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منشور آزادی
پرونده اي ويژه 

  براي سالگرد ابالغ قانون
حقوق شهروندي در ايران 

يادداشت
محسن هاشمي رفسنجاني؛ رئيس شوراي شهر تهران

قدمت تهران به عنوان يك شهر تاريخي، كمتر از ربع هزاره 
است. 250ســال قبل و در ابتداي سلسله قاجار، تهران 
قريه اي خوش آب وهوا در دامنه جنوبي البرز بوده است، اما 
همين عمر تهران را نيز مي توان به 3بخش تقسيم كرد؛ دوره قاجاريه كه طي آن جمعيت 
تهران طي 140سال از 25هزار نفر به 250هزار نفر رسيد و 10برابر شد، دوره پهلوي كه 
طي حدود نيم قرن جمعيت تهران از 250هزار نفر به 5ميليون نفر رسيد و دوره سوم كه 
پس از انقالب است و طي آن جمعيت تهران طي 40سال دوبرابر شده و از 5ميليون نفر 
به كمتر از 10ميليون نفر رسيده است و با احتساب شهرهاي اقماري، شايد بتوان گفت 

كه جمعيت تهران در اين دوره 3برابر شده است.
بنابراين تهران در ربع هزاره گذشته، 2مرحله رشد تدريجي را در دوران قاجاريه و انقالب 
تجربه كرده و شاهد يك مرحله رشــد انفجاري در دوره پهلوي بوده است. اما همه اين 
فراز و نشيب ها، بدون برنامه ريزي و پيش بيني الزامات توسعه تهران صورت گرفته است؛ 
به نحوي كه توسعه اين كالنشهر در 2قرن گذشته را نمي توان توسعه اي پايدار، متعادل 
و متوازن ناميد. اكنون كه در آستانه ورود به سده جديد قرار داريم، نياز به تبديل تهران 

به شهري براي زندگي، اولويت نخست شهروندان است. توسعه 
بي رويه تهران، زيست بوم، اقتصاد و پيوندهاي اجتماعي در تهران 

را با دشواري مواجه كرده و شهروندان از ظرفيت هاي منحصر به فرد طبيعي، فرصت هاي 
اقتصادي و سرمايه هاي فرهنگي، اجتماعي و انساني شهر تهران كم بهره اند.

تهران جديد در سده جديد، 
شهر زندگي

نگاه
محمد عدلي ؛ روزنامه نگار

اعداد و ارقام تنها براي نشان دادن آمارهاي اقتصادي 
خلق نمي شــوند. آنها روح دارند و درك آن مي تواند 
اهداف و مسيرهاي مورد نظر خالقان اعداد را نمايان 
ســازد. اين قاعده براي ارقام اليحه بودجه كه برنامه 
دخل و خرج سال آينده را نمايش مي دهد، بيش از اعدادي كه در آمارِ رويدادهاي 
گذشته مي آيد، صادق است. اليحه بودجه سال 1400از نگاه اقتصاد سياسي، معاني 
فرامتني را در خود جاي داده است كه ريشه آن را بايد در تفاوت نگاه ها و اهداف در 
ميدان سياست خارجي و سياست داخلي جست وجو كرد. با اين حساب مي توان 
بودجه سال آينده را سياسي ترين بودجه اي دانست كه در سال ها و حتي دهه هاي 
اخير نوشته شده است. معادالت براي سند دخل و خرج ساالنه به گونه اي در هم 
تنيده شده است كه حل شدن آن نيازمند رفع اختالفات در دنيايي غير از ميدان 
اقتصاد است. پيش از آنكه اقتصاددانان و اقتصادگردانان بخواهند در مورد جزئيات 
اعداد و تغييرات آنها براي تنظيم برنامه اقتصادي سال آينده بحث كنند، بايد تكليف 
روح بودجه از سوي سياسيون مشخص شود. شايد گفت وگوي داخلي ميان مخالفان 
سياسي در اين زمينه راهگشا باشد. دولت با تنظيم اليحه بودجه اهداف خود را به 

روشني بيان كرده اســت. فروش روزانه 2.3ميليون بشكه 
نفت، نرخ 11هزار و 500توماني براي دالر همراه با افزايش 

25درصدي حقوق كاركنان و 70هزار ميليارد تومان يارانه حمايتي براي نيازمندان، 
نشان مي دهد كه دولت مسير خود را در اقتصاد با سياست خارجي پيوند زده است.

مسير مشترك  بودجه و برجام
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سرانجام 
قهرمانی

تيم ملي فوتبال ايران، 
 

بعد از سال   ها ناكامي، 
در پاييز1369 قهرمان 
بازي    هاي آسيايي شد

علي    اكبر واليتي  13تير 1369 مذاكره با عراق را آغاز كرد مأموريت سخت

شكوفايي سينماي ايران با حضور مسلط فيلمسازان نسل اولسـال پر حـادثه

شركت   هاي مضاربه    اي؛ نخستين فساد اقتصادي پس از جنگمقابله با مضاربه 

مرور وقايع قرن چهاردهم   هر روز  در  همشهري

ادامه 
در صفحه19

ادامه 
در صفحه19

وزير بهداشت:20هزار پرستار تا پايان سال  استخدام مي شوند و 50درصد فوق العاده ويژه در احكام پرستاری لحاظ خواهد شد

رهبر معظم انقالب : مسئوالن طوري رسيدگي كنند كه پرستارهاي ما با خيال راحت به كارشان بپردازند

شهر در انتظار  نشان هاي تغيير
گزارشي از هشتمين دوساالنه مجسمه سازي تهران ؛ بسياری از آثار، مهمانان آينده بوستان ها و خيابان های شهر خواهند بود

  تهران رتبه اول
 اعتياد دانش آموزي در كشور

 صیانت از
 هویت محله جماران

شوراي  شهر يك فوريت الزام شهرداري به حفظ بافت و هويت معنوي 
جماران و جبران عدم النفع مالكان قديمي را به تصويب رساند

 معاون شهرسازي شهرداري تهران در گفت و گو با همشهري 
از ورود سازمان بازرسي به پرونده جماران مي گويد

 بالتكليفي ايران 
در دستيابي به واكسن كرونا

همشهري داليل وارد نشدن واكسن كرونا و اظهارات متفاوت مسئوالن 
درباره شرايط واردات واكسن را بررسي مي كند

 رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران: خريد، فروش و مصرف »گل« 
به زودي مشمول مجازات هاي سختگيرانه تري مي شود

 مردم  
شرمنده ام کردند

  عادل فردوسی پور در گفت وگو با  
همشهری از حال و هوای فينال 

ليگ قهرمانان  آسيا می گويد

شهري براي همه 
ويژه نامه تهران 1400

ضميمه رايگان امروز روزنامه 
همشهري

عادل فردوســی پور بعد از اينكه بازی 
پرسپوليس و اولســان هيوندای را از 
ورزشــگاه الجنوب قطر برای صفحه 
AFC گزارش كرد، صبــح ديروز به 
ايران بازگشت. در طول اين گزارش در 
مجموع 4ميليون و 658هزار كاربر به 
صفحه فارسی AFC سر زدند و ركورد 
809هــزار نفــری در پربيننده ترين 
لحظه، اين اليو را به پربيننده ترين اليو 
فارسی در اينستاگرام و پنجمين اليو 

پربيننده در جهان تبديل كرد. 
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مجلس ديروز با پيشنهاد ممنوعيت حضور فرماندهان نظامي در انتخابات رياست جمهوري مخالفت کرد.   عکس: خانه ملت

شرايط عمومي كانديداها كدامند؟
۱. داشتن مدرك تحصيلي حداقل کارشناسي 
ارشــد يا معادل آن مورد تأييد وزارت علوم يا 

وزارت بهداشت يا مرکز حوزه هاي علميه
۲. حداقل سن ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال 

تمام  هنگام ثبت نام
۳. برخورداري از ســامت و توانايي جسمي 
و روانــي کافي، جهــت ايفاي مســئوليت 

رياست جمهوري
۴. داشــتن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم 

قانوني
5- عدم محکوميــت به جرايــم اقتصادي و 
انتخاباتي، جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي 
کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوري اسامي ايران، 
ارتداد، خيانت در امانــت و جرايم عليه عفت 
عمومي)اين بند براي بررسي بيشتر به کميسيون 

ارجاع شده است(
۶. عدم محکوميت کيفري مؤثر و عدم محروميت 

از حقوق اجتماعي
۷. نداشتن سوء سابقه امنيتي و عدم وابستگي به 

گروه هاي غيرقانوني
۸. عدم مؤثربــودن در تحکيم رژيم ســابق و 

وابستگي به آن
۹. عدم سابقه استعمال يا اعتياد به مواد مخدر 

و روانگردان
۱۰. ســابقه تصدي حداقل مجموعا ۶ سال در 

مناصب موضوع بندهاي »الف« تا »ج« ماده  ۷۱ 

ث
مك

  ســردار غامعلي ابوحمزه، مشاور رئيس 
 عکس
خبر

سازمان بسيج مستضعفين و فرمانده سابق 
سپاه ثاراهلل استان کرمان پس از سال ها تحمل 
درد و رنج ناشي از جانبازي دوران دفاع مقدس 

به همرزمان شهيدش پيوست. 
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 رهبر معظم انقالب اسالمي 
صبح روز گذشته در سخنان رهبری

زنده و تلويزيوني به مناسبت 
ميالد حضرت زينب كبري سالم اهلل عليها و 
روز پرستار، ضمن تبريك اين روز به همه 
پرستاران، پرستار را فرشته رحمت بيمار 
خواندنــد و گفتند: پرســتاران عزيز ما در 
دوران كرونايي و در شرايطي بسيار دشوارتر 
و پراضطراب تــر از شــرايط معمولي، كار 
بزرگي را بــه ثبت رســاندند و صحنه ها و 
فعاليت هايــي را به نمايش گذاشــتند كه 

حقيقتا اعجاب انگيز است. 
به گزارش پايگاه اطالع رســاني دفتر مقام 
معظم رهبري، حضرت آيت اهلل خامنه اي به 
خانواده هاي گرامي كه عزيزان پرستار خود 
را در شرايط كرونا از دست داده اند، تسليت 

گفتند و با اشاره به نقش پرستار در بهبود 
جسمي و آرامش روحي بيمار، افزودند: در 
زمينه بهبود جسمي بيمار، پرستار شريك و 
مددكار پزشك است و هرقدر هم كه پزشك 
حاذق و توانا باشد، اما نبود پرستار ممكن 
است بهبود جسمي را با مشكل مواجه كند. 
رهبر انقالب اســالمي خاطرنشان كردند: 
پرستار از نظر كمك روحي نيز با يك لبخند 
يا يك حركت و ســخن مهربانانه در واقع 
غمگسار و روحيه بخش بيمار است و اين، 

يكي از ارزش هاي واالي اسالمي است. 
ايشان با اشاره به سخت تر و پراضطراب تر 
شدن كار پرستاران در دوران كرونا به دليل 
احتمال ابتــال و خطر واگيــري، گفتند: 
مجاهدتي كه پرستاران در اين مدت انجام 
دادند، آنها را در چشــم مــردم، عزيزتر و 

شرافتمندتر از هميشه كرد. 
رهبر انقالب اسالمي در ادامه سخنان خود 
به وظايــف و تكاليف مســئوالن در قبال 
زحمات و ازخودگذشتگي هاي پرستاران 
پرداختند و افزودند: يكي از كارهاي الزمي 
كه به من گزارش شــده و مســئوالن بايد 
انجام دهند، اجراي قانــون تعرفه گذاري 
خدمات پرستاران اســت كه مدت ها قبل 

تصويب شده، اما هنوز اجرا نشده است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: همچنين 
استخدام پرســتاران يكي ديگر از كارهاي 
ضــروري و خيلي خوب اســت كــه بايد 
با جديت دنبال شــود تا وضع پرســتاران 
به گونه اي باشــد كه با خيال راحت به كار 
خود بپردازند و خانواده هاي آنها هم نسبت 

به وضعيت آنها خاطر جمع باشند.

رهبر معظم انقالب در سخنان زنده تلويزيوني به مناسبت ميالد حضرت زينب كبري )س( :

پرستاران در چشم مردم ما از هميشه عزيزترند

كمتر از 6 ماه به برگــزاري انتخابات 1400 
باقي مانده  و مجلس ديروز با تعيين شرايط مجلس

داوطلبــان  عمومــي  و  اختصاصــي 
رياســت جمهوري، دايره كانديداتوري براي ارشدترين 
كرسي اجرايي را محدود و داراي قيد و شرط هاي وي ژه اي 

كرد.
مصوبات ديــروز نماينــدگان از تعيين حداقل ســطح 
تحصيلي كارشناسي ارشد به جاي سواد خواندن و نوشتن 
و نداشتن گرين كارت گرفته تا تعيين محدوده سني 40 
تا 70سال براي كانديداها و نداشتن سوء سابقه امنيتي و 
عدم وابســتگي به گروه هاي غيرقانوني، دايره وسيعي از 
بايد ها و شايد ها  را پيش روي كانديداهاي بالقوه انتخابات 

رياست جمهوري قرار داد.
قرار است ســيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
28خردادماه 1400 برگزار شود. ورود مجلس اصولگراي 
يازدهم با قيد بررســي اولويت دار طرح اصالح موادي از 
قانون انتخابات حكايت از عزم جناح راســت براي ايجاد 
بايد ها و شايدهاي جدي و نوظهور در اين ماراتن سياسي 

دارد.
بايد ها و شايد هايي كه ذيل عناوين مديريتي كه مجلس 
قيد داشتن سابقه مديريتي در آنها را براي كانديداهاي 
اين كارزار ضروري خوانده، عيان مي شود و بيش از پيش 
به محدود و محصور شدن شرايط اعالم كانديداتوري در 

انتخابات رياست جمهوري خواهد انجاميد.
براساس مصوبه ديروز نمايندگان مقام سياسي موضوع 
بندهاي »الف« تا »ج« ماده 71  قانون مديريت خدمات 
كشوري مصوب 1۳86/7/8 مي توانند لباس كانديداتوري 
در انتخابات رياست جمهوري را بر تن كنند شامل معاون 
رؤساي قواي سه گانه، اعضاي شوراي عالي امنيت ملي يا 
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس كل بانك 
مركزي، رئيس ديوان محاسبات كشور، استاندار، شهردار 

شهرهاي باالي 2ميليون نفر جمعيت، رئيس سازمان ها و 
نهادهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي 
در سطح ملي، فرماندهان عالي نيروهاي مسلح با جايگاه 
سرلشگري و باالتر، رئيس دانشگاه آزاد اسالمي در سطح 
كشور و مدير حوزه هاي علميه كشــور. نكته  قابل تامل 
تبصره يك اين بند است كه در آن قيد شده: »تشخيص 
و احراز شرايط نامزدهاي رياست جمهوري در چارچوب 
نظر تفسيري شوراي نگهبان درخصوص »تعريف و اعالم 
معيارها و شــرايط الزم براي تشــخيص رجال سياسي، 
مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست جمهوري« 
موضوع بند »۵-10 سياست هاي كلي انتخابات«، برعهده 

شوراي نگهبان است.«
براساس اين مصوبه، محســن رضايي دبيرفعلي مجمع 
تشخيص مصلحت، علي شمخاني دبير فعلي شوراي عالي 
امنيت ملي و برخي ديگر از اعضاي مجمع تشخيص چون 
محمدباقر قاليباف، علي  اكبر واليتي، محمود احمدي نژاد، 
محمد صــدر، محمدرضا عارف، مجيد انصاري، ســعيد 
جليلي و... كانديداهاي بالقوه 1400هستند كه مي توانند 
مسير سهل را براي احراز صالحيت شان از سوي شوراي 
نگهبان طي كنند. در آن سوي ميدان افراد شناخته شده 
جريان اصالح طلب كه اغلب در پي حوادث سال 88 داراي 
پرونده قضايي و امنيتي شده اند نيز رسما از فرصت حضور 

در اين انتخابات منع شدند.

هموار شدن راه کانديداتوري براي نظاميان در۱۴۰۰
البته مصوبه ديروز بهارســتاني ها فقــط محدود كننده 
دايــره كانديداها نبــود و ذكر رديــف فرماندهان عالي 
نيروهاي مســلح با جايگاه سرلشــگري و باالتر در لواي 
موضوع بندهاي »الف« تا »ج« ماده  71  قانون مديريت 
خدمات كشوري سبب صدور مجوز براي ورود نظاميان 

به انتخابات رياست جمهوري شد.
بحث ورود نظاميان به انتخابات، داســتان پرمناقشه اي 
اســت كه در بزنگاه هــاي انتخاباتي مطرح مي شــود و 
مخالفــان ورود نظاميان به سياســت معتقدند تداخل 
سياســت با امور نظامــي ثمره خوبي نخواهد داشــت، 
مخالفان در همين زمينه به ســخنان امام خميني)ره(، 
بنيانگذار جمهوري اســالمي مبني بر اينكه » من عرض 
مي كنم به همه اين قــوا و فرماندهان قوا كه در هيچ يك 
از اين جريانات سياسي وارد نشوند، اگر ارتش و يا ساير 
قواي مسلح در حزب وارد شوند، آن روز فاتحه آن ارتش 
را بايد خوانــد . در حزب وارد نشــويد اصال تكليف الهي 
همه شما اين است كه يا برويد حزب و يا برويد ارتش.« 

استناد مي كنند. 
در همين راســتا هم بود كه اين امر در نشســت ديروز 
بهارستان مخالفاني داشت چنانچه غالمرضا نوري  قزلچه، 
نماينده بستان آباد، پيشنهاد ممنوعيت حضور فرماندهان 
نظامي در انتخابات رياست جمهوري را مطرح كرد. او در 
دفاع از پيشنهادش با يادآوري مخالفت امام، گفت: براي 
انتخابات رياست جمهوري قانون نوشته مي شود و كسي 
كه وارد اين عرصه مي شــود، يك فعال سياســي است. 

الجرم فرد بايد در گروه هاي سياســي قــرار بگيرد و در 
قانوني كه نوشته مي شود، باز جايگاه احزاب ناديده گرفته 
شده و مي نويســد كانديداها برنامه هايشان را از طريق 
احزاب بيان كنند. اگر احزاب نامزدهــا را معرفي كنند، 
معافيت هايي براي فرد ذكر شده و اين نشان مي دهد كه 

اين يك كار سياسي است.
محمدباقر قاليبــاف، رئيس مجلس امــا در واكنش به 
پيشنهاد نوري قزلچه گفت: در قانون اساسي اجازه داده 
همه اعضاي نيروي مسلح بدون استعفا بتوانند ثبت نام و 

در انتخابات رياست جمهوري شركت كنند.
در نهايت هم نمايندگان بــا 207رأي مخالف، 2۵رأي 
موافق و ۵رأي ممتنع پيشنهاد مخالفت با حضور نظاميان 

در انتخابات را رد كردند. 
به ايــن ترتيب، افرادي چون ســردار حســين دهقان، 
سردار سعيد محمد و ســردار رستم قاســمي با مجوز 
فوق مسير ســهل تري براي ورود به انتخابات پيش روي 
رياست جمهوري خواهند داشت. اسامي چهره هاي فوق 
چند صباحي اســت كه به عنوان كانديداهاي احتمالي 
1400رسانه اي شده است و از ميان اسامي مذكور هرچند 
كســي احتمال كانديداتوريش را رد نكرده، اما ســردار 
دهقان تنها و البته نخستين كانديداي سيزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري است كه رسما از ورودش به اين 

عرصه خبر داده است.

مجلس شرايط ثبت نام نامزد های انتخابات رياست جمهوری را سخت تر كرد

حلقه کوچك کانديداهاي ۱۴۰۰

كافه مجلس 

حاشيه سياست

  بيانيه مجلس در مقابل قطعنامه پارلمان اروپا
22۵ نماينده مجلس شوراي اسالمي در بيانيه اي اقدام برخي  كشورهاي 
اروپايي براي اعمال تحريم عليه مقامات جمهوري اســالمي ايران را 
محكوم كردند. به گزارش ايرنا، در اين بيانيه آمده است: پارلمان اروپا در 
اقدامي مداخله جويانه و مضحك، قطعنامه اعمال تحريم عليه مقامات 
جمهوري اسالمي ايران به ادعاي نقض حقوق بشر را صادر كرده است، 
ما نمايندگان ملت رشيد و سرافراز ايران اسالمي اين اقدام پارلمان اروپا 

را محكوم مي كنيم.

  طرح مجلس براي پرستاران
تعدادي از نمايندگان طرح دو فوريتي براي تبديل وضعيت پرستاران 
شركتي و قراردادي را تهيه كرده و به هيأت رئيسه ارائه كردند. فاطمه 
محمد بيگي، عضو هيأت رئيسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
شوراي اســالمي در همين رابطه در مطلبي در صفحه توييتر خود با 
تبريك روز پرستار نوشت: »امروز همراه جمعي از نمايندگان دو فوريت 
تقاضاي تبديل وضعيت پرستاران شــركتي به قراردادي و پرستاران 
قراردادي به پيماني را امضا  كرديم. به مدافعان سالمت و پرستاران قول 
مي دهيم در مجلس شوراي اســالمي و كميسيون بهداشت و درمان 

به طور ويژه پيگير مطالبات آنها هستيم.«

  طرح امنيت بانوان در مجلس
نصراهلل پژمانفر، نماينده منتسب به جبهه پايداري در مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به طرحي كه در مجلس با عنوان طرح تامين امنيت 
بانوان مطرح شده، به ايسنا گفت: در اين طرح قرار است سازماني متشكل 
از دستگاه هاي ذيربط ازجمله معاونت پيشگيري قوه قضاييه، معاونت 
دادستان، معاون رئيس جمهور در امور بانوان و شوراي فرهنگ عمومي 
و حدود 20شــخص حقوقي مرتبط راه اندازي شود و وظيفه آنها اين 
است كه بررسي هاي دقيقي داشته باشند و تكاليف و وظايفي هم براي 
دستگاه ها در حوزه حمايتي، آموزشي و قضايي پيش بيني شده است. 
نماينده مردم مشهد ادامه داد: در اين طرح تكاليفي براي وزارت كشور، 
وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
پيش بيني شده، ما سعي كرديم اين طرح رويكرد فرهنگي داشته باشد 

و حمايت هايي را براي بانوان درنظر بگيرد.

  درخواست ورزشــي رئيس کميسيون آموزش از وزير 
بهداشت

رئيس كميسيون آموزش معتقد است باشگاه هاي ورزشي كشور نبايد 
تعطيل شود. عليرضا منادي ســپيدان، رئيس كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس شوراي اسالمي در نامه اي به وزير بهداشت تعطيلي 
فعاليت باشگاه هاي ورزشي در سراسر كشور را مغاير با سياست ارتقاي 
سالمت رواني جامعه دانست و خواستار بازگشايي باشگاه هاي ورزشي با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي به خصوص فاصله اجتماعي شد. به گزارش 
ايسنا، او نوشته است: درحالي كه باشگاه هاي ورزشي مي توانند به عنوان 
همراه و شريك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در درمان و 
مبارزه با اين ويروس كمك و ياور آن وزارتخانه باشند اما متأسفانه شاهد 
بيكاري تعداد قابل توجهي از كاركنان اين باشگاه ها در سراسر كشور و 

همچنين افزايش افسردگي در ميان عالقه مندان به ورزش هستيم.

  بخيل نيستيم
محمد صدر، عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام و معاون عربي – 
آفريقايي وزارت خارجه در دولت اصالحات در گفت وگويي با خبرآنالين 
در پاسخ به اين سؤال كه اصولگرايان مي گويند مذاكره كننده هاي بهتري 
هستند گفته است: ما بخيل نيستيم؛ اگر اصولگرايان در يك انتخابات 
منصفانه، قانوني و با مشاركت باال روي كار بيايند و انتخابات را ببرند 
و دولت تشكيل دهند متوجه مي شوند كه ضروري است در سياست 
خارجي يكسري كارهايي انجام دهند كه اگر توانايي آن را داشته باشند 
انجام مي دهند، آنها ادعا مي كنند كــه ما مي توانيم مذاكره كنيم و ما 
مي گوييم بسم اهلل، بفرماييد! اما آنها بايد در يك انتخابات سالم رقابتي 
شركت كنند يعني انتخاباتي كه همه گروه هاي سياسي در آن كانديدا 

داشته باشند و هركسي را كه مردم انتخاب كردند؛ اهال و سهال.

  رئيس جمهور سپاهي مشکات را حل مي کند
محسن رفيق دوست، رئيس اسبق بنياد مستضعفان و جانبازان و وزير 
سپاه در دهه 60در گفت وگو با برنا گفته است: اگر يكي از برادران سپاهي 
رئيس جمهور شود و تابع حرف رهبري باشد و اين موانع را بردارد، يكساله 
مشكالت كشور حل مي شود. او گفته است: ما عقيده داريم اگر يك نظامي 

كانديدا شود با رهبري زاويه نخواهد داشت و دستورات اجرا مي شود.

رئيس جمهور با تبريك والدت حضرت زينب كبري)س( و گراميداشت 
روز پرستار تأكيد كرد كه كادر درماني ايران اسالمي به عنوان مدافعان دولت

ســالمت، در خط مقدم مقابله با كرونا با از خودگذشتگي، انصافا نمره 
خوبي گرفتند و بي ترديد وجدان عمومي در برابر آنان تواضع مي كند.

حسن روحاني عصر يكشنبه در آيين بزرگداشت روز پرســتار گفت: امروز مجموعه 
كادري كه بار مسئوليت بهداشت و درمان كشــور را بر عهده دارد نه تنها مورد اعتماد 
ايرانيان، بلكه مورد اعتماد غيرايرانيان است و اينكه افرادي كه در اروپا زندگي مي كنند 
اما درصورت نياز به عمل هاي جراحي، راهي ايران مي شوند، افتخاري براي ايران است.

رئيس جمهور با تجليــل از ايثار، فداكاري و جان فشــاني كادر درماني به ويژه جامعه 
پرستاري كشور، گفت: بدون ترديد فداكاري اين عزيزان در تاريخ ثبت خواهد شد و 

ملت ايران خدمات اين عزيزان را هرگز فراموش نخواهند كرد.
رئيس جمهور افزود: دولت هر مقدار امكانات و توان داشــته باشد با افتخار در مسير 
رسيدگي و بهبود شرايط كادر درماني و پرستاري كشور هزينه خواهد كرد و براساس 
گزارش سازمان برنامه و بودجه از اسفند سال گذشته تاكنون پرداختي بخش درمان 
2.۵برابر افزايش داشته است. روحانی در ادامه سخنان خود خواستار وجود نقاهتگاه و 
مراكز مراقبتی و توان بخشی در كنار بيمارستان های بزرگ شد و گفت: بايد در كنار اين 
موارد الكترونيكی كردن بخش درمان و پرستاری و مراقبت در منزل را به طور كامل 
پيگيری كرد و با اســتفاده از اين روش ها نيازی به حضور همه بيماران در بيمارستان 

نخواهد بود.
رئيس جمهور در اين مراسم از همسر شهيد مدافع سالمت و همچنين پرستار نمونه 

كشوري با اهدای لوح سپاس، تجليل و قدرداني كرد.

رئيس جمهور در آيين بزرگداشت روز پرستار:

 وجدان عمومي در برابر 
مدافعان سالمت تواضع مي كند

   اصالح قانون انتخابات در شورا رد مي شود؟
نجات اهلل ابراهيميان، حقوقدان و عضو پيشين شوراي نگهبان، 
در رابطه با طــرح اصاح قانون انتخابات رياســت جمهوري 
گفت: خيلي عاقه مند به مسئله رياست جمهوري نيستم زيرا 
انتخابات رياســت جمهوري و اينکه چه کسي کانديدا شود را 
خيلي در سرنوشــت مملکت، مؤثر نمي دانم. او به برنا گفت: 
بسياري از محدوديت هايي که در طرح اصاح قانون انتخابات 
رياست جمهوري آمده، براساس رويه قبلي شوراي نگهبان مغاير 
قانون اساسي است. در سال ۸۷ هم مطرح شد و به علت مغايرت با 
قانون اساسي کنار گذاشته شد. با تلقي رويه شورا در گذشته اين 

طرح مغاير قانون اساسي شناخته خواهد شد.

   شرايط اختصاصي كانديداها كدامند؟
۱. رجال مذهبي و سياسي

۲. ايراني االصل و نداشتن تابعيت و اقامت يا مجوز کارت سبز 
)گرين کارت( کشورهاي ديگر در گذشته و حال

۳. مدير و مدبر
۴. حسن سابقه، امانت و تقوا

5. مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اســامي ايران و مذهب 
رسمي کشور

خبرخوش دولت براي پرستاران
علی ربيعی، ســخنگوي دولت نيز  در مراســمی كه به مناسبت 
بزرگداشت روز پرستاردر بيمارســتان لواسانی تهران برگزارشد، 
با اشاره به موضوع جبران خدمت پرســتاران گفت: برای جذب 
7هزار نفر قباًل تامين اعتبار شــد كه به زودی آزمون آن با رعايت 
پروتكل های بهداشتی انجام خواهد شد. عالوه بر اين مجوز تامين 
اعتبار برای ۳0 هزار نفر ديگر صورت گرفت كــه آزمون آن بعداً 

اعالم می شود كه بيشتر از سهم پرستاری و پرستاران خواهد بود.
به گزارش ايرنا، وي ادامه داد: عالوه براين جامعه پرستاری مشمول 
اجرای فصل دهم قانون خدمات كشــوری شدند بنابراين چيزی 

حدود 80 درصد به حقوق آنها اضافه شده است.
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زينبزينالزاده
خبر نگار

تذكرات و پيشنهادات

تذكراتيدربارهآلودگيهوا
جلســه ديروز پارلمان شــهري 5تذكر داشت 
كه اكثــر آنها مربوط به آلودگي هوا و مســائل 

زيست محيطي در كالنشهر تهران بود

پديده»مهدود«درتهران
حســينيميالني:شاخص 
آلودگي هواي شهر تهران طي 
يك هفته اخير در بسياري از 
مواقع در مرز 150)ناســالم 
براي همه گروه هاي حساس( 
قرار داشــته و عمال شــهر با 
وجــود بارندگي، دچــار پديده مــه دود بوده كه بســيار 
هشداردهنده است. غلظت So2 در مناطق 18، 19و 20 در 
آذر ماه نسبت به مدت زمان مشابه در سال 98 از 8پي بي بي 
به 11.7پي بي بي رسيده كه به معناي افزايش 45درصدي 
است. عالوه بر اين، در شهر ري سه روز، در منطقه 18پنج روز 
و در منطقه 19به مدت هفت روز شاخص So2 در شرايط 
آاليندگي قرار داشته است. با توجه به احتمال استفاده از 
گازوئيل آلوده يا مازوت، به متوليان موضوع، اداره صنعت، 
معدن و تجارت استان تهران و شركت پخش فرآورده هاي 
نفتي تهران تذكر مي دهم مراقبــت و پايش الزم را جهت 
تحويل ســوخت پاك انجام دهند. همچنين از شهرداري 
تهران مي خواهم شاخص وضعيت ترافيك )TQI( را براي 
اطالع رســاني وضعيت ترافيك به تفكيك مركز شــهر، 
محدوده طرح كاهش و كل شهر به صورت منظم و ترجيحا 
روزانه منتشــر كند تا آگاهي عمومي و حساسيت الزم در 

سطح اجتماعي ايجاد شود.

افزايشآلودگيمازوتدرتهرانكرونازده
زهرانژادبهرام: چون ظرفيت 
پااليشگاه ها از مازوت پر شده و 
بــه واســطه تحريم هــاي 
بين المللي كسي خريدارشان 
نيست، مجبور هستيم به اين 
موضــوع تن بدهيــم كه اين 
مازوت ها را در شهرها بسوزانند. آاليندگي ناشي از مازوت 
ميزان مرگ ومير ناشي از كرونا را 6برابر افزايش مي دهد. 
به رغم تعطيلي دانشگاه ها، مدارس، آموزشگاه ها، همايش ها، 
ســينماها و فعاليت هاي هنري و محدود بــودن فعاليت 
بسياري از اصناف در پايتخت، همچنان شاهد آلودگي هوا 
هســتيم. با توجه به اهميت فوق العاده باالي امر صيانت و 
حفاظت حداكثري از ســالمت مردم، مســئوالن هرچه 
سريع تر نسبت به اين موضوع چاره انديشي عاجل صورت 

داده و نسبت به رفع مسئله اقدام كنند.

توجهبهپاكيزگيپاركپرديسان
مجيــدفراهانــي: پارك 
پرديسان، مشهور ترين پارك 
طبيعت ايران و از سرمايه هاي 
طبيعي و زيستي شهر تهران 
محسوب مي شود. متأسفانه 
طي چند روز گذشــته شاهد 
انتشار تصاويري از انباشت زباله و فقدان توجه به نظافت و 
پاكيزگي پارك پرديسان و به ويژه محدوده شرقي اين پارك 
در رسانه هاي اجتماعي هستيم. اميدوارم با اقدام بموقع، 
مؤثر و هماهنگ سازمان محيط زيست و شهرداري تهران 
شــاهد حضور و بهره منــدي ايمن و امن شــهروندان از 

بوستان ها، پارك ها به ويژه پارك پرديسان باشيم.

كاهشزماناستعالمدرصدورپروانه
ميرلوحي:  ســيدمحمود
دراجراي تبصــره۳ ماده 57 
قانون رفــع موانــع توليد و 
چندين مصوبه و مقرره ديگر 
انجــام ســريع و آنــي و 
غيرحضــوري كارهاي اداري 
شهروندان مورد تأكيد قرارگرفته است. در يكي از مهم ترين 
فعاليت هاي مديريت شهري يعني صدور پروانه ساختمان 
به نظر مي رســد تا تحقق اين تكاليف فاصله قابل توجهي 
وجود دارد. لذا انتظار داريم در مرحله نخست مشخص شود 
براي غيرحضوري شــدن فعاليت هاي مرتبــط در داخل 
شهرداري چه اصالحاتي صورت پذيرفته و پروانه صادره در 
مناطق، كاربري هاي مختلف و متراژ هاي كوچك و بزرگ 
درچه مدت انجام مي شــود؟ در مرحله دوم، براي ايجاد 
پنجره واحد و همكاري دستگاه هاي دولتي از قبيل ثبت 
اسناد، زمين شهري، وزارت نيرو در موارد حريم رود دره ها و 
خطوط انتقال و نظام مهندسي چه اقداماتي صورت گرفته 
است؟ و چرا در شــهري مانند تهران پنجره واحد عملي 

نمي شود و بايد زمان زيادي براي استعالم ها صرف شود؟

تشكيلكارگروهبراياحيايحقوقشوراها
محمدســاالري:براساس 
پيگيري ها،  خوشبختانه قرار 
است اليحه ماليات بر ارزش 
افــزوده مجــددا در مجلس 
شوراي اسالمي مورد بررسي 
قرار گيرد. ضــرورت دارد تا 
شوراي شهر تهران هم از جايگاه خود و هم به نمايندگي از 
شوراهاي شهر كشــور براســاس تصميمي كه در جلسه 
هم انديشي هفته گذشته اتخاذ شد، كارگروهي را به منظور 
بحــث و تبادل نظر بــا نماينــدگان مجلــس يازدهم و 
كميسيون هاي اقتصادي و شوراهاي مجلس و فراكسيون 
مديريت شهري آن و به خصوص فقها و حقوقدانان شوراي 

نگهبان تشكيل دهند. 

شوراي شهر تهران يك فوريت طرح الزام شهرداري تهران به حفظ بافت ارزشمند معاصر و هويت معنوي محله جماران و جبران عدم النفع مالكان قديمي را به تصويب رساند

 صيانت از هويت محله جماران
دويســت و پنجاه وهفتمين جلســه 

پارلمان شهري با تبريك روز پرستار شورا
توسط محســن هاشمي رفسنجاني، 
رئيس شوراي شهر تهران شــروع و بخشي از وقت 
شــورا به يك فوريت طرح الزام شهرداري تهران به 
حفظ بافت ارزشمند معاصر و هويت معنوي محله 
جمــاران و جبــران عدم النفع مالــكان قديمي، 

اختصاص داده شد كه در نهايت هم تصويب شد.
در ادامه خزانه دار شوراي شهر تهران از حساب هاي 
درآمد شهرداري تهران و تحقق 62درصدي بودجه 

شهرداري تهران، گزارش داد.
به گزارش همشــهري، در جلســه ديروز پارلمان 
شهري پايتخت، طرح »الزام شــهرداري تهران به 
جبــران عدم النفع مالكان قديمــي محدوده طرح 
و حفظ بافت ارزشــمند معاصــر و هويت معنوي 
محله جماران« مطرح شد و محمد ساالري، رئيس 
كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران 
درباره آن گفت: »اين طرح 2محور دارد كه مهم ترين 
آن جبران عدم النفع مالكين قديمي محله جماران 
اســت. با توجه به طرح تفصيلي محله جماران، در 
ســال 1۳80به موجب مفاد بند 166قانون برنامه 
سوم توسعه، دولت مكلف شــده است، با همكاري 
شهرداري تهران صرفاً نسبت به صيانت و حفاظت از 
بافت اين محله اقدامات الزم را انجام دهد و درصورت 
لزوم، اراضــي را در اختيار شــهرداري قرار دهد تا 
عدم النفع مالكين قديمي جبران شــود.« به گفته 

وي، در اين راستا شــهرداري تهران طي سال هاي 
گذشــته و در دوره فعلي، فراتر از مسئوليت هايي 
كه در اين مصوبه مجلس برعهده داشته اقدام كرده 
است: »تملك باغ های ســزاوار و خسروشاهي كه 
كار بزرگي بود، بهســازي محيطي محله و اقدامات 
ديگر انجام شده توسط شهرداري بوده، اما متأسفانه 
دولتي ها به هيچ يك از وظايف خود عمل نكرده اند 
و بعد از اتفاقي كه در ســاختمان موســوم به نهاد 
رياست جمهوري افتاد، شــوراي پنجم به موضوع 

تخلف در اين ملك ورود و با تخريب طبقه خالف از 
ادامه تخلف جلوگيري كرد.«

ســاالري به موضوع لغو محدوديــت ارتفاعي كل 
147پالك محله جماران كه از سوي دولت مطرح 
شده است هم اشاره و عنوان كرد: »پس از آنكه لغو 
محدوديت ارتفاعي محله جماران طي فرايندهاي 
مختلف از طريق كميته هاي فنــي و رويكردهاي 
كارشناسي در شــوراي عالي شهرسازي و معماري 
به نتيجه نرســيد، با صورتجلســاتي كه به صورت 

دستگردان از وزرا امضا گرفته شد، لغو محدوديت 
ارتفاعــي محله جمــاران به رئيس شــوراي عالي 
شهرســازي و معماري ابالغ و مقرر شد، مشاوري 
بر اي اين كار انتخاب شــود كه در گزارش مشــاور 
ضمن اينكه نكات مثبتي وجود دارد، اما اشكاالت 
فراواني ديده می شود كه هم در نامه شهردار تهران 
و هم در تذكرات اعضاي شوراي شهر تهران به اين 

اشكاالت اشاره شده است.«
اين عضو شوراي شهر با بيان اينكه هم دولت و هم 
كساني كه در اين محله ذينفع هستند، پشت مردم 
پنهان شده اند و با رويكرد حمايت از مردم و احيای 
حق مي خواهند محدوديت ارتفاعي محله جماران را 
لغو كنند، گفت: »جالب اين است كه اين طرح ارائه 
شده از سوي دولت مشمول مالكين قديمي بخش 
شرقي خيابان حسني كيا نيست و بيشتر مشمول 

منازل شمالي و شمال غربي خيابان مي شود.«
به گفته محمد ســاالري اين طرح چند الگو براي 
جبران عدم النفع ايــن مالكان بــدون بارگذاري، 
ارائه داده اســت: »اول اينكه شــهرداري در مقام 
مشاركت كننده،  بدون دريافت هيچ مبلغي نسبت 
به نوســازي اين امالك اقدام كند. دوم نســبت به 
خريداري اين امالك به قيمت امالك محالت مجاور 
كه 5طبقه به آنها تعلق مي گيرد، اقدام كند يا تهاتر 

انجام دهد. براساس اين طرح، اعضاي شوراي شهر 
به شــهرداري اجازه مي دهند تمام ظرفيت خود را 
براي جبران عدم النفع مالكين قديمي كه خيلي ها 

مي خواهند پشت آن پنهان شوند، به كار گيرد.«
وي تأكيد كرد كه براســاس اين طرح، شهرداري 
تهران مكلف اســت در اجراي طرح موضعي محله 
جماران صرفاً با رويكرد حفاظــت از بافت قديمي 
و ســنتي اين محله و پاسداشــت هويت و ميراث 
معنوي محله مبتني بر مفاد بند )د( ماده 166قانون 
برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمهوري اســالمي ايران كه با هــدف حفاظت از 
بافت قديمي و سنتي اين محدوده تكاليفي را براي 
نهادها و دســتگاه ها تعيين كرده، اقدام و از اجراي 
هرگونه طرح و برنامــه اي برخالف مصوبه مجلس 
به عنوان سند فرادست مالك عمل براي اين محله 
خودداري كند. در نهايت يــك فوريت اين طرح به 

تصويب رسيد.

تصويباليحهدريافتبهايخدماتمديريت
پسماند

در جلسه روز گذشــته اليحه »الحاق يك تبصره 
به عنوان تبصره هشــتم بند )ب( مصوبه اصالحيه 
چگونگي محاســبه و اخذ بهاي خدمات مديريت 
پســماند« مطرح و بررسي شــد. زهرا صدراعظم 
نوري، رئيس كميسيون ســالمت، محيط زيست 
و خدمات شهري شوراي شــهر تهران در توضيح 
ضرورت تصويب يــك فوريت ايــن اليحه گفت: 
»سازمان ميادين ميوه و تره بار، 275هكتار وسعت و 
تعداد زيادي حجره و100مركز بازرگاني و خدماتي 
و بزرگ ترين پايانه عرضه محصوالت كشاورزي را 
داراست و حدود 50تا 100هزار نفر جمعيت سيار و 
ساكن دارد و حجم زيادي زباله در اين مكان توليد 

مي شود.«
به گفته او، جمع آوري كننده زباله پيمانكار سازمان 
ميادين است؛ از اين رو شــهرداري پيشنهاد داد در 
بودجه هاي ســاالنه، اين هزينه ها به عنوان درآمد 
ســازمان ميادين ميــوه و تره بار منظور شــود، نه 
به عنوان درآمد شــهرداري منطقــه19؛ زيرا فقط 
ميدان در اين محدوده جغرافيايي واقع شده است، 
اما تمامي فعل و انفعاالت توسط سازمان ميادين و 

مديريت پسماند انجام مي گيرد. 
پس از صحبت مخالفان و موافقان يك فوريت اين 

اليحه تصويب شد.

جمارانچهتفاوتيباساير
محلههايتهراندارد؟

جمــاران فقط يــك محله 
نيست و از آن با عنوان رويداد 
مكان نــام برده مي شــود. 
اين محله عــالوه بر قدمت، 
به دليل ويژگي و شاخصه ميراثي و تاريخي متمايز از ساير 
محله هاســت. در يك كالم محله جماران نه تنها براي 

مردم ايران بلكه در دنيا شناخته شده است.
چرادرجمارانبلندمرتبهســازينبايد

انجامشود؟
براساس قانون بند د ماده 166توسعه و رويكرد شهرداري 
حفاظت از بناها و بافت قديمي ، تاريخي و ارزشمند است 
كه اين موضوع در طرح تفصيلي هم لحاظ شده است. در 
حقيقت با استناد به همين ماده قانوني بلندمرتبه سازي  
يعني ساخت وساز بيش از 2تا ۳طبقه ممنوع است. در 
منطقه 12هم اين موضوع لحاظ شده و به همين دليل 
طرح تفصيلي ويژه اي براي اين منطقه پيش بيني شــد 
تا ساخت وساز با حفظ و حراست بناهاي تاريخي انجام 

شود.
محلههايميراثــيوتاريخيزياديدر
تهرانوجوددارد.چراجماراناينقدرموردتوجه

قرارگرفتهاست؟
محله جماران كانــون ارزش هاي فرهنگــي، تاريخي، 
اعتقادي و معنوي است و قطعاً بايد از آن حفاظت كرد. 
اين محلــه در حقيقت هويت ايران اســت و مي توان با 
توسعه بستر گردشگري و توريستي در آن، روند انقالب 

را براي گردشگران خارجي و داخلي ترسيم كرد.
آياساكناناينمحلهتمايلدارندمانند
سايرمردمخانههايشانرادرچندينطبقهبسازند؟
دراينموردشهرداريچهتدابيريانديشيدهاست؟

قطعاً شــهرداري خود را نهاد خدمتگزار مردم مي داند 
و كاري كه با نارضايتي شــهروندان همراه باشــد انجام 
نمي دهد. در اجراي طرح توسعه بستر گردشگري محله 
جماران، شهرداري آمادگي دارد به افرادي كه بنا به هر 
دليلي دچار ضرر و زيان مي شــوند، جبــران عدم النفع 

بپردازند.
حفاظتازجمارانآيامطالبهوخواسته

شهردارياست؟
اين يك خواسته نيست بلكه در سال هاي اخير مصوبه اي 
در مجلس تصويب و براساس آن وزارت راه و شهرسازي 
و شــهرداري ملزم به حفظ بافت قديمي و سنتي محله 
جماران و تبديل آن به منطقه گردشــگري هستند. در 
همين راستا، شهرداري مي تواند امالك را تملك يا وزارت 

راه و شهرسازي زمين به شهرداري واگذار كند.
واكنششهرداريبهمصوبهشورايعالي

معماريوشهرسازيچهبودهاست؟
نامه اي به اين شــورا و نهاد رياســت جمهوري ارسال 
كرده ايم و در آن ذكر شده است كه شهرداري، وزارت راه 
و شهرسازي و همه نهادهاي حاكميتي بايد وظيفه اي  را 
كه در قبال حفاظت از مكان رويداد بيت امام و حسينيه 
جماران دارند به بهترين نحو انجام دهند. شــهرداري 
اين آمادگي را دارد تا براي خلق يــك طرح معمارانه و 
شهرسازانه با كســب رضايت مردم و حفاظت از ارزش 
مكاني و همچنين حمايت شوراي شــهر تهران، از اين 

محله تاريخي و ميراثي حفاظت كند.
نتيجهايننامهچهبود؟

با ارســال اين نامه كه 15اشــكال طرح توسط شهردار 
تهران مطرح شده است، ســازمان بازرسي كل كشور به 
اين موضوع ورود پيدا كرده و اجراي متن )مصوبه( ابالغ 
شده متوقف شده تا اشكاالت و ابهامات روشن و تعيين 

تكليف شوند.

 معاون معماري و شهرسازي شهردار تهران در گفت وگو با همشهري:

 جماران فقط یک محله نيست
با ورود سازمان بازرسي كل كشور، اجراي مصوبه محرمانه شوراي عالي شهرسازي درخصوص 
جماران، پس از اعالم 15اشكال محتوايي از سوي شهرداري تا تعيين تكليف نهايي متوقف شد

   تحقق 62درصدي درآمد امسال شهرداري و كاهش 27درصدي درآمد نسبت به سال گذشته 
گزارشهزينهكردوحسابهايدرآمدشــهرداريتهران،درجلسهروزگذشته
پارلمانشهريتوسطخزانهدارشورايشهرتهرانارائهشد.سيدحسنرسولي
درابتدابااشــارهبهاينكه62درصددرآمدهايشــهرطي8ماهامسالمحققو
38درصدكسبنشدهاستگفت:»دربخشعملكردحسابدرآمد،شهرداري
تهرانبراساسبودجهمصوبموظفبوده،دربرشعملكردي8ماههخودنسبت
بهتأمينمنابعدرسقف20هزارو382ميلياردتوماناقدامكند.درايندورهمبلغ
12هزارو710ميلياردتومانمعادل62درصددرآمدكسبكردهاستكهباكسري
عملكرد7هزارو672ميلياردتومان،معادل38درصدنســبتبهبودجهمصوب
محققنشدهاست.«بهگفتهاوازكلدرآمد8ماهه)12هزارو710ميلياردتومان(
4هزارو57ميلياردريالمعادل32درصدآندرآمدپايدارو68درصدهمدرآمد

ناپايداراست.
خزانهدارشورايشــهرتهراندرادامهگزارشبههزينههاهماشــارهكردوگفتكه
شهردارياجازهداشتهحداكثرتاســقفاعتبارمصوببهمبلغ18هزارو393ميليارد

تومانهزينهكندكهتاكنونمبلغ12هزارو805ميلياردتومانهزينهدردفاترثبتشده
اســتكه94درصدآنپرداختهاينقديو6درصدآنغيرنقديبودهاست.خالصه
آنچهنايبرئيسكميسيونبرنامهوبودجهشورايشهرتهراندربارهمقايسهعملكرد
حسابدرآمدوهزينه8ماهه)هشتدوازدهم(برايسالهاي98و99نيزارائهكردبه

شرحزيراست:
12552ميلياردتومانبودجهمصوبشدهشهرداريبراي8ماهسال98

11179ميلياردتومانمعادل89درصدبودجه،درآمدكســبشدهشهرداريدر8ماه
سال98

20382ميلياردتومانبودجهمصوبشدهشهرداريبراي8ماهسال99
12710ميلياردتومانمعادل62درصدبودجه،درآمدكســبشدهشهرداريدر8ماه

سال98
27درصدكاهشدرآمددرسال99نسبتبهسال98رخدادهاست؛بهگونهايكهكسب

درآمداز89درصدبه62درصددرسالجاريرسيدهاست.
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ماجراخردادامسالباخبرتخريباضافهبنايملكمعروفبهخانه4هزارمتريمتعلقبهنهاد
رياستجمهوريدرمحلهجمارانشروعشدوبهگفتهزهرانژادبهرام،رئيسكميتهشهرسازيگفتوگو

شورايشهرتهراندرمجوزساختمانياينملكاضافهطبقهوجودنداشتامابنيادمسكن
بهعنوانسازندهملكاقدامبهساختنيمطبقهاضافيكردهبودكهباواكنشهاييازسوياعضايشوراي
شهرتهرانومسئوالنشهرداريمواجهواضافهبناتخريبشد.پسازايناتفاقاتحساسيتهادرمورد
محلهجمارانافزايشيافتاماچندروزپيشبودكهارسالمصوبهمحرمانهازسويشورايعاليمعماريو
شهرسازيبهشهرداريتهرانمبنيبرلغومحدوديتهايارتفاعيدرمحلهجماران،يكبارديگراذهان
عموميرابهاينمحلهمعطوفكردوپايادارهبازرسيكلكشورهمبهاينموضوعبازشد.برايشفافشدن

اشكاالت مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي درباره محله جماران موضوعباعبدالرضاگلپايگانيمعاونمعماريوشهرسازيشهردارتهرانگفتوگوكرديم.
شهرداريتهراندرنامهارساليبهنهادرياستجمهورياشكاالتيرانسبتبهطرحجديدمحلهجماران-كهمصوبشورايعاليوشهرسازي

كشوراست-درقالب15بنداعالمكردهكهبهشرحزيراست:
آندستهازقطعاتجنوبيواقعدركوچهشهيدحسنيكيادرانطباقباتراكمپيشنهاديطرحمشاوركههمكفآنبهمسكونياختصاصيافته،

دچارتعارضومشكلتأمينپاركينگخواهندشد.
درراستايتكميلطرحكوچهشهيدحسنيكيا،افزودهشدنقطعاتجنوبيابتدايوروديشرقيكوچهحسنيكياازميدانجمارانواصالح

نقشهمربوط،بهارتقايكيفيتطرحياريميرساند.
ضمناستقبالازصيانتازفضايسبزموجوددرقالبحفاظتازباغهايسزاواروخسروشاهيمتعلقبهشهرداريتهرانسؤالايناستكهآيا
ديگرباغهايموجوددرمحدودهطرحازمصوبهحفاظتازفضايسبزدرقالبآييننامهماده14قانونزمينشهريپيرويميكنديااينكهمنطبق
برپيشنهادهايارائهشدهدرطرحمشاوراست؟نظرمديريتشهريتهرانمبنيبراعمالدستورالعملماده14مصوبشورايعاليشهرسازيو

معماريدرخصوصامالكدارايرأيباغواراضيمزروعياست.
طرحپيشنهاديمشاوردرخصوصآندستهازقطعاتكهطبقضوابططرحقديمدارايحقوقمكتسبهاعمازپروانهساختمانيكهدرحال

ساختاست،اظهارنظرينكردهكهمحلابهاماست.
صفردسترســيشماليدستورنقشهدريافتميكند،بهلحاظ درخصوصآندستهازقطعاتجنوبيكهبهپيشنهادمشاورازنقطهصفرـ

محدوديتپيشبينيشدهدراجرايزيرزمينوتأمينپاركينگدارايابهاماست.
قطعاتشماليكهبراساستنوعگزينههايپيشنهاديمشاورساختهميشوند،دارايسايهاندازيناهمگوننسبتبههمخواهندشدكهمحل
ابهاماست.الگوهايپيشنهادينحوهتودهگذاريدرمحورهايمحدودهطرحدارايتنوعگستردهاياستواينالگوهابهپالكهاتخصيصنيافته
است.باتوجهبهاينكهمحدوديتيدرانتخابالگوهادرنظرگرفتهنشده،اينامرقطعًاباعثبههمريختگيدرجدارههايگذروپيشآمدگيو

تورفتگيهاينامتعارفودندانهايشدنشدهوخطالمانمحورهارابههمميريزد.
دربيشترگزينههايپيشنهادي،سطحاشغالنمايشدادهشدهبيشتراز60درصداستكهبانظاممتداولدرشهرتهرانمتفاوتاستوسبب

كاهشامكانتداومكاشتدرختوايجادسبزينگيدرمحدودهخواهدشد.
دربرخيازگزينههايارائهشده،تعدادزيرزمينهاازيكطبقهبيشتراستكهباحكمكليمشاورمبنيبرتعيينحداكثريكطبقهزيرزمين

برايحفظقناتمحدودهمغايرتدارد.
باتوجهبهشيببااليمحدوده،قطعاتواقعدرغربوشمالمحدودهثبتي،كاماًلكريدورديدمحدودهثبتيراخدشهدارنمودهاندودرطرح
مصوبسال80نيزبخشيازآنهادوطبقهبودهاست،درحاليكهدرمحدودهدوطبقهارائهشدهدردفترچهطرح،اينبخشها3طبقهشدهاست.

اينتصميمباحفظبافتمحليوقديميمغايرتاساسيدارد.
محدودهطرحمشتملبر147پالكاستوضوابطپيشنهاديبراي4محدودهA،B،CوDارائهشدهكهنسبتبهضوابطمالكعملفعليبراي

اينمحدوده)2و3طبقه(بارويكردافزايشبارگذاري)3طبقه(است.
درطرح،بهدرستيبهوجودقناتفراواناشارهشدهاماازآنجاييكهابالغيهجهتاجراصادرشده،مسيرقناتهاوحريمآنمشخصنشدهتا

محدوديتهابهصورتتدقيقشدهبرايپالكهااعمالشود.
 جنوبيوشرقيـ صفرپيشنهادي(درضوابططرحبرايواحدهايمستقردربرگذرهايشماليـ درخصوصتعيينكدارتفاعيمبنا)صفرـ
صفر غربيمبنايتعيينكدارتفاعيمشخصشدهاستليكنبرايواحدهايدارايبيشازدوبركهحداقليكيازآنهاشرقيياغربياست،صفرـ

پيشنهاديازيكيازدوگذرميتواندمنظورشودكهاينشيوهارائهضابطهباعثتفسيرپذيريوافزايشطبقاتميشود.
تدقيقنشدنارتفاعتاكفطبقاتمسكونيبرايپالكمحدوده)حداكثر360سانت(ميتواندپيوستگيخطالمانرابههمبريزد.

طرحبرايپالكهايداراياصالحي،ضوابطيپيشنهادندادهاست.
نحوهتودهگذارييكيازپالكهايثبتيواقعدرخيابانچوبينهبرخالفتودهگذاريپيشنهاديمشاورمنتخبدبيرخانهشورايعاليشهرسازي

ومعماري)صفحه218گزارشارسالي(درخصوصامالكاينچنينياست،درطرحجانماييشدهكهجايتأملدارد.

ث
مك



2 دوشنبه 1 دي 99  شماره 8116 4 3 0 2 3 6 2 1 اقتصاد

نقد خبر

فصل جديد بانكداري در ايران
خبر: عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي ديروز از به پايان رسيدن 
پروژه ادغام بانك هاي وابسته به نيروهاي مسلح در بانك دولتي سپه 
خبر داد و آن را بزرگ و مهم خواند. او بدون اشــاره به فراز و نشيب ها، 
مقاومت ها و مخالفت ها با پايان حضــور نظامي ها در عرصه بانكداري 
گفته ادغام بانك هاي انصار، مهر اقتصاد، حكمت، قوامين و مؤسســه 
اعتباري كوثر كاري پيچيده بوده كه با همكاري بانك مركزي، ستاد كل 
نيروهاي مسلح، وزارت اقتصاد و مديران بانك سپه صورت گرفته است.

نقد: نظام بانكي ايران در دوره 7ساله صدارت حسن روحاني دست كم با 
2پديده تقريبا شبيه در ظاهر، اما با ماهيت و فلسفه كامال متفاوت مواجه 
شد؛ در دولت نخست او، بساط مؤسسات اعتباري غيرمجاز كه اكثرشان 
نام هاي مذهبي داشتند با هزينه بسيار و دردسرهاي زياد جمع شد و 
اكنون در دولت دوم او پرونده بانك ها و مؤسســات اعتباري نظامي ها 
بدون ســروصدا جمع شــده؛ قطعا پايان دادن به حضور نظامي ها در 
بانك ها آسان و بدون هزينه نبوده است. دست كم اينكه برخي از همين 
بانك هاي نظامي به شدت از حيث ترازنامه دچار مشكل و كسري شديد 
بوده اند كه حتما اثر آن بر صورت هاي مالي بانك سپه نمايان خواهد شد. 
افزون بر اين اقناع مدافعان حفظ بانك هاي نظامي وقت بسياري گرفته 
است. مهم اما اين است كه اكنون در آستانه پايان دومين دولت روحاني، 
فصل تازه اي از بانكداري در ايران بدون غيرمجازها و نظامي ها آغاز شده. 
اين دو اتفاق البته نه فقط براي دولت و بانك مركزي كه براي اقتصاد 
ايران دستاورد بزرگ ملي است كه آثار آن در آينده نمايان خواهد شد.

حاال ضرورت دارد رئيس كل بانك مركزي همزمان با پايان يكه تازي 
غيرمجازها در نظام بانكي به ناترازي و فقدان شفافيت در شبكه بانكي 
پايان دهد. حاال ديگــر وقت مدارا با بانكــداران ضعيف و بانك هاي 
ناسالم نيســت؛ حتي به قيمت پايين  كشيده شــدن تابلوي برخي 
بانك هاي ضعيف و مريض و ادغام آنها يا پايان دادن به دوران مديريت 
برخي بانكداران. اين راهي اســت كه عبدالناصر همتي خواســته يا 
ناخواسته بايد در مســير آن گام بردارد. اكنون وقت حساب كشيدن 

از بانك هاست. 

فصل ديپلماسي نفتي
بيژن زنگنــه، وزير نفت ايران به مســكو 
رفته تــا بــا الكســاندر نــواك، معاون 
نخست وزير روســيه و البته وزير پيشين 
انرژي روسيه و نيكالي شولگينوف، وزير 
جديد انرژي اين كشــور دربــاره آخرين 
تحوالت بازار نفت صحبت كند. اين سفر 

در حالي انجام مي پذيرد كه روز شــنبه عبدالعزيز بن سلمان، وزير انرژي 
عربستان و الكساندر نواك در يك نشست مشترك از راهبرد مشترك خود 
براي حفظ توافق اوپك پالس خبر دادند. به نظر مي رسد دغدغه نخست اين 
روزها به ويژه در ارتباط با ايران اين اســت كه با برداشته شدن تحريم هاي 
نفتي و بازگشت نفت كشــورمان به بازارهاي جهاني، راهبرد كشورهاي 
فروشــنده نفت عضو اوپك و غيراوپك در قالب اوپك پالس چه تغييري 
خواهد كرد؟ براساس آنچه 2چهره تصميم گير در روسيه و عربستان روز 
شنبه اعالم كرده اند، ائتالف سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( 
و متحدانش )اوپك پالس( ممكن است راهبرد كنوني خود براي مديريت 
بازارهاي نفت را تا پايان سال2022 تمديد كند تا مانع سوءاستفاده دالالن 
شود. قرار است با آغاز سال جديد ميالدي، مجموع توليد اوپك پالس در روز 
500هزار بشكه افزايش يابد و هر  ماه هم با رصد بازار دوباره تصميم بگيرند 
كه نفت بيشتري توليد كنند يا نه؟ از نظر نواك روسي كه هرچند ديگر وزير 
انرژي اين كشور نيست اما همچنان حرف اول را او مي زند، وضعيت بازار 
جهاني نفت هنوز هم بسيار شكننده است. افزون بر اين، مسكو و رياض در 
حال چانه زني درباره نقشه راه همكاري جديدي هستند كه قرار است در 
نيمه نخست سال 2021 امضا شود كه ارزش احتمالي توافق بين 2كشور 
2.5ميليارد دالر برآورد مي شود. سفر اخير وزير نفت ايران به روسيه يك 
روز پس از سفر مرد همه كاره روس ها در بازارها جهاني انرژي يعني الكساندر 
نواك به عربستان، از اين منظر حياتي و مهم است كه زنگنه در مذاكراتش 
مصمم است بر حق ايران مبني بر بازگشت فوري به بازار جهاني نفت تأكيد 
كند. هرچند ايران به همراه ليبي و ونزوئال از توافق اوپك پالس مستثني 
هستند، اما روشن است كه افزايش صادرات به شدت محدود شده نفت ايران 
به روزي بيش از 2ميليون بشكه نه براي روسيه و عربستان كه حتي براي 
آمريكا كه خود در مقام صادركننده نفت ظاهر شده، خوشايند نخواهد بود. 
اما عرصه بازار جهاني، جايي براي مذاكره براي سهم بيشتر از بازار است. با 
اين حساب زنگنه كار دشواري را در پيش دارد ولي تجربه ثابت كرده كه او 

در مذاكرات صريح است و حق ايرانيان را پس مي گيرد.

سكه روي مرز مقاومت
در روزي كه تعطيلي بازارهاي جهاني بهاي اونس را ثابت نگه داشت و ريزش 
قيمت دالر در بازار داخلي با شيب بيشــتري ادامه پيدا كرد، سكه برخالف 
پيش بيني ها نه تنها كاهش قيمت نداشت بلكه نشان داد هنوز خيال رها كردن 
مرز 12ميليوني را ندارد. به گزارش همشهري، ديروز در بازار طال و سكه تهران 
طال و سكه تمام، افزايش قيمت داشتند اما ديگر قطع هاي سكه كاهش قيمت 
را تجربه كردند. البته سكه امامي روز شنبه هم خود را به مرز 12ميليون رساند 
اما دوباره به كانال 11ميليوني سقوط كرد. سكه بهار آزادي نيز با 100هزار 
تومان رشد قيمت نسبت به روز ابتداي هفته به 11ميليون و 500هزار تومان 
رسيد اما نيم سكه و ربع سكه هردو با 50هزار تومان كاهش به ترتيب 6ميليون 
و200و 4ميليون و 200هزار تومان را به ثبت رساندند و سكه گرمي با 30هزار 
تومان افت، 2ميليون و 350هزار تومان معامله شد. در بازار طال همچنين 
قيمت هر مثقال طال 8هزار تومان رشد كرد و به 4ميليون و 928هزار تومان 
رسيد. هر گرم طالي 18عيار نيز يك ميليون و 137هزار تومان معامله شد. 

قيمت طال در بازار آزاد تا ساعت 16ديروز
قيمت)تومان(نوع دارايي

4.928.000مظنه تهران

1.137.628طالي 18عيار)گرم(

12.000.000سكه طرح جديد

11.300.000سكه طرح قديم

6.200.000نيم سكه

4.200.000ربع سكه

2.350.000سكه يك گرمي

براســاس آمارهــاي 
وزارت كار، ســهم 
مشــاغل خانگــي از 
توليد ناخالص داخلي 
از 2 تا 2.5درصد فراتر نمي رود. اين در حالي 
اســت كه در اقتصادهاي نوظهور، مشاغل 
خانگي و خرد يكي از اركان توسعه به شمار 
مي رود و بخش قابل توجهي از فعاليت هاي 
اقتصادي كوچك و متوسط، به طور مستقيم 
يا غيرمستقيم با اين مشاغل در ارتباط است.

به گزارش همشهري، تازه ترين اطالعاتي كه 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از وضعيت 
مشاغل خانگي ارائه كرده، حاكي از اين است 
كه در ايران بيــش از 3ميليون نفر در حوزه 
مشاغل خانگي فعاليت دارند كه احتماالً در 
صورت اضافه شدن شاغالن غيررسمي اين 
حوزه، اين رقم باالتــر خواهد رفت. محمد 
شريعتمداري، در آيين رونمايي از شيوه نامه 
استقرار مســير استانداردســازي مشاغل 
خانگي، سهم اين مشــاغل از اشتغال كل 
كشــور را رقمي بين 4 تا 6درصد و ســهم 
آنهــا در توليد ناخالص داخلــي را بين 2 تا 
2.5درصد اعالم كرد. معصومه ابتكار، معاون 
رئيس جمهــور در امور زنــان و خانواده در 
مراسم اعالم كرد: 75درصد مشاغل خانگي 

در ايران در اختيار زنان است.

جايگاه مشاغل خانگي در اقتصاد
فارغ از ميــزان اثرگذاري ترويج مشــاغل 
خانگــي در تحقــق رشــد اقتصــادي و 
شكل گيري زنجيره ايجاد ارزش  افزوده در 
جامعه، مطالعات حوزه  كارآفريني از ارتباط 
معناداري ميان توســعه كســب وكارهاي 
خرد و متوســط بــا كاهش نــرخ بيكاري 
حكايت دارد؛ اين در حالي است كه به طور 
ميانگين، سهم مشاغل خانگي از مجموعه 
كسب وكارهاي خرد و متوسط به 30درصد 
مي رسد. براســاس اين مطالعات، مي توان 
توسعه كســب وكارهاي كوچك خانگي را 
پيش زمينه كاهش نرخ بيــكاري، افزايش 
توليد ناخالص داخلي و درنتيجه رشد پايدار 
اقتصادي معنا كرد. گزارش هاي بين المللي از 
وضعيت اقتصادهاي نوظهور و كشورهاي در 

حال  توسعه حاكي است در برخي كشورها 
نظير تايوان، عماًل پله هاي ترقي اقتصادي 
با بهــادادن به مشــاغل خانگــي پيموده 
شــده اســت؛ تا جايي كه 80درصد از كل 
فعاليت هاي اقتصادي كوچك و متوســط، 
مستقيم يا غيرمســتقيم با مشاغل خانگي 

مرتبط هستند.

فرصتي براي رشد مشاركت اقتصادي
نقش زنان در رونق دادن به مشــاغل خانگي 
و افزايش سهم اين مشاغل از توليد ناخالص 
داخلي، غيرقابــل انكار اســت؛ به خصوص 
در جوامعي كه همچنان ســاختار ســنتي و 
خانواده محــور آنها حفظ شــده و در  گذار از 
سنت به مدرنيته، همچنان زنان محور خانوار 
محسوب مي شوند. در اين وضعيت، با توجه 
به ســهم 75درصدي زنان ايراني از مشاغل 
خانگي كشور فرصتي براي اصالح مناسبات 
مشاركت اقتصادي جامعه ايراني وجود دارد 
كه از يك سو مي تواند نرخ مشاركت اقتصادي 
زنان را از محدوده 16درصــدي فعلي ارتقا 
دهد و از ســوي ديگر قادر است ضمن كمك 
به درآمد خانوارها، يكي از مقدمات توســعه 
پايدار اقتصادي را نيز فراهــم كند. فعاًل نرخ 
مشاركت اقتصادي جمعيت 15ساله و بيشتر 
در ايران با نرخ مشاركت 65درصدي مردان و 
16درصدي زنان به حوالي 42درصد مي رسد 
كه در مقايسه با كشــورهاي درحال توسعه 
و توســعه يافته به شــدت پايين اســت؛ اما 
توجه اصولي و درســت به ترويج و حمايت از 

مشــاغل خانگي و گنجاندن آنها در زنجيره 
توليد ناخالص داخلي مي تواند نرخ مشاركت 
اقتصــادي را از محل مشــاركت دادن زنان 
در اقتصاد به ســطح قابل قبولي برساند. اين 
موضع در حذف تبعيض جنسيتي در اقتصاد 

نيز مؤثر است.

انزواي مشاغل خانگي در سياستگذاري  
اشتغال

سابقه تالش براي ايجاد مشاغل خويش فرما 
و خانگي در دهه هاي اخير نشــان مي دهد 
عمده اين سياستگذاري ها بر پايه پول پاشي 
و در قالب طرح هاي خوداشــتغالي استوار 
بوده كه غالبا به دليل نبود نظارت درست بر 
ايجاد و فعاليت مشــاغل، با موفقيت مواجه 
نشــده اند. اين موضوع در ســال هاي اخير 
با تغييراتي توانســت ضريب تحقق اهداف 
سياســتگذاري از تخصيص تســهيالت به 
مشــاغل خانگي و خرد را محقــق كند اما 
وسعت اين برنامه ها همچنان در مقايسه با 
نياز اقتصاد ايران چندان قابل توجه نيست. 
آنگونه كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در تشريح عملكرد حمايت از مشاغل خانگي 
مي گويد: در ســال98 بالغ بر 200ميليارد 
تومان تســهيالت براي اين بخش مصوب 
شــده بود كه 20هزار نفر از آن اســتفاده 
كرده اند و بــراي 35هزار نفر شــغل ايجاد 
شده اســت. طبق اظهارات شريعتمداري، 
براي سال99 نيز فقط 200ميليارد تومان 
تســهيالت براي توسعه مشــاغل خانگي 

به تصويب رســيده كه تا آبان 5هزار نفر از 
آن بهره مند شــده اند و 6هزار و 700شغل 
در حوزه مشــاغل خانگي ايجاد شده است. 
مقايسه اين اعتبارات اندك، با بودجه هاي 
درشــتي كه فقط صرف تداوم امور جاري 
دستگاه ها و شــركت هاي دولتي مي شود، 
شاهدي اســت بر انزواي مشاغل خانگي و 
خرد در اقتصاد تشنه توسعه ايران، كه رفع 
آن مي تواند آثار بــارزي در بهبود وضعيت 
درآمدي خانوارهــا، افزايش توليد ناخالص 

داخلي و رشد اقتصادي داشته باشد.

سهام عدالت، وثيقه وام مشاغل خانگي 
مي شود

معصومه ابتكار، معاون رئيس جمهور در امور 
زنان و خانواده، ديروز در مراســم رونمايي 
از شيوه نامه استقرار مسير استانداردسازي 
مشاغل خانگي كه با هدف استانداردسازي 
و رونق اين مشاغل انجام مي شود، با اشاره 
به اينكه 75درصد مشاغل خانگي در اختيار 
زنان اســت، گفت: استانداردسازي مشاغل 
و محصــوالت خانگي عالوه بر تشــويق و 
اشتغال زايي، مســير انطباق نقش مادري 
و اشــتغال را هموار مي كند. او افزود: بعد از 
مصوبه اي كه شــوراي  عالي اســتاندارد در 
مورد مشاغل خانگي ارائه كرد اين شيوه نامه 
و مسير اســتقرار استانداردســازي بسيار 
حائز اهميت اســت؛ چراكه زنان بسياري 
در مراجعه به معاونت زنان و خانواده، پيگير 
دريافت گواهي اســتاندارد براي مشــاغل 
خانگي خود هســتند تا محصــول خود را 
به صورت اســتاندارد در معرض فروش قرار 
دهند و با اجراي اين شيوه نامه مشكل آنها 
برطرف خواهد شــد. ابتــكار همچنين از 
همكاري با سازمان ملي استاندارد روي طرح 
استانداردسازي محصوالت كشاورزي خبر 
داد كه يك كار اصولي و مورد استقبال زنان 
روستايي خواهد بود. او درباره حمايت هاي 
مالي اين طرح گفــت: در موافقتنامه اي كه 
با بانك مركزي به امضا رسيده، بنا شد سهام 
عدالت زنان سرپرست خانوار و داراي مشاغل 
خانگي به عنوان وثيقه دريافت وام پذيرفته 

شود.

سهم 75درصدي زنان از 3ميليون شغل خانگي
  توسعه مشاغل خانگي و خرد يكي از محرك هاي توسعه و رشد اقتصادي است؛ اما سهم مشاغل خانگي 

از توليد ناخالص داخلي ايران از 2/5درصد فراتر نمي رود

بورس

تجارت

گزارش

همشهري جهش 600درصدي 4بورس ايران را بررسي مي كند 

مبادالت 140ميليارد دالري در 3فصل
آمار ها نشــان مي دهــد ارزش كل 
معامالت انجام شــده در بورس هاي 
فعــال در ايــران در 9 ماه امســال، 
بــا جهــش 600درصدي بــه مرز 
3500هزار ميليارد تومان يعني معادل 140ميليارد دالر 
رسيده است. در اين ميان همچنان سهام پر طرفدار ترين 

محصولي است كه در بازار سرمايه دادوستد مي شود.
به گزارش همشهري، بازار سرمايه در آخرين سال از قرن 
چهاردهم هجري شرايط كامال متفاوتي را سپري كرد در 
اين سال به يكباره طيف وسيعي از سرمايه گذاران به بازار 
ســرمايه هجوم آوردند و زمينه رشــد معامالت را فراهم 
كردند. به گفته مسئوالن ذيربط مي گويند هم اكنون به طور 
مستقيم و غيرمستقيم 50ميليون نفر در بورس سهامدار 
هستند كه البته بخش عمده آنان را مشموالن سهام عدالت 
تشكيل مي دهند. اما آنچه به رشد معامالت در بازار سرمايه 
منجر شد ورود مشموالن سهام عدالت به بورس نبود بلكه 
ورود نسل تازه اي از سهامداران به بازار سهام بود كه اتفاقا 
عالقه زيادي به خريد ســهام به صورت مستقيم در بورس 

داشتند.

معامالت سهام 
آمار ها نشــان مي دهد در 9 ماه امسال 3100هزار ميليارد 
تومــان اوراق بهادار در بــورس تهران و فرابــورس ايران 
دادوستد شــد كه از اين ميزان 2700هزار ميليارد تومان 
صرفا به معامالت سهام اختصاص داشت. اين رقم 78درصد 
از كل معامالت بازار سرمايه را تشــكيل مي دهد و نشان 
مي دهد همچنان اوراق »سهام« پرطرفدار ترين محصول 
در بازار سرمايه ايران اســت. بررسي هاي همشهري نشان 
مي دهد حجم معامالت انجام شده در طول 3فصل سپري 
شده از سال99 نســبت به پارســال 600درصد افزايش 
نشان مي دهد. ســرمايه گذاران در اين مدت 1967هزار 
ميليارد تومان ســهام در بورس و 737هزار ميليارد تومان 
در فرابورس دادوســتد كرده اند. اطالعات موجود نشــان 
مي دهد ســرمايه گذاران روزانه به طور ميانگين 11هزار و 
400ميليارد تومان ســهام به صورت خرد و بلوك در بازار 

سهام دادوستد كرده اند.

معامالت اوراق بدهي
گزارش همشهري حاكي است: پس از سهام؛ »اوراق بدهي« 
پرطرفدار ترين محصول بازار ســرمايه است. آمار ها نشان 
مي دهد 7درصد از مجموع كل معامالت انجام شده در بازار 
سرمايه در 9 ماه سال جاري به اوراق بدهي اختصاص داشته 
است. سرمايه گذاران در اين مدت 236هزار ميليارد تومان 
اوراق بدهي دادوســتد كرده اند كه بخش عمده اش يعني 
225هزار ميليارد تومان آن در فرابورس مبادله شده است. 
هم اكنون مانده اوراق بدهي در بازار سرمايه از مرز 250هزار 
ميليارد تومــان فراتر رفته و بخش عمــده اوراق بدهي را 

ســهامداران حقوقي ازجمله صندوق هاي سرمايه گذاري 
دادوستد مي كنند. طبق آمارهاي موجود از ابتداي امسال 
تاكنون دولت 100هــزار ميليارد تومــان از منابع مالي 
مورد نيــازش را با فروش اوراق بدهي تامين كرده اســت. 
شركت هاي پذيرفته شــده در بورس نيز از ابتداي امسال 
تاكنون 19هزار و 200ميليارد تومان از منابع مالي شان را 
از طريق فروش اوراق بدهي تامين كرده اند اما شهرداري ها 
با وجود آنكه با تنگناهاي مالي زيادي مواجه هستند از اين 
فرصت به خوبي استفاده نكرده اند و حجم تامين مالي آنها از 
طريق بازار سرمايه تقريبا صفر بوده است. هم اكنون اسناد 
خزانه، صكوك، اوراق رهني، اوراق اجاره، مشاركت و سلف 
ازجمله پر طرفدار ترين اوراق بدهي در بازار سرمايه هستند.

معامالت صندوق هاي سرمايه گذاري
آمار ها نشــان مي دهــد ارزش معامــالت صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله )ETF( هم در بورس در حال 
افزايش اســت به طوري كه در 9 ماه ســال جاري 6درصد 
از كل معامالت بازار ســرمايه به معامــالت صندوق هاي 
ســرمايه گذاري اختصــاص يافتــه اســت. در اين مدت 
202هزار و 600ميليارد تومان از واحد هاي صندوق هاي 
ســرمايه گذاري قابل معامله در بازار سهام دادوستد شده 
كه از اين مقــدار 131.8هزار ميليارد تومــان در بورس، 
66هزارميليارد تومــان در فرا بورس، 4.8هــزار ميليارد 
تومــان در بــورس كاال و 110ميليارد تومــان در بورس 
انرژي مورد مبادله قرار گرفته است. علت رشد قابل توجه 
معامــالت صندوق هاي ســرمايه گذاري در ســال جاري 
عرضه صندوق هاي ســرمايه گذاري دولتــي ازجمله دارا 
يكم و پااليش يكم بوده است كه توانسته سرمايه گذاران و 

نقدينگي زيادي را جذب بازار سرمايه كند.

معامالت كاال
آمار ها نشان مي دهد معامالت كاال ها هم در 9 ماه سال جاري 
در بازار ســرمايه با رشد زيادي مواجه شــده اما اين رشد 

چهره روز

ميزان معامالت انجام شده در بازار سرمايه به تفكيك محصول و نوع بازار در 9ماه امسال
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يكدست نبوده و با وجود رشد معامالت برخي كاالها ارزش 
معامالت برخي كاالهاي ديگر با رشد زيادي مواجه نشده  
است، به طور مثال ارزش معامالت بنزين در سال جاري با 
رشد زيادي مواجه شد و به افزايش ارزش معامالت بورس 
انرژي در مهر ماه منجر شد اما برخي ديگر از كاالها به ويژه 
كاالهايي كه به سياست هاي دولت وابسته هستند با رشد 
زيادي مواجه نشــده اند به طور مثال امسال با وجود رشد 
بخش كشــاورزي حجم معامالت انجام شــده در رينگ 

كشاورزي بورس كاال با كاهش زيادي مواجه شد.
به طور كلي در بخش هايي كه معامالت به مقررات دولتي 
وابسته بوده، ارزش معامالت چندان رشد نكرده است اما 
محصوالتي مانند سهام كه مشمول قيمت گذاري دولتي 
نمي شود با رشد زيادي مواجه شــده اند. داده هاي آماري 
بيانگر آن اســت كه در 9 ماه ســال جاري جمعا 288هزار 
ميليارد تومان انواع كاال شامل محصوالت فلزي، كشاورزي، 
پتروشيمي نفت، بنزين و فراورده هاي نفتي در بورس كاال 
و انرژي دادوستد شده كه از اين ميزان 198هزار ميليارد 
تومان در بورس كاال و 90هزار ميليــارد تومان در بورس 
انرژي دادوستد شده است. بيشــترين رشد معامالت در 
سال جاري مربوط به بنزين و محصوالت صنعتي و معدني 

بوده است.
ارزش كل معامالت بورس كاال در سال جاري 94درصد و 
بورس انرژي 333درصد افزايش يافت. علت رشــد شديد 
معامالت در بورس انرژي صــادرات بنزين از طريق رينگ 
بين المللي اين بورس در ابتداي پاييز بود كه زمينه رشــد 

معامالت اين بورس را فراهم كرد.

 نسخه ضد كرونايي 
مجمع جهاني اقتصاد

مجمع جهاني اقتصاد در آخرين گزارش خود نسخه اي براي زنده 
كردن اقتصاد كشورها در مواجهه با بحران ويروس كرونا پيشنهاد 
داده و به اين پرســش كليدي پاسخ مي دهد كه كشورها چگونه 
مي توانند از بازگشــت صرف به رشدهاي اقتصادي گذشته فراتر 

روند و تمركز خود را به چگونگي بازطراحي و بازسازي بهتر معطوف سازند؟
به گزارش همشهري، شيوع ويروس كرونا بسياري از اقتصاد كشورهاي دنيا را به شدت 
تكان داد و آنها را با رشد به شــدت منفي مواجه كرد و درحالي كه برخي دنبال احياي 
سريع رشد اقتصادي و اشتغال از دســت رفته هســتند، اصلي ترين چالش اما براي 
كشورهاي آينده نگر اين است كه چگونه مي توان مقاومت و تاب آوري اقتصادي را در 
برابر شوك هايي چون ويروس كرونا افزايش داد؟ نكته مهم در گزارش مجمع جهاني 
اقتصاد اينكه اين نهاد بين المللي در آستانه نخستين سال شيوع ويروس كرونا دست از 
رتبه بندي كشورها از حيث مولفه هاي رقابت اقتصادي برداشته و به جاي آن تالش كرده 
تا نســخه اي متفاوت را با رويكرد احياي اقتصادها از بحران كرونا و بازنگري و طراحي 
دوباره نظام هاي اقتصادي با تكيه بر 3محور نقش مردم، بهره وري و كره زمين ارائه دهد.

گزارش جديد مجمع جهاني اقتصاد مي گويد كشــورهايي كــه از اقتصاد ديجيتال 
پيشرفته و مهارت هاي باالي ديجيتال برخوردار هستند و شهروندان آن توانسته  اند با 
دوركاري، اقتصاد را سرپا نگه دارند، از تاب آوري بيشتر در برابر حمله كرونا برخوردار 
بوده اند همانند كشورهاي هلند، نيوزيلند، سوئيس، استوني و اياالت متحده آمريكا. 
همچنين كشورهايي كه داراي نظام هاي مالي قوي هستند نظير فنالند، اياالت متحده 
آمريكا، امارات متحده عربي و سنگاپور با تأمين اعتبار موردنياز كسب و كارهاي كوچك 
و متوسط موفق شده اند از ورشكستگي گسترده بنگاه هاي اقتصادي جلوگيري كنند.

براساس برآورد مجمع جهاني اقتصادي كشورهايي چون ســنگاپور، لوكزامبورگ، 
اتريش و امارات هم به سبب برنامه ريزي و سياست هاي بهداشتي، مالياتي و اجتماعي 
در مواجهه با كرونا موفق عمل كرده اند همچنان كه كشــورهايي نظير كره جنوبي و 
سنگاپور كه تجربه اپيدمي هاي قبلي )ويروس ســارس( را دارند توانسته  اند اپيدمي 

كرونا را نسبتاً بهتر از ساير كشورها مهار كنند.
اين نهاد بين المللي در عين حال هشدار مي دهد كه تا پايان سال جاري ميالدي، ممكن 
است 245ميليون شغل تمام وقت در سطح جهان به دليل كرونا از بين برود كه اين امر 

به معناي از دست دادن 6.8درصد از ظرفيت مولد نيروي كار در جهان است.

نبض اقتصاد متفاوت مي زند
گزارش مجمع جهاني اقتصاد نشان مي دهد: در اقتصادهاي پيشرفته، با شتاب گرفتن 
فضاي كاري ديجيتال، فعاالن اقتصادي شاهد افزايش تمركز بازار، كاهش چشمگير 
رقابت در بخش خدمات، كاهش همكاري بين شركت ها و كاهش دسترسي به نيروي 
كار ماهر بوده اند؛ اما از جنبه مثبت، واكنش بيشتر دولت ها به تغيير، بهبود همكاري هاي 

درون شركتي و افزايش دسترسي به سرمايه هاي خطرپذير قابل مشاهده است.
اين در حالي اســت كه در اقتصادهاي درحال توســعه و بازارهــاي نوظهور، فعاالن 
اقتصادي با پديده هايي چون افزايش هزينه هاي ناشي از خشونت و اعمال مجرمانه، 
كاهش استقالل قضايي، كاهش بيشتر رقابت و افزايش تسلط بر بازار و ركود اعتماد به 
سياستمد اران مواجه شده اند و از سوي ديگر فعاالن اقتصادي نسبت به واكنش دولت 
به تغيير، همكاري هاي درون شركتي و دسترسي به ســرمايه هاي خطرپذير در اين 
كشورها اميدوار هستند. عالوه بر اينكه آنها دنبال جذب استعدادها براي بازار كار نيز 

ديجيتال هستند.

نسخه نجات كدام است؟
مجمع جهاني اقتصاد 11اولويت را براي تحول در اقتصاد كشــورها با درنظرگرفتن 
اثرات ويروس كرونا معرفي مي كند. نخست اينكه بايد مطمئن بود كه اصول حاكميتي 
الزم و قوي كه نشان دهنده چشم انداز بلندمدت از نهادهاي عمومي براي ارائه خدمات 
به شــهروندان، وجود دارد، در غيراين صورت با افت اعتماد شهروندان به اراده و توان 
حاكميت در ارائه خدمات انتظار براي نجات اقتصاد درگير كرونا به شدت متزلزل خواهد 
شد. راه دوم اين است كه زيرساخت ها براي سرعت دادن به انتقال انرژي و گسترش 
دسترسي به برق و فناوري هاي اطالعات و ارتباطات هم بايد بهبود پيدا كند؛ چرا كه 
الزمه يك اقتصاد ديجيتال دسترسي به برق و بستر امن در عرصه فناوري اطالعات و 
ارتباطات خواهد بود. محور پيشنهادي سوم هم بازنگري در نظام مالياتي و عبور از نظام 
ماليات تصاعدي و بيشتربگيري از ماليات دهندگان است چرا كه مجمع جهاني اقتصاد 
مي گويد براي نجات اقتصاد بايد در ماليات بر شركت ها، ماليات بر ثروت و ماليات بر 

نيروي كار در سطح ملي تجديد نظر شود و يك همكاري بين المللي صورت پذيرد.
قرار دادن نظام آموزشي در مسير نيازهاي بازارهاي آينده مسئله ديگري است كه در 
اين گزارش بر آن تأكيد شده و نويسندگان گزارش باور دارند كه به روزرساني برنامه هاي 
درسي و توسعه سرمايه گذاري در مهارت هاي مورد نياز مشاغل و بازارهاي فردا يك 
ضرورت است. همچنان كه آنها تأكيد دارند قوانين كار و حمايت اجتماعي متناسب با 

اقتضائات جديد اقتصاد و نيازهاي جديد نيروي كار نياز به بازنگري دارد.
توســعه زيرســاخت   ها و افزايش دسترســي و نوآوري در زمينه بهداشت و درمان و 
مراقبت از سالمندان و كودكان، افزايش مشوق ها با هدف هدايت منابع مالي به سمت 
ســرمايه گذاري هاي بلندمدت، بازنگري در چارچوب هاي رقابت و ضدانحصار، ايجاد 
بازارهاي فردا به ويژه در حوزه هاي نيازمند همكاري دولت و بخش خصوصي، تشويق و 
گسترش سرمايه گذاري صبورانه در پژوهش، نوآوري و اختراع براي خلق بازارهاي فردا 
و همچنين تشويق بنگاه ها به پذيرش تنوع، برابري و شموليت با هدف افزايش خالقيت 
از ديگر محورهاي پيشنهادي مجمع جهاني اقتصاد به سياستمداران و فعاالن اقتصادي 

كشورهاست تا بلكه كمتر از شيوع ويروس كرونا آسيب ببينند.
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   باالماندن قيمت ها در بازار گوشت
گزارش ميداني خبرنگاران همشهري در بازار خرده فروشي انواع گوشت گوسفندي و گوساله در واحدهاي صنفي سطح شهر تهران 
حاكي از آن است كه از اول هفته جاري قيمت هر كيلوگرم گوشت شقه گوسفندي از 104 تا 107هزار، ران گوسفندي 127 تا 135هزار، 
سردست گوسفندي 104 تا 110هزار و چرخ كرده مخلوط گوسفندي و گوساله به قيمت 88 تا 95هزار تومان به مشتريان عرضه مي شد. 
همچنين قيمت هر كيلوگرم گوشت ران گوساله از 110 تا 118هزار تومان در نوسان بود. با وجود سير نزولي قيمت مرغ و تأكيد مسئوالن 
بر رشد توليد و دپوي انواع دام سبك و سنگين و افت شديد تقاضاي خريد، قيمت گوشت قرمز گوسفندي و گوساله كاهش محسوسي 
نداشته است. با وجود اين رئيس شوراي تامين دام كشور با بيان اينكه به دليل رشد توليد و دپوي دام زنده تا پايان امسال افزايش قيمت 
مصرف كننده گوشت قرمز سبك و سنگين را شاهد نخواهيم بود، از افزايش 10هزار توماني نرخ خريد حمايتي گوشت قرمز از دامداران 
خبر داد و گفت: بر اين اساس قيمت جديد خريد حمايتي هر كيلوگرم گوشت قرمز دام سنگين از 82هزار و 500تومان كنوني به 88 تا 
90هزار و نرخ خريد حمايتي گوشت گوسفندي به 100هزار تومان افزايش مي يابد. منصور پوريان، افزود: 3ميليون و 500هزار راس دام 
سبك مازاد و 100هزار راس دام سنگين مازاد در دامداري هاي كشور وجود دارد كه نتيجه آن زيان دامدار و كاهش توليد در سال آينده 
خواهد بود. مديرعامل اتحاديه دامداران كشور هم در مقابل با انتقاد از كمبود و گراني نهاده هاي دامي در بازار و تامين 40 تا 45درصد 
نهاده هاي دامي با نرخ مصوب، گفت: قيمت تمام شده هر كيلو گوسفند 50هزار و گوساله 45هزار و متوسط قيمت هر كيلو دام سبك در 
كشور 42 تا 43هزار تومان و دام سنگين 37 تا 38هزار تومان است. به گفته سعيد سلطاني سروستاني، وجود حلقه هاي واسط موجب 
اختالف 50 تا 60درصدي قيمت گوشت از دامداري تا بازار شده و بايد سازوكار عرضه مستقيم به گونه اي براي اتحاديه فراهم شود تا 

گوشت با نرخ منطقي به دست مصرف كننده برسد.

هرچند رشد توليد و اصالح مسير عرضه  بازار
انواع مواد پروتئيني به سير نزولي قيمت 
خرده فروشي اين محصوالت منجر شده 
اما هنوز قيمت مصرف كننده گوشت 
قرمز، مرغ و تخم مرغ با نرخ هاي مصــوب و مدنظر متوليان 

تنظيم بازار فاصله دارد. 
مشــاهدات خبرنــگاران همشــهري نشــان مي دهد نرخ 
خرده فروشــي گوشــت قرمز، مرغ و تخم مرغ حداقل 20 تا 
50درصد با قيمت تمام شــده واقعي يا نرخ مصوب اين اقالم 
فاصله دارد؛ چنان كه بررسي قيمت خرده فروشي انواع مرغ 
بسته بندي در فروشگاه هاي اينترنتي بيانگر باالماندن سطح 
قيمت هاست، به نحوي كه اين هفته اگرچه نرخ هر كيلوگرم 
مرغ تازه در اين فروشــگاه ها نيز 20هزار و 400تومان اعالم 
مي شد اما هر بسته 1800گرمي ران و سينه مرغ بدون پوست 
41هزار، ران مرغ با پوســت 23هزار، ســينه مرغ بي پوست 

900گرمي 38هزار و 970تومان به مشتريان عرضه مي شد.

فروكش كردن تب خريد و شيب نزولي قيمت مرغ 
گزارش ميداني خبرنگاران همشــهري، از تداوم سير نزولي 
قيمت خرده فروشي مرغ تازه در واحدهاي صنفي سطح شهر 
تهران حكايت دارد؛ با وجود اين هنوز فاصله 3 تا 5هزار توماني 
نرخ خرده فروشي با نرخ مصوب هر كيلوگرم مرغ در بازار حفظ 
شده است. افزايش عرضه مستقيم مرغ گرم در ميادين ميوه 
و تره بار و واحدهاي صنفي خرده فروشي سطح شهر به نرخ 
مصوب 20هزار و 400تومان موجب شده تا نرخ هر كيلوگرم 
مرغ گرم در واحدهاي صنفي خرده فروشي از 23هزار و 500 
تا 26هزار تومان در نوسان باشــد. برخي فروشندگان مرغ 
در سطح شهر تهران در توجيه اين تفاوت قيمت مي گويند 
مشــتريان از خريد مرغ تنظيم بازاري اســتقبال نكرده اند، 
برخي مي گويند شــائبه تبديل مرغ منجمد به تازه و عرضه 
آن در مراكز عرضه مستقيم وجود دارد، برخي هم معتقدند 
طعم و كيفيت مرغ عرضه شده در بازار آزاد و كشتار تهران با 
مرغ تنظيم بازاري كشتار شهرستان متفاوت است. به همين 
دليل برخي مشتريان ترجيح مي دهند هر كيلوگرم مرغ گرم 
باكيفيت را به قيمت 25 يا حتي 26هزار تومان از واحدهاي 
صنفي سطح شــهر خريداري كنند. خبرنگاران همشهري 
مي گويند شــايعات ظاهــرا مؤثر بوده؛ به طــوري كه اغلب 
واحدهاي صنفي، مرغ تنظيم بازاري را به نرخ مصوب 20هزار 

و 400تومان و بدون صف به مشتريان عرضه مي كنند.

رشد عرضه و نگراني تداوم نرخ 20هزار توماني مرغ 
مديركل پشتيباني امور دام اســتان تهران از توزيع روزانه تا 
1100تن مرغ گرم و منجمد تنظيم بازاري در اين كالنشهر 

خبر داد و گفت: روزانه 700 تــا 800تن مرغ گرم در ميدان 
بهمن، ميان اصناف و در فروشــگاه هاي زنجيره اي در حال 
توزيع است. رضا ســالمي افزود: با توجه به عرضه مرغ گرم، 
توزيع مرغ منجمد به علت نبود تقاضا و كشش بازار، به 200 تا 
300تن كاهش يافته است. به گفته او تا زماني كه قيمت مرغ 
در مغازه هاي سطح شهر به نرخ مصوب نزديك نشود، توزيع 

كماكان ادامه خواهد يافت.
مديرعامــل اتحاديه سراســري مرغداران گوشــتي ايران 
هم با بيــان اينكه با توجه بــه افزايــش ورودي نهاده ها در 
ســامانه بازارگاه و توزيع آن طي 10روز اخير، اكنون قيمت 
مصرف كننده مرغ به نــرخ مصوب 20هــزار و 400تومان 
نزديك شده، گفت: عرضه مرغ منجمد و گرم به نرخ مصوب 
20هزار و 400 و 18هزار و 500 در متعادل شدن بازار مؤثر 
بوده است. محمدعلي كمالي افزود: قيمت هركيلوگرم مرغ 
زنده در سطح كشور به طور ميانگين 16هزارتومان است كه 

همشهري تحوالت قيمت مواد پروتئيني را بررسي مي كند

گوشت و مرغ بر مدار كاهش نرخ
همشهري از حاشيه هاي يك تنبلي دلچسب گزارش مي دهد

برندينگ در بازار پيازداغ آماده 
اگر شــما هم از آن دســته افرادي هستيد كه  سوپرماركت
خريدن پيازداغ آماده را هدر دادن پول مي دانيد 
و اعتقادي به آن نداريد، مطمئن باشيد يك بار 

خريدن آن، نظر شما را به كلي عوض مي كند.
درست اســت كه آماده كردن پياز داغ براي هربار كه به آن نياز داريد 
پروسه چندان وقت گيري به نظر نمي رسد و در نهايت 15دقيقه وقت 
شما را مي گيرد اما وقتي عجله داشته باشــيد، 5 دقيقه هم 5 دقيقه 
است. شركت هاي صنايع غذايي در بيش از يك دهه گذشته بسياري از 
نيازهاي كوچك و در عين حال مهم خانواده ها را با توليد محصوالتي 
كاربردي مثل پودر سوپ نيمه آماده، عصاره هاي پروتئيني، غذاهاي 
منجمد، سبزيجات خشك شده آماده مصرف و همين پياز داغ آماده 
مصرف، تامين و كار را براي خانم ها و احيانا آقاياني كه آشپزي مي كنند، 
راحت تر كرده اند. امروزه شمار محصوالتي كه به شما امكان آشپزي 
راحت تر و سريع تر را مي دهد در سوپرماركت ها بسيار زيادشده و پياز 
سرخ شــده يا همان پيازداغ با توجه به اينكه در غذاهاي بي شماري 

كاربرد دارد مي تواند از جالب توجه ترين اين محصوالت باشد.
البته برخالف ديگر محصوالت آماده يا نيمه آماده، در زمينه توليد پياز 
سرخ شده برندهاي خيلي زيادي فعال نيستند. مشاهدات خبرنگار 
همشهري در 10سوپرماركت فعال در تهران نشان داد برندهاي فعال 
در توليد اين محصول اليت، گلها، توتيا، فارسي، كارنا و پاكر هستند كه 
به نظر مي رسد اين آخري، بيشترين سهم بازار را در اختيار دارد. وزن 
بسته هاي پياز سرخ شده معموال بين 150تا 250گرم است و قيمت 
اين محصول هم در برندهاي مختلف و البته براساس نوع برش )ريز، 
درشت يا نگيني( متفاوت است. با اين حال به نظر مي رسد قيمت در 
برند پاكر نسبت به سايرين بيشــتر است؛ مثال يك بسته 200گرمي 
پياز داغ برند پاكر 34هــزار و 500تومان قيمــت دارد؛ درحالي كه 
محصول برند فارســي با همين وزن 32هزار و 500تومان و پياز برند 
نادر 25هزار تومان قيمت خورده اند. به گفته فروشندگان، پياز سرخ 
شده جزو محصوالتي است كه اگرچه مشتري هاي خيلي زيادي ندارد 
اما مشتري هاي ثابتي دارد و كمتر كسي هست كه يك بار آن را بخرد 
و مشتري دائم نشود. شــايد دليل اين موضوع با وجود قيمت نسبتا 
باالي اين محصول دقيقا چيزي باشد كه يكي از خريداران مي گويد: 

به تنبلي اش مي ارزد.

 قيمت فروش انواع پياز سرخ شده بسته بندي 
در سوپرماركت هاي تهران

قيمت - تومانمشخصاتبرند
20034.900گرميپاكر
15028.900گرميگلها
15030.000گرميتوتيا

20032.500گرميفارسي
49.000رژيمي- خاللي ريز -200گرميپاكر
36.000خاللي درشت- 200گرمياليت
20032.000گرميكارنا
22.900خاللي طاليي-125گرميپاكر
26.900نگيني-150گرميپاكر
20025.000گرمينادر

 رونق بازار انار و هندوانه 
در ميادين ميوه و تره بار

طي هفته گذشته و به طور ويژه يكشنبه همزمان  تره  بار
با شب يلدا، 250ميدان و بازار ميوه و تره بار براي 
عرضه انواع ارزاق و مايحتاج مصرفي شهروندان 
ازجمله محصوالت خاص اين مناسبت فعاليت 
ويژه داشتند و اقالم مورد نياز شهروندان را با قيمت هاي مناسب در اين 

مراكز خريد عرضه كردند.
به گزارش همشــهري، تمام محصوالت مورد نياز شهروندان ازجمله 
»انار« و »هندوانه« كه ميزان تقاضاي آنهــا در اين ايام چندين برابر 
مي شود، در ميادين ميوه و تره بار موجود بود و شهروندان محصوالت 
مورد نياز خود را در اين مراكز بين 20تا 40درصد ارزان تر از ميانگين 
قيمت هاي سطح شــهر تهيه كردند. به طور مثال، هر كيلوگرم انار با 
قيمت 13.400تومان و هر كيلو هندوانــه با قيمت 2.600تومان در 
ميادين به فروش رسيد كه اين دو محصول به ترتيب، 33و 35درصد از 
ميانگين قيمت هاي سطح شهر ارزان تر بود. عالوه بر ميوه، آجيل نيز در 
ميادين با قيمت هايي بسيار ارزان تر از سطح شهر به فروش رسيد و با 
استقبال خوب شهروندان مواجه شد. اين روزها با سخت شدن شرايط 
معيشتي، زنده نگه داشتن سنت هاي قديم مانند گذشته آسان نيست، 
زيرا از ملزومات سفره شــب يلدا، ميوه هايي مثل انار، ازگيل، پرتقال، 
خرمالو و هندوانه اســت كه تركيبي يلدايي دارند و نيز تنقالتي مثل 
آجيل و خشكبار كه با توجه به قيمت باالي آنها در سطح شهر بسياري 
از مردم، حتي قشر متوســط جامعه نيز كمتر توان خريد اين اقالم را 
دارند. نرخ انواع ميوه در ميادين ميوه و تره بار اختالف 25تا 40درصدي 
با سطح شهر دارد و قيمت سبزي و صيفي  نيز در ميادين ميوه و تره بار 
طي ســاعات پاياني پاييز، تفاوت چشــمگيري با بازار ميوه و تره بار 
سطح شهر داشت. به طور مثال قيمت محصوالت فرنگي در ميادين 
ميوه و تره بار 20تا بيش از 50درصد از سطح شهر ارزان تر است. متوسط 
تفاوت قيمت سبزيجات و صيفي جات در ميادين و ميانگين قيمت هاي 

سطح شهر به 32درصد مي رسد. 

 مقايسه قيمت انواع سبزي و صيفي در ميادين ميوه و تره بار 
با مغازه هاي سطح شهر)تومان(

 قيمت نام محصول
در ميادين

 قيمت 
در مغازه ها 

 درصد 
اختالف قيمت

6.8009.00024.5خيار رسمي و رويال
8.40011.00024خيار گلخانه اي

6.9008.50019گوجه فرنگي بوته اي
8.30010.50021گوجه فرنگي گلخانه اي

5.2008.00035كدو مسمايي
5.5008.50035كدو حلوايي
4.5006.00025سيب زميني

5.0007.50033پياز
2.6006.00057بادمجان

4.6007.50039سبزي هاي برگي

درجازدن خودروسازان در جاده كيفيت
بررسي تازه ترين گزارش ارزشيابي كيفي خودروهاي داخلي طي  و خودر
آبان نسبت به مهرماه امســال حاكي از درجازدن خودروسازان در 
جاده كيفيت و تداوم توليد برخي خودروهاي وانت با يك يا 2ستاره 

كيفي است.
به گزارش همشهري، شركت بازرسي كيفيت و اســتاندارد ايران به عنوان نهاد بازرسي 
مورد تأييد وزارت صمت، نتايج ارزشيابي كيفي خودروهاي سبك سواري و وانت داخلي 
در ســطوح قيمتي يك تا 5طي آبان ماه امسال را منتشر كرد. براســاس اين گزارش، با 
وجود تأكيد مسئوالن وزارت صنعت و وعده هاي شــركت هاي خودروساز براي ارتقاي 
كيفي محصوالتشان، كيفيت هيچ يك از خودروهاي سواري و وانت بارها نسبت به مهر ماه 
امسال تغييري نكرده است. براساس جدول سطوح كيفيت كه هرماه به وزارت صمت ارائه 
مي شود، ارزشيابي كيفي خودروها براي آگاهي از تمام ايرادات موجود در خودرو از طريق 
هدايت آديت به كشف عيوب عملكردي و تأثير حداكثري ايرادات ايمني طراحي صورت 
مي گيرد. عالوه بر آن، در ارزشيابي كيفي، خودرو از نظر عيوب ظاهري نيز مورد بازرسي قرار 
مي گيرد. مطابق دستورالعمل هاي موجود، انواع خودروهاي سبك سواري، وانت و سنگين 
داخلي در 5 دسته قيمتي مورد بررسي قرار گرفته و بنا بر سطح كيفي و البته ميزان رضايت 
مشتريان، به اين خودروها از يك تا 5ســتاره كيفي تعلق مي گيرد. اين گزارش ها مبناي 
يكي از مولفه هاي تأثير گذار شوراي رقابت براي تعيين ضوابط قيمت گذاري خودروهاي 
داخلي است كه در 3ماهه سوم امسال به همراه نرخ بهره وري و به دليل شرايط نامساعد 
توليد و بازار خودرو، امتياز آن در تعيين قيمت خودرو لحاظ نشده. رضا شيوا، رئيس شوراي 
رقابت در گفت وگو با همشهري اعالم كرد كه مقرر شده است تا در 3ماهه چهارم منتهي به 
اسفند ماه امسال، عالوه بر نرخ بهره وري، كيفيت خودروهاي داخلي نيز در تعيين ضوابط 
قيمت گذاري اين خودروها لحاظ شود و به احتمال زياد لحاظ اين عامل در مسير كاهش 
ميزان افزايش قيمت ها و به نفع مشتريان خودرو خواهد بود. وزارت صنعت هدف از ارائه 
اين گزارش ها را ارتقاي كيفيت خودروها، افزايش رضايت مشتريان و ايجاد رقابت مثبت 

بين خودروسازان قلمداد مي كند.
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3مديران خودروتيگو17سطح قيمتي 1

سطح قيمتي 2

5ايران خودرو/ ايكاپپژو12008
4ايران خودرو خراسانهايما S7 اتوماتيك2
3SWMG01F4سيف خودرو
4JAC-S53كرمان موتور
5JAC-S33كرمان موتور
6SWMG013سيف خودرو
7MVMX33S2مديران خودرو

سطح قيمتي 4

4ايران خودروپژو 1207
4ايران خودرودنا پالس2
3206 SD 3ايران خودروپژو
3ايران خودروپژو4206
3ايران خودرودنا 5
3ايران خودرورانا6
3ايران خودرو كرمانشاهپژو پارس اتوماتيك كرمانشاه7
3ايران خودرو فارسپژو پارس فارس8
3ايران خودرو مازندرانپژو پارس مازندران9

3ايران خودرو تبريزسورن10
3ايران خودروپژو پارس11
3ايران خودرو كرمانشاهپژو پارس كرمانشاه12
3ايران خودرو خراسانپژو پارس خراسان13
3صنايع خودروسازي فرداپژو پارس صنايع فردا14
3ايران خودرو تبريزسمند تبريز15
2ايران خودرو خراسانپژو 405 خراسان16

سطح قيمتي 5

1R 3پارس خودروكوييك
3سايپاكوييك2
3سايپاتيبا2 پالس3
3سايپا –سيتروئنساينا كاشان4
3سايپاتيبا52
3سايپا – سيتروئنتيبا6

ت
وان

3ايران خودرو ديزلوانت نيو پيكاپ فوتون ديزلي1سطح قيمتي 1

سطح قيمتي 2

3زاميادوانت نيسان ريچ1
3بهمن موتوروانت كارا 2000 تك كابين تيپ23
3سايپا بن روسايپا3151
3بهمن موتوروانت كارا 2000 دوكابين تيپ43
2ايران خودرو ديزلوانت آريسان5
1زاميادوانت نيسان تك سوز6
1زاميادوانت نيسان دوگانه سوز7

شب عيد كه مي رسد، خريد ماهي  بازار
به يكي از واجب ترين مناسك اين 
شب تبديل مي شــود؛ انگار كه 
ســال جديد بدون سبزي پلو با 
ماهي حلول نمي كند و اگر حلول كند هم خوش يمن و 
مبارك نيست. جلوي مغازه هاي قصابي و فروشگاه هاي 
ماهي در ميادين و سطح شهر صف مي كشند و هرقدر 
الزم باشــد منتظر مي مانند تا هرجور شده »ماهي« 
بخرند، اما اين عالقه و تعصب نسبت به ماهي در ديگر 
شب هاي سال چقدر در خانواده هاي ايراني وجود دارد؟

تهراني ها چقدر ماهي مي خورند؟ 
از آخرين تحقيقي كــه در زمينه ميزان مصرف ماهي 
در ميان خانوارها انجام شــد يك دهه مي گذرد و آمار 
به روزي در اين زمينه در دست نيست اما نتايج آخرين 
تحقيقي كه روي 295خانوار از مناطق 22گانه تهران 
انجام شد نشان داد عالقه و اولويت خريد خانوارهاي 
تهراني به ترتيب به گوشــت مرغ، گوشــت گوسفند، 
گوشت گاو و پس از آن ماهي است كه در ميان ماهي ها 
نيز اولويت انتخاب با قــزل آال، ماهيان دريايي )صيد( 
و ســپس ماهي پرورشي اســت. مهم ترين دليل اين 
اولويت بندي را مي توان قيمت بــاالي ماهي و ميگو 
دانســت كه در كنار فاكتور ذائقه ميزان مصرف انواع 
آبزيان را نسبت به گوشــت و مرغ پايين تر نگه داشته 
اســت. قيمت بعضي انواع ماهي در سال هاي اخير با 
گوشت قرمز برابري كرده و برخي حتي باالتر بوده است. 
در چنين شرايطي فرهنگ غذايي خانوارهاي ايراني كه 
به جز استان هاي ساحلي شمال و جنوب هرگز مبتني 
بر مصرف آبزيان نبوده، دســت به انتخاب مي زند و با 
توجيه صرفه اقتصادي، ماهي را به نفع گوشت قرمز و 
مرغ -كه تعداد غذاهاي بيشتري را مي توان با آنها تهيه 
كرد- از سبد خريد خانوار حذف مي كند. نتايج تحقيق 
يادشده نشان داد ميانگين خريد ماهي هر خانوار 11بار 

در سال و 5.1كيلوگرم در هر نوبت است. 55كيلو ماهي 
در سال آمار بدي نيست و نشان مي دهد يك دهه پيش 
تهراني ها به طور ميانگين هرماه 4.5كيلوگرم و هر هفته 
يك كيلوگرم ماهي مصرف مي كرده اند، اما آيا امروز هم 

تهراني ها مي توانند اين آمار را تكرار كنند؟

يك كيلو ماهي 250هزار تومان
گفته مي شــود قيمــت آبزيان نســبت به پارســال 
40تا50درصد افزايش داشته اســت. اگر اين آمار را 
بپذيريم در مقايسه با رشــد 60تا70درصدي گوشت 
قرمز، مرغ و تخم مرغ و افزايش بيش از 100درصدي 
قيمت ديگر اقــالم خوراكــي و غيرخوراكي در مدت 
10 ماه گذشــته، خيلي هم زياد به نظر نمي رسد، اما 
مشاهدات خبرنگاران همشهري نشان مي دهد واقعيت 
بازار چندان با درصد ارائه شده منطبق نيست و افزايش 
قيمت بيش از اينهاســت. قيمت كنوني بســياري از 
ماهي هاي خوش طعم، كم تيــغ و پرطرفدار جنوب و 
شمال، امروز گران تر از چيزي است كه تهيه آن براي 
بسياري از خانواده ها اقتصادي و به صرفه باشد. با خريد 
يك كيلو گوشت 120هزار توماني بين 5تا 10غذاي 
گوشتي )بسته به تعداد اعضاي خانوار( مي توان تهيه 

كرد اما يــك كيلوگرم ماهي مصرف يــك يا دو وعده 
غذايي را كفاف مي دهد. واقعيت اين اســت كه ماهي 
هميشه غذاي گراني بوده و امروز گران تر هم شده است. 
از سال گذشته قيمت ها در حوزه آبزيان بسيار باال رفته 
و بيشــتر افزايش قيمت نيز در حوزه ماهيان جنوب 
بوده است. به طور مثال شيرماهي كه در ميان ماهيان 
جنوب از بازارپسندي بااليي برخوردار است از كيلويي 
45تا50هزار تومان در سال گذشته به 95هزار تومان 
و ماهي پرطرفدار شوريده از كيلويي 55هزار تومان در 
پاييز سال پيش به 80هزار تومان رسيده كه اين تازه 
قيمت در غرفه هاي ميادين ميوه و تره بار تهران است. 
در فروشگاه هاي سطح شهر اين ماهي ها با قيمت هاي 

باالي 250هزار تومان فروخته مي شوند.

صادرات، ماهي را گران كرد
مدير بخش آبزيان اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي 
تهران در گفت وگو با همشهري مهم ترين دليل افزايش 
قيمت ماهي هاي جنوب را رشد صادرات ماهي جنوب 
اعالم مي كند كه به دليل افزايش نرخ دالر سودآوري 
بيشــتري براي دالالن پيدا كرده اســت. فخرالدين 
احمدي، كاهش صيد نسبت به سال گذشته را عامل 

ديگري براي رشــد قيمت ماهيان جنــوب مي داند و 
مي گويد: ماهيان جنوب كشور ما جزو بهترين ماهيان 
هستند و در كشورهاي حوزه خليج فارس طرفداران 
زيادي دارند، اين عامل در كنار رشد قيمت دالر باعث 
شــده صيادان، صادرات را با توجه به سود بيشتر در 

اولويت قرار دهند و بازار با افزايش قيمت مواجه شود.

خريد ماهي كم شده است
گراني ماهي ميزان خريد را كاهش داده و اين در سالي 
كه در آن به دليل تورم و گراني شديد هزينه هاي خانوار 
چندبرابر شده، چيز عجيبي نيست. به گفته مدير بخش 
آبزيان اتحاديه پرندگان و ماهــي تهران، مقدار خريد 
ماهي در هر وعده خريد به نصف رسيده، به طور مثال 
اگر خانواده اي تا پيش از اين در هر مرتبه خريد 5كيلو 
ماهي به خانه مي برد امروز بيشتر از 2كيلو نمي خرد. با 
اين حال احمدي شرايط بازار ماهي را از لحاظ استقبال 
شهروندان نسبت به وضعيت قيمت ها خوب ارزيابي 
مي كند و مي گويــد: كمبود بعضــي از ماهي ها مثل 
ماهيان جنوب در بازار با افزايش عرضه ماهي شــمال 
مثل قزل آال و ماهي هاي پرورشي گرمابي مثل آزاد و 
كپورماهي ها جبران شده و در مجموع كمبودي در بازار 
مشاهده نمي شود. به گفته او، با اينكه امسال صيد در 
درياي خزر هم نسبت به گذشته ضعيف تر بود، كمبود 
قابل توجهي در بازار ماهي مشاهده نشد و عرضه بعضي 
ارقام ماهي هاي گرمابي مثل ماهــي آزاد با ميانگين 
قيمت 17هزار تومان باعث شد بازار ماهي درمجموع از 

تعادل خارج نشود.

ماهي هاي پرطرفدار
پرفروش ترين ماهي در بازار ايران قزل آالست. قزل آال 
عالوه بر طعم خوب، ميزان تيغ كمتر و درصد ضايعات 
پايين تري هم دارد و هميــن عوامل خريد آن را براي 
بيشتر خانواده ها به صرفه تر كرده است. هر كيلو ماهي 
قزل آال در ميادين با قيمت 42هــزار تومان و در بازار 
آزاد دست كم 50هزار تومان عرضه مي شود. در ميان 
ماهي هاي جنوب نيز شــير و شوريده به دليل گوشت 
لذيذ و كم تيغ بودن بيشترين طرفدار را دارند. سرانه 
مصرف ماهي در ايران براســاس آمار رسمي سازمان 
شيالت 13كيلوگرم برآورد شده كه نسبت به ميانگين 
24كيلوگرمي مصرف جهاني، بســيار پايين است. اما 
مسئوالن و فعاالن حوزه آبزيان سرانه واقعي را كمتر و 
در محدوده 11.5تا 12كيلوگرم ارزيابي مي كنند. گفته 
مي شود افزايش قيمت ها از پارسال تاكنون روي سرانه 
مصرف تأثير كاهنده نداشــته و آمار مصرف همچنان 
همان 13كيلوگرم به ازاي هر نفر در سال است. البته 
سرانه مصرف در استان هاي ساحلي ايران بسيار باالتر 
از ديگر استان هاست اما آمارها نشان مي دهد تهراني ها 
نيم كيلو كمتر از سرانه كشوري، ماهي مصرف مي كنند. 
رشد قيمت ماهي نه تنها عاملي بازدارنده در راه افزايش 
اين سرانه محسوب مي شود بلكه بيم آن مي رود كه اين 
منبع پروتئين ارزشمند را به كااليي لوكس تبديل و از 
سبد مصرف تعداد بيشتري از مردم جامعه خارج كند. 
به نظرمي رسد همين امروز هم در ميان بيشتر مردم 
كشور، ماهي به غذاي مجلســي، مناسبتي و لوكس 

تبديل شده است.

همشهري از ابعاد و داليل رشد قيمت انواع ماهي گزارش مي دهد

افزايش قيمت ماهي در يك سال اخير اين ماده غذايي ارزشمند را به خوراكي لوكس و مناسبتي تبديل كرده است
موج گراني در بازار ماهي هاي جنوب

قيمت انواع ماهي در ميادين ميوه و تره بار شهر تهران
قيمت - تومان مشخصاتنوع ماهي 

75.000بچه شير- بين يك تا 3كيلو- صالبت بافت و شفافيت پوستشير
82.000باالي يك كيلوحلواي سياه

85.000باالي 700گرمشوريده
89.000باالي 3كيلوشير خليج فارس

63.000شكم خالي- بين 3تا 6كيلوميش
105.000فيله شده- سايز متوسطتيالپيا
47.500گوشت نارنجي- باالي 500گرمقزل آال
52.000گوشت نارنجي- باالي 500گرم- صيد در حضور مشتريقزل آال

48.000باالي 1.5كيلو- صيد در حضور مشتريقزل آالي رنگين كمان
42.000پرورشي- باالي يك كيلوكپور

در صورت تامين 100درصدي نهاده هاي توليد به نرخ مصوب 
14هزار و 400توماني ســتاد تنظيم بازار بازخواهدگشــت. 
نايب رئيس كانون سراســري مرغداران گوشتي كشور نيز با 
بيان اينكه قيمت مرغ در بازار به 22 تا 22 هزار و 500 تومان 
در هر كيلوگرم رسيده است، گفت: پيش بيني افزايش قيمت 

براي اين كاال نداريم.
حبيب اسداهلل نژاد افزود: ميانگين قيمت كشوري هر كيلوگرم 
مرغ زنــده به محدوده 15هــزار و 500تومان تــا 16هزار و 
500تومان رســيده اما نرخ مصوب 20هــزار و 400توماني 
همچنان مورد تأييد توليدكنندگان نيست، زيرا بعد از تصويب 
اين نرخ، ستاد تنظيم بازار در دو مرحله نرخ مصوب نهاده هاي 
دامي را افزايش داده و قيمت هر كيلوگرم كنجاله سويا از 2هزار 
و 700تومان به 3هزار و 200تومان و قيمت هر كيلوگرم ذرت 

از هزار و 500تومان به هزار و 700تومان رسيده است.

مقاومت بازار تخم مرغ براي كاهش قيمت
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري از بازار تخم مرغ بيانگر 
تداوم گراني و حفظ فاصله بازار و نرخ مصوب خرده فروشــي 
اين محصول است؛ به نحوي كه قيمت هر شانه تخم مرغ بنا 
بر سايز، كيفيت و شناسنامه دار بودن از 32 تا 37هزار تومان 
به مشتريان عرضه مي شود. همچنين عرضه اين محصول در 
مراكز عرضه مستقيم مانند ميادين ميوه و تره بار نيز كاهش 
يافته است. باالماندن نرخ خرده فروشي تخم مرغ در بازار در 
شرايطي است كه متوليان تنظيم بازار از اجراي طرح تازه اي 
براي توزيع تخم مرغ از اول هفته جاري خبر داده اند. محمد 
جعفري كالريجاني، معاون شركت پشتيباني امور دام گفت: 
بارانداز هايي در استان ها، در اختيار تشكل هاي توليد تخم مرغ 
قرار گرفته تا آنها از اين مبادي، مستقيم و با قيمت مصوب، نياز 

بازار را برطرف كنند.
او افزود: فروش تخم مرغ با قيمت باالتر از نرخ مصوب ناشي 
از تخلفات صورت گرفته در شبكه توزيع است. اما در مقابل، 
رئيس اتحاديه مرغ تخم گذار اســتان تهران و ســخنگوي 
اتحاديه سراسري مرغداران ميهن در گفت وگو با همشهري 
تداوم مشكالت تامين نهاده ها به نرخ مصوب دولتي را عامل 
رشد هزينه تمام شــده و باالماندن قيمت تخم مرغ دانست و 
گفت: نرخ مصوب هر كيلوگرم مرغ در مرغداراي در شرايطي 
12هزار تومان تعيين شده كه پيش شــرط اين نرخ مصوب 
تامين صددرصدي كنجاله ســويا و ذرت به نرخ دولتي براي 
مرغداران و كنترل قيمت بقيه نهاده هاي توليد بوده است. اما 
ستاد تنظيم بازار در مصوبه چندي پيش خود نرخ مصوب هر 
كيلوگرم ذرت را از هزار و 350 به هزار و 500 و سپس به هزار 
و 700تومان، و قيمت كنجاله سويا را از 2هزار و 700 به 3هزار 

و 220تومان افزايش داده است. 
ناصر نبي پور افزود: در صورت تامين صددرصدي نهاده هاي 
توليد با نــرخ مصوب دولتي، قيمت تمام شــده هر كيلوگرم 
تخم مرغ درب واحدهاي مرغداري حداقل 15هزار تومان و 
هر شــانه 2كيلوگرمي بيش از 30هزار تومان خواهد بود و با 
روند كنوني تامين و قيمت نهاده ها، هيچ چشم انداز مثبتي 

براي كاهش قيمت تخم مرغ در چند ماه آينده وجود ندارد.

مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري 
حاكي اســت در واحدهاي صنفي سطح 
شهر هر كيلوگرم گوشت شقه گوسفندي 
تا قيمت 107، ران گوســاله تا 118، مرغ 
گرم تا 20هزار و 400 و هر شانه تخم مرغ تا 
32هزار تومان به مشتريان عرضه مي شود
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شايد جالب ترين واكنش به ناكامي پرسپوليس در فينال ليگ 
قهرمانان آسيا را فرهاد مجيدي داشت. سرمربي پيشين استقالل 
بالفاصله بعد از اين بازي تصويري از خودش را در جشن قهرماني 
العين امارات در ليگ قهرمانان منتشــر كرد تا براي ســرخ ها 
كري بخواند. خب البته العين تيمي نيســت كه براي هواداران 
اســتقالل تداعي كننده خاطرات خوب باشد و تازه اين دو تيم 
در پلي آف آسيا هم دوباره به هم خورده اند. به طور كلي مجيدي 
فوق تخصص اينستاگرام است؛ فقط تعجب مي كنيم چرا زماني 
كه در فينال جام حذفي پارسال به تراكتور باخت، يادش رفت 
فورا عكس قهرماني اش در جام حذفي امارات با پيراهن الوصل 
را بارگذاري كند. اينطوري فرهاد قشنگ مي توانست انتقامش 
را بگيرد. وضع مربيان و بزرگان فوتبال ما اين است، بعد از رفتار 

نوجوانان ايراد مي گيريم.

فرهاد مجيدي، فوق تخصص اينستاگرام

آرمان رمضاني يكي از 2تعويضي پرسپوليس در فينال ليگ 
قهرمانان بود. نفر ديگر علي شــجاعي بود كه كال 5 دقيقه 
وقت بازي پيدا كرد و چيزي نمي شود در موردش گفت، اما 
رمضاني هم با وجود 20دقيقه بازي تقريبا در همين حد بود و 
اصال به چشم نيامد. او با قد بلندش نتوانست ضربات سر اول 
را بزند و فعال در پرســپوليس چيزي در حد يك اوساگوناي 
ايراني ظاهر شده است. بعد از اين نمايش درخشان در فينال، 
ياد مصاحبه قبل از بازي او با ســايت باشگاه افتاديم؛ گفته 
بود: »مي خواهم شبيه زالتان ابراهيموويچ شوم« هرچند در 
جمله بعد كمي تواضع به خرج داده بود: »البته فاصله زيادي 
بين ما هست.« چندان فاصله اي هم نيست، شما كمي داري 

به خودت سخت مي گيري برادر!

زالتان يا اوساگوناي ايراني؟

نكته بازي

جوابردشجاعيبهتراكتوريها
تراكتورسازي كه در 5 بازي با منصوريان 6 امتياز گرفته بود، حاال با شجاعي از 2 بازي اين تعداد امتياز را به دست آورده و در پايان هفته 
هفتم تنها يك امتياز با صدر فاصله دارد. همين روند باعث شــده تا زنوزي به فكر دادن حكم سرمربي دائم به شجاعي بيفتد، اتفاقي كه 
درست سال گذشته براي ساكت الهامي هم افتاد و قهرماني جام حذفي را براي تراكتور به همراه داشت. البته مشكل اينجاست كه شجاعي 
به هيچ عنوان حاضر به نشستن روي نيمكت تراكتور به عنوان سرمربي نيست. مديران باشگاه تراكتور بعد از بازي با پيكان، در جلسه اي 
از شجاعي درخواست كردند تا مسئوليت تيم را به طور دائم برعهده بگيرد اما كاپيتان تراكتور بار ديگر اين پيشنهاد را نپذيرفت و در ادامه 
با اصرار مسئوالن باشگاه تبريزي، قرار شد شجاعي در بازي هفته هشتم مقابل صنعت نفت هم مسئوليت فني تراكتور را بر عهده داشته 
باشد تا مديران اين باشگاه زمان كافي براي انتخاب ســرمربي جديد را داشته باشند. هوشنگ نصيرزاده، معاون باشگاه تراكتور در اين 
خصوص به ميزان گفته است: »مسعود شجاعي به درخواست ما و نه خودش مسئوليت تيم را برعهده گرفته و به تراكتور كمك مي كند. 
ما شجاعي را در داخل زمين بيشتر از بيرون نياز داريم. در اين مدت گزينه هاي متعددي براي حضور روي نيمكت تراكتور مطرح شده، 
اما هنوز با كسي توافقي نشده است. ما با الكساندر نوري و افشين قطبي هم حرف زديم كه حضور آنها هم در تيم منتفي شد. گزينه هاي 
ديگري را هم بررسي كرده و مي كنيم. ما حتي با وحيد هاشميان هم صحبت كرديم كه او گفت تيم ملي به من نياز دارد و نمي توانم بيايم. 
يك گزينه ديگر هم داشتيم كه نتوانست برخي از تأييد ها را بگيرد. در مورد الهامي هم بايد بگويم كه محروميت او در تاريخ 15دي ماه 
به 3 ماه خواهد رسيد كه بقيه اين محروميت قابل تعليق است كه درخواست تعليق مي تواند از سوي باشگاه و شخص اين مربي صورت 

بگيرد. با تمام شرايط موجود ما كماكان دنبال گزينه هاي ديگر هستيم.«

چشممسيورونالدو
بهركوردهايپله

مسي و رونالدو طبق معمول ركورد زدند. 
مسي با گلزني به والنسيا در تساوي 2-2 
به ركورد پله در تعداد گل هاي زده براي 
يك باشــگاه رســيد. پله 6۴3گل را در 
665بازي براي سانتوس زده بود. آن زمان 
زياد مد نبود بازيكنان آمريكاي جنوبي به 
باشــگاه هاي اروپايي بروند. مسي همين 
تعداد گل را در 1۷سال و ۷۴۸بازي براي 
بارسلونا به ثمر رسانده يعني در ۸3بازي 
بيشــتر. گل اين هفته او استثنائا پنالتي 
نبود اما در ريباند بعــد از زدن پنالتي و 
مهار دروازه بان به دســت آمــد. او با يك 
گل ديگر به تنهايي نــام خود را به عنوان 
بازيكني كه بيشــترين گل را براي يك 
باشگاه خاص زده است ثبت خواهد كرد. 
يك ركورد ديگر پله هم به زودي و احتماال 
در زمان حيــات او توســط رونالدو زده 
خواهد شد. كريســتيانو رونالدو با 2گلي 
كه در بــرد ۴ بر صفر يوونتــوس مقابل 
پارما به ثمر رساند فاصله گل هاي رسمي 
زده عمرش را به يك قدمي پله رســاند. 
او با يــك گل ديگر به ركــورد ۷5۷گل 
عمر پله افسانه اي مي رســد. البته خود 
پله ادعا مي كند كــه گل هاي عمرش از 
1200گل فراتر است اما اين آمار گل هاي 
رسمي اســت. ميانگين گلزني پله در هر 
بازي 0.93گل اســت. مسي 0.۸1گل و 
رونالــدو 0.۷3گل در هر بــازي كه آمار 
ضعيف تر رونالــدو به دليل حضورش در 
منچستريونايتد و ســال هاي اول است 
كه هنوز به كريستيانوي فعلي و ماشين 
گلزني تبديل نشده بود. كريستيانو يك 
ركورد ديگر هم در شب پيروزي بر پارما 
ثبت كرد؛ او پنجمين بازيكن تاريخ سري 
آ اســت كه در تقويم يك سال ميالدي 
موفق بــه ثبت مثبت 32گل مي شــود. 
33گل زده در يك ســال ميــالدي او را 
بعد از بورال و نوردال به عنوان ســومين 
گلزن برتر يك ســال ميالدي در تاريخ 
ســري آ معرفي كرد. او حــاال يك گل از 
لواندوفسكي 32گله در سال2020 بيشتر 
زده و شانس اول كفش طالي اروپاست. 
با ايــن تفاوت كه لــوا اين گل هــا را در 
بوندس ليگا ثبت كرده كه نسبت به ليگ 
بسته تر و خشن تر سري آ به نظر مي رسد 
گلزني در آن ساده تر باشد. كريستيانو در 
سال2020 موفق به ثبت ۴۴گل و ۸پاس 
گل در ۴۴مسابقه شده و فعال با استفاده 
از مصدوميت و غيبــت زالتان در جدول 
گلزنان با 12گل از او سبقت گرفته است.
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 شب حسرت، سحر نشد
7 نكته در مورد شكست تلخ پرسپوليس در فينال ليگ قهرمانان آسيا

بهروز رسايلي| پايان 2ماه انتظار براي پرسپوليس شيرين نبود. 
اين تيم به شكلي زجرآور و با اشتباهات عجيب فردي فينال 
ليگ قهرمانان آسيا را با نتيجه 2 بر يك به اولسان هيونداي 
واگذار كرد و رؤياي بزرگ فتح قاره را بر باد رفته ديد. از اين 

نبرد مهم و تراژيك، نكاتي چند به جا مانده است.

1  مهدي عبدي يك پديده استثنايي براي پرسپوليسي هاست. 
شــايد ميانگين دوندگي اين بازيكــن كم باشــد و در خيلي از 
برخوردهاي فيزيكي به انــدازه كافي اثرگذار به نظر نرســد، اما 
در بزنگاه ها گل هاي بســيار مهمي براي سرخپوشان زده است. 
گل 3امتيــازي داربي پارســال، گل منجر به تثبيــت قهرماني 
پرســپوليس در ليگ نوزدهم، گل صعود به فينال ليگ قهرمانان 
و حاال هم گلزني در خود فينال. اين آمار واقعا عجيب اســت، اما 

كماكان انتقادهايي در مورد عبدي وجود دارد كه به كم تحركي 
او و گم شــدنش در جريان بازي مربوط مي شــود. شايد اگر اين 
بازيكن روي نقاط ضعفش كار كنــد، تبديل به يك وزنه غيرقابل 
چشم پوشي در خط حمله پرسپوليس شود؛ مخصوصا كه جسارت 

خيلي خوبي هم براي ضربه زني به سمت دروازه دارد.
2  گل پرسپوليس از جايي به ثمر رسيد كه نقطه ضعف مشهود 
اولسان هيونداي بود. مدافعان اين تيم به شدت روي پرس فردي 
آسيب پذير بودند و در نيمه نهايي نيز چندين موقعيت به ويسل 
كوبه تقديم كردند. پرســپوليس توانســت روي همين ضعف، با 
يك توپ ربايي خوب گل اول را بزند، اما شــايد اگر بازيكن سمج 
و دونده اي مثل وحيد اميري در ميــدان حاضر بود، بيش از اينها 

مي شد مدافعان اولسان را به دردسر انداخت. صدحيف!
3   پنالتي، طالــع نحس حامد لــك اســت. دروازه بان جديد 

پرســپوليس از زمان حضور در اين تيم، هنــوز در جريان بازي 
گل نخــورده و تنها روي ۴ضربه پنالتي در ليگ قهرمانان آســيا 
دروازه اش باز شــده اســت. اين اتفاق واقعا عجيب و نادر است؛ 
مخصوصا كه 2پنالتي فينال را كمك داور ويدئويي تشخيص داد.

4   از زمان برگزاري متمركز مسابقات ليگ قهرمانان در دوحه، 
در تمام بازي ها سيامك نعمتي در پســت دفاع راست به ميدان 
رفت و عملكرد خوبي هم داشــت. با اين حال براي فينال مهدي 
شيري به اين منطقه برگشت تا سيامك يك خط جلوتر برود. به 
اين ترتيب كمال كاميابي نيا از تركيب خارج شد. مي شد سيامك 
مثل همه مسابقات آسيايي قبلي، در پست دفاع راست باقي بماند 
و كمال كاميابي نيا به تركيب اضافه شود. يحيي گل محمدي اما 
تصميم ديگري گرفت. او در داربي حذفي هم چنين كرد و ناچار 
شد اواسط نيمه اول شيري را عوض كند، اين بار اما هزينه اي كه 

تيم پرداخت بسيار كالن و غيرقابل جبران بود.
5  ديگر تصميم عجيــب يحيي گل محمدي در بــازي فينال، 
به ميدان فرســتادن علي شــجاعي درســت در دقيقه90 بود. 
سرخپوشان دقيقه55 گل دوم را خوردند و مدل بازي هم طوري 
بود كه نياز اين تيم به استفاده از نيروهاي جديد به چشم مي آمد. 

بسته بودن دســت كادرفني كامال قابل هضم است، اما بازيكني 
مثل شجاعي مي توانســت حداقل 20دقيقه فرصت بازي داشته 
باشد و بخت خودش را در مقابل مدافعان خسته اولسان هيونداي 

بيازمايد.
6  تاريخي ترين فرصت براي تثبيت اميد عاليشــاه در تركيب 
اصلي پرسپوليس و اثبات شايستگي هاي اين بازيكن به سادگي 
از كف رفت. او تحت شرايطي عجيب و در اثر جدايي و محروميت 
چند بازيكن مهم و كليدي به تركيب اصلي سرخپوشــان رسيد، 
اما در فينال نتوانســت اثري محســوس و مثبت روي روند بازي 
داشته باشد. البته كه كار اميد ســخت بود، اما با بازگشت وحيد 
اميري و احسان پهلوان به تركيب، احتماال او بايد دوباره براي يك 

نيمكت نشيني طوالني آماده شود.
7  نه فقط به خاطر پنالتي ناشيانه اي كه در آخرين دقيقه نيمه 
اول داد؛ به طور كلي احمد نوراللهي از فرم ايده آل فصل گذشته اش 
فاصله گرفته و مخصوصا حاال با توجه به حضور ميالد ســرلك و 
كمال كاميابي نيا، موقعيت او در خطر اســت. نوراللهي به ويژه در 
وظايف دفاعي سختگيري، تعهد و دقت قبلي را ندارد. اين شرايط 

بايد تغيير كند.

جايزه ها و ابهام ها
چرا همه جوايز ورزشي و سينمايي و... انتقادبرانگيزند؟

جايزه بهترين ها )The Best( فيفا اين بار به مســي و رونالدو نرسيد و 
به حقدار يعني لواندوفسكي رسيد. سرمربيان و كاپيتان هاي تيم هاي 
ملي جهان و برخي كارشناســان و روزنامه نگاران و البتــه هواداران، 
بهترين هاي فوتبال در سال2020 را براي فيفا انتخاب كردند، كه طبق 
معمول انتقادهايي هم دربرداشت. به طور مثال يورگن كلوپ هم امتياز 
با فليكس صاحب جايزه بهترين مربي سال شــد و اين در حالي است 
كه خود كلوپ هم در مصاحبه اي گفت تصورش اين بوده كه جايزه به 
فليك برسد. سرمربي بايرن مونيخ 5جام برد و كلوپ، ليورپول را پس از 
30سال قهرمان ليگ برتر كرد. يا نوير جايزه بهترين دروازه بان سال را 
از آن خود كرد ولي جايي در تركيب تيم منتخب 11نفره سال نداشت 
و آليسون به جاي او انتخاب شــده بود. يا مگان راپينو، بازيكن 35ساله 
زن آمريكايي كه در سال2020 حدود 10ماه بازي نكرده بود، در ميان 
تيم منتخب بانوان سال قرار گرفت! جايزه ها و تيم هاي منتخب هميشه 
همين جوري بوده اند. بخشــي از انتخاب ها تحت تأثير اسپانسرهاست. 
فيفا و مجله فرانس فوتبال و يوفا همواره خواسته حاميان مالي را درنظر 
گرفته اند. گاهي رفتار متفاوت و ساختارشكنانه باعث رسيدن جايزه به 
افراد مي شود. مثال يك بار مي خواستند جايزه را به يك مدافع بدهند و 
قرعه به نام كاناوارو افتاد. ســال2010 كه اينيستا گل قهرماني اسپانيا 
در جام جهاني را زد، جايزه به مسي رسيد. دســت كم يكي دو مورد از 
جوايزي كه فرانس فوتبال يا فيفا به مسي و رونالدو داده اند حق ديگران 
بوده. سليقه و تعصب هوادارانه و دوستي با افراد هم در رأي گيري ها تأثير 
زيادي دارد. به طور مثال احسان حاج صفي، كاپيتان تيم ملي ايران نفرات 
خود را به ترتيب رونالدو، راموس و دي بروين انتخاب كرد و براي سرمربي 
برتر سال به زيدان و كلوپ و فليكس رأي داد. اين يعني حاج صفي رئالي 
است. كاپيتان تيم ملي الئوس يا گوام هم مي توانند ساليق شخصي خود 
را اعمال كنند. يك بار سرمربي تيم ملي تركمنستان به علي دايي براي 
جايزه بهترين بازيكن سال جهان رأي داده بود. برگزاركنندگان مراسم 
سعي دارند همه را راضي نگه دارند. اگر محمد صالح قرار نيست جايزه 
توپ طال يا د بست را ببرد، جايزه پوشــكاش بهترين گل سال را به او 
مي دهند به خاطر يك گل ساده در يك بازي ساده مقابل حريفي ساده و 
با بغل پا )جايزه پوشكاش امسال به سون هيونگ مين از تاتنهام رسيد(. 
همه اينها نشانگر اين است كه اين جوايز و مراسم كاركرد شو و برنامه 
ســرگرمي را دارد و به  درد كل كل هاي هواداري مي خورد. براي روشن 
شدن بيشتر موضوع كافي است نگاهي به تيم منتخب بهترين بازيكنان 
تاريخ بيندازيــم؛ جايي كه مجله فرانس فوتبال بــراي جبران انصراف 
از اهداي توپ طــالي 2020 به دليل كرونا اقدام به انتشــار تركيبي از 
بهترين بازيكنان تاريخ در هر پست كرد. تيم منتخب فرانس فوتبال يك 
دروازه بان به نام لو ياشين دارد، 3مدافع به نام هاي بكن باوئر، مالديني و 
كافو، 2هافبك دفاعي به نام ژاوي و ماتئوس و هفت هشت ده تا مهاجم 
و وينگر! ژاوي در تركيب بهترين تيم تاريخ بارســلونا هم به زور قادر به 
رقابت با گوارديوال يا بوســكتس و ديگران است و خودش و هوادارانش 
هرگز ادعاي حضور او بين 100 يا 200 بازيكن تاريخ فوتبال را ندارند اما 
او در تركيب تيم منتخب جاي مي گيرد و زيدان بيرون مي ماند. تيمي كه 
فرانس فوتبال چيده، به آلومينيوم اراك هم مي بازد. نمي شود با اين همه 
مهاجم، تيم را به زمين فرستاد. تيم هاي منتخب در رسانه هاي خودمان 
هم متاثر از همين عوامل اند و البته بخشــي هــم حاصل زدوبندهاي 
پشــت پرده و گنجاندن دوســتان و حاميان مالي در تيم هاي منتخب 
هفته و سال. حتي در جوايز سينمايي هم هميشه يا هرگز عدالت رعايت 
نمي شود. رد پاي سياست، موضوعات اجتماعي، سليقه و رفيق بازي در 
همه جوايز ديده مي شود. آكادمي اسكار به تازگي رسما و بدون تعارف 
اعالم كرده كه از اين پس )و درواقع از اين بــه قبل هم( فيلم هايي كه 
نقش هاي اصلي آن در اختيار دگرباشان، ســياهان، نژادهاي ديگر و... 
باشد امتياز باالتري براي نامزدي و كسب جوايز دريافت مي كنند. برخي 
فيلم هاي بزرگ هم ســهميه دارند؛ مثال چند جايزه به يكي مي رسد و 
چند جايزه به ديگري. در جشنواره هاي ايراني هم فيلم هاي ساخته شده 
توسط نهادهاي فرهنگي خاص سهميه سيمرغ و جايزه دارند. تقريبا مثل 
دانش آموزاني كه پدر و مادرشان برايشان جايزه مي خريدند و مي دادند 
مدير در صف به آنها اهدا كند. توصيه و نتيجه؛ كار خودمان را بكنيم و از 
فوتبال و سينما لذت ببريم و كاري به جايزه ها نداشته باشيم. اينها براي 

دلخوشي و كل كل هاي متعصبانه هواداري است.

يادداشت

 محمدرضا نصيري
روزنامه نگار

از قرار معلوم پرسپوليس فقط جام قهرماني ليگ قهرمانان 
آسيا را در قطر جا نگذاشت، بلكه بشار رسن ديگر جامانده 
مهم سرخ هاســت. بعد از راهيابي پرسپوليس به مسابقه 
فينال، بشار هر دو پايش را در يك كفش كرد و خواهان 
جدايي شد. با اين حال به هر زحمتي بود باشگاه توانست 
دوران حضور او را دست كم تا بازي نهايي تمديد كند. حاال 
فينال تمام شــده و نتيجه اش هم خوشايند پرسپوليس 
نبوده است. بشار رســن به تهران برنگشته و اين موضوع 
را هم بايد به گرفتاري هاي سرخپوشــان بعــد از پايان 
ماموريت شــان در ليگ قهرمانان آسيا اضافه كنيم. بشار 
يكي از كليدي ترين بازيكنان پرســپوليس در 3 ســال 
گذشــته بود و حاال قطعا جدايي اين بازيكن برنامه هاي 
فني سرخپوشــان را تحت تأثير قرار خواهد داد. فوتبال 
ايران فقر بازيساز دارد و در اين شــرايط پيدا كردن يك 

هافبك توپ پخش كن دشــوار اســت. جدايي بشار اما 
تنها مشــكل پرســپوليس نيســت؛ چرا كه اين تيم در 
بازگشت از دوحه بايد در يك برنامه فشرده تكليف 3 بازي 
عقب افتاده اش برابر نساجي، ذوب آهن و سپاهان را روشن 
كند و همزمان براي حضور در داربي تهران آماده شــود. 
برنامه مسابقات ليگ در شرايط عادي هم فشرده بود، اما 
تقويم پرسپوليس حاال از ساير رقبا شلوغ تر خواهد شد. به 
عالوه افت روحي ناشي از شكست در فينال هم معضلي 
است كه بايد برطرف شــود. به اينها تيغ كند خط حمله 
را هم اضافه كنيد. اين تيم در بازي با اولســان هيونداي 
نيم ساعت توپ را در اختيار داشت، اما حتي يك موقعيت 
هم خلق نكرد. خب البته احسان پهلوان و وحيد اميري 
به تركيب برمي گردند، اما محروميت عيســي آل كثير تا 

پايان سال پابرجاست.

  گرفتار، بي بشار
     فصل جديد مشكالت براي فيناليست ناكام آسيا

عادل فردوسی پور بعد از اينكه بازی پرسپوليس و اولســان هيوندای را از ورزشگاه 
الجنوب قطر برای صفحه AFC گزارش كرد، صبح ديروز به ايران بازگشت. در طول 
اين گزارش در مجموع ۴ميليون و 65۸هزار كاربر به صفحه فارسی AFC سر زدند 
و ركورد ۸09هزار نفری در پربيننده ترين لحظه، اين اليــو را به پربيننده ترين اليو 
فارسی در اينستاگرام و پنجمين اليو پربيننده در جهان تبديل كرد. همه اين اتفاقات 
در حالی رخ داد كه در ســاعت برگزاری فينال اينترنت در ايران با ترافيك شديد و 
مشكالت زيادی مواجه بود. فردوسی پور پس از بازگشــت به ايران در گفت وگويی 
كوتاه به سواالت خبرنگار همشهری پاسخ داد. او درباره ميزان استقبال مردم از اين 
گزارش و بازخوردهايی كه دريافت كرده، گفت: »استقبال خيلی خوب بود. مردم چه 
قبل از بازی و چه در طول گزارش واقعا مرا شرمنده كردند. مردم خيلی لطف دارند و با 
وجود مشكالت و محدوديت هايی كه ديروز در اينترنت وجود داشت استقبال خوبی 
از اين گزارش داشتند.« گزارش فردوسی پور باعث شد دنبال كنندگان صفحه فارسی 
AFC طی 2 روز از 260هزار نفر به حدود 3ميليون نفر برســند. او در پاسخ به اينكه 
آيا پيش بينی چنين اتفاقی را می كرد، فقط به گفتن يك جمله بسنده كرد: »خيلی 
عجيب و باورنكردنی بود.« عادل پيش از سفر به دوحه گفته بود به دليل عدم حضور در 
اينستاگرام شناخت چندانی از اين فضا ندارد. آيا اين اتفاقات باعث نشده او به حضور 
در اين فضا و داشتن صفحه ای در اينستاگرام ترغيب شود؟ پاسخ او منفی است: »البته 
هميشه به عنوان يك آپشن به اين موضوع فكر می كنم. اما عالقه چندانی ندارم و هنوز 
به اين نتيجه نرسيده ام كه در فضای مجازی حضور داشته باشم.« گزارش فردوسی پور 
از فينال آسيا با يك بغض آغاز شــد و با يك حسرت بابت قهرمان نشدن پرسپوليس 
به پايان رسيد. او اعتقاد دارد پرسپوليس بسيار به قهرمانی در اين جام نزديك بوده 
است: »فرصت بسيار خوبی از دست رفت. به نظرم اولسان تيم خيلی قدرتمندی نبود. 
پرســپوليس هم خيلی خوب بازی كرد اما اتفاقات بازی به نفع اين تيم پيش نرفت. 
يك ســری بدشانســی هم آوردند و پنالتی های عجيب و غريبی دادند. پرسپوليس 
می توانست قهرمان آسيا شــود و نمی دانم دوباره چه زمانی يك تيم ايرانی بتواند به 
فينال آسيا برسد.« ما هم نمی دانيم دوباره چه زمانی يك ايرانی می تواند مسابقه ای را 

با گزارش عادل فردوسی پور تماشا كند.

     مردم  شرمنده ام کردند
   عادل    فردوسی پور در گفت وگو با همشهری
    از حال و هوای فينال و گزارش اين بازی می گويد
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مهدي اميني
كارشناس مديريت شهري

بـرخـــي شهــــرسازان 
سال هاســت بــر اصــول گزارش

اجرانشــده شهرســازي 
به ويژه در پايتخت انتقاد كرده و مدل هاي 
اجراشده توسط مديريت شهري و برخي 
ديگر از شهرســازان را مخالف و مغاير با 
شيوه هاي درست و مدرن اين علم در دنيا 
مي دانند. آنها معتقدند شيوه هاي به اجرا 
درآمده به ويژه طي دهه هاي 70 و 80 و 
اوايل دهــه90 در توســعه و ســاخت 
كالنشهر تهران، همان شيوه هاي منسوخ 
چند دهه گذشــته برخي كشــورهاي 
اروپايي و آمريكايي است كه سال ها قبل 
اشكاالتش را فهميده و حاال خودشان هم 
آنها را كنار گذاشته و توسعه شهرهايشان 
را براساس اصول جديدتر دنبال مي كنند. 
برخــي ايراداتي كه شهرســازان در اين 
چندسال بارها و بارها اعالم كرده اند طي 
10 ماه اخير و با شــيوع بيمــاري كرونا، 
نه تنها جدي تر به آن پرداخته شــده كه 
شهروندان هم اثرات اين اشكاالت را در 
زندگي محــدود و كرونايــي اين روزها 

تجربه كرده انــد. آنها معتقدنــد اگر ما 
سال ها پيش اصول درست توسعه شهرها 
را در پيش گرفته و در يك كالم به شهر 
انسان محور و حتي به روابط درون گروهي 
شهروندان توجه بيشــتري مي داشتيم، 
اجــراي  زمــان  در  و  هم اكنــون 
محدوديت هــاي رفت وآمــد كرونايي با 
مشــكالت كمتري مواجه شده و چه بسا 

اين بيماري بهتر كنترل مي شد.

فضاهاي باز و عمومي شهر قرباني شده اند
كاهش فضاهاي عمومي بــه نفع فضاي 
خصوصي، يكي از مهم ترين و جدي ترين 
ايراداتي است كه بيشــتر شهرسازان به 
وضعيت تهران وارد مي كنند. چنددهه اي 
اســت كه فضاهاي عمومي و باز شهر به 
داليل مختلف رو به كاهش گذاشته و به 
انواع ساخت و سازها اختصاص يافته است. 
ما به نسبت وسعت شهرمان، فضاي باز و 
عمومي قابل قبولي نداريم و همين مسئله 
خود را در بحران هــاي احتمالي و نحوه 
مديريت اين بحران ها نشان مي دهد. كرونا 
يكي از اين بحران هاست. از همان ابتداي 
شيوع،  اتفاقي كه رخ داد ممنوعيت ورود 
به پارك ها و فضاهاي سبز بود. شهروندان 

نگران از بيماري و ملزم به اجراي قرنطينه، 
اجازه حضور در فضاي باز و آرامش بخش 
بوســتان ها را نيافتند؛ چراكه به عقيده 
برخي شهرسازان تهران فاقد بوستان هاي 
بزرگ و دســترس پذير اســت و احتمال 
تراكم جمعيــت در فضاهاي موجود زياد 
است. بوستان هاي بزرگ و جنگلي پايتخت 
نيز بدون اســتفاده از خودرو يا وســايل 
حمل ونقل عمومي قابل دسترس نيست. 
سولماز حسينيون، اســتاد شهرسازي و 
متخصص حوزه تاب آوري شهري معتقد 
اســت نه تنها وســعت و موقعيت اغلب 
بوســتان هاي پايتخت اين فضا را فراهم 
نمي كند، حتــي پياده روها نيز وســعت 
مطلوبي نداشــته و ترددهاي ضروري در 
زمان بحران كرونــا را نيز با نگراني همراه 
كرده اســت. او به همشــهري مي گويد: 
»اغلب پياده روهاي مــا كم عرض بوده و 
درنهايت اجازه عبور دونفر را شانه به شانه 
يا يك نفر را با ويلچــر مي دهد، در بعضي 
معابر هم كه در واقــع پياده رويي نداريم. 
اين در حالي است كه پياده رو به عنوان يك 
فضاي باز و عمومي در شهرسازي شناخته 
مي شود. عرض پياده رو در برخي كشورها 

به 3متر مي رسد.« 

آســيب به اقتصاد شــهري؛ نتيجه 
شهرسازي اشتباه 

به جز فضاي بــاز عمومي، بي توجهي به 
دسترس پذيري راحت در شهر نيز يكي 
ديگر از ايرادات شهرســازي اســت كه 
خود را در دوران كرونا بيشتر نشان داده 
است. حسينيون از اين مسئله با عنوان 
شهر 20دقيقه اي ياد مي كند كه تنها با 
صرف اين زمان،  نيازها تامين مي شود. 
او مي گويــد: »در ملبــورن اســتراليا 
شهروندان تنها اجازه دارند تا 3كيلومتر 
از محــل زندگي خود فاصلــه بگيرند و 
همه خواســته هاي آنها در داخل محله 
جواب داده مي شــود، به همين دليل، 
شيوع كرونا در اين شهر با سرعت بهتري 
كنترل شــد.« اما آنچه ما در سال هاي 

الهام مصدقي راد
خبر نگار

يادداشت

گامي رو به عقب  در مديريت بحران 

خبر

   كميته اضطرار تشكيل نمي شود
ديروز هواي تهران بــراي هفتمين روز پياپي 
در شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس قرار  
داشت و شــاخص كيفي هوا طي 2۴ ساعت 
گذشــته روي عدد 103 قرار گرفت. در هفته 
گذشته آلودگي هوا شــدت گرفته و در اغلب 
روز ها شــاخص باالي 100و در برخي روز ها 
باالي 1۴0را نشان مي داد، با وجود اين كميته 
اضطرار آلودگي هوا تا كنون تشــكيل جلسه 
نداده است. به گزارش همشهري، معاون نظارت 
و پايش محيط زيست استان تهران در اين باره 
گفت: كميته اضطرار آلودگــي هوا به صورت 
مجازي هماهنگي هــاي الزم را انجام داده اما 
به دليل همپوشاني تصميمات و محدوديت هاي 
كرونايي با تمهيداتي كه در شــرايط اضطرار 
آلودگي هوا اتخاذ مي شود نياز به تصميم گيري 
يا اعمال محدوديت هاي جديدي در اين زمينه 
نبوده اســت. محمد رســتگاري گفت: طبق 
قانون هواي پاك درپي اســتمرار آلودگي هوا 
و پيش بيني پايداري جوي از ســوي سازمان 
هواشناســي، پيش بيني تــداوم آلودگي هوا 
به وزارت بهداشــت اعالم مي شود. درصورت 
تشخيص و اعالم شرايط اضطرار از سوي وزارت 
بهداشت هماهنگي هاي الزم بين اداره حفاظت 
محيط زيست استان تهران با استانداري براي 

تشكيل جلسه صورت مي گيرد.

   ۱۲ هزار هكتار اراضي جنوب غرب 
پايتخت سند گرفتند

رئيــس اداره منابــع طبيعــي و آبخيزداري 
شهرستان هاي شهريار، رباط كريم، اسالمشهر، 
قدس و بهارســتان از صدور اســناد تك برگ 
كاداستري براي 12 هزار هكتار از اراضي ملي 
جنوب غرب پايتخت خبر داد. به گزارش ايسنا، 
حسن مســعودي با اعالم اين خبر گفت: كل 
عرصه هاي ملي زير پوشــش اين اداره حدود 
30 هزار هكتار اســت كه عالوه بر اخذ اسناد 
تك برگ اعالم شده، براي 3300 هكتار ديگر از 
اين اراضي ملي اصالح هندسي انجام شده است 
و در مراحل صدور اســناد تك برگ قرار دارد. 
او افزود: با صدور اســناد مالكيت كاداستري 
در قالب كاداســتر كه از ضريب امنيت بااليي 
برخوردار است، عالوه بر پاسخگويي تسريع به 
مراجعان و برطرف شدن بسياري از مشكالت 
ثبتي، از وقوع پديده زمين خواري، جعل اسناد 
و سوءاستفاده هاي احتمالي جلوگيري مي شود.
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پنجــم دي »روز ايمني در برابــر زلزله و 
كاهش اثرات بالياي طبيعي« است. هرچند 
كه امسال قانون آزمايشي، نيم بند و معلق 
تشكيل سازمان مديريت بحران كشــور )مصوب 1387( با تغييراتي 
به عنوان قانون مديريت بحران در مجلس مصوب شد و نقص بي قانوني 
را تا حدودي در اين عرصه برطرف كرد، اما درواقع گامي رو به عقب در 
كاهش اختيارات محلي و مديريت شهري به خصوص در كالنشهر تهران 
بود. البته همچنان مديريت بحران پر از ابهــام و در صحنه عمليات و 
هماهنگي دچار بالتكليفي است. سازمان مديريت بحران در ذيل وزارت 
كشور، بازوي اصلي و اجرايي مديريت بحران در ستاد ملي است و پس 
از آن ستادهاي استاني و شهرســتان زيرنظر استاندار و فرماندار شكل 
گرفته است. متأسفانه تمام تجربيات اخير نشان مي دهد كه اين سازمان 
)و ســتادهاي ذيل آن( نه از اقتدار اجرايي و نه از تجربه و اختيار كافي 
و مناسب در فرماندهي و حتي در هماهنگي مديريت بحران برخوردار 
نيست. حتي بدون وجود ســازمان مديريت بحران هم، هر عضوي در 
ستادهاي ملي، استان و شهرستان، كار خود را بدون توجه به ديگر اعضا 
و با شدت و ضعف متفاوت انجام مي دهد. به عبارتي ديگر اين سازمان 
نمي تواند و نتوانسته است كه وظيفه فرماندهي و هماهنگي ستاد را براي 

تعداد اعضاي فراوان و فرايندهاي در هم پيچيده آن، بازي كند.
در اين بين، مديريت بحران در سطوح ملي و محلي، وظايف و نقش هاي 
مشــخصي را با توجه به نوع، سطح و شــدت حوادث تعيين مي كند. 
همچنين اگر توان و ظرفيت محلي پاسخگوست، در سطح ملي صرفا 
نظارت و پشــتيباني از متوليان محلي صورت گيرد. اگر سطح محلي 
توانمندي و امكان اقدام و پاسخگويي مستقل در برابر شرايط را ندارد، 
بايد سطح ملي فعال شود و نقش اعضا به خصوص نهادهاي اجرايي و ... را 
تعيين كند؛ امري كه در مديريت بحران همچون تمام موضوعات سطوح 
ملي- محلي، محل مناقشه، جدل و بالتكليفي است. حتي با اصالح و 
بهبود موارد اساسي فوق، امكان مديريت كارآمد حوادث و بالياي طبيعي 
و غيرطبيعي، بدون شناســايي و تامين نيازها و ابزارهاي الزم، ممكن 
نخواهد بود. فقدان آمار، اطالعات و نقشه هاي دقيق شهري و روستايي، 
وضعيت خطرپذيري و ريسك جمعيت و اجتماع محلي، ساختمان ها و 
تاسيسات، ضعف تيم هاي ارزيابي حادثه در حضور به موقع در جغرافياي 
حادثه و برآورد خسارات، از ديگر كاســتي هاي اساسي نظام مديريت 
بحران كشور است. نبود مركز و سامانه فرماندهي و هماهنگي مديريت 
بحران در وزارت كشور و استان ها، به عنوان نخستين و اساسي ترين ابزار، 
در تمام حوادث آشكار است.  بنابراين كشوري كه جزو 10كشور بالخيز 
)در بالياي طبيعي( دنياست، هر ساله 250مخاطره طبيعي در آن روي 
مي دهد و ساالنه 1/5ميليون نفر آن تحت تأثير بالياي طبيعي هستند 
و فقط در سال 98بيش از 9هزار ميليارد تومان خسارت به آن وارد شده 
اســت، با »فقدان يا كمبود قانون، اختيارات، نقش، تعهد و ابزار« قطعا 

دچار بحران در نظام مديريت بحران خود است.

 تاب آوري شهري 
جامانده از شهرسازي پايتخت

اخير به ويژه در كالنشهر تهران شاهدش 
هستيم، تضعيف مشاغل خرد محلي و 
درمقابل توسعه پاســاژ ها و مال هاست؛ 
مراكزي كه نقاط ضعف خود را در بحران 
كرونا نشــان داد و مجبور بــه تعطيلي 

شدند.

راهي كه شهرهاي مدرن براي افزايش 
تاب آوري در پيش گرفته اند

برخي كشورها كه شــاهد اجراي اصول 
درســت شهرســازي در آنها بوده ايم، با 
وقوع بحران كرونا با مشــكالت كمتري 
مواجه شــده اند؛ فضاهاي باز و وســيع 
عمومي موجود در اين شــهرها موجب 
ادامــه برخــي فعاليت هــاي فرهنگي، 
 هنري و ورزشي شــده و اين فعاليت ها 
را از سالن هاي سرپوشــيده كه با شيوع 
كرونــا تعطيل شــدند به فضاهــاي باز 
عمومي كشاند؛ فعاليت هايي كه به ويژه 
توجه به آنها در اين دوران پر از نگراني و 
اضطراب، بيش از قبل الزم است تا شهر 
و شــهروندان دچار افسردگي و عوارض 
ناشــي از قرنطينه و كاهــش فعاليت ها 
نشوند. به جز اين، همين شهرها در حال 
تهيــه طرح هايي براي افزايش وســعت 

فضاهاي باز عمومي هستند. 
حسينيون مي گويد: »استراليا،  انگليس 
و حتي تركيــه در حال آماده ســازي 
نقشــه هايي براي وسعت بخشيدن به 
فضاي شــهر و نقاطي مانند پياده روها 
هستند تا در بحران هاي احتمالي آتي، با 
مشكالت كمتري مواجه شوند.« اهتمام 
اين كشورها براي عرصه گشايي بيشتر 
فضاهاي عمومي به دليــل اهميت اين 
فضاها در شهر است. به گفته اين استاد 
تاب آوري شــهري، چه فضاهاي سبز، 
چه فضاهاي عمومي و چه تلفيق اين دو، 
از نظر روانشناســي، جامعه شناسي و 
مديريت بحران براي شهرها مهم است.

   ضرورت مديريت درست در تعامالت محلي
به جز كالبد فيزيكي شهر، كالبد غيرفيزيكي شــهر نيز اهميت بسياري دارد. شهر از 
شهرونداني تشكيل شده كه شهرسازي و ارتباط آنها با يكديگر رابطه اي دوطرفه دارد. 
ناصر براتي، استاد دانشــگاه مي گويد: »اگر مديريت باالدستي توجه بيشتري به حفظ 
تعامالت شهروندان در قالب معتمدان محلي كند، از همين ظرفيت مي تواند براي حل و 
فصل بسياري از مسائل حتي كنترل هاي بهتر و مديريت درست در تعامالت محلي در زمان 
شيوع ويروس كرونا كمك بگيرد. سپردن برخي از اين مسئوليت ها به مردم نتايج بهتري 

داشته و موضوع بسيار مهمي در شهرسازي قرن۲۱ محسوب مي شود.«

از بين بردن فضاهاي باز، بي توجهي 
 به دســترس پذيري، افزايش مال ها 
 و از بين بردن مشــاغل خرد محلي، 
 از جمله اشــكاالت توســعه شهر 
در پايتخــت طي دهه هــاي اخير  

به حساب مي آيد

جلوه گري ايرادات كهنه تهران با شيوع كرونا
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خريد تضميني، حالل مشكالت نيست 
يكي از كشــاورزان تايبادي از نصف شــدن قيمت گل 
زعفران نسبت به سال گذشته خبر مي دهد و مي گويد: 
دســتمزد پاك كردن يك كيلوگرم گل زعفران توسط 
كارگران نزديك به 30هزار تومان است اما محصول ما 
را كمتر از اين مي خرنــد. در اوج فروش قيمت از 30 تا 
60هزار تومان متغير بود كه نه تنها سودي ندارد، بلكه 
بايد از جيب مان هم براي جبران هزينه ها پرداخت كنيم. 
آن هم درحالي كه سال گذشــته گل زعفران را بيش از 
60هزار تومان مي خريدند. خريد تضميمي هم راه حل 
نيست زيرا يك سال طول مي كشد تا پول مان را آن هم 
اقساطي دريافت كنيم. در اين شرايط برداشت نكردن 
زعفــران به صرفه تر اســت. در آذربايجان شــرقي اما 
كشــاورزان مرندي از ســطح زيركشــت و توليدشان 
راضي اند و شرايط اقليمي باعث افزايش كشت در مزارع 

آنها شده است. 
در چهارمحــال و بختيــاري هم زعفــران 15درصد 
افزايش برداشــت داشــته و محصول توليدي شان را 
براي بسته بندي به كارخانه هاي خراسان رضوي صادر 
كرده اند. در اصفهان كه به رتبه چهارم توليد محصول 
زعفران پس از خراسان رضوي، شمالي و جنوبي رسيده 
هم حال و روز زعفران كاران خوب بود و افزايش سطح 
زيركشت، جهادكشاورزي اصفهان را مشتاق به ايجاد 
برند زعفران استان كرده است. در خوزستان نيز پس از 

7سال سطح زيركشت زعفران تنها در يكي از شهرهاي 
اين استان به 12هكتار رسيد و 120كيلوگرم زعفران 

برداشت شد.

سياست اشتباه در افزايش كشت زعفران
مسئول واحد زعفران سازمان جهادكشاورزي خراسان 
رضوي درباره انتقادات كشاورزان مبني بر خريد محصول 
ديگر استان ها به قيمت پايين تر از سوي كارخانه هاي 
استان به همشهري مي گويد: از حدود 120هزار هكتار 
سطح زير كشت زعفران در كشور حدود 7هزار يا نهايت 
9هزار هكتار براي مناطقي غير از خراسانات است. اين 
مقدار خريد محصول زعفران در ديگر استان هاي كشور 
چندان مورد توجه نيست، زيرا استان هاي ديگر هنوز 
توليد چنداني ندارند كه شرايط رقابتي با خراسان رضوي 
داشته باشند، اما باعث شكستن نرخ خريد زعفران شده 

اســت. رامين اســمي درباره تخريب عمدي بخشي از 
مزارع زعفران استان بيان مي كند: امسال به دليل نبود 
حمايت به صورت مــوردي و البته تعداد كم شــاهد از 
بين رفتن عمدي محصوالت كشــاورزي بوديم اما اين 
مسئله عموميت نداشت. اين را قبول داريم كه به دليل 
هزينه هاي باال، توليد براي كشــاورزان صرف نمي كند 
اما كشاورزاني هم هســتند كه به توصيه ما نسبت به 
عدم توسعه كشــت بي توجهي كردند و به دليل كمبود 
كارگر براي برداشت زعفران با مشكالتي مواجه شدند. از 
سوي ديگر امسال سياست هاي خريد و فروش زعفران 

از تجار ايراني تغيير كرد و با كاهش قيمت مواجه شد.
اســمي ادامه مي دهد: براســاس اعالم فعــاالن حوزه 
صادرات، قيمــت هر كيلوگــرم زعفــران از 1200تا 
1500دالر به 400تا 500دالر كاهش يافته و خريداران 
خارجي زعفران ايران را با توجه به كاهش ارزش پول ما 

خريداري مي كنند. اين مسئول افزايش بي رويه كشت 
زعفران در كشور بدون توجه به كيفيت را سياستي غلط 
عنوان مي كند و مي گويد: با توجه به سود آوري زعفران 
در دهه هاي قبل، هر سال كشاورزان بيشتري به سمت 
كشت اين محصول مي آيند و ورود كشاورزاني كه با فوت 
و فن توليد زعفران آشنايي ندارند، موجب كاهش كمي 
و كيفي زعفران و افزايش قيمت تمام شــده مي شود. 
متأســفانه يك ذهنيتي هم وجود دارد كــه زعفران 
محصول كم آب دوست اســت و در هر منطقه اي بدون 
درنظر گرفتن كيفيت خاك، اقدام به كشــت مي شود 
درحالي كه كارايي مصرف آب در زعفران باالست و حتما 

به بارش هاي زمستاني نياز دارد. 
وي  مي گويد: نبــود اطالعات كافي از يك ســو و ورود 
كشــاورزان نابلــد از ســوي ديگر باعث نصف شــدن 
ميزان عملكرد محصول در هكتار مي شــود. سياست 
جهادكشــاورزي اســتان هم افزايش سطح زيركشت 
زعفران نيست، بلكه با استفاده از كشاورزي علمي و نوين 
مي خواهيم به افزايش كيفي محصول برسيم تا بتوانيم 
محصول مشتري پسندي را به بازار هاي جهاني عرضه 
كنيم. وي بر لزوم ايجاد زنجيره ارزش زعفران از مزرعه تا 
سفره تأكيد و عنوان مي كند: توليد كننده، فرآوري كننده 
و صادركننده بايد در اين زنجيره حمايت شوند و با هدف 
جلوگيري از خام فروشي، اقدامات جدي تري در تغيير 
كاربري زعفران از ادويه به صنايع آرايشــي، بهداشتي 

قيمت پايين، افزايش بدون نظارت اراضي زير كشت، خام فروشي، 
هزينه هاي كارگر و از سوي ديگر تحريم ها، قاچاق و عوارض 

38درصدي صادرات، فصل برداشت را به كام زعفران كاران تلخ كرد

يادداشتفصل زرد طالي سرخ

نطنز؛ قطب پنهان زعفران ايران
اسفنديار حاجي زاده

كارشناس و مسئول باغباني و زراعت مديريت جهاد كشاورزي نطنز

   زعفران را از ادويه جات جدا كنيد
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهادكشاورزي خراســان رضوي از افزايش سطح زيركشت در استان خبر مي دهد 
و به همشهري مي گويد: در چند سال اخير سطح زيركشت استان از 63هزار هكتار به 91هزار هكتار رسيده و اين توسعه 
بيش از حد، آسيب زاست و موجب تضعيف جايگاه زعفران خراسان رضوي مي شود. غالمحسين ساربان مي افزايد: زعفران 
كاالي صادراتي است اما بازار مطالعه شده ندارد و نبايد سطح زيركشت آن به اين سرعت رشد داشته باشد؛ چرا كه در فصل 
برداشت موجب افزايش توليد و كاهش قيمت ها مي شود. ساربان بهترين اتفاق در حوزه زعفران را حركت به سمت مسائل 
فارماكولوژيكي زعفران و كاربرد آن در صنعت داروسازي و صنايع آرايشي و بهداشتي كشور عنوان مي كند و مي گويد: زعفران 
در كشور ما تنها در سبد ادويه خانوارها جاي دارد و پياز آن هم تنها به توليد گل زعفران ختم مي شود. ما به دنبال پيدا كردن 

كاربردهاي ديگر پياز زعفران هستيم و بايد نگاه انحصاري به توسعه اين محصول تنها براي توليد زعفران حذف شود.

داستان رونق كشت زعفران در اصفهان، 
حكايت جالبي دارد. 65ســال پيش يك 
خانــواده اصفهاني، عروســي از بيرجند 
گرفتند و در سفر پدر خانواده به خراسان 
جنوبي، براي نخستين بار پياز زعفران به 
طرق رود نطنز منتقل شــد. وجود 3نوع 

آب وهواي متفاوت در نطنز باعث شــد كشت زعفران به خوبي جواب 
دهد و به جز طرق رود در بادرود و دهاباد هم از كشت زعفران استقبال 
كنند. حاال نطنزي هــا ركورد جالبي دارند و با وجود اينكه متوســط 
برداشت زعفران از هر هكتار 3.5كيلوگرم است اما آنها از 3هكتار حدود 
24 تا 25كيلوگرم زعفران برداشت مي كنند تا ثابت كنند اين منطقه 
هم ظرفيت خوبي در توليد طالي سرخ ايران دارد. استقبال از كاشت 
زعفران در اصفهان موجب شد اين استان پس از خراسان هاي رضوي، 
شمالي و جنوبي در رتبه چهارم توليد زعفران كشور قرار بگيرد و نطنز 
هم با سطح زيركشت 330هكتار و توليد 2500كيلوگرم كالله خشك 
زعفران، قطب توليد اين محصول شود. افزايش سطح زيركشت زعفران 
در نطنز به ويژه بادرود به دليل مســطح بودن زمين و سطوح بزرگ تر 
نســبت به منطقه كوهســتاني طرق رود صورت گرفته و اين مسئله 
موجب شده عمليات مكانيزه آماده ســازي زمين با ادوات كشاورزي 
به سهولت انجام شود. از سوي ديگر با توجه به كاهش منابع آب هاي 
زيرزميني و كم شدن تخصيص آب هاي كشاورزي، خرده مالكان اين 
منطقه رغبت بيشتري به كشت زعفران پيدا كردند و بيش از 80درصد 
آنها كه حتي ساكن اين مناطق نيستند اقدام به كشت زعفران كرده و 
تحولي در اقتصاد منطقه رقم زدند. برداشت زعفران در نطنز از اواسط 
مهر آغاز مي شود و تا آخرين روز آذر ادامه دارد. در اين دو ماه ونيم بيش 
از 16هزار نفر روزكار اشتغال فصلي ايجاد مي شود كه عمدتا از سوي 
زنان روستايي صورت مي گيرد. بسياري از خانواده هاي تحت پوشش 
بهزيستي و كميته امداد هم در اين مدت از سوي زعفران كاران مشغول 

به كار مي شوند و دستمزد مي گيرند. 
برداشــت زعفران براي تمــام مالكان ايــن منطقه درآمدزاســت و 
حتي به صورت چمداني به خارج از كشــور هم انتقال داده مي شود. 
برخي مالكان با عمده فروشي هاي شهر مشــهد در ارتباط هستند و 
محصول شــان را به صورت فله اي به آنها مي فروشند. زعفران معروف 
طرق هم به صورت بسته هاي كوچك در بسياري شهرهاي كشورمان 
دست به دست مي شود. هرچند كه براي بهبود وضعيت زعفران اصفهان، 
مسئوالن به دنبال اقداماتي براي برندســازي هستند اما تاكنون اين 
شرايط به دليل برخي موانع ميسر نشده است. به همين دليل هر سال 
حدود يك سوم محصوالت برداشت شده در اين منطقه كه حدود 1.5تن 
است به خراســان رضوي انتقال پيدا می كند و  به نام زعفران همان 

منطقه صادرات مي شود.

فصل برداشت زعفران به پايان رسيد، اما خستگي به تن 
زعفران كاران ماند. رنگي به روي طالي ســرخ نمانده و 
كشاورزان هم با سيلي، صورت خود را سرخ نگه مي دارند 
زيرا كفه مشكالت كاشت و فروش زعفران هرسال سنگين تر از قبل مي شود؛ شرايطي كه باعث شد 
امسال در زعفراني ترين استان كشور، 25درصد كاهش برداشت صورت بگيرد. كشاورزان خراسان 
رضوي خام فروشي، قيمت پايين محصول، افزايش بدون نظارت اراضي زيركشت، خريد ارزان از ديگر 
استان ها، گراني نهاده ها، رشــد چند برابري هزينه هاي كارگري و افزايش هزينه ها به دليل كرونا را از 
مهم ترين داليل بروز مشكالت در توليد اين محصول مي دانند. آنها معتقدند خريد تضميني هم چاره كار 
نيست زيرا دريافت پول ماه ها پس از فروش محصول، دردي را دوا نمي كند. همين داليل هم باعث شد 
اتفاقي كه براي سيب آذربايجان غربي و گوجه فرنگي خوزستان رخ داد، تكرار شود. در تايباد برخي از 
زعفران كاران در ميانه فصل برداشت با تراكتور به جان مزارع  افتادند و دسترنج خود را دفن كردند تا به 
قول خودشان سودي كه اكنون به صفر رسيده را هم نداشته باشند. در تربت حيدريه هم برخي كشاورزان 
در اقدامي مشابه به دليل به صرفه نبودن برداشت زعفران، گوسفندان را در مزارع زعفران رها كردند تا 

دسترنج شان به جاي حضور در بازار هاي جهاني، خوراك دام ها شود.

و دارويي صورت بگيرد. ما اگر در حوزه كشــت زعفران 
در برابر افغانستان، چين و مراكش بازار را خالي كنيم، 
رقابت مطلق را از دست مي دهيم. به همين دليل است 
كه استفاده از زعفران در كشور ما بايد با تغييرات جدي 
مواجه شود. نمونه آن هم داروي ضد آلزايمر علوم پزشكي 
خراسان رضوي با ماده مؤثره زعفران است، اما نياز داريم 
كه بخش خصوصي به اين حوزه وارد شــود تا اينگونه 

توليدات دارويي توجيه اقتصادي داشته باشد.

به نام ايران، به كام افغانستان 
رئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران اما مشــكالت 
را به شــرايط ديگري هم مرتبط مي داند و مي گويد: با 
وجود صادرات قانوني 49 تن زعفران از مبادي قانوني 
به افغانستان، مدتي اســت كه قاچاق زعفران به كشور 
همســايه هم باب شــده. دليل آن هم محدوديت ها و 
تحريم هايي اســت كه اجازه صادرات زعفــران را به ما 
نمي دهد و تجار افغانســتان با خريد فله اي زعفران از 
ايران، آنها را به ساير كشورها صادر مي كنند كه ارزآوري 
زيادي براي آنها دارد. غالمرضا ميري با بيان اينكه طبق 
آمار وزارت جهادكشاورزي، ايران سال گذشته 500تن 
زعفران توليد كــرده كه از اين ميزان يك دهم ســهم 
افغانستان است، مي افزايد: از سوي ديگر هندوستان و 
چين تعرفه ترجيحي براي كاالهاي صادراتي افغانستان 
وضع كرده اند. يعني چنانچه يك تاجر افغانستاني زعفران 
ايراني را به چين و هند صادر كند، ديگر نيازي نيســت 
كه هزينه و عوارضي پرداخت كند؛ امــا اگر يك تاجر 
ايراني بخواهد زعفران را به اين دو كشور صادر كند، بايد 

عوارض 38درصدي بپردازد. 
اين مسئول تأكيد مي كند: فعاالن حوزه زعفران ايران 
در حال از دست دادن ميزان ارزش افزوده و اشتغال زايي 
هستند. مســئوالن كشــوري بايد براي جلوگيري از 
بيكاري كشــاورزان، قدمي بردارند. حداقل  اقدام اين 
است كه با 2كشور چين و هند مذاكراتي صورت بگيرد تا 
براي كاالهاي ايراني هم تعرفه ترجيحي اعمال كنند. به 
گفته ميري، از ابتداي سال جاري تا پايان آبان صادرات 
زعفران نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 20درصد 

رشد داشته است.
  

برداشت زعفران به پايان رسيده اما در خراسان رضوي 
به عنوان زعفراني ترين استان، مشكالت و دغدغه هاي 
زعفران كاران همچنان به قوت خود باقي ا ست و چه بسا با 
ادامه اين روند و نبود مديريت صحيح بازار، ميزان توليد 
در ســال آينده هم كاهشي باشد. از ســوي ديگر تجار 
ايراني هم بعد از 50سال تالش در صنعت زعفران حاال 
به تماشاي از دست دادن بازارهاي منطقه اي و جهاني 
نشسته اند و افغانستان با افزايش سطح زيركشت و خريد 
فله اي زعفران ايران، اين محصــول را به نام خودش به 
ساير كشورها صادر مي كند تا فعاالن اين حوزه را از هر 

سو با مشكالت عديده اي مواجه كند.

مريم سرخوش
خبر نگار



9 2 دوشنبه 1 دي 99  شماره 8116 زيستبوم 3 0 2 3 6 1 3

۴9 قطعه از آجرهاي لعابدار منسوب به  میراث
محوطه باستاني »قاليچي« بوكان كه فرهنگی

اوايل انقالب به شكل غيرمجاز از كشور 
خارج شــده بود، پس از پيگيري هاي چندســاله 
معاونت ميراث فرهنگــي، اداره كل حقوقي و امور 
بين الملــل وزارت ميراث فرهنگــي و دســتگاه 
ديپلماسي كشور از اروپا به ايران بازگردانده شد. اين 
خبر را علي اصغر مونســان، وزير ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي كشور صبح ديروز اعالم 
كرد. وزير ميراث فرهنگي حتي گفته است كه اين 
آثار در اختيار يك خانواده ايراني مقيم سوئيس بوده 

كه عالقه مند به فروش آنها بودند.
 اما داستان آجرهاي لعابدار قاليچي بوكان چيست 
و اين اشــيا چگونــه و در چه ســال هايي از ايران 
خارج شــدند و توقيف آنها چه زمانی انجام شــد؟ 
پيگيري هاي همشهري از اشيای تازه مسترد شده 
به ايران بيانگر آن است كه تالش  ها براي ترخيص 
آجرهاي لعابدار قاليچي بوكان در گمرك جمهوري 

اسالمي ايران ادامه دارد.

هنرماناها
آجرهاي لعابــدار قاليچي بــوكان متعلق به عصر 
آهن3و زماني اســت كه عيالمي ها دوران عيالم نو 
را در خوزستان، آشــوري ها دوران باستاني خود را 
در عراق و اورارتوها حكومت خود در تركيه را ادامه 
مي دادند. قاليچي بوكان اما محل حكومت مانا ها در 
ايران بود؛ اقوامي كه بعدها با استقرار مادها در ايران 
بخشي از جامعه مادها شدند. آنها حدود 300سال 
پيش از هخامنشيان در مناطق مرزي ايران، عراق 
و تركيه مســتقر بودند و آثار هنري شــان به گفته 
باستان شــناس ها از كيفيت بااليي برخوردار بود. 
محدوده حكومت مانايي ها شــمال غرب ايران بود. 
مرزهاي آنها از شــمال به درياچه اروميه، از جنوب 
به درياچه زريوار، از غرب به مــرز امروزي ايران و 
عراق و از شرق به رود قزل اوزن و به مرز كردستان 
تا زنجان امروزي مي رسيد. آثار باكيفيت فراواني از 
هنر مانايي در ربط سردشت، قاليچي بوكان و زيويه 

سقز به دست آمده است.
مانا ها عالقه زيادي به اســتفاده از نقوش هندسي، 
نقش هاي جانوري و نقوش تركيبي انساني و جانوري 
داشــتند. اســب هاي بالدار، نقوش جانوري با سر 
انسان و... همگي در هنر مانايي به بهترين كيفيت 
طراحي و ساخته شده اند. كتيبه داريوش هخامنشي 
كه به مناســبت ســاخت كاخ آپادانا در شوش به 
نگارش درآمده است، به خوبي مشخص مي كند كه 

هخامنشي ها در طراحي و ساخت آجرهاي لعابدار 
تخت جمشــيد از هنر مانايي تأثير گرفته اند. در آن 
كتيبه، توضيح داده شده اســت كه مواد و مصالح 
ساخت كاخ هخامنشــي ها چگونه از مصر و ديگر 
سرزمين ها به ايران منتقل شد. اما در همين كتيبه 
آمده است كه در تزئينات كاشي ها و آجرهاي لعابدار 

ساختارهاي معماري محوطه باستاني شوش از هنر 
مادها و مصريان بهره گرفته شده است.

اگرچه هخامنشي ها هيچ شناختي از تمدن ماناها 
نداشــتند، اما با اين حال كتيبه داريوش در مورد 
احداث كاخ هاي هخامنشي شوش بيانگر آن است 
كه هخامنشيان بخشــي از هنر خود را از هنرهاي 
بومي موجود در ايران و به طور مشخص از هنر ماناها 

وام گرفته اند.

داستانقاليچيوآجرهاي3هزارساله
اما داســتان خروج آجرهاي لعابدار قاليچي از ايران 
چيست؟ سال هاي 56و 57كه ايران درگير انقالب بود، 
شهر بوكان نيز شاهد تحوالت سياسی شد، اما در اين 
شرايط قاچاقچيان اشياي تاريخي، چنان باليي بر سر 
محوطه باستاني قاليچي بوكان آوردند كه شبيه آن 
سال ها بعد تنها در محوطه باستاني جيرفت مشاهده 
شد. اوج حفاري هاي غيرمجاز و قاچاق اشياي تاريخي 
قاليچي بوكان به دهه60 رســيد و در ســال136۴ 
قاچاقچيان اشياي تاريخي حتي به آجرهاي لعابدار و 
منقوش ديوارهاي سازه هاي مذهبي و سياسي متعلق 
به تمدن مانايي ها در ايــران هم رحم نكردند و آنها را 
قطعه قطعه از اين محوطــه جدا كردند و به موزه هاي 

خارج از ايران رساندند.
براســاس پيگيري هاي همشــهري، مشــخص 
شده اســت كه ســال6۴ و زماني كه حفاري هاي 
غيرمجاز در محوطه باســتاني قاليچي بوكان به 
اوج خود رســيده بود، اداره كل باستان شناســي 
وقت اقدام به اعزام احسان يغمايي، باستان شناس 
ايراني به اين محوطه باســتاني كرد تا كاوش هاي 
باستان شناســي اين منطقه آغاز شود. از آن زمان 
بود كــه حفاري هــاي غيرمجاز در ايــن محوطه 
باستاني به پايان رســيد و هنر تمدن مانايي ها در 

ايران نمايان شد.
احســان يغمايي چند صد قطعه از آجرهاي لعابدار 
محوطه باستاني قاليچي را همراه قديمي ترين كتيبه 
باستاني به زبان آرامي از دل خاك بيرون كشيد و آنها 
را تحويل موزه ملي ايــران داد. گزارش اين كاوش ها 
و آجرهاي لعابدار قاليچي كشــف شــده توسط تيم 
باستان شناسي او در كتابي با همكاري مشترك احسان 

يغمايي و يوسف حسن زاده منتشر شده است.
ســال 1378 اما كاوش هاي باستان شناســي اين 
محوطه باســتاني به بهمــن كارگر، كارشــناس 
ميراث فرهنگي اروميه سپرده شد. او و تيم همراهش 
به مدت 8فصل در قاليچــي كاوش كردند و بيش 
از 500قطعه آجــر لعابدار با نقش هــاي متنوع از 
ايــن محوطه باســتاني بيرون كشــيدند. گزارش 
آن 500قطعه آجــر لعابدار و نتيجــه كاوش هاي 

سال1378، البته تا به امروز منتشر نشده است.

  گزارش همشهري از قاچاق آجرهاي منقوش قاليچي متعلق به تمدن مانايي و 
توقيف آنها در بندر سوئيس تا بازگشت به ايران

  وزير ميراث فرهنگي: ۴9قطعه آجر لعابدار قاليچي كه اوايل انقالب خارج شده بود 
از اروپا به ايران بازگردانده شد

يادداشت

چلهدود

كام  شــب يلداي تان تلخ نشود. اما بدانيد 
مهماني دود از هفته هاي نخســت پاييز 
در شهرهاي بزرگ كشور شروع و امروز به 
چهلمين روز خود رسيد. »چله دود« درست در شرايطي به ثبت رسيد 
كه مراكز آموزشي تعطيل و مشاغل، نيمه تعطيل  و بسياري از سفرهاي 
شهري به واســطه محدوديت هاي كرونايي حذف شده اند. اما مشكل 
كجاست؟ چگونه با يك بغل قانون، آيين نامه، جريمه و دوربين هنوز 

هوا چنين آلوده مي شود؟
اين روزها معابر شهري به نحو مؤثر خلوت تر از پاييز و زمستان گذشته 
اســت. درعين حال مقصران اصلي آلودگــي در آزادانه ترين حالت 
ممكن به انتشار ذرات و گازهاي سمي در هوا ادامه مي دهند. هر اندازه 
خودروهاي شخصي محدود شده اند، ساير عوامل آالينده متحرك يعني 
اتوبوس ، كاميون، كاميونت، وانت، تاكسي و موتورسيكلت به آلودگي 
خود ادامه داده و مي دهند. در بخش عوامل ساكن آلودگي، نيروگاه ها، 
پااليشــگاه ها و كارخانه ها در سايه تحريم و شــرايط بد اقتصادي به 
مازوت سوزي روي آورده اند و اقدامي براي مقابله با اين پديده شوم و 

مرگ آور صورت نمي گيرد.
در چنين شرايطي از يك سو كرونا از عمر مي كاهد و از ديگر سو، آلودگي 
هوا نفس مي سايد. هوای تهران در پاييز 99يكي از آلوده ترين سال هاي 
اخير را پشت سر گذاشت. شهروندان تهراني هم كه يك هشتم جمعيت 
كشــور را تشــكيل مي دهند از هر 5روز، 2روز در آلودگي كامل نفس 
كشيدند. در باقي روزها نيز به لطف باد و باران از آالينده هاي سمي در 
امان ماندند. اين شرايط در كرج و اصفهان درست مشابه تهران است. 
اما اهواز با بدترين كيفيت هوا، پاييز 99را در شرايطي به پايان رساند كه 

ساكنانش از هر 5روز ۴روز در ميان آالينده هاي جوي نفس كشيدند.
ريه انسان در برابر آنچه در 6ماه دوم سال تنفس مي كند، بي پناه است. 
در هواي تنفســي ذرات معلق كمتر از 2.5ميكرون بسيار خطرناك 
وجود دارد. اين ريزذرات كه هيدروكربن هاي نســوخته همراه دارند 
حاوي فلزات سنگين، تركيبي سمي و مهلك نيز هستند كه در ماه هاي 
سرد سال به اوج مي رسد و در شرايط اينورژن، در فضاي تنفس باقي 
مي مانند تا فهرست بلند بااليي از بيماري هاي مختل كننده اعضاي بدن 
تا تومورها و سرطان ها را به بدن هديه كنند و براي گروه هاي حساس، 
يعني كودكان، سالمندان، بانوان باردار و بيماران قلبي- ريوي و البته 

كرونايي مرگ زودرس دارد.
آسان ترين راه براي نجات شهروندان از آاليندهاي جوي، كنترل وسايل 
نقليه آالينده است، اما تبصره هاي معيشتي هيچگاه اجازه نداد تا جلوي 
وانت ها، تاكسي ها و موتورسيكلت هاي آالينده گرفته شود. آلودگي هوا، 
ريشه هاي ديگري در مازوت سوزي و گازوئيل سوزي نيز دارد كه مي توان 
در برابر آن ايستاد و تركيبات سمي كربن را كمتر به جان مردم انداخت 

و اي كاش عزمي جزم شود.

سیدمحمدفخار
روزنامه نگار

 آجرهاي باستانی
 از ژنو به تهران رسيد 

لعابدار  آجرهــاي 
از  قاليچــي چگونه 

ايران خارج شد؟
همــانســالهايآغازين
انقالبتادهــه60آجرهاي
لعابدارقاليچيبوكانتوسط
قاچاقچیاناشــیايعتیقه
ازايرانخارجشــد.تعداد
بیشــتريازايــنآجرهابه
موزههايژاپنرسید.بخشي
نیزسرازموزههاوگالريهاي
اروپــادرآوردوهرازگاهي
باستانشناسانايرانيكهبه
ديدارموزههايشخصياروپا
ميرفتند،قطعاتيازآجرهاي
لعابــدارقاليچيبــوكانرا
هممشــاهدهميكردندودر
موردشانمينوشتند.جالب
آنكهدرسالهايابتداييدهه
80شمســيحتيقطعهاياز
اينآجرهابهحراجيكريستي
رسیدواينحراجيآنرابه
قیمتيبسیارناچیزفروخت.

امامجموعــهايكهعلياصغر
مونسان،وزيرمیراثفرهنگي،
گردشــگريوصنايعدستي
ازبازگرداندنآنهــابهايران
ســخنگفتهاســت،ظاهرا
همان49قطعهاياســتكه
دردهه60ازايــرانخارجو
ســال1991میالديمصادفبا
سال70شمســيدربندريدر
سوئیستوقیفشد.سال2016
امابراساساســنادومداركي
كهتحويلدولتسوئیسشد،
مالكیــتايرانبــرآجرهاي
لعابدارقاليچيبهاثباترسید
كهبوروكراســيهايمرتبطبا
بازگرداندنايــنآثارموجب
شدازســال2016تابهامروز
كهاواخرســال2020میالدي
اســت،وروداينمجموعهبه
ايراندرپیچوخمهاياداري
گیركند.حتــيتحويلهمین
49قطعهازمجموعهآجرهاي
ماناييبهموزهمليايراننیزدر
گمركجمهورياسالميايران
منوطبههماهنگيدستگاهها
ازجملهوزارتامــورخارجه،
وزارتمیراثفرهنگي،گمرك
جمهورياسالميو...است؛تا
جاييكهبراساسپیگیريهاي
همشــهريتاعصــرديروز
مديركلموزهمليايراندريكي
ازمباديگمركيايراندرتالش
برايترخیصاشــیايتاريخي

مستردشدهبهايرانبود.
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محمدباريكانی
خبر نگار
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 دروازه ورود به اعتياد، سيگار اســت. دكه هاي روزنامه 
فروشــي و ســوپرماركتي هايي كه در نزديكي مدارس گزارش

فعاليت مي كنند و ســيگار مي فروشــند، دروازه ورود 
دانش آموزان و دانشجويان به اعتياد هستند. نتايج تحقيقاتي نشان داده، 
افرادي كه در سنين پايين سيگار مي كشند، در آينده احتمال بيشتري 

براي سوءمصرف مواد مخدر دارند.
قرار گرفتن در دوران تغيير، يكي از داليل عمده گرايش نوجوانان و جوانان 
به مصرف مواد مخدر است. تغيير از مقطع ابتدايي به راهنمايي، راهنمايي 
به دبيرستان و از دبيرستان به دانشگاه مقاطعي از زندگي افراد است كه 
در آن نوجوان و جوان با افكار و پديده هاي تازه اي در زندگي و رفتارهاي 
گروه همساالن خود آشنا شده و اينكه بخواهد با ديدن رفتارهاي تازه، 
تجربه هاي جديدي داشته باشد، احتمال تجربه مصرف مواد مخدر را در 
او افزايش مي دهد. در ايران نتايج مطالعات درباره شيوع مصرف سيگار و 
مواد مخدر اغلب به صورت شفاف در دسترس عموم نيست، اما مطالعات 
دوره اي نسبتا منظمي در اين باره انجام مي شود. يكي از مراكزي كه در 
اين باره تحقيق مي كند، ستاد مبارزه با مواد مخدر است كه در سال هاي 
اخير اظهارنظرهاي پراكنده اي درباره شيوع مصرف سيگار و مواد مخدر در 
مدارس داشته و عمده آنچه را كه گفته به دليل اهميت موضوع، پرحاشيه 
و جنجال برانگيز شده است. مسئوالن مختلف، آمار شفاف و دقيقي درباره 
آمار ابتالي دانش آموزان به اعتيــاد ارائه نمي كنند و آمارهاي متضادي 
درباره نرخ شيوع اين بيماري در جامعه دانش آموزي 15تا 19ساله ارائه 
مي شود. سردار اسكندر مؤمني، دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأييد 
اينكه قاچاقچيان مواد مخدر، مدارس را كانون اصلي بازاريابي براي فروش 
مخدرهاي نوظهور خود كرده اند، مي گويد: مواد مخدر يكي از چند تجارت 
بزرگ دنياست و قاچاقچيان بين المللي با شيوه ها و شگردهاي مختلفي 
به دنبال جذب مشتري هستند. يكي از گروه هاي هدف آنان، مدارس و 

دانش آموزان است كه تالش دارند تعداد مشتريان بيشتري را به سمت 
اعتياد، جذب كنند. مومني درباره نرخ شيوع اعتياد در بين دانش آموزان 
مي گويد: در ايران تنها 1. 2 درصد دانش آموزان كشــور به اعتياد مبتال 
هستند؛ درحالي كه نرخ شيوع اعتياد در ميانگين جمعيت دانش آموزي 
جهان، 20 درصد است. دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با اذعان 
به اينكه آمار دانش آموزان معتاد در 9استان كشور باالتر از نرخ كشوري 
است، ادامه مي دهد: نرخ شيوع مصرف موادمخدر در دانش آموزان دوره 
دوم متوسطه و هنرستان در استان هاي تهران، خراسان جنوبي، فارس، 
سمنان، البرز، خوزستان، كرمان، خراسان رضوي و كرمانشاه از ميانگين 

كشوري باالتر است و در بين استان ها، تهران رتبه اول را دارد.

دانش آموزان در تله فضاي مجازي 
تغيير الگوهاي آموزشي و وابسته تر شــدن دانش آموزان و دانشجويان 
به بســترهاي آنالين براي دريافت آموزش هاي تحصيلي و دانشگاهي 
منجر به افزايش ارتباط اين گروه ســني با فضاي مجازي شــده است. 
ارتباطي كه فرصت مناسبي را براي سوءاستفاده قاچاقچيان مواد مخدر 
فراهم كرده اســت. آمارهاي ارائه شده از ســوي پليس نشان مي دهد 
فروشندگان مواد مخدر از ارتباطات آنالين بيش از گذشته براي فروش 
مواد مخدر استفاده مي كنند. آنطور كه رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر 
تهران به همشهري مي گويد؛ فروشندگان موادمخدر در فضاي مجازي 
قدرت تأثيرگذاري باالتري پيدا كرده اند و تبليغات آنها مؤثرتر شــده 
است:» متأسفانه شاهد اين هستيم كه مواد مخدر نوظهوري در حال خريد 
و فروش در فضاي مجازي است كه برخي از آنها از مخرب ترين مواد مخدر 
شناخته شده در بازار است.« حسنوند ادامه مي دهد: »گرس، بنگ، ماري 
جوانا و گل ازجمله مواد مخدري هســتند كه اكنون در فضاي مجازي 
بيشترين سهم را در خريد و فروش دارند. خريداران اين مواد عمدتاً سنين 
پاييني دارند و اطالعي از اثرات منفي موادمخدر ندارند. فروشندگان نيز با 
سوءاستفاده از اين ناآگاهي، تالش مي كنند تا تعداد بيشتري از نوجوانان 
و جوانان را در دام خود گرفتار كنند.« او اثرگذاري مواد مخدر نوظهور را 

بر فيزيك مصرف كنندگان سنگين ارزيابي مي كند و مي گويد: تغيير فرم 
صورت، كاهش قدرت بينايي، از بين بردن بخشي از حافظه، ايجاد حفره 
در مغز و در نهايت رساندن مصرف كننده به تجاهر را در پي دارد. مصرف 
اين مواد در نهايت مي تواند به ناهنجاري هاي ديگري نيز منجر شود. به 
گفته او، 4سرفصل و 35اقدام عملي براي سازمان ها و نهادهاي عضو ستاد 
مبارزه با مواد مخدر تعريف شده است كه اين سازمان ها بايد براساس آن  
اقداماتي را  براي جلوگيري از شيوع بيمار ي ا اعتياد در بخش هاي مختلف 
جامعه خصوصا در بخش دانش آموزي در دستور كار قرار دهند. با اين حال، 
به نظر مي رسد ضعف در برخي قوانين و مجازات ها براي جلوگيري از شيوع 
اعتياد هاي نوظهور به خلئي جدي در عرصه مبارزه با موادمخدر تبديل 
شده است. معرفي نشدن مواد مخدري مانند گل به عنوان ماده اي مخرب 
از سوي قانون، باعث شده است تا مصرف اين ماده كه در شرايط كنوني 
بيش از 4درصد است رو به افزايش باشــد. علي دادپور، درمانگر اعتياد 

درباره اين موضوع به همشهري مي گويد: مدت هاست ماده گل در گوشه و 
كنار خيابان و در فضاي مجازي فروخته مي شود. هر چند نيروي انتظامي 
برخوردهايي با فروشندگان اين ماده مخدر داشته است، اما فروشندگان 
به دليل ساده انگاري قانون و جرم انگاري اندك براي آن اين ماده مخدر 
را با تبليغ گســترده و به شــكل آزادانه در جامعه هدف خود كه همان 
دانش آموزان هستند مي فروشند و آنها را با اين حربه قانع مي كنند كه گل 
بكشند. به گفته او، دانش آموز به دليل اعتماد به تبليغات، مصرف كننده 
اين ماده شده و در آينده با مشكالت زيادي مواجه مي شود: »سرطان زايي 
گل 5 برابر سيگار است؛ يك نخ گل با درصد تي اچ سي معادل 20 نخ سيگار 
جرم وارد ريه مي كند. با هر بار استفاده از اين ماده، حافظه كوتاه مدت فرد 
مصرف كننده با اختالل همراه مي شود. نبايد به اثر كوتاه مدت اكتفا كنيم 
و بايد اثر بلندمدت آن را ببينيم. عالوه بر اين گل، آستانه تحريك پذيري 

فرد را پايين آورده  و تعامل اجتماعي او را كم مي كند.« 

ستاد مبارزه با مواد مخدر از باال بودن نرخ اعتياد دانش آموزي در 9استان  كشور خبر مي دهد 

 تهران رتبه اول اعتياد دانش آموزي در كشور 
 رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران در گفت وگو با همشهري: خريد،فروش و مصرف ماده مخدر »گل« به زودي مشمول مجازات هاي سختگيرانه تري مي شود

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار

خبر

وزير بهداشت:50درصد فوق العاده ويژه را در احكام پرستاری 
لحاظ خواهيم كرد

  ۲0هزار پرستار تا پايان سال
 استخدام مي شوند

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: 20 هزار پرستار تا 
پايان امسال در وزارت بهداشت استخدام مي شوند، 16 هزار مجوز 
به كارگيري پرستار نيز به صورت قراردادي و شركتي داده مي شود 
و در مجموع 36 هزار نفر به كادر پرستاري اضافه مي شود تا دغدغه 

كمبود نيرو برطرف شود.
به گزارش ايرنا، سعيد نمكي در مراسم بزرگداشت روز پرستار كه 
با حضور حسن روحاني، رئيس جمهوري برگزار شد، افزود: 2 سال 
گذشته تعداد زيادي تخت بيمارستاني به بيمارستان هاي كشور 
اضافه شد و تعداد تخت هاي آي ســي يو كشور نيز افزايش يافتند 
و اين مسئله نقش مهمي در مهار و مبارزه با اپيدمي كرونا داشت 
با وجود اين هنوز از نظر نسبت تخت بيمارســتاني به جمعيت با 
استانداردهاي جهاني و حتي وضعيت كشورهاي همسايه فاصله 

زيادي داريم.
وي ادامــه داد: در اين شــرايط با وجــود تحريم هــاي آمريكا و 
هم پيمانانش كه براي تامين كوچك تريــن امكانات بايد هزاران 
مسير را طي مي كرديم، اما اجازه نداديم حتي يك بيمار پشت در 
بيمارستان بماند و هيچ بيماري ناراضي از بيمارستان مرخص شود.

وزير بهداشت گفت: در اين مسير دشوار بايد از پرستاران ايثارگر 
قدرداني كنيم كه جز عزت و فداكاري از آنان چيزي نديديم، كساني 
كه حدود يك سال از زندگي خود را فداي مراقبت و بهبود بيماران 
كرونايي كردند و از تحمل هيچ رنجي براي بيماران پرهيز نكردند و 
هيچ كدام از پرستاران مسئله مطالبات اقتصادي خود را با مراقبت 

از بيماران گره نزدند.
نمكي افزود: با توصيه هاي مقام معظم رهبري در آخرين جلسه اي 
كه خدمت ايشــان بوديم، تالش زيادي در حال انجام اســت كه 
دريافتي پرستاران افزايش يابد و به زودي افزايش حقوق پرستاران 
در حكم آنان اعمال مي شود و اميدواريم بتوانيم پاسخي مناسبي 

به مطالبات مادي اين قشر معنوي بدهيم.

اعمال 50درصد فوق العاده ويژه پرستاران
وزير بهداشت گفت: براي جامعه شريف پرستاري از امروز 50 درصد 
فوق العاده ويژه را در احكام لحاظ خواهيم كــرد. در عين حال به 
معاونين توسعه، درمان و پرستاري ابالغ كرده ام كه براي پرستاران 
عالوه بر كارانه از ابتداي سال براي عزيزاني كه در بخش هاي كرونا 
كار مي كردند، فوق العاده ويژه ديگري را به عنوان سختي كار لحاظ 
كنيم كه گرچه رقم ها باال نيســت، اما در وســع خودمان بتوانيم 

سمبلي از قدرشناسي خودمان را خدمت اين عزيزان اعالم كنيم.
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خبرهاي خوب در جرم انگاري مخدرهاي نوظهور
با اين حال، خبرهايي درباره اصالح قوانين جرم انگارانه از سوي مســئوالن به گوش مي رسد. سرهنگ حسنوند، رئيس پليس مبارزه با 
مواد مخدر تهران در اين باره مي گويد كه اقدامات الزم براي جرم انگاري شديدتر برخي مخدرهاي نوظهور به انجام رسيده و به زودي قوانين 
جديدي در اين زمينه به تصويب مي رسد: » مكاتبه و رايزني هاي خوبي با نمايندگان مجلس براي جرم انگاري مخدرهاي جديد انجام شده 
است و در مجلس نيز بر اين موضوع اتفاق نظر جدي وجود دارد. مصادره اموال قاچاقچيان مواد مخدر نوظهور، اعمال حبس هاي سنگين 
براي اين دسته از قاچاقچيان، عرضه كنندگان و خرده فروشان و سرباندها تعريف شده است. اعمال قوانين سخت گيرانه براي برخورد با 
اين دسته از عرضه كنندگان مخدرها كف خواست نيروي انتظامي بوده است و اميد است تا بتوانيم در آينده با ابالغ قوانين جديد، بهتر از 

گذشته با قاچاقچيان برخورد كنيم.«

ث
مك
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از روز شنبه اپراتورها براساس ابالغ سازمان تنظيم مقررات، آواي انتظاري مشترك را براي 12۵ ميليون مشترك 
موبايل فعال كردند كه باعث اعتراض برخي كاربران شد

آوايي كه »انتظار« نداشتيم!  يادداشت

 نيازمندي هاي همشهري،
پرچمدار نسل سوم پلتفرم هاي انتشار آگهي در ايران 

پلتفرم هاي انتشــار آگهي مردمي، به طور متمركز و با نگاه بنگاه 
اقتصادي درآمد محور، بيشتر از 3دهه در ايران سابقه دارند. در اوايل 
دهه 70شمسي، با تاســيس نيازمندي هاي همشهري، نخستين 
نسل اين پلتفرم ها متولد شد. هر نسل از پلتفرم ها با رسانه هاي اصلي زمان خود همراه بوده است و 
طبيعتا قدرت و نفوذ بي رقيب روزنامه ها در آن دوران، مخصوصا روزنامه همشهري، اهرم مناسبي 
در اختيار اين پلتفرم ها قرار مي داد تا از يك طرف خود به كسب و كار بزرگ و پر درآمدي تبديل 
شوند و از طرف ديگر حلقه اي كليدي در زنجيره كسب و كار هاي كوچك و متوسط باشند. با توسعه 

تكنولوژي و ضريب نفوذ آن نسل هاي جديد پلتفرم هاي انتشار آگهي متولد شدند.

نسل اول: روزنامه ها قهرمانان اطالع رساني
اوج استقبال مردمي از روزنامه ها در ايران به دهه هاي 70شمسي برمي گردد كه با متولد شدن 
نخستين روزنامه رنگي ايران، يعني همشهري رونق گرفت. روزنامه همشهري در كنار خود همواره 
يك نسخه روزنامه قرمز و مشــكي با نام نيازمندي هاي همشهري را به همراه داشت كه مرجع 
اصلي انتشار آگهي هاي خريد و فروش و استخدام براي مردم به حساب مي آمد. نيازمندي ها به 
سرعت محبوب شد و به ركورد 270صفحه آگهي در روز رسيد كه آن يعني انتشار حدودا 2۵هزار 
آگهي در روز. اثر جانبي مهمي نيز در اين ساز وكار شــكل گرفت: احراز هويت. با حضور دفاتر 
نمايندگي در سطح شهر، تمامي آگهي دهندگان به طرق مختلف توسط همين نمايندگي ها، 

احراز هويت مي شدند. 

نسل دوم: نفوذ اينترنت و پلتفرم هاي آنالين
از اوايل دهه 90شمسي با آغاز نفوذ اينترنت در ايران و دسترسي ارزان تر مردم به خدمات آنالين، 
همزمان استارتاپ هايي تاسيس شدند تا خدمات جديدي را بر اين بستر عرضه كنند و يا خدمات 
موجود در بسترهاي سنتي را به شكل آنالين ارائه دهند. در اين ميان انواع پلتفرم ها، هدف اول 
اصحاب اكوسيستم استارتاپي ايران بود. در اينجا بود كه نسل دوم پلتفرم هاي انتشار آگهي در 
ايران به همين سبك متولد شدند. آورده اصلي اين نسل براي مخاطب دسترسي بهتر و راحت تر 
براي انتشار آگهي و بازديد آگهي بود. كم كم صاحبان مشاغل كوچك و متوسط به همراه مخاطبان 
يعني مردم، از اين نسل جديد پلتفرم اســتقبال كردند. پس از مدت كوتاهي با افزايش تعداد 
متخصصان نرم افزار در ايران و توسعه تكنولوژي، راه اندازي يك پلتفرم نسل دومي آسان تر شد. به 
زبان اهل اقتصاد؛ اصطالحا هزينه نهايي يا مارجينال كاست معرفي محصول جديد به سمت صفر 
ميل كرد. رشد پرسرعت اين نسل، با وجود ارزش افزوده جديد و بي سابقه اي كه به بازار داد، يك 
عنصر حياتي را در تكامل خود نسبت به نسل قبل از دست داد: احراز هويت و اطمينان مخاطب از 
آگهي. پلتفرم هاي نسل اولي كه ساختار نمايندگي گسترده به آنها اين امكان را مي داد تا از صحت 
و اصالت آگهي و آگهي دهنده مطمئن شوند، نسبت به تغييرات نسل دوم جا ماندند و نسل دومي ها 
هم به فراخور هويت پلتفرميك و تغييرات ســريع تكنولوژي، به عالوه هزينه باالي راه اندازي 
ساختار نمايندگي، وارد اين حوزه نشدند. در نتيجه پلتفرم هاي نسل دومي، بستري شدند كه 
مخاطب نمي تواند با اطمينان صد در صد به سراغ آگهي هاي آنها برود. جمالت هشدار دهنده اين 

پلتفرم ها زير همه آگهي ها، نشان از همين موضوع دارد.

نسل سوم: نسل اولي ها به ميدان بر مي گردند!
شايد بتوان نسل سوم پلتفرم هاي انتشار آگهي را اين گونه معرفي كرد: استفاده از شبكه نمايندگي 
منطقه اي براي خدمات دهي بهتر به مشاغل، احراز هويت و اصالت آگهي و آگهي دهنده، روي 
بسترهاي آنالين كه ويژگي مهم نسل دوم يعني دسترسي راحت تر و گسترده تر را داراست. حلقه 
گمشده نسل دوم يعني ارتباط شخصي سازي شده بين آگهي دهنده و پلتفرم انتشار كه توسط 
دفاتر نمايندگي در نسل اول انجام مي شد، در نســل سوم به ميدان برمي گردد. نيازمندي هاي 
همشهري به عنوان نخستين نمونه از اين نسل، با همان ساختار گسترده نمايندگان منطقه اي، 
روي بستر سايت و اپليكيشــن تلفن هاي همراه، به بازار وارد شده تا پاسخ مناسب به نيازي كه 
چندين سال اســت بي جواب مانده، بدهد. حجم زياد پرونده هاي شكايت از آگهي ها در مراجع 
قضايي، بي اعتمادي روزافزون مخاطب به آگهي هاي پلتفرم هاي آنالين، سوءاســتفاده از اين 
پلتفرم ها براي موج ســازي قيمتي در بازارهايي مانند ملك و خودرو، همه و همه، جاي خالي 
پلتفرم نسل سومي را نشان مي داد كه هم آسان و دسترس پذير باشد و هم مخاطب با اطمينان 
از آن استفاده كند. بر خالف نســل دوم كه نوآوري ساختارشكنانه آن را شكل داد، پلتفرم هاي 
نسل سومي را مي توان نسخه تكامل يافته نسل هاي اول و دوم دانست. نسل اولي ها با پذيرفتن 
ذات تغيير و تغييرات ساختاري در مدل كسب و كار و ارتباط شخصي سازي شده، محصول خود 
را توسعه داده و نسل دومي ها هم با رصد فرصت هايي مانند نياز كسب و كارها به خدمات فروش 
و پس از فروش، بازار خود را توسعه دادند. تغييرات سريع تكنولوژي و استراتژي هاي نوآورانه در 
مدل هاي كسب و كار، پيش بيني آينده را غيرممكن مي كنند، ولي اين احتمال بسيار زياد است 
كه در سال هاي پيش رو نسل چهارم اين پلتفرم ها نيز وارد بازار شوند، نسلي از مزيت هاي هوش 
مصنوعي و داده كاوي براي رقابت با نسل هاي پيشين اســتفاده كند. بايد ديد بازار پلتفرم هاي 

انتشار آگهي در سال هاي پيش رو به كدام سمت مي رود!

  در آسمان امشب 2سياره مشتري و 
زحل پس از 800ســال، بــه يكديگر نجوم

بسيار نزديك مي شوند و تنها يك دهم 
درجه از هم فاصله دارند؛ اين يعني فاصله اي به اندازه 
يك پنجم عرض ماه. اين مقارنه تا  ماه مارس2080بار 
ديگر صورت نخواهد گرفت و در آن ســال، بار ديگر 
شاهد نزديك شدن اين 2سياره به يكديگر خواهيم 
بود. به گزارش اســپيس، اين دركنار هم قرار گرفتن 
بســيار نادر غول هاي منظومه شمســي به آساني از 
طريق چشــم، دوربين و يا بهتر از آن به وسيله يك 
تلسكوپ كوچك آماتوري نيز قابل رويت خواهد بود.

با توجه به زمان اين رويداد، برخــي گمان مي كنند 
شــايد همين پديده بوده كه 2 هزار سال قبل جلب 
توجه كرد و در متون ديني ثبت شد؛پديده اي كه به 

ستاره بيت لحم معروف شد.
مشتري و زحل به ترتيب بزرگ ترين سيارات منظومه 
ما و از درخشان ترين اجرام آسمان شب هستند و به 
همين خاطر مقارنه آنها، نظر هركســي را به خودش 

جلب مي كند.

پيوند بزرگ
پيش از آغاز همه گيري جهاني بيماري كوويد-19، 
ســياره هاي مشــتري و زحل مرتب به هــم نزديك 
شده اند. نخســتين بار اين پديده مهم در ماه فوريه 
سال جاري ميالدي رخ داد. گرچه از نظر جسمي اين 
2 ســياره غول پيكر گازي تقريبا نيم ميليارد مايل از 
يكديگر فاصله دارند، اما حركت مداري آنها از منظر 
زمين به طور دوره اي آنها را بــه هم نزديك مي كند. 
مشتري هر 12سال يك بار به دور خورشيد مي چرخد 
و از زحل كه سرعت كمتري دارد، سبقت مي گيرد كه 
در اين زمان، به همگرايي بصــري آنها، پيوند بزرگ 
گفته مي شــود. اين اتفاق در هر 2 دهه يكبار اتفاق 
مي افتد، اگرچه گاهي اوقات جفت شــدن بســيار 
نزديك به خورشيد شكل مي گيرد كه ديده نمي شود. 

البته اين 2 معموال تــا اين حد كه در 21دســامبر 
2020به هم نزديك خواهد شد، نمي شوند. آخرين 
باري كه اين 2 ســياره منظومه شمســي در آسمان 
تاريك تا اين اندازه به هم نزديك شــدند، 800سال 

پيش بوده است.

دنياي مقارنه 
مقارنه يا جفت شدن در ستاره شناسي به هم راستا قرار 
گرفتن 2 يا چند جرم آسماني با يكديگر از منظر زمين 
گفته مي شود؛ به گونه اي كه آنها در آسمان در كنار هم 
ديده شــوند. بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم 
كه چنين رويدادهايي معموال بســيار نادر هستند و 
به اين راحتي ها در آسمان شــاهد چنين چيزهايي 

نخواهيم بود.

دنبال چه بگرديم؟
اگر طي چند هفته گذشته مشتري و زحل را رديابي 
كرده ايد، مي دانيد كجا آنها را پيدا كنيد: كمي باالتر از 
افق جنوب غربي، اندكي پس از غروب خورشيد. شما 
نمي توانيد مشتري را كه بزرگ تر و نزديك تر است گم 
كنيد؛ يك چراغ سفيد طاليي كه بر يك تكه آسمان 
تسلط دارد و هيچ ستاره خاصي در آن نزديكي نيست. 
پس از آن، زحل آســان در باال و سمت چپ مشتري 

قرار مي گيرد.

جست وجوگري به نام »جونو«
هم اكنون، فقط يك فضاپيماي ناســا بــه نام جونو 
)Juno( وجود دارد كه به دور هريك از اين غول هاي 
گازي مي چرخد. جونــو در حال تحقيــق در مورد 
منطقه قطبي قباًل كشــف  نشــده مشــتري است و 
يك قلمرو غيرمنتظره زيبا و مرموز از سيســتم هاي 
چرخش، پيچش ابر و توفان را مشخص مي كند. جونو 
همچنين در حال كشف فضاي داخلي مشتري است 
و تالش مي كند اطالعاتي را درخصوص ساختار آن، 
فرايندهاي ايجادكننده ميدان مغناطيسي قدرتمند و 
شفق هاي اتمسفر و آنچه ممكن است در اعماق هسته 

اين سياره باشد را به دست آورد. 

مقارنه غول هاي گازي پس از 800سال 
مشتري و زحل امشب در نزديك ترين فاصله از يكديگر قرار مي گيرند و فرصتي تاريخي براي 

رصدي هيجان انگيز فراهم مي شود 

   اين ستاره بيت لحم است؟
آنگونه كه در انجيل اشاره شده ، در زمان تولد حضرت عيسي)ع( 3منجم ايراني با دنبال كردن ستاره اي درخشان 
به سمت بيت لحم رفته و مكان تولد مسيح)ع( را مشخص كرده اند. برخي از اخترشناسان بر اين باورند كه اتفاق 
پيش رو، همان رويدادي است كه در آن زمان شكل گرفته و به ستاره بيت لحم مشهور شده است. در اين خصوص 
مي توان به اين نكته نيز اشاره داشت كه پيوندهاي بزرگ گاهي دانشمندان را به گمانه زني درباره ارتباط احتمالي 
آنها با وقايع مهم سوق داده اســت. به عنوان مثال، يوهان كپلر بررسي كرد كه آيا ستاره بيت لحم كه 3انسان 

خردمند را به تولد مسيح راهنمايي مي كند، يك ارتباط بزرگ محسوب مي شود؟
اين فرضيه كه مقارنه زحل و مشتري ممكن است همان ستاره حيرت انگيز بيت لحم باشد، ابتدا از سوي يوهانس 
كپلر، منجم و رياضيدان برجسته آلماني، در اوايل قرن هفدهم مطرح شد. دكتر كارولين كرافورد از مؤسسه نجوم 
دانشگاه كمبريج در اين رابطه به بي بي سي مي گويد: 2 هزار سال پيش، مردم از رويدادهاي آسماني خيلي بيشتر 

خبر داشتند، پس غيرممكن نيست كه ستاره بيت لحم جفت شدن 2 سياره مثل مشتري و كيوان بوده باشد.

 كاربران اپراتورهاي همراه اول، 
ايرانســل و رايتل از عصر شنبه فناوري

گذشــته، هنگام تماس با ساير 
كاربران، آواي انتظاري را شنيدند كه انتظار آن 
را نداشتند. صدايي آنها را تشويق به ماندن در 
خانه در شب يلدا مي كرد و در پايان صدايي به 
گوش مي رسيد كه فضاي بيمارستان را براي 

تماس گيرنده تداعي مي كرد.
اين كار هر چند با هدف فرهنگسازي صورت 
گرفته، مسبوق به ســابقه بوده و شايد همين 
مسئله باعث اعتراض مردم شده است. در ايام 
نوروز 99آواي انتظاري با صداي يك هنرپيشه 
مردم را ترغيب مي كرد كه از ديد و بازديدهاي 
نوروزي پرهيز كنند تا از شيوع ويروس كرونا 
جلوگيري شود. در آن ايام هم اين كار اعتراض 
بخشــي از كاربران را در پي داشت، هرچند 
كه عده اي ايــن اقدام را ابتــكار مثبتي تلقي 
كردند، اما اين بار تكرار اين اقدام رگوالتوري 

اعتراض هاي بيشتري را به دنبال داشته است.
اين در حالي است كه معاون وزير ارتباطات و 
رئيس سازمان مقررات و ارتباطات راديويي اين 
اقدام اپراتورها را كه به صورت هماهنگ انجام 

گرفته، در توييتر خود تحسين كرده است.
حسين فالح جوشقاني در صفحه توييتر خود 
نوشته است كه »از االن تا شب يلدا، آواي انتظار 
موبايل ها به تشويق مردم به ماندن در منزل و 
جلوگيري از برگزاري دورهمي هاي خانوادگي 
اختصاص يافت. يلــدا مبارك تر خواهد بود با 

مواظبت از هم و از خانواده ها...«
با اين حــال، كامنت هايي كه زيــر توييت او 

نوشته شده، نشــان از نارضايتي حداقل 
بخشي از كاربران دارد. يكي از داليلي 

كه واكنش كاربــران را برانگيخته 
اين اســت كه اين اقــدام بدون 
اطالع رســاني قبلي انجام شده 
است و حتي امكاني براي لغو آن 

براي كاربران فراهم نيست.
يك كاربر با اشاره به توييت اين 
مقام مســئول به اين موضوع 
اشــاره كرده كه اين كار بدون 

اجازه از ميليون هــا نفر صورت 
گرفته و هيچ راهي بــراي غيرفعال 

كردن آن وجود نــدارد. او همچنين 
نوشته كه بر اين اســاس آيا اپراتورها 

مي تواننــد آواي انتظار همــه را به 
تبليغات تغيير بدهند؟

يكي از كاربران هم 

در واكنش به اين توييت نوشــته است: »كجا 
نوشته بدون اجازه كاربر مي تونيد براش آواي 
انتظار بذاريد؟ كال تو اين كشــور كلمه حريم 
معنا نشــده اســت! جالبه كه به اين كارتون 

افتخار هم مي كنيد.«
همچنين در كامنــت ديگري آمده اســت: 
»اگر مي خواستيد مردم را تشــويق به خانه 
ماندن كنيد، مكالمات درون شبكه را رايگان 
مي كرديد يا بسته رايگان اينترنت مي داديد تا 

دورهمي اينترنتي داشته باشند...«
به اين نكته بايد توجه شود كه انتخاب صداي 
آواي انتظار به عنوان يك ســرويس، به عنوان 
حق و انتخاب كاربران درنظر گرفته مي شود و 
هيچ شخص حقوقي يا حقيقي نمي تواند آن را 

به ميل خود تغيير دهد.

نقض حقوق مالك سيم كارت
هدف مسئوالن سازمان تنظيم مقررات خير 
و فرهنگسازي بوده است، اما هيچ وقت هدف، 
وسيله را توجيه نمي كند. محمد جعفر نعناكار، 
مديــركل ســابق حقوقي ســازمان فناوري 

اطالعات در گفت وگو با همشهري با اشاره به 
اينكه نظام تفكيك سيم كارت هاي اعتباري 
و دائمي در كشــور ما شــكل نگرفته است، 
مي گويد: هنگامي كه فردي يك سيم كارت 
دائمي مي خرد، اين سيم كارت و خدمات آن 
به عنوان مايملك او محسوب مي شود و هرگونه 
دخل و تصرف، ازجمله راه اندازي VAS ها در 
آن بدون رضايت مالك، نقض حقوق قانوني او 

محسوب مي شود.
محمدجعفر نعناكار در ادامه توضيح مي دهد: 
هرگونــه راه اندازي اين سيســتم هاي ارزش 
افزوده بدون رضايت مالك و بدتر از آن تحميل 
هزينه به كاربر، نه تنها نقض حريم خصوصي 
محسوب مي شود، بلكه رگوالتوري براساس 
قانون تجارت الكترونيك براي اين اقدام خود 

بايد خسارت هم بدهد.
او مي گويد: اين در حالي است كه دارنده سيم 
كارت اعتباري، مالك ســيم كارت نيست و 
تنها از خدمات مخابراتي آن استفاده مي كند؛ 
بنابراين اپراتــور مي تواند طــي توافق هايي 
خدمات ارزش افزوده را در اين ســيم كارت 

به كار بگيرد.
نعناكار با اشاره به مدل كشور هند مي گويد: 
رگوالتوري در هند با موافقت دارنده ســيم 
كارت اعتبــاري به عنوان مثــال يك آگهي 
به مدت ۵ثانيه را به عنوان آواي انتظار درنظر 
مي گيرد و به ازاي آن مبلغي را به دارنده سيم 
كارت پرداخت مي كنــد. در واقع، به صورت 
پيش فرض، دارنده خط اعتباري توافق كرده 
است كه با پخش آگهي، مبلغي در حساب او 

شارژ شود.
او مي گويد: اين كار نه تنها مذموم نيســت كه 
بازاري در اين زمينه شــكل مي گيرد. اين در 
حالي اســت كه امكان غيرفعال كردن چنين 
آواي انتظاري به عنوان مثال در هند در سيم 
كارت هاي اعتباري و دائمي فراهم است و هر 
زمان كه كاربر تشــخيص دهد، مي تواند اين 

تبليغات را حذف كند.
نعناكار ادامه مي دهــد: به طور كل، راه اندازي 
چنين آواي انتظاري بــدون رضايت كاربر در 
ايران ممنوع است و اگر اين اتفاق افتاده است، 
رگوالتوري و مخابرات تخلــف كرده اند. اگر 
امكان حــذف اين خدمات هــم فراهم 
نباشد، دســتگاه هاي نظارتي مانند 
دادستاني، انجمن حمايت از حقوق 
مصرف كننــدگان و كميســيون 
تنظيــم مقــررات ارتباطات 
راديويي و حتي دادگاه هاي 
عمومــي مي توانند به 
اين مســئله ورود 

كنند.

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

مازيار ملكي
معاون بازاريابي سازمان نيازمندي هاي همشهري

فعالسازی سراسری آوای انتظار 
هر چند با هدف فرهنگســازي 
صــورت گرفته، اما مســبوق به 
سابقه بوده و شايد همين مسئله 

باعث اعتراض مردم شده است
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رئيس سازمان نظام پزشكي در نامه ای به وزير بهداشت از اعالم 
آمادگي اين ســازمان براي واردات بخشــي از واكسن نوشت

همشــهري داليل وارد نشــدن واكســن كرونــا و اظهــارات متفاوت 
مســئوالن دربــاره شــرايط واردات واكســن را بررســي كــرد

همه در انتظار ورود نخستين محموله واكسن كرونا به 
ايران نشسته اند. هر روز تصاوير جديدي از واكسيناسيون 
در كشورهاي ديگر منتشــر مي شود و مسئوالن وزارت 
بهداشت، سخن از توليد واكسن به ميان مي آورند كه در 
خوش بينانه ترين حالت، اواخر تيرماه سال آينده توليد 
مي شود. مينو محرز، محقق اصلي پروژه توليد واكسن 
كروناي ايراني، شــانزدهم آذر، اين خبــر را اعالم كرد 
مشروط بر اينكه مطالعات انساني آن هم موفقيت آميز 
باشد. پيش از اين سخنگوي سازمان غذا و دارو گفته بود 
كه واردات 42ميليون دوز واكسن كرونا از منابع خارجي 
كه يكي از آنها اتحاديه جهاني واكسن كواكس است، در 
دستور كار قرار گرفته اما از طرف ديگر، خبرهاي زيادي 
به گوش مي رسد كه هنوز هزينه پيش خريد واكسن هاي 
قبلي هم پرداخت نشده چه رسد به ثبت سفارش هاي 
جديد. تكليف واكســن هاي مدرنا و فايزر هم مشخص 
شده؛ دو واكسني كه تأييديه سازمان غذا و داروي آمريكا 
را دارند و در همان كشور هم توليد مي شوند. آنطور كه 
رئيس كميته علمي ســتاد مقابله با كرونا و سخنگوي 
ســازمان غذا و دارو مي گويند، امكان انتقــال و توزيع 
واكسن فايزر به دليل مشكالت فني، وجود ندارد و مدرنا 
هم كه به تازگي تأييد شــده و حاال در آمريكا و انگليس 
براي كادر درمان در حال تزريق است و به اين زودي به 

ايران نمي رسد.

 نظام پزشكي: آماده كمك براي واردات هستيم
در شرايطي كه واكســن داخلي هنوز مورد تأييد قرار 
نگرفته و به دليل تحريم ها و مشــكالت تبادل ارز براي 
خريد و پيش خريد و ثبت سفارش واكسن، امكان ورود 

آن به كشور وجود ندارد، سازمان نظام پزشكي از آمادگي 
خود براي كمك به واردات اين واكســن خبر مي دهد. 
ديروز رئيس اين سازمان خطاب به وزير بهداشت نوشت 
كه اين وزارتخانه همه تالش خود را براي خريد هر چه 
سريع تر واكسن و شــروع واكسيناسيون متمركز كند. 
محمدرضا ظفرقندي در اين نامه نوشت كه اين سازمان 
كميته اي تشكيل داده تا با هماهنگي وزارت بهداشت و 

دولت، اقدام عاجلي صورت گيرد.

 واردات واكسن را سياسي نكنيد
پيش از ايــن در نيمه آذر هم رئيــس مجمع عمومي 
سازمان نظام پزشــكي در نامه اي خطاب به معاون اول 
رئيس جمهوري، بر ضــرورت خريد واكســن كرونا و 
افزايش سهم سالمت در بودجه 1400، تأكيد كرده بود. 
عباس آقازاده در اين نامه با اشاره به زمان بر بودن توليد 
واكسن داخلي كرونا، از اسحاق جهانگيري خواسته بود 
تا به وزارت بهداشت دستور دهد، نسبت به ثبت سفارش 
و خريد واكسن ضدكرونا، اقدام كند. او نسبت به از دست 
دادن زمان و عقب نماندن از ساير كشورها در مديريت 
اپيدمي، اعالم نگراني كرده بود. حاال همين مسئول در 
نظام پزشكي، درباره جزئيات آمادگي اين سازمان براي 
كمك به روند واردات واكسن به همشهري توضيح هايي 
مي دهد:»اين سازمان مي تواند از طريق صندوق تعاون و 
رفاه به عنوان يك بخش غيردولتي، تعدادي واكسن وارد 
كند. البته بايد منابع مالــي در اختيار اين صندوق قرار 
گيرد و وزارت بهداشــت يا دولت مبلغي در اختيار اين 
صندوق قرار دهند تا براي بخشي از گروه هاي پرريسك 
و اولويت دار جامعه، واكسن وارد شود.«  بايد روشن شود 

كه مسئله واردات واكســن چيست: »برخي مي گويند 
خريد 20ميليون دوز واكسن فايده اي ندارد. درحالي كه 
اين ميزان واكســن، مي تواند در كنترل اپيدمي مؤثر 
باشد، با همين تعداد مي توان تعداد زيادي از سالمندان 
و بيماران و كادر درمان را واكسينه كرد.« با اين همه، او 
از مسئوالن مي خواهد تا بحث واكسن را سياسي نكنند، 
چرا كه موضوع كامال بهداشــتي و حياتي است و جان 
ميليون ها انسان در ميان است:» توليد واكسن براي ما 
افتخاري است. اما تا بهار يا تابستان سال آينده به توليد 
نمي رســيم بنابراين نمي توان زمان را از دست داد. ما 
تاكنون از مديريت اپيدمي عقب افتاده ايم. بيش از اين 
نبايد عقب افتاد.« او مي گويد در شرايط فعلي هيچ كس 

به ما واكسن نمي فروشد.

 با شرايط فعلي نمي توان واكسن خريد
گروهي از فعاالن نظام سالمت، معتقدند وزارت بهداشت 
براي واردات واكســن تعلل مي كند و تمركز بر توليد 
داخلي است اما مينو محرز، محقق اصلي پروژه توليد 
واكسن كروناي ايراني و عضو كميته علمي ستاد مقابله 
با كرونا، به همشــهري مي گويد كه وزارت بهداشت 
و دولت در تالش براي واردات واكســن هســتند اما 
به دليل مشــكالت تحريم، امــكان جابه جايي پول و 
ثبت سفارش وجود ندارد. به گفته او، دولت بايد براي 
افراد با ريســك باال و كادر درمان، واكســن ضدكرونا 
وارد كند. پيش از اين وزير بهداشــت اعالم كرده بود 
كه 16ميليــون و 800هزار دوز واكســن از كواكس 
)اتحاديه جهاني واكسن كرونا( پيش خريد شده است 
اما بعدا مشخص شد كه به دليل تحريم ها و نبود امكان 

جابه جايي پول، ثبت نهايي انجام نشــده. با اين همه 
اما محرز مي گويد به دليل همين شرايط، تنها واكسن 
مدرنا امكان جابه جايي دارد كه به تازگي تأييد شــده 
اما در همان آمريكا بــا 300ميليون جمعيت در حال 
تزريق اســت. ايران تنها از يك يــا دو راه مي تواند به 
واكسن وارداتي دسترســي پيدا كند و اگر تحريم ها 
نبود تاكنون اين واكسن وارد شــده بود. ورود واكسن 
به ايران منوط به فراهم شــدن امكان جابه جايي پول 
اســت:»به هر حال حتي اگر به توليد داخلي واكسن 
برســيم، باز هم نمي توان همه را پوشش داد و دولت 
بايد بخشي را وارد كند چرا كه شايد در  ماه تنها بتوان 
10ميليون دوز توليد كرد.«  اگر هم واكسني توليد شود 
بايد يا از سوي سازمان غذا و داروي آمريكا، يا سازمان 
بهداشت جهاني و يا اتحاديه اروپا مورد تأييد قرار گيرد. 
واكسن ايراني هم در سازمان بهداشت جهاني رجيستر 

شده كه اگر تأييد شود از همان جا مجوز مي گيرد.

 واكسيناسيون در دنيا شروع نشده است
حميد سوري، اپيدميولوژيست مي گويد كه با وجود تمام 
تبليغات درباره توليد واكسن، هنوز كشورها در مرحله 
كارآزمايي قرار دارند. اين اپيدميولوژيســت كه پيش از 
اين نخستين بررسي شيوع كرونا در تهران را انجام داده 
بود، مي گويد: توليد يك واكسن، حداقل نياز به 10سال 
زمان دارد اما در شرايط اپيدمي، با توجه به نياز جامعه، 
مسير بسياري از مقررات و استانداردها كوتاه مي شود تا 
حداقل براي مدت كوتاهي ايمني ايجاد كند. بنابراين اين 
فرصت وجود ندارد كه بخواهند اثرات منفي واكسن را 
بررسي كنند. مشخص نيست كسي كه حاال واكسن را 

تزريق كرده، يك سال ديگر چه وضعيتي پيدا مي كند. با 
اين همه او هم تأكيد مي كند در عين حال كه بايد اولويت 
برنامه ها روي موضوع پيشگيري باشد، از توليد واكسن در 
دنيا عقب نماند:»ظرفيت توليد واكسن در دنيا محدود 
است، بنابراين براي تهيه واكسن بايد اقدام كرد، بسياري از 
كشورها تقاضاي خريد واكسن را دارند و كشور ما هم بايد 
براي اطمينان خاطر مردم و همراه با ساير كشورها براي 
مديريت ويروس، اقدام به خريد واكســن كند.« سوري 
هم بر حمايت از توليد داخل تأكيد مي كند. با اين حال 
مي گويد كه نبايد خوش بيني كاذب ايجاد شود، احتمال 
اينكه ايران زودتر از ساير كشورها به توليد واكسن برسد، 
نزديك به صفر اســت، بنابراين بايد پاسخگوي اپيدمي 
باشد: »حتي قوي ترين مؤسســه هاي توليد واكسن در 
دنيا با بيش از 50سال سابقه، اينقدر صريح درباره يك 
موضوع اظهارنظر نمي كنند، قطعا بايد خريد واكســن 
انجام شود و در عين حال به سوداگري هاي آن هم توجه 
كرد.« به گفته او، در 100سال اخير، تقاضاي خريد دارو 
و واكســن براي هيچ بيماري به اندازه كوويد-19 تا اين 
ميزان باال نبوده كه خود تجارت گسترده اي را ايجاد كرده 
است. بنابراين بايد ايجاد مطالبه در مردم، به شكل منطقي 
اتفاق بيفتد و از تبليغاتي كردن فضا دوري كرد. پيش از 
اين وزارت بهداشــت اعالم كرده بود كه 3 سناريو براي 
واردات واكسن وجود دارد؛ يكي مشاركت در كواكس، دوم 
همكاري هاي بين المللي و مشاركت ساير كشورها و سوم 
توليد داخل. در بودجه1400هم يك هزار ميليارد تومان 
براي واردات واكسن درنظر گرفته شده كه بايد منتظر 
ماند و ديد كداميك از اين مسيرها در نهايت ايرانيان را به 

واكسن كرونا مي رساند.

 بالتكليفي ايران 
زهرا جعفرزادهدر دستيابي به واكسن كرونا

خبرنگار

ويروس كرونا جهش هاي زيادي كرده اســت و حاال در 
يكي از تازه ترين جهش هايي كه در بريتانيا كشف شده 

قدرت سرايت باالتري را براي آن پيش بيني مي كنند.
به گزارش همشهري، نخســت وزير بريتانيا مي گويد: 
نوع جديد جهش يافته اي از ويروس كرونا كه در بريتانيا 
كشف شده به مراتب سرايت پذيرتر از انواع شناخته شده 
قبلي است، اما كشــنده تر نيست و واكسن ها همچنان 

مؤثر خواهند بود.
جانسون در يك نشســت خبري در لندن در عين حال 
گفت، هيچ شاهدي مبني بر اينكه اين نوع كشنده تر است 
يا واكسن ها كمتر در برابر آن مؤثرند به دست نيامده اما 
حاال كه ويروس روش هاي حمله اش را تغيير داده ما هم 

بايد شيوه هاي دفاعي خود را تغيير دهيم.
جانسون همچنين از قرنطينه دوباره لندن و مناطقي در 
جنوب شرقي بريتانيا از روز يكشنبه 20دسامبر )30آذر( 
به موازات افزايش موارد ابتالي روزانه به كرونا خبر داد. 
سطح هشدار در اين مناطق از 3به4 كه باالترين سطح 
از محدوديت ها در برابر كروناست تغيير پيدا كرده است.

سازمان جهاني بهداشــت )WHO( هم اعالم كرده كه 
در مورد شــيوع گونه جديد كروناويروس در انگليس با 

مقامات اين كشور در ارتباط است.
بنابر اعالم سازمان جهاني بهداشت، اين سازمان در مورد 
شيوع نوع جديد كوويد-19در انگليس با مقامات اين 
كشور »در ارتباط نزديك« است. گفته شده گونه جديد 
كروناويروس سريع تر از نوع اصلي آن منتقل مي شود اما 

كشنده تر نيست.
بخش هاي وسيعي از جنوب و شــرق انگليس ازجمله 
لندن با محدوديت هاي جديد و شديدتر كرونايي مواجه 
هستند تا هرچه سريع تر سرعت شيوع اين ويروس مهار 
شود. سازمان جهاني بهداشت در پيامي توييتري اعالم 
كرده اســت كه با مقامات انگليس در مورد شيوع نوع 

جديد كروناويروس در تماس است.
طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت، انگليس اطالعات 
موجود در مورد نــوع جهش يافتــه كروناويروس را به 
اشتراك مي گذارد و اين سازمان نيز با كسب اطالعات 
بيشــتر درباره ويژگي هاي اين نوع ويروس و اثرات آن 

كشورهاي عضو و عموم مردم را آگاه مي كند.
به گفته نخست وزير انگليس، قدرت انتقال نوع جديد 
ويروس نسبت به گونه هاي قبل 70درصد بيشتر است، 

هرچند هنوز به طور قطع تأييد نشده است.

آماده باش در برابر 
ويروس بريتانيايي كرونا
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مرضيه تقي زاده
رئيس امور تنظيم لوايح و تصويب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت، 

معاونت حقوقي رئيس جمهور

حقوق

شهروندی

این شماره

تابعيــت يكــي از حقــوق مســلم 
شهروندان در همه نظام هاي حقوقي 
اســت. از آن زمان كه شخصيت فرد 
به عنوان يــك موجود مســتقل در 
نظام هاي سياسي به رسميت شناخته 
شــد، حق تابعيت نيــز در نظام هاي 
حقوقي بــراي فرد مورد شناســايي 
قرار گرفت. تابعيــت به معناي رابطه 

سياسي- حقوقي يك شخص با دولت متبوع اوست. حق يادشده 
منشا حقوق و تكاليفي براي شخص و دولت اوست. ازجمله حقوقي...

در دولت مدرن شــهروندي مفهومي كليدي، همپاي قانون مداري 
و مشروعيت اســت. در واقع، در دولت مدرن شهروند مفهومي نوين 
كســب مي كند. در حكومت هاي پيشــامدرن افــراد رعاياي دولت 
محسوب مي شدند كه وظيفه شــان عمدتاً پيروي از فرمانروا بود. اين 
در حالي اســت كه در دولت هاي مدرن، افراد، تبعه و شهروند دولت 
قلمداد شده و در عين تبعيت از قوانين دولت، در حاكميت دولت نيز 
ســهيم اند. به هر تقدير، اصطالح دولت- ملت في الواقع بيانگر وجود 

يك رابطــه ارگانيك ميان دولت و ملت اســت و حاكي از 
آن اســت كه دولت مدرن، نماينده ملت و تجسم آرزوها و 

قدرت آن است. 

امروزه، دسترســي بــه اطالعات 
به عنــوان يك »حق شــهروندي« 
شناخته مي شود. اين امر، چنان كه به 
تفصيل بيان خواهد شد، در منشور 
حقوق شــهروندي مورد تصريح و 
تأكيد واقع شده اســت. شناسايي 
»حــق« مجموعــه اي از تكاليف 
را متوجــه اشــخاص و حكومت ها 

مي نمايد كه مهم ترين آنها ايجاد بسترها و زمينه هاي اجراي 
حق و پيش بيني ضمانت اجراهاي الزم در...
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مفهوم حق  هاي شهروندي و 
منشور حقوق شهروندي

دسترسي آزاد به اطالعات 
حق اساسي شهروندان

حق تابعيت در قانون اساسي 
و منشور حقوق شهروندي

حقوق شــهروندي نماد »هويت جمعي« اســت و 
»آزادي« شــيرين ترين محصول به بار نشستن آن 
محســوب می شــود؛ حقوقي كه اگرچه در پاره اي 
از اقســام به نوعي »فطري« به شــمار می رود و از 
ذات انســان جداناپذير اســت، اما در نهايت تدوين 
منشــوري از اين حقوق، آگاهي بخشي درباره آن به 
مردم و تقويت فرهنگ مطالبه گري به واسطه اعالن 
اين منشــور، نتيجه تالش هاي جمعي انسان هاي 
حق طلب و آزاديخواه در طول تاريخ اســت. حقوق 
شهروندي براي حكومت ها، مرزهايي تعيين مي كند 
كه به آنها اجازه نمي دهد از اين مرزها در حوزه حقوق 
فردي افراد عبور كنند. هرچه جامعه پيشــرفته تر و 
توسعه يافته تر باشد، شهروندان آن آگاهانه تر از حقوق 
خود صيانت مي كنند؛ چراكه هم قانوني با اين مفهوم 
براي آنها وضع شده و هم آنها به جزئيات آن قانون، 

تسلط دارند.
روايت است كه نخستين منشــور با اين نام در ايران 
باستان در ۵۳۸پيش از ميالد توسط كورش، پادشاه 
هخامنشی هنگام فتح بابل، روي استوانه گلي معروف 
به منشور كورش حك شــد كه مهم ترين اصل آن، 

آزادي دين بود.
اليحه حقوق شهروندی، نخستين بار در تيرماه سال 
1۳۸۳، پــس از تصويب دولت وقت، انتشــار يافت. 
تركيب »حقوق شهروندي« با صدور بخشنامه رئيس 
وقت قوه قضاييه در بيستم فروردين ماه همان سال، 
وارد نظام حقوقي ايران شــد و در دســت تعريف و 

بررسي قرار گرفت.
در آن زمان، ماده99 اين اليحه، تأســيس نهادي را 
به منظور توســعه و حمايت از حقوق شــهروندي و 
اجراي مقررات اين اليحه، پيش بينــي كرده بود و 
تمامي نهادهاي حكومتي موظف به همكاري با آن 
نهاد احتمالي شــده بودند. آموزش، اطالع رساني، 
نظارت بر اجراي قانون حقوق شــهروندي و دريافت 
شــكايات هم به عنوان وظايف اصلي اين نهاد روي 

كاغذ نوشته شدند.

اليحه ماند و زمان گذشــت و قرعه به ســال1۳9۵ 
افتاد. بيست ونهم آذرماه، براي نخستين بار منشوري 
120ماده اي توسط حســن روحاني، رئيس جمهور 
كشور امضا شد تا بار ديگر، مفهومي با عنوان »حقوق 
شــهروندي« به گوش مردم بخــورد. در آن زمان، 
رئيس جمهوري اعالم كرد كه با اســتناد به »حقوق 
ملت« كه به روشــني در قانون اساســي جمهوري 
اسالمي ايران تصريح شده از منشور حقوق شهروندي 
پرده برداري مي كند. منشوری كه دولت با همكاري 
ســاير قوا و اركان حاكميت در حدود صالحيت ها، 
منابع و امكانات و در چارچوب قانون اساسي نسبت 

به اجراي تمامي ماده هاي آن، اهتمام مي ورزد.
»شهروندان از حق آزادي انديشه برخوردارند. تفتيش 
عقايد ممنوع اســت و هيچ كس را نمي توان به صرف 
داشــتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد«، 
»آزادي هاي فــردي و عمومي شــهروندان مصون 
از تعرض است. هيچ شــهروندي را نمي توان از اين 
آزادي ها محروم كرد. محدود كردن اين آزادي ها تنها 
به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت مي گيرد.« 
ماده2۵ منشور حقوق شهروندي و ماده12 منشور 
حقوق شهروندي و... ؛ اينها سطرهاي مهمي از منشور 
امضا شده توسط حسن روحاني است؛ بيانيه ای كه 
مواد آن از ســال96 كم كم به دستگاه ها، سازمان ها 
و ارگان هاي دولتي ابالغ شــده، اما به نظر مي رسد 
هنوز تضميني براي آن وجود ندارد؛ منشــوري كه 
اگرچه به عقيده كارشناســان حقوقي چيزي افزون 
بر قانون اساسي كشــور ندارد، اما به هرحال و با همه 
كم و كاستي ها، تدوين و امضاي آن در فضاي كنوني 
جامعه ما، اقدامي تحسين برانگيز محسوب مي شود؛ 
به خصوص كه حقوق شــهروندي و مفاهيم مربوط 
به آن امروز نه در كتاب هاي درسي و نه به آن شكل 
واقعي در رســانه هاي رسمي كشــور، جايي ندارد 
و طيف گســترده اي از مردم حتــي از وجود حقوق 

تدوين شده خود، خبر ندارند.
به مناسبت سالروز ابالغ قانون حقوق شهروندی در 
20 آذر 1۳9۵، مجموعه مقاالت كارشناسان معاونت 
رياست جمهوری درباره ابعاد مختلف قانون حقوق 

شهروندی در اين ويژه ناه شده است.

مديريت زنان در نظام اداري

ارزشگذاري و پاسداشت سرمايه هاي انســاني و اجتماعي در 
سياســت ها، قوانين و مقررات هر جامعه اي نمايان است و آثار 
آن در تصميمات و اقدامات اجرايي ظهــور و بروز مي يابد. در 
شــرايطي كه افراد بدون درنظر گرفتن جنســيت و براساس 
دانش و مهــارت وارد عرصه كار و مديريت شــوند و توانايي ها 
و استعدادهاي نيروي انســاني مالك انتصاب و ارتقاي شغلي 
باشد، وضع احكام خاص موضوعيت ندارد. ليكن درشرايطي كه 
اثبات توانمندي و شايستگي زنان نياز به تالش دو چندان دارد، 
وضع احكام حمايتي در تغيير نگرش ها و باورهاي عمومي زنان 

و مردان ضروري است.
 مؤيد اين امر تصريح مقدمه قانون اساســي جمهوري اسالمي 
ايران بر استيفاي حقوق بيشتر زنان است. براساس بند )9( اصل 
سوم نيز رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه براي همه 
مقرر شده و در اصل بيست ويكم )21( قانون اساسي، تضمين 
حقوق زن در تمــام جهات با رعايت موازين اســالمي و ايجاد 
زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي 
و معنوي او به عنوان وظايف دولت بيان شده است. بر اين مبنا 
و مستند، وضع مصوبات براي رسيدن به وضعيت مناسب تر را 

نمي توان به عنوان تبعيض ناروا تفسير كرد.
بنابر بندهايي از سياســت هاي كلي نظام اداري ابالغي1۳۸9 
مقام معظم رهبــري، ارج نهادن به ســرمايه هاي انســاني و 
اجتماعي، عدالــت محوري در جذب، تداوم جــذب و ارتقاي 
منابع انســاني، بهبود معيارها و روزآمدي روش هاي گزينش 
منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني متعهد و شايسته، 
دانش گرايي و شايســته ســاالري در نصب و ارتقاي مديران، 
حمايت از روحيه نوآوري و ابتكار به منظور پويايي نظام اداري 

مقرر شده است.
رأي شــماره9۳6 مــورخ 1۳99/9/9 هيــأت عمومي ديوان 
عدالــت اداري مبني بر ابطــال مصوبه شــماره 1۳۵1۸24 
مورخ 1۳96/۵/۳0 شــوراي عالي اداري موضــوع بهره گيري 
از توانمندي هاي زنان و جوانان مســتعد كشــور براي تصدي 
پست هاي مديريت حرفه اي و افزايش ســهم و نقش آنان در 
مديريت اجرايي كشور به دليل وضع امتياز خاص براي زنان و 

جوانان و تبعيض آميز بودن آن، بهانه اي شد تا اختيارات مراجع 
وضع مقررات مربوط و قوانين و مقررات راجع به مديريت زنان 

مورد بررسي قرار گيرد.

نگاهي گذرا به سياست ها و رويكردهاي مشاركت اجتماعي 
زنان در قوانين و مقررات 

دســتاورد رويكرد سياســتگذاران و برنامه ريزان كشــوري و 
قانونگذار راجع به حضــور اجتماعي زنان در نهادينه شــدن 
ساختارهاي كشور و در قوانين و مقررات مربوط مشهود است. 
ايجاد شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در سال1۳66، معاونت 
امور زنان و خانواده رياست جمهوري، فراكسيون زنان در مجلس 
شوراي اسالمي، )با لحاظ تغييرات عنوان(، كارگروه هاي شوراي 
برنامه ريزي و توسعه استان و ستاد ملي زن و خانواده براساس 
مصوبه سال1۳۸9 شوراي عالي انقالب فرهنگي قابل ذكر است. 
پيش بيني حضور زنان در شــوراها و مراجع تصميم گيري نيز 
براساس قوانين و مقررات و احكام برنامه هاي توسعه كشور نقش 

قابل توجهي درحضور اجتماعي زنان داشته است.

قوانين و مقررات انتصاب و ارتقاي شغلي
در فصل هشــتم قانون مديريت خدمات كشوري با عنوان 
انتصاب و ارتقاي شــغلي )موضوع مواد ۵۳الي ۵7( احكام 
قانوني مربوط به اين موضوع پيش بيني شــده اســت. بنابر 
ماده )۵7( قانون يادشــده، تصويب دســتورالعمل اجرايي 
اين فصل و شــرايط تخصصي و عمومي پست هاي مديريت 
حرفه اي و نحوه ارتقاي مسير شــغلي با پيشنهاد سازمان به 
شوراي عالي اداري محول شده است. در اجراي اين حكم ابتدا 
دستورالعمل شــماره: 206/664۳ – 2۳ /۳ / 1۳90 با عنوان 
»نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي« به تصويب شوراي 
يادشده رسيد. دوباره با لحاظ تحوالت صورت گرفته، شوراي 
عالي اداري و در اجراي مواد ۵4 و ۵7 قانون مديريت خدمات 
كشــوري و اقدامات برنامه عملياتي اصالح نظام اداري و با 
لحاظ نقشه راه اصالح نظام اداري كشور، دستورالعمل نحوه 
انتصاب و انتخاب مديران حرفه اي را در تاريخ 1۳9۵/2/27 

به تصويب رساند.
 در بخشــي از ماده »1« مصوبه يادشــده، شايستگي عمومي 
مديران بــه مجموعــه اي از دانــش، مهارت هــا، نگرش ها و 
ويژگي هاي تعيين شــده از سوي ســازمان تعريف شده است 

كه به يك فرد امكان مي دهد تا بتواند وظايف مربوط را پس از 
احراز سمت مديريتي و يا ارتقاء به سطوح باالتر به طور موفقيت 

آميز انجام دهد.
شــرايط عمومي انتخاب و انتصــاب مديران حرفــه اي براي 
سمت هاي مديريتي شــامل مديريت حرفه اي، ارشد، مياني، 
پايه و عملياتي و شــاخص هاي حداقل تجربه خدمت دولتي 
مرتبط، تجربه در سمت مديريتي سطح قبلي، سطح مديريتي 
پيش نياز، نمونه شايستگي هاي عمومي مديريتي مورد ارزيابي 
و ضوابط و شرايط خاص در ماده »2« دستورالعمل بيان شده 
است. در ماده »4« دستورالعمل، وظيفه تدوين سازوكار احراز 
شرايط تخصصي انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي توسط هر 
دستگاه متناسب با مأموريت، ويژگي ها و ماهيت وظايف مشاغل 
اختصاصي دستگاه، به تفكيك سطوح مديريتي تدوين تصويب 
شوراي راهبردي توسعه مديريت دستگاه ذكر و بنابر ماده »۵« 
فرايند انتخاب و انتصاب مديران در دستگاه هاي اجرايي بيان 

شده است.

شوراي عالي اداري و ابطال آن
پس از وضع دســتورالعمل سال1۳9۵ شــوراي عالي اداري با 
لحاظ قوانين و مقررات وضع شده در حوزه زنان مانند ماده 101 
قانون برنامه ششم توسعه، منشور حقوق شهروندي و مصوبات 
ستاد ملي زن و خانواده و تأكيد بر بهره گيري از مديريت زنان، 

مصوبه يادشده در سال1۳96 مورد اصالح قرار گرفت.
 بنابر دو تبصره الحاقي به ماده 2دســتورالعمل، ميزان تجربه 
مورد نياز براي تصدي هر يك از ســطوح مديريت حرفه اي )از 
تجربه خدمت دولتي( در مورد زنان و كارمندان كمتر از 1۵سال 
سابقه در مواردي كه ساير شرايط، احراز شده باشد به دو سوم 

مدت زمان پيش بيني شده تقليل مي يابد.
همچنين امكان برخورداري زنان و جوانان از امتيازات ويژه براي 
تصدي پست هاي مديريتي براساس آيين نامه اجرايي مصوب 

شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مقرر شده است.
براساس سه تبصره الحاقي به ماده ۵مصوبه تكليف برنامه ريزي 
تا پايان برنامه ششم توسعه براي كاهش ۸سال متوسط سابقه 
خدمت مديران نسبت به وضع موجود، افزايش نسبت مديران زن 
در پست هاي مديريتي به ۳0درصد تا پايان برنامه ششم توسعه با 
درنظر گرفتن شرايط و ويژگي هاي هر دستگاه، كاهش متوسط 
ســوابق خدمت براي عدم انتصاب افراد جديد با داشتن بيش از 
2۵سال خدمت و يا داراي سن بيشــتر از ۵۵سال به پست هاي 
مديريت پايه با الزامي بودن رعايت شايســتگي هاي عمومي و 
شرايط تخصصي براي انتخاب مديران حرفه اي و اولويت انتخاب 

زنان و نيروهاي جوان تر شرايط مساوي مقرر شد.

پس از طرح شــكايت براي ابطال مصوبه ســال1۳96، هيأت 
عمومــي ديــوان عدالــت اداري در رأي شــماره9۳6 مورخ 
1۳99/9/9با اين استدالل كه به موجب مقررات فصل هشتم 
قانون مديريت خدمات كشــوري، اصول حاكــم بر انتصاب و 
ارتقاي شــغلي كاركنان تعيين و بر اســتقرار نظام شايستگي 
تأكيد شده است و شوراي عالي اداري به عنوان مرجع تصويب 
دستورالعمل اجرايي فصل هشتم و شرايط تخصصي و عمومي 
پست هاي مديريت حرفه اي و نحوه ارتقاي مسير شغلي، اختيار 
ندارد خارج از چارچــوب اصول شايســتگي و فضاي رقابتي 
مقرراتي وضع كند كه براي بخشــي از كاركنان امتياز خاص و 
براي برخي ممنوعيت و محدوديت ايجاد كند مصوبه يادشده 

را ابطال كرد.
با توضيحات قبل احكام قانون مديريت خدمات كشــوري به 
تنهايي نبايد مبناي تشــخيص مغايرت يا عدم مغايرت قانوني 
قرار گيرد و الزامات قانوني موضوع ماده101 قانون برنامه ششم 
توسعه مصوب ســال1۳9۵ و مؤخر بر قانون مديريت خدمات 
كشوري سال1۳۸6 را نمي توان ناديده انگاشت. از سوي ديگر، 
هرچند كه قانونگذار اختيار تعيين شــرايط را به شوراي عالي 
اداري واگذار كرده اســت، در مصوبه سال1۳96 احراز شرايط 
عمومي و اختصاصي و شايسته ساالري مورد تأكيد قرار داشته 

است. 
مصوبه مورخ ۳0 /۵ /1۳97 شوراي عالي اداري با موضوع برنامه 
جامع اصالح نظام اداري دوره دوم )1۳99 – 1۳97( و تأكيد 
بر تربيت مديران كارآ و توانمند براي آينده و توسعه مشاركت 
زنان و جوانان در مديريت در برنامــه چهارم با عنوان مديريت 

»مديريت سرمايه انساني« تعيين شده است.
هم اكنون حضور تأثيرگذار زنان در سياستگذاري، تصميم گيري 
و مديريت كشــور در هيأت وزيران و دســتگاه هاي اجرايي، 
نمايندگي مجلس شوراي اســالمي، شوراهاي اسالمي شهر و 
روستا، فرمانداري ها، بخشداري ها، شهرداري ها، دهياري ها و 

مناصب دادرسي بي نياز از توضيح است.
هرچند كارنامه انتصاب زنان در پســت هاي دولتي براســاس 
گزارش معاونت امور زنان و خانواده رياســت جمهوري نشان 
از افزايش درصد انتصاب زنان از ســال1۳96 تا سال1۳99 در 
ســطح ملي از 12درصد به بيش از 22درصد دارد و بيانگر آن 
است كه اين مصوبه بر افزايش 10درصد انتصاب زنان تأثير گذار 
بوده است، ليكن با ابطال مصوبه و نظر به اثبات شايستگي ها و 
توانمندي هاي زنان در نظام اداري، ارتقاي موقعيت شغلي آنان 
دچار خدشه نخواهد شد و جامعه زنان همانگونه كه پيش از اين 
شايستگي هاي خود را به تصوير كشــيده اند، در آينده نيز در 

مسير رشد و تعالي خود و جامعه قدم برمي دارند.

منشور آزادی
پرونده اي براي سالگرد ابالغ قانون حقوق شهروندي در ايران 

مائده امينی 
روزنامه نگار

استاندار هرمزگان در خرداد 1397 مجوز حضور كارمندان زن با لباس محلی در محل كار را صادر كرد
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تدوين اليحه الحاق يك بنــد به ماده2 و اصالح ماده  8قانون حمايت از مرمت و احياي بافت هاي تاريخي- 1
فرهنگي مصوب 1398/4/2: حفاظــت از آثار و بافت هاي 
تاريخي- فرهنگي به عنوان ميراث و گنجينه فرهنگ و تمدن 
ايراني-اسالمي و يادگار خالقيت ملت ايران و انتقال آنها به 
نسل بعد و مقابله با حجم گسترده تخريب و بي توجهي به اين 
آثار ارزشمند در شهرها و روستاهاي كشور، امري ضروري و 
در اجراي اصل 83قانون اساســي و ماده 98منشور حقوق 
شهروندي، ازجمله وظايف دولت جمهوري اسالمي است. 
نظر به قوانين مصوب ناظر بر حمايت از آثار يادشده و مالكان 
آنها ازجملــه قانون حمايت از مرمــت و احياي بافت هاي 
تاريخي- فرهنگي مصوب 1398/4/2 و ضرورت بازنگري و 
تكميل قانون يادشده براي رفع مشكالت در اين حوزه و با 
توجه به دغدغه اي كه نسبت به حفاظت از آثار و بافت هاي 
تاريخي شهرها و روستاهاي كشور، وجود داشت، اين اليحه 
پس از 4 مــاه بررســي و با برگــزاري جلســات متعدد با 
دســتگاه هاي اجرايي به ويژه با همــكاري وزارت ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دســتي و ديگر دستگاه ها و 
استفاده از نظرات كارشناسان غيردولتي، به منظور حفاظت 
بيشتر از اين آثار و حمايت از مالكان آنها تهيه شد. اين اليحه 
جهت بررسي و تصويب در تاريخ 1399/8/16 به هيأت دولت 
تقديم شــد و هم اكنون در دولت در دست بررسي است. در 
اين اليحه امتيازات زير براي اين مالكان پيش بيني شــده 

است:
الف- معافيت از پرداخت ماليات بــر درآمد آثار تاريخي؛ 
ب- پيش بيني درآمد اختصاصي براي وزارت ميراث فرهنگي 
جهت مرمت، احيا، بهره برداري، خريد و بيمه آثار تاريخي؛ 
پ- پيش بيني بودجه، اعتبارات و تســهيالت كم بهره به 
مالكان اين آثار بــراي مرمت، احيا و بهره بــرداري از آنها؛ 
ت- اختصاص زمين معوض توســط دولت به اين مالكاني 
كه توانايي يا تمايل به نگهداري اين آثار ندارند؛ ث- حمايت 
وزارت ميراث فرهنگي از تشــكل هاي مردم نهاد فعال در 

حوزه ميراث فرهنگي و...

تهيه آيين نامه حمايت از مالكان، متصرفان قانوني و  بهره برداران غيردولتي و خصوصي آثار غيرمنقول و 2
بافت هاي تاريخي- فرهنگي: با توجه بــه تعداد زياد آثار 
تاريخي در كشــور و ضرورت حفظ آنها و با لحاظ تكليف 
دولت مبنــي بر حمايــت و حفاظت از آنهــا و بافت هاي 
تاريخي-فرهنگــي به عنوان ميــراث و گنجينه فرهنگ و 
تمدن ايراني- اسالمي و پيرو ارسال اليحه الحاق يك بند به 
ماده2 و اصالح ماده8 قانون حمايــت از مرمت و احياي 
بافت هاي تاريخي- فرهنگي مصوب 1398/4/2 توســط 
معاونت حقوقي به هيأت دولت براي تصويب، اين معاونت 
با همكاري وزارت ميراث فرهنگي و ديگر دســتگاه ها و 
استفاده از نظرات كارشناســان غيردولتي در اين عرصه، 
آيين نامه حمايت از مالكان، متصرفان قانوني و بهره برداران 
غيردولتي و خصوصي آثار غيرمنقول و بافت هاي تاريخي-

فرهنگــي ثبت شــده در فهرســت آثــار ملــي و ديگر 
فهرست هاي ذيربط را تنظيم و جهت بررسي و تصويب در 

تاريخ 1399/8/16 به هيأت دولت تقديم شد و اين اليحه 
هم اكنون در دســت بررســي در دولت اســت. برخي از 
حمايت هــا و امتيازات پيش بيني شــده در اين آيين نامه 
عبارتند از: الف- محاسبه هزينه هاي انشعاب و مصرف آب، 
بــرق و گاز و دفــع فاضالب بــر مبناي تعرفــه مصارف 
كاربري هاي فرهنگي؛ ب- محاسبه شدن هزينه هاي مرمت 
و احياي آثار تاريخي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي؛ 
پ- آموزش به مالكان اين آثار در حفاظت، مرمت و احياي 
آنها؛ ت- اســتفاده مالكان از حق بر تصويــر اين آثار؛ ث-  
تســهيل و تســريع در صدور مجــوز تغييــر كاربري به 
كاربري هــاي گردشــگري و فرهنگي؛ ج-  ايجــاد بانك 
اطالعاتي آثار و بافت هاي تاريخي براي ســرمايه گذاري و 
خريد آنها و دفتر مشــترك مالكان و ســرمايه گذاران در 
ادارات ميراث فرهنگي شهرستان ها؛ چ-  ايجاد سهولت در 
دسترسي مالكان اين آثار به مصالح مناسب جهت مرمت و 

احياي آثار و...

تهيه و تدوين منشور حقوق و تكاليف گردشگران  و ارائه كنندگان خدمات و جامعه محلي:3
در راســتاي اجراي بند »الف« مــاده 1000قانون برنامه 
ششم توسعه و برابر بند 14جدول 2سند راهبردي توسعه 
گردشــگري مصوب 1399/4/29 هيــأت دولت، معاونت 
حقوقي رئيس جمهور مكلف شد با همكاري وزارت ميراث 
فرهنگي، منشــور حقــوق گردشــگران و ارائه كنندگان 
خدمــات و جامعه محلي همراســتا با منشــور)كدهاي( 
اخالق گردشــگري را تدوين كرده و به تصويب برساند. در 
اين راستا در پاييز 1399، پيش نويس منشوري با 45ماده 
تهيه و تدوين شــد كه در 3 بخش مجزا به حقوق و تكاليف 
گردشگران و ارائه كنندگان خدمات و جامعه محلي پرداخته 
است. برخي از حقوق گردشگران در اين پيش نويس بدين 
شرح اســت: الف- حق حيات امنيت و مصونيت جان، مال، 
حقوق، حيثيت، زندگي و حريــم خصوصي، محل اقامت، 
سكونت، وسايل شــخصي، خودرو و وسايل نقليه؛ ب- حق 
زندگي شايســته و تامين مناســب لوازم اين حق ازجمله 
آب و غذاي بهداشتي و مناسب، دسترســي آسان و كافي 
به خدمات بهداشــتي، درماني، دارويي، محيط بهداشتي و 
مطلوب، وســايل و امكانات رفاهي مناسب و كافي از قبيل 
هتل، رستوران و... پ- حق ورود به كشور و آزادي تردد در 
داخل كشور و مناطق مقصد گردشــگري مطابق قوانين و 
مقررات جمهوري اســالمي ايران؛ ت- حق خروج از كشور 
مقصد گردشگري به كشور متبوع خود و يا كشورهاي ديگر 

و... و تكاليف گردشگران نيز به شرح زير است:

الف- رعايت كامل قوانين، مقررات ملي و محلي مقاصد 
گردشگري؛

 ب- حفاظت از محيط زيست طبيعي مقاصد گردشگري؛
 ت- پاسداشــت و محافظت از آثــار و ابنيه تاريخي، 

فرهنگي و طبيعي و...
هم اكنون اين پيش نويس در معاونت حقوقي در جلسات 
مشترك با وزارت ميراث فرهنگي و كارشناسان بخش 

خصوصي حوزه گردشگري در حال بررسي است.
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تابعيت يكي از حقوق مســلم شهروندان در 
همه نظام هاي حقوقي اســت. از آن زمان كه 
شخصيت فرد به عنوان يك موجود مستقل در 
نظام هاي سياسي به رسميت شناخته شد، حق 
تابعيت نيز در نظام هاي حقوقي براي فرد مورد 
شناسايي قرار گرفت. تابعيت به معناي رابطه 
سياسي- حقوقي يك شخص با دولت متبوع 
اوست. حق يادشده منشــا حقوق و تكاليفي 
براي شخص و دولت اوست. ازجمله حقوقي كه 
فرد به موجب تابعيت از آن برخوردار مي شود 
و دولت مكلف به تامين آن اســت، اخذ سند 
هويتي معتبر نظير شناســنامه و گذرنامه از 
مراجع صالحيتدار آن كشور، اقامت، سكونت، 
آزادي رفت وآمد در آن كشور و بهره مندي از 
حمايت هاي حقوقي، سياسي و كنسولي آن 

كشور در ساير كشورهاي جهان است.
يكي از اصول مهم تابعيــت، منع بي تابعيتي 
)آپاتريد( براي اشــخاص اســت. به موجب 
اين اصل، همه كشــورها مكلفنــد كه تا حد 
امكان ظرفيت هايــي را در نظام حقوقي خود 
ايجاد كنند كه فردي بدون تابعيت در قلمرو 
سرزميني ايشان وجود نداشته باشد. مهم ترين 
مبناي اين اصل، برخورداري شخص از حقوق 
و مزايــاي فردي و اجتماعي اســت كه خود، 
برخاسته از اصل مهم رعايت حيثيت و كرامت 

ذاتي انسان است.
در بند يك ماده 15 اعالميــه جهاني حقوق 
بشر و بند 3ماده 24ميثاق بين المللي حقوق 
مدني و سياســي، حق تابعيت به رســميت 
شناخته شده است. كشــور ايران نيز در اصل 
41قانون اساســي اين حق را حق مسلم هر 
فرد ايراني دانسته اســت. در اين اصل آمده 

است: » تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد 
ايراني اســت و دولت نمي تواند از هيچ ايراني 
ســلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود 
او يا درصورتي كه به تابعيت كشــور ديگري 
درآيد. « در منشور حقوق شهروندي ايران، بند 
»ذ« به حق تابعيت، اقامت و آزادي رفت وآمد 
اختصاص يافته اســت. در ذيل اين بند، مواد 
47 تا 50، حقوق يادشــده را بر شمرده است: 
»ماده 47- حق مسلم هر فرد ايراني است كه 
از مزاياي تابعيت ايران بهره مند شود و كسي 
نمي تواند مانع اســتيفاي اين حق شود. ماده 
48- حق هر شهروند است كه آزادانه در داخل 
كشــور رفت وآمد كند و از ايران خارج و يا به 
ايران وارد شــود، مگر اينكه به موجب قانون 
اين حق محدود شده باشــد. ماده49- حق 
شهروندان اســت كه در هر نقطه از سرزمين 
ايران، اقامت و ســكونت كننــد. هيچ كس را 
نمي توان از محل اقامت خــود تبعيد كرد يا 
از اقامت در محل مورد عالقه اش ممنوع يا به 
اقامت در محلي مجبور ساخت مگر در مواردي 
كه قانون مقرر ميدارد. ماده50- اتباع ايراني 
در هر نقطه از جهان حــق دارند از خدمات و 
حمايت هاي حقوقي، كنسولي و سياسي دولت 

ايران بهره مند شوند.«
در اجراي اين اصل از قانون اساســي و تالش 
براي برقراري بســتر قانوني مناســب براي 
اعطاي تابعيــت به اشــخاص ايراني و حذف 
حداكثري پديده بي تابعيتي، قوانين متعددي 
تصويب شــده و به مرحله اجرا در آمده است. 
مواد 976 تا 991 قانون مدنــي از مهم ترين 
قوانين در اين حوزه است. بند 1و 4 اين ماده در 
راستاي تالش براي پيشگيري از شيوع پديده 

بي تابعيتي، كليه سكنه ايران را ايراني برشمرده 
است، مگر اينكه تابعيت خارجي ايشان مسلم 
باشــد. بند2 اين ماده با اشاره به نسب پدري 
يكي از مهم ترين جهات برخورداري تابعيت 
ايراني را بيان كرده است كه با تصويب قوانين 
بعدي توسعه يافته اســت. در مواد بعدي اين 
قانون ضوابط كلي تحصيــل تابعيت ايراني و 

ترك آن بيان شده است.
در راستاي تأكيد بر اجراي اصول قانون اساسي 
اقدامات مهم ديگري نيز به ويژه در حوزه تابعيت 
صورت گرفته اســت. در ســال هاي اخير، در 
يك واكنش قانوني نسبت به پديده اجتماعي 
افزايش تعداد اطفال متولد از مادران ايراني با 
مردان بيگانه و به تبع مجهــول ماندن هويت 
ايشــان، تالش براي شناســايي نسب مادري 
و پذيرش اعطاي تابعيــت از طريق مادر آغاز 
شد. مسئله يادشــده از آن جهت مي توانست 
خلق مشكل كند كه اين اطفال را در وضعيت 
مدني و سياسي نامطلوبي قرار مي داد. اين ابهام 
در هويت، از حيث مدني، ايشان را از بسياري از 
حقوق بنيادين يك شهروند نظير حق سالمت، 
بهداشت و آموزش و پرورش محروم می كرد. از 
سوي ديگر از جنبه سياسي، علقه معنوي ايجاد 
شده اي با ايران نمود مي يافت كه نمي توانست 
منشا هيچ گونه حقي نظير حق تابعيت شود.  
تالش هاي يادشــده، منجر به وضع و تصويب 
ماده واحده اي تحت عنوان قانون تعيين تكليف 
تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با 
مردان خارجي و دو تبصره در ســال1385 به 

شرح زير شد:
»ماده واحده- فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ايراني با مردان خارجي كــه در ايران متولد 

شده يا حداكثر تا يك سال پس از تصويب اين 
قانون در ايران متولد مي شوند مي توانند بعد 
از رسيدن به سن هجده ســال تمام تقاضاي 
تابعيت ايرانــي نمايند. اين افــراد درصورت 
نداشتن سوء پيشينه كيفري يا امنيتي و اعالم 
رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته 
مي شوند. وزارت كشور نسبت به احراز والدت 
طفل در ايران و صــدور پروانه ازدواج موضوع 
مــاده )1060( قانون مدني اقــدام مي نمايد 
و نيروي انتظامي نيز با اعالم وزارت كشــور 
پروانه اقامت براي پدر خارجي مذكور در اين 
ماده صادر مي كند. فرزندان موضوع اين ماده 
قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در 

ايران هستند.
تبصره1- چنانچه سن مشــمولين اين ماده 
در زمــان تصويب بيش از هجده ســال تمام 
باشــد بايد حداكثر ظرف يك ســال اقدام به 
تقاضاي تابعيت ايراني نماينــد. تبصره2- از 
تاريخ تصويــب اين قانون كســاني كه در اثر 
ازدواج زن ايراني ومرد خارجي در ايران متولد 
شــوند و ازدواج والدين آنان از ابتدا با رعايت 

مــاده )1060( قانون مدني به ثبت رســيده 
باشد، پس از رسيدن به سن هجده سال تمام 
و حداكثر ظرف مدت يك سال، بدون رعايت 
شرط ســكونت مندرج در ماده )979( قانون 

مدني به تابعيت ايران پذيرفته مي شوند.«
 قانون يادشده در ابتدا براي حمايت از اطفال 
متولد از ازدواج زنان ايرانــي با مردان بيگانه، 
طليعه اميدي گشــود اما در برخي از جهات 
عدم كارايي خود را آشــكار كــرد. مهم ترين 
وجه اين عدم كارايي، وانهادن وضعيت مدني 
اطفال زير 18ســال متولد از ازدواج هاي اين 
چنيني بود كه تعداد قابل توجهي از جمعيت 
مشمول اين قانون را تشكيل مي داد. همچنين 
اعطاي تابعيت كه اعــال درجه وثوق و اعتماد 
يك نظام سياسي به يك شهروند است و صرفا 
بعد از احراز علقه معنوي ميان كشور و شهروند 
مجاز شمرده مي شــود، منوط به رد تابعيت 
غيرايراني ايشــان شــده بوده، مسئله اي كه 
مي توانست درصورت عدم احراز شرايط اعطاي 
تابعيت ايراني نظير مشكل امنيتي، منجر به 
بي تابعيتي فرد شــود و به تبع برخورداري از 

حقوق و امتيازات و نيز امنيت روحي و رواني 
متقاضي مقيم ايران را تحت تأثير جدي قرار 

دهد.
 در تالش براي رفع نواقص اين قانون كه صرفا 
تابعيت اكتسابي را مدنظر قرار داده بود، و نيز 
عينيت بخشيدن به حق اساسي و شهروندي 
تابعيت، اليحه جديدي تهيه شــد كه كانون 
توجــه آن، اعطاي تابعيت به طفــل متولد از 
ازدواج زن ايراني با مرد خارجي از بدو تولد بود. 
اليحه يادشده در تاريخ 98/7/2 به عنوان قانون 
اصالح قانون تعييــن تكليف تابعيت فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي 

مصوب 85/7/2 تصويب شد:
ماده واحده: فرزندان حاصل از ازدواج شرعي 
زنان ايراني با مردان غيرايراني كه قبل يا بعد 
از تصويب اين قانون متولد شده يا مي شوند، 
قبل از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي 
به درخواســت مادر ايراني درصورت نداشتن 
مشكل امنيتي )به تشخيص وزارت اطالعات 
و سازمان اطالعات سپاه پاســداران انقالب 
اسالمي( به تابعيت ايران در مي آيند. فرزندان 

مذكور پس از رســيدن به سن 18سال تمام 
شمسي، درصورت عدم تقاضاي مادر ايراني، 
مي توانند تابعيــت ايران را تقاضــا كنند كه 
درصورت نداشتن مشكل امنيتي )به تشخيص 
وزارت اطالعات و ســازمان اطالعات ســپاه 
پاسداران انقالب اســالمي( به تابعيت ايران 
پذيرفته مي شوند. پاســخ به استعالم امنيتي 
بايد حداكثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و 
نيروي انتظامي نيز مكلف است نسبت به صدور 
پروانه اقامت براي پدر غيرايراني و درصورت 
نداشتن مشكل امنيتي )به تشخيص وزارت 
اطالعات و ســازمان اطالعات سپاه پاسداران 

انقالب اسالمي( اقدام كند.
براســاس اين قانون عالوه بر نســب پدري، 
كه از ســال ها قبل تنها جهت معتبر اعطاي 
تابعيت ابتدايي بود، نسب مادري نيز به عنوان 
جهت مهم ديگر براي اعطا و اكتساب تابعيت 
شناسايي شــد. تالش هاي يادشــده خود، 
نمودي از كوشش مستمر براي اجراي حقوق 
اساسي و شهروندي ايرانيان است كه همچنان 

ظرفيت تكامل و بهبود دارد.

حق تابعيت در قانون اساسي
 و منشور حقوق شهروندي

دكتر سميرا سليمان زاده
 رئيس امور پژوهش هاي حقوقي معاونت حقوقي رئيس جمهور 

و دانش آموخته دكتري حقوق خصوصي دانشكده حقوق و علوم 
سياسي دانشگاه تهران

از ميراث فرهنگي به عنوان خميرمايه حفظ، بقا و اعتبار هر كشور 
در جهان كنوني ياد مي شــود. اين مولفه، مي تواند زمينه توسعه 
اقتصادي، علمي و اجتماعي كشور را فراهم می كند. ميراث فرهنگي 
در هر كشوري زمينه ساز بروز و ظهور حس پيوستگي و همبستگي 

ميان مردم يك كشور است.
 اين حس كه امروزه از آن به عنوان حس هويت ملي ياد مي كنند، در 
دنياي پرآشوب و آكنده از هرج و مرج كنوني نقشي به مراتب مهم تر 
و پر رنگ تر از دهه هاي پيشين يافته و از عوامل و مولفه هاي قدرت 
نرم كشورها در روزگار ما به شمار مي آيد. هر ملت و دولتي از طريق 
نگاه به گذشته تاريخي و فرهنگي خود، امكان شناسايي و بازيابي 
هويت ملي خود را پيدا مي كند و بدين وسيله، استمرار و بقاي خود 

را تضمين مي كند.
 افزون بر اين، بررسي و بازنشر ميراث فرهنگي هر كشور مي تواند 
به تقويت حس خودباوري در ميان مردمان آن كشور منجر شود و 
مي تواند به اعتماد به نفس در ميان ميراث داران آنها بينجامد و در 

نتيجه، زمينه ارتقا، حس خالقيت و نوآوري را براي نسل هاي آينده 
فراهم نمايد. بنابراين، به طور كلي، ميراث فرهنگي از تاريخ، پيشينه 
فرهنگي، هنري و علمي، آثار تاريخي، آداب و رسوم ملت ها و... پرده 
بر مي دارد، تا جايي كه بدون شك بايد به عنوان يك حق بشري در 
ميان مصاديق حقوق فرهنگي بشر آن را به رسميت شناخت و در 

راستاي حفاظت از آن بر آمد.
 در واقع، اين حق مردمان هر كشور اســت كه از ميراث فرهنگي 
گذشتگانشان به درستي حمايت شــود، به همين خاطر است كه 
ضرورت حفاظت از اين آثار، به عنوان يك دغدغه ملي و جهاني در 

نظام حقوقي هر كشور تبلور يافته است. 
در اين راســتا، نظام حقوقي ايران به ويژه قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران با درك اهميت و ضرورت حفاظت از ميراث فرهنگي، 
در اصل 83قانون اساسي مقرر داشته است: »بناها و اموال دولتي 
كه از نفايس ملي باشــند، قابل نقل و انتقال به غيرنيست مگر با 
تصويب مجلس شوراي اســالمي، آن هم درصورتي كه از نفايس 
منحصر به فرد نباشــد«. هرچند اصل يادشده از ميراث فرهنگي 
به صراحت نامي نبرده است، ولي مي توان گفت به يكي از حقوق 
فرهنگي مردم در برابر دولت، يعني حق حفاظت از ميراث فرهنگي 
و معنوي كشور پرداخته اســت. در واقع، در اين اصل، به تكليف 
دولت مبني بر حفاظت از آثار تاريخــي، ممنوعيت و محدوديت 
انتقال آنها پرداخته شده اســت. افزون بر آن، برابر بندهاي »ز« و 

»ط« ماده 8قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال1386، 
ترويج فرهنگ و مباني اسالمي و صيانت از هويت ايراني، اسالمي 
و حفاظت از ميــراث فرهنگي در زمره امــور حاكميتي و ازجمله 
تكاليف دولت است. در واقع اين صيانت به معناي انجام فعاليت هايي 
به منظور پاسداري از ميراث فرهنگي كشور است. در اين خصوص، 
منشــور حقوق شــهروندي مصوب 1395 نيز ضمن پيش بيني 
برخــورداري همه شــهروندان از آثار و فوايد توســعه فرهنگي و 
پيشــرفت هاي علمي، مشــاركت در حيات فرهنگــي و حمايت 
متوازن از جنبه هاي مختلف فرهنگ )ماده 95( و همچنين ضمن 
شناسايي احترام به تنوع و تفاوت هاي فرهنگي مردم ايران به عنوان 
بخشــي از ميراث فرهنگي در چارچوب هويت ملي )ماده 96( در 
ماده 98در مورد حق بر حفاظت از ميراث فرهنگي اعالم مي دارد: 
»دولت مكلف به حفظ و حراســت از ميراث تمدني و فرهنگي و 
حفظ آثار، بناهــا و يادبودهاي تاريخي صرف نظــر از تعلق آنها به 
گروه هاي مختلف فرهنگي است«. گفتني است كه قوانين و مقررات 
گوناگوني از صدر مشــروطيت تاكنون به تكليف دولت در زمينه 
بررسي، شناسايي، مستندسازي، ثبت، حفاظت و بهره برداري از 

آثار تاريخي پرداخته است.
با عنايت به آنچه ذكر شد، در راستاي تحقق حق حفاظت از ميراث 
فرهنگي، اقداماتي توســط معاونت پژوهش و ترويج قانون اساسي 

معاونت حقوقي رئيس جمهور به شرح زير انجام شده است:

قوانينیبرایحفاظتازميراثفرهنگي
حفظ ميراث فرهنگی و پيشينه تاريخی به عنوان يك حق برای مردم شناسايی شده است

دكتر بيژن عباسي الهيجي
 معاون پژوهش و ترويج قانون اساسي 

معاونت حقوقي رئيس جمهور ، دانشيار 
دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه 

تهران

حقوق

شهروندی

این شماره
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آموزش رايگان
  در پرتو اصل30  قانون اساسي

 و ماده104 منشور حقوق شهروندي

 در ستايش دانايي و دانش اندوزي بسيار گفته اند. امروزه اهميت 
و ضرورت كسب علم و فناوري و نقش آن در ارتقای موقعيت فرد 
در جامعه و افزايش اقتدار كشــورها در جامعه جهاني بر كســي 
پوشيده نيست، اما الزمه گسترش دانش و فناوري وجود امكانات 
و شرايطي است كه گاه از توان افراد خارج بوده و تامين عادالنه آن 
مداخله دولت ها را مي طلبد. از اين رو كشورهاي مختلف به فراخور 
شرايط خود به وضع مقرراتي پرداخته اند كه زمينه ها و تجهيزات 

الزم آموزش را فراهم كنند.
در كشور ما علم آموزي در شكل غيررسمي آن سابقه اي ديرينه دارد اما 
متمم قانون اساسي 1286نخستين متني است كه با حكم به »تاسيس 
مدارس به مخارج ملتي و دولتي و تحصيل اجباري« آموزش رسمي 
را مطرح مي كند. با اين حال آموزش رايگان و اجباري را بايد مرهون 
تصويب »قانون راجع به آموزش و پرورش عمومي اجباري و مجاني« 
در سال1322 بدانيم كه پيش از توصيه اعالميه جهاني حقوق بشر، 
تعليمات عمومي را در كشور رايگان و به تدريج اجباري كرد. تحصيل 
رايگان از شهريور ســال1353 به تدريج به همه مقاطع تحصيلي تا 
دكتري تعميم يافت و مــدارس غيردولتي با خريد ســاختمان ها و 
تجهيزات آنها و استخدام و احتساب سوابق كاركنانشان به دولتي تغيير 
يافتند. چنان كه تصويب ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي در سال1354 كه به آموزش و پرورش رايگان و همگاني اشاره 

می كرد، در حوزه آموزش عمومأ تأكيدي بر قواعد موجود بود.
پس از انقالب اســالمي، از آنجا كه برقراري عدالــت اجتماعي و به 
تبع آن گســترش عادالنه علم و دانش از مهم ترين اهداف انقالب 
و مطالبه اي اجتماعي بود، اصل سوم قانون اساسي دولت را موظف 
دانســت كه همه امكانات خود را در مورد آموزش و پرورش رايگان 
براي همه در تمام ســطوح و تســهيل و تعليم آموزش عالي به كار 
برد. اصل ســي ام قانون نيز به صراحت اعالم كــرد »دولت موظف 
اســت وســايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان 
دوره متوســطه فراهم سازد و وســايل تحصيالت عالي را تا سرحد 
خودكفايي كشور به صورت رايگان گسترش دهد«. مضمون اين اصل 

در ماده104 منشور حقوق شهروندي نيز تكرار شده است.
نظر به وجود برخي ابهامات در متون مذكــور، حدود و ثغور و نحوه 

اجراي آنها از دو منظر مورد اختالف قرار گرفته است:

نخست، احتمال مغايرت ايجاد مؤسسات خصوصي آموزشي 
با اصل30 قانون اساسي و منشور حقوق شهروندي؛

 از آغاز دهه60، گروهي با اين استدالل كه دولت نمي تواند به تنهايي 
هزينه هاي آموزشي را تامين كند، خواســتار احياي مدارس ملي 
و خصوصي بودند و گروهي ديگر هم تاســيس مدارس خصوصي را 
به معناي بازگشت سرمايه داري و تبعيض آموزشي دانستند. با بروز 
و گســترش تنگناهاي اقتصادي ديدگاه اول قوت گرفت و تاسيس 
انواع مختلف مدارس و دانشگاه هاي شــهريه محور مبناي قانوني 
يافت. ادعاي مغايرت تاســيس اين نهادها با اصل30 قانون اساسي 
يا منشور حقوق شهروندي موجه به نظر نمي رسد، زيرا هرچند اين 
متون بر لزوم فراهم سازي  وسايل آموزش رايگان تصريح كرده است 
اما بديهي است كه اين حكم، چنان كه درنظريه شوراي نگهبان نيز 
آمده است، داللتي بر ممنوعيت تاسيس مدارس و دوره هاي آموزش 
عالي شهريه پرداز ندارد. منتهاي مراتب آنچه بعد از گذشت سال ها 
از تاسيس اين مدارس و دوره هاي آموزش عالي بايد مورد توجه قرار 

گيرد بررسي تبعات اجتماعي، اقتصادي و آموزشي آنهاست.
وجود مؤسسات آموزشــي خصوصي در كنار مؤسســات دولتي و 
دارا بودن حق انتخاب اشــخاص به خودي خود امري مطلوب است 
كه در بســياري از كشــورها نيز رايج اســت. همچنين سهم قابل 
توجه مشــاركت هاي مردمي در كاهش بار دولت به ويژه در شرايط 
محدوديت بودجه و بحران هاي اقتصادي را نيز نمي توان انكار كرد، 
اما آنچه ممكن است ناخرسندي اجتماعي را به دنبال داشته باشد 
و مي تواند مغاير با روح قانون اساسي تلقي شــود، لطمه به عدالت 
آموزشــي، با تهي شدن مؤسســات دولتي از امكانات، افت كيفيت 
آموزشي به ويژه در محدوده هاي پرجمعيت شهري و حاشيه شهر ها 
و در نتيجه اجبار روانــي خانواده ها به تقبــل هزينه هاي آموزش 
غيردولتي از يك طرف و تضعيف نظام آموزشــي با ارزان ســازي  و 
بي ثبات سازي  نيروهاي آموزشي، تغيير كاربري فضاهاي آموزشي 
در راســتاي درآمدزايي و ده ها عامل مختلف از طرف ديگر اســت. 
اين قضيه به دوره آموزش متوسطه محدود نمانده و ضعف آموزش 
دولتي در اين دوره، در كنار تسلط بازار گران كتاب هاي كمك درسي 
و كالس هاي كنكور، آموزش عالي را به كااليي بدل مي كند كه طبقه 

برخوردار جامعه مي توانند به آن دسترسي داشته باشند.

دوم، حدود تعهدات دولت در تامين »وسايل رايگان«
 آموزش و پرورش

اصل 30قانون اساسي دولت را موظف به تامين »وسايل آموزش و 
پرورش رايگان« كرده است. نظر به اطالق عبارت مذكور اين تعهد 
را نمي توان صرفأ به تدارك فضا و پرسنل آموزشي محدود كرد، بلكه 
تمامي لوازم آموزشــي اعم از كتاب و نوشــت افزار و غيرآن در اين 
عبارت پوشش داده مي شود. فهرست مفصلي كه با همه گيري كرونا، 
تجهيزات ديجيتال و تامين ارتباط برخط نيز به آن افزوده شده است.

شوراي نگهبان در مقام تفسير اين تكليف بيش از توان، اصل30 را 
تعيين كننده سياست كلي نظام تعبير كرده و دولت را در حد امكان 
مكلف به تامين كل يا بعض آموزش رايگان دانسته و با عدم امكانات 
كلي، رعايت اولويت ها مثل ترجيح مستضعفان و مستعدان را مالك 

قرار مي دهد.
در مجموع بايد گفت، تامين اهداف اصل30 قانون اساسي، اجراي 
سياست هاي كلي و ســند تحول بنيادين آموزش و پروش و منشور 
حقوق شهروندي در شرايط دشوار كنوني با موانع متعددي از جنس 
اقتصادي و منابع انساني مواجه است. با اين حال آنچه در شرايط فعلي 
داراي اهميت است از يك طرف رعايت تناسب و عدالت در تقسيم 
اعتبارات برنامه اي وزارت آموزش و پــرورش، توجه به برنامه هاي 
مرتبط با عدالت آموزشــي و كيفيت آموزشي و كاهش آسيب هاي 
اجتماعي دانش آموزان و از طرف ديگر انجام اصالحاتي است كه بيش 
از صرف بودجه و هزينه مستلزم ذوق، تفكر و پذيرش واقعيت هاست. 
تغير رويكردهاي آموزشــي از حافظه محوري به نقد و تفكر خالق، 
استدالل گرايي، تقويت مهارت هاي گفت وگو و هنر زندگي به جاي به 
حافظه سپردن حجم انبوه مطالبي كه اثري بر آموختن آنها مترتب 

نيست مي تواند به ارتقای نظام آموزشي كشور كمك شاياني كند.

امروزه، دسترسي به اطالعات به عنوان يك »حق شهروندي« شناخته الف مفهوم، چرايي و آثار
مي شــود. اين امر، چنان كه به تفصيل بيان خواهد شد، در منشور حقوق 
شهروندي مورد تصريح و تأكيد واقع شده است. شناسايي »حق« مجموعه اي 
از تكاليف را متوجه اشخاص و حكومت ها می كند كه مهم ترين آنها ايجاد 
بسترها و زمينه هاي اجراي حق و پيش بيني ضمانت اجراهاي الزم در اين 
خصوص است. چرايي وجود چنين حقي، در حكومت هاي ديني و غيرديني 
از منطق تقريباً مشابهي پيروي مي كند؛ تلقي حكومت به عنوان يك »امانت«، 
پايه و اساس حق دسترسي به اطالعات است. بر اين اساس، قدرت و حكومت، 
 امانتي در دست حاكمان است و حاكمان، امانتداراني هستند كه بايد به لوازم 
اين امانتداري ملتزم باشــند. با چنين رويكردي، مردم صاحبان حكومت 
هستند و حق دارند بر تمامي اجزاي آن اشراف داشته باشند و بر تمامي امور 
و اطالعات موجود در دســتگاه هاي حكومتي، جز آنچه اسرار دولتي تلقي 
مي شود و موجوديت و امنيت جامعه را به مخاطره مي افكند، آگاهي يابند. در 
نظام جمهوري اسالمي ايران، چنين نگرشي به حكومت، از تعبير حاكم بودن 
انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش، به خوبي قابل استنباط است: در اصل 
پنجاه و ششم قانون اساسي آمده است: »حاكميت مطلق بر جهان و انسان 
از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته 
است. هيچ كس نمي تواند اين حق  الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت 
منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در 

اصول بعد مي آيد اعمال مي كند. « 
از نگاهي ديگر و از منظر فايده گرايــي و حكمراني مؤثر و مطلوب نيز حق 
دسترسي به اطالعات، داراي آثار و نتايج مثبت زيادي است و وجود آن را براي 
كارآمدي حكومت، ناگزير مي سازد. ازجمله مهم ترين آثار حق دسترسي آزاد 

به اطالعات مي توان به اين موارد اشاره داشت:
 دسترسي به اطالعات، شرط الزم تحقق ساير حقوق شهروندي است.

 آگاهي از اطالعــات، امكان نظارت عمومي بر دســتگاه هاي حكومتي و 
جلوگيري از اشتباهات را افزايش مي دهد و در نتيجه، رفتار مبتني بر قانون 

و اعمال قدرت مشروع حكومت را تضمين مي كند.
 آگاهي از اطالعات، اعتمــاد عمومي را به دســتگاه هاي حكومتي ارتقا 

مي بخشد.
 دسترسي به اطالعات، امكان تحقق شفافيت به عنوان يكي از مولفه هاي 

اصلي حكومت مطلوب را ايجاد مي كند.
 حق دسترسي مردم به اطالعات، بستر اجراي وظيفه دولت در باال بردن 
سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها )بند2اصل سوم قانون اساسي 

ايران( را فراهم مي كند.
 آگاهــي از اطالعات، امكان مشــاركت مــردم در تصميم ســازي ها و 
تصميم گيري هاي خرد و كالن را فراهم مي سازد و آنان را بر اين امر، ترغيب 

مي كند.
 دسترسي به اطالعات، زمينه پيشگيري و مقابله با فساد و ارتقاي سالمت 

نظام اداري را فراهم مي آورد.
 دسترســي به اطالعات، نوآوري و ابتكار در جامعه را شــكوفا مي كند و 

استعدادهاي نهفته را شناسايي و به رشد مي رساند.

حق دسترسي آزاد به اطالعات، در حقوق موضوعه ايران در فرازهاي ب دسترسي آزاد به اطالعات در حقوق موضوعه ايران
مختلف و با تعابير گوناگون مطرح شــده اســت كه از جمله، به موارد زير 

مي توان اشاره داشت:
در سياست هاي كلي نظام اداري كه در ســال1389 از سوي رهبر معظم 
انقالب ابالغ شد بر »شفاف سازي  و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تكاليف 
متقابل مردم و نظام اداري با تأكيد بر دسترسي آسان و ضابطه مند مردم به 

اطالعات صحيح« تصريح  شود.
 قانون انتشــار و دسترســي آزاد به اطالعات مصوب 1387/11/6 را بايد 

مهم ترين حركت قانونگذار در راستاي تحقق حق دسترسي آزاد به اطالعات 
دانســت. اين قانون پس از تبيين و تفكيك اطالعات شخصي و اطالعات 
عمومي از يكديگر، تصريح مي كند: »هر شــخص ايراني حق دسترسي به 
اطالعات عمومي را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده باشد.« آنچه به عنوان 
»اطالعات« مورد توجه اين قانون قرار گرفته عبارت است از »هر نوع داده 
كه در اسناد مندرج باشــد يا به صورت نرم  افزاري ذخيره گرديده و يا با هر 
وسيله ديگري ضبط شده باشد.« در اين قانون، همچنين آيين دسترسي به 
اطالعات، استثنائات دسترسي به اطالعات، مسئوليت هاي مدني و كيفري 
مورد توجه واقع شده و در نهايت اينكه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به 
اطالعات به عنوان مرجعي فراقوه اي، به منظور حمايت از آزادي اطالعات و 
دسترســي همگاني به اطالعات موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات 
خصوصي كه خدمات عمومي ارائه مي دهند، تدوين برنامه هاي اجرايي الزم 
در عرصه اطالع رساني، نظارت كلي بر حسن اجرا، رفع اختالف در چگونگي 
ارائه اطالعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگسازي، 
ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، تشكيل شده اســت. آيين نامه هاي اجرايي 
اين قانون، هرچند با تأخير، در سال هاي 1393 و 1394به تصويب هيأت 
وزيران رسيد و راه  برای اجراي آن هموار شد. همچنين كميسيون انتشار 
و دسترسي آزاد به اطالعات، شيوه نامه هاي متعددي را در راستاي تبيين 
سازوكارهاي اجرايي اين قانون به تصويب رســانده است. در ماده 3قانون 
ارتقای ســالمت نظام اداري و مقابله با فســاد مصوب1390 نيز با ورود به 
جزئيات اطالعات مورد نظر، به اطالع رساني و دسترسي عمومي نسبت به 
آنها تصريح شد. براساس اين ماده، دستگاه هاي مشمول مكلف شدند تمامی 
قوانين و مقررات اعم از تصويب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، رويه ها، 
تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي نظير فرايندهاي كاري و زمانبندي 
انجام كارها، استانداردها، معيار و شاخص هاي مورد عمل، مأموريت ها، شرح 
وظايف دستگاه ها و واحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها، 
موافقت هاي اصولي، مفاصاحساب ها، تسهيالت اعطايي، نقشه هاي تفصيلي 
شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشــغال در پروانه هاي ساختماني و 
محاســبات مربوط به ماليات ها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به 
واردات و صادرات كاال را در ديدارگاه هاي الكترونيك به اطالع عموم برسانند 
و متن قراردادهاي مربوط به معامالت متوسط و باالتر موضوع قانون برگزاري 
مناقصات كه به روش مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره منعقد می شود 
و همچنين اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصالح، فسخ، ابطال و خاتمه 
قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز تمامی پرداخت ها را به پايگاه اطالعات 
قراردادها وارد كنند. الزم به ذكر است كه با پايان يافتن مدت آزمايشي اين 

قانون، اعتبار آن به پايان رسيده است.
عالوه بر موارد فوق، در قوانين ديگري نيز مصاديق حق دسترسي به اطالعات 

بيان شده است. براي مثال، در ماده)23( قانون برگزاري مناقصات مصوب 
1383 آمده است: »اطالعات كليه معامالت اعم از مناقصه و ترك مناقصه- 
جز آن دسته از معامالتي كه به تشخيص هيأت وزيران بايد مستور بماند- بايد 

از طريق شبكه ملي اطالع رساني مناقصات در اختيار عموم قرار گيرد«.

دسترسي آزاد به اطالعات در منشور حقوق شهروندي
حق دسترسي به اطالعات در منشور حقوق شهروندي ابالغي آذر ماه 1395 
رئيس جمهور، مورد توجه واقع شده و فصل مستقلي به آن اختصاص يافته 
است؛ در ماده 30منشور حقوق شهروندي، تصريح شده »حق شهروندان 
اســت كه به اطالعات عمومي موجود در مؤسســات عمومي و مؤسسات 
خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي دسترســي داشــته باشــند. همه 
دستگاه ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطالعات غيرطبقه بندي شده و 
مورد نياز جامعه هستند. « همچنين در ماده 31بيان شده »حق شهروندان 
است كه به اطالعات شخصي خود كه توسط اشخاص و مؤسسات ارائه دهنده 
خدمات عمومي جمع آوري و نگهداري مي شود دسترسي داشته باشند و 
درصورت مشاهده اشتباه، خواستار اصالح اين اطالعات گردند. اطالعات 
خصوصي مربوط به افراد را نمي توان در اختيار ديگــران قرار داد، مگر به 
موجب قانون يا با رضايت خود افراد.« ماده32 منشــور به حق دسترسي 
كودكان به اطالعات نيز توجه كرده و بيان داشــته: »كودكان حق دارند به 
اطالعات مناسب با سن خود دسترسي داشته باشــند و نبايد در معرض 
محتواي غيراخالقي، خشــونت آميز يا هر نوع محتوايي قــرار گيرند كه 
موجب غلبه ترس يا بروز آسيب جسمي يا رواني شود.« نكته حائز اهميت 
درخصوص حق دسترسي به اطالعات، آن است كه اين حق همانند ساير 
حقوق، مطلق انگاشته نمي شود و محدوديت ها و استثنائاتي بر آن مترتب 
است. يكي از مهم ترين اين محدويت ها، »اطالعات طبقه بندي شده« است 
كه انتشار آنها، منافع عمومي و امنيت جمعي را به مخاطره مي اندازد. در عين 
حال، عدم تعريف دقيق اين امر و فرايند طبقه بندي اطالعات مي تواند حق 
دسترسي به اطالعات را از درون، تهي ســازد. از اين رو، يكي از لوازم اصلي 
تحقق حق دسترســي به اطالعات وجود قواعد مشخص، دقيق و بايسته 

تعيين اسرار دولتي و نظارت كارآمد بر اجراي آن است.

حق دسترسي آزاد به قوانين و مقررات  دسترســي به قوانين و مقررات و آگاهي از مفــاد آنها، از مهم ترين د
مصاديق حق دسترســي به اطالعات اســت. بدون اطــالع  مؤثر، كامل و 
فراگير قوانين و مقررات، مخاطبان و عمــوم مردم از قواعد و ضوابط حاكم 
بر جامعه، انتظار تبعيت و اجراي آن، امري ناصواب است كه نتيجه آن بروز 
ناهنجاري هاي مختلف اعم از قانون گريزي، رانت، فساد و در نهايت ناكارآمدي 

نظام حقوقي و حكومتي است. لذا دولت وظيفه دارد تمام تالش و كوشش 
خود را در جهت ايجاد بسترهاي آسان و شيوه هاي گوناگون دسترسي آحاد 
مردم به قوانين و مقررات، به تناسب قشرهاي مختلف شهروندان، معمول 
دارد. اما اين مهم، در طول 114سال دوران قانونگذاري مورد اهتمام الزم 
نبوده و پيامدهاي منفي آن گريبانگير جامعه شــده اســت. خوشبختانه 
اين امر در مواد 5 و 11قانون انتشار و دسترســي آزاد به اطالعات مصوب 

1387/11/6مورد تصريح واقع شده است: 
»ماده 5- مؤسسات عمومي مكلفند اطالعات موضوع اين قانون را در حداقل 

زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره- اطالعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد عالوه بر 
موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعالن عمومي و رسانه هاي همگاني 

به آگاهي مردم برسد.
ماده 11- مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي اســت قابل 

طبقه  بندي به عنوان اسرار دولتي نيست و انتشار آنها الزامي خواهد بود.«
در راستاي اجرايي شدن اين احكام قانوني، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد 
به اطالعات، »شيوه نامه انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات متضمن حق و 
تكليف براي مردم )قوانين، مقررات و تصميمات عمومي(« را به تصويب رساند 
كه در تاريخ 1399/1/30 به تأييد رئيس جمهور رسيد. اين شيوه نامه داراي 
احكام حائز اهميتي است كه اجرايي شدن آن مي تواند معضل دسترسي مردم 
به قوانين و مقررات را پايان بخشد؛ از جمله، به موجب ماده 3اين شيوه نامه، 
مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب 1387اعم 
از مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي بايد 
كليه مصوباتي متضمن حق و تكليف را كه تصويب شده اند يا در آينده تصويب 
مي كنند عالوه بر انتشار در پايگاه اطالع رساني خود از طريق روزنامه رسمي 
به نشاني www. rrk. ir و پايگاه ملي اطالع رساني قوانين و مقررات كشور به 
نشاني www. dotic. ir منتشر كرده و با ساير وسايل ارتباطي روز به اطالع 
عمومي برسانند. هم اكنون، معاونت حقوقي رياست جمهوري )معاونت تدوين، 
تنقيح و انتشار قوانين و مقررات( كه متولي پايگاه ملي اطالع رساني قوانين 
و مقررات كشور است، اقدامات گســترده اي را در راستاي اجرايي ساختن 
اين شيوه نامه معمول داشته اســت. در عين حال اين معاونت، به پشتوانه 
چندين دهه تالش در زمينه گردآوري، تنقيح و نشر قوانين و مقررات كشور، 
اقدامات بسياري را در زمينه نشر قوانين و مقررات، تقديم عموم مردم، به ويژه 
جامعه حقوقي كشور و مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي كرده است. 
انتشــار صدها مجموعه قوانين و مقررات )به شكل هاي چاپي و ديجيتال( 
با ويژگي هاي منحصر به فرد، اين معاونــت را به عنوان مرجعي مورد اعتماد 
مجريان و حقوقدانان كشور شناسانده است. ابتناي اين آثار بر بررسي هاي 
گســترده و تخصصي تنقيحي، وجه فارق اصلي آن با ساير مجموعه هاي 
منتشره و در راســتاي معناي دقيق و عميق اطالع رساني قوانين و مقررات 
و ايجاد فرصت انتخاب و اقدام آگاهانه شهروندان است كه بيان آن خارج از 
حوصله اين مختصر است. عالوه بر اين، معاونت مذكور، روش هاي گوناگوني 
را در ايجاد دسترسي آسان، بهنگام و قابل اعتماد به قوانين و مقررات كشور 
براي عموم مردم و مجريان، فراهم كرده است كه مهم ترين آن عبارت است از: 
راه اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران و بروزرساني 
مستمر آن. هم اكنون، پايگاه اينترنتي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري 
اسالمي ايران يكي از منابع مهم دسترسي به قوانين و مقررات مصوب مراجع 

وضع كشور در 114سال گذشته است.

سخن پاياني حق دسترسي آزاد به اطالعات، شرط الزم ايجاد نظام هاي مردم ساالر هـ
و حكمراني كارآمد است. تحقق اين حق، نيازمند قواعد مطلوب و اراده انجام 
آن است. در دو دهه اخير، اقدامات ارزشمندي در اين زمينه، در كشور، انجام 
پذيرفته اما تا رسيدن به نقطه مطلوب، فاصله وجود دارد. التزام به اين حق 
بايد به عنوان يكي از شاخص هاي قانونگذاري مطلوب در تمامي حوزه ها تلقي 
شود. در اين مسير، وجود برنامه هاي آموزشي و ترويجي مناسب و گسترده كه 
طي آن از يك سو مديران و كارگزاران دولت به اهميت و مزاياي اين حق و نيز 
مسئوليت هاي خود در ارتباط با آن، آگاه شده و از سوي ديگر مردم و فعاالن 
رسانه اي با مفاد اين حق، نحوه دسترسي به اطالعات و محدوديت هاي آن 

آشنا  شوند، امري الزم و اساسي است.

قانون اساسي جمهوري 
اســالمي ايــران1358 
داراي فصل هاي متعددي 
است كه در اين ميان فصل 
ســوم به »حقوق ملت« 
اختصــاص پيــدا كرده 
اســت. در چارچوب اين اصول، حق ها و آزادي هاي 
بنيادين متعددي براي افراد پيش بيني شــده است 
تا از اين رهگذر جنبه اساســي يابند. شناسايي اين 
حق ها و آزادي ها در اصول تضمين كننده آنهاست. 
زيرا قانون اساســي برترين قوانين است و از اين رو، 
همه »سياســتگذاري هاي حقوقي« بايد براساس 
رويكردهاي پيش بيني شده در اصول آن انجام پذيرد. 
به اين ترتيب، اساسي ســازي  حق هــا و آزادي هاي 
بنيادين رعايت و تضمين آنها در فرايند قانون گذاري 
عادي و مقررات گذاري را بايدي انكارناپذير به شمار 
مي آورد. از اين دريچه، پيش بيني حق ها و آزادي هاي 
اساســي در اصول مربوط به حقــوق ملت ازجمله 
اصول نوزدهم، بيست ودوم، بيست وهشتم، سي ام و 
سي وهفتم در آموزه هاي ناظر به حقوق بنيادين افراد 

ريشه داشته و از اين رهگذر بررسي پذيرند.
باوجود اين، اصول مذكور كه چارچوب هاي حق ها و 
آزادي هاي افراد را تعيين مي كنند، در پرتو يافته هاي 
جرم شناســانه نيز تحليــل پذيرند. جرم شناســی 
از شــاخه هاي پيراحقوقي علوم جنايي اســت كه 
چيستي و چرايي ارتكاب بزهكاري و چگونگي مهار 
پديده مجرمانه را شناســايي مي كند. براين اساس، 
جرم شناســی داراي رويكردهاي نظري و كاربردي 
اســت. در رويكرد نظري با تحليل داده هاي جنايي 
به علت شناسي و شناســايي تأثير عوامل جرم زای 
فردمدارانه و محيــط مدارانه مانند فقــر، بيكاری، 
نابرابري و بي عدالتي و دسترسي نداشتن به آموزش و 
پرورش و نظريه پردازي مبادرت ورزيده مي شود. در 
رويكرد كاربردي نيز با رويكردهاي كنش و واكنش 

مدارانه شيوه هاي پيشگيري از بزهكاري نخستين و 
يا تكرار آن مورد شناسايي قرار مي گيرند.

در فصل سوم شــماري از اصول را مي توان در پرتو 
نظريه ها و يافته هاي پيشگيرانه تحليل كرد. نظريه 
نابرابري هدف ها و ابزارها ازجمله اين نظريه هاست. 
به موجب اين نظريه نبــود فرصت هاي قانوني برابر 
به منظور رسيدن به هدف ها واكنش هاي متعددي 
را برمي انگيزاند كه نوآوري از آنهاست. براين اساس، 
نوآوري كه در رفتار شــماري از افراد تبلور مي يابد، 
همانا ارتكاب جرم اســت. در واقع، آنــگاه كه افراد 
نتوانند به فرصت هاي قانوني برابر دســت يابند، به 
بزهكاری براي رســيدن به هدف هــا رو مي آورند. 
اصول نوزدهم و بيســتم به برابري همگان در برابر 
قانون و طبيعتاً همه فرصت هاي قانوني اشاره دارند. 
از اين رو، »حق بر برابر به شــمار آمدن« كه در اين 
اصول تبلور يافته اســت، زمينه اي براي دسترسي 
به فرصت هــا و ابزارهاي قانوني به منظور رســيدن 
به هدف ها فراهم مي آورد تا از ايــن رهگذر افراد به 
سوي ايجاد فرصت ها و استفاده از ابزارهاي ناقانوني 
و در واقع، بزهكاری براي رســيدن به هدف ها گام 
برندارند.       برپايه اصل نوزدهم»مردم ايران از هر قوم 
و قبيله كه باشند، از حقوق مســاوي برخوردارند و 
رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها ســبب امتياز نخواهد 
بود.« يا همچنين، برابر اصل بيستم »همه افراد ملت 
 اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند

و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي با رعايت موازين اسالم برخوردارند.«

عالوه براين، »حق برخورداري از شغل شايسته« و 
وجود فرصت برابر به منظور رســيدن به آن ازجمله 
حق هاي بنيادين اســت كه در اصل بيست و هشتم 
شناسايي شده است. مطابق آن»هر كس حق دارد 
شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسالم و مصالح 
عمومي و حقــوق ديگران نيســت برگزيند. دولت 
موظف است با رعايت نيازجامعه به مشاغل گوناگون، 
براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي 
را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.« به اين سان، حق 
افراد بر داشتن شغل مناسب و ايجاد فرصت برابر براي 
دسترسي همگان به آن مي تواند نقش توجه پذيري 
در برقراري عدالت اجتماعي و برآوردن نيازهاي مادي 

كه بر گرايش افراد به بزهكاری تأثيرگذار است، داشته 
باشد. توجه به اين نظريه در پيشگيري فردمدارانه از 
جرم نقش آفرين است. در چارچوب اين پيشگيري از 
رهگذر مجموعه اي از اقدام هاي اجتماعي، اقتصادي 
و فرهنگي بــر عوامل جرم زا بــراي ارتكاب نايافتن 
بزهكاری نخستين تأثير گذاشته مي شود. آشكار است 
كه ايجاد شغل مناسب و در دســترس همگان قرار 
گرفتن موقعيت هاي برابر كاري مي تواند به كاهش 

مؤلفه هاي اقتصادي جرم زا بينجامد.
عالوه برايــن، حمايت هاي اجتماعــي و اقتصادي 
از شماري از افراد كه در شــرايط خاص قرار دارند، 
مي تواند تــا انــدازه زيــادي در تأثيرناگذاشــتن 
مشــكل هاي اجتماعي و اقتصــادي در بزهكاری 
نقش آفرين باشــد. به همين جهت، اصل بيســت و 
نهم كه به »حق برخــورداري از تأمين اجتماعي« و 
حمايت از افراد در دوره بيكاری و يا قشــرهاي كم 
درآمد ناظر است، مي تواند در چارچوب اين نظريه و 
پيشگيري فردمدارانه براي كاهش تأثير اين عوامل 

بر ارتكاب جرم جاي گيرد.
در عرصه پيشگيري فردمدارانه از جرم محيط نقش 
توجه پذيري در كاهش شــمار بزهكاری دارد. چه 
اينكه، افراد از رهگذر تعامــل با محيط با هنجارها و 
ارزش هاي اساسي آشنا شده و به سمت جامعه پذيري 
پيش مي روند. محيط داراي گونه هاي متعددي است 
كه در اين ميان محيط تحصيلــي از نقش بنيادين 
برخوردار است. در اين محيط افراد عالوه بر فراگرفتن 
آموزه هاي علمي با بايدها و نبايدهاي رفتاري آشنا 
شــده و در واقع، پرورش مي يابند. برابر اصل ســي 
ام»دولت موظف اســت وســايل آموزش و پرورش 
رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم 
سازد... .« شناسايي »حق بر آموزش و پرورش« در 
اين اصل عالوه بر اينكه به يــك حق بنيادي جنبه 
اساسي بخشــيده اســت، از دريچه جرم شناسانه و 
خصوصــاً نظريه هاي معاشــرت هاي برتري يافته و 
خرده فرهنگ هــاي مجرمانه توجه پذير اســت. به 
موجب نظريه معاشــرت هاي برتري يافتــه رفتار و 
ازجمله بزهكاری از رهگذر تعامل افراد با محيط ياد 
گرفته مي شود. بنابراين، وجود ارتباط گسترده افراد با 
محيط هاي داراي الگوي هنجارشكن اسباب گرويدن 

آنان به سوي جرم را فراهم مي ســازد. اما آنگاه كه 
محيط از الگوي هنجارمدارانه برخوردار باشد، نقش 
مؤثري در جامعه پذير ساختن افراد و قاعدتا گرايش 
نيافتن آنان به سمت بزه كاري ايفا می كند. افزون بر 
اين، نبود معيار مناسب در اعتبار دادن به دسته هاي 
مختلف دانش آموزان چه بسا به نداشتن منزلت آنان 
و فشار بينجامد. اين فشــار، موجبات شكل گيري 
گروه هاي مجرمانه را فراهم مي آورد. به همين جهت، 
اتخاذ تدابير مناســب در محيط مدرسه مي تواند در 
برقراري عدالت مدرسه اي، برابري ميان دانش آموزان 
و شناسايي الگوي رفتاري مناسب نقش آفرين باشد.

در كنــار اينهــا، دادخواهي كيفــري از حق هاي 
شناسايي شــده در اصل ســي و چهارم است كه 
مي توان آن را از رهگــذر نظريه فنون خنثي كننده 
تحليل كرد. براســاس آن، افراد باوجــود اينكه به 
ناپسند بودن رفتارهاي مجرمانه آگاه اند، با توجيه 
كننده هاي متعددي، بزهكاری پيشــه مي كنند. 
اين توجيه كننده ها متنوع انــد. در اين ميان، انكار 
بزه ديده و شايسته پنداشتن وي براي ضرر ديدن 
ازجمله آنهاســت كه در اصل مذكــور تبلور دارد. 
به هررو، چه بســا شــماري از بزه ديــدگان آنگاه 
كه به عدالت كيفري دسترســي نداشــته باشند، 
بزهكاران را شايســته بزه ديدگــي و انتقام جويي 
تصور كنند. اما، دسترســي افراد به عدالت كيفري 
آنــان را از انتقام جويــي مجرمانه دور مي ســازد. 
بنابرايــن، بزه ديدگان به جاي ارتــكاب بزهكاری 
عليه مرتكبان جرم به سامانه عدالت كيفري براي 
پاســخ دادن به مجرمان رو مي آورند. به اين سان، 
پيش بيني ســازوكارهاي مناســب براي پذيرش 
شكايت بزه ديدگان و توجه به خواست آنان در زمينه 
اجراي عدالت كيفري مي تواند در شــكل نايافتن 
توجيه كننده ها و در واقع، ارتكاب نايافتن بزه كاري 
نقش آفرين باشد. در همين چارچوب، اصل مذكور 
مقرر داشته اســت »دادخواهي حق مسلم هر فرد 
اســت و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به 
دادگاه هاي صالح رجوع كنــد. همه افراد ملت حق 
دارند اينگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند 
و هيچ كس را نمي تــوان از دادگاهي كه به موجب 
قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد«. با ايجاد 

زمينه هاي الزم براي دادخواهي بزه ديدگان مي تواند 
در كاهش ميزان بزهكاری و قاعدتاً پيشگيري از جرم 
تأثيرگذار باشد. شــماري از اصول فصل سوم را از 
دريچه يافته هاي جرم شناسی تعامل گرا كه بيشتر 
به نوع كنش گري هاي كارگــزاران عدالت كيفري 
ناظر اســت، نيز مي توان تحليل كرد. براساس اين 
نظريه خوردن برچسب مجرمانه مي تواند در ماندگار 
شدن افراد در پهنه بزهكاری و شكل گيري هويت 

مجرمانه در آنان نقش داشته باشد.
 برهمين اســاس، اصول قانون منــدي و برائت كه 
براي نمونه در اصل سي و ششم و اصل سي و هفتم 
چارچوب هاي كنش گري نســبت بــه متهمان در 
عرصه عدالت كيفري را شناسانده اند، از اين دريچه 
بررسي پذيرند. اينكه، در فرايند قانون گذاري كيفري 
بايد قوانين را شفاف و پيش بيني پذير تصويب كرد تا 
به برداشت و كنش گري اي وراي رويكرد قانونگذار 

در مرحله اجرای آن نينجامد.
عالوه برايــن، كارگــزاران عدالت كيفــري بايد با 
برداشــت مبتني بر اصول تفســير قوانين كيفري 
خصوصاًكمينه گرايي كيفري اســباب پيشــگيري 
از زدن برچسب مجرمانه گســترده را فراهم آورند. 
ديگراينكه، كارگزاران مذكور بايد در سرتاسر فرايند 
كيفري بي گناه پنداري را به عنوان يك اصل بنيادي 
مورد توجه قرار دهند. به موجب آن، متهمان همواره 
و تا هنگام اثبات جرم براساس داليل به دست آمده از 
رهگذر شيوه هاي قانوني بي گناهند و نمي توان آنان 
را مجرم شــناخت. ناديده گرفتن اين اصل طبيعتاً 
به زدن برچســب مجرمانه، بزهكار شناختن افراد و 
در نتيجه ايجاد زمينه هاي ماندگار ساختن آنان در 

عرصه بزهكاری مي انجامد.
آشــكار اســت كه حقوق ملت كــه در واقع همان 
حقوق بنيادي افراد هســتند، در فصل سوم قانون 
اساسي شناسايي شده است. اين رويكرد قانونگذار 
به اساسي ســازي  اين حق ها انجاميده اســت. اما، 
اصول مذكور از رهگذر يافته هاي جرم شناسانه نيز 
تحليل پذيرند و تضمين آنها عالوه براينكه مي تواند 
زمينه دسترســي افراد به حق هاي بنيادي را فراهم 
كند، در پيشگيري از بزهكاری و كاهش شمار تكرار 

جرم نيز نقش آفرين است.

دكتر اميرحسن نيازپور
مديركل حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور

و استاديار دانشكده حقوقدانشگاه شهيدبهشتي

دكتر بتول آهني
 معاون تحقيقات، آموزش و 

حقوق شهروندي معاونت حقوقي 
رئيس جمهور

 دكتر مهدي مهدي زاده
معاون تدوين، تنقيح و انتشار 

قوانين و مقررات معاونت حقوقي 
رئيس جمهور

دسترسي آزاد به اطالعات
حق اساسي شهروندان است

»حقوق اساسي شده ملت« در پرتو يافته هاي جرم شناسانه

حقوق

شهروندی

این شماره
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در دولت مدرن شــهروندي مفهومي 
كليــدي، همپــاي قانون مــداري و 
مشروعيت اســت. در واقع، در دولت 
مدرن شــهروند مفهومي نوين كسب 
مي كند. در حكومت هاي پيشــامدرن 
افراد رعاياي دولت محسوب مي شدند كه وظيفه شان عمدتاً پيروي از فرمانروا بود. 
اين در حالي است كه در دولت هاي مدرن، افراد، تبعه و شهروند دولت قلمداد شده و 

در عين تبعيت از قوانين دولت، در حاكميت دولت نيز سهيم اند. به هر تقدير، اصطالح 
دولت- ملت في الواقع بيانگر وجود يك رابطه ارگانيك ميان دولت و ملت است و حاكي 
از آن است كه دولت مدرن، نماينده ملت و تجسم آرزوها و قدرت آن است. شهروند 
استحقاق مشاركت در حيات جامعه سياســي را دارا بوده و شهروندي، موقعيت و 
جايگاهي است كه به طور مساوي، حقوق، تكاليف، آزادي ها، محدوديت ها، امتيازات 
و مسئوليت هايي را در جامعه سياسي به افراد ارزاني مي دارد. حقوق شهروندي داراي 
ابعاد مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و قضايي است. چگونگي كميت و 

كيفيت حقوق شهروندي در هر جامعه، از شاخص هاي توسعه و از مؤلفه هاي حكمراني 
خوب و رعايت و تضمين آن براي آحاد اعضاي جامعه است. نكته شايان ذكر آن است 
كه به زعم پاره اي از انديشمندان، حقوق شهروندي برخالف حقوق طبيعي و حقوق 
بشر همگاني، تعميم پذير و جهانشمول نيست. همچنين، شهروند تنها به ساكن يك 
شهر اطالق نمی شود، بلكه معنايي فراتر از آن را به همراه دارد؛ چه اينكه شهروند 
ضمن سكونت در شهر، در سازماندهي شهر و تدارك و تنظيم قواعد زندگي در آن 
و تدوين قوانين حاكم بر شــهر و مملكت نيز مشاركت دارد. از اين روست كه گفته 

مي شود شهر، تنها مجتمعي از ساكنين يك منطقه معين نيست، بلكه مفهوم سياسي 
مستقلي را هم افاده مي كند كه يكي از حداقلي ترين اين مفاهيم، مشاركت شهروندان 
در عرصه حيات سياسي و اجتماعي است. پس از ذكر اين مقدمه مختصر، حال به دنبال 
پاسخگويي به دو سؤال اساسي هستيم؛ نخست آنكه ارتباط بين حقوق شهروندي 
و حقوق بشر چيست؟ و دوم آنكه منشور حقوق شهروندي كه اصوالً بايد از منطق 
حق هاي شهروندي پيروي كند، آيا حقوق بشر را هم در ذيل اين سند به رسميت 

شناخته است يا خير؟ در ادامه مي كوشيم به اين دو پرسش پاسخي شايسته دهيم.

مفهوم حق  هاي شهروندي  و منشور حقوق شهروندي 
اميرحسين صادقي

 مديركل پيگيري هاي حقوق 
اساسي و حقوق بشرمعاونت 

حقوقي رئيس جمهور

1  ارتباط حقوق شهروندي و
 حقوق بشر

گفتمان حقوق شــهروندي و حقوق بشر 
گرچه پيوندهاي زيادي دارند، سرچشــمه 
هريك متفاوت اســت. شــهروندي لزوماً 
سيستم هنجاري انگاشــته نمي شود؛ زيرا 
پيوندهــاي وثيقي با ارزش هــا و تحوالت 
تاريخي و اجتماعي دارد. باري، ارزش هاي 
حقوق بشر داعيه جهانشــمولي دارند، اما 
ركن پايه اي شــهروندي »تابعيت« است. 
نيز، رابطه دو ســويه حق و تكليف مدارانه 
كه وضعيت شــهروندي را ايجاد مي كند، 
در روابطي كه حقوق بشر ايجادكننده آن 
است، ماهيتي يك سويه و مطالباتي دارد. 
برخالف دولت هاي قديم/ پيشــامدرن كه 
افراد رعاياي دولت محســوب مي شدند و 
وظيفه آنها به طور عمده پيروي از فرمانروا 
بود، در دولت هاي مــدرن، افراد، به اعتقاد 
روســو از اين حيث كه در قدرت حاكميت 
ســهيم اند، »شــهروند« و از اين حيث كه 
از قوانين دولت پيــروي مي كنند، »تبعه« 
محسوب مي شوند. بر اين اساس، شهروندي 
در واقع بيانگر جنبه فعال انســان و فرد در 
جامعه است. در اين ميان، شهروندي با ركن 
»تابعيت« پيوند دارد؛ چرا كه شــهروندي 
تبعه يك كشور بودن با درنظر گرفتن حقوق 
و وظايفي كه بر عهده دارد، حالت يك تبعه 
با حقوق و وظايف، تابعيت، شهرنشيني را 
گويند كه در واقع ايده بنيادين آن نيز حق 

تعيين سرنوشــت و فعال كردن شهروندان 
است كه از رهگذر مشاركت تحقق مي يابد. 
در نقطه مقابل حقوق شــهروندي، جهاني 
بودن حقــوق بشــر بدين معناســت كه 
صرف نظر از تابعيت، ريشه قومي يا نژادي، 

مبناي اجتماعي و ويژگي هاي عرضي اي از 
اين دســت، اين حقوق به همه انسان ها در 
هر كجا كه باشــند تعلق مي گيرد. به ديگر 
سخن، تمايز ميان حقوق شهروندي و بشر 
بدان سبب است كه تجربه تاريخي جوامع 
بشري نشــان مي دهد كه گسترش مفهوم 
شهروندي يا عضويت در يك جامعه سياسي 
فراگير، با ضرورت هاي نظامي و اداري دولت 
مدرن و سياسي شدن مناسبات اجتماعي 
و فعاليت هاي روزمره، ارتبــاط معناداري 
برقرار ساخته و بدين ترتيب، با تغيير رويكرد 
حكام جهــت تعبيه ســاختاري مبتني بر 
حقوق شهروندي – سرباز به جاي رعيت - 
ساماندهي دفاعي و امنيتي جوامع به سوي 

نهادهاي »دولت به نمايندگي« و يا »دولت 
مردمي« گرايش پيدا كرد. از منظر حقوقي، 
شهروند به مفهوم ساكن شهر نيست؛ بلكه 
فردي اســت در رابطه با يــك دولت و در 
اين زمان، مترادف تبعه به شــمار مي رود. 

مفهوم تابعيت يك رابطه حقوقي، سياسي 
و معنوي است كه شــخص را به يك دولت 
ملت ملحــق مي كند. با اين همــه، به نظر 
مي رســد كه تأكيد بر حقوق شهروندي به 

مثابه حقوق متعلق به اتباع كشور، موجبات 
تغافــل آگاهانه و يا غيرآگاهانه نســبت به 
جايگاه حقوق ابناء بشر در سطح جامعه شده 
و بدين ترتيب، مي تواند موجبات بي مهري 
به حقوق حقه و انساني ساير ساكنين جامعه 
كه به داليل مختلف مشمول عنوان تبعه آن 
كشور قرار نمي گيرند را فراهم كند. حقوق 
شهروندي مفهومي به نســبت جديدتر از 
حقوق بشر است و آغاز شهروندي را مي توان 
مصادف با پيدايش دولت هاي ملي دانست. 
در واقع امر نيز، حقوق بشر، مشترك ميان 
بشر و شهروند است، اما حقوق شهروندي 
خاص تبعه يك دولت است. بنابراين، وقتي 
حق حيات از حقوق بنيادين بشــري تلقي 
مي شود، به طريق اولي از حقوق شهروندان 
هم هســت، درحالي كه عكــس آن صادق 
نيســت؛ يعني حق هاي شــهروندي مثل 
دسترسي به مقامات اداري و اجرايي خاص 
مانند رياســت جمهوري، نخست وزيري و 

نمايندگي پارلمان ها براي همه ابناء بشــر 
فعال مطرح نيســت. بنابراين، خروجي اين 
نسبت، سه گزاره است: )1( همه حق هاي 
بشري از حقوق شــهروندي اند؛ )2( برخي 
از حق هاي شهروندي در زمره حقوق بشرند 
و )3( برخــي از حق هاي شــهروندي جزو 
حقوق بشر نيســتند. بنابر آنچه گفته شد، 
حقوق شهروندي داير مدار مفهوم تابعيت 
اســت كه معنا پيدا مي كنــد و تابعيت نيز 
رابطه اي حقوقي-سياســي بــا يك دولت 
معين است كه نمي تواند همچون مقومات 
حقوق بشــري، داعيه جهانشمولي داشته 
باشــد، بلكه حق هاي شــهروندي صرفاً به 
افرادي تعلق مي گيــرد كه تبعه يك دولت 
خاص باشند. همچنين به اعتقاد پاره اي از 
صاحب نظران، از آنجا كه حقوق بشر فارغ 
از ويژگي هاي عرضي است و انسان ها به ما 
هو انسان واجد اين حقوق اند، خود مفهوم 
تابعيت هم نمي تواند يك حق بشري باشد 

بلكه به دليل نسبت اش با شــهروندي و از 
آنجا كه ميان انســان ها تفاوتي براســاس 
ويژگي هاي عرضي قائل مي شود، نمي تواند 

يك حق بشري جهانشمول باشد.

2 منشور حقوق بشر
 يا حقوق شهروندي؟

با توجه بــه آنچه در بخش پيشــين گفته 
شد، حقوق شــهروندي در نسبت با مفهوم 
تابعيت است كه معنا مي يابد و اين حقوق 
به شهروندان يك دولت ملي تعلق دارد، نه 
تمام افرادي كه به واسطه انسان بودن محق 

به برخي حقوق اند.
 بر اين اســاس، بايد ديد كــه آيا حق هاي 
مندرج در منشــور حقوق شهروندي صرفاً 
حق هايي شــهروندي اند يا آنكه حق هاي 
بشــري را هم شامل مي شــوند. نگاهي به 
پــاره اي از حق هاي مندرج در اين ســند 
گوياي آن اســت كه حق هايــي نظير حق 
مالكيت، حق حيات، حق آزادي انديشه و 
بيان، حق حريم خصوصي، حق دادرســي 

منصفانه و پاره اي از حقوق ديگر، مصاديقي 
از حق هاي بشري اند كه انسان ها به واسطه 
انســان بودن شــان محق به برخورداري 
از آنها هســتند و هيچ ويژگــي عرضي اي 
نمي توانــد مانع بهره منــدي از اين حقوق 
باشد. انسان استعاليي حقوق بشري فراتر 
از مفهوم شهروندي است كه در قالب يك 
دولت خــاص موجوديت و معنــا مي يابد. 
به بيــان بهتر، »حقوق بشــر آن دســته 
استحقاق هاســت كه انســان ها به صرف 
انسان بودن و نه به دليل ويژگي يا موقعيت 

خاصي بايد دارا باشند.«
 بر اين اساس، شهروندي كه در قالب ويژگي 
عرضي و نه ذاتي تابعيت تعريف مي شــود، 
نمي تواند با تعريف موجهه نظريه حق هاي 
بشري مرادف باشد. البته اين به معناي آن 
نيســت كه از ارزش نُمادين منشور حقوق 
شهروندي كاسته شــود، بلكه اين منشور 
به نحوي جامع هم حق هاي شهروندي اي 
نظير حــق تابعيت را در خــود جاي داده 
است، هم به حق هاي بشري عنايت داشته 
اســت و از اين منظر، منشــور پيش رو در 
صيانت از مطالبات به حــق افراد، چه آنان 
كه شــهروندند و چــه آناني كه شــهروند 
محسوب نمي شــوند )بي تابعيت ها و افراد 
مقيم ايران(، تلقي مي شود و از حيث نظري 
ارزش فراواني در الگوپذيري اسناد و قوانين 
بعــدي و جهت گيري هاي هيــأت حاكمه 

خواهد داشت.
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افقي:
1- درنده اي شبيه يوزپلنگ- 
كليســاي تاريخــي پاريس- 

ارجمندي
2- قرقره كاغذ- آفرين فرنگي- 

جيوه
3- ســاروج كنوني - طبيب- 

دستور
4- پيش درآمد آشغال- خون 
اين جانــور آبي رنگ اســت- 

دارايي ها
5- بــر ســر عــروس و داماد 
مي ريزنــد- غريبه نيســت- 

سياستمدار
6- منزل آذري- دم حجله بايد 

كشت!- تقاضا
7- پيش مقدمه مكالمه تلفني- 

ولگردي- ماسك
8- دل آزار كهنــه- مهاجــم 
ريزنقش تيم فوتبال استقالل- 

مخفف اگر
9- معادل فارســي خروج- از 

راست به چپ- چانه
10- ســازماني با تشــكيالت 
موتورســيكلت  مشــخص- 
پرقدرت ورزشي- داراي تشديد

11- موســيقي اصيــل- از 
ارتفاعات كرمانشاه- سرمه

12- شــهادت- نفي كننده- 
چوب خوشبو

13- بلندترين قلــه زاگرس- 

صادر كردن- خداي هندو
14- ماه چهارم ميالدي- كهنه 

و فرسوده- خواب
15- از واحد هاي سنتي وزن- 

خوش آوازه- از نام هاي دوزخ
  

عمودي:
1- صداي پاره شدن كاغذ- النه 

پرندگان- پايدار و برقرار
2- پزشــك و جامعه شــناس 
فرانسوي و صاحب كتاب تاريخ 
تمدن اسالم و عرب- از الفباي 

فارسي
3- سرپرســت- امر به رفتن 

دارد- نجات يافته
4- مرگ- آقاي فرانسوي- پول 

ژاپن
5- جاذبــه- عرصــه، ميدان- 

مقابل فرعي
6- فام- تفريــح و هواخوري- 

عسل
7- بــوي رطوبــت- كنترل 

دقيق- چين ملي
8- وســيله بازي- سرزميني 
كه وسعت آن برابر چند كشور 

است- جايز
9- در هر روز- ترياك- پايتخت 

كشور چكمه
10- ضمير جمع- جال دادن- 

خودداري كردن
11- شهرستاني در آذربايجان 

شرقي- آشنا- اختالف عقيده
12- پيشوند فعل مضارع- قومي 

از نژاد سامي- گريه و زاري
13- پولــي كه دولــت از درآمد 
اشخاص دريافت مي كند- نازيبا- 

فهرست غذاي رستوران
14- همگانــي- شــبه جزيره 
اروپايي شامل كشور هاي سوئد، 

نروژ و دانمارك
15- ماهر- پيشامد- ابر و باد و... و 

خورشيد و فلك دركارند

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3825
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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2        8
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  سخن پاياني 
حق هاي شهروندي حق هايي هســتند كه عنصري فعال براي 
شناسايي افراد در توانايي مشاركت و بهره مندي از پاره اي مزايا و 
مسئوليت ها در عرصه دولت به شمار مي آيند. شهروندي مفهومي 
است كه خاص اتباع يك دولت بوده، و بيگانگان مقيم يك كشور 
يا افراد بي تابعيت از شمول مفهومي آن خارج مي شوند. بنابراين 
اختالف مبرهني ميان حق هاي شــهروندي و حق هاي بشري 
وجود دارد و آن اينكه، حق هاي بشــري برخالف ويژگي عرضي 

شهروندي، فارغ از چنين قيدي هستند و تمام انسان ها به خاطر 
انسان بودن شان بايد از اين حقوق برخوردار باشند. به تعبيري، 
شهروندي امري اساساً بي ارتباط در برخورداري از حق هاي بشري 
است. با اين همه، منشور حقوق شهروندي برخالف عنوان اش، 
سندي است كه به نحوي شايسته هم به حق هاي بشري عنايت 
داشته و هم حق هاي شهروندي را در ابعاد متنوع آن مورد توجه 

قرار داده است.

تمايز ميان حقوق شهروندي و بشر بدان سبب است كه تجربه تاريخي جوامع 
بشري نشان مي دهد كه گسترش مفهوم شهروندي يا عضويت در يك جامعه 
سياسي فراگير، با ضرورت هاي نظامي و اداري دولت مدرن و سياسي شدن 

مناسبات اجتماعي و فعاليت هاي روزمره، ارتباط معناداري برقرار ساخته

حقوق شهروندي مفهومي به نسبت 
جديدتر از حقوق بشر است و آغاز 
شــهروندي را مي توان مصادف با 

پيدايش دولت هاي ملي دانست

حقوق

شهروندی

این شماره
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  تردد دو طرفه در خيابان يكطرفه
قسمت شــمالي خيابان زينتي افخم مابين خيابان پيروزي و سه راه 
چرمسازي يكطرفه است اما كسي به اين قانون توجه نمي كند و تردد 
موتورها و خودروها دوطرفه صورت مي گيرد كه باعث شلوغي بيش از 

حد خيابان شده و شرايط براي عابران را ناايمن كرده است.
حامد ايزدپناه

  تلفن هاي شهرداري منطقه 3  اهواز قطع است
مدت هاســت كه تلفن هاي شــهرداري منطقه 3  اهواز قطع است و 
پيگيري مردم در اين زمينه به جايي نرســيده است. لطفا مسئوالن 

شهرداري و مخابرات به خواسته مردم توجه كنند.
رسولي از اهواز

  تبليغات صداوسيما برخالف مصوبات ستاد ملي كروناست
با وجود اينكه وزارت بهداشــت مدام اعالم مي كنــد كه دورهمي در 
شــب هاي بلند پيش رو صورت نگيرد يا بازارگردي و خريد تعطيل 
باشد، صدا و سيما در تبليغاتش به اين موضوع توجه ندارد و تنها زير 
برخي از تبليغاتش مي نويسد اين ويدئو پيش از كرونا ضبط شده است 
درحالي كه مشخص است اينگونه نيست و شايد ناآگاهانه مردم تشويق 

به خريد و دورهمي  شوند.
قاسملو از مالرد

  نارضايتي از انتخاب روش مستقيم در فروش سهام عدالت
قرار بود فروش سهام عدالت براي ســهامداراني كه روش مستقيم را 
انتخاب كرده اند راحت تر باشد، اما در عمل اينگونه نيست. ما كه روش 
مستقيم را انتخاب كرده ايم چه گناهي كرده ايم كه سهام مان متوقف 
است. سهام عدالت پسرم كه روش غيرمســتقيم را براي فروش آن 
انتخاب كرده بود خيلي راحت با آغاز معامله استاني فروش رفت و سهام 
من كه پيرمرد هستم معلوم نيست كه عمرم به فروشش قد بدهد يا نه.
رضايي از تهران

  نرده كشي در بلوار شكوفه عبدل آباد ضروري است
محله عبدل آبــاد در منطقه19تهران به دليل تبديل شــدن بخش 
چشمگيرآن به بازار از نقاط پرجمعيت و پرتردد شده است. از شهرداري 
منطقه خواهش مي كنيم براي دفع هرخطراحتمالي وسط بلوارشكوفه 
به استثناي محل عبورعابران را نرده كشي كنند تا مردم از هر جا كه 
دلشان خواست از بلوار نگذرند و خودشان و خودروهاي عبوري را به 

خطر نيندازند.
فكري از عبدل آباد

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

 كاشت 6نهال در سال
شرط بخشش قاتل

كاشــت 6نهال در ســال، آن هم 
به مدت 30سال در كانون اصالح و پيگيري

تربيت مهم ترين شــرط خانواده 
داغداري بود كــه به مناســبت والدت حضرت 

زينب)س( قاتل پسرشان را بخشيدند.
به گزارش همشــهري، اين پرونده 27شــهريور 
ســال92 به جريان افتاد. صبــح آن روز گزارش 
مرگ پسري 19ساله به كالنتري12 نسيم شهر 
رباط كريم اعالم شــد. اين پسر شب قبل در يك 
درگيري با ضربه چاقو زخمي و به بيمارســتان 
منتقل شــده بود، اما در نهايت جانش را از دست 
داده بود. بررسي ها از اين حكايت داشت كه در شب 
حادثه مقتول همراه دوستش بوده كه با 4جوان در 
خيابان درگير شده بودند. يكي از آن 4نفر كه ميثم 
نام داشت چاقو همراهش بود و با همان چاقو دست 

به جنايت زده بود.

بازداشت قاتل در كمد 
عامل جنايت نوجوان 16ســاله اي بود كه پس از 
فرار از صحنه قتل در خانه خواهرش مخفي شده 
بود. وقتي ايــن اطالعات در اختيــار پليس قرار 
گرفت، آنها راهي مخفيگاه قاتل شدند، اما خانواده 
خواهرش مي گفتند كه خبري از او ندارند و وي در 
اين خانه نيســت. با اين حال مأموران به بازرسي 
خانه پرداختند تا اينكه قاتل فراري را در كمد يكي 
از اتاق خواب هــا درحالي كه ميان رخت خواب ها 

پنهان شده بود دستگير كردند.
متهم پس از انتقال به اداره پليس به ارتكاب جنايت 
اقرار كرد و  توضيح داد: دعواي ما بر ســر مسائل 
پيش پا افتاده رخ داد. آن شــب، دوستانم به من 
زنگ زدند و خواستند با آنها همراه شوم و چرخي 
در خيابان بزنيم. من كه بيكار بودم قبول كردم و با 
آنها رفتم. آنها همراهشان مشروبات الكلي داشتند 
كه دور هم مصرف كرديم. بعــد براي هوا خوري 

راهي پارك شديم.
وي ادامه داد: در حال رد شدن از خيابان بوديم كه 

صداي بوق پژويي مرا كــه در حال خودم بودم به 
وحشت انداخت. راننده فرياد كشيد كه چرا وسط 
خيابان ايستاده ايم و راه را ســد كرده ايم. ما هم 
عصباني شديم و گفتيم چرا بوق مي زني و به راننده 
فحش داديم و همين موضوع باعث شروع درگيري 
شد. راننده پژو كه عصباني شده بود از ماشين پياده 
و با ما گالويز شد. همزمان دوســت او كه داخل 
ماشين بود پياده شد. نمي دانم به قصد هواخواهي 
از دوستش به سمت ما آمد يا قصد  ميانجيگري 
داشت، اما هر چه بود پياده شدنش باعث شد كه در 

اين درگيري به قتل برسد.
قاتل گفت: چند روز قبــل از اين حادثه در داخل 
پارك نزديك خانه مان يك چاقوي تزييني پيدا 
كرده بودم كه آن شب همراهم بود. دستم را داخل 
جيبم بردم و آن را برداشــتم و ضربه اي به سمت 
دوســت راننده پرتاب كردم. از بخت بد من تيغه 
چاقو به او اصابت كرد و جانش را گرفت. من در عالم 

مستي مرتكب قتل شدم و قصد جنايت نداشتم. 

2حكم قصاص
متهم به قتل پس از اقرار به جنايت به كانون اصالح 
و تربيت انتقال يافت و پــس از مدتي در دادگاه 
كيفري پاي ميزمحاكمه رفت و به قصاص محكوم 
شد. حكم مرگ پسر نوجوان در ديوان عالي كشور 
تأييد شد اما او به دليل سن كمش و همچنين با 
توجه به تصويب قانون جديد مجازات اســالمي 
كه در آن شرايطي پيش بيني شده كه درصورت 
تأييد از سوي دادگاه افراد زير 18سال درصورت 
ارتكاب قتل قصاص نمي شوند، درخواست اعاده 
دادرسي كرد. درخواست وي تأييد و پرونده براي 
رسيدگي مجدد به دادگاه فرســتاده شد، اما در 
جريان محاكمه دوباره متهم، قضات اعالم كردند 
كه هرچند متهم در زمان ارتكاب قتل زير 18سال 
سن داشته اما مي دانسته كه ضربه چاقو كشنده 
است و با علم به اين موضوع به مقتول ضربه زده 
است؛ بنابراين وي را مشمول قانون جديد مجازات 

اسالمي كه مي گويد» افراد بالغ كمتر از 18سال 
اگر ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درك 
نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود 
داشته باشد، قصاص نمي شوند« ندانستند و براي 
بار دوم حكم به قصاص وي دادند. اين حكم مدتي 
بعد به تأييد قضات ديوان عالي كشــور رســيد و 

شمارش معكوس براي اجراي آن آغاز شد.

بخشش
پرونده براي انجام مقدمات اجراي حكم به شعبه 
اجراي احكام دادســراي جنايي تهران فرستاده 
شد. در اين شــرايط تيم صلح و سازش دادسرا با 
دستور قاضي محمد شهرياري، سرپرست دادسرا 
و محسن اختياري سرپرست اجراي احكام، تالش 
خود را براي جلب رضايت از اولياي دم آغاز كردند. 
تالش آنها نتيجه داشــت و اولياي دم روز شنبه 
اعالم كردند كه به مناسب تولد حضرت زينب)س( 
قصد دارند از قصاص قاتل صرف نظر كنند اما آنها 
دو شرط براي گذشت از قصاص مطرح كردند؛ اول 
اينكه قاتل پس از آزادي براي هميشه از محله آنها 
يعني نسيم شهر رباط كريم برود و دومين شرط 
اولياي دم اين بود كه قاتل از روزي كه آزاد مي شود 
به مدت 30سال در دو روز خاص، يكي روز عاشورا 
و دوم روز فوت پسرشان يعني 27شهريور ماه، هر 
روز 3نهال و در مجموع 6نهال در محوطه كانون 
اصالح و تربيت بكارد. متهم به قتل كه هم اكنون 
در بند جوانان كانون اصالح و تربيت زنداني است، 
شرط اولياي دم را پذيرفت و از آنها حالليت طلبيد 
و گفت كه توبه كرده و از قتلي كه مرتكب شــده 
پشيمان است و عذاب وجدان دارد. به اين ترتيب 
با بخشش اولياي دم، متهم به قتل از مرگ و چوبه 
دار فاصله گرفت تا به زودي از لحاظ جنبه عمومي 

جرم محاكمه شود.

پايان 3ماه فرار قاتل زن گيالني

پزشكي قانوني، راز قتل مرد موادفروش را فاش كرد
ساخت سرويس بهداشتي داخل ايستگاه هاي مترو مقدور نيست

روابط عمومي شركت بهره برداري متروي تهران پيرو چاپ پيام مردمي 
با موضوع »نبود سرويس بهداشتي در مترو دردسرساز است« در ستون 
با مردم روز 18آذرماه پاسخ داده است: »ضمن تشكر از مسافرگرامي، به 
اطالع مي رساند با توجه به عدم وجود فضاي مناسب و نبود امكان اتصال 
به سيستم دفع فاضالب شهري، امكان ســاخت سرويس بهداشتي 
عمومي در داخل ايســتگاه هاي خطوط مترو فراهم نيست. در عين 
حال پرسنل شركت بهره برداري مترو كه خدمت رساني همه جانبه و 
تكريم ارباب رجوع سرلوحه كارشان است، در مواقع ضروري امكانات 
الزم از جمله استفاده از سرويس هاي بهداشتي را در اختيار شهروندان 
و مســافران محترم به خصوص نمازگزاران، كــودكان، افراد بيمار و 
سالمندان گرامي قرار مي دهند. الزم به توضيح است در فضاي بيروني 
برخي از ايســتگاه هاي مترو ازجمله شهيد بهشتي، دانشگاه شريف، 
تهران )صادقيه(، چيتگر، ايران خودرو، كرج و... ســرويس بهداشتي 

عمومي مجهز براي استفاده آقايان و بانوان موجود است.

مرد جنايتكار كه با همدستي همسرش 
كارمند زن تامين اجتماعي سياهكل را داخلي

به قتــل رســانده و طالها و گوشــي 
موبايلش را به ســرقت برده بود، پــس از 3ماه فرار 

دستگير شد.
به گزارش همشــهري، بعدازظهــر اول مهرماه 

امسال كارمند 33ساله تامين اجتماعي 
شهرســتان ســياهكل به نــام الهام 

سرالتي سوار سرويس محل كارش 
شــد تا راهي خانه اش شود. او مثل 
هر روز در ميدان فرمانداري لنگرود 
از سرويس پياده شد كه بقيه راه تا 

خانه اش در املش را با ماشــين هاي 
مســافركش طي كند امــا آن روز پس 

از اينكه ســوار يك خودروي پرايد شد، ديگر 
كسي او را نديد. با ناپديد شــدن اين زن، خانواده اش 

كه در جســت وجوي او بودند عكس وي را در شبكه هاي اجتماعي منتشــر كردند و همزمان 
مأموران پليس نيز تحقيقات براي يافتن او را آغاز كرده بودند تا اينكه چند روز بعد جسد اين زن 
در جنگل هاي دوهزار مازندران پيدا شد. شواهد از اين حكايت داشت كه او خفه شده و اموالش 
به سرقت رفته است. عامالن اين جنايت حدود 50ميليون تومان طاليي را كه زن جوان هميشه 
همراه خود داشت به همراه گوشي تلفن همراهش به سرقت برده بودند. تحقيقات براي شناسايي 
و دستگيري قاتالن آغاز شد. بررسي ها از اين حكايت داشت كه مقتول آخرين بار براي رفتن به 
خانه اش سوار يك خودروي پرايد شده است. اين فرضيه مطرح بود كه سرنشينان پرايد او را به 

قتل رسانده و اموالش را سرقت كرده اند.
كارآگاهان در جريان بررسي هاي تخصصي به سرنخ هايي از خودرويي دست يافتند كه مقتول 
آخرين بار سوار آن شده بود. اين سرنخ ها كارآگاهان را به يك زن جوان رساند و وقتي او دستگير 
شد، اسرار قتل كارمند جوان تامين اجتماعي نيز فاش شد. زن جوان گفت: روز حادثه همراه شوهر 
صيغه ای ام سوار ماشين بوديم و در خيابان ها مي گشتيم كه در ميدان لنگرود، زني را ديديم كه 
منتظر تاكسي بود. با ديدن النگوهايش وسوسه شديم. تصميم به سرقت گرفتيم. او قصد رفتن به 
املش را داشت. با ديدن من كه داخل ماشين بودم خيالش راحت شد كه راننده مسافركش است. 
پس از اينكه سوار شد، شوهرم شروع به حركت كرد. در بين راه وارد يك جاده فرعي شد. زن جوان 
اعتراض كرد اما شروع به تهديد او كرديم. مي خواستيم طالهايش را سرقت كنيم كه مقاومت 
كرد. در نهايت نيز شوهرم دست و پاي او را بست و وي را به قتل رساند. بعد از سرقت طالهايش، 

جسدش را در جنگل هاي دوهزار رها كرديم.
اعترافات اين زن راز قتل زن جوان را فاش كرد اما هنــوز از عامل اصلي جنايت خبري نبود. او 
كه ظاهرا از دستگيري همسرش باخبر شده بود، فرار كرده و ردي از خودش به جا نگذاشته بود. 
مأموران در اين مدت چندين بار مخفيگاه اين مرد را در شهرهاي مختلف شناسايي كردند اما او 
براي اينكه دستگير نشود مدام مخفيگاهش را تغيير مي داد تا اينكه در نهايت سرنخ هايي از آخرين 
مخفيگاه او در منطقه گيالوند در حوالي شهرستان دماوند به دست آمد. روز گذشته، تيم هاي 
عملياتي پليس شهرستان تنكابن راهي اين منطقه شدند و با محاصره مخفيگاه قاتل او را دستگير 

كردند. با انتقال اين مرد به پليس آگاهي تنكابن، تحقيقات از او ادامه دارد.

2ســال پس از قتل مرد موادفروش، درحالي كه متهم 
پرونده و كارشناسان اوليه پزشكي قانوني مي گفتند كه 
قرباني بر اثر مصرف مواد فوت شده است، نظريه هيأت 

7نفره پزشكي قانوني اسرار اين جنايت را فاش كرد.
به گزارش همشهري، سي ام مهر سال 97گزارش مرگ 
اســرارآميز مردي به تيم جنايي پايتخت اعالم شد. 
قرباني مردي جوان بود كه حوالي ترمينال جنوب و در 
يك درگيري مجروح شده و پس از انتقال به بيمارستان 
جان باخته بود. در تحقيقات مشخص شد كه قرباني، 
حوالي ترمينال مــواد مي  فروخته و خودش نيز معتاد 
بوده است. او شب حادثه با دو برادر معتاد و موادفروش 
درگير شده بود كه بازپرس جنايي دستور بازداشت آنها 
را صادر كرد. دو برادر مي گفتند كه با مقتول بر سر پاتوق 
فروش مواد مخدر درگير شده اند اما نقشي در مرگ او 
نداشته اند. برادر بزرگ تر مي گفت كه در آن درگيري 

مقتول را كتك زده اما ضرباتش به حدي نبوده كه باعث 
مرگ وي شود.

با دستور بازپرس جنايي جسد قرباني براي تعيين علت 
اصلي مرگ به پزشكي قانوني فرستاده شد. همزمان مرد 
جوان كه اعتراف كرده بود قرباني را كتك زده، بازداشت 
شد. چند روز بعد پزشــكي قانوني اعالم كرد كه علت 
مرگ قرباني مصرف بيش از حد مواد مخدر بوده است. 
اعالم اين نظريه كافي بود تا متهم با قرار وثيقه آزاد شود. 
اما اولياي دم به نظريه پزشكي اعتراض كردند و اصرار 
داشتند كه ماجرا، قتل است. با اعتراض آنها پرونده در 
اختيار هيأت 3نفره كارشناســان پزشكي قانوني قرار 
گرفت و آنها نيز اعالم كردند مرگ به دليل مصرف بيش 
از حد مواد مخدر بوده است. بارديگر اولياي دم اعتراض 
كردند و اين بار هيأت 5نفره درخصوص مرگ مرد جوان 
نظر دادند كه گزارش آنها همان گزارش كارشناسان 

قبلي بود. اولياي دم اما اطمينان داشتند كه پسرشان به 
قتل رسيده است و بار ديگر اعتراض خود را در پرونده 
ثبت كردند. آنها مي گفتند كه وقتي باالي سر پسرشان 
در بيمارستان رفتند، روي سر او آثار ضرب و جرح بوده 

و همين باعث مرگش شده است.
با اعتراض دوباره خانــواده قرباني، اين بار هيأت7نفره 
كميسيون پزشكي قانوني بايد علت مرگ مرد جوان را 
بررسي مي كرد. نظريه آنها اما با نظريه هاي قبلي تفاوت 
زيادي داشت. چرا كه آنها اعالم كردند ماجرا قتل است 
و قرباني به دليل اصابت جسم سخت به سرش جانش را 

از دست داده نه مصرف مواد مخدر.

اقرار ؛ 2سال بعد از جنايت
با اعالم اين نظريه، قاضي محمدجواد شفيعي، بازپرس 
شعبه پنجم دادســراي جنايي تهران حكم بازداشت 

دوباره متهم را صادر كرد. او ديــروز وقتي پيش روي 
بازپرس جنايي تهران قرار گرفت به قتل مرد موادفروش 
با ضربات آجر اقرار كرد. متهم كه اعتياد شــديدي به 

خانواده مقتول براي بخشش 

قاتل پسرشان شرط جالبي 

پيش روي او گذاشتند

مواد مخدر دارد گفت: مقتول موادفروش بود. برادرم 
هم مواد مي فروخت و من هــر ازگاهي براي مصرف 
مواد به پاتوق آنها مي رفتم. روز حادثه متوجه شدم كه 
مقتول با برادرم درگير شده است. دعواي آنها به دليل 

محل فروش مواد بود. 
ظاهرا مقتــول مي گفت آنجا پاتوق خودش اســت و 
اگر كسي بخواهد در آنجا موادفروشي كند بايد حق 
حســاب به وي بدهد اما برادرم زيربــار نمي رفت. بر 
سر اين مسئله با هم درگير شــده بودند كه من براي 
ميانجيگــري وارد دعواي آنها شــدم. مقتول به من 
فحاشي كرد و من كه عصباني شده بودم با آجري كه 
روي زمين افتاده بود چند ضربه به سرش زدم اما قصد 
كشتنش را نداشتم. قصدم اين بود كه او را بترسانم. 
در تمام اين 2 سال هم سكوت كردم چون از مجازات 

قصاص مي ترسيدم.
اين متهم پس از افشــاي راز جنايت بازداشت شد و 
در اختيار مأمــوران اداره دهم پليــس آگاهي تهران 

قرار گرفت.

مقتول
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  نماهاي كوچكي از ساختمان ها و مؤلفه هاي شهري 
كنار هم قرار گرفته  و اثر را شــكل داده اند. آرام آرام از 
تهران قديم به امروز مي آييم؛ عمارت زيباي مهمانخانه 
نادري جاي خود را به آپارتماني قوطي كبريتي مي دهد. 
تير چراغ برق چوبــي را رد مي كنيم و بــه تاور كرين 
عظيم  جثه آهني مي رسيم كه يكي از نمادهاي تهران 
امروز شده است. جواني در ميان ساختمان ها مي گردد 
و پيرزني خسته در گوشه اي از اثر نشسته است. چيزي 
كه بيش از همه در اثر جلب توجه مي كند، تغيير است؛ 
تغيير زندگي از ســكون به حركــت، از عمارت هاي 
قديمي به آسمان خراش هاي امروزي، از زيبايي شناسي 
معماري گذشته به شكل هاي اجتناب ناپذير معماري 

امروز.
  برجستگي هاي چرك آلود سياهي كه كف زمين را 
پوشانده اند و خودشان را مثل گياهي رونده تا سقف باال 
كشيده اند، دستكش هاي كارگران نفت است. »حضور 
غايب« عنوان چيدمان عظيم سميرا هدايي است كه از 
10هزار دستكش فراهم آمده؛ كارگراني كه استخراج 
خون رگ هاي حياتي ايران به دســت آنهاست، اما در 

چرخه اقتصادي نفت شايد كمترين بهره را مي برند.
  صداي آبي كه به گوش مي رســد از ظرفشــويي 
كوچكي است كه در گوشه سمت چپ تاالر قرار گرفته. 
شير آب باز است و در قابلمه اي در ظرفشويي افتاده؛ يك 

اتفاق ساده كه در زندگي روزمره بارها تكرار مي شود.
  كليدها و پيچ هاي زنگ زده كوچكي كه حاال بزرگ 
شــده اند، روايتي از كف خيابان ها به دست مي دهند؛ 
بزرگ شــده اند كه ازدحام بصري و زشــتي هاي كف 
خيابان ها را به ما كه اشــياي بسياري را بي توجه روي 

زمين مي اندازيم، يادآور شوند.
   بازآفريني مؤلفه هاي آشــناي دفترهاي 40 برگ 
قديمي و پيكاني فرسوده و دبه هاي بنزيني كه كنارش 

قرار گرفته اند، بيشتر خاطره انگيزند و... .
    هشتمين دوســاالنه مجسمه سازي تهران پس از 
چندبار تغيير زمان و مكان سرانجام اين روزها در تاالر 
وحدت داير شده است. محوطه بيروني بنياد رودكي و 
4طبقه ساختمان تاالر وحدت آكنده از آثار كوچك و 
بزرگي است كه محصول خالقيت هاي هنرمندان امروز 
ايران در حوزه مجسمه است و چشــم انداز روشني از 

آينده هنر مجسمه سازي ايران به دست مي دهد.

ازمجسمهتاچيدمانوهنرمفهومي
بسياري از اتفاق هايي كه در گالري ها و سمپوزيوم ها و 
دوساالنه ها ذيل عنوان مجسمه سازي برگزار مي شود، 
هنوز تحت تأثير نگاه ســنتي به مجسمه سازي قرار 
دارد؛ نوعي مجسمه ســازي صورت گرايانه كه اغلب 
حول محور صورت هاي انســاني مي گردد و بدن ها و 
بازي هاي فرمي كه مجسمه سازان با آنها انجام داده اند 
و شــكل هاي هندســي و حجم هايي كه قالب هاي 
گوناگون يافته اند. اما آنچه در هشــتمين دوســاالنه 
مجسمه سازي اتفاق افتاده است، آشكارا از نگاه سنتي 
به مجســمه فاصله گرفته است؛  مجســمه ها ديگر 
صورت هاي انســاني و حجم هاي هندسي نيستند، 
بلكه شيوه هاي گوناگون ارائه هنري مثل چيدمان و 
تركيب تكنيك هاي گوناگون به كمك آمده اند و آثاري 
خلق شده اند كه به هنر مفهومي پهلو مي زنند. البته 
در ميان آثار دوساالنه هشتم كم نيستند كارهايي كه 
ذيل تلقي سنتي از مجسمه سازي قرار مي گيرند، اما 
شمار كارهاي متفاوت آن قدر هست كه كارهاي ديگر 

را تحت الشعاع قرار  دهد.

زندگيروزمرهبهجايانتزاع
مسئله ديگر نمايشــگاه هاي مجسمه سازي كه ذيل 
تعريف هــاي صورت گرايانه قــرار نمي گيرد، ماهيت 
انتزاعي اســت كه سبب مي شــود عموم تماشاگران 
نتوانند آنهــا را دريابند و مخاطبان آثار باشــند، اما 
بســياري از آثار دوساالنه هشــتم،  از زندگي روزمره 
مي آيد. خالقيت هنرمنــدان ناظر به آثار آشــنايي 
بوده اســت كه عموم مردم نيــز مي توانند به راحتي 
مخاطبانشان باشند و از تماشايشان لذت ببرند. آثاري 
مثل ظرفشــويي يا چيدمان عظيم بشقاب ها يا اتاق 
كار و جعبه ابزار و ديگر آثاري كه آشــنايند و عاري از 
پيچيدگي و آكنده از خالقيت هايي كه آنها را تبديل به 

اثر هنري كرده است.

مهمانهايآيندهخيابانهايشهر
نكته قابل توجه ديگر در آثار دوساالنه، اعتماد به نفس 
و جرأت هنرمندان براي اجراي آثار در اندازه هاي بزرگ 
است. خيلي از آثار مجسمه سازي در اندازه هاي كوچك 
خلق مي شوند، اما خلق آثار در اندازه هاي بزرگ، كار هر 
هنرمندي نيست. بي ترديد بستري كه سياستگذاران 
براي خلق آثار بــزرگ فراهم كرده انــد، در اين اتفاق 
بي تأثير نبوده است. بســياري از آثار دوساالنه هشتم 
مي توانند در سطح شهر و محيط هاي بيروني قرار بگيرند 
و هم به زيبايي بصري شهر بيفزايند و هم شهروندان را 

به تأمل وادارند.

محصولتغييرنگاه
تغيير تلقي از مجسمه و تفاوت رويكردي كه در دوساالنه 
هشتم به چشم مي خورد، اتفاقي نيست؛ يعني فرايندي 

است كه از لحظه سياستگذاري و فراخوان تا انتخاب و 
اجراي آثار در دوساالنه جاري بوده كه منجر به چنين 
نتيجه اي شده است. دوساالنه هشتم محصول تغيير نگاه 
به مجسمه سازي و سرآغاز رويكرد تازه است؛ رويكردي 
كه مجسمه را از صورت ها يا حجم هاي صرف دور مي كند 
و چشم اندازهاي تازه اي به دست مي دهد و زمينه را براي 

تغيير نگاه و خالقيت بيشتر هنرمندان فراهم مي كند.
  

نمي توان در نگاهي سرسري دوساالنه هشتم را تماشا 
كرد. كثرت كارهاي خوب به اندازه اي اســت كه بازديد 
از دوساالنه مجسمه سازي دست كم چند ساعت زمان 
مي برد. بســياري از آثار، تماشاگران را درگير مي كند و 
نيازمند تماشا و تأمل طوالني است. هشتمين دوساالنه 
مجسمه سازي تهران از 24آذر در تاالر وحدت آغاز شده 

و تا 24بهمن ادامه خواهد داشت.
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هشتمين دوساالنه مجسمه سازي تهران چشم انداز روشني از آينده هنر ايران به دست مي دهد
شهر در انتظار نشان هاي تغيير 

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

يادداشت

عليرضامحمودي
دبير گروه ادب و هنر

اختتاميه چهارمين دوره جايزه داستان تهران، شب گذشته به طور مجازي 
برگزار شد. به گزارش همشهري، ناهيد طباطبايي، بهناز علي پور گسكري، 
علي خدايي، مهدي يزداني خرم و آرش صادق بيگي هيأت داوران چهارمين 
دوره جايزه داستان تهران شب گذشــته بهترين  آثار رسيده به اين دوره 
را از ديدگاه خود معرفي كردند. در اين مراســم كه احمد مسجدجامعي، 

غالمحسين محمدي رئيس مركز ارتباطات شهرداري تهران و اعضاي هيأت داوري در آن سخنراني 
كردند، از جايگاه ادبي نويسنده و فيلمنامه نويس باسابقه كشور اصغر عبداللهي تجليل شد.  در ادامه 
اين مراسم برندگان به شرح زير معرفي شدند: تقدير و هديه نفيس به آثاري از اميرمحمد دهقان، پژند 
سليماني و هاجر رزم پا و تقدير ويژه و يك ميليون تومان و لوح به آثاري از منيژه دادكريمي، نيكزاد 
نورپناه، بيژن اعرابي، معصومه قدردان، سهند ابراهيمي و بهار كاتوزي. برندگان اول تا سوم اين دوره 
به اين شرح معرفي شدند: نفر ســوم برنده 5ميليون تومان جايزه نقدي؛ حميدكاظم زاده، نفر دوم 
برنده 10ميليون تومان جايزه نقدي؛ نفيسه نصيران و نفر اول برنده 15ميليون تومان جايزه نقدي؛ 
سميه سيديان. چهارمين دوره جايزه داستان تهران با حمايت شهرداري تهران، روزنامه همشهري، 

نشريه هاي ادبي ناداستان و سان و شبكه شهر برگزار شد.

نمايشگاه انفرادي افرا صفا با عنوان »روزهاي سگي 2020« 
در گالري آرتيفكت نيويورك در حال برگزاري است. افرا 

صفا درباره اين نمايشگاه مي گويد: نمايشگاه »روزهاي سگي 2020« درباره  روز هاي 
سخت دوران اخير و تأثير آن بر حاالت، روحيه و پيچيدگي هاي رواني انسان هاست كه 
در اثر يك بحران هويدا می شوند. در دوره هاي بحران، هنگامي كه حادثه يا شرايطي 
پيش مي آيد كه روند عــادي زندگي را بر هم می زند، روي ديگري از انســان ها بروز 
مي كند كه در شرايط عادي هرگز ديده نمي شود. در شرايط ترس، رخوت، افسردگي و 
نوميدي از آينده تمام نقاب  ها برداشته مي شود. در اين آثار »سگ« و »روزهاي سگي« 
كه اصطالحي در زبان انگليسي به معني گرم  ترين روزهاي تابستان است كه موجودات 
را به جنون مي  رســاند، به عنوان نمادي از رخوت، حاالت رواني و ترس از آينده به كار 
رفته اند.  اين نمايشگاه از تاريخ 9دسامبر ]19آذرماه[ تا 25دسامبر ]5دي ماه[ در گالري 

آرتيفكت نيويورك برپا است. 

چند ماهي است كه اصغر عبد اللهي را در حوالي ميدان هفت تير 
نمي بينــم. خيلي  ها چند ماهي اســت كه ديدنشــان در حوالي 
جاهايي كه هميشه ميسر بود، ميسر نمی شود. اما آقاي عبد اللهي 
يكي از خيلي نيست. داســتان نويس و فيلمنامه نويسي است كه 
دوست داشتنش بدون معاشرت نزديك فقط با يادآوري فهرست 
فيلم ها و داستان هايي كه نوشته، كاري دلپذير بوده و هست. براي 
من كه در جواني زودگذر و ميانسالي ديرپا هميشه دنبال درك راز 
تداوم در حرفه نوشتن بوده ام، عبداللهي يك حرفه ا ي تمام عيار 
اســت. او با فيلمنامه نويســي در اين شــهر مانده و نان نوشتن 
خورده. فيلمنامه براي فيلم عام دوســت و خاص پســند نوشته. 
فيلم ها شكســت خوردند اما او ادامه داده. فيلم ها موفق شده اند 
اما او از تهران مهاجرت نكرده. او مانده و با نوشــتن سنت سخت 
دوام آوردن را تداوم داده.  من فيلمنامه هاي تجاري اش را بيشتر 

دوست دارم؛ فيلمنامه هايي 
كه الگوهــا را لگد مي زنند و 
قالب هــا را مغلوب مي كنند 
تا از تنگه ســخت نوشــتن 
آبرومند به ســالمت سر به 
سينما برسانند. اينها را همه 
تا قبل از معاشرت نزديك با 
اصغر عبد اللهي مي دانستم؛ 
دريافت هاي دور كه احساس 
در آن حرف اول را مي زند. او 
را بارهــا در حوالي هفت تير 

ديده بودم. ديدارش يك آيين شــهري برايم شده بود. ديدنش 
كه حوالي عصر همراه خانم اعتمــادي در حال قدم زدن عصرانه 
قبل يا بعد از نشستن پشــت ميز  يكي از كافه هاي كريم خان از 
ميدان هفت تير مي گذرد. ديدنش مثل يك امكان بااهميت براي 
نوشتن برايم شده بود. تماشاي نويسندگان موفق و درك بي پرده 
پيرامونشان براي هر نويسنده تازه كاري، نوشيدن آب حيات است.

نويســنده وقتي نمي نويسد، بيشتر نوشــتن را بازتاب مي دهد. 
تماشاي نويسنده در معرض نوشــتن بودن، نمايش همه امكان 
كلمات است كه وقت نوشتن به كلمات محدود مي شود. نويسنده 
وقتي نمي نويســد در معرض همه امكانات روايت است. رسيدن 
به همه اين امكانات با تماشــاي آقاي عبد اللهي نويسنده بيش 
از 25فيلمنامه ســينمايي و بيش از 4مجموعه داستاني در ميان 
بساط هاي پهن ميداني در مركز شهر تهران، آب زمزم بود. كتاب 
مصور راهنماي نوشتن؛ تماشاي امكاناتي كه قرار بود كلمه شوند. 
با چنين امكاني از دست رفتن ديدن آقاي عبد اللهي تأسف برانگيز 
اســت. او  حتما از جايي ديگر راه مي افتد كــه از هفت تير عبور 
نمي كند. از او تجليل كرده اند. نويسندگان در مراسم تجليل خود 
چيزي فراتر از بودن در يك مراسم از خود بروز نمي دهند. آرزوي 
محالي است كه كاش در ميان تجليل  كنندگان، يك نفر باشد كه 
به خاطر ما منتظران مالقات هاي عصرانه با آقاي نويسنده بپرسد 
كه او اين روز ها از كجا مي آيد كه ديدنش ديگر در عصر هاي شلوغ، 

در رفت وآمد بي توجه عابران، يك وسوسه از دست رفته شده.
در فيلم غريبانه )1376( ملــودرام احمد اميني كه فيلمنامه اش 
را اصغر عبد اللهي نوشــته اســت، وقتي خانم دكتر ثابتي)هديه 
تهراني( كارش با بزرگ )ابوالفضل پورعرب( تمام مي شود و بزرگ 
كارش با زندگي، دوربين از روي چمدان هاي بسته خانم دكتر در 
خانه خالي و سردش مي گذرد تا صورت زني را در قاب بگيرد كه 
آماده رفتن است، اما صداي بزرگ روي صورتش شنيده مي شود 
كه همان جمله عجيب را كه اول بار در رستوران گفته بود، دوباره 

مي گويد: »ميدونستم عاشقم ميشي«.
كاش يكي بپرسد كه آقاي عبد اللهي از كجا مي آيد؟

به مناسبت بزرگداشت اصغر عبد اللهي در  چهارمين دوره 
داستان تهران

نمايشگاه»روزهايسگي2020«
درگالريآرتيفكتنيويورك

پايانچهارميندورهداستانتهران

اصغرعبداللهيازكجاميآيد

   هادی مظفری: برگزاری دوساالنه در شرایط فعلی به خودی خود اتفاق است
هادیمظفری،مديركلتجسمیوزارتارشاددرحاشــيهبرگزاریدوساالنههشتماز
دشواریهایپيشرویدوساالنهدريكیدوسالگذشتهمیگويد:همهشرايطبرایبرگزار
نشدندوساالنهفراهمبود،يعنیوقتیبهشرايطيكیدوسالگذشتهنگاهمیكنيممیبينيم
دوساالنهاتفاقهایزيادیراتابرگزاریگذراندهاستازاستعفایدبيردرسالگذشته،تغيير
محلبرگزاریازباغكتاببهبنيادرودكی،شرايطكروناو...كههركدامشانبرایبرگزار
نشدندوساالنهكافیبود.اماهمهتالشماناينبودكهدوساالنهبرگزارشودواالنبهرغم
شرايطكرونايیكهدركشورحاكماست،دودوساالنهسراميکومجسمهسازیدرحال

برگزاریاست.حتیدرشرايطعادینيزكمپيشمیآمدكهدوبرنامهدراينحدواندازهبرگزارشودوبهنظرماينماجرابه
خودیخوديکاتفاقاست.اودرپاسخبهسؤالهمشهریدربارهتغييررويكردمجسمهسازیدردوساالنههشتموگرايش
بهچيدمانوآثارمفهومیمیگويد:ابتداكهانجمنمجسمهسازانپيشنهادبرگزاریدوساالنهرادادتغييراتیدرپيشنهاد
مشهودبود،يكیاينكهوجهرقابتیدوساالنهبرداشتهشدهبودوتالشبراينبودكهبهسمتنمايشگاهگردان)كيوريتور(
حركتبكنندوفرايندماجراازخلقايدهتااجرایاثربهنمايشگذاشتهشودكهبهنظرمايناتفاقهادردوساالنههشتم
افتادهاست.دردوساالنههایبزرگدنيامثلدوساالنهونيزنيزنحوهاجرابههمينشكلاستوماكمكمبهاستانداردهای
جهانینزديکمیشويم.امادربارهپرسششمادرموردتغييررويكردبايدبگويمكهتغييررويكردازدوساالنههفتمآغاز
شدهبود.اگربهكتابدوساالنههفتمكهاالنمنتشرشدهنگاهكنيدمیبينيدكهكارهابهفضاهایبينرشتهاینزديک
شدهاستومرزهابرداشتهشدهوازنگاهكالسيکبهمجسمهسازیفاصلهگرفتهايم.دردوساالنههشتممسيرچندقدم
جلوتررفت.باورهنرمنداندرانجمنمجسمهسازانرسيدنبهچيزیورایمجسمهسازیكالسيکبود.راهیكهپيشتر

انجمنمجسمهسازانآغازكردهبوددردوساالنههشتمبهكمالرسيد.
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 شيوع كرونا در انگليس و تالش دولت براي 
تهيه تجهيزات حفاظتي بــراي كنترل اين گزارش

بيماري، ســود كالني را نصيب شركت هاي 
خاص كه مرتبط با گروه هاي سياسي هستند، كرده است. با 
آغاز همه گيري، دولت انگليس براي تهيه وسايل حفاظتي، 
دستگاه هاي تنفسي، تست كرونا و ديگر تجهيزات مهم براي 
مهار اين بيمــاري، قراردادهاي گوناگوني با شــركت هاي 
مختلف منعقد كرد. تحقيقات جديد نشان مي دهد برخي از 
اين قراردادها كه محرمانه بوده اند، با شــركت هايي منعقد 

شده كه با حزب حاكم يعني محافظه كار مرتبط هستند.
به گزارش نيويورك تايمز، ارزش حدود 1200 قرارداد دولت 
در اين زمينه در 11ماهه ســال جاري ميالدي، 22ميليارد 
دالر بوده كه 11ميليارد دالر آن به شــركت هايي پرداخت 
شده كه يا توسط دوستان و شركاي سياستمداران ازجمله 
اعضاي حزب محافظه كار اداره مي شوند يا تجربه قبلي در 
زمينه تهيه تجهيزات حفاظت شخصي پزشكي نداشته اند، 
مثل طراحان مد و جواهر يا سابقه فعاليت هاي غيرقانوني 
مانند فرار مالياتي، كالهبرداري، فساد و نقض حقوق بشر 
داشــته  اند. از اين ميزان، حدود 5ميليارد دالر به گروه اول 
يعني شركت هايي پرداخت شــده كه با گروه هاي سياسي 
مرتبط هستند. در برخي از اين شركت ها اشخاصي كه قبال 
فعاليت سياسي داشتند، مثل وزير و مشاور دولت، فعاليت 
مي كنند و بقيه هم مرتبط با حزب محافظه كار هستند. اين 
فقط تعداد قراردادهايي است كه رسانه اي شده و تعداد كل 
قراردادها و اينكه دولت دقيقــا چقدر براي تهيه تجهيزات 

حفاظتي هزينه كرده، مشخص نيست.
اوايل بهار امســال، پاول ديتون، نماينــده مجلس اعيان 
انگليس و عضو حزب محافظــه كار به عنوان نماينده دولت 
براي خريد تجهيزات محافظت شخصي انتخاب شد. او حاال 
بعد از 8ماه، نه تنها ميلياردها دالر به حســاب شركت هاي 
مرتبط با دولت روانه كرده، بلكه صدها ميليون دالر نيز به 
چند شركتي كه خود با آنها در ارتباط است يا سهامشان را 

دارد، سود رسانده است.
كارشناسان و سياستمداران حزب مخالف معتقدند؛ درست 
است كه دولت در شرايط بحراني بوده، اما حق نداشته پول 
مردم را بي حساب وكتاب خرج كند و حاال بايد درباره نحوه 

هزينه كرد خود پاسخگو باشد.

شفاف نبودن قراردادها
در اوج بحران كرونــا و عجله دولت براي بســتن قرارداد، 
مقامات انگليس از بسياري از خط قرمزها عبور كردند. دولت 
اين كشور در برخي قراردادها شــفافيت را كنار گذاشت و 
بدون ايجاد شرايط رقابتي، ميلياردها دالر قرارداد امضا كرد.
براساس آمار سازمان بازرسي ملي انگليس، بيش از نيمي 
از قراردادهاي منعقدشــده در 7 ماه نخســت شيوع كرونا، 
محرمانه باقي مانده اســت. در ظاهر هيچ مدركي از تخلف 
دولت در اين زمينه وجود ندارد و وزارت بهداشت انگليس 
نيز كه مسئوليت تهيه تجهيزات حفاظت پزشكي و انعقاد 
اين قراردادها را برعهده داشته، در بيانيه اي اعالم كرده كه 
همه  چيز طبق اصول و قوانين انجام شده، اما شواهد زيادي 
مبني بر جانبداري، اســراف و كوتاهي دولت در اين حوزه 

وجود دارد.

با اوج گيري كرونا، تقاضاي بــاال براي لوازم محافظتي، يك 
بازار رقابتي شديد ايجاد كرده بود. اوايل بهار دولت انگليس 
اعالم كرد كه شركت هاي متقاضي حضور در مناقصه تهيه 
اين تجهيزات مي توانند پيشــنهادهاي خــود را از طريق 
وب سايت دولت اعالم كنند. تا اينجا همه  چيز شفاف بود تا 
اينكه مت هنكوك، وزير بهداشت انگليس، اجازه راه اندازي 
يك »مسير انحصاري« براي دريافت تقاضاي شركت هاي 
مورد وثوق صادر و به اين ترتيب مســير رانت را براي اين 

شركت ها باز كرد.
گزارش سازمان بازرسي ملي انگليس حاكي است كه بيش 
از 15هزار شركت درخواست تهيه لوازم حفاظت شخصي را 
به دولت دادند؛ از اين تعداد حدود 14هزار شركت تقاضاي 
خود را از طريق وب سايت دولت ثبت كردند، اما 493شركت 
از طريق مسير ويژه اي كه براي كسب وكارهاي مورد تأييد 
مقامات يا سياستمداران ايجاد شده بود، يعني از طريق يك 
اي ميل محرمانه، درخواســت خود را ارسال كردند. جالب 
اينجاست كه كمتر از يك درصد گروه اول يعني شركت هايي 
كه از طريق وب ســايت دولت ثبت درخواست كرده بودند 
براي بستن قرارداد انتخاب شدند، اما 10درصد شركت هايي 
كه به صورت اختصاصي درخواستشان بررسي شد، موفق به 
عقد قرارداد شدند. هرچند دولت مي گويد همه درخواست ها 
را چه از طريق وب ســايت و چه اي ميل اختصاصي بررسي 
كرده، اما تاكنون نام 493شركتي را كه به اي ميل محرمانه 
دولت براي ارسال درخواستشان دسترسي داشتند، منتشر 
نكرده است. از سوي ديگر برخي شركت ها كه به اين اي ميل 
دسترسي نداشتند، گفته اند كه جواب درخواستشان ماه ها 
بي پاسخ مانده بود يا دولت براي امضاي قرارداد زمان كوتاهي 

به آنها داده بود.

نقش مسئول دولتي
مقامات انگليس مي گويند ديتون كه مسئول خريد تجهيزات 
محافظت شخصي بوده، هيچ نقشي در تأييد قراردادها نداشته 
اســت. مدركي نيز وجود ندارد كه ثابت كند اين شركت ها 
به دليل ارتباط با ديتون به عنوان نماينده دولت انگليس در 
خريد اين تجهيزات، برنده مناقصه شده اند، اما گفته مي شود 
او دست كم با 7شركتي كه توانســتند با دولت قراردادي به 
ارزش 300ميليون دالر امضا كنند، ارتباطات مالي يا شخصي 
دارد. ديتون سهامدار شركت دارويي استرازنكا نيز هست كه 
با همكاري دانشگاه آكسفورد واكسن كرونا را توليد كردند. 
اين شركت توانســت با دولت انگليس قرارداد 205ميليون 
دالري براي خدمات آزمايشــي منعقد كند. اكسنچر، نام 
شركت ديگري است كه ديتون ســهامدار آن است و موفق 
شده قراردادي به ارزش 5.6ميليون دالر با دولت در زمينه 

توليد اپليكيشن ردگيري بيماران منعقد كند.
اما ماجرا به همين جا ختم نمي شــود. ايــن گزارش حاكي 
است كه برخي از شركت هايي كه از امتياز انحصاري توليد 
تجهيزات حفاظتي برخوردار شدند، در نهايت محصولي توليد 
كرده اند كه با استانداردهاي دولتي مطابق نبوده و در حقيقت 
ميليون ها دالر براي خريد لوازم »بي كيفيت« كه استاندارد 
الزم را نداشتند، به هدر رفته است؛ هرچند دولت انگيس اين 
ادعا را رد مي كند و مي گويد كه فقط 0.5درصد از خريدها 

مطابق استانداردها نبوده است.

 بررسي قراردادهاي منعقد شده از سوي دولت انگليس براي خريد 
تجهيزات بيمارستاني در دوران كرونا، حكايت از فساد گسترده مالي دارد

رد پاي رانت در قراردادهاي 
كرونايي دولت انگليس

روزنامه اينديپندنت سخنان بوريس جانسون، 
نخست وزير انگليس را مورد توجه قرار داده 
كه از تشديد محدوديت هاي كرونايي خبر داده 
است. اين محدوديت ها شامل در قرنطينه قرار 
گرفتن ۱۶ ميليون نفر در لندن، مناطق شرقي و 
جنوب شرقي انگليس خواهد بود. جانسون در 
يك كنفرانس خبري گفت كه نمي توان مراسم 
كريسمس را طبق برنامه قبلي اجرا كرد و عميقا 
اعتقاد دارم برنامه جايگزينــي وجود ندارد. 
انگليس در دو هفته اخير شاهد افزايش شمار 

مبتاليان به ويروس كرونا بوده است.

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

بي اهميت خواندن حمالت 
سايبري از سوي ترامپ

دولت جديد يمن؛ مشكالت يك تولد

لغو جشن هاي كريسمس در انگليس

واشنگتن پســت در پي حمالت سايبري 
گسترده به نهادهاي دولتي و وزارتخانه هاي 
آمريكا، واكنش توييتــري ترامپ را مورد 
توجه قرار داده است. ترامپ اين حمله ها را 
كم اهميت دانست و تأكيد كرد كه همه  چيز 
تحت كنترل است. دونالد ترامپ در توييتي 
نوشت: حمله سايبري در مقايسه با واقعيت در 
رسانه هاي جعلي بسيار بزرگ تر نشان داده 
مي شود. او همچنين چين را مظنون اصلي 
دانست و نوشت: هر اتفاقي كه روي دهد، اول 

شعار مي دهند، روسيه، روسيه، روسيه.

سرانجام با گذشــت بيش از ۱3 ماه از توافق 
رياض، دولت جديد يمن با ائتالف ميان شوراي 
انتقالي جنوب و جريان منصور هادي متولد شد. 
روزنامه العربي الجديد با بررسي اخبار و حواشي 
تاسيس اين دولت مي نويسد: دست برتر امارات 
و متحدان اين كشور در تركيب دولت جديد يمن 
كامال روشن است. اين روزنامه همچنين معتقد 
است: دولت جديد يمن )مورد حمايت رياض و 
ابوظبي( قادر به ايفاي نقشي پر رنگ در تحوالت 

آينده اين كشور نخواهد بود.

جهان نما

ناكامی مسلمانان چين در الهه 
تصميم ديوان بين المللي كيفري براي عدم تحقيق درباره 
سركوب مسلمانان سين كيانگ در چين با خشم فعاالن 

حقوق بشر مواجه شده است 

ديوان بين المللي كيفري با وجود درخواســت هاي گسترده، از 
تحقيق درباره سركوب مسلمانان اويغور توسط دولت چين سرباز 

زده و اعالم كرده كه فعال به اين پرونده رسيدگي نمي كند.
به گزارش نيويورك تايمــز، اين تصميــم دادگاه در الهه ضربه 
ســنگيني به اميدهاي فعاالن حقوق بشــري زده كــه اميدوار 
بودند چين به خاطر رفتارهاي ناقض حقوق مســلمانان، مسئول 
شناخته شــود. دادســتان هاي الهه گفته اند كه فعال دراين باره 
تحقيق نمي كنند. چين به خاطر رفتارهايش با مسلمانان اويغور 
در سين كيانگ، به نسل كشي و جنايت عليه بشريت متهم شده 
اســت. دليل انصراف الهه از اين تحقيق اين است كه چين عضو 

دادگاه نيست.
اويغورهاي تبعيــدي براي ماه ها از دادگاه خواســته  اند تا درباره 
سياست هاي سركوبگرانه چين عليه اقليت هاي مسلمان تحقيق 
كند. اين نخستين بار اســت كه فعاالن حقوق بشر اويغور تالش 
مي كنند از قدرت دادگاه هاي بين المللي براي مسئول شناختن 
و مجازات مقامات چيني استفاده كنند. آنها دولت چين را متهم 
مي كنند كه برنامه اي براي شكنجه، عقيم سازي اجباري و نظارت 

گسترده بر مسلمانان به راه انداخته است.
چين به خاطر برخوردهاي خشن با اقليت مسلمان در اين كشور، 
كه بخشــي از آن احداث كمپ هاي عقيدتــي در منطقه غربي 
سين كيانگ است با ســرزنش جهاني مواجه اســت. مقام هاي 
دولتي در پكن اما اتهام ها درباره شست وشوي مغزي ساكنان اين 
كمپ ها را رد كرده و گفته اند كه آنها در واقع كمپ هاي آموزش 
شغلي هستند و هدف از احداث آنها مقابله با بنيادگرايي مذهبي و 
تروريسم است. چين درحالي اين ادعا را  كرده كه مدارك زيادي 

عليه اين روايت وجود دارد.

اويغورهاي زيادي بعد از اعالم ديــوان گفته اند كه از اين تصميم 
نااميد شده اند. آنها گفته اند كه با رهبران دنيا البي خواهند كرد 
تا چين تنبيه شــود. فاطمه عبدالغفار، شاعر و فعال اويغور كه در 
استراليا زندگي مي كند گفته است: »ديوان تنها براي يك دليل 
ايجاد شده اســت: مقابله با وحشــتناك ترين جرايم بين المللي. 

قساوت هاي رژيم چين عليه اويغورها به شماره نمي آيد.«
شكايت عليه چين توســط 2گروه تبعيدي اويغور، يعني دولت 
تبعيدي تركستان شرقي و جنبش بيداري ملي تركستان شرقي 
در الهه ثبت شده است. وكالي گروه هاي اويغور گفته اند همچنان 
اميدوارند كه دادگاه بعداز دريافت شــواهد جديد، تحقيقاتش را 
شروع كند. رادني ديكسون، وكيل ارشــد اويغورها گفته است: 
»ما به دادگاه توضيــح داده ايم كه به خاطــر همه گيري كرونا با 
محدوديت هايي مواجه بوده ايم. اميدواريم شواهد جديد در آينده 

نزديك به دادگاه ارائه شود.«
وكالي پرونده همچنين گفته اند كه دادستان دادگاه، تحت فشار 
زمان بوده چون دوره او به زودي به پايان مي رسد و او بايد از فعاليت 
خود به مجمع ساالنه گزارش بدهد. قرار است يك دادستان جديد 
در هفته هاي پيش رو منصوب شود. فعاالن حقوق بشر گفته اند كه 
تالش هايشان براي مسئول شناخته شدن دولت چين در مسئله 
سركوب مسلمانان ادامه خواهند داد. سوفي ريچادرسون، مدير 
بخش چين در ســازمان ديده بان حقوق بشر گفته است كه اين 
تصميم دادگاه به اين معنا نيست كه سركوب مسلمانان روي نداده 
است. او گفته است: »واقعيت اين است: دولت چين در مقياسي 
بزرگ حقوق بشر را در سين كيانگ نقض مي كند و افرادي كه در 

اين مسئله دخيل هستند بايد حساب پس بدهند.«

كار اجباري؛ پرده جديد سركوب مسلمانان
انتشار يك گزارش جديد درباره سركوب مسلمانان سين كيانگ در 
غرب چين، پرده از كار اجباري بيش از نيم ميليون مسلمان اويغور 
برداشته است. اين گزارش توسط انديشكده مركز سياست هاي 
جهاني كه در واشنگتن مســتقر است منتشر شــده است. اين 
گزارش، از اسناد دولتي چين كه در دسترس بوده استفاده كرده 
اســت. براســاس اين گزارش،  دولت چين 517هزار مسلمان را 

مجبور كرده در مزارع پنبه كار كنند.
آدريان زنز، يكي از فعاالن حقوق اويغورها كه دنيا را با سركوب آنها 
آشنا كرده، نقش كليدي در تهيه اين گزارش داشته است. او درباره 
اين گزارش جديد به فرانس24 گفته است: »ما شواهدي از اسناد 
دولتي در سال2018 داريم كه نشان مي دهد بيش از نيم ميليون 
اويغور در طرحي كه چن كوانگو دبير حزب در سين كيانگ مجري 
آن بوده جابه جا شــده اند. كوانگو همان كســي است كه دولت 
پليسي در اين ايالت ايجاد كرده و كمپ هاي نگهداري مسلمانان 

را احداث كرده است.«
زنز گفته اســت دولت چين به اين نتيجه رســيده كه بايد اين 
مســلمانان را مشــغول نگه دارد و به همين خاطر آنها را به كار 
مي گيرد. زنز گفته است: »كودكان از والدينشان جدا مي شوند و 
در مدارس شبانه روزي نگهداري مي شوند؛ والدين هم به صورت 
تمام وقت در مزارع پنبه مشــغول به كار مي شــوند چون در اين 
صورت وقت پيدا نمي كنند كه به مسجد بروند و يا به فعاليت هاي 

سنتي مذهبي خود برسند.«
براســاس اين گزارش، حدود 70هزار كارمنــد دولتي پيش از 
شــروع فصل پنبه چيني به روســتاهاي اويغورهــا مي روند و از 
ساكنان ثبت نام مي كنند. در بســياري موارد چون جوان ترها در 
زندان و كمپ ها هستند، افراد مســن براي كار اجباري به مزارع 
فرستاده مي شوند. زنز درباره كشــفيات اين گزارش گفته است: 
»اين يافته ها مي تواند بازي را عوض كند. هركســي به اخالقيات 
در شغلش اهميت مي دهد بايد به قطع سرمايه گذاري هايش در 

چين فكر كند.«

سوخوي روسي در مسير آسمان مصر
 پيوستن جنگنده هاي روسي به ناوگان هوايي مصر 

تحولي بي سابقه در ساختار تسليحاتي اين كشور به شمار مي آيد 
رسانه هاي عربي از آمادگي ارتش مصر براي 
دريافت 5فروند جنگنده سوخوي 35روسي 
تا پيش از روي كار آمدن دولت جديد آمريكا 
خبــر داده اند. اين جنگنده ها بخشــي از 
قرارداد خريد 24فروند سوخوي 35به شمار 
مي روند كه در سال 20۱8ميان ارتش مصر و 

وزارت دفاع روسيه به امضا رسيد.
روزنامه العربي الجديد با انتشــار اين خبر 
به نقل از منابع آگاه مي نويسد: دولت مصر 
به دليل نگراني از رويكرد جو بايدن نسبت 
به خريدهاي تسليحاتي اين كشور از روسيه 
اصرار دارد فراينــد دريافت جنگنده هاي 
روسي تا پيش از ورود بايدن به كاخ سفيد 
آغاز شــود. پيش از اين، وزارت دفاع مصر 
اعالم كرده بود كــه دوره آموزش هاي ويژه 
خلبان هاي اين كشور براي هدايت سوخوي 
35به پايان رسيده و تمام زيرساخت ها براي 
ورود اين جنگنده به آســمان مصر فراهم 
اســت. ارتش مصر طي دهه هاي گذشته 
)مشــخصا پس از توافق كمــپ ديويد( 
ساختار نظامي خود را در نيروهاي سه گانه  
براساس خريدهاي تسليحاتي از آمريكا و 
فرانســه طراحي كرده است. به اين ترتيب 
مي توان گفت ورود جنگنده هاي روسي به 
ناوگان هوايي اين كشور رخدادي با اهميت 
در سطح منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 
به شــمار مي رود، آن هم درحالي كه هنوز 
پرونده جنجالي خريد ســامانه موشكي 
اس-400روسي توسط ارتش تركيه خاتمه 
نيافته است. كنگره آمريكا تا كنون به رغم 
درخواست هاي مكرر ارتش مصر با فروش 
جنگنده اف35 به اين كشور مخالفت كرده 
است. به گزارش شبكه العربيه، دولت مصر 
پس از 2سال مذاكرات بي نتيجه، سرانجام 
در ســال 20۱8براي نوسازي ناوگان هوايي 
خود به روسيه رجوع كرد. جالب آنكه تركيه 
نيز در فرايند خريد سامانه اس-400مسير 
مشابهي را طي كرده اســت؛ به گونه اي كه 
ابتدا با مخالفت آمريكا براي خريد سامانه 
پاتريوت مواجه شده و بعد از آن، مذاكرات 

خريد اس-400با روس ها را آغاز كرده است.
مصر همواره در مذاكرات سال هاي گذشته 
بر ضرورت دستيابي به جنگنده اي در تراز 
اف35براي حفظ امنيــت دريايي و هوايي 
خود تأكيــد كرده؛ اما اســتدالل هاي اين 
كشور به دليل تعهد آمريكا به حفظ برتري 
تسليحاتي اســرائيل در منطقه خاورميانه 
بي فايده بوده اســت. وزير خارجه آمريكا 
از احتمال اعمال تحريــم عليه مصر يا لغو 
كمك هاي مالي به اين كشور درصورت نهايي 
شدن قرارداد خريد سوخوي 35سخن گفته 
است. با وجود اين اما كشورهايي نظير مصر 
و تركيه در دوران ترامپ، هميشــه از يك 
حاشيه امن مقابل تحريم هاي احتمالي كنگره 
برخوردار بوده اند؛ حاشــيه  امني كه بدون 

شك در دوران بايدن از بين خواهد رفت.
به گواه بخش قابل توجهــي از تحليلگران 
صنايع نظامي، سوخوي 35يكي از موفق ترين 
جنگنده هاي توليد شــده در سطح جهان 
به شــمار مي رود. به كارگيري ويژگي هاي 
بي نظير در موتور جنگنــده و قدرت مانور 
فوق العاده باال ازجمله نكاتي اســت كه در 
توصيف اين جنگنده 85ميليون دالري به 
چشم مي خورد. با اين حال اما مسير پيش 
روي سوخوي35براي دستيابي به بازارهاي 
تسليحات بين المللي چندان هموار نيست 
چرا كه خريد آن در سايه تحريم هاي آمريكا 

نوعي ريسك به شمار مي آيد.

استفاده كنندگان
  روســيه: نخســتين جنگنده هــاي 
سوخوي35ساخته شــده در اختيار ارتش 
روســيه قرار گرفت. هم اكنون براســاس 
آمارهاي رســمي 98فروند سوخوي 35در 
اختيار ارتش روســيه قرار دارد. نخستين 
ميدان آزمايش نبرد سوخوي35هم كشور 

سوريه و پايگاه حميميم در سواحل مديترانه 
بوده اســت. از زمان ورود اين جنگنده به 
ســوريه، برتري هوايي روس ها نسبت به 
تركيه و اسرائيل در اين منطقه كامال مشهود 

بوده است.
  چين: مذاكرات خريد سوخوي35توسط 
ارتش چين با مشكالت فراواني روبه رو بود 
و نزديك به 7ســال ادامه داشت. چيني ها 
پيش از اين به رغم تعهــدي كه به روس ها 
داده بودند، فناوري سوخوي27را مهندسي 
معكوس كرده و براساس آن، جنگنده هاي 
بومي توليد كردند. وزارت دفاع روسيه نيز به 
همين دليل با فروش بهترين جنگنده خود به 
چين مخالفت مي كرد، اما سرانجام مذاكرات 
طرفين در سال 20۱7به نتيجه رسيد. البته 
روس ها خريد حداقل 48فروند سوخوي35را 
به عنوان شرط فروش اين جنگنده عنوان 
كردند؛ شرطي كه از سوي چين پذيرفته شد.

در صف خريد
  مصر: مصر نخستين كشوري است كه پس 
از چين و روسيه مالك سوخوي35مي شود. 
اين كشور عربي در سال20۱8 قراردادي به 
ارزش 2ميليــارد دالر براي خريد 24فروند 
سوخوي35 به امضا رساند. موعد تحويل اين 
جنگنده، اواسط سال202۱ عنوان شده بود، 
اما به نظر مي رسد كه مصر مي خواهد دست كم 
نخستين بسته اين خريد تسليحاتي بزرگ را 

پيش از تغيير دولت آمريكا دريافت كند.
  الجزاير: دومين كشور عربي كه گام هاي 
جدي براي خريد سوخوي35برداشــته 
الجزاير اســت. الجزاير هم در سال20۱8 
قرارداد خريد ۱8فروند از اين جنگنده را به 
امضا رسانده است؛ اگرچه برخالف مصر، فعال 
موعد دريافت سوخوي35 الجزاير روشن 
نيست. اين كشور عربي طي سال هاي گذشته 
سياست متنوع سازي  خريدهاي تسليحاتي 
و عبور از فرانسه در حوزه تسليحات را در 

دستور كار خود قرار داده است.
  هند: هند پيش از اين، يكي از كشورهايي 
بود كه در پروژه ساخت سوخوي 57مشاركت 
داشت و قرار بود يكي از نخستين خريداران 
آن نيز باشد. اما ضعف هاي جدي در اين پروژه 
باعث شد هند در سال 20۱8از مشاركت در 
ساخت و همچنين خريد سوخوي57به طور 
رســمي كناره گيري كند. اين كشــور در 
همان ســال اعالم كرد به دنبــال خريد 
سوخوي35اســت. تالش براي جلوگيري 
از تحريم هاي آمريكا در پرونده ســوخوي 
35يكي از موضوعات اصلــي در روابط دو 

كشور طي سال هاي گذشته بوده است.
  تركيه: تحريم هاي آمريكا عليه تركيه كه 
شامل ممنوعيت فروش اف35به اين كشور 
نيز مي شود باعث شده نام تركيه هم در صف 
خريداران سوخوي35به چشم بخورد. اين 
خبر در جريان بازديد رجب طيب اردوغان از 
نمايشگاه محصوالت نظامي روسيه در سال 
20۱8بيش از پيش تقويت شــد. با اين حال 
هنوز نشانه اي از انعقاد قرارداد ميان 2 كشور 

ديده نمي شود.

كشورهاي منصرف از خريد
كشورهاي اندونزي، قزاقستان، پاكستان، 
سودان، برزيل و كره جنوبي ازجمله خريداران 
ســوخوي35بودند كه به دليل نگراني از 
پيامدهاي اقتصادي اين خريد )تحريم هاي 
آمريكا( فعال از تصميم خود منصرف شده اند. 
در اين ميان حتي كره شــمالي كه ترسي از 
تحريم هاي آمريكا نــدارد هم از خريد اين 
جنگنده بي نصيب مانده است چرا كه روسيه 
با فروش ســوخوي 35به پيونگ يانگ، از 
ســوي آمريكا تحريم خواهد شد. ليبي نيز 
ازجمله ديگر كشــورهايي بود كه در سال 
20۱0مذاكره براي خريد ۱5فروند سوخوي 
35را با روسيه آغاز كرده بود اما در پي سقوط 

نظام قذافي، اين مذاكرات بي نتيجه ماند.

گام نخســت در تهران سده جديد، 
بازگشــت به ريل توســعه پايدار، 
متعادل و متوازن است؛ توسعه اي كه در پي تبديل تهران 
به شهر زندگي و زدودن زنگارهاي آاليندگي و آزارندگي 
از ذهن مردم تهران است. شــهر زندگي، شهري است كه 
مناسبات آن براساس سالمت و آرامش شهروندان تعريف 
مي شود، نه بيشــينه كردن منافع اقتصادي سفته بازان. 
شهر زندگي از الگوي توسعه مبتني بر حمل ونقل عمومي 
بهره مي بــرد و اين به معناي ارجحيت انســان محوري بر 
 خودرومحوري در شهر اســت؛ الگويي كه الزمه آن تغيير 
در نظام شهرسازي و بارگذاري در شهر و ارائه خدمات به 
شــهروندان در اطراف كريدورهاي پرظرفيت حمل ونقل 
عمومي است. شهر زندگي بر چابك سازي  و كوچك سازي  
تصدي گري مديريت عمومي و تقويت فعاليت هاي مردمي 
و غيردولتــي در حوزه هاي مختلف اقتصــادي، فرهنگي 
و اجتماعي استوار اســت تا ظرفيت هاي جامعه شكوفا و 

بار اداره شهر سبك شود. شــهر زندگي، مبتني بر توازن و 
تعادل در حوزه شهري است و از تمركز و اشباع سرمايه در 
مناطق خاص شمال و مركز شــهر به سوي توزيع عادالنه 
و متوازن ســرمايه و امكانات در پهنه هاي مختلف شــهر 
حركت مي كند تا فرصت هاي عادالنه را براي معيشــت و 
زيست شهروندان فراهم كند. شهر زندگي، شهري پايدار 
است؛ چراكه رشــد و گســترش خود را با شهرفروشي و 
واگذاري ســرمايه هاي غيرقابل جايگزين شــهر، تامين 
نمي كند، بلكه توسعه اي سازگار با زيســت بوم و الزامات 
گسترش پايدار شــهر را برمي گزيند. تهران 1400، بايد 
شهري انساني و انسان محور باشد؛ شهري مبتني بر دانش 
و اقتصادي دانش بنيان؛ شهري كه از امتياز منحصر به فرد 
جغرافيايي، سياســي و اجتماعي تهران براي تامين رفاه 
شــهروندان بهره گيرد، نه اينكه بار پايتختي و تهديدات 
را بدون حمايت و عايدي بردوش مردمانش تحميل كند. 
بايد به سوي تهران سده جديد حركت كنيم، اما اين حركت 
ابتدا بايد از ذهن و نگاهمان آغاز شــود و به تصميم سازي  
و تصميم گيري مان ســرايت يابد. نمي تــوان با نگاه هاي 
سياســت زده و فرصت طلبانه گذشــته، فضايي جديد را 
بازآفريني كرد. چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد. 

 تهران جديد در سده جديد،
شهر زندگي

ادامه از 
صفحه اول

حسن روحاني از نظر سياست داخلي نمي خواهد مهم ترين 
دليل حضورش در جايگاه رياست جمهوري را وانهد حتي 
اگر فقط چند ماه به پايان عمر فعاليتش باقي مانده باشد. برگزاري نشست خبري 
در دوره كرونا و بيان صريح درباره تالش براي پايان تحريم ها نشان مي دهد كه او 
مي خواهد كار ناتمام خود را به سرانجام برساند تا مهم ترين شعارش براي رسيدن 
به رياست جمهوري را عملياتي كند. ارقام بودجه نمايان مي سازد كه دولت تنها 
يك ســناريو درنظر گرفته و آن موفقيت در ميدان مذاكره و لغو تحريم هاست. 
وعده حسن روحاني براي پايان تحريم ها و چرخيدن چرخ اقتصاد با رفتن ترامپ 
از كاخ سفيد، دست يافتني شده است و دولت حاضر نيست بر سر آن معامله كند. 
در ميدان سياست داخلي اما مخالفان دولت نظر ديگري دارند و اختالفات بر سر 

بودجه را بايد در اين ميدان مورد تحليل قرار داد.
دولت از نظر سياســي انتخاب خود را كرده و پاي آن ايستاده است اما از ديدگاه 
اقتصادي نيز مسير ديگري براي بودجه سال آينده نمي توان تصور كرد. در 3 سال 
گذشته كه تحريم هاي اقتصادي، فروش نفت و دسترسي به منابع آن را دشوار 
ساخته، دولت براي تامين منابع بودجه به روش هاي مختلفي دست زده است كه 
هيچ كدام قابل دوام نيست. گزارش مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد كه 
عمده كسري بودجه در سال هاي 97و 98با استقراض از بانك مركزي جبران شده 
است كه آثار تورمي آن در اقتصاد ايران نمايان است. در سال 99اما اين فرصت 

فراهم شد تا دولت از ظرفيت بالقوه اي در قانون بودجه بهره ببرد كه در سال هاي 
قبل امكان تحقق آن وجود نداشت. رونق بورس كمك كرد تا دولت فروش سهام 
شركت ها و عرضه اوراق مالي را با حداكثر ظرفيت به پيش ببرد و عمال اين بخش را 
جايگزين درآمدهاي نفتي كند. براي سال آينده اما گزينه ديگري در اختيار دولت 
قرار ندارد. استقراض از بانك مركزي به موج جديد تورمي منجر خواهد شد و ركود 
اقتصادي نيز ظرفيت درآمدهاي غيرنفتي بودجه را محدود ساخته است. به همين 
دليل بعد از تحوالت سياسي در آمريكا، اهداف دولت در ايران نيز به سوي احياي 
برجام و بازگشت به توافقي متمايل شده است كه صادرات نفت را تضمين مي كند.

حسن روحاني نمي خواهد آخرين بودجه اي كه تدوين مي كند با شعار و شناسنامه 
اصلي او هنگام شــركت در دو انتخابات رياســت جمهوري، مغاير باشــد. او در 
سال92به عنوان چهره اي كه قرار است تحريم هاي سخت سال هاي 90و 91 را 
بي اعتبار كند، وارد ميدان شد و موفق شد تصويري كه ساخته شده را به حقيقت 
نزديك كند. در ســال 1396نيز در مقابل رقبايي كه اكثريت مردم، آنها را براي 
تعامل با جهان مناسب نمي ديدند، به پيروزي رسيد. او در چند ماه به پايان دوران 
فعاليت خود بار ديگر پيروزي خود با 24ميليون رأي را به رقباي سياسي اش كه 
حاال در رأس قواي ديگر قرار گرفته اند، يادآوري كرد و هشدار داد كه بايد مسير 
انتخاب شده از سوي مردم، محور تصميم گيري ها باشد. حسن روحاني جدال با 
تصميم مجلس در مورد برجام را با دفاع از اليحه بودجه توامان كرد تا نشان دهد 
سياست خارجي و اقتصاد براي او در يك راستا قرار گرفته اند؛ موضوعي كه شايد 

سرنوشت سياست داخلي را نيز تحت تأثير قرار دهد.

مسير مشترك  بودجه و برجام
ادامه از 

صفحه اول
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كروناوحسرتديدارپرستارانباخانواده

 علي رادمند، طراح، ديروز و در روز پرستار با انتشــار اين كارتون در اينستاگرام
  از تالش هــاي بي دريــغ پرســتاران در مراقبــت از بيمــاران كرونايــي 
قدرداني كرد. همزماني روز پرستار با شــب يلدا كه امسال متفاوت ترين يلداي 
سال هاي گذشــته بود، فرصتي را فراهم كرد تا مردم در شبكه هاي اجتماعي به 

قدرداني از خدمات يك سال گذشته پرستاران بپردازند.

واقعيتورويا

حسن بردل، در توييتر با انتشار اين عكس نوشته است: »نقاشي ديواري جذاب 
مدرسه اي در بندرعباس. تنه  اين درخت »اُنبائو« )سپستان( در حياط مدرسه 
است.« تركيب درخت واقعي با نقاشي روي ديوار تلفيقي از واقعيت و رويا را رقم 

زده است.
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در گوشــه اي از يك مركز خريد شــهري، 
چند مبل براي نشســتن گذاشته اند، براي 

استراحت تا اگر كســي از پياده روي 
خسته شد و خواست براي دقايقي 

نفس تازه كند، آنجا بنشيند. زني 
با دو بچه روي دو تا از صندلي ها 
نشسته اند. زن با گوشي تلفن اش 

مشغول صحبت است. يكي از پســرها كنار اوست و پسر 
بزرگ تر روي صندلي ديگر لم داده و مشغول بازي است. 
توي مبل فرو رفته و بي خيال هر چيزي كه در اين جهان 
پر آشــوب وجود دارد با انگشــتانش بازي مي كند و در 
خياالت و روياهايش غرق شده است. اين صحنه براي ما 
آدم بزرگ ها، چيزي ناشناخته يا امري فراموش شده است. 
اينكه روزي بي دغدغه روي صندلي بنشينيم و بدون فكر 
كردن به هزار موضوع كوچك و بزرگ غرق خيال پردازي و 
سكوت و آرامش شويم. نشستن و لم دادن روي صندلي ها 
يا نيمكت هاي شهر براي ما شــبيه آنچه براي آن كودك 
اتفاق افتاده نيست. آن تصوير، چيزي است كه انگار  فقط 
به كودكان اختصاص دارد. ما با آن تصوير آشنا نيستيم اما 
تمناي بودن در چنين لحظــه اي را در وجود خود داريم. 
شهر مي تواند جايي باشد كه اين تمنا را برآورده مي كند. 
براي بودن در چنين موقعيتي، بدون هيچ دغدغه اي بايد 
در شهر بود و حضور داشت. صرف حضور داشتن اما بدين 
معني نيســت كه چنين امكاني هم در اختيار شما قرار 
خواهد گرفت. شهر خوب به نظرم شــهري است كه اين 
فرصت را در اختيار شهروندانش بگذارد تا براي لحظه اي 
هر جا كه حضور داشــتند، امكان ولو شدن و استراحت و 

رفتن به خياالت و روياهاي شان را داشته باشند.
شهر فقط جايي براي حركت نيست. اين تلقي اما چنان در 
ذهن ما جاي گرفته  است كه هر جا هم بخواهيم از آرامش 
شهري ياد كنيم، در نمادين ترين شكل آن به پياده روي 
يا دوچرخه سواري اشــاره مي كنيم. دو رفتاري كه باز هم 
نشان دهنده حركت در شهر اما به شيوه اي ديگر ند. پس 
كجا به آرامش مي رســيم؟ كي قرار اســت روي نيمكت 
بنشينيم و براي دقايقي نفس تازه كنيم؟ كجاي اين شهر 
جايي براي نشستن و رويابافي و خيال پردازي همچون آن 
كودك نشســته روي صندلي، پيدا مي شود؟ اگر بخواهم 
مثال بزنم، بايد به آن قسمت از بوستان هاي شهر رفت كه 
سالمندان جايي براي نشستن پيدا كرده  و با دوستان خود 
ساعاتي از روز را ســپري مي كنند. زيباترين و ساده ترين 
تصوير از آرامش در زندگي شهري آنجاســت. ما نياز به 
گسترش چنين مكان هايي داريم. جايي كه بتوان نشست، 
بتوان سكوت كرد، بتوان به شهر خيره شد و از اين خيره 
شدن به روبه رو، لذت برد. سكوت اما امري فراموش شده 
است. براي آنان كه دستي در ابداع داشته و دارند و پايه هاي 
شهر را بسته و چفت كرده اند، گويا شهر تنها جايي براي 
حركت بوده است. تلقي حركت به عنوان مهم ترين مولفه 
زيست شهري چنان اهميتي داشــته كه انگار تمام شهر 
قرار است در خدمت مسير و خيابان و كوچه باشد. همين 
باعث شده تا الگوي زيستي ما تابع حركت باشد. با ماشين، 
با دوچرخه يا پياده. از خانه كه پا بيرون مي گذاريم تا زماني 
كه به خانه بر مي گرديم، در حركتيم. ســيال و بي وقفه و 

خستگي ناپذير.
تن بي قرار ما حتي حيــن كار اداري، حين خريد، حين 
خيره شدن به ويترين مغازه ها، حين نشستن توي كافه و 
رستوران هم در حركت اســت و آسودگي ندارد. ما چنان 
تابع حركت شــده ايم كه توي اين شهر كمترين جا براي 
نشستن پيدا مي شــود. توي مراكز خريد، توي پياده رو، 
حتي توي پارك. شما فرصت نداريد تا بنشينيد، سكوت 
كنيد و بي اختيار مثل آن كودك، در سكوت خيال پردازي 
كنيد. به ما آموخته اند كه توي اين شهر مدام بايد برويم و 
برگرديم. اگر جايي براي رفتن هم نداشته باشيم، باز هم 
قرار نيست به سكوت و سكون برسيم. توي پارك هم كه 
مي رويم، محض ورزش و پياده روي است. نشستن، سكوت 
كردن، رويابافي و خيال پردازي توي اين شــهر اهميتي 
ندارد. اين موضوع توي ذهن ما چنان كمرنگ شــده كه 
يا آن را مترادف با تنبلي مي دانيم يا بيكاري. چنين است 
كه حركت به معياري براي ســنجش مفيد بودن تبديل 
مي شود. در اين تلقي شهر مدرن به شهري گفته مي شود 
كه تمامي اجزاي آن از صبح تا شــب و از شب تا صبح در 
حال حركت باشند. ســكوت در شهر جايي ندارد. از خانه 
كه بيرون مي روي، جايي براي نشستن نيست، مي روي كه 

خسته شوي و برگردي.

داوودپنهانيقصه شهر
روزنامه نگار

سنگاپور:سازمان دارو و غذاي سنگاپور با تأييد گوشت هاي 
آزمايشــگاهي خريد، فروش و مصرف اين گوشت ها را در  
اين كشــور مجاز اعالم كرد. به گزارش ســايت وكس، از 
اين پس گوشــت مرغي كه به صورت آزمايشگاهي كشت 
مي شود مي تواند براي مشــتري هايي مانند گياه خوار ها و 
عالقه مندان به تجربه اين نوع گوشت در برخي رستوران ها 
سرو شود. اين نوع گوشت با استفاده از فرآوري پروتئين و با 

طعم دهنده هاي مصنوعي توليد مي شود.

سانفرانسيسكو: رستوراني در آمريكا كه 157سال با نام 
»كيليف هاوس« مشهور است و در تمام اين مدت پذيراي 
مشتري ها بوده به علت محدوديت هاي پس از شيوع كرونا 
به مدت 2هفته تعطيل شد. به گزارش ديلي ميل، اين بناي 
تاريخي در كنار خليج سان فرانسيسكو قرار دارد و يكي از 
جاذبه هاي اين منطقه به شمار مي رود. قدمت تاريخي اين 
بنا با آثار هنري و نقاشي هايي از آن كه در بخش زيرزمين 

رستوران جمع آوري شده قابل ارائه است.

نيويــورك: روزنامــه نيويورك تايمز، پــس از آنكه در 
پادكســتش درباره گــروه داعش، تناقض هــاي خبري 
يافت، جايزه اي را پــس داد و از دريافــت  جايزه ديگري 
خودداري كرد. به گزارش بي بي سي، شهروز چودري، يكي 
از چهره هايي كه در اين پادكســت با او مصاحبه شده، در 
يكي از برنامه هاي سال 2018، ادعا كرد كه به سوريه رفته 
و به داعش پيوسته است اما مشخص شد كه اين اطالعات 

درست نبوده است.

نيويورك:  پس از گذشت حدود يك سال از رونمايي لوگوي 
نيروي فضايي آمريكا كه تا 90درصد شبيه لوگوي فيلم جنگ 
ستارگان بود اكنون هم يكي از افسران اين نيروي نظامي جديد 
آمريكا سوژه رسانه ها شــد. به گزارش وي جي 247، يكي از 
افسران اين نيروي نظامي مدت هابا نيم ساعت تأخير در كالس 
ورزشي پادگان حاضر مي شد. پس از اينكه مشخص شد او در 
فروشگاه ها به دنبال خريد كنسول بازي  پلي استيشن 5بوده،  
وي طي نامه اي كه در اينترنت بازنشر شدتنزل رتبه پيدا كرد.

دومينگافنيرويفضاييآمريكاگزارشهايجعلينيويوركتايمزبستنرستورانيپساز157سالنخستينمجوزسروگوشتمصنوعي

ميرويكهخستهشويوبرگردي

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:ال تحّدث الّناس بكّل ما تسمع فكفي بذلك خرقا؛
خبر مده به مردم هر آنچه را شنيده اي كه همين براي حماقت و كم عقلي تو كافي است.
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ايدلغمديدهحالتبِهشود،دلبدمكن
اينسرشوريدهبازآيدبهسامان،غممخور

دوِرگردونگردوروزيبرمرادمانرفت
دائمايكساننباشدحالدوران،غممخور

سامان هم به معني اسباب و خانمان آمده و هم قلمرو مكاني و مراد از آن، آرام و قرار 
و راحت است. بي ساماني، آشفتگي و بي رونقي است و گفته اند تا پريشان نشود كار، 
بسامان نرسد. حافظ گله دارد كه »چنان زو شده ام بي سر و سامان كه مپرس«، چرا 
كه او به سامانش نمي پرسد، نمي داند چه سر دارد. او خود را به سبب بي ساماني، 

شاِه شوريده سران مي خواند و مي گويد: 
كارم ز دوِر چرخ بسامان نمي رسد

خون شد دلم ز درد، به درمان نمي رسد
خاقاني مي پرسد:

با هيچ دوست، دست به پيمان نمي دهي؟
كاِر شكستگان را، سامان نمي دهي؟

او نادانان را »ُمشتي نابسامان« مي نامد.
سعدي بر حاِل بي سامان مي خندد و مي سرايد:

كامران آن دل كه محبوبيش هست
نيكبخت آن سر كه سامانيش نيست

بيدل از فراهم آوردن و آماده كردن مي گويد:
عاشقان در حسرِت ديدار، سامان كرده اند

پرده چشمي كه دارد شوِر توفان زير پوست

»شوِرتوفانزيِرپوست«

فضاي مجازي

چطــور مي توانيــم از تجربه ها، نوشــتن ها، 
طرح هاي پيش از داستان و سختكوشي هايي 
كه نويسنده هاي مطرح داشته اند بهره ببريم و 
بيش و كم بتوانيم شــيوه پالت يا طرح نويسي 
آنها و ســپس تبديل آن  را به داستاني كامل يا 

رمان به كار ببريم.
آنتوان چخوف، داســتان نويس هميشه مطرح 
روس در فواصل كارهاي پزشكي اش، سوژه هاي 
جديدي را براي نوشــتن داســتان يادداشت 
مي كــرد. چخــوف در يكــي از دفترچه هاي 
يادداشت اش بيش از 100سوژه داستاني نوشته 
بود كه برخي از آنها بسيار كوتاه، موجز و جذاب 
است. شايد اگر امروز همه آن طرح ها بودند، جزو 
بهترين داستانك ها به حساب مي آمدند؛ چون 

اغلب اين طرح ها يك يا 3و2 خطي هســتند. 
به نظر چخوف، نويسنده بايد مثل شيميدان به 
عينيات و واقعيات توجــه كند و هيچ چيز را در 
زندگي عادي به طور ذهني بررسي نكند. چخوف 
هم مثل »گوستاو فلوبر«، نويسنده فرانسوي و 
خالق رمان »مادام بــوواري« معتقد بود، وقتي 
نويسنده قلم به دست گرفت، بايد خونسرد و مثل 
يخ باشد. كساني كه داستان هاي كوتاه چخوف 
را خوانده اند، وقتي مي بينند يادداشت هاي اوليه 
لطيف ترين داستان هاي او تا چه حد ساده بوده 
تعجب مي كنند. مثال طرح يكي از مطرح ترين 
داســتان هاي او با عنوان »اندوه« چنين است: 
»درشــكه چي اي كه بچه اش مــرده و مجبور 
است مثل هميشــه كار كند. اما سعي مي كند 

فوت و فن نوشتن )8(

نصفداستانراپارهكن

فرزامشيرزادي
نويسنده و روزنامه نگار

غم وغصه اش را با مسافران درشكه اش درميان 
بگذارد، ولي مي بيند همه آنها بي تفاوتند.«

چخوف درباره تجربه اش در داستان نويســي 
مي گويد: »تجربه به من آموخته كه نويســنده 
بايد پس از نوشتن داستان، اول و آخر آن را حذف 
كند؛ چون ما نويســنده ها بيشتر در اول و آخر 
داستان دروغ مي گوييم. نويسنده بايد هميشه 
نصف اول داســتانش را پاره كند و دور بريزد.« 
چخوف درست مي گويد. بسياري از نويسنده ها 
ابتدا شــروع مي كنند به اينكه داستان شان را 
جا بيندازنــد. درحالي كه خواننــده بايد نه با 
خواندن توضيحات نويســنده كه برعكس، از 
طريق گفت وگوها، اعمال و رفتار شخصيت ها 
و شيوه داستان گويي او دريابد داستان در مورد 
چيست. نويسنده بايد هرآنچه را به داستانش 
ربط نــدارد بي رحمانه كنار بگــذارد. يادآوري 
اين نكته هم از چخوف خالي از لطف نيســت؛ 
او تفاوت بين واقعيت صريح روزمره و واقعيت 
هنري آميخته به خيال را عميقا حس مي كرد. 
مثال هنگامي كه در 1898براي ديدن تمرين 

نمايش مرغ نوروزي به سالن تئاتر هنري مسكو 
رفته بود، يكي از بازيگران به او گفت: از پشــت 
صحنه هم صداي قورقور قورباغه و پرپر ملخ ها 
و پارس ســگ ها پخش خواهد شــد. چخوف 
پرسيد: »چرا؟« بازيگر جواب داد: »براي اينكه 
كار واقعي مي شود.« چخوف گفت: »ولي تئاتر 
واقعيت نيست، هنر است. اگر روي چهره اي كه 
نقاشي شده، دماغي واقعي بگذاريد، دماغ واقعي 
از كار درمي آيد، ولي تصوير خراب مي شــود. 
شما از داستان استفاده نمي كنيد تا وجود خدا 
را ثابت كنيد. بلكه نشــان مي دهيد كه آدم ها 
چطور زندگي مي كنند و چگونــه درباره خدا 

بحث مي كنند.«
و نكته آخر اين كه بسياري از نويسندگان نامدار 
جهان در ابتدا اثري خوب مي نويسند و با اصالح 
و دوباره نويسي آن را به شاهكار تبديل مي كنند. 
اين نكته درباره نمايشنامه، داستان، رمان، شعر، 
مقاله و هر قالبي كه نويسنده انتخاب مي كند تا 
به كلمات شكل دهد و ديگران را تحت تأثير قرار 

دهد مصداق دارد.

فيلمسازايرانيدرجمعهيأتانتخابجشنوارهكانادايي
قصيده گلمكاني، فيلمساز ايراني در جمع هيأت انتخاب 
بخش بين الملل جشنواره كانادايي قرار گرفت. به گزارش 
همشهري، بيســت وپنجمين دوره جشــنواره  كانادايي 
»ريگارد« كــه مورد تأييد آكادمي اســكار و فيپرشــي 
)فدراسيون بين المللي منتقدان فيلم( و يكي از معتبرترين 
جشنواره هاي فيلم كوتاه در آمريكاي شمالي است، هيأت 
انتخاب اوليه خود را معرفي كرد. قصيده گلمكاني، فيلمساز 
ايراني تنها عضو ايراني هيأت انتخاب بخش بين الملل اين 

جشنواره است. جشنواره »ريگارد« هر ساله در شهر ســاگنه ايالت كبك كانادا برگزار مي شود، هر دوره حدود 200 
فيلم از بيش از 50شهر مختلف را در بخش هاي مختلف به نمايش مي گذارد و حدود 100هزار دالر جايزه و بورس به 
فيلم هاي شركت كننده اهدا مي كند. بيست وپنجمين دوره جشنواره »ريگارد« از 9 تا 13ژوئن2021 برگزار مي شود.

فيلمبرادرانمحموديبهاكرانآنالينرسيد
فيلم سينمايي»مردن در آب مطهر« به كارگرداني نويد محمودي 
به صورت آنالين اكران مي شــود. به گزارش همشهري، اين فيلم به 
تهيه كنندگي جمشيد محمودي روز پنجشنبه 4 دي ماه به صورت 
آنالين از سامانه هاي فيليمو و نماوا نمايش داده مي شود. فيلم ياد شده 
كه در جشنواره فيلم بوســان جايزه بخش »كيم« را دريافت كرده 
است، به دليل شرايط كرونا به صورت آنالين در جشنواره فجراكران 
خواهد شد و پس از بازگشايي سينماها بر پرده سينما خواهد رفت. 
علي شادمان، ندا جبرائيلي، متين حيدرنيا، صدف عسكري، سوگل 

خليق، عليرضا آرا و .... در اين فيلم نقش آفريني كرده اند.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

»بوستان سعدي« را بايد شناسنامه ادبي ايران 
و ايراني به شمار آورد. كتابي سرشار از پند و 
حكمت كه با زباني بسيار فاخر و شيرين براي 
حافظه تاريخي و ادبي ايران باقي مانده است. 
قرن هاي متمادي اين كتاب در زمره يكي از 
سرمايه هاي ادبي ايران به شمار رفته و در تعليم 
و زبان آموزي نســل هاي مختلفي از ايرانيان 
نقش ايفا كرده است. در مكتب خانه ها بخشي از 

آن خوانده و حفظ مي شده است و در كالس هاي دانشگاه تفسير و معاني آن 
تدريس مي شود. »بوستان سعدي« يا »سعدي نامه« نخستين اثر سعدي 
است كه كار سرودن آن سال 655 هجري قمري پايان يافته است. سعدي اين 
اثر را زماني كه در سفر بوده است، سروده و هنگام بازگشت به شيراز آن را به 
دوستانش عرضه كرده است. اين اثر در قالب مثنوي و در بحر متقارب سروده 
شده و از نظر قالب و وزن شعري حماسي است، هر چند كه از نظر محتوا به 
اخالق و تربيت و سياست و اجتماعيات پرداخته  است. اين كتاب همچنين 
به انتخاب نشريه گاردين جزو 100 كتاب برتر تاريخ بشريت برگزيده شده 
است. انتشارات كتاب نيستان در قالب توليد محصوالت صوتي خود اقدام به 
توليد كتاب صوتي »بوستان سعدي« با صداي ساعد باقري كرده است. باقري 
شاعر ايراني معاصر، مجري راديو و تلويزيون است. بسياري از مخاطبان وي او 
را با برنامه هاي ادبي اش در راديو و نيز تلويزيون به ويژه در ماه مبارك رمضان 
مي شناسند. سي دي كتاب گوياي »بوستان سعدي« شامل يازده ساعت 

و پنجاه دقيقه، با قيمت 55000 تومان براي مخاطبان عرضه شده است.

ويترين

كتابگويايبوستانسعدي
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افزايش تعداد كتاب هاي     تاليفي 
نسبت به ترجمه 

مأموريت سخت
علي    اكبر واليتي 

13تير 1369
مذاكره با عراق را آغاز كرد 

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

16    سال وزارت امورخارجه ايران را 
برعهده    داشت و در تمام سال   هاي 
جنگ و سازندگي صاحب باالترين 

جايگاه اين وزارتخانه بود�
تخصصش البته طبابت كودكان 
اســت و در محضر دكتر محمد 
قريب درس آموخته اما با وقوع 
انقالب، راهش به   سوي سياست باز 
شد هرچند از جواني، پاي در اين 
راه گذاشته بود� در هفده   سالگي، 
»من بــراي فعاليت سياســي، 
به   دنبال بستري بودم� آن موقع 
تنها بستر سياسي موجود، جبهه 

ملي و نهضت آزادي بود«� 
او اگرچه در سال   هاي دفاع   مقدس، 
وزارت امورخارجه را در دســت 
داشت اما شايد سرنوشت   سازتر 
به زماني برگردد كــه مذاكرات 
صلح با همتاي عراقي   اش آغاز شد� 
اگرچه او در سوم شهريور1367 با 
طارق عزيــز و در حضور دبيركل 
سازمان ملل در نيويورك ديدار 
كرد اما 13تير1369 آغاز جلسات 
جدي دوجانبه بــود و مذاكرات 
صلح جدي   تر شد� در اين ميان، 
البته اما مالقات خصوصي با صدام 
حســين در بغداد از    آن دست 
تجربه   هاي منحصربه   فرد اســت 
آن هم براي وزيــري كه تجربه 
مالقات    ديپلماتيك كم نداشت 
اما اين   بار طــرف مقابلش، يك 
سفاك بود و  8سال كشورش را به 
خاك و خون كشيده بود؛»وقتي 
براي مالقات باصدام رفتم با من 
برخورد محترمانه   اي داشت، حاال 
بماند كه ما از آن جالد دل خوني 
داشتيم��� ظاهر صدام با چيزي كه 
درونش مي   گذشت متفاوت بود� 
ظاهرش آرام به   نظر مي   رسيد ولي 
از ديدنــش تصويري كه در ذهن 
انسان نقش مي   بســت حاكي از 
توحش و سفاكي   هايش بود� صدام 
مبادي آداب بــود� همراه هيأتي 
سه   نفره براي مذاكره با صدام رفته 
بوديم��� نوبت به مالقات خصوصي 
رســيد� افراد بلندپايه حكومت 
از اتاق خارج شــدند و تنها من 
ماندم و صدام حسين و مترجم� 

باديگاردها هم رفته بودند«� 
او جز آنكه در سياســت، ســر 
پرسودايي دارد اما در تاريخ   نگاري 
هم دستي بر آتش دارد و ازجمله 
آنكه در جايي گفته است: »هويت 
ما نه از اسالم جداســت و نه از 

ايران«� 

سياستمدار

مطبوعات

در سال1369سياســت   هاي فضاي بــاز فرهنگي وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي در بازار كتاب بيشتر خودش را 
نشان داد. بيش از 7هزار عنوان كتاب كه بيش از 3هزار 
و400عنوان آن چاپ اول و بيش از 5هزار و 100عنوان 
آن تاليفي هستند، به بازار عرضه شدند. اوج   گيري دوباره 
بازار كتاب بعد از يك دوره ركود 8ســاله آغاز شده بود. 
قيمت كاغذ كنترل شــده و شــرايط مميزي آسان تر، 
بازار كتاب را به رونق نزديك كرده بود. ناشــران تهراني 
با بيش از 5هزار و 900عنوان كتاب بيشــترين سهم را 

از بازار داشتند.

 خنده رو هر كه نيست 
از ما نيست

از »دو كلمه حرف حساب« تا »هفته    نامه گل   آقا« 

محمدناصر احدي ��������������������������������������������������
نخستين باري كه نام مستعار »گل    آقا« در مطبوعات 
دهه60 رويت شد، 23دي 1363در ستون »دو كلمه 
حرف حساب« روزنامه »اطالعات« بود� صاحب اين 
نام مستعار كيومرث صابري فومنيـ  از بازماندگان 
نشريه طنز »توفيق«ـ  بود كه حتما خوب مي   دانست 
اگر بخواهد همينطور خشك   وخالي حرف حساب 
بزند، نه گوش شــنوايي پيدا مي   كند و نه مي   تواند 
مدت زيادي به نوشتن حرف   هاي حساب، آن   هم در 
دهه60، ادامه دهد� باالخره نويسنده حرف حساب 
بايد حســاب   وكتاب پس دهد و حسابش را صاف 
مي كنند� با علم بر اين موضوع بود كه توانست اين 
ستون را تا 6سال بعد از آن ادامه دهد� مردم كه از 
شنيدن حرف حساب ذوق كرده بودند، نامه پشت 
نامه برايش فرســتادند� يك   بار گفته بود:»حدود 
50كيلو    نامه از مردم دارم، فقط از كســاني كه به 
روزنامه اطالعات نامه نوشته   اند«� گل   آقا شوخ   طبع 
بود و از كسي چيزي به دل نمي   گرفت و حتي جواب 
انتقادها را با طنز و شوخي مي   داد� براي نمونه، يكي 
از خوانندگان ســتون »دو كلمه حرف حساب« در 
تذكري ويرايشي برايش نوشــت: »از گل   آقا بعيد 
است و جاي تأســف كه واژه من   درآوردي »گاهًا« 
را اســتعمال مي   كند� »گاه« فارسي است و كلمات 
فارسي تنوين نمي   پذيرد!« براي كسي كه شب و روز 
با نوشتن سروكار دارد و از اصول درست   نويسي هم 
بي   خبر نيست، چنين تذكري حكم ترقه دركردن 
جلوي توپچي را دارد و حتي ممكن اســت براي 
تازه   ويراستاران سر از تخم درآورده، با كتك   كاري 
مفصل و يــك قتل »ُجزمي« )همــان »جزئي« از 
زير دست ويراستار قســر دررفته( همراه باشد� 
اما براي گل   آقا اين تذكــر مجالي براي مزه ريختن 
و شــوخي كردن بود:»گل   آقا: از شما بعيد است و 
هيچ هم جاي تأسف نيســت� بنده گاهًا از اين واژه 
استفاده مي   كنم! اگر هميشــه استفاده مي   كردم 
حق با شما بود!« مدتي زمان برد تا معلوم شد اين 
گل   آقاي بامزه و خوش   مشــرب كيســت� صابري 
در اين   باره گفته»گل    آقا در ابتدا فقط يك اســم 
بود� يك اسم مستعار براي خودم تا مدت   ها كسي 
نمي   دانست كه كيست� تا يك سال حتي خانواده   ام 
هم صددرصد نمي   دانســتند كه گل   آقــا منم؛ اما 
حدس   هايي مي   زدند كه من انكار مي   كردم� گل   آقا 
خصوصيات اخالقي من را ندارد؛ يعني تيپي جدا از 
كيومرث صابري است«� صابري كه در طنزنويسي 
تأييد اســتادي همچون محمدعلي جمالزاده را 
داشــت، در آبان1369 هفته   نامه طنز »گل    آقا« را 
منتشر كرد كه تا مدت   ها تنها نشريه   اي بود كه حق 
شوخي و سر به سر گذاشتن با مسئوالن مملكتي را 
داشت� كار گل آقا گرفت و چنان بين مردم گل كرد 
كه حتي شماره   هاي ناياب نخستش تجديد چاپ شد� 
جدا از اين، اهميت هفته   نامه گل   آقا را بايد در تربيت 
نسلي از طنزپردازان دانست كه طي بيش از يك دهه 
شاكله جريان رسمي ادبيات طنز و البته كارتون را 
شكل دادند� سال1370 »ماهنامه و سالنامه گل   آقا« 
از راه رسيد و سال1378 »هفته    نامه بچه   ها گل   آقا« 
براي مخاطبان كم سن   وســال   تر منتشر شد كه 
پيش   تر عالقه   شان را به گل   آقاي بزرگساالن نشان 
داده بودند� البتــه دوران فعاليت هفته   نامه گل   آقا 
هميشه با ستايش همراه نبود و برخي   ها جنس طنز 
اين هفته   نامه را قديمي و بيش از حد محافظه   كارانه 
مي   دانستند� صابري ســال1381 انتشار هفته   نامه 
گل آقا را خودخواسته متوقف كرد و هرگز توضيح 
روشــني درباره دليل آن نداد؛ هرچند اطرافيان و 
دوســتانش در اين   باره حدس هايي مي   زدند كه به 
دلخوري او از برخي جريان   هاي سياسي بازمي   گشت� 
جمعه 11ارديبهشت1383، »گل    آقاي ملت ايران« 
وقتي كه مرگ به ســراغش آمد، نتوانست قالش 
بگذارد و جاي بهتري از روي تخت بيمارستان باشد� 
بعيد نيست فرشــته مرگ با لبخند سراغش رفته 
باشد، چون حتما مي   دانســت كه شعار هفته   نامه 
گل   آقا اين بيت بود: خنده رو هر كه نيســت از ما 

نيست، اخم در چنته گل آقا نيست�

از مرداد69 وقتي نخســتين گروه 
اســيران در بند ايراني وارد خاك 
وطن شدند و در آغوش شان گرفتيم 
نزديك به يك ســال در هر شهر و 
خيابان جشن پيروزي گرفتيم و به 
هم شيريني داديم تا طعم پيروزي را 
ماندگار كنيم� تصاوير آزادگان اشك 
و شادي را با هم ميهمانمان مي   كرد�

جواد نصرتي  ���������������������������������������������������������
آســيا، در دهه60 يك قهرماني به ما بدهكار بود؛ در 3 
دوره جام ملت   ها، ما با قهرماني فاصله اندكي داشتيم 
اما يك   بار جنــگ و ناداوري، يك   بــار گل به   خودي و 
اشتباه مربي و يك   بار هم جواني و خامي تيم، دست ما 
را از قهرماني دور نگه داشت. براي تيمي كه در انتهاي 
دهه هاي40 و50 قهرمان بي   رقيب آسيا بود، اين همه 
سال دوري از قهرماني در قاره هضم   نشدني بود. چيزي 
كه اين درد را عميق   تر مي   كرد اين بــود كه ما در هر 
سه دوره جام   ملت   ها شايســته قهرماني بوديم. دست 
سرنوشت اما ايران را در جاي ديگري و با نسل ديگري از 
فوتباليست   ها به چيزي كه مستحقش بود رساند؛ تيم 

ملي، نه در جام ملت   هاي آسيا كه در بازي   هاي آسيايي، 
كه آن سال   ها با حضور تيم   هاي اصلي برگزار مي   شد و 
اعتباري در حد جام ملت   ها داشــت، قهرمان شد. اين 
قهرماني شاگردان علي پروين، در نخستين سال   هاي 
بعد از جنگ و بعد از سال   ها ناكامي و حسرت، به جشني 
ملي در ايران تبديل شد. تيم ملي ايران كه بعد از جدايي 
پرويز دهداري و آمدن علي پروين، تغيير شــكل داده 
بود، در اين بازي   ها با نسلي فراموش نشدني از بازيكنان 
به ميدان رفــت؛ احمدرضا عابدزاده، جــواد زرينچه، 
مجتبي محرمي، مهدي فنوني    زاده، محمد پنجعلي، 
سيروس قايقران، مرتضي كرماني   مقدم، شاهرخ بياني، 
مهدي ابطحي، صمــد مرفاوي، ناصــر محمدخاني، 

شاهين بياني، محسن عاشوري، رضا حسن   زاده، نادر 
محمدخاني، علــي افتخاري، فرشــاد پيوس، مجيد 
نامجومطلق، محمد حسن انصاري   فرد و بهزاد غالمپور. 
ايران در مرحله گروهي، مالزي را با هت   تريك پيوس 
و كره   شــمالي را با 2گل پيوس و بياني شكست داد تا 
صعود كند. ســخت    ترين بازي   ها در انتظار ايران بود: 
ژاپن و كره   جنوبي. بازي با ژاپن در مرحله يك چهارم 
نهايي، رقابت نفس گيري بود كه سرنوشــت آن را گل 
زودهنگام صمد مرفاوي در دقيقه 6تعيين كرد. ايران با 
همين يك گل به نيمه   نهايي رسيد و برابر كره   جنوبي، 
بهترين تيم آسيا در آن سال   ها به ميدان رفت. گره اين 
رقابت ســنگين را اين بار مرحوم سيروس قايقران در 

حسنا مرادي���������������������������������������������������������
هنوز نيمه   شب چهارشنبه سي   ام خرداد نرسيده بود كه 
بازي برزيل و اسكاتلند در دور گروهي جام   جهاني1990 
ايتاليا در ورزشگاه دله آلپي تورين شروع شد. نيمه اول 
كه بدون گل تمام شد، ديگر ساعت از دوازده نيمه   شب 
گذشته بود و پنجشنبه شــده بود. بازي، بدموقع بود  
اما خيلي   ها در كل ايــران بيدار مانــده بودند تا بازي 
را به   صورت زنــده ببينند. هنوز چند دقيقه از شــروع 
نيمه دوم نگذشــته بود كه ناگهــان، رودبار و منجيل 
لرزيدند. مركز زلزله جايي بين رودبار و منجيل در عمق 
19كيلومتري زمين بود. بزرگاي زلزله حدود 7/3ريشتر 
بود و در باقي شــهرهاي اســتان   هاي    گيالن و قزوين 
و زنجان، آذربايجان شــرقي، تهران، اردبيل، مركزي، 
مازندران، سمنان، همدان و كردستان هم احساس شد 
و در بعضي از شهرهاي اين استان   ها خسارت و خرابي 
هم به بار آورد. 200هزار خانه در گيالن و زنجان خراب 
شده بودند. از شهرهاي منجيل، رودبار و لوشان چيزي 
جز خرابه   ها و تلي از خاك نمانده بود. 700روستا كامال 
خراب شده بودند و 300روستا هم آسيب ديده بودند. در 
پايه   هاي سد سفيدرود ترك   هاي متعددي به   وجود آمده 
بود. در بسياري از جاده   هاي منتهي به منطقه و روستاها، 
كوه ريزش كرده بود و بيشتر جاده   ها بسته شده بودند. 
آنها  يي كه جان ســالم به در برده بودند، با دست خالي 
عزيزانشان را از زير آوار بيرون مي   كشيدند. در ساعت   ها 

و روزهاي بعد زلزله، بارها پس   لرزه   هاي متعدد رودبار و 
منجيل را لرزاند كه بزرگاي بزرگ   ترين آنها 6ريشتر بود. 
اين پس   لرزه   ها آخرين ديوارهاي برجامانده را هم خراب 
مي   كردند. آب و برق رودبار و منجيل قطع شــده بود. 
منابع آب شهر   هاي بندر انزلي، رشت و آستانه اشرفيه 
خراب شــده بودند. از صبح پنجشــنبه، امدادرساني 
نيروهاي امدادي شروع شد. بســته شدن راه   ها سبب 
شده بود امدادرســاني خيلي سخت شود، براي همين 
نيروهاي سپاه و ارتش هم به كمك هالل   احمر آمدند. 
هلي   كوپترهــاي هوانيروز مجروحــان را از منطقه به 
بيمارستان   هاي تهران منتقل مي   كردند. از همه ايران، 
سيل كمك   هاي مردمي به ســمت منطقه جاري بود. 
هواپيماهاي سي-130 كمك   هاي مردمي را به رشت 
مي   رساندند. هنوز راه دسترسي به بسياري از روستاها 
بسته بود و نمي   شد به آنها كمك رساند. هلي   كوپترها 
براي اين روستاها، بسته   هاي غذا و آب و چادر مي   بردند و 
از آسمان در روستايشان مي   انداختند. بدن   هاي بي   جاني 
كه از زير آوار بيرون كشيده شده بودند، كم   كم داشتند 
بو مي   گرفتنــد. وقت حفر كردن قبرهــاي تكي نبود. 
گودال   هاي بزرگ در قبرستان مي   كندند و اجساد مربوط 
به هر خانواده را به سرعت كنار هم دفن مي   كردند. هر 
كســي كه زنده مانده بود، حداقل چندده   نفر از فاميل 
دور و نزديكش را از دســت داده بود. بچه   هاي بسياري 
بي   سرپرست شده بودند. بيش از 35هزار نفر زير آوار از 

دنيا رفته بودند، حدود 60هزار نفر زخمي شده بودند و 
نيم   ميليون نفر خانه و كاشانه   شان را از دست داده بودند.

در روزهاي بعد، بسياري از بازماندگان از منطقه به رشت 
و تهران و قزوين مهاجرت كردند. آنها كه مانده بودند، 
چند ماهي در چادر زندگي كردند تا اينكه با سرد شدن 
هوا، دولت به خانواده   هاي باقيمانده كانكس   هايي براي 
زندگي داد. بازسازي رودبار و منجيل و لوشان چند سال 
طول كشيد، اما بســياري از بازمانده   ها، هرگز به وطن 

خود بازنگشتند.
زلزله رودبار و منجيل زندگي بسياري از مردم ايران را 
در اواخر دهه1360 تلخ كرد، اما ســبب شد روندهاي 
امدادرســاني در حوادث غيرمترقبه تا حد زيادي در 

دهه   هاي بعد اصالح شــوند. تا قبل از اين زلزله، ستاد 
امدادرساني مستقر در نهاد رياست   جمهوري فرماندهي 
امدادرساني در حوادث اين   چنيني را برعهده داشت، اما 
پس از آن، ستاد مديريت بحران وزارت كشور و كميته 
ملي كاهش اثرات بالياي طبيعي شكل گرفت. عالوه 
بر اين، اين زلزله ســرآغاز تحوالت بســياري در نحوه 
ساختمان   سازي و مقاوم   سازي ابنيه در برابر زلزله بود و 
از آن پس مقررات ويژه   اي براي ساختمان   سازي مقاوم 
تدوين شد. در ســازمان نظام مهندسي آيين   نامه   هاي 
ساخت   وســاز مقــاوم در كشــور ماننــد آيين   نامه 
2800تصويب شدند و مقاوم   سازي ابنيه در برابر زلزله 

در دستور كار مديريت شهري قرار گرفت.

انتهاي بازي باز كرد و گل او در دقيقه106بازي، ايران 
را به فينال رساند. در فينال، ايران در ورزشگاه كارگران 
پكن دوباره برابر كره   شمالي به ميدان رفت. تالش دو 
تيم در انتهاي 120دقيقه بازي بي   ثمــر بود و كار به 
پنالتي كشيد. غلت زدن   ها و گرم   كردن   هاي روحيه   بخش 
احمدرضا عابدزاده در ابتــداي ضربات پنالتي همين 
بازي، به تصوير ماندگار تاريخ فوتبال ايران تبديل شده 
است. درخشش عابدزاده و مهار 2پنالتي حريف، باعث 
پيروزي 4بر يك ايران در ضربات پنالتي شد. سرانجام، 
قهرماني. اين قهرماني، شروع راه تازه   اي در فوتبال ايران 
بود كه با 2 قهرماني ديگر در بازي   هاي آسيايي و صعود 

به جام   جهاني ادامه پيدا كرد.

ورزش

شب مرگ در سرزمين زيتون
زلزله در رودبار و منجيل، 200هزار خانه را خراب كرد

حوادث

آخرش خوش شد

 مرداد67 كه جنگ تمام شد، ما حس پيروزي نداشتيم و جشن و پايكوبي هم نكرديم؛ 2سال طول كشيد تا طعم پيروزي را بچشيم�
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دوگانه اميد
در ســال های جنگ  در ورزش هر چه می زديم به در 
بسته می خورد؛ شايسته ترين تيم های فوتبال تاريخ 
كشورمان چيزی جز ناكامی در آسيا نصيبشان نمی شد 
و يك نسل از فوتباليست ها و هواداران، در حسرت 
قهرمانی ماندند� در ديگر ورزش هــا هم بی بهره و 
بی نصيب مانده بوديم� آنقدر جنگ ما را غرق كرده بود 
كه ديگر قيد خيلی چيزها را زده بوديم� پايان جنگ، 
شروع اميدواری ها بود� جوانانمان پرپر نمی شدند، 
خاكمان را دست های كثيف اجنبی ها آلوده نمی كرد 
و خنده دوباره راهش را بــه لب هايمان باز كرده بود� 
چيزی اما كم بود؛ جايی بايد اتفاقی می افتاد تا دوباره 
قهرمان شدن يادمان بيايد� نسلی نو،  قهرمانی جديد 
می خواســتيم تا طعم پيروزی نهايی را دوباره به ما 
بچشانند� عليرضا سليمانی، گم شده ما در كشتی بود؛ 
او به ما قهرمانی دوباره در دنيايی كامال جديد را ياد داد� 
هنوز طعم قهرمانی او را در دهانمان مزه مزه می كرديم 
كه تيم ملی فوتبال ايران در بازی های آســيايی 90 
پكن،  زنجيره ناكامی فوتبال ايران را قطع كرد� طالی 
تاريخی و همچنان بی نظير مرحوم سليمانی و قهرمانی 
يكی از محبوب ترين تيم های تاريخ فوتبال ايران در 
بازی های آسيايی، نقطه عطف تاريخ ورزش ماست� 
برای بســياری از ما، پيروزی و شادمانی در ورزش از 
همين دو قهرمانی شروع می شود� سليمانی، و تيم 90 
پكن، چيزی فراتر از قهرمانی های بی نظير به ما دادند؛ 

آنها دوباره بردن را به ما ياد دادند�

سرانجام قهرمانی 
تيم ملي فوتبال ايران، بعد از سال   ها ناكامي، در پاييز1369 قهرمان بازي    هاي آسيايي شد
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»فوايد سيدمهدي نجفي را خريدم به پول سه   ماه نماز استيجاري. و من محزون، 
شهاب   الدين حسيني مرعشي نجفي هســتم. و اين حروف را در حال گرسنگي 
مي   نويسم. يك روز و شب به   دليل نداري، چيزي نخورده   ام. اميدوارم بتوانم به بركت 

اجدادم بر اين سختي   ها صبر نمايم. 1341مدرسه قوام- نجف اشرف«. 
اين چند خط، خالصه   اي است از تمام سال   هاي جواني مردي كه تمام زندگي   اش را 
در راه حفظ ميراث مكتوب اسالمي خرج كرد. از روزي كه ديده بود كسي به نيابت 
از سفارت انگلستان، نسخه   هاي خطي را به باالترين قيمت مي   خرد، قسم   خورده بود 
كه نگذارد ميراث مكتوب اسالمي از دست مسلمانان خارج بشود. حاال و بعد از اين 

همه    سال حاصل يك   عمر تالش او، گنجينه   اي است بي   نظير؛ كتابخانه   اي با چندصد 
هزار جلد كتاب كه بسياري از نسخه   هاي خطي آن نظير ديگري در جهان ندارند.

آيت   اهلل مرعشي نجفي از شاگردان آقا ضياء عراقي و شيخ عبدالكريم حائري بود و بعد 
از وفات آيت   اهلل بروجردي به   عنوان يكي از مراجع تراز اول شيعه معرفي شد. شهرت 
او ولي بيش از همه به   دليل رفتار مردمي و تالش   هايش براي حفظ نسخ خطي بود.

آيت   اهلل مرعشي نجفي همچنين از دوستان امام خميني)ره( به شمار مي   رفت و در 
بسياري از فعاليت   هاي سياسي، امام خميني او را تأييد كرده و با او همكاري مي   كرد. 
خانواده امام خميني نيز ارادت بسيار زيادي به او داشتند. آيت   اهلل مصطفي خميني 
در نامه   اي به آيت   اهلل مرعشي نجفي چنين نوشته بود: »پدرمهربانم! مدتي است كه 
نامه   اي از جناب   عالي نرسيده است. نگران هستم كه نكند كسالتي براي شما حاصل    

شده باشد.... آن صفا و صميميتي كه بين شما و پدر من وجود دارد، اگر در ديگر اعالم 
نجف وجود داشت االن كار به اينجا نمي   رسيد«. 

با پيروزي انقالب اسالمي نيز اين رابطه همچنان ادامه پيدا كرد؛ آيت   اهلل مرعشي 
نجفي ازجمله مراجعي بود كه در انتخابات و ديگر بزنگاه هاي سياســي شركت 
مي   كرد. در مقابل نيز مورد احترام امام خميني و شــخصيت   هاي سياسي كشور 
بود. امام خميني در سال1367 دولت را موظف به گسترش كتابخانه ايشان كرد. 
آيت   اهلل مرعشي نجفي    2ماه پس از مراسم كلنگ   زني ساختمان جديد كتابخانه، 
در سال1369 از دنيا رفت اما كتابخانه او و ميراث ارزشمندي كه از پيشينيان به 
نسل   هاي بعد انتقال داده است همچنان پابرجاست و به   عنوان سومين كتابخانه 

بزرگ اسالمي، همچون نگيني مي   درخشد.

مرجع كتاب 
آيت   اهلل مرعشي نجفي همه 

زندگي اش را صرف حفظ ميراث 
اسالمي كرد 
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تشنگي در زمستان
تهران در اوج بارش برف و باران، كمبود آب داشت

همشهری 

آگهی

آغاز سازندگي
دولت كارش را در اين سال با 50درصد كسري بودجه آغاز كرد 

اقتصاد

خ نر

عليرضا احمدي  ���������������������������������������������������

بهار1369 با يــك اولويت محوري بــراي دولت پنجم 
جمهوري   اسالمي آغاز شد؛ ســازندگي. نخستين سال 
كابينه اول آيت   اهلل هاشمي   رفسنجاني درحالي با شعار 
توسعه و توليد كار خود را آغاز كرده بود كه كشور پس از 
پايان جنگ با خرابي   هاي بسياري در 5استان جنگ   زده 
و ساير نقاط كشــور مواجه بود، دولت حدود 50درصد 
كسري بودجه داشت و قيمت نفت به   عنوان اصلي   ترين 
منبع درآمد دولــت هم در پايين   ترين ســطح خود در 
بازارهاي جهاني به   سر مي   برد و اين موضوع اقتصاد ايران را 
با چالش   هاي اساسي مواجه مي كرد. ازسوي ديگر حجم 
وسيعي از زيرساخت   هاي كشور ازقبيل جاده   ها، پل   ها، 
پااليشــگاه   ها و... درجريان جنگ با آسيب   هاي زيادي 
مواجه شدند و اين موضوع پيش   بردن كار عمران و آباداني 

كشور را با دشواري   هاي بسياري مواجه مي   ساخت.
درچنين شــرايطي ســفر به مناطق محروم و جنگي و 
توســعه روابط خارجي به   عنوان 2راهكار اساسي براي 
عمران و توســعه اقتصادي كشور سرلوحه فعاليت   هاي 
دولت سازندگي در سال1369 قرارگرفت و اين درحالي 
بود كه دولت همزمان مشغول بررســي روند تحوالت 
عراق و عجله صدام براي به    سرانجام رساندن مذاكرات 
صلحي بود كه از ســال1367 آغاز شده بود، اما سوداي 
حمله به كويت كه صدام در ذهن داشــت، سبب عجله 
وي براي حل   وفصل اختالفات با ايران مي   شد و زمينه اي 
شــد براي نوشــتن نامه   هاي تاريخي صدام حسين به 
هاشمي   رفسنجاني در مردادماه1369؛ نامه   هايي كه به 

منزله تثبيت پيروزي ايران در جنگ تحميلي هشت ساله 
بود و امضاي رئيس   جمهور بعثي عراق را پاي خود داشت.

در بودجــه ســال1369هزينه   هاي عمرانــي حدود 
60درصد رشد داشــت و قرار بود زمينه مناسب را براي 
محروميت    زدايي از روستاها، توسعه صنايع خودروسازي، 
سد    ســازي   ، توســعه صنايع نفــت، گاز، پتروشــمي 
و پااليشــگاه   ها، رونق ساخت   وســاز، گسترش صنايع 
سنگين، تقويت زيرساخت   هاي حمل   ونقل و گسترش 
صنايع نظامي و دفاعي فراهم كنــد. در اين ميان دولت 
براي اجراي مناسب برنامه پنج ساله اصالحات قانوني در 
برخي حوزه   هاي اقتصادي را آغاز كرد كه تكميل قانون 

كار يكي از آنها بود.
اين قانون پس از تصويب در مجلس شوراي اسالمي كه 
با ايرادهاي فراوان شوراي نگهبان مواجه شد، درآخرين 
روزهاي آبان1369 در مجمع   تشخيص مصلحت نظام 
به    تصويب رســيد و در فصل پنجم آن و ذيل عنوان 
آموزش و اشتغال توجه ويژه   اي به تقويت آموزش   هاي 
فني وحرفه   اي شــده بود كه نياز دوران ســازندگي 
ارزيابي مي   شد. تصويب اليحه بيمه بيكاري در مجلس 
شوراي اسالمي در شهريورماه نيز از ديگر اقداماتي بود 
كه باهدف رونق اشتغال و ايجاد فضاي مناسب كسب 

وكار انجام شد.
يكي ديگر از اين دست اقدامات، راه   اندازي دفتر بازرسي 
ويژه رئيس   جمهور بود كه در اوايل سال1369به   صورت 
رسمي فعاليت خود را با هدف سالم    سازي فضاي اقتصادي 
كشور، اجراي به   موقع طرح   هاي اولويت   دار عمراني كشور و 

مبارزه با مفاسد ديوان   ساالري آغاز كرد.

بررســي   ها نشــان مي   دهد با انجام مجموع اصالحات 
انجام شده از سوي دولت در سال1368و نيمه نخست 
ســال1369، شــاخص   هاي اقتصادي مســير رشد را 
درپيش گرفتند؛ آمارهايي كه از وضعيت اقتصاد كشور 
در آبان1369 ازســوي محمدحســين عدلي، رئيس 
بانك   مركزي منتشر شد اين موضوع را تصديق مي   كرد. 
به   عنوان مثال در اين گزارش ميزان كسري بودجه دولت 
كه در ســال1367، 50/2درصد بود، در سال1369 به 
6/8درصد رسيد و تورم نيز كاهش يافت و از 28/9درصد 

در سال1367 به 9درصد درسال 1369تنزل كرد.

محمد سرابي ��������������������������������������������������������������

درست در سرماي زمســتان و زماني كه جاده   هاي اطراف 
را برف گرفته بــود، پايتخت كمبود آب داشــت. در نيمه 
دي 1369  كميته بحران آب تشــكيل شد زيرا اگر مصرف 
تهراني    ها همينطور ادامه پيدا مي   كرد تا اول اســفند آب 
تهران قطع مي   شد. ذخيره آب ســد   هاي كرج و لتيان به 
نسبت زمستان قبل كمتر شده بود و سد كرج در بدترين 
شرايط خود بود. ارتفاع آب در اين سد از سال قبل 10متر 
پايين   تر آماده بود و پايين   ترين ارتفاع به نســبت 25سال 
گذشته محسوب مي   شد. در اين زمان مصرف آب در تهران 
17مترمكعب در ثانيه بود كه 13مترمكعب آن از سد   هاي 
كرج و لتيان و بقيه از چاه تامين مي   شد )تابستان سال1399 

مصرف آب تهران از 40مترمكعب بر ثانيه گذشت(.
به   دليل افزايش جمعيت و افزايش انشعاب   ها كه تا 10ميليون 
نفر را زير پوشش برده بود ديگر اين دو سد توان تامين آب 
را نداشتند و هر نوسان حتي در فصل بارش برف در جاده 
چالوس و پيست ديزين هم ممكن بود باعث قطع آب شود. 
راه   حل مسئوالن، حفر چاه و انتقال آب از سد الر و تكميل 
سد طالقان بود. در بقيه كشور هم طرح   هاي بزرگ انتقال 
آب براي مصرف در شــهر   هاي پرجمعيت اجرا مي   شد. در 
سال69 طرح   هاي آبرساني اصفهان كه جمعيت 4ميليون 
نفري منطقه بزرگي در اطراف مركز اســتان را زيرپوشش 
قرار مي   داد پيشرفت كرده بود و گفته مي   شد براي 15سال 
آينده كافي اســت. حفر تونل كوهرنگ سوم كه آب حوزه 
كارون به دره زاينده رود منتقل مي   كرد هم پيشنهاد شده 

بود. همينطور انتقال آب از رودخانه زاينده رود به شهر يزد 
براي تامين آب آشــاميدني شهر و و لوله   كشي از سرشاخه 
دز به فريدونشهر و از كازرون به بوشهر. درحالي   كه دائما در 
سيستان سيل به راه مي   افتاد، اطراف شهر زاهدان لوله   كشي 
آب نداشت. پايتخت يك مشكل ديگر هم داشت. اين همه 
آب كه از دو سد بزرگ به شهر ســرازير مي   شد در نهايت 
به چاه   هاي خانگي مي   ريخت. در سال 69مشكل آلودگي 
آب   هاي زيرزميني تهران و احتمال باال آمدن ســطح آب 
زيرزميني، باعث شد كه ضرورت ساخت شبكه فاضالب و 
تاسيس شركت فاضالب مطرح شود. پروژه   هاي ملي انتقال 
آب آشاميدني آنقدر بزرگ بودند كه براي تامين لوله   هاي آنها 

بايد كارخانه   هاي لوله   سازي ساخته مي   شدند.
كارخانه   هاي صنعتي هم در اين زمان تحركاتي از خود نشان 
دادند و ايران خودرو اعالم كرد پيــكان و وانت متقاضيان 
5سال قبل را باالخره واگذار مي   كند. اين كارخانه به   دنبال 
امتياز خودرو   هاي اروپايي مانند فيات ايتاليا بود و با فرانسه 
مذاكراتي براي نصب قواي محركه پژو 405روي بدنه پيكان 
كرد )بعد از حدود 10ســال، اين تالش به نتيجه برعكس 
رسيد و موتور پيكان درون بدنه پژو نصب شد(. در سفر وزير 
صنايع فرانسه به تهران هم درباره ساخت خودرو مذاكره شد. 
واردات محدود خودرو و بعضي قطعات يدكي آزاد شده بود و 
شهرداري تالش مي   كرد با تاسيس بازار   هاي همگاني خريد 
و فروش خودرو اين كار را از انحصار بنگاه   هاي خصوصي و 
بازار   هاي محلي خارج كند. نخستين بازار از اين دست در 

پاركينگ بيهقي ميدان آرژانتين طراحي شد.
ساخت مسكن در اطراف شهر   هاي بزرگ ادامه داشت. به 

گفته وزير مسكن و شهرسازي در برنامه پنج ساله قرار بود 
هر سال 100هزار مسكن ســاخته شود. محل ساخت اين 
خانه   ها واوان، انديشه، هشتگرد، پرند، بومهن )تهران( سهند 
)تبريز( گل بهار )مشهد( بهارستان، مجلسي، فوالد   شهر، 
شاهين   شهر )اصفهان( مهاجران )اراك( علوي )بندرعباس( 
و عالي شهر )بوشهر( بود. قسط اول براي هر متقاضي يك 
ميليون ريال بود و بايد در    3ماه زمين به متقاضيان شخصي 
و تعاوني   ها واگذار مي   شــد تا در آن خانه   اي بــا زير بناي 
ميانگين 100مترمربع بسازند. اين همه ساخت   وساز كمبود 
مصالح ساختماني به   وجود آورد و در نتيجه براساس مصوبه 
شوراي اقتصاد به همه دارندگان پروانه ساختماني تا سقف 
100مترمربع، سهميه مصالح ساختماني تعلق گرفت. براي 
هر مترمربع ساختمان اســكلت فلزي 42كيلوگرم آهن، 
75كيلوگرم سيمان و هر متر ساختمان بتني 30كيلوگرم 
آهــن و 125كيلوگرم ســيمان و براي هر متــر از دو نوع 
ساختمان، يك كيلوگرم گچ داده مي   شــد. تعداد زيادي 
استثنا و سهميه اضافي هم وجود داشت ولي باز هم خوب 

بود كه حداقل آجر كوپني نشد.
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كاهش محدوديت   ها و خط قرمز   ها كه محصول پايان يك 
دوران، تمام شدن جنگ 8 ساله، تغيير دولت و متحول شدن 
فضاي اجتماعي، فرهنگي و صحنه سياســي كشور است، 
تأثيراتش را بر ســينماي ايران نمايان مي   كند. در فرصت 
سال68 كه نتايجش در اكران69 نمود مي   يابد، نسل اولي   ها 
با بهترين و شاخص   ترين آثارشان حضور مي   يابند. در انتهاي 
دهه60، مسعود كيميايي ســرانجام امكان ساخت فيلم 
اجتماعي مطلوبش را مي   يابد و دوربينش را به خيابان   هاي 
جنوب شهر مي   برد. »دندان مار« تلفيقي از دلمشغولي   هاي 
فيلمســاز )رفاقت مردانه، پيگيري سرنوشت روشنفكران 
در ســال   هاي پس از انقالب و...( و مايه   هاي اجتماعي روز 
)مهم ترينش بررسي تبعات جنگ و زيست جنگ زدگان( 
است. اين همان درام اجتماعي است كه كيميايي سال   هاي 
مياني دهه60، اجازه ســاختش را نداشت. مضمون عشق 
به   عنوان يكي از خط قرمزهاي دهه60، در »دندان مار« به 
شكلي غيرمستقيم و بطئي نمود مي   يابد و تصوير اجتماع و 
بيان واقعيت   ها، در قاب دلخواه كيميايي به نمايش درمي   آيد. 
بهترين كيميايي پس از انقالب هــم البته گرفتاري   هايي 
با دســتگاه مميزي دارد و دقايقي از فيلم كوتاه مي   شــود 
ولي در نهايت دندان مار با لحظات ناب عاطفي، جســارت 
اجتماعي و گرما و شوري كه از دل فضايي يأس آلود و تلخ 
برمي   خيزد، آرمان و ستيز را با امضاي خوش نقش مولفش، 
به ضيافتي باشــكوه مبدل مي   كند. پرسر وصدا   ترين فيلم 
اكران69 »هامــون« مهرجويي اســت؛ تصويري از طبقه 
متوسط با تمركز بر سرشت و سرنوشت روشنفكران با روايتي 
غيرخطي و نامعمول در آن زمان كه برخالف پيش   بيني   ها 
با استقبال گرم سينماروها مواجه مي   شود. سكوي پرشي 
براي مهرجويي كه عرفان دلخواه مديــران را با زاويه ديد، 
سياق و مضامين مورد عالقه   اش پيوند مي   زند و كنارش از 
اختالف زناشويي ميان حميد هامون و مهشيد، مايه   هاي 
ملودراماتيك جذابي مي   سازد كه تماشايش براي سينماروها 
دلچسب است. اكران هامون بهانه   اي مي   شود براي بررسي 
نقش و جايگاه روشــنفكران در دهه60 و البته وراي تمام 
نكات فرامتني اين خود فيلم است كه مي   ماند و شيفتگان و 

دوستداران پرتعداد مي   يابد.
علي حاتمي هم با فراغت از مجموعه »هزار دســتان«، به 
ســينمابازمي   گردد. »مادر« امكاني است براي بازآفريني 
سنت   ها و آيين   هاي دلخواه حاتمي. در تنها فيلم علي حاتمي 
كه داســتانش در تهران معاصر روايت مي   شود باز هم اين 
عطر گذشته است كه همه اجزاي اثر را آغشته كرده است. 

جمع ناهمگوني كه حاتمي در خانه مادر گرد هم مي   آورد و 
تيپ   سازي    نمايشي جذاب و گفتار نويسي فاخر و گذشته 
بازي با عواطفي احساسات تماشــاگر را درگير مي   كند؛ به 
همراهي عمومي با سليقه و نگاه شخصي فيلمساز مي   انجامد. 
منتقدان همان حرف   هاي هميشگي را تكرار و حاتمي را به 
توقف در گذشته متهم مي   كنند ولي سينماروها ترديدي 

ندارند كه مادر از بهترين   هاي حاتمي است.
ناصر تقوايي ديگر نسل اولي حاضر در سال69، »اي ايران« 
را از مســيري دشــوار و طوالني به اكران مي   رساند. بعد از 
موفقيت »ناخدا خورشــيد«، قرار بود    اي ايران به مناسبت 
ده ســالگي پيروزي انقالب آماده نمايش شــود كه نشد و 
وسواس تقوايي و طوالني شــدن فيلمبرداري و در نهايت 
نارضايتي مسئوالن ســينمايي، همه دست به   دست هم 
دادند تا اين مثنوي به تأخير بيفتد. كمدي خوش پرداخت 
تقوايي و روايتش از سال پر تب وتاب57، به داليل واضح و 
آشكار )مهم ترينش فاصله گرفتن از روايت رسمي( در اكران 
عاقبت به خير نمي   شــود. منتقدان هم بيشتر دلمشغول و 
نگران دست بردن در ســروده حسين گل گالب هستند تا 
خود فيلم. عباس كيارستمي با فاصله گرفتن از جهان ساده 
و صميمي كودكان و فضاي روستا و طبيعت و كار گرافيكي 
با تپه سر سبز و جاده زيكزاك و تك درختي كه نشان خانه 
دوست اســت، از دل گزارش جنجالي هفته نامه سروش، 
جالب توجه   ترين فيلمش را مي   ســازد. »كلوزآپ« تصوير 
پيچيده و متناقض واقعيت را با رئاليســم كيارســتمي وار 
همراه مي   كند. از بازســازي ماجرايي واقعي به بازآفريني 
رخدادي مي   رسد كه در آن حسين سبزيان، حسن فرازمند 

و خانواده آهن خواه هر كدام با نقاط ضعف و روحياتشان، از 
تمايل عمومي انتساب به شهرت )كه اينجا مصداقش محسن 
مخملباف است( به روايت   هايي شخصي و دلخواه برسند. در 
نهايت اين هوش كيارستمي است كه از گزارشي ژورناليستي 

فيلمي ماندگار خلق مي   كند.
از نسل پس از انقالب، ابراهيم حاتمي كيا پس از »ديده بان« 
با »مهاجر« موفق مي   شود جايگاه خود را به   عنوان فيلمساز 
ژانر دفاع   مقدس تثبيت كند. شكوفايي سينماي دفاع   مقدس 
پس از پايان جنگ با2 فيلم حاتمي كيا، نويد ظهور و نمود 
گونه   اي را مي   دهد كه مختص ســينماي پــس از انقالب 
اســت. تنوع ژانري در فيلم   هاي انتهاي دهه60، از فانتزي 
كودكانه »دزد عروسك ها« )محمد رضا هنرمند( تا رئاليسم 
»ريحانه« )عليرضا رئيســيان( و فيلم اجتماعي از جنس 
»زير بام   هاي شــهر« )اصغر هاشــمي( همه از نشانه   هاي 
باز شدن نسبي فضا در سينماي نظارتي، حمايتي دهه60 
هستند. عشق پيرانه سر »خواستگاري« )مهدي فخيم زاده( 
هم كه پديده گيشــه مي   شــود محصول همين فضاست. 
با از راه رســيدن بهمن69 و برگزاري جشنواره نهم فجر، 
سال پرحادثه ســينماي ايران با 2فيلم جنجالي محسن 
مخملباف كامل مي   شــود. بازتاب گسترده نمايش »نوبت 
عاشقي« و »شب    هاي زاينده رود« در محافل سياسي، فضا را 
راديكال و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي را تبديل به هدف 
مخالفان و منتقدان مي   كند. 2فيلم مخملباف به نشانه   هايي 
نگران   كننده از تغيير رويكرد تفســير مي   شوند و در نهايت 
مديريت فرهنگي برخاســته از طيف چپ نظام اسالمي را 

روي صندلي متهم مي   نشاند.

علي عمادي  ���������������������������������������������������������������������������������������������������

با اينكه تورم در سال69 يك رقمي شد و بالغ بر 9درصد بود اما بنزين پس از يك دهه ثبات 
قيمت، از 3تومان به 5تومان رسيد. نرخ دالر نيز با 20تومان افزايش نسبت به سال قبل 

در محدوده 141تومان خريد و فروش مي   شد. حداقل دستمزد نيز با بيش از 20درصد 
افزايش به 3هزار تومان در    ماه رسيد. با اين حال چندان روي قدرت خريد تأثير نداشت. 
سكه تمام بهار آزادي هم بيش از 16درصد افزايش داشت و به   طور ميانگين قيمت آن در 

اين سال 12هزار و 707تومان بود.

 متوسط درآمد خانوارهاي شهري در اين ســال حدود 16هزار و 755تومان در    
ماه بود كه 36.1درصد درآمد خانوار از درآمدهاي متفرقه )حقوق بازنشستگي، 
درآمدهاي حاصل از انواع اجاره، حساب پس انداز، ســهام و...(، 32.3درصد از 
مشــاغل مزد و حقوق بگيري و 31.5درصد از مشاغل آزاد عمدتا غيركشاورزي 
تامين مي   شــد. خانوارهايي كه سرپرســت آنها در بخش   هــاي خدمات مالي، 
بيمه، ملكي، حقوقي و تجاري به   كار اشــتغال داشتند با درآمد ماهانه 22هزار و 
440تومان بيشترين، و خانوارهاي داراي سرپرست شاغل در بخش ساختمان 
با درآمد ماهانه 14هزار و 767تومان كمترين درآمد را داشته   اند. متوسط درآمد 
ماهانه يك خانوار روستايي در ســال 1369برابر با 10هزار و 426تومان بود كه 
55.8درصد درآمد خانوار از مشاغل آزاد عمدتا كشاورزي و 25.4درصد از مشاغل 
مزد و حقوق بگيري تامين مي   شد. خانوارهاي روستايي كه سرپرست آنها زمين دار 
و مالك محسوب مي   شدند، ماهانه 23هزار و 361تومان بيشترين )حتي بيش از 
شهرنشينان( و خانوارهايي كه سرپرست   شان در بخش كشاورزي اشتغال داشتند 

با 7هزار و 831تومان در    ماه داراي كمترين درآمد بودند.
در سال 1369، حدود 49درصد متوسط هزينه ســاالنه خانوار روستايي براي 
اقالم خوراكي و دخاني و 51درصــد براي غيرخوراكي   ها هزينه مي   شــد ولي 
در شــهرها، 33درصد براي خوراكي   ها و 67درصد براي غيرخوراكي   ها هزينه 

صورت مي   گرفت. در بين هزينه   هاي خوراكي و دخاني در شهرها بيشترين سهم 
)23/9درصد( مربوط به هزينه نان و برنج بود )1491تومان در ماه(. هزينه   هاي 
مربوط به گوشت )1435تومان در ماه(، ميوه   ها و ســبزي   ها )1087تومان در 
ماه( لبنيات و تخم مرغ )568تومان در مــاه( و دخانيات با 392تومان در    ماه در 
مراتب بعدي اهميت قرار داشتند. در اين ســال هزينه   هاي چاي، قهوه و كاكائو 
56.2درصد، ادويه، چاشني   ها و ساير تركيبات خوراكي 52.9درصد و انواع روغن 
47.6درصد گران شدند ولي غذاهاي آماده و تنقالت 45.1درصد، انواع گوشت 
40.5درصد و ميوه و ســبزي 35.6درصد نسبت به ســال قبل كاهش قيمت 
داشتند. در سال 69در شهرها مسكن 53.1درصد از كل هزينه   هاي غيرخوراكي 
را به   خود اختصاص مي   داد )بيــش از 6هزار و 600تومان در مــاه( و اين هزينه 
نسبت به سال قبل، 38.2درصد افزايش داشت. خانوارهاي نمونه شهري به   طور 
متوسط ماهانه 2496تومان براي پوشاك و كفش، 1171تومان براي لوازم، اثاث، 
ملزومات و خدمات   خانوار، 862تومان براي حمل   ونقل و ارتباطات و 763تومان 
براي بهداشت و درمان هزينه مي   كردند. در اين سال همه هزينه   هاي غيرخوراكي 
نسبت به سال قبل افزايش داشتند كه بيشترين سهم مربوط به آموزش و تحصيل 
مي   شد كه نزديك به 50درصد افزايش هزينه را نشان مي   داد. در اين سال مدارس 

غيرانتفاعي شروع به فعاليت كردند.

متوسط درآمد و هزينه خانوارهاي ايراني در سال 1369

بنزين پس از يك دهه 67درصد گران شد
دخل و خرج خانوار ايراني در سال1369

افزايش 
هولناك 

اجاره خانه
   شروان اميرزاده     �����

يادگاري از 30سال پيش 
كه افزايش هولناك اجاره 
در حد 2500 تومان بود! 
ماهنامه خورجين، شماره 

بهمن1369

فکاهی

جنگ در شهر 
موشك باران تهران و شهرهاي ديگر در 

سال1366زندگي مردم را تحت   تأثير قرار داد  

هزينه و درآمد ساالنه  )تومان(
روستاييشهري

درصد تغييرسال 69سال 68درصد تغييرسال 69سال 68

17.0+210 ،69879 ،18.3167-840 ،61474 ،91هزينه هاي خوراكي و دخاني

32.5+518 ،02783 ،32.0863+538 ،000154 ،117هزينه هاي غيرخوراكي

24.5+728 ،725162 ،9.95130+378 ،614229 ،208كل هزينه هاي خانوار

23.6+107 ،228125 ،37.01101+055 ،744201 ،146كل درآمدهاي خانوار

به انتخاب
عبدالرضا نعمت اللهی

سينما 

سال پر حادثه
شكوفايي سينماي ايران با حضور مسلط 
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2و3صفحـــــــههاي گزارش ويژه

حياط مركزي وزارت آموزش و پرورش
نادر اردالن براي گروه صنعتي بهشهر چه ساخت؟

معماری 

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

مقدمه معرفي ساختمان گروه صنعتي بهشــهر و گنجاندن اين اثر مهم نادر اردالن در اين روايت 
تاريخي از معماري تهران، كمي    پيچيده، طوالني و غيرضروري اســت، اما به   طور خالصه مي   توان 
گفت كه علت مراجعه به اين ساختمان، يادآوري سال1369 به   عنوان سالي سرنوشت ساز در وزارت 

آموزش وپرورش و مالك پس از انقالِب اين ساختمان است.
آنهايي كه به   طور روزمره به ساختمان رجايي وزارت آموزش وپرورش در خيابان قرني تردد دارند 
شايد باورشان نشــود كه عمر اين ساختمان از نيم قرن هم گذشــته؛ اثري فاخر و قابل بررسي 
از دفتر مهندســين مشــاور عبدالعزيز فرمانفرمائيان و چهره   هاي جوان آن يعني نادر اردالن و 

هوشنگ جاهد.
در سال1349، وقتي كه گروه صنعتي بهشهر درخواست ساخت ساختماني براي انجام امورات خود 
را مطرح كرد، نگاِه غالب در معماري ايران، نگاهي رو به جهان بود. در چنين نگاهي اســتحكام بنا، 
استفاده حداكثري از فضا و تالش براي القاي همگامي ايران و غرب در نوع نگاه به معماري حرف اول 
را مي   زد و طبعا مسائلي مثل زمينه   گرايي، تأكيد بر داشته   هاي داخلي و تغيير صورت   بندي مسئله 
وجود نداشت. 3سال طول كشيد تا ساخته نادر اردالن افتتاح شود و همگان از نزديك با بنايي مواجه 
شوند كه اگرچه درصورت و ظاهر تركيبي از بتن و شيشه است، اما روحي ايراني در دل خود دارد. 
ايده اصلي اردالن در طراحي اين بنا، حياط مركزي بود. سايت كه تقريبا شكلي مربعي داشت اين 
امكان را در اختيار او و تيم طراحي   اش قرار مي   داد كه حياط مركزي را طراحي و سپس براي فضاي 
اطراف آن برنامه   ريزي كند. نتيجه كار به طرز چشمگيري مورد پسند قرار گرفت و در طول نيم قرن 
گذشــته بارها و بارها مورد تأييد و تقدير قرار گرفته تا جايي كه امروز، دست تقدير آن را در اختيار 

يكي از پرمراجع   ترين وزارتخانه   هاي كشــور قرار داده است. كشف سادگي و در عين حال، جزئيات 
پيچيده اين بنا جز با درك هندسه و تأثير آن در معماري ايران انجام   پذير نيست، ايده   اي كه ردپاي 
آن را در تمام پروژه   هايي كه اردالن، طراح يا حاضر در فرآيند طراحي آن بوده، به چشم مي   خورد؛ از 

موزه هنرهاي معاصر گرفته تا برج   هاي دوقولوي سامان.

شماري از ماندگارترين لوگوهاي ايراني در دهه60    طراحي شددههء  نشانه ها

طراحي نشــانه در ايران به   معناي امروزي   اش، با ورود چاپ 
و انتشار نخســتين روزنامه، تاريخي183ساله را پشت سر 
گذاشته است. در دوره پهلوي اول حضور طراحان گرافيك 
مهاجر، از مهم   تريــن عوامل تحول   هاي طراحي نشــانه در 
ايران بود. پس از اشــغال ايران در شهريور1320، سال   هاي 
بالتكليفي و آشوب آغاز شد. اقتصاد ايران رونق قابل توجهي 
نداشت و شرايط سياســي و اجتماعي كشور، اجازه توليد و 
پيشــرفت به حوزه   هايی مانند تبليغات و طراحي گرافيك 
را نمي   داد. تا ميانه   هاي دهه30 به وجه هنري و خالقيت در 
طراحي نشانه   ها توجه چنداني نمي   شد، اما با آغاز دهه30، 
استفاده از نقوش باستاني ايران در بيشتر نشانه   هاي تصويري 
ســازمان   ها و كارخانه   هايي كه در آن زمان تاسيس شدند، 
به چشــم مي   خورد. اين رويكرد در دهه بعد بسيار جدي   تر 
دنبال شــد. از سال1335 كشور ما به   ســرعت به   سوي يك 
دوره توليد داخلي روي آورد و سرمايه   داران ايراني با استفاده 
از شــرايط مســاعدي كه پيش آمده بود، به سرمايه   گذاري 
در امور توليدي پرداختند. با آغاز دهه40، رشــد چشمگير 
كيفيت در طراحي نشــانه   ها ديده مي   شود. صاحبان صنايع 

و مسئوالن دريافتند كه طراحي نشانه فرآيندي پيچيده   تر 
و مهم   تر از رسامي يك شكل است. از طرف ديگر با تاسيس 
رشته گرافيك در دانشگاه   ها و آشنايي دانشجويان با اصول و 
مباني اين هنر جديد، طراحي نشانه    نمودي ديگر پيدا كرد. 
كم   كم نقاشان جاي خود را به طراحان آموزش ديده دادند و 
طراحي گرافيك به استقالل رســيد و نشانه   هايي خلق شد 
كه داراي كيفيــت بهتري بودند و اســتفاده از عنصر ايراني 
در آنها آگاهانه   تر صورت مي   گرفت. پس از انقالب اســالمي 
سال1357، شــروع جنگ و مشــكالت اقتصادي كشور، از 
درجه اهميت طراحي نشانه نيز همچون ديگر مظاهر طراحي 
گرافيك كاسته شد. اما دهه60 دوره شكوفايي طراحي نشانه 
بود. برخالف پوستر، جلد كتاب و كارهاي تبليغاتي، طراحي 
نشانه سير صعودي خوبي داشــت و در اين دهه نشانه   هاي 
معروف و ماندگاري طراحي شد. طراحي نشانه در اين دوره 
زماني با آثار طراحاني چون مرتضي مميز، قباد شيوا، ابراهيم 
حقيقي، اسداهلل چهره   پرداز، مصطفي اوجي، سيما مشتاقي، 
مصطفي اســداللهي، امراهلل فرهادي، مسعود سپهر، مجيد 
بلوچ، علي خسروي، محمدحسين حليمي، محمد عرفانيان 

و... با رويكردي جديد مواجه شد. طراحي نشانه   هاي هندسي 
و ساختارگرا با نگاهي ســاده   گرايانه بيشتر شد. از مهم   ترين 
نشانه   هاي طراحي شــده در اين دهه مي   توان از شهرداري 
تهران، جشــنواره    فيلم فجر، بيمه آسيا، بيمه البرز، سازمان 
استاندارد، سايپا، زم   زم، نمايشــگاه بين   المللي كتاب، اداره 
پست، شــركت ملي نفت ايران، نشر چشمه، بانك صنعت و 
معدن، پاكسان، انجمن تاالســمي ايران، سازمان ترافيك 

تهران و... نام برد.
در دهه70 با شروع بازسازي   هاي فرهنگي و اقتصادي كشور، 
توسعه مراكز آموزشــي و از همه مهم   تر ورود تجهيزات مدرن 
چاپ و نشر، توســعه طراحي گرافيك جدي   تر شد. بارزترين 
مشخصه توسعه گرافيك در اين دهه را مي   توان ورود كامپيوتر 
به اين حرفه دانست؛ عاملي كه موجب تحولي مهم در سرعت و 
فرآيند طراحي نشانه   ها شد. تا قبل از آن، نشانه   ها اغلب با صرف 
زمان زياد و روش   هاي دستي، طراحي و استفاده مي   شدند. با 
توجه به محدوديتِ    فضاي اختصاص داده شده براي اين نوشته 
و گســتردگي ابعاد    موضوع، توجه و انتشار نمونه   هاي بيشتر 
امكان   پذير نبوده و تنها به مرور برخي از مهم   ترين   ها بسنده شد.

چگونه همه با هم اشتباه مي كنيم

يک سال، يک خبر

سريال

وانكاوی معاصر ر

مقابله با مضاربه 
شركت   هاي مضاربه    اي نخستين فساد اقتصادي پس از جنگ را رقم زدند

تيتراژ خاطره انگيز
»آرايشگاه زيبا«؛ قصه دل شكيبا

از شركت   هاي مضاربه   اي تا مؤسسات مالي و اعتباري
جمال رهنمايي   �����������������������������������������������������������������

مديرعامل شركت مضاربه   اي سحر و اليكا، نخستين كسي بود كه از 
ميان مديران صدها شــركت مضاربه   اي كه در سال1369 تاسيس 
شده بودند به جرم فســاد في االرض و با حكم دادگاه انقالب اعدام 
شد. »اسالم كردلر« شاگرد پيراهن دوزي بود كه به درستي فهميده 
بود فضاي پس از جنگ فضاي رونق و تورم است. دفتر 100متري او 
در طبقه چهارم يك ساختمان قديمي در خيابان ولي عصر مملو از 
مردمي بود كه با بسته   هاي ريزو درشت اسكناس در راه پله ساختمان و 
خيابان ولي عصر صف كشيده بودند تا در ازاي سود ساالنه 48درصدي 

به شركت سحر و اليكا پول نقد بدهند.
اين كسب وكار با سرعت حيرت آوری رشد كرد و نقدينگي روانه بازار 
كاال و زمين و آپارتمان شــد و ظرف مدت كوتاهي اثرش را در تورم 
چنددرصدي در كاال و مسكن نشان داد. شركت   هاي مضاربه   اي تعطيل 
شدند و از محل فروش اموال آنها پول   هاي مردم به آنان برگردانده شد. 
چند سال بعد آدم   هاي اسم و رســم دار و پشتوانه دار همين كار را در 
قالب مؤسسات مالي و اعتباري دنبال كردند، با اين تفاوت كه ضررهاي 
چند ده هزار ميليارد توماني اين مؤسســات از محل بودجه عمومي 

كشور پرداخت شد.
تمايل به كسب سود بيشتر در مقابل كار كمتر يا حتي بدون كار كردن، 
حكايتي قديمي و تكراري بوده و در اغلب موارد شيوه كار، برانگيختن 

طمع ورزي آدمي است.
اين واقعيت كه رفتار ما اغلب سخت تحت   تأثير گروه   هايي قرار مي   گيرد 
كه به آنها تعلق داريم، اصال جاي تعجب ندارد. رابرت زايونك اين پديده 

رفتاري را در قالب نظريه سائق زايونك درباره آسان   سازي    اجتماعي 
و حضور افراد به   عنوان منبع انگيختگي توضيح داده است. تحقيقات 
فراواني نظريه زايونك را تأييد كرده   اند و وقتي آدم   هاي زيادي يك كار 
را انجام بدهند بقيه آن را آسان   تر تكرار مي   كنند و هرچه حضور افراد 
در يك موقعيت بيشتر باشــد، ما با سرعت بيشتر و دقت كمتری به 

تكرار آن مي   پردازيم.
مشابه اين پديده   ها در شركت   هاي هرمي، بليت   هاي بخت آزمايي، انواع 
قرعه كشي   ها و سايت   هاي شرط بندي همواره در حال تكرار است و ما 
با مشاركت در اين بازي از پيش  باخته، همچنان در حال از دست  دادن 

سرمايه   هاي خود هستيم.

 معراج قنبري

سال افزوني 
كميت بر كيفيت
نويسندگان ايراني سال   هاي 

پركاري را پشت سر مي   گذاشتند

داستان
محمد مقدسي   �������������������������������������������������������������������������������������������������������������

دوران بازسازي فرارسيده    بود و جامعه جوان ايراني با افزايش افراد تحصيل كرده، مشتاق خواندن و 
ديدن بود. فضاي فرهنگي نسبتا باز شده بود؛ همه رمان   ها و داستان   هايي كه اوايل و اواسط دهه60 
نوشته شده و رنگ چاپ را نديده بودند، منتشر شدند و به دست خوانندگان رسيدند. با وجود تعداد 
بيشتر كتاب   هاي چاپ اول سال1369، آثاري كه در اين سال چاپ شدند، نسبت به آثار چاپ   شده 
سال قبل،    از نظر ادبي و ماندگاري در درجه اهميت كمتري قرار داشتند. نويسنده پركار دهه   هاي50 
و60، محمود دولت آبادي، در اين سال جلد اول »روزگار سپري   شده مردم سالخورده« را منتشر كرد؛ 
داستاني كه تكراري از »جاي خالي سلوچ« و »كليدر« بود و رهيافتي براي اين نويسنده دربر نداشت. 
»جالل آريان« شخصيت رمان   هاي اسماعيل فصيح در اين سال با رمان »شهباز وجغدان« در فضاي 
پس از جنگ ايران حضور داشــت. اين اثر فصيح برخالف آثار قبلي او ساختاري معمايي داشت و 

قواعد ژانر كارآگاهي خشن را رعايت كرده بود. فصيح كارآگاه افسرده   حال غرغرويي خلق كرده بود 
كه سال   ها بعد مورد توجه قرارگرفت؛ گذر سال   ها و دهه   ها اهميت دنياي داستاني و داستان   نويسي 
فصيح در دهه1360 را روشن كرد. نويسندگان اقليم جنوب در اين    سال   ها با خواندن آثار گابريل 
گارسيا ماركز و ديگر نويسندگان آمريكاي جنوبي و آشنايي با فرم ادبي رئاليسم جادويي، نزديكي 
فرهنگ و تاريخي بين جنوب ايران و آمريكاي التين را دريافته بودند و سعي مي   كردند از اين فرم 
روايي در خلق داستان   هايي در زمينه جغرافياي جنوب استفاده كنند. عالوه بر احمد محمود و منيرو 
رواني   پور كه نويسندگان معروف   تر اقليم جنوب بودند، مي   توان به محمد بهارلو نويسنده »سال    هاي 
عقرب« و فتح اهلل بي   نياز نويسنده 2رمان »مكاني به وسعت هيچ« و »حلقه نفوذناپذير گرگ   هاي 
خاكستري« اشاره كرد. رمان   هاي بي   نياز تالش   هاي اوليه نويسنده   اي تازه   كار بودند براي بازتاب 
زوال نظام سنتي ايل بختياري با فرم رئاليسم جادويي؛ او در اين آثار هنوز زبان و صداي خاص خود 

را نيافته بود و آثارش رگه   هايي از هدايت، دولت   آبادي و ماركز را همراه خود داشت. در سال   هاي پس 
از جنگ، نويسندگاني كه از جنگ مي   نوشتند شروع به مرور خاطرات خود كرده    بودند. آنها بعد از 
سال   ها به زندگي شهري بازگشته بودند و دلتنگ روزگار جنگ بودند. بيشتر داستان   هايي كه در اين 
دوره در ژانر ادبيات جنگ نوشته مي   شد، براساس خاطرات خود نويسندگان كه در قامت رزمنده 
در جبهه   ها حضور داشتند، بود. مجموعه   داســتان »خداحافظ برادر« نوشته محمدرضا سرشار، 
»عقاب    هاي تپه60« نوشته محمدرضا بايرامي از اين جمله    بودند. جواد مجابي با رمان »شب ملخ« 
و مهدي سحابي با رمان »ناگهان سيالب« به جنبه ديگري از ادبيات جنگ مي   پرداختند و تجربه 
جنگ در شهرها را روايت مي   كردند. روايت مجابي داستاني با فرم مشخص بود و نشان از نويسنده   اي 
داشت كه داستان را مي   شناسد، اما داستان سحابي زبان خام و گزارشي داشت و نشانه تجربه اول 

نويسنده در آفرينش كار خالقانه بود.

   احسان بهرام غفاري    ������������������������������������������ 
 

با پايان يافتن جنگ، كم   كــم موضوعي به   نام تورم 
ابتدا در حوزه مسكن و سپس در بقيه امور اقتصادي 
به   شكل افزايشي به   چشم مي   آمد و همين باعث شده 
بود تا مردم به   دنبال سود بيشتر و راه   حلي براي دخل 
و خرج خود باشند كه در اين ميان سودجويان سر از 
هرجايي درآورده و با وعده و وعيد، ســر مردم كاله 
مي   گذاشتند. از  يك طرف، بانك   ها هم در دادن وام 
به مردم كامال دست   شان بســته بود و از طرف ديگر 
خودشان هم چندان توان مالي نداشتند كه بخواهند 
تسهيالتي ارائه كنند. پس پديده   اي به   نام شركت   هاي 
مضاربه   اي پديد آمد كه به مــردم وام مي   داد و از آن 
   طرف هم مدعي بود كه به ســپرده مردم سودهاي 
كالني واريز خواهد كرد. مردم هم در پي رفع نيازها و 

البته سود بيشتر، گول اين شركت   ها را خورده و داروندار خود را دودستي تقديم اينها مي   كردند تا كم   كم زمزمه فرار مديران و اختالس به گوش 
رسيد. دادستان تهران اين شركت   ها را ممنوع   الفعاليت اعالم كرد و حاال مردم بايد به   دنبال اصل و فرع پول خود مي   دويدند و خبري هم از پول آنها 

نبود. عاقبت با گذشت مدت زمان طوالني، با فروش مايملك اين شركت   ها، بخش بزرگي از پول مردم به آنها برگردانده شد.

محمد مسعود  احدی    �������������������������������������������������������������������

مرضيــه برومند، پس از تجربــه    موفق مجموعه   هاي عروســكي 
»مدرسه موش   ها« و »خونه مادربزرگه«، سريال كمدي »آرايشگاه 
زيبا« را در سال1369 ساخت. فيلمنامه اين اثر را احمد بهبهاني 
با همكاري برومند و رسول نجفيان نگاشته     بودند. داستان درباره 
آرايشگر ميانسالي به نام اســد خمارلو است كه به   رغم سن   وسال 
بااليش هنوز مجرد اســت و مادرش مي   خواهد برايش آســتين 
باال بزند. دوستان و همسايگان اسد هم در پي سروسامان دادِن او 
هستند و هر از گاهي گزينه   هايي براي ازدواج معرفي مي   كنند؛ اما 
اســد دل به زني مي   بندد كه از همسر سابق خود داراي يك فرزند 
است. تالش   هاي مادر، براي منصرف كردن پســرش از ازدواج با 
اين زن، داســتان   هاي زيادي را رقم مي   زند. آرايشگاه زيبا كه در 
13قسمت 45دقيقه   اي ساخته    شده بود، يكي از سريال   هايي بود 
كه هنگام پخش، خيابان   ها را خلوت مي   كرد و افراد زيادي را پاي 
تلويزيون مي   نشاند. بازي خوب بازيگراني چون رضا بابك، فاطمه 
معتمدآريا، پري اميرحمزه و حسين كسبيان ازجمله مواردي است 
كه به ماندگاري اين اثر در اذهان كمك كرده    اســت. داستان   هاي 

جانبي سريال به خوبي با داستان اصلي پيوند مي   خورند و به پويايي 
آن كمك مي   كنند. مرتضي احمدي، حســن پورشيرازي، حميد 
مهرآرا و محمود بصيري از ديگر بازيگران آرايشگاه زيبا هستند كه 
هر يك از آنها ماجراهاي خاص خود را در اين ســريال دارند. نكته 
خاطره   انگيز ديگر درباره آرايشگاه زيبا تيتراژش است كه جذابيت 
بصري آن به همراه موسيقي شنيدني فريبرز الچيني -كه در آن 
صداي قيچي زدن آرايشــگر به    گوش    مي   رســد- آن را به يكي از 

تيتراژهاي ماندگار سريال   هاي تلويزيوني تبديل كرده    است.

ابراهيم حقيقی ۱۳۶۴

اسماعيل مقدم ۱۳۶۵ 

سازمان ترافيک تهران

قباد شيوا ۱۳۶۵

محمد عرفانيان ۱۳۶۳

مسعود سپهر ۱۳۶۶

احمد ميرزا ۱۳۶۳

امراهلل فرهادی ۱۳۶۶

حمل و نقل دريايی

مجيد بلوچ ۱۳۷۰

مرتضی مميز ۱۳۶۱ 

جامعه مشاوران ايران

مصطفی اسداللهی 

۱۳۶۹ بيمه مرکزی

اسداهلل چهره پرداز ۱۳۶۷

سيما مشتاقی ۱۳۶۹ 

انجمن تاالسمی ايران

قباد شيوا ۱۳۶۲ 

آمارگيری سفرهای شهری

مرتضی مميز ۱۳۶۶

مصطفی اوجی ۱۳۶۱ 

دانشگاه اروميه

ابراهيم حقيقی ۱۳۶۶

اکبر جوهرچی ۱۳۶۳

مجيد بلوچ � ۱۳۷۰

محمدحسين حليمی ۱۳۶۵

نمايشگاه کتاب

مسعود سپهر ۱۳۶۸

فرآورده های گوشتی

ادوارد زهرابيان ۱۳۶۰ 

ايرج ميرزاعليخانی ۱۳۶۷

محمد احصايی ۱۳۶۶

مرتضی مميز ۱۳۶۴

مصطفی اسداللهی ۱۳۶۹

اسداهلل چهره پرداز ۱۳۶۸ 

نشر پدرام

علی خسروی ۱۳۶۰

محمد عرفانيان ۱۳۶۲ 

بانک صنعت و معدن

مرتضی مميز ۱۳۶۸

مصطفی کيانی ۱۳۶۷

انجمن مهندسان ارامنه
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در جدال با خاموشي
مجادله    قلمي شاملو و محمدرضا لطفي

 

پايان عصر دو قطبي

موسيقی

تجسمی

تئاتر

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

مؤسسه انتشاراتي »افق« براي عالقه   مندان 
به داستان و رمان نامي آشناست؛ نشري كه 
در ابتدا هدفش انتشار كتب كودك و نوجوان 
بود و بعدها براي بزرگساالن هم آثار ارزنده   اي 
منتشر كرد. رضا هاشمي نژاد در سال1369 
مؤسسه انتشاراتي افق را بنيان نهاد، آن   هم در 
شرايطي كه سرمايه اندكش تنها كفاف چاپ 
چند كتاب را مي   داد و جايي براي راه انداختن 
دفتر نشر نداشت. در ابتداي راه، از كمك   ها 
و راهنمايي   هاي مهدي حجواني )نويسنده 
و پژوهشگر كتاب كودك و نوجوان( كه در 
»اميركبير« شــاغل بود، بهره برد و سپس 
نادر قدياني، مدير نشر »قدياني«، عالوه بر 
پذيرش پخش كتاب   هاي افق، به هاشمي نژاد 

پيشنهاد كرد كه چند روز در هفته را به   كار 
ويرايش در نشر »قدياني« اختصاص دهد. 
به مرور زمان، بر تعداد كتاب هايي كه با نام 
نشــر افق به بازار مي   آمدند افزوده شــد. از 
ســال1381، دامنه كار اين نشر گسترش 
يافت و چاپ كتاب   هاي بزرگســال نيز در 
برنامه كاري   اش قرار گرفت. نشــر افق آثار 
پل استر، نوام چامســكي، اووه تيم، يوديت 
هرمان، پتر اشتام و برخي نويسندگان ديگر 
را با خريد رسمي امتياز انتشار يا كپي   رايت 
ترجمه و منتشــر كرده است. بنا بر آنچه در 
سايت اين انتشارات آمده، افق تا امروز نزديك 
به 1500عنوان كتاب منتشــر كرده است. 
اين انتشــارات تاكنون چندين بار به   عنوان 
ناشــر برگزيده و تحسين   شــده كشور در 
حوزه    كودك و نوجوان شناخته شــده و در 

نمايشــگاه   هاي بين   المللي كتاب كودك و 
نوجوان همچون بولونيا، فرانكفورت، لندن 
و قاهره حضور داشته اســت. اين مؤسســه 
انتشاراتي هم   اكنون عالوه بر فروشگاهي در 
خيابان انقالب، مديريت شهر كتاب گلديس 

واقع در فلكه صادقيه را نيز بر عهده دارد.

امنيت منطقه فقط با ايران 
تمايل اعراب براي حضور ايران در طرح   هاي امنيتي خليج   فارس

مطبوعات خارجی

آرش نهاوندي�����������������������������������������������������������������������������
روزنامه كريستين ساينس مانيتور در تاريخ 27دسامبر1990 )6دي 
1369( در مطلبي از موافقت كشــورهاي عرب حاشيه خليج   فارس با 
حضور ايران در طرح   هاي امنيتي اين منطقه خبر داد. به نوشــته اين 
روزنامه، در پايان جلســه 4روزه پادشــاهان، امرا و شيخ   هاي حاكم بر 
كشورهاي عربي حوزه خليج   فارس)شوراي همكاري خليج   فارس( به 
وضوح اين مســئله موردتأكيد قرار گرفت كه ايران نيز بايد در هرگونه 
ترتيبات جديد امنيتي خليج   فارس حضور داشته باشد. اين تصميم پس 
از آزادي كويت از اشغال ارتش عراق گرفته شد. »مبارك الخاطر« وزير 
امورخارجه قطر و سخنگوي شوراي همكاري خليج   فارس در سخناني 
گفت: طبيعت معاهدات امنيتي خليج   فارس در آينده بستگي به اوضاع 
نظامي در اين منطقه پس از آزادسازي كويت خواهد داشت. ايران مخالف 
حضور نيروهاي خارجي در منطقه است و پيشنهاد داده كه نيروهاي 

مسلح كشورهاي عضو شوراي امنيت خليج   فارس به همراه ايران، تركيه 
و پاكســتان يك نيروي جديد دفاعي به   منظور حمايت از كويت ايجاد 
كنند. به اعتقاد كارشناسان سياســي، محتمل نيست كه كشورهاي 
عربي، حضور نيروهاي ايراني در خليج   فارس را بپذيرند. منابع نزديك به 
شوراي همكاري خليج   فارس اما اعالم كرده   اند كه بر اين باورند كه موضع 
تهران در روند مذاكراتي كه به   منظور ايجاد ترتيبات جديد امنيتي در 
خليج   فارس برگزار خواهد شد، تغيير خواهد كرد. بر اساس اين گزارش، 
شوراي امنيت خليج   فارس متشكل از كشــورهاي عربستان سعودي، 
بحرين، قطر، امارات متحده عربي، عمان و كويت است. اين شورا در زمان 
جنگ ايران و عراق )جنگ تحميلي( و در زماني كه به ادعاي كشورهاي 
عربي، ايران تهديدي براي منطقه محسوب مي شد، تاسيس شد. در آن 
زمان اعضاي شوراي همكاري خليج   فارس مدعي بودند كه عراق وظيفه 

حفاظت از منافع كشورهاي عضو اين شورا را بر عهده دارد.

حميد جبلي هشتم شد

ترمه هوشيار    �����������������������������������������������������������������

كسي چه مي   داند شايد آن شبي كه مهدي اخوان ثالث )م.اميد( 
با دست   هاي لرزان و خســته از بيماري آن چهارخط را براي 
وصيت   نامه   اش نوشــت »قاصدك« را زير لب زمزمه مي   كرد. 
شايد هم داشت »زهيچ جهان اگر دوست دارم/ تو را    اي كهن 
بوم و بر دوســت دارم« را مرور مي   كرد. هر چه بود در آن ورقه 
نوشــت: »اگر مردم مرا در جوار حكيم تــوس دفن كنيد. اگر 
نشد هم هر جايي كه سايه درختي بود پيكرم را به   دست خاك 
بسپاريد«. خاكسپاري او در زادگاهش در كنار شاعر همشهري 
خود كه همه عمر عاشقانه، شــعرهايش را دوست داشت و در 
مزاري بســيار غريب در شــهريور69 مصداق بارز »در وطن 

خويش غريب« بود.
اما چه   كسي فكر مي   كرد دفتر زندگي او يكباره و با يك حمله 
تنفسي در بيمارســتان مهر در چند متري خانه   اش به پايان 
برسد؟ شــايد هيچ   كســي بهتر از دكتر شــفيعي كدكني در 
»حــاالت و مقامات م.اميد« ايــن روايت را آنطــور كه بايد و 
شــايد تعريف نكرده است؛ »ســاعت هاي 6ــ 5 بود كه تلفن 
زدم. مزدك، پسر كوچكش، گوشــي را برداشت. گفت: پدرم 
تب داشت و قدري تنفســش ناراحت بود او را به بيمارستان 
ـ برديم. پزشــكان  ـ كه در چندمتري منزل آنهاســتـ  مهرـ 
توصيه كردند كه يكي دو روزي در بيمارســتان اســتراحت 
كند تا آزمايش   هايي هم انجام دهنــد. گفتم: االن اگر بروم به 
بيمارســتان راه مي   دهند؟     گفت: نه، وقت مالقات تمام است، 
حالش هم خوب اســت. فردا. در همين لحظه كه گوشــي را 
گذاشتم، يداهلل قرائي زنگ زد. او هم از طريق تلفن شنيده بود 
كه اخوان در بيمارستان بستري است. گفت: فردا صبح برويم به 
ديدنش. قرار گذاشتيم فردا صبح ساعت9 برويم. پيش خودم 
فكر كرده بودم »روح االرواح« سمعاني را كه يكي از شاهكارهاي 
كم   نظير ادبيات فارسي اســت و همين امسال به همت آقاي 
نجيب مايل هروي انتشار يافته برايش ببرم. چون چند روز قبل 
وقتي وصف اين كتاب را در تلفن از من شنيد با چنان اشتياقي 
سخن مي   گفت كه حد و حصر نداشت. بگذريم. دو سه ساعت 
بعد از اين تلفن بود كه تلفن منزل ما زنگ خورد و زني با شيون 
ــ كه به زحمت تشخيص دادم كه ايران خانم )همسر اخوان( 
ـ گفت: مهدي رفت. هر كار مي   تواني بكن.    و گوشي  اســتـ 
را گذاشت. به زحمت توانســتم محمود دولت   آبادي را )كه در 
همسايگي ماست، دو كوچه آن   طرف   تر( و حسن   زاده مرواريد 
و حسين   خاني آگاه را خبر كنم تا رفتيم. چند تني از اقوام هم 

آمده بودند... .« 

در همين ديدار ايران خانم همسر اخوان مي   گويد كه او وصيت 
كرده تا در كنار آرامگاه فردوسي به خاك سپرده شود. كاري 
كه به   نظر غيرممكن مي   آمد. دكتر شــفيعي كدكني كه گويا 
براي رخ دادن اين اتفاق تــالش زيادي مي   كند، اين بخش را 
از كتاب حاالت و مقامات اميد حذف كــرده و در مقدمه اين 
كتاب نوشته: »بخشي از جريان تدفين اخوان را كه به تفصيل 
تمام نوشــته بودم در اين چاپ حذف كردم. بعد از مرِگ من، 
ديگران اجازه دارند كه آن را نشــر دهند. به خط خودم نگاه 
داشته   ام تا در آينده انتشار يابد. فقط از روي خط خودم. من 
هيچ   گاه سياسي نبوده   ام ولي متجاوز از شصت سال ناظر دقيق 
و پُرحوصله جريان   هاي سياســي در ايران بــوده   ام. به تجربه 
دريافته   ام كه روشنفكراِن ما، غالباً، فاقد تقواي سياسي   اند. به 
اندك خشم و نفرتي، حتي شخصي، انواع تهمت   ها را به طرف 

مقابل مي   زنند... .« 
در مهرماه ســال 99 دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آيت   اهلل 
خامنه   اي از دستور ايشان براي دفن پيكر مهدي اخوان  ثالث در 
جوار فردوسي نوشت؛ »مهدي اخوان ثالث در 4شهريور1369 
در تهران از دنيا رفت و با دستور و هماهنگي آيت   اهلل خامنه   اي 
در مقبره   الشعراي آرامگاه فردوســي در توس به خاك سپرده 
شد.«  به نوشته سايت رهبر معظم انقالب، ايشان از گذشته در 
مشهد با اخوان ثالث رفاقت و حشر و نشر داشتند؛ همچنين در 
ديدار شاعران به تاريخ 25شهريور سال87، آيت اهلل خامنه اي، 
اخوان را بهترين شــاعر نيمايي زمان خودش دانسته و اظهار 
داشتند: »در عرصه شعر نو، مرحوم اخوان كه قطعاً بهترين شاعر 
نيمايي زمان خودش بود و به   نظــر من از همه اقرانش قوي   تر، 
مسلط تر و لفظ و معناي شسته رفته و بهتري داشت، در يك 
گوشه   اي زندگي مي   كرد؛ كسي از او خبري نداشت، كسي او را 
نمي   شناخت، جز يك عده خواص؛ در حال عزلت و انزوا. يعني 
وضع عرضه شــعر اين بود. طبيعي بود كه وقتي بزرگان شعر 
اين جور منزوي و در عزلت و در خمول زندگي كنند، جوان   ها 

خيلي رشد پيدا نمي   كنند؛ اين چيز قهري است.« 
اخوان در بخش غربي باغ آرامگاه فردوسي به خاك سپرده شد. 
البته با توجه به دفن او در عرصه آرامگاه فردوسي كه ثبت شده 
بود جز سنگ مزار و يك تنديس كه به تازگي در آن جا نصب 
شده يادمان ديگري در آن جا وجود ندارد. 17مهر1399 زماني 
كه محمدرضا شجريان در بيمارســتان جم تهران فوت كرد 
خانواده او اعالم كردند كه او نيز در كنــار آرامگاه اخوان ثالث 
در توس به خاك ســپرده مي   شــود. هرچند كه مزار او يك 
رديف جلوتر از مزار اخوان است اما هر دو در عرصه باغ آرامگاه 

فردوسي قرار دارند.
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روشناي »افق«
از پل استر تا نوام چامسكي با اجازه ناشر خارجي

نشر

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

قريب به يك دهه از يكه   تازي موسيقي كالســيك ايراني و آوازخواني 
معطوف به آن در آوردگاه موســيقي داخل مي   گذشــت. از آن روزها 
انتقادهايي در مجالت روشــنفكري تك شــمار، كم خوان اما پرباري 
چون »آدينه« به يادگار مانده كه بيشتر آنها در حد دل   نگراني از حذف 
ديگر خوانش   هاي موسيقي ايراني باقي مانده   اند. هر آنچه بود اين گونه 
از موسيقي، موردپسند نهادهاي رســمي قرار داشت و از اين روي نقد 
هنري آن هم مي   توانست معاني ديگري را به ذهن نهادهاي باالدستي 

متبادر كند.
از شواهد و روايات برمي   آيد كه در چنين فضايي، صداي اعتراض احمد 
 UCLAشاملو در يك جلسه پرسش و پاسخ نيمه   خصوصي در دانشگاه
بر سر »موسيقي كالســيك ايراني«، كليت فضاي بسته موسيقي آن 
روزها را در برگرفته بوده اســت. آنجا كه با زباني گزنده و لحني تند بر 
اين گونه موسيقي تاخته و از فرهنگ غم   پروري، فضاي بسته و امكانات 
محدود آن انتقاد كرده بود. انتشارهمزمان پاسخ تند محمدرضا لطفي 
به آن نظرات شاملو در كنار پاسخ تندتر احمد شاملو به آن در شماره52 
مجله »آدينه« در زمان خود تكانه   اي بر رخوت فضاي موسيقي بود و 
آغازگر سلسله قلم   پردازي و سخنراني   هايي شد كه نتيجه آنها تاكنون در 

بيشتر موارد در تراز رونمايي از اصل اتفاق باقي   مانده است.
اما چه بسا كه در بستري از مطالعه فرهنگي، بررسي تالقي اين دو نگرش 
بتواند بحثي را درباره 2نحله    فكري موازي و خالف جهت هم بازگشايد؛ 
نخست نگرش محمدرضا لطفي به   عنوان انديشمندي هواخواه بازگشت 
به گذشته و معتقد به اصالت ســنت كه در دوران سرخوردگي   اش از 

سياست و دلدادگي به عرفان، در پاسخ شاملو شعر سپيد را با معيار خود 
ارزيابي و سپس رد مي   كند؛ »نگارنده بارها و بارها براي استفاده از شعر 
ايشان كوشيده   ام، اما موسيقي كالم آن، چنان از پستي و بلندي زبان 
فارسي و موسيقي نهفته در آن به دور افتاده كه يافتن ضرب مناسب 

موسيقي در آن غيرممكن است.« 
و در سوي ديگر شاملو به   عنوان شاخص جريان نوگراي معترض مستقل 
كه همين ارزيابي لطفي را چنين پاسخ مي   دهد: »اشكال قضيه اين است 
كه مي   خواهيد مرا هفت   صد تا هزار و صدسال به عقب ببريد و مطلقاً هم 
حالي   تان نيست كه طرف به آينده نگاه مي   كند و واپس   گرايي شما به 
هيچ   وجه مشكل او نيســت«. از اين روي اين دو نامه   نگاري به ظاهر 
مجادله   آميز مي   تواند برون   ريز سال   ها بي   گفت   وگويي و بي   انتقادي و 
نبود فضاي نقد در موسيقي ايران قلمداد شود كه همچنان جاي بحث، 

واكاوي و نظريه   پردازي بيشتر رادارد.

پيشنهاد: مطالعه    مجله    »آدينه« )نامه محمدرضا لطفي به شاملو و پاسخ شاملو به او(؛ شماره 52، آذر   ماه1369

    حافظ روحاني       �����������������������������������
مجله گردون عمــر چنداني نداشــت كه 
ويژه   نامــه هنر نقاشــي را منتشــر كرد. در 
سال   هاي پاياني دهه1360 و زماني كه هنوز 
فعاليت   هاي مربوط به هنرهاي تجســمي 
رشد نيافته بود، انتشار اين ويژه   نامه اهميتي 
دوچندان داشــت. هر چند صاحب امتياز و 
سردبير گردون عباس معروفي است ولي در 
اين شماره ويژه روئين پاكباز، فريده الشايي 
و احمدرضــا دالوند حضور دارنــد. معروفي 
صرفاً ســرمقاله اين شــماره را مي   نويسد و 
باقي مطالب توسط 3 دبير افتخاري نشريه 
جمع   آوري و ساماندهي مي   شود. كم   و   بيش 
عمده نقاشان   بنام نيمه دوم دهه1360 كه در 
حوزه نظري هم فعاليت داشتند در اين شماره 

مطلب دارند؛ از نصرت   اهلل مسلميان گرفته تا 
ثميال اميرابراهيمي يا بهرام دبيري و معصومه 
مظفري و ديگران. عمده اين نقاشان تا همين 
امروز هم همچنان به فعاليت   هاي نظري در 
حوزه نقاشــي ادامه مي   دهند. از سوي ديگر 
تعداد مطالب تأليفي به نسبت مطالب ترجمه 
به   مراتب بيشــتر اســت و از اين   رو مي   توان 
شمايي از مسائل نظري در اواخر دهه1360 را 
در اين شماره ويژه ديد؛ به   عنوان مثال بخشي 
موسوم به ميراث گذشتگان كه با 3مقاله به 
قلم صغري زارع، معصومه مظفري، آريا اقبال 
و الله ميزاني )يك مقاله مشترك( منتشر شد.

شماره ويژه هنر نقاشي در بهار سال1370 
چاپ مي   شود. حدفاصل سال   هاي1367 تا 
1370دوره   اي مهم در تاريخ هنرهاي بصري 

ايران است؛ دوره   اي كه با افتتاح گالري   هاي 
هنري جديد آغــاز مي   شــود و در نهايت با 
برگزاري نخستين دوساالنه نقاشي تهران به 
سال1370 در موزه هنرهاي معاصر تهران به 
آشتي در فضاي به   شدت دوقطبي هنر ايران 

منجر مي   شود.   مهرداد رهسپار ��������������������������������������������������������������������������

24تا 30بهمن سال1369، تاالر وحدت ميزبان برگزاري نخستين 
جشنواره عكاسي تئاتر پس از انقالب است. براي شناخت تئاتر آن 
سال ها، عكس ها  تنها يادگار زنده اجراها هستند. به   طور كل از دل 
عكس هايي كه از تئاترها باقي مي ماند، به دشواري مي توان قضاوتي 
از كم و كيف آن اجرا داشت. شايد عكس ها براي اعضاي يك گروه 
تئاتر تنها حكم يادگاري داشته باشد و براي كسي كه قصد مطالعه 
درباره تاريخ تئاتر كشــوري را دارد، تنها تصاويري ايستا از هنري 
كه در آن حركت و ســاختن لحظه ها و احساسات اهميت فراوان 
دارد. با اين همه جدي گرفتن عكاسي تئاتر از سوي مركز هنرهاي 
نمايشي در سال1369و برگزاري يك جشنواره تخصصي براي آن 
نشان از توسعه تئاتر در آن زمان دارد. براي تئاتر ايران كه مهم   ترين 
رويدادش فستيوال تئاتر فجر بود، رقابتي ديگر، در حوزه اي ديگر 
اهميت يافته بود. جشنواره عكاسي تئاتر توسط مجله نمايش برگزار 
مي شد. در اين دوره 32عكاس از تهران و 31عكاس از شهرستان ها 
با حدود 700عكس در جشنواره شركت كردند. داوري اين مسابقه 
را حســين نصري، مجتبي آقائي، محمدرضا شرف الدين، احمد 
ناطقي و حسين فرخي بر عهده داشتند. هيأت داوران از ميان انبوه 
عكس ها هيچ عكسي را شايسته جايزه اول ندانستند و برگزيده ها از 

نفر دوم آغاز شد. ديپلم افتخار رتبه دوم به   صورت مشترك به علي 
خادم الحسيني از بيرجند و مسعود مراد سليمي از تهران و رتبه سوم 
به مجيد خمسه اهدا شد. هيأت داوران به نفرات چهارم و تا دهم 
نيز جايزه دادند كه شامل سري كامل كتاب   هاي انتشارت نمايش و 
اشتراك يكساله مجله نمايش بود. خالي از لطف نيست كه بگوييم 
چهره محبوب سينما و تلويزيون اين سال ها، حميد جبلي نيز از 
شركت كنندگان در اين جشنواره بود كه در رتبه هشتم قرار گرفت 
و با يك سري كامل كتاب هاي انتشارات نمايش و اشتراك يكساله 

مجله نمايش به خانه رفت.

انتشار ويژه   نامه نقاشي مجله گردون

 بدعت ها و بدايع 
مهدي اخوان ثالث

ارزش مهدي اخوان ثالث در مقام نظريه   پرداز 
كمتر از جايگاه او در شعر نو فارسي نيست، 
هرچند كمتر به    نظريه   هاي او توجه شده است

مرتضي كاردر ��������������������������������������������������������
درخشان   ترين دوره شعري مهدي اخوان ثالث 
بازه   اي تقريباً ده ساله است كه از سال   هاي مياني 
دهه30 آغاز مي   شود و تا سال   هاي مياني دهه40 
ادامه پيدا مي  كند اما دقيق   تــر اگر بخواهيم 
بگوييم اخوان وقتي شــعر نيمايي را كشف 
مي   كند دردو سه سال نخســت شاهكارهايي 
مثل »زمستان« و »باغ من« و »غزل سه« را خلق 
مي   كند و بعد شعر   هاي بلندي مثل »چاووشي« و 
»ميراث« و »كتيبه« را مي   سازد و منظومه   هايي 
مثل »خوان هشتم« و »دوزخ اما سرد« پايان 
دوره طاليي او محسوب مي   شود� منظومه   هاي 
بلند به    اندازه شاهكارهاي او درخشان نيست، 
اگرچه از بهترين نمونه   هاي شعر نيمايي به شمار 
مي   رود، چه شعر نيمايي در شماري از شعرهاي 
نيما يوشيج و احمد شاملو و مهدي اخوان ثالث 

و اندك   نمونه   هايي از ديگران به كمال مي   رسد�
اما كارنامه مهدي اخوان ثالث در شــعر نو به 
2بخش تقسيم مي   شــود؛ او سال   هايي را شعر 
مي   گويد و ســال   هايي را نيز به   نظريه   پردازي 
و صورت   بندي ديدگاه   هاي خود در شــعر نو 

مي   پردازد�
همچنان   كه مهدي اخوان ثالث در مقام شاعر 
نمونه   هــاي قدرتمند و درخشــاني از آنچه 
قرار است شــعر نيمايي نام بگيرد، به   دست 
مي   دهد، يعني شعري مي   گويد كه دشواري   ها و 
پيچيدگي   هاي وزني و زباني و حتي كژتابي   هاي 
گاه   و   بي   گاه شــعر نيمــا را نــدارد، در مقام 

نظريه   پردازي نيز كاري مشابه انجام مي   دهد�
آنچه او در طول ســال   ها مي   نويسد و بعدها 
در كتــاب »بدعت    ها و بدايع نيما يوشــيج« 
گرد مي آورد، عين همان كاري اســت كه در 
شعر نيمايي انجام داده است و به همان اندازه 
ارزشمند اســت؛ يعني اخوان آنچه را در ذهن 
نيما بوده و به   شــكل پراكنده در سطرهايي از 
»حرف    هاي همســايه« و »ارزش احساسات 
در زندگي هنرمنــدان« و نامه   هاي ديگر نيما 
از جمله نامه بلند او به شــين   پرتو آمده است، 
بسط مي   دهد و صورت   بندي روشن و تازه   تري 
از آنها به   دســت مي   دهد� در حقيقت اخوان 
مجسمه   سازي است كه ســنگ   هاي اضافه را 
مي   تراشد و مي   گذارد مجســمه از دل سنگ 
جلوه كند، لكنت   ها را مي   گيرد كه حقيقت كالم  

آشكار شود�
بي   ترديد مقاله بلند »نوعي وزن در شعر امروز 
فارسي« شاهكار اخوان در كتاب »بدعت   ها���« 
است كه به   نظر مي   رسد كســي جز او از پس 
نوشتن برنمي   آمده اســت، اما ارزش و اهميت 
مقاله   هاي ديگر كتاب مثل »عينيت و ذهنيت« 
و »هماهنگي و تركيــب« و »درباره بحر طويل 

فارسي« نيز كمتر از »نوعي وزن���« نيست�
مهم   ترين وجه تمايز و برتري اخوان ثالث بر همه 
شــاعران بزرگ امروز احاطه او بر سنت شعر 
فارسي است� او شــاعري از دل سنت فارسي 
اســت كه به نيما برمي   خورد و تجديد حيات 
مي   كند، اما در حقيقت دلبســته سنت است� 
اخوان هر بحثي را از ســنت شــعر فارسي 
آغاز مي   كند، شــاهدها و نمونه   هاي بسيار از 
شعر پيشــينيان مي   آورد و بعد سير تحول و 
تطور موضوع را نشــان مي   دهد اما آنجا كه به 
بحث   هايي مثل عينيت و ذهنيت مي   رســد از 
ترجمه   هايي كه مي   تواند به كمك نظريه بيايد 
نيز بهره مي   برد كه نشان دهد با ديدگاه   هاي تازه 

نيز بيگانه نيست�
دقت نظرهاي اخوان در شعر فارسي و كوشش 
براي صورت   بندي ديدگاه   هاي نيما راه را براي 
پژوهش   هاي ديگري مثل كارهاي محمدرضا 
شفيعي كدكني، از شــاگردان بزرگ اخوان و 
نمايندگان شعر نيمايي، هموار كرده اما كمتر 

كسي به اخوان نظريه   پرداز توجه كرده است�

شعر

  علی اكبر شيروانی  ���������������������������������������������������������
 

مرتضي سرهنگي، روزنامه   نگار روزنامه جمهوري اسالمي، 
توأمان با شــروع جنگ ايران و عراق كارش را با گزارش و 
مصاحبه و يادداشت درباره جنگ و دفاع آغاز كرد و عمده 
كارهاي روزنامه   نگاري   اش در دهه60 منتشر شد. نخستين 
كتاب او سال66 با نام »اسرار جنگ تحميلي به روايت اسراي 
عراقي« شروعي بود بر جرياني كه بعدها نام   هاي مختلفي 

گرفت؛ ادبيات جنگ، تاريخ جنگ، ادبيات پايداري، ادبيات 
دفاع   مقدس، تاريخ شفاهي جنگ و تاريخ دفاع. سرهنگي 
در دهه70 هم با نشريه كمان و هم با كتاب   هايي در »دفتر 
ادبيات و هنر مقاومت«، راهش را در ادبيات جنگ ادامه داد. 
نثر و زبان سرهنگي، به اقتضای پيشينه   اش در مطبوعات 
و تالش اش بر واقع   نمايي، ســرد و بي   ارائه اســت و لحن 
گزارشي در زبانش غلبه دارد و همين خصلت آثارش را به 
تاريخ نزديك و از ادبيات دور مي   كند. هر دو، تاريخ و ادبيات 

جنگ و دفاع، در ســال   هاي بعد از سرهنگي يادگارهايي 
دارد. »ارتشي كه به ضرب تبليغ و رجزخواني فتح سه روزه 
خوزســتان آنطور به حركت درآمده بــود بعد از عمليات 
شكستن محاصره آبادان رشته كار را از دست داد و به طرز 
چشــمگيري تمهيدات صداميان را عقيم گذاشت. ديگر 
تبليغات كمتر در ذهن نظاميان عراقي اثر داشت زيرا آنها 
به   طور روزمره شاهد افول و تحليل رفتن باقيمانده ارتش 
خود بودند و اخبــار و جنجال   هاي تبليغاتي در مطبوعات 

دنيا و روي امواج كوتاه و بلند راديوها را كه توســط حزب 
بعث پراكنده مي   شــد با اين واقعيت   ها مقايسه مي   كردند. 
نظاميان كادر عراقي كه وفادار به صدام حسين بودند وادار 
شدند كه بينديشند و پي به ماهيت اين جنگ ببرند و در 
نهايت خود را در دام حزب بعث گرفتار ببينندـ  ضمن اينكه 
تماس نظاميان وظيفه و احتياط كه اغلب از ذهن روشن   تري 
برخوردار بودند در كم اثر كــردن تبليغات گوبلزي صدام 

حسين نمي   توانست بي   تأثير باشد.« 

كماندار
لحن گزارشي در زبان سرهنگي 

غلبه دارد 

نثر

نخستين جشنواره عكاسي تئاتر پس از انقالب
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اميد در وطن خويش غريب
چند روايت از درگذشت و خاكسپاري مهدي اخوان ثالث 
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