهل و ممتنع هاي يك نامگذاري
خليل آبادي، عضو كميسيون نامگذاري شوراي شهر

 حاشيه هاي تغيير نام خيابان هاي تهران را سياسي مي داند
   يك كمیســیون فرعي در شوراي شهر 
به عنوان يكي از خبرسازترين كمیسیون هاي 
اين دوره شــناخته مي شــود؛ كمیسیون 
نامگذاري و تغییر نام معابر و اماكن عمومي شهر تهران. از زماني كه اصالح طلبان 
توانستند با برد 21 بر هیچ، كرسي هاي شوراي شهر را به نام خود سند بزنند، يكي 
از فعالیت هاي اين كمیسیون حول محور درج نام چهره هاي سرشناس سیاسي و 

فرهنگي بر تابلوي خیابان هاي تهران شكل گرفت. اين كمیسیون از 3نفر اعضاي 
كمیسیون فرهنگي، اجتماعي و زيست شهري، رئیس و همچنین مديركل روابط 
عمومي و امور بین الملل شورا، مديركل روابط عمومي و امور بین الملل شهرداري 
تهران و يك نفر نماينده منتخب از سوي فرهنگستان زبان و ادب فارسي تشكیل 
شده است و براي رسیدن به يك نام بايد بررسي در مراحل مختلف انجام شود تا مبادا 

اين نامگذاري ها تكراري يا حاشیه اي به همراه داشته باشد.

لیال شريف 
روزنامه نگار

تا شهریور سال 99 
نامگذاري اسامي عمومي

 مانند گل ها و كوه ها و شهرها

 176  مورد   36 %
نامگذاري

 به نام شهداي گرانقدر

 145  مورد   30 %
نام گذاري به نام 

مشاهير و نام آوران

 93  مورد   20 %
نام گذاري  های 
تصویب نشده

 65  مورد   14 %
براساس آماری كه حسن خلیل آبادی عضو كمیسیون نامگذاری شورای شهر در اختیار خبرنگار روزنامه همشهری قرار داده است از شروع به كار پنجمین دوره شورای شهر 

تهران تا پايان مرداد سال 99 در مجموع 479 درخواست تغییر نام خیابان ها در اين كمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است.
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این شماره

 حفظ اسامي قديمي، تنها مختص محله هاي قديمي تهران نيست. 
شايد اين تصور وجود داشته باشد كه از زمان ايجاد خيابان در تهران 
تا به امروز و يا دست كم پس از انقالب، خياباني در تهران باقي نمانده 
كه نامش تغيير نيافته باشد. اما با كمي جست وجو به نام خيابان هايي 
مي رســيد كه از قديمي ترين هاي تهران هستند و به نام هاي خود 
وفادار مانده اند، يا دست كم تاريخ به آنها اجازه بقا داده است؛ نام هايي 
كه بقاياي هويت تاريخي اين شهر هســتند و حفظ آنها، به معني 
حفظ اين هويت خواهد بود. آنچه در ادامــه درباره اين خيابان ها 
مي خوانيد قطعا معرف تمامي نام هاي به جا مانده از گذشــته هاي 
دور تهران نيست و نبود اطالعات جامع و وسعت شهر حتما باعث از 

قلم افتادن نام بسياري از كوي ها و خيابان ها خواهد شد.
خيابان باب همايون يكي از قديمي ترين خيابان هاي شهر تهران 
و يكي از نخســتين خيابان هايي اســت كه ابتدا در سال1288 
ســنگفرش و دوطرف آن به دستور ناصرالدين شــاه درختكاري 
شد. پس از آن در سال1310 به همراه خيابان الله زار به نخستين 

خيابان هاي آســفالتي تهران تبديل شــدند. اين خيابان شايد از 
معدود خيابان هايي در شهر باشد كه از دوران قاجار نام خود را حفظ 
كرده است. خيابان ناصرخسرو ديگر خيابان  بسيار قديمي تهران 
است كه در دوران قاجار، ناصريه ناميده مي شد و از دوران پهلوي 
نام ناصرخسرو را حفظ كرده است. اين خيابان به دليل واقع شدن 
بناهاي تاريخي مهم در آن، ازجمله سراي روشن، شمس العماره 
كه زماني مرتفع ترين ســاختمان تهران بود و دارالفنون كه آن را 
نخستين دانشگاه ايران مي نامند از اهميت تاريخي بااليي برخوردار 
است. قدمت اين خيابان به سال1285 بازمي گردد. در آن دوران 
به دستور ناصرالدين شاه بخشي از خندق ارگ سلطاني پر شده و 
به خيابان تبديل مي شود. كوچه مروي، كوچه خدابنده لو و خيابان 
پامنار از ديگر گذرهاي قديمي متصل به اين خيابان هســتند كه 
نام  قديمي آنها باقي مانده اســت. كوچه های مروي و خدابنده لو 
از قديمي ترين مراكز خريد در تهران به شمار می  روند كه هردو به 
خيابان پامنار منتهی می شوند و سازه هاي تاريخی متعددي را مانند 

بازار مروي و دبيرستان مروي در خود گنجانده اند.
از ديگر خيابان هاي قديمي اين منطقه- منطقه اي كه نخســتين 
خيابان هاي اصلي تهران در اواخر دوران قاجار و اوايل دوران پهلوي 
در آن ايجاد شدند- كه نام خود را از دوران پهلوي حفظ كرده اند 
مي توان به خيابان هــاي اميركبير، ظهيراالســالم، ري، مولوي، 
الله زار، سعدي، حافظ، خيام، فردوسي، بهارستان، اكباتان، ايران، 
منوچهري، قزوين، ناظم االطبا، مختــاري و خيابان صاحب جمع 
اشــاره كرد. كوچه هاي مهران و برلن دو گذركاه كوچك ديگر در 

دل همين خيابان ها هستند كه اسامي آنها قدمتي طوالني دارد.
درميان اين خيابان ها، الله زار از اهميت بيشتري برخوردار است زيرا 
در اواخر دوران قاجار، نماد نوگرايي و هنر ايران محســوب مي شد 
و بسياري از تئاترها، ســينماها، تجارتخانه ها، مغازه هاي مدرن و 
رستوران هاي معروف را در خود گنجانده بود. اين خيابان به دستور 
ناصرالدين شاه و پس از بازگشت او از سفر فرنگ، از ميان باغ الله زار 
كشيده شد؛ با اين هدف كه خياباني مشابه شانزا ليزه فرانسه در تهران 

ايجاد شود. خانه امين الســلطان از معروف ترين آثار بازمانده از آن 
دوران در الله زار است. نام خيابان الله زار نيز از دوران قاجار به يادگار 
مانده است و پس از آن خيابان صاحب جمع، واقع در جنوب چهارراه 
مولوي و ميدان امين السلطان را مي توان در دسته خيابان هايي قرار 

داد كه نام آنها از دوران قاجار دست نخورده باقي مانده است.
تاريخچه ساخت خيابان كريمخان زند تهران به اواخر دوره قاجار 
بازمي گردد و در دوران پهلوي اول، مســير اين خيابان باري ديگر 
شن ريزي شد. اما تاسيس ســاختمان هاي تجاري و مسكوني در 
اطراف اين خيابان تا ســال1310 آغاز نشــد و پس از آن بود كه 
اين خيابان به تدريج توسعه يافت. نام خيابان كريمخان از دوران 
پهلوي به جا مانده است. از ديگر خيابان هايي كه از دوران پهلوي 
تا به امروز نام خود را حفظ كرده اند مي توان به خيابان سهروردي، 
بلوار ميرداماد، خيابان مالصدرا، خيابان زرتشت، خيابان قيطريه، 
خيابان پسيان، خيابان ســئول، خيابان گاندي، خيابان دلگشا و 

خيابان شكوفه اشاره كرد.

شهر را سياسي نكنيد

نام خيابان هاي شــهر، ماننــد هر نام 
ديگري تكه اي از هويت است، در اينجا 
تكه اي از هويت شــهر. چه اين اسامي 
شخصي باشند و چه ماهيت جمعي داشته باشند، نوعي سرمايه 
فرهنگي درون خــود دارند كه اين ســرمايه براي شــهروندان 
ارزشمند است. حتي گاه ممكن است اسامي شهري همراه خود 
نوعي سرمايه اقتصادي هم داشته باشــند. نمونه قابل توجه آن 
اســامي مناطق يا خيابان هايي از تهران است كه منزلت باالتري 
نســبت به خيابان هاي مركزي تر در مناطق متوســط تر دارند؛ 
مثال خيابان فرشته يا منطقه لواسانات. درحالي كه شايد كيفيت 
زندگي در كوچه اي شــلوغ، باريك و پرترافيــك در محله هاي 
شــمال تهران تفاوت چنداني بــا خياباني ديگر امــا در مناطق 
متوســط تهران نداشته باشــد و حتي شــايد آن مناطقي كه از 
منزلت باالتري برخوردارند از لحاظ دسترسي به فضاي عمومي 
و امكانات امتياز پايين تري بگيرند. اما نام اين خيابان ها به عنوان 
مناطقي با جايگاه بــاال درميان مردم جا افتاده اســت؛ از اين رو 
متقاضيان بيشتري براي سكونت يا كار در آنها وجود دارد. نام ها 
از گذشــته هاي دور تا به امروز همواره اهميت بااليي داشته اند. 
مردمان با استفاده از نام ها نوع وابســتگي، ريشه ها، جنس افكار  
يا نوع حرفه خود را نمايــش مي دهند. ردپاي ايــن رفتار را در 
نامگذاري كوي ها و محله هاي قديمي تهــران مي توان ديد زيرا 
بسياري از محله هاي شهري به اسم صنوف و حرفه هاي مختلف 

نامگذاري شده اند؛ مثل بازار آهنگران يا كوچه بزازها.
اگرچه در گذر زمان نــام خيابان ها و محله هاي شــهر به داليل 
اجتماعي يا سياســي دستخوش تغيير شده  اســت، اما بسيارند 
افرادي كه هنوز براي خطاب قــراردادن محله هاي قديمي خود 
از نام هاي قديمي آنها استفاده مي كنند، نام هايي كه شايد نسل 
جديد حتي آنها را نشــنيده باشــند. دليل بروز اين رفتار تجربه 
زيســت مشــتركي اســت كه افراد در كنار اين نام ها داشته اند. 
به ويژه اگــر نامي ويژگي هاي مردمي داشــته باشــد، برآمده از 
فرهنگ و تاريخ و خواسته هاي مردم باشــد، مردم با آن زندگي 
كرده باشند و خاطرات مشترك زيادي با آن نام ها داشته باشند، 
به يك دارايي عمومي تبديل خواهد شــد و مردم به آن دلبسته 
مي ماننــد. همانطور كه امــروز هم مي بينيم بســياري از مردم 
چند ميدان مشــهور تهران را با وجود تغييراتي كه در دوره هاي 
مختلف حكومتي در آن ايجاد شــده، به همان نام هاي اوليه آن 
مي شناســند، اما تغيير نام ميدان شــهياد بــه آزادي به راحتي 
از ســوي مردم پذيرفته شــد و امروز به راحتي آن را اســتفاده 
مي كنند. اين به آن معني اســت كه تغييرات رسمي قرار نيست 
همواره با اســتقبال مردم مواجه شــوند. بهتريــن حالت براي 
جلب رضايت مردم در تغيير دادن نام هاي شــهري اين است كه 
دستگاه هاي اجرايي شهري مانند شهرداري ها خواست مردم را 
دنبال كنند. درعين حال نبايد فراموش كرد كه تا پيش از ايجاد 
دولت هاي مدرن در جهان و در ايران، رســم نبود كه حكومت ها 
اســم كوچه ها و خيابان ها را انتخاب كنند يــا نام هاي قديمي را 
تغيير دهند. اگر به همين تهران قديم نگاهي بيندازيد مي بينيد 
كه اوال چيزي به نام خيابان به معني امروزي آن وجود نداشــت، 
چون خيابان خود پديده اي مدرن است. تا پيش از ايجاد خيابان 
فردوســي يا الله زار كه نخســتين خيابان هاي مــدرن تهران 
هستند، خياباني نداشتيم، هرچه بود، گذرهايي بودند كه تماما 
به اسم مردم بودند و خبري از اســامي حكومتي يا سياسي نبود. 
حتي كســي نام فرزندش را روي كوچه يا محلــه  اي كه متعلق 
به همه مردم بود، نمي گذاشــت. نكته در همين اســت. كوچه 
و خيابان براي مردم اســت. در شــهرهاي جديد، پيش از اينكه 
جمعيت به آن وارد شــود مي توان اقداماتي در زمينه نامگذاري 
انجام داد. كاري كه ژرژ اوژن هوســمان پس از نوسازي پاريس 
انجام داد. اما حتي در چنين شرايطي هم بهتر است از نام گذاري 
سياسي پرهيز شود. بهتر است از نام هايي اســتفاده شود كه به 
انسان ها هويت ببخشد و آنها را دلبســته كند. مثال بهتر است از 
اسامي شعرا يا انديشمندان استفاده كرد. در پاريس نام بسياري 
از كوچه ها و خيابان ها برگرفته از نام دانشــمندان، رياضيدانان و 
فيزيك دانان است و نام هاي سياســي كمتر به چشم مي خورند. 
زيرا افراد سياسي معموال افرادي موقت هستند، اما آنهايي كه در 

عرصه هنر يا علم مشهورند جاودانه مي شوند.
عالوه بر اين تغيير مداوم اسامي شــهري آسيب زننده است. اول 
به اين دليل كه نام هايي كه قابليت تغيير يافتن داشــته باشند، 
اصوال در هويت شهري ريشــه نخواهند دواند. دوم اينكه اعمال 
قدرت در تغيير نام هاي شهري به سازوكارهاي اجتماعي آسيب 
وارد مي كند و آنها را از كار مي اندازد. شهر بايد فضاهايي را براي 
اجتماع يا تشــكل هاي مدني و مردم عادي داشته باشد تا مردم 
استقالل خود را داشته باشــند. نام كوچه ها و خيابان ها بخشي 
از همين فضاي عمومي است و سياســت جايگاهي در آن ندارد. 
اگر محله اي ويژه مقامات سياســي ساخته شــد، آنگاه دولت ها 
حق دارند نامگذاري خيابان هاي آن را براساس سليقه خود انجام 
دهند. اما محله هاي عمومي متعلق به مردم است. به ياد دارم در 
دوره اي شهرداري ســعي كرد نام كوچه بهنام، در كنار دانشگاه 
تهران را به نام دكترعلي اكبر فرهنگي تغيير دهد. اگرچه جناب 
دكتر فرهنگي مقامي دانشگاهي و غيرسياسي هستند، اما مردم 
كوچه اين نام را دوســت نداشتند و هرروز برســر اين تغيير نام 
جنگ و دعوا به راه بود. شــهرداري تابلو را نصب مي كرد و مردم 
آن را مي كندنــد و اين كار باعث خلق صحنه هايي ناخوشــايند 
مي شد تنها به اين دليل كه مقامات شهري در تغيير نام كوچه اي 
كه متعلق به همه مردم است، مســتقل تصميم گرفته بود. بهتر 
آن اســت كه تغيير نام ها يا نامگذاري ها با خواست،  مشاركت و 
رضايت مردم انجــام بگيرند. به ياد دارم كه براي جاري شــدن 
حيات در خيابان هاي شهرهاي جديد تهران كه همگي از اسامي 
مهندسي برخوردار بودند، پيشــنهاد دادم تا از نام هاي اجتماعي 
اســتفاده شــود. به همين منظور براي انتخاب نام مســابقه اي 
ميان ساكنان شــهرها برگزار شد و نام هاي بســيار زيبايي براي 
خيابان ها از اين مسابقات به دســت آمد. نبايد فراموش كنيم كه 
مردم از توانايــي انتخاب نام هاي زيبا و با محتــوا برخوردارند. ما 
در فرهنگ خود نام زيبا كم نداريــم. حتي ژاپني ها براي انتخاب 
نام براي خودروهــاي خود در فرهنگ ما مطالعــه و تحقيق و از 
نام هايي مانند قشقايي يا مزدا اســتفاده كرده اند؛ نام هايي كه از 
تمدن با ســابقه و قديمي ايران استخراج شــده است. به همين 
ترتيب، در داخل كشــور هم بايد بــا پرهيــز از نامگذاري هاي 
سياسي، از اسامي اي اســتفاده كنيم كه فرهنگ و تمدن كشور 
 را نشــان دهند تا هم مردم رضايت داشــته باشــند و هم شهر 

سياسي نشود.

نام كدام خيابان هاي تهران تغيير نكرده است؟

يادگاري هاي به جا مانده از تاريخ
الله زار و باب همايون، قديمي ترين نام هاي بدون تغيير در خيابان هاي تهران هستند

مي گويند تهران زماني »عبارت بود از كلبه هايي گلين، باغ هايي سرسبز و كوچه هايي تنگ و پرپيچ و 
خم«. كم كم با توجه بيشتر به اين شهر پس از تبديل شدن آن به پايتخت »تهران به شمال اعيان نشين 
و جنوب فقيرنشين تبديل شد« )برگرفته از فيلم »تهران انار ندارد«(. امروز كمي بيش از ۲قرن از 
زماني كه تهران براي اولين بار به پايتخت تبديل شد، مي گذرد و در گذر سال ها، اين شهر شاهد حوادث و تغييرات بي شمار بوده 
است. محله هاي زيادي در اين شهر متولد شدند و طي دوره هاي مختلف تاريخي، چهره اي متفاوت به خود گرفتند؛ درحدي كه 
ردپايي از گذشته در آنها باقي نمانده است. باغ هاي بسياري به ساختمان هاي جديد، بناهاي قديمي زيادي به مراكز مسكوني و 
تجاري تبديل شدند و خانه هاي بسياري براي ايجاد زيرساخت هاي مدرن شهري ازجمله ايجاد خيابان ها و كوچه ها به جاي كوي ها 
و گذرگاه ها، به كلي از خاطره شهر پاك شدند. حتي نام خيابان ها هم طي سال هايي كه خيابان به عنوان بخشي از ساختار شهر مدرن 
به تهران افزوده شد، دستخوش تغييرات فراوان بود كه اين تغييرات به ويژه پس از دوران انقالب و با توسعه بيشتر شهرنشيني، به 
شكلي كامال محسوس تر در خاطرها مانده اند. با اين همه، هنوز نام هاي به جامانده از گذشته هاي دور را مي توان در دل شهري كه 
ديگر كالن شده، يافت. ميدان خراسان، ميدان شوش، عودالجان، پل سيدخندان، محله هاي ونك، نارمك، تهرانپارس، منيريه، 
اميريه، پل چوبي، اقدسيه، كامرانيه، خاني آباد، دروازه شميران، آجودانيه، فرمانيه، غياثي، كاشانك، بهارستان و بسياري از ديگر 
محله هاي قديمي يا نام هاي خود را از دوران پهلوي و بعضا از دوران قاجار حفظ كرده اند و يا با وجود تغيير نام، مردم همچنان آنها 

را با نام هاي قديمي شان مي شناسند.

 خيابان ها به زندگي آدم ها گره  خورده اند. انگار از جايي به بعد در تاريخ، هويت يك خيابان، محله و 
حتي كوچه را نام آنجا تكميل مي كند؛ نام هايي كه خيلي  وقت ها در ابتداي كار، توسط ساكنين پذيرفته 
نمي شود و تا آخر هم انگار به فرهنگ لغات آنها نمي نشيند. در مقابل اما هستند نام هايي كه ساعاتي بعد 
از نصب بر سر كوي و  برزن ها به مذاق آدم ها خوش مي آيند. در اين ميان اما حاشيه هاي انتخاب يك نام 
كم نيست. بارها شده كه نامي توسط اعضاي شوراي شهر ادوار مختلف براي معبري انتخاب شده اما با 
مخالفت سا زمان هاي مختلف در نهايت به جايي نرسيده است. از سوي ديگر در خيلي از موارد، خانواده 
افرادي كه خياباني به نام آنها مي شود، بعد از شنيدن خبر، اعالم نارضايتي مي كنند يا حتي اگر خود فرد 
در قيد حيات باشد، ممكن است مانند علي نصيريانِ  بازيگر، مخالفت خود را اعالم كند؛ »من خيلي اين 
نامگذاري ها را دوست ندارم. اين يك حس شخصي است؛ چون فكر مي كنم كار خاصي انجام نداده ام. 
من بازيگري هستم كه مثل هر فرد ديگري در هر زمينه ديگري، كارم را انجام داده ام. از بزرگ نمايي و 
ريا خوشم نمي آيد.« آزادي، بهار،  هفتم تير، پيروزي، رسالت و... نام هايي بودند كه بعد از انقالب بر معابر 
گذاشته شده و توسط مردم پذيرفته شدند. البته برخي نام ها مانند توپخانه، هفت حوض و... همچنان از 
فرهنگ لغات مردم حذف نشده و به نظر مي رسد نخواهد شد.

سبا ثروتي
روزنامه نگار

كدام اسامي بر سر كدام معابر در سال هاي اخير حاشيه ساز شدند؟ 

كشاكش اسامي
نام  بعضي معابر و خيابان ها مانند 

»توپخانه«، »هفت حوض« و... همچنان 
از فرهنگ لغات مردم حذف نشده و به نظر 

مي رسد نخواهد شد

مائده اميني 
روزنامه نگار

تا زمزمه انتخاب نام يك خيابان به نام مهندس مهدي بازرگان بلند شد، عده  اي ساز هميشه مخالف خود را 
دوباره كوك كردند. آنها با منافق خواندن مهندس مهدي بازرگان، نخست وزير روزهاي ابتدايي بعد از انقالب 
نسبت به انتخاب شورا اعتراض كردند. تا جايي كه يكي از اعضاي جبهه پايداري در انتقاد به اين اقدام نوشت: 
»اقدام بعدي شوراي شهر تهران احتماال اختصاص خيابان يا مكان مهمي به نام سران منافقين باشد«. احمد 
مسجدجامعي درباره اين اقدام شوراي شهر تهران و حواشي پيش آمده در همان زمان گفته بود: »برخي طعنه ها 
ناشي از نگاه تنگ و محدودي است كه تجليل از افراد را تجليل از تمامي زندگي آنان مي دانند و انتظار مقام 
عصمت از انسان دارند. اينها گمان مي كنند سيدجمال الدين اسدآبادي، سعدي، رازي و بوعلي كه خيابان هايي 
در تهران به نام آنان است هيچ خطا و اصرار بر خطايي در زندگي شان نبوده است؟ چه بسا در مورد تك تك 
اين افراد كه گفتيم بتوان نمونه هاي واضح آورد، اما آنچه در نامگذاري ها از آن تجليل مي كنيم بزرگ كردن 
خوبي هاي اين افراد است و اين مانع نقد نيست«. ماجرا به اينجا هم ختم نشد و در نهايت فرمانداري هم وارد 
ماجرا شد و نظر قاطع و نهايي را داد: »خياباني به نام بازرگان در تهران نخواهيم داشت!« 

نام مصدق انگار با همه آن حواشي ادامه دار، به خيابان نشسته است. چيزي از تغيير نام خيابان نفت به مصدق نگذشته اما كم كم مردم - شايد به 
عشق محمد مصدق- به آن خو گرفته اند. محمود ميرلوحي، عضو شوراي شهر تهران در آن ايام گفته بود: »بازخوردي كه از نامگذاري خياباني 

به نام مصدق از سوي مردم به دست ما رسيد، نشان از استقبال آنها مي داد. مردم قهرمان هاي ملي خود را دوست دارند«. از حاشيه هاي گذاشتن 
نام مصدق بر يك خيابان مي توان كتاب  مفصلي نوشت! ابتدا قرار بود خيابان كارگر به نام مصدق تغيير كند كه مخالفت برخي جريان ها 

حاشيه ساز شد مخالفان مي گفتند چرا ميان اين همه خيابان نام خيابان كارگر بايد تغيير كند. از سوي ديگر سيدمحمود كاشاني، پسر آيت اهلل 
كاشاني كه يكي از مخالفان اين امر بود، گفت: »عده ای از اعضاي شوراي شهر براي نامگذاري خياباني به نام مصدق كه در راستاي ديگر اقدامات 

ضدميهني آنان است، اصرار می ورزند. در پرونده زندگي سياسي مصدق، هيچ برگ روشني وجود ندارد«.  اين پايان حواشي نبود. مدتي بعد از 
نصب تابلوي نام مصدق بر خيابان كوچكي در شمال تهران،  عده اي با پاشيدن رنگ سياه به اين تابلو، اعتراض خود را اعالم كردند؛ عده اي كه 

منابع غيررسمي، آنها را دست نشانده مخالفان اين نامگذاري مي دانستند. همه اين كش و قوس ها اما در نهايت گذشت و عاقبت امروز، اين نام 
مصدق است كه آنجا نصب شده؛ بي ادعا و ماندگار.

كشاكشي تاريخي براي مصدق

فروغ و سيمين، سهمي از خيابان ها نداشتند 

نامي كه هرگز به تابلوهاي آبي شهر نرسيد: »مهندس بازرگان«

ماجرا بعد از فوت جمشيد مشايخي شروع شد. بعد از اين اتفاق، اعضاي شوراي شهر تهران به 
تغيير نام 12 خيابان و معبر به نام شعرا و هنرمندان كشور رأي موافق دادند؛ در ليست آنها، نام 
علي حاتمي، هوشنگ ابتهاج، سيمين دانشور، فروغ فرخزاد و محمدرضا شجريان هم به چشم 

مي خورد. زنان در نام  خيابان ها هم سهم كمتري داشتند. نام فروغ فرخزاد در نهايت پيروز نشد. 
مخالفان فروغ  معتقدند نام چنين شاعري نبايد بر خيابان هاي ايران ثبت شود. يكي از مخالفان 

نامگذاري خياباني به نام فروغ،  محمدرضا عارف بود. مصوبه شورا درباره اين اسامي- جز 
شجريان- همچنان بالتكليف ماند. تا جايي كه حسن اسدي زيدآبادي، روزنامه نگار و فعال 

سياسي در توييترش نوشت كه »شوراي شهر تهران مصوبه قطعي اش براي نامگذاري 3 خيابان 
در تهران به نام هاي محمدرضا شجريان، فروغ فرخزاد و سيمين بهبهاني را از فرمانداري تهران 
پس گرفته«. اين توييت در فضاي مجازي با واكنش هاي بسياري مواجه شد و بسياري از مردم 
خواستند تا شورا مصوبه را پس نگيرد و واكنشي نسبت به اين اتفاق داشته باشد. از سوي ديگر 

محمدجواد حق شناس از اعضاي كميسيون اجتماعي و فرهنگي شورا هم درباره پس گرفتن نام 
اين 3 تن از فرمانداري به »شهروند« مي گويد كه اين خبر صحت ندارد و شورا مصوبه نامگذاري 

به نام اين افراد را پس نگرفته است؛ »ما در اين باره با موانع و مشكالت بسياري روبه رو شديم و 
در اين مدت چالش هاي فراواني را از سر گذرانديم اما واقعيت اين است كه مصوبه اي پس گرفته 

نشده و اين خبر از اساس اشتباه است.«

 احمد مسجدجامعي:
 برخي طعنه ها ناشي از 
نگاه تنگ و محدودي 
است كه تجليل از افراد را 
تجليل از تمامي زندگي 
آنان مي دانند و انتظار مقام 
عصمت از انسان دارند. 
آنچه در نامگذاري ها 
از آن تجليل مي كنيم 
بزرگ كردن خوبي هاي 
اين افراد است و اين مانع 
نقد نيست

دكتر ايمانی جاجرمی
جامعه شناس شهری
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خيابان ها

این شماره

تابلوهاي عنوان خيابان ها كجا و چگونه ساخته مي شوند؟

همهجاتابلوميخواهند
به دليل حجم باالي تقاضا اكنون تعداد زيادي شركت به ساخت 

تابلوي خيابان ها و عالئم ترافيكي مي پردازند

در مورد تعويــض تابلوهــا در كوچه ها، جاده هــا، خيابان ها و... 
در زماني كه مثال دچــار كهنگي، خرابــي، رنگ رفتگي و از اين 
دست مشكالت مي شــوند، بحثي وجود ندارد. به هر حال، شهر 
به ايــن تابلوها نيــاز دارد. اما در زمان هايي كه مثال شــهرداري 
يك شــهر تصميم مي گيرد همه تابلوها را يك دست تغيير دهد 
يا تصميم گيران ديگر، اســامي كوچه ها و خيابان ها را به داليل 
مختلفي تغيير مي دهند كه در نتيجه بايد تابلوي اين خيابان ها هم 
تغيير كند، هميشه بحث هايي به وجود مي آيد. مخالفان معموال 
داليل مختلفي دارند كه يكي اش اين است كه به هر حال تعويض 
اين تابلوها هزينه هايي روي دست شــهرداري ها يا ادارات راه و 
شهرسازي استان ها و بقيه نهادهاي مسئول در حوزه خيابان ها و 
معابر شهر مي گذارد؛ هزينه هايي كه اگر آنها را در ابعاد يك شهر 
چند صد كيلومتري با هزاران هزار كوچه و خيابان و راه هاي فرعي 
و اصلي در نظر بگيريم، مي تواند بســيار باال باشد. و وقتي مثال به 
چراغ هاي راهنمايي خراب شهر، آسفالت هاي نامناسب و... نگاه 
مي كنيم شايد به خودمان حق مي دهيم كه درباره هزينه تعويض 
تابلوها يا نصب تابلوهاي جديد نگران شويم؛ موضوعي كه به هر 
حال گسترده اســت و همه مان تقريبا در محل زندگي مان با آن 
درگير شده ايم. براي اينكه حجم توليد را متوجه شويد، همين حاال 
سرتان را از پنجره خانه تان بيرون ببريد، حتما چند تابلو را اينجا 
و آنجا مي بينيد؛ تابلوي نام كوچه فرعي، تابلوي نام خيابان اصلي، 
تابلوي ورود ممنوع يا بن بســت، يا مثال تابلوي راهنما به سمت 
آزمايشــگاه محله يا محل بازي كودكان! آن قدر زيادند كه شايد 
خودشان هم تبديل به يكي از عناصر نازيباي شهري مي شوند كه 

چشم را مي آزارند يا اينكه شهر را پرهرج و مرج نشان مي دهند.
البته همين گستردگي نياز به تابلوهاي خيابان ها و عالئم رانندگي 
باعث شده تا شركت هاي بسياري به كار توليد و فروش اين تابلوها 

بپردازند.
تابلوهاي معابر و اماكن در گروه تجهيزات ترافيكي قرار مي گيرند. 
معمــوال مشــتريان و خريداران عالئــم ترافيكي توليد شــده، 
پيمانكاران و شركت هاي طرف قرارداد با ادارات راه و شهرسازي 
و شهرداري ها و ديگر كارفرماهاي دولتي هستند. اين پيمانكاران 
معموال سفارشــات خود را به شــركت هاي توليد كننده عالئم 
ترافيكي مي سپارند كه تجربه توليد و ســاخت انواع اين تابلوها 
را با توجه به نوع مصرف و پروژه درنظر گرفته شــده، دارند. اين 
برون ســپاري نيز به دليل حجم بــاالي تقاضا بــراي توليد اين 

تابلوهاست و البته تنوع زيادي كه دارند.

يكي از فروشگاه هاي اين تجهيزات ترافيكي مي گويد: تابلوهاي 
ســر كوچه اي بازار فروش خيلي عالي دارند. سفارشات از سمت 
شهرداري هاي سراســر كشور پذيرفته مي شــود و ما با بهترين 
كيفيت برايشان ارســال مي كنيم. به گفته او، كيفيت مواداوليه 
اســت كه قيمت نهايي را تعيين مي كند و البته قيمت ها با توجه 
به اندازه، جنس و... مي تواند متفاوت باشــد. اين فروشنده ادامه 
مي دهد: پايــه تابلوي 3متري بــا قطــر7 و ارتفاع3 متر معادل 
350هزار تومان مي شود و پايه تابلو با قطر6 متري برابر با 266هزار 

تومان است.
او ادامه مي دهد: تابلوی ميدان و بلوار بسته به اينكه شبرنگ باشند 
يا نباشند، طرح دار گرد يا لوزي باشــند و... از 560هزار تومان تا 
700هزار تومــان قيمت دارند. او مي گويــد تابلوهايي داريم كه 
به خاطر اينكه طرح دار 6گوش و دورو هســتند از يك ميليون و 
700هزار تا 2ميليون تومان قيمت دارند. به گفته اين فروشنده، 
تابلوی بوستان هم بسته به اينكه شبرنگ باشد يا نه براي خريدار از 

يك ميليون و180هزار تا 2ميليون تومان هزينه در بردارد.
او همچنيــن مي گويد: تابلــوي پايه دار كتابي كــه در حقيقت 
همان تابلوهاي خيابان ها و كوچه هاســت از 300هزار تومان تا 
500هزار تومان، قيمت هــاي متنوعــي دارد. ضخامت تابلوها، 

شبرنگ بودن يا نبودن و جنس آنها در قيمت آنها تأثير دارد.
به گفته توليدكنندگان تابلوهاي شهري، بهترين روش خريد اين 
است كه طرح و جزئيات محصول را بر مبناي استانداردهاي تعيين 
شده از سوي وزارت راه يا سازمان حمل ونقل و ترافيك يا معاونت 
مربوطه در شهرداري هاي هر شــهر جويا شويم. در اين صورت با 

استانداردهاي سليقه اي مواجه نمي شويم.
اين شركت ها انواع تابلوي اطالع رساني، تابلوي ترافيكي، تابلوي 
جاده اي، راهنماي مسير، تابلوهاي معابر، عالئم و تابلوهاي عالئم 
راهنمايي و رانندگي را مي ســازند. همچنين ساخت سرعتگير، 
استوانه ايمني، گلميخ، رفكتور چشــم گربه اي، انواع ضربه گير و 
نيوجرسي، راهبند و آينه محدب و تجهيزات ديگري مثل كفپوش 
يا شــبرنگ ترافيكي، گاردريل و... جزو توليدات اين شركت هاي 

سازنده عالئم ترافيكي است.
دغدغه بسياري از شركت هايي كه در حرفه توليد تابلوي ترافيكي 
و عالئم ايمني هستند، مسئله تامين نشدن نقدينگي است. معموال 
آنها با ادارات دولتي يا پيمانكاران تحت قرارداد اين ادارات سر و كار 
دارند و وقتي كارفرما دولتي باشد، معموال مي خواهد با صدور چك 
يا اعتباري خريد انجام دهد. مواد و تجهيزات اوليه اين شركت ها 
همچون ورق هاي گالوانيزه و رنگ هاي كوره اي الكترو استاتيك 
بايد به صورت نقدي خريداري و استفاده شــود. اما فروش آنها و 
دريافت پول نقد بابت آنها معموال آنها را دچار دردسر مي كند. با 

اين حال هنوز كار و بارشان سكه است.
كار توليد تابلوي خيابان تا جايي باال گرفتــه كه حتي به داخل 
خانه ها هم كشيده شده. بعضي از اين شركت ها تابلوهايي درست 
شبيه تابلوي خيابان براي شخص شما مي سازند و مي توانيد هر 
اســمي را روي آن بزنيد و در خانه تان نصــب كنيد؛ مثال تابلوي 

كوچه »عشق« را سفارش و حتي آن را هديه دهيد!

حذفتاريخازچهرهخيابان
تغيير نام خيابان ها در شهرهاي مختلف جهان با چه ماجراهايي همراه بوده اند؟

تغييرهرگزسادهنيست؛درهيچموضوعوروندي؛هميشهبامقاومتمواجهميشود.بهسختيپذيرفتهميشودوپذيرفته
شدنشگاهبهزمانبسيارطوالنينيازدارد.حالاگراينتغييرازسوينهادقدرتدرزندگيعموممردمايجادشود،ممكن
استبامخالفتهايجديترمواجهشود.نمونهاينتحوالتومواجهههاراميتواندرتغييرنامهايشهرييااساميخيابانها
درگوشهوكنارجهانمشاهدهكرد.نامهایشهريبخشيازتجربهزيستمشتركساكنانشهرهااست،گاهبخشيازتاريخ
شهرهاوتكهايازفرهنگيكشهراستوتالشبرايتغييرآنهاميتواندازنظرعاطفي،اجتماعيوحتياقتصاديشهروندان

راتحتتأثيرخودقراردهد،ازاينروهرگزبهسادگيوبدونجنجالرخنميدهد.

آنا بوتال، فرمانــدار مادريد در ســال2014 و كمي پس از مرگ 
مارگارت تاچر، نخســت وزير اســبق بريتانيا، خياباني را به نام 
مارگارت تاچر در شهر خود تغيير نام داد. اين اقدام اگرچه مورد 
تحسين پسر تاچر واقع شد، اما مخالفت ها و اعتراضات گسترده اي 
را نسبت به نامناسب بودن نام انتخاب شده براي خياباني در مادريد 
به وجود آورد. طي روزها و ماه هاي پس از اين نام گذاري، تابلويي 
كه نام تاچر بر آن حك شده بود بارها و بارها از جا كنده و تخريب 
شد. 9 ماه پس از  آن فرماندار تغيير كرد و فرماندار جديد مانوئال 
كارمنا وعده داد نام را تغيير دهد و نام تاچر را از نقشه شهر مادريد 
حذف كند. اما اين نام با وجود مخالفت شــهرونداني كه تاچر را 
مقصر وارد شدن آسيب هاي فراوان به شهر و ساكنانش مي دانند، 
تا به امروز توانسته خود را به سختي حفظ كند. به جز تخريب مكرر 
تابلوي خيابان، در سال2019 گروهي از طرفداران تيم ليورپول با 
كمك چسب و حروف چاپ شده، نام آن را به جرمي كوربين رهبر 
حزب كارگر تغيير دادند. كارمنا اگرچه نام تاچر را تغيير نداد، اما 
اقدامات فوري خود براي حذف نام ديكتاتور سابق، ژنرال فرانسواز 
فرانكو و همچنين هر نامي كــه در دوران فرانكو بر خيابان هاي 
مادريد گذاشته شده بودند را آغاز و اعالم كرد اسامي عمومي تر و 
مردمي تري را به عنوان جايگزين انتخاب خواهد كرد. اين اقدامات 
ضربتي كارمنا با مخالفت هاي زيادي مواجه و او مجبور شد براي 

اجراي طرحش كميسيون ويژه اي تشكيل دهد.
مادريد تنها شهري نيست كه تغيير نام خيابان ها در آن به چالشي 
بزرگ تبديل مي شــود. بيش از 1500خيابــان، ميدان و پل در 
لهســتان از قابليت تغيير نام برخوردارند تا ردپاي كمونيسم از 
سرتاسر اين كشور پاك شود. شهرهاي بزرگ و كوچك لهستان از 
سال1989 به بعد نام بسياري از خيابان هاي خود را كه با الهام از 

حزب كمونيسم انتخاب شده بودند  تغيير دادند. اما هنوز تعداد 
زيادي از اين خيابان ها نيازمند تغيير نام هستند. اقدام به تغيير 
اين اسامي همواره خطر خشم روسيه و حزب چپگراي لهستان را 
به دنبال داشته است. روسيه نسبت به حذف يادبود هاي قدرداني 
از ارتش سرخ حساس است و حزب چپگراي لهستان نگران حذف 
شــدن ردپاي مبارزان مقاومت كمونيست جنگ جهاني دوم از 

تاريخ كشور است.
در واقع نام خيابان ها در بيشتر شهرهاي اروپاي شرقي با سقوط 
كمونيسم دستخوش تغيير شــدند، اما اين روند در شهر بلگراد 
افراطي و شديدتر از ديگر شــهرها رخ داده اســت. به اندازه اي 
افراطي كه طي دوره اي 70ســاله آدرس خانه هايي در اين شهر 
بيش از چهار بار تغيير كرده  و به اين ترتيب اداره هاي پست و مراكز 
تجاري را با مشكالتي مواجه ساخته است. اين روند افراطي تغيير 
نام همواره واكنش هاي شديدي به دنبال داشته؛ به گفته سردان 
رادوويچ محقق مؤسســه قوم نگاري بلگراد، مقامات شهر سعي 
كردند با اجراي سياست هاي افراطي تغيير نام خيابان ها، نه تنها 
از شر سوسياليسم خالص شوند، بلكه اين شهر را تا حد ممكن 
يك شهر صرب نمايش دهند. در سال2004 شوراي شهر بلگراد 
دستور تغيير نام 200خيابان، به ويژه خيابان هايي كه جوزف بروز 
تيتو، كارل ماركس و ارتش سرخ نام داشتند را داد. در سال 2007 
نيز اين شورا تصميم به تغيير نام اصلي ترين خيابان شهر را گرفت و 
نام نخستين نخست وزيري كه در صربستان به صورت دمكراتيك 
انتخاب شده بود را براي آن انتخاب كرد. اين اقدام منجر به آغاز 
تظاهراتي بزرگ در شهر شــد و از آن زمان به بعد روند تغيير نام 
خيابان هاي بلگراد كندتر شد. اما تغيير نام خيابان ها همچنان ادامه 
دارند. با اين همه بسياري از شهروندان اين شهر همچنان از نام هاي 

قديمي دوران كمونيسم يا سوسياليسم خيابان ها استفاده مي كنند 
تا با اين شكل از حذف تاريخ از هويت شهر خود مخالفت كنند. 
ناتاشا گووداريچا تاريخ دان نيز معتقد است اين شكل از دستكاري 
تاريخ با رويكردي كوركورانه بسيار مخرب و نادرست است؛ زيرا اگر 

نتوان تاريخ را به ياد آورد، نمي توان از آن درس گرفت.
گاه تغيير نام خيابان ها با اهداف كامال سياســي انجام مي شوند. 
دولت ها به منظــور انتقال پيام بــه دولتي ديگر يــا مخالفت با 
سياست هاي ديگر كشورها اسامي خيابان هاي استراتژيك خود را 
تغيير مي دهند. در سال1984 اياالت متحده آمريكا در اعتراض به 
زنداني شدن دانشمند هسته اي برنده نوبل فيزيك آندره ساخارف 
نام بخشي از خيابان شانزدهم واشنگتن،  منطقه اي كه سفارت 
شوروي سابق در آن واقع بود را به خيابان آندره ساخارف تغيير 
داد. همچنين در سال2014 كنگره آمريكا به تغيير نام خياباني در 
واشنگتن كه سفارت چين در آن واقع است به خيابان ليو شيائوبو، 
فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح محبوس در چين رأي داد. در 
صورتي كه مجلس سنا جلوی اجراي اين طرح را نگرفته بود، چين 
نيز به تهديد خود مبني بر تغيير نام خياباني كه سفارت آمريكا در 
آن واقع شده است به خيابان اسنودن- افشاگر مشهور آمريكايي 
كه طرح هاي جاسوسي سازمان امنيت ملي آمريكا را براي جهان 

افشا كرد- عمل مي كرد.

از ديگر رويداد هاي سياســي-اجتماعي كه به تازگي در جهان 
موجي از تغيير نام  خيابان ها و ميدان ها را به دنبال داشــته  است 
مي توان به جنبش »زندگي سياهان مهم است« اشاره كرد. اين 
جنبش به ويژه در آمريكا و بريتانيا موجب تغيير نام هاي بســيار 
شد. يكي از نمونه هاي اخير آن درخواست شهروندان شهر اوكلند 
آمريكا براي تغيير نام خيابان هايي اســت كه نامشان برگرفته از 
تاجران برده بوده است. اســامي اي مانند واشنگتن، جفرسون، 
جكســون، فرانكلين، مديسون و وبســتر كه همگي در گذشته 
مالكان برده بوده اند. حاميان طرح تغيير نام از مقامات شــهري 
درخواســت كردند نام خيابان جكســون، برگرفته از نام اندرو 
جكسون رئيس جمهور اســبق را خيابان »زندگي سياهان مهم 
است« بگذارند. اما مخالفان اين اقدامات كه رهبران جنبش هاي 
سياهپوستان آمريكا هم جزو آنها هستند، معتقدند با تغيير اين 
نام ها ريشــه نژادپرســتي در آمريكا زده نخواهد شد. همچنين 
بسياري از شهروندان مخالف كنجكاوند بدانند اين تغييرات تا كجا 
ممكن است ادامه پيدا كند؟ زيرا درصورتي كه اين روند بخواهد 
ادامه داشته باشد بايد تصوير روي دالر، و اسامي همه شهرونداني 
كه جكسون يا جفرسون نام دارند نيز تغيير كند؛ درحالي كه بهتر 
است به جاي اين تغييرات سطحي، تغييراتي عمقي  و حقيقي تر 

در حوزه برابري نژادي رخ دهند.

سميرارحيمي
روزنامه نگار

نيلوفرجاللي
روزنامه نگار

كدام خيابان ها بيشترين تغيير نام را داشته اند؟

خيابان تغييرات
وحدت اسالمي يكي از خيابان هايي است كه در گذر تاريخ، بيشترين 

تغيير نام را به خود ديد
تغييرنامخيابانهادرهيچدورهاييكپديدهجديدومنحصربهفرد
نبودهودردورههايقاجاروپهلويوجمهورياسالميبنابهاقتضائات
زمانخودبارهااتفاقافتادهاســت.بعدازپيــروزيانقالب،حدود
66خيابانتهرانكهبهنامشخصشاهياخاندانپهلويبود،تغييريافت
ودركمترازيكسال،نامحدود500معبرازشــهرتهرانراعوضكردندوبرخالفحذفنامهاييچونشاهعباس،
نادرشاه،شاهرضاوشاهآبادازرويمعابرفقطنامخيابانهاييچوندماوند،بهارستان،راهآهنوكريمخانزندبهشكل
سابقباقيماند.ازپيشازانقالب،خيابانجليلآبادبهخيام،اسماعيلبزازبهمولوي،مهديموشبهمهديخانيو
سپسشهيدفروزش،بوذرجمهري)جباخانهقديم(به15خرداد،خيابانشنيياچلواربافيبهبهاروآيزنهاوربهآزادي
تغييرنامدادند.بخشيازتغييروتحوالتناميهمبعدازجنگانجاموبزرگراههاوخيابانهايزياديبهنامشهدا
مزينشد؛بهعنوانمثالفيشرآبادبهشهيدسپهبدقرنيوخياباننياورانبهشهيدباهنرواتوباننياورانبهصياد
شيرازيتغييريافت.برخيخيابانهانيزبعدازانقالببهنامچهرههايعلميوشخصيتهايكشوريتغييرنامدادند؛
مانندتغييرنامدادنبزرگراهنيايشبهآيتاهللهاشميرفسنجاني.درادامهبهبرخيازتغييرنامهايچندبارهبرخي

خيابانهادرطول3دورهقاجار،پهلويوحكومتجمهورياسالمياشارهميكنيم.

خديجهنوروزی
روزنامه نگار

وحدتاسالمي
يكي از خيابان هاي قديمي تهران است كه تغيير نام هاي زيادي كرده. در 
زمان پهلوي به نام شاپور شناخته شده و در دوره انقالب به گفته اهالي 
محله به نام محمد حنيف نژاد معروف بــود. در دوره اي نامش خيابان 
حافظ بود اما بعد از انقالب از ميدان حسن آباد تا كريمخان زند، نام حافظ 
روي خيابان باقي ماند و از ميدان حسن آباد به سمت انتهاي اين خيابان 
كه به خيابان شوش ختم مي شود را وحدت اسالمي گذاشتند. ميدان 
وحدت اسالمي فعلي در دوره اي ميدان ميرزاعباس خان قوام الدوله و 

ميرزا عبدالحسين خان فرمانفرما خوانده  مي شد.

ميدانوچهارراهجمهوري
مردم محلي به آن لوالگر مي گفتند؛ به خاطر اينكه بيمارستان لوالگر آنجا 
بود. حكومت محمدرضا شاه نامش را گذاشته بود ميدان محمدرضاشاه؛ 
به دليل اينكه محمدرضا پهلوي در اين ميدان درختي كاشته بود. بعد از 
انقالب هم شد ميدان جمهوري اسالمي. چهارراه جمهوري در ابتدا سه راه 
بود به  اين دليل كه تا قبل از سال40 به سمت غرب، همان ميدان جمهوري 
فعلي خياباني كشيده نشده بود و همه مي گفتند ســه راه شاه اما بعد از 
انقالب كه چهارراه شد چهارراه شاه و بعد چهارراه جمهوري ناميده شد. از 
ميدان جمهوري اسالمي تا ميدان بهارستان خيابان شاه بود اما عالءالدين 
فعلي را چهارراه يوسف آباد مي گفتند. ميدان مخبرالدوله را هم در دوره 
رژيم پهلوي 28مرداد و بعد از انقالب ميدان استقالل نام نهادند. از ميدان 

مخبرالدوله تا ميدان بهارستان را در دوره قاجار شاغال آباد مي گفتند.

خياباندكترشريعتي
خياباني كه از اول پيدايش به آن جاده قديم شــميران مي گفتند و 
بعدها از تقاطع خيابان انقالب)پيچ شميران( تا ميدان تجريش شد 
خيابان كورش. بعد از انقالب هم خيابان دكتر شريعتي نام گرفت؛ به 
اين دليل كه دكتر شريعتي سخنراني هاي فراواني در حسينيه ارشاد 
كه در باالدست پل سيدخندان قرار دارد، انجام مي داد. اين خيابان 
قديمي ترين جاده ارتباطي تهران به پهنه شميران و قصران به شمار 
مي آيد و امتداد آن در زمان قاجار دارالخالفه را به منطقه شميران در 

شمال تهران وصل مي كرد.

خيابانسعدي
نام قديم اين خيابان در برهه اي  از زمان صنيع الدوله بود. البته باالي 
ميدان مخبرالدوله را صنيع الدولــه مي گفتند و پايينش را خيابان 
لختي ها؛ چرا كه تردد در اين خيابان كم بود و راهزنان شب ها يا در 
ساعات خلوت مردم را لخت مي كردند. خيابان سعدي زماني هم به 

خيابان شني معروف بود.

بلواركشاورز
اين بلوار كه از ميدان وليعصر از شرق شروع و به خيابان دكتر قريب )اوستاي 
سابق( منتهي مي شود پيش از انقالب به نام بلوار اليزابت دوم معروف بود و 
پيش ترها يعني در دهه30 شمسي تفرجگاهي براي پايتخت نشين ها بود و آب 
كرج يا نهر كرج ناميده مي شد. نهر كرج در واقع رودخانه اي بود كه از رودخانه 
كرج منشعب مي شد و به سمت اراضي بهجت آباد مي رفت و از اين اراضي به 
ســمت دارالخالفه امتداد مي يافت. آب اين نهر براي كشاورزي و جهت آب 
شرب منازل در تهران قديم استفاده مي شد. علت نامگذاري بلوار كشاورز هم 

به دليل قرار داشتن ساختمان وزارت كشاورزي در اين خيابان است.

بلوارنلسونماندال
در ميان مردم بيشتر با نام جردن شناخته شده است و هنوز هم بسياري 
در آدرس دادن اين بلوار را با اين نام خطاب مي كنند. اما قبل از تغيير 
نام يكي از شناخته ترين خيابان هاي شمال شهر تهران به نام نلسون 
ماندال، نامش خيابان آفريقا بود. تغيير نام اين خيابان به ماندال در واقع 

به نوعي هديه مديريت شهري تهران به ملت آفريقاي جنوبي بود.

خيابانسرگردبشيري
اين خيابان در گذشته نامش ارامنه بود كه يك سر آن در خيابان 
اميريه و يك سر آن در خيابان وحدت اسالمي)شاپور قديم( است. 

اين خيابان مدتي نيز نام بوعلي را يدك كشيده است. 

خيابانامامخميني
از باختر ميدان توپخانه تا ميدان حسن آباد را در دوره قاجار نخست 
مريضخانه و سپس باغشــاه مي گفتند و در زمان پهلوي، خيابان 
سپه صدا مي زدند. بعد از انقالب به افتخار رهبر انقالب به خيابان 
امام خميني تغيير نام يافت؛ خياباني كه 6 كيلومتر طول دارد و از 

ميدان توپخانه تا بزرگراه يادگار امام امتداد يافته است.

بزرگراهشهيدقاسمسليماني
اين بزرگراه كه اصلي ترين بزرگراه شرق به غرب در محدوده شرق 
تهران است تا پيش از شهادت سردار قاسم سليماني، رسالت نام 
داشت اما از دي98 به بزرگراه شهيد قاسم سليماني تغيير نام داد. 

پيش از انقالب نيز به بزرگراه كورش معروف بود.

خيابانفردوسي
يكي از خيابان هاي شــمالي-جنوبي تهران و قديمي است كه به 
مرور زمان از منظر اقتصادي بســيار مورد توجه قرار گرفت. اين 
خيابان در گذشته عالءالدوله و در برهه اي امين السلطان نام داشت 
و برخي به آن خيابان سفارتخانه هم مي گفتند. در دوره قاجاريه 
هم به واسطه وجود باغ ايلخاني گاهي با عنوان خيابان باغ ايلخاني 

هم خطاب مي شد. 

خيابانوليعصر
 در زمان قبل از انقالب مي گفتند خيابان پهلوي. اما بعد از انقالب اوايل 
نام مصــدق را بر خيابان نهادنــد و در درگيري هاي ســال60 با اين نام 
صدا زده مي شد. اما به مرور و با گذشــت زمان به خيابان وليعصر تغيير 
نام پيدا كرد و براي هميشــه به اين نام باقي ماند. جالب اســت بدانيد 
 ميداني كه امروزه به آن وليعصر گفته مي شــود در  زمان ساخت ميدان 
)سال 48-47( نامش وليعهد بود. خيابان ولي عصر فعلي به دستور رضا شاه 
پهلوي ساخته شد تا دو كاخش شامل كاخ مرمر در تهران و سعدآباد در 
شميران به يكديگر متصل شود. نام اوليه آن »جاده مخصوص پهلوي« بود.

تغييرنامخيابانبهخاطرجنبش»زندگيسياهانمهماست«
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افقي:
1- قدرت و تحمل- كركس- 

اتاق قطار مسافربري 
2- حركت بــاد- از درجات 

نيروي دريايي
3- همســايه غنا- مثل ماه- 

آشاميدن
4- از القــاب امــراي ترك- 

ايشان- دوست داشتني
5- مادر لر- شهرســتاني در 
آذربايجان شرقي- آرم- نفس 

بلند
6- از واجبات نمــاز- قواي 

نظامي يك كشور- داخل
7- بدگو- خارج- داد و فرياد

8- شــاعر و داســتان نويس 
آرژانتيني قرن بيستم

 9- تابناك- نخســتين رقم
از ســمت راســت عــدد- 

شادماني
10- مشــهور- كميابــي- 

جزئي از هر عدد صحيح
11- ســراي محبت- بدني- 

براق كننده كفش- چهره
12- سفارش پيش از مرگ- 
از مشتقات نفت- سانسورچي

13- پول شيلي- اخترشناسي- 
در حال دويدن

14- مبتكـــــر فيلم هــاي 
انيميشــن ميكــي مــاوس 
و ســفيد برفــي- مدرســه 

بزرگساالن
15- كيســه حمل اشــياي 
كوچك- طوالنــي و پياپي- 

ضربه اي با پا
  

عمودي:
1- پرخاش كردن- ضعف و 

بي حالي- ميان تهي
2- حــرص و طمــع- پليمر 
مصنوعــي ســبك بــراي 
بســته بندي- شــهري در 

سوئيس
3- بي نظيــر- ممارســت- 

هيبت و شكوه
4- به حالت خميده- بيرون 

شده- انتها
5- داراي پاي معيوب- بنا- 

فيلم رويداد هاي واقعي
6- وســيله كمــك حركتي 
بيماران- فرومايه- يك حرف 

و سه حرف
7- سنگريزه- رايانه كتابي- 

خشكي مزاج
8- چربي شــير- سرخرگ- 

قطره هاي ريز باران
9- شــهر مبــــــدأ كرونا- 
سيستم عاملي در كامپيوتر- 

حرف انتخاب
10- واحد شــمارش اسب- 
بخت- هر بخش از مســابقه 

تكواندو

11- ترتيب - شهرســتاني در 
هرمزگان- صوت اندوه

12- نوعي باالپوش- درشــت 
هيكل- ماهي فروش

13- ورزش رزمــي چينــي- 
وسيله كمك حركتي كودكان 

نوپا- دارايي و ثروت
14- پرهيــزكار- ســرانجام و 

عاقبت- كيف انگليسي
15- فرار كردن- متقارب- گل 

آفتابگردان
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

354278961
287916453
196453827
461395278
823741596
579862134
745139682
932684715
618527349

متوسط

5    4  6   
  1   7    
 4 2   8  9  
1  3   5    
 6      4  
   2   9  6
 5  8   3 6  
   3   5   
  7  9    2832176459

476395281
195842673
529468317
768213945
314957826
247539168
951684732
683721594

ساده

متوسط

578942631
931657824
642138795
193465278
265789143
784213956
459821367
826374519
317596482

سخت

3   2      
 8     4   
    5  8  7
 6   9     
  3 7  1 5   
    6   3  
7  5  3     
  2     1  
     7   9

ساده

8 3    6    
4    9 5 2 8  
  5   2 6  3
  9 4    1 7
 6  2  3  4  
3 1    7 8   
2  7 5   1   
 5 1 6 8    2

درنظرسنجي غيررسمي اي كه از بعضي اطرافيان 
داشــتم تقريبا هيچ كســي را ميــان گروه هاي 
اجتماعي مختلف پيدا نكــردم كه طرفدار تغيير 
مداوم نام خيابان ها باشد. معموالً آدم ها خيلي دير 
با تغييراتي اين چنيني كنار مي آيند و شايد هرگز 
به آن عادت نكنند. از روزي كه نام تابلوي خيابان 
عوض مي شــود، در اپليكيشــن هاي مسيرياب 
گوشي هاي موبايل، به سرعت نام جديد جايگزين 
مي شــود! يعني هنوز ميخ تابلــوي جديد روي 
ديوار كوبيده نشده كه دستگاه الكترونيكي آن را 
مي پذيرد و تقريباً همه  چيز برايش تمام مي شود. 
اما آدم هاي محله، همــان روز كه هيچ، همان ماه 
و سال كه هيچ، حتي ســال ها مي گذرد و هنوز 

محله شان را با آن نام قديمي صدا مي كنند.
نام جديد در نهايت با آدم هــاي جديد محله خو 
مي گيرد، نســل ديگري كه نــام قديمي را روي 
ديوار كوچه شــان هرگز نديده انــد و نام جديد 
برايشان مي شود محل خاطرات و روزهاي خوب 
و بد زندگي شــان. و البته كه اين نام هم ممكن 
است دوباره عوض شود و نســل ديگري كه بايد 
نام قديمي را صدا بزند و به نام جديد هرگز عادت 

نكند؛ يك چرخه كه شايد هرگز هم پايان نيابد.
فريبا زن خانه داري است كه مي گويد: سال ها در 
خيابان نشاط زندگي كرده ام. نام نشاط را دوست 
داشتم اما همين سال گذشته يك روز ديدم تابلوي 
ديگري به جاي نشاط نصب شــده و نام خيابان 
عوض شده است. نام جديد هم خوب است، اما من 
سال ها با نام قبلي زندگي كرده بودم. با نام جديد 
خو نمي گيرم و اصال برايم عادي نمي شود. هنوز 
هم وقتي به راننده تاكســي ها مي خواهم بگويم 

كه كجا پياده مي شوم نام قبلي را مي گويم و آنها 
هم دقيقا مي دانند كجاست. نام جديد اتفاقا باعث 
مي شود اصاًل ندانند كجا را مي گويي. وقتي همه 
افراد يك محله با يك نام زندگي كرده اند چرا بايد 
اين را عوض كرد؟ مگر اين شهر كارهاي مهم تري 
ندارد؟ عوض كردن اسامي خيابان ها چرا بايد يكي 

از دغدغه هاي اصلي مسئوالن باشد؟

مهدي هم كه تجربه عوض شدن نام خياباني را كه 
در آن زندگي مي كند دارد، به همشهري مي گويد: 
اصال نمي دانســتيم نام جديد  چه كســي است؟ 
يعني گذاشتن اين نام درحالي كه آن شخص اصال 
براي ما اهالي محله حتي معرفي نشده است، چه 
فايده اي دارد؟ آيا شناساندن افرادي كه براي اين 
كشور مهم بوده اند، بهتر از اين نيست كه سال ها 

فقط اسمشان روي يك كوچه بماند؟ مي دانم كه 
براي اداي احترام اســت اما همه اهالي همچنان 

همان نام قديمي را استفاده مي كنند.
آن قدر مردم با نام هاي جديد ارتباط نمي گيرند 
كه حتما شما هم آن خبرها را به ياد داريد كه حتي 
وقتي نام بلوار فردوس غرب به اسم ناصر حجازي 
بزرگ با وجود محبوبيت بســيار او، تغيير كرد، 

عده اي نامعلوم رنگ سياه به تابلوي جديد پاشيدند 
و اين اسم را از روي تابلو پاك كردند؛ رفتاري كه 
باعث تعجب بسياري شد. اما اين نخستين بار نبود 
و قطعاً  آخرين بار نيز نخواهد بود. در مثال ديگري 
ساكنان خيابان »بهنام« سابق كه به دكتر »علي 
اكبر فرهنگي« تغيير نام داده شد، در مخالفت با 
اين كار، تابلوي جديد خيابان را مخدوش كردند.

حتي خيابان ســابق »نفت شــمالي« نيز كه به 
خيابان »محمد مصــدق« تغيير كــرد با وجود 
آنكه از سوي بســياري به عنوان يكي از تغييرات 
خوب نام خيابان ها ياد شد، باز هم از سوي اهالي 
خيابان برتابيده نشد. و اين تابلو نيز با رنگ پاشي 

مخدوش شد.
ستاره مي گويد: خيابان ما چندين بار به خاطر 

همين موضــوع تابلويش كنده شــد و دوباره 
تابلوي جديدي براي آن نصب شد. اهالي با نام 
جديد كنار نمي آمدند و به همين دليل هر چند 
روز يك بار مي رفتيم و مي ديديم روي نام جديد 
رنگ پاشــيده اند. البته تابلو دوباره با نام جديد 
نصب مي شد و در نهايت اهالي از رو رفتند و نام 
جديد برجا ماند. او ادامه مي دهد: البته نه اينكه 
اين نام جديد دردســر ايجاد نكرده است. هنوز 
هم وقتي مي خواهم به كسي آدرس بدهم بايد 
هر دو نام قديم و جديد را بگويم تا گيج نشود و 
توضيح دهم كه نام خيابان عوض شــده و اگر 
خواست از كسي بپرسد هر دو نام را بگويد! براي 
ارسال بسته هاي پستي نيز باز تا مدتي دردسر 

ايجاد مي شود.
يك مهندس 29ســاله نيز با اشــاره به اينكه با 
موضوع تغيير نام خيابان هــا كنار نمي آيد، ادامه 
مي دهــد: مي فهمم كــه اين اســامي معموالً از 
قهرمانان اين كشور يا از نام افرادي كه تاريخ ساز 
و مهم بوده اند، انتخاب مي شــود. مي دانم و براي 
آنها احترام قائلم اما، اســامي قديمي نيز معموال 
به دليلي انتخاب شــده اند يا بعضي هايشان حتي 
به تاريخ مربوط اند. از طرف ديگر اســامي جديد 
معموال خيلي طوالني هستند و وقتي بخواهي از 
آنها استفاده كني طرف مقابل گيج مي شود. همه 
راحت ترند كه وقتي به راننده تاكسي مي خواهند 

آدرس بدهند همان نام قديمي را به كار برند.
جالل كمي ديد مثبت به اين قضيه دارد و مي گويد 
از اينكه نام همه خيابان ها و كوچه ها يكدســت و 
يكرنگ و تميز و مرتب شده، لذت مي برد، ولي در 
نهايت با نام هاي جديد ارتباط نمي گيرد؛ نام هاي 
جديد به آشفتگي دامن مي زند. آن هم در شهري 
كه همين حاال هم آنقدر اسم خيابان و بزرگراه و 
محله دارد كه آدم نمي تواند همه آنها را حفظ كند.

چالش عادت به نام های جديد
مردمي كه نام خيابان هايشان تغيير كرد چه مي گويند؟

    نام ها و نشانه ها 
پدرم به ســينما آفريقا مي گويد آتالنتيك، عصر جديد را 
تخت جمشــيد و بهمن را كاپري مي نامــد؛ نام هايي كه از 
آنها خاطره ملمــوس دارد. او در آتالنتيك فيلم ديده و از 
وقتي نامش به آفريقا تغيير كرده وارد اين سينما نشــده. نام هاي قديمي سينماهاي 
تهران براي سينماروهاي قديمي همچنان زنده است؛ به خصوص براي آنهايي كه سينما 
رفتنشان بيشتر به همان جواني محدود شده. ســينماي تعطيل شده سعدي، تا اوايل 
دهه 60، نامش ماژستيك بود؛ جايي كه من در دوران كودكي كلي نورمن ويزدوم در آنجا 
ديدم. از »شيرفروش« تا »قصاب باشي« و بعد هرچه نمايش مي داد كه اغلب هم كمدي 
يا فيلم هاي مناسب بچه ها بود. مثل »تختخواب سحرآميز« كه از تماشاي قسمت هاي 
المپيك حيواناتش سير نمي شديم و بعدا ماژستيك اين تكه انيميشن را هر سانس قبل 
از نمايش فيلم اصلي روي پرده مي انداخت. ماژستيك بعدا شد سعدي. اما هنوز من در 
محاوره و گپ وگفت از نام قديمي اش استفاده مي كنم و اغلب هم مجبورم اسم فعلي اش را 
هم داخل پرانتز قيد كنم، چون خيلي ها نام قبلي سينما سعدي را به جا نمي آورند. جالب 
است كه بدانيد نام اين سينما در دهه 40، چارلي بوده و پدر و عموي بزرگم از اين سينماي 

قديمي با اين نام ياد مي كنند. نام ها با خاطره و عادت در ذهن مي مانند. و به همين دليل 
عوض كردن نامي كه جا افتاده با وجود سهولت ظاهري اش به همين سادگي ها هم نيست. 
بعضي از نام ها چنان ريشه دارند كه هيچ تصميمي نمي تواند آنها را از ذهن و زبان پاك 
كند. سال66 بنياد مستضعفان متولي وقت پرسپوليس تصميم گرفت نام اين باشگاه را به 
پيروزي تغيير دهد. از فرداي اين تصميم پرسپوليس در رسانه هاي رسمي تبديل شد به 
پيروزي ولي مردم اين نام را به رسميت نشناختند. در استاديوم هرگز نامي از پيروزي جز 
توسط گوينده ورزشگاه برده نشد. سال ها گذشت و به مرور زمان گزارشگران تلويزيون 
هم بي خيال پيروزي شدند و همان نامي را به كار بردند كه مردم آن را بر زبان مي آوردند. 
تا همين چند سال پيش اسم رسمي تيم سرخ پوش پايتخت پيروزي بود ولي فقط يك 
روزنامه سياســي اين نام را در خبرها و گزارش هايش قيد مي كرد. باالخره نام اصلي و 
قديمي باشگاه هم رسما بر پيشاني تيم نشست و داســتان تمام شد. در مقابل تغيير 
نام باشگاه تاج به استقالل در ابتداي پيروزي انقالب، خيلي زود جا افتاد. چون هم نام 
مناسبي انتخاب شده بود و هم پشت تغيير نام منطقي وجود داشت كه افكار عمومي آن 
را مي پذيرفت. وقتي نظام سلطنتي از ميان برداشته شده بود نام تيم دربار هم بايد تغيير 

مي كرد. خانه ما در خيابان اسالميه است. سال گذشته اين نام به خيابان برادران شهيد 
جاليي پور تغيير كرد. به شكلي عجيب تنها تابلوی اسالميه شرقي تغيير كرده و اسالميه 
غربي شامل تغيير نام نشده بود. همين موضوع ماجرا را پيچيده تر و گيج كننده تر كرده 
بود. چند وقتي عده اي تابلوی جديد خيابان را مي كندند و روي ديوار مي نوشتند اسالميه 
شرقي. تا اينكه باالخره هر دو تابلو خيابان كوچك ما به اين صورت درآمد: برادران شهيد 
جاليي پور )اسالميه(. به اين ترتيب هم احترام شهدا حفظ شد )چون ديگر كسي نه تابلو 
را مي كند و نه مخدوش اش مي كرد( و هم نام قديمي و جا افتاده خيابان پابرجا ماند تا ديگر 
راننده تاكسي و پيك موتوري در يافتن آدرس به مشكل نخورند. حاال اسالميه رفته داخل 
پرانتز و به مرور عنوان تازه خيابان كه مزين به نام پرافتخار برادران شهيد جاليي پور شده 

هم جا مي افتد. مثل خيلي جاهاي ديگر كه به 2 و در مواردي 3 نام شهره اند.
گاهي اوقات اما گذر زمان هم باعث پذيرش نام هاي تازه نمي شود. مثل خيابان جردن كه 
سال هاي طوالني آفريقا بود و چند سالي است به نلسون ماندال تغيير نام داده ولي براي 
مردم نام اين خيابان همچنان جردن است. پشت هر تغيير نامي معموال مالحظاتي وجود 

دارد ولي گاهي هيچ مالحظه اي نمي تواند خاطره و ياد نام قديمي را محو كند.

شبنم مجيدي 
روزنامه نگار

سعيد مروتي 
روزنامه نگار

 تغییر نام
خیابان ها
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   انتقال ايستگاه تاكسي به مقابل شهرك اميد نادرست است 
با توجه به مشكالتي كه ساكنان شهرك اميد در صادقيه طي ساليان 
گذشته داشته اند و لحظه اي از سر و صداي مترو، ايستگاه هاي اتوبوس 
نزديك منازل و شلوغي جمعيتي كه به واسطه مترو مي آيند و مي روند، 
خالصي ندارند، از شهرداري استدعا داريم از انتقال ايستگاه هاي تاكسي 
به خيابان مهستان در ضلع شرقي شهرك اميد كه در نزديكي منازل 
مسكوني است خودداري نمايد. درصورت انتقال ايستگاه تاكسي به 
مكان يادشده آلودگي صوتي براي ساكنان محل كه اغلب بازنشسته و 

نيازمند آرامش هستند، واقعا غيرقابل تحمل خواهد شد. 
مجيد سميع زاده به نمايندگي از اهالي

  شهرك ابريشم كرج در ميدان امام پر از زباله است
شــهرك ما درمانگاه ندارد. پر از سگ هاي ولگرد اســت. 30هزار تا 
جمعيت دارد. با يك كالنتري كم پرســنل. مردم ســاكن شده اند و 
اســيرند. مترو و اتوبوس تا سه راه باســكول مي آيند كه فاصله اش تا 
شهرك 500متر است. اگر اتوبوس 500متر را برود داخل شهرك يك 
ربع هم نمي كشد و مردم ندارند هزينه كنند.  هيچ عالئم راهنمايي و 
رانندگي و نور ندارد. قرار است شهرداري چهارباغ مستقر شود.درمحل 
بازي بچه ها 2 تا تاب 5 ماه طول كشيد نصب شود و بعد از نصب هم چون 
خطرناك بود، ارديبهشــت ماه بردند و تا االن هنوز نياوردند. جوان ها 

درخطر اعتياد و مواد هم فراوان و هيچ نظارتي هم نيست.
توكلي از كرج

 هنوز مي توانيم امنيت رواني را 
به اقتصاد ايران برگردانيم 

البته كه اقتصاد درست اقتصادي است كه بنيه  ادامه از 
خوبي دارد و صرف اظهارنظر سياســتمداران و صفحه اول

مقامات مسئول  نمي تواند شاخص هاي آن را تغيير دهد، اما به هر حال 
شرايطي كه ما در اقتصادمان با آن دست و پنجه نرم مي كنيم، شرايط 
ويژه اي است و بيش از هرچيزي من فكر مي كنم همبستگي احزاب 
مختلف براي مثال دولت و مجلس، شفافيت در عملكرد، قاطعيت در 
ارائه راهكار و ارائه يك برنامه مدت دار مي تواند احساس ناامني حاكم بر 
جامعه را كمتر كند. همچنين ايجاد يك ثبات در قوانين اقتصادي براي 
فعاالن اين حوزه مي تواند شرايط بازگشت آنها به ميادين اقتصادي را 
تسهيل كند و در نهايت محصول اين تغيير رويكرد مي تواند تا حدودي 
از هجوم افراد به بازارهاي اقتصادي در مقاطع زماني مختلف جلوگيري 

كند. هنوز هم مي توانيم؛ اگر بخواهند، اگر بخواهيم.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

قربانيان آتش سوزي اردوگاه 
شهيد باهنر 2نفر شدند

جوان مبتال به بيماري اوتيســم كــه در جريان 
آتش ســوزي در اردوگاه شــهيد باهنــر دچار 
ســوختگي شــده بود پس از 10روز روي تخت 
بيمارستان تسليم مرگ شد تا شــمار قربانيان 
اين حادثه به 2نفر برســد. به گزارش همشهري، 
ساعت14:59 روز پنجشنبه، 17مهرماه بخشي از 
اردوگاه شهيد باهنر در شمال پايتخت كه ميزبان 
گروهي از بيماران اوتيسمي بود دچار آتش سوزي 
شــد. دقايقي بعد آتش نشــانان 2ايستگاه راهي 
محل حادثه شدند و تالش براي مهار آتش سوزي 
آغاز شد. محل حادثه مركزي اقامتي به مساحت 
400متر بود كه آتش ســوزي از يكي از اتاق هاي 
آنجا كه 15نفر را در خود جا داده بود آغاز شده و در 
حال گسترش بود. هرچند آتش نشانان توانستند 
در كوتاه ترين زمان ممكن آتش ســوزي را مهار 
كنند اما در اين حادثه يكي از بيماران اوتيسمي كه 
حدود 25سال داشت در ميان دود و آتش جانش را 
از دست داد و جواني 19ساله نيز دچار سوختگي 
شديدي شد. اين بيمار اوتيسمي دچار 70درصد 
سوختگي شــده بود و شرايط ســختي داشت و 
پزشــكان همه توان خود را براي نجات او به كار 
گرفتند اما اين تالش ها كارگر نبود و سرانجام روز 
گذشته او با گذشت 10روز از اين حادثه به دليل 
شدت سوختگي و جراحات شــديد، روي تخت 
بيمارستان تسليم مرگ شد. براساس اين گزارش، 
پرونده اين حادثه مرگبار در دادسراي امور جنايي 

تهران در دست بررسي است.

»وقتي ديدم پسرم از دست رفته، با خودم 
گفتم بايد به فكر بقيــه جوانان بود. به داخلي

همين دليل اعضاي بدن پســرم را به 
بيماران نيازمند اهدا كردم تا خانــواده آنها مثل من 
عزادار نشوند.« اين حرف هاي پدر داغدار پسر جواني 
اســت كه چند روز قبل در يك سانحه رانندگي دچار 
مرگ مغزي شد و اعضاي بدنش نجات بخش دست كم 

5بيمار نيازمند شد.
به گزارش همشــهري، پسر 23ســاله كه اميرمحمد 
عابديني نام داشت و ساكن شهر ابهر در استان زنجان 

بــود، چند روز قبل همــراه دايي اش بــراي پيگيري 
وضعيت دختر دايي اش از ابهر بــه زنجان رفته بودند. 
آنها بعد از انجام كارهاي شان ساعت 3بامداد به طرف 
ابهر به راه افتادند. خودروي شان سمند بود و اميرمحمد 
رانندگي مي كــرد. كمتر از 5كيلومتر بــا خانه فاصله 
داشتند و به خرمدره رســيده بودند كه حادثه تلخي 
اتفاق افتــاد. در حالي كه آنها از يكــي از خيابان هاي 
خرمدره عبــور مي كردنــد، بنا بر داليــل نامعلومي 
خودروي شان با قســمت عقب كاميون يخچالداري 
كه كنار خيابان پارك شده بود، به شدت برخورد كرد. 

شــدت حادثه به حدي بود كه اميرمحمد و دايي اش 
مصدوم و دقايقي بعد به بيمارستان منتقل شدند.

خانواده پسر جوان از حادثه اي كه براي او اتفاق افتاده 
بود، اطالع نداشتند اما نگران بودند كه چرا او به خانه 
برنگشته است. صبح آن روز مادر اميرمحمد با او تماس 
گرفت اما تلفنش را جواب نداد. اما وقتي او با برادرش 
تماس گرفت، فردي غريبه گوشي را جواب داد و گفت 
اميرمحمد و دايي اش تصادف كرده اند و در بيمارستان 
هستند. مســعود عابديني، پدر اميرمحمد در اين باره 
به همشهري مي گويد: »با همسرم فورا به بيمارستان 

رفتيم و فهميديم هر دو نفرشــان حال خوبي ندارند. 
وضعيت اميرمحمد بدتر و سطح هوشياري اش به زير 
7رسيده بود. به همين دليل تصميم گرفتيم او را براي 
ادامه درمان به بيمارستان سيناي تهران منتقل كنيم. 
به ما گفته بودند با مصرف دارو ممكن اســت وضعيت 
پسرم بهتر شــود اما بعد از 3روز اعالم كردند او دچار 

نجات 5 بيمار با تصميم بزرگ پدر و مادر اميرمحمد

با پيدا شدن بقاياي اجساد مادر و 
پسري كه سال گذشــته قرباني جنايي

جنايت هولناك زن 63ساله شده 
بودند، جزئيات تازه اي از اين جنايت فاش شــد. 
دختر متهم اعتــراف كرده كــه در قتل هووي 
مادرش با او همدست بوده و مادرش از چند روز 

قبل تر نقشه قتل هوويش را طراحي كرده بود.
به گزارش همشهري، خرداد سال گذشته وقتي 
پليس مشهد در جريان گم شــدن مرموز زني 
38ســاله به نام كبري و پسر 2.5ســاله او قرار 
گرفت، تحقيقات براي يافتن ردي از آنها را آغاز 
كرد. كبري در روستايي در اطراف مشهد زندگي 
مي كرد و قرار بود به خانه هوويش در مشهد برود 
اما پس از آن ناپديد شده و ديگر كسي او را نديده 
بود. مأموران ابتدا ســراغ هووي 63ساله كبري 
به نام زهرا رفتند اما اين زن مدعي شد كه اصال 
زن جوان و فرزندش را نديده و از سرنوشت آنها 

خبر ندارد.

فرضيه جنايي 
زهرا درحالي مدعي بود هوويش را نديده كه در 
ادامه سرنخ هايي به دســت آمد كه نشان مي داد 
آنها همراه يكديگر ديده  شــده اند و كبري چند 
روزي را در خانه هوويش ســپري كرده اســت. 

وقتي ماجرا بــه قاضي علي اكبــر احمدي نژاد، 
كشيك جنايي مشــهد مخابره شده وي دستور 
بازداشت زن 63ساله و تحقيق از او را صادر كرد 
اما اين زن همچنان مدعي بــود كه از هوويش 
بي خبر است و او را نديده است. با اين حال در ادامه 
بررسي ها سرنخ هاي ديگري به دست آمد كه نشان 
مي داد وي دروغ مي گويد و در اين شرايط فرضيه 
اينكه زن 63ســاله كبري و پسربچه او را به قتل 
رسانده باشد، مدنظر قرار گرفت. در اين شرايط 
دستور بازداشــت وي صادر شــد و مأموران در 
ادامه بررسي ها متوجه شدند كه شوهر اين 2زن 
در سال97 به دليل واژگوني تراكتورش در روستا 
جانش را از دست داده و در اين مدت كبري تالش 
مي كرده ارثيه خود و پسرش را از هوويش بگيرد.

نامه عجيب 
ماموران در همه اين مدت به تحقيق از زن 63ساله 
ادامه دادند اما او منكر جنايت بود. از سوي ديگر 
در اين مدت  نامه اي به دست بستگان كبري)زن 
ناپديد شده( رسيد كه در آن نوشته بود من زنده ام. 
حتي زني با آنها تماس گرفته و خودش را كبري 
معرفي كرده و بعد تلفــن را قطع كرده بود. همه 
اينها نشان مي داد كه افرادي در بيرون از زندان 
تالش مي كنند وانمود كنند كه كبري زنده است 

و بي گناهي زن 63ساله را ثابت كنند اما اين افراد 
چه كساني بودند؟

درحالي كه بيشتر از يك سال گم شدن زن جوان 
و پسربچه اش مي گذشت در نهايت هفته گذشته 
هووي 63ساله راز قتل آنها را فاش كرد. او اعتراف 
كرد كه روز حادثه كبري به خانه وي آمده بود و 
آن روز ناگهان تصميم گرفــت اين زن را به قتل 
برساند. براي همين دست ها و دهان او و فرزندش  
را با چسپ بســت و به داخل چاهي قديمي در 
حياط خانه انداخت. ســپس روي اجساد خار و 
چوب انداخت و آنهــا را آتش زد. با اعترافات اين 
زن مأموران راهــي خانه اش شــدند و با كمك 
آتش نشانان و حفاري چاهي كه با گذشت ماه ها 
از حادثه تقريبا پر شــده بود موفق شدند بقاياي 
اجســاد قربانيان را بيرون بكشند. با اين حال اما 
هنوز يك سؤال مهم بي پاســخ مانده بود. اينكه 
آيا زن 63ســاله به تنهايي دست به جنايت زده 
بود و نويسنده نامه عجيب چه كسي بود؟ قاضي 
احمدي نژاد كه حدس مي زد دختران متهم نيز 
در اين ماجرا نقش داشته اند دستور تحقيق از آنها 
را صادر كرد. تمامي آنها مدعي بودند كه در اين 
ماجرا نقشي ندارند اما در ادامه يكي از دخترانش 
فاش كرد كه همدســت مادرش بوده اســت. او 
گفت: مادرم از قبل نقشه قتل هوويش را كشيده 

 همدستي دختر
 براي قتل هووي مادر

مرگ مغزي شده است و ديگر به زندگي برنمي گردد.« 
پدر داغدار اميرمحمد در ادامه مي گويد: »از دســت 
دادن فرزند، براي هر پدر و مادري ســخت است. من 
و همســرم وقتي ديديم كه فرزندمان از دست رفته و 
ديگر نمي شــود برايش كاري كرد، با خودمان گفتيم 
كه اعضاي بدن اميرمحمد را به بيماران نيازمند اهدا 
كنيم. به همين دليل در بيمارستان سينا اعضاي بدن او 
شامل   قلب، كبد، كليه ها و ريه جدا و به بيماران نيازمند 
اهدا شد.« او مي گويد: »پسرم ترم آخر رشته مهندسي 
مكانيك و فرزند بزرگم بود. هرچند از دســت دادن او 
براي مان ســخت و غيرقابل تصور است، اما از اينكه او 
منجي 5بيمار شده، راضي هستم و قطعا او هم از اين 

تصميم خوشحال است.« 

بود. براي همين مقدمات آن را فراهم كرده بود و 
يك روز به كبري زنگ زد و خواست كه به مشهد 
بيايد. وقتي كبري رسيد، مادرم حتي در جايي 
دورتر از خانه مان به استقبالش رفت و او را طوري 
به خانه آورد كه همسايه ها متوجه نشوند. حتي به 
كبري گفته بود كه به جز من به بقيه خواهرهايم 
از آمدنش به مشهد چيزي نگويد و در نهايت وقتي 
زمان اجراي نقشه اش رســيد، از من هم كمك 
خواست. آن روز من دست و پاي كبري را گرفتم 
و مادرم دســت و پا و دهان او را با چسب بست و 
او را به چاه انداخت. بعد هم ســراغ پسربچه اش 
رفت و او را هم به چاه انداخت و بعد اجساد را به 

آتش كشيد. 
با اعترافات دختر جوان، قاضي جنايي براي او به 
اتهام معاونت در قتل كبري و براي مادرش به اتهام 
مباشرت در قتل كبري و پسربچه او قرار قانوني 

صادر كرد و تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد.

جزئيات تازه از جنايت 
هولناك زن 63ساله در مشهد

كبري و فرزندش، قربانيان جنايت
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21مرداد1399آخرینبازدیدرسمی
اهالیرسانهازفرایندبازسازیموزهتجسمي

هنرهایمعاصرتهرانبرگزارشدو
اصحابرسانهآخرینتغییراتموزهرادرفرایند
طوالنیبازسازیازنزدیکدیدند.سخنانمدیرکل
هنرهایتجســمیومدیرمــوزهوناظرفرایند
بازسازیاینبودکهبازسازیموزهمراحلپایانیرا
میگذراندومــوزهپسازپایــانمحرموصفر
بازگشاییخواهدشد.حاالمحرموصفرتمامشده
اماازبازگشاییموزههنرهایمعاصرتهرانخبری

بهگوشنمیرسد.
 

98درصدبازسازيانجامشده
زمان گذشــته اســت و 
وعده هــای بازگشــایی 
موزه هــر بار بــه دلیلی 
به تعویق افتاده اســت، 
زمانی به خاطر تغییرات 
مدیریتی، زمانی به خاطر 
تغییر پیمانكار، زمانی دیگر به خاطر کمبود بودجه و 
اشتباهات در برآورد اولیه هزینه ها و... .  اما واقعاً موزه 
هنرهای معاصر تهران چه زماني  بازگشــایی خواهد 
شــد؟ هادی مظفری، مدیر کل هنرهای تجســمی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به همشهری می گوید: 
»کارها با تمام قوا پیش مــی رود. 98 درصد کارهای 
بازسازی موزه انجام شده. کارشناسان موزه مشغول 
آماده سازی نمایشگاه بعدی اند. پیش بینی ما این است 
که در فصل پاییز بتوانیم موزه را بازگشایی کنیم«. با 
این همه هادی مظفری چیزی از زمان دقیق بازگشایی 
موزه نمی گوید: »شرایط کارهای عمرانی به گونه ای 
است که نمی توان زمان دقیق آن را تعیین کرد. رعایت 
دقت و امنیت فوق العاده اهمیت دارد، به ویژه االن که 
روزهای پایانی را می گذرانیم. می شود چند روزی را 
به نفع صحت و ســالمت آثار به زمان اضافه کرد.«  از 
حرف های مظفری این گونه می شــود استنباط کرد 
که هنوز اندکی از کارهای عمرانی مانده و کارها تمام 
نشده است. چنان که مدیرکل هنرهای تجسمی گفته 
است؛ می شــود به نفع صحت و ســالمت آثار، زمان 

بیشتری را گذراند، اما مسئله اینجاست که زمان دارد 
از دست می رود و خبری از بازگشایی موزه نیست. 

6ماههایکهدوسالونیمهشد
بازســازی موزه هنرهای معاصر تهران حاال تبدیل به 
فرایندی طوالنی شده اســت که در تاریخ موزه فصل 
جداگانه ای می طلبد. اردیبهشت 1397 پس از پایان 
نمایشگاه علی اکبر صادقی، موزه درهای خود را بست 
و فرایند بازسازی آغاز شــد. بنابر وعده اولیه قرار بود 
بازســازی موزه تا آبان ماه طول بكشــد. یكی، دو ماه 
هم به عنــوان احتیاط در نظر گرفته شــده بود تا اگر 
بازســازی به طول انجامید زمان کافی برای کارهای 
پیش بینی نشــده احتمالی وجود داشته باشد. تیرماه 
1397 مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد تغییر 
کرد و هادی مظفــری به جای او مجیــد مالنوروزی 
نشست. کمی بعد مدیر موزه نیز به تبع تغییر مدیرکل 
هنرهای تجسمی تغییر کرد و علی محمد زارع جای 
خود را به احســان آقایی داد. مدیر جدیــد اداره کل 
هنرهای تجسمی در نخستین نشست خبری خود ابراز 
امیدواری کرد که بازسازی موزه تا پایان سال 1397 
به سرانجام برسد. مدتی بعد پیمانكار موزه تغییر کرد. 

زمان گذشت و از پایان بازسازی موزه خبری نشد.
 نشست خبری موزه برای تشــریح مراحل بازسازی 
31 تیر 1398 برگزار شــد و اهالی رســانه در جریان 
ماجراها قــرار گرفتند. باز هم خبــری از پایان فرایند 
مرمت و بازگشایی موزه نبود. مسئله نوسانات قیمت 
ارز و چندبرابر شدن قیمت دالر، تغییر برآوردهای اولیه 
هزینه بازســازی، عدم تأمین به موقع بودجه ها، وضع 
تحریم های تازه و دشواری خرید و نقل و انتقال آثار و 
حساسیت ها درباره مرمت و انتقال آثار گنجینه از جمله 
مســائلی بود که به عنوان دالیل طوالنی شدن فرایند 
بازسازی ذکر شــد. هیچ نشستی نبود که در اداره کل 
هنرهای تجسمی برگزار شود و خبرنگاران از زمان پایان 
بازسازی موزه نپرسند. هیچ وقت هم مدیر کل هنرهای 
تجســمی یا مدیر موزه زمان قطعی پایان بازسازی را 
اعالم نكردند و هر چند ماه یک بار فقط زمان بازگشایی 

در گفت و گوهایشان به تعویق می افتاد. 
بیشتر از یک ســال بعد در 21 مرداد 1399 بازدیدی 
برای اصحاب رســانه برگزار شــد تا فرایند تغییرات 
را ببیننــد. مدیر کل هنرهای تجســمی و مدیر موزه 
هنرهای معاصر تأکید کردند کــه بیش از 90 درصد 

بازسازی تمام شده و اندک کارهایی باقی مانده که در 
ماه های آینده انجام می شــود و در نهایت موزه پس از 

محرم و صفر بازگشایی خواهد شد. 

احتماالًآذر،ماهآخرپاییز
در برنامه های خبری اعالم شده که مجموعه برنامه ای 
برای بازگشــایی موزه تدارک دیده شده و بازگشایی 
صرفاً به یک نمایشگاه محدود نمی شود. هادی مظفری 
به همشهری می گوید: »چنان که پیش تر وعده دادیم 
و شــما هم االن فرمودید مجموعه برنامه هایی برای 
بازگشایی در نظر گرفته شده و بازگشایی به یک برنامه 
محدود نخواهــد بود. حتی گزارشــی از فعالیت های 
مرمت موزه تهیه شــده که در معرض تماشای عموم 
قرار می گیرد تا مردم در جریان جزئیات بازسازی قرار 
بگیرند. همه این برنامه  ها یک ماه قبل از برگزاری موزه 

در نشست خبری اعالم و به مرور برگزار می شود«.  
هــادی مظفــری از اعالم زمــان قطعی بازگشــایی 
و نخســتین نمایشــگاه موزه خودداری می کند، اما 
دست کم از حرف های او می توان دریافت که بیشتر از 
یک ماه تا بازگشــایی موزه مانده و احتماالً باید آذرماه 
منتظر بازگشایی موزه هنرهای معاصر تهران باشیم، 

اگر وعده ها باز به تعویق نیفتد. 

وبسایتموزهتااطالعثانویتعطیلاست
نكته آخر اینكه در همه ماه های طوالنی تعطیلی موزه 
هنرهای معاصر تهران می شد که سایت موزه دایر باشد 
و فعال تر از گذشته عمل کند. خاصه اینكه در روزهای 

کرونایي بسیاری از موزه ها و گالری های دنیا برنامه های 
غیرحضوری و مجازی خود را چند برابر کرده اند و در 
شــرایطی که امكان بازدید حضوری فراهم نیست، به 
برنامه های غیرحضوری روی آورده اند، اما سایت موزه 

نیز از زمان بازسازی تعطیل شده است. 
مدیر موزه در نشست های خبری گذشته گفت که در 
این مدت شناســنامه همه آثار موزه کامل شده و در 
عین حال درگیر طراحی نشانه های هویت بصری موزه 
هســتیم و پیش از رونمایی از هویت بصری تازه موزه 
اثری نمی تواند رونمایی شود. اما می شد که وب سایت 
قبلی با اندکی تغییرات و افزایش امكانات در ماه های 
کرونا فعال باشد تا دوســتداران موزه هنرهای معاصر 

تهران بتوانند به تماشای آثار بنشینند. 
در چنین شرایطی گویا زیاده خواهی به  نظر می رسد 
اگر بگوییم موزه حتی می توانست برنامه های دیگری 
برای معرفی آثار تدارک ببیند تا چراغ موزه دست کم در 
فضای مجازی و شبكه های اجتماعی روشن بماند اما... 

    
حاال دو ســال و نیم از روزی که بازســازی موزه آغاز 
شده می گذرد و از بازگشــایی موزه هنرهای معاصر 
تهران خبر دقیقی در دست نیست. دو سال و نیم است 
که عابرانی که از خیابان کارگر شــمالی رد می شوند، 
با اطالعیه تعطیلی بخش نمایشــگاهی موزه مواجه 
می شــوند. تهران دلتنگ روزهایی است که درهای 
موزه هنرهای معاصر بــه روی عالقه مندان هنرهای 
تجسمی باز شــود و ازدحام بازدیدکنندگان دوباره 

موزه را رونق ببخشد.

دو سال و نیم از آغاز بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران می گذرد و هنوز از بازگشایی موزه خبری نیست

آخرین وضعیت موزه هنرهای معاصر تهران در گفت و گو با مدیرکل هنرهای تجسمی
بازسازی طوالنی، بازگشایی نامعلوم

مرتضیکاردر
روزنامه نگار

گزارش

آرشنهاوندي
مترجم 

ازمارکزتاشرلوكهلمز
  نتفلیكس مجموعه متنوعي از فیلم هاي ساخته شده

 براساس آثار ادبي را به زودي پخش مي کند

اقتباس ادبــي یكــي از مهم ترین 
سیاســت هاي تولیــد فیلمنامه در 
کمپاني نتفلیكس اســت. به زودي 
تعداد قابل توجهــي از این پروژه ها 
ســاخته خواهد شــد. »صد سال 
تنهایي« مهم ترین پروژه اقتباســي 
نتفلیكس که با اقتباس از اثر گابریل 
گارســیا مارکز، نویسنده کلمبیایي 
برنده جایزه نوبل ساخته خواهد شد، 
هنوز در مراحل اولیــه پیش تولید 
اســت. اما به غیر از رمان مشــهور 
مارکز، تعداد قابل توجهي از آثار ادبي 
کالســیک و روز جهان به زودي در 
نتفلیكس به فیلم و ســریال تبدیل 
خواهند شد. »پشت چشمانش« با 

اقتباس از رمان »در قفاي او« اثر سارا پنبورو در 2020در نتفلیكس 
ساخته خواهد شد. »آشفتگي که ایجاد کردي« با اقتباس از رماني به 
همین نام اثر کارلوس مونترو، در پاییــز 2020 در نتفلیكس پخش 
مي شود. »خط سیر کرم شــب تاب« با اقتباس از کتابي به همین نام 
اثر کریستین هانا، در دسامبر 2020توسط نتفلیكس پخش خواهد 
شد. »تكه هایي از او« اقتباســي از یک رمان ترسناک به همین نام، 
اثر  کارین اسلوتر است که تاریخ پخش این اقتباس سینمایي به طور 
دقیق مشخص نیست و به احتمال زیاد در اواخر امسال یا اوایل سال 
آینده میالدي منتشر مي شود. »مصرف شــده« با اقتباس از رماني 
به همین نام اثر دیوید کراننبرگ اســت کــه نتفلیكس تاریخ پخش 
این اقتباس ســینمایي را اعالم نكرده است. »دختران در اتوبوس« با 
اقتباس از رماني به نام »به دنبال هیالري« اثر ایمي کازیک است که 
این اقتباس سینمایي را نتفلیكس در پایان سال پخش مي کند. »رفتن 
براي کامیابي« با اقتباس از کتابي به همین نام، اثر  هارالن کوبن که 
نتفلیكس این اقتباس سینمایي را در پایان 2020پخش خواهد کرد. 
»بي گناه« با اقتباس از اثري به همین نام نوشته هارالن کوبن تاریخ 
پخش این اثر توسط نتفلیكس نامشــخص است. »غیرمعمول ها« با 
اقتباس از »ماجراهاي شرلوک هلمز«، اثر ســر آرتور کانن دویل در 
2021 از نتفلیكس پخش خواهد شد. »سه آرزو« با اقتباس از رماني 
به همین نام اثر  لیان موریارتي، تاریخ انتشــار این اقتباس سینمایي 
نیز نامشخص است. میني ســریال کارتوني»روالد داال« با اقتباس از 
داستان هاي این نویسنده، تا پایان 2020در نتفلیكس پخش مي شود.

گزارشهمشهریازبازدیداهالیرسانهوخبر
ازبازگشاییموزه.22مرداد1399

نخستینگزارشهمشهری
ازبازسازیموزهدر2۴تیر139۷

گزارشهمشهریازفرایندبازسازیموزه
یکسالویکماهبعددراولمرداد1398

بازسازیموزهازآغازتاشمارشمعکوسبرای
بازگشاییدرروزنامههمشهری
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كيوسك

 منامه، پايتخت بحرين روز گذشته ميزبان يك هيأت مشترك از 
مقامات اســرائيلي و آمريكايي بود. اين هيأت از طريق نخستين خاورميانه

پرواز مســتقيم ميان تل آويــو و منامه با هدف امضــاي توافق 
ديپلماتيك دوجانبه وارد بحرين شد. جالب آنكه هواپيماي حامل اين هيأت در 
اقدامي نمادين براي حركت به سوي بحرين از حريم هوايي عربستان سعودي 
عبور كرد. در راس اعضاي اين هيأت، اســامي مئير بن شبات، رئيس شوراي 
امنيت ملي رژيم صهيونيستي و همچنين استفان منوشين، وزير خزانه داري 
آمريكا به چشم مي خورد. اين هيأت ضمن مالقات با مقامات عالي رتبه بحرين، 
ازجمله شيخ حمد آل خليفه، پادشاه اين كشور توافقنامه اي را به امضا رساند كه 
براساس آن، زمينه براي تاسيس ســفارت و ساير نمايندگي هاي ديپلماتيك، 
سياسي و اقتصادي ميان طرفين فراهم مي شود. به گزارش شبكه الجزيره، در 
جريان اين توافق روابط ميان بحرين و رژيم صهيونيستي از سطح حسن نيت و 
عدم تخاصم كه در كاخ ســفيد مورد تأكيد قرار گرفته بود فراتر رفته و وارد فاز 
ارتباط ديپلماتيك مستقيم مي شــود. با اين حال برخي رسانه ها همچنان از 
عدم تمايل بحرين براي تعجيل در توسعه روابط دوجانبه با رژيم صهيونيستي 
خبر مي دهند. براي مثال روزنامه اسرائيل امروز، نزديك به نتانياهو در اين باره 
مي نويسد: هيأت اســرائيلي در مذاكرات اخير با درخواست بحرين براي چند 
مرحله اي كردن برقراري روابط ديپلماتيك موافقت كرده است. اين درخواست 
به دليل فشار افكار عمومي در داخل بحرين مطرح شده است. هيأت مشترك 
آمريكا و اسرائيل فردا نيز با سفر به ابوظبي، توافقي مشابه را با رهبران امارات به 

امضا مي رسانند.

جزئيات توافق
اگرچه بخش عمده مناسبات سياســي ميان رژيم صهيونيستي با كشورهايي 
نظير بحرين، امارات و شــايد حتي عمان همچنان محرمانه است اما به تدريج 
جزئياتي پراكنده از توافق هاي اخير در رســانه ها منتشر شــده كه مي تواند 
چارچوب كلي اين روابط را براي ما روشــن كند؛ روابطي كه به نظر  مي رســد 
سرفصل هاي اصلي آن امنيتي و اقتصادي اســت. به ادعاي روزنامه هاآرتض، 

توافق روز گذشــته شامل گشــايش ســفارتخانه ها و همچنين تعريف موارد 
همكاري تجاري و اقتصادي ميان بحرين و رژيم صهيونيســتي بوده اســت؛ 
مــواردي ازجمله ســرمايه گذاري، برقراري خطوط هوايي مســتقيم، انتقال 
دانش و فنــاوري در حوزه هاي انرژي و ارتباطات، همكاري هاي بهداشــتي و 
دارويي، سيســتم هاي نوين بانكي، صادرات محصوالت كشــاورزي و تعامل 
ميان دستگاه هاي قضايي. خبرگزاري فرانســه نيز در گزارش مفصل با اشاره 
به اين موضوع از وجــود »بندي امنيتي« در توافق منامه خبر داده اســت. در 
اين گزارش آمده: هيأت اسرائيلي براي ارائه خدمات امنيتي و نظامي به دولت 
بحرين، ازجمله فروش تجهيزات پيشرفته جاسوسي اعالم آمادگي كرده است. 
به ادعاي خبرگزاري فرانسه، همكاري هاي نظامي-امنيتي رژيم صهيونيستي 
با بحرين حول دو محور سركوب مخالفان داخلي و مقابله با تهديدهاي ايران 

تعريف مي شود.

احساس خطر عربستان از احتمال شكست ترامپ
حسن نافعه، استاد تاريخ دانشگاه قاهره روز گذشته با انتشار مقاله اي در روزنامه 
العربي الجديد، توافق ميان دولت هاي بحرين و امارات با رژيم صهيونيستي را 
بيش از هر چيز به انتخابات آمريكا و مشــخصا سرنوشت دونالد ترامپ مرتبط 
دانست. در اين مقاله آمده: حكام عربي خليج فارس به روشني نسبت به از دست 
دادن متحدي تاريخي در كاخ سفيد احســاس نگراني كرده  اند و بر اين اساس 
تا پيش از موعــد انتخابات از اعطاي هرگونه امتيازي بــه كمپين ترامپ دريغ 
نخواهند كرد. در اين ميان اما نگراني عربستان ســعودي و وليعهد اين كشور 
بيش از ساير اعضاي شوراي همكاري نمايان اســت چرا كه درصورت پيروزي 
نامزد حزب دمكرات، قطعا آينده سياسي محمد بن سلمان با مشكالت متعددي 
روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر عبدالباري عطوان، سردبير روزنامه رأي اليوم 
نيز با اشــاره به مواضع پيشــين بحرين در التزام به طرح صلح عربي و ضرورت 
عقب نشيني رژيم صهيونيستي به مرزهاي 1967پيش از هرگونه توافق صلح 
نوشــت: تغيير موضع ناگهاني بحرين در پرونده فلسطين، چند هفته مانده به 

انتخابات آمريكا بيانگر نگراني شديد عربستان از احتمال باخت ترامپ است.

بحرين و رژيم صهيونيستي روابط ديپلماتيك 
خود را به طور رسمي آغاز كردند رونمايي ديپلماتيك از روابط محرمانه

 رأي گيري زودهنگام
برنده را مشخص نمي كند 

اســتقبال گســترده مردم آمريكا از رأي گيري زودهنگام در اياالت 
مختلف اين كشــور، بســياري از ركوردها در اين زمينه را جابه جا و 
پيش بيني ها درباره حضور تاريخي مردم را تقويت كرده اما نمي توان 

از اين حضور پررنگ براي پيش بيني برنده انتخابات استفاده كرد.
به گزارش سي ان ان، از ميان ستاد 2نامزد انتخابات رياست جمهوري، 
ستاد دمكرات اميدوارانه اين حضور تاريخي را نظاره گر است اما تفسير 
حضور گســترده مردم و ارسال آراي پســتي به نفع بايدن، مي تواند 

اشتباه مرگباري باشد.

مشــكل اين اســت كه اختالف ميان آراي دونالد ترامپ و جو بايدن 
در ميان افرادي كه پيش از روز انتخابات رأي مي دهند بســيار زياد 
اســت، چون احتمال اينكه هواداران بايدن زودتر رأي بدهند بسيار 
بيشتر است. اين مسئله را به خوبي مي توان در نظرسنجي  ماه گذشته 
اي بي سي/واشنگتن پست مشاهده كرد. در ميان افرادي كه گفته اند 
پيش از روز انتخابات رأي مي دهند، بايدن با 36درصد اختالف پيش 
است، درحالي كه افرادي كه تصميم دارند در روز انتخابات رأي بدهند 
بيشتر از ترامپ طرفداري مي كنند و نامزد جمهوريخواه، با 19درصد 

اختالف از بايدن پيش است.
روند انتخابات زودهنگام هم نتايج نظرســنجي ها را تأييد مي كند، 
چون همانطور كه قبال مشخص شده، بيشتر افرادي كه در انتخابات 
زودهنگام شركت كرده اند هواداران دمكرات ها بوده اند. پس مي توان 
انتظار داشت در روز برگزاري، بيشــتر افرادي كه پاي صندوق رأي 
مي روند هواداران جمهوريخواهان باشــند و عقب افتادگي ترامپ در 

انتخابات زودهنگام را در همان روز جبران كنند.
مسئله اما اين است كه به خوبي مشخص نيســت رأي دهندگان در 
انتخابات زودهنگام تا چه حد به دمكرات ها تمايل دارند و نسبت آنها به 
تعداد رأي دهندگان در روز انتخابات چقدر خواهد بود. به هر حال اين 
نخستين بار است كه انتخابات زودهنگام در اوج يك همه گيري جهاني 
برگزار مي شود و سابقه اي از گذشــته كه بتوان شرايط امروز را با آن 
مقايسه كرد وجود ندارد. عالوه بر آن، اين مسئله ظريف هم وجود دارد 
كه دانستن تمايل رأي دهندگان به  معناي اطالع از رأي آنها نيست. 
چه بســا كه يك رأي دهنده تمايل سياسي مشخصي داشته باشد اما 
هنگام انداختن رأي در صندوق و يا ارســال آن از طريق پست،  به هر 
دليلي به نامزد حزب مخالف رأي بدهد. و البته بايد اين را هم به خاطر 
داشت رأيي كه در روز انتخابات به صندوق انداخته مي شود به اندازه 

رأيي كه زودتر اخذ شده ارزش دارد.
اين واقعيت در سال2016 همچون آوار بر سر دمكرات ها فرو ريخت. 
در سالي كه شكاف حزبي بين آراي زودهنگام مردم و آراي آنها در روز 
انتخابات بسيار كمتر بود، هيالري كلينتون در 2ايالت كليدي فلوريدا 
و كاروليناي شمالي بيشــترين آرا را در انتخابات زودهنگام به  خود 
اختصاص داد. اما نتيجه چيزي نبود كه او و دمكرات ها انتظار داشتند.

بسياري از دمكرات ها در آن ســال از اين هيجان زده شده بودند كه 
بيشــتر افرادي كه براي رأي گيري زودهنگام ثبت نــام كرده بودند 
دمكرات بودند. بــا اين حال اين ترامپ بود كه به صورت سيل آســا و 
با فاصله زياد، بيشــترين آراي اخذشــده در روز انتخابات را به  خود 

اختصاص داد و برنده هر دو ايالت شد.
كساني كه فقط روي انتخابات زودهنگام مانور مي دهند و تحليل هاي 
خود را بر پايه آن ارائه مي كنند، واقعيت هاي زيادي را ناديده مي گيرند. 
البته نمي تــوان آمار انتخابــات زودهنگام را ناديــده گرفت. آنها به 
تحليلگران مي گويند كه آيا نظرسنجي ها راه و مسير درستي داشته اند 
يا نه. امسال افراد بسيار بيشتري زودهنگام رأي مي دهند كه بيشتر 
آنها دمكرات هســتند. عالوه بر آن، در پي اتخاذ اين رويكرد از سوي 
ترامپ كه رأي پستي زمينه ساز فساد و تقلب مي شود، جمهوريخواهان 

كمتري به صورت پستي رأي مي دهند.
روند كلي پيش بيني ها در آمريكا، همچنان اين است كه بايدن شانس 
بيشــتري براي پيروزي دارد. اما اين پيش بيني را نه حضور گسترده 
مردم در رأي گيري زودهنگام، كه تحليل نظرسنجي هاي سراسري 

پشتيباني مي كند.

انتخابات آمريكا

  هفته نامه اكونوميست در گزارش اصلي 
خود به بازداشت مسلمانان اويغور در منطقه 
سين كيانگ چين پرداخته است. تخمين زده 
مي شود بيش از يك ميليون نفر از مسلمانان 
به شبكه اي از اردوگاه هاي امنيتي در استان 
سين كيانگ منتقل شده اند.  گزارش  نهادهاي 
حقوق بشري نشــان مي دهد كه دولت چين 
اين افراد را با هدف بازپــروري و براي مقابله 
بــا افراط گرايي به اين اردوگاه ها كه شــبيه 

بازداشتگاه هستند منتقل كرده است.

  موج جديدي از كرونا، آلمان را در برگرفته 
و محدوديت هاي جديدي در اين كشور اعمال 
شده اســت. همچون مقامات دولتي، روزنامه 
فرانكفورتر آلگماينه هم مردم را خطاب قرار 
داده و راه هاي جلوگيري از انتشــار بيشتر 
ويروس را بررسي كرده اســت. آنگال مركل، 
صدراعظم آلمان ضمن اعالم محدوديت هاي 
جديد در اين كشور، از مردم خواسته تا ماسك 

بزنند و توصيه هاي بهداشتي را رعايت كنند.

هفته نامه اكونوميست ]انگليس[

شكنجه اويغورها

روزنامه فرانكفورتر آلگماينه  ]آلمان[

تالش براي مهار  ويروس

روزنامه االخبار ]لبنان[

روياي شب پاييز
  روزنامه االخبار صفحه نخست خود را به 
گزارشي اختصاص داده كه مربوط به نخستين 
سالگرد اعتراضات شــبانه 17اكتبر در لبنان 
است. اگرچه هدف اوليه اين اعتراضات، مقابله 
با شبكه فساد در سيستم بانكي كشور بود، اما 
به تدريج مطالبات ديگري، ازجمله تغيير نظام 
سياسي در ميان جريانات حاضر در خيابان ها 
ظهور كــرد. االخبار ضمن بررســي بحران 
اقتصادي لبنان طي يك سال گذشته مدعي 

است نظام بانكي به بن بست رسيده است.

جنگ قره باغ با شكســت زودهنگام 
آتش بس ديــروز ميــان جمهوري گزارش

آذربايجان و ارمنستان، وارد چهارمين 
هفته خود شــد تــا ايــن درگيري ها بــه يكي از 
خونين ترين رويارويي ها ميان2كشــور طي 3دهه 
گذشته تبديل شــود. مقام هاي نظامي و سياسي 
2طرف، سراســر ديروز را مشــغول متهم كردن 
يكديگر به نقض آتش بس بودند؛ آتش بسي كه قرار 
بود از ســاعت صفر ديروز به وقت محلي در قره باغ 
آغاز شود و زمينه اي باشــد براي آغاز گفت وگوها 
براي پايان  دادن به جنگ. وزارت دفاع ارمنستان 
ظهر ديروز آذربايجان را متهم كرد كه فقط 4 دقيقه 
آتش بس را رعايت كرده است. آذربايجاني ها نيز در 
مقابل، نيروهــاي ارمني را متهــم كردند كه فقط 
2دقيقه به آتش بس پايبند بوده و حمالت خود عليه 
مواضع جمهــوري آذربايجان را بالفاصله از ســر 
گرفته انــد. نيروهــاي ارمنــي اعــالم كردند؛ در 
درگيري هاي 3هفته اخير، 673نفر تلفات داده اند. 
آذربايجان تلفات نيروهاي خود را اعالم نكرده است. 

اين دومين بــار طي يــك هفته اخير اســت كه 
آتش بس ميان 2كشور، با شكست روبه رو مي شود. 
شنبه هفته گذشــته نيز توافق 2طرف براي توقف 

درگيري ها، فقط 5دقيقه دوام آورد.
وزير خارجــه روســيه كــه هــر دو آتش بس با 
ميانجيگري او ممكن شد، ســاعاتي پيش از اعالم 
توافق براي اطمينان از پايدار بودن آن، با همتايان 
آذربايجانــي و ارمني خود تلفنــي گفت وگو كرد، 
اما رايزني هاي لحظه آخري ســرگئي الوروف هم 
راه به جايي نبــرد. پيش از نيمه شــب، مقام هاي 
وزارت خارجــه در باكو و ايروان ضمن اســتقبال 
از توقف درگير ي هــا، بر پايبندي كشورشــان به 
آتش بس تأكيد مي كردند، اما روند وقايع نشان داد 
كه سرنوشت جنگ قره باغ را نظاميان رقم مي زنند، 

نه ديپلمات ها.
درگيري هــا در شــمال و جنوب منطقــه قره باغ 
متمركز شده و نيروهاي آذربايجان موفق شده اند 
بخش هايي از ايــن 2 منطقه را كــه تحت كنترل 
نيروهاي جدايي طلب ارمنــي بوده اند، به كنترل 

خود درآورنــد. در شــمال، مناطقــي در اطراف 
روستاي »طالش« و در جنوب، مناطق »فضولي« 
و »جبرائيل«، اكنون در كنتــرل آذربايجان قرار 
گرفته است. اين مناطق از نظر نهادهاي بين المللي، 
جزو خاك آذربايجان به شــمار مي رود، اما از سال 
1994و در جريان آتش بس ميان 2طرف، در اشغال 
ارمني ها بوده است. فضولي 140هزار نفر و جبرائيل 
60هزار نفر جمعيت دارد. ارمنستان اعالم كرد كه 
نيروهاي آذربايجاني حوالي ساعت 2صبح ديروز از 
منطقه طالش به سمت جنوب و حوالي ساعت 4از 
منطقه فضولي و جبرائيل به سمت شمال، مواضع 
نيروهاي ارمني را هدف حمــالت توپخانه اي قرار 
داده اند. سخنگوي وزارت دفاع ارمنستان همچنين 
اعالم كرد كه نيروهاي زرهي آذربايجان از منطقه 
خداآفرين در آن سوي مرزهاي ايران، قصد حمله به 
سمت مواضع نيروهاي ارمني را داشته اند كه ناكام 
مانده اند. آذربايجان نيز اعالم كرد كه ارمنســتان 
منطقه جبرائيــل را هدف حمالت موشــكي قرار 

داده است.

جنگ شهرها
جنگ قره باغ از 2هفته قبل به شهرها كشيده شد. 
مشخص بود كه  2كشور ناتوان از شكست يكديگر 
در خطوط مقدم جبهه، با هدف تحت فشــار قرار 
دادن طرف مقابل به حمالت موشكي و توپخانه اي به 
شهرها روي آورده اند. آذربايجان شهر استپاناكرت، 
مركز قره باغ را هدف حمالت موشكي خود قرار داد 
و همزمان ارمنســتان هم موشــك هاي خود را به 
سمت شهر گنجه در 60كيلومتري منطقه درگيري 
شليك كرد. نتيجه حمله به شــهرها، كشته شدن 
دست كم 100غيرنظامي در 2ســوي درگيري ها 
بوده اســت. بيش از 400غيرنظامــي هم زخمي 
شــده اند. آتش بس ديروز نيز ســاعاتي پس از آن 
ممكن شد كه در حمله موشكي ارمنستان به شهر 
گنجه، يك منطقه مسكوني هدف قرار گرفت. اين 
شهر با 500هزار نفر جمعيت، دومين شهر بزرگ و 
پرجمعيت آذربايجان به شمار مي رود. حمله ديروز 
13كشته و 45زخمي به جا گذاشت. اين دومين بار 
طي روزهاي اخير است كه ارمنستان، گنجه را مورد 
هدف قرار مي دهد. شهر استپاناكرت با 55هزار نفر 
جمعيت نيز تقريبا خالي از سكنه شده است. مردم 
از ترس حمالت موشــكي آذربايجان به ارمنستان 
گريخته اند. افرادي هم كه در شــهر باقي مانده اند، 
اكنون در پناهگاه ها زندگي مي كنند؛ پناهگاه هايي 
كه يادگار 3دهه جنگ و درگيري در اين شهر است. 

حمله به شهرها و مناطق غيرنظامي، شكست زودهنگام توافق تازه آتش بس در قره باغ را رقم زد
ادامهجنگشهرهادرقرهباغ

بحرينواسرائيلدرمسيرعاديسازي

2015
 پادشاه بحرين در نشست سران شوراي همكاري 
خليج فارس طرحي مبني بر تروريستي خواندن 

حزب اهلل لبنان ارائه داد. وزير خارجه اسرائيل 
پس از تصويب اين طرح در مصاحبه اي از اقدام 

پادشاه بحرين قدرداني كرد.

2017
 در پي انتقال سفارت آمريكا از تل آويو به قدس، 

براي نخستين بار هيأتي از نمايندگان پارلمان 
بحرين به نيابت از دولت اين كشور به قدس 

سفر كردند.

2018
 سفراي بحرين و رژيم صهيونيستي در 

سازمان ملل براي نخستين بار به طور رسمي 
با يكديگر مالقات كردند. در اين سال وزير 

اقتصاد رژيم صهيونيستي نيز با دعوت دولت 
بحرين به منامه سفر كرد.

2019
 كنفرانس منامه براي رونمايي از بخش اقتصادي 

معامله قرن با حضور جرد كوشنر و مقامات 
عالي رتبه ديگر از اسرائيل و آمريكا برگزار شد. 

وزير خارجه وقت بحرين نيز از حمالت هوايي 
اسرائيل به جنوب سوريه حمايت كرد.

2020
 وزراي خارجه بحرين و امارات با حضور در كاخ 

سفيد، توافقي را براي به رسميت شناختن رژيم 
صهيونيستي به عنوان يك كشور امضا كردند.
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روزي در شهر كوچكي بودم و خيلي اتفاقي 
گذرم به ميدان كوچكي در گوشه اي از آن 

شهر افتاد. ميداني با حوضي كوچك 
در ميانه و فواره اي آب و درختان 

بيد مجنوني گرداگردش. و بعد 
رد شــدم. از فواره و ميدان 
كوچك و شــهر كوچك و 
آن خيابان هاي ساده اش 

رد شدم. به شتاب بودم كه رد شــدم و ميدان و آن فواره 
و بيدهاي مجنون پشــت ســر ماند و با من ماند. به اين 
فكر كردم كه چه شد و چطور شد و از كي اتفاق افتاد كه 
شهرهاي ما آن ميدان هاي كوچك با فواره هاي قشنگ و 
بيدهاي مجنون را از دست دادند و ميدان ها شد جايي براي 
ساخت نمادهايي بي ربط به زندگي ما؟ بي هيچ پيوندي با 
خاطره هاي ما و هيچ ارتباطي با عناصر فرهنگي مان. يعني 
حتي اگر تالش شده باشــد چيزي از عناصر هويتي مان 
را در ميدان هاي امروزي نصب كننــد، آنقدر در اين كار 
بي ســليقگي به خرج مي دهند كه آن ربــط منطقي نيز 
از ميان مي رود. جايي ديدم كه در چهارراهي شــلوغ در 
يكي از شــهرهاي اطراف، مجســمه اي از يك طاووس 
نصب شده است؛ مجســمه اي به غايت زشت، از پرنده اي 
كه معلوم نيســت از كجا و كي به نماد فرهنگي ما تبديل 
شد و ارتباطش با آن شهر چه بود و اين همه زشتي اش را 
از كجا آورده بود و چطور كساني اين همه به خود زحمت 
داده بودند تا آن را در شــلوغ ترين جاي شهر نصب كنند، 
تا هر شــهروندي كه از كنار آن رد مي شــود با تمام توان 

بگويد:»چه زشت«.
شهرهاي ما به نمادهاي فرهنگي شان نياز دارند. نمادهايي 
كه بخشي از هويت ما را هم مي سازند و هم نشان مي دهند. 
بي توجهي به اين عناصر هويتي در شهرهاي امروز چنان 
باليي سر محيط هاي شــهرهاي ما آورده كه از شمال تا 
جنوب كشور گرفته همه اين شهرها به سمت يك دستي 
و يك شكلي مي روند. نه آن معماري هاي خاص، نه عناصر 
قومي و اقليمي و فرهنگي، نه خاك و سنگ و درخت و بدتر 
از همه نه نماهاي ساختمان ها، چيزي متعلق به آن شهر و 
خاص آن شهر نيست. همان اتفاقي كه در تهران رخ داده 
و ديگر اميدي به بازســازي آن نيست. همان نيز در ديگر 
شهرهاي كشــور رخ داده. چنين است كه وقتي از تهران 
خارج مي شوي به هر شهر ديگري كه پا مي گذاري، انگار 
به تهران ديگري پا گذاشته اي. همان ساختمان هاي چند 
طبقه قوطي كبريتي، همان درخت هــاي كنار خيابان، 
همان رنگ هاي آشنا روي در و ديوار و همان شكل خيابان 

و چهارراه و ميدان.
چنين است كه فواره هاي آشنا، درخت هاي آشنا، ديوارها 
و درهاي آشنا، حتي پياده روهاي آشنا، حتي خيابان هاي 
آشــنا بعد از مدتي تبديل به جاي ناآشنايي مي شوند. ما 
اگر به هر دليل از محالت كودكي خود جدا شــده باشيم، 
از شهرهايي كه روزگاري در آن زندگي مي كرده ايم، جدا 
شــويم و بعد از مدتي به آن مكان آشــنا بازگرديم، چيز 
چندان آشنايي براي نگاه كردن نمي  بينيم. آنان كه تخريب 
مي كنند و مي سازند، چنان در بند عناصر هويتي نيستند، 
اما آنان كــه برنامه ريزي مي كنند، پشــت ميز مديريت 
مي نشينند و تصميم مي گيرند كاش توجه به اين عناصر 

هويتي را جدي تر دنبال كنند.
از شــهر ايراني با باغ هاي ايراني، با كوچه هاي ايراني چه 
باقي مانده؟ پيش از آنكه در جست وجوي چيزي باشيم، 
بهتر است كه به خاطره هاي خود بازگرديم، پيش از آنكه 
خاطرات خود را فرامــوش كنيم. من از آن فــواره و آن 
بيدهاي مجنون خاطره اي براي خود ساختم و هر بار كه 
از كنار ميداني با سازه اي بي نقش ونگار، بي توجه به هويت 
فرهنگي خود عبور كنم، با خــود مي گويم، روزي در اين 
شهر ميدان هاي زيبايي بود، خانه هايي دلگشا و محالتي 
كه ميراث مردمانش توي بند بند اجزاي آن كوچه و محله 
در هم تنيده بود. آن خانه ها در منطق سود و سرمايه از ياد 
رفتند، تخريب شدند و سازه هايي بي شكل و قوطي كبريتي 
بر جاي آنها نشست. هر ساختمان از ساختمان مجاور خود 
جدا شده با نما و رنگ و لعابي متفاوت تا بر ما عيان شود كه 
اين شهرها، جايي براي جدا شدن است، جايي براي تعلق 
نداشتن. در اين زيست جمعي، ما مجموعه اي پراكنده از 
هم مي شويم كه شهرهايمان را نمي شناسيم، خودمان را 
نمي شناسيم و رنگ ها، درخت ها، آجر خانه ها و حتي نماي 

مغازه ها برايمان تداعي آشنايي نمي كند.

رســانه هاي كاغذي تمام شــدني  نيســتند. به رغم اينكه بســياري 1
مي گوينــد روزگار رو بــه پايان آنها 

نزديك است، معتقدم هيچ وقت 
مشــكلي برايشــان ايجــاد 
نمي شــود. زمانــي همــه 

روزنامه هــا و مجالت، كاغذي 
چاپ مي شدند و امروز همان روزنامه ها با همان صفحات در 
فضاي مجازي منتشر مي شوند و مخاطب مي تواند در آن فضا 
مطالب و گزارش هاي هر روزنامه اي را مطالعه كند. در واقع 
شكل ارائه تغيير كرده است، بنابراين رسانه برايش مسئله اي 
ايجاد نمي شود. گرچه تيراژ رسانه هاي كاغذي كاهش داشته 
اما از طرفي اتفاق ديگري افتاده و آن اينكه مباحث روز نامه ها 
و تحليل ها و تحقيق ها به سرعت وارد جريان اخبار اينترنتي 
مي شود و آنجا چرخش وســيع دارد. در واقع ممكن است 
روزنامه اي تيراژ كاغذي كمي داشته باشد ولي مطالبش به 
سرعت و با تيراژ باال در رسانه هاي اينترنتي چرخش دارد. اگر 
در گذشته معيار رسانه هاي كاغذي يعني روزنامه، تيراژ بود، 
امــروز معيــار رســانه ها چرخــش اخبــار، گزارش ها و 
يادداشت هاي آنها در اينترنت است. يعني هر روزنامه اي كه 
اخبار و گفت وگوها و در كل خبر و نظرش چرخش بيشتري 
در شبكه هاي اينترنتي داشته باشد در نتيجه مي شود گفت 

تيراژ بيشتري هم دارد.
مثل غذايي اســت كه مي خوريم. تصور كنيد يك 2 نبايد فكر كنيم رسانه از بين رفته است. خبر و نظر 
انسان در جزيره اي تنها باشد. شــايد بتواند از نظر احتياج 
غذايي خودش را تامين كند ولي از نظر خبر و اطالع داشتن 
از محيط اطرافش بعــد از مدتي به مرز جنون مي رســد. 
بنابرايــن ارزش و اعتبار خبر و نظــر و اطالعات، حتي در 
مواردي بيشتر از قوتي است كه در اصطالح به آن اليموت 

مي گويند.
درباره همه گيري اين روزهاي كرونا، بيشــترين  وظيفه را بايد راديو و تلويزيون، با اين همه كانالي كه 3
دارد برعهده بگيرد؛ همانطور كه از وظايف مصوب آن است. 
در اين مواقع بايد راديو و تلويزيون وارد ذهنيت جامعه شود 
و در سطح گسترده به مردم اطالع رســاني كند. حتي اگر 
ســتاد كرونا تصميم مهمي مي گيرد، اعالم اين تصميم در 
اقصي نقاط كشور بايد از طريق راديو و تلويزيون انجام شود. 
روزنامه ها و ديگر رســانه ها هم مي توانند مطالب تحليلي 
خودشان را منتشر كنند. البته بسياري از رسانه هاي كاغذي 
با قشر روشنفكر و ســلبريتي ها ارتباط دارند كه حرف آنها 
مي تواند مردم را مجاب كند كه اين بيماري خطرناك است 

و بايد ازخودشان و ديگران مواظبت كنند. 

فرودهواپيمادردارالخالفه
خيابان ســپه در دارالخالفه 
به نــام خيابــان مريضخانه 
معروف بود؛ چون نخستين 
مريضخانه دولتــي در عهد 
ناصــري در ايــن خيابــان 
ساخته شده بود به آن خيابان 

مريخضانه مي گفتند. ايــن خيابان در ضلع غربي ميــدان توپخانه و 
دروازه اي در همين خيابان ساخته شده بود كه از ميدان توپخانه )امام 
خميني فعلي( تا ميدان اسبدواني در ســال 1299قمري كه باغشاه 

ناميده مي شد امتداد داشت.

نذروخيراتبرايزندانيها
يكــي از مكان هاي ديدني و قابــل توجه خيابــان مريضخانه، زندان 
دارالخالفه بــود كه در همين خيابــان قرار داشــت. در دوران قاجار 
اداره كنندگان پايتخت در محلي متــروك و بيغوله مانند كه در ضلع 
شرقي سه راه خيام بود ســاختمان زندان را ســاختند و زندانياني را 
درحالي كه با غل و زنجير به هم پيوسته بودند آنجا نگهداري مي كردند. 
نكته جالب اينكه چون زندان آن روزهاي دارالخالفه زيرنظر داروغه ها 
اداره مي شد و بودجه و اعتباري براي غذا دادن و لباس و درمان زنداني ها 
وجود نداشت، هر شــب جمعه به دســتور داروغه و گاهي با تقاضاي 
زنداني ها، آنها را از بيغوله بيرون مي آوردند و در برابر ديدگان رهگذران 
قرار مي دادند تا مردم با ديدن زنداني هاي مفلوك و بيچاره كه حال و روز 
آشفته و رّقت بازي داشتند، تحت تأثير قرار بگيرند و نذر و خيرات هايشان 

را به آنها بدهند.

  دهشاهيبدهيد،زلبزنيدبهآسمان
داســتان جالب ديگري كه مربوط به خيابان مريضخانه است، درباره 
نخستين هواپيمايي اســت كه در اين خيابان به زمين نشست. ناصر 
نجمي در كتاب »ايران قديم و تهران قديم« در اين باره نوشــته است: 
»نخســتين هواپيمايي كه در تهران پرواز كرد در خيابان مريضخانه 
قرار گرفت، زيرا خلبان آن ناچار شــد به علت نبودن فرودگاه، هواپيما 
را در اين خيابان فرود بياورد. همچنين نخســتين هواپيمايي كه در 
آسمان تهران ظاهر شد حيرت و بهت تهراني ها را برانگيخت و ساكنان 
تهران كار و زندگي خود را رها كردند و چشــم به آسمان دوختند و از 
داروغه درباره پرواز اين جسم آهني پرسش هايي مي كردند...« از ميان 
خاطره نويس ها و يادداشت هايي كه به جا مانده برمي آيد نام نخستين 
خلبان »ژنرال سايكس« انگليسي بوده كه نقل است متصديان هواپيما 
وقتي بهت و حيرت شديد مردم را از پرواز هواپيما مي بينند براي نمايش 
دوباره اين عقاب فوالدي از اهالي تهران دهشاهي )نيم ريال( مي گرفتند 
و اجازه مي دادند با چشم هايشان زل بزنند به آسمان. از ديگر اتفاقات 
جالب خيابان مريضخانه شليك توپ هايي بود كه در آن قرار داشت و 
پايان روز و آغاز صبح را در  ماه رمضان و موقع افطار و سحر را با غرش 

خود به مردم اعالم مي كرد.

از روزهــاي وحشــتناك 
حملــه وايكينگ هــا، تا 
بحبوحه قحطــي جنگ 
جهاني اول، تا دنياي پر از 
شگفتي امروز انگلستان، 
»الفــي« همگــي را به 
چشــم ديده است. »پسر 

هزارســاله« داســتان ما، مثــل پدر و 
مادرش، به رؤياي هميشــگي آدم ها دست پيدا 
كرده؛ عمر طوالني. الفــي در روزي از روزهاي 
11ســالگي، بعد از آنكه پــدرش در راه حفظ 
مرواريدهاي زندگي جان خود را از دســت داد، 
در غاري تاريك، يكي از سه مرواريد باقي مانده 
را بر زخم بازو مي كشد و يكي هم اتفاقي به زخم 
پاي گربه اش مي خــورد. از آن لحظه الفي ديگر 
بزرگ نمي شود تا براي هميشه براي محافظت 
از خودش، مادر و گربه اش، عمر جاويدان داشته 
باشد. طلوع ها از پس غروب ها مي آيند و او هزار 
بهار و زمستان به چشــم مي بيند اما، احساس 
مي كند از آن روز شــوم در غار، ديگر حتي يك 
روز هم زندگي نكرده است. مگر مي شود آرزوي 
تمام آدم هاي دنيا براي الفي پوچ باشد؟ او حاال 
از ته دل آرزو دارد ميرا شــود. دلش مي خواهد 
پابه پاي دوستانش بزرگ شود. از اينكه مي بيند 
آنها بزرگ مي شوند و او را پشت سر مي گذارند، 
متنفر است. هزارســال زنده بودن به او آموخته 
است كه ابديت، زندگي را از ارزش تهي مي كند. 
او و مادرش قرن ها دور از چشم مردم در جنگلي 
زندگي مي كردند تا آنكه يك روز، آتش ســوزي 
بزرگي تنها دارايي هاي زندگي را از او مي گيرد؛ 
مادرش و خانه شان. او حاال بايد با دنيايي جديد 
روبه رو شــود؛ دنياي مدرن و عجيِب امروز. آيا 
الفي مي تواند تنهــا مرواريد زندگي باقيمانده را 
پيدا كند و به زندگي عادي برگردد؟ آيا مي تواند 
طعم دوستي پايدار را بچشد؟ »راس ولفورد«، 
نويسنده موفق كتاب هاي علمي- تخيلي كودك 
و نوجوان، نويســنده »پسر هزارســاله« است. 
پسر هزارساله، ســومين رمان اوست و به گفته 
خودش، آن را از تمام كتاب هايش بيشتر دوست 

دارد. 
اين كتاب با ترجمه زهره خرمي در 392صفحه به 
بهاي 58هزار تومان، توسط نشر پرتقال به چاپ 

سوم رسيده است.

  اكراناينترنتينمايشعروسكيماهي
فيلمي از نمايش عروسكي »ماهي« 
بــه كارگردانــي ويــدا قهرماني از 
توليدات ســال 1374 مركز تئاتر 
كانون پــرورش فكري كــودكان 
و نوجوانــان روي پايــگاه اينترنتي 
»نمايش نمــا« بارگــذاري شــد. 
عالقه مندان تا پايــان آبان 1399 

مي توانند با مراجعه به اين پايگاه، نمايش عروســكي »ماهي« را تماشا كنند. به 
گزارش همشــهري،  اين نمايش قصه  پيرمرد ماهيگير فقير و مهرباني است كه 
هربار به دريا مي رود با تعداد كمي ماهي بازمي گردد تــا اين كه... . عالقه مندان 
مي توانند فيلم نمايش عروســكي »ماهي« و ســاير نمايش هاي توليد شده در 
 مركز تئاتر كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان را در نمايش نما به نشــاني

 th. kpf. ir تماشا كنند.

 ششميندورهاهدايجايزهدكترداوري
مراسم ششمين دوره اهداي جايزه   
 دكتــر داوري، سه شــنبه 29مهر

ســاعت 11  در مركز فرهنگي شهر 
كتاب و با حضور هيأت داوران برگزار 
خواهد شد. عالقه مندان مي توانند با 
مراجعه به صفحه  اينستاگرام مركز 

فرهنگي شهركتاب به نشــانيInstagram/bookcityculturalcenter اين 
برنامه را به  صورت زنده مشــاهده كنند. پايان نامه   برگزيده به همت انتشــارات 

هرمس منتشر مي شود.

  خداحافظيباسوختفسيلينزديكاست
كاربري به نام »اندرو شفر« در توييتر نوشــته بود »ما هنوز از فناوري الزم براي 
جمع آوري انرژي خورشــيدي كه براي تامين انرژي اياالت متحده كافي باشد، 
برخوردار نيستيم، چه رسد به جهان. با سرعت فعلي ما 500 سال طول مي كشد 
تا چنين سيستمي ايجاد شــود.« به گزارش آي اي،»ايالن ماسك« بنيانگذار و 
مديرعامل شركت هاي تسال و اسپيس ايكس با ارســال يك پست در توييتر، از 
قدرت بي مانند خورشيد و اينكه مي تواند انرژي تمام تمدن بشري را فراهم كند 
به مخاطبان اطمينان داد. ماسك كه تا به حال تمام وعده هاي علمي  را كه داده 
به منصه ظهور رسانده، بشريت را با خبر خوب خداحافظي با سوخت هاي فسيلي 

اميدوار كرد.

  تبلتدانشآموزيتاچندماهديگرتوليدميشود
وزير ارتباطــات و فناوري اطالعات 
از ســنجش زيرســاخت اينترنت 
كشور توسط شبكه شــاد به عنوان 
اصلي ترين شبكه اي كه تاكنون اين 
كار را انجام داده است و توليد تبلت 
دانش آموزي تا چند  ماه ديگر خبر 
داد. به گزارش ايســنا، محمدجواد 

آذري جهرمي كه در قالب يك ويدئوكنفرانس با موضوع شبكه شاد سخن مي گفت 
با اشاره به خدمات معلم ها در دوران كرونا، از شايعه رايگان نبودن اينترنت شاد 
و سانسور شدن سخنانش در رسانه ملي گاليه كرد و ادامه داد: اتفاقات خوبي در 
شبكه شاد افتاد و ظرفيت سازي خوبي انجام شد، هيچ پلتفرمي در كشور همانند 
شبكه شاد زير بار اينترنتي نبوده و حتي اين تعداد مخاطب نيز نداشته است اما 
اشكاالتي هم دارد بنابراين همه بايد براي رفع مشكالت شبكه شاد تالش كنيم. 
وي ادامه داد: يكي از اشكاالت شبكه شــاد، دسترسي نداشتن سه ونيم ميليون 
دانش آموز به اين شــبكه اســت و اين موضوع براي آينده كشور خوب نيست؛ 
بنابراين همه تالشمان را مي كنيم تا اين آمار كاهش يابد. وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات با بيان اينكه ظرف چند  ماه آينده تبلت ارزان قيمت توليد و در اختيار 
دانش آموزان قرار مي گيرد درباره قيمت اين وســيله گفت:  قيمت اين تبلت ها 
حدود 2 تا 3 ميليون تومان خواهد بــود اما اين قيمت هم براي برخي خانواده ها 
دشوار است و بايد در اين زمينه چاره اي انديشيد. همچنين با تعدادي از نهادهاي 
حمايتي ازجمله بهزيســتي، بنياد مســتضعفان، ســتاد اجراي فرمان حضرت 
امام)ره(، بنياد بركت و... هماهنگ كرديم و مقرر شد تا بخشي از تبلت مورد نياز 

دانش آموزان مناطق محروم را تهيه كنند.

سندرم پاي شكسته نظريه اي است كه تأكيد مي كند اگر مي خواهيد مشكالت يك 
فرد مجروح يا معلول جسمي را درك كنيد، بايد خودتان به اين مشكل دچار شده 
باشيد تا نحوه رفتار ديگران را با خود درك كنيد. اگر مي خواهيد بفهميد عابران 
پياده چه مشكالتي در عبور از خيابان ها و معابر دارند چند روزي ماشين را كنار 

بگذاريد و پياده تردد كنيد؛ آن وقت رفتارتان موقع رانندگي تغيير پيدا مي كند.

داوودپنهانيقصه شهر
روزنامه نگار

بهروزبهزادينگاه
ويترينروزنامه نگار پيشكسوت

دريچه

هاريانا:پليس هند، زني 39ساله را كه توسط شوهرش در خانه 
زنداني شده بود نجات داد. به گزارش سايت بريتانيايي مترو، اين 
زن بيش از يك سال و نيم در توالتي در ابعاد يك و نيم مترمربع 
زنداني شده بود. شوهر اين زن پس از اينكه توسط پليس دستگير 
شد در دفاع از خود گفت: همسرم دچار بيماري رواني است و 
رفتار هاي او براي فرزندمان خطرناك بود. اين ادعا درصورتي 
بيان شد كه پزشك ها حرف هاي او را رد كرده و سپس مشخص 

شد او به زنش چند روز يك بار غذا مي داده است.

لندن: نيمي از كارشناسان بانكي در بريتانيا در توانايي براي 
توقف معامالت قاچاق انسان ترديد دارند. اين در حالي است كه 
آمار هاي ارائه شده توسط آنها نشان از وجود 25ميليون برده در 
دنياي مدرن دارد. به گزارش اينديپندنت، هر ساله در بريتانيا، 
بانك ها و مديران امالك 20 ميليون فعاليت مشكوك مرتبط 
با قاچاق انسان با هدف برده داري را شناسايي مي كنند. برخي 
از شركت ها براي كمك به شناسايي و مقابله با قاچاق انسان با 

خيريه هايي مانند استاپ دي ترافيك همكاري مي كنند.

كراچي:مأموران گمرك پاكستان 75 شاهين و هوبره را 
در مخفيگاه هايي در اطراف شهر كراچي كشف كردند. به 
گزارش نشريه گلف نيوز، مقامات پاكستان ده ها شاهين در 
معرض انقراض را كه بيش از يك ميليون دالر ارزش دارند 
كشف و از قاچاق آنها پيشگيري كردند. بنابراين گزارش، 
قوش بازان ثروتمند حوزه خليج فارس هر سال زمستان به 
استان بلوچستان پاكستان سفر  و از شاهين براي شكار و 

كشتن هوبره استفاده مي كنند.

ميالن:پليس ايتاليــا 2 گروه از دوســتاني را كه هنگام 
مالقات با يكديگر روبوسي كرده بودند 360پوند) معادل 
400 يورو(  جريمه كرد. به گزارش آلبا وابا، اين 2 گروه كه 
ايتاليايي و لهستاني بودند از قوانين جديد ايتاليا بي خبر 
بودند و جلو يك رســتوران همديگــر را مالقات كردند. 
بيشترين شــمار جريمه هاي اينچنيني در شهر ميالن 
صورت گرفته است. ايتاليا با وضع چنين قوانيني توانسته 

تا به حال پيشرفت خوبي در كنترل كرونا داشته باشد. 

جريمه360پونديروبوسيكشفمخفيگاهپرندههايكمياب25ميليونبردهدنيايمدرننجاتزنياززندانخانگي

راهبرگشتنبهخانه

پسرهزارسالهخيابانمريضخانهروزنامهنگاريدرشرايطخاص

سندرمپايشكستهوفرهنگاحترامبهعابرانپياده

دست فرمان

طهران قديم

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:الّتيّقظ في الّدين نعمه علي من رزقه؛
بيداري در دين نعمتي است براي هر كس كه بدان بهره مند شده است.
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سند

به دنبال ذوب آهن 

3 دي ماه1306 قانون کوتــاه کردن زمان مناقصه ابزار 
و ســاختمان ذوب آهن به تصويب رســيد. در روز 11 
دي ماه از سوي دولت آگهي مناقصه ذوب آهن در ايران 

به چاپ رسيد.
 14 دي ماه از سوي وزارت خارجه آگهي مناقصه کارخانه 
ذوب آهن ايران در روزنامه هاي برجسته آلمان، فرانسه و 

انگلستان منتشر شد. 10سال بعد ايران با شرکت گروپ 
آلمان قراردادي امضا کرد که در کرج تاسيسات کارخانه 

ذوب آهن را بسازد. 
تا اشــغال ايران، تاسيســاتي در کرج بنــا و برخي از 
تجهيزات آن به ايران ارسال شد اما با آغاز حمله متفقين 

به ايران اين کارخانه هيچ گاه ساخته نشد.

 پسري 
در راه پدر 

»جمشيد آموزگار«
12ارديبهشت 1344 

وزير دارايي شد

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

هنوز به 35 ســالگي نرسيده بود 
كه به دولــت راه يافت و وزير كار 
شد؛ برهه اي كه در زندگي سياسي 
اين سناتورزاده، كمتر محل توجه 

بوده است�
وقتــي جمشــيد آمــوزگار نهم 
شــهريور1337، مقام عالي وزارت 
كار شد، ساواك درباره اش نوشت: 
»اكثريت طبقه جوان و پزشــكان 
عقيده دارند كــه جواني و فعاليت، 
عامل وزارت دكتــر آموزگار نبوده 
اســت بلكه نظر مســاعد مقامات 
آمريكايي و سمت سناتوري پدرش 
99درصد موجــب ترقي فوق العاده 
اين پزشك، در چند سال اخير شده 
است« و جالب است كه در ادامه همين 
سند، نام او و كسان ديگر را مي برد و 
صراحتا مي آورد كــه »���گرچه اين 
افراد عموما جــوان و تحصيل كرده 
هســتند ولي اگر فرزنــدان افراد 
مؤثري نبودند محــال بود حتي به 

درجه مديركلي ترقي كنند��� �«
او در  14ماهي كــه در اين منصب 
حضور داشت، قانون »منع مداخله 
كارمنــدان دولــت در معامالت 
دولتي« را مشــتمل بر 4ماده و 
5تبصره، دوم دي 1337به تصويب 
مجلس نوزدهم رساند كه اگرچه با 
هدف جلب افكار عمومي بود اما در 
نوع خود، اتفاق مهمي محسوب 
مي شد؛ قانوني كه از »نخست وزير، 
وزيران، معاونيــن و نمايندگان 
مجلسين، سفرا، اســتانداران، 
فرمانــداران كل، شــهرداران 
و نماينــدگان انجمن شــهر« تا 
كاركنان دون پايه را دربر مي گرفت 
و آنان را از هــر معامله اي اعم از 
»مقاطعه كاري، حق العمل كاري، 
شــركت در مزايــده و مناقصه، 
قرارداد مطالعات و مشاورات فني و 

مالي و حقوقي« بازمي داشت�
درباره هميــن دوره، ادوارد ويلز، 
سفير آمريكا در تهران، براي دولت 
متبوعش نوشت: »انتصاب آموزگار 
به سمت وزارت كار از طرف دولت 
انعكاس توجه شاه به عدم موفقيت 
دولت در كسب پشتيباني نيروهاي 
كارگري بــود��� او همچنين براي 
احياي مجدد سنديكاي كارگران 

فراخوانده شده است�«
او كه از همان زمان سوداي قدرت 
داشت، طبق ســند  7سال بعد، 
»براي احراز مقام نخست وزيري��� 
نامبــرده و طرفدارانــش بــر 
فعاليت هاي خــود افزوده و اخيراً 
با سران دستجات مختلف تماس 
گرفته و به منظور جلب همكاري 
آنان مذاكراتي به عمل آورده اند« 

تا 9سال بعد، به مقصودش رسيد�

سیاستمدار

گزارش 2

محمدصادق جنان صفت ���������������������������������

در دوره حكومت قاجار و تا پيش از اينكه رضا خان، 
شاه اول سلسله پهلوي، القاب را بردارد به هرصاحب 
منصبي لقبي داده مي شد. يكي از اين لقب ها را نيز 
به مرتضي قلي خان، پســر دوم ميرزا علي قلي خان 
مخبرالدوله و نواده رضاقلي خــان هدايت دادند که 
در هفده سالگي يعني در ســال1252 خورشيدي 
به همراه پدرش، ناصرالدين شــاه را در سفر به اروپا 
همراهي کرد. به وي که تحصيــات خود را ميان 
سال هاي 1255 تا 1263 خورشيدي در برلين در 
رشته معدن شناسي و در مدرسه صنعتي آلمان به 
پايان رساند، لقب »صنيع الدوله« داده شد. نخستين 
خاطره اي که ايرانيــان از صنعت ذوب آهن در ذهن 
دارند، عزم و همتي بود که از نهاد ناآرام صنيع الدوله 
برخاست. او بود که نخستين کوره ذوب  ايران را در 
سلطنت مظفرالدين  شاه بنا نهاد. صنيع الدوله ابتدا 
يك کوره ذوب آهن  وارد کشور و در داووديه تهران 
نصب کرد. ســنگ آهن اين کوره از کوه هاي »پس 
قلعه« با چهارپايان حمل و به کارگاه منتقل مي شد 
و زغال سنگ آن را هم از منطقه شمشك استخراج 
مي کردند. فعاليت اين کوره چندماهي طول نكشيد 
که رقباي غول پيكر خارجي با رقابت شديد آن را به 
ورشكستگي کشــاندند. در آن زمان هنوز حمايت 
از صنايع داخلي مد نشــده بود و بــه همين دليل 
نخســتين تجربه احداث کوره ذوب آهن کشور آن 
روز از بين رفت و حتي آثــاري از آن هم در داووديه 
باقي نماند. پــس از آن در 1305 بــود که در دوره 
رضاخاني، ايران به فكر افتاد که کارخانه ذوب آهن 
تاسيس کند. بعدها وقتي  رضاخان آمار واردات آهن 
نيمه دوم سال هاي 1313 و 1314 را طلب کرد و به 
عرض او رسيد،  از ميزان وابستگی به وزارت راه آهن 
عصباني شد« مهدي فرخ که بعدتر نخستين وزير 
صناعت شــد، آن موقع والي آذربايجان بود؛ او را به 
تهران احضار کردند و با انتصــاب او به تصدي اداره 
صناعت، مســئله ذوب آهن مورد اقدام عاجل قرار 
گرفت. نخستين قرارداد رسمي تاسيس ذوب آهن 
در ايران، در زمان رضاشاه در سال1317 با کمپاني 
»دماگ کروپ« بسته شــد. در خاطرات ابوالحسن 
ابتهاج که هنوز به رياست ســازمان برنامه نرسيده 

بود آمده است: »امضاي قرارداد با اين شرکت که از 
بزرگ ترين شرکت هاي صنعتي آلمان بود با عجله 
و بدون مطالعه کافي انجام شــد و در نتيجه محل 
نامناســبي در کرج براي اين کار درنظر گرفتند که 
پس از جنگ جهاني دوم متوقف شــد«. نخستين 
بار در سال1337 ابوالحسن ابتهاج مطالبي  پيرامون 
ذوب آهن اظهار داشت و اعام کرد نمايندگان کروپ 
به تهران مي آيند. کمي بعد عده اي از کارشناسان آن 
کارخانه در اوايل اســفندماه 1338 به ايران آمدند 
و مــدت 10 روز با مقامات ســازمان برنامه مذاکره 
کردند. در ســال1339 اعام شــد کار ساختمان 
ذوب آهن ايران در ازنا بين کارخانه کروپ و شرکت 
مكو تقسيم شــد و به عاوه عمليات ساختماني از 
سوي يك مؤسسه سوئدي و اقداماتي جهت تامين 
اعتبار از بانك جهاني صورت گرفت. به طور قطع و 
مســلم معلوم نبود که کارخانه ذوب آهن ايران چه 
مشخصاتي بايد داشته باشــد. کارشناساني که در 
دهه40 با شوروي ها مذاکره کردند به ياد مي آورند 
که کمپاني دماگ  - کروپ در مدت 30ســال بيش 
از 100 بار در چارچوب هيأت هاي مختلف به ايران 
آمده يا از ايران نمايندگاني به آلمان رفتند و چندين 
بار نيــز قراردادهايي براي مطالعــه و طرح و غيره 
منعقد کردند. چند سال موضوع ذوب آهن به کلي 
فراموش شد. تا اينكه در اوايل دهه40 زماني که جعفر 
شريف امامي، وزير صنايع و معادن بود دوباره موضوع 
تاسيس ذوب آهن توسط آلمان در ايران مطرح شد. 
با اقداماتي که شريف امامي کرد، هيأتي از کارخانه 
کروپ آلمان به ايران آمدند و درباره ساخت کارخانه 
ذوب آهن مشغول مذاکره شدند. هنوز مذاکرات به 
نتيجه نرسيده بود که در نهايت تعجب، از آلمان به 
هيأت مذاکره کننده دســتور داده شد که بافاصله 
مراجعت کنند. آنها رفتند و مذاکرات بي نتيجه ماند.

سنديكاي آمريكايي؛ چرا آلماني ها رفتند؟
رضا نيازمند از بزرگان صنعت ايران در دهه1340 
مي نويسد: »ما خيلي تمايل داشــتيم بدانيم چرا 
آلمان ها رفتند و پشت سرشان را نگاه نكردند؟ پس از 
پرس وجوهاي بسيار فهميدم از دفتر رئيس جمهور 
آلمان به آنها تلفني دســتور داده اند کــه قرارداد را 
امضا نكنيد و فوري به آلمان برگرديد!«. چندي بعد 

  سعيد مروتی ����������������������������������������������� 
در روزگاري که به غامرضا تختي پيشنهاد مي شد 
که جلوي دوربين برود تا سينماي فارسي از نفوذ و 
سلطه جهان پهلوان بر قلب توده ها بهره ببرد، اين 
محمد علي فردين بود که با بوسيدن تشك کشتي، 
مقابل دوربين رفت. عضو تيم ملي کشتي که سابقه 
نايب قهرماني در مسابقات جهاني استانبول 1957 
را نيز در کارنامه داشت، در دوراني ستاره سينما شد 
که دوست و هم تيمي اش ميان مردم به محبوبيتي 

افسانه اي دست يافته بود.
فردين در سال هايي به سينما آمد که هنوز کشتي 
ورزش اول ايران بود؛ سال هايي که خيلي ها به عشق 

جهان پهلوان، نام پسرانشــان را غامرضا مي گذاشتند. اندام ورزيده 
و چهره جذاب فردين که با لبخند، دوست داشــتني تر هم مي شد، 
نايب قهرمان سابق جهان را به بازيگر موفق سينماي فارسي تبديل 
کرد؛ قهرمان خوش قلب و مثبت انديشي که در نهايت با پيروزي خير بر 
شر، با محبوبش ازدواج مي کرد؛ ماجرايي که از همان فيلم اول فردين 
»چشمه آب حيات« )سيامك ياسمي( آغاز شد. فردين از همان قدم 
اول با تكيه بر نيت پاکش از پس برادران شرورش برآمد و به مراد دلش 
رسيد. در »فردا روشن است«)سردار ساگر( اگر همسرش را به خاطر 
يك خواننده کاباره رها مي کرد، در انتهاي ماجرا به کانون گرم خانواده 
بازمي گشــت. در »بيوه هاي خندان« )نظام فاطمــي( نقش جوان 
مكانيكي را بازي مي کرد که مورد توجه 3زن متمول قرار مي گرفت 
و در »فرياد نيمه شب« )ساموئل خاچيكيان( در فيلمي جنايي و در 
شبكه اي از توطئه و خيانت، اغواگري هاي پروين غفاري باعث نمي شد 
که به نامزدش خيانت کند. در »دختري فرياد مي کشــد« )خسرو 
پرويزي( کشتي گيري جوانمرد بود که درگير ماجرايي عاطفي مي شد. 
در »گرگ هاي گرســنه« )محمد علي فردين، نظام وفايي(، »طاي 
سفيد« )جمشيد شيباني(، »زمين تلخ« )خسرو پرويزي(، »ساحل 
انتظار« )سيامك ياسمي( و »عشــق و انتقام« )محمد علي فردين(، 
گرچه خبري از موفقيت گيشه و محبوبيت افسانه اي نبود ولي فردين 
با همين فيلم ها به تدريج براي تماشاگر به چهره اي آشنا تبديل شد و به 
شهرتي نسبي دست  يافت. در »جهنم زير پاي من« )رضا صفايي( در 
نقش يارقلي جوان روستايي کرد، نشان داد انتخاب خوبي براي بازي 
در نقش روستايي ها نيست و در »انسان ها« )مهدي ميثاقيه( با وجود 
تبليغات و سر و صداي فراواني که در ابتدا برايش به راه  افتاد، کم رمق تر 
از آن بود که مورد توجه تماشاگر قرار گيرد. در همه اين فيلم ها فردين 
قهرماني خوش قلب و بامعرفت اســت. مثل »دهكده طايي« )نظام 
فاطمي( که در نقش معلم سپاه دانش، محبت و معرفتش تنها شامل 
گلنار، دختر مورد عاقه اش نمي شــود و به همه اهالي روستا تسري 

مي يابد.
»آقاي قرن بيســتم« )سيامك ياسمي( ســكوي پرتاب فردين 
به جايگاه و موقعيت ستاره اي پولســاز بود. سينماي موسوم به 
فرديني و تيپ آشــنا و محبوبش که تا ســال ها، موفقيت گيشه 
هر فيلمي را تضمين مي کرد، با نقــش داش حبيب در آقاي قرن 
بيستم آغاز شــد؛ لمپن ســرخوش و با مرامي که شغل مناسبي 
ندارد و دله دزدي مي کند، ولي از رسيدگي به فقرا هم غافل نيست. 
آشنايي با ســتاره )پوران( که دختري پولدار است، جا زدن خود 

به عنوان فردي ثروتمنــد، درافتادن با آدم هاي 
شــروري که قصد باال کشــيدن ثروت ستاره را 
دارند، شكســت آنها و در نهايت ازدواج با دختر 
پولدار. فردين پس از 5سال حضور در سينماي 
فارســي و بازي در چندين فيلم که هيچ کدام 
به صورت چشمگيري مورد توجه قرار نگرفته بودند، 
با »آقاي قرن بيستم«، در تيپ جوان بامعرفت 
جنوب شهري جا   افتاد؛ فيلمي که براي نخستين 
بار در آن ايرج )خواجه نوري(جاي فردين  خواند. 
حاال ديگر فردين بازيگر محبوبي است که توده ها 
او را در نقش آدمي فقير اما خوش قلب و جوانمرد 

مي پذيرند و دوستش دارند.
»قهرمان قهرمانان« )سيامك ياسمي( با همين فرمول ساخته  شد. 
فردين اين بار در نقش حسن فرفره باز هم با دختري پولدار آشنا 
مي شود که عده اي بدخواه به ثروت پدرش چشم دوخته اند؛ دختري 
که در انتهاي فيلم با حسن فرفره ازدواج مي کند. از قهرمان قهرمانان 
به عنوان مقدمه اي بر گنج قارون )سيامك ياسمي( يادشده است؛ 
فيلمي که با نمايش آن فردين در قامتي فراتر از يك ستاره پولساز 
ظاهر شــد. فردين با گنج قارون شــد قهرمان توده ها و سلطان 
قلب هاي طبقه فرودست؛ موقعيت و جايگاهي که تاکنون در مورد 
هيچ بازيگري در تاريخ سينماي ايران تكرار نشده است. علي بي غم 
در گنج قارون به لحاظ تيپ و منش و روحيات از همان ريشه و تبار 
داش حبيب آقاي قرن بيستم و حسن فرفره قهرمان قهرمانان بود. 
تماشاگر سينماي فارسي قهرمان دلخواهش را يافته بود؛ قهرماني 
که با او همذات پنداري مي کرد و در زمانه اي که فاصله طبقاتي با 
رشد و توسعه تهران و شهرهاي بزرگ، گسترش مي يافت، رؤياي 
شيرين آشتي طبقاتي به شدت به مذاقش خوش مي آمد. فردين 
در نقش علي بي غم در واقع ترکيبي از همه آنچه تماشاگر در چند 
فيلم قبلي اش ديده بود را ارائه مي داد؛ مرد جواني که خوش قلب، 
بامعرفت و البته فقير است و نه تنها قارون )آرمان( ثروتمند را نجات 
مي دهد که با فلسفه عاميانه اش مانيفســتي صادر مي کند که تا 
سال ها به عنوان فرمولي طايي در سينماي فارسي جواب مي دهد. 
از گنج قارون به عنوان مهم ترين فيلم سينماي عامه پسند يادشده و 
در ميان عواملي که به فروش فوق العاده و محبوبيت تكرار نشدني اش 
ياري رساندند، فردين بيشترين نقش و سهم را ايفا مي کرد. سينماي 
فرديني که منتقدان به تحقير از آن به عنوان سينماي آبگوشتي ياد 
مي کردند، تماشاگراني گسترده و ثابت يافت. در ميانه هاي دهه40، 
مردم قهرماني را روي پرده سينما طلب مي کردند که به خواسته ها و 
نيازهايشان پاسخ دهد و چه قهرماني بهتر از فردين که خوش سيما، 
خوش قلب و جوانمرد است و با زور بازو و اندام ورزيده اش از پس 
مصايب برمي آيد، به مال دنيا بي اعتنايي مي کند و در عين حال 
ثروتمند و سعادتمند مي شود؛ قهرماني که مقابل طبقه ثروتمند کم 
نمي آورد و به نمايندگي از توده ها خوشبختي را هم تجربه مي کند 

و هم با دوستدارانش به اشتراك مي گذارد. 
فردين قهرمان افسانه اي توده ها شد و شكوه جوانمردي اش چشم ها 
را خيره و قلب ها را تســخير کرد. بعد از گنج قارون فردين ســلطان 
قلب ها شــده بود؛ قهرمان قهرماناني که ملت شيفته مرام و جذابيت 

مردانه اش بودند.

قهرمان 
قهرمانان 

 چگونه فردين
  با »گنج قارون«
 محبوب توده ها شد

ذوب آهن اصفهان؛ از سنديكاي کارگري آمريكايي تا شوروي کمونيست

معلوم شــد رئيس جمهور آمريكا به رئيس جمهور 
آلمان تلفن کرده و گفته کارشناسان شما به ايران 
رفته اند تا قرارداد تاسيس ذوب آهن امضا کنند. اگر 
اينها قرارداد را امضا کنند، ما نمي توانيم آهن هايي 
که در شــيكاگو توليد مي کنيم را بفروشيم. دستور 
بدهيد اينها برگردند. به اين ترتيب آنها هم برگشتند 
بدون اينكه قرارداد حاضر و آماده را به امضا برسانند. 
در آمريكا اتحاديه فوالد، زغال ســنگ و سنگ آهن 
بسيار فعال است و نقش تعيين کننده اي در انتخابات 
رياست جمهوري دارد. روســاي اين اتحاديه وقتي 
فهميده بودند قرار است ايران صاحب صنعت فوالد 
شــود، بازار خود را در کشورمان متزلزل مي ديدند، 
بنابراين رئيس جمهور وقت آمريكا را تحت فشــار 
قرار داده بودند تا از ايجاد کارخانــه فوالد در ايران 
جلوگيري کند. پس همكاري با آلمان ها براي ساخت 
کارخانه فوالد با شكست مواجه شد و آرزوي داشتن 
صنعت فوالد در دل دولتمردان ايران ماند. تا اينكه 
در دهه40، يعني سال هاي1340 تا 1349 وزارت 
اقتصاد با ادغام 3 وزارتخانه صنايع و معادن، بازرگاني 
و اقتصاد در يكديگر تاسيس شــد و دکتر علينقي 
عاليخاني ســكان اقتصاد و توليد کشور را در دست 

گرفت.

آيا باج به توده اي ها بود؟
برخي باوردارند شاه دوم پهلوي براي ساکت کردن 
توده اي ها کــه حزبي طرفدار شــوروي وقت بودند 
چنين کرد. در همين زمان، به داليلي شاه به روس ها 
نزديك شد. شايد شاه براي اينكه توده اي ها را ساکت 
کند، به مسكو رفت و يك قرارداد همكاري صنعتي 
با دولت شوروي بســت که طي آن قرار شد روس ها 
بيايند و در ايران کارخانه ذوب آهن ايجاد کنند. عاوه 
بر آن يك کارخانه ماشين سازي هم در اراك بسازند 
و يك خط لوله گاز از چاه هاي نفت در جنوب ايران 
تا رودخانه ارس، سرحد شوروي با ايران بكشند. در 
سال1343 اعان مناقصه ذوب آهن ايران در جرايد 
مهم جهان منتشــر و متعاقب آن پيشــنهادهايي 
از سوي کشــورهاي صنعتي جهان تســليم ايران 
شــد که در آنها متقاضيان حاضر شدند در تاسيس 
کارخانه بــا پرداخت وام يا نصب يــا بهره برداري و 
اداره يا سرمايه گذاري در کارخانه با ايران همكاري 
کنند. در اين ميان پيشــنهاد اتحاد شوروي از همه 
بهتر و از لحاظ اقتصادي مقرون  به صرفه تر بود. پس 
از رفت و برگشــت هاي هيأت هــاي مذاکره کننده 
ايران و شــوروي، باالخره در ســاعت11 صبح 22 
دي ماه 1344 قــرارداد نهايي ذوب آهــن ايران در 
مسكو به امضا رســيد و عاوه بر آن در همان موقع 
قراردادهاي ديگــري ماننــد همكاري هاي فني و 

اقتصادي ماشين سازي و  انتقال گاز منعقد شد.

گزارش اول

تنش زدايي با   بلوك شرق
تشكيل خانه هاي انصاف در 18ارديبهشت تصويب شد

اقتصاد

  عليرضا احمدي     ��������������������������������������������������������������������������������������
 اولين روز فروردين1344 با امضاي قرارداد ساخت پااليشگاه نفت مدرس، ميان 
ايران و هندوستان آغاز شد. اين پااليشگاه قرار بود با مشارکت مالي و فني ايران 
و با ظرفيت 50هزار بشكه در روز در ايالت مدرس در جنوب هند راه اندازي شود. 
براساس توافق اوليه، 74درصد از سهام پااليشگاه مدرس به دولت هند، 13درصد به 
شرکت نفت ايران و 13درصد به شرکت آمريكايي آموکو )پان آمريكن( واگذار شد. 
ازسوي ديگر درحالي که محافل خبري کشور تحت تأثير عمليات ترور شاه توسط 
رضا شمس آبادي، سرباز وظيفه گارد جاويدان، قرار داشت، موافقتنامه اقتصادي 
و فني ميان ايران و شوروي به تصويب نهايي رســيد تا فصل جديدي در روابط 

اقتصادي ايران با همســايه ابرقدرت شمالي گشوده 
شود. اين موافقتنامه را مي توان سرآغاز گسترش روابط 
اقتصادي ايران با کشورهاي اروپايي بلوك شرق و به ويژه 
شــوروي ارزيابي کرد.  اين روابط با سفر شاه و فرح به 
شوروي در آخرين روز خرداد وارد فاز جديدي شد که 
قراردادهاي ماه هاي آينده رهاورد آن محسوب مي شود؛ 
در هشتمين روز مرداد براساس قراردادي که ميان 2 
کشور به امضا رسيد، مقرر شد شوروي ظرف 2سال، در 
11شهر غله خيز ايران سيلوهايي با ظرفيت 80هزارتن 
بسازد. چند روز بعد نيز دولت شوروي 35ميليون روبل 

اعتبار براي تكميل ساختمان ســد ارس در اختيار ايران قرار داد.در مهرماه نيز 
موافقتنامه 2 کشور درباره تاسيس کارخانه ذوب آهن، کارخانه هاي ماشين سازي 
و صادرات گاز به شوروي در تهران امضا و مبادله شد )اليحه ساخت ذوب آهن در 
21بهمن از سوي مجلس شوراي ملي و در4اسفند در مجلس سنا به تصويب رسيد(. 
چند روز بعد گئورکي مور، نخست وزير روماني در رأس هيأتي اقتصادي به تهران 
آمد که به انعقاد موافقتنامه اي در زمينه همكاري هاي اقتصادي و فني منجر شد. 
براساس اين موافقتنامه، روماني طي 10سال حدود 100ميليون دالر نفت خام 
از ايران خريداري و درمقابل دولت ايران ماشين آالت و کاالهاي مورد نياز خود را 
از روماني وارد مي کند.تصويب نهايي تشكيل خانه هاي انصاف در 18ارديبهشت، 
لغو جيره بندي قندوشكر در 26خرداد، امضاي قرارداد 
مشارکت آلمان فدرال در صنعت نفت ايران در 26خرداد، 
تصويب نهايي اليحه فروش کارخانه هاي دولتي در 28تير 
و به دنبال آن تصويب نهايي اليحه ساخت اتوبان تهران 
ـ کرج در 30تير، آغاز به  کار رسمي راه آهن تهرانـ  تبريز 
در روز اول مهر، صدور فرمان تاسيس دانشگاه صنعتي 
آريامهر )صنعتي شريف آينده( با هيأت امناي 30نفري 
و نايب التوليه بودن دکتر مجتهــدي در 11آبان و آغاز 
ساخت سد شاه عباس روي رودخانه زاينده رود در 13آذر، 

از مهم ترين اخبار اقتصادي سال1344 بود.

بازديد رسمی نيكالی پادگورنی از ايران و گشايش 
ذوب آهن در اصفهان
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  سیدمحمد حسین محمدی  ����������������������������������������

 به تصميم شخص محمدرضا پهلوي، امام خميني و فرزندش 
حاج آقا مصطفــي، پس از حدود 11ماه تبعيــد در تركيه، در 
مهر 1344 به عراق منتقل شدند. ســال هاي تبعيد و اقامت 
امام خميني در نجف، ســال هاي بســيار مهمي بود. بسياري 
از ياران و هــواداران امام در همان ســال ها به او و جنبش اش 
پيوستند. امام خميني در بدو ورودش به عراق، به كاظمين رفت 
و سپس وارد كربال شد. ميزبان او در كربال، آيت اهلل سيدمحمد 
شيرازي بود كه استقبال زيادي از ايشــان به عمل آورد. امام 

 خميني از ابتدا قصد ماندن در كربال را نداشت. ايشان مطابق 
هماهنگي هاي شــيخ نصــراهلل خلخالي به نجــف رفت و در 
نزديكي مدرسه شيخ انصاري ساكن شــد. در همان روزهاي 
اوليه استقرار ايشــان در نجف، بســياري از علماي طراز اول 
همچون آيات عظام، ابوالقاسم خويي، سيدمحمود شاهرودي 
و سيدمحســن حكيم به شــكل خصوصي و عمومي با ايشان 

ديدار كردند. 
امــام  خمينــي در ديــدار با آيــت اهلل سيدمحســن حكيم 
از او مي خواهــد كه در مقابــل حكومت ايران بايســتد. ولي 
آيت اهلل حكيم نظر ديگري داشت و ماركسيسم را خطرناك تر از 

حكومت پهلوي مي پنداشت. باوجود يكسان نبودن انديشه هاي 
امام و برخي ديگر از علماي نجف، ايشــان برنامه خود را به آن 
شكلي كه مي پسنديد، ادامه داد. سال هاي اقامت امام خميني 
در نجف، ســال هاي تدريس و تئوريزه كردن ايده واليت فقيه 
و حكومت اســالمي هم بود؛ ايده اي كه در ميان طالب نجف 
طرفداران زيادي پيدا كرد. همين ايده و همان شــاگردان در 
سال هاي بعد توانســتند آمال و آرزوهايي كه سال ها برايش 
زحمت كشــيده بودند را بــرآورده كنند، چنان كــه روز فرار 
محمدرضا پهلوي، آيت اهلل ســيدمحمدباقر صــدر گفته بود: 

»اليوم تحقق آمال االنبياء«؛ امروز آرزوي انبياء محقق شد.

آرزوهاي 
دست يافتني
 انتقال تبعيدگاه امام خميني)ره( 

از تركيه به عراق

چهرهاول

1344
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مطبوعاتخارجی

آرامگاه فردوسي را كه ساخت و كه تمام كرد؟
از يادبود فردوسي تا خانه آخرت شجريان

معماری

رستگاري در منچستر
تيم ملي كشتي ايران، براي دومين بار در تاريخ، در مسابقات جهاني منچستر قهرمان جهان شد

ورزش

دانشگاهي در جاده غربي
دانشگاه صنعتي شريف 11آبان 1344 افتتاح شد

تهران

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

»زمين در جاده مهرآباد روبه روي دبستان)محمد( عاصمي 
بين ميدان شهياد )آزادي( و مهرآباد )بود(. روبه روي دبستان 
عاصمي، يك جايي بود كه ساخته بودند تا هنرستان شود. 
ولي مدت ها مي شد كه اين ساختمان همينطور افتاده بود- 
بي در و پنجره- عرض زمينش را يادم نيست. از دم جاده به 
 نظر 40متر بود يا 60 متر. ولي عمق زمين خيلي زياد بود 

و شرق و غربش هم زمين هاي بايري بود؛ مي شد خريد.«
اين زمين كه دكتر محمدعلي مجتهــدي بعد از مدت ها 
گشتن آن را يافته بود، در منطقه روستاي تاريخي طرشت 
بود و حاال محل ساخته شدن يكي از مهم ترين دانشگاه هاي 
تهران اســت؛ دانشــگاهي كه 11آبان 1344 با تصميم 
شوراي عالي آموزش و تأييد شاه راه اندازي شد: »دانشگاه 

صنعتي آريامهر«.
انديشه ساخته شدن دانشــگاهي صنعتي كه بعدها به ياد 
شهيد مجيد شريف واقفي، شــريف نام گرفت از جلسه اي 
بيرون آمد كه پهلوي دوم با دكتــر محمدعلي مجتهدي 
كه آن زمان رياست دانشگاه پلي تكنيك )اميركبير فعلي( 
را برعهده داشت، برگزار كرد. شاه در آن جلسه 2پيشنهاد 
براي دكتر مجتهدي داشت؛ يا نظارت بر دانشجويان ايراني 
خارج از كشور و يا ساخت يك دانشگاه صنعتي بزرگ كه 
بتواند ركود دانشــگاه تهران را در اين زمينه از بين ببرد، 
دانشگاهي كه كيفيتي برابر دانشگاه هاي معتبر صنعتي در 
سراسر جهان داشته باشد. دكتر مجتهدي دومي را انتخاب 
كرد و با اختيارات تام به عنوان نايب التوليه دانشگاه، به دنبال 
ساخت اين دانشگاه رفت. او در قدم اول اساسنامه دانشگاه 
را آماده كرد و براي شاه برد. او در خاطراتي در برنامه تاريخ 
شفاهي هاراروارد گفته: »مي خواستم اثبات كنم در مملكت 
ما جوانان با استعدادمان در دانشگاه هاي خوب آدم حسابي 
خواهند شد و اين جوانان فاضل و داراي اعتمادبه نفس قوي 
هستند كه احتياجات مملكت را مرتفع مي كنند. تربيت 
نيروي انساني متخصص مورد نياز صنايع كشور مخصوصا 
صنايع سنگين و انجام پژوهش علمي و تكنولوژی در شمار 
دانشگاه هاي معتبر جهان به شــرحي كه در سالنامه هاي 

دانشگاه چاپ شده است هدف از فرمان تاسيس بود«.
او از شاه خواست كه دانشگاه غيردولتي باشد و هزينه هاي 
تاســيس آن از محل كمك افراد و سازمان هاي دولتي 
تامين شود و هزينه هاي بعدي هم از همين محل و شركت 
ملي نفت و شهريه دانشجويان تامين شد. در نخستين 
سالگرد پيشنهاد تاسيس دانشگاه، يك ميليون ريال جمع 

شده بود. اما بعد از آماده شدن طرح دانشگاه، پيدا كردن 
محلي براي ساخت آن قدم بعدي بود. براساس تصميم 
دكتر مجتهدي اين دانشگاه قرار بود از مركز تهران دور 
باشد و براي همين در غرب تهران به دنبال زمين  بودند. 
نخستين زمين، جايي بود كه تيمسار بقايي نيمي از ملك 
خود را به دانشگاه هديه كرد. اما اين زمين دور از تهران و 
نزديك كرج بود. دكتر مجتهدي مي خواست براي رسيدن 
دانشجويان به اين زمين قطار شهري بكشد. زمين دوم 
محلي باالي اتوبان كرج بود كــه آن هم فاصله زيادي از 
شهر داشــت؛ بعدها در آن محل پارك ارم را ساختند. 
زمين سوم به پيشنهاد اميرعباس هويدا نخست وزير پيدا 
شد. اين زمين دولتي بود و مناسب به  نظر مي آمد. اين 
همان زميني اســت كه در ابتداي اين مطلب شرح پيدا 
شدنش را از زبان دكتر مجتهدي خوانديد و در نهايت اين 
دانشــگاه در همان زمين خريداري شده در خياباني كه 
بعدها به اسم )ژنرال دوايت(آيزنهاور رئيس جمهور آمريكا 
نامگذاري شد و امروز به اســم آزادي آن را مي شناسيم 
ساخته شد. در قدم بعدي طراحي و ساخت دانشكده ها 
مطرح بود. به گفته دكتر مجتهدي يك روز مهندس بيژن 
صفاري و مهندس علي سردار افخمي كه طراح تئاترشهر 
هســتند پيش او رفتند و خواستند كه طراحي دانشگاه 
را برعهــده بگيرند. اما دكتر مجتهدي بــا آنها مخالفت 
كرد و طرح را به جوانــي از فارغ التحصيالن كالج البرز 
داد كه پيش از اين برج شهياد )آزادي( را طراحي كرده 
بود. او كسي نبود جز حسين امانت. امانت به گفته دكتر 
مجتهدي تمام نقشه هاي ساختماني دبيرستان البرز را 
مجاني طراحي كرده بود. در نهايت نيز او انتخاب شد تا 

دانشگاه را طراحي كند.
در ســاعت 11آبان1344، 30 نفــر از چهره هاي علمي و 
سياسي كشور در كاخ مرمر به ديدار شاه رفتند و با تشكيل 

هيأت امناي دانشگاه صنعتي و تصويب اساسنامه، رسما اين 
دانشگاه صنعتي آغاز به  كار كرد. رياست دانشگاه برعهده 
شاه بود و كسي از اعضاي هيأت امنا به عنوان نايب توليت 
انتخاب مي شد. اين دانشگاه خيلي زود به اهدافي كه دنبال 
آن بود، رسيد و به يكي از دانشگاه هاي معتبر فني تبديل 
شد تا به قولي، »ام  اي  تي«)موسسه فناوري ماساچوست و 
معتبرترين دانشگاه  مهندسي جهان كه در شهر كمبريج 
آمريكا واقع است( ايران باشد. بسياري از چهره هاي علمي 
و فني و سياسي كشور فارغ التحصيل اين دانشگاه هستند. 
اين دانشگاه پس از انقالب اسالمي به نام يكي از دانشجويان 
شناخته شده خود مجيد شــريف واقفي به اسم دانشگاه 
صنعتي شــريف تغيير نام داد. مجيد شــريف واقفي جزو 
نخستين دانشجويان راه يافته به اين دانشگاه صنعتي بود كه 
در رشته مهندسي برق تحصيل مي كرد. او جزو بنيانگذاران 
سازمان مجاهدين خلق بود اما در سال1354 به دنبال تغيير 
رويكرد سازمان، مجيد شــريف واقفي در پاكسازي هاي 
گروهي توسط وحيد افراخته به شهادت رسيد و جنازه اش را 
نيز سوزاندند. گفته مي شود كه همسرش ليال زمرديان در لو 
دادن و كشته شدن او مؤثر بود. اين دانشگاه در يازدهم آبان 
1358 همزمان با سالگرد تاسيس آن، به دانشگاه صنعتي 

شريف تغيير نام داد.

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

روزنامه نيويورك تايمــز در تاريخ 26دســامبر 1965)5دي 1344( ضمن ارائه 
گزارشي مفصل درباره ايران و جاذبه هاي تاريخي و گردشگري اين كشور، اشاره اي 
كوتاه و گذرا نيز به جشــن هاي پيش روي بيســت و پنجمين ســالگرد سلطنت 
محمد رضا شاه)كه در سال1345 برگزار شد(، داشــته و از اين خبر داده كه اين 
جشن ها با مراسم تاجگذاري شاه )كه در 4 آبان 1346برگزار شد(به پايان خواهد 
رسيد. اين روزنامه همچنين در اين گزارش اشاره اي كوتاه به انتشار كتاب تصويري 
»ای.ای.وولی« )A. E. Woolley( عكاس آمريكايي، با عنوان »تاريخ تصويري 
از 25 قرن«، در آمريكا كرده اســت. اين كتاب در نوامبر سال1965 )آبان و آذر 
1344( انتشــار يافت. در اين گزارش عكس هايي از كتاب »اي.اي. وولي« نيز به 
همراه شرح عكس ها چاپ شــده اند: تصوير اول با زيرنويس: مسجد شاه)امام( در 
اصفهان، شهر مورد احترام ايرانيان كه به آن نصف جهان نيز مي گويند. زيرنويس 

تصوير دوم كه زير تصوير مسجد امام قرار گرفته به بازار تهران كه بزرگ ترين بازار 
سرپوشيده جهان است، اشاره دارد كه حاوي حجره هاي كوچك زيادي است كه 
گردشگران مي توانند ساعت ها در آن پرسه بزنند. تصوير سوم نيز به آثار باقيمانده 
از تخت جمشيد اختصاص دارد. در زير نويس تصوير چهارم با عنوان »صنعت گران 
در كار«، به اين مسئله اشاره شــده كه اصفهان شهري است كه صنايع دستي اش 
با كيفيت عالي شناخته مي شــود. تصوير پنجم نيز »شست وشوي فرش در ري« 
نام گرفته است. زيرنويس اين تصوير)كه به احتمال زياد در چشمه علي شهر ري 
گرفته شده( به اين مسئله اشاره كرده كه »شست و شوي فرش« يكي از سنن رايج 
شهر ري است؛ شهري كه در 8مايلي تهران قرار دارد. در بخش اصلي اين گزارش 
نيز به ويژگي هاي دوران معاصر ايران )دهه1340(، حدود و مشخصات  جغرافيايي 
ايران، تنوع گردشگراني كه به ايران مي روند، فرش به عنوان يكي از برجسته ترين 
آثار هنري ايران، بازار فرش به عنوان مقصدي پرجاذبه براي گردشگران و زيبايي ها 

و آثار تاريخي شهر اصفهان پرداخته شده است.

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

بعد از پايان دوران طاليي كشــتي و يك المپيك نااميدكننده در 
توكيو، به سختي مي شد از تيم ملي كشــتي انتظار بااليي داشت 
اما نسل تازه كشتي گيران ايران، در منچستر همه را غافلگير كرد 
و قهرمان شــد. تمام كاروان ايران در المپيك توكيو كه يك سال 
پيش تر برگزار شــده بود، تنها 2 برنز گرفته بود كه هر دو هم در 
كشتي به دست آمده بودند. با اين حال، 2 برنز، آن هم از ورزشي كه 
چند المپيك درخشان را با ستاره هايي مثل غالمرضا تختي و عباس 
زندي و امامعلي حبيبي تجربه كرده بود، ناكامي بزرگي محسوب 
مي شــد. اين ناكامي اما در منچســتر از يادها رفت. نسل جديد 
كشتي گيران ايران در غياب ستاره هاي دهه 30، ناكامي توكيو را 
جبران كردند و در غياب تختي كه از شركت در مسابقات انصراف 
داده بود با 3 مدال طالي ابراهيم سيف پور، عبداهلل موحد و منصور 
مهدي زاده و 2مدال نقره محمدعلي صنعتــكاران و محمدعلي 
فرخيان به  عنوان قهرماني جهان رسيدند. ايران پيش از اين تنها 
يك بار در مسابقات 1961يوكوهاما در ژاپن موفق به كسب عنوان 
قهرماني جهان شــده بود. منچستر، شروع ســفر طاليي عبداهلل 
موحد هم بود؛ يكي از ستاره هاي تاريخ كشتي جهان، 4بار ديگر هم 
قهرمان جهان شد و با يك طالي المپيك، نام  خود را به عنوان يكي 

از پرافتخارترين كشتي گيران تاريخ جهان ماندگار كرد.

  سعید برآبادي      ���������������������������������������������������������������������������������������������

ساخت آرامگاه فردوسي، چون شاهنامه، داستان طول و درازي دارد و اگر سال1344 
را بهانه اي كرده ايم براي مرور معماري اين بنا، صرفا به اين معناست كه در اين تاريخ، 
اين آرامگاه يكي از مهم ترين بازسازي هاي خود را به پايان رسانده است. جرقه ساخت 
آرامگاهي براي فردوســي بزرگ را نخســت محمدتقي بهار در دل رضاشاه انداخت 
اما يافتن محل دقيق دفن اين شاعر از سوي كيخســرو شاهرخ و وقف باغ حاج ميرزا 

محمدعلي قائم مقام التوليه بود كه باعث شد او بپذيرد براي ساخت اين آرامگاه هزينه 
كند. فهرست طول و درازي از معماران دوره اول و دوم پهلوي نام خود را با اين آرامگاه 
گره زده اند؛ از ارنست اميل هرتسفلد كه باستان شناسي آلماني بود تا كريم طاهرزاده 
بهزاد و بعدها هم سيحون. واقعيت اين است كه طراحي اين آرامگاه يكي از نخستين 
مسابقات معماري در ايران را شكل داده؛ البته مســابقه اي كه داستان عجيبي دارد. 
هرتسفلد و طاهرزاده طرح پيشنهادي براي ساخت مقبره را رد كردند و قرار شد براي 
انتخاب اين طرح، مسابقه اي برگزار شود، اما اين دو خود، هم به عنوان داور و هم به عنوان 
طراح در اين رقابت حضور يافتند و طبيعي ا ست كه طرح هاي شركت كنندگان ديگري 
چون آندره گدار و ماركوف در اين مسابقه برگزيده نشود و بهزاد كار ساخت طرح خودش 
را با تقليدي از سرستون هاي هخامنشي جلو ببرد. اين طرح اما در ميانه راه متوقف شد 
و از گدار خواستند طرح خودش را از فرانسه به ايران بفرستد. اينجا بود كه تيمورتاش 
وارد شد و در طرح دستكاري هايي كرد كه به مذاق انجمن آثار فرهنگي خوش نيامد. 
در نهايت معماري جديد آرامگاه 7 سال بعد تصويب و با نظارت حسين لرزاده در طول 
يك سال ساخته شد. 34سال بعد از آن، سقف آرامگاه نشت كرد و بنا در آستانه تخريب 
قرار گرفت. اين بار از سيحون خواستند كه بيايد و آنچه را كه باقي مانده بسازد و آنچه 

ساخته شده بوده را مرمت كند.
مساحت مجموعه آرامگاه فردوسي امروز برابر با 6هكتار است كه دربردارنده باغ آرامگاه، 
استخر، يادبود فردوسي، ساختمان اداري، كتابخانه، موزه و آرامگاه شاعر بزرگ مهدي 
اخوان ثالث است. تنديس ضلع جنوبي مجموعه كه حكيم ابوالقاسم فردوسي را نشان 
مي دهد، اثر ابوالحسن صديقي است كه در جلوي اســتخر قرار دارد. اكنون اين باغ، 
مهمان تازه اي هم دارد؛ محمدرضا شــجريان كه پهلو به پهلوي اخوان ثالث در خانه 

ابدي خود خفته است.

نياز به 
جنگ 
نيست

   شروان امیرزاده     ��������������������������������

توفيق در بيســت و پنجمين شماره دوره 
جديدش در ســال1344، 2شــوخي با 
منازعه هند و پاكســتان، و موضع ايران 
نسبت به آن دارد. ايران در آن زمان طرف 
پاكستان است. روي جلد جنگام؛ به ياد 
فيلم هندي سنگام و پشت جلد پيشنهاد 
بي نظير كاكاتوفيق به اميرعباس هويدا 
درباره طرفداري ايران از پاكستان است. 
كاكاتوفيق به هويدا گفتــه بزرگ ترين 
كمك بــه پاكســتان اين اســت كه تو 
نخســت وزير هندوستان باشــي. يعني 
چنان هند را ويران مي كني كه ديگر نياز 

به جنگ نيست!

فکاهی

  رضا فرخفال، رضا شیرواني، احمد گلشیري 
و يونس تراكمه با هوشنگ گلشیري 

از  راست: منصور مهدی زاده،  محمد علی فرخیان،  محمد علی صنعتکاران،  عبداهلل موحد و محمد ابراهیم سیف پور



  حسنا مرادي       ��������������������������������������������������������������������������

هر چه به نيمه دوم دهه1340 نزديك تر مي شــد، نويسندگان بالقوه 
و بالفعل بيشتري دست به قلم مي شــدند و قصه مي ساختند. خيلي 
از نويســندگان  كهنه كار ديگر فعاليت هاي اجتماعي و سياســي را 
كنار گذاشــته و بر داستان نويســي تمركز كرده بودند. نويسندگان 
جديد هم مي آمدند تا با خالقيت خود، جايگاهي بين نويســندگان 
معروف آن دوران پيدا كنند. تابستان 1344، نخستين شماره »ُجنگ 
اصفهان« چاپ شد. اين جنگ، حاصل دور هم جمع شدن »ابوالحسن 
نجفي«، »محمد حقوقي« و »هوشنگ گلشــيري« و جلسات ادبي 

آنها با نويسندگان ديگر بود. آنها هر از چند وقت داستان هاي حاصل 
اين جلسات را به صورت جنگ چاپ مي كردند. بيشتر اين داستان ها، 
داستان هايي نوگرا از نويسندگان جوان مدرنيستي بود كه سعي كرده 
بودند در داستان هايشــان اصول داستان نويســي را به خوبي رعايت 
كنند. جنگ اصفهان، از معدود گاهنامه هايي بود كه تا چند سال بعد 
به صورت مداوم و منظم چاپ مي شد و نويسندگان زيادي را به دنياي 
ادبيات داستاني معرفي كرد. ســال1344، سال »صمد بهرنگي« هم 
بود؛ بهرنگي معلم تبريزي چپ گرايي بود كه ســال ها در روستاهاي 
اطراف تبريز به دانش آموزان روستايي درس مي داد. قصه هاي او، براي 
كودكان و نوجوانان نوشته مي شد، اما جهان بيني و فرم روايت آثارش 

در داستان هاي بزرگساالن هم تأثيرات روشني مي گذاشت. او كه در 
سال هاي قبل دو مجموعه داستان »عادت« و »تلخون« را چاپ كرده 
بود، در اين سال در كنار مجموعه داستان »بي نام«، داستان بلند »اولدوز 

و كالغ ها« را نوشت. اين داستان، از ماندگارترين آثار بهرنگي است.
»تقي مدرسي« در اين سال رمان »شريفجان، شريفجان« را نوشت. اين 
رمان، در شرح ماجراهايي بود كه پس از اجراي قانون اصالحات ارضي 
بر سر مردم شهرك شــريفجان مي آمد. شخصيت پردازي هاي رمان، 
قوي نبود و داستان، شخصيت هاي اضافي و بي اثر زياد داشت؛ انگار كه 
داستان در همان سردرگمي و آشفتگي اي گير افتاده بود كه روستاييان 
ايران با اجراي قانون اصالحات ارضي دچار آن شده  بودند. »به آذين«، با 

مجموعه داستان »مهره مار« از سال1344 گذر كرد. بيشتر داستان هاي 
اين مجموعه ، داستان هايي دور از خالقيت و پر از لفاظي هاي احساساتي 
بودند كه تجربه هاي دوران جواني نويسنده از حضور در اجتماع را تصوير 
مي كردند. »جعفر شهري باف« )شهري( هم رمان »حاجي در فرنگ« را 
چاپ كرد كه شرح سفر يك ايراني به اروپا بود. اين رمان با زباني مطول و 
پيچيده گوي راوي، روايت مي شد و حركت جامعه سنتي ايران به سوي 
تجدد را تصوير مي كرد. مجموعه داستان »غصه اي و قصه اي« نوشته 
»محمود كيانوش« ديگر اثر چاپ شده در سال1344 بود. اين كتاب كه 
بهترين اثر كيانوش به حساب مي آيد، زندگي اجتماعي و خانوادگي را 

از ديد يك كودك روايت مي كرد.

جنگ اصفهان، نويسندگان جوان 
زيادي را به دنياي ادبيات داستاني 

معرفي كرد

سالاصفهانيها

 داستان 

2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

4دخت آسمان
نخستين زنان چترباز

احداث راه ديهوك به راور
خراسان و كرمان به هم وصل شدند

زنان

دور از مرکز

وانکاوی ر

  مرضيه ثمره حسيني      �����������������������������������������������������

در ســال1344، وزارت راه، طرح احداث جاده ديهوك خراسان به راور 
كرمان را به تصويب رساند. ساخت اين جاده 330كيلومتري از آن جهت 
براي كشور ضروري بود كه »موجب ارتباط استان هاي خراسان و كرمان 
مي شد و از طرفي احداث آن به اقتصاد و بهبود وضع كشاورزي و فرهنگي 
ساكنين پرشمار اين منطقه كمك مي كرد«. مسير قديمي ديهوك به 
راور تماماً خاكي و خراب بود. به صورتي كه در برخي مواقع بر اثر جريان  
ماسه هاي بادي، آثار جاده به كلي از بين مي رفت. بر اساس گزارش هاي 

تهيه شده وزارت راه، »اين منطقه در فصل تابستان فوق العاده گرم و آب هم 
در اين مسير ناياب بود و در فصل زمستان و بارندگي بر اثر سيالب و طوفان 
زياد بعضي از قسمت هاي راه به كلي غيرقابل عبور مي شد«. كارشناسان 
براي اين راه، يك جاده درجه سه شني به عرض 6متر پيشنهاد دادند كه 
برآورد هزينه آن 50ميليون ريال بود. آنها پيش بيني كرده بودند كه اين 
طرح را تا پايان سال1344 به بهره برداري برسانند. وزارت راه نيز به منظور 
بهبود كيفيت اين جاده، افــزون بر اعتبار 50ميليــون ريالي، براي هر 

كيلومتر آن، مبلغ 150هزار ريال از بودجه خود را اختصاص داد.
منبع: اسناد آرشيو ملي ايران، پرونده 220/2805.

 

كانون؛ خانه رؤياهاي كودكان
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در سال 1344 تاسيس شد 

    ارغوان محبي       ����������������������������������������������������������������

 آموزش، مطالعه، فعاليت هاي هنري و تماشاي فيلم. مكاني كه 
زندگي كودكان و نوجوانان ايران در ميانه دهه 1340 را دگرگون 
كرد. كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در ســال 1344 

تاسيس شد. نخستين جلسه در »انجمن كتاب« برپا شد. 
هدف اوليه كانــون ايجاد كتابخانه بود و در ادامه گســتره اي از 
فعاليت هاي آموزشــي براي كودكان و نوجوانــان در اين مركز 
شــكل گرفت. كانون در ســاختماني با 3اتاق راه اندازي شد و 
نخستين كارمندان در 24 آ ذرماه 1344 استخدام شدند و دقيقا 
يك سال بعد، نخســتين آيين نامه داخلي آن به تصويب رسيد. 
نخستين كتاب هاي چاپي كانون، »پري كوچك دريايي« نوشته 
هانس كريستين آندرســن و كتاب »مهمان ناخوانده« نوشته 
 فريده فرجام و با نقاشــي جودي فرمانفرماييان در ابتداي سال 
1346 منتشر شد. فيروز شيروانلو را مي توان مؤثرترين فرد در 
شكل گيري و تثبيت جايگاه كانون دانست. او سازمان تبليغاتي 
نگاره را در 1345 راه اندازي كرد و آنجا با بخش نشــر كانون نيز 

همكاري مي كرد.
در دهه های 1340 و 1350فيلم و سينما از مهم ترين بخش هاي 
كانون شــد. توليد فيلم در كانــون با نام افــرادي چون عباس 
كيارســتمي، بهرام بيضايي، سهراب شــهيدثالث، محمدرضا 
اصالني، ناصر تقوايي، ابراهيم فروزش و امير نادري به ياد آورده 
مي شود. توليد صدا و موســيقي ديگر بخش مهم در كانون بود. 
صفحه گرامافون قصه پري كوچك دريايي در 1346، شــروع 
توليد موسيقي در كانون به شمار مي رود. در ادامه و سال 1350 از 
احمدرضا احمدي دعوت شد تا مركزي براي پخش موسيقي داير 
كند. در آن سال ها بود كه از هنرمنداني چون كامبيز روشن روان، 
اسماعيل تهراني، محمدرضا شجريان، پري زنگنه و... دعوت به 

همكاري شدند. مركز آموزش هنرهاي تجسمي، ديگر وجه مهم 
در كانون بود.  واحد طراحي گرافيك كانون با مديريت فرشــيد 
مثقالي، يكي از جريان سازترين آتليه ها در تاريخ طراحي گرافيك 
ايران بود. در اين بخش افرادي چون عباس كيارستمي، نورالدين 
زرين كلك، نيكزاد نجومي، مصطفي اوجي، سودابه آگاه، علي اكبر 
صادقي، بهرام خائف، بهمن دادخواه، محمدرضا عدناني، ابراهيم 
حقيقي و... در طراحي پوسترها و مصور كردن كتاب هاي كودكان 
نقش داشتند. كانون با فضايي مناســب و رنگ هاي درخشان و 
متنوع، با معلمان و كتابداراني حرفه اي عرصه اي خاص را براي 

فراغت كودكان ايران زمين فراهم كرد.

يك� محمد پوالدي؛ طراح نشانه كانون
در تاريخ طراحي گرافيك ايران دانســته هاي ما درباره نام هاي 
بســياري، اندك اســت. محمد پوالدي يكي از اين نام هاست. 
پوالدي ســال 1320 در شهر قوچان متولد شــد. خانواده او از 
نوادگان نادرشاه افشار و از سرشناسان قوچان بودند. او در سال 
1336براي تحصيل در هنرســتان هنرهاي تجسمي پسران به 
تهران آمد و در سال 1339وارد دانشكده هنرهاي تزئيني شد. اين 
هنرمند نخستين فارغ التحصيل رشته هنرهاي چاپي و نگارشي 
)گرافيك( از اين دانشكده بود. پوالدي به واسطه رتبه ممتاز، درجه 
بورس به فرانسه را دريافت كرد و به مدت يك سال تحصيالتش را 
در »مدرسه عالي هنرهاي زيباي پاريس« )بوزار( ادامه داد. اين 
طراح در اواخر دوران دانشــجويي )1344( در مسابقه طراحي 
نشانه اي برنده شد كه حاصل اش يكي از پايدارترين نشانه هاي 
تاريخ گرافيك در ايران به شمار مي رود. پس از گذراندن خدمت 
ســربازي، اواخر ســال 1348در راديو و تلويزيــون ملي ايران 
به عنوان طراح گرافيك و دكور اســتخدام شد. پوالدي در سال 

1376درگذشت.

دو� روند بازطراحي نشانه 
هدف اصلي از تاسيس كانون انتشــار كتاب بود؛ اين نشانه نيز 
به همين منظور طراحي شــد و بعد از گسترش يافتن اين نهاد، 
جايگاه نشانه اصلي را پيدا كرد. اين اثر پرنده اي را نشان مي دهد 
كه روي شاخه درختي شبيه به كتاب نشســته است. در سال 
1347 محمدرضا عدناني يكي از طراحان كانون، دگرگوني هايي 
در ساختار و شكل نشانه به وجود آورد، نوشته كتابخانه كودك 
حذف و نقش مايه كتاب بيشتر به تنه و ساقه هاي يك درخت شبيه 
شد. باز طراحي اين نشانه تصميمي جمعي بود و ديگر طراحان 
كانون در آن روزگار در اين فكر و انديشه سهيم بودند. در اوايل 
دهه 1350تغييرات ديگري در تناسب هاي اين نشانه ايجاد شد. 
پرنده با وزني بيشتر از گذشته، نوك و دمي كوتاه تر و با خطوطي 

كامالً هندسي بازنمايي شد.

معراج قنبري

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

»پهلوان اكبر مي ميرد« نخستين نمايشنامه اي بود 
كه در تماشاخانه سنگلج در ضلع جنوبي پارك شهر 
روي صحنه رفت. اين تماشــاخانه كه قديمي ترين 
تماشاخانه تهران است در ســال 1344و همزمان 
با برگزاري نخستين جشــنواره نمايش هاي ايراني 
ساخته و افتتاح شد و در زمان خود مجهزترين سالني 
بود كه منحصرا بــراي اجراي نمايش هــاي ايراني 
استفاده مي شــد. هنوز هم اهالي تئاتر مي دانند كه 
براي اجراي نمايشنامه هاي ايراني بهتر است سراغ 

اين تماشاخانه بروند.
در نخستين ســال افتتاح اين تماشاخانه 4نمايش 
روي صحنه رفت. پهلوان اكبر مي ميرد، نوشته بهرام 
بيضايي »چوب به دست هاي وزيل« و »بهترين باباي 
دنيا« نوشته غالمحسين ساعدي و »امير ارسالن« 
نوشته پرويز كاردان. اين تماشاخانه عالوه بر قدمت 

تاريخي و ارزشي كه به عنوان ميراث فرهنگي دارد، 
به نمايش هاي ايراني فراواني جان بخشيده و بخش 
مهمي از غناي تاريخي اين ســرزمين در اين سالن  

روي صحنه رفته است.
هنر نمايش و به خصوص تئاتر قرابت زيادي با حوزه 
روانشناســي و به خصوص روانكاوي دارد. بي دليل 
هم نيســت كه غالمحسين ســاعدي از نخستين 
نمايشنامه نويســان ايراني، روانپزشــك و روانكاو 
نيز هســت. نمايش ها از زندگي و روح انسان الهام 

مي گيرند و سپس زندگي و روح انسان را مي سازند.
در حوزه فلســفه روانشناســي، نمايش بيان كننده 
حاالتي است كه كالم در بيان آنها ناتوان است و يك 
تبادل عاطفي و احساسي مســتقيم ميان موضوع 
نمايش و تماشــاگر برقــرار مي كند و ايــن رابطه 
بي واسطه و گاهي بي كالم رابطه اي كامل تر از رابطه 

گفتاري و نوشتاري است.
در حوزه درمان روانشناسي نيز نمايش نقش آفرين 

اســت و »ســايكودرام« يا قصه درماني يك شيوه 
پرطرفدار در ميان روانشناسان و روانپزشكان است. 
در اين شــيوه درماني خاطرات آزار دهنده و مرضي 
بيمار طــي فرايند قصه گويي بــا خاطرات مطلوب 

جايگزين مي  شود.
در شــيوه درماني »هيپنوتراپي« نيز با اســتفاده از 
هيپنوتيزم تداعي هاي جايگزين در حالت خلســه 
توسط بيمار و درمانگر تقويت شده و با گسترش اين 
تداعي هاي تازه، خاطرات نامطلوب، وحشت آفرين 
و آســيب زا از قبيل اختالالت اضطرابــي و فوبيا ها 
از دســترس ذهن فرد دور مي شــوند. اينها اجراي 
نمايش هايي است كه درون ذهن فرد تداعي و اجرا 

مي شوند.
استفاده از نمايش و تئاتر در حوزه روانشناسي و درمان 
روزبه روز در حال گســترش و توسعه است. قصه ها 
مي توانند حال ما را خوب و بيماري هــاي روح را از 

ما دور كنند.

قصه هايي كه زندگي مي بخشند 
از سايكو درام تا هيپنوتراپي

  رضا فرخفال، رضا شيرواني، احمد گلشيري 
و يونس تراكمه با هوشنگ گلشيري 

ستايش يگانه     �����������������������������������������������������������������������������
در يكي از روزهاي گرم تير 1344بود كه 4دختر پردل و نترس ايراني 
به نام هاي معصومه )مسيح( مقدم  سليمي، بهجت امامعلي زاده، فريدا 
خمسه و مهرانگيز زنده نام، به همراه 20هم قطار مردشان، از ارتفاع 
هزار و 200فوتي )معادل تقريبا 370متــر( با چتر نجات پريدند و 
در 35كيلومتري جنوب تهران، در نزديكي منطقه كهريزك، فرود 
آمدند. بر سر اينكه پاي كداميك از اين 4نفر زودتر به زمين سفت 
رسيده و مستحق دريافت عنوان نخستين زن چترباز ايراني است 
اختالف نظر وجود دارد؛ برخي معصومه مقدم  سليمي و عده اي ديگر 
بهجت امامعلي زاده را شايسته اين عنوان مي دانند، اما در اينكه اين 

4نفر در يك روز با هم پريده اند شكي نيست. اين 4نفر فارغ التحصيل 
دوره اول آموزشگاه غيرنظامي چتربازي باشگاه هواپيمايي كشوري 
بودند. به گفته بهجت امامعلي زاده، اين دوره  آموزشي رايگان بوده 
و طي 8 ماه در محدوده نظامي »باغ شاه« )ميدان ُحر فعلي( برگزار 
مي شده است. معصومه مقدم  ســليمي كه در اوان جواني الگويش 
يوري گاگارين )نخســتين فضانورد جهان( بود، عشــق و پشتكار 
تحســين برانگيزي در پرش با چتر نجات داشــت و حتي توانست 
نخستين دختر ايراني باشد كه سقوط آزاد انجام  داد. از فريدا خمسه 
اطالعي در دســت نيســت و مهرانگيز زنده نام در سانفرانسيسكو 

درگذشته است.

از راست: بهرام خائف، روحانی، منيره تقوی و نورالدين زرين كلك

فرشيد مثقالی ۱۳۴۷

فرشيد مثقالی در روز دريافت جايزه هانس كريستين آندرسن محمد پوالدی
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4صفحــه

زبان نمايش

نثر

 بهرام بيضايي با آرش 
پا به ميدان گذاشت

علي اكبر شيرواني ������������������������������������������������������������������������

بهرام بيضايي با آرش پا به ميدان گذاشت، يكي از همين سال هاي 
دهه40 و از يزدگــرد گرفته تا آقــاي سمســاري و روز واقعه را با 
فارســي پاكيزه ارائه داد. بيضايي نمايشــنامه، فيلمنامه، پژوهش، 
داستان نويسي و كارگرداني را آزمود، اما شهرتش با تئاتر گره خورده 
است. نمايشنامه هاي فراوان او هركدام رنگ  و بويي دارند و هركدام به 
شيوه اي نوشته شده اند و همه با نثري سالم و استوار. بيضايي با جهان 
اسطوره خو گرفته بود، سنت هاي نمايش ايراني را مي شناخت و همراه 

شعر و نثر كالسيك زيسته بود و جمع اين سه ماندگاري، نثر و زبانش 
را ضمانت مي كرد. برجسته سازي زبان حماسي كه بسياري منسوب 
به فردوسي مي كنند، اما در آثار كهن فارسي ريشه دار دارد، مميزه 
نثر بيضايي است و در اين، سرآمد شــد. ويژگي نمايشي و تركيبي 
زبان فارسي، به خصوص در آثاري كه مضموني كهن داشتند، جلوه 
و نمود بارزي در آثار بيضايي مي يافت و ادبيات را نيازمند به آثارش 
تا سالن هاي تئاتر و پرده هاي سينما. »ايشان، مردان، مردان ايران، 
با دل خود، با دل اندوهبار خود مي گويند: ما اينك چه مي توانيم؟ كه 
كمان هامان شكسته، تيرهامان بي نشان خورده و بازوهامان سست 

است. و راست و چنين بود، زيرا كه ايشان از جنگ دراز آمده بودند. كه 
جنگ درازشان سخت بود. كه تيرانداز از تير و كماندار از كمان پيدا 
نبود. و بي نشان مردها هزار هزار، از سرزمين هاي دور دور آمده بودند؛ 
از سرزميني كه كمان خوب دارد، يا آنكه كمندهاش سخت تابيده. از 
آنجا كه برش چهارگونه باد مي وزد، يا دشتي كه درش پرآب ترين رود 
مي رود. و چنين، هركس از هرجا آمده بودند. اما از ايشان -از مردان- 
هرگز به سرزمين خود بازنگشتند، هيچ! و دل ها پراندوه؛ كه آسمان 
تاريك بود. كه آسمان خود پيدا نبود. كه خورشيد گريخته بود. كه  ماه 

پنهان شده. كه ابر مي باريد.«

 جرياني 
در پي جرياني ديگر
دهه 40 سال هاي رونق جريان هاي نوگرا 
در ادبيات است؛ آنقدر كه هنوز هم شعر 

فارسي به بررسي و بازخواني و كشف 
شخصيت هاي دهه40 مشغول است

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

    
كم كم بــه ميانه هاي دهه 40 مي رســيم؛ 
دهه اي كه از درخشان ترين دوره هاي شعر 
نوي فارسي اســت� موج نوگرايي در هنر و 
ادبيات در دهه 40 شمسي شتاب بيشتري 
مي گيرد و موج ها و جريان هاي تازه ســر 
برمي آورند� ســال هاي رونــق مطبوعات 
است و روزي نيســت كه مجله و جنگ و 
جزوه و ماهنامه و گاهنامه اي منتشر نشود 
و شاعري تازه را به جامعه ادبي معرفي نكند� 
شتاب اتفاق ها آنقدر زياد است كه انتخاب 
يك شاعر و يا يك كتاب از هر سال بسيار 
دشوار به نظر مي رسد و نام هاي بسياري جا 
مي مانند� اما پيش از اينكه نام ها و اتفاق هاي 
بزرگ سبب شوند كه دهه را سپري كنيم، 
به دســت دادن تصويري از دهه از وضعيت 

شعر در دهه 40ضروري است�
شــاعران بســياري دوره كمال و پختگي 
خود را در دهه40 ســپري مي كنند� نيما 
يوشيج رفته اســت اما مهدي اخوان ثالث 
شــماري از بهترين كارهاي خود را در دهه 
40 خلق مي كند و ســال هاي اوج خود را 
مي گذراند� احمد شــاملو از شعر سياسي 
فاصله بيشتري مي گيرد و به بسط و تبيين و 
تكامل شعرسپيد مشغول است و مجموعه اي 
از درخشان ترين عاشــقانه هاي او در دهه 
40پديد مي آيند� ســهراب سپهري كه از 
سال ها قبل آغاز كرده به تمايز و تشخصي 
در شعر خود مي رســد كه او را به مرور به 
يكي از متفاوت ترين شاعران شعر نو تبديل 
مي كند� تجديد حيات فــروغ فرخزاد در 
دهه40 اتفاق مي افتد و دو مجموعه »تولدي 
ديگر« و »ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد« 

از فرازهاي شعر نوي فارسي مي شود�
شمار شــاعراني كه در دهه 40 نخستين 
مجموعه هاي خود را منتشر مي كنند، هم كم 
نيست؛ مجموعه هايي كه هر كدام آغاز موج 

و جريان تازه اي در شعر نوي فارسي است�
موج نوي شــعر فارســي پــس از ظهور 
احمدرضــا احمدي و انتشــار 2 مجموعه 
»طرح« و »روزنامه شيشه اي« آغاز مي شود� 
جريان هاي بعدي در پي احمدرضا احمدي 
مي آيند� يداهلل رؤيايي و شاعران شعر حجم 
مي آيند و شعر نو را گامي به پيش مي برند� 
بيژن الهي و اصحاب شعر ديگر نيز پس از 
موج نو آغاز مي كننــد و داعيه دار جرياني 

متفاوت در شعر نوي فارسي مي شوند�
بيژن جاللي به عنوان شاعري مستقل شعري 
كوتاه و متفاوت از سنت ادبي و جريان هاي 
نوگراي شعر به دســت مي دهد� منوچهر 
آتشي و شــاعران جنوبي كه دنباله روي او 
هستند، نيز از دهه 40آغاز مي كنند و به مرور 
شمارشان بيشتر مي شود� طاهره صفارزاده 
از آمريكا برمي گردد و شعر شاعران نسل 
بيت و شكل هاي تازه اي مثل شعر كانكريت 

را به ايران مي آورد و���
تأثيرات نوگرايي ها و جريان ها و حلقه هاي 
نوگرايي كه از دهه 40 آغاز كرده اند تا سال ها 
بعد ادامه پيدا مي كند� چه بسياري از نوگرايان 
معتقدند كه قدري زود به دنيا آمده اند و بايد 
زمان بگذرد تا مخاطبان حقيقي شعرشان از 
راه برسند� بخشي از نوگرايي شاعران دهه 
70 در شعر دهه 40 ريشه دارد� حتي شماري 
از اين شاعران و جريان ها در دهه هاي 80 و 
90 بازخواني و احيا مي شوند� فارغ از ارزش 
 داوري ها آنچه گستره و گوناگوني جريان هاي 
نوگرا در سال هاي دهه40 آنقدر بوده است كه 
هنوز هم ادبيات فارسي به بررسي و بازخواني 
و كشف شــخصيت هاي آشكار و پنهان آن 

مشغول است�

بزن بر طبل بي عاري  كه آن هم عالمي داره...
لب خواني ترانه، جزوي جدانشدني از سينماي فارسي

طنز تلخ تاريخ 
مرگ منصور قندريز 

موسيقی

تجسمی

  ندا زندي   ����������������������������������������������
 نشــر كودك و نوجوان در ايران زماني مورد 
توجه قرار گرفــت كه در غــرب كتاب هاي 
بســياري براي اين گروه ســني حســاس 
نگاشته شده بود و اين نوع ادبيات پيشينه اي 
چندين و چندساله داشــت. ادبيات كودك 
در غرب از قرن 19ميالدي آغاز شــده و در 
ســده 20، به موازات پيشــرفت نظريه هاي 
حوزه كودك، توسعه يافته بود. در ايران دهه 
30، رشد و توسعه نشــر و اقبال مخاطبان به 
كتاب و كتابخواني سبب شد تا توجه برخي 
ناشران آگاه به انتشار آثار كودك جلب شود. 
مؤسسه انتشاراتي فرانكلين و بنگاه ترجمه 
و نشــر كتاب پيش قراوالن چــاپ مجموعه 
كتاب هايي براي گروه سني زير 18سال بودند. 
به گفته عبدالحسين آذرنگ؛ »فرانكلين شاخه 
تهران طي حدود 25ســال فعاليتش، حدود 
144عنوان كتاب بــراي كودكان و نوجوانان 
ترجمه و منتشر كرده اســت.«  در سال هاي 
مياني و پاياني دهه 30 برگزاري 3 نمايشگاه 
تخصصي ادبيات كودك نقص ها وكمبودها 

را بيش از پيش عيان كرد. مدتي نگذشت كه 
دغدغه مندان آشنا به مسائل كودكان، مقدمات 
تاسيس شوراي كتاب كودك را فراهم آوردند 
تا امكانات براي تاليف و تدوين كتاب كودك 
مهيا شــود و اين ادبيات پرمخاطب و خالق، 
رنگ و حال ديگري يابد. گام هاي استوار يكي 
پس از ديگري در مدت زمان كوتاهي برداشته 
شد تا نوبت به تاسيس »كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان« در ســال1344 رسيد. 
انتشــار كتاب از اهداف اوليه و اصلي كانون 
بود. ترجمه داســتان »دختر دريا« از هانس 
كريستين اندرســن دانماركي كه به »پري 
كوچك دريايي« ترجمه شد، در 1345 آغاز 
انتشار كتاب كودك در كانون و »ماهي سياه 
كوچولو« به قلم صمد بهرنگــي و »گل بلور 
خورشيد« نوشته فريده فرجام از اهم كارهاي 
ابتدايي آن بود. كانون با دعوت از نويسندگان 
نامــداري نظيــر بهــرام بيضايــي، مهدي 
اخوان ثالث، غالمحســين ساعدي، داريوش 
آشوري، مهرداد بهار و محمدعلي سپانلو دوره 
درخشاني از ادبيات كودك و نوجوان ايران را 

رقم زد و جرياني پديد آورد كه حتي ادبيات 
كودك و نوجوان را در خــارج از كانون متأثر 
ساخت. در اغلب داستان هاي كانون، در پيش 
از انقالب، هدف تنها سرگرم كردن مخاطب 
كم سن و ســال نبود بلكه ترغيب كودكان و 
نوجوانان به پرسشگري از جهان پيرامون شان 
و بيداركردن روح جســت وجوگري در آنهاـ  
همانند آنچه در 2 كتاب »حقيقت و مرد دانا« 
اثر بهرام بيضايي و ماهي سياه كوچولو نوشته 
صمد بهرنگي مشهود اســتـ  از ويژگي هاي 

ادبيات كانون به شمار مي رود.

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

 كريم امامي نام منصور قندريز را در فهرست هنرمنداني گنجاند 
كه خودش سقاخانه خوانده بود. او هم مانند فرامرز پيل آرام، بهزاد 
گلپايگاني و حسين زنده رودي محصل هنرستان هنرهاي زيبا بود 
و بعدتر دانشجوي هنركده تازه تأسيس هنرهاي تزئيني شد. به اين 
ترتيب هنوز هم در نوشته ها از منصور قندريز به عنوان يكي از بانيان 
سقاخانه نام برده مي شود، اما آيا خودش از اين انتساب راضي بود؟ 

اما نقش قندريز در تأســيس تاالر ايران به سال1343 حتي شايد 
بيش از نوشته كريم امامي منجر به شهرتش شد. بعد از تأسيس تاالر 
ايران عمده 12نفري كه در تأسيس تاالر نقش داشتند به دنبال راه و 
روش شخصي شان رفتند. اما قندريز 29ساله در كنار روئين پاكباز و 

محمدرضا جودت ماند، هرچند ايستادگي اش پاي آرمان تاالر تنها 
يك سال دوام يافت. بعد از مرگش اما نام تاالر به تاالر قندريز تغيير 
كرد و تا تعطيلي تاالر در شهريور سال1357 هم تاالر به همين نام 
خوانده شد. منصور قندريز كارش را با نقاشي پيكره نما با خطوط 
كناره نماي قطور آغاز كرد. هر چه پيش تر رفت اما از نقاشي پيكره نما 
فاصله گرفت و به شكلي از نقاشي انتزاعي نزديك شد. به نظر مي رسد 
كه بســياري از ويژگي هايي كه بعدتر براي سقاخانه برشمردند، از 
نقاشي هاي متأخر قندريز نشأت گرفته باشد. هر چند بانيان تاالر 
بارها سقاخانه را به تزئيني يا اگزوتيك بودن متهم كردند، اما طنز تلخ 
تاريخ، نام شان را اين چنين با سقاخانه پيوند زد. منصور قندريز در 7 
اسفند ماه سال1344 حين سفر به زادگاهش، تبريز بر اثر تصادف 

اتومبيل درگذشت؛ 4روز مانده بود تا 30ساله شود.

روزنامه نگاري؛ يك رشته دانشگاهي
راه اندازي دوره ليسانس روزنامه نگاري در دانشگاه تهران

مطبوعات

 محمدناصر احدي    �������������������������������������������������������������������
 بعد از همه كوشش ها و كارشكني ها، مقاومت ها و فشارها، عشق  ها 
و نفرت ها، پرده برگرفتن ها و پنهان كاري ها، ديگر با اطمينان خاطر 
بيشتري مي شد گفت كه در دهه 40روزنامه نگاري و روزنامه نگاران 
در جامعه مدرني كه پهلوي دوم قصد بناي آن را داشــت، بيش از 
ساليان گذشته، پذيرفته شده و جرايد بعد از همه كش وقوس هايي 
كه در دهه هاي گذشته پشت سر گذاشته بودند، مي توانستند در 
جامعه نقشي براي خود قائل باشند. دولت ها به اثرگذاري مطبوعات 
پي برده بودند و مي دانستند با كارشكني، فشار، پنهان كاري و نفرت 
از مطبوعات نمي توانند از قدرت و نفوذ اين رسانه استفاده كنند و 
مردم نيز ترجيح مي دادند بخشي از نيازشان به سرگرمي و آگاهي 
را از مطبوعات تامين كنند. به همين دليل اســت كه مطبوعات 

در دهه 40بهتر از قبــل، دخل و خرج مي كردند و 
براي به دست آوردن خواننده بيشتر با هم به رقابت 
مي پرداختند. طبيعي است هر عرصه اي كه فعاليت 
در آن توجيه اقتصادي داشــته باشــد، به نيروي 
كار متخصص و دانش آموختــه نياز پيدا مي كند. 
در ســال1344، دوره ليســانس روزنامه نگاري 
در دانشــگاه تهــران راه اندازي شــد. از آغاز دهه 
40دوره هاي آموزش روزنامه نگاري چه در دانشگاه 
تهران و چه در روزنامه هايي نظير كيهان و اطالعات 

رونق گرفته بود و سرانجام عالقه مندان به روزنامه نگاري مي توانستند 
در دوره ليسانس اين رشــته در دانشــگاه تهران تحصيل كنند. 
همچنين در اين سال يكي از نخســتين مجالت تخصصي درباره 
روزنامه نگاري با عنوان »تحقيقات روزنامه نگاري« به صاحب امتيازي 
و مديرمسئولي فريدون پيرزاده در دي 1344آغاز به كار كرد. اين 
مجله- كه در واقع فصلنامه بودـ با نگاهي آموزشي و تئوريك و البته 
مدرن به مسائل و موضوعات روزنامه نگاري مي پرداخت و گروهي از 
روزنامه نگاران باتجربه و نويسندگان دانشي در نوشتن مقاالت آن 
همكاري مي كردند. فريدون پيرزاده در ســرمقاله شماره نخست، 
هدف از انتشــار اين مجله را چنين توضيح داد: »مجله تحقيقات 
روزنامه نگاري به عنوان نخستين نشريه اختصاصي روزنامه نگاران 
حرفه اي ايران هر 3 ماه يك بار منتشر خواهد شد. اين نشريه حاوي 
همه رويدادهاي مهم مطبوعاتي ايران و جهان در 
زمينه هاي نگارش، فني، آگهي، توزيع و عكاســي 
مطبوعاتي است و عالوه بر مباحث مربوط به روزنامه 
و مجله به تحوالت و پيشرفت هاي مربوط به ديگر 
وســايل خبري مانند راديو، تلويزيون و فيلم هاي 
خبري و همچنين روابط عمومي كه بســتگي با 
حرفه روزنامه نگاري دارد اشاره خواهد كرد«. مجله 
تحقيقات روزنامه نگاري 8سال عمر كرد و در اين 

مدت 34شماره از آن منتشر شد.

اكران سه هفته اي »خشت و آيينه« در راديو سيتي 
گيجي تماشاگران و انتقاد روشنفكران را به همراه داشت

نخستين جشنواره نمايش هاي ايراني در مهر ماه برگزار شد 

مد و مه 

كاشي كاري و نمايش هاي سنگلج

سينما 

تئاتر 

  سعيد مروتي �����������������������������������������������������������������������������
تجربه يكه و در آن ســال ها منحصر به فرد ابراهيم گلستان، محصول 
توأمان اعتماد به نفس، مهارت تكنيكي و ســرمايه و امكانات اســت. 
2مورد آخر باعث مي شود گلستان با خيال راحت حسابش را از سينماي 
فارسي جدا و فيلم را از سر صبر و تأمل شروع كند؛ با بازيگراني بي ربط به 
سينماي فارسي و اغلب با سابقه تئاتري )مشايخي، مشكين، كشاورز، 
فني زاده و...( و برخي هم با سبقه روشنفكري )جالل مقدم(؛ با كشف 
بازيگر نقش اصلي مرد از اطراف و اكنافش )زكريا هاشمي با سابقه كار در 
استوديوهاي فيلمسازي به عنوان كارگر و بازيگري محدود در نقش هايي 
كوتاه( و جسارت در انتخاب بازيگر زن )تاجي احمدي، دوبلور و بازيگر 
تئاتر با سابقه حضور در چند فيلم فارسي(. »خشت و آيينه« سال42 
شروع و سال43 تمام مي شود. داستان مشهور و بارها روايت شده افتادن 
و نابود شدن لنز گرانقيمت از باالي ساختمان دادگستري، فقط بخشي 
از ماجراي طوالني شــدن فيلمبرداري غريب ترين تجربه سينمايي 
نيمه اول دهه40 را توضيح مي دهد. وسواس و پشتكار و تك افتادگي هم 
خودخواسته و هم گريزناپذير گلستان، در نهايت به فيلمي مي انجامد كه 
هيچ استوديويي جز استوديو گلستان توان و ظرفيت تهيه اش را نداشت؛ 
فيلمي چنان بي ربط به فضاي سينماي فارسي كه هيچ سينماداري 
هم حاضر به نمايش اش نمي شــود. فيلم تمام شــده در سال43، در 

زمستان 44 با اجاره 3 هفته اي سينما راديوسيتي امكان اكران مي يابد؛ 
اكراني براي ثبت در تاريخ و امكاني براي شروع سينمايي »ديگر« كه 
در شروع، كار نمي شود و نمي گيرد. تماشاگر گيج و روشنفكر در حال 
فحاشي از راديو سيتي خارج مي شود. منتقد متنفر از سينماي فارسي، 
فيلم متفاوت گلستان را هم دوست ندارد. تند ترين نقد را شميم بهار 
مي نويسد و پسرعموهاي ستاره سينما، خشت و آيينه را يك مشت اداي 
روشنفكرانه )بهرام ري پور(، فيلمي ژستي )پرويز نوري( و دور از مردم 
)پرويز دوايي( مي خوانند. جداي از اينها، حساب هاي قديمي روشنفكران 
هم با گلستان محلي براي تسويه مي يابد. پس تصوير فيلمساز از جامعه 
و پايين شهر مي شود »بيگانه اي كه به تماشا آمده است« )نام داستاني 
از ابراهيم گلستان(. گفت وگو نويســي آهنگينش نشانه تصنع )كدام 
راننده تاكســي در تهران مثل هاشم خشــت و آيينه حرف مي زند( 
و ســكانس معروف كافه هم عقده گشايي عليه روشــنفكران ناميده 
مي شود؛ روشنفكراني كه متهم به بي عملي اند. همين اكران 3 هفته اي 
در راديو سيتي آنقدر بحث و نظر به راه مي اندازد كه توجهي جلب كند 
و براي آينده، مسيري گشوده شود. سنگ بناي سينماي روشنفكرانه با 
فاصله اي بسيار از پسند عمومي و سينماي جريان اصلي، در همين نقطه 
گذاشته مي شود. تأثير فيلم و سازنده اش بر نسل هاي بعدي با وجود انكار 

و تكذيب گلستان، عيان و آشكار است.

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

18مهر 1344تا 5 آبان موســم نخستين »جشنواره نمايش هاي 
ايراني« در تاالر 25شــهريور )ســنگلج( اســت. اين جشنواره با 
نمايش »اميرارسالن نامدار« نوشــته پرويز كاردان به كارگرداني 
علي نصيريان افتتاح مي شــود. »چوب به دستان ورزيل« نوشته 

غالمحســين ســاعدي )گوهر مراد( به 
كارگردانــي جعفر والــي دومين نمايش 
اين جشنواره اســت و به ترتيب »كالسكه 
طالئي« نوشته و كارگرداني خليل موحد 
ديلمقاني،»مجموعه نمايش هاي ايراني« 
به كارگرداني پرويز صياد، »بهترين باباي 
دنيا« نوشته غالمحسين ساعد )گوهر مراد( 
به كارگرداني عزت اهلل انتظامي، »پهلوان 
اكبر مي ميرد« نوشــته بهرام بيضايي به 
كارگردانــي عباس جوانمــرد و »كورش 
پسر ماندانا« نوشــته كورس سلحشور به 
كارگرداني ركن الدين خسروي نمايش هاي 
ديگر اين جشــنواره اند. غايب بزرگ اين 
جشــنواره اكبر رادي است. همان طور كه 

در يادداشت سال1343 در اين ستون به آن اشاره شد، اكبر رادي 
در نامه اي به حسين زنده رودي مي نويسد كه او را سانسور كرده اند. 
اما رادي آن قدر آمرزيده است كه چنين توصيف درخشاني از تاالر 
سنگلج را از خود به يادگار گذارد: »در جديد اين ساختمان، به طول 
تقريبا 10 متر و عرض 3 تا 4 متر روي كاشي هاي ظريف چشم نواز 
تصاويري از صحنه هاي كلي تئاتر نقش شــده بــود كه من ابتدا 
تصور كردم قلمزن اين تصاوير تو بوده اي، 
همان كله ها همان دســت ها منتها خيلي 
ظريف و مينياتوري«. رادي مي دانســت 
كه در تشخيص طراح كاشي كاري سردر 
تاالر 25شــهريور حدس درستي نزده، اما 
امروز مي دانيم كــه وزارت فرهنگ و هنر 
طراحي اين سردر را به سيما كوبان، استاد 
دانشــكده هنرهاي زيبا مي سپارد. سيما 
كوبان، نويسنده و مترجم كه پيش از انقالب 
به عنوان مــدرس هنر در دانشــكده هاي 
هنري حضــور داشــته، پــس از انقالب 
انتشــارات دماوند را تاســيس مي كند. او 
گردآورنده مجموعه ارزنده »كتاب تهران« 

و ناشر جنگ »چراغ« است.
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تشويق كودكان به پرسشگري 
آغاز به كار انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

نشر

شعر

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

شايد بتوان شنيده شــدن ترانه »گنج قارون« )با مطلع »آقا خودش 
خوب مي دونه«( در آذر1344 در سكانس مجلس آبگوشت خوري فيلم 
»گنج قارون« را نمونه شاخص ترانه هاي لب خواني شده در سينماي 
موسوم به فيلمفارسي طي قرن پِس پشت دانست. اما آنچه از بررسي 
تاريخ سينماي ايران برمي آيد، نشانگر بهره مندي گسترده و پرشمار آن 
دراستفاده از لب خواني ترانه -به عنوان مؤلفه اي ثابت و جذابيت ساز- به 
ويژه در دهه هاي30 و 40 است كه طي آن يكي از نقش هاي اصلي و يا 
شخصيتي در نقش خواننده، با لب خواني ترانه اي از پيش ضبط شده، جدا 
از ايجاد جذابيت براي مخاطبان، تنوعي نيز به روايت فيلم مي بخشد. در 
اين ميان با تمركز روي كارنامه و شيوه كار جعفر پورهاشمي )به عنوان 
چهره شاخص اينگونه از ترانه سازي، با تخصص و مهارتي بي نظير در 
ساخت همزمان كالم و ملودي متناســب با لحظه هاي مختلف قصه 
فيلم( مي توان به برآوردي ملموس از اين بحث رسيد؛ بنابه اطالعات 
كتاب »فيلمشــناخت ايران« )كار عباس بهارلو( در بازه زماني 1336 
تا 1350 نام جعفر پورهاشــمي در عنوان بندي 127فيلم آمده كه با 
درنظرگرفتن دســت كم 2 يا 3 ترانه در هر فيلم، مي توان به كيفيت 

بهره گيري ســينماي ايران از »ترانه« پي برد؛ روندي كه در سال هاي 
ميانه دهه 50 با متداول شدن استفاده از ترانه روي فيلم، شكل و فرمي 

ديگرگونه پيدا كرد.
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