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تحليل همشهري از چشمانداز آينده بازار سهام

شــاخص كل بورس تهــران ديروز بــار ديگر بــا يك افت
2.5درصدي مواجه شد .اكنون پرسش اين است كه نقطه پايان
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با توجه به رشــد بيش از حد قيمتها در دوره صعود ،اصالح
كنوني بازارســهام بايد بعد از تعديل مناسب نسبت قيمت به
درآمد( )P/Eبازار سهام اتفاق بيفتد كه مصادف با اشباع فروش

و جذابتر شــدن قيمتها در بازار سهام
خواهد بود .به گزارش همشــهري ،نزول
بازار ســهام از20مردادماه تاكنون اين پرسش را مطرح كرده
است كه چرا شاخص كل بازار ســهام در حال كاهش است؟
اما قطعا سؤال دقيقتر اين است كه چرا شاخص بورس نبايد
كاهش پيدا ميكرد؟
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يادداشت

حامد فوقاني ؛ دبير گروه شهر

تغيير شيفت بطلميوسي
به دوچرخهسواري گاليلهاي
شكي نيست كه ساختارشكني بسيار سخت است؛ اما
ناشدني نيست .اينكه در يكسازمان فرايندها بهبود
يابد ،روندها تسريع شــود و نظامهاي صحيح توسعه
يابد ،زمان زيادي را ميطلبد .شايد به همينخاطر است كه بسياري از مديران رده
عالي در برابر تغييرات بهينهسازي مقاومت ميكنند؛ بهخصوص زماني كه قرار باشد
اداره امور با مشاركت بيشتر سطوح پايينتر جامعه و كاركنان صورت بگيرد يا پاي
تغيير در نحوه درآمدزايي و هزينهكردها به ميان آيد.
قضيه اين روزهاي شــهر تهران چه در اداره و چه در رويكرد شهرسازي نيز چنين
است .اينكه بخواهيم بگوييم مديريت شهري فعلي از نيمه دوم شهريور 96به بعد
خواســته تا همه روندهاي مديريتي و اجرايي در پايتخت تغييــر كند ،بيترديد
مبالغهآميز صحبت كردهايم .اما در عين حال پر واضح اســت كه رويكرد نسبت به
2دهه پيش ،تغييرات اساسي داشــته؛ تغييراتي كه حكايت ميكند براي شهري
قابل سكونت و چشمانداز رسيدن به توسعه پايدار ،بايد از توسعه با محوريت خودرو
دست برداشت.
در تهران و بسياري از كالنشهرهاي كشور ،ساليان طوالني در اقدامات شهرسازي،
خودرو ،محور اصلي بوده و همه اركان و عناصر طبق آن ساخته و بنا شدهاند .نكته ريز
ماجرا اينكه خودرو پس از ورودش به شهرهاي ايران ،آنقدر درنظر مردم خوش جلوه
كرد كه به جاي در خدمت بودن ،به كااليي پردردسر و البته سرمايهاي تبديل شد.
صدالبته چنين نگاهي در بسياري از كشورهاي ديگر دنيا نيز مشاهده شده و ميشود
اما در اين ميان آنهايي برنده شــدهاند كه برخالف اغلب شهرهاي ايران ،طي  2تا
3دهه اخير اهدافشان را به سوي انسانمحوري (شما بخوانيد پيادهمحوري ،توسعه
دوچرخهسواري ،توسعه ناوگان حملونقل عمومي ،بهكارگيري وسايل نقليه كوچك
و پاك) تغيير دادهاند .بهطور نمونه در دهه ۱۹۷۰سياستمداران هلندي ،شهروندان
آمستردام را بيش از هر زمان ديگري تشويق به دوچرخهسواري كردند زيرا قيمت
بنزين 4برابر شده بود و خودروها تهديدي جدي براي سالمت شهروندي بهحساب
ميآمد .سرانجام طي دهه ۱۹۹۰دوچرخهسواري توانســت خودرومحوري را در
آمستردام كمرنگ كند تا امروز بيش از 40درصد از سفرها به وسيله شبكه دوچرخه
صورت بگيرد .بعدها بارسلوناي اســپانيا ،توكيوي ژاپن ،كپنهاگ دانمارك ،بازل
سوئيس ،ترونهيم نروژ ،بوگوتاي آمريكا و خيلي از شهرهاي ديگر جهان هم چنين
شيوهاي را پيش گرفتند و مطالعات كنوني نشان ميدهد دوچرخه و پيادهمحوري،
تكان مثبتي در شاخص «رضايت از سكونت» شهروندان ايجاده كرده است.
در ايران ،يزد و اصفهان را ميتوان تا حدودي شهرهاي دوچرخهسوار كشور دانست.
در اين بين ،واقعيت تخت بودن جغرافياي شهري را نميتوان در استفاده زياد مردم
از دوچرخه ناديده گرفت .اما اين تمام ماجرا نيســت .اگر در يزد سكونت داريد يا
به اين شهر تاريخي سفر كرده باشــيد بهطور حتم تأييد ميكنيد كه خودروها در
عرصههاي فراواني قابليت تردد ندارند .چنانچه اگر عرض كوچهاي هم به اندازه ورود
خودرو باشد ،به ميزاني است كه خيليها قيد ورود به آنرا بزنند .پس افراد به ناچار
خودرو را كمي دورتر پارك ميكنند و پياده ،راه مقصد را در پيش ميگيرند .اين در
حالي است كه گزينه دوچرخهسواري پيش روي شهروندان قرار دارد تا به جايجاي
شهر بدون نگراني پيدا كردن جاي پارك و ترافيك حركت كنند و سرانجام سالمتي
خودشان را نيز ارتقا دهند .حاال بياييم از زاويهاي ديگر به شهرهايي كه پيادهمحور
و دوچرخهسوار هستند نگاه كنيم .در اينگونه شهرها ،بيترديد انسان چنان محور
قرار گرفته كه از تعداد زيادي فضاي همگاني فراخ و گستردهاي نيز ميتوان بهرهبرد؛
قدم زد ،روي نيمكتها نشســت و لحظاتي را درنگ كرد ،از
ادامه در
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تعامالت اجتماعي لذت برد ،آرام گرفت و خاطره ساخت .اما
در شهرهايي ديگر با انبوهي از ساختمانهاي بزرگ و كوچك ،اين خودروست كه
در البهالي تودههاي سنگين بتني حركت ميكند.
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گواهيعكسها بر يك سده رابطه دوستانه

پيروزحناچي ،شهردارتهران ،كاسيس ،وزير خارجه سوئيس را در ديدار از نمايشگاه يك قرن رابطه ايران و سوئيس همراهي كرد
وزير امور خارجه سوئيس در نمايش اسناد
شهر
و عكسهاي يك قــرن رابطــه ايران و
سوئيس در مجموعه تاريخي باغ نگارستان
حضور يافت« .ايگنازيو كاسيس» در اين مراسم كه به
مناسبت صدمين سالگرد حضور ديپلماتيك سوئيس در
ايران و با حضور پيروز حناچي ،شــهردار تهران ،در باغ
نگارستان برگزار شد ،گفت :باعث خوشنودي من است
كه صدمين سالگرد حضور ديپلماتيك سوئيس در ايران
را همراه شــما بزرگ ميدارم ،درحاليكه گرداگردمان
عكسهايي به تاريخ دوســتي ميان دو كشــور گواهي
ميدهند.
او با اشــاره به مجموعه تاريخي نگارستان تصريح كرد:
مكاني كه ما در آن گرد هــم آمدهايم ،همچنين نمادي
براي هنر است .طي ساليان بســيار ،باغ نگارستان مأوا
و جايگاه مدرسه هنري كمالالملك بود .نقاشيهاي او
را ميتوان در بخش ويژهاي از باغ موزه نگارســتان ديد
و ستايش كرد .كاســيس با بيان اينكه ايران و سوئيس
تبادالت فرهنگي نزديكــي با هم دارنــد ،گفت :براي
مثال ،ايران طي دههها منبــع الهامبخش بيرقيبي در
صحنه هنر سوئيـــس به شمار ميآمد .بهعنوان نمونه،
آنه ماري شــوارتزنباخ به ايران ســفر كرد تا در زمينه
كاوشهاي علمي كار كند .او از مناظر مســحوركننده
و زيباي ايران عكس گرفت و برخي از عكسهاي او در
اين موزه به نمايش درآمدهاند .وزير خارجه ســوئيس،
گئورگ گستر را ديگر عكاس سوئيسي عنوان كرد كه در
ايران بهكار پرداخت و افزود :در دهه  ۱۹۷۰اين پيشتاز
حرفه عكاســي هوايي ،با انجام بيــش از  ۱۰۰پرواز به
ثبت چشماندازهاي ايران همت گماشت .اين آثار را نيز
ميتوان در همين موزه ديد .وي با بيان اينكه اين تصاوير
فقط آثاري هنري يا تاريخچهاي از زمان يا مكاني ويژه
نيستند ،گفت :دوستي ميان ايران و سوئيس گنجينهاي
ِ
بزرگداشت
از تصاوير دلكش در  100سال پديد آورد ه و
دوســتي ما در حلقۀ گنجينههاي فرهنگــي در موزه
نگارستان نهتنها بر ارزش واالي اين شراكت ديرين ،بلكه
بر عشق مشترك ما به هنر نيز تأكيد دارد.
رابطه بازرگاني

وزير خارجه ســوئيس در اين مراســم كــه با حضور
محمدكاظم ســجادپور ،معاون وزير خارجــه ،برگزار
شد ،گفت :روابط دوستانه بين سوئيس و ايران به سال
۱۸۷۳بازميگــردد ،زماني كه دو كشــور با هم پيمان
دوستي و بازرگاني به امضا رســاندند .سوئيس يكي از
نخستين كشورهاي اروپايي بود كه روابط تجاري خود را
با ايران آغاز كرد ،درحاليكه مردم و دولتهاي دو كشور
از پيشتر ارج بسياري براي يكديگر قائل بودند.
كاســيس با بيان اينكه چند دهه طول كشيد تا روابط
ديپلماتيك رسمي بين دو كشــور برقرار شود ،افزود:
ايران در سال  ۱۹۱۹با فرســتادن نماينده ديپلماتيك
به سوئيس نخســتين گام را برداشــت .چندماه بعد،
سوئيس ،در پاسخ بهدست دوستي ايران ،در  ۲۸ژوئن

 ۱۹۲۰كنسولگري خود را در تهران گشود .وي با يادي
از نخستين نماينده ديپلماتيك سوئيس در ايران گفت:
هاينريش هيلدِبراند ،مدير شركت تجاري سوئيس براي
ايران ،فردي بسيار آشنا با كشور و راه و رسم بازرگاني و
تحوالت آن به شمار ميآمد .وي چند سال در اين كشور
زندگي و كار كرده ،با اقليم آن سازگار شده بود و ايران
و مردم آن را ميشناخت .اين ديپلمات سوئيسي گفت:
مهم است كه با كشور محل خدمت
براي يك ديپلمات ّ
خود ارتباط برقرار كند و به تاريخ ،فرهنگ و فراتر از همه،
مردم آن عالقهمند باشد .ديپلماسي يعني نشان دادن
توجه به آن كسي كه سوي ديگر ميز نشستهاست.
وزير خارجه سوئيس افزود :ايران و سوئيس با هم تفاوت
دارند و اين خوب اســت .ديپلماســي در جستوجوي
يكنواختي و همساني نيســت ،بلكه به تفاوتها عالقه
دارد و مشتاق اســت تا آنها را در بر گيرد .ديپلماسي به
دو كشور ما اجازه داده تا نزديكتر شويم و طي صد سال
گذشته ،همراه هم پيشرفت كنيم .تبادل دانش نقشي
مهم در روابط بين دو كشور ما ايفا ميكند .دانشجويان
ايراني بسياري كه براي تحصيل به سوئيس سفر ميكنند
و دانشجوهاي سوئيســي كه به ايران ميآيند گواه اين
واقعيت هستند.
اين ديپلمات سوئيسي يادآوري كرد :نمونه ديگري از اين
انتقال دانش ،همكاري بين سازمان زمينشناسي كشور
و اداره فدرال توپوگرافي ســوئيس اســت .دانشمندان
سوئيســي همراه همكاران ايرانيشــان بــه مطالعه و
نقشهبرداري از ايران پرداخته و آموزشهايي در زمينه
نقشهنگاري براي زمينشناسان ايراني برگزار كردند.
وزير خارجه ســوئيس افزود :ايران به سوئيس اعتماد
ميكند تا از منافع اين كشور در مصر ،عربستان سعودي
و كانادا حفاظت كند و به سوئيس اجازه ميدهد حافظ
منافع اياالت متحده و عربســتان ســعودي باشد .طي
۴۰سال ،ما خدمات كنسولي را حفظ و پيامها را بهسرعت

و بهطور قابل اعتمــاد منتقل كردهايم .مايلم ســپاس
صميمانه خود را بهخاطر اعتمادتان به ســوئيس ابراز
كنم .اين اعتماد به ما توانايي ميدهد تا بتوانيم در شرايط
بحراني به هم تكيه كنيم.
وي ادامه داد :واحد كمكهاي انساندوستانه سوئيس،
كه پيش از اين نيروهاي امداد در باليا و حوادث خوانده
ميشــد ،بهدنبال زلزله منجيل و رودبار در سال ۱۹۹۰
به آن منطقه اعزام شد و ضمن تأمين ذخاير الزم براي
امداد اضطراري و ارائه مشــاورۀ همهگيريشــناختي
(اپيدميولوژيك) به ايجاد زيرســاختهاي ذخيره آب
ياري رساند .سوئيس همچنين امداد اضطراري و ديگر
كمكها را بهدنبال زمينلرزه بم در  ۲۰۰۳و سيلهاي
 ۲۰۱۹به ايران ارسال كرد.
كاسيس در بخش ديگري از سخنانش گفت :هنرمندان
ايراني و سوئيسي نهتنها با زبان بصري كه با زبان صدا نيز
با هم ارتباط برقرار كردهاند .ساز ايراني سنتور و سنتور
مضرابي سوئيسي از ادوات موسيقي بسيار مرتبط هستند.
منشأ سنتور سوئيسي به سنتور ايران باستان نسبت داده
ميشود .سنتور مضرابي در موسيقي فولكلوريك سنتي
سوئيس جايگاهي رفيع دارد .با اينهمه ،افراد كمشماري
از ريشههاي آن باخبر هستند.
وي با بيان اينكه هماهنگي تنها هدف تبادالت و تعامالتِ
موسيقيدانان نيست ،گفت :همزيستي مسالمتآميز از
اهداف روابط بين دولتهاست .هدف ،ايجاد يكساني و
يكنواختي نيســت ،بلكه احترام به تفاوتها و فرديت
يكديگر ،متبلور در روحي از دوستياست.
در بخشي از اين مراسم ،كاسيس و شــهردار تهران از
نمايشگاه عكسها و اســناد تاريخچه رابطه دو كشور
بازديد كردند .پيروز حناچي پيش از اين با سفير سوئيس
در ايران نيز ديدار كرده بود .اين مالقات پس از پيوستن
ماركوس اليتنر و تعدادي از كاركنان اين ســفارت به
پويش سهشنبههاي بدون خودرو صورت گرفت.

عكس :ایسنا /عرفان خوشخو

مســير حركت ورزش زنان و عملكــرد دولت روحاني
در گفتوگو با فائزه هاشــمي ،نايب رئيس ســابق
كميته ملي المپيك
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 6میلیون روستایی
رایگان بیمه شدند

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتمــاعی
از پوشــــــش بیمهاجتماعی
رایگان همگانی برای یک میلیون
و 400هــزار خانوار روســتایی
محروم از بیمه خبر داد

دانشآموزان ميتوانند به مدرسه نروند

وزير آموزش و پرورش از مواضع چند روز قبل عقبنشيني كرد

وزير آموزش و پرورش كه تا 2روز گذشته بر بازگشايي
فهيمه طباطبايي
كامل مدارس و حضــور دانشآموزان در كالس درس
خبرنگار
تأكيد داشــت و چندين بار گفته بود حتي در مناطق
قرمز هم بايد همه به مدرسه بروند ،روز گذشته يكباره نظرش را تغيير داد و گفت :از ابتدا
هم آموزش حضوري الزامي نبود.
بهگزارش همشهري ،محسن حاجي ميرزايي با بيان اينكه از دومين ماه تابستان 3سناريوي
پيشبينيشده براي آموزش در سال تحصيلي جديد را با توجه به وضعيت سفيد ،زرد و
قرمز استانها به وزارت بهداشت و درمان اعالم كرده بوديم ولي درنهايت با توجه به مسائل
مطرحشده و پروتكلهاي ابالغي وزارت بهداشت و ســتاد ملي كرونا ،تصميم بر آموزش
حضوري دانشآموزان در ســال تحصيلي جديد گرفتيم ،گفت« :ما بر آموزش حضوري
تأكيد داريم چراكه مدرســه ،كاركرد پرورشــي و فرهنگي هم دارد اما اگر كساني به هر
دليلي نخواستند از آموزش حضوري استفاده كنند يا بيمار هستند يا خانواده نگراني دارد،
ميتوانند از آموزشهاي ديگري كه پيشبيني كرديم ،بهره ببرند».
در روزهاي گذشــته برخي دانشآموزان ،والدين آنها و معلمــان در فضاي مجازي و در
مواجهه با مديران مدارس نسبت به الزامي كردن حضور دانشآموزان در مدرسه بهويژه
در مناطق قرمز انتقاد كرده و خواهان برگزاري كالسهاي درس به شــكل غيرحضوري
شدند .كارشناسان ميگويند علت كوتاه آمدن وزير آموزش و پرورش از موضع قاطعش،
همين انتقادها بوده است.
وزير آموزش و پرورش در بخش ديگري از صحبتهايش به اين ماجرا هم گريزي زده و
گفته « :اگر هر دانشآموزي در مدرسه به هر دليلي حضور نداشت ،مدير مدرسه موظف
است با او تماس بگيرد و درخصوص غيبت او و برنامه درسي صحبت كند .بايد از نگراني
خانواده براي حضور فرزندانشان در مدرسه بكاهيم با آنها مدارا كنيم و به خانواده فرصت
بدهيم كه با حضور در مدرسه و اطمينان از رعايت كامل پروتكلهاي بهداشتي در مدارس
راحت و آسوده تصميمگيري كنند».
شبكه شــاد هم همچنان مســئله اصلي معلمان و دانشآموزان است و آنها درخصوص
مشكالت اين اپليكيشن و حجم اينترنتي كه مصرف ميكند ،نگران هستند .وزير آموزش و
پرورش در اينباره توضيح داد« :پلتفرم شاد در نسخه جديد ارتقا يافته و در حال بارگذاري
محتواهاي توليد شده در آن هستيم .استفاده از شــاد هم براي همه رايگان شده و عمال
براي خانواده و مدرسه هزينهبردار نيست .اين حمايت استراتژيك دولت از شاد و آموزش
در كشور است».
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دعوت از روحاني براي اجالس سازمانملل

تكذيب خبر پذيرش زائر اربعين در كربال

سازمانمهاجرانخارجيتشكيلميشود

رونماييازگزينهجديدصمت

تقدير از ايفاي شأن نظارتي مجلس

سخنگوي وزارت امور خارجه در نشست خبري روز دوشنب ه خود
با خبرنگاران درباره برنامه سفر امسال رئيسجمهور به نيويورك
و سخنراني در اجالس ساالنه مجمع عمومي سازمان ملل گفت:
ايران مانند ســاير اعضاي ســازمان ملل براي حضور در نشست
مجمع عمومي دعوت دارد .سازمان ملل هم يك ارگان بينالمللي
است و براي يك كشور خاص نيست .تصميمگيري در حال انجام
است كه در چه سطحي انجام شود .سعيد خطيبزاده همچنين
درباره روابط امارات و رژيم صهيونيستي گفت :اشتباهات امارات
محاسباتي است كه تصور ميكند ميتواند خارج از منطقه و در اين
روزها امنيت بخرد .ما اشتباهات شناختي و محاسباتي در منطقه
زياد داشتهايم .صدام نمونه بارز آن بوده است .بهطور جدي انتظار
داريم امارات اشتباهات خود را جبران كند.

سفير ايران در عراق در واكنش به انتشــار ويدئويي كه استاندار
كربال در آن خبر از پذيرش زائران اربعين حسيني ميدهد به ايسنا
گفت :بهنظر ميرسد از صحبتهاي ايشــان برداشت اشتباهي
صورت گرفته است .ايرج مسجدي با بيان اينكه عراق زائر خارجي
براي اربعين بهخاطر شرايط كرونا نميپذيرد ،گفت :اين موضوع
كامال روشن است و دولت عراق براي پذيرش زائران در ايام اربعين
با توجه به شــرايط كرونا و تبعات احتمالــي آن آمادگي ندارد و
زائر خارجي نميپذيرد .به گفته او «يكي دو پرواز در هفته انجام
ميشود كه اين موضوع نيز شامل موارد خاص است و شامل زائر
نيست .مثال شامل دانشجوياني است كه فعاليت دانشگاههاي آنها
آغاز شده و يا افراد بيمار ،تجار ،ديپلماتها و يا كساني است كه در
عراق مشغول به فعاليت هستند».

هيأت وزيران بهمنظور تمركز سياستگذاري ،راهبري ،برنامهريزي،
نظارت و ساماندهي امور اتباع خارجي مهاجر و پناهنده و برقراري
ارتباط مؤثر با نهادها و ســازمانهاي بينالمللي اليحه تشكيل
سازمان مهاجران اتباع خارجي را مصوب كرد .تمامي دستگاهها
موظفند در چارچوب قوانين و مقررات با سازمان همكاري كنند و
هرگونه اقدام و ارائه خدمات اعم از اشتغال ،بهداشت ،درمان ،امور
پزشكي ،آموزش و امثال آن به مهاجران و پناهندگان را در حيطه
ماموريت خود ،پس از هماهنگي با سازمان انجام دهند .سازمان
مهاجران اتباع خارجي نيز موظف است ظرف 6ماه از تصويب اين
قانون ،نســبت به ايجاد پايگاه اطالعات جمعيتي مهاجران اتباع
خارجي با همكاري دستگاههاي ذيربط اقدام كرده و دستگاهها
موظفند براي تبادل اطالعات با سازمان همكاري كنند.

عليرضا سليمي ،عضو هيأت رئيسه مجلس درباره زمان معرفي وزير
پيشنهادي صمت به مجلس شوراي اسالمي ،گفت :قرار بر اين بود
دولت گزينه پيشنهادي خود براي وزارت صمت را در جلسه علني
روز يكشنبه مجلس معرفي كند اما اين اتفاق نيفتاد .وي بيان كرد:
اميدواريم دولت گزينه پيشنهادي خود براي تصدي وزارت صمت
را چهارشنبه به مجلس شوراي اســامي معرفي كند .بهگزارش
همشهري ،بعد از بركناري رضا رحماني ،وزير سابق صنعت ،معدن و
تجارت ،حسن روحاني در نامهاي به مجلس حسين مدرس خياباني
را بهعنوان گزينه وزارت صمت معرفي كرد كه مجلس به وي رأي
نداد .روحاني سپس جعفر سرقيني را بهعنوان سرپرست جديد اين
وزارتخانه منصوب كرد .سليمي گفته است :دولتمردان هيچگونه
مشورتي با مجلس براي انتخاب گزينه وزارت صمت نكردهاند.

طحان نظيف ،عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به طرحهاي اخير
نمايندگان مجلس درخصوص نظارتهاي انتخاباتي شوراي نگهبان ،در
توييتي نوشت« :قانون اساسي براي مجلس دوشأن تقنين و نظارت را
درنظر گرفته است .در ادوار مختلف ،نمايندگان بيشتر بر تقنين تمركز
داشتهاند و امروز با قوانيني بعضا معطل ،ناكارآمد ،متعارض و متزاحم
مواجهيم .قانونگذاري كارآمد گاهي از مسير نظارت ميگذرد .توجه
مجلس يازدهم به وظيفه مغفول نظارت قابل تقدير است ».محمدباقر
قاليباف ،رئيس مجلس هفته گذشته در سفر به شهرستانهاي استان
خوزســتان از نظارت ميداني خود در اين سفرها سخن گفت .برخي
ديگر از نمايندگان تهران و ساير شهرها نيز در سفرهاي استاني خود به
حوزههاي انتخابيه غيرخودشان از مشكالت مردم پرسيدند و در حضور
مسئوالن استاني رفع آنها را پيگيري كردند.

قضايي

ظريف :قدردانتالشهای سوئیس برای
ی آمریکا هستیم
سبککردن خرابکاریها 

وزيرخارجه سوئيس كه سفر خود را به
ديپلماسي ايران با بازديــد آثار تاريخي اصفهان
آغاز كرده بود و يكشــنبه شــب در
مراسمي در باغموزه نگارستان كه با حضور شهردار
تهران برگــزار شــد يكصدمين ســالگرد حضور
ديپلماتيك سوئيس در ايران را جشن گرفته بود ،در
سومين روز حضور خود در كشورمان با همتاي خود،
محمدجواد ظريف ديدار كرد .مهمترين دستور كار
مذاكرات ظريف و ايگناتســيو كاسيس تبادل نظر
درباره فعاليت كانال مالي موسوم به كانال سوئيس
بود .وزير خارجه سوئيس كه روز يكشنبه با رئيس
مجلس ايران ديدار كرده بود ،ديــروز هم به ديدار
رئيسجمهور رفت.
بهگزارش همشــهري ،محمدجــواد ظريف ،وزير
خارجه بعد از پايان ديدارهايش با همتاي سوئيسي
در توييتر نوشــت :گفتوگوهايي عالي درخصوص
موضوعات دوجانبه ،منطقهاي و جهاني داشــتيم.
ضمن آنكه از تالشهاي سوئيس جهت كاستن از
آثار خرابكاري اياالت متحــده تقدير ميكنيم ،اما
بازگشت به تجارت عادي اولويتي جهاني است.
ايگناتسيو کاســیس وزیر خارجه ســوئیس نيز با
انتشار ویدئویی از دیدار خود با وزیر امور خارجه در
صفحه تويیتر خود نوشت« :صلح ،توسعه اقتصادی
و حقوق بشــر -گفتوگوی پرثمری با محمد جواد
ظریف همتای ایرانیام (داشتم) .من خوشحالم که
میتوانیم با همدیگر کانال بشردوستانه سوئیس را
برای انتقال غذا و تجهیزات دارویی برای مردم ایران
ایجاد کنیم».
2سال قبل و پس از خروج آمريكا از برجام اروپاييها
وعــده داده بودند با ايجاد يك ســازوكار شــرايط

فروش نفت و تجارت ايــران را فراهم ميكنند اما
با ناكام ماندن اين ســازوكار موسوم به اينستكس
همه وعدههاي اروپاييها در يــك كانال مالي كه
البته در آن خبري از فــروش نفت و تجارت با ايران
نيست خالصه شد .با اين حال به موازات اينستكس،
سوئيسيها هم يك كانال مالي ايجاد كردند كه بعد
از 20ماه در نهايت 2ماه قبل نخستين بار تراكنش
داشت .بهمنماه سال گذشته ســفير سوئيس در
تهران با جمع كــردن خبرنگاران تحويل ۱۸۰هزار
بسته از اقالم دارويي مورد نياز بيماران پيوند اعضا به
ايران را اطالع داد.
بهانه سفر كاســيس به ايران شــركت در مراسم
يكصدمين ســالگرد روابط ايران و سوئيس بود كه
با حضور جمعــي از ديپلماتها و شــهردار تهران
برگزار شد.
كاسيس در روز اول ســفر خود به ايران به اصفهان
سفر كرد و پس از بازديد از اماكن تاريخي اين شهر،
در توييتر اصفهان را مرواريد خاورميانه توصيف كرد.
او در اصفهان گفته بود :تالش سوئيس آن است كه
حداقلهاي گفتوگوي بين ۲كشور برقرار شود.
ســوئيس حافظ منافع آمريكا در ايران اســت كه
ســفارت اين كشــور در كنار نمايندگي ايران در
سازمان ملل بهعنوان دو كانال ارتباطي رسمي بين
مقامات 2كشور به شمار ميروند و در آستانه سفر
كاسيس به تهران مايك پمپئو ،وزير خارجه آمريكا
با او تماس گرفت اما مشــخص نيست پيامي براي
انتقال به مقامات ايران به او محول شــده يا خير.
هرچند ســخنگوي وزارت خارجــه ايران پيشتر
گفته بود سفر وزير خارجه سوئيس ربطي به روابط
ايران و آمريكا ندارد با اين حال سوئيســيها عالوه

بر ميزباني چند دور مذاكرات هستهاي ،در جريان
دو مرحله تبادل زنداني بيــن ايران و آمريكا نقش
ميانجي ايفا كردهاند.
ترور سردار ســليماني ،فرمانده نيروي قدس سپاه
يكماه بعد از انجــام موفقيتآميز پــروژه تبادل
زندانيان بين ايران و آمريكا در ســوئيس انجام شد
و به همين دليل تحليلگران عمليات ترور ســردار
سليماني را نقشهاي از طرف تندروهاي آمريكايي
براي بستن پرونده مذاكره بين ايران و ترامپ ارزيابي
كردهاند با اين حال در همان قضيه ســفير و كاردار
سوئيس بارها به وزارت خارجه احضار شد تا پيامهاي
متقابل مقامات ايران و آمريكا را منتقل كند.
كاسيس در مراســم يكصدمين ســالگرد حضور
ديپلماتيك كشورش در ايران با اشاره به روابط كهن
اين 2كشور گفته بود :روابط دوستانه بين سوئيس و
ايران به سال ۱۸۷۳بازميگردد ،زماني كه 2كشور
با هم پيمان دوســتي و بازرگاني به امضا رساندند.
سوئيس يكي از نخستين كشورهاي اروپايي بود كه
روابط تجاري خود را با ايــران آغاز كرد؛ درحاليكه
مردم و دولتهاي 2كشــور از پيشتر ارج بسياري
براي يكديگر قائل بودند.

3دستوركاركاسيس در ديدارباظريف

ايگناتسيو كاسيس ،وزير امور خارجه سوئيس پس از
ديدار با محمدجواد ظريف ،وزير امور خارجه كشورمان
با انتشار ويدئويي از استقبال ظريف در اين ديدار در
پيامي توييتري نوشت :صلح ،توسعه اقتصادي و حقوق
بشر از موضوعات بحث ثمربخش با همتايم ظريف بود.
او در ادامه نوشت :خوشحالم كه توانستيم با هم كانال
بشردوستانه ســوئيس را براي تامين مواد غذايي و
دارويي مردم ايران فراهم كنيم.

   رياستجمهوري كالس اكابر نيست

عباس عبدي ،تحليلگر اصالحطلب در گفتوگو با خبرآنالين درباره
اصالحاتي كه اخيرا نمايندگان مجلس در قالب يك طرح روي قانون
انتخابات انجام ميدهند ،گفت :چه اين قانون باشد و چه نباشد ،براي
گرمكردن فضاي انتخاباتي كشور مشكل جدي وجود دارد .تا وقتي
ارادهاي شكل نگيرد كه مشاركت همگاني با حضور همه نيروها را به
رسميت نشناسد ،اينها بيشتر يك جمالت قانوني است كه هميشه
بوده .البته يكسري چيزها در اين طرحهاي انتخاباتي واقعا نوبر است
و معلوم نيست بر چه اساس و با چه منطقي طراحي شده است .گويي
رئيسجمهوري و نمايندگان مجلس كالس اكابر هستند كه بايد بروند
و بنشينند در شوراي نگهبان و آزمون پس بدهند.
   كميسيون قضايي عايدي براي نمايندگان ندارد

سعيد حجاريان ،تئوريسين جريان اصالحات در يادداشتي در سايت
مشق نو با اشاره به تغيير آييننامه داخلي مجلس بهمنظور تشكيل
كميسيون قضايي نوشــت ...« :كار به آنجا رسيد كه اين كميسيون
پايينتر از حد نصاب تشكيل شود .اما چرا نمايندهها حاضر نيستند به
اين كميسيون بروند؟ من  3علت را در اين موضوع دخيل ميدانم؛ اول
آنكه اساساً درگيري مهم مجلس فعلي و بالطبع كميسيونهاي آن،
دولت است .يعني حاضران در اين مجلس بنا دارند با دولت معارضه
كنند و قوه قضاييه را در اين مســير خودي تلقي ميكنند .دوم آنكه
اين كميسيون مسئوليت مهم و كار حجيمي دارد زيرا بايد طرحها و
لوايح مربوط به قوه قضاييه را بررســي كند و بهحساب اداره حقوقي
وزارتخانهها برسد ولي با اين همه مشغله ،برخالف ديگر كميسيونها
نه هيأت مديرهاي در كار است و نه انتفاع مالي از جنس پيش و پس از
استيضاح .ديگر آنكه مجلس حاضر براي اين كار فاقد افراد متخصص
و باسواد است».

سياست ايران در موردآمريكا عوض نشده

سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سؤالي در ارتباط
با سفر وزير خارجه سوئيس به تهران و اينكه اين سفر
ارتباطي به روابط ايران و آمريكا دارد؟ تصريح كرد:
سفر وزير خارجه سوئيس به تهران مربوط به روابط
ايران و آمريكا نيســت و سياست ما در مورد آمريكا
تغيير نكرده اســت .ســعيد خطيبزاده ادامه داد:
سوئيس حافظ منافع آمريكا در ايران است و از طرف
ديگر حافظ منافع متقابل ايران و عربستان سعودي و
حافظ منافع ايران در كاناداست .وي با اشاره به تماس
تلفني پمپئو ،وزير خارجه آمريــكا با وزير خارجه
سوئيس در آستانه اين ســفر گفت :در آستانه سفر
آقاي گروسي ،مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي
به ايران نيز شاهد اينگونه رفتارها و فشارها از سوي
آمريكا بوديم.

مكث

ابراهيم رئيسي ،رئيس قوه قضاييه با تقدير از
مقام معظم رهبري بهدليل موافقت ايشان با
پيشنهاد دستگاه قضايي براي تداوم برگزاري
دادگاههاي ويژه رســيدگي به اخالل در نظام
اقتصادي ،از ارائه طرحي جامع براي نهادينه
و نظاممند كردن روند برگزاري اين دادگاهها
سخن گفت.
به گزارش خبرگزاري ميزان ،رئيس قوه قضاييه
با تأكيد بر تداوم دادگاههاي مفسدان اقتصادي
در عين حال گفت :بهدنبال آن هســتيم تا با
ارائه طرحي جامع بــه مجلس اين فرايند را از
موضوعي اســتثنائي و اضطراري به رويهاي
مستمر و اقدامي نهادينه در دستگاه قضا تبديل
كنيم تا هم حقوق بيتالمال حفظ شود و هم
برخورد با مفسدان بهصورت قانونمند ،سريع،
دقيق و عادالنه پيگيري شود.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه به هيچ عنوان
نبايد به مفسدان اقتصادي مجال داده شود ،از
بين بردن زمينههاي فساد را عالوه بر برخورد
با مفسدان و برگزاري دادگاههاي ويژه ،در گرو
اصالح ساختارهاي فسادزا دانست و از دولت و
مجلس خواست كه اصالحات موردنظر مقام
معظم رهبري در حوزه اقتصادي را با جديت
دنبال كنند .رئيس قوه قضاييــه گفت :ما در
دســتگاه قضايي صاحبخانهايم و قابلقبول
نيست كه با مشكالت اين دســتگاه ،همانند
مهمان برخورد كنيم يا مثل برخي كه سالها
در نظام مسئوليت داشــتند ،بعد از ۴۰سال
ژست منتقد بهخود گرفتهاند.
رئيســي گفت :اين مجموعه متعلق به همه
مسئوالن عالي قضايي اســت و بايد نسبت به
آن پاسخگو باشيم؛ چرا كه اكنون ما مصداق
آيه شريفه «إِن َمكنا ُهم فِي األَرض» هستيم.

عكس :خبرگزاري مهر
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مكث

رضايت از مذاكره

ترامپمحاسبهغلطكرد

حسن روحاني روز دوشنبه در ديدار وزير امور خارجه
سوئيس با وي ،با اشاره به اينكه معيار در روابط كشورها
بايد مقررات بينالمللي و قطعنامههاي شوراي امنيت
سازمان ملل باشد ،اظهار داشت :آمريكا سالهاست
كه به دنبال حذف نظام جمهوري اســامي و مداخله
در امور داخلي ايران اســت و آقــاي ترامپ در يك
محاسبه غلط فكر ميكرد كه با فشار به ايران و جنگ
اقتصادي ميتواند نظام جمهوري اســامي را ظرف
 3ماه از پاي درآورد .بهگزارش پايگاه اطالعرســاني
ت جمهوري ،روحاني با تأكيد بــر اينكه ما به
رياســ 
مقررات بينالمللي و توافقات چندجانبه پايبند بوده و
خواهيم بود ،گفت :هر روزي كه آمريكا تصميم بگيرد از
اشتباهات خود دست بردارد ،اقدامات غيرقانوني خود
را جبران كند و به قطعنامه 2231و برجام برگردد ،راه
براي او باز است .رئيسجمهور تأكيد كرد :امروز براي
آمريكاييها كامال روشن شــده كه اشتباه كردهاند
و با فشــار و تحريم به هدف خود نخواهند رســيد.
رئيسجمهور ،تحريم و جنگ اقتصادي آمريكا عليه
جمهوري اسالمي ،ترور يك مقام عاليرتبه نظامي ايران
در يك كشور ديگر و همچنين تعرض به حريم هوايي
ايران را نمونههاي بارز تروريسم اقتصادي ،عمليات
تروريستي و تروريســم هوايي از سوي اين كشور
عنوان كرد و افزود :انتظار ما از همه كشورهاي دوست
و آزاد جهان اين است كه در برابر تروريسم و اقدامات
غيرقانوني كه آمريكا طي اين سالها مرتكب آن شده،
سكوت نكنند .روحاني با بيان اينكه انتظار ما اين بود
كه در شرايط شيوع ويروس كرونا ،كشورهاي اروپايي
در برابر تروريسم اقتصادي آمريكا كه حتي مانع از ورود
دارو به ايران شده است ،اقدام عملي قاطع و صريحي
انجام دهند ،خواستار فعالتر شدن كانال مالي سوئيس
و ايفاي نقش مؤثرتر و مفيدتر آن شــد« .ايگناتسيو
كاسيس» وزير امور خارجه سوئيس ،نيز در اين ديدار،
با اشاره به اهميت رعايت قوانين و مقررات بينالمللي
از سوي همه كشورها ،گفت :همه كشورهاي جهان بايد
بدانند يك نظام حقوقي قوي در دنيا برقرار اســت تا
بتوانند با امنيت خاطر زندگي كنند .به همينخاطر مهم
است كه بهويژه كشورهاي قدرتمند به مقررات و قوانين
بينالمللي بهطور كامل پايبند باشند.

در حاشيه سياست

نامگذاري يكي از خيابانهاي لبنان
به نام سردار سليماني
يكي از خيابانهاي لبنان به نام خيابان شهيد حاجقاسم

عكس
سليماني مزين شد .به گزارش ايســنا به نقل از العهد،
خبر
شهرداري منطقه الغبيري لبنان يكي از خيابانهاي اين
منطقه را ب ه نام شهيد حاج قاسم سليماني نامگذاري كرد.
اين خيابان يكي از خيابانهاي منتهي به اتوبان حافظ اسد است.
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ميثم قاسمي

تغيير شيفت بطلميوسي
به دوچرخهسواري گاليلهاي

تمديد بهرهبرداري با اجارهبهاي روز

مجيدجباري

خبرنگار

امالكي كه در دوره اســبق
گزارش مديريت شــهري به افراد و
مديران شــهرداري تهران
واگذار يا با تخفيفهاي آنچناني در اختيار
برخي ســازمانها و انجمنها قرار گرفته
بود ،فهرست شــد .اين را رئيس شوراي
شــهر تهران گفت .محســن هاشــمي
رفســنجاني در حالي از فهرســت روي
ميــزش خبــر ميدهــد كــه اســامي
بهرهبرداران اين امالك به داليل حقوقي و
قضايي دستكم در اين برهه قرار نيست
اعالم عمومي شــود .محسن هاشمي در
حاشيه جلسه يكشــنبه شوراي شهر ،در
جمع خبرنــگاران به نامــه احمد توكلي
مبني بر اعالم اســامي دارندگان امالك
نجومي واكنش نشــان داد و گفت« :اگر
بخواهيم مشكلي كه براي آقاي فتاح پيش
آمــد ،بــراي مــن پيــش نيايــد ،بايد
محافظهكارانه وارد اين موضوع بشويم».
هاشمي رفســنجاني اين را هم گفت كه
پاسخ من به نامه سرگشاده آقاي توكلي

نامهاي سرگشاده است .فهرست امالك
مذكور موجود و مشــخص است و ايشان
ميتوانند به شهرداري مراجعه كنند و ما
بهصــورت خصوصي اجــازه ميدهيم تا
ليســت افرادي را كه امالكيدر اختيار
گرفتند ،ببيننــد؛ بنابراين بعيد اســت
گــزارش را بهصــورت كتبي بــراي او
بفرســتيم ».به گفته رئيس شوراي شهر
تهران تعييــن تكليــف و بازپسگيري
امالك ادامــه دارد و مراحل آن بايد طي
شود.
ارائه گزارش دير شده؛ شهرداري اليحه
بدهد

ســيدمحمودميرلوحي ،نايبرئيــس
كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر
تهران در گفتوگو با همشــهري درباره
اينكه اخيرا قرار بود گزارشي درباره امالك
به شوراي شهر ارائه شــود ،گفت« :براي
ارائه گزارش دير شده است و ما در شوراي
شهر تهران منتظر رسيدن اليحه آندسته
از امالكي هستيم كه شــهرداري معتقد
اســت بايد در اختيار اشخاص حقيقي و
حقوقي باشــند .بر اين اساس شهرداري

بايد اين موارد را با داليل آن به شورا ارائه
دهد .البته ممكن است تلقي دوستان ما در
معاونت فرهنگي شهرداري اين باشد كه
همه هزار ملكي كه براساس بند 6ماده55
قانون شهرداري بهرهبرداري آن در اختيار
نهادها ،سازمانها ،خيريهها و سازمانهاي
مردم نهاد اســت را ميتوان تمديد كرد.
اما تا اليحه آن نيايد و در شــوراي شهر
بررســي نشــود ،نميتوان نظري درباره
آن داد .شــايد نظر اعضاي شوراي شهر
بر تخليــه همه امالك باشــد .يا حتي به
اين نتيجه برســيم كه بايد  50 ،40و يا
حتي 90درصد امالك تخليه شود .به هر
حال ،اين پارلمان شهري تهران است كه
بايد بعد از بررسي ،درنهايت اعالم كند كه
چه تعداد از هزار ملك بايد تخليه شــود
و بهرهبرداري از چــه تعداد ملك مجاز به
تمديد است .البته تمديد بهرهبرداري هم
همانطور كه گفتم بايد حتما با اجاره روز
محاسبه شود».
ميرلوحي درادامه به خروجي تصميمات
كميسيون بند 6ماده 55قانون شهرداري
اشــاره كرد و گفت« :قرار بــود معاونت
فرهنگــي اجتماعــي ،معاونــت مالي و

آغاز ساخت طوالنيترين خط مترو

عمليات اجرايي خط 10متروي تهران عصر امروز با حضور شهردار و مديران شهري رسما آغاز ميشود

نگاهي به روند بازپسگيري امالك

محمدنادر محمدزاده ،مديرعامل سازمان امالك و مستغالت شهرداري
تعداد كل اين ملكها 2150ملك است1080 ،ملك از نظر معاونت اجتماعي زيرنظر
شهرداري تهران هستند و نبايد تخليه شوند95 .ملك ديگر نيز در اختيار نهادهاي
دولتي مانند پليس راهور ،كالنتري،دادگســتري و غيره قــرار دارند .از اين تعداد
ملك 290ملك تخليه410 ،ملك در مراجع قضايي و 257ملك ديگر در حال بررسي
براي تعيين تخليه يا اخذ مجوز از شوراي شهر تهران هستند .در اين زمينه كميته
پنجنفرهاي متشكل از 2معاون شــهردار ،مديركل حوزه شهردار و رئيس سازمان
بازرسي و سازمان امالك شهرداري براي بررسي پروندههاي امالكي كه در اختيار غير
هستند ،تشكيل شده است .حدود يكسوم اين امالك بررسي شده و در اكثر موارد
تشخيص اين كميته ضرورت نداشتن ادامه فعاليتهاي آنها در قالب فعلي بوده است».
برخي از پروندههاي امالك در قوه قضاييه اســت .محمدزاده دراين رابطه ميگويد:
«برخي پروندهها زماني كه وارد مسير قضايي ميشوند ،هرچه جلوتر ميروند ،سختتر
شده و بايد حكم تخليه برايشان صادر شود .طبيعي است تخليه برخي امالك سرعت
كمتري پيدا ميكند .بخش ديگر ملكها نيز فعاليتهايي انجام ميدهند كه در راستاي
سياستهاي شهرداري است و اساسا نيازي به تخليه آنها وجود ندارد و فقط بايد مجوز
شورا گرفته شود .البته ممكن است شورا نپذيرد اما تا زماني كه در شوراي شهر تعيين
تكليف نشده ،تخلي ه آن متوقف خواهد بود».

اقتصادي و همچنين دفتر شهردار تهران
موارد را مرور و بررسي كنند كه كداميك
از اين هزار ملكي كه در اختيار انجمنهاي
خيريه ،فرهنگي و ..هســتند ،بايد تخليه
شوند و كدامشان ميتوانند بهرهبرداري

از اين امالك را براساس اجارهبهاي جديد
ادامــه دهند .مالك عمل هم اين اســت
كه يا انجمن فعال نيست و يا واحدهايي
كه در اختيارشان قرار دارد ،بيش از نياز
انجمن است .به هر ترتيب بايد بين كميت

نايبرئيس كميســيون حقوقــي و نظارت
شوراي شــهر تهران با اشــاره به شيوههاي
مجــاز و قانوني واگــذاري ملك از ســوي
شهرداريها خاطرنشان كرد« :قانون2 ،شيوه
واگذاري ملك را براي شــهرداريها مجاز
دانسته است؛ طبق آييننامه مالي معامالتي
شــهرداري ،يا مازاد ملك را ميفروشند كه
قواعد فروش آن براي دولتيها و غيردولتيها
روشن اســت .واگذاري حق بهرهبرداري از
امالك اما به اين شــكل اســت كه ملك در
مالكيت شــهرداري ميماند ،ولــي اجازه
بهرهبرداري آن به اشــخاص داده ميشود
كه اين هــم منحصر به اشــخاص حقوقي،
كاربردهاي فرهنگي ،خيريهها NGO ،ها و...
است .در اين نوع واگذاري هم بايد شهرداري
اليحه بياورد و شوراي شهر هم مجوز آن را با
مصوب ه خود صادر كند».
ميرلوحي اضافه كرد« :بنابراين وقتي اين
مصوبه را گذرانديم تا مدتها ديدگاهها و
برداشتهاي مختلفي وجود داشت مبني
بر اينكه آيا امالكي كه قرار اســت جديدا
واگذار شــود بايد مجوز بگيرنــد يا اينكه
اين پروســه فقط دربــاره قبليها صدق
ميكند .درحاليكه شــورا گفتــه بود كه
اين روند مشــمول قبليها ميشود و هر
ملكي كه قبال مجوز دريافــت نكرده بايد
مجوز بگيرد».

بزرگداشت روز 17شهریور با حضور اعضای شورای شهر تهران

یادمان شهدای  17شهریور در میدان شهدا نصب میشود

پيشرفت ۲۱درصدي عمليات احداث
متروي اسالمشهر

كلنگ احداث طوالنيترين
مترو
خط متروي تهــران امروز
عصر به زميــن ميخورد تا
دستگاه  TBMبراي ساخت خط 10شروع
به حفــاري كند .بهگزارش همشــهري،
خط 10متــروي تهران يكــي از خطوط
خاص براي پايتخت بهحســاب ميآيد؛
چراكه از يكسو  7ايستگاه تقاطعي با ساير
خطوط متروي تهران دارد و از سوي ديگر
از  6منطقه عبــور ميكند .علــي امام،
مديرعامل شركت مترو در اين ارتباط به
همشهري گفت« :امروز عمليات اجرايي
خط 10مترو طي مراسمي در نمايشگاه
بينالمللي رسما آغاز ميشود ».او با بيان
اينكــه خــط  10در مجموع شــاهراه
زيرزميني پايتخت را 48كيلومتر افزايش
ميدهد ،افزود « :خط ۱۰ازجمله خطوط
جديد متروي تهران است كه طرح آن به
طــول 43كيلومتــر و 35ايســتگاه،

بهمنماه 98در طــرح جامع حملونقل
ريلي شهر تهران بهتصويب رسيد .همزمان
با آغاز عمليات اجرايي طوالنيترين خط
متروي پايتخت ،ساخت تونل ارتباطي و
همچنين ايستگاه تبادلي خط ۱۰به خط7
در ميدان كتاب نيز به طــول 5كيلومتر
شــروع ميشــود ».بهگفته مديرعامل
شركت مترو تهران و حومه ،تأمين مالي
پروژه بهصورت 100درصد از طريق تهاتر
و همكاري با شــهرداري مناطق و بخش
خصوصي صورت ميپذيرد .امام در ادامه
به چند ويژگي خط 10اشاره كرد و افزود:
«اين خط بااهميت در غربيترين نقطه از
ايســتگاه متروي وردآورد واقع در خط5
متروي تهران آغاز و در شرقيترين نقطه
در محــدوده قنــات كوثــر در تقاطــع
بزرگرا ههاي شــهيد زينالدين و شهيد
باقري به خــط 4متروي تهــران متصل
خواهد شد».

ويژگيهاي اصلي خط 10مترو تهران

مكث

پس انــگار آنهايي كه شــهر را براي انســانها
ادامه از
صفحه اول ساختهاند ،از يكسو هم به اندازه معقول از معابر
شهر بهخودروهايي كه ســامت ما را نشانه گرفتهاند ،سهم دادهاند و
هم از سوي ديگر واقف هستند كه عرصههاي همگاني چه نياز اساسي
بشر محسوب ميشــود .ميدان اميرچخماق يزد و ميدان نقشجهان
اصفهان 2نمونه آشكار در اين 2شهر دوچرخهمحور است.
سخن پاياني :حاال كه مديريت شهري تهران رويكرد انسانمحورانه
را بهخودرومحوري و ساخت مگاپروژهها ترجيح داده ،برخي همچنان
پيكان اتهام را به سمت شهرداري و شورا نشانه رفتهاند كه اين كار جواب
نميدهد .انگار كه مديريت شــهري از پولهاي هنگفت بدش ميآيد؛
ولي بايد هدف را ديد كه چرا اين مقدار تالش براي ايجاد مسير پياده و
دوچرخه و ساخت پالزاهاي شهري (فضاهاي همگاني) ميشود؟ چنين
مسئلهاي فقط مربوط به اين دوره نيست .در مديريت شهري پيشين
هم هرگاه معبري به نفع پيادهها تغيير ميكرد ،صداهاي اعتراض بلند
ميشد .نشان به آن نشان كه درباره سنگفرش شدن خيابان 15خرداد
و بســته شــدن راه روي خودروها ،نهادهاي زيادي مخالفت كردند .با
اجراي پروژه اما در نهايت ،هيچكس نتوانســت رضايت خود را پنهان
كند .بنابراين تغييرات اينچنيني هميشه مخالف زياد دارد .يادمان نرود
كه بطلميوس هم 150سال پس از ميالد نظريه گردش ماه ،خورشيد،
ستارگان و سيارهها در مدارهاي كامال دايرهاي حول زمين را ارائه كرد؛
نظريهاي كه حدود 1300سال بهصورت تنها نظر پذيرفته جهان به شمار
ميرفت تا آنكه گاليله در دفــاع از نظريه كوپرنيك گفت« :زمين ثابت
نيست و به دور خورشيد ميگردد».

عكس :همشهري /احمد سیدپور

مســير بين خيابانهاي دماوند ،انقالب و آزادي مســير خشكي
بهلحاظ برخورداري از فضاي سبز اســت و قرار است طرح كاشت
تكدرخت در اين مسير با همكاري شــهرداري مناطق اجراشود.
به گزارش همشــهري ،مجتبي يزداني ،معاون خدمات شــهري
شهرداري تهران در حاشــيه آيين افتتاح 3طرح عمراني پسماند
شــهرداري تهران با بيان اين خبر افزود :حفر گــودال در فواصل
 8تا 10متري در اين مسير آغاز شده است و تا 2ماه ديگر كه فصل
كاشت درخت فراميرسد ،تك درختان غرس ميشوند .او بيان كرد:
البته بخشي از مسير در اطراف ميدان فردوسي وضعيت بهتري به
لحاظ فضاي سبز دارد و امكان دارد درخت كمتري در اين منطقه
غرس شود .معاون خدمات شــهري شهرداري تهران اظهار داشت:
مســير بين خيابان دماوند تا آزادي درختكاري مناســبي نداشته
است ،لذا برنامهريزي شده كه در 2سمت پيادهراه در اين محدوده
فضاهايي ايجاد شــود تا امكان كاشت درخت وجود داشته باشد .او
همچنين بيان كرد :با توجه به اينكــه هماكنون زمان درختكاري
نيست ،اين كار از طريق جابهجايي درختان ظرف 2ماه آينده در اين
مسير توسط شــهرداريهاي مناطق ۹ ،8 ،7 ،6و 10انجام خواهد
شد .سميه حاجوي ،شهردار منطقه 7نيز اعالم كرد :بهمنظور توسعه
و گسترش فضاي سبز شهري و حسب دستور شهردار تهران ،اين
منطقه عمليات احداث باغچه و كاشت درخت را در دستور كار خود
قرار داده است ،از همينرو با توجه به اينكه حدفاصل خيابان سبالن
تا دروازه دولت در محدوده منطقه 7قرار دارد ،ايجاد باغچه به طول
1100مترمربع ايجاد و تعداد ۳۰۰اصله درخت و درختچه بهصورت
روتبال در طول اين مسير كاشــته خواهد شد .او با اشاره به اينكه
عمليات گسترش فضاي سبز محور خيابانهاي دماوند و انقالب در
منطقه ۷تا پايانماه سالجاري به اتمام خواهد رسيد ،تصريح كرد:
در اجراي اين طرح پس از بررســي ،جانمايي و كارشناسي دقيق
باغچهها در شمال و جنوب خيابانهاي دماوند و انقالب حدفاصل
خيابان ســبالن تا دروازه دولت و همچنين تعيين انواع درخت و
درختچه با هماهنگي سازمان بوســتانها و فضاي سبز شهرداري
تهران ،عمليات حفاري و احداث باغچه از سوي ۵اكيپ مستقل اين
منطقه آغاز شده است.

و كيفيت فعاليت انجمنها و خيريهها با
ساختمان در اختيارشان متناسب باشد».
اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه
شــهرداري بايد كارهــا را در اين زمينه
سرعت ببخشــد ،خاطرنشــان كرد« :از
آقايان حناچي شهردار ،امامي معاون مالي
و اقتصادي ،محمدزاده سازمان امالك و
مستغالت و همچنين معاونت فرهنگي و
اجتماعي ميخواهيم كه اهتمام بيشتري
در اين مورد داشــته باشند .اليحهاي كه
بايد به شــورا بيايد ،بايد هر هزار ملك را
تعيين تكليف كند».

مكث

درختكاري از خيابان دماوند تا آزادي

تعداد كل ملكهاي واگذار شده
در دوره پيشين مديريت شهري
2150ملك است1080 ،ملك
از نظر معاونت اجتماعي زيرنظر
شهرداري تهران هستند و نبايد
تخليه شوند

سيدمحمود ميرلوحي :شورا و شهرداري درباره بازپسگيري يا ادامه
بهرهبرداري انجمنها و خيريهها از هزار امالك
موضوع بند 6ماده 55تصميم ميگيرند

شهروند دوچرخهسوار

خبر

سهشنبه  18شهریور  99شماره8032

امالك نجومي فهرست شد

مسير يا مقصد

يك روز عادي را تصور كنيــد .از خانه راه
ميافتيد به مقصد محل كار .در ابرشهري
مانند تهران ،پياده رفتن تا محل كار معموال
بهندرت امكانپذير است و شانس زيادي الزم دارد كه محل كار با خانه
فاصله كمي داشته باشــد .پس انتخابهاي شــما ميتواند تاكسي،
اتوبوس ،مترو ،ماشين شخصي يا دوچرخه باشد .فرض بر اين است كه
اگر با دوچرخه به محل كار برويد ،زمان بيشــتري را در مسير هستيد.
چنين فرضي ميتواند هميشــه درست نباشد .در ساعتهاي مختلف
روز ،ترافيك شهر متفاوت است .زماني كه در ايستگاه منتظر اتوبوس و
مترو هستيد را حساب كنيد .همينطور كه وقتي اتوبوس يا مترو ميآيند
و آنچنان شلوغ هستند كه نميتوانيد سوار شويد و بايد در انتظار بعدي
بمانيد .يا پشت چراغ قرمز در تاكســي ماندهايد و با هر بار سبز شدن
چراغ ،تنها چند متر حركت ميكنيد .يا وقتي كه ترافيك كالفهكننده را
پشتسر گذاشتهايد و به محل كار ميرسيد و مدتها و مدتها بهدنبال
جاي پارك ميگرديد .با تمام آنچه گفته شد ،باز هم بياييد تصور كنيم
كه دوچرخه شما را ديرتر به مقصد ميرساند .خب اشكالش چيست؟
زندگي در دنياي امروز مبتني بر سرعت است و هرچيزي كه سرعت
نداشته باشد ،كنار گذاشته ميشود .ما بايد سريع برويم تا به مقصد
برسيم .براي همين اســت كه وقتي ميخواهيم به مسافرت برويم،
شب راه ميافتيم .جاده مهم نيست؛ مقصد مهم است .در اين مدل از
زندگي ،نخستين چيزي كه از دست ميرود ،جزئيات است .ما ديگر
كمتر به جزئيــات اطرافمان توجه ميكنيم و تنهــا كليات برايمان
مهم است؛ اما جزئيات هستند كه به زندگي ما بافت ميدهند ،رنگ
ميزنند و زيبايش ميكنند .مســيري كه هر روز ميان خانه تا محل
كار و برعكس طي ميكنيم ،پر از جزئياتي است كه تنها با آرام رفتن
ميتوان آنها را ديد .شــايد اينطور بتوان شــهري كه در آن زندگي
ميكنيم را بيشتر دوست داشت.

شهر

3

از مناطق يك تا  ۵و همچنين منطقه ۲۲عبور ميكند
نخستين خطي به شمار ميرود كه طراحي آن پس از پيروزي انقالب انجام شده
است
فاز يك آن طي 4سال از محدوده نمايشگاه بينالمللي تا كوهسار آماده ميشود
85درصد صنعت ساخت اين خط توليد داخل خواهد بود
تأمين مالي پروژه بهصورت 100درصــد از طريق تهاتر و بخش خصوصي صورت
ميپذيرد

عمليات اجرايي پروژه متروي اسالمشهر
تاكنون ۲۱درصد پيشرفت فيزيكي داشته
و با تكميل آن ،شاهد كاهش بار ترافيكي
مســيرهاي جادهاي اسالمشهر بهسمت
تهران و بالعكس و نيز جنوب غرب تهران
خواهيم بود.
بهگزارش همشــهري ،بازديــد از روند
پيشــرفت پــروژه متروي اسالمشــهر
با حضــور علي امام ،مديرعامل شــركت
متروي تهران ،حســين طال ،شــهردار
اسالمشــهر و جمعــي از مديــران و
كارشناســان متروي تهران و اسالمشهر
انجام شد.
متروي اسالمشهر با وجود طراحيهايي
كه شركت متروي تهران در گذشته براي
آن انجام داده است ،از سال ۹۷از دستور
كار متروي تهران بهعنوان مجري خارج و
توسط شهرداري اسالمشهر اجرا ميشود.
در واقع متروي تهران ،هماكنون مشــاور
عالي ساخت پروژه اسالمشهر است.
پيش از سال ۹۷تأمين منابع مالي متروي
اسالمشــهر صرفا توســط دولت صورت
ميپذيرفت كه بهدليــل اندك بودن اين
منابع ،مقرر شــد شــهرداري اسالمشهر
نيز در تأمين منابع مالي از طريق تهاتر با
پيمانكاران مشاركت كند.
اجــراي متــروي اسالمشــهر در قالب
2فاز پيشبيني شده اســت .فاز اول آن
۱۰كيلومتر با ۳ايســتگاه و فــاز دوم آن
۵كيلومتر با ۲ايســتگاه كه هماكنون فاز
اول آن در دســت اجرا بــوده و تاكنون
۲۱درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
براساس اين گزارش ،خط ۳متروي تهران
در ايستگاه آزادگان ۲شاخه ميشود كه
يك شاخه آن بهسمت منطقه ۱۸و شاخه
ديگر بهسمت اسالمشهر خواهد رفت.
با تكميل متروي اسالمشــهر ،ساكنين
اين منطقه و نيز ساير شهروندان تهراني
ميتواننــد از طريق خــط ۳از اين مترو
اســتفاده كنند.در اين صورت مســافر
بيشــتري به خط ۳تزريق شده و همين
امر منجر به كاهش ترافيك مســيرهاي
جادهاي اسالمشهر به سمت تهران و نيز
جنوب غرب تهران خواهد شد.

در جريــان اجراي طــرح اصالح هندســي و
يادمان ترافيكي ميدان شــهدا كه اواخر شهريور آغاز
ميشــود ،نمادها و يادمانهاي مرتبط با واقعه
۱۷شــهريور جانمايي ميشــود .همچنين از طريق اصالح
جدارهها ،تابلوها و عناصري كه در نماي ساختمانهاســت،
هويت و تاريخچه ميدان تقويت ميشود و حركت خودروها
به همين صورت شمال-جنوب و غرب  -شرق باقي خواهد
ماند.
بهگزارش همشــهري ،ديــروز تعدادي از اعضاي شــوراي
شهر تهران و مديران شــهري در مراسم گراميداشت چهل
و دومين سالگرد شــهداي گرانقدر قيام خونين 17شهريور
حضور يافتند و بر بازگشــت يادمانهاي فرهنگي به ميدان
شهدا تأكيد كردند .در اين مراســم رئيس شوراي اسالمي
شهر تهران گفت« :پس از 42سال ،ســرمايه خون شهداي
17شهريور و ساير شــهدا و ايثارگران انقالب و دفاعمقدس
در دست ماست و اين سرمايه متعلق به گروه يا سليقه خاص
فرهنگي يا سياسي نيست ،مبادا اين سرمايه را براي اهداف
كوتاهمدت منافع زودگذر جناحي و انتخاباتي مصادره كنيم».
محسن هاشميرفســنجاني اضافه كرد17« :شهريور ،نقطه
عطف تاريخ انقالب اسالمي اســت ،امروز در چهلودومين
سالگرد واقعه كشتار 17شهريور قرار داريم ،شايد اگر حادثه
هفدهم شهريور سال 1357اتفاق نميافتاد ،سير حوادث و
تحوالت با سرعتي كه حتي براي مبارزان هم غافلگيركننده
بود ،اتفــاق نميافتاد و بــه همين جهت ميتــوان هفدهم
شــهريور را بهعنوان نقطه عطف مبارزات انقالب اســامي
مطرح كرد».
رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران هم

ضمن گراميداشت ياد و خاطره اين شهيدان گفت« :شهيدان
زندهاند و نزد پروردگارشان روزي ميخورند و براي استقرار
عدالت و براي تحقق استقالل و به ثمر رسيدن انقالب جان
خود را تقديم نهال انقــاب كردند و از جان خود ايثارگرانه
گذشتند تا استقالل و آزادي اين مرز و بوم را تامين كنند».
محمدجواد حقشناس افزود« :تاريخ مانند برگهايي است
كه وقتي كنار هم قرار ميگيرند كتاب پايندگي ايران عزيز
و تك تك اين برگهــا ،هويت ايران عزيــز را رقم ميزند.
اين مراسم در راستاي برنامههاي رويدادمحور شهر تهران
صورت ميگيرد و اين رويدادهــا مانند يك زنجيره ،هويت
شهر تهران را رقم ميزند .از عوامل اين مراسم و مراسمهايي
از اين دست كه در جهت هويتبخشــي شهر تهران است
تشكر ميكنم».
عليمحمد سعادتي ،شــهردار منطقه ۱۲نيز گفت«:مسئله
اول در ميدان شــهدا اين است كه حركت شــرق  -غرب و
شــمال  -جنوب در آن پررنگ است و مســير اتوبوسها و
خودروها از شمال به جنوب پررنگ است .از خيابان پيروزي و
مجاهدين نيز بهعنوان شرق و غرب ميدان خودروهاي زيادي
عبور ميكنند ،بنابراين حركت تقاطعي در اين ميدان وجود
خواهد داشت ،اما بايد اين جنبه را پيدا كند كه ساماندهي و
سازماندهي مناسبتري در آن صورت بگيرد ».او ادامه داد:
«بايد نمادها و يادمانهاي مرتبط با قيام ۱۷شهريور در ميدان
شهدا منعكس شود و عالوه بر آن از طريق اصالح جدارهها و
تابلوها و عناصري كه در نماي ساختمانهاست ،اين ميدان
پيرايش و پااليش شود تا اين امور هويت و تاريخچه ميدان
را تقويت كند ولي حركت خودرويي در آن به همين صورت
شمال  -جنوب و غرب  -شرق باقي خواهد ماند».
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خبر
6ميليون روستايي ايران
رايگان بيمه ميشوند

 3اقتصاددان در يك تحليل جامع بررسي كردند

نبض بازار

 5عاملناکامیپیمانهایپولی
وداع با دالر! شكست تحريمها! حذف دالر
پول
از اقتصاد ايران! اينها بخشي از گزارههاي
مدافعان نظريه خنثيسازي اثر تحريمها بر
اقتصاد و روابط بانكي و پولي ايران است كه در سالهاي
اخير عنوان ميكردند با استفاده از ابزار پيمانهاي دوجانبه
پولي ميتوان آمريكا را در حصر مالي و بانكي ايران ناكام
گذاشــت و دولت حســن روحاني را متهم به كمكاري
ميكردند .ايران تاكنون با3كشور روسيه ،عراق و تركيه در
مسير انعقاد و اجراي پيمان دوجانبه پولي با هدف حذف
دالر از مبــادالت تجاري و اســتفاده از ارزهاي ملي گام
برداشته و حتي مذاكراتي با دولت پاكستان داشته است .اما
تازهترين ارزيابيها نشان از توقف اين روند بهدليل بيميلي
كشورهاي طرف مذاكره دارد؛ چرا پيمانهاي دوجانبه به
مانع جدي برخورد كرده است؟
مدافعان چه ميگويند؟

از جمله مدافعان استفاده از پيمانهاي دوجانبه ميتوان به
احمد توكلي ،اقتصاددان اصولگرا و نماينده ســابق مجلس
اشاره كرد كه تيرماه ســال 94گفته بود :درصورتي كه اين
پيمان در مبادالت تجاري بينالمللي ايران مورد استفاده قرار
ميگرفت ما آسيبي بهمراتب كمتر از آسيب دوساله اخير ايران
در نتيجه افزايش تحريمها متحمل ميشديم .يا الياس نادران،
اقتصاددان ديگر اصولگرا و نماينده فعلي مردم در مجلس كه
معتقد اســت :اگر اين فرصت براي ايران بهوجود بيايد كه
پيمانهاي دوجانبه با كشورهايي كه طرف قراردادش هستند
منعقد كند ،به راحتي از زير سلطه دالر و يورو يعني آمريكا و
ديگر كشورهاي غربي خارج ميشود .وي گفته بود :اين سؤال
را بايد از دولتمردان و شخص رئيسجمهور بپرسيد؛ چراكه
انجام پيمانهاي پولي را پيگيري نميكنند .آذرماه سال93
هم مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي اعالم كرد :اجراي
اين پيمانهاي پولي ويژه شــرايط تحريم نبوده و تأثيرات
بسياري بر جايگاه پول ملي ،كاهش ريسك ناشي از نوسانات
ارزي ،توسعه تجارت دوجانبه و مانند آن دارد؛ لذا در شرايط
غيرتحريمي هم بايد پيمانهاي پولي با شركاي تجاري ايران
امضا شده و پيگيري شود.
بدون تحريم كدام پيمان پولي؟

تازهترين تحقيق 3اقتصاددان و تحليلگر پولي ابعاد تازهاي

تجربه ايران چه ميگويد؟

كاهش آثار تحريمهاي اقتصادي ،كمترشدن نوسانهاي
ارزي ،تسهيل در ارائه خدمات بانكداري بينالمللي ،تقويت
تجارت و ســرمايهگذاري و تســهيل واردات و صادرات

خبرنگار

نقطه پايان نزول بورس كجاست

تحريمهاي اقتصادي ،نرخ تورم باال ،نوسانهاي ارزي ،تنشهاي سياسي و
پايينبودن سطح استانداردهاي نظام بانكي ،مانع اجراي پيمانهاي پولي است

از ماجراي به بنبســت خوردن پيمانهاي پولي ايران با
كشورهاي ديگر پرده برميدارد .رسول خوانساري ،وهاب
چ و زهرا لطيفي در تحقيق خود كه بهتازگي از سوي
قلي 
پژوهشكده پولي وابسته به بانك مركزي منتشر شده به
اين نتيجه رســيدهاند كه هرچند در چند سال گذشته
اقدامات گوناگوني براي استفاده از ظرفيت پيمانهاي
پولي صورت گرفته ،اما برخي موانع و چالشها موجب شده
تا به حد كافي از ظرفيت اين پيمانها استفاده نشود .آنها
به صراحت اعالم كردهاند كه وجود تحريمهاي اقتصادي،
نرخ باالي تورم ايران ،نوسانهاي ارزي ،تنشهاي سياسي،
مشكالت كالن اقتصادي و نامتناســببودن نرخهاي
بهره با نرخهاي كشــور طرف پيمان ،پايين بودن سطح
استانداردهاي نظام بانكي ،دشواريهاي صادرات و واردات،
نبود موازنه تجاري با برخي كشورها و نبود هماهنگي كافي
بين دستگاههاي مرتبط با پيمانهاي پولي باعث شده تا
استفاده از پيمانهاي پولي به نتيجه مطلوب نرسد.
به گزارش همشهري ،براســاس توافقنامه پيمان پولي
كشورهاموافقتميكنندبرايآسانترشدنمسيرتجارت
و برداشتن موانع ناشي از نقل و انتقال ارز ،به جاي استفاده
از ارزهاي پرقدرت نظير دالر و يورو از پول ملي 2كشور در
مبادالت تجاري استفاده كنند و به اين ترتيب فشارهاي
ناشي از تحريمهاي احتمالي را كاهش دهند و مديريت
نوسان ارز را در دست بگيرند .نظام مالي و بانكي ايران نه
فقط به سبب تحريمهاي آمريكا و انفعال كشورهاي طرف
برجام در ايجاد يك كانال ويژه مالي در تنگنا قرار دارد ،بلكه
نپيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي اين خطر را تشديد
ميكند كه ارتباطات محدود بانكي كشــور با بانكهاي
برخي كشورها هم دچار اختالل شديد شود و دولت حسن
روحاني تالش كرده تا دستكم با برخيشركاي تجاري
اصلي خود ازجمله تركيه و عراق و يك شريك راهبردي
خود يعني روسيه وارد فاز اجرايي پيمانهاي دوجانبه پولي
شود تا از اين مسير موانع ناشي از تحريمهاي مالي و بانكي
بر تجارت كشور با شركاي اصلي را بردارد.

بهزاد رنجبر

تحليل همشهري از چشمانداز آينده بازار سهام

 17فروردین  97سوآپ ارزی ایران ـ ترکیه با استفاده از قرارداد پیمان پولی  اجرایی شد و  29آذر  97در  نشست
مشترک ایران و ترکیه دو کشور توافق کردند سریعا موانع موجود بانکی رفع شود.

ازجمله مزاياي اســتفاده از پيمانهاي دو يا چندجانبه
پولي اســت اما تجربه ايران در زمينه پيمانهاي پولي
نشان ميدهد نخستينبار در ايران ،در سال ۱۳۸۹توسط
كارشناسان استفاده از اين مكانسيم به دولت پيشنهاد
شد و پس از جديشدن اين پيشنهاد ،معاون ارزي بانك
مركزي اعالم كرد كه با  3كشــور روسيه ،تركيه و عراق
پيمان پولي بسته شده است .نتيجه تحقيق 3اقتصاددان
اما نشان ميدهد در عرصه عمل ،تغييري در روابط بانكي
ايران و اين  3كشور ايجاد نشد تا اينكه در مهرماه،۱۳۹۶
ايران براي نخستينبار توانست بهصورت رسمي نخستين
پيمان دوجانبه پولي خــود را با تركيه امضا كند و هدف
افزايش حجم تجارت كشــور به رقم 30ميليارد دالر در
سال 2018بود اما حاال مشخص شده كه بهدليل تشديد
تحريمهاي اقتصادي عليه ايران و فشــارها و مالحظات
سياسي پيشآمده كه موجب محتاطترشدن كشورها
در روابط تجاري با ايران شده ،اين توافقنامه مورد استفاده
قرار نميگيرد .عراق مقصد بعدي دولتمردان ايران بود كه
سنگ بناي آن با سفر معاون اول رئيسجمهور به عراق در
بهمن 93و ديدار رئيسكل بانك مركزي با همتاي عراقي
خود در بهمن 97گذاشته شده تا ارتباط بين بانكهاي
ايراني و عراقي وارد فاز تازهاي شود .مذاكرات با پاكستان
تاكنون نتيجه نداده و در ارتباط با روسيه و حتي چين هم
تاكنون پيمان دوجانبه پولي ثمربخش نبوده است.

طرف تجاري ايران از امضـاي پيمـانهاي پولـي بـا ايران
خودداري ميكنند يا انگيزه كافي ندارند .مشكل ديگري
كه تحريمها ايجاد كرده ،خــروج روشهاي تجاري بين
بازرگانان ايراني با همتايان خارجي از كانال رسمي بانك
به كانالهاي غيررسمي است .اين 3تحليلگر در تحقيق
خود به اين نتيجه رسيدهاند كه استفاده از صرافيها در
تجارت بينالمللي مشكالتي همچون كاهش شفافيت،
هزينهبر بودن و محدوديت در انتقــال ارقام عمده را در
پي دارد و حتي آمريكا با اعمــال دور دوم تحريمها عليه
ايران ،بهدنبال تشديد فشار عليه تجارت خارجي و قطع
روابط مالي بينالمللي ايران است .آنها درباره استفاده از
پيمانهايپوليباكشورهاييكهدربلوكتحريميآمريكا
هم قرار دارند ،بر اين نظر هســتند كه سيطره اقتصادي
آمريكا و همپيمانان اين كشور در عرصه تجارت جهاني
بهحدي است كه نميتوان بهراحتي به كشورهاي بلوك
مقابل آمريكا در تمايل به ايجاد پيمانهاي پولي با كشور
تحريمشده دلخوش بود.

رد پاي تحريمها در بنبست پيمانها

نتيجه تحقيق جديد نشــان ميدهد كــه تحريمهاي
اقتصادي بهويــژه در روابط و مراودات بانكي در ســطح
بينالمللي نهتنها موجب دشواربودن نقلوانتقال وجوه
شده ،بلكه با اهرمهاي فشاري كه در اختيار كشورهاي
تحريمكننده قــرار دارد ،ممكن اســت نهادهاي مالي
و بهويژه بانك مركزي كشــورهاي طرف قــرارداد را با
مشكالتي روبهرو ســازد .به همين دليل كشـــورهاي

توصيه سياستي به تصميمسازان

رسول خوانساري ،وهاب قليچ و زهرا لطيفي
در تحقيق خود براي رفع موانع بر سر استفاده
از ظرفيتهاي پولي 7توصيه سياســتي به
تصميمسازان ارائه دادهاند ازجمله اينكه اثرات
منفي تحريمهاي اقتصادي بايد كمتر شود ،نرخ
تورم كنترل و كاهش يابد و جلوي نوســانات
شديد ارزي گرفته شود ،استانداردهاي بانكي
تقويت شده و روابط با كشورهاي طرف تجاري
را جدي گرفته و تنگناهاي صادرات و واردات
رفع شود .افزون بر اينكه موازنه تجاري با برخي
كشورهاي همپيمان و افزايش سطح هماهنگي
و همكاري بين دستگاههاي حقوقي ،اجرايي و
قضايي در استفاده از پيمانهاي پولي بايد در
اولويت قرار گيرد.

مكث

محمد شــريعتمداري ،وزير تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي از پوشــش بيمه اجتماعــي رايگان
همگاني براي يكميليونو400هــزار خانوار
روستايي محروم از بيمه خبر داد و گفت :براي
نخســتينبار با تالش و همراهــي ،محمدباقر
نوبخت ،رئيس سازمان برنامه و بودجه مشكل
تامين اعتبار برطرف شــده و يــك گام ديگر
براي حمايــت از بيمه اجتماعي كشــاورزان،
روستاييان و عشاير برداشته شــد .به گزارش
همشــهري ،برآورد ميشــود حدود 6ميليون
ايراني روستايي و محروم كشور تحت پوشش
بيم ه رايگان دولت قرار گيرند .براساس آخرين
آمارهاي رســمي ،هماكنون يــك ميليون و
108هزارو403نفر بيمهشــده فعال صندوق
بيمه اجتماعي كشاورزان ،روستاييان و عشاير
هســتند و بيش از 51هزارو982نفر از اين نهاد
مستمري بازنشستگي دريافت ميكنند .پيش
از اين علي شيركاني ،مديرعامل صندوق بيمه
اجتماعي كشاورزان ،روستاييان و عشاير گفته
بود :صورتهــاي مالي ســال 98اين صندوق
درحال حسابرسي اســت ،اما برآورد ميشود
كه ميزان طلب صندوق عشاير از دولت ،حدود
۴۲۰۰ميليارد تومان باشد.
بهگفته وي ،با اينكه دولت در ســالهاي اخير
معموال از آن تعهداتي كه نســبت به صندوق
داشــته عقبتر بوده اما ارائه خدمــات به اين
صندوق يكي از اولويتهاي دولت است.
بهگزارش همشهري ،صندوق بيمه اجتماعي
كشاورزان ،روستاييان و عشاير در سال۱۳۸۴
با مصوبه هيــأت دولت و بهمنظــور حمايت از
روستاييان و عشاير و كشاورزان در ايران تاسيس
شد تا اين اقشــار نيز زيرپوشش حمايتهاي
اجتماعي قرار گيرنــد .اين صنــدوق يكي از
صندوقهاي 4گانه و زيرمجموعه وزارت تعاون،
كار و رفاه اجتماعي اســت و رويكــرد آن ارائه
خدمات بيمه اجتماعي به كشاورزان ،روستاييان
و عشاير در بخشهاي مستمري بازنشستگي ،از
كارافتادگي و فوت است و تا پيش از اين نزديك
به 2ميليون خانوار روستايي و عشايري را تحت
پوشش خود قرار داده بود.

اقتصاد
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شاخص كل بورس تهران ديروز بار ديگر با يك افت 2.5درصدي مواجه
شد .اكنون پرســش اين اســت كه نقطه پايان اصالح شاخص بورس
كجاست؟دادههاي آماري نشــان ميدهد با توجه به رشد بيش از حد
قيمتها در دوره صعود ،اصالح كنوني بازارسهام بايد بعد از تعديل مناسب
نسبت قيمت به در آمد( )P/Eبازار سهام اتفاق بيفتد كه مصادف با اشباع
فروش و جذابتر شدن قيمتها در بازار سهام خواهد بود.
به گزارش همشهري ،نزول بازار سهام از20مردادماه تاكنون اين پرسش
را مطرح كرده است كه چرا شاخص كل بازار سهام در حال كاهش است؟
اما قطعا سؤال دقيقتر اين است كه چرا شاخص بورس نبايد كاهش پيدا
ميكرد؟آيا قيمتها بايد تا ابد صعود كنند؟مگر نه اين است كه قيمتها
در ترندهاي صعودي و نزولي بايد اصالح شوند؟ شاخص كل بورس تهران
از ارديبهشت سال97تا20مرداد امسال بيش از2200درصدرشد كرده و
بسياري ازآمارها نشان ميدهد ،ميزان رشد بازارسهام از ابتداي سالجاري
تاكنون به حدي بوده كه بازار سهام را به مرحله اشباع خريد رسانده بود و
حتي ديگر با هدف گذاريهاي تورمي هم سازگاري نداشت .اعداد و ارقام
مربوط به نسبت قيمت به درآمد( )P/Eبورس تهران اثبات ميكند كه
قيمت سهام شركتهاي بورس به چنان سطحي از رشد رسيده بودند كه
در تاريخ بورس بيسابقه بود و عمال قيمت سهام بسياري از شركتها در
بورس بهشدت گران شده بود.
اما با وجود اين ارقام ،يك پرســش عجيب در ميان مردم و شبكههاي
مجازي مطرح است كه چرا شاخص بورس نزول كرده است! خلق اين
پرسش تا همان اندازه عجيب است كه انتظار داشته باشيم كه قيمتها تا
ابد رشد كنند و هيچگاه به مرحله اشباع خريد نرسند.در چنين شرايطي
ظرف روزهاي گذشته انتقادهاي گســتردهاي نسبت به نزول شاخص
مطرح شده و حتي در شبكههاي اجتماعي بهويژه درگروههاي تلگرامي،
اغلب موضوعاتي درباره نزول و آينده شاخصهاي بورس مطرح ميشود
كه هيچ مباني علمي ندارند و صرفا ســاخته و پرداخته روياهاي ذهني
ت تأثير همين كانالهاي
برخي سهامداران است و اغلب سهامداران نيز تح 
تلگراميهستند.
ت تأثير همين انتقادها و فشارها مسئوالن بازارسرمايه در دو هفته
تح 
گذشتهدرنشستهاييكهباسهامدارانحقوقيبزرگداشتندبستههايي
را براي نجات بازار سهام ارائه كردند ،اما اين بستههاي نجات هم كارساز
نشد و بازار سهام همچنان براساس مكانيســمهاي رفتاري خود عمل
كرد و ديروز بار ديگر با نزول مواجه شــد.در ادبيات مالي گفته ميشود
كه دستكاري در بازارها و همينطور انتشار اخبار و رويدادها صرفا در روند
بازارخلل و نوسانهاي كوتاهمدت ايجاد ميكند و بازارهادر بلندمدت راه
خودشان را ميپيمايند.در رویداد كنوني هم مشخص شد آنچه در كتب
مالي نوشته شده صحت دارد و با وجود تزريق منابع مالي هنگفت به بازار
و ارائه بستههاي حمايتي از دو هفته پيش تاكنون ،بازار سهام راه خود
را پيموده است.
بازار گران شده بود

ساخت مسكن ملي روي
زمينهاي ناهموار دولتي
وزير راهوشهرســازي در نشســت مجازي با معاونان اين وزارتخانــه و مديران كل
مسکن راهوشهرسازي استانها ،بر تسريع و كيفيت دادن به ساختوسازهاي مسكن ملي
تأكيد كرد و دستور داد تا پايان شهريور ،تمامي اراضي مربوط به احداث مسكن ملي،
تعيين تكليف شود .بهگزارش همشهري ،مسكن ملي ،طرحي بود كه از اوايل سال گذشته برمبناي
ساخت  400هزار واحد مسكوني در اراضي دولتي تدوين شد و جامعه هدف آن نيز طبقه متوسط
شهري بود كه ميتوانست بياتكا به آورده نقدي و تسهيالت بانكي ،هزينه ساخت مسكن در اراضي
دولتي را متقبل شود.
مسكن ملي و زمين دولتي

براساس طرح اقدام ملي براي توليد مسكن ،قرار بود 400هزار واحد مسكوني ،با حذف قيمت زمين از
هزينه اوليه ساخت ،براي متقاضيان مصرفي مسكن توليد شود ،اما باوجود الزام قانوني دستگاههاي
دولتي مبني بر واگذاري زمينهاي شهري به اين طرح ،عمال استقبال قابلقبولي از آن نشد .البته
تعهدات اين طرح با كمي شعارزدگي در دولت و همچنين با ورود برخي دستگاههاي عمومي و دولتي
به ماجرا ،از  400هزار دستگاه فراتر رفت و در برخي آمارها به يكميليون واحد نيز رسيده است و
براي تأمين زمين مورد نياز اين واحدها ،قوانين و قواعد جديدي به تصويب رسيد كه در كنار اراضي
دولتي ،دست وزارت راهوشهرسازي را نيز براي تملك زمينهاي حومه شهرها و الحاق آنها به مسكن
ملي باز ميكند .حاال اما ،در شــرايطي كه مدت زيادي از عمر دولت دوازدهم باقي نمانده و طبق
فرموده مقام معظم رهبري ،كاري كه در دولت براي مسكن شروع شده بايد در همين دولت به اتمام
برسد ،همچنان موضوع زمين بهعنوان پاشنه آشيل مسكن ملي مطرح است و وزير را هوشهرسازي
تالش ميكند با دادن ضرباالجل چندروزه به مديران زيردست ،مسائل اين حوزه را حلوفصل كند.
خطونشان وزير راه براي متوليان مسكن

مديران كل راهوشهرسازي استانهاي سراسر كشور در جلسه ويدئوكنفرانس با وزير راهوشهرسازي و
معاونان او ،ملزم به تسريع و كيفيت دادن به ساختوسازهاي مسكن ملي شدهاند و طبق دستور محمد
اسالمي ،تا پايان شهريور مهلت دارند تمامي اراضي معرفي شده براي احداث مسكن ملي را تعيين
تكليف كنند .وزير راهوشهرسازي در اين نشست كه با هدف بررسي پيشرفت فيزيكي طرح اقدام ملي
مسكن برگزار شد ،بر تسريع در اجراي طرح اقدام ملي مسكن تأكيد كرد و خطاب به معاونان خود و
همچنين مديران كل ادارات راهوشهرسازي گفت« :با همت باال براي تحول بخشيدن به توليد و عرضه
مسكن اقدام كنيد .بايد روند حركت توليد مسكن سرعت داده شود و توليد مسكن در كشور براي رفع
نيازهاي متقاضيان واقعي ب ه منصه ظهور برسد ».اسالمي تأكيدات مقام معظم رهبري را ،در ديدار
با اعضاي هيأت دولت ،مبني بر اينكه «كار شروعشده دولت درخصوص مسكن بايد در همين دولت
به اتمام برسد» يادآوري كرد و گفت :اتمام طرح اقدام ملي مسكن و تعهدات دولت ،تكليف شرعي
و وظيفه تكتك مديران وزارت را هوشهرسازي است و رئيسجمهوري نيز بر لزوم انجام اين تكليف
تأكيد دارد .عضو كابينه دولت دوازدهم در بخشي از اين ديدار تأكيد كرد :مديران كل را هوشهرسازي
تا پايان شهريورماه مهلت دارند تا زمينهاي اجراي طرح اقدام ملي مسكن را نهايي كنند.
بيانضباطي ممنوع

در آخرين نشست شورايعالي شهرســازي و معماري ،اختيار الحاق زمينهاي حومه شهرها به
محدوده شهري براي تأمين زمين مورد نياز براي ساخت مسكن ملي به شوراي برنامهريزي و توسعه
استان تفويض شد و از نظر وزير راهوشهرسازي ،اين تفويض اختيار يك راه ميانبر است كه البته
مؤثر واقع شدن آن ،شروطي نيز دارد .اسالمي در ديدار با متوليان حوزه را هوشهرسازي گفت :بايد
دقت داشته باشــيد كه در اين موضوع بيانضباطي نشود؛ يعني مسكن ملي با جانمايي درست و
طراحي كارشناسي احداث شود و ساختوسازها ،كاري فاخر و ماندگار باشد .وزير را هوشهرسازي
تأكيد كرد :درخصوص اجــراي طرح اقدام ملي مســكن ،كار
متن كامل را در   
شــتابزده ،غيرمتعهدانه و غيرمهندسي بههيچعنوان پذيرفته همشهري آنالين بخوانيد
نيست .بنابراين بايد طرح و نقشه خوب و قابلقبولي براي آنها انتخاب شود و مشاوراني كار طراحي
را بر عهده بگيرند تا كار قابل دفاع باشد.

آمارها نشان ميدهد كه ميانگين نسبت قيمت به درآمد بورس تهران
كه يكي از معيارهاي اندازهگيري ميزان ريسك و بازده سرمايهگذاري در
بازار سهام است در نيم قرن گذشته در محدوده 4.5تا 7.5مرتبه بوده و
فقط در برخي مقاطع اين نسبت بهطور مثال در سال 92از مرز 10مرتبه
تجاوز كرده است.به زعم بسياري از كارشناسان با درنظر گرفتن شرايط
اقتصادي كشور نسبت قيمت به درآمد مناسب براي بازار سهام ايران با
درنظرگرفتن مباني بنيادي و متغيرهاي اقتصاد كالن اتفاقا همين اعداد
است ،اما در طول2سال گذشته معادالت بازار سهام تحتتأثير دگرگوني
در متغيرهاي كالن ،دســتخوش تغيير شد و اين نسبت بهشدت رشد
كرد.ضمن اينكه درست يا غلط ،مبناي نسبت قيمت به درآمد ديگر در
محاسبات سرمايهگذاري درنظر گرفته نشده و به جاي آن بحث ارزش
جايگزيني شركتها مالك سرمايهگذاران بهويژه تازه واردها براي خريد
سهام درنظر گرفته شــد؛ موضوعي كه همين حاال هم درمورد آن بين
كارشناسان اختالف نظر وجود دارد و به باور اغلب خبرگان مالي شايد
بتوان در محاسبات جديد ،براي سرمايهگذاري در بورس ،بحث ارزش
جايگزيني شــركتها را طرح كرد ،اما نميتوان نقش نسبت قيمت به
درآمد( )P/Eشركتها را حذف كرد.
براساس تازهترين گزارش مديريت آمار و اطالعات بورس تهران ،نسبت
قيمت به درآمد ( )p/e-TTMكل بورس تهران كه در عين حال معياري
براي گران بودن يا نبودن قيمت سهام شركتهاست در تيرماه امسال
به عدد بسيار عجيب 42مرتبه رســيده بود؛ عددي كه حتي در بورس
نيويورك با شركتهاي بهشدت سودآورتر با توان تكنولوژيكي باالتر هم
كمتر رخ ميدهد و حتي براي شركتهايي با بنيانهاي سودآوري بسيار
باال هم رقم بسيار بااليي است.برخي مطالعات نشان ميدهد كه ميانگين
نسبت قيمت به درآمد بورس نيويورك بهعنوان بزرگترين بازار سهام دنيا
با ارزشي بيش از21هزار ميليارد دالر به ندرت از30مرتبه تجاوز ميكند.
مقايسه اين اعداد نشان ميدهد كه سطح عمومي قيمتها در بازار سهام
ايران با چنان رشدي مواجه شده بود كه نياز به اصالح داشت و اين اصالح
تحتتأثير بهانههاي خبري و همينطور رسيدن به مرحله اشباع خريد از
20مردادماه آغاز شده است و طبق قوانين رفتاري بازارها تا زماني كه اين
اعداد اصالح نشود تعادل به بازار سهام بر نميگردد و بازار سهام به مرحله
اشباع فروش نخواهد رسيد،اما اكنون اين پرسش مطرح است كه نقطه
پايان اصالح شاخص بورس كجاست؟

پايان اصالح كجاست؟

دادههاي آماري نشان ميدهد تحتتأثير نزول بازار سهام در يك دوره
كمتر از10روزه در مردادماه ميانگين نســبت قيمــت به درآمدبورس
تهران( )p/e-TTMاز محدوده 42مرتبه به ســطح 37مرتبه تا پايان
مردادماه رسيده است .از ابتداي شهريور نيز شاخص كل بورس تهران
در محدوده يك ميليون و 600هزار واحد در نوســان بــوده؛ بنابراين
درخوشبينانهترين حالت نسبت قيمت به درآمد بورس تهران هماكنون
در محدوده 35مرتبه در نوسان است .اين اعداد نشان ميدهد بازار سهام
هنوز تا مرحله اصالح كامل فاصله دارد .همچنين در بررسيهاي تكنيكي
مشخص ميشود كه ميزان نزول شــاخص از آخرين موج صعودي كه
از خرداد امسال آغاز شــده بود بالغ بر 38.2درصد بوده كه يك نسبت
استاندارد براي دورههاي اصالح تلقي ميشــود.در چنين شرايطي دو
سناريو مطرحاست .سناريوينخستايناستكهچنانچه شاخصبورس
نتواند در محدوده يك ميليون و 600هزار واحد حمايت شــود احتماال
دامنه نزول شاخص بورس تا يك ميليون و500هزار واحد يعني محدوده
50درصد نزول ،از حركت قبلي امتــداد خواهد يافت و چنانچه در اين
منطقه هم مورد حمايت قرار نگيرد شاخص بورس تا محدوده61.8درصد
از حركت قبلي يعني تا يك ميليون 350هزار واحد افت خواهد كرد ،اما
بهاحتمال قوي اين منطقه ،پايان نخست اصالح شاخص در موج چهارم
خواهد بود كه احتماال مصادف خواهد شد با اصالح مناسب ،نسبت قيمت
به درآمد بازار سهام و جذابتر شدن قيمت سهام شركتها.
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آتش و عطش در هامون

خبرهای کوتاه
    اجارهبهاي اماكن گردشگري تا پايان سال بخشيده شد

هيأت وزيران بخشودگي كامل اجارهبهاي اماكن و فضاهاي گردشگري
واگذارشده به بخش خصوصي از سوي وزارت ميراثفرهنگي ،گردشگري
و صنايعدستي را تصويب كرد .علياصغر مونسان با اعالم اين خبر گفت:
با توجه به شيوع ويروس كرونا و آسيب ديدن بسياري از كسبوكارها
در بخش گردشگري از دولت خواسته شد اين بخشودگي تا پايان سال
 ۱۳۹۹ادامه يابد .او ميزان خسارتهاي وارد شده به بخش گردشگري
در دوره شيوع ويروس كرونا تا مردادماه ســالجاري را حدود  ۱۲هزار
ميليارد تومان برآورد كــرد و گفت :تعداد بيكاران نيــز در اين بخش
افزايش يافته است .خسارات ناشي از شيوع كرونا به بخش گردشگري در
شرايطي از سوي وزير ميراثفرهنگي ،گردشگري و صنايعدستي مورد
تأكيد قرار گرفته است كه روزنامه همشهري پيشتر در چندين گزارش
خسارات بخشهاي مختلف صنعت گردشگري ايران در بخش هتلداري
و شركتهاي خدمات مسافرتي را برآورد كرده بود و حتي آمار افراد بيكار
شده در اين دو بخش را نيز به همراه آمار هتلها و شركتهاي خدمات
گردشگري تعطيل يانيمهتعطيل منتشركرد.

براي تامين حقابه هامون نباشد ،توسعه كاشت در
اين منطقه پيگيري نشود .بدينترتيب اصل اساسي
در مديريت منابع آبي كشور بايد اولويت قراردادن
تامين حقابه تاالبها بر تامين حقابه كشاورزي و
صنعت باشد.

   10هكتار مرتع تاالب هامون ديروز خاكستر شد و سهم كامل حقابه
سومين تاالب بزرگ كشور هنوز به سيستان نميرسد
     محمد درويش :بايد افغانستان را براي دادن حقابه قانوني تاالب
هامون مجاب كرد

سيدمحمد فخار

خبرنگار

هامــون ديروز بــا آتــش از خواب
برخاســت .اينبار همچون 90درصد
تاالب
آتش افتاده به منابع طبيعي كشــور،
پاي عامل انســاني در ميان بود تــا زبانههاي آتش
۱۰هكتار از مراتع اين تــاالب بينالمللي را ببلعد و
خاكستر بر جاي بگذارد.
تــاالب و درياچــه بينالمللــي هامون ســومين
درياچه بزرگ ايــران پس از درياچههــاي خزر و
اروميه و هفتمين تــاالب بينالمللي جهان و يكي
از ذخيرهگاههــاي زيســتكره در ايــران واقع در
شمال استان سيستان و بلوچســتان است .وحيد
پورمردان ،مديركل حفاظت محيطزيست سيستان
و بلوچستان در شرح آنچه رخ داده است ،اعالم كرد:
اين آتشسوزي كه در مسير جاده زابل-نهبندان،
كنار گوره آقاجان منطقه نيــزار نخعي رخ داد پس
از چندين ســاعت تالش نيروهاي آتشنشــاني و
محيطزيست خاموش شد.
خشكســالي و قطع آب رودخانه هيرمند در 2دهه
گذشته سبب خشــكيدن تاالب بينالمللي هامون
و نابودي زيستگاه انواع پرندگان و حيوانات وحشي
شد و ســاكنان اطراف هامون را با مشكالت متعدد
روبــهرو كرد .اين تــاالب از 3درياچــه كوچك به

    كشف سومين اسكلت اشكاني در تپه اشرف اصفهان

سرپرست هيأت باستانشناسي تپه اشــرف اصفهان از كشف سومين
اسكلت اشكاني در اين محوطه خبر داد .عليرضا جعفريزند به ايسنا گفت:
در كنار محل تدفين دومين اسكلتي كه در تپه اشرف يافت شد به يك
اسكلت ديگر برخورديم .او افزود :تپه اشرف اصفهان دريچ ه دنياي باستان
تاريخ اصفهان است كه باز و بسته شدن آن به تصميم مديران شهري و
ميراثي اين استان وابسته است.

حلقه گمشده احياي هامون ،تامين حقابه آن است.
محمد درويش در گفتوگو با همشهري ميگويد:
اگر تامين حقابه تاالبها و محيطزيســت پس از
تامين حقابه شرب از همان سالهاي آغاز خشكيدن
تاالب در دستور كار قرار ميگرفت و حقابه تاالبها
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شــواهد نشــان ميدهد طرف افغان حقابه تاالب
هامون را برخالف توافقات تصاحب كرده است .احمد
الهيجانزاده ،معاون محيطزيست دريايي سازمان
حفاظت محيطزيست به همشــهري ميگويد :در
هفته نخست شــهريور امســال بارشهاي خوبي
در ارتفاعــات كشــور افغانســتان رخ داد كه اميد
ايــران و مردم سيســتان به بهبود شــرايط تاالب
هامون را افزايش داد .از طرفي در سيالبهاي بهار
امسال صددرصد تاالب هامون «پوزك» آبگيري و
بخشهايي از هامون «سابوري» كه ۱۳۰هزار هكتار
آن در ايــران قرار دارد ،آبگيري شــد .بدينترتيب
پيشبيني شد كه ســيالبهاي افغانستان موجب
پرآبي تاالبهاي بخش سيســتان شود اما بخش
ايراني تاالب هامون هنوز به شرايط خوب سال97
و  98نرســيده و بايد ديد چه بر سر مسير رسيدن
حقابه به هامون ايران آمده است.
معاون ســازمان حفاظــت محيطزيســت البته
خاطرنشان ميكند :نخســتين روز شهريور امسال
بود كه برنامه 5ساله عمران ســازمان ملل متحد و
اتحاديه اروپا با هدف احياي تاالب آغاز شــد .اين
پروژه بينالمللي قرار اســت ضمن احياي يكي از
بزرگترين اكوسيســتمهاي تاالبي منطقه نسبت
به ارتقاي معيشت ،اقتصاد جوامع محلي و كاهش
اثرات گردوغبار در پيرامون تاالب اقدام كند.
هامون طي دهههــاي اخير بهشــدت تحتتأثير
تغييــرات اقليمــي قــرار گرفتــه و مشــكالت
ي براي منطقه داشته است.
زيستمحيطي و معيشت 
در رأس همه مشــكالت ،محدوديت دسترسي به
حقابه الزم موجب توقف كامل فعاليتهاي درآمدزا
در بسياري از روستاهاي منطقه شده است .براساس
اعالم طرفهاي خارجي برنامه احياي هامون ،طي
اين برنامه قرار اســت ۱۰ميليون يورو براي احياي
تاالب هامون هزينه شود .اما هنوز مشخص نيست
چه نظامي قرار اســت حقابه هامون ايران را تامين
كند و چگونه ميتوان افغانســتان را بــه اين مهم
واداشت.
لئوپولد گريشندر ،مسئول سياست همكار يهاي
بينالمللي و توسعه كميسيون اروپا نيز چندي پيش
در سفر به ايران درباره وضعيت هامون گفته بود از
نظام مديريت حقابه در اروپا و ظرفيت سازمان ملل
براي نجات هامون استفاده ميكند.

ســفرهاي بيضابطه و بدون برنامهريزي در
قالب تور كه ابتال به كرونا در كشور را دامن زده
اســت مورد اعتراض علياصغر مونسان ،وزير
ميراثفرهنگي ،گردشگري و صنايعدستي و
همچنينسعيدنمكي،وزيربهداشتقرارگرفته
و در تازهترين اظهارات ،وزير ميراثفرهنگي،
گردشگري و صنايعدستي اعالم كرده كه وزير
بهداشتنيزمخالفسفرهايپرشماروبيبرنامه
شهروندان ايراني در دوران كروناست .فعاالن
صنعت گردشگري كشــور كه زيان هنگفتي
از سال گذشــته تاكنون متحمل شدهاند اما
اين اظهارات را بهمعناي تأكيد مداوم دولت بر
محدوديت سفر ميدانند .به گزارش همشهری،
ســيدامير ناصرطباطبايي ،خزانهدار جامعه
هتلداران ايران در واكنش به اظهارات اخير وزير
ميراثفرهنگي در انتقاد از سفرهاي پرتعداد
و بيبرنامه در كشــور كه گفته بود اين سفرها
ارتباطي به صنعت گردشگري ندارند و سودي
نيز بــراي اين صنعت به همــراه نميآورند ،با
طرح اين ســؤال كه چرا فقط گردشگري در
جريان كرونا بايد محدود شود؟ به ايسنا گفت :در
شرايطي سفر بهطور مداوم در روزهاي كرونايي
محدود ميشود كه ميزان سفر بسيار كاهش
يافته و در تعطيالت تاسوعا و عاشوراي حسيني
نيز ميزان سفر بسيار پايينتر از تعطيالت قبلي
بود .او در مورد ســفرهاي انجام شده در دوران
كرونا گفت :عمده سفرهاي جسته و گريخته
مردم در روزهاي كرونايي هم منجر به پر شدن
اقامتگاههاي غيررسمي شــد .رئيس جامعه
هتلداران يزد افزود :تأكيد دولت بر جلوگيري از
سفر عالمت سؤال بزرگي براي بخش خصوصي
اســت .طباطبايي گفت :تعجب برانگيز است
كه ايجاد محدوديت براي سفر در حالي اتفاق
افتاده كه تمــام پروتكلهاي بهداشــتي در
باالترين سطح ،توســط اقامتگاههاي رسمي
رعايت ميشود و درحاليكه تمام بخشهاي
اقتصادي كشــور فعاليت خود را بهطور عادي
از سر گرفتهاند ،گردشــگري و سفر همچنان
در محدوديت ،باقي مانده و دولت بر اين مسئله
تأكيد دارد.

 -1ملتها -وسيله اندازهگيري
مقاومت الكتريكــي -از جهات
اربعه
 -2بيهمتــا -از القــاب
امامرضا(ع)
 -3گرويي -از علوفه -استاندار
قديم
 -4پستفطرتي -نايبالسلطنه-
ساز پوستي
 -5پسر ابوســفيان -مشهور-
فوري
 -6حرص و طمع -جنگ در راه
خدا -از ملزومات خوشنويسي
 -7الهه ماه و جنگل در اساطير
رومي -تاكنون -اشاره
 -8نام اصلي ســيدجمالالدين
اسدآبادي
 -9پرهيز كــردن -پول عمان-
مات و مبهوت
 -10ســخنوران -از القــاب
حضرت فاطمه(س) -شخص
 -11پوشــش مرواريد -شكلي
هندســي كــه قطرهايــش
عمودمنصف يكديگرند -ديزي
 -12مخفف اگــر -از تيمهاي
فوتبال باشــگاهي ايتاليا -زن
گندمگون
 -13شــغال در گويش عرب-
ذرات ريز تشكيلدهنده سنگ-
درياچهاي بزرگ در شرق درياي

خزر
 -14پدر شعر نو فارسي -تباشير
فرنگي
 -15ســاز و برگ زين اســب-
چشمانداز مغازه -قسمتي از پا
عمودي:

 -1بزرگترين خطاط نستعليق
دوره صفــوي -آمارگيــري-
گرداگرد دهان
 -2پارچه كهنه -عازمشــدن-
دانش و آگاهي
 -3گلي آپارتماني -چه لوششمين
سوره -پرنده خوشبختي
 -4بهشــت -ســمبل -كبوتر
دشتي
 -5ســوداي نالــه -بهوجــود
آوردن -شفاف و درخشان
 -6صداي اسب -آفرين فرنگي-
تكرار حرفي
 -7منفــي نيســت -از جنس
آهن -هدايت آبهاي زيرزميني
به بيرون از منطقه مورد نظر
 -8از اقــوام آريايــي -ورزش
تناسب اندام -نشانه
 -9ممارســت -فرياد و فغان-
پسر ملكشاه سلجوقي
 -10رنگ نشده! -نشان كرده-
تيرانداز
 -11فرمانها -هر يك از ياران
پيامبر اكرم(ص) -خودم

 -12نوعي دوخت در خياطي-
بسنده -قيمت نامطلوب
 -13مكان -كوهي مشــرف به
ســنندج -بيماري گشا دشدن
سياهرگ
 -14فرو بردن سوزن در چيزي-
نزديكترين كشور آفريقايي به
اروپا -مقابل
 -15يكدندگــي -فدراســيون
جهاني فوتبال -عروس خطهاي
اسالمي
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اهميت حقابه تاالب

صرف مســائل ديگر نشــده بود ،امروز ديگر هرگز
تاالبهاي مهم و استراتژيك كشور خشك نميشد،
تاالب گاوخوني در پاياب زايندهرود هم خشك نشده
بود .رخدادي كه موجب تهديد تاالب هامون شد و
اين تاالب خشك شد هم همين بود .نبايد فراموش
كنيم كه در دهه 70و تا پيش از خشكشدن هامون،
حدود 90درصد از احشام منطقه خوراك خود را از
نيزارهاي هامون تهيه ميكردند .اين يعني محيط
طبيعي تاالب حيات خود را همواره ادامه ميدهد و
تنها دخالتهاي انساني بر محيط طبيعي ميتواند
تهديدزا باشد.
اين فعال محيطزيست تأكيد ميكند :سالهاست
مسئوالن ايراني و افغان بر سر مسائل مختلف توافق
ميكنند ،حتــي موضوع هامون نيــز بارها مطرح
شده اما هيچوقت نظامهاي حقابه قانوني هامون و
هيرمند بهطور كامل اجرا نشده است .بنابراين بيش
و پيش از همه بايد طــرف افغاني را براي در اختيار
نهادن حقابه قانوني هامون به ميزان 27مترمكعب
در ثانيه مجاب كرد.
به گفته درويش ،هيرمند فقط بايد نياز آب شرب
مردم سيســتان را تأمين كند و مازاد آب در پهنه
تاالبهاي ســهگانه هامون هدايت شود .از سويي
بايد بــا مديريت توســعه كشــاورزي در منطقه
سيستان ،روند بارآوري زمين ،كشاورزي و دامداري
با ســرعت كمتري افزاش يابد و تا وقتي ضمانتي

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

جدولاعداد | 3741
ساده

نامهاي هامــون پوزك ،هامون ســابوري و هامون
هيرمند تشكيل شده كه در زمان فراواني آب به هم
ميپيوندند و درياچه مشترك هامون بين افغانستان
و ايران را تشكيل ميدهند.
وســعت تــاالب هامــون در زمــان پرآبــي
۵۶۶۰كيلومترمربع است اما حيات درياچه هامون
وابسته به رودخانه هيرمند اســت و اين وابستگي
باعث شــده تا هرگونه نوســان در ميزان آب آن از
طرف كشور افغانســتان ،مشــكالتي را براي كل
سيستم بهوجود آورد .اداره كل محيطزيست استان
سيستان و بلوچستان درباره شرايط موجود هامون
اعالم كرده که حقابه  ۶۰ميليــون مترمكعبي آب
هامون را يكجا در تاالب رها نميكند و رهاسازي آن
را هدفمند انجام ميدهد تا ماندگاري آب در منطقه
باال برود .البته هنوز در بسياري از بخشهاي هامون
سابوري آب مشاهده ميشود .اما با توجه به برنامه
مدوني كه براي دريافت حقابه مشخص نوشته شده،
اميد است وضعيت هامون رو به بهبود بيشتر برود.

سفر

بارشها نيست شدند

   ابالغ سند راهبردي توسعه گردشگري توسط جهانگیری

پايــگاه اطالعرســاني دفتر هيــأت دولت خبــر داد كه معــاون اول
رئيسجمهوري ظهر ديروز ســند راهبردي توســعه گردشــگري را
براي اجرا به دســتگاههاي اجرايي كشــور ابالغ كرد .هيأت وزيران در
جلسه 29تير ۱۳۹۹به پيشــنهاد وزارت ميراثفرهنگي ،گردشگري و
صنايعدستي و به استناد بند (الف) ماده ۱۰۰قانون برنامه 5ساله ششم
توسعه،ضمنتصويبسندراهبرديتوسعهگردشگري،همهدستگاههاي
مقرر در اين سند را موظف به اجراي اقدامات مربوط به سند مذكور كرد.
سند راهبردي توسعه گردشگري ايران با چشــمانداز ايجاد چارچوب
هماهنگ سياســتي براي اتخاذ رويكرد بين بخشــي و يكپارچه براي
دستيابي به توسعه پايدار گردشگري بر عناصر مؤثر بر بخش گردشگري
همچون مديريت گردشــگري ،مسائل فضاي كســبوكار اين حوزه،
زيرساختهاي گردشگري ،نيروي انساني و فرهنگسازي ،مشكالت
مربوط به اتباع خارجي و تبليغات و بازاريابي تمركز دارد .مشخص كردن
خطوط كالن سياستي براســاس گلوگاههاي اصلي حوزه گردشگري،
ايجاد زمينه تدوين برنامه ملي توسعه گردشگري ،پيادهسازي اهداف
در پوياترين حالت ممكن و منطبق با هدف افزايش بهرهوري و توسعه
و همچنين دستيابي به شاخصهاي رقابتپذيري سفر و گردشگري از
اهداف كلي سند پيشنهادي است.
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استفاده از فيلترشكن
جرم نيست

وزير ارتباطات بار ديگر با انتقاد از
فيلترينگ به شكل كنوني اعالم كرد
كه منطقي پشت فيلترينگ و فروش
فيلترشكن در كشور نيست
محمد جواد آذري جهرمي،
فیلترینگ وزيــر ارتباطــات و فناوري
اطالعات ميگويد :بعضيها
در كشور دلشان ميخواهد و اعتقاد راسخ به
بسته شدن همه شبكههاي اجتماعي دارند،
این يك واقعيت اســت كه نميتوان انكار
كرد.
وزير ارتباطات روز گذشــته در يك برنامه
تلويزيوني با اعالم اين مســئله تأكيد كرد:
پشــت پيادهســازي فيلترينگ و بعد هم
فروش فيلترشكن در كشور منطقي وجود
ندارد.
او فضاهاي ايجاد شده براي محدوديت روي
شبكههاي اجتماعي را احساسي دانست و
اعالم كرد كه اين شــيوه فيلترينگ سطح
تعارض بين حاكميت و مردم را باال ميبرد.
وزیر در بخشي از اين سوال كه آيا استفاده
از ويپيان و خريد آن در كشور جرم است
يا خير ،پاســخ منفي داد و در واكنش به
اينكه اســتفاده از فيلترشــكن در كشور
قانوني اســت ،گفت« :از نظر من منطقي
پشت فيلترينگ و در گام بعدي آن فروش
فيلترشكن در كشور نيست .من نميگويم
فيلترينــگ الزم نيســت ،فيلترينگ در
هر كشــوري پياد هسازي ميشــود،اما
سياستگذاري در اين زمينه براساس يك
منطق مشخص است».
او با اعــام اينكه بهدليل اســتفاده حجم
باالي كاربــران تلگرام در ايــران از ابتدا با
فيلتر اين شــبكه اجتماعــي مخالف بوده
اســت ،توضيح داد« :وقتي يك پلتفرم را
كه مورد اســتفاده حجم عظيمي از مردم
است ،بهخاطر يك مشكل ،ببنديد طبيعي
است كه مردم با اين حكم مقابله ميكنند
و بهدنبال استفاده از فيلترشكن ميروند .با
اين كار باعث ميشويم مقررات درست در

اين زمينه هم زير پا گذاشته شود و از سمتي
باعث ميشويم همين فيلترشكنها عاملي
براي سوءاستفاده و به خطرافتادن اطالعات
كاربران شوند».
وزير ارتباطات همچنين در پاسخ به سؤالي
درباره تصميم براي فيلترينگ اينستاگرام
گفت :بهشخصه نشنيدهام كه كسي بخواهد
اينستاگرام را فيلتر كند ولي اينكه بعضيها
دلشــان ميخواهد و اعتقاد راسخ به بسته
شدن همه شبكههاي اجتماعي دارند يك
واقعيت است كه نميتوان انكار كرد.
آذري جهرمي همچنين دربــاره تفكراتي
مثل بوميسازي همه پلتفرمهای خارجي
در كشور تأكيد كرد :حتي اگر همهچيز را
ببنديم و همه ســرويسها را داخلي كنيم؛
اما عوارض فرهنگي شــبكههاي اجتماعي
برطرف نشود و بخواهيم با كمك حاكميت
و قوهقهريه با عوارض فرهنگي شــبكههاي
اجتماعــي برخورد كنيم ،در اين شــرايط
ســطح تعارض حاكميت با مــردم را باال
ميبريم و كار به جايي ميرسد كه اعتماد به
شبكههاي داخلي هم از بين ميرود.
وزير ارتباطات همچنين بــا تأكيد بر اين
مسئله كه در شرايط فيلترينگ پلتفرمهاي
مهم از وزارت ارتباطات هم خواسته ميشود
كه جلوي فعاليت فيلترشكنها گرفته شود،
گفت« :وقتي تقاضا در اين زمينه زياد است
و بيش از  ۳۰ميليون نفر دنبال فيلترشكن
هستند و خيليها اقتصاد كاريشان ايجاب
ميكند از اين فيلترشكنها استفاده كنند،
نميتوانيم فيلترشــكنها را ببنديم چون
هميشه راهي براي دورزدن اين محدوديت
وجــود دارد ».او تأكيــد كرد كه بســتن
فيلترشكنها يعني اينكه وزارت ارتباطات
بايد برود و يك لشكر در اين زمينه درست
كند.

نوجوان 16ساله سامانه آموزشي آمريكا را هك كرد
توســعه علم و فناوري باعث شــده تا ســن هكرها هم روزبهروز كمتر و كمتر شود .در
جديدترين نمونه ،يك نوجوان 16ســاله اعتراف كرده كه به حملــه  DDoSدر يكي از
بزرگترين حوزههاي آموزشي آمريكا كمك كرده است .به گزارش گيزمودو ،اين نوجوان
كه اهل فلوريداســت در حملههاي  DDoSدر يكي از بزرگترين حوزههاي آموزشي در
آمريكا نقش مهمي داشــته است .تازه سال تحصيلي آغاز شــده و درحاليكه بسياري از
دانشآموزان از طريق رايانههاي خود
وارد كالسهاي مجازي ميشــوند،
اين حمــات بــه 3روز تعطيلي در
شــروع كالسهاي مجازي مدارس
منجر شد .رســانههاي محلي اعالم
كرد هاند كه روز پنجشنبه گذشته،
مقامات آموزشي در منطقه «ميامي
 ديد كاونتي» اعالم كردند كه يكنوجوان 16ساله در دبيرستان «ساوت ميامي سينيور» ،يكي از هكرهايي است كه شبكه
رايانه اين حوزه آموزشي را فلج كرده و سبب شده تا دانشآموزان هنگام ورود به سيستم
در آغاز سال تحصيلي با مشكالتي مواجه شوند .مقامات ايالتي نيز اعالم كردهاند شواهدي
در دســت دارند كه نشــان ميدهد ،بيش از  ۱۲حمله  DDoSدر حوزه آموزش صورت
گرفته است .آنها اكنون درحال تحقيق بيشتر روي اين موضوع هستند و ميخواهند ساير
شركتكنندگان در اين عمليات هك را شناسايي و دستگير كنند .گفته شده است كه اين
نوجوان 8حمله  DDoSبراي اختالل در شبكه رايانشي حوزه آموزش را هدايت كرده است.
موضوع جالب توجه كه ميتواند نظر بسياري از كارشناسان حوزه امنيت سايبري را بهخود
جلب كند اين است كه اين دانشآموز با اســتفاده از ابزار قديمي كه بيشتر نرمافزارهاي
حفاظتي و آنتيويروسها ميتوانند آن را شناسايي كنند ،اقدام به حمله كرده است.

#هوشمند
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حراج اطالعات براي رجيستري گوشي

جهان استارتاپی

نبود نظام رگوالتوري براي امنيت اطالعات كاربران ايراني باعث شده تا سوءاستفاده از اين مسئله هر روز شكل جديدي بهخود بگيرد

تراكتور برقي يك استارتاپ

قيمت اطالعات هويتي ايرانيها كه بخشي
امنیت
اطالعات از حريم خصوصي آنها بهحساب ميآيد،
خيلي ارزان است .اين تجربهاي است كه
بسياري از كاربران با افشاي اطالعاتشان به شكلهاي
مختلف داشــتهاند .چنــدي پيش بود كه يــك كاربر
اينستاگرام با خطاب قرار دادن وزير ارتباطات ،داستان
سوءاستفاده از اطالعات هويتي يكي از بستگانش در سفر
به ايران را مطرح كرده بود .وزير ارتباطات در پاسخ به اين
فرد از تخلفات بســياري از نمايندگيهاي اپراتورهاي
تلفن همراه خبر داد و قول داد اين ماجرا را پیگیری کند.
با شيوع كرونا و كم شدن سفرهاي خارجي ،بازار داغي
براي رجيستري گوشيهاي قاچاق در كشور راه افتاده
است .عالوه بر كساني كه با گرفتن پول ،تصوير پاسپورت
خود را براي رجيســتري گوشــيهاي قاچاق بهعنوان
گوشي مسافري در اختيار فروشــندگان قرار ميدادند
اكنون هر روز شكايتها درباره سوءاستفاده از اطالعات
افراد و بهاصطالح دقيق ســرقت اطالعات آنها بيشــتر
ميشود.
برخي از افراد سودجو با سوء استفاده از اطالعات هويتي
مسافراني كه از خارج از كشور بازگشتهاند ،براي خريد
سيم كارت به نام آنان اقدام كرده و از آن براي رجيستري
گوشي تلفن همراه قاچاق استفاده ميكنند.
تصوير پاسپورت افراد بدون آنكه درباره آن جرمانگاري
شود از ســوي مشــاغل مختلفي مورد اســتفاده قرار
ميگيرد.
طي ماههاي گذشته افراد زيادي اقدام به سوءاستفاده از
عكس پاسپورت افرادي كردهاند كه به تازگي به كشور
بازگشتهاند و گوشيهاي قاچاق خود را به جاي گوشي
مسافري با عكس پاسپورت اين افراد و بدون اطالع آنها
رجيســتري و فعال كردهاند .پس از آنكه اين موضوع به
مرحله بحراني رسيد و شــكايتها افزايش يافت ،اعالم
شــد كه گوشــي وارداتي ،تنها بايد براي فرد صاحب
پاسپورت باشد و ســيمكارت را هم به نام خودش تهيه
كرده و بهمدت ۲۰روز هم در شبكه باشد تا رجيستري
صورت گيرد.
تماسها با برخي فروشگاههايي كه بهصورت علني تبليغ
خريد پاسپورت را ميكنند نشان ميدهد هماكنون اين
افراد براي سوءاستفاده از هر پاسپورت بين  ۳تا ۴ميليون
تومان پرداخت ميكنند.

اگر شــما يك كشــاورز بوديد ،آيــا ترجيح نميداديــد كه بهجاي
ســوختگيري معمولي و پر كردن باك تراكتورتان با گازوئيل ،آن را
خيلي تر و تميز شــارژ ميكرديد؟ بهطور حتم پاسخ مثبت خواهد
بود .اين دقيقا همان جايي اســت كه تراكتــور الكتريكي eUtility
وارد ميشود؛ وسيلهاي كه تمامبرقي است و طراحي خاصي دارد .به
گزارش نيو اطلس ،استارتاپ كاليفرنيايي «سولكترك» ()Solectrac
يك تراكتور برقي با قدرت 40اســببخار ســاخته كه با بسته باتري
28كيلووات ساعتي از جنس ليتيوم آهن فســفات كار ميكند .در
 eUtilityچرخهاي عقب متحرك هستند .سيستم شارژ اين تراكتور
برقي استاندارد اســت و ميتوان آن را شبها به منبع برق وصل كرد
تا بهطور كامل شارژ و آماده خدمت شــود .ضمن اينكه با استفاده از
سيستم شارژ سريع ،ميشود اين تراكتور را در 3ساعت 80درصد شارژ
كرد .تراكتور تمامبرقي استارتاپ سولكترك كه در سال2012تاسيس
شــده اســت 1996كيلوگرم وزن دارد و حداكثر ســرعتش نيز به
40كيلومتر در ساعت ميرسد .بسته باتري اين تراكتور تا 3500مرتبه
قابليت شــارژ را دارد و ميتوان گفت كه باتريهاي آن شايد 5سال
قابليت استفاده را داشته باشند .قيمت پايه اين تراكتور45 ،هزار دالر
اعالم شده است.

رجيستري بدون خبر

پروندههاي زيــادي درباره سوءاســتفاده از اطالعات

هويتي افراد و سيســتمهاي كامپيوتــري وجود دارد.
بسياري از اين افراد كساني هســتند كه به تازگي مثال
براي ديدار با خانوادهشان به ايران آمدهاند و زماني كه
خريد سيمكارت داشتهاند ،متوجه شدهاند اطالعاتشان
براي رجيستري گوشيهاي گران قيمت ،مورد استفاده
قرار گرفته است .در بسياري از موارد بهخاطر مشخص
نشدن خط سير اين تخلف فروشــندگان خيلي سريع
اقدام به چند دست تغيير مالكيت در سامانه رجيستري
ميکنند تا ســرنخ قضيه گم شود .صورت مسئله ساده
است .گروهي كه قرار بوده اســت امين اطالعات مردم
در بخشهاي مختلف ازجمله دفاتر خدمات تلفن همراه
و حتي آژانسهاي گردشــگري باشــند ،اين اطالعات
را ميفروشــند .خريداران با اســتفاده از اين اطالعات
سيمكارت میخرند و ســپس با اين سيم كارت دست
به رجيستري گوشي به نام گوشــي مسافري ميزنند
و سپس خيلي سريع گوشــي را به اسم گوشي وارداتي
فروخته و دست به تغيير مالكيت آن به خريدار جديد
ميزنند .برخي مواقع هم چند دست تغيير مالكيت در
سامانه رجيستري شكل ميگيرد.
تهديد هميشگي اطالعات كاربران ايراني

حراج ارزان قيمت اطالعات كاربران كشــور مســئله
جديدي نيست و همشــهري در گزارشهاي متعددي
به آن پرداخته اســت .چندي پيش ابتدا مشخص شد
كه پكيجي از اطالعات بيشتر از ۴۲ميليون كاربر ايراني
تلگرام در انجمنهاي هكري در حال فروش است .چندي
بعد هم افشاي اطالعات شــهروندان در دسترسي داده
شده به وزارت بهداشت از طريق سرورهاي سازمان ثبت
احوال مشخص شد.

اپل برنامهاش را براي آيفون12
امروز اعالم ميكند
احتمال دارد ،شركت اپل تاريخ
فناوری معارفه آيفون12خود را همين
امروز اعالم كــرده و هواداران و
مشــتريانش را از ايــن بابت هيجــانزده و
خوشحال كند .انتظار ميرود در اين رويداد،
اپل از ساعت جديد خود نيز رونمايي كند و در
عين حال جزئياتي نيز از برنامههاي خود در
زمينه عرضــه iOS 14و 7 watchOSارائه
كند .گزارش شــده كه اپل براي امروز ،يك
بيانيه مطبوعاتي طرحريزي كرده است .اما
اينكه قراراســت در اين بيانيــه چه چيزي
عنوان شود ،هنوز بر همگان پوشيده است؛
گرچه حدس زده شده كه برنامه معرفي يك
آيپد و يك ســاعت هوشمند در دستور كار
قرار گرفته باشــد .در عين حال شــايد اين
بيانيه به تاريــخ دقيق رونمايي از گوشــي
آيفون12اپل و همچنين ســاعت هوشمند
جديد اين شركت مرتبط باشد .بهطور كلي،

امير ناظمي ،معاون وزير ارتباطــات در همان زمان در
گفتوگو با همشهري تأكيد كرده بود كه در جمعآوري
اطالعــات كاربران تلگرام در كشــور در ســامانهاي به
نام شــكار پاي يك نهاد حاكميتي درميــان بوده و به
همينخاطر طي نامــهاي موضوع به دادســتاني براي
بررسي حقوقي اعالم شده است.
سهلانگاري از سوي وزارت بهداشت هم در حفاظت از
اطالعات مردم پس از آن محرز شد.
ابوالقاسم صادقي ،معاونت امنيت فضاي توليد و تبادل
اطالعات ســازمان فناوري اطالعات ،هم درباره افشاي
اطالعات كاربران به همشــهري گفته بود كه مهمترين
كوتاهــي كه در ســطح ملي صورت گرفته مشــخص
نشــدن نظام رگوالتوري درباره روال امنيت اطالعات
در كسبوكارهاي آنالين اســت .به گفته او ،در كشور
نظام و فرايندي درنظر نگرفته شــده اســت كه حجم
باالي اطالعاتي كه در اختيار كسبوكارها و پلتفرمهاي
اين چنيني اســت چطور بايد مورد مراقبت و حفاظت
قرار بگيــرد .او در اين رابطه ميگويد :از ســوي بخش
حاكميتي هم نظام تعهدات كســبوكارها براي حفظ
حريم خصوصي و همچنين ممانعت از نشــت اطالعات
تدوين و ابالغ نشده است.
امير ناظمي ،معــاون وزير ارتباطات در ايــن رابطه به
همشهري ميگويد :مســئله اصلي در كشور ما در لزوم
حفاظت از دادههاي شــهروندان مربوط به حاكميت و
ساختار حكمراني اســت .به گفته او ،اصالح ساختاري
براي تناســب وظايف و اختيارات بايد صورت بگيرد تا
نهادي مسئول اين ماجرا باشــد كه از لحاظ فني بتواند
پروتكلهاي سفت و ســختي را براي امنيت دادههاي
شهروندان اجرا كند.

اپل تقريبــا  2هفته پيش از يك رويــداد درباره آيفون ،آن را بــه اطالع همگان
ميرساند .اگر اين شركت رويداد آيفون12را امروز اعالم كند ،اين بدان
معني است كه اين مراســم ميتواند مثال 22سپتامبر (يكم
مهرماه) برگزار شــود .با اين حــال ،بايد بهخاطر
داشــته باشــيد كــه رونمايــي و معارفه
آيفون12بهطور حتم كام ً
ال مجازي خواهد
بود .بدينترتيب بهاحتمال بسيار زياد ،زمان
اين مراســم نيز بســيار كمتر از نمونههاي
حقيقي آن خواهــد بود؛ چراكه جلســات
پرسش و پاسخ و نشســت خبري بهمعناي
واقعي در آن وجود ندارد .از سوي ديگر بايد
به يك نكته بسيار مهم هم اشاره كنيم.
حتي اگر مراسم آيفون12طبق معمول درماه
سپتامبر برگزار شود ،ما ميدانيم كه بهطور
حتم اين مدل دستكم تاماه اكتبر به بازار
عرضه نخواهد شــد .انتظار ميرود در كنار
آيفون  ،12اپل ساعت هوشمند جديدي را
نيز معرفي كند .البته شايعات ديگري نيز به
گوش ميرسد كه حكايت از معرفي آيپد و
اپل تيوي جديد ،هومپاد كوچكتر ،ايرتگز
و هدفون باالي گــوش دارد .به هرحال هر
موضوعي كه باشــد ،امروز مشخص خواهد
شد.

كم مصرفتر شدن سيستمهاي هوش مصنوعي

اســتارتاپ  Silo AIكه يكي از بزرگترين آزمايشــگاههاي هوش
مصنوعي در شــمال اروپا محسوب ميشــود ،كار خود را با افتتاح
ششمين دفترش در استکهلم گسترش داد .به گزارش وبسايت اييو
 استارتاپس ”Silo AI“ ،استارتاپي فنالندي بوده كه دفتر مركزيآن در شهر هلسينكي قرار دارد و در سال2017تاسيس شده است.
اين استارتاپ ،سختترين چالشها را در حوزه يادگيري ماشيني،
ديد رايانهاي و پــردازش زبان حل ميكند .اين شــركت همچنين
مشترياني از 4قاره جهان دارد كه ســعي ميكند ،هوش مصنوعي
را وارد كســب و كار آنها كرده و اموراتشان را توسعه دهد .بهعنوان
مثال ،شركت هواپيمايي فنالند ( )Finnairيكي از مشتريان Silo AI
است و اين استارتاپ سيستم آگاهي از موقعيت را بهينهسازي كرده
است .ظرف 3سال ،اين استارتاپ يك تيم متخصص 100نفره هوش
مصنوعي پرورش داده و آماده انجام ماموريتهاي مختلف است .پس
از گشايش دفتر جديد در استكهلم ،آنها قصد دارند در زمينه وسايل
نقليه ،صنعت ،دستگاهها ،سالمت و شهرهاي هوشمند با شركتها
و سازمانهاي سوئدي همكاري داشته باشــند .استارتاپ Silo AI
بهغير از فنالند و سوئد ،در شهر پالو آلتوي آمريكا و لندن نيز دفاتري
را داير كرده است.

100ثانيه خبر
مريخنورد فقط 250يورو!

آژانس فضايي اروپــا قصد دارد مريخنوردهاي كوچكي بســازد و
با قيمتي ارزان در اختيار مردم قرار دهد .به گزارش اســلشگير،
چندين سازمان فضايي در جهان اقدام به ساخت كاوشگراني براي
فرود روي مريخ كردهاند .هماكنون 3نمونه از آنها در راه رسيدن به
اين سياره هستند .يكي هم روي آن در حال حركت است .كاوشگر
اگزومــاي ( )ExoMyبا قيمــت پايه 250يورو بهوســيله چاپگر
سهبعدي ساخته ميشود و البته قرار هم نيست به مريخ اعزام شود!

ماسكي كه حالت حرف زدن را نشان ميدهد

يك طراح بــازي خوشذوق ماســكي را طراحي كــرده كه روي
آن چراغهــاي الايدي بهگونهاي طراحي شــده كه موقع حرف
زدن شــما ،حالت صحبــت كــردن را از خود بــروز ميدهد .به
گزارش نيواطلس ،طوالنيشــدن همهگيري كوويد19-منجر به
نوآوريهايي در زمينه ماسكها شده اســت كه اين نمونه در نوع
خود جالب توجه بوده است.

رابطه خواب با آلزايمر

يك سيستم الكترونيكي با الهام از مغز انسان ميتواند انرژي مورد نياز هوش مصنوعي را هزار برابر كممصرفتر كند
عمادالدين قاسميپناه

خبرنگار

پس از مطالعهاي كه محققان دانشگاه UCL
دانش
براي بهبود «دقت» در يك سيستم محاسباتي
الهام گرفته از مغز انجام دادهاند ،آنها اكنون به
روشي دست يافتهاند كه هوش مصنوعي بسيار كممصرف به
واقعيت نزديكتر ميشــود .به گزارش ســايتك ديلي ،اين
سيستم كه از مموريســتورها براي ايجاد شبكههاي عصبي
مصنوعي استفاده ميكند ،حداقل هزار برابر كممصرفتر از
ســختافزار هوش مصنوعي مبتني بر ترانزيستور است كه
احتمال خطاي آن زياد اســت .هوش مصنوعي فعلي بسيار
پرمصرف اســت .آموزش يك مدل هوش مصنوعي ميتواند
284تــن دياكســيدكربن توليــد كند كه معــادل توليد
دياكسيد كربن 5خودرو است .با جايگزيني مموريستورها كه
در همه دستگاههاي ديجيتال امكانپذير است ،ميتوان اين
مقدار را به كسري از يك تن دي اكسيدكربن كاهش داد .اين
ميزان معادل انتشار دي اكســيدكربن در رانندگي در يك
بعدازظهــر اســت .از آنجايي كه مموريســتورها بســيار
كممصرفتر از سيســتمهاي محاســباتي موجود هستند،
ميتوانند بهطور بالقوه مقادير زيادي از توان محاسباتي را در
دستگاههاي كوچك(به اندازه يك دست) گرد آورند و در عين
حال نيازي هم به اتصال به اينترنت نداشته باشند .اين موضوع
از اهميت ويژهاي برخوردار اســت ،زيرا انتظــار ميرود كه

توسعه هوش مصنوعي با Silo AI

نتايج مطالعه جديدي كه در دانشــگاه بركلي انجام شــده نشان
ميدهد كه بين كيفيت خواب افراد و احتمال ابتال به آلزايمر رابطه
مســتقيمي وجود دارد .به گزارش نيواطلس ،با بررســي كيفيت
خواب افراد ميتوان يك ســال زودتر ابتالي اشخاص به آلزايمر را
كشف كرد .محققان دريافتهاند ،اگر فرد بدون مشكل حاد تنفسي
يا قلبي و عروقي طي شــبها بهطور مرتب از خواب بيدار شــود،
ميتوان نتيجه گرفت كه پروتئينهاي ســمي در حال تجمع در
سلسله اعصاب او هســتند و خطر ابتال به آلزايمر در چنين فردي
جدي است.

سايوز  5بهزودي ساخته ميشود

ديميتري برانوف ،مدير مركز توســعه موشكهاي فضايي روسيه
اعالم كرد ،ســاخت موشك ســايوز ۵بهزودي آغاز ميشود و اين
موشك اواسط سال2021جايگزين وسيله پرتاب زنيت خواهد شد.
به گزارش اسپوتنيك ،او گفت« :از آغاز سال آتي يك آلياژ جديد
آلومينيوم در اختيار خواهيم داشــت كه براي ساخت چند نمونه
آزمايشي استفاده ميكنيم .تصور ميكنم در اواسط سال2021ما
طراحيهاي مخصوص يك وسيله پرتاب را شروع كنيم».

گوشياي كه از  2طرف تا ميشود

وابســتگي بيش از حد به اينترنت بهدليل افزايش تقاضاي
دادهها و مشــكالت افزايش ظرفيت انتقال داده از يك نقطه
خاص ،در آينده مشكلســاز شــود .در اين مطالعه جديد،
مهندسان دانشگاه  UCLدريافتند كه با مموريستورهايي كه
داراي تعدادي زيرگروه شبكه عصبي هستند ميتوان «دقت»
را در سطح بااليي بهبود بخشيد.
مموريستورها ،درواقع «رزيستورهاي داراي حافظه» هستند،
زيرا آنها ميزان بار الكتريكي را كه حتي پس از خاموش شدن

در آنها جريان دارد ،در حافظه نگه ميدارند .رزيســتور يك
قطعه الكترونيكي كنشپذير(مصرفكننده انرژي) اســت
كه بهعنوان يكي از اجزاي مدارهــاي الكترونيكي ،مقاومت
الكتريكي مورد نياز را ايجاد و اعمال ميكند .مموريستورها
بهصورت تجاري براي دســتگاههاي ذخيــره حافظه توليد
شدهاند ،اما اين تيم تحقيقاتي گفته است كه آنها ميتوانند
طي 3ســال آينده براي اســتفاده در سيســتمهاي هوش
مصنوعي توليد شوند.

يك شركت كرهاي سازنده گوشيهاي هوشمند از مدلي رونمايي
كرده است كه ميتواند از  2طرف تا شــود .به گزارش اسلشگير،
اين گوشي ميتواند رقيبي جدي براي سرفيسهاي مايكروسافت
محسوب شود .گوشيهاي تاشــوي ديگر اين سازنده كه پيشتر
عرضه شده بودند ،تنها از يك طرف خم ميشوند و حداكثر مقدار
خم شدن نمايشــگر آنها 180درجه اســت .براي تقويت لوالي
360درجه اين گوشــي از مواد ويژهاي اســتفاده شده است .اين
گوشي منعطف داراي نمايشگر  OLEDخواهد بود و نمايشگر آن
به شكل تاشو توليد نميشود.
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در مراسم افتتاح 3طرح سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران عنوان شد

استحصال شن و ماسه از 15هزار تن نخاله

سهشنبه  18شهریور  99شماره8032

حل هوشمندانه مشكالت شهري

مطالبهگري شهروندان براي بهبود زيستشهري
با استفاده از حساب شهروندي «تهران من»

پريسا اميرقاسم خاني

خبرنگار

صداي مردم از پاريس تا تهران

مكث

حالي است كه در كشــور ما در برخي شهرها پسماندهاي
پزشكي توسط دانشگاههاي علوم پزشكي انجام ميشود .او
افزود :در 2هفته آتي شورايعالي پسماند تشكيل ميشود
ما نيز در جلسه آن شركت ميكنيم تا اين موضوع به نتيجه
برسد .همچنين صدراعظم نوري ،رئيس كميسيون خدمات
شهري و محيطزيســت شوراي اسالمي شــهر تهران نیز
در اين مراســم گفت :رويكرد مديريت شهري در اين دوره
زيرساختي و مواجهه با چالشها ،پرهيز از كارهاي شوآف
گونه و پروپاگاندايي اســت .او ادامه داد :ايــن اقدامات در
موضوع فضاي سبز و محيطزيست ويژه بود و از آنها ميتوان
به توافقنامه بين شهرداري تهران و وزارت نيرو اشاره كرد كه
منابع آبي تهران را مديريت ميكند و به جاي استفاده از آب
خام در فضاي سبز از پساب استفاده ميشود.
به گفته نوري ،در موضوع تفكيك و جداســازي پســماند
بايد اطالعرساني درستي شــود؛ چراكه مشاركت اصلي در
موضوع پسماند بر دوش مردم است و بدون حضور و آموزش
آنها اين امر ميسر نميشود .او يادآور شد :امروز شهروندان
تهراني بهشدت از وجود زبالهگردها و كودكان كار ناراحت
هســتند و بايد تالش كنيم كه اين صحنهها حذف شــود.
همچنين مديرعامل ســازمان مديريت پسماند شهرداري
تهران در اين مراســم با اشــاره به افتتاح مركــز كنترل و
مانيتورينگ پســماند تهران گفت :سامانههاي برفروبي و
جمعآوري پسماند و پسماندهاي پزشكي توسط اين مركز
قابل رديابي و كنترل هستند و به اين ترتيب همه اتفاقات در
بازه جغرافيايي در مركز كنترل تصويري مديريت پسماند
رصد خواهد شــد .صدرالدين عليپور گفت كه در پيگيري
بحث هوشمندسازي امروز 5دستگاه خوددريافت پسماند
خشك مورد بهرهبرداري قرار گرفت و ۱۰دستگاه ديگر نيز
ظرف هفته آينده بهرهبرداري میشود .مديرعامل سازمان
مديريت پسماند شهرداري تهران تأكيد كرد :اين دستگاهها
توســط شــركتي دانشبنيان در داخل توليد ميشــود و
يكسوم قيمت مشابه خارجي است.

پايتختنشينان گاهي با تصوير تازهاي در
گزارش شهر روبهرو ميشوند كه دوست دارند،
مستند ،توضيحات آنرا بهدست مديران
شهري برسانند .اما در روزگاري كه زمان گويا با سرعت
برق از جلوي چشمان همه ميگذرد ،تصور نامهنگاري
يا حتي منتظر ماندن پشــت خط براي وصل شدن به
اپراتورهاي سامانههاي پيگيري ،براي خيليها عذابآور
و غيرممكن است .حال خبر خوش اينكه جلوي روي
شهروندان تهراني ،راهي نوين و هوشمند وجود دارد.
در گذشته شهروندان مشــكالت و پيشنهادهاي خود
درباره شهر ،مانند خرابي پلهاي عابر پياده ،چالههاي
خياباني ،كارتنخوابها ،حضور معتادان ،زبالههاي رها
شده ،داربستهاي ناايمن ،ســدمعبر و ...را با تماس به
شماره 137اعالم ميكردند.
اين روند ثبت مشكالت شهري ،بهعلت فراواني تماسها
و عدماســتفاده از تكنولوژي بهروز در سيســتم ثبت
پيام با كندي انجام ميگرفت .در تصميمگيري جديد
مديريت شهري ،شهروندان اما ميتوانند عالوه بر تماس
با شماره ،137در روشي سادهتر اپليكيشن «تهران من»
را روي گوشي همراه خود نصب كنند ،سپس با مراجعه
به بخش137سامانه ،مشكالت شهر را گزارش دهند .در
اين سامانه در هرجايي از شهر ،با هر مشكلي كه مواجه
شديد ،ميتوانيد وارد حساب شــهرونديتان شويد و
پيامتان را به همراه نقطه دقيق مكاني ،عكس ،صوت يا
فيلم ثبت كنيد .به اين صورت ضمن ثبت دقيق مشكل
از لحاظ زماني ،مكانــي و ...ميتوانيد نتيجه و بازخورد
پيامتان را از طريق سامانه پيگيري كنيد.
در بخش 137اپليكيشــن تهران من ،پس از انتخاب
زبانه« ،ايجــاد درخواســت جديد» ابتــدا بايد گروه
موضوعــي خود را مشــخص كنيــد؛ آن هــم از بين
موضوعاتي مثل ويروس كرونا ،آبگرفتگي ،آتشنشاني،

طرح :همشهري /بهرام غروي

مراسم افتتاح همزمان3طرح سازمان مديريت
پسماند پسماند شهرداري تهران ،شامل مركز كنترل
و نظارت تصويري مديريت پسماند ،سامانه
دريافت خودكار پسماندهاي خشك ( )RVMو آغاز عمليات
احداث ســومين كارخانه بازيافت پســماندهاي عمراني و
ساختماني تهران ،با حضور رئيس كميسيون سالمت شوراي
شهر تهران ،معاون خدمات شهرداري تهران و رئيس سازمان
مديريت پسماند برگزار شد.
بهگزارش همشــهري ،در مراســم افتتاح مجتبي يزداني،
معاونــت خدمات شــهرداري تهــران ،گفــت :در بحث
سياستهاي كلي شهرداري و شــوراي شهر تهران ،حوزه
پسماند ،كاهش توليد پسماند بهصورت جدي دنبال ميشود
كه يكي از موارد پسماند شهر تهران پسماندهاي ساختماني
است كه روزانه  ۳۰تا ۳۲هزار تن نخاله و پسماند ساختماني
به محلهاي مخصوص بازيافت اين نوع از پســماند ارسال
ميشــود .او ادامه داد :بخشــي از اين نوع پسماند به مركز
پردازش و دفع آبعلي برده ميشــود كه امروز آغاز عمليات
احداث ســومين كارخانه بازيافت پسماندهاي ساختماني
و عمراني را در اين مركز انجام دادهايم .هماكنون اين مركز
روزانه 7هزار تن انواع پسماندهاي ســاختماني و نخاله را
بازيافت ميكند كه با تكميل سومين كارخانه اين ظرفيت
روزانه به ۱۱هزار تن خواهد رســيد .اميدواريــم در ادامه
ظرفيت اين مركز را به بازيافت ۱۵هزارتن نخاله و بازيافت
ساختماني برســانيم .يزداني ادامه داد :در مجموع روزانه
۲۲هزار تن نخاله ساختماني به اين مركز ارسال ميشود كه
با تكميل اين پروژهها روزانه حدود ۱۵هزار تن از اين نخالهها
را ميتوانيم بازيافت كنيم .اين كار در مركز پردازش آبعلي
توسط بخش خصوصي انجام ميشود.
معاون خدمات شهري شهرداري تهران در بخش ديگري از
صحبتهاي خود به افتتاح مركز كنترل و نظارت تصويري
مديريت پسماند اشاره كرد و افزود :روزانه  ۵۵۰۰تا 6هزار
تن پسماندتر توسط ۱۱ايستگاه در سطح شهر جمعآوري
ميشود كه تمامي اين ايستگاهها و همچنين ماشينهاي
جمعآوري بهصورت برخط كنترل ميشوند و همه مراحل
مانيتورينگ ميشوند .او بهرهبرداري از 5دستگاه خوددريافت
پسماندهاي خشك را يكي ديگر از پروژههاي افتتاحي خواند
و گفت :ظرف چند روز آينده تعداد اين دستگاهها در سطح
شهر تهران به ۲۰دستگاه ميرسد.
معاون خدمات شهري شهرداري تهران ادامه داد :كار ديگر
درخصوص ايستگاههاي مياني است و استقرار سيستمهاي
امآراف كه توســط آنها ميتوان مشكل شــيرابه و تفكيك
را حلوفصل كرد .يزداني در حوزه زبالههاي بيمارســتاني
نيز افزود :رقم هر كيلو ۲۴۰۰تومانــي كه براي اين زبالهها
دريافت ميشــود ،تنها براي محل دفن آنهاســت؛ اين در
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آســفالت ،آســيبهاي اجتماعي ،اتوبوس ،ايستگاه
مترو ،برف ،بوســتانها ،بهشــتزهرا(س) ،پاركينگ
حافظ ،ترمينالهــا ،تفكيك و بازيافــت ،جمعآوري
و نصب ،حيوانات ،ســدمعبر ،شستوشــو و اليروبي،
مسير دوچرخهسواري و ...سپس بايد جزئيات موضوع،
موقعيت مكاني ،منطقه ،ناحيه و نشــاني و فايلهاي
پيوست را اضافه كنيد و در انتها متن درخواستي خود
را بنويسيد و تمام.
معلوالن نامناسبسازيها را گزارش كنند

در دوره قبلي مديريت شهري ،شوراي مشورتي شهر
دسترسپذير شهردار امكاني را فراهم كرد تا افراد داراي

هر شهروند گوش و چشم تازه شهر است .در تمام شــهرهاي بزرگ و پيشرفته جهان ،شهروندان بهعنوان
ديدهبانهاي شهري عمل ميكنند و اگر مشاركت اجتماعي شهروندان وجود نداشته باشد ،بهطور قطع شهر
جلونخواهد رفت .اتفاقاتخوشاينددرهمهشهرهايجهانميتوانند الگویيبرايسايرشهرهايجهانباشند.
 2سال قبل شهرداري پاريس در خبري از رونمايي اپليكيشني در شهر پاريس خبر داد كه با استفاده از آن مردم
ميتوانند مشكالت شهر را با فيلم،عكس ،صوت و نقشه به گوش مديريت شهري برسانند .امروز در تهران هم
شاهد اپليكيشني هستيم كه همين قابليت را دارد و مردم با استفاده از آن ميتوانند با شهردار و مديريت شهري
خود حرف بزنند .فقط كافي است انگشتشان را روي صفحه مانيتور تلفن همراه خود بگذارند و...

ناتوانان جسمي اگر در مســير تردد خود با مشكالتي
ماننــد نامناسبســازي و ...مواجه شــدند ،بتوانند با
فرســتادن فيلم ،عكس ،صوت يا محل مــورد نظر به
يكسامانه مشكالت مدنظر خود را به شهرداري منطقه
اعالم كنند؛ اقدامي كه پيگيري نشــد و بهخاطر نبود

زيرساختهاي الزم به ســرانجام نرسيد .جالب است
بدانيد حاال اما معلوالن و ناتوانان جسمي زير مجموعه
طرح ســامانه تهران من ميتوانند مشكالت خود را با
فيلم،عكس ،صوت و محل اعالم كــرده و جواب پيام
خود را مشاهده و پيگيري كنند.

امكان ثبت پيام شهروندي در هر زمان و هر مكان

بهاره آروين

رئيس كميته شفافيت و هوشمندسازي شوراي شهر تهران

سامانه 137لبه خط ارتباطي با شهروندان است .در گذشته اگر شهروندان بهصورت روزمره
در شهر با مشكلي مواجه ميشــدند ،براي ارتباط با مديريت شهري راهي به جز تماس با
شماره 137نداشتند .در عين حال متأسفانه اين سامانه از 15سال پيش كه راهاندازي شد،
ارتقا نيافته و پايه آن هم در اين مدت ضعيف بوده است .در اين دوره از شوراي شهر تهران
با پيگيريهايي كه از  2سال پيش آغاز شد ،كل سامانه بازنويسي و دررابطه با آن پيمانكار جديد انتخاب شد .همه اين
اقدامات منوط به اين بود كه سامانه را با قابليتهاي تكنولوژي روز سامان بدهيم .امروز صرف تماس تلفني براي طرح
شكايات مردمي راهگشا نيست؛ چون از طريق تلفن نميتوان عكس يا فيلم فرستاد و بازخورد پيام را دنبال كرد؛ درحاليكه
با تغييرات اخير اين امكان در سامانه «تهران من» مهيا شده است .شهروندان هر كجاي شهر كه باشند ،اگر اراده كنند،
ميتوانند با تلفن هوشمند خود وارد حساب شهروندي «تهران من» شده و در قسمت پيام 137مشكل پيشآمده را به
همراه صوت ،فيلم و عكس روي نقشه بهصورت دقيق ثبت كرده و بعد هم وضعيت پيام را پيگيري كنند .ضمن اينكه بهزودي
ميتوانند بازخورد خود را در رابطه با اقدام شهرداري درخصوص پيام خود ،ثبت كنند .براي افراد داراي معلوليت و ناتوانان
جسمي نيز در سامانه 137زيرگروه «بهسازي معابر جهت تردد معلوالن و سالمندان» را اضافه كردهايم .به اين معنا كه اين
دسته از شهروندان ميتوانند نامناسب بودن معابر را در سامانه 137گزارش كنند .البته زيرگروهها متعدد و پيچيده هستند
و ما درحال بازنويسي آنها هستيم تا براي شهروندان ملموس و قابل فهم باشند.
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كسي نميتواند سرعت
ورزش زنان را بگيرد

مسير حركت ورزش زنان و عملكرد دولت روحاني
در گفتوگو با فائزه هاشمي ،نايب رئيس سابق
كميتهمليالمپيك

عكس :همشهري /فرشاد عباسي
از گذشته خيلي فاصله گرفته ،نه از آن دفتر شــلوغ وسط شهر كه براي
ليلي خرسند
خودش بروبيايي داشت ،خبري است و نه از قدرتي كه خودش داشت .فائزه
روزنامهنگار
اوايل دهه 80با فائزه اواخر دهه 90متفاوت اســت .فائزه ديروز را در دفتر
خيابان بهآفرين ديده بوديم؛ دفتري كــه محل قدرتنمايياش بود؛ با امر
و نهيهايش ،با فريادهايش .از همان دفتر براي زناني كه آرزوي يك ديدار بينالمللي داشتند4 ،دوره
بازيهاي اسالمي برگزار كرده بود ،شايد آن روزها اهميت كارش را نديده بوديم اما بعدها كه قرار شد
همين بازيها براي مردان برگزار شود و نشد ،تازه متوجه شديم كارش چه ارزشي داشته .فائزه به پشتوانه
فاميلي هاشمي رفسنجاني و با حمايتهايي كه پدر از دختر داشــت ،ورزش زنان را سرپا نگهداشت.
خيليها امروز ورزش زنان ايران را مديون او هستند .او ،ورزشي نبود كه دلش براي ورزش سوخته باشد،
اوايل انقالب دختر 16سالهاي بود و ورزشيها براي حفظ ورزش به او پناه بردند .اما امروز فائزه كارهاي
نيست ،دفترش در سعادتآباد روزهاي آرامي را ميگذراند و خودش ميگويد« :حتي اجازه حضور در
يك دورهمي ورزشي را هم ندارم» .و به قول خودش ممنوعالهمهچيز است اما هنوز دغدغه ورزش دارد.
ت حاكم بر ورزش حرص ميخورد ،از اينكه زنان هنوز هم براي ورزش كردن بايد بجنگند ،حرص
از مديري 
ميخورد ،از اينكه مردان همه قدرت را در ورزش گرفتهاند و به زنان اجازه خودنمايي نميدهند ،حرص
ميخورد و ...فائزه هنوز هم ميخواهد باشد ،بدش نميآيد در ورزش و حتي در ردههاي باالتر مسئوليت
بگيرد؛ مثال وزير ورزش شود .فائزه هنوز به اندازه همان روزهايي كه در دفتر بهآفرين بود ،انرژي كار كردن
دارد و شايد هم بيشتر؛«خانواده هاشمي هر چه سنشان باالتر ميرود ،پرانرژيتر ميشود».

پارسال در جلســهاي در كميته ملي
المپيك از شما شماره تماس خواستم ،شماره خانه
و محل كارتان را نوشتيد و گفتيد موبايل نداريد.

احتماال باورتان نشد.

چرا باورم شد ،ولي باخودم گفتم خانم
فائزه هاشــمي كه دورهاي بهعنوان نماد نوگرايي
زنان در ايران ،دنبال دوچرخه و مســائلي بود كه
هضمش براي بخشي از حاكميت سخت بود و شايد
هم هنوز سخت باشــد ،چطور با تكنولوژي جديد
ارتباط نگرفته است؟

ابتدا كــه موبايل آمد ،داشــتم .خيلي وقــت آدم را
ميگيرد .معتاد به اين تلفن ميشوي و كنار گذاشتنش
كار مشكلي ميشــود .فضاي مجازي هم تا حدودي
خوب اســت ،اما وقتي زيادي درگيرش شوي ،بازهم
وقت تلفكردن است.
نداشته باشي هم از يك بخش از ماجرا
غافل ميشوي.

تا حدودي .ابزارهــاي ديگري بــراي دنبالكردنش
وجود دارد.
پس در فضاي مجازي هستيد.

نه ،نيستم ،ولي از فضاي مجازي بياطالع هم نيستم.

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

بولتن نميدهند ،اخبار را ميدهنــد .فضاي مجازي
اگر قدري مفيد اســت -براي خودم دارم ميگويم -تا
حدودي هم غيرمفيد است .دوستي ميگفت بهخاطر
يك ليوان شير نبايد يك گاو در خانه ببنديم .يك ليوان
شير تقريبا قابل دسترس است ،ولي گاو را چه كنيم؟
با اين ديدگاه ميتوانستيد وارد مجلس
فعلي شويد؛ نگاه مجلس همين است .چند وقت
پيش درباره فضاي مجازي بحث كردند و نگاهشان
تقريبا همين بود.

با آزادي فضاي مجازي و حرفهايــي كه در اين فضا
زده ميشــود ،مخالفتي ندارم .بايد باشد و خيلي هم
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اگر وضعيتهمينجوري پيش برود ،رياستجمهوري را هم اصولگراها ميگيرند.
شماهمچنان به اصالحات خوشبين هستيد؟

نهتنها به اصالحــات خوشبینم بلکه تنها راه برونرفــت را نیز همین میدانم؛
اما به اصالحطلبان که خودم نیز یکی از آنها هســتم خوشبین نیستم .يكي از
مشكالت اين است كه مثال اگر با آمريكا ارتباط برقرار كنيم ،به نام چه کسی تمام
ميشود؟ چه کسی ميخواهد بهرهبردارياش را بكند ،اصالحطلبان؟ يا اگر زنان
به حقوقشان برسند ،چه کسی بهرهبردارياش را ميكند؟ آنوقت اصالحطلبان
محبوب ميشوند و ما بَده .اگر اداره کشور را يكدســت اصولگراها بگيرند شايد
بخشي از مشكالت حل شود .البته اگر خودشان عاقل بشوند و رئيسجمهور عاقل

خوب است .فضاي خوبي هم براي مطالبهگري و فشار
بر تصميمات دولتمردان و حاكمان و افراد دارد .خيلي
از حرفهــاي خود من هم در هميــن فضاي مجازي
ميچرخد .وقتي موبايل داري ،از طرف دوست و دشمن
رديابي ميشــوی ،وقت زيادي را براي گفتوگوهاي
تلفني از دســت ميدهي و بهدليل اعتيادي كه پيدا
ميكني ،كلــي تماس الكي نيز داري .مســئله بعدي
اين اســت با آنكه در هر مصاحبهاي متن را ميبينم و
سانسور و اصالح ميكنم ،باز اين همه جنجال ميشود،
واي به اينكه در فضاي مجازي فيالبداهه حرف بزنم.
حتما اعدام ميشوم.
پس با اصل ماجرا مشكلي نداريد؟

نه ،بلكه معتقدم بســيار تأثيرگذار است و بايد تقويت
و آزادتر شود .با برخوردهايي كه برخالف آزاديبيان
در فضاي مجازي با افراد ميشــود ،مخالفم .البته فكر
ميكنم از لحاظ اخالقي بايد كنترلهايي وجود داشته
باشــد ،ولي با محدوديتهاي سياســي و اجتماعي
مخالفم .تأثير فضاي مجازي را از هر رســانهاي باالتر
ميدانم .اگر زنان توانســتهاند يك جاهايي تأثيرگذار
باشــند ،بهخاطر فضاي مجازي اســت كه صداها را
چندين برابــر و جهاني ميكنــد .قديمترها لِكول ِك
كارهايي ميكرديم ،اما االن فضــاي مجازي تأثيرات
را صدچندان كرده و جاهايي چنان در احياي حقوق
مردم ،حكومــت را وادار به عقبنشــيني ميكند كه
باارزش است.
قبول داريد خودتان كــه در اين فضا
نباشــيد اين توصيه کمی عجيب است؛ توصيه به
چيزي ميكنيد كه خودتان آن را مفيد نميدانيد.

هم قبولــش دارم و هم مفيــد ميدانــم .گاهي هم
براي خودم الزم ميدانم كه باشــم .شــايد يكجور
ازخودراضيگري باشــد كه بهخاطر راحتي خودم در
فضاي مجازي نيامدم .ولــي حرفهاي من در فضاي
مجازي هســت؛ يعني عمال در فضاي مجازي حضور
دارم .اگر فضاي مجازي نبود ،حرفهاي ما چطور پخش
ميشد؟ گستردگيای كه االن وجود دارد ،قبال نبود.

چندي پيش گزارشــي از ايســنا در
همين فضاي مجازي ديــدم .چندخانم در مورد
مشكالتشان در دوچرخهســواري صحبت كرده

هم انتخاب كنند.
البته اينكه شما ميگوييد يك بار تجربه شده.

آقای احمدينژاد انتخاب خوبي نبود .اعتقاد دارم اصولگراها از نظر اجرايي قويتر
از چپهاي اصالحطلب هســتند؛ البته نه از تكنوكراتهاي اصالحطلب .عمده
مديران بابا از اصولگراها قويتر بودند ،البته اگر ميتوانستند سر كار باقی بمانند و
محكوم نشوند و پروندهسازی برایشان نشود و از چرخه مديريت حذف نميشدند.
چپهاي اصالحطلب خيلي اجرايي و قوي نيستند .به نظرم بيشتر اهل حرف زدن
و نظريهپردازي هستند.
منظورتان مشاركتيهاست؟

بودند؛ اينكه در جاده اذيت ميشوند ،شما نزديك
به 3دهه پيش تالش كرديد ايــن موضوع را جا
بيندازيد ،ولي بعد از اين همه مدت دوچرخهسواري
زنان هنوز جا نيفتاده .دوچرخهسواري زنان هنوز
يك جاهايي تابو است.

تبديل حقــوق زنان به موضوعات سياســي و امنيتي
تاوان سنگيني دارد؛ يعني بهخاطر موضوعات الكي و
كوچك ،موضوع را ميپيچانند ،حقوق زنان را محدود
ميكننــد و مانع فعاليتهاي طبيعــي و بديهي زنان
ميشوند .بهنظرم تاوان اين را ،هم زنان و هم حاكميت
ميدهند ،اين چيزها به دين ربط نــدارد ،ولي به نام
دين يكســري محدوديتهايي ايجــاد ميكنند كه
بدنامياش براي دين ميماند .اگر موضوعات زنان را از
حوزه امنيتي خارج كنند ،اين مسائل سر هيچ بهوجود
نميآيد.ما زنان نبايد فكر كنيم كه اگر االن از نقطه «آ»
به نقطه «ب» رســيديم ،ديگر تمام است .اگر مبارزه
نكنيم و جنگمان را ادامــه ندهيم ،دوباره از« ب» به«
آ» برميگرديم .اگر ميخواهيم جلوتر برويم هميشه
بايد مبارزه كنيم .دوچرخهسواري هم همين است .ما
زنان نبايد كار را رها كنيم و باید همينطور ادامه دهيم.
هرچه هم اهانت ميكنند ،يا هر كار ديگري ميكنند،
بايد برويم.

به جز قانون نبايــد مالك ديگری
باشد

در ايــن مســئله بيشــتر از اينكه
محدوديتهــاي حاكميتي باشــد ،انگار بحث
فرهنگي است .جامعه و مردم عادي مشكالتي را
برايشان ايجاد ميكنند .ميخواهم بگويم مشكالت
اينطرفي را هم داريم.

چــه در تهــران و چــه در شهرســتانها دختــران
دوچرخهســوار زيادی ميبينيم و بهنظــرم نميآيد
مشــكل فرهنگي در اين زمينه وجود داشته باشد .به
هر حال در بعضي جاها نــزول فرهنگي هم داريم .به
هر حال بايد ماند .نميتوانيم بگوييم دوچرخهسواري
نو است ،هميشه بوده ،ولي هر چيز نويي تا بخواهد جا
بيفتد ،زمان ميبرد .در جمهوري اســامي اين زمان

10برابر است ،چون بخشــي از حاكميت با خيلي از
چيزها مخالفت ميكند .مثال دادستان اصفهان اعالم
ميكند دوچرخهسواري در اصفهان ممنوع است .خب،
يعني چه؟ كشور قانون دارد .در مشهد آقاي علمالهدي
يكسري قوانين ميگذارد و سبزوار براي خودش قانون
ميگذارد .حاكميت بايد جلوي اين چيزها را بگيرد .يا
قانون اجازه ميدهد يا نميدهد .تمام شد و رفت .مالك
ديگري نبايد داشته باشــيم .اينها چيزهاي سليقهاي
برخالف قانون اســت كه برخي افراد يــا جريانهاي
فكري ايجاد ميكنند تا حقوق اوليه ،طبيعي و بديهي
خانمها و بخشهايي از اقشار اجتماعي را ضايع كنند.

در دهــه 70پرچمــدار ورزش زنــان
بوديد ،بازيهاي اســامي زنان را راه انداختيد و
ميخواستيد مســابقات مرتب برگزار شود ،زنان
در حوزه قهرماني فعال شوند و با كشورهاي ديگر
مسابقه دهند و ارتباط بگيرند .امروز كه به عقب
برميگرديد ،بهعنوان كسي كه در بطن ماجرا بوديد
و مديريت كرديد ،فكــر ميكنيد اين روند چطور
بوده؟ آيا به شكل طبيعي جلو آمده ؟ از نتيجهاي كه
االن ورزش زنان دارد ،راضي هستيد يا فكر ميكنيد
هنوز با اتفاقي كه بايد بيفتد خيلي فاصله هست؟

نســبتا راضيام .ورزش زنــان بعد از رفتــن ما افت
وحشــتناكي نكرد ،چون به يك جريان و سيل تبديل
شــده بود .هنوز هم نميتوانند جلويش را بگيرند و به
حركت ادامه ميدهد .هر قدر هم خواستند مانع شوند،
نتوانستند .البته سياســتهاي جهاني هم مؤثر بوده.
فدراسيونهاي جهاني و كميته بينالمللي المپيك با
توصيهها و دستورالعملهايي كه دارند اينها را مجبور
ميكنند نسبت به رشــد ورزش زنان جديتر باشند.
با اين حال جلوي ســرعتش را گرفتنــد .اگر با همان
سرعت و با همان سياســتها ادامه پيدا ميكرد ،االن
شرايط خيلي بهتري داشت .ابتركردن ورزش زنان ،در
دوران آقاي خاتمي و بســتن فدراسيون ،توسط آقاي
احمدينژاد بود.
فعاليتهاي مــن از همــان ســالهاي اول انقالب
شــروع شــد و از همان اول هم نتيجه داد .آنهايي كه
فكر ميكردند ورزش زنان پســنديده نيســت ،وقتي
ميديدند كســي مثل من كه آقاي هاشــمي پدرش

آنها هم بخشي از این جریان هســتند .فعال در بين اصالحطلبها آنها بیشترین
جاها را دارند .نتوانســتند ســابقه خوبي از خودشــان به جا بگذارند .هر دوره
يك جايي را گرفتهاند و بــدون عملکرد موفق .در دوره آقــاي خاتمي بهنوعي
فرصتسوزي شــد كه نتيجهاش شــد رياســتجمهوري آقاي احمدينژاد.
االن هم پس از این پيروزيها ،عمال مشــاركتيها نيروچينيكردند و ناموفق
بودند.
عالوه بر این ما اصالحطلبان از مطالبات مردمي كه به ما رأي دادند و از چيزي كه
ميخواستند ،فاصله گرفتيم .از فرصتها درست استفاده نكرديم .نتيجهاش اين
شد كه ديگر حاضر نشدند به ما رأي بدهند .وضعيت بدتر هم ميشود .البته من
خودم رأي ندادم و اعالم عمومی نیز کردم .گرچه در مجلس و یا در دولت تكتك
نفراتي داریم كه خوب بودند.

اســت ،ورزش را دنبــال ميكند ،همراه ميشــدند.
خوشــبختانه همراهيهــا خيلي زياد بــود .وقتي به
رياستجمهوري بابا رســيديم ،اين فعاليتها بيشتر
شد .بابا رئيسجمهور بود و وقتي ما يا زنان ديگر براي
ورزش ســراغ وزرا ميرفتيم اشتياق نشــان ميداد.
امامجمعهها ،اســتانداران ،شــهردارها ،فرمانداران
همراهي ميكردند .شهر به شهر ما را دعوت ميكردند،
سالن راه بيندازيم ،بودجه بگيريم و هر جا مانعي بود با
استاندار و امامجمعه و ...صحبت ميكرديم تا مسئله
ن كشورهاي اسالمي
برطرف شود .بعد هم كه فدراسيو 
تاســيس شــد ،هم ورزش قهرماني زنان در ايران راه
افتاد ،هم مديريت زنان نشــان داده و تقويت شد ،هم
برخي كشورهاي مسلمان ورزش زنان را راه انداختند
و هم در دنيا مشكل حضور زنان محجبه را حل كرديم.
اجازه نميدادنــد زنان با حجــاب ورزش كنند و اين
فدراســيون بود كه موافقت را گرفت و زنان ايران الگو
شدند .نهادهاي بينالمللي هم سريع همراه شدند .اين
جمله سامارانش را هيچوقت يادم نميرود كه ميگفت:
«شما هر كاري كنيد كه بنبست ورزش زنان مسلمان
در بازيهاي المپيك و مجامع جهاني شكسته شود ،ما
با شما همراهيم» .و واقعا هم همراه بودند .در بازيهاي
آسيايي پكن فقط ايران دختران محجبه داشت كه در
رشته تيراندازي و آنهم با چادر شركت كردند ولي باز
هم كيهان صدايش درآمد كه اســام بر باد رفت .در
بازيهاي المپيك لندن20 ،كشــور ،زن محجبه در
مراسم افتتاحيه داشتند .اين پيشرفت خيلي بزرگي
بود .يا مثال بعضي درايران بهدرستي افتخار ميكنند
به دختر بحريني محجبه كه قهرمان دووميداني جهان
شد .اين تفكرش از كجا آمد؟ از ايران آمد .اينها نتايج
كار ايران بود ،ولي اينها به مبتكريــن اين كار نهتنها
افتخار نميكنند ،بلكه مانع فعاليت آنها نيز ميشوند.

مهرعليزاده جاده خاكی را هم
ازما گرفت

فكر ميكنيد از دوره كدام رئيسجمهور
ورزش زنان افت كرد؟

فراكسيون زنان چطور؟ چند اليحه و طرح داشتيم كه مثل منع
خشونت عليه زنان يا حمايت از حقوق كودكان و ...بيشتر در حد پيگيري و
دغدغه ماند و نتوانستند آنها را به نتيجه برسانند.

الیحه منع خشــونت عليه زنان به مجلس نرفت .اليحهاي بود كه دولت به قوه
قضاييه فرســتاد و قوه قضاييه بعد از تلفکردن زمان زیادی با تغییرات بدی به
دولت برگرداند ،همان بهتر به مجلس نرفت .يا در اليحه حمايت از حقوق كودكان
مجلس مقصر نبود.
با حقوق زنــان حتي مــردان اصالحطلــب هم مشــكل دارند .زنــان ما در
مجلس 17نفر بودنــد كه همه هــم اصالحطلب نبودند .مــردان اصالحطلب
هم به طرحهاي زنــان رأي نميدادند .خيلــي از مردان دوســت ندارند زنان
قدرت بگيرند .برخی مــردان اصالحطلب هــم به حقوق زنان كه ميرســند
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يكي از شعارهايي كه آقاي سلطانيفر در
جلسه رأياعتمادشان دادند ،احياي فدراسيون
كشورهاي اسالمي بود .فدراسيون احيا شد ،كاري
ميكند؟ االن كه ســال آخر دولت است ،عملكرد
دولت روحاني را چطور ميبينيد؟

فدراسيون با پيگيريهاي خانم طاهره طاهريان احيا
شــد؛ بهخصوص از زماني كه نايبرئيس كميته ملي
المپيك شــدند .اما نخستين اشــتباهي كه شد اين
بود كه فدراســيون را از كميته ملي المپيك به وزارت
ورزش آوردند؛ آن را شــبيه فدراســيونهاي داخلي
كردنــد .درصورتي كه بُعــد بينالمللي فدراســيون
مهم بود ،فدراسيون بهعنوان يك نهاد بينالمللي جا
افتاده بود و حتي ارتباطش از وزارت ورزش در كميته
ملي المپيك نيــز قويتر بود ،بهنحــوي كه مديران
مرد ما بعضا براي كارهاي آن طــرف آبي خود به اين
فدراســيون مراجعه ميكردند .قدرت اين فدراسيون
در بينالملليبودنش بود و اين ســبب شده بود كه در
داخل نيز فدراسيونها همكاري خوبي ميكردند .اما
از زماني كه زيرنظر وزارت ورزش قرار گرفت از لحاظ
بودجه و امكانات كار درخوري انجام نشد و فدراسيون
نتوانست كار واقعي خودش را شروع كند .اگر آن سالها
فدراســيون موفق بود ،بهخاطر اين بود كه توانســت
تعامالت خوبي را با كشورهاي اسالمي ،همه كشورهاي
دنيا و سازمانهاي بينالمللي مرتبط برقرار كند .االن
آن شرايط بينالمللي براي اين فدراسيون وجود ندارد.
ما با كشورهاي عربي بهخصوص عربستان دعوا داريم،
عربستان و كويت بعد از  IOCپايه اصلي كار ما بودند.
اگر عربستان همراه ما نميشــد ،خيلي از كشورهاي
عربي نميآمدند .اكثر پتانســيلهايي كه موجود بود
در سياست خارجي كشــور ما نابود شده است .اگر به
اين فدراســيون بودجه بدهند و همهچيز هم تامين
باشد ،خانم عربعامري ،سرپرست فدراسيون چطور
با وضعيت سياســت خارجي ما دوباره فدراســيون را
احيا كند؟ كار با آن قدرت و تأثيرگذاري با اين شرايط
سخت است.
به عربستان اشاره ميكنيد ،ارتباط پدر
شما با عربستان خيلي خوب بود و قاعدتا ارتباط
شما هم با آنها خيلي خوب بوده؟

خيلي خوب بود و اگر عربستان و كشورهاي تأثيرگذار
عربي همراهي نميكردند ،كار ما پيش نميرفت .مثال
آقاي شيخ احمد از كويت ،رئيس شوراي المپيك آسيا
اگر همراه ما نميشــد ،فدراسيون نميتوانست كاري
كند .اين هم خودش هنر اســت كه چطــور بتوانيم
اينها را جذب كنيم تا كنار فدراســيوني بــا نام ايران
قرار بگيرند .اينها هر كدام ديپلماســي خاص خودش
را ميخواست.

خود فدراســيونهاي داخلــي هم با
فدراسيوني كه همعرضشان است همراه نميشوند.

قطعا اين هم نقطهضعف اين فدراســيون است .وقتي

ادغام انجمنها با فدراســيون ،انگيزه
مديــران زن را بــراي كار كم كرد .خــود خانم
عربعامري ،چند فدراسيون عوض كرد اما كاري
كه در انجمن تكواندو ميكرد نتوانســت در هيچ
كدام از اين فدراسيونها انجام بدهد.

انجمنها پرقدرت بودند چون اختيار و حامي داشتند.
استقاللي كه انجمنها پيدا كرده بودند به اينها قدرت
خوبي داده بود و آنها هم از اين قدرت در پيشرفت كار
خوب استفاده ميكردند؛ عمدتا موفق هم بودند .االن
اكثر مديران قوي مــا از آن دورهاند .ضربه ديگري كه
آقــاي مهرعليزاده در دوران آقــاي خاتمي به ورزش
زنان زد كه خيلــي كار عجيبي بود ،ايــن بود كه بعد
از بازنشســتگي خانم طاهريان ،خانم احمديپور را
بهعنوان معاون ورزش زنان گذاشــتند كه ورزشــي
نبود .خودش ميگفت انگيزهاي ندارم .دوران ايشان
هم ورزش زنان افــت عجيبي پيدا كــرد .االن خانم
احمديپور رئيس ســازمان آموزش مديريت دولتي
هستند .در جايگاه خودش مدير موفقي است .بعد از
ايشان خانم اكبرآبادي و آقاي كتيرايي حاكم شدند و
ورزش زنان ،داستانهاي عجيبوغريبي پيدا كرد كه
همينطور روزبهروز ضعيفتر شد .يكي از راههايي كه
ورزش زنان بتواند دوباره جايگاه سابقش را پيدا كند
و قدرت بگيرد گوشكردن به توصيههاي سهميهاي
بينالمللي در جهت رســيدن به برابري جنســيتي
در همه ســطوح ازجمله مديريت زنان است .ما مدام
طفره ميرويــم ،عملياتياش نميكنيــم ،از کنارش
در ميرويم .راه همين اســت .تا زنان سهميه نداشته
باشند ،مردان بهراحتي قدرتشان را به آنها نميدهند،
حاضر نيستند بودجه را بهصورت مساوي و گاهي حتي
بيشتر در اختيار زنان قرار بدهند و براي هر كدامش هم
بهانههاي مختلفي دارند .اين به عدمباور مردان به زنان
و تالش براي حفظ قدرت خود برميگردد .تا زماني كه
زنان مديريت نداشته باشند ،آن شرايط برنميگردد.
اگر آن دوران ورزش زنان خوب حركت كرد ،براي اين
بود كه خود ما تصميمگير بوديــم .آقاي غفوريفرد،
آقاي هاشــميطباء و ديگر مديران همكاري داشتند.
در كنار ما بودند ،حل مشكل ميكردند ،خانم طاهريان
كه معاونت زنان بود و ساير مديران زن قدرت داشتند.
زمانی که من در فدراسيون بودم ،مديران قوي در رأس
انجمنها بودند و مجموعه خيلي خوبي تشكيل داده
بوديم .همه قوي شده بودند،توانستند تصميم بگيرند
و وارد عمل شــوند .ولي االن عمدتــا قدرتي ندارند و
تصميمي نميگيرند؛ در واقــع امروز نايبرئيسهاي
ما كادر اجرايي فدراسيون و كارمند شدهاند و نه مدير.
من هم قبــول ميكنم كــه آن دوران
اتفاقات خيلي خوبي افتاده ولــي االن در مورد
ورزش ميگويند نگاه عرضه و تقاضاست .تا زماني
كه ورزش ،هر ورزشي ،چه زنان و چه مردان ،نتواند
مخاطب خــودش را پيدا كنــد و نتواند خودش،
خودش را بچرخاند و به شكل حمايتي صرف باشد،
حتما يك جايي به مشكل ميخورد .مثال اين مدل
حمايتي كه ما از توسعه ورزش ميكنيم ،يك جايي
به مشكل ميخوريم چون بودجه كم ميآوريم .اگر
يك ورزش خودگردان ميشد ،خودگرداني چطور
اتفاق ميافتد؟ شما بايد ديده شويد ،آن ورزش
بايد رسانه و اسپانسر پيدا كند .در سيكلي كه
در ورزش زنان هست يك جاي كار ميلنگد و
آن اين است كه ديده نميشوند و در رسانههاي
رسمي كشور هيچ جايگاهي ندارند.

چرا ديده نميشوند؟ نميشود شما سياستگذاري
كني ،اجازه ندهي ديده شــوند ،رســانه جرأت
نكند مثل مردان به زنــان بپردازد ،عكس زنان
باحجاب را نتواند مثل مــردان بيندازد ،نتواند
مثل مردان به زنــان قهرمان بپــردازد؛ بعد
بگويي بايد خودت را بگرداني .شما آزاد كن،
اسپانسر خواهد آمد .اگر تبليغات زنان مثل
مردان آزاد شــود ،ببينيد چه اسپانســري
ميآيد .نميگوييم زنان بيحجاب شوند.
با همان حجابها ،رســانه جرأت كند به
زنان بپردازد .صداوســيما اينقدر كه به
مردان ميپــردازد ،يكهزارمش را به
زنان توجه نميكند .شما سياستهايت
را براي مردان و زنان يكسان كن ،آن
وقت بگو برويد خودتان را بگردانيد.
آن موقــع ببينيــد زنان چــه كار
ميكنند .نميشود شما يك طرف

متحجر ميشــوند و فرقی بــا اصولگرایان ندارنــد .اين مردان در حوزه سياســي
بیشــتر شــعار اصالحطلبي دارند .زنان ما در مجلس واقعا تــاش كردند ،کارهای
موفق زیادی داشــتند از جمله طرح تابعيت فرزند مادر ايراني و همســر خارجی.
بعضی چیزها نیز به نتیجه نرســید چون مــردان باید رأی میدادنــد که توضیح
دادم.
شما از عملكرد آنها راضي بوديد؟

از دوران ما بهتر كار كردند .بله راضي بودم .شرايط ما در مجلس پنجم نسبتا منطقي
و خوب بود .ولي در اين مجلس شرايط متفاوتي بود ،کشور بهشدت دوقطبي شده و
با توجه به جو جامعه و جو خود مجلس نمره خوبی از نظر من گرفتهاند .پایه مجلس
رأي است .نميتوانيم انتظار داشته باشيم ،يك نماينده مجلس بتواند مثل يك وزير
عمل كند.

را ميبندي و بعد بگويي شما چون خودگردان نيستي،
نميتواني موفق باشــي .اين هم راه دارد ،اصرار داريد
با زنان در ورزش اينگونه برخورد شــود و اين را الزم
ميدانيد؛ پس هزينههايش را نيز تأمين كنيد تا دچار
محدوديت نشوند.

البته جاهــاي ديگر دنيا هــم كه اين
محدوديتها نيست باز مشكل هست .چند وقت
پيش روي دستمزد ورزشكاران حرفهاي زن و مرد
بحث شده بود؛ با اينكه آنجا محدوديت پوشش و
رسانه ندارند ،فاصله نجومي است.

آنجا اسپانسر ميآيد.

ولي به سختي.

شــايد مردان بهدليل قــدرت فيزيكــيای كه دارند
ورزش جذابتــر دارند .برخي چيزها طبيعي اســت
ولي دليلي براي محدودكردن نميتواند باشــد .اين
امر قانون و فرهنگســازي ميخواهد .بــاز ميگويم
منظور من اين نيست كه چارچوبها را كنار بگذاريم.
با اين چارچوبها هم ميشود اين كارها را كرد .مثال
چهارمين دوره بازيها را با  ۲ميليــارد تومان برگزار
كرديــم ،که حدود نيــم آن را به ما بودجــه دادند و
بقيهاش را از اسپانســر تامين كرديم .در همان زمان
براي دومين دوره بازيهاي كشــورهاي همبستگي
كه ميزباني را از عربستان گرفته بودند150 ،ميليارد
تومان بودجه گذاشتند! 2ميليارد كجا و 150ميليارد
كجا؟ آخــرش هم چون سياســتها و مديريتها در
دوران آقاي احمدينژاد اشــتباه بود ،بازيها برگزار
نشد150 .ميليارد هم دود شد و رفت هوا.
حاكميــت ميتواند بگويــد برخالف
شــعارهايي كه بيرون داده ميشود ،محدوديتي
بين زن و مرد وجود ندارد ولــي در طرف مقابل
تهديدهايي هم وجود دارد.

مثال؟

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

مگر آقايان كم از كشور رفتهاند ،خانمها هم بروند ،چه
اتفاقي ميافتد؟ اكثر اين دختران قهرمان ما كه رفتند
تحتتأثير همسرانشان بودند ،يعني باز مردها پايه اين
رفتارها هستند .مگر آقاي لژيونر نداريم؟ خانم لژيونر
هم داشته باشيم.
ميكند.

منظور لژيونر نيســت ،اين رفتن فرق

ما مردان پناهنده هم داريم .مگر سعيد ماليي نرفت؟
مگر مهماندوست ،مربي تكواندو به آذربايجان نرفت؟
اگر در ورزش به زنان ما بها داده شود ،حق واقعيشان
داده شود ،نميروند .اگر هم بروند تازه ميشوند مثل
مردان .هر جا كمبــود امكانات و كمتوجهي به حقوق
افراد و سياستهاي غلط هست ،اين اتفاقات ميافتد.
بهنظر شما مســئله زنان ،اولويت آقاي

تجربه نشان داده سياســيون در ورزش
موفقتر بودهانــد .دورهای که آقاي دکتر
گودرزي وزير ورزش و آقاي دکتر قراخانلو
رئيسكميتهمليالمپيكبودند،دورههاي
ناموفقي بود ،بيشــتر علمی و دانشگاهي
بودند تا اجرایــی .آنها به دانســتههاي
دانشگاهيشان متکی بودند ،بنابراین در
اجرا موفق نبودند و فرصتســوزي شد.
ارزيابي من اين است كه بعد از انقالب آقاي
هاشميطبا بهترين مدير ورزش بوده
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سلطانيفر نيست؟

نه آنچنان كه بايد باشــد .اگر بود بايــد جور ديگري
عمل ميكرد .مثــا آقاي روحاني بهخاطر فشــاري
كه زنان آوردهاند ،بخشنامه خوبي داده كه 30درصد
مديريتها در دولت از آن زنان باشد .آقاي سلطانيفر
ميگويد من تنها وزيري هستم كه ۲معاون زن دارم.
يك معــاون ايشــان در ورزش بانوان اســت .ما فكر
ميكنيم منظور رئيسجمهور ســمتهايي نبوده كه
خاص زنان باشد .مســئول ورزش زنان كه طبعا بايد
زن باشد .خود دولت هم جر ميزند .مديران مدارس
دخترانه را در آمــار آوردهاند .اينهــا را درميآورند تا
بگويند 30درصد پر شد .آقاي ســلطانيفر بايد آمار
بدهد كه چند مديركل ،چند رئيس فدراسيون ،چند
عضو هيأترئيسه يا هيأتمديره از زنان هستند .عمر
اين دولت هم كه در حال اتمام است .خانم فرهاديزاد
و محمديان (معاون سابق و فعلي ورزش زنان وزارت
ورزش) هــم جنگيدنــد و دارند ميجنگنــد .تا كي
بجنگيم ،يك خرده هم شما مردان به وظايف خودتان
عمل كنيد!
شما خودتان گفتيد كه بايد بجنگيد.

ما بايــد بجنگيم و ميجنگيم ،ولي مــردان هم نبايد
سوءاســتفاده كنند .آقاي ســلطانيفر بايد بداند كه
وزيري است براي مردان و زنان .نميشود كه همهچيز
را به مردان بدهي و سر زنان بيكاله بماند .ميگويند
فالن مدير زن را گذاشــتيم ،خوب نبــود .مگر همه
مردانتان خوبند؟ مردان شــما يك مسابقه فوتبال
را نيز ديگر قــادر به برگزاري نيســتند .بين زنان هم
ممكن است يكي غيرمدير باشد .انتخابها را درست
انجام بدهيد.

فقط هاشمی دغدغه ورزش داشت
كرديد؟

چطور شد شــما دغدغه ورزش پيدا

بپرسید كي مرا هل داد .اول انقالب ورزشيها نگران
بودند كه ورزش بانــوان را تعطیل كنند .من آن موقع
16سالم بود .گفتند بيا باشگاه اسدي برای بسكتبال،
تا ببينند دختر آقاي هاشمي اينجاست پس محجبهها
هم ميتواننــد ورزش كننــد و ورزش زنان را تعطيل
نكنند .ســال 59-58بود .از آنجا پــاي من به ورزش
باز شد.
چه كساني به شما پيشنهاد ميدادند؟

به نظرم آقاي اديبــي در آموزشوپرورش منطقهيك.
آقاي اديبي به من پيشنهاد ميداد .نگران تعطيلشدن
ورزش زنان بهخاطر حركتهاي انقالبي و اســامي
بودند.

كدام دولت بعد از انقالب به معناي واقعي
ورزش برايش دغدغه بود و بــه اين فكر كرد كه
چطور ورزش را توسعه بدهد؟ یعنی همان نگاهي
را كه به صنعت و كشاورزي داشته ،به ورزش هم
داشته باشد؛ دولتي با اين مختصات داشتهايم؟

اگر من در اينباره اظهارنظــر كنم ،ميگويند پدرش
اســت ولي من معتقدم دغدغهاي كه بابا براي رشــد
ورزش كشور داشــت ،بقيه رئيسجمهورها نداشتند.
چند دليل دارم .يكــياش خود ورزش زنان اســت.
چون من دختر ايشــان بودم ،دائم ايشان را ميديدم،
غر ميزدم يا به قــول بابا كه در يكــي از خاطراتش
نوشــته فائزه آمد گريه كرد و من براي افتتاحيه فالن
مســابقه رفتم .ولي آقاي خاتمي را يكبار نتوانستيم
براي افتتاحيه بازيها بياوريم ،ايشــان اصال با ورزش
زنان لج كرده بود ،فكر ميكنم بــه خاطر من بود كه
نميآمد .به من گفته بودند مسابقات را كه با اجالس
ي اسالمي همزمان شده ،يك وقت ديگر
سران كشورها 
بيندازيد .نميشد تاريخ مسابقات بينالمللي را جابهجا
کنیم ،اعتبارمان ميرفت و ديگر برايمان تره هم خرد
نميكردند .سر آن شــد كه براي افتتاحيه مسابقات
نيامد .در صورتي كه ميتوانست از آن مسابقات براي
زنان و برای سران کشورهای اسالمی که در ایران بودند
بهرهبرداري درســت كند .تا زماني كه ما آنجا بوديم،
هيچ ارتباطي با ورزش زنان نداشت ،حداقل چيزي كه

ما بهعنوان رئيسجمهور از او انتظار داشتيم و كارهاي
بابا را ديده بوديم كه چقدر مايه گذاشته بود ،نبود .مثال
بابا براي اولين كنگره ما و براي افتتاحيه 4دوره بازيها
آمد .در دوره بابا شــوراي عالي ورزش مرتب تشكيل
ميشد .اين شورا چندوقت است كه تشكيل نشده؟
آقاي هاشــميطبا ميگفــت در دوره
خاتمي تشكيل ميشد.

بســیار کم بود و کمکم فراموش شد ،ضمن اینکه اگر
درست به خاطر بیاورم با حضور آقای خاتمی نبود ،ولی
در زمان بابا اینطور نبود.
با حضور رئيسجمهور؟

بله ،با حضور رئيسجمهور .من خودم عضو شــوراي
عالي ورزش بودم ،خيلي تشــكيل نشد .يا عملكردي
كه آقاي هاشــميطبا از خــودش بهجا گذاشــت،
بهخصوص تاسيس سالنها يا ساير كارهايي كه كرد،
بهخاطر حمايتهاي خود آقاي هاشمي بود .چرا آقاي
مهرعليزاده نتوانست كاري كند؟ كال بهجز طرح جامع
چيزي از عملكرد آقاي مهرعليزاده نديديم كه آن هم
يك طرح غيركارا و غيركاربردي و مخرب حداقل در
ورزش زنان شــد .دوره آقاي احمدينژاد هم بيشتر
شعار و از اين حرفها بود .در دوره آقای احمدينژاد
رؤساي ورزش و المپيك بيشتر سياسي كار ميكردند
تا ورزشي .ميماند دوره آقاي روحاني كه من خيلي از
عملكرد آقاي سلطانيفر راضي نيستم .در دوره اول هم
انتخاب آقاي گودرزي اشتباه بزرگ آقای روحانی بود.
البته مدیریت خوب آقای صفاییفراهانی بر فدراسیون
فوتبال را بایســتی از اینها جدا کرد .به عقب برگردیم
تقریبا همه مدیــران متفقالقول هســتند که هرچه
در ورزش مانده از دوران آقای هاشــمیطبا است که
نشاندهنده کاریبودن دولت بابا است.
آقاي گودرزي انتخــاب چهارم آقاي
روحاني بود.

باشد ،انتخاب درستي نبود .اين خودش نشاندهنده
بيتوجهي است .زمانی هم که آقای سلطانیفر را برای
وزارت ورزش معرفی کردند ،ورزشــیها دنبال آقاي
صالحياميري بودند چون ويژگيهاي مديريتي خوبي
داشت .گفتند او را ارشاد نگذاشت بياوريم ورزش .اين
يكجور بياهميتي به ورزش را نشان ميداد .انتخاب
آقای گودرزي فرصتســوزي بود .آقاي ســلطانيفر
هم موفق عمل نكرد .فقــط ورزش زنان را نميگويم،
ایشان ورزشي نیست .سابقه قائممقامي در زمان آقاي
هاشميطبا داشــت ،ولي فعالیت آنچنانی در سازمان
ي نداشت .ایشان حافظه و اطالعات خوبي در
تربيتبدن 
ورزش دارد ولي مديريت ،چیزهای دیگری میطلبد.
ورزش.

آقاي روحاني بــه او ميگويد كامپيوتر

فقط كامپيوتر ورزش هســتند .جدا از انتخاب خانم
محمديان و فرهاديزاد ،آن هم بهخاطر فشــارهای
بیرونی که انتخاب خوبي بود ،عملكرد كلي ایشــان
در ورزش خوب نیست .برگزاری یک مسابقه فوتبال
جدی با آرامش یک آرزو شــده ،دعواها و درگيريها
باالســت .فدراســيون فوتبال اينهمه داستان دارد،
نوابرئیس بانــوان در فدراســیونها وضعیت خوبی
ندارند ،مدیــران ضعیفی در اکثر ســمتها داریم و
عملکردهای غیراصولی .همه اينها به آقاي سلطانيفر
برميگردد .نميتوانيم بگوييم كه ایشــان بيتقصير
است و فقط مديران پاييني ندانمكاري دارند.

در بحث دولتهــا ،وقتي آقاي روحاني
رئيسجمهور ميشــود حتما در حوزه سياست
يك تفكري دارد ،مثــا ميگويد من میخواهم با
دنيا ارتباط بگیرم و براي اين سياســت چه كسي
بهترين انتخاب اســت؟ مثال آقاي ظريف .يا در
حوزه نفت تفكرم اين است ،ميخواهم با قطر در
حوزه مشترك گازي كه داريم ،رقابت كنم ،چه كار
كنم؟ آقاي زنگنه را ميآورم .يا آقاي نعمتزاده را
براي صنعت ميآورم ،چون ديدگاهم اين اســت.
كدام رئيسجمهوري در ورزش برنامهای در ذهنش
بوده و گفته ما بايد اين كار را بكنيم ،پس باید اين
آدم را بياوريم؟

دقیقــا نمیدانم .تا جایــی که مــن میدانم معموال
برعکس بوده ،یعنی افراد مطرح یا افرادی که تمایل به
این شغل داشتهاند برنامه میدادهاند.

معموال اينطور بوده كه يكي ميآورند و
ميگويند اداره كن.

شاید ،تجربه نشان داده سياسيون در ورزش موفقتر
بودهاند .دورهای که آقــاي دکتر گودرزي وزير ورزش
و آقاي دکتــر قراخانلو رئيس كميتــه ملي المپيك
بودند ،دورههاي ناموفقي بود ،بيشتر
علمی و دانشــگاهي بودند تا
اجرایی .آنها به دانستههاي
دانشگاهيشــان متکی
بودنــد ،بنابراین در
اجرا موفــق نبودند
و فرصتســوزي
شــد .ارزيابي من
اين اســت كه بعد
از انقــاب آقــاي
هاشميطبا بهترين
مديــر ورزش بوده.
آقاي هاشميطبا كه
از اول ورزشــي نبود،
يك چهره سياســي بود.
شــاید هم دلیل موفقیت
ایشــان طوالنیبــودن
حضورشــان در این سمت بود
که باالخره کمکم یــاد گرفت و
اشراف پیدا کرد.
در خــود مديران
ارشــد ورزش نه ،ولي وقتي
ميخواهند از مديران سياسي
موفق در ورزش مثــال بزنند،
از آقاي صفايي فراهاني اســم
ميبرند.

کامال درست اســت ورزشيها كمتر

من ممنوعالهمهچيز هستم

مكث

اولين اتفاق منفي در دوره آقاي خاتمي و با اقدام آقاي
مهرعليزاده افتاد .آقاي مهرعليزاده گفت انجمنهاي
زنان در زيرزمين نشســتهاند ،ميخواهــم زنان را از
جاده خاكي به اتوبان بيــاورم .انجمنهاي زنان را در
فدراسيونها ادغام كردند اما با اين كار نهتنها ورزش
زنان به اتوبان نرسيد كه جاده خاكيشان را هم از دست
دادند و به جاده مالرو رفتند! او مديريت و اقتدار زنان
را نابود كرد .با ادغام انجمنها با فدراسيونها و نديدن
جايگاهي براي نــواب رئيس زنان در فدراســيونها
در طرح جامع ،نايبرئيســان ما نه قــدرت دارند و نه
مديريت ،مگر اينكه يك رئيس فدراســيون خودش
مديريت را بهخود زنان داده باشد .اين گلي بود كه آقاي
مهرعليزاده به سر ورزش زنان زد .از آنجا سرعت ورزش
زنان و حركت عجيبي كه شروع شده بود و بسيار هم
موفق بود كم شد و هنوز مشكالت ادامه دارد .با طرح
جامع ،معاونتهاي ورزش زنان را در ســطح استانها
هم حذف كردند .تازه چند ماه اســت كه معاونتها
جايگاه قانوني خودشان را بعد از حدود 15سال دوباره
بهدست آوردهاند .اساسنامه فدراسيونها اصالح شده
و آن هم در دولــت گير كرده .هنوز نايبرئيســان ما
نتوانســتهاند جايگاه خودشان را بهدســت بياورند و
خيلي بياختيار و ضعيفانــد .از دوره آقاي خاتمي و
آقاي مهرعليزاده تنها چيزي كه در ورزش كشور ماند،
طرح جامع ورزش بود كه در اجرا نه فقط زنان كه براي
كل كشور پسرفت حسابي بود و هنوز هم مشكالتش
عمدتا باقي است .بعد از آن به دوره آقاي احمدينژاد
رسيديم .آقاي احمدينژاد ،فدراسيون اسالمي ورزش
زنان را در ســال1389تعطيل كرد .وجود فدراسيون
سبب شده بود كه زنان تا حدودي قدرتشان را از طريق
فدراسيون و كميته ملي المپيك در تقابل با طرح جامع
داشته باشند اما آقاي احمدينژاد گفت فدراسيون كار
سياسي ميكند و فدراسيون را بست .آقاي عليآبادي
كه آن موقع رئيس كميته ملي المپيك بود نامه داد كه
پرسنل فدراسيون به كميته برگردند ،بودجهمان را هم
قطع كردند .كل بودجه ساالنه ما ،غير از زمان بازيها،
100ميليون تومان بود .گفتند پول نداريم كه بدهيم،
خودشــان ميليارد ميليارد پولها را حرام ميكردند.
آقاي احمدينژاد تير آخر را بــه ورزش زنان زد ولي
خوشبختانه چون پايه ورزش زنان خوب ريخته شده
بود ،توانست تا حدودي به حركتش ادامه بدهد ،ولي
سرعتش كند شد.

همعرض فدراسيونهاي ديگر ميشــوند ،براي اين
فدراســيون كاري نميمانــد .ما كــه در كميته ملي
المپيك بوديم ،همعــرض فدراســيونها نبوديم و
فدراســيونها همه با ما همكاري داشــتند .حتي ما
ارتباطــات بينالمللي فدراســيونها را قويتر كرده
بوديم ،در بعضي از موارد كه براي كارهاي خودشــان
با فدراســيونهاي جهاني مشكل داشــتند ،پيش ما
ميآمدند .مثال تيم ملي فوتبــال ايران در زمان آقاي
احمدينژاد تعليق شد ،آمدند سراغ من ،با شيخ احمد
صحبت كردم ،تيم فوتبال كويت تعليق بود ولي شيخ
احمد تعليق ما را برداشت و فوتبال ما آزاد شد .پتانسيل
فدراســيون فقط براي زنان نبود .بخــش عمدهاي از
فعاليتهاي مردان را هم در سطح بينالمللي كمك و
مشكالتش را حل ميكرد.

زنان
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يك سوال شخصي بپرســم .شما همچنان
حوصله و انرژي يك كار اجرايي در سطح باالي
مملكت را داريد؟ مثال بگوييد دوباره كانديداي
انتخابات مجلس بشوم يا...
بله ،به نظرم انرژیام بیشــتر هم شده است.
حتما هم تاييدم ميكنند (با خنده) .خانواده
هاشــمي هايپرند .هرچه هم سنشان باالتر
ميرود انگار پرانرژیتر ميشوند.
آیا دغدغه نیز مثل گذشته دارید؟
کامال پر از انگیزه و دغدغه برای ساخت کشور
هستم؛ به خصوص برای زنان.
فرض كنيد يك دولت اصالحطلب منطقي روي
كار بيايد و از شما بخواهد وزير ورزش بشويد،
ميشويد؟
صددرصد ،ولــي مطمئن باشــید كه تاييد
صالحيت نميشــوم .وزير كــه هيچ ،اجازه
نميدهند من در جمع 10نفره شركت كنم .در
یکی از شهرها با 10نفر از خانمهاي پيشكسوت
ورزش جلسه بود -پيشكسوت يعني چي؟
يعني مدیران بازنشسته باالي 70سال ،یعنی
کبریت بیخطر -جلسه را به هم زدند.گفتند
دارد كارهاي زيرزميني و تشكيالتي ميكند
و ميخواهد بيايد اینجــا را به هم بريزد .من
ممنوعالهمهچيز هستم.

موفق بودهاند .معتقدم انتخــاب وزير ورزش يا رئيس
ســازمان تربيتبدني با یک نگاه تخصصــی نبوده و
متأسفانه ورزش برایشــان در اولویت نیز نبوده است.
بهخاطر آنكه آن ارتباط ،عمق ،آگاهي و اشراف كامل را
نسبت به ورزش نداشتهاند .بيشتر اقتصادي و سياسي
فكر ميكردند تا ورزشي.
يك اتفاقي هم كه افتاده اين است كه ما
فكر ميكنيم مديران خــوب ما در ورزش محدود
شده به همان چند نفري كه در يك دورهاي خوب
جواب دادهاند .هنوز هم وقتــي ميگويند مدير
خوب ،از آقاي هاشــميطبا يا از صفاييفراهاني
صحبت ميكنند.

اتفاقي هم که از دوره آقاي احمدينژاد شــروع شد،
كوچكشــدن مدیران بود .وقتي آقــاي احمدينژاد
رئيسجمهور ميشــود ،اين توهم ایجاد میشود که
هر كسي ميتواند هر كاري كند .آقای احمدينژاد با
آوردن جوانان بدون سابقهای که در رأس وزارتخانهها
و جاهاي مختلف گذاشت ،مديريت را فشل كرد.
مديران ما نامدير شــدهاند .انتخــاب مديران از خط
واقعي خودش خارج شده و اکثرا فقط جابهجايي افراد
را داريم .كسي هم كه يكبار مدیر یا وزیر میشود انگار
تا آخر بايد مدير باشــد؛ چه موفق باشد و چه نباشد.
اگر موفق است جاي خودش نگهاش داريم ،اگر موفق
نيســت چرا برميداريد و يك جاي ديگر ميگذاريد؟
افراد در رزومهسازی حرفهای شــدهاند ،در حالی که
عملکرد افراد بایســتی مورد ارزیابی قــرار گیرد ،نه
رزومه آنها.

سلطانیفر ما را مسخره كرد

بعد از اينكه از مديريت ورزش زنان كنار
رفتید ،در كدام دوره مديران ارشد شما را صدا زدند
تا مشورت بگیرند؟

من هیچ زمانی مدیر ورزش زنان نبودم ،بیشــتر مادر
و حامی ورزش زنان بودم .در شــورای مشورتی آقای
روحانی در دور اول بــودم .خیلیها مراجعه میکنند
و مشورت میکنند ،خودم نیز هرچه بهنظرم میرسد
از طرق مختلف ،مســتقیم و غیرمســتقیم مشورت
میدهم.
زندان هم رفتيد.

بله مهر 91زندان رفتــم .آقاي روحاني كــه آمد ،در
ســتادهاي انتخاباتي هم كار كرده بوديم .چند جلسه
مشورتي تشكيل شد كه به نتايجش عمل نشد .براي
انتخاب رئيس ورزش و رئيس كميتــه ملي المپيك
كارگروه تشكيل شده بود .بعد از آن جلسات ،جلسهاي
كه تشكيل شــود كه بگويند بياييد؛ نه ،نبوده .خانم
موالوردي كه معاونــت زنان رئيسجمهــوري بود،
كارگــروه ورزش يــا كارگروههاي ديگري داشــت،
يكي دوبار دعوت كرد .در ورزش بعــد از آمدن آقاي
ســلطانيفر به ما نگاه هم نشــد .دوره اول هم آقاي
سلطانيفر برای وزارت مطرح بودند ،آن موقع ما زنان
جلسه گذاشتيم و آقاي سلطانيفر را دعوت كرديم و
گفتيم اگر شما وزير شــديد ،ما زنان چنين انتظاراتي
داريم که به اين موضوعات توجه داشــته باشيد ،ولي
آقاي سلطانيفر متاســفانه در جاهای دیگر زنان آن
جلسه را مســخره كرده بود و درباره آنها بد حرف زده
بود.
دولتي كه حمايت كرديد تا رأي بياورد،
در يك سال مانده به پايان دورهاش ،فكر ميكنيد
مسيري كه طي كرده مسير خوبي بوده؟

نه ،به نظر من آقاي روحاني در دوره دوم كامال متفاوت
شــد .داليل متعددي دارد كه نميخواهــم وارد آنها
شوم .شــرايطي كه در کشــور پيش آمده ،بخشي به
خود آقاي روحاني و سوءمدیریتهایش مرتبط است
و بخشي هم دســت دولت نيست .مشکالت مدیریتی
که توضیــح دادم در مورد مدیران آقــای روحانی نیز
تا حدودی صادق اســت که نتایج آنهــا را میبینیم.
نهتنها آقاي روحاني كــه اصالحطلبها ،بهخصوص
چپهاي اصالحطلب نیز عملکــرد و خاطره خوبی از
خود بهجا نگذاشــتند .ما در 3انتخابات تقريبا برنده
شديم ،در شوراهاي شهر ،مجلس و رياستجمهوري.
فرصتســوزي عظيمي توســط خود اصالحطلبها
صورت گرفت و شــرايط را به اينجا رســاند كه ديگر
كســي حاضر نشــد بيايد و رأي بدهد .بــه نظر من
رأي نــدادن در دوره اخيــر انتخابات فقــط اعتراض
به اصولگراها نبــود ،اول اعتراض بــه اصالحطلبها
بود.
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سرمايهسوزي در شاليزارهاي شمال

آزادراه شيراز -اصفهان اوايل ۱۴۰۰به بهرهبرداري ميرسد
محمود رضاييكوچي ،معاون هماهنگي امور عمراني استاندار فارس ،گفت :ســاخت آزادراه شيراز-اصفهان
در مســيري ب ه طول  ۲۲۰كيلومتر اوايل دهه ۹۰آغاز شده و تا اوايل
WWW hamshahrionline.ir
سال ۱۴۰۰ب ه بهرهبرداري ميرسد.
متــن كـامـل درسایت

براساس قانون ،آتش زدن بقاياي گياهي و كاه و كلش محصول ،پس از برداشت ،جرم است
اما همچنان ،بعد از برداشت برنج  ،بخشهايی از آسمان مازندران ،گيالن و گلستان با دود مزارع سياه ميشود
اشكان جهانآراي-فرشته رضايي -ستاره حجتي

خبرنگار

مجازات اسالمي محكوم ميشود .ماده 688قانون مجازات اسالمي نيز
افرادي را كه به هر شكل مسبب آلودگي بهداشت عمومي شوند ،مجرم
ميداند .ماده ۳۰آييننامه اجرايي قانون مديريت پسماندها نيز سوزاندن
پسماند در محيط آزاد را ممنوع كرده است ،اما با وجود اين مفاد قانوني
دود آتش عمدي زمينهاي كشاورزي شمال همچنان به چشم مردم
اين مناطق ميرود.

نوار ســبز شــمالي ايران هنوز با آاليندههاي صنعتي يا
گزارش ريزگردها آلوده نشده ،اما در برخي روزها از نيمه دوم مرداد
تا اواخر شهريور ميتوان آسمان بعضي مناطق از استانهاي
سهگانه شمالي را دودآلود ديد؛ دودي كه از آتش زدن بقاياي محصوالت
كشاورزي بهويژه برنج به آسمان ميرود.
پايش مزارع
تا همين2دهه پيش آتش زدن كاه و كلش در باور كشاورزان براي تقويت ادارههاي كل حفاظت محيطزيست  3استان شمالي در چند سال اخير
خاك مفيد بود؛ باوري نادرســت كه حتي در
با حساسيت بيشــتر تا حدودي توانستند از
برخي موارد موجب آتشســوزي جنگلهاي
تعداد و مساحت اين آتشسوزيها كم كنند.
اطراف زمينهاي كشــاورزي نيز ميشــد .از
مديركل حفاظت محيطزيســت گلستان با
سوي ديگر ،كشــاورزان براي كشت دوم بايد
اشاره به غيرقانوني بودن و جرم محسوب شدن
زمين را در فرصت كوتاهي براي شخم مجدد براساس ماده ۲۰قانون هواي آتــش زدن بقاياي محصوالت كشــاورزي به
آماده ميكردند و آتــش زدن بقاياي محصول پاك ،سوزاندن بقاياي گياهي همشــهري ميگويد :با توجه به برخوردها و
برداشتشده سادهترين راه بود و در نتيجه ،با
اقدامات انجام شــده ،انتظار ميرود امسال از
افزايشميلكشاورزانبهكشتدومكهمستلزم اراضي زراعي پس از برداشت
تعداد اين آتشسوزيها كاسته شود.
آمادهســازي زمين براي شــخم دوباره است ،محصــول ممنوع اســت و محمدرضا كنعاني به تأثير منفي اين اقدام بر
تعداد و مساحت آتشسوزيها افزايش يافت .متخلف حسب مورد به جزاي حاصلخيزي خاك نيز اشاره ميكند و ميافزايد:
تا جايي كه در برخي مناطق تا چند شبانهروز
آتش زدن بقاياي محصوالت در مزارع موجب
بوي دود احساس ميشود و شعاع ديد به شكل نقدي درجه 6موضوع ماده 19فقيرتر شدن زمين از مواد آلي ،تخريب زيستگاه
محسوســي كاهش مييابد .اين معضل را در قانون مجازات اسالمي محكوم موجودات ريز خاكي و كرمها ،كاهش جمعيت
مناطقي از هر  3استان شمالي يعني مازندران،
ميكروارگانيسمها ،كاهش حاصلخيزي خاك،
شود
ي
م
گيالن و گلستان ميتوان ديد.
افزايش حساسيت به فرسايش ،كاهش رطوبت
خاك در كشت محصول بعدي ،افزايش اســيديته خاك و در مجموع
ورود دستگاه قضا
كاهش باروري خاك ميشود.
مسئوالن استانهاي شمالي از4سال پيش و پس از اشاره رسانهها به اين در مازندران و گيالن نيز اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از آتش زدن
معضلباجديتبيشتريبرايپيشگيريازاينتخلفمحيطزيستيوارد مزارع طي چند ســال اخير افزايش يافته است« .حسينعلي ابراهيمي
عمل شدند .به گفته رئيسكل دادگستري گلستان ،طي 2سال گذشته كارنامي» مديركل حفاظت محيطزيســت مازندران از كاهش تعداد
با ورود دستگاه قضايي به اين بخش ،روند آتش زدن بقاياي گياهي در آتشسوزيها خبر ميدهد و به همشهري ميگويد :طبق مشاهدههاي
زمينهاي كشاورزي كاهش يافته است.
ميداني امسال از تعداد و گستره آتشسوزيها در استان كاسته شد ،اما
هادي هاشميان با اشاره به پيگرد قانوني براي متخلفاني كه اقدام به آتش برخوردها و پايشها توسط همكاران ما با جديت ادامه دارد .متأسفانه
زدن بقاياي محصوالت كشاورزي ميكنند ،ميگويد :براساس قانون ،هنوز كشاورزاني هستند كه به اين قانون و تذكرهاي كارشناسان توجه
آتش زدن بقاياي گياهي و كاه و كلش محصول ،پس از برداشت ،جرم نميكنند و به همين دليل امسال نيز بيش از 100فقره پرونده در استان
است و قانونگذار براي آن مجازات تعيين كرده.
براي كشاورزان متخلف تشكيل شد .با توجه به اينكه برداشت محصول در
اشاره اين مسئول به ماده ۲۰قانون هواي پاك است كه تأكيد ميكند برخي نقاط استان هنوز ادامه دارد ،آمار نهايي پس از پايان فصل برداشت
سوزاندن بقاياي گياهي اراضي زراعي پس از برداشت محصول ممنوع اعالم ميشود.
است و متخلف حسب مورد به جزاي نقدي درجه 6موضوع ماده 19قانون مسئوالنحفاظتمحيطزيستگيالنهمميگوينداقداماتپيشگيرانه

و گشتهاي مشترك با نيروي انتظامي و جهادكشاورزي در حال انجام
است .احســاناهلل شــكري ،معاون نظارت و پايش اداره كل حفاظت
محيطزيست گيالن در گفتوگو با همشــهري از استمرار برنامههاي
پيشــگيرانه و تالش براي فرهنگســازي در اين زمينه خبر ميدهد و
ميگويد :براي فرهنگسازي از ظرفيتهاي مختلف مانند توزيع بروشور،
دهياريها و حتي تريبون نمازجمعه نيز استفاده كرديم ،اما همچنان
موارد متعددي از اين آتشسوزيها در استان ديده ميشود .سال گذشته
107مورد آتش زدن مزارع ثبت شــد و  65شاليكار متخلف به مراجع
قضايي معرفي شدند.
فرصت اقتصادي كاه و كلش

ب زیادی به محیطزیست و بهداشت عمومی وارد میکند .عکس :باشگاه خبرنگاران جوان
سوزاندن کاه و کلش آسی 

ديگر علوفه خريداري كنيم درحاليكه كشاورزان ميتوانند براي حفظ
كيفيت كاه و كلش ،اين محصول را به خوبي خشك كنند و پيش از اينكه
كپك بزند به اتحاديههاي دامداران تحويل دهند.

صرفنظر از آلودگي هوا و آسيب به خاك بر اثر اين اقدام ،سوزاندن كاه
و كلش پس از برداشت ،سوزاندن فرصتي اقتصادي است .اين موضوع را
كمبود غذاي دام
بسياري از كارشناسان صنايع سلولزي تأييد و تأكيد ميكنند كه كاه و
كلشتوليدشدهدرمزارعبرايتوليدمحصوالتسلولزيمناسبهستند .ابراهيم اكبرزاده ،مدير زراعت ســازمان جهادكشاورزي گيالن هم در
علياصغر جهانگيري ،از كارآفرينان برتر كشور به همشهري ميگويد :گفتوگو با همشــهري ،ارزش اقتصادي كاه و كلش سوزاندهشده در
دهها محصول ســلولزي مانند مقوا ،امدياف ،كاغذ ،پارتيشن ،سقف مزارع اين استان طي هر سال را حدود ۲ميليارد تومان برآورد ميكند و
كاذب و حتي بلوك ساختماني را ميتوان درصورت فرآوري همين كاه ميگويد :مكانيزاسيون عاملي مهم براي جلوگيري از سوزاندن كاه است.
ورود دستگاههاي دروگر مجهز به بستهبندي
و كلش توليد كرد ،اما به جاي اين كار در شمال
به چرخه كشاورزي موجب كاهش سوزاندن
اين سرمايهها را ميسوزانيم .با اين حال شنيدن
كاه و كلــش ،حفظ محيطزيســت و تامين و
حرفهاي كشــاورزان نيز در اين مورد زواياي
ذخيرهسازي غذاي احشام در استان ميشود.
ديگري را روشن ميكند .علياحمد صمدي،
كشــاورز مازندراني معتقد است كه مسئوالن رئيــس اتحاديــه صنعــت با وجود اين ،كشاورزان سود كشت دوم را بيشتر
بدون ارائــه راهكار و فراهم كــردن امكانات و دامپروري مازنــدران معتقد از فروش كاه ،آن هم پس از بستهبندي و خشك
شرايط براي جمعآوري ،نگهداري و عرضه كاه و است كشــاورز اگر بداند چه كردن ،ميدانند .رضا قنبري ،كشاورز اهل آمل
به همشهري ميگويد :كشــاورزي كه قصد
كلش ،دائم بر نسوزاندن و جمعآوري آنها تأكيد
ميكنند .او به همشهري ميگويد :كشاورز براي آسيبي به مهمترين دارايياش كشت دوم دارد ،سعي ميكند در كمترين زمان
بستهبندي و نگهداري كاه بايد هزينه بپردازد .يعني خاك ميزند هرگز كاه ممكن شاليزار را براي نشاي دوباره آماده كند و
نميتواند معطل محصولي بماند كه برنامهاي
چه تضميني وجود دارد كه اين بقايا فروخته
را نميسوزاند و اين مشكل را براي خريد آن وجود ندارد.
شود و هزينه به كشاورز برگردد؟
در مقابل پرســش اين كشــاورز مازندراني ،فقط بايد با آمــوزش و ترويج اين ديدگاه كشاورز مازندراني را اهلليار وليزاده،
رئيس اتحاديه صنعت دامپــروري مازندران
كارشناسان معتقدند در شــرايطي كه كشور رفع كرد
بهطور كامــل رد ميكند و با بيــان اينكه اين
براي تأمين نهادههاي دامي ناچار است علوفه
اتحاديه آمادگي خريد تمام كاههاي ســالم استان را دارد به همشهري
وارد كند ،سوزاندن كاه و كلش جاي هيچ توجيهي ندارد.
عباس يوسفي ،رئيس اتحاديه دامداران گيالن معتقد است كشاورزان ميگويد :با توجه به بارندگيهاي فصل برداشت و سوزاندن كاه توسط
ميتوانند با فروش اين محصول به اتحاديههاي دامداران از ضايع شدن آنها برخي كشاورزان ،امسال احتماال با كمبود شديد كاه براي خوراك دام
جلوگيري كنند .وي با اشاره به صرفه اقتصادي كاه براي كشاورزان اظهار مواجه خواهيم شد .هر بسته كاه ســالم برنج را با قيمت حدود 10هزار
ميكند :براي تأمين خوراك دام در گيالن هر سال ناچاريم از استانهاي تومان از كشاورزان خريداري ميكنيم.

وليزاده كاه را ســالمترين غذا براي دام در ماههاي سرد سال ميداند و
اظهار ميكند :تنها دليل اين سوءرفتار ،آگاه نبودن كشاورزان و ضعف
در آموزش كشاورزي است .كشاورز اگر بداند چه آسيبي به مهمترين
دارايياش يعني خاك ميزند هرگز كاه را نميسوزاند .اين مشكل را فقط
بايد با آموزش و ترويج رفع كرد.
ضرورت آموزش و ترويج

آمــوزش و ترويج مســائل مرتبــط با كشــاورزي برعهده ســازمان
جهادكشاورزي است .در تبصره ماده 20قانون هواي پاك نيز عنوان شده
وزارت جهاد كشاورزي مكلف است مفاد اين ماده را به شيوههاي مقتضي
به اطالع بهرهبرداران بخش كشاورزي ،عشايري و منابع طبيعي برساند.
بر همين اساس ،از سوي اين نهاد در اســتانهاي مختلف برنامههاي
آموزشي در دستور كار قرار گرفته اســت .مهدي خليلي ،مدير روابط
عمومي ســازمان جهاد كشــاورزي مازندران به همشهري ميگويد:
برنامههاي آموزشي و ترويجي بهصورت روتين در دستور كار اين نهاد
قرار دارد و هماكنون نيز با استفاده از فضاي مجازي نكات آموزشي عنوان
ميشود ،اما برخي كشاورزان هنوز توجهي به اين مسائل ندارند .ضمن
اينكه راهكارهاي جايگزين ديگري هم وجود دارد .در همين اســتان
دستگاهي ابداع شده است كه كاه را در مزارع خرد ميكند تا به تقويت
خاك كمك شود.
ســوزاندن كاه و كلش در مزارع استانهاي شمالي به داليل مختلف
هنوز انجام ميشــود و آســيبهايي را به محيطزيست و بهداشت
عمومي تحميل ميكند درحاليكه حلقههاي مورد نياز براي تشكيل
زنجيره توليد تا مصرف كاه و كلش در استانهاي شمالي وجود دارد.
بهنظر ميرسد نبود يك سازوكار مناسب براي به هم پيوند دادن اين
حلقهها موجب شده است اين زنجيره مهم اقتصادي و محيطزيستي
شكل نگيرد و سرمايههاي زيادي در صنعت كشاورزي شمال كشور
از بين برود.
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كافه مجلس
افزايش تعداد نشستهاي علني مجلس

محمدحسين فرهنگي ،سخنگوي هيأت رئيســه مجلس گفت :براساس تصميم
هيأت رئيسه ،مجلس از هفته آينده در روزهاي سهشنبه نيز جلسه علني خواهد
داشت .براين اساس ،مجلس از اين پس در روزهاي يكشنبه ،سهشنبه و چهارشنبه
جلسه علني خواهد داشت .براســاس تصميم هيأت رئيسه مقرر شده است سؤال
از وزرا در دستور كار روزهاي يكشنبه و سهشنبه مجلس قرار گيرد .علي كريمي
فيروزجايي ،ديگر عضو هيأت رئيسه مجلس نيز در گفتوگو با ايسنا يادآور شد :ما
در جلسات علني روزهاي سهشنبه عمدتا به بحث نظارتي خواهيم پرداخت و البته
كميسيونهاي تخصصي مجلس نيز عصر سهشنبه جلسات خود را خواهند داشت.

ميرسليم مدارك بدهد

موسي غضنفرآبادي ،ســخنگوي هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان درباره آخرين
پروندههاي واصله به هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان ،گفت :گزارشهايي به اين
هيأت واصل شده كه بعضاً اين گزارشها بدون مشخصات و فاقد امضاست و معموالً
چنين گزارشهايي مورد توجه قرار نميگيرد؛ مگر آنكــه هيأت نظارت بر رفتار
نمايندگان تشخيص دهد كه اين گزارش درست است و بايد مورد رسيدگي قرار
گيرد .به گزارش مهر ،وي ادامه داد :تاكنون فقط يك شكايت در هيأت نظارت بر
رفتار نمايندگان ثبت شده كه مربوط به شكايت رئيس كميسيون عمران مجلس
از مصطفي ميرسليم ،نماينده مردم تهران اســت .غضنفرآبادي بيان كرد :بر اين
اساس ،ما اعالم كرديم در جلســه آتي هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان كه فردا
چهارشنبه-برگزار ميشود ،ميرسليم داليل و مستندات خود را ارائه كند تا ما اينمدارك و ادله را مورد بررسي قرار دهيم.

پشت پرده توافق امارات با اسرائيل

حســين اميرعبداللهيان ،دســتيار ويژه رئيس مجلس در امور بينالملل گفت:
ازجمله داليل گســتاخي امارات در برقــراري ارتباط با رژيم صهيونيســتي اين
است كه اماراتيها فكر ميكنند اگر خودشــان را به آمريكا و رژيم صهيونيستي
وصل كنند ميتوانند نقش فعالتــري را در منطقه ايفا كننــد .او در گفتوگو با
العالم ادامه داد :معتقدم سعودي و امارات نقشــه البي صهيونيستها و آمريكا را
در يمن پياده ميكنند و هدف اصليشــان تجزيه يمن است يعني اينها كارگزار و
عمله انگليس ،آمريكا و صهيونيستها شدهاند .اتفاقي هم كه افتاده اين است كه
انصاراهلل  ،متحدين و همه قبايل و عشاير اصيل يمني مانع تحقق اين هدف به واقع
آمريكايي-صهيونيستي كه مجري آن عربستان سعودي و امارات است ،شدند.

همه روساي يك كميسيون جمع شدند

سخنگوي كميســيون اجتماعي مجلس شوراي اســامي از حضور همه رؤساي
كميسيون اجتماعي مجالس بعد از انقالب در جلسه ديروز كميسيون اجتماعي
خبر داد .علي باباييكارنامي در گفتوگو با ايســنا گفت :در جلسه ديروز رؤساي
كميسيون اجتماعي همه مجالس بعد از انقالب تا به اآلن حضور داشتند .در اين
جلسه آسيبهاي كميسيون اجتماعي بررسي شد .نظرات بسيار خوبي از رؤساي
ادوار قبلي شنيديم .وزير كار ،تعاون و رفاه اجتماعي هم در جلسه حضور داشت.
ايشان نكاتي در جهت روانســازي تصميمات بين كميسيون و وزارتخانه مطرح
كردند تا ما با سرعت بيشــتري به جلو حركت كرده و رفاه بيشتري را براي مردم
فراهم كنيم.

محسن تواليي

خبرنگار

ادغــام انتخابا تهــا اگرچــه از
انتخابات ســال92به ايــن ســو دورههاي
رأيگيري در كشور را از يك سال
به 2سال افزايش داد ،اما اتفاقات كمسابقهاي مثل
درگذشت برخي اعضاي مجلس خبرگان رهبري
و اعضاي مجلس شوراي اسالمي يا رداعتبارنامه
نماينده گچساران ،يكي از شلوغترين سالهاي
انتخاباتي را طي يك سال آينده پيش روي كشور
قرار داد ه است.
كليد اين انتخاباتهــا نيز از جمعــه پايان اين
هفته با برگزاري مرحله دوم مجلس در 11حوزه
انتخابيه زده شده اســت9 .ماه بعد ،با برگزاري
همزمان 4انتخابات ،سالي را براي ايران رقم زده
كه سرنوشت شــوراها و نهاد رياستجمهوري
تعيين ميشــود و صندليهاي خالي خبرگان و
مجلس شوراي اسالمي تعيين تكليف ميشود.
در هر 4نهاد انتخابي(مجلس ،خبرگان ،شوراها
و رياســتجمهوري) يكبار ديگر سرنوشــت
كرســيهاي نمايندگي بــه صندوقهاي رأي
سپرده شده است.

سياست
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كشور در تدارك  4انتخابات

مرحله دوم انتخابات مجلس در جمعهاي كه پيش روست برگزار ميشود ،اما سال آينده سالي است كه تكليف نهاد
رياستجمهوري  ،شوراها  ،برخي صندليهاي خالي مجلس شوراي اسالمي و خبرگان تعيين ميشود

سالي كه نكوست

نوروز ســال آينده ثبتنامهــاي انتخاباتي آغاز
خواهد شــد؛ از 8فروردينماه .وزارت كشور در
هماهنگي با شــوراي نگهبان 28خردادماه سال
بعد را بهعنوان زمان برگــزاري اين انتخاباتها
تعيين كرده است .ســيزدهمين دوره انتخابات
رياستجمهوري ،ششمين دوره شوراهاي شهر
و روستا ،دومين انتخابات ميان دورهاي خبرگان
پنجم و انتخابات ميــاندورهاي مجلس يازدهم
بهطور همزمان در اين روز برگزار خواهد شــد.
تاكنون گمانهزنيهاي زيادي درباره كساني كه
وارد عرصه رياســتجمهوري خواهند شد ،زده
شده است اما نخستين نفري كه روز گذشته رسما
اعالم كرد وارد عرصه انتخابات رياستجمهوري
ميشود سيدمحمد غرضي بود ،نامزد انتخابات
رياستجمهوري سال 92كه اگرچه رأي نياورد
اما به پديده فراموش نشدني آن انتخابات تبديل
شد.
سال دغدغه مشاركت

در مهمتريــن ايــن انتخابا تهــا (نهــاد
رياســتجمهوري) ســرانجام پس از 8ســال
رياستجمهوري حســن روحاني ،در خردادماه
سال بعد رئيس دولت جديد را خواهد شناخت.

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

روحاني در يكــي از ســخنرانيهاي اخير خود
با بيــان اينكه كمكم چندماه ديگــر وارد فضاي
رقابتهاي انتخاباتي ميشــويم ،گفت :شرايط
كشور بهگونهاي است كه ما هم در تحريم هستيم،
هم كروناســت و هم مردم مشكالتي دارند كه با
عواطف ،احساسات ،اعتقادات مردم و ايماني كه
مردم نســبت به انقالب دارند ،نبايد بازي شود.
وزير كشــور دولت او هم با توجه به مشــاركت
نزديك به 25درصدي شــهرهايي مانند تهران
در انتخابات مجلس يازدهم نســبت به كاهش
مشاركت در انتخابات رياستجمهوري يازدهم
ابراز نگراني كرد و گفت« :نگراني ما در  ۱۴۰۰با
توجه به شرايطي كه در انتخابات مجلس يازدهم
داشــتيم ،دغدغه مشاركت اســت .اميدواريم با
زمينهسازيها و مشاركت همه گروههاي سياسي

بتوانيم مشاركت در انتخابات رياستجمهوري را
باال ببريم».
ايــن نگرانيهــا بهخصــوص در انتخاباتهاي
مياندورهاي پررنگتر هستند ،چون اقبال مردم
نسبت به مشــاركت در آنها پايينتر بوده است
و اين بار ممكن اســت در پايينترين حد خود
قــرار گيرد .در عيــن حال برخــي راهكارهاي
انتخاباتي از گذشته سعي در جبران اين فاصله
آرا داشتهاند.
اسماعيل موسوي ،سخنگوي ســتاد انتخابات
كشور درخصوص شــرايط افرادي كه ميتوانند
جمعه اين هفته 21شهريورماه رأي دهند ،گفته:
«كساني كه در دور اول انتخابات مجلس شوراي
اسالمي يعني  ۲اسفندماه ۱۳۹۸؛ در حوزههاي
انتخابيه مربوطه شــركت كــرده و رأي دادند

ميتواننــد در دور دوم نيز در همــان حوزه رأي
دهند .همچنين افرادي كه در انتخابات اسفندماه
سال گذشــته ،در هيچيك از حوزههاي انتخابي
شركت نكرده و رأي ندادند ،هم ميتوانند در اين
انتخابات شركت كنند و به نامزدهاي مورد نظر
خود رأي دهند».
بديمنيهاي مجلس يازدهم

بديمنيهاي مجلس يازدهم تنها مشاركت پايين
مردم در اين انتخابات نبود .در اتفاقي كمسابقه
5منتخب ايــن دوره از مجلس به داليل مختلف
نتوانســتند به جايگاه نمايندگي مردم دســت
يابند .غالمرضا تاجگردون ،منتخب گچســاران
بهدليــل رد اعتبارنامهاش توســط نمايندگان
مجلس و ســينا كمالخاني بهدليل ردصالحيت
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توســط شــوراي نگهبان بهخاطر جعلي بودن
مدرك تحصيلي از حضور در مجلس يازدهم باز
ماندند .فاطمه رهبر منتخب مردم تهران ،عيسي
جعفري نماينده بهار و كبودرآهنگ و محمدعلي
رمضاني منتخب مردم آستانه اشرفيه نيز بهدليل
كرونا فوت كردند و تعيين تكليف 5كرسي آنها به
انتخابات مياندورهاي در 28خردادماه سال بعد
موكول شد.
عباسعلي كدخدايي ،سخنگوي شوراي نگهبان در
اينباره گفته بود كه «ما دو مرحله انتخابات بعد
از انتخابات سراسري داريم كه مرحله دوم براي
كساني اســت كه حد نصاب الزم را ندارند .اين
انتخاباتها معموالً بعد از انتخابات اصلي برگزار
ميشود ،به همين دليل و بهعلت شيوع ويروس
كرونا اين مرحله از انتخابات به شهريورماه موكول
شــد بنابراين تصميم گرفته شــده مرحله دوم
انتخابات در شهريورماه برگزار شود.
براي كساني كه فوت ميكنند يا به هر دليلي از
ورود به مجلس باز ميمانند انتخابات مياندورهاي
بايد برگزار شــود ،انتخابات ميــاندورهاي قب ً
ال
بهصورت مستقل برگزار ميشد ولي سالهاست
به موجب قانون مجلس با نخســتين انتخابات
سراسري برگزار ميشــود .انتخابات اين ۴حوزه
انتخابيه بــا انتخابات رياســتجمهوري برگزار
ميشــود ».بعدتر با فوت نماينده كبودرآهنگ
تعداد اين حوزهها در سخنان كدخدايي به عدد
 5رسيد.
فرايندهاي انتخاباتي خبرگان رهبري هم بهعلت
درگذشــت جمعي از اعضاي اين مجلس چنان
شــده كه تكليف خيلــي از صندليهاي خالي
در مياندورهايهــا تعيين ميشــود .انتخابات
مياندورهاي اول خبرگان(دوم اســفندماه)98
براي تعيين تكليف 7جايگزين فوتشــده اين
مجلس هنوز برگزار نشده بود كه نوراهلل طبرسي
نماينده مازندران در خبرگان نيز درگذشت و با
توجه به پايان مهلت ثبتنامها برگزاري انتخابات
مياندورهاي دوم خبرگان در ســال 1400نيز
ضروري شــد .به فاصله كوتاهي پس از انتخابات
مياندورهاي اول 3نفر از نمايندگان استان تهران
در خبرگان رهبري نيز به جمع فوتشدهها اضافه
شــدند .تاكنون برگزاري انتخابات مياندورهاي
دوم خبرگان بــراي 4كرســي در 28خردادماه
ســال1400قطعي شده است .ششــمين دوره
شــوراهاي شــهر و روســتا نيــز در انتخابات
1400صاحبان جديد كرسيهاي خود را خواهد
شــناخت .در انتخابات سال96بيشترين ميزان
مشاركت در ميان ادوار انتخابات شوراهاي شهر و
روستا با حدود 69درصد ثبت شد.
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خبر

واكنش منتقدان اروپايي و آمريكايي به نمايش آخرين ساخته مجيد مجيدي

نگاهخارجيبه خورشيد

نگراني اصناف سينمايي از
سرنوشت شبكه نمايش خانگي

«اسکریندیلی» از خورشيد چه نوشت؟

اســکریندیلی موضوع فيلم «خورشــيد» را مشــابه
داســتانهاي چارلز ديكنــز و بهويژه داســتان اوليور
توئيست توصيف كرده و نوشته است كه اين فيلم حس
فيلمهاي اليو اكشــن ديزني در يك فضــاي تخيلي از
گذشته ايران را به بيننده منتقل ميكند .درس اخالقي
اين فيلم در موضوع اصلي داستان يعني جستوجوي
گنج توسط اين كودكان خياباني نهفته است كه قدري
ميتواند حس موعظهآميــز بودن فيلــم را به بيننده
منتقل كند.
منتقدان اسكرينديلي در بخش ديگري از اين مطلب،
فيلمبرداري «خورشيد» را ستوده و موسيقي اركسترايي
فيلم را كه ســاخته رامين كوشاست ،گوشنواز و بسيار
مؤثر در ريتم داستان توصيف كردهاند« .سازندگان فيلم
«خورشيد» با شــجاعت به موضوعات اجتماعي نظير
مشكالت بخش عمدهاي از پناهندگان افغان و برخورد
با فروشندگان كمسن و سال در خيابانها و نبود حمايت
از مدرســههايي كه وابســته به خيريههاي خصوصي

عوامل فيلم خورشيد در جشنواره ونيز

هستند ،پرداختهاند .اگر هم در پايان ،درس اخالقي فيلم
از البهالي يك حادثه شــگفتانگيز موعظهآميز مطرح
ميشــود ،چيزي از ارزشهاي داستان و جاذبه فيلمي
كم نميكند .فيلم «خورشيد» قاطعانه و در جاي درست
خود به موضوعات و معضالت اجتماعي پرداخته است».
مقايسه «خورشيد» با «پروژه فلوريدا»

پيتر دبروگ ضمن ستايش فيلم «خورشيد» در ورايتي
نوشــته اســت :فيلم مجيدي يادآور يكي از بهترين
فيلمهاي قرن بيستويكم يعني «پروژه فلوريدا» است.
فيلم «پروژه فلوريدا» سال  2017ساختهشده است كه
در آن به دنياي كودكان پرداخته ميشود .فيلم «پروژه
فلوريدا» يكي از زيباترين آثار ســينمايي چند ســال
اخير ارزيابي شده است .دنياي فيلم «پروژه فلوريدا» از
دريچه نگاه كودكان و دنياي آنها ديده ميشود .به گفته
دبروگ ،كودكان فيلم «خورشــيد» مجيدي دقيقا به
اندازه دختران كوچك فيلم «پروژه فلوريدا» بار درام را
به دوش كشيده و بيننده را سرگرم ميكنند.

منتقد ورايتي در ادامه مطلب خــود ،نقطه قوت فيلم
مجيدي را سادگي آن دانسته و نوشته است :اين فيلم
در همان ابتدا تقديم به حدود 152ميليون كودك كار
در سراســر جهان شــده كه هر روز در حال نبرد براي
دســتيابي به حقوق خود هستند ،پس تا حد زيادي به
اين نتيجه ميرســيم كه كارگردان در حال اعالم يك
اظهارنظر سياســي است .فضا و شــخصيتهاي فيلم
تا حدي يــادآور «فراموش شــدگان» لوئيس بونوئل
و پرداختن به زندگي كودكان مكزيكوســيتي در آن
فيلم است.
«خورشــيد» اثــري اخالقــي و صادقانــه بــا فرمي
نئورئاليستي است كه بهنظر بينقصتر از كارهاي قبلي
مجيدي ميآيد .قدرت كارگردانــي مجيدي در كار با
كودكان تأثير كامال مستقيمي روي كارگرداناني مثل
«حيفا المنصور» کارگردان ســعودي فيلم «وجده» و
«نادين لبكــي» كارگردان لبناني فيلــم «كفرناحوم»
گذاشته است.
اما همه منتقدان نســبت به «خورشــيد» نظر مثبتي

صحنهاي از فيلم خورشيد

ابراز نكردهاند؛ ازجمله نيكالس باربر ،منتقد ايندي واير
كه به «خورشــيد» امتياز« »Bداده است .او در ايندي
واير درباره آخرين ســاخته مجيدي نوشته است :فيلم
مجيدي تركيبي از يك فيلم ساخته شده در ژانر سرقت
و يك فيلم رئاليستي  -اجتماعي اســت كه با داستان
اثرگذاري درباره يك معلم مهربان ،چيزي شــبيه آثار
دهه 80سينماي آمريكا شــده؛ فيلمي كه اگر ساخته
ميشــد ،نقش معلم را در آن «رابيــن ويليامز» بازي
ميكرد .ولي اينجا وقتي بچهها به دستور يك گانگستر
(با بازي علــي نصيريان) به مدرســه ميآيند ،در ابتدا
با مخالفت ناظم روبهرو ميشــوند ،اما آقاي رفيعي (با
بازي جواد عزتي) معاون مدرســه ،بعد از ديدن شوق
آنها تصميم ميگيرد كه به آنها فرصتي بدهد .مشــكل
فيلم اما اين اســت كه در برخي از سكانسها ،اتفاقات
بهصورت ناگهاني تمام ميشــوند كه اين مسئله باعث
ميشود تماشاگر بهطور كامل متوجه نشود چه اتفاقي
افتاده است .بهنظر ميرسد فيلم «خورشيد» بيش از حد
تدوين شده است.

عكس يادگاري عوامل فيلم جنايت بيدقت

عكسAFD :

«خورشيد» آخرين ساخته مجيد مجيدي ،كارگردان نامآشناي ايراني براي نخستينبار روز
آرش نهاوندي
يكشنبه گذشته در ونيز نمايش داده شد .فيلم «خورشيد» در بخش رقابتي جشنواره ونيز
روزنامه نگار
با 17فيلم ديگر براي كسب جايزه شير طاليي رقابت دارد .منتقدان اروپايي و آمريكايي پس
از نمايش اين فيلم واكنشهاي مختلفي از خود نشان دادند.

نخستين نمايش
«جنايت بيدقت»

فيلم «جنايت بيدقت» به كارگرداني
شهرام مكري كه در بخش افقهاي
جشــنواره ونيز بــه نمايندگي از
ســينماي ايران حضــور دارد هم
نخســتين نمايش جهاني خود را
ديروز  ۷سپتامبر ( ۱۷شهريور) در
2ســانس  ۱۹:۱۵و  ۲۱:۴۵در ونيز و
براي اهالي ســينما و رسانه تجربه
كرد .فيلــم «جنايــت بيدقت»
امروز ۸ســپتامبر ( ۱۸شــهريور)
نيــز در ســاعت  ۱۴:۱۵همزمان 2
نمايش در سالنهای جداگانه براي
عموم مردم خواهد داشــت وروز 9
سپتامبر (19شــهریور) در 4نوبت
در سانسهای  14:15 ،11 ،9و 16:30
بعد از ظهر بار ديگــر ميزبان اهالي
رسانه و سينماست .فيلم «جنايت
بيدقت» درباره تماشاگراني است
كه قبل از شروع اكران فيلمها درباره
آنها حرف ميزنند و با شروع ماجراها
بر پرده سينما ،داستانشان و قصه
فيلم با هم يكي ميشــود .شهرام
مكري همچنيــن بهعنوان نماينده
ايران براي سخنراني به ميزگردي
با تمركز بر توليدات مشــترك بين
قاره آسيا و آفريقا با ساير كشورهاي
دنيا در روز 6سپتامبر ( 16شهریور)
دعوت شده بود .او در اين ميزگرد
درباره مشكالت ســينماي ايران
براي دستيابي به توليدات مشترك
سخنراني كرده بود.

 ۱۳صنف سينمايي در بيانيهاي مشترك نسبت به واگذاري
مسئوليت شبكه نمايش خانگي از وزارت ارشاد به سازمان
صداوسيما انتقاد كردند .به گزارش همشهري ،در اين بيانيه
آمده« :ما اعضاي صنوف سينماي ايران كه حرفه و معيشت
خود و خانوادههايمان مستقيماً وابسته به توليد محصوالت
فرهنگي تصويري است ،اعتراض شــديد خود را نسبت به
انتقال مسئوليت شبكه نمايش خانگي از سازمان سينمايي
به صداوسيما اعالم ميداريم .ما همچنين براي كساني كه
پنهان و آشكار تالش ميكنند در ســال جهش توليد اين
صنعت نوپا را به نابودي بكشانند اظهار تأسف ميكنيم.
فرصتهاي شغلي بهوجودآمده از توليد محصوالت شبكه
نمايش خانگي و پلتفرمهاي «وي.او.دي» بالغ بر  3تا 5هزار
فرصت شغلي مســتقيم و غيرمســتقيم در سال است كه
سياستهاي غيرپاسخگوي صداوسيما بدون شك باعث فرار
سرمايه از اين صنعت شده و ضرر معيشتي هنگفتي به اهالي
سينما وارد خواهد كرد .سپردن سرنوشت اين پديده نوپاي
توليد و توزيع به سازماني كه خود رقيب آن است تصميمي
اشتباه و غيرقابل جبران خواهد بود .نبايد فراموش كرد كه
اين شبكه نمايش خانگي و پلتفرمهاي «وي.او .دي» بودند
كه در اين ماههاي سخت بيماري فراگير كرونا و بيرونقي
سالنهاي سينما توانستند با اكران آنالين كمك زيادي به
سينماي ايران كنند و با توليد سريالها و محصوالت جديد
در حال پيداكردن مسير خود جهت هرچه حرفهايتر شدن
هستند .بديهي است كه همه توليدات در يك سطح و بري از
كاستي و عيب نيستند ،اما بدون شك و براساس تحليلهاي
تجربي/حرفــهاي ،عرصه رقابت و نيــاز جامعه خودبهخود
اســتانداردها و كيفيت كارها را باال خواهد برد .درحاليكه
ميتوان پيشبيني كرد كه صداوسيما با رقابت ناصحيح با
اين پديده نوپا و شايد هم با قصد حذف رقيب ،باعث از دست
رفتن مخاطبين رسانههاي داخلي شده و اين عرصه را نيز
در اختيار شبكههاي ماهوارهاي قرار خواهد داد .ما اصناف
سينمایي از مسئوالن و دلسوزان اين عرصه ميخواهيم كه با
جلوگيري از اين اشتباه تاريخي ،مخاطبان شبكههاي داخلي
را به سوي رسانههاي خارجي سوق ندهند و به ايجاد بيثباتي
و فرار سرمايهگذاري مشروع از اين حوزه فرهنگ و هنر دامن
نزننــد ».انجمنهاي صنفي كارگردانــان ،تهيهكنندگان،
فيلمنامهنويســان ،بازيگران ،فيلمبــرداران ،تدوينگران،
صدابــرداران و صداگذاران ،كارگردانان مســتند ،مديران
توليد ،چهرهپردازان ،برنامهريزان و دســتياران كارگردان،
دستياران فيلمبردار و مديران و دستياران تداركات سينما
امضاكنندگان اين بيانيه هستند.
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بهصورت دوديفرانسيل عرضه خواهند شد و همه آنها
از پيشرانه  2.5ليتري با حداكثر توان  ۱۴۹اسب بخار
و حداكثر گشــتاور  ۲۳۵نيوتن متري بهره خواهند
برد .مصرف سوخت هر سه مدل خودروی اواز حدود
11.5ليتر در  ۱۰۰كيلومتر براي سيكل تركيبي بوده
و ظرفيت مخزن ســوخت اين محصــوالت  ۶۸ليتر
اعالم شده اســت .همچنين پيكاپ تككابين اواز با
نام «پروفي» حداكثر ظرفيت ۳سرنشين را دارد و با
طول  ۵۹۴۰ميليمتر و وزن خالص ۲۰۶۵كيلوگرم
قابليت حمــل  ۱۴۳۵كيلوگرم بار مجاز را داشــته و
براي نصب انواع كاربري و اتاق مناســب است .نسخه
دوكابين پيكاپ اواز نيز قابليت حمل ۷۲۵كيلوگرم
بــار را دارد و مانند نســخه تككابين بــا تايرهاي
 ۱۶ ۲۲۵,۷۵Rيا  R۱۶ ۲۳۵,۷۵قابل عرضه اســت.
نسخه شاســيبلند اين خودروها نيز با نام پاتريوت با
 ۴۷۸۵ميليمتر طول و وزن خالص  ۲۱۲۵كيلوگرم
و فقط با تاير  ۱۶ ۲۲۵,۷۵Rعرضه خواهد شــد .هر
سه مدل محصوالت اواز به ترمزهاي ديسكي در جلو
و كاسهاي در عقب و همچنين سيستم ترمز ضدقفل
 ABSو سيســتم كنترل الكترونيك پايداري ESP
مجهز بوده و از سيستم تعليق غيرمستقل فنر لولهاي
با ميله تعادل در جلو و سيستم تعليق غيرمستقل با
دو محور نيمه بيضوي طولي مجهز به ميله تعادل در
عقب بهره ميبرند .از ديگر مشخصات و تجهيزات هر
سه محصول اواز ميتوان به شيشههاي برقي ،مهشكن
جلو و عقب و سيستم تهويه مطبوع اشاره كرد.

چند و چون
امسال گوشت وارد نميشود
افزايش قيمــت گوشــت قرمز در
بازار خردهفروشــي در حالي اســت
كــه دامــداران از توليد مــازاد دام
ميگويند و دولت با هدف كاهش زيان
توليدكنندگان بــه خريد تضميني
گوشت از دامداران اقدام كرده است.
با منصور پوريان ،رئيس شوراي تامينكنندگان دام كشور در اين
زمينه گفتوگو كرديم.
چيست؟

دليل روند افزايش قيمت گوشت با وجود مازاد توليد

گراني گوشــت به دامدار و ميزان موجــودي دام ارتباطي ندارد ،چون
كساني كه دام را از دامداريها ميخرند آن را با افزايش قيمت تحويل بازار
ميدهند و نرخهايي كه امروز در بازار وجود دارد هيچ تناسبي با قيمت
دام در دامداريها ندارد .االن در زمينه دام سبك و سنگين ،هم جمعيت
زيادشده و هم پرواربندي با افزايش روبهرو بوده و چند فصل است كه
اين دام خريد و فروش نميشــود .آنچه اســباب گراني است ،شرايط
جابهجايي ،انتقال به كشتارگاه و عرضه در خردهفروشيهاست .قيمت
گوشت از توليد تا مصرف با افزايش همراه است و با اختالف نرخ زيادي
بهدست مصرفكننده ميرسد .دام با قيمت پايين از دامدار خريداري
ميشود ،بهطورمثال دام ســبك با قيمت 38تا 40هزار تومان در هر
ي ميشود و در ميادين با قيمت 48هزار تومان
كيلوگرم از دامدار خريدار 
به فروش ميرسد .بعد از اين مرحله تا زماني كه گوشت به قصابيها و
خرده فروشيها برسد باز هم اين افزايش ادامه دارد و در حقيقت در سطح
خردهفروشي ما با گرانفروشي مواجه هستيم.
چرا همزمان با خريد تضميني دام واردات گوشت در
حال انجام است؟

طرح خريد تضميني دام ،تازه دارد خودش را پيــدا ميكند ،اين طرح
نيازمند حمايت است تا بتوانيم گوشت مورد نياز كشور را در داخل تامين
كنيم و نيازي به واردات نداشته باشيم .اين كار ،كارسختي است اما شدني
است ،كما اينكه خريد تضميني هم در ابتدا با مشكالت زيادي مواجه بود
ولي به مرور مشكالت حل شــد .اما در زمينه واردات ،اگر در اين مدت
وارداتي انجام شده باشد مربوط به قبل است و مخصوصا از زمان شيوع
كرونا به بعد واردات گوشت انجام نشده است.احتمال ميدهم اگر توزيعي
انجام شده مربوط به واردات قبل از كرونا بوده و يا محمولههايي كه روي
دريا بودند و حاال مجوز ورود گرفته ،جديدا واردات گوشت نداشتهايم.
آيا تامين نياز داخلي بدون واردات امكانپذير است؟

گوشت مصرفي كشور طبق آمارها ساالنه بين 950هزار تا يك میلیون تن
است و چيزي كه امسال براي توليد در داخل كشور پيشبيني ميشود حدود
880هزار كيلوگرم است كه مابقي اين نياز به گوشت گرم با واردات تامين
ميشود .اما با توجه به توليد مازاد دام ،صادر نشدن و مصرف پايين گوشت
در كشور ،هماكنون بخشي از گوشت خريداري شده از دامداران بهصورت
منجمد بستهبندي و ذخيرهسازي ميشود كه اين ميتواند بقيه نياز كشور به
گوشت را نيز تامين كند و بهاحتمال زياد نيازي به واردات نخواهيم داشت.
گرفت؟

چرا خريد تضميني دام بهصورت خريد گوشت انجام

شركت پشــتيباني دام اصوال دام را خريداري نميكند ،شيوه كار اين
شركت خريد گوشت است ،به همين دليل از ابتدا اعالم شد دامداراني
كه ميتوانند دام را بهصورت گوشت عرضه كنند كار را شروع كنند .از
آنجا كه كار دامدار تنها توليد دام است و در زمينه استحصال و بستهبندي
و انجماد نياز به هزينه دارد ،بايد شركت ديگري در اين زمينه وارد عمل
شود و اصوال اين كار به شكل زنجيرهاي است .توليد ،كشتار ،بستهبندي
و انجماد گوشت كار يك نفر نيست و مجموعهاي از افراد و عوامل بايد
در اين زمينه وارد عمل شوند .اين كار سرمايه زيادي هم نياز دارد و كار
جديدي است اما ميتواند در كشور بهعنوان يك كار خوب ،پردرآمد و
پراشتغال مورد توجه باشد .دولت در اين طرح حمايت خود را از دامدار
انجام داد و دام را خريداري كرد اما نيازي نبود كه خود دامدار در ساير
مراحل وارد شود .مزيت ديگر اين طرح اين بود كه بهصورت نقدي انجام
شد ،نه چكي و مدتدار .اين به دامداران كمك زيادي كرد ،ضمن اينكه
گوشت مورد نياز كشور هم تامين شد.

گردش به چپ صنعتخودرو
پس از ناكامي راهاندازي خط مونتاژ الدا در پارسخودرو ،دو مدل
خودروی پيكاپ و يك شاسيبلند روسي پاييز امسال وارد بازار
ايران ميشود

شايد بتوان كارنامه همكاري خودروسازان روســي با شركاي ايراني را در عرضه
علي ابراهيمي
پيكان در بازار روسيه  ،ورود الدا به بازار ايران و در ادامه فروش برخي محصوالت
دبیر گروه بازار
ايرانخودرو مانند سمند در بازار روسيه و برخي كشورهاي بلوك شرق خالصه كرد
اما چند سالي است كه صنعت خودروسازي روسيه كه حرف چنداني براي گفتن در بازارهاي جهاني و حتي
بازار داخلي خود ندارد  ،سعي در ورود و كسب سهمي از بازار كشورمان دارد؛ تالشي كه در دوردوم تحريمهاي
صنعت خودروی ايران بهصورت جديتري دنبال شده است .خروج رنو و پژوي فرانسه و برخي شركاي چيني از
صنعت خودروی كشورمان و تأكيد رضا رحماني  ،وزير وقت صنعت به پايان دوران همكاري خودروسازان ايراني
با اين شركاي عهدشكن اروپايي فرصتي را براي حضور شركتهاي خودروسازي روسي و حتي تركيهاي به بازار
كشورمان فراهم كرد .گرچه پيشرفت صنعت خودروی تركيه در زمينه ساخت قطعات  ،كفه ترازوي واردات
قطعات از این كشور را به جاي توليد مشترك خودرو سنگينتر كرد اما خودروسازان روسي بر تالش خود براي
راهاندازي خط مونتاژ محصوالتشان در ايران افزودند .پس از زمزمههاي عرضه برخي محصوالت شركت روسي
اواز در ايران طي سالهاي  95و  96و احتمال راهاندازي خط مونتاژ و عرضه الدا در پارس خودرو  ،اين روزها خبر
عرضه  ۳خودروی وانت تككابين و دوكابين و يك خودروی شاسيبلند شركت اواز روسيه مطرح شده است.
اما اين خودروها چه مشخصاتي دارند و علت اصلي گردش به چپ صنعت خودروی ايران چيست؟

واقعيت این است كه صنعت خودروسازي روسيه در
سطح جهاني حال و روز خوشي نداشته و خودروهاي
روسي حتي نميتوانند رضايت مردمان ساكن اين
كشور سردسير را جلب كنند اما بهدليل روابط نزديك
ايران و روسيه طي چند سال اخير هر از چند گاهي
اخباري در رابطه با همكاري ايران و روســيه براي
احداث خط توليد خودروهاي روســي در كشورمان
به گوش ميرسد .گرچه پيشفروش صوري تعدادي
خودروی الدا گرانتــا كه موجب تشــكل پرونده و
شكايت بســياري از خريداران در محاكم قضايي از
شركت راهبر شار ويژن شد ،نقطه اوج اين تعامل در
ســالهاي اخير بود اما اين بار شركت خودروسازي
اواز ( )UAZروســي قصد دارد تا برخي خودروهاي
شاسيبلند و وانت را راهي بازار كند .تاريخ تاسيس
اواز به دهه  40ميالدي و دوران حكومت اســتالين
باز ميگردد و اين خودروســاز در طول بيش از 70
ســال فعاليت خود كمتر از تعداد انگشــتان دست
تنوع توليد داشته كه عموما نيز بهخودروهاي آفرود
با كاربرد نظامي و ارگاني مربوط ميشــود .پيشينه
ساخت پاتريوت مهمترين محصول اين شركت نيز به
سال 2004و  2005ميالدي باز ميگردد و مشخص

است كه يك خودروی روسي با چنين پلتفرم قديمي
تا چه حد گزينه جذابي براي رقابت در بازار نســبتا
متنوع خودروهاي كراس اوور و شاسيبلند چيني،
كرهاي ايرانــی ،ژاپني و اروپايي موجــود در ايران
خواهد بود.
از حضور در نمايشگاه تا بازار تهران

درنخســتين نمايشــگاه خودروی تهران در ســال
 2017در شهر آفتاب محصوالت شركت اواز روسيه
در معرض ديد كارشناسان و مشــتريان ايراني قرار
گرفت .در اين نمایشگاه بود كه كارخانه خودروسازي
اوليانوفســك(اواز) دو خودرو با نامهاي اواز پاتريوت
و اواز پيكاپ را به نمايش گذاشت .در اين نمايشگاه
مدل شــاخص محصوالت اين كارخانــه يعني اواز
بيابانگرد پاتريوت با موتور بنزيني  2.7ليتري و قدرت
135اسب بخار ،صندليهايي با روكش چرم ،كنترل
آب و هوا ،سنسورهاي پارك عقب و جلو و همچنين
سيستم چند رسانهاي جديد معرفي شد .اواز پيكاپ
نيز در مدل موتور بنزيني در معرض ديد مشتريان قرار
گرفت .در ادامه شرکت اوتوواز روسيه گفتوگوهايي
را براي ايجاد يك كارخانه مونتــاژ خودروهاي الدا
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با پارسخودرو آغاز كرد كه به ســرانجامي نرســيد.
اما تازهترين خبرها حاكي از آن اســت كه قرار است
۳مدل خودروی جديد از محصوالت  UAZروســيه
از پاييز امســال در بازار خودروی ايران عرضه شود.
بر اين اساس مقرر شد تا كارخانهاي به وسعت حدود
 ۲۵هزار متر مربع براي توليــد ۳مدل پيكاپ تك و
دوكابين دو ديفرانسيل و شاسي بلند پاتريوت از سري
محصوالت توليدي  UAZدرنظر گرفته شود .گفته
ميشــود كه اين مدل پيكاپ اخيرا ً بعد از گذراندن
تســتهاي الزم ،موفق به اخذ مجوز شمارهگذاري
شده و احتماال از اواخر پاييز سالجاري عرضه آنها به
بازار ايران آغاز خواهد شد.
مشخصات فني و محدوده قيمتي

گرچه هنوز نميتوان بهطــور قطعي در مورد قيمت
و ســهم بازار محصوالت تازه وارد روســي در ايران
اظهارنظر كرد اما بهنظر ميرســد در مرحله نخست
عرضه ايــن خودروها احتماال پيــكاپ تك كابين با
قيمتي حدود  ۵۷۰ميليون ،نسخه دوكابين با قيمتي
حدود  ۶۱۰ميليون تومان و شاســي بلند پاتريوت
با قيمتي حدود  ۶۵۰ميليون تومــان به بازار عرضه
خواهد شد .در زمينه مشخصات فني نهايي اين سه
محصول اواز نيز بايد گفت كه هر ســه مدل خودرو

يك كارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با همشهري
در مورد عرضه ۳خودروی روسي در بازار ايران گفت:
قرار است تا  ۳محصول شركت اواز روسيه كه چندان
شركت معتبر و بزرگي نيست بهصورت سي كي دي
وارد و پس از مونتاژ در ايران به بازار عرضه شود .فربد
زاوه افزود :خودروهايي كه قرار اســت به بازار ايران
عرضه شود همان خودروهايي است كه در سال 2004
توليد شده و در آن زمان روسها براي تامين موتور اين
خودروها حتي مذاكراتي با ايــران خودروديزل براي
استفاده از موتور نيســان زامياد يا داشبورد و تودري
و ...در اين خودروها داشتند اما در نهايت اين مذاكرات
به جايي نرسيد .او گفت :با اين وجود از نظر تزئينات
داخلي قواي محركــه خودروهاي مذكور با خودروی
 15ســال پيش تفاوتهايي كرده امــا از نظر نماي
بيروني محصولي قديمي اســت و بهروز و با كيفيت
محسوب نميشود .زاوه با بيان اينكه شركت سروش
ديزل با انعقاد قراردادي با اواز روسيه درنظر دارد تا اين
 ۳محصول كه در واقع يك محصول است را بهصورت
سي كي دي به ايران وارد و پس از مونتاژ به بازار عرضه
كند ،افزود :قرار است اين خودرو در كنار خط مونتاژ
هيواندايي اچ  350در سروش خودرو مونتاژ شود اما
اينكــه واردات چنين خودروهايــي از نظر كيفيت و
قيمت كمكي به صنعت خــودروی ايران بكند ،جاي
ترديد هست.

ناچار به مونتاژ خودروهاي روسي

فربد زاوه  ،كارشناس صنعت خودرو درگفتوگو با همشهري در مورد نتايج مثبت احتمالي مونتاژ و عرضه اين خودروها در
بازار ايران  ،گفت :اينكه قرار باشد با واردات چنين خودروهايي دردي از صنعت خودروی ايران دوا شود  ،شدني نيست اما به
هر حال اين خودروهاي روسي نيز بخشي از نياز بازار خودرو را پوشش خواهند داد و بيشتر مشتري اين محصوالت ارگانها
و نهادها و نه مردم عادي خواهند بود .او با بيان اينكه صنعت خودروسازي روسيه حتي در مقابل چين هم حرفي براي گفتن
ندارد  ،گفت :انتظار نميرود اين محصوالت در مقابل رقباي قوي چيني مانند چري  ،جك و ...در بازار ايران رقابت كند .اواز
شركت خودروسازي كوچكی است كه همين خودروها را دارد و ساير محصوالت آن نظامي است .به گفته زاوه خودروسازان
ايراني حق انتخاب ديگري براي همكاري با شركاي خارجي نداشته و ناگزير به همكاري با چنين خودروسازاني خواهند بود
كه نه امكان كاركردن با آنها در حجم باالي بازار وجود دارد و نه تأثير چنداني در بازار ايران خواهند داشت .او افزود :مونتاژ
اين خودروها در ايران كه در واقع بهصورت سي بييو و در قالب سي كي دي و بهدليل مشكالت دولت با واردات سي بييوي
خودرو وارد ميشود ،هزينه اين نوع سيكي دي كاري بهمراتب باالتر از خودروهاي سي بييو خواهد بود .بهنظر ميرسد دولت
حتي با تامين ارز واردات خودرو بهصورت سي بينيز مشكلي ندارد اما بيشتر هدف آن است كه بخش خصوصي قدرتمندي
در صنعت خودروی ايران شكل نگيرد تا حياطخلوت خودروسازان ايراني از بين نرود.

تاثیر لغو عوارض صادرات تخممرغ

میزان تولید پکیج جوابگوی نیاز نیست

حذف تابلوی قیمت ،بازار مسکن را آرام نکرد

برخالف ماههای ابتدایی امســال که کاهش تقاضا و افزایش عرضه ،تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ را
متضرر کرده بود ،این روزها افزایش قیمت این محصوالت مصرفکنندگان را نگران کرده است .به گزارش
همشهری ،قیمت مرغ و تخممرغ در بازار از قیمت مصوب تعیینشده فراتر رفته و به نظر میرسد که
قصد کمشدن هم ندارد .به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در حال حاضر قیمت هر شانه
تخممرغ  ۲۳تا  ۲۴هزار تومان است و نباید بیشتر از این مقدار فروخته شود ،اما برخی واحدها گرانفروشی
میکنند و برخی واحدها به این دلیل که تخممرغ را گرانتر خریدهاند ،آن را گرانتر هم میفروشــند.
گفته میشود یکی از دالیل افزایش قیمت تخممرغ در بازار لغو یکماهه عوارض صادرات این محصول
است .با توجه به درخواست تولیدکنندگان برای صادرات مازاد تولید ،ستاد تنظیم بازار برای صادرات هر
کیلوگرم از این محصول عوارض در نظر گرفته بود اما در اوایل شهریورماه این ستاد در راستای حمایت
از تولیدکنندگان ،عوارض صادراتی تخممر غ برای شهریور را مشروط به تعهد اتحادیه مرکزی مرغداران
میهن برای جلوگیری از هرگونه کمبود احتمالی و نیز ثبات و رعایت قیمتمصوب ،حذف کرد.

در حالی که معدود تولیدکنندگان پکیج و آبگرمکن در داخل کشور از تامین نیاز داخلی ناتوان هستند،
بخشی از این تولیدات به خارج صادر میشود و این امر باعث نابسامانی در بازار این محصوالت شده است.
به گزارش همشهری ،قیمت پکیج در ۲سال اخیر افزایش چشمگیری داشته و بعضی انواع این محصول
رشد  4تا  5برابری را تجربه کرده است به طوری که پکیج  2میلیون و  300هزار تومانی سال  ،97امروز
به قیمت  10میلیون تومان به فروش می رسد .رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با تایید نابسامانی
و قیمتهای گزاف در بازار ،از صادرات این محصول انتقاد کرد و گفت :اخیرا نامهای به سازمان حمایت
ازمصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای جلوگیری از صادرات پکیج ارسال کردیم؛ چراکه در حال حاضر
تولید کفاف مصرف را نمیدهد و صادرات حتی برای ارزآوری هم نباید انجام شود .اکبر پازوکی با اشاره به
حضور دو شرکت در بخش تولید پکیج ،اظهار کرد :ابتدا باید تولید پکیج به اندازهای برسد که نیاز داخلی
تأمین شود و سپس مازاد تولید صادر شود .به گفته او ،در حال حاضر شرکتهای تولید پکیج محصوالت
خود را به قیمت گزاف عرضه میکنند و هیچ نظارتی هم انجام نمیشود.

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

قیمت فروش انواع تخممرغ در میادین میوه و ترهبار تهران

قیمت برخی انواع دو برند پکیج در سایتهای فروش شرکت مربوطه

قیمت خرید هر متر آپارتمان در برخی مناطق تهران در هفته اول شهریور

نوع تخممرغ

مشخصات

قیمت ( تومان )

نام برند

مدل

قیمت( تومان)

سن بنا

قیمت هر متر مربع -تومان

پوست سفید

بسته  12عددی

9.140

بوتان

Bita 22 Sealed

5.197.500

مطهری ،ترکمنستان 98-متری
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29.000.000

پوست سفید

بسته  20عددی

14.400

بوتان

Bita 24 Sealed

5.550.000

ولنجک ،امیرآبادی 200-متری

نوساز

70.000.000

پوست سفید

بسته  9عددی

6.980

بوتان

Parma 22RSi

6.595.800

فاطمی غربی،اعتمادزاده 100-متری

22

25.500.000

پوست سفید

بسته  30عددی-شناسنامهدار

20.500

بوتان

Perla Pro 24RSi

7.986.000

آرژانتین ،الوند 100-متری

نام محله

30

34.000.000

پوست سفید

غیربستهبندی -هرکیلوگرم

10.390

بوتان

Perla Pro 32RSi

10.264.300

اشرفی اصفهانی ،نرسیده به پیامبر120-متری

نوساز

50.000.000

پوست قهوهای

بسته  9عددی

6.980

ایرانرادیاتور

ECO22FF-PL

5.183.750

بلوار فردوس ،طاهریان 82 -متری

18

25.900.000

پوست قهوهای

بسته  6عددی

4.820

ایرانرادیاتور

M24FF

7.081.250

جنتآباد ،شقایق 100 -متری

5

35.000.000

پوست قهوهای

بسته  20عددی

14.400

ایرانرادیاتور

L24FF

7.675.000

نارمک ،دردشت90 -متری

18

18.500.000

پوست قهوهای

بسته  15عددی

10.400

ایرانرادیاتور

L28FF

8.772.000

ولنجک ،شانزدهم 100-متری

4

60.000.000

پوست قهوهای

بسته  30عددی -شناسنامهدار

20.500

ایرانرادیاتور

L36FF

9.603.800

وحیدیه ،نقیئی 60-متری

10

13.700.000

فوت وفن
دست دوم بخريد
معموال اولويت اول افراد خريد اجناس نو
و دست اول اســت مگر اينكه محدوديت
مالي باعث شود كسي به فكر خريد كاالي
دســتدوم بيفتد .اما بهتر اســت بدانيد
اين طرز فكر خاص فرهنگ ماســت و در
كشورهاي پيشــرفتهتر برخالف آنچه به
نام مصرفگرايي معروف است ،استفاده از
اجناس دست دوم امري بسيار متداول است.
البته اين درباره همه كاالها صدق نميكند،
اما در بسياري از موارد دست دومها نهتنها
نياز ما را برآورده ميكننــد بلكه گاهي از
جديدها نيز بهتر عمل ميكنند .بايد بدانيم
كدام جنسي را ميتوانيم دست دوم بخريم.
لوازم ورزشي :تردميل ،دوچرخه ،توپ
و  ...را سعي كنيد دســت دوم تهيه كنيد؛
زيرا اين دسته كاالها اغلب هيچ مشكلي در
طوالني مدت ندارند و در مقايسه با قيمت
اوليه بسيار مناسبتر هستند.
زيورآالت :زيــورآالت دســت اول
و نو مانند طال و نقره ،اجرت ســاخت هم
عالوه بر ارزش واقعي آنها بر قيمت اضافه
ميشود ولي نقره و طالهاي دست دوم بدون
اجرت هستند و شما تنها هزينه مقدار گرم
زيورآالت را پرداخت خواهيد كرد.
ابزار آالت:آچار ،پيچگوشتي ،چكش و...
از جمله وسايلي هستند كه خريد دست دوم
آنها به صرفهتر از نو است .فقط ممكن است
كمي روغني و سياه باشــند كه بهراحتي
ميتوانيد تميزشان كنيد.
آالت موســيقي:آالت موســيقي
مخاطبان خاص خــود را دارند و مانند هر
وسيله ديگري دست دوم آن ارزانتر است.
قبل از خريد در چند ســايت معتبر براي
شناسايي ســطح كيفي و قيمت حدودي
تحقيقكنيد.
اكسســوريهاي مراسم :لوازمي
مانند خوشههاي گل ،ظروف سفره عقد و...
را براي كم كردن هزينهها در اول زندگي،
ارزش ديدن بازار دست دوم آنها را دارد.
كتاب :كتابها از كاالهايي هستند كه
اگر حل تمريني در آنها وجود نداشته باشد
ساليان سال مورد استفاده دوباره با هزينه
كمترهستند.
قهوهساز :قهوهســازها انواع مختلفي
دارند و كار با آنها زياد سخت نيست .براي
امتحان تنها كافي است يكبار قهوه را در
آنها درست كنيد تا مطمئن شويد درست
كار ميكنند .قطعا از تفــاوت قيمت نو و
دست دوم اين وسيله خوشحال ميشويد
و قهوه بيشتر ميچسبد.

راسته بازار
مركز خريد ياران
مركز خريد ياران در ســال 79در غرب
تهران تاسيس شــد و امروز به يكي از
بزرگتريــن مراكز خريــد كامپيوتر،
قطعــات كامپيوتري ،موبايــل ،تبلت،
لپتاپ و لوازم جانبي اين وسايل تبديل
شده است.البته بيشــتر فروشگاهها در
اين مركز خريد بــزرگ كار تعمير اين
وسايل را هم انجام ميدهند.
اين مركز خريــد در 14طبقه يكي
از بزرگتريــن مراكز خريــد كامپيوتر
در تهران اســت .از ميان اين 14طبقه،
4طبقه تجاري8 ،طبقه اداري و 2طبقه
پاركينگ اســت .در ايــن مركز خريد
86واحــد تجــاري فعال هســتند كه
ميتوانند نياز شــما را در زمينه خريد
كامپيوتــر ،موبايــل و ...و همچنيــن
تعميرات اين لوازم برآورده كنند.
باتوجه به اینکه مركز خريد ياران يك
پاساژ تخصصي است و مشتري تقريبا
خاص دارد از امكانات جانبي گستردهاي
مثل مراكــز بازي كــودكان برخوردار
نيست اما كافيشاپ ،كافينت و 2طبقه
پاركينگ از امكاناتي است كه اين پاساژ
در اختيار مشتريانش قرار ميدهد.
افزايش قيمت بسيار شديد كامپيوتر،
گوشي موبايل ،لپتاپ و تبلت و حتي
لوازم جانبي اين وســايل مثل هدفون
باعث شــده بســياري از افراد اگر اين
وسايل را دارند به فكر تعمير آن باشند و
اگر ندارند به فكر خريد انواع كاركرده و
سالم اين وسايل ،تا بتوانند به اين طريق
در هزينههاي خود صرفهجويي كنند.
در مركز خريد ياران هردو اين موارد را
ميتوانيد از مغازهها سراغ بگيريد.
مركز خريد ياران در غرب تهران و در
منطقه صادقيه قرار دارد .نشاني دقيقتر
آن :فلكه دوم صادقيه ،خيابان آيتاهلل
كاشــاني ،بعد از پمپ بنزين ،روبهروي
بلوار اباذر است .ساعت كار اين پاساژ در
طول هفته از ساعت 9صبح تا 10شب و
روزهاي جمعه و تعطيل از ساعت  11تا
10شب است.
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این شماره

دوچرخه
د رشهر

درنگ

23023630

توسعه دوچرخهسواری با تفكیك جنسیتی امكانپذیر نیست

گفتوگو با یعقوب آزادهدل ،مدیر واحد توسعه سیستمهای
حملونقل پاك سازمان حملونقل شهرداری درباره
دوچرخهسواری در شهر

خیابانهای شهر از ركابزنها خالی است .سهم كمتر از یكدرصدی دوچرخه در
مائده امینی
حملونقل شهری بهخوبی همه حقایق را پیش چشم ما روشن میكند .هماكنون
روزنامهنگار
قوانین مربوط به دوچرخهسواری در شهر مربوط به پهلوی اول است! انگار در هیچ
دورهای ،زمانی برای بهروزرسانی این قوانین در برنامهریزیهای نهادهای مسئول وجود نداشته است .از سوی
دیگر نیمی از جامعه -زنان -برای ركابزدن در سطح شهرهای مختلف هنوز كه هنوز است متحمل رنجهای
بسیاری میشوند .تراژیكترین محصول این غفلتها هم دوچرخهسوارانی هستند كه در سالهای پیش،
جانشان را در شهرهایی كه پذیرای حملونقل پاك نشدند از دست دادهاند .و این سؤال كه «گره پیچیده آشتی
دوچرخه با خیابان كی قرار است باز شود؟» احتماال در سر همه عاشقان محیطزیست میچرخد و بیجواب
میماند .در تمام شهرهای دنیا ،شهرداریها متولی اصلی دوچرخهسواری در شهرها هستند .شهردار تهران
هم سهشنبههای بسیاری ،خود را بدون خودرو و ركابزنان به محل كارش رسانده است .دوچرخههای اشتراكی
در تعداد محدود و با حواشی بسیار باالخره به برخی شهرها رسیدهاند و برای ادامه حیات خود نیاز به حمایت
دارند .یعقوب آزادهدل ،مدیر واحد توسعه سیستمهای حملونقل پاك سازمان حملونقل و ترافیك تهران بر
این باور است كه اگر همه جوانب الزم را به موازات یكدیگر پیش ببریم میتوانیم به هدف افزایش سهم دوچرخه
در حملونقل شهری برسیم .اما اگر مثال زنان از برنامههای توسعهای كنار گذاشته شوند ،حتی 200سال دیگر
هم به اهداف مورد نظر شهرداری نخواهیم رسید.
در بیشتر شــهرهای جهان ،شهرداریها
متولی دوچرخهسواری هستند .شهرداری تهران چه
رویكردی برای توسعه دوچرخهسواری اتخاذ كرده
است؟ اینكه شهردار سهشنبهها از دوچرخه استفاده
كند حركت نمادین ارزشمندی بهنظر میرسد ،اما آیا
كافی است؟

اگر هدف ما توســعه دوچرخهسواری اســت باید برنامه
داشته باشیم؛ شــهر تهران این برنامه را دارد .برنامهای
میانمدت و پنجساله در دستور كار قرار گرفته است كه
اجرای آن از سال 97شروع شــده و تا سال  1401ادامه
دارد .مهمترین هدف این برنامه میانمدت ،رســیدن به
سهم 1/5درصدی برای حملونقل با دوچرخه در میان
انواع سفرهای شهری در تهران است .اقدامات الزم در این
حوزه به 3بخش تقسیم شدهاند؛ اقدامات سختافزاری،
اقدامات نرمافزاری و اقدامات سازمانافزاری.
میدهید؟

جزئیات هركدام را اندكی برای ما شــرح

اقدامات ســختافزاری شــامل ارائه تســهیالتی مثل
فراهمكردن مســیر دوچرخــه ،پاركینــگ دوچرخه،
دوچرخههای اشتراكی و ...میشــود و بیشتر به اصالح
زیرســاختهای موجود میپردازد .اقدامات نرمافزاری
شامل ارائه برنامههای تبلیغی ،ترویجی و ...میشود تا از
كمپینها ،گروهها و ...كه میخواهند استفاده از دوچرخه
را در كشور توسعه دهند ،حمایت كند و اطالعرسانیها و
آموزشهای الزم در این حوزه را ارائه دهد.
اقدامات سازمانافزاری هم یكی دیگر از ملزومات رسیدن
به هدف 1/5درصدی اســت .این اقدامات شامل جذب
سرمایهگذاریهای الزم ،ارائه تسهیالت ،تقویت ارتباطات
بینســازمانی ،ارتباط گرفتن با انجیاوها و ...میشود و
نباید فراموش كنیم که پیگیری هر ســه محور همزمان
با هــم میتواند ما را به هــدف نهایی برســاند و اجرای
نتیجهبخش این اقدامات ،الزم و ملزوم همدیگرند.
سند این برنامهریزی چه سالی تدوین شده
است؟ اصال در این حوزه پیشرفتی حس كردهاید؟

2نیمسال از اجرای این ســند میگذرد و پیشرفت شهر
تهــران قابلقبول بوده اســت .طبق آماری كــه تیرماه

گرفتهایم تا پایان سال به 0/9درصد از 1/5درصد سهم در
حملونقل شهری خواهیم رسید.

چرا روی حمایتهای دولت و شــهرداری
برای توسعه دوچرخهسواری تأكید میشود؟

دوچرخههای اشــتراكی حتمــا باید از ســوی دولت و
شــهرداری مورد حمایت قرار گیرند ،چرا كه دوچرخه
بهخودیخود نمیتواند هزینههای خودش را جبران كند
و موجب بازگشت سرمایه و درآمدزایی شود ،بهخصوص
در كشــور ما كه ســوخت ارزان و عوارض ناچیز اســت
كمتر كسی حاضر میشــود برای كرایه دوچرخه مبلغ
قابلتوجهی پرداخت كند.
شــما اقدامات الزم را به 3دسته اصلی
تقسیم كردید .كدام دســته با موانع بیشتری برای
محقق شدن روبهرو خواهد شد؟ كدام بخش از اقدامها
به تمركز بیشتری نیاز دارد؟

تقریبا بر سر همه راههایی كه در محورهای مختلف تعریف
كردهایم مشكالت و موانع زیادی وجود دارد .اگر بخواهیم
جهش قابلتوجهی در ســهم اســتفاده از دوچرخه در
حملونقل شهری داشته باشیم باید در درجه اول اقدامات
سازمانافزاری را در اولویت قرار دهیم هرچند كه بازهم
تأكید میكنم همه این اقدامات الزم و ملزوم یكدیگرند.
ببینید! همه این اقدامات مطرحشده نیاز به «مغزافراز»
دارند .تا زمانی كه متولی مشخصی برای توسعه دوچرخه
درنظر گرفته نشــده و اقدامات بهصورت یكپارچه انجام

نظرماننخواهیم رسید!

دوچرخههای اشتراكی حتما باید از سوی دولت و شهرداری مورد حمایت قرار
گیرند ،چرا كه دوچرخه بهخودیخود نمیتواند هزینههای خودش را جبران
كند و موجب بازگشت سرمایه و درآمدزایی شود ،بهخصوص در كشور ما كه
سوخت ،ارزان و عوارض ،ناچیز اســت كمتر كسی حاضر میشود برای كرایه
دوچرخه مبلغ قابل توجهی پرداخت كند
نشود ،سرعت ،كیفیت و كمیت پیشبرد اهداف با كاهش
مواجه خواهد شد.
قوانین دوچرخهسواری در شهر چه زمانی
قرار است تدوین شود؟ همین قوانین موجود هم حتی
بهدرستی به سمع و نظر مردم نرسیده است...

قوانین و مقررات نیازمند بهروزرسانی است .قوانینی كه
سالها پیش تدوین شده است به درد شرایط حال حاضر
نمیخورد .به همین منظور معاونت حملونقل ترافیك
بهروزرسانی قوانین را در دستور كار خود گذاشت و قوانین
مرتبط با معابر شــهری را پیشنویس و تدوین كرد كه
این قوانین در حال طی كردن مراحــل نهایی برای ارائه
هستند .از بعد از بهروزرسانی این قوانین میتوان تمركز
را روی آموزش ،اطالعرســانی و فرهنگسازی گذاشت.

ركابزدن با ماسك بالمانع است
آیا در شرایط كرونا میتوان دوچرخهسواری كرد؟

هماكنون یكی از روشهای مناسب برای تردد در سطح
خدیجه نوروزی
شــهر ،بعد از خودروی شــخصی یا پیادهرویكردن،
روزنامهنگار
استفاده از دوچرخه است كه میتواند برای افراد ایجاد
امنیت كند ،چراكه از این طریق هیچ تماسی با ســطوحی كه دیگران لمس كردهاند
وجود ندارد .نشریه اشپیگل در گزارشی به مزیتهای استفاده از دوچرخه در شرایط
بحرانی كرونا اشاره كرد و نوشت :هنگامی كه وزیر بهداشت[آلمان] ینس اشپان ()CDU
با راهنماییهایی درباره چگونگی رفتار در بحران كرونا خطاب به مردم سخن گفت ،به
دوچرخهسواری نیز اشاره كرد .او گفت :همه باید درباره «فاصله اجتماعی» فكر كنند كه
آیا میتوانند قدم بزنند یا به جای استفاده از وسایل حملونقل عمومی ،سوار دوچرخه
شوند؟ به این ترتیب خطر همهگیری كاهش مییابد.
رعایت پروتكلهای بهداشتی

مصطفی قانعی ،رئیس كمیته عملی ستاد مقابله با كرونا و فوقتخصص ریه ،در گفتوگو با
همشهری در مورد دوچرخهسواری در بحران كرونا میگوید :شرایط زندگی باید متناسب با
شرایط كرونا تنظیم شود .بنابراین همه افراد در وهله اول باید مراقب باشند تا دچار بیماری
نشوند و از طرف دیگر اگر بیمارند تالش كنند كه منتقل نكنند .قطعا استفاده از دوچرخههای
شخصی از دوچرخههای اشتراكی مطمئنتر است ،اما اگر دوچرخههای اشتراكی نیز پیش
از استفاده ضدعفونی شــوند ،ایمن خواهند بود .ولی نكته قابل توجه این است كه محلول
ضدعفونیكننده از چه كیفیت و غلظتی برخوردار است و در چه مدت زمانی اثربخش خواهد
بود ،زیرا برخی محلولها یا بر پایه الكل نیستند و یا غلظت پایینی دارند .برخی از شهروندان
نیز آنقدر میزان كمی از محلول را اسپری میكنند كه قسمت زیادی از آن به سرعت تبخیر
میشود .كووید 19-از دسته ویروسهای بســیار حساس به مواد ضدعفونیكننده است و
نسبت به غلظت پایینتر محلولها نیز حساس است و میتوان بهراحتی آن را از بین برد ،اما
برای اطمینان بیشتر ،بهتر است شهروندان محلولهای ضدعفونیكننده را از داروخانهها یا
فروشندگان معتبر تجهیزات و لوازم پزشكی خریداری كنند.
تردد از مكانهای خلوتتر

«برای دوچرخهسواران حرفهای زدن ماسك مشكلساز نیست» .قانعی با بیان این مطلب
میگوید :ماسك مانع انتقال اكسیژن به ریه هنگام دوچرخهسواری نمیشود و فقط كمی
كار تنفس را بیشتر میكند .البته ما ورزش در شرایط سخت تنفسی داریم كه بسیاری از
ورزشكاران تجربه كردهاند .در حالت معمولی و بدون تنفس هیچكس از تنفس خود آگاه

نیست ،اما در زمانی كه ماسك میزنید و ورزش میكنید لحظاتی از تنفستان آگاه میشوید.
بنابراین درمجموع ،كسانی كه مجاز به دوچرخهسواری هستند در شرایط فعلی مشكلی
برای انجام این ورزش یا تردد با این وسیله ندارند .انتقال ویروس عمدتا توسط ذرات تنفسی
صورت میگیرد .به محض اینكه فرد ،صحبت ،عطسه یا ســرفه كند این ذرات وارد هوا
میشوند ،اما بالفاصله به زمین نمیافتند .بسته به رطوبت و چگالی هوا ،مدتی طول میكشد
تا این ذرات روی زمین یا سطوح بیفتند .بنابراین بهتر است دوچرخهسواران ،بهویژه كسانی
كه هنگام دوچرخهسواری ماسك استفاده میكنند از محلهای خلوت تردد كنند .هرچه
سرعت شخص بیشتر باشد ،ذرات مسافت بیشتری را در هوا قطع میكنند .اگر شخص راه
برود ،ممكن است به اندازه یك متر سطوح را قطع كند ،اما هنگام دوچرخهسواری در همان
مكان و زمان میتواند به اندازه 4متر برد داشته باشد .بنابراین فعالیت در محلهای خلوت
بسیار مهم است .دوچرخهســواری دركل یك ورزش هوازی بسیار خوبی است كه برای
سالمت قلب و عروق و كنترل وزن ،بسیار توصیه میشود .حتی دیدهشده ،افرادی كه برای
رفتوآمد ركاب میزنند به نسبت افرادی كه از وسیله نقلیه عمومی استفاده میكنند ،از
سالمتی بیشتری برخوردارند .بنابراین دوچرخهسواری ورزش بسیار خوبی است ،به شرطی
كه نكات بهداشتی در آن كامال رعایت شود .به عالوه هر فرد باید وضعیت خود را هنگام
ورزش كردن ارزیابی كند و مراقب عالئم خاصی مانند سبكی سر ،سرگیجه ،بیحسی یا
سوزن سوزنشدن و تنگی نفس باشد.

نقش رسانهها در اینجا پررنگ میشود .البته اگر همه این
اقدامات هم بهخوبی پیش برود ،از آنجا كه تاكنون استفاده
از دوچرخه در ایران فراگیر نشده است ،باز هم برنامههای
توسعه با نوعی ناهماهنگی پیش میرود.

زنان كجای این برنامههای توســعهمحور
جای دارنــد؟ آیا قرار اســت بازهم بــه بهانههای
قابلپیشبینی ،از دریافت این خدمات محروم شوند؟

من
این سؤال را میخواهم با اعتقاد خودم پاسخ بدهمِ .
آزادهدل میگویم زن و مرد ندارد .زنــان هم به اندازه
مردان از حملونقل پاك ســهم دارند .وظیفه ما این
است كه به شهروندان خدمات بدهیم و هیچ استثنایی
برای این گزاره قائل نیستم .اگر قرار است زنان را بیرون
این بازی بگذاریم 200ســال دیگر هم به اهداف مورد

تا دیدن مدام دوچرخــه در خیابانهای
تهران چقدر را ه داریم؟ اصال افزایش  10تا 20درصدی
ســهم حملونقل پاك در حوزه شهری چقدر زمانبر
است؟

خیلی .شاید 40ســال .اگر میخواهیم  10تا 20درصد
ســفرهای درونشــهری در شــهری مثل تهــران به
دوچرخهسواری اختصاص پیدا كند شــاید به 40سال
زمان نیاز داریم .تا 1/5درصد ،با بخشــی ازاین تالشها
انجام خواهد شد اما از 1/5درصد به بعد بدون شك نیاز به
وضع قوانینی برای تردد خودروها و محدود كردن وسایل
نقلیه داریم .مردم باید بهنوعی مجبور به استفاده از سیستم
حملونقل پاك شوند .تا زمانی كه شما بهراحتی و بدون
پرداخت هیچ نوع عوارضی در سرما بخاری و در گرما كولر
روشن میكنید و بهراحتی به مقصد میرسید ،چرا باید
دنبال استفاده از دوچرخه باشید؟ یعنی اگر دنبال توسعه
دوچرخه هستیم باید هر دو سوی ماجرا را ببینیم .رشد
توسعه دوچرخه با این سبك زندگی بسیار آهسته است.
نبایــد پیــش از مــردم ،شــهر برای
دوچرخهسواری آماده شود؟

شــهر هم بعد از مردم آماده میشود .شهر برای چه برای
خودرو آماده شد؟ شهر برای چه برای اینهمه پاركینگ
ماشین و موتور آماده شد؟ باید مطالبه باشد .باید تقاضا
باشد تا عرضه شكل بگیرد.

برای رسیدن به هدفهای سندی كه درباره
آن حرف میزنید به چقدر بودجه نیاز دارید؟

كمبود اعتبار نداریم .صرفا باید تخصیص درســت انجام
شود .برآورد من عددی نیست كه شهرداری تهران نتواند
از پس آن بربیاید؛ اما با برنامهریزی درست.

آقای آزادهدل! چنددرصد جامعه مستعد
استفاده از دوچرخه اشــتراكی هستند؟ در نهایت و
بعد از رسیدن به پایان سال  1401چه تعداد دوچرخه
در اختیار افراد قرار خواهد گرفت؟

اولویت4 ،منطقه مركزی تهران است .براساس مفاد سند،
قســمت اولیه ســفر میتواند با انواع دیگر وسایل نقلیه
توسط افراد انجام شود تا بعد از رسیدن به مناطق مركزی
از دوچرخههای اشــتراكی برای ادامه مســیر استفاده
كنند .این مســیرها عموما بین 700متر تــا 4كیلومتر
برآورد میشود .به تناســب افزایش سهم سفرها ،تعداد
دوچرخههــا افزایش پیدا خواهد كرد .در ســال ،1399
ســند تأكید كرده اســت كه حداقل 6هزار دوچرخه در
محدوده مركزی شــهر تهران فعالیت داشته باشد كه با
توجه به شرایط تحریمی و اقتصاد سیاسی ،شركتهایی
كه میتوانند در این حوزه اعالم آمادگی كنند بسیار كم
هستند .هماكنون صرفا شركت بیدود را داریم كه با تعداد
كمتری دوچرخه مشــغول بهكار است .باید حمایتها از
شركتهای مشابه بیدود افزایش یابد تا بتوانیم به هدف
درجشده در سند برسیم.

فاصله تعیینكننده
ركاب تا زین

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

داشتن دوچرخه هیجانانگیز است .هیجانانگیزتر از آن
سبا ثروتی
زندگی در شهری است كه مسیرهای دوچرخهسواری در آن
روزنامهنگار
تعریف و به رسمیت شناخته شده و تردد با دوچرخه برای
همه شهروندان آزاد و قانونی باشد .داشتن دوچرخه در شهر قرار است به رفتوآمد و
آرامش و پاكی هوا كمك كند و نبود زیرساخت كافی برای دوچرخهسواری شهری،
تنها به عامل استرسزای دیگری در زندگی شهری تبدیل میشود كه تاحدودی هم
از قابلیت به خطر انداختن زندگی برخوردار است .حال اگر درنظر بگیریم كه شهری
كه ساكنش هستید این ویژگیها را دارد و شما هم اهل ركاب زدن هستید ،در مرحله
بعد باید دوچرخهای را انتخاب كنید كه مناسب تردد در شهر باشد.
انتخاب دوچرخه مناسب شهری ،با نیمنگاهی به وضعیت اقتصادی خانوار ،ابتدا به
بررسی ویژگیهای شهر و مســیرهایی نیاز دارد که قراراست در شهر پیموده شود.
برای مثال شهرهای كوهستانی به هیچوجه مناسب دوچرخهسواری منظم و روزانه
نیستند .همچنین شــهرهایی كه از اقلیم مرطوبی برخوردارند و بارش برف و باران
بخش همیشگی وضعیت آب و هوایی آنهاســت هم برای دوچرخهسواری چندان
مناسب نیســتند ،اگرچه بعضی از مشهورترین شــهرهای دوچرخهدوست جهان
مانند كپنهاگ و ونكوور از چنین وضعیت آب وهوایی برخوردارند .وجود پاركینگ
دوچرخه ،مسیرهای دوچرخهســواری و اتصاالت كافی این مسیرها با مسیرهای
سامانه حملونقل عمومی از دیگر ویژگیهای شهرهای دوچرخهدوست است .اما
خود دوچرخه چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
دوچرخههای شهری میتوانند به اندازه دوچرخهســواران از ویژگیهای متفاوتی
برخوردار باشند زیرا هر فرد بر اساس تواناییها و نیازهای خود باید دوچرخه انتخاب
كند .طراحی صاف و عمود ،پدالهای تخت ،نداشــتن دنده یا داشتن حداقل دنده،
داشتن الســتیكهای باریك و بدون عاج و صندلی راحت ،و مهمتر از همه داشتن
گلگیر؛ اینها از ویژگیهای رایج دوچرخههای شهری هستند .با این همه ویژگیهای
بهترین دوچرخه شهری به لطف پیشــرفت فناوری و افزایش تقاضای ركابزنی،
درحال وسیعتر شدن است .متناسب با نوع جادهای كه مسیر تردد است ،مدت زمانی
كه باید برای تردد در شهر ركاب زد ،میزان باری كه فرد با خود حمل میكند ،مقدار

بودجه در نظر گرفته شــده برای خرید دوچرخه و هزینههای نگهداری از دوچرخه
میتوان دوچرخهای مناسب را انتخاب كرد.
دوچرخههای شهری ایدهآل معموال باید دارای فریمی فلزی و سبك باشند و طراحی
بدنه آنها بهگونهای باشد كه زاویه فرمان نسبت به زین و همچنین فاصله ركاب تا زین
بیشتر از دوچرخههای كوهستان باشد تا كنترل دسته فرمان برای راننده راحتتر
شود .طراحی بدنه دوچرخههای شهری باید بهگونهای باشد كه وضعیت بدن راننده
دوچرخه حین سواری صاف و نه متمایل به جلو باشد .استاندارد بودن فاصله ركاب
تا زین و قابلیت تنظیم زین نیز باعث میشود در پیمودن مسیرهای طوالنی نیاز به
ركاب زدنهای پیاپی از بین برود .داشــتن محفظه پوشیده برای زنجیر دوچرخه،
داشــتن حفاظی برای جلوگیری از گیر كردن لباس راننده در میان پرههای چرخ،
داشــتن فضای مخصوص قفل كردن دوچرخه ،زنگ هشدار دستی و داشتن چراغ
از دیگر ملزومات یك دوچرخه مناســب برای تردد در شهر است .در دوچرخههای
شهری مدرنتر به جای آلومینیوم از فوالد كرومی برای ساخت بدنه استفاده میشود
و دوچرخهها از كمك فنر چرخهای جلو ،كمك فنر زین ،دینام برای روشن كردن
چراغها و دینام مخصوص حســگر حركت و تاریكی برخوردارند .همچنین داشتن
جك متحرك ،صندلی مخصوص كودك و تلفیق چراغهای جلوی دوچرخه با دوشاخ
جلویی از دیگر ویژگیهای دوچرخههای شهری مدرنتر است.
حال متناســب با نوع نیاز میتــوان ویژگیهایی مانند قابلیت حمــل بار ،كیف یا
كولهپشــتی ،قابلیت اتصال تلمبه دســتی و جایــگاه مخصوص قمقمــه را نیز به
دوچرخههای شــهری افزود تا احتمال در راهماندگی افراد در اثر حوادث احتمالی
كاسته شود .در نهایت هر دوچرخهای كه انتخاب میكنید ،پوشیدن كاله ایمنی را
فراموش نكنید.
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حركت روی دو چرخ

چه اقدامهایی برای ترویج دوچرخهسواری در شهر
انجام شده است؟

شــاید ســالها پیش دیدن
بانوان دوچرخهسوار در سطح
شهرها امری رایج نبود و اغلب
رهگــذران با نگاهــی آلوده
به ســرزنش آنهــا را قضاوت
میكردند ،اما این روزها بسیاری
از زنان پای ثابت ركابزدن شهر
شدهاند .در این میان استفاده از
دوچرخههای اشتراكی در تهران
نیز موجبات فرهنگســازی را
مهیا كرده است .ناگفته نماند كه
تالش برای رفع محدودیت زنان
دوچرخهسوار و فرهنگسازی
در این حوزه ،بهمعنای حل كامل
مسئله نیست ،چرا كه هنوز هم
خبرهایی مبنی بر ممنوعیت و
محدودیت برای بانوان در برخی
از شهرها به گوش میرسد.

این شماره

دوچرخه
د رشهر

وامبرایخرید
دوچرخه

تالش شهرداری تهران برای ارائه تسهیالت خرید
دوچرخه و موتورسیكلت برقی یكی از اقداماتی بود كه
بسیار مورد توجه دوستداران دوچرخه قرار گرفت .براساس
این طرح -كه 80درصد قیمت دوچرخه را دربر میگرفت -قرار
بود تسهیالتی برای دوچرخههای معمولی تا سقف حداكثر
2میلیون و 500هزار تومان و برای دوچرخههای برقی تا سقف
5میلیون تومان پرداخت شود .هرچند این طرح با وجود گذشت
زمان به سرانجام نرسید ،اما یعقوب آزادهدل ،مدیر واحد
توسعه سیستمهای حملونقل پاك سازمان حملونقل و
ل جاری
ترافیك شهرداری تهران ،در مرداد ماه سا 
گفت كه هنوز در حال طی كردن فرآیند
هستند و این موضوع را منتفی
ندانست.

با توجه به عالقه شــهروندان برای اســتفاده از
دوچرخه ،طرحهایی مانند جابهجایی دوچرخهها
با استفاده از مترو اجرا شد .براساس این طرح ،در
روزهای تعطیل ،امكان سفر تركیبی دوچرخههای
معمولی با مترو در ساعات غیراوج بعدازظهر روزهای
معمولی (شنبه تا پنجشــنبه) پس از ساعت 20تا
پایان بهرهبرداری مترو ممكــن و ورود این مدل از
دوچرخهها در روزهای جمعه و ایام تعطیل و 13روز
اول فروردین مجاز شد .همچنین این طرح شرایطی
را فراهم كرد تا صاحبان دوچرخههای تاشو در تمام
روزهای هفته ،غیر از ساعتهای  6:30تا  9:30و از
ساعت  16تا  19كه پیك مسافری محسوب میشود،
وارد شبكه مترو شوند.

اپلیكیشندوچرخه

بیدود

ركابزدندر
بافتتاریخیتهران

حضوردوچرخههادرمترو

سهشنبه  18شهريور  99شماره 8032

این نرمافزار موبایلی كه در خرداد ســالجاری و در روز جهانی
دوچرخه از جانب ســازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران
رونمایی شد ،یك همراه برای دوچرخهســواران پایتخت است
و ارتباطی به ســرویسهای اشــتراك دوچرخه ندارد .كاربران
این اپلیكیشــن میتواننــد از امكاناتی چون اشــتراكگذاری
ت طیشده و ارســال تصاویر از مسیرهای مناسب
مسیرها و مساف 
دوچرخهسواری برای دیگر كاربران استفاده كنند .یكی از قابلیتهای
این نرمافزار موبایلی ،مســیریابیهای مناســب دوچرخهسواران
براساس حالتها و شرایط مختلف است و با تكیه بر این اپلیكیشن امكان
مسیریابی با شرایط مختلفی از جمله راحتترین مسیر ،كوتاهترین مسیر
ارائه خدمات یا مسیر متداخل با مترو در این اپلیكیشن وجود دارد .مشاهده
نزدیكترین فروشگاههای دوچرخهفروشــی ،پاركینگهای مسقف دوچرخه،
تعمیرگاههای دوچرخه و ایستگاههای دوچرخه اشتراكی از دیگر ویژگیهای این
نرمافزار است و همچنین امكان اطالعرسانی در مورد انواع كمپینها و رویدادهای
مهم دوچرخهسواری در سطح شهر تهران در این اپلیكیشن پیشبینی شده است.

روزگاری دیدن دوچرخهسوارها در خیابانها ،تصویر عادی
نورا عباسی
روزنامهنگار
زندگی روزمره شــهرها بود و حتی برخی از شهرها مانند
اصفهان بهدلیل دوچرخهسوارهایشان شهره شده بودند ،اما
گذر زمان و تغییر سبك زندگی ،دوچرخهها را محدود به بازی كودكان كرد و ماشینها
نقش اصلی را در خیابانها برعهده گرفتند .حال چند ســالی است كه ورق برگشته
است و مدیران شهری در تكاپو هستند تا برای حل معضالتی مانند ترافیك و آلودگی
هوا ،شهرها را از تسلط خودروها خارج و درواقع شهرهای خودرومحور را به شهرهای
انسانمحور بدل كنند .بدون شك شهرهای بزرگ برای رسیدن به این هدف باید راه
طوالنیای را طی كنند ،اما در همین مدت برنامههایی مانند دوچرخههای اشــتراكی
هوشمند ،تالش برای استفاده بانوان از دوچرخه ،امكان جابهجایی دوچرخهسواران با
مترو و ...تا حدودی مسیر را برای دوچرخهدوستان هموار كرده است.

تالشبرایرفعموانع
دوچرخهسواریزنان

درنگ

نخستین مسیر گردشگری بافت تاریخی
با دوچرخه و بازدید از مكانهای تاریخی
پایتخت در سال 96افتتاح شد .این مسیر كه
در منطقه 11قرار داشت امكان ركابزدن برای
دوچرخهسواران در كوچه پسكوچههای
طهران قدیم و بازدید همزمان از نقاط
تاریخی تهران را مهیا كرد.

شركت پاك چرخ ایرانیان
كه با نام تجاری «بیدود» شناخته
میشود از سال 96بهعنوان نخستین و
تنها مجری انحصاری دوچرخههای اشتراكی
هوشمند كار خود را شــروع كرد .هماكنون
مردم شهر تهران و شیراز میتوانند با خرید
اشتراك ،از این دوچرخهها برای رفتوآمد
روزانهشان استفاده كنند.

خانهتامدرسهبا
دوچرخه

دانشآموزان منطقه 9در سال تحصیلی گذشته
و در روزگاری كه خبری از كرونــا نبود این امكان را
داشتند كه با دوچرخه از مدرسه تا خانه را ركاب بزنند.
این طرح با هماهنگی معاونــت حملونقل و ترافیك
شــهرداری منطقه و همچنین آموزشوپرورش برای
دانشآموزان دوره اول و دوم مقطع متوسطه مهیا
شده بود.

سندتوسعهدوچرخهسواری

پویشسهشنبههایبدونخودرو

هدف این پویش از ابتــدا كمكردن رفتوآمد با خودروهای تكسرنشــین و
جایگزین كردن استفاده از وسایل نقلیه اشتراكی ،وسایل نقلیه عمومی ،دوچرخه
و حتی پیادهروی به جای خودروی شــخصی و تكسرنشین بود و در گذر زمان
دوچرخه بهعنوان محور اصلی این پویش شناخته شد .پیروز حناچی ،شهردار
تهران نیز ازجمله چهرههای مدیریت شــهری است كه در روزهای سهشنبه با
استفاده از دوچرخه در محل كارش حاضر میشود.

دوچرخهها را در شهر كجا پارك كنیم؟

هزار ساختمان دوستدار دوچرخه در تهران

امكان پارك رایگان دوچرخهها در ساختمانهای شهرداری فراهم شده است
زنجیره ســفر با دوچرخه
نیلوفر جاللی
از 3جزء ضروری تشكیل
روزنامهنگار
شده است :محل نگهداری
دوچرخه در خانه ،راندن در شــبكه دوچرخه سواری و در
آخر پاركینگ یا محل نگهــداری دوچرخه در مقصد .میان
چالشهای بیشمار دوچرخهسواری در تهران ،تامین امنیت
دوچرخه و محل پارك آن در مقصد ،معضل مهمی است كه
حل آن ،شهروندان را به داشــتن دوچرخه و استفاده از آن
تشویق میكند .تهران در مسیر بهبود امكانات زیرساختی
برای دوچرخهسواران قرار دارد و در این راه ،تامین پاركینگ
برای دوچرخهها نیز دور از توجه باقی نمانده است.
یكی از دغدغههای شهروندان دوچرخهسوار ،مسئله امنیت
دوچرخههایشان است كه البته در اوضاع اقتصادی كنونی،
تامین این امنیت كار بســیار مشكلی است .حتی پاركینگ
خانهها هم در امان نیستند و سرقت دوچرخه از خانهها زیاد
اتفاق میافتد .شهروندان خودشان باید در این باره احتیاط
كنند و برای جلوگیری از این سرقتها اقدامات الزم را انجام
دهند .اما مسئله تامین امنیت دوچرخهها در شهر و مشكل
نبود جای پارك امن برای دوچرخههــا موضوعی بوده كه
شهرداری به آن توجه كرده است .شــهرداری بیش از هزار
ساختمان دارای پاركینگ در تهران دارد .این تعداد پاركینگ
فرصت مناسبی است تا از آن برای دوچرخهها استفاده شود.
مناف هاشمی ،معاون حملونقل و ترافیك شهرداری تهران،
در بخشنامهای همه ادارات زیرمجموعه شهرداری را مكلف
كرده اســت فضایی را در ســاختمانهای خود برای پارك
دوچرخهها اختصاص دهند.
عالوه بر اینكه كارمندان همان اداره یا ســازمان میتوانند
دوچرخههای خود را در جای پارك اختصاصی این وســیله
نقلیه پارك كنند ،شهروندانی كه در آن مجموعه یا در شعاع

نزدیك آن كار دارند ،میتوانند از ایــن پاركینگها بهطور
رایگان استفاده كنند.
به این ســاختمانها «دوســتدار دوچرخه» میگویند كه
با تابلویی مشخص شــدهاند .شــهرداری مناطق مختلف،
این كار را آغاز كردهاند و چند ســاختمان را برای دوچرخه
اختصاص دادهاند .حتی طبق گفته مسئوالن شهرداری ،در
شهرداری منطقه ،13رختكن ،میز اتو و سشوار برای پرسنل
بعد از دوچرخهســواری درنظر گرفته شده است .قرار است
لوكیشن ساختمانهای دوستدار دوچرخه روی اپلیكیشن
«دوچرخه» نشان داده شود.
الزم به ذكر است كه اپلیكیشن دوچرخه با هدف فرهنگسازی
دوچرخهســواری طراحی شده و بهترین مســیرها را برای
دوچرخهسواران نشان میدهد و شــركت در كمپینهای
دوچرخهسواری از دیگر امكانات این اپلیكیشن است.
طبق اعالم شهرداری این كار آغاز شده و تعداد ساختمانهای
دوستدار دوچرخه افزایش خواهد یافت .همچنین امكاناتی
برای سفرهای تركیبی درنظر گرفته شــده است .در سفر
تركیبی دوچرخهسواران میتوانند بخشــی از مسیر را در
ســاعات غیراوج با مترو طی كنند .عالوهبراین امكان پارك
دوچرخه نیز در بعضی ایســتگاهها فراهم شده است .اكنون
حدود  50ایســتگاه مترو به پاركینگ مسقف دوچرخه در
محدوده خود مجهز هســتند .در بعضی ایســتگاهها مثل
ایستگاه شهید مفتح ،این پاركینگها داخل ایستگاه مترو
قرار دارند و افراد میتوانند دوچرخه خود را داخل ساختمان
مترو ببرند و در برخی دیگر از ایستگاهها نیز این پاركینگها
در حواشی مترو ایجاد شدهاند.
از اقدامات آینده شــهرداری این اســت كه محوطه پارك
دوچرخــه داخــل ســاختمانهای متــرو ،بهخصوص در
ایستگاههای مركزی شهر ایجاد شود.

چقدر از ظرفیتهای فضای مجازی برای ترویج دوچرخهسواری
استفاده شده است؟

زور دوچرخهها به شهر نمیرسد
اپلیكیشنها و كمپینهای ترویج دوچرخهسواری ،مشكل كمبود
زیرساخت را حل نمیكنند

مهم نیست چقدر برای ترویج دوچرخهسواری
نیلوفر جاللی
كار شود و مهم نیســت كه چقدر امكانات برای
روزنامهنگار
استفاده از دوچرخهها در شهر مهیا شود؛ انگار
برای بعضی مشكالت هیچ چارهای نیست .استفاده از دوچرخه به جای خودرو
بهخاطر مسائلی مثل شیب خیابانها و فاصلههای طوالنی مسافت در تهران
ال فاصله زیاد از خانه تا محل كار افراد) عم ً
(مث ً
ال برای خیلی از مردم امكانپذیر
نیست .همچنین مسیرهایی كه برای دوچرخهسواران در تهران درنظر گرفته
شده ،بسیار اندك هستند و اغلب به محل عبور موتورسیكلت و پارك خودرو
تبدیل شدهاند .عالوه بر اینها خیلی از مردم با اتفاقاتی كه در این حوزه میافتد
ناآشنایند .هنوز پویش سهشنبههای بدون خودرو برای خیلیها ناآشناست.
اپلیكیشن بیدود و دوچرخههای اشــتراكی متقاضی زیادی ندارند و شاید از
ظرفیتهای فضای مجازی برای ترویج ركابزنی به اندازه كافی و بهدرستی
استفاده نشده است.
مشكالت ،فقط همین نیست .تورم و باالرفتن قیمت دالر و بهتبع آن افزایش
قیمت دوچرخهها بیش از گذشته عالقهمندان را نگران كرده است .قیمتهای
دوچرخه در ایران از حدود 4میلیون تومان آغاز میشود و به حدود 50میلیون
تومان میرسد .یك دوچرخه معقول حدود 10میلیون تومان قیمت دارد و
دوچرخههای الكترونیك كه بهنظر میرسد گزینه مناسبتری برای تهران با
خیابانهای پرشیب باشند50 ،میلیون تومان به باال قیمتگذاری شدهاند .كاله
ایمنی مناسب یك میلیون تومان به باال ،دستكش مناسب 700هزار تومان
به باال و لباس مناسب هم یك میلیون تومان به باالست و یك الستیك اصل،
حلقهاي 700هزار تومان برای هر دوچرخهســوار آب میخورد .هزینههای
دوچرخهسواری آنقدر باال رفته كه خیلیها دیگر نمیتوانند به داشتن دوچرخه
فكر كنند .با این اوصاف همچنان دوچرخههای اشتراكی بهترین گزینه بهشمار
میآیند كه البته خیلیها هزینه اجاره روزانه و ساعتی این دوچرخهها را نیز
باال میدانند.
مدیران همگام با سهشنبههای بدون خودرو

550كیلومترمسیردوچرخهتاسال1401

سند توسعه دوچرخهسواری به پیشنهاد گروهی هلندی( )NBPدر اواسط سال 97برای
شهر تهران تدوین شد .این سند نشان میداد كه باید در 5سال آینده چه گامهایی در جهت
رشد و توسعه دوچرخهسواری برداشته شود .هماكنون شــهرداری تهران بر مبنای این
سند اقداماتی را در جهت گسترش زیرساختها ،ارتقای فرهنگ دوچرخهسواری و انجام
هماهنگیهای الزم با سایر سازمانها انجام داده است كه ازجمله آنها میتوان به برنامهریزی
برای استفاده از دوچرخههای اشتراكی در محدوده مركزی شهر تهران اشاره كرد.
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هماكنون 180كیلومتر مسیر دوچرخه در پایتخت وجود
دارد كه بیشترین مسیر مربوط به منطقه 8و كمترین
مسیرها مربوط به منطقههای 10و  17است .براساس
گفته مدیر واحد توسعه سیستمهای حملو نقل
پاك شهرداری تهران ،قرار است تا سال،1401
نزدیك به 550كیلومتر مسیر دوچرخه
در تهران ایجاد شود.

آیا تبلیغات شهری درباره دوچرخهسواری فرهنگساز و اثرگذار است؟

نیازمندان دوچرخه

گپ و گفت با سامان محمدي ،طراح بيلبوردهاي تبليغاتي شهری
«از آغاز بهار تــا پایان پاییز/
نگار حسینخانی
بیشــتر دوچرخهســواری
روزنامهنگار
میكنم /طلوعهای بیشتری را
خواهم دید و با بچههای بیشتری بازی خواهم كرد» این بخشی
از شعر خورخه لوئیس بورخس با نام «اگر یكبار دیگر زندگی
كنم» است .فرصتی كه ما به راحتی از دست میدهیم و روزی
حسرتشراخواهیمخورد.دوچرخهسواریكردنفعالیتیاست
كه این روزها روی تابلوهای تبلیغاتی بسیاری در سطح شهر
قابل رویت و پیگیری است .اما چقدر این تابلوها برانگیزاننده
و درست است؟ آیا محتوای این تصاویر تبلیغاتی میتوانند
اثرگذار هم باشند؟ چطور باید به تأثیر این تبلیغات پی برد؟ با
سامانمحمدی،گرافیستوطراحبیلبوردهایتبلیغاتیشهری
درباره پوسترهای تبلیغاتی دوچرخهسواری صحبت كردیم.
برای تأثیرگذاری تبلیغات شــهری بــر افكار و
تصمیمات مردم بهنظرتان چه آیتمهایی الزم است؟

مهمترین مسئله در تبلیغات و ایجاد طرح تأثیرگذار نیازسنجی و
تقاضامحوری است .یك طراح تبلیغات شــهری باید بداند در چه
صورت میتواند برای مردم در ابتدا احســاس نیاز و سپس تقاضا و
ترغیب نسبت به كاالیی را ایجاد كند .البته در تبلیغات شهری بسیار
مهم است كه طراح با اولویتهای آن شهر نیز آشنا باشد و در راستای
فرهنگســازی گامبردارد؛ مثال در تهران باید بخشی از تبلیغات،
خدماترسانی به سالمندان و كودكان بهعنوان گروه ویژه باشد .از
سویی باید به این اصل توجه شود كه برای اجرای طرحهایی مانند
دوچرخهسواری آیا موقعیت افراد مختلف در ترویج دوچرخهسواری
درنظر گرفت ه شده است؟ اگر اینطور نباشد ،تبلیغات هرچند مؤثر و
اثرگذار هم باشد ،در طوالنیمدت با شكست مواجه میشود.
پس به اعتقاد شما ابتدا باید شرایط را برای اجرای
طرح آماده و نیاز الزم را بهوجود آورد و سپس دست به تبلیغات
زد؟

بله .مثال همین دوچرخهسواری كه موضوع مدنظر شماست را در

شهر اصفهان درنظر بگیرید .اصفهان به «شهر دوچرخهها» معروف
است .در دهههای 20و 30استفاده از دوچرخه آنقدر زیاد شد كه شهر
درگیر ترافیك دوچرخهها و مدیریت آن برای شهربانی معضل شد .اما
چرا آن زمان رواج پیدا كرد و امروز نمیكند؟ چون آن زمان این وسیله
با روحیه و تقاضا و سبك زندگی مردم سازگار بود .با توجه به اقتصادی
بودن دوچرخه ،خیابانهای هموار اصفهان و بافت شهری پیچیده با
كوچههای تنگ شهر ،و توسعه صنعت در آن ،دوچرخهسواری را در
دورهای رایج كرد .اما كمكم با رنگباختن این نیازها ،اصفهان نیز با
این وسیله خداحافظی كرده و از آلودهترین شهرهای ایران شده است.
همین شهرداری را بر آن داشت تا دوباره روی این موضوع كار كند.
مدتی چند حركت تبلیغاتی ،مثل تبلیغات شهری ،استفاده از نماد
دوچرخه در میادین و مبلمان شهری یا طرح تسهیالت خرید آسان
دوچرخه بهوجود آمد كه با سابقه ذهنی مردم اصفهان میتوانست
مؤثر باشد ،اما با تغییر شهردار این رویه هم ادامه پیدا نكرد .مسئله
این است كه مدیران ناگهان با مشكالت ایجاد شده در شهر تصمیم
میگیرند طرحی را اجرا كنند .اما نه نیازسنجی میكنند و نه آن نیاز
را برای مردم بهوجود میآورند .تبلیغات به این بسترها نیاز دارد.
تا به حال با این تابلوهای تبلیغاتی درباره اهمیت
دوچرخهسواری در شهر روبهرو شدهاید؟ چه چیزی بیشتر از
آنها در ذهنتان باقیمانده است؟

بله .دوچرخهســواری بهعنــوان راهی برای كمكــردن مصرف
ســوختهای فســیلی ،باال بردن فعالیتهای بدنــی و كاهش
بیماریهایی چون دیابت و فشــار خون و انواع بیماریهای دیگر
مطرح شده اســت .البته من بهعنوان گرافیست كه كارم توجه به
این تابلوهاست كمی در اینباره حساس هم هستم .اما بهطور كلی
تبلیغات درباره دوچرخه خوب ترسیم شده است .خصوصا با شیوه
كرونا برای خلوت كردن وسایل نقلیه عمومی طرح ترافیك موقتا لغو
و دوچرخه بهعنوان راهی برای ایجاد فاصلهگذاری اجتماعی مطرح
شد .این دعوت هم بهنظرم بسیار زیركانه بود .چون همانطور كه اشاره
كردم به بخشی از نیاز و خواست ه مردم توجه میكرد و میتوانست
تبلیغات را مؤثرتر كند.

تبلیغات برای استفاده از حملونقل پاك به جز فضاهای شهری ،در فضاهای
مجازی نیز بهشدت دنبال میشود .صفحاتی مثل سهشنبههای بدون خودرو،
بیدود ،چرخزنان و گروههای ركابزنی مختلف در اینستاگرام ،تلگرام و توییتر
برنامههای متنوعی را برای تشــویق شــهروندان به دوچرخهسواری دنبال
میكنند .گروههای دوچرخهسواری به مدد شبكههای اجتماعی ،اینجا و آنجا
شكل گرفتهاند و برنامههای دوچرخهسواری را در راستای رسالت فرهنگسازی
اجرا میكنند.
شــهرداری نیز در اینباره طرحهای تشــویقی زیادی برگزار كرده اســت.
شهرداری در اتفاقاتی قابل تقدیر ،عالوه بر پویش سهشنبههای بدون خودرو،
حمایت از اپلیكیشن بیدود و راهاندازی اپلیكیشن دوچرخه ،شرایطی را برای
ورود دوچرخه به مترو درنظر گرفته است .در بخشی دیگر از فعالیتهای آنالین
برای ترویج دوچرخهسواری ،مسابقات عكاسی از سوی برخی مناطق شهرداری
تهران با محورهای دوچرخه و سبك زندگی شهری برگزار و فراخوانهای آن
در صفحات مختلف دیده میشود .عالوه بر اینها ،شرایط ورود دوچرخه به مترو
را درنظر گرفتهاند و این موضوعات میتواند به ترغیب بیشتر شهروندان برای
استفاده از دوچرخه بینجامد.
پویش سهشنبههای بدون خودرو شاید دیگر بهشدتی كه در ابتدا مورد توجه
قرار گرفته بود ،پیگیری نشــود ،اما كاركنان شهرداری ازجمله خود شهردار
تهران همچنان آن را ادامه میدهند .عــاوه بر پیروز حناچی ،دیگر مدیران
شهری مناطق مختلف تهران نیز همراه با پویش سهشنبههای بدون خودرو در
بازدید از محالت با دوچرخه ركاب میزنند و این سنت را زنده نگه میدارند.
كرونا به نفع دوچرخهها شد

اپلیكیشن استفاده از دوچرخههای اشتراكی با نام «بیدود»50 ،هزار دانلود
در كافه بازار و 14هزار دانلود در مایكت دارد .عالوه بر تهران ،این اپلیكیشن در
شیراز نیز ارائه خدمات میكند و ایستگاههای دوچرخه در این شهر راهاندازی
شــدهاند .هزینههای اســتفاده از این دوچرخهها كه ســال 1396با كمك
شهرداری تهران آغاز بهكار كردهاند ،تقریباً برابر با هزینه تاكسی است كه اگر
هزینه اولیه پرداختی از سوی كاربران و هزینه بیمه دوچرخه را درنظر بگیریم،
شاید استفاده از آن از نظر هزینهای برای خیلیها جذاب نباشد .البته گاهی
تخفیفها و هدیههایی نیز برای كاربران خــود درنظر میگیرد .با این حال،
برخي منتقدان بیدود را یك طرح شكستخورده میدانند .تا پیش از شیوع
كرونا ،روزانه بیش از چند صد سفر با دوچرخههای بیدود انجام نمیگرفت.
شرایط جغرافیایی و كمبود زیرساختها در شهر باعث شد كه بیدود فقط در
5منطقه تهران فعالیت كند .اما كرونا كه آمد به نفع دوچرخهها شد؛ چرا كه
آمار مسافران دوچرخه به  ۲تا  ۳برابر رسید .امروز هزار دوچرخه اشتراكی در
تهران وجود دارد و روزانه 2هزار ســفر از طریق دوچرخههای اشتراكی فقط
در پایتخت انجام میشود كه البته به گفته مسئوالن شركت بیدود همچنان
سوددهی بسیار اندك و حداقلی دارد.
ارائه خدمات آنالین برای ترویج دوچرخهســواری به همین جا ختم نشــد.
13خرداد امســال و همزمان با روز جهانی دوچرخهســواری ،اپلیكیشــن
«دوچرخه» از سوی شهرداری راهاندازی شد و در مدت كوتاهی حدود 3هزار
شهروند این اپلیكیشن را نصب كردند .برای تشویق كاربران هرماه شهرداری
تهران ،دوچرخهسوار برتر را در این اپ معرفی میكند .این اپلیكیشن عالوه بر
مسیریابی و ثبت پایشها ،اطالعات مرتبط با دوچرخه و دوچرخهسواران مانند
پاركینگ ،ایستگاههای دوچرخه ،تعمیرگاه و هر آنچه نیازمند دوچرخهسواران
است را در اختیار كاربران قرار میدهد .در دوچرخه ،نیازهای دوچرخهسواران،
مشكالت آنها و مسیرهای پررفتوآمد شناسایی میشود.
مدیران شهری میگویند این اقدامات ،شهر را به سمت دوچرخهسواری هدایت
میکند .درست است؛ همهچیز نشان میدهد كه توجه به دوچرخه اتفاق افتاده
اما همه اینها كافی نیست .با وجود اقداماتی كه شده ،همچنان گالیهها باقی
است و معضل اصلی دوچرخهســواری یعنی همان كمبود زیرساخت ،حل
نشده است .كمبود مسیرهای دوچرخهسواری ،پاركخودروها در مسیرهای
موجود برای دوچرخه و تردد موتورسیكلتها در این مسیرها ،همچنین شیب
خیابانها و فواصل زیــاد ،از گالیههای دوچرخهســواران در فضای مجازی
است .هنوز با گذشت چند سال از راهاندازی بیدود ،خیلی از تهرانیها با این
دوچرخهها ناآشنایند و حتی سیستم اجاره و استفاده از آنها را نمیشناسند.

16

زیست بوم

سهشنبه  18شهريور  99شماره8032

گزارشی از دپوی زباله در دل جنگلهای کالکولی

نیمهتاریک در دل هیرکانی
جاد ه پیچ در پیچی که به آبشارهای زیبای جواهر ده میرسد نیمه تاریکی دارد که با دروازهای چوبی از دیدهها
زهرا رفیعی
پنهان شده است .نگهبان هر نیم ســاعت این دروازه را برای کامیونها باز میکند تا محمولهای متعفن راهی
خبرنگار
بکرترین مناطق جنگلهای هیرکانی شود .زبالههایی که ساکنان و مسافران رامسر ،قطب گردشگری مازندران
تولید میکنند در دل منطقه جنگلی و هیرکانی کالکولی دپو میشود .این منطقه جنگلی در سال  72برای دفن زباله از سوی سازمان منابع
طبیعی به شهرداری رامسر تحویل داده شده است؛ در آن زمان قرار بر این بود که زباله فقط برای  8سال در این منطقه دفن شود و در این
فاصله طرح تفکیک از مبدا اجرایی شود تا گنجایش این محل به  12سال افزایش یابد .از آن تاریخ که این بخش از جنگل پاکتراشی شد،
 20سال میگذرد و هنوز زبالهها بدون هیچ تغییری به این منطقه منتقل میشود به طوری که هماکنون حدود  6هکتار وسعت يافته است.

در کنار ورودی محل دپوی پسماند ،کیسههای پر از پالستیکهای پت که
برای صنایع بازیافتی ارزش ریالی دارد ،ذخیره شده است .کنار ساختمان
اصلی اسکلت فلزیای وجود دارد که مدتهاست قرار است در آنجا سیلوی
پردازش زباله ساخته شود؛ ولی به گفته مهران حالجیان ،مدیر پسماند
شهرداری رامســر به دلیل عدم تامین بودجه ساخته نشده است .پشت

این سازهها ،بیغولهای قرار دارد که خانه کارگران افغانستانی است .آنها با
بنرهای تبلیغاتی یکبار مصرف که به درد بازیافت کنندگان هم نمیخورد
برای خود خانه ساختهاند و در نبود خبرنگاران از میان پسماندهای خشک
و قدیمی بطریهای پت را جمع آوری میکنند .مه باال آمده از سطح دریای
خزر كه چشماندازی زیبا برای ویالنشینان پایین دست ساخته است با

گرمای هوا در ارتفاعات باالدست محو میشــود .کوهی از زباله از میان
اين ابرها نمایان میشود .مگس امان نمیدهد ،باد بوی تعفن را با خود به
دوردستها میبرد .کامیونها هر  20دقیقه بارشان را در محوطه اصلی
خالی میکنند .پایین محوطه اصلی ،در سرپایینی که به دره ختم میشود،
بازمانده زبالههای خشک روی هم تلنبار شده است .قسمتی از این بخش
با موکتهای آلوده بازیافتی مفروش شده و محل کار کارگران است .بخش
عمده زبالهها ،کیسههای پالستیکی است که به عنوان «زباله ریجکتیو
»شناخته میشود و ارزش ریالی ندارند .مهران حالجیان مدیر پسماند
شهرداری رامســر میگوید که با راهاندازی خط پردازش در  6ماه آینده،
جمع آوری دستی حذف میشود .او میگوید که اگر ترانشه زده نمیشد،
این محل سالها پیش پر میشد .اما دو قرار داد برای طرح تفکیک زباله
از مبداء و طرح پایش زباله هر کدام به ارزش  3میلیارد تومان بسته شده
است که با تامین اعتبار به زودی اجرایی خواهد شد.
سلفی با شیرابه

برای ساماندهی زباله در شمال طرحهای بیشماری ارائه شده ولی بخش
عمده آنها به دلیل عدم تامین اعتبار به نتیجه نرسیده است .یکی از آنها
تجمیع زبالههای شهرستانهای شمال در  9بخش است .به طور مثال

کاهش سن معاینه فنی
ضمانت دو ساله پیمایش برای خودروسازان و
واردکنندگان

هواي پاك

قوانین و ضوابط استقرار صنایع
جرایم موتورخانههای آالینده
استاندارد حاملهای انرژی

روي زمين ماند

بهکارگیری فارغ التحصیالن بیکار محیط زیست
واریز درآمد حاصل از الیحه هوای پاک به
حساب خزانه
تکالیف سازمان محیط زیست برای جلوگیری
از انتشار امواج غیرمجاز رادیویی
جرایم نقدی برای تولیدکنندگان آالیندههای
صوتی
پخش برنامههای تولید شده در حوزه
محیطزیست با تخفیف  ۵۰درصدی از رسانه ملی
جریمه صنایع آالینده به میزان  3تا  5برابر
خسارت وارده به محیط زیست
تمهیدات مجلس برای ایجاد کمربند سبز
شهرها و روستاهای تحت تاثیر گرد و غبار
تکلیف سازمان جنگلها و مراتع به مهار
حداقل ۳۰۰هزارهکتار از کانونهای تولید
گردوغبار
افزایش  30درصدی سالیانه تولید برق از
انرژیهای تجدیدپذیر
ممنوعیت سوزاندن بقایای گیاهی اراضی
زراعی و انباشت پسماند بیمارستانی و صنعتی
در فضای باز

شهريور 96بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ،قانون
سيد محمد فخار
هواي پاك را به تصويب رساندند .اين مصوبه كه در 34ماده به
خبرنگار
قانون تبديل شده بود ،نهادهاي درگير در موضوع كيفيت هوا
را مخاطب قرار داد تا نخستين بار ،جامعترين سند مصوب براي بهبود بخشي از محيطزيست
باشد كه در برگيري آن شامل 50ميليون ايراني ساكن در شهرها بود .آلودگي هوا سالهاست به
دغدغه اصلي شهروندان كشور تبديل شده و بايد براي كاستن از خسارتي كه به جان و مال افراد
وارد ميكند ،اصول قانوني و سندهاي باالدستي به دقت اجرا شود .قانون هواي پاك تنها مصوبه
نهادهاي قانونگذار كشور است كه براي آاليندهها جريمه تعيين كرده اما ضمانت اجرایی آن
نكتهاي است كه بايد با ورود مؤثر نهادهاي ناظر بررسي و پيگيري شود .طي بررسيهاي به عمل
آمده ،منابع آالينده در شهرهاي بزرگ كشور شامل گردوغبار با منشأ داخلي و خارجي ،وسايل
نقليه بنزيني و گازوئيلي ،كارخانهها ،پااليشگاهها و نيروگاههايي ميشود كه هر روز انواع گازها و
ذرات سمي را وارد هواي تنفسي مردم ميكنند .براي بررسي اجراي فرمانها و وظايف موجود در
قانون هواي پاك ،بهترين كارنامه ،اعداد و ارقام موجود در كيفيت هواي شهرهاست8 .كالنشهر
كشــور هنوز از آلودگي هواي فزاينده رنج ميبرند و منابع آالينده در آنها با افزايش توليدات
شركتهاي خودروساز و عدمخروج وســايل نقليه فرسوده ،سير صعودي دارد .در شهرهايي
نظير تهران ،اصفهان ،مشهد ،تبريز و شيراز كه هر سال با آغاز فصول سرد سال با افزايش ذرات
معلق روبهرو بودند ،به مرور زمان ،آاليندههاي تابستاني نيز در حال شكلگيري هستند .در
چنين شرايطي بايد بندهاي قانون هواي پاك به دقت اجرا شوند و ناظران قانوني كشور ،براي
هركدام از اين اصول ،ضمانت اجرایی قوي و صريحي داشته باشند .در گزارش پيشرو29،فرمان
اصلي قانون هواي پاك را پيگيري كردهايم تا مشخص شود اجراي اين فرمانها هماكنون در
چه وضعيتي قرار دارد و آيا نهادهاي مسئول ،توانستهاند از دامنه فزاينده آلودگي هواي كشور
بكاهند يا خير؟ براساس بررسيهاي همشهري،از 29فرمان قانون هواي پاك4 ،مورد كامل
اجرايي شده8 ،فرمان در نيمه مسير اجراست و 17فرمان هنوز زمين مانده است.
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قرار بود که زبالههای رامسر تنکابن و عباسآباد در سایتی مشترک در
تنکابن برای تهیه کمپوســت جمع آوری شود که به دلیل مشکالت
بودجهای و اعتباراتی که استانداری باید در اختیار طرحهای بزرگ قرار
دهد  ،هنوز راهاندازی نشده است .دستگاه زباله سوزی هم که برای این
کار خریداری شده بود نیز به صورت آزمایشی راهاندازی شده است .اما
به گفته مهران حالجیان ،سایت تنکابن با گذشت  15سال حتی دیگر
جوابگوی زبالههای این شهرستان هم نیست.
این مقام مسئول مدعی اســت به دلیل کیفیت خاک «شیرابه روان»
تولید نمیشود و هر چه هست درون خاک میرود .با اینحال در انتهای
شیب محل دپو ،درهای قرار دارد که شیرابه از آن به سمت پاییندست
جنگل حرکت میکند و در مســیر سر از چشــمهها و آبشارهایی در
میآورد که مردم با زیباییهایشان عکس یادگاری میگیرند .سازمان
حفاظت محیط زیست و وزارت کشور از شهرداریها خواسته اند که
برای پایش شیرابه ،چاهک نمونهبرداری حفر کنند اما این برنامه هنوز در
رامسر اجرایی نشده است .چشم انداز شهرداری رامسر ساخت حوضچه
دور تا دور محل دپو و جمع آوری شیرابههاست اما به گفته این مقام
مسئول این چشم انداز با بودجه 20میلیارد تومانی که ساالنه برای صفر
تا صد زباله در این شهر در نظر گرفته میشود و رقم کمی نیست ،تحقق

نمییابد .به اعتقاد او برای زباله باید بودجه کشوری تعیین و تامین شود.
زباله اولویت نیست

داستان پسماند در شهرهای شــمالی یکسان است .ساحل میانكاله،
جنگلهای عمارت و عباس آباد ،گویچاله مازندران ،ساحل رودخانه تالر
قائمشهر و  ...تنها نمونههایی از وضعیت نابسامان پسماند در شهرهای
شمالی است .ســهیل اوالدزاد ،فعال محیط زیســت در گفت و گو با
همشهری میگوید :با توجه به نزدیک بودن شهرها در خط ساحلی خزر
به یکدیگر ،محلهای دفع زباله گاهی به تعداد شهرها و روستاها است.
به طور مثال شهر کوچکی مانند سرخرود که جزو شهرستان محمودآباد
به حساب میآید محل دفع زباله مجزا و دقیقا در ساحل دریا دارد .طبق
قانون مدیریت پسماندهای شهری برعهده شهرداریها است .به گفته
این فعال محیط زیست هر شهرستان بهصورت مجزا محل دفع زبالهای
دارد تا بتواند درآمد جداگانهای از آن کسب کند و همین موضوع باعث
کند شــدن فرایند اصالح و مدیریت صحیح پسماند در این استانها
شده است .از سوی دیگر معلوم نیست چرا شهرداریها حاضرند برای
پروژههای عمرانی غیر ضروری مثل تعویض جدول هزینه کنند ولی
برای محیط زیست بودجه ندارند.
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فرمان

فرمان
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در نيمه مسير
اجراست.

هنوز اجرا
نشده است.

به طور كامل
اجرايي شدهاست.

تهیه طرح جامع و تفصیلی شهرها
انجام عملیات بیابان زدایی در مناطق بحرانی
تکمیل شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی
رخدادهای گرد و غبار
ایجاد حریم سبز در بزرگراهها و کمربند سبز
شهرها و روستاهای برای کاهش گرد و غبار
تکلیف دولت به همکاریهای منطقهای و
بینالمللی برای مهار ریزگردها
اختصاص حقابه تاالبها برای جلوگیری از
گرد و غبار
واحدهایی که از انجام بازرسی ماموران به
محیط زیست استنکاف کنند به جریمه نقدی
محکوم میشوند
تکلیف مجلس به واحدهای تولیدی و صنعتی
برای انتقال واحدهای آالینده به خارج از مناطق
مسکونی
تکلیف وزارت کشور برای افزایش  ۵درصدی
ناوگان حمل و نقل عمومی شهرها
معافیت وسایل نقلیه هیبریدی تولید داخل از
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
جریمه خودروهای فرسوده به ازای هر روز تردد
گارانتی خودروهای داخلی و خارجی حداقل
دو سال
ممنوعیت پیش فروش و یا فروش وسایل نقلیه
موتوری با آالیندههای زیاد
تصویب بیمه فرسودگی خودروها

وضعيت
پيش از اين معافيت از معاينه فني براي همه وسايل نقليه  5سال بود .براساس مصوبه مجلس ،معافيت معاينه فني براي خودروهاي عمومي و دولتي يك سال
و براي ساير خودروها 4سال معين شد.
خودروسازان و واردكنندگان خودرو مكلف شدند ضمانت دو ساله يا40هزار كيلومتر پيمايش را اعمال كنند و اگر در اين مدت قطعات كنترل آلودگي خودروها
آسيب ديد موظف هستند اين قطعات را تعويض كنند.
براساس اين قانون تمام مراحل استقرار ،تاسيس ،بهرهبرداري و توسعه صنايع بايد زيرنظر سازمان حفاظت محيطزيست صورت گيرد؛ اين سازمان موظف
است كه در  2برهه زماني يك ماهه ضوابط قانوني را اعمال كند.
كنترل موتورخانههاي تمامی ساختمانهاي داخل شهر ،اعم از اداري ،دولتي و مســكوني مورد توجه اليحه هواي پاك قرار گرفت و براساس آن تمامی
ساختمانها موظف شدند نسبت به اصالح موتورخانههاي خود اقدام كنند ،در غيراين صورت موتورخانههاي آالينده جريمه ميشوند.
استاندارد حاملهاي انرژي ازجمله بنزين ،نفت و گاز بهعنوان يكي از مواد اليحه هواي پاك به تصويب نمايندگان مجلس رسيده است .وزارت نفت مكلف شد
حداكثر  3سال پس از الزم االجرا شدن قانون هواي پاك ،سوخت توليدي كشور ازجمله بنزين ،نفت سفيد و نفت كوره را مطابق استانداردهاي ملي عرضه كند
و سازمان حفاظت محيطزيست مكلف شد از فعاليت پااليشگاههاي فاقد سوخت استاندارد جلوگيري بهعمل آورد.
با تصويب مجلس شوراي اسالمي ،تمامی مراكز و واحدهاي صنعتي و توليدي50نفر به باال مكلف به ايجاد واحدهاي سالمت ،بهداشت و محيطزيست ()HSE
و بهكارگيري نيروي متخصص محيطزيست هستند .براساس اين مصوبه انتظار ميرود تعداد زيادي از فارغالتحصيالن محيطزيست امسال در سال توليد و
اشتغال جذب اين مراكز شوند.
درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هواي پاك بهحساب خزانهداري كل كشور واريز ميشود تا صرفا در قالب بودجه سنواتي جهت مقابله با منابع آلودهكننده
هوا هزينه شود .همچنين  ۲۰درصد از وجوه مذكور از طريق مؤسسه عمومي غيردولتي صندوق ملي محيطزيست بهمنظور ارائه تسهيالت و به منابع آالينده
هوا اختصاص مييابد.
با تصويب مجلس و براساس ماده 30اليحه هواي پاك ،سازمان مكلف است با همكاري سازمان انرژي اتمي ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات نسبت
به جلوگيري از انتشار تمامی امواج غيرمجاز راديويي ،الكترومغناطيسي ،پرتوهاي يونساز و غيريونساز اقدام و بهمنظور حصول اطمينان از عدمافزايش ميزان
و شدت امواج و پرتوهاي يونساز و غيريونساز از حدود مجاز تعيينشده در هواي آزاد ،شبكه پايش مربوط را راهاندازي کند.
اشخاص حقيقي و حقوقي كه حدود مجاز انتشار امواج و پرتوهاي موضوع اين ماده را رعايت نكنند براي اولينبار به پنجاه ميليون()50.000.000تا دويست
ميليون( )200.000.000ريال جريمه نقدي محكوم و درصورت تكرار عالوه بر پرداخت حداكثر جريمه نقدي ،به ضبط اموال و تجهيزات مرتبط نيز محكوم ميشوند.
بر اساس مصوبه مجلس ،سازمان صداوسيما مكلف است برنامههاي توليد شده در زمينه حفاظت از محيطزيست كه به تأييد سازمان محيطزيست رسيده
باشد را با ۵۰درصد بها در قالب آگهي و برنامههاي آموزشي پخش كند.
براساس مصوبه مجلس چنانچه هريك از واحدها استانداردهاي الزم را در بخش آلودگي آب  ،هوا و ...رعايت نكنند ،سه تا پنج برابر آسيبي كه به محيطزيست
رساندهاند ،جريمه خواهند شد.
براساس قانون ،وزارت راه و شهرسازي و جهادكشاورزي مكلف به ايجاد تمهيداتي براي كمربند سبز شهرها و روستاهاي تحتتأثير رخدادهاي گردوغبار شدند.
براساس اين قانون ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري در قالب اليحه هواي پاك مكلف شدند ساالنه حداقل معادل  ۳۰۰هزار هكتار نسبت به اجراي اقدامات
مقابله با پديده گردوغبار با اجراي عمليات بيابانزدايي در مناطق بحراني ،كانونها و زيستبومهاي حساس اقدام كنند.
وزارت نيرو مكلف شده نسبت به توسعه ،توليد و عرضه انرژيهاي تجديدپذير و پاك بهنحوي اقدام كند كه حداقل 30درصد افزايش ساالنه ظرفيت برق
كشور از انرژيهاي تجديدپذير تامين شود.
انباشت پسماندهاي بيمارستاني و صنعتي در معابر عمومي و فضاهاي باز يا سوزاندن آن و انباشت پسماند خانگي و ساختماني در فضاي باز توسط شهرداريها
و همچنين سوزاندن بقاياي گياهي اراضي زراعي پس از برداشت محصول ممنوع اعالم و براي متخلفين جريمه درنظر گرفته شد.
وزارت راه و شهرسازي موظف شد هنگام تهيه طرح جامع و تفصيلي شهرها ،شهركها ،شهركهاي جديد و طرحهاي هادي روستايي يا توسعه مناطق
بهنحوي برنامهريزي كند كه فصل جداگانهاي از مطالعات به بررسي مسائل زيستمحيطي اختصاص پيدا كند و همينطور از نظر فضاي سبز و فضاي باز ،اقدامات
زيستمحيطي را با تأييد سازمان حفاظت محيطزيست انجام دهد.
وزارت جهادكشاورزي مكلف است با مشاركت مردم و دستگاههاي اجرايي محلي و ســازمانهاي بينالمللي و سازمانهاي مردم نهاد داخلي ،عمليات
بيابانزدايي در مناطق بحراني و زيستبومهاي حساس را انجام دهد.
وزارت راه و شهرسازي (سازمان هواشناسي) مكلف است با همكاري سازمان حفاظت محيطزيست ،شبكه ملي هشدار و پيشآگاهي رخدادهاي گردوغبار
را تكميل كند.
وزارتخانههاي جهادكشاورزي و راه و شهرسازي مكلف شدند از محل بودجه ،منابع مالي در اختيار اعم از عوارض و وجوه عمومي طي 5سال در برنامهاي كه به تأييد
سازمان حفاظت محيطزيست برسد ،حريم سبز بزرگراهها و كمربند سبز شهرها و روستاهاي تحتتأثير رخدادهاي گردوغبار را ايجاد كنند.
براساس اين قانون ،دولت مكلف شد تا بهمنظور ايجاد همكاري منطقهاي و بينالمللي جهت جلوگيري از ايجاد رخداد گردوغبار و نيز كاهش خسارات و
پيامدهاي مخرب آن در سطح كشور و منطقه با هماهنگي و همكاري نهادهاي بينالمللي ذيربط و مشاركت كشورهاي مؤثر و متأثر منطقه ،اقدامات الزم را
بهعمل آورد.
طبق اين اليحه به دولت تكليف شده است كه براي جلوگيري از گردوغبار ناشي از كشورهاي منطقه ،فعاليتهاي مشترك با آنها تعريف كند تا بتواند از طريق
اين اقدامات جلوي ايجاد گردوغبار را بگيرد.
واحدهايي صنعتي كه از انجام بازرسي مأموران سازمان محيطزيست براي نمونهبرداري و تعيين ميزان آلودگي ناشي از فعاليتشان استنكاف كنند ،به جريمه
نقدي درجه 7و 4محكوم ميشوند.
براساس اين قانون در مواردي كه كاهش يا از بين بردن آلودگي ناشي از مراكز صنعتي ،توليدي ،معدني،خدماتي،عمومي و كارگاهي تنها از طريق انتقال تمام
يا بخشي از خطوط توليد يا تأسيسات يا اماكن آنها ب ه نقاط مناسب امكانپذير نبوده يا فعاليت مراكز مذكور در مناطق مسكوني سالمت ساكنان آن مناطق را
بهخطر بيندازد ،مالكان و مديران واحد ،موظفند در مهلت تعيينشده در طرح انتقال ،نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام كنند.
با مصوبه مجلس ،وزارت كشور موظف شد ساالنه ۵درصد ناوگان حملونقل عمومي را در شهرها و كالنشهرها با اولويت شهرهاي بزرگ افزايش دهد.
به موجب اين قانون خودروهاي برقي  -بنزيني ،موتورسيكلت و خودروهاي الكتريكي توليد داخل از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شدند.
براساس اين قانون ،پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي خودروهاي فرسوده را به ازاي هر روز تردد در مناطقي كه ممنوع اعالم شده جريمه ميكند.
اين قانون تمامي خودروسازان داخلي و واردكنندگان خودروهاي خارجي را مكلف کردند تا حداقل  ۲سال تمام نسبت به گارانتي خودروهاي مشتريان خود اقدام كنند.
براساس اين قانون پيشفروش يا فروش وسايل نقليه موتوري كه حدود مجاز انتشار آاليندههاي موضوع اين قانون را رعايت نكنند ،ممنوع است..
طبق اليحه هواي پاك ،بيمه مركزي مكلف است براي خودروها از زمان خريد ،بيمه پساندازي لحاظ كند تا پس از مدتي كه خودرو فرسوده ميشود با دريافت
پالك خودرو ،مبلغي را به دارنده آن پرداخت كند و بهترتيب ،سازمان بيمه و بيمهگذار بتوانند از امكانات تعويض خودرو برخوردار شوند.
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با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

به داد بازار سهام برسند

با تشويق مسئوالن و عرضه ســهامهاي دولتي و پذيرهنويسي پاي
مردم را به بورس باز كردند و حاال به خاك نشستن مردم را شاهديم.
آيا واقعا كسي نيست كه به داد سهامداران بازار سهام برسد و جلوي
دستكاريها را بگيرد و موانع را از سر راه بردارد؟
قهرماني از تهران

آلودگي هواي آبيك نگرانكننده است

اكنون كه در فصل گرم سال هستيم و امكان پديده وارونگي كم است،
آلودگي هواي آبيــك بهخاطر صنايع توليد برق ،ســيمان و صنايع
دامي و غدايي ملموس است تا چه رسد به فصل سرد سال كه گاهي
شاخص آلودگي هوا در اين شهر به  ۳۶۷ميرســد ،با اين حال اين
روزها مسئوالن استان قزوين بهجاي برخورد با صنايع آلودهكننده
هوا صحبت از افزايش تعداد صنايع حاشيه شهر ميكنند .مسئوالن
باور كنند كه ما هم انسانيم و به اكسيژن نياز داريم.
كامراني از آبيك

درختان تپه شاهد قطع شدند ،از پارك هم خبري نيست

چند ســال پيش 200درخت قطور درختان تپه شاهد ايالم ،توسط
شهرداري به بهانه احداث پارك قطع شدند اما تاكنون كه عمر كاري
شورا در حال اتمام است ،نه نهال و درختي جايگزين شد و نه از احداث
پارك خبري هســت .تكليف مرگ 200موجود زنده چيســت؟ از
دادستان ايالم تقاضا داريم بهعنوان مدعيالعموم به موضوع ورود كند.
رحمتآبادي از ايالم

سرويس بهداشتي پارك جانبازان تعطيل است

سرويس بهداشتي پارك جانبازان واقع در منطقه  5شهرداري كه در
كنار ميزهاي پينگپنگ اين پارك واقع شده ،مدتهاست تعطيل
شده و مردم در مراجعه به 4سرويس بهداشتي اينجا با در قفلشده
مواجه ميشوند؛ درحاليكه سرويس بهداشتي بغل پارك كودكان
نيز آلوده و بدون مايع دستشــويي است .وضعيت كلي نظافت پارك
هم مشكل دارد و گويا پيمانكار از عهده امور نظافت ،ايمني و ...پارك
برنميآيد.
هاشمزاده از ساكنان منطقه

طغيان فاضالب كنار مدرسه در كوت عبداهلل

با همه توصيههايي كه براي رعايت بهداشت فردي و جمعي ميشود و
تالشي كه مردم براي جلوگيري از آلودهشدن فرزندانشان به ويروس
كرونا دارند ،آيا رواست در نخستين روز مدرسه آن هم براي كالس
اوليها كه چارهاي جز رفتن سر كالس ندارند ،فاضالب اطراف مدرسه
طغيان كند و دانشآموزان با كفشها و شلوارهاي خيسخورده در
فاضالب يا در آغوش والدينشان سر كالس بروند .صداي ما به كسي
ميرسد؟
ربيايي از كوت عبداهلل اهواز

درآمد سرشار راهنمايي رانندگي از جريمههاي روز كنكور

روز كنكور اغلب خودروهاي پاركشده در نقاط ممنوع يا غيرممنوع
جريمه شدند .اين واقعا چه روالي است .من در روز كنكور دخترم را
براي كنكور به روبهروي حرم امام بردم و از مسير اتوبان خليجفارس
تردد كردم كه 132هزار تومان جريمه شــدم .درســت كه ورود به
اتوبان براي خودروي من ممنوع بود اما واقعا حتي يك روز هم استثنا
نداشــتيم؟ همهجا اينقدر دقيق اعمال قانون ميكنند؟ بعدا متوجه
شدم كه برخي شــهروندان ديگر هم جريمه شــدهاند درحاليكه
جريمهكردن آنها درست نبوده است.
احمدي از تهران

تا پاييز نيامده مسكنهاي نيمهكاره مهر تكميل شوند

چرا تا هوا براي كار بنايي مناسب اســت ،كار مسكنهاي مهر را به
پايان نميرسانند تا بعد به بهانه هواي نامناسب كار تحويل واحدهاي
مسكوني نيمهكاره نماند؟
متقاضي از هشتگرد

قطره آ.د و آهن رايگان چه شد؟

تا پايان سال 97كليه مراكز بهداشتي و درماني در همه محالت تهران
قطره آهن و ويتامين آ.د را تا 2ســالگي رايگان ميدادند .اكنون اين
روند قطع شده و والدين مجبورند اين اقالم را آزاد بخرند كه مغاير با
سياستهاي تشويقي ازدياد جمعيت است.

اسرار غرق شدن3جوان
در بازي موبايلي
4جوان پس از آشنايي در يك بازي موبايلي با هم براي تفريح در ساحل
محمودآباد قرار گذاشــتند .تفريح آنها اما عاقبت خوشي نداشت و به
غرق شدن 3نفرشان در دريا منجر شد .درحاليكه ابتدا اعالم شده بود
اين 3جوان به خاطر بازي نهنگ آبي خودكشي كردهاند اما تازهترين
يافتههاي پليس نشــان ميدهد آنها دچار حادثه شدهاند .به گزارش
همشهري4 ،پسر جوان از مدتي قبل در يكي بازي موبايلي با يكديگر
آشنا شدند .آنها هر روز در گروهي كه درست كرده بودند وارد ميشدند و
با يكديگر بازي ميكردند .بازي اين گروه دوستانه ادامه داشت تا اينكه آنها
كه هر كدام اهل يكي از شهرهاي كشور بودند تصميم گرفتند يكديگر را

حوادث

ببينند .به اين ترتيب آنها چند روز قبل از شهرهاي تبريز ،اردبيل ،ايذه و
اصفهان راهي ساحل محمودآباد شدند .آنها عصر روز يكشنبه براي تفريح
به ساحل رفته بودند اما در حادثهاي عجيب3نفرشان در دريا غرق شدند.
فينالنهنگآبي

بهدنبال غرق شــدن 3پسر جوان در دريا شــايعههاي زيادي درباره
خودكشي آنها مطرح شد .برخي منابع خبري اعالم كردند آنها بهدليل
بازي نهنگ آبي دســت بهخودكشــي زدهاند .نقي كريميان ،رئيس
نجات غريق و غواصي مازندران در اينباره به باشگاه خبرنگاران گفت:
 ۴جوان اهل تبريز ،اردبيل ،ايذه و اصفهان كه با هدف اجراي مرحله
فينال بازي اينترنتي نهنگ آبي به شهرستان محمودآباد سفر كرده
بودند ،عصر يكشنبهخود را تسليم امواج دريا كردند .او با بيان اينكه
ناجيان غريق مستقر در ســواحل مازندران  3مرحله به اين  4جوان
درخصوص پيشروي نكردن به قسمت عميق دريا هشدار داده بودند،
گفت :با توجه به اينكه اين  4نفر در جاي عميق شنا نميكردند تصور بر
اين بود كه آنها براي بازي دور هم جمع شدهاند .آنها پس از ورود به آب
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و بيتوجه به هشدارهاي ناجيان غريق بهصورت برنامهريزي شده دور
يكديگر حلقه زده و بيصدا به زير آب فرو رفتند .يكي از قايقرانان كه
در نزديكي محل حادثه حضور داشت با مشاهده حركت دست يكي از
اين جوانان ،براي كمك اقدام كرد ،اما با مقاومت غريق مواجه شد .اين
قايقران با تالش زياد باالخره موفق به بيرون كشيدن اين غريق از آب
شد .فرد نجات يافته پس از احيا توسط ناجيان غريق ،با گريه و ندامت
اعالم كرد ،هيچ كدام از همراهانش را نميشناخته و فقط از طريق بازي
نهنگ آبي با آنان آشنا شده بود .كريميان در ادامه گفت :علت حضور
اين  4نفر در مازندران و خودكشي در دريا و اجراي آخرين مرحله بازي
بوده است و بازجويي از فردي كه از بازي خودكشي ،جان سالم به در
برد با حضور مأموران پليس آغاز شده است.
حادثه به روايت پليس

انتشار خبر خودكشي3پسر جوان در دريا موجب بهت و حيرت همه شد
و خبر آن در شبكههاي اجتماعي و پيام رسانها دست بهدست ميشد تا
اينكهساعتيبعدپليسخودكشيآنهابهخاطربازينهنگآبيراتكذيب
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دزدان حرفهاي و ســابقه دار در آخرين
داخلي سرقت خود آپارتماني را خالي كردند اما
فرامــوش كردند كــه پالك ماشــين را
مخدوش كنند و همين حواس پرتيشان باعث شد تا با
زيركي مدير يكي از شبكههاي تلويزيوني لو بروند.
به گزارش همشهري ،يكي از شبهاي اواخر مردادماه بود
كه مدير يكي از شبكههاي تلويزيوني سر و صدايي از خانه
پدر و مادرش شنيد .او به همراه اعضاي خانوادهاش در
ساختماني مسكوني در شمال تهران زندگي ميكردند.
طبقه اول پدر و مادرش ،طبقه دوم خودش و در طبقات
باالتر اعضــاي ديگر خانوادهاش بودند .آن شــب پدر و
مادر مدير شــبكه از خانه بيرون رفته بودند و تا روزبعد
برنميگشــتند .به همين دليل شنيدن ســر و صدا از
آپارتمان آنها مشــكوك بهنظر ميرســيد .مدير براي
سركشــي به طبقه اول رفت و با صحنه عجيبي روبهرو
شد .در آپارتمان باز و قفل شكسته بود .وقتي قدم در خانه
پدرو مادرش گذاشت حسابي شوكه شد .همه جا به هم
ريخته بود و نشان ميداد كه دزدان به خانه پدر و مادرش
دستبرد زدهاند .او فورا آيفون را روشن كرد تا ببيند اثري
از دزدان در مقابل ســاختمان ميبيند يا نه .حدسش
درست بود 3سارق در حال فرار بودند و مرد زيرك فورا
به بيرون از ساختمان رفت تا مانع فرار آنها شود .دزدان
اما به سرعت سوار بر پژويي كه در خيابان پارك شده بود،
شدند و پا به فرار گذاشتند .هرچند مدير شبكه تلويزيوني
بهدنبال آنها دويد اما نتوانست مانع فرارشان شود .با اين
حال موفق شد بخشي از شماره پالك خودروي دزدان
را بهخاطر بسپارد .اما بهخاطر تاريكي هوا همه شمارهها
مشخص نبود.
شكايت

«دزدان به خانه پدر و مادرم دســتبرد زدهاند و بيش از
2ميلياردتومان پول ،دالر ،طال و سكه دزديده اند» مدير
شــبكه تلويزيوني در تماس با 110شكايتي مطرح و از
اپراتوردرخواست كرد تا مأموران براي پيگيري موضوع
در محل حاضر شوند.
طولي نكشيد كه مأموران در محل حادثه حضور يافتند
و دريافتند كه دزدان با شكستن قفل به روش توپي زني
وارد آپارتمان والدين مدير شبكه شدهاند و هرچه پول،
طال و دالر بوده را ســرقت كردهاند .شاكي گفت :اسناد

سرنخ

مامــوران در ادامه بــه بازبيني تصاويــر دوربينهاي
مداربستهاي كه در اطراف محل سرقت بود ،پرداختند
و موفق شدند چند شماره ديگر پالك ماشين كه شاكي
موفق به يادداشت آن نشده بود را بهدست آورند .با اين
سرنخ صاحب پژو شناسايي و مشــخص شد كه او يك
مجرم سابقه دار اســت .مالك ماشين مهدي نام داشت
كه بارها به اتهام سرقت دستگير شده و آخرين بار اوايل
امسال از زندان آزاد شده بود .اين نشان ميداد كه پس
از آزادي نيز ،مجددا سرقت هايش را از سر گرفته است.

آشنايي در زندان

ماموران پاتوقهاي احتمالي مهدي را زيرنظر گرفتند
و موفق شدند وي را بازداشــت كنند .او در بازجوييها
چارهاي جز اقرار به سرقتهاي ســريالي نديد و گفت:
در زندان با همدستانم آشنا شدم و باند سرقت تشكيل
داديم .گروه ما 8نفره است و سركرده باند جواد نام دارد.
همه نقشه را جواد كشيد و قرار شــد به محض آزادي
سرقتها را شــروع كنيم .وي ادامه داد :معموال جواد
در همه ســرقتها حضور داشت و همهچيز را مديريت
ميكرد .تمام اموال سرقتي را تحويل او ميداديم و جواد
با مالخران در ارتباط بود .او پس از فروش اموال سهم ما
را نيز پرداخت ميكرد .امــا من و  2عضو ديگر گروه كه
پدر و پسر بودند از نحوه تقسيم سهمها ناراضي بوديم.
احساس ميكرديم جواد ســرمان را كاله ميگذارد و
ســهم كمتري به ما ميدهد .به هميــن دليل تصميم
گرفتيم خودمان 3نفره ســرقت كنيم و به آنها حرفي
نزنيم .اكثر شــبها آنها را قال ميگذاشتيم و به همراه
پدر و پسر راهي خيابانهاي شمال تهران ميشديم .به
محض شناسايي خانهاي كه چراغش خاموش بود زنگ
آن را ميزديم .اگر كســي آيفون را جــواب ميداد كه
فرار ميكرديم اما اگر كســي باز نميكرد نقشه سرقت

را عملي ميكرديم .وي ادامــه داد :معموال پول ،دالر و
طال ميدزديديم .كاري به اموال قيمتي ديگر مانند تابلو
فرش ،دوربين ،تبلت يا گوشــي نداشتيم .چون فروش
طال و دالر راحتتر بود اما فروش اموال ديگر دردسرهاي
فراواني برايمان داشت .متهم ادامه داد :معموال در تمام
سرقتها شماره پالك ماشينم را مخدوش ميكردم اما
در آخرين ســرقت فراموش كردم كه آن را بپوشانم و
همين حواس پرتي و فراموشكاريام كار دستمان داد و
باعث شد لو برويم.
فرار مرگبار

با اعتراف اين سارق ،مخفيگاه و پاتوق اعضاي اين گروه
شناسايي شده و مأموران پايگاه يكم پليس آگاهي تهران
با دســتور بازپرس شعبه هفتم دادســراي ويژه سرقت
عمليات خود را براي بازداشت آنها آغاز كردند .سركرده
باند و چند متهم ديگر در عملياتي غافلگيرانه دستگير
شدند و كارآگاهان در گام بعدي مخفيگاه پدر و پسر در
اطراف تهران را شناسايي كردند .وقتي مأموران در پاتوق
آنها حاضر شدند پدر و پسر تصميم به فرار گرفتند .آنها
وقتي خود را در محاصره پليس ديدند به پشت بام رفتند
تا از آنجا فرار كنند اما مأموران به تعقيبشان پرداختند تا
مانع فرار  2عضو اين گروه شوند .مأموران در پشت بام پدر
را گير انداختند اما پسر حاضر به تسليم نميشد .با وجود
اخطارهاي پليس او همچنان به فرار خود ادامه ميداد اما
ناگهان هنگام پريدن به پشت بام ديگر تعادلش را از دست
داد و به پايين سقوط كرد .اين اتفاق موجب مرگ پسر
سارق شد كه جسد وي به پزشكي قانوني انتقال يافت.
از ســوي ديگر پدر كه بازداشت شــده بود براي انجام
تحقيقات به اداره آگاهي تهران انتقال يافت .او اقرار كرد
كه پس از آزادي از زندان ،ســرقتهايش را شروع كرده
و حاال بهشدت پشيمان اســت چرا كه پسرش را در اين
حادثه از دست داد.
اعضاي اين گروه كه حاال با مرگ پسر جوان7 ،نفره شدند
به خالي كردن دهها خانه و آپارتمان اقرار كردند با وجود
اين قاضي دستور تحقيقات بيشتر براي شناسايي جرايم
احتمالي ديگر از سوي اعضاي اين باند را نيز صادر كرده
است .آنها با قرار قانوني بازداشت شــدهاند و در اختيار
مأموران پايگاه يكم پليس آگاهي تهران قرار گرفتند و
تحقيقات براي شناسايي شاكيان همچنان ادامه دارد.

سليمان بلغارد از تهران

وضعيت بســيار نامناســب آمبوالنس حمــل بيمار در
مسجدسليمان

پدرم را كه سكته كرده بود از منزل به وســيله آمبوالنسي كه كولر
و امكانات ديگر نداشــت و تنها يك پرســتار در آن مســتقر بود به
بيمارستان رساندند ،درحاليكه دماي هوا 50درجه سانتيگراد بود و
پرستار كاري از دستش برنميآمد جز آنكه با يك تكه كارتن بيمار را
باد بزند .اين واقعا چه نوع خدماتي است؟
دشتي از مسجدسليمان

ظرفيت وام نيروهاي مسلح ،اعالمنشده تكميل ميشود

در شــرايط كنوني همه نياز به وام داريم و تقريبا هرســاله اين نياز
پابرجاست .اما من بهعنوان يك بازنشسته نيروهاي مسلح در 25سال
گذشته يكبار هم موفق نشدهام وام بگيرم ،زيرا به محض اينكه اعالم
ميكنند وام آمده در كمتر از يكهفته ميگويند ظرفيت تكميل شد.
خاني ،بازنشسته نيروهاي مسلح از تهران

پاسخ مسئوالن
روابط عمومي معاونت حملونقل ترافيك شهرداري تهران پيرو
چاپ مكرر پيام با موضوع پاركبانهاي قالبــي دركه و دربند در
ستون بامردم پاسخ داده است« :درخصوص اجاره غيرقانوني جاي
پارك توسط عدهاي كه خود را مأمور معرفي ميكنند به استحضار
ميرساند بيش از 3ســال از فســخ هرگونه قرارداد با پاركبانها
ميگذرد و شــهرداري تهران درخصوص پاركبانها مسئوليتي
ندارد؛ حال اگر شهروندي در هر نقطهاي از شهر شكايتي از كساني
كه خود را پاركبان معرفي ميكننــد دارد ،ميتواند با مراجعه يا
تماس با پليس 110شكايت خود را پيگيري كند».

صدور كيفرخواست در پرونده دكتر قاتل

پرونده مردي كه دكتراي آي
دادسرا تي داشــت و نوعروسش را
20روز قبل از مراسم عروسي
به قتل رســانده بود با تكميل تحقيقات و
صدور كيفرخواســت بــه دادگاه كيفري
فرستاده شد.
به گزارش همشــهري ،ايــن حادثه نهم
بهمنمــاه پارســال رخ داد .آن روزوقتي
آتشنشانان در جريان حادثه آتشسوزي
آپارتماني در غرب تهران قــرار گرفتند،
راهــي آنجــا شــدند .آنها پــس از مهار
آتش با جســد زني جوان در اتاق خواب
مواجه شدند .بررســيها حكايت داشت
متوفي با مردي عقد كــرده و 20روز بعد
مراسم عروسيشان بوده است .تازه داماد
ميگفت زمان حادثــه در پاركينگ بوده
است تا اينكه از طريق همسايهها متوجه
آتشسوزي شده است .با وجود اين قاضي
دســتور بازداشــت داماد را صادر كرد تا
اينكه او در بازجوييها به قتل نوعروسش
اقرار كرد.

وي گفت4 :ســال قبل با همســرم در
دانشگاه آشــنا شــدم .بعد از مدتي به
خواســتگارياش رفتم و عقد كرديم اما
از 3ســال قبل اختالفاتمان شروع شد
و اين همه سال طول كشــيد تا زندگي
مشتركمان را آغاز كنيم چون نامزد من
هيچ وقت از داشتههايش لذت نميبرد.
او خيلي پرتوقع بود و هميشه غر ميزد.
وي درخصوص روز حادثه گفت :در تدارك
مراسم عروسيمان بوديم .خانواده همسرم
به شهرستان رفته بودند تا به بستگانشان
كارت عروســي بدهنــد .روز حادثه من
درخانــه پدرزنم بودم و مثل هميشــه با
همســرم جرو بحثم شــد .ميگفت بايد
عروسي مجلل ميگرفتي و از سالني كه
براي مراســم رزرو كــرده بوديم ناراضي
بود .من هم عصباني شــدم و گفتم چرا
هميشــه ناراضي هســتي؟ چرا هميشه
حرف مردم برايت مهم است؟ براي خودت
زندگي كن .ايــن حرفها را كــه زدم او
بيشــتر عصبي شــد و بحث ميان ما باال

كرد و گفت آنها دچار حادثه شدهاند .سرهنگ سيدجعفر ساداتي ،معاون
اجتماعي فرماندهي انتظامي مازندران در اينباره گفت :اين حادثه روز
يكشنبه در خيابان معلم محمودآباد ،ساحل  ۱۴اتفاق افتاد و بالفاصله
تحقيقات پليس در اين خصوص آغاز شــد .وي ادامه داد :مأموران با
حضور در محل حادثه دريافتند ۴ ،جوان از شهرهاي تبريز ،اردبيل ،ايذه
و اصفهان هنگام شنا در منطقه ممنوع غرق شدهاند كه با حضور بهموقع
ناجيان غريق 2نفر از آنان از آب بيرون كشيده شدند و 2نفر ديگر بهعلت
خفگي در دريا غرق شدند.
سرهنگ ساداتي در ادامه گفت :با انتقال  2مصدوم اين حادثه به مركز
درماني يكي ديگر از آنان نيز بهعلت شدت مصدوميت در بيمارستان
خود را از دســت داد .ســاداتي درباره انگيزه اين 4جوان و انتشار خبر
خودكشي آنها به خاطر بازي نهنگ آبي گفت :براساس بررسيهاي به
عمل آمده و تحقيقات از يكي از نجات يافتگان حادثه ،اين  4جوان در
يك بازي موبايلي بهصورت مجازي با يكديگر آشنا شده و براي تفريح
به محمودآباد آمده بودند كه هنگام شنا دچار سانحه شدند .به گفته وي
تحقيقات تكميلي در اينباره ادامه دارد.

زلزله  5/1ريشتري گلستان
بدون تلفات

رازدزدانحرفهايبازيركي
مديرشبكهتلويزيونفاششد
و مدارك هم داخــل كمد پدر و مادرم بــود كه همه را
دزديدهاند .عــاوه بر طالهاي مادرم ،مقــداري دالر و
طالهاي خودم بود كه براي اطمينان بيشتر در خانه پدر
و مادرم نگه ميداشــتم چون اغلب من در خانه نبودم.
درست شبي كه پدر و مادرم در خانه نبودند دزدان وارد
شده و دست به سرقت زدهاند.
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گرفت .من هم ســرگرم كار با كابل برق
بودم كه در يك لحظه كنترلم را از دست
دادم و با آن جان همسرم را گرفتم .بعد
كه بهخودم آمدم ،ديدم او فوت شــده
است .هرگز قصد كشتن او را نداشتم و
بهشدت ترســيده بودم .به همين دليل
تصميم گرفتم صحنهسازي كنم و خانه
را به آتش بكشم تا لو نروم.
وي ادامه داد :مواد اشــتعالزا در اتاق
ريختــم و كبريت را كشــيدم .خودم
هم به ســرعت به پاركينــگ رفتم تا
وانمود كنم خانه بر اثر يك حادثه دچار
آتشسوزي شده و من زمان مرگ نامزدم
در پاركينگ بودهام اما در نهايت دستم
رو شد.
اين متهم پس از اقرار به جنايت و بازسازي
صحنه قتل با دســتور قاضــي مصطفي
واحدي كشيك جنايي تهران روانه زندان
شد .از ســوي ديگر اولياي دم در دادسرا
حاضر شدند و براي دامادشان درخواست
قصاص كردند .به اين ترتيب تحقيقات در

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

زمينلرزهاي به بزرگي 5.1ريشــتر بامداد ديروز مناطقي از استان
گلســتان را لرزاند .اين زلزله هرچند تلفاتي نداشــت اما موجب
مصدوميت دســتكم 34نفر شد و خســارتهايي را نيز به برخي
منازل وارد كرد .به گزارش همشهري ،اين زلزله ساعت  2:04بامداد
ديروز در 3كيلومتري راميان ۹ ،كيلومتري آزادشهر و  ۱۰كيلومتري
خان ببين و در عمق 9كيلومتري زمين اتفاق افتاد .قدرت اين زلزله
به حدي بود كه لرزش آن در گرگان ،مركز گلستان نيز احساس شد
و مردم را وحشتزده راهي كوچه و خيابان كرد.
بهدنبال وقوع اين حادثه گروههاي امداد و نجات راهي محل حادثه
شــدند .در ارزيابيهاي اوليه معلوم شد كه براثر زمين لرزه  ۳۴نفر
مصدوم شــدهاند كه به گفته مجتبي خالدي ،سخنگوي سازمان
اورژانس كشور ،از اين تعداد  ۱۷نفر در محل بهصورت سرپايي مداوا
شدند كه اغلب آنها بهدليل ترس و اضطراب ناشي از زلزله و هنگام
خارج شدن از منزل دچار مصدوميت شده بودند.
در همين حال ،حميدرضــا چوبداري ،فرماندار راميان در شــرق
گلستان جزئيات بيشتري درباره خســارتهاي وارد شده به اين
منطقه را بازگو كرد و گفت :براســاس آخرين برآوردها ،زمينلرزه
بامداد دوشنبه به  ۵۰واحد مســكوني غيرمقاوم مناطق روستايي
راميان از  ۱۰تا  ۱۰۰درصد خســارت وارد كرده است .روستاهاي

قورچاي ،ويرو ،الهادي ،كشــكك و پاقلعه بيشــترين خسارت را
در زلزله بامداد ديروز ديدهاند ،با اين حال همه مناطق مســكوني
روستاهاي بخش مركزي راميان بيمه هستند و مردم نگران جبران
خسارات و چگونگي ساخت منازل خود نباشند .از سويي نيروهاي
هالل احمر براي اسكان موقت زلزلهزدگان چادر و مواد غذايي در
اختيارشان قرار دادهاند .زلزله بامداد دوشنبه باعث ريزش كوه در
كيلومتر  ۱۶جاده آزادشــهر  -شــاهرود ،محدوده معدن زمستان
يورت شد اما با تالش 3ســاعته نيروهاي فني اداره كل راهداري و
حملونقل جادهاي گلستان ،اين محدوده بازگشايي شد .همچنين
تالش گروههاي راهداري براي بازگشايي ساير مسيرها در روستاهاي
پاقلعه ،الهادي و ويرو ادامه دارد.

ورود دادستان به پرونده مرگ  4نفر
در معدن هجدك
حادثه مرگبار در معدن هجدك در شهرســتان راور كرمان باعث
احضار 3نفر براي انجام تحقيقات به دادسرا شد.
بهگزارش همشهري ،روز يكشنبه 16شهريور ،ريزش تونل شماره
 2معدن زغال سنگ هجدك موجب جانباختن 4نفر شد .هرچند
علت اوليه اين حادثه نشت گاز اعالم شد اما هنوز به درستي دليل
اين حادثه مرگبار مشــخص نشده است .در اين شــرايط بود كه
دادستان راور وارد عمل شده و 3نفر را براي انجام تحقيقات احضار
كرد .ابوالفضل فرحبخش ،دادستان راور در اينباره به ميزان گفت:
تاكنون داليلي ازجمله آزاد شــدن حفره گازي و همچنين رانش
زمين بهعنوان علل اين حادثه مطرح شده است كه هيچكدام دليل
قطعي نيســت و در اين رابطه تحقيقات آغاز شده است و 2گروه از
بازرسان از تهران و مركز استان كرمان براي انجام تحقيقات به محل
حادثه اعزام شــدند .وي همچنين از احضار رئيس معدن هجدك
بههمراه پيمانكار و سرپرست كارگاه به دادستاني خبر داد و گفت :با
مقصران احتمالي حادثه معدن هجدك راور برخورد قضايي خواهد
شد .دادســتان عمومي و انقالب شهرســتان راور با اشاره به اينكه
مســئول فني معدن نيز در بين جانباختگان اين حادثه قرار دارد،
گفت :پيكر 4جانباخته اين حادثه كه  3نفــر از آنان كارگر معدن
بودهاند ،تحويل خانواده هايشان شده است .همچنين حال عمومي
تنها مصدوم حادثه كه به بيمارستان شهيد باهنر كرمان منتقل شده،
مساعد اعالم شده است .فرحبخش درباره ادامه فعاليت اين معدن
گفت :قصد تعطيلي درازمدت معدن را نداريم؛ اما طبق نظر بازرسان
اداره كار تا زماني كه نكات ايمني معدن به حالت استاندارد برنگردد و
امنيت جان معدنكاران تضمين نشود اين معدن زغالسنگ تا اطالع
ثانوي تعطيل خواهد بود.
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گزارش همشهري از 4شهركه نامشان در فهرست تبعيدگاهها در شبكههاي اجتماعي منتشر شد

سایهها در تبعید

محمدصادق خسرويعليا

خبرنگار

فيروزآباد ،آرام و آباد
با «پادنا» بايد همراه شــوي ،رشــتهكوهي كه هيچوقت
تنگدســت نبوده .از اسفندماه ســبز ميدرخشد تا پايان
بهار .حاال در شهريور بوي گونها ،پسته و بادامهاي كوهي
شامهات را پر میكند .شــهر گور(فيروزآباد) آنقدر جاذبه
داشته كه1800سال پيش اردشير بابكان در جلگه آن كاخ
بسازد؛ آنقدر كه در ارتفاعات آن قلعهدختر را بنا كند براي
دژباني و حراست از اين شهر .فيروزآباد با جلگه سرسبز و
ارتفاعات بكرش تبعيدگاه است .اين شهر درياچه هم دارد؛
درياچه سد تنگاب.
پس عجيب نيست وقتي از مردم فيروزآباد در مورد شهرشان
بپرسي ،اغلب «تبعيدگاه» را «تفريحگاه» بشنوند.
بعد از 1800ســال شهر در محاصره ســكوت است .اطراف
نخستين ميدان شهر فيروزآباد جوان 28سالهاي برخالف
خيلي از آدمهاي اينجا ميدانــد جايي كه زندگي ميكند،
مقصد تبعيدشدگان است .او تنها كيوسك مطبوعاتي اين
شــهر را ميگرداند .ميگويد اول روزنامهخوان است و بعد
روزنامه فروش .ليســت تبعيدگا هها در بعضي روزنامهها
منتشر شده و او آمار شــهرهاي تبعيدي را دارد؛ مو به مو.
مهدي متعصب است و به زادگاهش عشق ميورزد« :شوكه
شدم .آنقدر كه دلم ميخواست جادو كنم و همه اخباري كه
در مورد شهرهاي تبعيدي منتشر شده را نيست و نابود كنم.
با چه منطقي اين ليست منتشر شد؟ تنها كاري كه از دستم
برميآيد اين اســت كه در مورد اين ماجرا با همشهريان،
دوستان و فاميل صحبتي نكنم؛ هر چند فضاي مجازي براي
رساندن اينجور اخبار هميشه فرسنگها جلوتر از ماست».
مهدي از نام تبعيدگاه نفرت دارد؛ چون باور دارد مهر تبعيد
بر پيشاني هر شهري بهمعناي عقبماندگي و ضعف است.
فيروزآباد ديار ايل قشقايي است و فرهنگ و سنت ايلياتي
هنور در بين مردمش نيمه جاني دارد .اينجا شهر رنگهاست،
شهر فرشهاي دستباف سرخ و پارچههاي سنتي ارغواني.
مردمش ساده و مهربانند آنقدر كه غريبهها را دوست بدارند
و هوايشان را داشته باشــند؛ حتي اگر آن غريبه تبعيدي
باشــد .تعدادي جوان روي ترك موتورسيكلتشان ماجرا
را شنيد هاند و متعجب هســتند« :حس خوبي نداريم كه
تبعيديها را به اينجا ميفرســتند ،اما اگر با اينجور آدمها
روبهرو شويم به آنها احترام ميگذاريم؛ به هر حال آنها كه
خودشان اينجا را انتخاب نكردهاند و مثل يك زنداني هستند
در اين شهر .روا نيست بيحرمتي كنيم».
جمعه در تبعيد
امروز جمعه است؛ آدينهاي كه شهر را در كسالت سكون و
بيخبري فروبرده .كوچه و برزنها خالي اســت« .ميداني

اينجا تبعيدگاه است؟» صاحب سوپرماركت چشمانش گرد
ميشود« :نه!» .حاال كه ميداني ،چه احساسي داري؟ مرد
ميانسال وحشــت به جانش ميافتد« :من سياسي نيستم.
يك لقمه نان ميبرم سر سفره زن و بچهام .تو رو خدا براي من
دردسر درست نكن ».با البه و التماس ميخواهد نام و نشاني
از او برده نشود .واژه تبعيد براي او آنقدر ترسناك هست كه
بعد از چند سؤال كركره مغازهاش را پايين بكشد و برود!
هيچ ســرنخي از يك تبعيدي نميتوان در شهر فيروزآباد
يافت .بافت جمعيتي اين شــهر بهخاطر نزديكي به شــهر
شيراز تغيير پيدا كرده و بسيار مهاجرپذير است .تعداد زياد
مهاجران باعث شده تبعيديها در سايه زندگي كنند .مردم
اين شهر تنها در شبكهها و فضاي مجازي از تبعيدگاه بودن
شهرشان باخبر هستند و كنجكاوند با يك تبعيدي مالقات
كنند! خيليها اين موضوع را انــكار ميكنند و حتي اخبار
موثق را باور ندارند .زن ميانســالي كه در حوالي آتشكده
(كاخ اردشير) صاحب يك مركز بومگردي است ،ميگويد:
« احتماال منظورشــان فيروزآباد ديگري اســت! چطور
امكان دارد اين شــهر با اين همه امكانات و مراكز تفريحي
و گردشگري تبعيدگاه شــود؟! ما تا شيراز تنها يك ساعت
فاصله داريم».
ســد درياچه تنگاب مقصد روزهاي تعطيل مردم اين شهر
است .يكي از اعضاي شوراي شهر فيروزآباد هم اينجاست.
ذوالقدر غفاري وقتي ميشنود شهرش تبعيدگاه است آشفته
ميشــود و ميگويد «:ما اين را نميپذيريم و رد ميكنيم.
حتما اشتباه شده و محال اســت .شهر ما جزو دومين شهر
خوش آبوهواي كشور و چهارمين شهر خوش آبوهواي
جهان است! به لحاظ جمعيتي هم مردم ما بسيار اخالقمدار
هستند و منش اجتماعيشان زبانزد است .من اين موضوع
را رد ميكنم».
غريبهاي آشنا
30سال پيش تبعيد شد؛ از شمال كشــور به استهبان .از
جرمش حرفي نميزند .آن روزها كه جوان بود تبعيد شــد.
29ساله بود .فاتحه زندگياش را خواند و راهي ديار غربت
شد .او حتي نتوانسته بود استهبان را از روي نقشه پيدا كند:
«تبعيدگاه را شكنجهگاه تصور ميكردم؛ جايي كه به غريبهها
سنگ بزنند و تف بيندازند ،اما اين شــهر مرا با آغوش باز
پذيرفت .براي همه يك غريبه آشنا هستم .كسي نميداند
كاسب محلشان تبعيدي است به جز خانواده همسرم!»
13ســال پيش محكوميت او تمام شد ،اما به شهرش نرفت؛
هيچوقت .او اينجا خانــوادهاي دارد بــا 3فرزند .روايت
زندگياش را كوتاه تعريف ميكند؛ طوري كه انگار مشقتي
در كار نبوده« :چند سال باغبان بودم .روزها در انجيرستان
كار میكردم و شبها در كپر ميخوابيدم .اين شهر خاكش
دامنگير است .براي من آرامشــي دارد كه با هيچ جاي دنيا
عوض نميكنم .آخرش شدم داماد صاحبكارم .كسب و كاري
راه انداختم ،خانواده تشكيل دادم و فراموش كردم از كجا
آمدهام و ماندم ».استهبان تا مركز استان 175كيلومتر فاصله
دارد ،اما اين مسير خالي از سكنه نيست و گله به گله مزارع
سرســبز دل زمين داغ را خنك ميكند .اين شهر حلقهاي
است از بهشت كه در صحراي سوزناك اطراف پديدار شده.
اينجا بزرگترين انجيرستان ديم جهان است و از كيلومترها
دورتر از شهر بوي گس انجيرهاي ديم هوا را پرميكند .هواي
اين شهر ييالقي است و مردم آن مهربان ،مومن و مهماننواز.
اما اخباري كه در فضاي مجازي منتشر شده كار دست آرامش
اهالي استهبان داده .عنوان تبعيدگاه را بالي جان شهرشان
ميدانند .مرد ميانسالي تبعيدگاه را اينطور تعريف ميكند:
«تبعيدگاه بايد جايي باشد كه شرايط زندگي سخت باشد و
امكانات محدود .اينجا بهترين نقطه استان است .بيآزارترين
مردم در اين شهر زندگي ميكنند .من فكر ميكنم شهرهاي
دورافتاده مرزي مناسبتر است .منطقي كه پشت اين تصميم
است را درك نميكنم».
معلم بازنشسته استهباني از وقتي متوجه شده كه شهرش
تبعيدگاه اســت و افرادي كه نفي بلد ميشــوند به اينجا
ميآيند ،تنها يك دليل را قابلقبول ميداند« :آدمها را تبعيد
ميكنند تا تنبيه شوند .بهنظرتان اين شهر ظرفيت اين را دارد
كه در آن كسي تنبيه شود؟ اينها سياست خودشان است.
حتما تبعيديها نورچشميشــان هستند وگرنه چه دليلي
دارد كه كسي را به بهترين نقطه يك استان تبعيد كني».
استهبان شهر بااصالتي اســت .تقريبا ميتوان گفت درصد
مهاجرت به آن صفر است؛ از آن شهرهايي كه همه يكديگر
را ميشناسند .اينجا هر خانداني يك شناسنامه شفاهي در
ذهن همواليتيهاي خود دارد .به همينخاطر تعداد زيادي
اعتراض دارند كه چرا يك شهر اصيل و شريف بايد تبعيدگاه

باشــد .اما نظر محمدرضا آلابراهيم ،پژوهشگر و نويسنده
اســتهباني كه بيشــتر از 50جلد كتاب در مورد فرهنگ،
ادبيات و تاريخ اين شهرستان نوشته با بقيه متفاوت است.
او وقتي متوجه ميشود كه استهبان تبعيدگاه است ،لبخند
ميزند و ميگويد بايد تبعيدگاه باشد! «يك تبعيدي بايد به
مكاني برود كه فرصت و ظرفيت اصالح داشته باشد .مقصود
اصلي تبعيد ،اصالح است ،نه تنبيه .استهبان مردم خونگرم،
مهربــان و مهماننوازي دارد .نميخواهم بگويم شــهر ما
عاري از بزه است ،نه .اما آمار بزهكاري آن قطعا بسيار پايين
است .بايد در ميان آدمهاي نيك زندگي كرد تا نيك بودن
را آموخت».
نيريز؛ 16سال در تبعيد
سايهاي در شــهر ميچرخد و مثل رودي آرام پيادهروها
را با قامت فرتوتش گز ميكند .تمــام زندگياش را در يك
كيسه نخي مچاله كرده و به مشــت گرفته .همه وجودش
دلتنگي است و غربت .به ظاهر غم نان دارد ،غريبهها آن را
بينوايي ميبينند كه سائلي و گدايي ميكند ،اما نيريزيها
ميشناسندش .او در تبعيد است؛ 16سال .در فراق ميسوزد؛
هر روز .ســراغش را كه بگيري ميگويند همان پيرمردي
كه چشمش كاسه اشك اســت و نگاه مهربانش جگر آدم را
ميسوزاند؛ هماني كه داغ اســت از تبعيد؛ هماني كه روزي
چندبار آنقدر ميرود كه شهر به آخر برسد؛ آنقدر تا به حصار
نامرئي تبعيد برسد .حاال در گوشهاي از پيادهروی شهر نيريز
در اين بعدازظهر داغ بغضهايش را دود ميكند .نزديك كه
ميشويم ،سيگارش را خاموش ميكند؛ مثل آنكه كسي وارد
خانهاش شده و بخواهد به او اداي احترام كند از جايش بلند
ميشود .او يك قاتل است.
16ســال پيش در قهوهخانهاي در يكي از شهرستانهاي
آذربايجان غربي نيش و كنايههــا آتش به جانش انداخت.
از جايش كنده شد تا از ناموســش دفاع كند .چشم باز كرد
دستش به خون آلوده بود« :طناب دار بيخ گردنم بود .اي كاش
دارم ميزدند .من آدم دوري و غربت نيستم .اينجا بهشت
است .مردمش دلسوزند و دست به خير ،اما پيش خانوادهام
که نباشم از جهنم بدتر است».
كارگر بوده ،ميگويد بعد از آن قتل كمرم شكست .پشتش
خميده و قوز راه ميرود .مرد 50ساله مثل 80سالههاست.
بقال قديمي شهر ميگويد از همان ســالهای اول نديدم
اين مرد كمر راست كند و صاف راه برود« :بعد از تبعيد مثل
بيخانمانها در اين شهر پرسه ميزدم .اين مردم به من جاي
خواب دادند و روزيام هم ميرسد؛ لقمه ناني كه بتوانم روي
پاهايم بایستم .همه اين سالها تنها پسرم جور خانواده را
ميكشد .او هم مثل من كارگرست .من در اين 16سال 160روز
زندگي كردم .هر سال 10روز میتوانستم به شهرم بروم»...
نيريز شاهراه جنوب ايران است؛ مثل جاده ابريشم .اين شهر
نقطه تالقي استانهاي فارس ،كرمان ،يزد ،هرمزگان و اصفهان
است .كارگاههای اسلحهسازي هخامنشيان در اين شهر بوده؛
كارگاههايي كه هنوز بقايايشان جهانگردان را از آن سر دنيا به اين
شهر ميكشاند .طبيعتش به اندازه ديگر شهرهاي تبعيدي استان
تعريفي نيست .گاهي اين شهر بوي كوير ميدهد؛ داغ و مبهوت.
بيشتر نيريزيها برخالف ديگران ميدانند شهرشان تبعيدگاه
است .شانس صحبت كردن با تبعيديهاي ديگر اين شهر صفر
است.درموردجرمشانسكوتميكنند.درموردخودشانحرفي
نميزنند ،اما در مورد نيريز ميگويند که مردم خونگرمي دارد.
اقليد؛ لذت در تبعيد
«شهري كه اولش بيمارستان است و تهش زندان ،بعيد نيست
تبعيدگاه هم باشد!» چند جوان گعده گرفتهاند و قليان دود
ميكنند؛ فارغ از هياهوي دنيا و كابوس كرونا .شــاكياند از
شــهري كه بيكاري در آن بيداد ميكند و ميگويند در اين
اوضاع و احوال چه فرقي ميكند زندگي؛ ما هم با تبعيديها
فرقي نميكنيم.
قصاب ميدان اصلي اين شهر كه كسب و كارش رونق گرفته،
مشــتري تبعيدي هم دارد .ميگويد3« :جوان از مشهد به
اينجا تبعيد شده بودند .همين 2ماه پيش تبعیدشان تمام
شد و رفتند .كيف ميكردند! از اين آب و هوا و شه ر تر و تميز.
بهترين فيلهكبابها را برايشان ســوا ميكردم .جرمشان
نميدانم چه بود ،اما ســر و وضعشــان به آدمهاي محروم
نميخورد و شيك بودند .اصال شبيه آدمهايي نبودند كه نفي
بلد شدهاند .اين شهر بيشتر مناسب تفريح و تفرج است تا
تبعيد .از شيراز ،اصفهان و يزد كلي مهاجر داريم هر سال.
دليل تبعيدگاه بودنش را نميدانم».
راننده تاكسي ميگويد« :لوكيشن اينجا جان ميدهد براي
مستند و فيلمسازي .تا به حال چند گروه مستندساز به اقليد

آمدهاند .همين چند روز پيش هم يك گروه بزرگ فيلمساز 
ي
را به هتل جهانگردي بردم .هنوز هم در آنجا مستقر هستند.
يكي از رانندگانشان منم .ميگويند نميتوانيم از اين شهر
دل بكنيم و به تهران برويم».
اقليد در شاهراههاي اصلي اســتان فارس قرار نگرفته و از
شهرهاي گوشهگيري اســت كه هواي ييالقياش آن را به
ســر زبانها انداخته .اقليديها از وقتي متوجه شدهاند كه
شهرشان تبعيدگاه است ،بيشــتر از گذشته از توسعه اين
شهر نااميد شــدهاند .قديميهاي اين شهر كه در بوستان
اصلي شهر روي نيمكتها نشستهاند و تسبيح مياندازند،
ميگويند« :قدم هر غريبهاي روي چشممان .هر غريبهاي كه
به آن وارد شود ،نه از اعتقادش ميپرسيم و نه از گذشتهاش.
پيش چشم ما همه برابرند و با هيچ انساني نبايد بد برخورد
كرد ،اما وقتي شــهري تبعيدگاه باشد و اسمش هم منتشر
شود ،حق بدهيد كه در پيشرفت آن تأثير منفي ميگذارد.
شما تصورش را بكن آيا يك سرمايهگذار حوزه گردشگري
يا هر چيز ديگر حاضر اســت در شهري سرمايهگذاري كند
كه برچسب تبعيد به پيشــانياش خورده؟! قطعا نه .ما اين
همه جوان بيكار داريم ،اين اتفــاق در روحيه آنها هم تأثير
گذاشته».
مرد ميانسالي كه 2پسر جوان دارد ،حسابي از انتشار اسامي
شهرهاي تبعيدگاهي شاكي اســت .او ميگويد« :در دوره
و زمانهاي زندگي ميكنيم كه فشــار اقتصادي و رواني زياد
است .اين جور مواقع وقتي جوانها به بنبست ميرسند همه
كاسه و كوزهها را سر پدر و مادرشان ميشكنند .تا حدودي
حق دارند؛ جوان هستند و كمطاقت و بيتجربه .باور ميكنيد
از روزي كه بچههايم متوجه شــدهاند شهرشان تبعيدگاه
است سر ما غر ميزنند ك ه اي فالني آمدي و ما را در يك شهر
تبعيدي به دنيا آوردي و بزرگ كردي .واقعا اين موضوع براي
خانواده ما تبديل به يك دردسر بزرگ شده .انصافا جوابي هم
ندارم که به آنها بدهم .آخر تبعيدگاهش كرديد ،خدا خيرتان
بدهد ،الاقل اسمش را سر زبانها نميانداختيد»...
«كاش ما را هم تبعيد كنند اينجا!» اقليد تفرجگاه باصفايي دارد
با چشمهسارهاي هميشه جاري .خانوادههايي از شهر اصفهان
آمدهاند اینجا و ميگويند برنامه سفر هر سالشان است .جالب
است كه چند خانواده تهراني و يك خانواده مشهدي هم به اين
مكان آمدهاند .آنها وقتي ميشنوند اينجا تبعيدگاه است به
اتفاق ميگويد« :كاش ما را هم تبعيد كنند اينجا».
سايهروشن تبعيد
آدمهاي 4شــهر از اين اتفاق خوشــحال نيستند؛ گاهي
مســتاصل ميشــوند ،گاهي از كوره درميروند ،اعتراض
ميكنند و شاكي ميشوند كه چرا شهرشان بايد تبعيدگاه
باشد ،اما كمي بعد آرام ميشوند .ذات مهربان و آن خلق و
خوي ساده و بيآاليش دلشــان را به درد ميآورد .خيلي
زود آرام ميشوند؛ مثل آبي روي آتش .بعد در خاطراتشان
پرســه ميزنند و ميروند تا نهانخانههاي خاموش ذهن .در
سايهروشن آدمهايی را به ياد ميآورد كه در شهرشان مثل
سايه زندگي ميكنند« :نكند فالني كه تنهاست ،از فالن شهر
آمده ،ساكت و بيصدا ميآيد و ميرود ،يك تبعيدي باشد.
چقدر غمگين است و گوشهگير»...
«ما فكر ميكنيم به آنها خوش ميگذرد؛ مگر تنها آب و هواي
خوب حال آدم را خوب ميكند؟ خدا ميداند در دلشان چه
آشوبي است».
«كاش آنها را ميشناختيم .شايد نياز به كمك داشته باشند».
«مردم شهر ما آنقدر دلرحم هستند كه فكر ميكنم با يك
تبعيدي وصلت هم ميكنند».
«يك تبعيدي هم بنده خداســت .ما بــا او مثل بقيه رفتار
ميكنيم».
«همه ما مرتكب خطا ميشويم .كسي كه از پيش خدا نيامده،
شايد او بار گناهش از ما كه مدعي هستيم ،سبكتر باشد».
«يك تبعيدي مهمان شهر ماســت و مهمان حبيب خدا و
نورچشم ماست».
«كاش تبعيدي نداشتيم»...
«تبعيد از زندان بهتر است ،اما زجرآور است».
هوا رو به تاريكي ميرود .در اقليد چشمهها تنها ميمانند.
مســافران در ميان گلهاي آفتابگــردان آخرين عكس
يادگاريشان را مياندازند .تازه آفتاب در پشت كوه پنهان
شده و همه بيدرنگ سور و ساتشان را جمع كردهاند .انگار
براي رفتن بيشتر از آمدن عجله دارند .يك روز2 ،روز يا چند
روز از آخر هفته آمدهاند و حاال دلشان براي خانهشان تنگ
شده ،پا در ركاب ميگذارند تا به شهرشان بازگردند .تاريكي
نرســيده اقليد در تنهايي و سكوت فروميرود .شبهايش
سرد است و باد در كوچههاي خاموشش هوهو ميكند.

واكنشها به يك ليست پرحاشيه

بازتاب

شوك
«ميدانيد اينجا تبعيدگا ه است؟!» اين پرسش تكاندهندهاي
برايشان نيست .برعكس ،از پشت ماسك چشمانشان لبخند
ميزند .صورتشان هم گل مياندازد .زل ميزنند به دوربين و
شيرينزباني ميكنند« :بله! شهر ما طبيعت بكري دارد .آب
و هوايش بينظير است .آثار باستاني هم دارد .كلي ايرانگرد
و جهانگرد به اينجا ميآيند .حاال ميتوان گفت تفريحگاه
هم هست ديگر».
تبعيدگاه ،در مخيله آنها واژهاي است آنقدر دور و غريب كه
دوباره بايد پرسيد« :تفريحگاه نه تبعيدگاه؟!»
اين سؤال مثل يك ســيلي بيهوا ،گل چهرهشان را پرپر
ميكند .يكباره كرونا را فراموش ميكنند .ماسك را از چهره
ي َكنند و در نگاهشان خشم ميدود« :اينجا تبعيدگاه نيست!
م 
كي گفته؟ كجايش مثل تبعيدگاه است؟ حقيقت ندارد .باور
نميكنم .سند و مدرك داري؟ اصال مدارك شناسايي خودت
را نشان بده ببینم از كجا آمدهاي كه ميخواهي اسم شهرمان
را لكهدار كني».
***
بافت جمعيتي هر 4شهر(فيروزآباد ،اســتهبان ،نيريز و
اقليد) اصيل است و فرهنگها غني همراه با سابقه تاريخي
و باستاني .مردم عِرق دارند به شهرشان .برچسب تبعيدگاه
را به ايــن راحتي هضم نميكنند .خيلــي از آنها بياطالع
هستند،اما ليستي كه به نام وزارت كشور از تبعيدگاههاي
ايران3 ،هفته پيش منتشــر شــد؛ 36شــهر ايران .حاال
اين ليســت در فضاي مجازي مثل موريانه رخنه كرده در
گوشيهاي هوشمند و در گروههاي مجازي دست بهدست
ميچرخد .دير يا زود همه متوجه ميشوند .هرچند عدهاي
ميدانند شهرشان در ليســت تبعيدگاههاي كشور است و
خرمنها سؤال ذهنشان را مشغول كرده؛ چرا تبعيدگاه؟!
چرا اسامي شهرها منتشر شده؟! مگر هنوز تبعيدي داريم؟!

عكس:درياچه سد تنگاب ،شهر فيروزآباد -همشهري /مونا فاضلي

غروب اين شهر الجوردي است .درياچه سد
گزارش تنگاب تا شــهر فيروزآباد تنها 5كيلومتر
فاصله دارد؛ ســاحلي آرام كه خيليها را
حتي از مركز اين استان يعني شيراز به اينجا كشانده؛
درياچهاي در سكون كه بعضي را به وسوسه انداخته تا با
قالب ماهيگيري كنند.
وقتي قرار اســت در اين حال و هوا از مردم بپرسي:
«ميدانيد اينجا تبعيدگاه اســت؟!» مثل آن اســت
كه ديوانهاي تيغ در دست دنبالشــان كرده باشد .با
پريشانحالي پا به فرار ميگذارند .برخي هم ميمانند،
اما طوري نگاهت ميكنند كــه به آدم بفهمانند« :خدا
شفايت بدهد»...
باور اينكه يك فرد ناقصالعقل اين پرسش را مطرح كرده
برايشــان خيلي راحتتر از آن است كه بپذيرند اين
شهر با اين همه جاذبه گردشگري و تاريخي تبعيدگاه
باشد .پيرمردي بعد از شنيدن اين سؤال با توپ و تشر
ميگويد« :مدارك شناسايي!؟» مدارك را بين دستانش
ميچرخاند و زير و رو ميكنــد ،بعد ميگويد« :من كه
سواد ندارم! اما مطمئنم شما هم اينكاره نيستید».

هفته اول شهريور خبري منتشر شد كه نام 36شهر بهعنوان
تبعيدگاههاي ايران در آن ليست شــده بود .همراه با اين
فهرست آمده بود كه وزارت كشــور طي نامهاي به رئيس
قوه قضاييه ،اين شهرها را بهعنوان تبعيدگاه معرفي كرده
است .اين خبر در اغلب رسانههاي رسمي منتشر شد .انتشار
عناوين شهرها با واكنش بســياري از كاربران شبكههاي
اجتماعي مواجه شــد .واكنشها در رابطه با وجود برخي
شــهرهاي خوشآبوهوا و همچنين بدنامشدن شهرهاي
اين فهرست بود.
پس از اين واكنشها وزارت كشور تعيين ليست تبعيدگاههاي
ايران را تكذيب كرد .سخنگوي وزارت كشور با تكذيب تعيين
ليست تبعيدگاههاي ايران توسط وزارت كشور ،ادعاي دخالت
اين وزارتخانه در تعيين جدول اقامت اجباري محكومان را رد
كرد.سيدسلمانساماني،معاونهماهنگيوسخنگويوزارت
واقع تعيين جدولي
كشور ،در تویيتر نوشت :ادعاي خالف ِ
بهعنوان محلهاي اقامت اجبــاري محكومين دادگاهها از
سوي وزارت كشور ،اين روزها مجددا در فضاي مجازي مطرح
شده است .آييننامه مربوط به اقامت اجباري صرفا توسط
وزارت دادگستري تهيه شده و به تصويب رئيس قوه قضاييه
ميرسد.سخنگوي دستگاه قضا نيز در سيودومين نشست
خبري خود در پاسخ به سؤالي مبني بر شايعاتي كه در برخي
محافل رسانهاي درباره وجود برخي شهرها بهعنوان تبعيدگاه
مطرح میشــود ،گفت :آنچه در برخي رسانهها در ارتباط با
تعدادي از شهرها بهعنوان تبعيدگاه يا محل تبعيد محكومان
بيان شده بود ،يك خبر كام ً
ال مجعول و غيرواقعي بود؛ نهتنها
اين خبر صحت نداشت ،بلكه بايد اعالم كنم كه از اقدامات
بسيار خوب قوه قضاييه در اصالح قانون مجازات اسالمي در
سال ۹۲اين شد كه وفق ماده ۲۳قانون مزبور ديگر هيچ شهري
بهعنوان تبعيدگاه شناسايي نميشود.اسماعيلي ادامه داد:
صراحت ًا اعالم ميكنم كه هيچ نقطهاي در ايران امروز بهعنوان
تبعيدگاه و محل معرفي اشخاص تبعيدي وجود ندارد؛ احكام
تبعيد هم به ندرت صادر ميشود كه البته تبعيد نيست؛ آنچه
در قانون از آن يادشده تحت عنوان منع اقامت در نقطه معين
يا الزام به اقامت در نقطه معين اســت.گزارشهاي ميداني
همشهري از 4شــهر (فيروزآباد ،استهبان ،نيريز و اقليد)
نشان ميدهد انتشار اين ليست در رسانهها و فضاي مجازي
و برچســب تبعيدگاه باعث نگراني مردم اين شهرها شده؛
پيامدهاي كمتر ديدهشده و كمتر تحليلشدهناشي از گردش
اطالعات تأييدنشده در شبكههاي اجتماعي .موضوعي كه
ممكن است مدتزمان كوتاهي در قالب ترندها و هشتگها
دست بهدست شود و به بحث گذاشته و سپس از چرخه بحث
و نظر و نظردهي كاربران شبكههاي اجتماعي خارج شود اما
ممكن است تأثيرات پايداري بر زندگي گروههاي مختلف،
جوامع محلي و افرادي داشته باشد كه در دنياي واقعي موضوع
شبكههاي اجتماعي شدهاند.
حسين ايماني جاجرمي ،جامعهشناس شهري در گفتوگو
با همشــهري ميگويد« :مطمئنا تبعيد در اين دوره و زمانه
ديگر معنا و مفهوم 50سال پيش خود را ندارد .در بحبوحه
عصر ارتباطات تبعيد و نفي بلد مجازات سنگيني محسوب
نميشود».اين جامعهشناس با بيان اينكه شهرت و آبروي
يك شهر ضامن توسعه آن اســت ،ميگويد« :ما در عصري
زندگي ميكنيم كه رقابتهاي شهري براي جذب سرمايهگذار
بهشدت جدي است و يكي از مسائل خيلي مهم در اينباره
شهرت ،خوشنامي و آبروي شهر اســت .سرمايه معنوي
يك شــهر مانند جاذبههای تاريخي و گردشگري در كنار
خوشنامي آن ميتواند سرمايهگذاري را جذب كند .اينكه
يك شهر چگونه معروف شده در توسعه شهر تأثير بسياري
دارد .در واقع اسم يك شهر نبايد كســي را فراري بدهد؛
همانطور كه انسانها تمايل دارند كه خوشنام باشند شهرها
هم بايد به خوشنامي معروف باشند و دستگاههای رسمي
خيلي بايد مراقب باشند كه اقداماتشان به شهر لطمه نزند.
در اينباره حتي بايد مراقب اقداماتي باشــند كه در فضاي
مجازي بهصورت شايعه بازنشر ميشود و بيترديد به آبروي
و خوشنامي شهر لطمه ميزند .همانطور كه براي محلههاي
سطح شهر خوشنامي ،اهميت بسياري دارد براي يك شهر
هم اين موضوع بااهميت است .افرادي كه در يك محل زندگي
ميكنند حقوقي دارند ،چون بخش مهمي از نام و هويتشان
را وامدار محل زندگيشان هستند».كامبيز نوروزي ،حقوقدان
نيز در اينباره به همشــهري ميگويد« :تبعيد يكي از انواع
مجازاتهايي است كه در نظام حقوقي ما وجود دارد ،در واقع
مقصود اصلي از چنين مجازاتي دوركردن فرد از خانه ،زندگي
و كسب و كار در شهر خودش است .برخالف تصور عمومي
تبعيدگاه الزما مناطق نامناســب و ناجور نيستند ،البته در
ذهن برخي مقامات قضايي هم ممكن است چنين تصوري
وجود داشته باشد كه تبعيدگاه بايد مناطقي باشد كه زندگي
در آن سخت سپري شود .اما اين تصور اشتباه است .بنابراين
چنينتصوريرابايدترميمكردكهتبعيدگاهرابهعنوانمحلي
قلمداد ميكنند كه نامناسب است .كسي که به تبعيد ميرود
طبيعتا مهمترين رنجي كه بايــد تحمل كند دوري از محل
اصلي سكونت ،خانواده و بستگانش است .اين دوري فينفسه
بهعنوان يك مجازات سخت است و يعني رنج مجازات ناشي
از تبعيد همان مختلشدن روابط معمولي فرد است».
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انتخابات آمريكا

پيشتازي تاريخي
بايدن در نظرسنجيها
جو بايــدن ،نامزد نهايي دمكراتهــا در انتخابات
رياســتجمهور پاييز آمريكا ،براساس نظرسنجي
ملي جديدي كه توسط سيبياسنيوز  /يوگاو انجام
شــده همچنان فاصلهاش را با دونالد ترامپ رقيب
خود حفظ كرده و شانس بيشتري براي پيروزي در
انتخابات ابتداي نوامبر دارد.
به گزارش سيانان ،براساس اين نظرسنجي بايدن
در ســطح ملي  52به 42درصــد از رئيسجمهور
آمريكا و نامزد جمهوريخواهان در انتخابات پيش
است .او در ايالت ويسكانسن هم كه رأي آن از پيش
مشخص نيست و يكي از اياالت كليدي آمريكا در
انتخابات به شمار ميرود از ترامپ  50به 44درصد
پيش است.
10درصد اختالف در سطح ملي و 6درصد اختالف
در ويسكانســن دقيقا همان اختالفي اســت كه
درنظرسنجي ســيبياس نيوز/يوگاو كه پيش از
همايشهاي ملي هــر دو حــزب جمهوريخواه و
دمكرات برگزار شد ثبت شد بود.
نتايج اين نظرسنجي ،نشــاندهنده تداوم روندي
اســت كه دو همايش ملي ،اعتراضهاي مدني در
اعتراض به خشونت پليس در بسياري از شهرهاي
آمريكا و همينطور شرايط اسفناكي كه همهگيري
ويروس كرونــا پديد آورده هم نتوانســتهاند آن را
تغيير دهند .در واقع ،ثبات برتــري بايدن در اين
رقابت ،از  1940به بعد بيسابقه بوده است.
درنظرســنجيهايي كــه از ابتداي ســال گرفته
شدهاند ،بايدن برتري بهصورت ميانگين 7درصدي
خود را نســبت به
ترامپ حفظ كرده
آخرين نظرسنجيها
اســت .ايــن رقم
جو بایدن
تنهــا يــك درصد
با ميانگيــن برتري
8درصــدي او
درصد
درنظرسنجيهايي
كــه اخيــرا برگزار
دونالد ترامپ
شده تفاوت دارد و
نشا ندهنده حفظ
درصد
فاصله مشخص او با
ترامپ است.
برتري بايدن در تمامي نظرســنجيها،نه هرگز به
پايينتر از  4يا 5درصد و نه بــه باالتر از 10درصد
رسيده است .اين محدوده ،بهصورت چشمگيري
باريك و نزديك است.
نگاه بــه  19انتخاباتــي كه از ســال 1940بهبعد
برگزار شده نشــان ميدهد كه ميانگين محدوده
درصد آراي نامزدي كه در نهايت پيروز شــده در
نظرسنجيها ،از ژانويه ســال برگزاري انتخابات تا
ماه سپتامبر همان سال ،دســتكم دو برابر شده
اســت .اين يعني ميانگين محــدوده درصدها در
نظرسنجيها ،به  14تا 16درصد نزديك بوده است.
در واقــع ،آخرين باري كــه يك نامزد توانســت
رئيسجمهور مســتقر را از كاخ سفيد بيرون كند،
محدوده برتري بهصورتي ديوانــهوار افزايش پيدا
كرد .بيل كلينتون در ابتداي كارزار انتخاباتي خود،
با فاصلهاي دو رقمي رقيب خود را دنبال ميكرد،
اما بعد از همايش ملي حزبي ،با اختالفي دو رقمي
از رقيب جمهوريخواه خود در نظرسنجيها پيش
افتاد .درنهايت كلينتون جورج اچ دبليو بوش را در
انتخابات با 6درصد اختالف شكست داد.
درواقع ،هر دو باري كه رئيسجمهور مستقر از كاخ
سفيد بيرون رفته ،تحوالت بزرگ در نظرسنجيها
ثبت شده است .شكســت جيمي كارتر در مقابل
رونالد ريــگان نمونه بارز اين الگوســت .كارتر در
ماههاي ابتدايي ســال 1980برتري چشمگيري
داشــت ،اما به يكباره همهچيز به هم ريخت و در
نهايت رونالد ريگان با 10درصد اختالف پيروز شد.
امسال اما هيچ كدام از آن تحوالت ديوانهوار روي
نداده اســت و به جاي آن ،بايــدن فاصله خود را
درنظرسنجيها با نسبت تقريبا يكساني حفظ كرده
است .او نهتنها در سطح ملي كه در اياالت كليدي
كه سرنوشت انتخابات را رقم ميزنند فاصلهاش را
بهصورت پايداري حفظ كرده اســت .او بهصورت
پايداري در اياالتي كــه آراي الكترال آنها به 270
ميرسد (تعداد رأيهايي كه هر نامزد براي پيروزي
در انتخابات نياز دارد) پيش بوده اســت و عالوه بر
اياالتي كه هيالري كلينتون در سال 2016در آنها
برنده شده ،در اياالت آريزونا ،فلوريدا ،ميشيگان،
پنسيلوانيا و ويسكانســن هم برتري خود را حفظ
كرده است.
در مقايســه با كلينتــون (نامــزد دمكراتها در
انتخابات 2016كه در نهايت رقابــت را به ترامپ
واگذار كرد) ،بايدن هرگز درنظرســنجيهاي ملي
حتي يكبار هم از ترامپ عقب نيفتاده است.
كارزار و ارقام بايدن درنظرســنجيها را ميتوان با
باراك اوباما در سال 2012مقايسه كرد كه درنهايت
با پيروزي او به پايان رسيد.
درمجموع ميتوان گفت محدوده خطاي 5درصدي
درنظرسنجيهاي ايالتي آنقدر غير رايج است كه
بهاحتمال بسيار زياد ميتوان از همين حاال بايدن را
برنده انتخابات خواند.
چيزي كه در اين مرحله از انتخابات ميتوان گفت
اين است كه بايدن مدتهاست با فاصلهاي پايدار
پيشتاز بوده و وقتي هم كه تمامي آرا شمرده شوند،
احتماال دوباره پيشتاز خواهد بود.

سوئيس
بيطرفترينكشور
جهان

200سال دوري سوئيس از جنگهاي جهان،
اين كشور را به يكي از مهمترين بازيگران
ميانجيگري بينالمللي تبديل كرده است

52
42

جهان

محمدامين خرمي

خبرنگار

40سال تنش ميان ايران و آمريكا
گزارش با نام كشور كوچك دامنههاي
آلپ يعنــي ســوئيس هم گره
خورده است؛ كشوري كه اندكي پس از تسخير
سفارت آمريكا در ايران و تعطيلي آن ،بهعنوان
حافظ منافع واشنگتن در تهران وارد معادالت
2كشور شد.
بحران تســخير ســفارت آمريكا ،نقطه آغاز
قطع ارتباط ميان تهران و واشــنگتن بود ،اما
سوئيســيها در اوج بحران ،نقش رابط ميان
 2طرف را بهعهده گرفتنــد .قطع كانالهاي
ارتباطي ميان آمريــكا و ايران باعث شــد تا
مقامات كاخ ســفيد بالفاصله به سوئيسيها
مراجعه كنند؛ چرا كه آنها ســابقهاي تاريخي
در ميانجيگري و حفاظت از منافع كشورها در
ت كشورهاي متخاصم داشتند7 .ماه پس
پايتخ 
از اشغال سفارت از سوي دانشجويان پيرو خط
امام(ره) ،سفارت سوئيس دفتر حافظ منافع
آمريكا را تاسيس كرد تا رسما نمايندگي اين
كشور در تهران را بهعهده بگيرد« .اريك النگ»
سفير وقت سوئيس در تهران در تاسيس اين
دفتر و ســپس در مذاكرات مربوط به آزادي
52گروگان آمريكايي كه به قــرارداد الجزاير
منتهي شد ،نقش كليدي بازي كرد.
ســوئيس غير از آنكه حافظ منافع آمريكا در
ايران اســت ،در 6مورد ديگر نيز مســئوليت
مشــابه بهعهده گرفته اســت .اين كشور طي
4دهه گذشته حافظ منافع ايران در مصر بوده
است .قطع روابط ميان ايران و عربستان در سال
1394نيز باعث شد تا مسئوليت حفاظت منافع
2كشور در پايتختهاي طرف مقابل بهعهده
سوئيس گذاشته شود .پس از قطع روابط ميان
ايران و كانادا در سال ،1391سوئيس حفاظت
منافع ايران در اين كشور را هم بهعهده گرفت.
دفتر حفاظــت منافع كانادا در تهــران اما در
سفارت ايتاليا واقع شــده است .فارغ از اينها،
سوئيسيها مســئوليت حفاظت منافع ميان
روسيه و گرجستان در پايتختهاي 2كشور را
نيز بهعهده دارند .حفاظت منافع آمريكا و كوبا
در قبال يكديگر نيز تا سال 2015كه 2كشور
روابــط ديپلماتيك خود را از ســر گرفتند ،با
سوئيس بود .آمريكا درخواست تاسيس دفتر
حفاظت منافع خــود در ونزوئال در ســفارت
سوئيس در كاراكاس را هم داده است؛ اما اين
درخواست هنوز با موافقت رئيسجمهور ونزوئال
روبهرو نشده است.
طي 3دهه گذشته ،بين  80تا 90درصد مردم

چين2049؛ يك قدرت در كالس جهاني
عرفان رحيمي

كارشناس مطالعات منطقهاي

جمهوري خلق چين در حال برنامهريزي بلندمدت براي
نگاه
تبديل شــدن به يك ابرقدرت نظامي تا ســال۲۰۴۹
ميالدي اســت .يكي از مهمترين اهداف چين در اين
راستا ،برابري و يا حتي پيشي گرفتن از اياالت متحده آمريكا در زمينه
تسليحاتي و نظامي تا اواسط قرن ميالدي حاضر است.
اهداف فوق تنها بخشي از برنامههاي بلندپروازانه اين كشور در زمينه
گسترش نفوذ سياسي و اقتصادي و همچنين برتري نظامي در ابعاد
جهاني است .يكي از نگرانيهاي جامعه بينالملل و بهخصوص آمريكا،
سياستهاي حزب كمونيســت چين در اختصاص دادن بودجههاي
عظيم مالي به طرحهاي نظامي و سرمايهگذاري در ديگر كشورهاست.
در طول دهه گذشــته ،بودجه نظامي چين تقريبا 2برابر شده است.
عالوه بر اين ،جمهوري خلق چين با اعالم تورم ۶.۲درصدي در اوايل
سال ۲۰۱۹ميالدي ،بودجه نظامي خود را تا سقف ۱۷۴ميليارد دالر و
متناسب با تورم اين كشور افزايش داد .يكي از مهمترين چشماندازهاي
چين در بحث سياســت خارجي ،نگاه توســعهطلبانه اين كشور به
خارج از مرزهاي خود اســت .طبق اظهارات چاد اســبراگيا ،معاون
وزير دفاع چين ،هدف اين كشــور از سياستهاي اشاره شده ،اصالح
نظم بينالمللي موجود است .در همين راستا و طبق نظر بسياري از
كارشناســان حوزه روابط بينالملل ،چين در پي ايستادگي در برابر

يكجانبهگرايي آمريكا در مجامع بينالمللي است.
چين توســعه برنامههاي نظامي خود در ســطح جهان را با احداث
پايگاههايي در مناطق مختلف آغاز كرده است .آفريقا يكي از نخستين
مناطقي بوده كه براي حضور نظامي برون مــرزي ،مورد توجه پكن
قرار گرفته اســت .اين قاره از نظر اقتصادي نيز بيش از پيش در مدار
توجه چين قرار گرفته است .چين اخيرا پايگاهي نظامي در نزديكي
تاسيســات آمريكا در كشــور جيبوتي احداث كرده كه خود پيامي
مشــخص براي رقابت چين با نفوذ آمريكا در منطقــه آفريقا تلقي
ميشود .حدود  ۶۵۰۰نيروي نظامي آمريكايي در كشورهاي آفريقايي
مستقر هستند.
برنامههاي توسعهطلبانه چين تنها به منطقه آفريقا محدود نميشود.
براســاس گزارش 2020پنتاگون درباره تغييــرات امنيتي و نظامي
چين كه به تازگي منتشر شده است ،پكن در حال تاسيس پايگاههاي
نظامي در كشورهاي ميانمار ،تايلند ،ســنگاپور ،سريالنكا ،اندونزي،
امارات متحد ه عربي ،آنگوال و تاجيكستان است.
از نظر تســليحاتي ،جمهوري خلق چيــن داراي بزرگترين ناوگان
دريايي در ســطح جهان اســت .ناوگان دريايي اين كشور از حدود
۳۵۰كشتي جنگي و زيردريايي تشكيل شده كه شامل بيش از 130ناو
جنگي است .اين در حالي اســت كه ناوگان دريايي آمريكا بهعنوان
قدرت نخست نظامي جهان ،شامل ۲۹۳كشتي تا اوايل سال۲۰۲۰
ميالدي بوده اســت .گزارشهاي متعدد از ســواحل چين حاكي از
مشــاهده زيردرياييهاي جديد اين كشــور به همراه موشكهاي

توفان تركيه در شرق مديترانه
آنــكارا ،بــا وجود
اروپا
افزايش تنشها با
يونــان در شــرق
مديترانه ،مانور نظامي گسترده
خود در قبرس شــمالي را پيش
بــرده و از پيشــرفت آن ابــراز
رضايت كرده است.
به گــزارش الجزيره ،جســت و
جوي نفت و گاز توسط تركيه در
آبهايي كه يونان بر آنها ادعاي
مالكيت دارد ،تنشهاي بين اين
2عضو ناتو را به باالترين ســطح
در سالهاي اخير رسانده است.
برگزاري اين مانــور نظامي در
كشوري كه تنها از سوي تركيه
به رسميت شناخته ميشود در
اين فضا ،نشانهاي از جدي بودن
عزم تركيه براي پيشبرد اهداف
خود در شرق مديترانه است.
تركيه اين رزمايش را كه نامش
«توفان مديترانه» است زيرنظر
فرماندهــي امنيتــي تركيه در
قبرس برگزار ميكنــد .وزارت
دفاع تركيه اعالم كرده است اين

مانور كه تا پنجشنبه ادامه دارد،
با موفقيت در حال پيگيري است.
قبرس به 2كشور قبرس يوناني
در جنوب و قبرس تركيهاي در
شمال تقسيم شده است .بخش
جنوبي ،يكي از اعضاي اتحاديه
اروپاست .تنشهاي بين يونان و
تركيه چنان باال گرفته است كه
رجب طيب اردوغان ،شنبه عمال
يونان را به حمله نظامي تهديد
كرد؛ «يونانيها يا زبان سياست يا
ديپلماسي را خواهند فهميد يا در
ميدان تجربيات تلخي خواهند

داشت ».كشــورهاي اروپايي با
رهبري فرانسه از يونان حمايت
كردهاند و فرانســه تهديد كرده
اســت كه تحريمها عليه تركيه،
روي ميز قرار دارد .جوزپ بورل
مسئول ارشــد سياست خارجي
اتحاديه اروپا هم به تحريمها عليه
تركيه اشــاره كرده است .با اين
حال فرانسه هنوز نتوانسته ديگر
كشــورهاي اتحاديه را متقاعد
كنــد تا همچــون اين كشــور
رويكرد سختي عليه تركيه اتخاذ
كنند.
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سوئيس درنظرســنجيها اعالم كردهاند كه
خواستار حفظ بيطرفي كشورشان در منازعات
بينالمللي هستند .بررسي اسناد وزارت خارجه
سوئيس نشــان ميدهد كه اين كشور از قرن
نوزدهم بهعنوان حافظ منافع ديگر كشورها در
سياست بينالمللي ،ايفاي نقش كرد ه است .در
جريان جنگ امپراتوري دوم فرانسه و پادشاهي
پروس كه بينسالهاي  1870تا  1871اتفاق
افتاد ،ســوئيس حافظ منافع 2طرف بود .اوج
ايفاي نقش ســوئيس در اين زمينه به جنگ
جهاني دوم باز ميگردد .سوئيس حافظ منافع
35كشــور بود و در ســفارتخانههاي خود در
كشورهاي مختلف ،دستكم 200دفتر حافظ
منافع را اداره ميكرد .والتر اســتاكي ،ســفير
سوئيس نزد دولت ويشي فرانسه بين سالهاي
 1940تــا  ،1944حفاظت منافع 20كشــور
را بهعهده داشــت كه خود ركوردي بيسابقه
بهحســاب ميآيد .بعد از جنگجهاني دوم و
در جريان جنگ سرد ،سوئيس 46دفتر حافظ
منافع را اداره ميكرد.
ريشه بيطرفي سوئيس در كجاست؟

حفاظت از منافع يك كشــور در كشور ديگر
ريشــه در اصل «بيطرفي» پذيرفته شده از
سوي ســوئيس دارد .طبق حقوق بينالملل و
حقوق منازعات مسلحانه ،يك كشور ميتواند
در درگيريهاي بينالمللــي بيطرفي اتخاذ
كند و دولتهاي درگير جنگ ملزم به رعايت
حقوق اين كشور بهعنوان يك كشور بيطرف
هستند .حقوق و وظايف يك كشور بيطرف در
كنوانسيون 1907الهه ذكر شده است.
سوئيس در قلب اروپا قرار گرفته و طي حدود
4قرن گذشــته ،بيطرفي آن همواره از سوي
دولتهاي اروپايي پذيرفته شده است .سوئيس
هميشــه ســرزميني حائل ميان قدرتهاي
اروپايي بوده است .بهعبارت ديگر ،اين كشور

قوانين اساسي سوئيس در سالهاي
 1874 ،1848و  1999همگــي
اصل بيطرفــي را بهعنوان يكي از
اصول اساســي سياســت خارجي
اين كشــور تعيين كردهاند .طبق
اصول  173و  184قانون اساســي
ســوئيس ،دولت فدرال اين كشور
وظيفه حفظ امنيت و بيطرفي اين
كشور را بهعهده دارد

نقطه تالقي مرزهاي متغير قدرتهاي اروپايي
بوده است؛ قدرتهايي كه در دورههاي مختلف
در قامت امپراتوريهاي بزرگ ،رو در روي هم
قرار گرفتهاند و بارها يكديگر را شكست داد ه يا
از روي نقشه محو كردهاند.
نخستينبار در پيمان وستفالي  1648بود كه
قدرتهاي اروپايي بهدليــل موقعيت خاص
جغرافيايي سوئيس ،بر سر بيطرفي آن توافق
كردند .بيطرفي بهمعناي عدمتمايل يك كشور
به حضور در منازعات و درگيريهاي بينالمللي
است .پيمان وستفالي پيماننامه صلحي بود
كه پس از پايان جنگهاي 30ســاله مذهبي
در اروپا ،ميان كشــورهاي اروپايي بسته شد.
بيطرفي سوئيس در قرن نوزدهم و در جريان
جنگهاي ناپلئوني نقض شد و برخي مناطق
ســوئيس به جبهه ناپلئون بناپارت پيوستند.
سقوط ناپلئون در سال 1814به برگزاري كنگره
وين منتهي شــد كه وظيفهاش ترسيم دوباره
نقشه سياسي اروپا بود .در كنگره وين1815
همه قدرتهاي اروپايي بــار ديگر بيطرفي
دائمي سوئيس را به رسميت شناختند.
پس از  1815بيطرفي سوئيس هميشه پابرجا
بوده است .نه اين كشــور با ديگر كشورها وارد
جنگ شده و نه ديگر كشورها هرگز به مرزهاي
آن تعرضي كردهاند .در طول دو جنگ جهاني
نيز ،سوئيس از گزند درگيريها در امان ماند .در
جنگ جهاني دوم ،سوئيس در محاصره كامل
«متحدين» بود و آلمان نازي براي اشغال اين
كشور هم برنامهريزي كرده بود ،اما هيتلر از اين
عمليات صرف نظر كرد و سوئيس هيچگاه به
اشغال در نيامد.
مبناي حقوقي بيطرفي سوئيس چيست؟

قانون اساسي ســوئيس در دورههاي مختلف،
اصل بيطرفي اين كشــور را پذيرفته اســت.
قوانين اساسي ســوئيس در سالهاي ،1848
 1874و  1999همگــي اصــل بيطرفي را
بهعنوان يكي از اصول اساسي سياست خارجي
اين كشور تعيين كرده اند .طبق اصول  173و
 184قانون اساسي سوئيس ،دولت فدرال اين
كشور وظيفه حفظ امنيت و بيطرفي اين كشور
را بهعهده دارد.
كنوانسيون  1961وين درباره روابط ديپلماتيك
نيز مبناي حقوقي مســئوليت حفاظت منافع
يك كشور از سوي كشور ديگر است .براساس
ماده 45اين كنوانســيون يك كشور ميتواند
حفاظت از منافع خود يا حفاظت از منافع اتباع
خود در كشور ديگر را به كشوري ثالث بسپارد،
درصورتيكــه مورد موافقت كشــور پذيرنده
قرار گيرد.

بالســتيك كالس «جين» اســت .برخي از موشــكهاي بالستيك
هستهاي چين ،به بردهايي در حدود 13هزار كيلومتر دست يافتهاند.
فناوريها و تسليحات نظامي چين روند حركت اين كشور به سمت
تبديل شدن به يك قدرت «كالس جهاني» است؛ روندي كه تهديدي
جدي براي آمريكا بهحساب ميآيد .در زمين ه سياست خارجي ،حزب
كمونيســت چين در حال تقويت حضور نيروهاي نظامي اين كشور
در زمينه تعامل با ديگر دولتهاســت .در همين راستا شاهد افزايش
همكاريهاي نظامي و تسليحاتي ميان چين و برخي ديگر از دولتها
هستيم.
پــس از مرگ مائــو ،رهبر كبيــر چيــن ،و در زمان رهبــري دنگ
شــيائوپينگ ،جمهوري خلق چين و حزب كمونيست اين كشور به
اعمال سياستهاي اصالحي روي آورد .اين سياستها از سال۱۹۷۸
تاحدود سال ۱۹۹۲ميالدي اجرا شد .يكي از مهمترين اصالحات حزب
كمونيست چين در زمينه سياســتگذاري ،انتقال شيوه حكمراني از
طريق حاكميت فردي به رهبري جمعي بود .بدين صورت كه در مسير
اتخاذ تصميمات مهم حكومتي ،نظر ديگر اعضاي حزب نيز از اهميت
برخوردار بوده و صرفا بهنظر رهبري حزب اكتفا نميشــود .براساس
نظر بسياري از صاحبنظران ،اين تغيير شيوه حكمراني يكي از داليل
مهم پيشــرفت چين ،بهخصوص در زمينه اقتصادي بوده است .يكي
از مهمتريــن تفاوتهاي چين با ديگر حكومتهاي كمونيســتي در
جهان ،نرمش و انعطاف حزب كمونيست اين كشور در برابر ايدئولوژي
كمونيسم و همراهي با روند جهاني شدن است .ايدئولوژي مهمترين
عنصر حكومتهاي كمونيستي است كه در بسياري از اين نوع رژيمها
بهعنوان خط قرمزي براي سياســتگذاري محسوب ميشود .حزب
كمونيست چين اما با انعطاف در اين زمينه ،باعث تبديل اين كشور به

كيوسك

روزنامه اينديپندنت [انگليس]

بريتانيا تهديد كرد از مذاكرات
برگزيت كناره گيري خواهد كرد
روزنامه اينديپندنت در صفحه اول خود
به بحران تمامنشــدني برگزيت پرداخته و
تهديد بوريس جانسون نخستوزير انگليس
بــراي كنارهگيــري يكطرفــه از مذاكرات
برگزيت بــا اتحاديه اروپــا را منعكس كرده
است .جانســون تهديد كرده كه اگر تا ميانه
اكتبــر ،دوطرف بــه هيچ توافقي نرســند،
كشــورش از مذاكره كنار خواهد كشيد .در
اين صورت ،بريتانيا از يك بازار واحد ،بدون
هيچ جايگزينــي براي آن ،بيــرون خواهد
آمد .دور جديد مذاكــرات بين دوطرف قرار
است تا چند روز آينده در لندن برگزار شود.
هدف نهايي اين اســت كــه توافقي جامع
تا 15اكتبــر حاصــل شــود .نهتنها طرف
انگليســي ،كه پارلمان اروپا هم معتقد است
كه مذاكرات تا زمان مقرر به نتيجه نخواهد
رســيد و اروپاييها گفتهاند كه انگليس اگر
بهدنبال توافق است ،بايد تحرك بيشتري از
خود نشان بدهد .نرســيدن به توافق ،نهتنها
در مرزها هــرج و مرج ايجــاد خواهد كرد
كه پيامدهاي اقتصادي بيســابقهاي براي
انگليس خواهد داشــت .موضوعات مهمي
حلنشده در مذاكرات ميزان دسترسي بخش
صيادي اتحاديه اروپا بــه آبهاي انگليس و
ميزان تعهد انگليس به استانداردهاي اتحاديه
اروپا هستند .وضعيت قانوني خود توافق هم
يكي از موضوعات حل نشده است.

يك قطب اقتصادي در جهان شده است.
از ســوي ديگر ،جمهوري خلق چين در دهههاي اخير با چالشهاي
بزرگي روبهرو بوده اســت.بهعنوان مثال ،فروپاشــي اتحاد جماهير
شوروي بهعنوان نماد ايدئولوژي كمونيسم در جهان ،يكي از مهمترين
چالشها براي چين و حزب كمونيســت اين كشور بوده است .حزب
كمونيست چين با بررسي دقيق وقايع شوروي ،درصدد يافتن علل اين
رويداد مهم جهاني برآمد تا بار ديگر دامنگير خودش نشود .اپيدمي
ويروس كرونا ،از ديگر چالشهاي پيش روي حزب كمونيست چين
است .اين ويروس كه براي نخســتين بار در شهر ووهان گزارش شد،
بهســرعت به ديگر نقاط اين كشــور انتقال يافت و بسياري را در اين
كشور درگير خود كرد .كاهش رشد مهار نشدني اقتصاد چين ،يكي
از مهمترين اثرات بحران كرونا بوده است .موضوع هنگكنگ ،ديگر
عامل تنش اين كشور با جامعه بينالمللي است .هنگكنگ كه حالتي
نيمه خودمختار دارد بهعنوان يك مركز مهم تجارت جهاني شناخته
ميشود .اعتراضات وسيع مردم هنگكنگ كه با تحريك ديگر دولتها
و بهخصوص آمريكا صــورت گرفت باعث تغييــر ديدگاههاي حزب
كمونيست چين نسبت به اين منطقه شده است.
اين چالشها شــايد باعث كندي حركت چين در مسير تبديل شدن
به يك قدرت كالس جهاني شده باشد اما استراتژي نظامي اين كشور
كه در سال 2019بهتصويب رســيده ،تعيين ميكند كه چين بايد تا
سال 2035با ســازماندهي مجدد يگانها ،آموزش نيروها و نوسازي
تجهيزات نظامي ،قدرت نظامي خود را به يك قدرت مدرن تبديل كند.
طبق اين استراتژي14 ،سال بعد يعني در سال 2049چين بايد به يك
قدرت كالس جهاني تبديل شود؛ قدرتي كه احتماال برتري محسوسي
نسبت به آمريكا خواهد داشت.
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حل مسئله رياضي 2هزار ساله

خان ه لورنسعربستان موزه شد

جينهاي آبي به قطب شمال ميروند

زباله گردشگرها در شكم فيل

پاريس3 :رياضيدان با استفاده از نرمافزاري جديد توانستند
مسئلهاي هندسي را كه 2هزار سال ذهن رياضيدانها را
به خود مشغول كرده بود ســرانجام حل كنند .بهگزارش
ساينساسلشدات ،اين 3دانشمند با نامهاي پاتريكهوپر،
ديويدآلوسينو و جايادو توانستند ثابت كنند 31راه وجود
دارد تا بدون عبور تكراري از گوشههاي 12وجهي مسيري
را تا مبدا اين شــكل طي كــرد .اين حركــت در مكعب،
چهارضلعي و چند وجهيهاي ديگر  امكان ندارد.

ينبع :بهگفتــه مقامــات عربســتان ،بازســازي خانه
تومــاسادوارد لورنس باستانشــناس و افســر نظامي
بريتانيايي مشــهور به لورنس عربســتان در شهر ينبع
پايان يافته و قرار است اين ساختمان تبديل به موزه شود.
بهگزارش تلگراف ،لورنس در سال 1916ميالدي با متحد
كردن قبايل عرب ساكن حجاز به بندر عقبه حمله كرد و
با پيروزي در اين جنگ در ميانه جنگ جهاني اول تسلط
عثماني (متحد آلمان) را بر دريايسرخ از ميان برد.

گرينلند :براساس نتايج يك تحقيق كه در نشريه نامههاي
فناوري آمريكا چاپ شده 20درصد از كل ريزاليافهاي 
موجود در رسوبهاي مجمعالجزاير قطبي كانادا حاصل
از جين آبي اســت .به گزارش اينديپندنــت ،يافتههاي
ديگر نشان ميدهد نيمي از جمعيت جهان از شلوارهاي
جين آبي اســتفاده ميكنند و ريزاليافهاي آنها از مسير
كارخانهها گرفته تا فاضالب خانهها در نهايت راهي قطب
شمال ميشود.

بنگال :فيلي گرسنه در هند از پالستيكهاي موجود در
زبالههايي تغذيه كرد كه گردشگرها آنها را در طبيعت رها
كرده بودند .بهگزارش ديليميل ،پرانابداس ،عكاســي
كه اين تصاوير را ثبت و در شــبكههاي اجتماعي منتشر
كرده ميگويد :گردشــگرها از داخــل خودروهاي ون
زبالههاي خــود را بيــرون ريختند و اين فيل گرســنه
هم بخشــي از آنها را خورد و باقي را نيز روي پشــتش
ريخت.

نگاه

محمود برآبادي

مزن بر دل ز نوك غمزه تيرم
نصاب حسن در حد كمال است

كه پيش چشم بيمارت بميرم
زكاتم ده كه مسكين و فقيرم

سالمرگ

نويسنده كتاب كودك

بايد تاريخ بخوانيم

ي وزيري
علينق 

چرا بايد كتابهاي تاريخي را خواند؟ آشنايي نسل
جوان با گذشته ســرزمين خود چه سودي براي
آنان دارد؟ همانطور كه هر فردي گذشتهاي دارد
كه بدون اين گذشــته ،هويت او قابل
تعريف نيست ،ملتها هم گذشتهاي
دارند كه به آن تاريخ ميگوييم .تاريخ
واژهاي عربي بهمعناي «سرگذشت يا سلســله اعمال و وقايع و
حوادث قابل ذكري است كه بهترتيب زمان تنظيم شده باشد».
(فرهنگ معين ذيل واژه تاريخ) و در تعريفي كوتاهتر ميتوانيم
بگوييم :تاريخ سرگذشــت ملتهاســت .حال اين سؤال مطرح
ميشود :آگاهي از سرگذشــت ملتها يا تاريخ ،به چه درد امروز
ما ميخورد؟ چرا ما بايد از آن اطالع داشته باشيم؟ پاسخ روشن
است :اگر ما از گذشته اطالع داشته باشيم اشتباهات گذشتگان را
تكرار نميكنيم يا آن را به حداقل كاهش ميدهيم .سؤال ديگر اين
است مگر گذشتگان ما اشتباه هم داشتهاند؟  مطالعه كتابهاي
تاريخي نشــان ميدهد كه ملت ايران نيز همانند ساير ملتها
گذشتهاي پرفراز ونشيب داشته ،افتخارات زيادي داشته ،اما همه
تاريخ ما در اوج نيست ،بلكه فرودهايي هم داشتهايم .كساني كه
تاريخ خوانده باشند ميدانند كه شاهان و سرداران ايراني گاه به
سرزمينهاي ديگر دستاندازي كردهاند .گاه شاهان و حكمرانان
قساوتهاي غيرقابل باوري در مقابله با حركتهاي مردمي از خود
نشان دادهاند و بيدادگريهاي فراموش نشدني از خود بهيادگار
گذاشتهاند .درست به همين دليل است كه بايد تاريخ را خواند و با
فراز و فرودهاي تاريخ آشنا شد ،چرا كه تاريخ گذشتگان ،ميتواند
چراغ راه آيندگان باشــد ،اما چگونه ميتوانيم از گذشــته آگاه
شويم؟ گرچه نميتوانيم مثل داستانهاي تخيلي به گذشته سفر
كنيم و با مردمي كه خيلي سال پيش روي اين كره خاكي زندگي
ميكردهاند ،صحبت كنيم ،اما ميتوانيم با استفاده از آثار بازمانده
از آن دوران ـ چه كتابها و كتيبهها و چه اماكن و اشيا ـ اطالعات
بسياري درباره گذشته بهدست آوريم  .آشنايي با تاريخ كشورمان
براي نسل حاضر ،هم ضروري است هم مفيد.

در گستره موسيقي دســتگاهي و موسيقي اركسترال
ايران ،كمتر هنرمندي يافت ميشود كه تاريخ موسيقي را
به پيش و پس از حضور او  تقسيم كنند .علينقي وزيري،
مشهور به كلنلوزيري ،اما يكي از اين هنرمندان است.
وزيري يكي از مهمترين پيشگامان آهنگسازي براي اجرا
در اركستر موسيقي بود و تأثيري شگرف در موسيقي
دستگاهي ايران داشت .تا پيش از او نتنويسي به شكل
قاعدهمند مرسوم نبود .وزيري اما در كنار تدوين رديف
موسيقي دستگاهي ،نتنويســي را هم نظم و ترتيب داد .تا جايي كه عالئمي ازجمله
سري و كرن در نتنويسي جايگاه پيدا كردند و خوانش آنها براي هنرآموزهاي موسيقي
هم تسهيل شد .همچنين تا پيش از حضور اين استاد در عرصه موسيقي ايران كتابي
براي آموزش كودكان وجود نداشت .افزون بر  5جلد كتاب آموزش موسيقي به كودكان،
كتابهاي دستور جديد تار و سهتار ،دستور ويولن و كتاب زيباشناسي در ايران ازجمله
آثار او است .يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه استاد وزيري در سال 1356با فروش
منزل شــخصياش ،بنياد فرهنگي وزيري را بهعنوان مكاني براي ترويج موســيقي،
برگزاري جشنوارهها و مسابقههاي موسيقايي بنا كرد.

حرفهايهمسايه

مهديا گلمحمدي
روزنامهنگار

قصاب ،قناري و بلبل شنقل
آن سال زمســتان زودتر از راه رســيده بود و 
برگ درختها مثل فلــس ماهيها به زمين
ميريخت و باد هر چه ميكرد نميتوانســت
برگهاي خشــك را از زمين برداشــته به
شاخهها بچسباند .عصر آسمان افق سرخ
شــده بود و درخت افراي جلوي قصابي
مشابراهيم به احترام غروب آفتاب ،كالهي را كه از گنجشكها به
سرش گذاشته بود برداشت كه ناگهان قناري داخل قصابي بيهيچ
آوازي خودش را به ديوارهــاي قفس كوبيد .مشابراهيم تكهاي
استخوان قلم گوسفند را كه تازه ســاطوري كرده بود برداشت و
به قفس كوبيد .همه قناريها تكاني خورده و بعد ســر جايشان
خشكشان زد؛ اما زرد قناري هنوز مثل اسپند روي آتش بود .اين
قناري از اولش هم حسابش با بقيه پرندههاي مغازه فرق داشت.
مثال بلبل شــنقلي كه مشابراهيم از پرنده فروشهاي خيابان
مولوي خريده بود سه هفتهايي َجلد آنجا شد و اگر درهاي مغازه
هم باز بود جايي نميرفت اما زر ِد قناري قفس را دوست نداشت
و هميشــه تو لك بود .اين زردقناري را برادر مشابراهيم آورده
بود و گفته بود «بخاري مغازه رو كه درســت نميكني آخرش
گاز ميگيرتت اقال اين بلبله را داخل قفس نگه دار َســقط شــد
بفهمي گاز توي مغازه پيچيده» .شب ماهيهاي جلوي قصابي هم
البهالي تكههاي يخ از سرما چشمهايشان از حدقه در آمده بود
و بيهيچ دليلي به رهگذرها زل ميزدند .بخاري مغازه هور هور
ميكرد و بو ميداد .مشابراهيم ساطورش را روي كله گوسفندي
كه تا ظهر همان روز جلوي مغازه داشت بعبع ميكرد و شكايت
داشت فرود آورد كه همه جا ساكت شد .حتي زردقناري هم ديگر
جمب نميخورد .در تمام آن قصابي فقط گوشهايي از گوشت لخم
ران گوسفند هنوز نبض داشت و تكان ميخورد .حتي سبدهاي
فلزي فروشــگاه كنار قصابي هم از ترس يكديگر را از پشت بغل
كرده بودند و تكان نميخوردنــد .مشابراهيم نگاهي به قفس
انداخت و باالي سر قناريها رفت .زرد قناري نميدانست مرده،
قفس دركي از پرنده مرده نداشت ،رهگذرها قناريهاي زنده را
نشمرده بودند .شايد فقط گربه پشت ويترين ميدانست چه خبر
است .مشابراهيم زردقناري را كه برداشت ديگر چيزي نفهميد.
بلبل شنقل نشست روي ساطور .زردقناري حاال روي درخت افرا
نشسته بود و كوچه از ميان آوازش رد ميشد .حاال قصاب بود كه  
نميدانست مرده ،مغازه دركي از قصاب نداشت و رهگذرها فقط
به چشمهاي از حدقه در آمده ماهيها زل ميزدند.

علينقي وزيري ( ۹مهر  ۱۸ - ۱۲۶۵شهريور )۱۳۵۸

دریچه
نمايشگاه آثار ناياب بروكلين مجازي شد
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فرورتیش رضوانیه

روزنامهنگار

مهارت

جلسه  ۶صبح

چند راهكار تربيت فرزند

شب به خانه میرســید .حوصله
انجام هیــچ کاری را ندارید .فردا
ســاعت  ۶صبــح باید در
محل کارتان باشــید تا
در یک جلسه شرکت
کنید؛ برای همین
مجبورید ساعت ۵
بیدار شــوید .سراغ
یخچال میروید .لوبیاپلوی روز قبل آنجاست ،اما میلی به
خوردن آن ندارید .خوراکی دیگری هم شما را به هیجان
نمیآورد .داخل هال روی کاناپــه لم میدهید تا فیلم یا
سریال دانلودی تماشــا کنید ،اما برای این کار هم دل و
دماغ ندارید .کتاب جذابی که تــا نیمه آن را خواندهاید،
روی میز اســت ،ولی تمرکز نداریــد .تصمیم میگیرید
بخوابید .هنگام مسواک زدن آن قدر افکار منفی سراغتان
میآید که حتی تصمیم میگیرید از محل کارتان استعفا
کنید .روی تخت دراز میکشید .موبایلتان را برمیدارید
تا آالرم آن را برای ساعت  ۵تنظیم کنید .در همین لحظه
میبینید کــه همکارتان در واتساپ یــک پیام برایتان
ارسال کرده« :جلســه فردا صبح لغو شد ».با خواندن آن
چنان هیجانزده میشــوید که روی تخت مینشینید.
دیگر مجبور نیستید زود بخوابید تا کلهسحر بیدار شوید.
پتو را کنار میزنید و از اتاق خارج میشــوید .احساس
میکنید گرسنه هستید .ظرف لوبیاپلو را داخل مایکروفر
میگذارید.
تصمیم میگیرید سریال  Into the nightرا تماشا کنید
که خیلی تعریفش را از بقیه شنیده بودید2 .ساعت بعد در
حالی که شکمتان باد کرده و روی کاناپه لم دادهاید ،کمی
کتاب میخوانید تا چشمهایتان سنگین شود و بخوابید.
اما چرا اینطور شد؟ شــما که حوصله لوبیاپلو و سریال و
کتاب را نداشتید ،چطور ناگهان نظرتان تغییر کرد؟ علت
این است که یک عامل رومخی ،یعنی جلسه زودهنگام
باعث کالفگی شما شده بود.
رویدادها و افکاری که استرسزاســت ،میل شــما را به
زندگی کاهش میدهد؛ به همین علت اســت که نباید
اخبار را دنبال کرد و با افراد منفیباف همکالم شد؛ چون
هر دو انگیزههای فرد را کمرنگ میکنند؛ به همین علت
او همیشه احساس خوابآلودگی ،کالفگی و بیمیلی دارد
و سپس به یک مصرفکننده بیخاصیت تبدیل میشود.
جلســههای زودهنگام زندگیتان را خودتان لغو کنید.
اجازه ندهید انرژی منفی اطرافتان باشد .همین االن چه
چیزی روی مختان است؟ خودتان زودتر آن را حل کنید
یا اگر پیچیده است ،از تراپیست کمک بگیرید.

  به فرزندتان نه بگوييد
زماني كه كاري برخالف اصول و موازيني اســت كه پذيرفتهايد
و قوانين تعيين شده توســط والدين زير پا گذاشته ميشود ،به
فرزندتان نه بگوييد.البته ميتوانيد درخصوص علت آن هم بهطور
منطقي به او توضيح دهيد اما الزم نيست حتما قانع شود.
مثال گفتن اينكه داشتن تلفن همراه در اين سن براي شما مناسب
نيست و در فعاليتهاي درســي و همينطور اوقات فراغتي كه
خانواده بايد در كنار هم باشند ،اختالل ايجاد ميكند .يا بگوييد
تماشاي اين ســريال براي سن شما مناسب نيســت چون ...و
مثالهاي مشابه.
  بازي كردن با بچهها
يكي از راههاي افزايش هوش؛ بازي كردن با بچههاست .اين يك
پيشنهاد واقعا ساده است؛ ولي بسياري از والدين با مشغوليتهايي
كه دارند به راحتي آن را فراموش ميكنند .بازي كردن «مخصوصا
بازيهاي تعاملي و دوطرفه» احساس عشــق ،قدرداني و نهايتا
احساس ارزشمندي را در بچهها باال ميبرد .اين عشق دوطرفه
باعث تشــويق ذهن بچهها به باال بردن مهارتهاي شناختي و
سالمت مغزي ميشود .اين طرز فكر قديمي را كه بچهها را رها
كنيد خودشان بزرگ ميشوند را كنار بگذاريد.
  مقايسه كردن خطاست
مقايســه توليد رقابت ميكند .هيچكس نه جلو و نه عقب است،
وكســي نه باال نه پايين است.هر كســي همان است كه هست.
به كودكان آموزش داده ميشــود كه مانند ديگري باشند .آيا
كســي ميتواند مانند ديگري باشد
و آيا تاكنون كسي قادر بوده
همچــون ديگري باشــد؟!
زماني كه تعليــم و تربيت
بپذيرد كــه هر انســاني
موجودي منحصر به فرد
اســت و با هيچكس ديگر
شــبيه نيســت ،اين آغاز
انقالبي بــزرگ خواهد بود.
آنگاه ما هيچ ساختاري را
بر هيچكــس تحميل
نخواهيم كرد ،بلكه
به هر كس كمك
ميكنيم تا آنچه را
همچون بذري در
وجود خــود دارد به
فعل درآورد.

ويترين
توانمندسازي حكومت
كتــاب «توانمندســازي
حكومت؛ شــواهد ،تحليل،
عمل» نوشــته اســتادان
مدرســه كندي دانشــگاه
هاروارد شــامل مت اندروز،
لنت پريچت ،مايكل وولكاك
است كه جعفر خيرخواهان
و مســعود درودي آن را به
فارســي برگرداندهاند و از ســوي
انتشــارات روزنه منتشر شده اســت .نويسندگان
كتاب از ابعــاد چهارگانه توســعه يعني توســعه
اقتصادي ،توسعه سياسي ،توسعه اجتمايي و توسعه
بوروكراتيك بــر مورد آخر در ايــن كتاب متمركز
شدهاند و به پاسخ اين پرســش ميپردازند كه چرا
طبق مطالعهاي كه توســط نويســندگان صورت
گرفته قابليت اجراي خطمشيها در حدود نيمي از
كشورهاي در حال توسعه ضعيف يا بسيار ضعيف
است و ۸۰درصد سياستهاي آنها در مرحله اجرا
شكســت ميخورد؟ و براي غلبه آنها بر چالشها و
موانع رسيدن به برون دادههاي سياستگذاري موفق
و تحقق تغييرات واقعي چه بايد بكنند؟
پيشــنهاد كتاب براي رهايي از دامهــاي قابليت
اجرايي حكومتها ،اســتفاده از رويكرد «انطباق
تكرارشونده مســئله محور» اســت .اين فرايند با
تقويت ظرفيت كســاني كــه درون حكومت كار
ميكنند ،براي مســائلي كه با آنها مواجه هستند
راهكارهايي مناسب با شــرايط و بستر واقعي پيدا
ميكند.
كتاب توسعه به مثابه توانمندسازي حكومت ،عالوه
بر مقدمه احمد ميدري ،اقتصاددان ،يك بازخواني
از تجربه اصالح قانون مدني براساس رويكرد انطباق
مداوم مسئلهمحور نيز دارد.
كتاب توسعه به مثابه توانمندســازي حكومت به
همراه خود يك ســيدي شــامل دوره آموزشــي
نويسندگان كتاب و جعبه ابزار آن است .نويسندگان
كتاب مباحث مربوط به كتاب را در حدود 50قسمت
3تا 7دقيقهاي توضيح دادهاند و مخاطبان را براي
پيشبرد تمرين خود براســاس جعبه ابزار انطباق
مداوم مسئلهمحور راهنمايي ميكنند.
انتشــارات روزنه چاپ دوم كتاب توانمندســازي
حكومت؛ شــواهد ،تحليل ،عمل را در 358صفحه
با شمارگان 4هزار نســخه به بهاي 65هزار تومان
منتشر كرده است.

هر ساله در ماه سپتامبر برگزاري چند
روزه نمايشــگاه كتابهــاي ناياب و
قديمي در مركز نمايشگاهي بروكلين
در نيويورك رنگ و بوي ويژهاي به اين
منطقه ميبخشد .مسئوالن برگزاري اين
نمايشگاه امسال به سبب شيوع ويروس
كرونا بــراي نخســتينبار تصميم به
برگزاري مجازي اين دوره از نمايشگاه گرفتهاند .به گزارش تارنماي بارونز ،ماروين گتمان،
متخصص كتابهاي ناياب و مسئول برگزاري اين رويداد ميگويد« :اين نمايشگاه كه
معموال 2500مجموعهدار ،كتابدار و جســتوجوگر را هرساله بهخود جذب ميكند از
11تا 13ماه سپتامبر روي يك پلتفرم ديجيتال جديد كه در بهار سالجاري در واكنش
به ويروس كرونا ساخته شد بهصورت مجازي ميزبان عالقهمندان خواهد بود ».او در ادامه
درباره تصميم براي برگزاري نمايشگاه مجازي عنوان كرد« :پس از لغو رويدادهاي مربوط
به كتاب كه قرار بود در سال 2020برگزار شود با عجله آماده كردن طرحي براي استمرار
و ادامه نمايشگاهي را شروع كردم كه بيش از 40سال بيوقفه برگزار شده بود و بعد فردي
را براي طراحي وبسايتي استخدام كردم كه تجربه رفتن به يك مكان و بررسي غرفههاي
مملو از كتابهاي ناياب و روزنامههاي قديمي را بازآفريني كند ».او گفت در تابستان
امسال با برگزاري 3نمايشگاه مجازي در مقياس كوچكتر براي چند روز در هر ماه به
آزمايش اين پلتفرم دست زده و پي بردهاند كه با برگزاري اين رويدادهاي مجازي هر بار
بينندگان بيشتري را به سوي خود جذب ميكنند و با افزايش فروشنده و اقالم بيشتر به
فروش بيشتري نيز دست يافتهاند .موفقيتهاي اوليه مسئول اين نمايشگاه را اميدوار
كرده كه حتي پس از پايان همهگيري ،برگزاري نمايشگاههاي مجازي كتاب ميتواند
موفقيتآميز باشد .او درباره تجربه خود گفت « :احساس ميكنم كه تجارت مجازي بعد
از پايان كوويدـ  19نيز ادامه خواهد داشت .شخصا شاهد فوايد و مزايايي بودم كه پيش از
برگزاري مجازي نمايشگاه در ذهن نداشتم؛ زيرا وقتي شروع به اين كار كردم فقط به ادامه
مسير و ماندن در اين عرصه فكر ميكردم ».قيمت اقالم موجود در اين دوره از نمايشگاه
كتاب مجازي از 50دالر تا 10هزار دالر متغير است و شامل كتابهاي عتيقه ،پوسترها،
عكسهاي كمنظير ،دستنوشتهها ،خطاطيهاي نفيس ،طومارهاي تاريخي و ناياب از
200معاملهگر ميشوند؛ عالوه بر اينكه اين رويداد  5وبينار(سمينار آنالين) با موضوعهاي
مختلف و مصاحبه با چهرههاي سرشناس را نيز دربردارد.

دانستنيها
احتمال وقوع ششمين انقراض جمعي حيوانات
گروهي از دانشــمندان در پي يك تحقيق تازه و
بهدنبال هشدارهاي پيشــين ،از آغاز ششمين
انقراض بزرگ حيوانات در روي زمين خبر دادهاند.
به گزارش اسپوتنيك ،دانشــمندان در پي يك
تحقيق هشدار ميدهند كه سياره ما با ششمين
انقراض دسته جمعي حيوانات روبهرو است .طبق
پيشبيني كارشناسان تا ســال 2100ميالدي
احتمال دارد حدود 550گونهاي از پســتانداران
از سياره ما ناپديد شوند .اگر مردم به جدي بودن
اين مسئله توجه نكنند و برخي اقدامها براي از
ميان بردن اين خطر را آغاز نكنند ،وضعيت بدتر
خواهد شد  .گفته شده است كه تاكنون 50درصد حيواناتي كه زماني روي زمين زندگي
ميكردند ،از بين رفتهاند .نتايج اين تحقيــق در مجله علمي Science Advances
منتشر شده است.

سند 1

سند2

تصديق رشديه

درخواست مجوز

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

تصديقنامه (گواهي) دارالمعلمين تهران معادل كارشناسي
ارشــد امروز براي ميرزا حسن رشــديه .نكته جالب در اين
تصديقنامه اينكه گفته شده او در زمينههاي مختلف علمي از
شيمي و فيزيك و هندسه بر علم تعليم مسلط است.
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روانكاویمعاصر
فرزند ناخوانده
«شهروندي»

دولت ملي چگونه به خطر ميافتد

بغض مرز پرگهر شكست

رشديه
پيشگامتأسيس
آموزشنوين
امير نعمتي ليمائي�������������������������������������������������������������������������������
عكس يادگاري در حياط كافه نادري

جمال رهنمايي��������������������������������������������������
مجلس شــوراي ملــي در آبانماه ســال1323
بهصــورت غيررســمي محمد مصــدق را براي
نخستوزيري به شــاه معرفي كرد .شاه و مصدق
پس از گفتوگو با يكديگر به توافق نرسيدند ولي
مصدق 5ســال بعد با تشــكيل حزب جبهه ملي
با قدرت به نخســتوزيري رســيد و آنقدر براي
تشــكيل دولت ملي جلوي پادشاه ايســتاد تا با
كودتاي 28مرداد1332از قدرت خلع و تبعيد شد.
اين نخستين حركت سياسي فراگير براي تشكيل
دولت ملي بــه مفهوم دولتي بود كه با خواســت
اكثريت ميتواند بماند يا برود.
فراز و فرود دولتهاي ملي از آن روز در ايران ادامه
دارد .پديــده دولت ملي يكــي از مفاهيم جامعه
مدرن است كه در آن دســتگاه اداره كشور حق
حاكميت خود را از «شهروندان» كسب ميكند و
از همين رو ،دوام اين نوع حكومت وابسته بهوجود
شهروندان است.
حكومت ملي مورد خواســت و اراده شهرونداني
است كه با محاســبات عقالني پذيرفتهاند براي
مصلحت عمومي بخش مهمي از اختيارات خود
را به دولــت واگذار كنند و هر چند ســال يكبار
درباره پايبندي يا عدمپايبندي دولت منتخب با
«صندوق رأي» داوري كنند.
قدرت يافتن يا ضعف دولتهــاي ملي قبل از هر
عاملي به خواســت و پذيرش مردم بستگي دارد.
فراز و فرود دولتهاي ملي در ايران را نيز به همين
اســتدالل ميتوان به خواســت و تصميم مردم
مربوط دانست .هر جا مردم از كارآمدي دولتهاي
ملي نااميد شدهاند به شــيوههاي قبلي حكومت
براي حفظ تماميت ارضــي و تامين امنيت و غذا
عقبنشيني كردهاند.
پديده «بازگشــت» يا رگرســيون يك مكانيسم
دفاعي پر كاربرد براي حفظ بقاست .در موقعيت
فردي مكانيــزم دفاعي بازگشــت هنگامي رخ
ميدهد كه فرد در موقعيت اســترسزاي شديد
قرار گيــرد و ناخودآگاه ترجيــح ميدهد مطابق
مراحل رشدي قبلي خود رفتار كند تا از موقعيت
استرسزاي فراتر از تحمل خود عبور كند .در اين
وضعيت ما شــاهد رفتارهاي نامتناسب با سن و
موقعيت فرد از سوي وي هستيم.
در تعميــم اين مفهــوم به حــوزه موقعيتهاي
اجتماعي ميتوان چنيــن توصيف كرد كه چون
دولتهاي ملي و به تعبير امروز دمكراتيك راهي
مشخص به سوي آيندهاي نامشخص هستند ،اين
ناشناخته بودن براي برخي افراد جامعه ميتواند
هراس انگيز و نگرانكننده باشــد .به همين روي
هنگامي كه در دولتهــاي دمكراتيك وضعيت
مبهم و آينده در اختيار تصميم شــهروندان قرار
ميگيرد ،شهروندان نابالغ ترجيح ميدهند عطاي
دمكراسي را به لقاي آن ببخشند و بپذيرند كه با
عقبگرد به گذشته امنيت وضعيت قبلي را تجربه
كنند.
از هميــن رو تبليغ عليه دولتهاي ملي شــامل
هراسافكني در زمينه آينــده نامعلوم و يادآوري
نوستالژيهاي امن گذشته است.

سیاستمدار

حسين گل گالب ،شاعر

ميرزا حسن رشديه در زمان حكمراني قاجاريان ميزيست؛ زماني
كه دنياي غرب باشتاب در مسير پيشرفت گام برميداشت و ايران به
سرعت در طريق انحطاط و ضعف .بسياري از ايرانيان از مدتها پيش
و بهويژه از عهد جنگهاي ايران و روس متوجه اين مهم شده بودند.
بسياري از انديشهورزان ايراني در پي درك چرايي و چگونگي دو مسير
متفاوت ايران و غرب و يافتن راهحل براي نجات ايران برآمده بودند.
رشديه در فضايي چنين ميزيست و بهتبع آن درد را ميشناخت و
دنبال درمان ميگشت .او چاره كار را در دگرگونيسازي روند آموزش
ديد؛ بهعبارتي وي باالبردن فرهنگ عمومي را نوشدارويي براي زخم
عقبماندگي ايران يافت .مشهور است كه وي پس از خواندن مطلبي
در روزنامه «ثريا» درباره ســوادآموزي عمومي در ميان اروپاييان و
بيسوادي عامه ايرانيان در پي آن شد كه در اين زمينه تحقيق كند.
بدينروي به خارج رفت؛ به عثماني ،استانبول ،بيروت و حتي مصر و
تفليس .در اين مناطق با مدارس نويني كه به تقليد از مدارس غربي
ساخته شده بود ،آشنايي يافت .روشهاي نوين آموزشي را هم آموخت
و تصميم به آن گرفت كه به ايجاد مدارس نوين در ايران دست يازد.
البته او نخستين مدرسهاش را خارج از مرزهاي ايران و در ايروان براي
مسلمانزادگان تاسیس كرد .اما چند صباحي بعد در تبريز نخستين
مدرسه به سبك جديد ايران را بنا نهاد.
رشديه در وهله نخست يك فرهنگمرد بود و نه سياستمدار .بدين
سبب او خيلي به سياســت نميپرداخت ،اما مخالفتهاي برخي
سياسيون وي را ناگزيرميســاخت كه كم و بيش درگير آن شود.
بهعنوان نمونه امينالسلطان ،صدراعظم روزگار ناصري و مظفري با
رشديه مخالفت ميكرد .رشديه نيز عليه او اقدام متقابل مينمود.
مث ً
ال با اخذ وام از روســيه تزاري مخالفت كرد .در وقايع مشروطيت
نيز با نوشتن مقاالت و شبنامهها با مشروطهخواهان همكاري كرد.
شايد حتي ميتوان رد پاي شاگردان مدارس رشديه را نيز در وقايع
مشروطه ديد .مخالفان رشديه را ميتوان به ۲دسته عمده تقسيم كرد:
نخستسياستورزانوابستهبهحكومتوآنديگريقشريانديشان
متعصب يا همان جاهالن مقدسمآب .مخالفت سياســيون عمدت ًا
بهخاطر هراس از آموزههاي نويني بود كه ميتوانست پايههاي استبداد
را متزلزل سازد .مخالفخوانيهاي مقدسمآبان هم بهدليل آن بود
كه گمان ميداشتند آموزههاي نوين موجب تضعيف دين و باورهاي
مذهبي خواهد شد و بدين سبب او را متهم به ضديت با دين كردند.
تكفير كردند ،تبعيد كردند و حتي مــدارس او را تخريب و يا آتش
زدند .البته او بين سياسيون و مذهبيون نيز طرفداراني داشت .از ميان
رجال سياسي ،امينالدوله و از رجال مذهبي شيخ هادي نجمآبادي
را ميتوان نام برد .درباره برخي گزارهها ،مبني بر اعتقاد رشديه به
مسلك باب و يا گرايش بابيه نيز بايد گفت تاكنون هيچگونه سند و
مدركي كه بتواند اين اتهام نابهجا و ناروا را اثبات دارد ،پيدا نشــده
اســت .درحقيقت ،اينگونه اتهامات در آن روزگار بيشتر ريشه در
مخالفخوانيهاي جاهالن يا سوءاستفاده سياستپيشگان داشت.
بر عكس ،شواهدي وجود دارد كه اعتقاد او را كه از خانوادهاي روحاني
بود ،به اسالم و مذهب شيعه آشكار ميسازد .بهعنوان نمونه در كتاب
«خاطرات رشديه» موارد بسياري ميتوان يافت كه باورهاي مذهبي
وي را هويدا میسازد .در ضمن فراموش نبايد كرد كه در مدارس او
شرعيات نيز تدريس ميشد و كتاب «شرعيات ابتدايي» ازجمله آثاري
است كه به قلم او نگاشته شده است.

روحاهلل خالقي ،آهنگساز

فرزانه ابراهیمزاده�������������������������������������������

اول بهمن ،۱۳۲۳مجله زبان يا زبان
آموزگار با مديريت جبار باغچهبان
آغاز بهكار كرد .زبان ،ماهنامهاي با
اندرونه اجتماعي و آموزشي بود.
اين نشريه وابسته به جبهه آزادي
و مدير مسئول آن آذر رهنما بود.
برخي شمار ههاي اين مجله شامل
صفحههايي براي كودكان بود كه
در آنها باغچهبان با زباني صميمانه
و ساده با كودكان سخن ميگفت و
براي آنان داستان مينوشت .برخي
از زيباترين شــعرهاي باغچهبان
همراه با تصوير و نمونههايي از نخستين متون غيرداستاني به فارسي
براي كودكان در اين صفحهها آمده اســت .مجله زبان تا سال۱۳۲۶
منتشر ميشد.در نخستين شماره كه مصادف شده بود تقريبا با چهلم
حسن رشديه عكس او در ابتداي مجله منتشر شده است.
گزارش اولين اجراي سرود «اي ايران » در دبستان نظامي
روزنامه اطالعات  22-مهر - 1323شماره 5595

«اي دشــمن ار تو ســنگ خارهاي ،من آهنم /جان
من فداي خاك پاي ميهنم» .صداي غالمحســين
بنان در شــب  ۲۷مهر  ۱۳۲۳در دبستان نظامي در
چهارراه استانبول مانند قلب دكتر حسين گلگالب
و روحاهلل خالقي رهبر اركستر و شايد همه كساني كه
آنجا بودند ،ميلرزيد؛ وقتي اين دو بيت را در باالترين
گام خود ادا ميكرد .صدايش ميلرزيد مثل وقتي كه
دكتر حسين گل گالب يكماه و نيم قبلش با آن حال
آشفته د ِر دفتر روحاهلل خالقي در خيابان هدايت را باز
كرد و بغضش با اين دو بيت تركيد؛ بغض سرزميني
كه 3سال بود در اشغال سربازان متفق بود.
آن شــب برنامههاي ديگري هم اجرا شد اما آنچه از
شب موسيقي ترانههاي محلي و ملي باقي ماند اجراي
ماندگار سرود«اي ايران» بود؛ سرودي كه از مثلث
خالقي ،گلگالب و بنان متولد شد.
اگر بخواهيم در ميان تمام تصنيفهاي تاريخ موسيقي
ايران تنها يك اثــر را بهعنوان مليتريــن اثر ايران
بدانيم بيترديد آن يك تصنيف اي ايران خواهد بود؛
تصنيفي كه به روايتي در يك روز دلتنگ شــهريور
 ۱۳۲۳در مسير خيابان سعدي تا خيابان هدايت از
سر چهارراه سيدعلي خلق شد .تصنيفي كه هنوز هم
بعد از 76سال به احترام نامش هر ايراني را در هر جاي
دنيا از جاي بلند ميكند و بدون اينكه كسي بخواهد،
نواي ملي ايرانيان شده است .اما شايد بخشي از اين
ماندگاري به خاطر داستاني باشد كه منسوب است
كه باعث شكلگيري آن شده.
برخي از نزديكان دكتر حســين گلگالب و روحاهلل
خالقي داســتان اين تصنيف را از آن روزي ميدانند
كه دكتر حسين گلگالب قرار بود به ديدار دوستش
روحاهلل خالقي در دفترش برود كــه در آن زمان در
خيابان سعدي ،خيابان هدايت قرار داشت.
در راه همينطور كه دكتر شاعر گياهشناس و استاد
دانشگاه از سر چهارراه اســتانبول به سمت خيابان
هدايت در مسير خيابان ســعدي ميرفت كه ديد
سربازي آمريكايي در حال كتك زدن مغازهداري است
كه در چهارراه سيدعلي كاسبيميكرد .البته برخي از
منابع اين درگيري را بين سربازي آمريكايي يا هندي
و سربازان ايراني ميدانند؛ اما چند منبع اعتقاد دارند
كه كسي كه كتك ميخورد صاحب مغازهاي بود كه
جنسي را كه سرباز آمريكايي ميخواست نداشت .آن
سرباز خارجي همينطور كه مرد ايراني را زير لگد خود
گرفته بود به زبان خودش به او فحش ميداد.
دكتر گلگالب معني فحشهاي او را ميفهميد ،اما
مانند بقيه مردم كاري از دستش برنميآمد .سربازي
از ارتش فاتحان ايران بود و عمال اداره كشور را بهدست
داشتند ايســتاد و كتك خوردن مرد را نظاره كرد.
مسير كوتاهي كه براي رسيدن به دفتر خالقي بود را
نفهميد چطور طي كرد .اما وقتي به دفتر خالقي رسيد
بغضش تركيد و واقعه را بــراي خالقي تعريف كرد و
گفت چند بيتي به ذهنم آمده است و ميخواهم آنها
را براي روح تحقير شــده مردم ايران بگويم .خالقي
كاغذي مقابلش گذاشــت و گفت هر چه بگويي من
با آهنگ خواهم ساخت .حســين گلگالب بعدها
در مصاحبهاي هرچند بــه انگيزهاش براي خلق اين
سرود اشاره نميكند اما گفته بود« :در سال،۱۹۴۴
در شــرايطي كه چكمههاي نيروهاي اشــغالگر هر
وطنپرستي را ميلرزاند ،من ايده اين شعر به ذهنم
رسيد .سپس پروفسور خالقي موسيقي آن را نوشت و
در برابر همه مقاومتهاي سياسي ،اين ترانه راه خود
را به دل و روح مردم پيدا كرد» .گلگالب روي كاغذ
مينويسد« :اي دشمن ار تو سنگ خارهاي من آهنم/
جان من فداي خاك پاي ميهنم» .او خيلي زود كاغذ

غالمحسين بنان ،خواننده

مرتبي را بهدست روحاهلل خالقي داد .او در آواز دشتي
اين سرود را تنظيم كرد و به اركستر داد تا تمرين كند
و براي برنامه شب ترانههاي محلي و موسيقي ملي كه
اداره موسيقي به پيشنهاد كلنل وزيري برگزار ميشد
اجرا شود .سرو د اي ايران با آنكه خيلي سريع و كامال
در فضايي هيجاني سروده شد اما ويژگيهايي دارد كه
كمتر در تصنيفهاي ملي وجود دارد .منابع مختلفي
اين نظر را تأييد كردهاند كــه «تكتك واژههاي به
كاررفته در سرود ،فارسي است و در هيچيك از ابيات
آن كلمهاي معرب يا غيرفارسي وجود ندارد .سراسر
هر سه بند سرود ،سرشــار از واژههاي خوشتراش
فارسي است؛ زبان پاكيزهاي كه هيچ واژه بيگانهاي در
آن راه پيدا نكرده است ،و با اين همه هيچ واژهاي نيز در
آن مهجور و ناشناخته نيست و دريافت متن را دشوار
نميسازد .دومين ويژگي سرود اي ايران در بافت و
ساختار شعر آن است ،بهگونهاي كه تمامي گروههاي
سني ،از كودك تا بزرگسال ميتوانند آن را اجرا كنند.
همين ويژگي سبب شده اين سرود در تمامي مراكز
آموزشي و حتي كودكســتانها قابليت اجرا داشته
باشد .و باالخره سومين ويژگياي كه براي اين سرود
قائل شــدهاند ،فراگيري اين سرود به لحاظ امكانات
اجرايي اســت كه به هر گروه يا فرد امكان ميدهد
تا بدون ســاز و آالت و ادوات موســيقي نيز بتوانند
آن را اجرا كنند .آهنگ اين سرود كه در آواز دشتي
خلق شده ،از ســاختههاي ماندگار روحاهلل خالقي
است .ملودي اصلي و پايهاي كار ،از برخي نغمههاي
موسيقي بختياري كه از فضايي حماسي برخوردار
است ،گرفته شده است» .او براي خواندن اين شعر
انتخابهاي زيادي داشــت ،كر نخستين گزينه بود
اما غالمحسين بنان و اركستر مدرسه نظام بهترين
انتخاب بودند .نوشتهاند كه يحيي معتمدالدوله هم
انتخاب شده بود و اين تصنيف را خوانده بود .اما بنان
براي خواندن آن آماده شد .موسيقي در كمترين زمان
آماده شد و در شب بيست و هفتم مهرماه در دانشكده
افسري طي 2شب در خالل شب ترانههاي محلي و
موسيقي ملي در دبستان نظامي اجرا شد .اين شب كه
به گزارش روزنامه اطالعات بيست و هفتم مهرماه با
حضور جمعي از رجال شناخته شده در ساعت هفت
بعد از ظهر برگزار شــد ابتدا آقاي عاشورپور يكي از
آهنگهاي محلي تالشــي را خواند و بعد از آن ترانه
«بلبل مســت» كه كلنل وزيري براساس تصنيفي
از حســين گلگالب ساخته بود توســط عبدالعلي
وزيري اجرا شد .اجراي پيانوي جواد معروفي و آهنگ
كــردي از برنامههاي ديگر اين شــب بود .در بخش
دوم برنامه كلنل علينقي وزيري روي سن رفت و با
اشاره به استقبال مردم از ترانههاي محلي از روند
ف وزيري
جمعآوري آنها گفت.اما شايد مهمترين حر 
بعد از اشاره به مشكالت زيادي كه مدرسه موسيقي
داشت آنجايي بود كه گفت« :در تجربيات  20سال
معلمي چه بســا قريحههاي توانا ديدهام كه خود را
بهدست پيشامد سپرده و از هنري كه آنان را مشغول
و سرافراز و سعادتمن د ميكرد كناره گرفتند و با يك
زندگي عادي و با يك فكر پر از ياس و تيرگي بهســر
ميبردند در حالي كه در بر ابر آنها كساني بودند كه با
آنكه در جريان زندگي بارها شكست خورده بودند باز
به ابتكار و كوشش پرداخته و دست از كار نكشيده و از
هر شكستي تجربهاي اندوخته و باز بهكار پرداختند».
بعد از اين حرفها بود كه خودش قطعهاي در دستگاه
اصفهان نواخت و بعد نوبت بخش دوم برنامه رسيد
كه پايانش اجراي آهنگ اي ايران بود كه در ساعت
 ۱۰شــب اجرا شد و با اســتقبال حضار روبهرو شد؛
استقبالي كه باعث شد اين اجرا دوباره نواخته شود؛
اجرايي كه از شــب  ۲۷مهر  ۱۳۲۳تا امروز در تاريخ
ايران جريان دارد.

ديكتاتور ُمرد

«رضاشاه»4 ،مرداد ُ 1323مرد
حميدرضا محمدي����������������������������
ُخلق و خوي خاصي داشت .اخالقش
پادگاني بود و به همان نظاميگرياش
برميگشت .رضاخان ميرپنج كه طي
تنها 5سال ،به مرتبه سردارسپه و
رئيسالوزرا رسيده بود ،دست آخر
به شاهي رســيد و شد «رضاشاه».
او جامهاي بر تن كــرد كه زيادي بر
تنش گشــاد بود .او با همان روحيه
قزاقمنشــانه خــود از نگهباني
اصطبل سفارت هلند به تكيه زدن
بر اريكه سلطنت رســيد .او تا روز
آخر همان اخالق هميشگياش را
داشت .همانگونه كه آغامحمدخان
از خاندان زند نفرت داشت ،او نسبت
به دودمان قاجار چنين بود .دوست
داشت شبها تاريخ بخواند و حتي
نوشــتهاند به آيين زرتشت عالقه
پيدا كرده بود.
به قول حسين فردوست «رضاخان
در هيچيك از ميهمانيهاي رسمي
شركت نميكرد .گاهي محمدرضا
و مــن را با خود ،به كاخ گلســتان
ميبرد».
از عاداتــش اين بود كــه ترياك
ميكشيد .به او گفته بودند مصرفش
با مقداري معين در روز ،او را را امراض
مصون ميدارد .جز اين ،شــراب
كنياك هم جزئي از برنامه روزانهاش
بود.
اگرچه به نظم در پوشش توجه داشت
اما از عطر سخت گريزان بود.
دوست داشت همه اعضاي خانواده
بر ســر ميز غذا حاضر شوند و تنها
محمدرضا و شــمس بودنــد كه با
ديرآمدنشــان مماشات ميكرد و
اجازه داشتند توضيح دهند چرا دير
آمدهاند.
ازجمله رژيم غذايياشاين بود كه
ناهارش را ساعت دوازده و شامش را
ساعت هشت شب و سبكتر از ناهار
ميخورد .فردوست در خاطراتش
آورده كه غذايــش پلو و خورش ،با
يك وجب روغن و كباب بود .زماني
به محمدرضا گفته بود كه من برنج
را اينطور دوســت دارم كه وقتي
ميخواهم قاشق را به دهانم فرو كنم
از آن روغن بچكد!».
از ميان آداب روزگار قزاقيگرياش،
شبها روي تخت نميخوابيد و روي
زمين برايش تشك پهن ميكردند.
اما اين شــا ِه 196ســانتيمتري،
برخالف خلفش ،جز آنكه ســهبار
ازدواج كرد ،ميلي به هرزگي نداشت
و تنها به قدرت خود ميانديشيد؛
نكاتي كه كمتر شايد درباره مؤسس
پهلويها گفته شده باشد.

سيدمحمدحسينمحمدي��������������������������������������������������

چهرهاول

سياحتگر شرق و غرب
درگذشت آقانجفي قوچاني

تا سالهاي ســال ،تصويري كه از فضاي حوزه علميه نجف
وجود داشت ،تصويري سياهوســفيد بود؛ آدمهايي جدي و
درونگرا كه تمام طول سال را مشغول درس و بحث هستند
و هيچ شــمهاي از طنازي ندارند .آقا نجفــي قوچاني براي
نخستين بار با كتاب «ســياحت شرق» تصويري متفاوت از
حوزههاي علميه ارائه كرد؛ آنهم حوزه علميه نجف دوران
مشــروطه .تصويري كه آقا نجفي از حوزههاي علميه ارائه

ميكند حتي در زمان حال نيز هنجارشكن بهحساب ميآيد؛
آقا نجفي ،در دوره مشروطه از شاگردان آخوند خراساني بود
و به همين جهت در مقابل طيف طرفداران مرحوم صاحب
عروه قرار ميگرفت.
روايتي كه او از وقايع بعد از وفات آخوند خراساني و فشارهاي
سيدكاظم طباطبايي(صاحب عروه) بر شاگردان آخوند ارائه
ميكند ،بارها و بارها ارزش خوانــدن دارد؛ چه ازنظر روايي
و چه ازنظر تاريخي جذابيت روايتهاي سيدمحمدحســن
نجفي ،منحصر به ســياحت شرق نيســت .كتاب ديگر او

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

مطبوعاتخارجی

آمريكاييها ميروند

مخالفت ايران با اعطاي امتياز نفت شمال به شوروي

آرش نهاوندي �������������������������������������������������������
كاهش نيروهاي آمريكايي در ايران
روزنامــه نيويوركتايمــز در تاريــخ 27ژانويــه
7(1945بهمــن  )1323در مطلبــي از كاهــش
نيروهاي آمريكايي در ايــران و منطقه خليجفارس،
خبر داد .اين روزنامه دليل اين كاهش را بازگشايي
مســير تنگه داردانل براي عبور كمكهاي نظامي
به روسيه و كاهش نياز به مســير ايران عنوان كرد.
نيويوركتايمز در توضيح اين مطلب نوشت :در جبهه
شرقي در نتيجه گشايش تنگه داردانل توسط تركيه
تغييراتي ايجاد شده است .به نوشــته اين روزنامه
چاپ نيويورك ،از اين پس بخش مهمي از كمكهاي
ارســالي به شوروي توسط كشــتيهاي متفقين از
طريق اين تنگه انجام خواهد شد.
بنابراين نياز به مسيري كه كمكهاي جامعه جهاني
را از طريق خاك ايران به روسيه ارسال ميكند كمتر
از گذشته شــده و در آيندهاي نه چندان دور ديگر
به اين مســير نيازي نخواهد بود .در همين راستا از
پرسنل مركز فرماندهي مستقل خليجفارس كاسته
شده است ،به فعاليت سرويس خدمات حملونقل
موتوري كه بيش از 600هزار تن تســليحات ،غذا و

زنان

عكس يادگاري سربازان آمريكايي در ميدان توپخانه تهران در سالهاي اشغال ايران

مواد خام را از طريق ايران به اتحاد شــوروي حمل
كرده بود ،نيز خاتمه داده شده اســت .اكنون تنها
ارســال كمكهاي نظامي به شوروي از طريق بنادر
و خطــوط راهآهن ايــران انجام ميگيــرد و ديگر
حملونقل كاالهاي ارســالي به شــوروي از طريق

جادههاي ايران صورت نميگيرد .هنوز مشــخص
نيست كه چه ميزان تسليحات و كاال از تنگه داردانل
به شــوروي ارسال شده يا ارســال خواهد شد ،چرا
كه ميزان ارسال كمكها به شوروي در زمره اسرار
نظامي است.

بیداری زنان
ما هم در این خانه حقی داریم

ستایش یگانه ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

تاريخچه جوانگرايي

فكاهي براي وزراي جوان كابينه در باباشمل (1فروردين )1323

عدم تساوی حقوق زن و مرد در دهه سوم قرن  14شمسی همچنان دغدغه زنانی است که عموما از خانوادههای
آزادیخواه و متمول برآمدهاند و فضای فکری و قوه مالی خانواده به آنها امکان آگاهی از وضعیت زنان در ممالک غربی
را داده است .در این دوران ،دنیای سیاست دنیای رجال بود و نسوان را به احزاب و گروههای سیاسی راهی نبود و
آنها بیشتر در پشت پرده کالهداری و آیین سروری را مشق میکردند .پس از درگذشت سلیمان میرزا اسکندری،
نخستین رئیس حزب توده ،در سال  ،1322که به زنان اجازه عضویت در حزب را نمیداد ،زنان به تدریج توانستند
وارد حزب توده شوند .تعدادی از زنانی که با حزب توده ارتباط داشتند در سال « 1323تشکیالت زنان ایران» را
بنیان نهادند و عالوه بر تحصیل حقوق مساوی با مردان ،مسائلی همچون دستمزد برابر با مردان ،بیمه های اجتماعی
و مبارزه با فحشا را مورد توجه قرار دادند .این تشکیالت به انتشار نشریهای به نام «بیداری ما» به صاحبامتیازی
و مدیریت زهرا اسکندری مبادرت ورزید که شــعار آن این بود« :ما هم در این خانه حقی داریم» .نجمی علوی و
مهرانگیز اسکندری مسئولیت چاپ و توزیع این نشریه را بر عهده داشتند و البته علوی عضو هیئت تحریریه هم
بود و در ستونی فکاهی با نگاهی انتقادی به مسائلی همچون چندهمسری و سایر امور زنستیز ،توجه نشان میداد.
«بیداری ما» در سال  1326به دستور محمدرضا شاه توقیف شد و دیگر انتشار نیافت.

شروان اميرزاده

ورزش

همهفنحريفكشتي

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

جواد نصرتي ������������������������������������������������������������
كشــتي ايران ،به ســختي چهرهاي اثرگذارتر از كيومرث
ابوالملوكي بهخود ديده است .مرد همه فن حريف كشتي
ايران ،در ســال ۱۳۲۳قهرمان كشــتي آزاد و فرنگي ايران
شــد و اگر بهخاطر جنگ جهاني دوم ،المپيك بعدي لغو
نشده بود ميتوانست نخســتين مدالآور كشتي ايران در
المپيك باشــد .با اين حال ،ماجراي او با كشتي و المپيك
تاز ه آغاز شــده بود .او بعد از صائيم بيك آريكان تركيهاي
كه در 2المپيك لندن و هلسينكي هدايت ايران را بهعهده
داشت ،تيم ملي كشــتي را براي مسابقات جهاني توكيوي
 ۱۹۵۴تمرين ميداد و نخستين مدال طالي جهاني ايران را،
عباس زندي و جهانبخت توفيق در همين رقابتها گرفتند.
تيم كشتي ايران براي نخســتين بار زيرنظر او روي سكوي
رفت .ابوالملوكي همچنين نخستين داور بينالمللي كشتي
ايران بود و فينال المپيك را هم سوت زد .او سالها مدرس،
دانشسراي عالي تربيتبدني بود و نخستين كتاب آموزش
ورزشي ايران را در سال ۱۳۲۶منتشــر كرد .اين كتاب كه
براي 2دهه بعد تنها راهنماي مكتوب مربيان بود تصاويري از
اجراي فنون توسط خود ابوالملوكي و جهانبخت داشت .او
در دهه40كتاب «10دقيقه ورزش براي بانوان» را هم منتشر
كرد كه نخستين كتاب علمي ايران براي ورزش بانوان بود.
ابوالملوكي در بازيهاي آسيايي تهران سرپرست رشتههاي
وزنهبرداري ،بدمينتون ،دوچرخهسواري و تيراندازي بود و

اقتصاد

دردسرهايميلسپو

مستشار آمريكايي با گرفتن حقوق خود تا آخر ديماه 1324به عالوه هزينه سفر ،ايران را ترك كرد
عليرضا احمدي ����������������������������������������������������������������������������������������������

محمد ساعد در شــرايطي كابينه خود را در 7فروردين معرفي كرد كه بحران به تمام
زواياي اقتصاد كشور رسوخ كرده بود .در ابتداي ارديبهشت وضع كارخانههاي اصفهان
دچار اختالل شــد و عده زيادي از كارگران دست به اعتصاب زدند كه مشكالتي براي
دولت ايجاد كرد .بر همه مشكالت اقتصادي كشور دراين مقطع ،حاشيههاي فعاليت
ميلسپو را هم بايد افزود .روز 3تير او طي مشروحه مفصلي به نخستوزير اطالع داد كه
براثر تصميم دولت مبني بر لغو اختيارات رئيسكل دارايي به همراه همه مستشاران
آمريكايي اســتعفا ميكند .درمقابل روز 11تير مجلس شــوراي ملي به نخستوزير
اختيار داد به هر نحو كه صالح بداند ،نسبت به اختيارات رئيسكل دارايي و استعفاي

ردیف اول از چپ :محمود مالقاسمی ،مهدی یعقوبی ،ناصر گیوه چی ،توفیق جهانبخت و مهماندار ژاپنی
ردیف دوم از چپ :محمدعلی فردین ،عباس زندی ،کیومرث ابوالملوکی ،غالمرضا تختی و احمد وفادار

كسب  ۳۰مدال در اين رشتهها نشاني از مديريت موفق او
داشت .او كه سال ۹۹درگذشت ،بسيار وطندوست بود و يكي
از بزرگترين مخالفان پيوستن ورزشكاران به تيمهاي ملي

كشورهاي خارجي .ابوالملوكي سالها عضو هيأت رئيسه
فدراسيون كشــتي بود و در رقابتهاي جهاني و المپيك
متعددي بهعنوان نماينده ايران شركت كرد.

آگهی

فروردين 1323

مهر 1323

ميلسپو در ميان تجار آذربايجان

او و مستشاران اقدام كند .اين موضوع سبب شد ميلسپو دوباره مشغول بهكار شود .اين
حاشيهها ادامه داشت تا اينكه ميلسپو اول آبان به استناد اختيارات مصوب ارديبهشت
 ،1322ابوالحســن ابتهاج ،رئيس بانك ملي ايران را از كار بركنــار كرد .ابتهاج نيز به
استناد اساسنامه بانك ملي ايران به ميلسپو تذكر داد كه تغيير وي خارج از اختيارات
اوست .هيأت وزيران2 ،روز بعد نظريه رئيسكل دارايي را درباره تغيير رئيس بانك ملي
نپذيرفت .ادامه اين جريان به قانون لغو اختيارات اقتصادي ميلسپو در 18دي انجاميد
كه با استعفاي وي و پذيرفتن آن همراه شد .ميلسپو درنهايت 9اسفند با گرفتن حقوق
خود تا آخر ديماه 1324به عالوه هزينه سفر ،ايران را ترك كرد .تصويب طرح دكتر
مصدق درباره ممنوعيت واگذاري امتياز نفتي به خارجيها از مهمترين اخبار اقتصادي
پاييز و زمستان 1323بود كه حاشيههاي بسياري بههمراه داشت.

داستان

سال حزبی

جوانههای نگاه چپگرا از همین روزها در ادبیات جوان
داستانی ایران میروید

محمد مقدسی ��������������������������������������������������������������������������������������������
جهان داستاني هدايت ،ديگر درخشش سابق را نداشت .با اينكه او در سال ۱۳۲۳
مجموعه داســتان كوتاه «ولنگاري» را چاپ كرد ،اما جوش و خروش بعد از دوره
ديكتاتوري رضاخان و همچنين احواالت شخصي هدايت و همراه نشدنش با اين
جوش و خروش و حزبگرايي ،او را كمكم به حاشيه برد .حزب توده با كمك شوروي
در اين سالها نويسندگان زيادي را جذب كرده و پاتوقي براي نويسندگان آزاديخواه
شده بود .از سويي حزب هنوز مانند ســالهاي بعد و آغاز جنگ سرد ،سختگيري
نداشت .از سوي ديگر هم نويسندگان سختيكشــيده دوران ديكتاتوري مشتاق

حضور در محفلي بودند كه متعلق بهخودشان باشــد و حزب توده شرايط را براي
اين كار فراهم كرده بود .جوانههاي نگاه چپگــرا از همين روزها در ادبيات جوان
داستاني ايران روييدند و تا سالها بعد به حيات خود ادامهدادند .در اين سال محمود
اعتمادزاده كه بعدها به «م.ا .بهآذين» معروف شــد (از بزرگان چپگراي ادبيات
ايران) ،نخستين مجموعه داستانش بهنام «پراكنده» را كه مضموني رمانتيك داشت
و سرشار از لفاظيها و خودنمايي بود ،چاپ كرد .او تا انتهاي دوران نويسندگياش،
همين سبك لفاظي و خودنمايي را در آثارش ادامه داد .در اين سال همه جبهههاي
حاضر در ادبيات داستاني نوين ايران رونق داشتند و پابهپاي هم مشغول توليد آثار
جديد بودند .مجل ه «ترقي» در خرداد  ۱۳۲۳منتشــر شد؛ اين مجله سرآغاز يكي

از معروفترين محفلهاي عامهپسندنويسان ايران بود .انتشار كتابهاي «جفت
پاك» نوشته حسينقلي سالور در توصيف زندگي فردوسي و «سياهجامگان» روايت
قيام ابومسلم خراساني تالشهايي بود براي زنده نگهداشتن رمان تاريخي؛ اما اين
كتابها قوت و قلم بزرگان اين عرصه را نداشتند و ماندگار نشدند .در اين سال ،مريم
فيروز ،رمان «افسانه و افسر من» را به چاپ رساند .نثر اين اثر مانند نثر بسياري از
رمانهاي نويسندگان مرد آن دوران ،هنوز قوام الزم را پيدا نكرده بود اما رمان فيروز
در آن زمان تازگي خاصي داشت؛ چرا كه نويسنده ،با جرأت احساسات دروني خود
را در داستان بيان كرده بود؛ چيزي كه در داستانهاي نويسندگان زن آن سالها و
حتي نويسندگان مرد ديده نميشد.

 2و3
صفحـــــــههاي

گزارشويژه
يك سال ،يك خبر

بمخوف
نطبي 
پايا 
پزشك احمدي اعدام شد

احسان بهرام غفاري �����������������������������������������������������������������
ساعت  5و 10دقيقه صبح روز بيستودوم مهرماه سال ،1323اتوبوس
زندان بهســمت ميدان سپه ،محل كالنتريمركز ســابق حركت كرد.
جمعيت زيادي در ميدان جمع شده بود و نظاميان سعي در ايجاد نظم
داشتند .اتوبوس زندان به پاي چوبه دار رسيد و محكوم را كردند و او را به
ساختمان كالنتري بردند .پزشكاحمدي كه اكنون دقايق آخر عمرش
را طي ميكرد ،دائما از بيگناهي خود صحبت ميكرد تا عاقبت كاغذ و
قلمي به او دادند كه وصيتش را بنويسد .احمدي از نديدن نتيجه حكم
ديوان عالي انتقاد داشت و مستنداتي كه منجر به حكم اعدامش شده بود
را جعلي و از روي غرضورزي خواند .او 10روز فرصت براي فرجام خواست
و در پايان هم نام ســفيركبير آمريكا ،سفيركبير انگلستان ،سفيركبير

شوروي و3نفر از اهالي محل زندگياش را نوشت تا براي گرفتن امانتي نزد
او بياورند .سپس بهعنوان درخواست آخر خواست كه فرزندانش را نزد او
ببرند تا چيزهايي را به آنها بدهد .نماينده دادستان كل درخواستهاي او
را رد كرد و احمدي درمانده از هر جا ،تنها يكساعت وقت براي صحبت با
مردم و اثبات بيگناهي خود خواست كه آنهم رد شد .وقتي او را بهسمت
چوبه دار ميبردند با حالت زار ميگفت« :من هيچ دارايياي ندارم20،سال
در يك اتاق اجارهنشين هســتم و بچههايم روي حصير پاره نشسته و با
سيبزميني شكم آنها را سير ميكنم ،من بيتقصيرم و از روي دشمني به
من اين حكم را دادند ».اما كسي گوشاش بدهكار نبود .پس مراسم پيش
از اعدام را انجام دادند و پزشك احمدي روي عباي يكي از حاضرين ،نماز
آخرش را خواند .ساعت ششوبيستدقيقه طناب بر گردن او انداخته شد
و يكساعت تمام جنازه او بر سر چوبه ماند .پزشك قانوني مرگ او را اعالم
كرد و بهسوي گورستان بردند و مردم متفرق شدند.

ناممهمانانناخوانده ،برتابلوهايخيابانهايتهران

چگونه رد كنفرانس تهران روي خيابانهاي شهر باقيماند
نامگذاري خيابانها به نام افراد سرشــناس يا
تاريخ و واقعهاي خــاص ،در نقاط مختلف دنيا
امري مرسوم است .در ايران همچنين رسمي
از ديرباز وجود داشته كه محله و گذر و كوچهاي
بين اهالي محل به نامي معروف شده يا بهطور
رسمي چنين نامي برايش انتخاب شده باشد.
دليل نامگذاري بسياري از اين خيابانها و معابر
با گذر زمان ،فراموش شده و كمتر كسي ميداند
چرا به چنين نامي خوانده ميشــوند .آذرماه
 1322بود كه خبر آمد عاليرتبهترين مقامات
سياسي متفقين ،يعني شــوروي ،انگلستان و
آمريكا قرار است در تهران كنفرانسي تشكيل
بدهند و درباره مهمترين حادثه روز دنيا تصميم
بگيرند .جهــان در آتش جنــگ دوم جهاني
روزبهروز ويرانتر ميشــد و متفقين تصميم
گرفته بودند تا جلوي فاجعههاي بيشتر را بگيرند.
نهايتاً تهــران براي اين مالقات مهم مناســب
تشخيص داده شد و سران 3كشور متحد يعني
«جوزف استالين»« ،وينســتون چرچيل» و
«فرانكلين روزولــت» از  6تــا  9آذر  1322با

تشكيل جلساتي در باغ اتابك ،براي آينده جنگ
و دنيا تصميمگيري كردنــد .تصميمهايي كه
در تهران گرفته شد مسير جنگ را تغيير داد.
بهطور مثال گفته ميشــود عمليات معروف
دي دِي در تهران طرحريزي شد .اين حضور و
اين كنفرانس نيز بهانه تغيير نام چند خيابان
در تهران شــد .اگرچه حضور اين ســه تن در
ايران بســيار ناگهاني بود و هماهنگي چنداني
با مقامات ايراني صورت نگرفت و شــايد بتوان
گفت كه نظر حكومت ايران در تشكيل شدن
يا نشدن اين كنفرانس اهميت چنداني نداشت،
اما اين واقعه براي مقامات ايراني چنان افتخار
بزرگي بهحساب ميآمد كه عباسقلي گلشائيان،
شــهردار وقت تهــران ،در اول تيرماه،۱۳۲۳
3خيابان را به نام اين سياستمداران نامگذاري
كرد .البته اين موضوع كه نام هركدام روي چه
خياباني باشد نيز فكر شــده بود .خياباني كه
امروز به نام ميرزا كوچكخان ميشناسيم به
سفارت شوروي (روســيه فعلي) ميرسيد و به
نام استالين نامگذاري شد .از سفارت شوروي تا

معراج قنبري ،حسين سبحاني

کنفرانس تهران

سفارت انگلستان نيز كه امروز بخشي از خيابان
نوفللوشاتو است ،به چرچيل رسيد و نام او براي
اين خيابان انتخاب شد.
سر روزولت هم بيكاله نماند و خيابان «مفتح»
فعلي كه در مجاورت سفارت آمريكا بود ،به نام
رئيسجمهور اين كشور نامگذاري شد .اگرچه

خيابان روزولت

 ۷۶ســال از تغيير نام اين خيابانها ميگذرد و
نامهاي قديمي تقريباً فراموش شدهاند ،اما هنوز
در البهالي صحبتهاي آنهايي كه سن و سالي
ازشان گذشــته و آن روزها را بهخاطر ميآورند،
ميشود نام اين ســه تن را در ميان آدرسهاي
تهران قديم شنيد.
خيابان استالین

خيابان چرچیل

حوادث

بيگناهم

4سند منتشر نشده درباره پزشك احمدي
مصطفي شوقي ���������������������������������������������������������������������������

محاكمه احمد احمدي معروف به پزشــك احمــدي از جنجاليترين
محاكمات بعد از دوران رضاشاه بود .پزشك احمدي ،دكتر زندان قصر،
و متهم شد به اينكه با آمپول هوا بســياري از رجال عصر پهلوي اول از
تيمورتاش تا فرخي و سردار اسعد را كشته اســت .او بعد از شهريور20
از ايران فرار كرد و در عراق دســتگير و به ايران استرداد شد .محاكمه او
از  1321آغاز شــد و وكيلش هم احمد كسروي معروف بود .احمدي در
محاكماتش بسيار پر ســر و صدا بود و در نامهاي از زندان اساسا توقيف
خود را غيرقانوني ميدانست .او ميگفت كه جرمي مرتكب نشده است و

آگهی

تير 1323

به انتخاب
عبدالرضا نعمتالهي

مهر 1323

بازپرس بدون ادله او را به محبس فرستاده است .پزشك احمدي ميگفت
كه در مورد قتل فرخي متعجب اســت كه چرا متهم شده است (سند
اول) .در مجموعه اسنادي كه در مورد پزشك احمدي وجود دارد تالش
خانواده او مخصوصا همسرش فاطمه احمدي در مورد بخشش و عفوش
بسيار چشمگير است .او در نامهاي به محمدرضاشاه جوان ،درخواست
خالصي شوهرش را ميكند و از اينكه او بالتكليف است گاليه دارد؛ ضمن
اينكه از قطع مســتمري و حقوقش نيز اظهار ناراحتي ميكند و از شاه
ميخواهد كه اين مسئله رفع شود (سند دوم) .در نامهاي ديگر كه همه
اعضاي خانواده ،دختران و پسران و همسر پزشك احمدي خطاب به
نخستوزير نوشتهاند همين درخواســت شده است كه نامه عينا به
وزارت دادگستري فرستاده ميشود .پزشك احمدي در نهايت در روز
22مهر  1323در ميدان توپخانه در ميان هياهو و سروصداي مردم
اعدام شد .در سند چهارم ،خبر اعدام او آمده است كه مراسم اعدام طبق
ضوابط صورت گرفته است.

معماری

ساختماني براي ماشين جيپ
وارطان بهروز ميشود

سعيد برآبادي ���������������������������������������������������������������������������������������
هر روز كه ميگذرد ،پروژهاي تازه و چالشي تازهتر براي وارطان شكل ميگيرد .در
ساختمان جيپ ،او بايد يك لچكي از ميدان توپخانه را براي شركت شورلت بسازد
تا بدل به نمايشگاه ماشين شود .طراحي اين بنا در يك ساختمان چهار و نيم طبقه
كار چندان سادهاي نيست ،خصوصا اينكه راسته اكباتان در آن روزها ،پر بود از انواع
نمايشگاه ماشين كه همگي با معماري سادهاي كار را براي ويترين كردن ماشينها
ساده كرده بودند.
وارطان هوانسيان در اين سالها ،بيش از هميشه به سمت ساخت بناهاي خصوصي
رو آورده و كارش آزمون و خطا بر سر اجرايي كردن ايدههايش در حوزه معماري
است .بر همين اساس در ســاختمان جيپ براي نخستين بار ،اهميت پلكان در
معماري وارطان روشــن ميشود .او در اين ســاختمان دو رشته پلكان طراحي
ميكند كه به همه طبقات دسترسي دارند؛ پلكانهايي آراسته به تزئينات فلزي كه
در نردههاي بالكنهاي بنا نيز تكثير شدهاند .ويژگي ديگر ساختمان جيپ ،ايجاد
نوعي بازي نور و سايه با انتخاب حجمهاي دايرهاي و عمودي در سطح بناست .ضلع
جنوبي ساختمان كه رو به قبله دارد بيشترين ميزان نور را به ويترين وارد ميكند
و مشتريها تقريبا تا قبل از تاريكي شب ،ميتوانند ماشينهاي داخل ساختمان را
ببينند .حجمهاي دايرهوار نيز با تكثير اين بازي نور و سايه ،ابهت و جاللي به اين
ساختمان بتني ميدهند .ساختمان جيپ در چند سال اخير ،دستخوش اخبار تلخ
تخريب شد اما فعاالن ميراث فرهنگي با تهيه اسناد و مدارك الزم ،آن را تا اطالع
ثانوي از شر بلدوزرهاي تخريب حفظ كردهاند.

علياكبر شيرواني ����������������������������������������������������������������������

نثر
انباشته از زندگي
داستان را غريزي مينوشت
و با ذات رمان آشنا نبود

1323

1323نخســتين كتاب بهآذين با نام «پراكنده» منتشــر شــد و
نويسنده ديگري پا به عرصه گذاشــت كه يك وجب از كاشهاي
ما براي رماننويســي ايران كوتاهتر بود .محمود اعتمادزاده كه با
نام مستعار بهآذين مينوشت ،هم تحصيلكرده بود و هم انبانش از
تجربههاي زندگي پر بود و عالوه بر اينها ،ذائقه و ذوق داستاننويسي
داشت .اما با اين همه ،او داستان را غريزي مينوشت و با ذات رمان
آشنا نبود و همين باعث شــد داســتانهايش عامهپسند بماند.

گرايشهاي مردمي بهآذين ،نثر و زبانش را به ســمت ســادگي
سوق ميداد كه بافت نوشتاري او نشان ميدهد آگاهانه به سمت
سادهنويسي رفته است و به اقتضاي صحنهپردازي ،توانايي غناي
كالمي را دارد« .دختر رعيت» و «مهره مار» دو اثر بهآذين است كه
هماهنگي و توازن كامل ميان زبان و مضمون در آنها ديده ميشود
و بعدها نويسندههايي كه زماني متأثر از قلم بهآذين بودند ،از اين دو
اثر بيشتر از ديگر آثارش گرتهبرداري كردند.
«از آن روز تاكنون ،خدا را شكر ،كار ما بهتر از بهتر شد و قند و شيشه
و آهن ما را به جايي رساند كه امروز ،بازار طهران مثل موم در دست

ماست ،و به هرســازي كه بخواهيم مردم را ميرقصانيم و گذشته
از اتومبيل و خانه و باغ ،يك زن خوشــگل و نجيب گيرم آمده كه
هنوز هيجده سالش تمام نيست و مرا مثل خدا ميپرستد و شايد
تا سه چهارماه ديگر يك پســر كاكل زري در بغل ما بگذارد .چون
سخن او به اينجا رسيد چشمانش از شادي درخشيد .با دست فربه
و سنگينش به پشت من كوفت و گفت :بله آقاي سروان ...احمدي،
نهتنها بازار تهران در دست ماست ،بلكه ريش خيليها هم ...بله...
خيليها كه پيش مردم عروتيزي دارند و پاي حرف كه به ميان آمد،
صدتا محمود نكارنك را سگ در خانهشان هم حساب نميكنند».
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مطبوعات

جرايد عليه جرايد

نشر

بازگشت سيدضياء به وطن؛ عامل اختالف مطبوعاتيها

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

صفحه اول شماره 14بهمن رهبر
روزنامه ارگان حزب توده در سال 1323

صفحه سوم شماره 267رعد امروز كه به انتقاد از روزنامه رهبر
پرداخته است.

احمد سياح بيستوچند ساله بود كه عازم عتبات عاليات شد .هرچند در اين سفر سهماهه دروس
مرحوم آيتاهلل اصفهاني را درك و با آيتاهلل شيخ آقابزرگ تهراني ديدار كرد اما مقصود چيز ديگري
بود .نيت كرده بود اباعبداهلل الحسين(ع) را واسطه قرار دهد تا خداوند به او بگويد كه چگونه خدمتگزار
جامعه و مردمش باشد .آنقدر دلش صاف بود كه سفر كارساز افتاد .همانطور كه عبدالحميد سياح در
كتاب زندگاني او ميگويد«:پس از بازگشت از عتبات در رؤيايي صادقه ندايي به گوشاش رسيد كه
تو به طريق طريحي برو .پس از تحقيق معلوم شد كه طريحي صاحب كتاب مجمع البحرين است،
پس شــروع به گردآوري مدارك كرد و به تدوين فرهنگي همت گماشت» .در 1323خورشيدي
حاج احمد سياح حجره كتابفروشياش را در خيابان بوذرجمهري داير كرد و خريد و فروش كتاب
و تحصيل و تاليف را پي گرفت و «انتشارات اسالم» را بنيان نهاد .چاپ فرهنگهاي عربي به فارسي
و فارسي به عربي ،تاليف و ترجمه و تصحيح كتب ارزشمندي مانند «فرهنگ بزرگ جامع نوين»
(ترجمه المنجد) از فعاليتهاي ارزشمند اوست .جلد اول تا چهارم اين اثر طي سالهاي ،1327
1336 ،1332و 1339منتشر شد كه مورد تقدير و تشكر بزرگاني همچون سعيد نفيسي ،عباس اقبال آشتياني و محمود شهابي قرار گرفت.
فعاليت انتشارات اسالم از سال 1360توسط فرزند ايشان ،عبدالحميد سياح ،بارورتر شده و ادامه دارد.

شعر

شكلهاي
نوگرايي

آيا شاعراني كه هنوز در
قالبهاي سنتي شعر ميگويند
شاعراني كام ً
ال سنتي محسوب
ميشوند يا ايشان را نيز ميتوان
بهگونهاي معاصر دانست؟

مرتضی کاردر ������������������������������������������

سينما

سانسوردرخدمتمتفقين

بعد از شهريور ،20مميزي فيلم و تئاتر به خانم نيال كوك سپردهشد

سعيد مروتي �����������������������������������������������������������������������������
سالهاي بعد از شهريور  ،20يكي از آشفتهترين دوران نمايش فيلم در
ايران است .كنترل و مميزي نمايش و فيلم به متفقين واگذار شده و
خانم نيال كوك ،مسئول اداره نمايش است كه بهتازگي تاسيس شده و
وظيفهاش مميزي است و اين كار هم بهنحوي انجام ميشود كه منافع
متفقين به خطر نيفتد .خانم نيال كوك بدون اينكه شناخت و تسلطي
بر امور داشته باشــد تنها در خدمت متفقين و بهخصوص انگلستان
است .از اين عدمشــناخت بهرهها گرفته ميشود .اگر فيلمسازي در
ايران تعطيل اســت ،بازار نمايش و پيشپردهخواني داغ است .شاه
جوان هنوز فاقد اقتدار اســت و در فضاي باز ايجاد شــده هر كاري
ميشود انجام داد به شرطي كه بهصورت آشكار خدشهاي به منافع
فاتحان جنگ جهاني دوم وارد نشود .اداره نمايش زيرنظر وزارت كشور
فعاليت ميكند و مأموران شهرباني وظيفه اجراي فرامين اين اداره
را برعهده دارند .آنچه در عمل رخ ميدهد اكران هر نوع فيلمي ،با هر
مضموني است كه بهراحتي مجوز ميگيرند و صدايشان بعد از اكران
درميآيد .اين فضاي باز بهشت واردكنندگان فيلم خارجي است كه
در اين سالها هرچه ميخواهند در سينماها به نمايش درميآورند؛
حتي فيلمهايي كه مضامينشان علنا ضدمشاهير و سالطين ايراني

است.در شرايطي كه پهلوي دوم كنترلي بر اوضاع ندارد ،نحوه فعاليت
خانم كوك و عدمتســلطش بر امــور با وجــود واكنشهايي كه در
مطبوعات منعكس ميشود خيلي مورد توجه حكومت نيست .سال
 ۱۳۲۳داستان تقسيم غنائم روس و انگليس و آمريكا در آنچه تسخير
سينماهاي تهران و شهرستانها خوانده ميشود برقرار است و در اين
آشفته بازار همه نوع فيلم متفرقهاي هم روي پرده ميآيد .يك سال
بعد ،اعتراضها آنقدر گسترش مييابد كه ســرانجام خانم كوك از
سمتش بركنار ميشود.

تئاتر

درگيرياحزاب
برسرعاشقبيچاره

درگيري حزب توده با حزب وطن بر سر يك نمايش

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

سالهاي آغاز دهه20را بايد ســالهاي رونق نمايش در شهرستانها دانست.
در اين ســالها احزاب مختلف از نمايش بهعنوان يكي از وسايل تبليغي خود
بهرهميگرفتند و گاهي هم فعاليتهاي نمايشي آنها به محل زد و خورد سياسي
تبديل ميشد .اين نمايشها پيش از هر كاركرد ديگري ،اعم از سياسي و اجتماعي،
بر رونق هنر تئاتر تأثير داشــت .اما نمايشها و مضامين آن گاهي عامل تنش و
اختالف نظر ميان احزاب مختلف ميشد .از اداره كل شهرباني كشور اين گزارش
به دفتر نخستوزير در تاريخ 30تير  1323باقي مانده است« :حزب توده قصد
داشتهاند نمايشي به عنوان عاشق بيچاره بدهند و از طرف حزب وطن به تصور
اينكه نمايش مذكور برخالف مصالح آنهاست جمعي از منتسبين آن حزب را از
شاهي [قائمشهر كنوني] و نقاط ديگر جمعآوري و قصد داشتهاند موقع نمايش
اختالل و مانع منظور آنها شوند .چون شهرباني محل قبال از جريان اطالع حاصل
كرده ،از اقدامات آنها جلوگيري و با اقداماتي كه از طرف شهرباني ساري به عمل
آمده رفع اختالف شده است .امضاء رئيس شهرباني كل كشور ،سرپاس سيف».

«انتشارات اسالم» و چاپ كتابهاي تحسينشده
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فريدون توللي

در هنوز بر همان پاشنه ميچرخد؛ بگير و ببندها ادامه دارد و استمرار
بيثباتي حاكم بر كشور و رقابت شديد گروهها و احزاب مختلف ،براي
بهدست گرفتن قدرت ،امكان قضاوت و اطالعرساني بيغرض و مرض
را از جرايد سلب كرده و بر رونق بازار مطبوعات حزبي و جناحي افزوده
است .در اوضاع و احوالي كه حكومت تعداد كثيري از روزنامهها را توقيف
كرده و بازداشت مديران روزنامهها به بخشي از وظيفه يوميه مأموران
تبديل شده است ،دودستگي و تفرقه در ميان اهالي مطبوعات بيداد
ميكند و اجازه اتحــاد به آنها نميدهد .سرمنشــاء اين اختالفات به
بازگشت سيدضياءالدين طباطبايي به كشور در سال 1322برميگردد
كه مطبوعات را به دو گروه موافق و مخالف وي تقســيم كرد و چپ و
راست را در برابر هم قرار داد .حزب توده در نشرياتي همچون «رزم»،
«رهبر»« ،به سوي آينده» و «نامه مردم» شروع به تبليغ عليه سيدضياء
كرد و در مقابل جناح راست كه به احزابي مثل «اراده ملي» وابستگي

داشت در جرايدي چون «رعد امروز»« ،هور»« ،كوشش» و «كاروان»
به دفاع از انديشهها و آراي سيدضياء برخاست .كار به قدري باال گرفت
كه مدير روزنامه «قيام ايران» ،با اظهار تأسف از وضع پيش آمده ،جدال
مطبوعات با يكديگر را سدي در هدايت افكار عمومي ارزيابي كرد .از
سوي ديگر ،نيروهاي خارجي نيز همچنان بر مطبوعات فشار ميآورند؛
وزيرمختار انگليس ،آر .دبليو .بوالرد ،در نامهاي به تاريخ 10اســفند
1323از نخســتوزير ،مرتضي قلي بيات ،ميخواهد كه استانداران و
فرمانداران مراقبت بيشتري مصروف جلوگيري از انتشار مطالب مخالف
نيروهاي متفقين در جرايد محلي كنند .چند روز بعد ،در 23اسفند،
دي .دبليو .السلز از سفارت انگليس در تهران با نصراهلل انتظام ،وزير امور
خارجه ،مكاتبه و از بابت اينكه روزنامه «دعوت» ،بهرغم توقيف بهدليل
انتشار مطالب افتراآميز عليه سرزمين ملكه ،دو بار با حربه تغيير نام (ابتدا
«هراز» و بعد «آزاد») به انتشار ادعاهاي كذب خود عليه انگلستان ادامه
داده ،ابراز نارضايتي ميكند .طبيعي اســت در اين شرايط مطبوعات
مستقل كه ميخواهند مردم را آگاه كنند ،كار سختي پيش رو دارند.

تدوينفرهنگباهاتفغيبي

 ۳۰-۴۰سال از آغاز نوگرايي ميگذرد؛ از
نخستين ترجمههاي شعرهاي اروپايي
در مطبوعات و نخستين كوششها براي
تغيير شكل شــعر .همچنين سالهاي
زيادي از مشروطه گذشــته است؛ از
سالهايي كه شــعر كاركرد سياسي-
اجتماعي پيدا كرده و بــه زبان مردم
كوچه و بازار نزديك شده است.
شــعر نو كه هنوز نزد بسياري به معني
كوتــاه و بلندكردن بيتهاســت و از
شعرهاي نيما يوشيج تا نثرهاي مسجع
را شــامل ميشــود ،همچنان پديده
غريبي است و باوركردن و پذيرفتنش
به زمان بيشتري محتاج است .اما ديگر
شاعران فارســي لزوم ًا در چارچوب
سنتهاي گذشــته و نظام شعر سنتي
نفس نميكشند؛ يعني دستكم بسياري
از تجددخواهــان و تحصيلكردگان
وقتي به شعر ميرســند ،شعرهايي به
زبان ميآورند كه از شعرهاي گذشتگان
متفاوت است.
درست است كه بسياري كه شمارشان
كم نيست و رهبر يشان را محمدتقي
بهار و پرويز ناتل خانلري بهعهده دارند،
تغيير شكل شعر فارسي را نميپذيرند
و در قالبهاي ســنتي شعر ميگويند
اما درونمايه شعرشان تغيير كرده است
و نميتوان شــعر ايشان را شعر سنتي
بهمعناي قرن ســيزدهمي يا مكتب
بازگشتي دانست .آنها به هر حال معاصر
محسوب ميشوند.
پرويز ناتل خانلــري و فريدون توللي
و ...خيلي وقتها گرفتار شعر توصيفي
ميشوند و شــعرهاي توصيفي بلند
در وصــف پرنده و درخــت و طبيعت
ميگويند و گاه اطنابهاي ممل آنها را
اسير خود ميكند ،اما دستكم خود را
از قيد و بند مي و پيمانه و جام و ساقي
و ســاغر رها كردهاند .حتي اگر قدري
تســامح كنيم ،آنها را نيز ميتوانيم
شــاعران نوگرا بدانيم كه دســتكم
گا مهايي در نوگرايي برداشــتهاند و
چيزهايي از نوگرايــي را پذيرفتهاند.
هر چه باشــد ،شــاعران محافظهكار
دانشــگاهي زبان ميدانند و ترجمه
ميكنند و ادبيات اروپايي را حتي بهتر
از شــماري از نوگرايان ميشناسند؛
اگرچه قيد و بند سنت اجازه نميدهد
نوگرايي تمام و كمال را بپذيرند.
 ۳۰-۴۰ســال از آغاز نوگرايي در شعر
گذشته و چيزهاي زيادي تغيير كرده
اســت .آشــنايي با ادبيات اروپايي و
ترجمهها و سبك زندگي متجددانه و
تحوالت اجتماعي سياسي تأثير خود را
گذاشته است.

موسيقی

پرويزآنالين

فكاهيخوانيهاي پرويز خطيبي در راديو
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در ســال ســاخت ســرود-ترانه «اي ايــران» ،براي نخســتين بار
فكاهيخوانيهاي پرويز خطيبي نيز از راديو پخش شــد .ترانههاي
«فكاهي» -كه از منظر مضمون كالم و زبان بيــان ميتوانند در كنار
پيشپردهخوانيها ،ذيل عنوان «ترانههاي عاميانه» قرار بگيرند -پيش
از اين ،چــه در قالب كارهاي جــواد بديعزاده و چــه در قالب اجراي
قطعات آوازي ميان تعويض دكور دو پرده نمايش (پيشپردهخواني)
در بين عموم معروفيــت و محبوبيت پيدا كرده بود؛ امــا اين قالب با
كالمپردازيهاي پرويز خطيبي و اجراي حميد قنبري و مرتضي احمدي

و در مراتب بعدي مجيد محسني ،عزتاهلل انتظامي در طول دهههاي
مختلف ،جايگاهي فراتر از يك گونه از «ترانه» پيدا كرد و بسته به ديدگاه
كالمپرداز ،به ابزار و رسانهاي براي بازتاب اتفاقات سياسي و اجتماعي
روز -ولو در حد گوشــه و كنايه و ريشخند -بدل شــد؛ جالب اينكه
ترانههاي فكاهي پرويز خطيبي در بهترين ساعت هفته (ظهر جمعه؛
از  ۱:۱۵تا  ۱:۳۰ظهر) بهصورت زنده و بدون بررسي و بازبيني مضامين
ترانهها اجرا ميشد .به گفته خود خطيبي «اكثر اوقات تا ساعت  ۱۱و
حتي  ۱۲از شعر و آهنگ خبري نبود ...من آهنگي[آهنگهاي روزرا ] از
درنظر ميگرفتم ،اعضاي اركستر آهنگ را با قنبري تمرين ميكردند تا
باالخره شعر آماده ميشد.»...

از راست به چپ
جمشید شیبانی
پرویز خطیبی
حمید قنبری و ناشناس

پيشنهاد كتاب« :پرويز خطيبي -خاطراتي از هنرمندان» ،به كوشش فيروزه خطيبي ،نشر«معين»۱۳۸۰ ،

تجسمی

سالباالييهايابدي

نخستين فارغالتحصيالن دانشكده هنرهاي زيبا تحصيالت خود را به پايان رساندند
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به فاصله2سال نخستين شاگردان دانشكده هنرهاي زيبا (كه در آن دوران
هنركده خوانده ميشد) فارغالتحصيل شدند .اين فارغالتحصيالن احتماالً
تنها محصالن اين مؤسسه بودند كه هيچگاه در محل نهايي ،در محوطه
دانشــگاه تهران تحصيل نكردند .آنها همان دانشجوياني هستند كه در
سال اول در مدرسه مروي و در كنار طالب اين مدرسه درس خواندند و
سپس تحصيلشان را در زيرزمين دانشكده فني به پايان رساندند؛ پس به
دورهاي تعلق دارند كه هنر به شكل عيني سربار است و فاقد ساختماني
از آن خود .ديگر اينكه همه اين فارغالتحصيالن كه درسشان را به فاصله

2سال در  2رشته معماري و نقاشي به پايان رساندند ،مرد هستند .هر سه
فارغالتحصيل رشته نقاشي اما بعدتر از چهرههاي آكادميك ميشوند؛ جواد
حميدي و جليل ضياءپور كه در دانشگاه تهران ميمانند و حسين كاظمي
كه به رياست دانشكده هنرهاي تزئيني هم ميرسد .به نقل از مقالهاي
به قلم مرتضي مميز كه به مناسبت 50ســالگي دانشكده هنرهاي زيبا
نوشته شده ،مدت تحصيل در رشته معماري تنها 3سال به درازا كشيده.
درحاليكه اين مدت براي رشته نقاشي 5سال بوده .ولي او مرتكب يك
اشتباه ميشود؛ دانشجويان رشته معماري تحصيالت خود را از سال1317
و در مدرسه عالي معماري آغاز كرده بودند و در هنركده هنرهاي زيبا به
پايان ميرسانند .هر چه كه بود آنها نخستينها بودند.

