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4ســال از رحلــت آيــت اهلل 
هاشمي رفســنجاني مي گذرد؛ 
ســال هايي ســخت براي همه 
مــردم؛ نه فقط بــه دليل فراق 
و فقدان ايشــان، بلكه ناشي از 
فشارهاي ســخت معيشتي و 
اختالل در زندگي اكثر جامعه كه قــادر به تامين نيازهاي 

اوليه زندگي خود در سطح سابق نيستند.
در اين سال ها، عالوه بر فشــارهاي تحريم، تازيانه ترور نيز 
بر دوش ايران نواخته شــد و ايرانيان سال گذشته در ماتم 
سردار سليماني نشستند؛ داغي كه با فاجعه تشييع جنازه 

در كرمان و سانحه سقوط پرواز اوكراين سخت تر شد.
اقتصاد جامعه با تحريم آمريكا و خودتحريمي و افراطيون 
داخلي، ناكارآمدي و ناهماهنگي بين دولت و دستگاه هاي 
اجرايي، سوءاســتفاده و فرصت طلبي برخي دچار چالشي 
عميق شد و ارزش پول ملي به يك هفتم آن كاهش يافت. 
حوادث دي ماه 1396و آبــان 1398با نارضايتي اقتصادي 
آغاز شد، اما امنيت جامعه و سرمايه اجتماعي در آن قرباني 
شدند و امروز در يك كالم شاهد هستيم كه اكثر حوزه هاي 

جامعه ايران با چالش ها و شكاف هاي عميقي مواجه هستند 
كه نياز به ترميم فوري دارند.

در اين شــرايط، فقدان آيت اهلل هاشمي رفســنجاني بيش 
از پيش احساس مي شــود؛ شــخصيتي كه بيش از همه 
ويژگي ها، دغدغه حفظ مصلحت مردم و انقالب را داشت و 
در اين راســتا، منافع و مصالح شخصي، گروهي، جناحي و 

حتي جان و آبروي خويش را قرباني مي كرد.
از نگاه هاشــمي، آرمان ها و اهداف انقالب بايد به گونه اي 
تبيين و تنظيم شود كه ميان معيشت مردم، توسعه كشور 
و اهداف انقالب تضاد و تناقضي ايجاد نشــود و تالش براي 
تحقق آرمان ها به تحت فشار قرارگرفتن مردم و اختالل در 
زندگي روزمره آنها و همچنين آسيب ديدن توسعه كشور و 

تامين نيازهاي آينده ايران نينجامد.
به بياني ديگر، ما بايد آرمان هــا و اهداف خود را به گونه اي 
تنظيم و تدوين كنيم كه نيازهاي امروز و فرداي ايران كه 

همان معيشت و توسعه كشور است، آسيب نبيند.
اين برداشــت آيت اهلل هاشمي رفســنجاني، تنها يك نظر 
و اســتنباط شــخصي نبود، بلكه رهيافت عميق ايشــان 
از روح اســالم و مباني مندرج در قرآن كريــم بود كه در 
كالم پيامبر )ص( و ائمه )ع( نيز مــورد تأكيد قرار گرفته 
است و تامين معيشــت جامعه را مقدم بر اهداف سياسي 

و آرمان هاي حكومــت مي داند؛ چراكه 
بــدون حفــظ زندگــي مــردم، امكان 

 تالش و جهاد و تحقــق ارزش ها توســط حكومت فراهم 
نخواهد شد.

 مديران خوب، مديراني هستند 
كــه فرافكنــي نمي كننــد و 
مسئوليت خود را به درستي اجرا 
كرده و مسئوليت هاي ناشي از 
اشكاالت و كاستي ها را بر عهده 
مي گيرند. مسئوليت پذيري و 
پاسخگويي در برابر افكار عمومي بخشي از مسئوليت همه 
مديران است، اما آيا اين مسئوليت در ايران به درستي انجام 
مي شود؟ متأسفانه شاهد آن هستيم كه همزمان با شرايط 
خاص و بعضا بحراني مانند تجربه آلودگي هوا درهفته اخير 
برخي اظهارات مســئوالن منجر بــه اميدزدايي از مردم و 
ايجاد احساس عصبانيت بين آنها شده است. ريشه چنين 
اتفاقي را مي توان در درك نادرســت مسئوالن از وضعيت 
مردم و آرايش رسانه اي موجود دانست. توصيه به مواردي 
چون »پوشيدن لباس گرم در خانه« توصيه هايي نيست كه 
انتظار مي رود مسئوالن در مواجهه با مردم آن را بيان كنند. 
در هر دو مورد مردم زماني كه انتظار پاسخ های مسئوالنه 
از يك مسئول را داشته اند با پاسخ هايي مواجه شده اند كه 
دور از انتظار و خارج از عرف مســئوليت پذيري مسئوالنه 

آن هم در ميانه بحران است. اگر قرار بر اين بود كه در هنگام 
بحران، مردم شــنونده چنين توصيه هايي باشند نيازي به 
ايجاد ساختارهاي عريض و طويل اداري و اجرايي در كشور 
نبود و مردم خود به شكل غريزي مي دانستند كه در هنگام 
گرما يا سرما بايد چگونه رفتاري از خود به نمايش بگذارند 

تا از خود مراقبت كنند.
به نظــر مي رســد چنيــن اظهارنظرهايي كه از ســوي 
مسئوالن به شكلی گاه و بيگاه بيان مي شود و مورد انتقاد  
افكارعمومي قرار مي گيرد ناشــي از ضعف مســئوالن در 
شــناخت فضاي رســانه اي و تكنيك هاي ارتباط مؤثر با 
رسانه هاست. بسياري از افرادي كه در جايگاه هاي مديريتي 
چنين اظهارنظرهايــي مي كنند، آگاه نيســتند بازتاب و 
بازخورد اظهاراتشان تا چه اندازه مي تواند اثرات نامطلوب 
اجتماعي داشته باشــد. اظهاراتي كه مردم را نااميد كرده 
و بي اعتمادي آنها را به مســئوالن تشديد مي كند. مسئله 
ديگر اســتفاده از زمان و مكان مناسب در طرح موضوعات 
است. اينكه بهتر است در زمستان لباس گرم بپوشيم تا نياز 
به مصرف انرژي كمتري باشد يك توصيه زيست محيطي 
اســت، اما آيا لحن مناســب براي انتقال اين توصيه به كار 
گرفته شده است؟ بنابراين، يك اظهارنظر درست به لحاظ 
مضموني با لحن نادرست و در زمان نادرست واكنش برانگيز 

و به مســئله اي تبديل مي شود. در واقع 
اظهارنظر در زمان و مكان نادرســت و 

بهره گيري از ادبيات نامناســب موجب مي شــود كاركرد 
منطقي توصيه ها از دست برود.
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در حوزه اقتصاد را بررسي مي كند

طرح بدل فيلترينگ براي اينستاگرام

مطالبه مدني، موتور مبارزه با آلودگي هوا
آرش حسيني ميالني، رئيس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران  در گفت و گو  با همشهري: 
 نقطه شروع حل مسئله آلودگي هوا در بسياري از شهرهاي جهان، توسط مديران و مسئوالن نبوده 

بلكه نتيجه مطالبات اجتماعي بوده است

 گروهي تالش دارند با محدود كردن پهناي باند پلتفرم هاي خارجي 
دسترسي كاربران به اينستاگرام را سخت كنند

  از زماني كه فيلترينگ تلگرام با وجود مخالفت هاي دولت با حكم قضايي كليد خورد، تالش براي بستن اينستاگرام به عنوان 
تنها شــبكه اجتماعي جهاني و مشهور باز مانده در كشور هم شــروع شد. اكنون به نظر مي رســد به ويژه با نزديك شدن به 
انتخابات1400 فشارها براي فيلترينگ اينستاگرام البته با روش هاي كم هزينه تر بيشتر شده است. اين تالش ها به قدري جدي 
است كه چندي پيش با منتشر شدن فيلم نوجواني در اينســتاگرام، وزير ارتباطات از تالش اتاق فكري براي افزايش فشارها 

براي فيلترينگ اين شبكه اجتماعي خبر داد. صفحه11 را بخوانيد.

اقتصاد ايران همچنان با خطر افت رشد اقتصادي، توقف قطار اشتغال زايي، كســري بودجه شديد دولت، فشار تحريم ها و 
آوار كرونا و البته خطاي تصميم گيري رنج مي برد و در چنين وضعيتي بالتكليفي فعاالن اقتصادي با توجه به فضاي به شدت 
دوقطبي در عرصه سياست داخلي و خارجي، باعث شده تا ثبات به اكسيري براي اقتصاد ايران تبديل شود.  صفحه4 را بخوانيد.
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دورجديددادگاههايطبريبرگزارميشود
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به پرسشي پيرامون زمان رسيدگي به بخش دوم پرونده اكبر 
طبري گفت: بخش دوم پرونده داراي 22متهم است كه منتهي به صدور كيفرخواست از ناحيه 
دادسرا شده و به دادگاه ارجاع شده است. اســماعيلي با بيان اينكه به زودي جلسات دادگاه 
رسيدگي به اين پرونده برگزار خواهد شد، افزود: اصل پرونده هم در ديوان عالي است و تا االن 

ديوان صدور رأي نهايي را نداشته است.
اكبر طبري، معاون اجرايي سابق حوزه رياست قوه قضاييه در دوره رياست آملي الريجاني بود كه 
به اتهام تشكيل شبكه ارتشا و پولشويي در دستگاه قضايي به 58سال و 9 ماه حبس، هزارميليارد 
ريال جزاي نقدي و ضبط اموال ناشي از ارتشا محكوم شد؛ براساس قانون مجازات اشد ۳۱سال 

حبس براي او قابل اجراست. در پرونده اصلي طبري، 2۳متهم محاكمه و محكوم شدند.

ث
مك

 نخستين رزمايش بزرگ پهپادي ارتش جمهوري اسالمي 
 عكس
ايران با شركت صدها فروند پهپاد از نيروهاي چهارگانه ارتش خبر

در منطقه عمومي سمنان آغاز شــد. دستاوردهاي پهپادي 
ارتش ازجمله پهپادهاي كمان، كرار، كيان، ســيمرغ، انواع 
مهاجر، انواع ابابيل، يســير، صادق، حازم، انواع مولتي روتورهاي رزمي و 
پشــتيباني رزمي با قابليت اجراي عمليات در محيط جنگ الكترونيك و 
مجهز به سامانه هاي اخالل و فريب راداري ازجمله سامانه هايي بودند كه 
رئيس ستادكل نيروهاي مسلح و فرمانده كل ارتش از آنها در اين نمايشگاه 
بازديد كردند. همچنين در اين نمايشــگاه براي نخستين بار از تعدادي از 

محصوالت جديد در حوزه پرنده هاي بدون سرنشين رونمايي شد.

رزمايش بزرگ پهپادي ارتش برگزار شد

غني سازي  20درصدي بمب خبری اي بود 
كه ايران در آستانه تغيير دولت در آمريكا و هسته ای

در چهلميــن روز ترور شــهيد محســن 
فخري زاده دانشمند برجسته هسته اي اعالم كرد. ايران با 
افزايش درصــد غني ســازي ، ظرفيت توليــد اورانيوم 
غني شده را افزايش داده تا دولت جو بايدن براي بازگشت 
به برجام تحت فشار بيشتري قرار بگيرد. علي اكبر صالحي 
رئيس سازمان انرژي اتمي در حاشيه مراسم چهلمين روز 
شهادت محســن فخري زاده با بيان اينكه در غني سازي  
20درصدی وقتي مجلس قانون را تصويب كرد، خود را 
ملزم به اجراي قانون دانستيم، گفت: 20درصد را بعد از 
طي كردن تشــريفات آژانس، به لحاظ فني توانستيم در 
مدت 2۴ســاعت راه بيندازيم و ســاعتي 17 تا 20گرم 
غني سازي  20درصدي مي شود و االن توليد و پايدار شده 

است.
به گزارش همشهری، به گفته صالحي سازمان انرژي اتمي 
ماهانه 8 الي 9كيلوگرم توان توليد دارد تا به 120كيلوي 

تكليف شده در قانون برسد.
رئيس سازمان انرژي اتمي اين را هم گفت كه ايران براي 
۵سال مصرف رآكتور تحقيقاتي تهران سوخت دارد و اين 

20درصد هم ذخيره خواهد بود و انباشته خواهد شد.
رئيس ســازمان انرژي اتمي خاطرنشــان كــرد: هزار 
ســانتريفيوژ آي آر6 هم تا يك ســال آماده خواهد شد 
و رئيس جمهور نيز دســتور مقتضي بــراي تامين مالي 
را داده انــد و مطابــق درخواســت مجلس درســت در 

محدوده هاي زماني و حتي زودتر كار پيش مي رود.

ذخاير 4 ساله
همچنين بهروز كمالوندي، ســخنگوي سازمان انرژي 
اتمي هم با بيان اينكه غني سازي  20درصدي در جهت 
اجراي قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و دفاع از 
حقوق ملت ايران است افزود: ۵ماده از اين قانون مربوط 
به موضوعات فنــي و در ارتباط با ســازمان انرژي اتمي 
است. البته بگويم كه اين ظرفيت چيز جديدي نيست. در 
سال89 بعد از اينكه سوخت رآكتور را به ما ندادند ما وارد 

توليد 20درصد شديم و آن را توليد كرديم.
كمالوندي گفت: ذخاير ســوخت 20درصد براي حدود 
3 تا ۴ســال براي رآكتور تحقيقاتي تهران را در اختيار 
داريم. براساس برجام قرار بود اگر ذخاير 20درصد تمام 

شد 2سال پيش از اتمام درخواســت بدهيم و آنها به ما 
بفروشــند. در عين حال در جهت اجراي قانون مجلس 
موظف هستيم حدود 120كيلوگرم اورانيوم 20درصد 
را ذخيره كنيم و اين كار آغاز شــده اســت. سيدعباس 
عراقچي، معاون وزير امور خارجه مقام ايراني ديگري بود 
كه در 2۴ساعت اخير درباره افزايش ظرفيت غني سازي  
ايران موضع گيري كرد. او گفت: هر وقت تشخيص دهيم 
كه طرف مقابل به تعهداتش عمل نمي كند، ماده36 اين 
اختيار را به ما مي دهد كه ايــران تعهدات خود را جزئي 
و كلي متوقف كند از اين رو شــروع توليد هم براســاس 

ان پي تي، هم برجام و هم پادمان جامع قانوني است.

راكتور تعطيل شدنی نيست
معاون سياسي وزير امور خارجه گفت: كاربرد غني سازي  
20درصد براي سوخت رآكتور تهران است كه سوخت آن 
همواره از خارج وارد مي شد تا سال88 كه درخواست ما 
براي خريد اجابت نشد و در آن مقطع دستور صادر شد؛ 
راكتور تهــران هم مصارف تحقيقاتــي دارد و هم توليد 
راديوداروها را انجام مي دهد كه نزديك يك ميليون نفر 
در ايران نيازمند اين راديوداروها هستند و تعطيل شدني 
نيســت. پيش از برجام بيش از ۴00كيلو مواد غني شده 
20درصد توليد كرده بوديم اما قرار شد كه با اجراي برجام 

توليد آن متوقف شود.
عراقچي اذعان كرد كه از نظر طرف هاي مقابل ســوخت 
20درصد قدم مهمي در تكنولوژي هســته اي به شمار 

مي رود.
معاون ظريف با اشــاره به تصميمات ايران براي كاهش 

تعهدات گفت: ما درصد غني سازي  را باال برديم اما آن را 
زير ۵درصد نگه داشته بوديم. مجلس شوراي اسالمي در 
قانون اخير، دولت را مكلف كرد كه غني سازي  20درصد 
را ســريع شــروع كنيم و فارغ از اختالف نظرهايي كه 
داشتيم، وقتي قانون تصويب شــد موظف به اجراي آن 
هســتيم. از امروز اين كار انجام و روال قانوني آن كامل 
طي شــد. پرسشــنامه هاي مربوطه اعالم شد و آژانس 
به طور روشن روند را ديد و از امروز رسما طبق اختياراتي 
كه پادمان جامع به ما مي دهد غني ســازي  20درصد را 

شروع كرديم.
محمدجواد ظريف، وزير خارجه كشورمان روز دوشنبه 
در توييتي نوشته بود: ما براســاس مصوبه پارلمان مان، 
غني سازي 20درصدي را از سر گرفتيم. به نحو مقتضي 
به آژانس بين المللي انرژي اتمي اطالع رساني شده است.

او افزود: اقدامات جبراني ما در انطبــاق كامل با بند36 
برجام است و بعد از سال ها عدم پايبندي چند عضو ديگر 
برجام اجرا شده است. تدابير ما در صورت پايبندي همه 

به تعهداتشان، كامال بازگشت پذير است.
مجلس شوراي اسالمي  ماه گذشته با طرحي موسوم به 
اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها دولت را ملزم به افزايش 
غني سازي  به 20درصد، افزايش سانتريفيوژ هاي نسل6 
و كاهش بازرسي هاي مرتبط با پروتكل الحاقي كرده بود.

مقامات دولتي از حسن روحاني رئيس جمهور گرفته تا 
ســخنگوي دولت و وزير امورخارجه و حتي سخنگوي 
اين وزارتخانه صراحتا از اقدام مجلس انتقاد كردند اما در 
عين حال گفتند در صــورت تبديل آن به قانون، مجري 

خواهند بود. 

از  قوه قضاييــه  ســخنگوي   
محكوميت 6نفر از متهمان پرونده قضايی

روح اهلل زم بــه حبــس خبر داد. 
غالمحسين اسماعيلي روز گذشته درباره ساير 
متهمان ايــن پرونده گفت: ايــن پرونده ابعاد 
گسترده اي دارد. بخشي منتهي به رأي شد اما 
اين پرونده به اتمام نرسيده است. اخيرا از ناحيه 
دادگاه بعد از صدور كيفرخواست در مورد 6نفر 
ديگر از متهمــان حكم صادر شــده و 6نفر به 
محكوميت حبس 2 تا 10سال محكوم شده اند. 
به گزارش ايســنا، اســماعيلي درباره شيرين 

نجفي از متهمان پرونــده زم تصريح كرد: اين 
خانم در زمره افرادي اســت كه دستگير شد و 
تحت تعقيب قرار گرفت و حكم صادر شــده و 
محكوميت يافته اما چون قطعي نشــده و در 
مرحله تجديدنظرخواهي است، از بيان عناوين 
اتهامي و موضوعات مربوط به ميزان دقيق آنها 
معــذورم. در مــورد نفــر ديگــر در پرونده 
كيفرخواست صادر شده و هفته آينده دادگاه 

برگزار مي شود.
حكم اعدام روح اهلل زم، مؤســس و مدير كانال 
تلگرامي معاند »آمدنيوز«، 22آذر به اجرا درآمد؛ 

او به افســاد في االرض، جاسوسي و تباني عليه 
امنيت ملي متهم شده بود كه پس از برگزاري 
6جلسه دادگاه، از سوي قاضي صلواتي به اعدام 
محكوم شد. اما به  نظر مي رسد كه پرونده زم با 
اعدام او بسته نشده و اتهامات ساير متهمان در 

حال رسيدگي است.

تالش ها براي بازگشت اموال زنجاني ادامه 
دارد

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤالي درباره 
پرونده مهــدي جهانگيري، بــرادر معاون اول 
رئيس جمهــور گفت: »ادعاي يكــي از فعاالن 
فضاي مجازي صحت ندارد و دادگاه تجديدنظر 
هنوز رأي نداده و هفته آينده جلسه اي تشكيل 
مي شود و رســيدگي ادامه دارد.« جهانگيري، 
رئيس گروه مالي گردشگري سال96 به اتهامات 
مالي بازداشت و ســپس با قيد وثيقه آزاد شده 

بود.
به گزارش ميزان، اســماعيلي روز گذشته در 
نشســت خبري درباره آخرين وضعيت پرونده 
بابك زنجاني هم گفت: بابك زنجاني به مجازات 
كيفري و اســترداد اموال محكوم شــد، اموال 
داخل كشور شناسايي و توقيف شد و در اختيار 
سيستم بانكي و وزارت نفت قرار گرفت. حدود 

2۵00ميليــارد تومان در آن زمــان در داخل 
كشــور از اموالش شناسايي شــد و تالش هاي 
جدي در ارتباط با شناســايي اموال موجود در 
خارج نامبرده در دست انجام است تا اين اموال 
به كشور برگشت داده شود. در اين بخش توفيق 
قابل توجهي حاصل نشده اما مأيوس نيستيم و 
بايد ببينيم در ادامه تا چــه ميزان مي توانيم از 

اموال خارج وي را به كشور بازگردانيم.

حكم عيسي شريفي صادر شده است
ســخنگوي قوه قضاييه درباره آخرين وضعيت 
پرونده عيســي شــريفي گفت: اين پرونده در 
دادگاه رسيدگي و حكم صادر شده است. حكم 
مربوطه به افراد ذيربط پرونده چه مؤسســات 

شاكي و چه محكومان ابالغ شده و از اين حكم 
فرجام خواهي صورت گرفته و پرونده در ديوان 

عالي كشور است.
عيسي شريفي قائم مقام شهردار پيشين  تهران 
از شهريور96 تاكنون در بازداشت به سر مي برد؛ 
بنابر اظهــارات قبلي اســماعيلي، اين پرونده 
داراي بيش از 10متهم است كه طي ده ها جلسه 
به اتهامات متهمان رسيدگي شده است. ابتدا 
خبرهاي غيررسمي از اتهام جاسوسي و صدور 
حكم اعدام براي او حكايت داشت. اما سخنگوي 
قوه قضاييــه پيش تر اتهام جاسوســي درباره 
شــريفي را رد كرده و گفته بود: اين پرونده در 
حوزه جرائم مالي است و در دادسراي نظامي در 

حال رسيدگي است.

 صالحي: هر ساعت 20گرم اورانيوم 20درصد توليد مي شود، ماهانه 9كيلوگرم توان توليد داريم 
تا به 120كيلوی تكليف شده در قانون برسيم

 سخنگوي قوه قضاييه، از صدور حكم عيسي شريفي، قائم مقام شهردار پيشين تهران خبر داد
و آخرين وضعيت مهم ترين پرونده هاي قضايي را تشريح كرد

حسابوكتابغنيسازي20درصدی

پرونده زم باز است

نكته

كافه مجلس 

 انتقاد از دوقطبي سازي  
واكسن داخلي و خارجي

سخنگوي دولت با انتقاد از دوقطبي سازي  واكسن داخلي و خارجي 
كه نمي تواند هدفي جز پاشــيدن بذر نااميدي در بين مردم داشته 
باشد، اعالم كرد: دولت خريد هاي اطمينان بخش درخصوص واكسن 
انجام داده است. به گزارش ايسنا، علي ربيعي گفت: ما سال سختي 
را با همه گيري ويروس كرونا پشت سر گذاشــتيم. سالي كه بر اثر 
فضاسازي هاي خبري و پنهانكاري بســياري از دولت هاي جهان از 
آمار واقعي كرونا، ايران را در رتبه هــاي اول همه گيري قرار داد ولي 
امروز در ماه هاي پاياني ســال، نه تنها با همت مردم و زحمات كادر 
درماني، موفق به مهار اين ويروس شديم، بلكه جزو معدود كشورهاي 
پيشتاز در توليد واكســن نيز هستيم. ســخنگوي دولت در ادامه 
خاطرنشان كرد: در مواجهه با اين دستاوردهاي انكارناپذير، تالش هاي 
پررنگ تري در جهت نااميد كردن مردم و تحقير دستاوردهاي ملي 
از يك طرف و القاي وضعيت جنگي به منظور تحت الشعاع قرار دادن 
دستاوردهاي مقاومت مردم در برابر تحريم ها از طرف ديگر آغاز شده 
است. دوقطبي سازي  ميان واكسن وارداتي و واكسن ساخت داخل و 
اشاعه بي اعتمادي به واكسن داخلي، نمي تواند هدفي جز پراكندن بذر 
نااميدي و ابهام در ميان مردم داشته باشد. وي تأكيد كرد: ما همواره 
تكرار كرده ايم كه واردات واكســن و توليد آن همزمان و در موازات 
هم پيش مي روند و هيچ كدام، اخاللي در روند انجام ديگري ايجاد 
نمي كند. در خالل اين دوقطبي سازي ، خودتحقيري و يأس پراكني، 
نبايد اين افتخار ملي را از ياد برد كه ما تا امروز به رغم محدوديت هاي 
مالي تحريم، گام هايي را در راه توليد و آزمايش واكسن ويروس كرونا 
برداشته ايم كه تنها ملت هاي انگشت شماري قادر به انجام آن بوده اند. 
وي در ادامه يادآور شد: البته تا روشن شدن نتيجه نهايي هنوز مراحلي 
باقي مانده اما تا به همين جا هم نبايد قدر دانشمندان مان را كه بي وقفه 

در حال تالش براي سالمت مردم بوده اند، ناديده گرفت.

واكنش قاليباف به آغاز مجدد غني سازي 2۰درصد
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اســالمي درباره آغاز 
مجدد فرايند غني سازي  20درصد در حساب كاربري اش درتوييتر 
نوشت: »آغاز غني سازي 20درصد، جايگاه ايران قوي و مقتدر را در 
مواجهه با پيمان شكنان احيا   كرده و قانون شكني را هزينه زا خواهد 
كرد.« وي در ادامه آورده است: »مهلت بدعهدي و وقت كشي به 
سر آمده است؛ شكستن تحريم هاي ظالمانه با توليد قدرت و بي اثر 

كردن تحريم ها، دستور كار كشور است.«

مجلس، خاستگاه منافع صنفي و حزبي شده است
نايب رئيس پيشين مجلس شوراي اســالمي با تقسيم مشكالت 
كشور به ساختاري، رويكردي و عملكردي، گفت: يكي از اشتباهات 
استراتژيك ما اين است كه مجلس شوراي اسالمي خاستگاه منافع 
شخصي صنفي، گروهي و احزاب شده و منافع ملي در اين ميان گم 
شده است. به گزارش ايرنا، محمدرضا باهنر در ديدار و گفت  وگو 
با گروه جهــادي جوانان انقالبي ايران، گفت: ســاختار انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي از لحظه ثبت نام نامزدها تا مراحل گزينش، 
تأييد صالحيت ها، رقابت ها و ورود به مجلس، نحوه قانونگذاري و 
نظارت ها هزاران ايراد ساختاري دارد كه درصورت عدم بررسي و 
حل و فصل نشدن، زيان هاي فراواني خواهد داشت. باهنر با تأكيد 
بر لزوم ورود كارشناسان به مجلس شوراي اسالمي، ادامه داد: بهتر 

است كشور به شكل دو مجلسي اداره شود .

 توضيحات محسن هاشمی درباره روايت مرتضی نبوی 
از اختالف ديدگاه هاشمی و رهبری

ديدگاه هاي هاشمي  منتج به نتيجه نشد
محسن هاشمي، فرزند آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در گفت وگويي با جماران، 

درباره اظهارات اخير مرتضي نبوي عضو تشــخيص مصلحت نظام مبنی بر تاريخ
اختالف ديدگاه هاشمي رفســنجاني و رهبري بر سر موضوع رابطه با آمريكا 
توضيحاتي را ارائه داد. وي درباره نظر هاشمي رفسنجاني گفت: »ورود به مسائل ما با آمريكا و 
حل آن بسيار سخت است. گهگاه ما براساس مسائل داخلي و مشكالت سياسي دچار مشكل 
مي شــويم و نمي توانيم تا جايي كه الزم اســت، پيش برويم. اين مدنظر بوده كه ما بتوانيم 
مشكالتمان را در منطقه و دنيا طوري حل كنيم كه توسعه كشور دچار مشكل نشود. من فكر 
مي كنم كه اگر بحثي هم بين آيت اهلل هاشمي رفسنجاني و رهبري بوده، در همين زمينه بوده 
است. بعضا الزم است كه مسئوالن كشور حرف هاي خود را بدون پوشش و سانسور مطرح كنند. 
اين رهبر انقالب است كه تصميم مي گيرد و مقام معظم رهبري هم در اين خصوص تصميم 
گرفته است.« محسن هاشمي افزود: »وقتي كه من به خاطرات آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
رجوع كردم، آنجا مفصل چيزي ننوشته بودند. فقط نوشته بودند، »توصيه هايي در موارد مختلف 
ازجمله مسائل مربوط به روابط خارجي داشته اند.« ولي به دقت چيزي كه آقايان مي گويند را 
آنجا ننوشته بودند و من هم در آن جلسه نبودم. در نتيجه مي خواهم بگويم چيزي كه مدنظر 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني بوده، در دولت هاي مختلف نظام جمهوري اسالمي پيگيري شده 
ولي منتج به نتيجه نبوده و همين باعث شده كه ما امروز دچار سختي هايي هم از نظر اداره كشور 
و بعد هم توسعه كشور هستيم.« وي درباره نظر هاشمي رفسنجاني پيرامون رابطه با آمريكا 
توضيح داد: »چيزي كه مدنظر ايشان بوده در مراحل مختلف تست شده و مذاكره انجام شده 

ولي به نتيجه نرسيده است. يعني مذاكره در حدي نبوده كه رابطه را ايجاد كند.«

چندي پيش، مرتضي نبوي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اخيرا در گفت وگويي 
با تسنيم روايتي را از ديدار اعضاي مجمع با رهبري مطرح كرده بود كه در آن جلسه رهبري 
درباره مصاحبه هاشمي رفسنجاني در سال91 و اعتقادش براي برقراري روابط با آمريكا به 
او تذكر داده و خطاب به آقاي هاشــمي فرمودند: »اين حرف هاي شما در اين برهه سبب 
سوءاستفاده دشمن شد.« نبوي در اين مصاحبه مي افزايد: رهبري در آن جلسه گفتند »ما 
بحث هاي زيادي با آقاي هاشمي در مسئله آمريكا داشتيم و استدالل هاي مختلفي هم كرديم 
كه حتي يك بار آقاي هاشمي در زمان رياست جمهوري شان در جلسه شوراي عالي امنيت ملي 
هم گفته اند كه »مقام معظم رهبري در رد حرف هاي ما براي رابطه با آمريكا يك استدالل هايي 

دارند و ما هم براي آن استدالل ها جوابي نداريم«، آقاي هاشمي هم تأييد كردند.«

اروپايیهافکریبهحالتعهداتخودبکنند
روز گذشته علي ربيعي سخنگوي دولت درباره ادعاي اتحاديه اروپا مبني بر اينكه »اقدام ايران براي افزايش غني سازي  اورانيوم انحراف 
قابل مالحظه اي از توافق هسته اي است«، تصريح كرد:  اين اقدام براساس مصوبه مجلس انجام گرفته و مطابق با بند۳۶ برجام است. تا 
وقتي همه طرف ها به تعهدات خود پايبند نباشند، ايران حق خود مي داند اقدام مقتضي را انجام دهد. با اين حال بارها گفته ايم و تكرار 

مي كنيم همه اين تصميمات به سرعت و به محض بازگشت طرفين به تعهدات خود مطابق متن برجام بازگشت پذير است.
ربيعي ادامه داد: اتحاديه اروپا و برخي كشورهاي اروپايي به جاي مطرح كردن تعهدات بر زمين مانده خود نسبت به تصميمات ما كه 
همواره اعالم كرده ايم برگشت پذير است، قضاوت و موضع گيري مي كنند. اتحاديه اروپا به جاي صدور بيانيه و اعالم نگراني نسبت به 

استفاده ايران از حقوق خود، فكري به حال تعهدات بر زمين مانده خود بكند.
پس از موضع گيري اتحاديه اروپا، روز گذشته هم سخنگوي كميسيون اروپا در اظهاراتي به افزايش سطح غني سازي  اورانيوم در ايران 
به 2۰درصد واكنش نشان داد و گفت: ما به شدت نسبت به اين اقدامات ايران نگران هستيم. درحالي كه تنش لفظي بين ايران و اروپا بر 
سر افزايش درصد غني سازي  افزايش يافته هوا چونينگ، سخنگوي وزارت امور خارجه چين از تمامي طرف ها خواست از اقداماتي كه 

موجب تشديد تنش ها مي شوند، خودداري كنند.
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شارباغ و خاطرات جمعي ما
 حسن صفات، مديرعامل شركت يادمان 
ســازه و مجری طرح شارباغ: در ميانه 
سال هاي 1317تا 1321هجري شمسي 
كه كار ريل گذاري مسير راه آهن تهران- 
تبريز به »ميانه« رسيده بود، كمتر كسي 
تصور مي كرد توسعه كالبدي شهر تهران 
روزگاري تا آنجا ادامه يابد كه مســير 

راه آهن به متن شهر دعوت شود. البته راه آهن يكي از انواع راه است 
و محور توسعه، اما انگار از بافت شهر كه مي گذرد الجرم حاصلي جز 
انفصال و از هم گسيختگي ندارد. اين گزاره براي آنها كه زمانه رونق 
خرده فرهنگ هاي باالخطي و پايين خطي را هنوز به خاطر دارند، قابل 
درك تر است. با اين حال، خط آهن در جنوب تهران روزگار سختي 
را رقم زد و بر همين اساس بخشــي از خطوط ريلي تهران- تبريز 
در سال92 به زيرزمين منتقل شدند. در اين بين، محدوده شهري 
راه آهن تهران- تبريز اگر در گذشته عامل انفصال بافت شهري بوده، 
امروز موضوع طرحي شده است كه بوی تعامل و وحدت اجتماعي 
مي دهد؛ چراكه شمايل فضاي گسترده روسطحي خطوط، در چند 
مرحله و در قالب پروژه اي به نام شارباغ، تغيير خواهد كرد و به فضايي 
نو كه اثري از تلخي هاي گذشته در آن وجود ندارد، تبديل خواهد شد. 
محور شارباغ كه تجهيز كارگاه شده و كلنگ آغاز عمليات اجرايي 
آن به زودي به زمين مي خورد، طرحي آكنده از فضاي سبز با قابليت 
باززنده سازي  بافت متنوع و متراكم شهري پيرامون خويش است. از 
اين ديدگاه، نخستين وظيفه اين محور زنده سازي تعامالت اجتماعي 
از طريق فراهم آوردن بستري براي ارائه خدمات شهري و بهره مندي 
از كيفيت هاي مناسب زيستي اســت؛ امكاناتي كه طي ساليان از 
محالت پيراموني دريغ شــده و با وجود تمام اقداماتي كه در جهت 
كاهش فاصله زيرســاخت هاي عمراني ميان شمال و جنوب تهران 
انجام شده، خاطره جمعي محروميت ها در كرانه هاي شمالي و جنوبي 
تونل راه آهن هنوز پررنگ است. حاال برخالف گذشته كه اينجا محل 
تردد قطارها بود، اولويت نخست حركت در شارباغ با پياده و سپس 
دوچرخه خواهد بود تا به اين ترتيب ضمن ايجاد ســهولت حركت، 
قلمروي زندگي عمومي شهري و در نتيجه مفهوم امنيت در سرتاسر 
مسير يعني ميدان شهداي مدافع حرم تا روددره كن گسترش يافته 
و با جانمايي كوشك هايي در نقاط مختلف محور، مانند آنچه واحه ها 
)آبادي كوچك در صحرا( در كوير انجام مي دهند، امنيت و آسايش و 
تامين خدمات، تضمين شود. كوشك ها در قالب فضاهاي بسته، نيمه 
باز و باز، پذيراي طيف متنوعي از كاربرهاي شهري و خدمات عمومي 
هستند. روشنايي كوشك ها در تمام طول شب بسان واحه ها، مراكز 
امن طي مسير شارباغ را فراهم مي آورد. خدمات اين مراكز بايد از 
يك سو براساس مشخصات كالبدي- اجتماعي هر بخش از مسير، 
امكان مشاركت تمام دسته بندي هاي اجتماعي ساكن محالت مجاور از 
قبيل كودكان، زنان و مردان، سالمندان، كارگران، افراد و خانواده هاي 
كم درآمد، صاحبان حرف و اصناف مختلف و.... را فراهم سازد و از ديگر 
سو با ارائه خدمات الزم به مخاطبان فرامنطقه اي كه به دليل ويژگي هاي 
طبيعي يا اقتصادي با پروژه مرتبط هستند، امكان اشتغال زايي، رشد 
و تحول منطقه  را فراهم آورد تا به اين ترتيب، خاطره جمعي نسل هاي 

آينده از محور شارباغ، رونق و برخورداري باشد. 

ث
مك

حمل و نقل

 توسعه مترو با بودجه
12هزار ميلياردي در سال1400

شركت راه آهن شهري تهران و حومه )مترو( براي تحقق برنامه ها 
و اقدامات سال1400 بودجه 12هزار ميلياردي درخواست كرده 

است.
به گزارش همشهري، شركت متروي تهران، برنامه هاي سال آينده 
خود را با توجه به اسناد باالدستي ازجمله برنامه 5ساله سوم توسعه 
شهر تهران و لزوم تحقق برنامه هاي كالن شركت مترو مطابق با 
سند راهبردي افق1409 تنظيم و تدوين كرده است كه به زودي 

تحويل مراجع باالدستي مي شود.
اميرعباس رضايي، مدير دفتر برنامه ريزي و مديريت پروژه شركت 
مترو در توضيح بيشتر درخواست بودجه 12هزار ميلياردي براي 
انجام كارهاي پيش بيني شده سال1400 گفت: »منابع مالي الزم 
براي اجراي برنامه هاي سال آينده براســاس بودجه پيشنهادي 
شهرداري، سهم اوراق مشاركت سال1399 كه مبلغ 1500ميليارد 
تومان است، درآمدهاي ناشــي از مجتمع هاي ايستگاهي و سهم 
حمايتي دولت، پيش بيني شــده بيش از 12هزار ميليارد تومان 
باشــد.« به گفته او، اين بودجه درصورت تحقــق، صرف تكميل 
ايستگاه هاي باقيمانده در خطوط 6 و 7 مترو، احداث پست برق، 
ساخت پايانه و پاركينگ و تأمين ناوگان شبكه حمل ونقل ريلي 

زيرزميني خواهد شد.
مدير دفتر برنامه ريزي و مديريت پروژه شركت مترو، به امكان آغاز 
عمليات اجرايي پروژه هاي توسعه شمالي خط3 و توسعه شرقي 
خط4 در سال1400 اشــاره كرد و گفت: اگر شرايط تأمين مالي 
اجازه دهد، فعاليت هاي ارزشمند ديگري را مي توان در سال آينده 
آغاز كرد يا به پايان رساند تا همه مردم پايتخت و شهرهاي اقماري 

از ثمرات مثبت آنها بهره مند شوند.
رضايي گفــت: »برنامه اجرايي نهايي شــده شــركت مترو براي 
سال1400، براســاس توانمندي هاي موجود و همچنين تحقق 
اهداف ميان مدت و بلندمدت تنظيم شده است و درصورت تأمين 
بموقع منابع مالي، امكان اجراي صددرصــدي آن وجود دارد. به 
تعبير ديگر؛ با توجه به تجربه  حاصل شده در زمينه سفرهاي درون 
شهري در دوران كرونا، انتظار مي رود حمايت هاي جدي تري در 
بخش توســعه مترو و تأمين ناوگان حمل ونقل ريلي زيرزميني 
صورت پذيرد تا خدمت رســاني به لحاظ كمي و كيفي مطلوب تر 

شود.«

خبر

پيشرفت 65درصدي عمليات اجرايي 
پروژه احداث پاركينگ مينابي

مديرعامل سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران، از پيشرفت 
65درصدي عمليات اجرايــي پروژه احــداث پاركينگ مينابي 

منطقه15 خبر داد.
به  گزارش همشهري، ســيدمجيد غمخوار با تشريح روند اجرايي 
اين پروژه افزود: متعاقب تكميل ســقف طبقات منهاي2 تا سوم 
اين پاركينــگ طبقاتي، تــالش دســت اندركاران اجرايي روي 
تكميل طبقه چهارم متمركز شده و اقداماتي از قبيل قالب بندي، 
آرماتوربندي، بتن ريزي و ديوارچيني طبق برنامه در اين بخش از 
پروژه ادامه دارد. به گفته او به موازات تالش براي تكميل عمليات 
سازه اي پاركينگ مينابي، نصب تاسيسات مكانيكي و برقي نيز در 
حال انجام است. پروژه احداث پاركينگ طبقاتي مينابي در زميني 
به مســاحت 2330مترمربع و با زيربناي حدود 16300مترمربع 
در خيابان برادران سجادي واقع در منطقه15 در حال اجراست. 
با بهره برداري از اين پروژه فضاي الزم براي پارك 420دســتگاه 

خودرو فراهم خواهد شد.

جاي خالي مصلحت
ايشان در مواقع و فرصت هاي مختلف اين نگاه  ادامه از 

را دنبال مي كردند؛ مثــال در انتخاب نام رفاه صفحه اول
براي مؤسسه آموزشي اسالمي خود در ميانه دهه 40و اوج خفقان 
رژيم سابق، مسئله تامين رفاه براي مردم را از اولويت هاي نخست 
اسالم برمي شــمردند و پس از پيروزي انقالب اسالمي نيز در اوج 
جنگ، ايده هاي تاسيس دانشگاه آزاد اسالمي و ساخت مترو براي 
حل مشكالت آموزشي و ترافيكي تهران را مطرح كردند كه اگر اين 
دورانديشــي و آينده نگري ايشــان نبود، امروز بــا گره هاي كور 

اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي مواجه مي شديم.
البته ايــن طبيعي بود كــه گروه هاي تندرو و دلواپســان وقت، 
كه ظاهــر را بر عمق، امروز را بر فردا و شــعار را بر شــعور مقدم 
مي دانســتند، با اين نگرش و رويكرد آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
مخالف باشــند و ايــن مخالفت ها را چــه در حيطــه عمل و با 
ســنگ اندازي و كارشــكني در برابر اين ايده ها و چه در حيطه 
اخالقي با آماج تخريب و تهمت قرار دادن ايشان پيش برند و شايد 
طي 40سال سپري شده از ابتداي انقالب، هيچ شخصيتي مانند 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني اينگونه آماج تخريب و توهين و تهمت 
قرار نگرفته باشد، اما ايشــان هيچ گاه از پرداخت هزينه از جان و 
مال و آبرو و خانواده خويش اجتناب نكرد. ترور فيزيكي در خرداد 
1358و بهمن 1372، در كنار ترور شــخصيت توسط افراطيون 
جناح هاي سياسي و با استفاده از بيت المال و حتي رد صالحيت، 
تنها بخشي از هزينه هايي است كه هاشــمي براي حفظ مصالح 
مردم و انقالب پرداخت، اما هيچ گاه زبان به شكوه و گاليه نگشود 
و قهر، كناره گيري و تحريم را برنگزيد و صدالبته بارها و بارها مورد 
قدرشناســي و اعتماد مردم قرار گرفت؛ چه پس از ردصالحيت 
بي دليل و چه پس از تخريب با برچسب فهرست انگليسي، مردم 
پاســخ تخريب كنندگان را با اعتمادي بيــش از پيش به آيت اهلل 
دادند كه نشان از گسيخته شدن زنجيره هاي سانسور، انحصار و 
تخريب با افزايش آگاهي و ارتقــاي بينش و نگرش مردم بود و از 
همين رو، ايشان در سال پاياني عمر در برابر اين رشد افكارعمومي 
و آگاهي مردم ايران، سرتعظيم فرود آوردند و تصريح كردند كه 
»ديگر با خيال راحت مي توانم بميرم؛ چراكه مردم مسير مسدود 
شده و راه رشد و توسعه جامعه را باز كردند.« و امروز ماييم و جاي 
خالي مصلحت مردم و انقالب؛ جاي خالــي كه به تعبير آيت اهلل 
شــايد ديگر بايد منتظر بود تا توسط خود مردم و اراده عمومي با 

انتخاب هاي صحيح جبران شود.

 عمليات اجرايي پروژه موسوم به شارباغ نيلوفري 
آغاز شــد؛  پروژه اي كــه از آن به عنــوان بزرگ گزارش

مقياس ترين پروژه انسان محور شهرداري تهران نام 
مي برند و همراه با ساير پروژه هاي كوچك مقياس شهري در دست 
برنامه ريزي و اقدام، زمينه ساز تحول بزرگي در مناطق 17 و 18 
خواهد شد. بازآفريني اين محور از ابتدا يكي از اولويت هاي شوراي 
پنجم شهر تهران بوده و كميســيون شهرسازي از ابتداي فرايند 
برگزاري مسابقه طراحي تا حال حاضر كه عمليات عمراني آن آغاز 
شده، با جديت پيگير موضوع در تعامل با ذي نفعان مختلف نظير 
شركت راه  آهن جمهوري اسالمي ايران و شهرداري تهران بوده 

است. 
به گزارش همشهري، عضو هيأت رئيسه شــوراي اسالمي شهر 
تهران در همين ارتباط با اشاره به اين موضوع كه بازآفريني محور 
شارباغ نيلوفري تأثير بسزايي در ارتقاي كيفيت زندگي در محالت 
پيرامون آن دارد، گفت: محالتي كه طي دهه هاي گذشته به سبب 
وجود راه آهن به عنوان محالت »لب خط« شناخته مي  شدند، با 
استقرار كانون هاي خدماتي تحت عنوان »كوشك«، پيش بيني 
مسير ويژه دوچرخه و تقويت حركت پياده روي و حضورپذيري 
اقشــار مختلف اجتماعي خصوصــاً زنان و كــودكان در امتداد 

شارباغ نيلوفري، به فضاي سرزنده شــهري تبديل خواهند شد 
كه شهروندان ساير مناطق شــهر نيز عالقه مند به حضور در آن 

خواهند بود.
به گفتــه زهرا نژادبهــرام، نايب رئيس 
كميسيون شهرسازي و معماري شوراي 
شــهر تهران، رويكــرد اصلي طراحي 
شــارباغ ايجاد مســير پيــاده روي و 
دوچرخه ســواري يكپارچــه همراه با 
فضاهاي اســتراحت و مكــث در كل 
فضاي 9 كيلومتري است و كوشك هاي مستقر در طول مسير با 
كاربردهايي چون مركز بهداشــت، كرايــه دوچرخه و كتابخانه 
موجب تقويت پيوســتگي محور و فضاهايي براي تامين برخي 

خدمات محلي خواهد شد. 
براساس اين گزارش هم اكنون و با پيگيري هاي انجام شده اجراي 
فوريتي دو كوشك در منطقه17 و دو كوشك در منطقه18 همراه با 
فضاي همگاني پيرامون آنها جمعاً به طول يك كيلومتر براي مدت 
9 ماه در قالب قراردادي به شــركت يادمان سازه به عنوان مجري 
محول شده ودر مرحله بعد با اتصال و اجراي مسير واقع ميان دو 
كوشك ساخته شــده در هر منطقه، طول ساخته شده محور به 

شارباغ روي ريل اجرا افتاد

شــهردار تهران تعطيلي پايتخت را آخرين راهكار 
كاهش آلودگي هوا دانســت و گفت: 19دستگاه در شهر

مقابله با آلودگي هواي پايتخت نقش دارند و سهم 
شهرداري در اين رابطه از همه كمتر است.

پيروز حناچي در گفت وگو با خانه ملت، با بيان اينكه شــهرداري 
تهران در حــوزه حمل ونقل عمومــي مســئوليت دارد، افزود: 
بهره بــرداري كامل 2خط متــرو، پيگيري خريــد 630واگن از 
چين، اخذ قرارداد با واگن سازي تهران براي خريد 110دستگاه، 
داخلي سازي واگن ها، سفارش خريد اتوبوس به ايران خودرو پس 
از 2دهه و براي نخستين بار و همچنين بازســازي هزار دستگاه 
از اتوبوس هاي موجود، ازجمله اقداماتي اســت كه در دستور كار 

شهرداري قرار دارد. 

شهردار تهران با بيان اينكه توسعه حمل ونقل عمومي براي بهبود 
وضعيت آلودگي هواي تهران در دســتور كار قــرار دارد، گفت: 
توسعه مسيرهاي دوچرخه و پياده در شرايط كرونايي مورد توجه 
قرار گرفته و اين مهم در دنيا و از ســوي سازمان جهاني بهداشت 

)WHO( به صورت جدي توصيه مي شود.
حناچي با تأكيد بر اينكه روي پايلوت موتورهاي برقي داخلي كار 
كرده ايم و به نتيجه رسيده ايم، گفت: در اين زمينه فاكتور اقتصاد 
هم مورد توجه قرار گرفته؛ به گونه اي كه افراد توان تامين و خريد 

موتورسيكلت برقي را داشته باشند.
وي با بيان اينكه در زماني كه دچار وارونگي دما مي شويم كاهش 
آالينده ها تنها راهــكار كاهش آلودگي هواســت، ادامه داد: بايد 
استفاده از خودروهاي شخصي كاهش يابد. كارشناسان در نشست 

ديروز كميته اضطرار در اســتانداري تأكيد داشتند كه در صورت 
كاهش يك درجه اي دماي موتورخانه هــا، مصرف گاز 10درصد 
كاهش مي يابد و كاهش مصرف گاز، امكان دادن مازوت يا گازوئيل 

غيراستاندارد به نيروگاه ها را كاهش مي دهد.
حناچي تعطيلي تهران در شرايط حاد را مسكني مقطعي دانست 
و گفت: هفته گذشته ميزان آالينده هاي ثابت افزايش پيدا كرد و 
سرعت باد به حدود يك متر در ثانيه رســيد، بنابراين اگر شرايط 

فعلي ادامه يابد تعطيلي آخرين راهكار خواهد بود.

خياباني به نام شهيد مسيحي 
ديروز مراسم تابلوكوبي نام شهيد آندرانيك مسيحي مگرديچيان 

با حضور شهردار تهران برگزار شد.
پيروز حناچي، شــهردار تهران صبح سه شــنبه در ادامه پويش 
سه شــنبه هاي بدون خودرو با تاكسي به مراســم نصب تابلوی 
نام شــهيد اقليت هاي مذهبي به كوچه نوزدهم خيابان ميرزاي 
شيرازي رفت. شهيد مگرديچيان نخستين شهيد ارامنه است كه 
توسط تجزيه طلبان و منافقين در مهر1358 بين خرمشهر و اهواز 
به شهادت رسيد. او حين شــهادت 3فرزند داشت و در آرامستان 

ارامنه به خاك سپرده شد.

تعطيلي پايتخت آخرين راهكار كاهش آلودگي است
پيروز حناچي: سهم شهرداري در مقابله با آلودگي هوا از همه دستگاه ها كمتر است

روز گذشته، جلسه شــوراي شهر به 
رياست محسن هاشمي رفسنجاني در شورا

حالي برگزار شد و بررسي 4اليحه در 
دســتور كار اعضاي پارلمان شــهري قرار داشت؛ 
مهم ترين آنها اليحه بهره برداري از پياده روها بود كه 
به گفته رئيس شوراي شــهر در فضاي عمومي اين 
ذهنيت ايجاد شده كه شهرداري و شوراي شهر قصد 
درآمدزايي از پياده روها را دارند: »برخالف نظر افكار 
عمومي، شوراي شهر تهران با ارائه اين طرح به دنبال 

ارتقاي نشاط اجتماعي است. از اين رو به دليل برخي 
از اشكاالت اساسي اين اليحه در صحن رد و براي رفع 

اشكاالت به كميسيون مربوطه ارجاع داده شد.«
به گزارش همشهري، روز گذشــته اعضاي شوراي 
شهر قبل از ورود به صحن، جلسه هم انديشي داشتند. 
محسن هاشمي رفســنجاني گفت: »اعضا ابتدا به 
حسابرسي گزارش مالي شورا در چند سال گذشته 
پرداختند و ســپس در مورد بازبيني قانون شوراها 
كه به تازگي در مجلس مطرح شده است، گفت وگو 

كردند.« نامه اي از مجلس به رئيس شــوراي شهر 
تهران ارسال شده مبني براينكه اعضاي شوراي شهر 
نظرات و پيشنهادات خود را در راستاي بازبيني قانون 
شوراها ارائه دهند كه محسن هاشمي رفسنجاني اين 
نامه را در اختيار اعضاي شــورا و كميسيون ها قرار 
داده است و مقرر شده سيدابراهيم اميني، نايب ريس 
شوراي شــهر تهران نظرات اعضا را جمع بندي و به 

مجلس ارسال كند.
با ورود اعضا به صحن، جلســه 262شــوراي شهر 
تهران شروع شــد و محســن هاشمي رفسنجاني 
در ابتداي صحبت هايش ســالروز ســانحه پرواز 
اوكراين و جان باختن 176مسافر بي گناه را تسليت 
گفت و با بيان اين نكته كه در آســتانه چهارمين 
ســالگرد رحلت آيت اهلل هاشــمي رفســنجاني 
هستيم عنوان كرد: »آيت اهلل شــخصيتي بود كه 
در اين شرايط سخت جامعه و مردم، فقدان ايشان 
بيشتر احساس مي شــود و اگر مسئوالن مختلف 
كشــور در قواي سه گانه و ساير دســتگاه ها، تقدم 
مصالح مردم و انقالب را بر مواضع، منافع و سليقه 
شخصي، گروهي و سازماني كه ايده اصلي آيت اهلل 
هاشمي رفســنجاني بود، مدنظر قرار دهند، بدون 
ترديد بخش قابل توجهي از مشكالت امروز جامعه 
و گره هاي ايجاد شــده در زندگي مردم گشــوده 
مي شــود.« به گفته او وجود ايثار و فــداكاري در 
رفتار و تصميم گيري مســئوالن سبب پايان دادن 
به لجبازي و خودتحريمي ، سنگ اندازي و تخريب 
يكديگر مي شــود. او تأكيد كرد: »در اين شــرايط 
يك مقاومت عقالنــي در برابــر يكجانبه گرايي و 
بدعهدي هاي بيگانــگان هم با حمايــت مردم و 

وحدت جامعه همراه مي شود.«
پس از اتمام صحبت هاي رئيس شوراي شهر تهران، 
بررســي اليحه بهره برداري از پياده روهاي تهران، 
اليحه الزام شــهرداري تهران بــه تعيين ضوابط 
كنترل آالينده هاي هوا در پايانه هاي اتوبوســراني 
و ترمينال ها، اليحه بهره بــرداري از ظرفيت هاي 

فرهنگي و اجتماعي بوستان ها و اليحه سند جامع 
رفاه اجتماعي شــهرداري تهران، در دســتور كار 
اعضاي پارلمان شهري قرار گرفت و در نهايت همه 
لوايح با رأي اكثريت رد شــدند. محســن هاشمي 
در توضيح تصويب نشــدن اليحــه بهره برداري از 
پياده روهاي تهران گفت كه اين اليحه چندين بار به 
شورا رفت و برگشت داشته است و در فضاي عمومي 
اين ذهنيت ايجاد شــده كه ما قصد درآمدزايي از 
پياده روها را داريم امــا برخالف نظر افكار عمومي، 
شوراي شهر تهران با ارائه اين طرح به دنبال ارتقاي 
نشاط اجتماعي است. بنابراين اين اليحه هم با رأي 

اكثريت اعضا، تصويب نشد.

بزرگراه هاي تهران پيوست اجتماعي ندارد
احمد مسجدجامعي در جلسه روز گذشته شوراي 
شهر به فقدان پيوســت اجتماعي براي بسياري از 
بزرگراه هاي تهران اشاره كرد و گفت: »الزم است 
به مشــكالتي كه درخصوص بزرگراه هايي مانند 
شهيد صياد شيرازي، شــهيد زين الدين و شهيد 
حكيم وجود دارد رسيدگي شود. يكي از مشكالت 
به پنل هاي عايق صوتي مربوط مي شود كه بسياري 
از بزرگراه ها فاقد آن هستند و در برخي موارد هم 

كه وجود داشــته، به ســرقت رفته اما جايگزيني 
براي آن درنظر گرفته نشــده اســت. اين موضوع 
آســيب هايي دارد كه باعث كاهش ارزش امالك 
مجاور بزرگراه ها و تحميــل آلودگي هاي مضاعف 
به ســاكنين آن منطقه مي شــود. ضروري است 
شــهرداري تهران به اين موضوع رســيدگي كند 
چون دامنه آسيب هاي ناشي از تردد در بزرگراه ها 
و عدم به كار گيري پنل هــاي عايق صوتي و نظاير 
آن، بر سالمت و بهداشت روحي - رواني ساكنان 

گسترده است.«
وي ادامه داد: »متأسفانه بيشتر بزرگراه ها به گونه اي 
ساخته شده كه حريمي براي آنها درنظر گرفته نشده 
است. اين موضوع مشكالت زيادي به همراه داشته كه 
بايد در جاي خود به آن رسيدگي كرد. البته بزرگراهي 
چون شهيد چمران را هم داريم كه در گذشته ساخته 
شــده و كم و بيش حريم آن رعايت شده است. اما 
اشراف عرصه عمومي بر حريم خصوصي در پل صدر، 
موضوعي مضاعف است كه به دليل دوطبقه بودن آن 
اتفاق افتاده است. يعني منازل مردم از باالي پل و از 
خودروهايي كه تردد دارند ديده مي شود. عالوه براين 
همين دوطبقه بودن باعث شده آلودگي صوتي اين 

منطقه نيز مضاعف شود.«

اعضاي شوراي شهر تهران ديروز در بررسي اليحه بهره برداري از پياده روها اعالم كردند:

پياده رو ها نيازمند نشاط اجتماعي

    محمدجواد حق شناس،  در نطق پيش از دستور جلسه ديروز:
طرح جامع تهران، ري و شميران به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري 
ايران رسيده و براي همه مراجع قضايي و شهرداري ها الزام آور بوده و خواهد بود؛ 
درحالي كه از سال1369 شــهرهاي تهران، ري و شميران ميراث دار طرح هاي 
ويرانگر شهر فروشي شده بودند. وزيران عضو اين شورا در دولت هاي نهم و دهم 
و در يك همكاري تنگاتنگ با شهرداري تهران باز هم الزامات بديهي و مقررات 
شهرســازي پايتخت را ناديده گرفتند و در تصميمات خود باب  شهرفروشي 
گسترده را گشودند. اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري در اواخر دهه٨0 
به جاي متوقف ساختن روند ويرانگر تراكم فروشي در شهر تهران، در طرح تفصيلي سال1391 بدون توجه به 
آثار اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و اقتصادي و الزامات ايمني و مديريت بحران ها و حوادث غيرمترقبه 
به بهانه نياز به تأمين مسكن و در اصل با هدف كسب درآمد، سقف تراكم هاي ساختماني را به گونه اي فاجعه آميز 
افزايش دادند. اين روند براي شهردار وقت، فرصت مناسبي ايجاد كرد تا با تكيه بر مصوبات شوراي عالي معماري 
و شهرسازي چوب حراج به زمين و آسمان شهر زده و به گواه آمار، ساالنه با دريافت بيش از 10هزار ميليارد تومان 
به عنوان درآمد ناشي از تراكم فروشي به ساخت و سازها و مگاپروژه هاي آنچناني بپردازد كه امروز درد شهر 
تهران است. متأسفانه در هفته هاي اخير شاهد بوديم كه رويكرد مخرب طرح تفصيلي و تراكم فروشي در دستور 
كار دولت قرار گرفت و پس از اعتراض و هشــدارهاي برخي از اعضاي شــوراي شــهر تهران درخصوص 
قانون شكني هاي آشكار دولت در ملك جماران، دولت تدبير و اميد به جاي توجه به دغدغه قانوني شوراي شهر 
و رعايت طرح جامع و مقررات و مصلحت شهر با همكاري برخي اعضاي شوراي عالي شهرسازي اقدام به تصويب 
مجوز بلند مرتبه سازي  در محله جماران كرده است. نتيجه بديهي اين اقدام تسري چنين مجوزي به 36محله 
و محدوده ديگر تهران است كه شرايط مشــابه جماران را دارد. جاي تأسف دارد كه مراجع نظارتي و قضايي 
به عنوان مدعي العموم در برابر اين اقدام عجيب سكوت اختيار كرده اند و صدا و سيما هم ترجيح داده تا چندان 
ورودي به اين موضوع نداشته باشد. مديران شهرداري تهران با مديران شوراي عالي شهرسازي و معماري و 
مسئوالن نهاد رياست جمهوري جلساتي را با رويكرد مغاير نظرات شوراي شهر و مفاد طرح تفصيلي مبتني بر 
صيانت از بافت قديمي و سنتي جماران برگزار كرده اند كه الزم مي دانم تذكر شديد خود را به اين رويه انفعالي 

اعالم و پيگيري حقوق مردم و حقوق شهر را مطالبه كنم.

اعتراض به تصويب مجوز بلندمرتبه سازي در محله جماران

2. 7 كيلومتر خواهد رســيد. به منظور پرهيز از آسيب به سيما و 
منظر و يكپارچگي محور شارباغ، براساس مذاكرات صورت گرفته 
با شركت راه آهن جمهوري اسالمي حذف يا جابه جايي برخي از 
سوله هاي مربوط به تاسيسات تونل در دستور كار سازمان است 
و بر همين اساس مطالعات مهندســين مشاور مربوطه حاكي از 
امكان جابه جايي 5 سوله از مجموع 8 ســوله موجود در امتداد 

9 كيلومتري محور است.
طبق مفاد تفاهمنامه مشترك شهرداري تهران و شركت راه آهن، 
شــهرداري تعهد هزينه كرد180ميليارد تومان را داده كه از اين 
ميزان تا كنون 50 ميليارد تومان پرداخت شده و به همين نسبت 
پرداخت شده هم از مسير فوقاني راه آهن در اختيار مديريت شهري 
قرار گرفته اســت. تامين اعتبار براي مابقي پروژه هم به صورت 

مرحله اي جزو اولويت هاي اصلي مديريت شهري است.
بخش عمده اي از عمليات اجراي دو كوشــك در دست ساخت 
و فضاهــاي پيرامون آنها تا پايان ســال انجام مي شــود. پس از 
جمع بندي طرح نهايي محور توسط سازمان نوسازي و تخصيص 
بودجه توسط شورا در سال آينده، با سرعت درخصوص ساخت 
بقيه بخش هاي محور نيز اقدام الزم در آينده از ســوي شركت 

يادمان سازه صورت خواهد گرفت.
نژادبهرام نيز تسهيل گري در تردد پياده و دوچرخه، ساخت مسير 
ويژه پياده و دوچرخه به صورت شــبكه اي يكپارچه و مرتبط با 
بافت محالت پيراموني در طول مسير 9كيلومتري را از مهم ترين 
دغدغه هاي مورد نظر در تكميل طرح دانســت. او همچنين به 
ضرورت بهره گيري شركت يادمان سازه از تجربه كنوني بخش هاي 
در دست ساخت محور، پيش از شروع فعاليت هاي عمراني ساير 
قســمت ها، مطالعات تكميلي درخصوص مــوارد چالش آفرين 
نظير آب هاي ســطحي و رواناب هاي موجود در اليه هاي زيرين 
خاك اشــاره كرد و خبر از اختصاص بودجه قابل توجه در سال 
آتي براي اين پــروژه داد تا در آينده بدون فــوت وقت و مواجهه 
با مسائل و مشــكالت متداول، ساخت بخش هاي مختلف محور 
با ســرعت باالتري انجام شود. طي ســال هاي گذشته خط آهن 
سراسري تهران - تبريز كه مسائل و مشكالت عديده اي را براي 
ساكنان مناطق 17 و 18 ايجاد كرده بود، با همت و برنامه ريزي 
شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران به زيرزمين منتقل شد و 
پس از آن عرصه قابل توجهي براي توســعه در اختيار شهرداري 
تهران قرار گرفت. در دوره كنوني شوراي شهر و شهرداري تهران، 
بازآفريني شهري اين محور به يكي از اولويت هاي مهم مديريت 

شهري تبديل شد.
 بر همين اساس با برگزاري مسابقه اي ايده اصلي طراحي محور 
برگزيده شد.  هم اكنون عمليات اجرايي بخشي از محور آغاز شده 
است كه به زودي در آييني با حضور معاون اول رئيس جمهوري 

اين خبر به صورت رسمي اعالم عمومي خواهد شد.
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نمايي از طرح 3بعدي پروژه شارباغ
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معاونت مســكن و ساختمان 
شهرســازي  و  راه  وزارت 
مي گويــد افزايــش ســقف 
تسهيالت مســكن در دستور 
كار قرار گرفته و امروز جلســه تصميم گيري براي 
افزايش سقف تســهيالت خريد و ساخت مسكن 
در بانك  مركــزي برگزار مي شــود؛ اما يك منبع 
آگاه در وزارت راه و شهرســازي مي گويــد محور 
اين جلســه افزايش وام ساخت مســكن است نه 

تسهيالت خريد.
به گزارش همشــهري، افزايش رقم وام مسكن در 
دوره هاي ركود مسكن، براي تحريك اين بازار و به 
اسم حمايت از توليد و اشتغال در حوزه ساخت وساز 
همواره در دســتور كار متوليان حوزه شهرسازي 
و بانك مركزي قرار مي گيــرد اما حداقل در 4دهه 
اخير هيچ گاه اين سياستگذاري ها نتوانسته است 
به جايگاهي برسد كه مشــكل متقاضيان مصرفي 
مســكن را واقعاً برطرف كند. تاكنون موفق ترين 
طرح اجرا شده در اين حوزه، طرح صندوق پس انداز 
مســكن يكم بود كه در ســال94 در دوره وزارت 
عباس آخوندي، وزير ســابق راه و شهرسازي و با 
همكاري بانك مسكن اجرا شد و البته فقط در يكي 
دو ســال اول توانســت مؤثر عمل كند. در ادامه با 
جهش قيمت مسكن، سپرده گذاران اين صندوق 
نيز به فراموشي ســپرده شــد و اين افراد عمال از 

چرخه مؤثر بازار مسكن خط خوردند.

آياواممسكن3برابرميشود؟
در شــرايط فعلي به صرفه ترين تســهيالت مسكن 
از حساب پس انداز مســكن صندوق يكم پرداخت 
مي شود كه رقم آن در تهران80، در كالنشهرها 60  
و در ساير نقاط شهري 40ميليون تومان تعيين شده 
است. اين تسهيالت به شرط سپرده گذاري مؤثر در 
صندوق مسكن يكم و با نرخ سود 8درصد در بافت 
شهري و 6درصد در بافت فرسوده پرداخت مي شود و 
زوجين با افتتاح 2حساب مجزا مي توانند 2برابر ارقام 
انفرادي براي خريد يك واحد مسكوني دريافت كنند. 
همچنين رقم تسهيالت ســاخت و خريد مسكن از 
حساب اوراق ممتاز با نرخ سود 17.5درصد و با شرط 
خريد 2ورقه اوراق امتياز تسهيالت مسكن براي هر 
ميليون تومان تسهيالت در تهران 100ميليون، در 
كالنشهرها 80 و در ســاير نقاط شهري 60ميليون 
تومان اســت و زوجين مي توانند 2برابر اين ارقام  را 

دريافت كنند.
بررسي ها نشــان مي دهد در شــرايط فعلي نسبت 
پوشش دهي كالن ترين تسهيالت مسكن به ارزش 
آپارتمان هاي مطابق بــا الگوي مصرف از 10درصد 
فراتر نمي رود درحالي كه اين نسبت در ميانه سال96 
باالتر از درصد بود. بر اين اســاس در شرايط فعلي و 
با توجه به رشد حدود 500درصدي ميانگين قيمت 
مسكن در 3ســال اخير، براي احياي قدرت خريد 
تقاضاي مصرفي مسكن بايد تغييرات قابل توجهي 
در مبالــغ و دوره بازپرداخت تســهيالت اين حوزه 

اعمال شــود؛ به گونه اي كه با افزايش 3 تا 5برابري 
تســهيالت حوزه خريد مســكن )حداقل افزايش 
3برابري وام زوجين خانه اولي( متقاضيان مصرفي 
بتوانند 40درصد ارزش واحد مســكوني مطابق با 
الگوي مصرف را با اســتفاده از تسهيالت بلندمدت 
بانكي تأمين كنند؛ در غير اين صورت حتي افزايش 
100درصدي مبلغ تسهيالت بانكي نيز قادر به رفع 
ركود مسكن، كمك به خانه دار شدن افراد و حمايت 
از خانه اولي ها نخواهد بود. البته براي مؤثر بودن ابزار 
تسهيالت، بايد تمهيداتي براي پرداخت تسهيالت 
كالن حوزه مسكن متناسب با شرايط مالي متقاضيان 
فراهم شود تا بخشــي از نياز انباشته بازار مسكن با 
اتكا به درآمدهاي آتي خود موفق به تأمين مسكن 
شوند و جامعه هدف در سياست هاي حمايتي دولت 

كوچك تر شود.

احتمالافزايشوامساخت
يك منبع آگاه در وزارت راه و شهرســازي با اشاره 
به ســابقه مخالفت بانك مركزي بــا افزايش مبلغ 
تسهيالت خريد مسكن در دوره هاي قبلي مي گويد: 
يكي از پيشنهادهاي روي ميز بانك مركزي در حوزه 
تسهيالت مسكن، افزايش تسهيالت ساخت مسكن 
است كه دوره بازگشت كوتاه تري دارد و مي تواند در 
قالب مشاركت و با نرخ سود باالتر از شوراي پول و 
اعتبار به ســازندگان پرداخت شود. او با بيان اينكه 
شــانس موافقت با افزايش اين تسهيالت به مراتب 

باالتر از تسهيالت خريد مســكن است، مي افزايد: 
وزارت راه و شهرسازي عمال از صندوق مسكن يكم 
كنار كشــيده و اختيار آن به بانك مسكن سپرده 
شــده كه اين بانك نيز به دليل محدوديت منابع، 
حاضر به افزايش وام مســكن يكم نيست. از سوي 
ديگر تســهيالت اوراق ممتاز نيز بايد متناســب با 
ســپرده گذاري هاي انجام شده در بانك مسكن و با 
خريد اوراق پرداخت شود كه فعال با توجه به منابع 
و مصرف بانك مسكن قابليت افزايش چشمگيري 
براي آن متصور نيســتيم. اين منبــع آگاه، درباره 
مشاركت ساير بانك ها در پرداخت تسهيالت مسكن 
نيز مي گويد: بانك ها هيچ رغبتي ندارند منابع خود 
را در اقتصاد متورم ايران و بــراي مدت طوالني به 
خريداران مسكن پرداخت كنند؛ اما براي مشاركت 
در ساخت و بهره مندي از نرخ سود باالتر چراغ سبز 
نشان داده اند و اين مســئله مي تواند به افزايش وام 

ساخت در جلسه امروز منجر شود.

به گزارش همشهري، محمود محمودزاده، معاون 
مسكن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازي نيز 
در مصاحبه اخير با پايگاه خبــري اين وزارتخانه 
گفته است: با توجه به پيشنهادهاي متعددي كه 
مطرح شده و با توجه به ضريب پوشش تسهيالت 
براي رقم كل ساخت، جلسات كارشناسي و بين 
دســتگاهي متعددي برگزار شد كه براي افزايش 
آن رقم، در جلســات امروز بانك مركزي در اين 
خصوص تصميم گيــري خواهد شــد. به گفته او 
اين افزايش با توجه به بررســي هاي انجام شده و 
منابعي خواهد بود كه بانــك مركزي مي تواند به 
اين امر تخصيص دهد. پيش ازاين نيز محمدحسن 
علمداري، معاون امــور اعتباري بانك مســكن 
درخصوص رايزني براي افزايش سقف تسهيالت 
مســكن گفته بود: افزايش ســقف تســهيالت 
ساخت مسكن براي ســال آينده جزو برنامه ها و 

سياست هاي بانك مسكن است.

   حمله تند وزير صنعت به وزير اقتصاد

بهدنبالاجرانشــدنفرمولقيمتگذاريوزارتصنعتدربورس
كاالدرموردمحصوالتفوالدي،وزيــرصنعت،حملهتنديبهوزير
اقتصادكردوگفت:اگربورسزيرنظروزيراقتصاداســتبايدوزير
اقتصادجوابمردمرادربارهگرانيمحصوالتفوالديبدهد.عليرضا
رزمحسينيمدعيشد:فوالدسازانباگرانفروشي،۶۰هزارميليارد
تومانســودكردهاند.اودرادامهبهمديرعاملشركتفوالدمباركه
اصفهانحملهكردوگفت:عظيميان،مديرعاملفوالدمباركهميگويد
ميتوانمبهصورتكوپنيكارراهمانجامدهم،اماميگويمنميتواند.
همينآقايعظيمياننميتواندكارخانهخودراادارهكند؛تاجاييكه
۱۵تا۲۰نمايندهعليهاودارندكارميكنندتااوراازصندليمديريت
فوالدبردارند.اوضمنناديدهگرفتنقوانينمصوبمجلسادامهداد:
اگرموضعدادستاني،انحاللتعزيراتوسازمانحمايتاست،تكليف
راروشنكند.اگرهمقراربرتعطيليبورسوانجامفرايندكاركوپني

استازفرداكسيراهنيفتدكهبايدسهميهرازيادكنيد.

چهره روز

مأموروصولمطالباتازعراق
رضا اردكانيان، وزير نيروي ايران ماموريت 
دارد تا مطالبات دولــت را از عراق  وصول 
كند. او به تازگي گفته كه روزانه موضوع 
مطالبات از عــراق را پيگيــري مي كنم 
تاحساب يورويي باشد هم پول موجود و 
هم مطالبات در كوتاه ترين زمان ممكن 

با نظر دستگاه هاي مذكور و با رعايت محدوديت طرف عراق كه ناشي 
از تحريم است، صرف تامين حوائج كشور شود. او در عين حال تأكيد 
مي كند در بازارهاي صادراتي، رقبا نيز هوشــيارند و همواره مشغول 
فعاليت هستند. طبيعت بازار صادرات اين است كه كشورهاي مختلف 
سعي مي كنند بازار را از دست همديگر دربياورند، وقتي صادركننده 
تغيير كند براي كشــور واردكننده به همين سادگي ميسر نيست كه 
بتواند كاالي مورد نياز خود را تاميــن كند؛ ضمن اينكه ما نيز نبايد از 

بازارهاي خود به عنوان كشور صادركننده مغفول بمانيم.
به راستي كه اردكانيان چهره روز خبري اقتصاد ايران مي تواند قلمداد 
شود؛ از يك سو درگير تامين گاز نيروگاه ها و از سوي ديگر نگران قطع 
نشــدن برق خانه هاســت و عالوه بر اين بايد هر روز تماس بگيرد تا 
مطمئن شود كه طلب ايران از عراق وصول مي شود يا نه؟ او كه به تازگي 
به بغداد سفر كرده، حتي پيشنهاد داده از پول ايران نزد بانك تجارت 
عراق براي خريد واكسن كرونا استفاده شود، شايد اگر ايران و بانك هاي 
ايراني درگير تحريم ها نبودند، نياز نبود كه وزير نيروي كشــور مأمور 
وصول مطالبات از عراق شود و هر روز بخشي از وقت خود را صرف اين 
كار كند چه اينكه او مي گويد: كشورهايي كه تحريم نيستند نفت دارند 
و مشكل تامين ارز هم ندارند نسبت به بازارهاي صادراتي شان حساس 
هستند. اينكه چه ميزان دارايي بلوكه شده ايران نزد بانك هاي عراقي 
است، يك مسئله است و مسئله مهم تر اينكه چرا بايد كشوري چون 
ايران گرفتار بن بست تحريم ها باقي بماند؛ حتي اگر به گفته اردكانيان 
فقط به اندازه 2 ماه از عراقي ها طلب داشته باشيم. واقعيت اين است كه 
اگر بانك ها در فشار تحريم ها نبودند، نه تنها دولت ايران بابت صادرات 
گاز و برق به كشورهاي همســايه كه از محل صادرات كاالها و به ويژه 
خدمات فني و مهندسي به راحتي مي توانست دالرهاي زيادي را جذب 
كند و نگران حبس دالرهاي خود نباشد. اكنون وقت آن است كه براي 

برداشتن تحريم ها يك روز را از دست ندهيم.

ادامهحركتروبهبااليطالوسكه
افزايش بهاي انس جهاني در كنار رشــد قيمت دالر در صرافي هاي 
تهران به روند افزايشي قيمت سكه و طال در بازار تهران شتاب بخشيد. 
به گزارش همشهري، ديروز سه شنبه ســكه امامي به حركت رو به 
رشد 2روز اخير خود در كانال 12ميليوني ادامه داد و تا 12ميليون و 
300هزار تومان باال رفت. سكه بهار آزادي نيز بعد از هفته ها ماندن در 
كانال 11ميليوني خود را تا 12ميليون باال كشيد و در ساعاتي از روز تا 

11ميليون و 100هزار تومان 
نيز پيــش رفت. نيم ســكه، 
ربع سكه و ســكه يك گرمي 
نيز افزايش قيمت داشــتند. 
طالي 18عيار تا يك ميليون 
و 200هزار تومان پيش رفت 
و هر مثقال طــال بعدازظهر 
ديروز روي سايت اتحاديه طال 
و جواهر تهــران 5ميليون و 
225هزا رتومان قيمت خورد.

وام مسكن در دوراهي احياي تقاضا يا كمك به توليد
افزايش سقف تسهيالت حوزه مسكن در جلسه امروز بانك مركزي بررسي مي شود

تجارت

مسكن

پس از گذشت چند دهه از نظام قيمت گذاري گزارش
دســتوري كه زنجيرهاي اقتصاد كالن را از 
هم گسسته و پاره كرده اســت، ديروز براي 
نخستين بار در يك رويداد بي سابقه درتاريخ 
اقتصاد ايران، يك نهاد مرتبط با بازار ســرمايه نظام قيمت گذاري 
دستوري، ابالغ شده از وزارت صنعت را اجرا نكرد تا جدال برسر اين 
سيستم غلط قيمت گذاري بين وزارت صنعت و اقتصاد شدت گيرد.

به گزارش همشــهري، نظام قيمت گذاري دستوري با وجود آنكه 
ســاالنه ده ها ميليارد تومان رانت، نصيب ويژه خواران و ژن هاي 
خوب مي كند همچنان در حال اجراست و عجيب آنكه همچنان 
وزارت صنعت بر اجراي آن تأكيد دارد. از  ماه گذشته با اصرار وزارت 
صنعت به اعمال قيمت گذاري دستوري محصوالت فوالدي، دعوا 
باال گرفت و ديروز با اجرا نشــدن اين نظام قيمت گذاري از سوي 

بورس كاال اين تنش به اوج خود رسيد.

ماجراچيست؟
وزارت صنعت  ماه قبل فرمــول جديدي براي قيمت گذاري فوالد 
تعيين كرد. به باوركارشناســان روش تــازه قيمت گذاري از يك 
ســو صادرات فوالد را محدود و از سوي ديگر ساالنه ده ها ميليارد 
تومان رانت نصيب عده اي خاص مي كنــد. با روش قيمت گذاري 

مدنظر وزارت صنعت، فوالد در بورس ارزان تر فروخته مي شود و 
دالالن با خريد اين محصوالت ارزان مي توانند آنها را به قيمت هاي 
باالتري در بازار سياه بفروشند. با وجود مخالفت هاي آشكار فعاالن 
اقتصادي و كارشناســان و برگزاري نشست هاي مختلف، ازجمله 
با معاون اقتصادي رئيس جمهــوري، وزارت صنعت براجراي اين 
نظام قيمت گذاري پافشــاري كرده و بورس كاال را به اجراي آن 

ملزم دانسته است.

قيمتگذاريدستورياجرانشد
اما ديروز با وجود فشــار فزاينده وزارت صنعت، مســئوالن بازار 
سرمايه ازجمله ســازمان بورس و بورس كاال رسما اعالم كردند 
از وزارت صنعت دستور نمي گيرند و نهاد مرتبط با وضع قوانين و 
مقررات بازار سرمايه، شوراي بورس است كه رئيس آن وزير اقتصاد 
است. ديروز بورس كاال با صدور اطالعيه اي بر همين مضمون تأكيد 
كرد. ديروز به موازات اين اطالعيه رئيس سازمان بورس هم ضمن 
دفاع از عملكرد بورس كاال گفت:اين را كه عنوان شود بورس كاال 
ابزاري براي گراني كاالها ازجمله فوالد اســت، به جد رد مي كنم. 
بورس فقط يك بستر معامله است كه به صورت شفاف همه  چيز را 

روي تابلو نشان مي دهد.
قاليباف افزود: قيمت جهاني شــمش حداقل 20درصد باالتر از 
قيمت داخلي اســت كه در بورس كاال مورد معامله قرار مي گيرد؛ 
بنابراين، اينكه مي گويند بورس ابزاري براي گراني است، قاطعانه 
رد مي كنم. رئيس ســازمان بورس اضافه كرد: شــاهد فاصله دو 
برابري قيمت ورق فوالدي در بورس كاال و بازار آزاد هســتيم كه 

نشان مي دهد محصول ارزان عرضه شده در بورس، ارزان به دست 
مردم نمي رسد و بايد راه حلي را براي اين تفاوت قيمت پيدا كرد. او با 
اشاره به اينكه زماني كه كاال با قيمت ارزان تر از نرخ واقعي در بورس 
فروخته مي شود، شركت توليد كننده با ضرر مواجه مي شود، گفت: 
سهامداران اين شركت، مشموالن سهام عدالت هستند كه به بازار 
سرمايه اعتماد كرده  و اقدام به سرمايه گذاري در اين بازار كرده اند.

قيمتگذاريدربورسممنوعاست
همزمان با دفاع رئيس ســازمان بورس، رئيس كميسيون اقتصادي 
مجلس هم با بيان اينكه آمارهاي رسمي نشان مي دهد تورم كاالهاي 
اساسي مشمول قيمت گذاري دولتي، از تورم ساير كاالها بيشتر است، 
گفت: مالك عمل در حوزه قيمت گذاري، قانون است و براساس قانون 
قيمت گذاري در بورس ممنوع اســت. اگر كااليي در بورس پذيرفته 
شود شامل قيمت گذاري دستوري نمي شــود، اگر بورس و قانون را 
قبول داريم بايد به اين قالب تن دهيم. محمدرضا پورابراهيمي بابيان 
اينكه از قيمت گذاري دستوري مصرف كننده و توليدكننده متضرر 
مي شــوند، تأكيد كرد: با قيمت گذاري فوالد از مرداد97 تا مهر97 
حدود 4هزار ميليارد تومان رانت توزيع شد؛ همچنين از اسفند98 تا 
ارديبهشت99 حدود 8هزار ميليارد تومان رانت به اقتصاد تحميل شد.
رئيس كميســيون اقتصادي مجلس بــا بيان اينكــه در بخش 
پتروشــيمي نيز در ســال97 برمبناي قيمت گذاري دســتوري 
7هزار ميليارد تومان رانت توزيع شد، گفت: اگر قواعد بازار را قبول 
نداريد بازار سرمايه را تعطيل مي كنيم، اما با حذف بورس مسئله 

قيمت گذاري برطرف نمي شود.

اقتصاد ايــران همچنان با 
خطر افت رشــد اقتصادي، 
توقف قطار اشــتغال زايي، 
كســري بودجــه شــديد 
دولت، فشــار تحريم ها و آوار كرونا و البته خطاي 
تصميم گيري رنج مي بــرد و در چنين وضعيتي 
بالتكليفي فعــاالن اقتصادي با توجــه به فضاي 
به شــدت دوقطبي در عرصه سياســت داخلي و 
خارجي، باعث شــده تا ثبات به اكســيري براي 
اقتصاد ايران تبديل شود. سير تحوالت سياسي و 
اختالف ها اما نشاني از رفتن اقتصاد ايران به سمت 
ثبات مورد انتظار را ندارد و همچنان خطر تورم باال 

اقتصاد را تهديد مي كند.
اقتصاد ايــران ديگــر تــاب بي ثباتــي را ندارد 
و ســال1400 ســالي تعيين كننده خواهد بود. 
مركز پژوهش هاي مجلــس مي گويد: مهم ترين 
اولويــت اقتصاد ايــران در ســال1400 افزايش 
پيش بيني پذيري و ثبات اقتصاد اســت اما سؤال 
اصلي اين است كه آيا ريل گذاري و تصميم گيري 
اقتصادي مجلس و دولت در حال رفتن به گونه اي 
است كه بتوان تصويري روشن تر از آينده اقتصاد 

در اختيار داشت؟ 
ســنگ بناي اقتصاد1400 دســت كم براساس 
اليحه بودجه ســال آينده، چندان اميدواركننده 
نمي رســد زيرا 2تفكر و رويكرد كامال متضاد در 
جريان رسيدگي به مهم ترين ســند مالي كشور 
يعني بودجه1400 حاكم است و دولت همچنان 
درصدد كاهــش اثرگذاري تحوالت سياســي و 
به ويژه بهبود روابــط با ديگر كشــورها ازجمله 
احياي برجام و رفع تحريم هاست و مجلس اما در 
تصميم گيري هاي خود بيشتر جنبه تقابل را دنبال 
مي كند و از آن تحت عنــوان مقاومت و يا به گفته 
محمدباقر قاليباف شكستن تحريم هاي ظالمانه 
با توليد قدرت و بي اثركردن تحريم هاست. برآيند 
اين 2رويكرد بر اقتصاد ايران1400 چه خواهد بود 
و آيا مي توان ســال آينده را سال ثبات در اقتصاد 

ايران تصور كرد؟

۲تصويرازاقتصادايران
به گزارش همشهري، اقتصاد ايران كه تحت فشار 
تحريم ها آســيب ديده، در يك ســال گذشته با 
حمالت كرونا آسيب بيشتري ديد و بانك مركزي 
هم پيش تر گفته بود كه درآمد ســرانه كشور در 
ســال1398 نســبت به ســال 1390نزديك به 
33درصد كاهش يافــت. حاال مركز پژوهش هاي 
مجلس مي گويد: هرچند تحريم ها صنايع بزرگ 
ازجمله نفــت و گاز و خودروســازي را متاثر كرد 
اما كرونا، به بخش هاي خدماتي و صنايع كوچك 
آســيب جدي زده و به ويژه با كاهش محســوس 

اشتغال در كشور رفاه خانوارها را كم كرده است.
اين گزارش مي افزايد: حتي با تداوم وضعيت فعلي 
به دليل روندهاي مثبت شكل گرفته در سال1399 
در بخش هاي صنعت، نفت و ســاختمان رشــد 
اقتصادي كشور در سال1400 مثبت پيش بيني 
مي شود و رشــد صادرات نفت و رشــد مقداري 
توليدات صنايع بزرگ ناشي از ظرفيت هاي خالي 
موجود در اين صنايع، رشد اقتصادي را مي تواند 
به ميزان قابل توجهي افزايش دهد، ولي به دليل 
عدم تأثيرگــذاري جــدي بر اشــتغال، وضعيت 
معيشتي خانوارها به احتمال زياد تغيير چنداني 

نخواهد داشت.
بازوي تحقيقاتي مجلس تأكيد مي كند: درصورتي 
كه محيط اقتصاد كالن در شــرايط بالتكليفي و 
نااطميناني و انتظار نســبت بــه تغييرات محيط 
بين المللي قرار گيرد ايــن موضوع مي تواند حتي 
رشد اقتصادي را نزديك به صفر و حتي در دامنه 
منفي قرار دهــد و در چنين حالتي بــا به تعويق 
انداخته شدن تقاضاي كاالهاي بادوام خانوارها و 
سرمايه گذاري بنگاه ها، اقتصاد به احتمال زياد با 
مشــكل كمبود تقاضاي مؤثر روبه رو خواهد شد. 
كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس مي گويند: 
با توجه به رشــدهاي منفي ســرمايه گذاري در 
سال هاي اخير و حتي برآورد رشد منفي موجودي 
ســرمايه در ســال1398 مطمئنــا مهم تريــن 
اولويــت اقتصاد ايــران در ســال1400 افزايش 

پيش بيني پذيري و ثبات اقتصاد است و ضرورت 
دارد هرگونه سياســتگذاري اقتصادي به ويژه در 
فرايند تصويــب بودجه با فرض تــداوم وضعيت 

موجود صورت پذيرد.
از نظر اين مركز، بودجه انبساطي به منظور خروج 
از ركود، به هيچ وجه تناســبي با شــرايط فعلي 
اقتصاد ايران ندارد چرا كــه درحال حاضر منابع 
در دسترس دولت به شدت محدود است و انبساط 
مالي قطعا با انبساط پولي همراه خواهد بود و خطر 
ابرتورم همچنان دور از دسترس نيست و چنانچه 
بودجه1400 براساس منابع غيرواقعي بسته شود 
اقتصاد كشور با تورم هاي باال و بي ثباتي بيشتر در 
بازارهاي مختلف روبه رو خواهد شــد. اما اگر در 
ســال1400 درآمدهاي پيش بيني شده محقق 
شــدند و اقتصاد از وضعيت رشد اقتصادي منفي 
خارج شد، براي ســال هاي بعد مي توان انبساط 
مالي را با تمركز بر سرمايه گذاري در زيرساخت ها 
)نه افزايش تعهدات بلندمدت دولت نظير حقوق و 

دستمزد( متصور بود.
اين گزارش در ارتباط با شــاخص رشد اقتصادي 
تأكيد دارد كه پس از تجربه 2سال رشد اقتصادي 
منفي، به احتمال زياد رشد اقتصادي در سال1399 
از دامنه رشد منفي خارج شــود اما اين رشد در 
حدود نيم درصد براي كل ســال و رشد غيرنفتي 
در سال1399 حدود 8دهم درصد برآورد مي شود 
و به نظر مي رســد صندوق بين المللي پول و بانك 
جهاني در پيش بيني خود از اثرپذيري اقتصاد ايران 
از شيوع ويروس كرونا دچار بيش برآوردي شده اند.

توقفقطاراشتغالزايي
اما ســؤال اصلي اين اســت كه بازار كار ايران كه 
در سال99 به شــدت به دليل كرونا آسيب ديده 
چه سرنوشتي خواهد داشت؟ مركز پژوهش هاي 
مجلس بر اين باور اســت كه هرچند حتي بدون 
شــيوع ويروس كرونا نيز با روندهاي شكل گرفته 
در ســال هاي1397 و 1398 روند اشتغال زايي 
اقتصاد به زودي متوقف خواهد شد چرا كه بحران 

اولويتاقتصادايران؛ثباتوپيشبينيپذيري
همشهري مخاطرات ناشي از اشتباه نهادهاي سياستگذار در حوزه اقتصاد را بررسي مي كند
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رويارويي بر سر قيمت گذاري 
دستوري فوالد

كرونا سبب شد كه روند اشتغال زايي اقتصاد ايران 
دفعتا قطع شود و با گذر از شــوك اوليه بيماري 
ميزان كاهش اشــتغال دچار تغيير جدي شــده 
و با چشــم انداز مثبت شــكل گرفته درخصوص 
واكسن كرونا پيش بيني مي شود بخشي از مشاغل 
ازدست رفته در ســال1399 در سال1400 احيا 
شود. نكته هشداردهنده اينكه به داليل مختلف 
ازجمله رشد منفي ســرمايه گذاري در سال هاي 
اخير ظرفيت اشــتغال زايي اقتصاد ايران بســيار 
محدود خواهد بود و تصور تداوم روند ســال هاي 
1393 تــا 1398 در كوتاه مــدت نزديــك بــه 

غيرممكن خواهد بود.

بيمازخيزدوبارهتورم
نرخ تورم در 7ماه نخست ســال جاري نسبت به 
اسفند سال98 رشــدي 37درصدي داشته كه از 
هدف تورمي 22درصدي اعالم شده بانك مركزي 
فاصله زيادي وجــود دارد و افزايــش قابل توجه 
انتظارات تورمي، افزايش نرخ ارز، سياســت پولي 
و سياســت مالي ازجمله داليل رشد تورم بوده و 
هرچند انتظارات تورمي در هفته هاي اخير فروكش 
كرده اما اگر دولت تدابير الزم براي تامين كسري 
بودجه سال آينده درنظر نگيرد، روند فزاينده تورم 

چندان دور از انتظار نخواهد بود.

خطرفقردركميناست
مركــز پژوهش هــاي مجلس هشــدار مي دهد: 
ميانگين و ميانه كالري دريافتي خانوارهاي ايراني 
از سال1390 به طور پيوسته رو به كاهش بوده و 
عالوه بر كاهش كالــري دريافتي، كيفيت كالري 
دريافتي نيز به دليل مصــرف كمتر از موادغذايي 
باكيفيت، افت كرده و بيكاري هاي ناشي از شيوع 
ويــروس كرونا، كاهش درآمــد حقيقي، افزايش 
هزينه و درنتيجه كاهش مصرف از گروه هاي غذايي 
و كاهش كالري دريافتي افراد، به احتمال زياد باعث 
شده تا نرخ فقر در سال1398 افزايش قابل توجهي 

نسبت به سال1396 داشته باشد.
افزون بر اينكه با توجه به تعداد مشــاغل از دست 
رفته در سال1399 و همچنين رشد شديد شاخص 
قيمت خوراكي ها و آشاميدني ها انتظار مي رود كه 
در سال1399 نيز با وجود حمايت هاي معيشتي 
ازجمله يارانه كاالهاي اساســي و تســهيالت و 
يارانه هاي كرونايي، بهبــود چنداني در وضعيت 
معيشت خانوار نسبت به ســال1398 رخ ندهد 
و حتي مثبت شــدن نرخ رشــد اقتصــادي در 

سال1400 باعث بهبود وضعيت اشتغال و معيشت 
خانوارها نخواهد شد.

اثرتخريبيدالر4۲۰۰
كارشناســان مركز پژوهش هاي مجلس در عين 
حال نسبت به اثر تخريبي توزيع دالر 4200توماني 
بر اقتصاد صحه مي گذارنــد و مي گويند: با وجود 
اختصاص حجــم بااليي از درآمدهــاي نفتي به 
واردات كاالهاي اساســي با نرخ ارز ترجيحي در 
سال1397 در حدود 14ميليارد دالر و سال1398 
در حدود 15ميليارد دالر، به نظر مي رسد نه تنها 
گروه هاي باالي درآمــدي از اين يارانه بيشــتر 
منتفع شــده اند، بلكه با برهم خوردن قيمت هاي 
نسبي به واســطه اختصاص ارز با نرخ ترجيحي، 
در سال1398 ميزان بهره مندي گروه هاي باالي 
درآمدي نســبت به ســال1397 در مقايســه با 
گروه هاي پايين بيشتر شده است، بنابراين ميزان 

اصابت به هدف اين يارانه دچار ايراد بوده است.

اقتصادايران۱4۰۰
گزارش مركــز پژوهش هاي مجلس در ترســيم 
چشم انداز رشد اقتصادي ايران نتيجه مي گيرد كه 
به دليل روندهاي مثبت شكل گرفته در سال1399 
در بخش هاي صنعت، نفت و ســاختمان رشــد 
اقتصادي كشور در سال1400 مثبت پيش بيني 
مي شــود و بــا چشــم انداز مثبــت نســبت به 
واكسيناسيون به نظر مي رســد اثر شوك كرونا بر 
كسب وكارها و به طور كلي بخش خدمات در سال 
بعد به اندازه سال جاري نباشــد، با اين حال رشد 
صادرات نفت و رشد مقداري توليدات صنايع بزرگ 
ناشي از ظرفيت هاي خالي موجود در اين صنايع، 
رشــد اقتصادي را مي تواند به ميزان قابل توجهي 
افزايش دهد، ولي به دليل عدم تأثيرگذاري جدي 
بر اشتغال، وضعيت معيشتي خانوارها به احتمال 

زياد تغيير چنداني نخواهد داشت.
مركز پژوهش هــاي مجلس بــه صراحت تأكيد 
مي كند: با اين حال درصورتي كه محيط اقتصاد 
كالن در شرايط بالتكليفي و نااطميناني و انتظار 
نسبت به تغييرات محيط بين المللي قرار گيرد، اين 
موضوع مي تواند حتي رشد اقتصادي را نزديك به 
صفر و حتي در دامنه منفــي قرار دهد. درواقع در 
چنين حالتي با به تعويق انداخته شــدن تقاضاي 
كاالهاي بادوام خانوارها و سرمايه گذاري بنگاه ها، 
اقتصاد به احتمال زياد با مشــكل كمبود تقاضاي 

مؤثر روبه رو خواهد شد.

قيمت طال در بازار آزاد تا ساعت 18ديروز

قيمت)تومان(نوع دارايي

1.206.190طالي 18عيار)گرم(

12.300.000سكه طرح جديد

12.000.000سكه طرح قديم

6.450.000نيم سكه

4.300.000ربع سكه

2.400.000سكه يك گرمي
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رئيس ســازمان حمايت 
و  مصــرف كننــــدگان 
توليد كنندگان درگفت وگو 
بــا همشــهري: پرونــده 
2 شركت متخلف در زمينه 
فروش اجباري كاال به همراه 
روغــن نباتي به ســازمان 
تعزيرات حكومتي ارسال 
شده و در زمينه كم فروشي 
نيز گــزارش يا شــكايتي 

نداشته ايم

كم فروشــي با كاهش وزن 
يا افــت كيفيــت لبنيات، 
حبوبات بســته بندي و... و 
الزام بنكداران يا مشتريان 
به خريد اجبــاري برخي 
اقــام كااليــي مانند رب 
گوجه فرنگــي بــه همراه 
محصوالتــي مانند روغن 
نباتي و ســويا به شيوه اي 
مرســوم در بــازار خرده 

فروشي تبديل شده است

چند روز بعداز سخنان تلويحي  بورس
رئيس ســازمان بورس كه از 
نهادهاي باالدستي خواسته بود 
در فرايندهــاي بــازار رقابتي 
دخالت نكنند، ديروز حسن روحاني نيز به صورت سر 
بســته از انجام نوعي عمليات رواني در بورس سخن 
گفت كه هدف آن دلسردي فعاالن اقتصادي است. در 
روزهاي اخير اعتراض سهامداران به نحوه رفتار برخي 
ســرمايه گذاران نهادي به اوج خود رسيده است. آيا 

اتفاق خاصي در بازار سهام در حال وقوع است؟
به گزارش همشهري، از آغاز دور نخست نزول بورس 
در 20مرداد بيش از 145روز مي گذرد. در اين دوره 
سهامداران به طور متناوب نسبت به عملكرد برخي 
سرمايه گذاران نهادي در بازار سهام اعتراض كرده اند 
اما در طول يك ماه گذشــته اين اعتراض ها شــدت 
گرفته و حتي بســياري از كارشناسان وتحليلگران 
نام آشنا نســبت به نحوه معامات برخي سهامداران 
حقوقي بزرگ، كه به افت شاخص هاي بورس منجر 

شده هشدار داده اند. 
اين هشــدارها تا آنجا پيش رفت كه پاي مجلس و 
نهاد هاي نظارتي هم به ميان آمد و سازمان بورس هم 
برنامه هاي تازه اي را براي توسعه عمليات بازارگرداني 
آغاز كرد. اما گويا كار به همينجا ختم نشده و داستان 
همچنان ادامه دارد به طوري كه به گفته بســياري از 
كارشناسان رفتار معاماتي برخي سهامداران نهادي 
بزرگ اصاح نشــده و عملكرد برخي از آنها به سلب 
اعتماد ســهامداران به دولت و بازار ســرمايه منجر 

شده است.
اگرچه تاكنون هيچ مســتندات آمــاري در اختيار 
رســانه ها قرار نگرفته كه از نقش سهامداران بزرگ 
حقوقي در نزول بورس پرده بردارد، اما بررسي ميداني 
معامات سهام در بازار سهام و نحوه معامات برخي 
ســهامداران حقوقي در دوره هــاي اوج و فرود بازار 
نمايانگر نوعي ناشي گري يا اهداف غيرمعاماتي در 
دادوستدهاي روزانه است. ضمن اينكه سخنان چند 
روز پيش رئيس سازمان بورس كه به صورت تلويحي 
از نهادهاي باالدستي خواســته بود كه براي مقابله 
با پيامدهاي ناخواســته ، در فرايندهاي بازار رقابتي 
دخالت نكنند، از رويداد هايي خبر مي داد كه احتماال 
جزئيات آن تاكنون منتشر نشده است. هرچند روي 
صحبت رئيس ســازمان بورس به نهادهايي بود كه 
از طريق قيمت گذاري دستوري به بازار سهام ضربه 
مي زنند اما در سخنان او به طور مبهم نوعي اعتراض 
نســبت به برخي رويه هايي كه به برهم خوردن نظم 

بازار منجر شده نمايان بود.

موضعگيريرئيسجمهوري
ديروز و چند روز بعد از سخنان انتقادي رئيس سازمان 

بورس خطاب به نهادهاي باال دستي، رئيس جمهوري 
نيز در ســخناني غيرمعمــول و بي ســابقه از انجام 
برخي عمليــات رواني در بورس خبــر داد كه نقش 
تخريب كننده دارد. حسن روحاني در اين باره گفت: 
سياه نمايي و عمليات رواني تخريبي در بخش اقتصاد 
ازجملــه در بازار بــورس و نوســانات ارزي با هدف 
دلسردي و انفعال بخشــي از جامعه سرمايه داران و 

فعاالن اقتصادي انجام مي شود.
او امنيت و اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصي را 
ركن بزرگ و اساسي در جذب سرمايه دانست و تأكيد 
كرد: هيچ سرمايه گذاري كه به طور قانوني در كشور 
سرمايه گذاري مي كند، نبايد در فرايند مشاركت خود 
در توسعه كشور احساس ناامني اقتصادي، اجتماعي 
و سياسي كند. اما موضع گيري ها درباره رويداد هاي 
درون بورس كه از نظر ها پنهان مانده فقط مخصوص 

رئيس جمهوري نيست. 
بسياري از نماينده هاي مجلس در روز هاي گذشته 
در اين باره صحبت كرده اند، ديــروز هم محمدرضا 
ميرتاج الدينــي، نايب رئيــس كميســيون برنامه و 
بودجه مجلس همزمان با سخنان حسن روحاني از 
سهامداران حقوقي خواســت در بازار مشكل ايجاد 
نكنند. او تأكيد كــرد: شــركت هاي حقوقي نبايد 
همچون مردم عــادي عمل كنند كه يك ســهام را 
خريداري و نوسانات ايجاد كرده و پس از مدتي سهام 
را خارج و مشكات ايجاد كنند. بلكه بايد به فكر منافع 

و مصالح كشور نيز باشند.

جدالبرسرچيست؟
آن طور كه اخبار دريافتي همشهري نشان مي دهد 
مناقشات تازه اي از 2زاويه در بازار سرمايه در جريان 

اســت. زاويه اول بحث قيمت گذاري دستوري است 
كه به اختافات عميقي بين وزارت اقتصاد و وزارت 
صنعت منجر شــده و حتي ديروز موجب شد وزير 
صنعت با ســخنان تندي به وزير اقتصاد حمله كند 
و از فرهاد دژپســند بخواهد جواب مــردم را درباره 
گراني محصوالت فوالدي بدهد. و بحث دوم مربوط 
به نقش ســهامداران حقوقي بزرگ و نهاد هاست كه 
به چالش هاي جــدي در برخي جلســات دولتي و 
غيردولتي منجر شده ولي اخبار آن عمدتا منعكس 

نمي شود.
هرچند مناقشــه و اصرار وزارت صنعــت بر اعمال 
قيمت گذاري دســتوري در بازار فــوالد بورس كاال 
روزبه روز ابعاد تازه تري پيدا مي كند اما به نظر مي رسد 
بحث مورد اشاره رئيس جمهوري در سخنان ديروز 
عمدتا به نقش ســهامداران حقوقــي و فعاليت آنها 
بازمي گردد. چنانكه ديــروز در همين رابطه رئيس 
كميســيون اقتصادي مجلس با انتقــاد به عملكرد 
شركت بورس تهران از ســازمان بورس خواست تا 
بيشتر بر بازار ســهام نظارت كند. او تأكيد كرد: چرا 
زماني كه ناظر بــازار مطلع اســت برخي معامات 
براســاس اخبار كذب صورت مي گيرد و ناظر نماد 
شــركت  را متوقف نمي كند، تعريف دســتكاري در 

بازار چيست؟
او با تأكيد بر تقويت نظارت در سازمان بورس و بورس 
اوراق بهادار تهران ادامه داد: بورس تهران در اين قضايا 
مقصر است، عملكرد سهامداران حقوقي از اصلي ترين 
شكايت هاست. اين براي نخستين بار است كه بعد از 
اعتراض گسترده سهامداران و كارشناسان، يك مقام 
مسئول نسبت به عملكرد سهامداران حقوقي و حتي 

بورس تهران انتقاد مي كند.

كاهش وزن، افــت كيفيت يا  بازار
فروش اجباري برخي كاالهاي 
كم مصرف به همراه مواد غذايي 
كمياب و پرتقاضا به سكه رايج 
بازار خرده فروشي تبديل شــده است موضوعي كه 
تشــكل هاي صنفي در مقابل آن سكوت كرده اند اما 
دســتگاه هاي نظارتي از برخورد بــا متخلفان خبر 

مي دهند.
به گزارش همشهري، شايد شما هم ازجمله افرادي 
باشيد كه پس از خريد برخي مواد غذايي از حبوبات و 
لبنيات گرفته تا انواع نوشيدني هاي گازدار و محصوالت 
آرايشي و بهداشتي، شــوينده، تنقات، بيسكوئيت، 

چاشني ها، ماكاروني، انواع سس 
و تن ماهي افت شديد كيفيت يا 
كاهش حجم و وزن اين اقام را، 
با وجود رشد چند برابري قيمت 

شاهد بوده ايد.
از سوي ديگر، اين روزها كمبود 
يا افزايش شــديد قيمت برخي 
اقــام خوراكي پرتقاضــا مانند 
روغن نباتي، موجــب رواج رويه 
ناصواب فروش اجباري كاالهاي 
ديگر به همــراه اين محصوالت 
در بازار بنكداري و خرده فروشي 
شده است. پيگيري هاي خبرنگار 
همشــهري در مورد رواج پديده 
فروش اجباري كاال از تشكل هاي 
صنفي ماننــد اتحاديه بنكداران 
مواد غذايي با ســكوت معنادار 
و خــودداري آنهــا از هرگونــه 

اطاع رساني و گفت وگو مواجه شد اما رئيس سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان از برخورد 
با اين تخلف و ارســال پرونده شركت هاي متخلف به 

سازمان تعزيرات حكومتي خبر داد.

تداومفروشاجباريكاالبههمراهروغننباتي
يك مقام مسئول در بخش خصوصي از اقدام سازمان 
يافته برخي عرضه كنندگان براي فروش اجباري كاال 
همراه روغن نباتي و سويا خبر داد و گفت: نمايندگان 
فروش شــركت هاي پخش مواد غذايي، روغن را به 
همراه كاالي ديگري مانند كيك، چاي، باتري و رب 
گوجه فرنگي به بنكداران و مغازه داران مي فروشــند 
و اگر خريدار اين قبيــل كاالهاي اجباري را به همراه 
روغن نخرد، روغن تحويل نمي گيرد. اين فعال بازار، 
گفت: ويزيتورها نيز براي فروش روغن به همراه فروش 
كاالي اجباري، 2فاكتور مجزا يكي براي روغن و يكي 
نيز براي كاالي اجباري فروخته شده به همراه روغن 
صادر مي كنند تا به اين ترتيب سندي از فروش اجباري 
كاال توسط آن شــركت پخش در دسترس نباشد. او 

اين تخلف رايج را اقدامي سازمان 
يافته دانست و افزود: در سراسر 
كشــور فروش اجباري كاالهاي 
ديگــر به همــراه روغــن انجام 
مي شود و بنكداران و متقاضيان 
خريد روغن از شركت هاي پخش 
مجبور هســتند تا برخي كاالها 
را به صــورت اجباري بــه همراه 
روغن خريداري كنند و اين اقدام 
به صورت كاما برنامه ريزي شده 
و ســازمان يافته انجام مي شود. 
اين فعال بخش خصوصي افزود: 
عاوه بر روغن خوراكي به تازگي 
محصوالتي مانند سوياي خوراكي 
يا همان سوياي پروتئيني نيز به 
بنكداران يا مغازه داران به همراه 
يك كاالي ديگر فروخته مي شود. 
به گفته او، فــروش اجباري كاال 

خاف مقررات تعزيرات و قانون نظام صنفي است اما 
كمبود كاال معموال چنين پيامدهايي را به دنبال دارد.

گرميبازاركمفروشان
كم فروشي از طريق كاهش وزن و حجم و افت كيفيت، 
درصد چربي و... تخلف مشهود ديگري است كه اين 
روزها در بازار مــواد غذايي بيش از پيش مشــاهده 
مي شــود. با وجود افزايش چندباره و شــديد قيمت 
برخي محصوالت غذايــي، نارضايتي توليد كنندگان 
و فروشندگان از تثبيت دستوري قيمت برخي اقام 
كااليي موجب شده تا كم فروشي به عنوان راهكاري 
براي جبران زيــان توليد در دســتور كار قرار گيرد. 
گذري بر بازار خرده فروشي اقام كااليي نظير انواع 
لبنيات، بستني، تنقات، بيسكوئيت، تن ماهي، دلستر 
و نوشابه، مواد مايع شوينده، محصوالت بهداشتي و 
سلولزي و به خصوص انواع حبوبات بسته بندي حاكي 
ازآب رفتــن وزن، حجم يا كيفيت اين اقام اســت 
به نحوي كه مشتريان شاهد بطري هاي سرخالي برخي 
اقام بوده و شاهد افت طعم، درصد چربي و وزن برخي 
محصوالت ديگر مانند بيسكوئيت، تن ماهي، لبنيات 
و انواع سس و چاشني و طعم دهنده هاي غذا هستند.

نوبتكمفروشيخودروسازان
عاوه بر كم فروشــي مواد غذايي اين پديده در بازار 
برخي محصوالت صنعتي مانند لوازم خانگي و خودرو 
نيز رايج و موجب كمبود و افزايش قيمت اين اقام شده 
است. بررسي صورت هاي مالي ارائه شده 3 خودروساز 
بزرگ كشور)ايران خودرو، ســايپا و پارس خودرو( به 
بورس نيز نشــان مي دهد اين خودروسازان 8درصد 
از توليــدات مكانيكي 9 ماه امســال خــود را هنوز 
تجاري ســازي  نكرده و نفروخته اند. مجموع فروش 
محصوالت اين خودروسازان 9 ماه امسال از 578 هزار 
دستگاه تجاوز نكرده اما اين شركت ها در بازه زماني 
مذكور 630 هزار دستگاه انواع خودرو توليد كرده اند. 
يعني اين شركت ها 8درصد از محصوالت توليدي خود 

را از مرحله تجاري سازي  عبور نداده و به بازار عرضه 
نكرده اند. اگرچه در بين اين 3 خودروساز، ايران خودرو 
با فروش 323هزار دستگاه انواع خودرو در 9 ماه امسال 
بيشترين تعداد فروش را داشــته اما با توجه به آمار 
مذكور ايران خودرو نيز 19 هزار دستگاه خودرو كمتر 

از ميزان توليد خود فروخته است.

سكوتيمعنادار؛اصنافمصاحبهنميكنيم
پيگيري خبرنگار همشــهري از تشكل هاي صنفي 
در مورد كم فروشــي و فروش اجباري كاال از برخي 
تشــكل هاي صنفي با ســكوت معنادار و خودداري 
آنها از گفت وگو در اين زمينه مواجه شــد. به نحوي 
كه عبداهلل حقيقت، نايب رئيس 
اتحاديه بنكداران مواد غذايي، با 
بيان اينكه در اين زمينه مصاحبه 
نمي كنيم تأكيد كرد، بهتر است 
خودتان وضعيت بازار بنكداري 
در زمينه كم فروشــي يا فروش 
اجبــاري اقام كااليــي را رصد 
كنيــد. محمدآقاطاهــر، رئيس 
اين اتحاديه و صفر فرهمند جم، 
رئيس اتحاديه خواروبارفروشان 
نيز از پاسخ به خبرنگار همشهري 
در ايــن زمينه خــودداري كرد. 
با وجــود اين، رئيــس اتحاديه 
ســوپر ماركت از تخلف و تباني 
فروشــگاه هاي زنجيــره اي بــا 
توليد كنندگان مواد غذايي براي 
كم فروشــي خبــر داد و گفت: 
اين فروشــگاه ها با شركت هاي 
توليد كننــده تباني مي كنند كه اگــر مثا وزن يك 
قوطي رب گوجه فرنگي 800گرمي را به وزن 700يا 
650گرم عرضه كرده و در قيمت آن به اين فروشگاه ها 
تخفيف بدهند و اين فروشــگاه ها نيز از محل همين 
قيمت به مشتريان تخفيف مي دهند كه اين امر مصداق 
گرانفروشي و كم فروشي است. سعيد درخشاني، افزود: 
فروشــگاه هاي زنجيره اي همه اقام كااليي را عرضه 
مي كنند و اين امر منحصر به مواد غذايي نيست، و با 
اين شيوه فروش به همه اصناف مانند خواروبارفروشان 
و حتي پيچ و مهره فروشان و... فشار وارد مي كند كه 
اين امر موجب درخواســت برخي واحدهاي صنفي 

خواروبارفروشي براي تعطيلي شده است.

پرونده2شركتمتخلفدرتعزيرات
رئيــس ســازمان حمايــت مصرف كننــدگان و 
توليد كنندگان در گفت وگو با همشــهري در مورد 
نتايج برخــورد با فروش اجبــاري كاال، با بيان اينكه 
كم فروشي يا فروش اجباري كاال تخلفاتي قديمي در 
بازار خرده فروشــي اقام كااليي است، گفت: فروش 
اجباري كاال همراه كاالي ديگر 
تخلف اســت كه در ايــن زمينه 
براي برخورد بــا مختلفان اخير 
پرونــده 2 شــركت متخلف به 
ســازمان تعزيــرات حكومتي 
ارسال شده است. عباس تابش در 
مورد برخورد با كم فروشي اقام 
كااليي در ســطح خرده فروشي، 
افزود: اگرچه ممكن است برخي 
توليد كنندگان و فروشــندگان 
كاال در جايــي تخلفي در زمينه 
كم فروشــي اقام كااليي داشته 
باشند، اما در اين زمينه گزارش 
يا شكايتي به ســازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان 
ارائه نشده است. به گفته او فروش 
اجباري هــر كااليي بــا كاالي 
ديگر تخلف و خاف قانون است 
و بايد رفتــار همه عوامل فــروش، توزيع كنندگان و 
نمايندگي هاي عرضه مورد رصد قرار گرفته و از انجام 
تخلف موضوعي به خصوص عرضه خارج از شــبكه و 
گرانفروشي جلوگيري شود. تابش، گفت: مسئوليت 
عملكرد تمامي ويزيتورها و عوامل پخش با واحدهاي 
اصلي بوده و بايد حتما كنترل هاي الزم در اين زمينه 
توسط اين شــركت ها صورت گيرد. رئيس سازمان 
حمايت در مورد روند نظارت و بازرسي هاي انجام شده 
در مورد توزيع روغن خوراكي شــركت هاي پخش و 
توزيع كنندگان مواد غذايــي و پرونده هاي تخلفاتي 
تشكيل شــده در زمينه توزيع خارج از شبكه روغن 
خوراكي، گفت: مطابق دســتورالعمل اباغ شده اين 
سازمان، سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان و 
بازرسان اصناف موظفند، ضمن برنامه ريزي مناسب و 
انجام بازرسي هاي موردي و مستمر، اقدامات نظارتي 
و بازرســي خود را بر چگونگي فروش و توزيع روغن 
خوراكي متمركــز كنند. او افــزود: اقدامات نظارتي 
براي اقــام يارانه اي و كاالهاي اساســي همچنان با 
جديت در حال پيگيري است و تا كنون پرونده هايي 
نيز براي متخلفان تشكيل شده است اما انتظار داريم 
با خودكنترلي شــبكه فروش، شاهد بروز تخلفاتي از 

اين قبيل نباشيم. 
تابش تأكيد كرد، واحدهاي صنعت، معدن و تجارت 
موظف هســتند تا كماكان با فروش اجباري كاالها 
همراه با روغن نباتي يا هر كاالي ديگري به شــدت 
مقابله و درصورت مشاهده تخلفات، برخورد قانوني 
كنند، مردم نيز مي توانند تخلفات مشــاهده شده را 
از طريق تلفن 124ســازمان حمايت و سازمان هاي 
صمت استان ها گزارش كنند. شــركت هاي توليد و 
پخش روغن خوراكي تأكيــد مي كنند كارخانه هاي 
روغن نباتي هيچ نقشي در فروش اجباري ساير كاالها 
همراه با روغن نباتي نداشــته و فرايند فروش روغن 
نباتي در شــبكه توزيع مطابق ضوابط انجام مي شود 
اما بعضا تخلفاتي از سوي برخي عوامل فروش صورت 

مي پذيرد كه بايد با آن برخورد شود.

همشهري از سخنان رئيس جمهوري رمزگشايي مي كند

روحاني: عمليات رواني در بورس با هدف دلسردي فعاالن اقتصادي انجام مي شود

گزارش ميداني همشهري نشان مي دهد

رونقفروشاجباريوكمفروشيكاالدربازاراهداف عمليات رواني عليه بورس

آردسوخاري،يكيازپرفروشهاي
سوپرماركتها

آرد سوخاري يكي از معجزه هاي آشپزي است.  سوپرماركت
نه تنها اســتفاده از آن در انواع غذاهاي نيمه 
مايع مثل كوكو و كتلت، حاصل كار را به طرز 
عجيبــي تردتر و خوشــمزه تر مي كند بلكه 
كاربردش، ترفندي اســت براي تغيير مزه غذاهايي مثل ماهي و 
ميگو كه ممكن است بعضي افراد مخصوصا بچه ها دوست نداشته 

باشند. 
اين روزها استفاده از اين محصول بيشتر هم شده و انواع غذاهاي 
سرخ شده را با كمك آن مي توان رنگ و لعاب و طعم مطبوع تري 
بخشــيد. تنوع هم در اين محصول باال رفته و براي ماهي، ميگو و 
مرغ انواع آردهاي سوخاري خاص هم به بازار آمده ولي همچنان 
نوع ســاده و بي ادويه آن پرطرفدارتر است زيرا در موارد مختلفي 
كاربرد دارد و مي توان آن را با كمــك ادويه هاي دلخواه در منزل 

طعم دار كرد. 
به گفته مغازه دارها پودر سوخاري يكي از پرفروش ترين محصوالت 
حوزه چاشني و افزودني هاي غذايي اســت. چندين نام معروف 
در زمينه آرد سوخاري در بازار موجود اســت كه قديمي ترين و 
معروف ترين آنها »گلها« است. تردك، ترخينه، هاتي كارا، آمون و 
رشد نام هاي ديگري هستند كه توليداتشان در زمينه آرد سوخاري 
و ديگر ادويه  و افزودني ها در قفسه سوپرماركت ها ديده مي شود. 

بســته بندي اين محصول در محدوده 200تا 350گرمي است و 
قيمت هم براي اين حجم حول و حوش 11تا 16هزار تومان بسته 
به برند و افزودني ها متغير است. اگرچه اين محصول هم مثل ديگر 
اقام موجود در بازار امســال افزايش قيمت داشت اما با توجه به 
كاربردهاي آن مي توان گفت قيمــت قابل قبولي دارد. با اين حال 
اگر بخواهيد آرد ســوخاري را در منزل تهيه كنيد هم كار چندان 
مشكلي نيست؛ كافي اســت باگت هايي را كه خريده ايد و بدون 
استفاده مانده خشك و آسياب كنيد و ادويه هاي را كه دوست داريد 

به آن بيفزاييد، پودر سوخاري شما حاضر است.

قيمت فروش بعضي انواع آرد سوخاري در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند
9.900ساده- 300گرميگلها

9.500ساده- 250گرميآمون
57.500اسپايسي- يك كيلوييپانكو

11.950ساده- 350گرميترخينه
12.900پودر سوخاري مرغ- 200گرميتردك
11.950پودر سوخاري تند مرغ- 200گرميتردك
14.950سوخاري طاليي- 200گرميتردك
12.550ساده- 200گرميترخينه
11.950پودر سوخاري ماهي - 200گرميتردك
12.950مارتين- 200گرميرشد
10.900با طعم سير و پياز-200گرميآمون

13.500اسپايسي- 300گرميهاتي كارا
16.500پودر سوخاري تند- 300گرميپنگوئن

قيمتجديدگوشتقرمز

قيمت جديد انواع گوشــت قرمز در ميادين  تره  بار
ميوه و تره بار شهرداري تهران اعام شد. 

به گزارش همشهري، براساس نرخ نامه جديد 
ســازمان ميادين ميوه و تره بار، انواع گوشت 
قرمز گوسفندي و گوســاله به صورت قطعه بندي شده به 2شيوه 
بسته بندي شــركتي و بســته  بندي در غرفه هاي ميادين توزيع 
و قيمت گذاري شــده است. قيمت گوشــت قرمز به ويژه گوشت 
گوسفندي در يكي دو سال اخير همواره باالتر از 100 هزار تومان 
بوده و اين موضوع تقاضا را در بازار مصرف به ميزان زيادي كاهش 

داده است.

قيمت جديد گوشت قرمز گوسفندي و گوساله در ميادين ميوه و تره بار تهران
قيمت - تومان مشخصاتنوع محصول 

122.900بدون ماهيچهكف دست گوسفندي
134.900با ماهيچهكف دست گوسفندي
104.000با ماهيچهسردست گوسفندي
108.000با استخوانراسته گوسفندي
125.900ماهيچه گوسفندي
61.500بي استخوانقلوه گاه گوسفندي

149.000پاك كردهفيله گوساله
106.000پاك كردهسردست گوساله
108.000بدون استخوانراسته گوساله
108.000ماهيچه گوساله

با آغاز به كار صندوق هاي كاالي  كشاورزی
كشــاورزي از روز گذشــته 
زنجيره ابزار هاي مالي كاالهاي 
كشــاورزي در بــورس كاال 

تكميل شد.
به گزارش همشــهري، فعاليت صندوق هاي كاالي 
كشاورزي از ديروزبراي نخســتين بار در ايران آغاز 
شد. اين صندوق قرار اســت از طريق سرمايه گذاري 
در اوراق بهادار بخش كشــاورزي به تامين مالي اين 
صنعت كمك كنند. صندوق هاي كاالي كشاورزي از 
يك طرف مي توانند سبد دارايي سرمايه گذاران را در 
بازار سرمايه متنوع كنندو از طرف ديگر كمك بزرگي 
به تامين مالي بخش كشاورزي از طريق بهينه سازي  
معامات اوراق بهادار مبتني بر كاالهاي كشــاورزي 
كنند. پيش تر پذيره نويسي صندوق هاي كااليي از 

روز يكشنبه هفته جاري آغاز شده بود.

روشسرمايهگذاريدرصندوقهايكااليي
صندوق هــاي ســرمايه گذاري كااليــي در اوراق 
بهادار مبتني بر كاالهاي كشــاورزي سرمايه گذاري 
مي كنند و ســرمايه گذاران با خريــد واحد هاي اين 
دو صنــدوق به صــورت غيرمســتقيم در معامات 
محصوالت كشــاورزي شريك مي شــوند. براساس 
نخستين مجوزهاي صادر شــده؛ قرار است صندوق 
ســرمايه گذاري طــاي ســرخ نوويــرا، در اوراق 
بهاداري شامل گواهي ســپرده زعفران، زيره سبز، 
پسته و اوراق مشــتقه مبتني بر زعفران، زيره سبز 
و پسته ســرمايه گذاري كند و منابع مالي صندوق 
ســرمايه گذاري گــروه زعفــران ســحر نيز صرف 
ســرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتنــي بر كاالي 
كشاورزي ازجمله پسته، زعفران و زيره سبز خواهد 
شــد. ارزش واحدهاي اين2صندوق 10 هزار ريال 

تعيين شده است.

سبدسرمايهگذارانمتنوعترشد
مديرعامــل بــورس كاالي ايران ديروز در مراســم 
افتتاح اين صندوق ها گفت: امروز با افتتاح معامات 
صندوق هاي كااليي كشاورزي، شاهد تكميل زنجيره 
ابزارهــاي مالي بــورس كاال براي معامــات حوزه 
كشاورزي هستيم؛ به طوري كه هم اكنون محصوالت 
كشاورزي در بازار فيزيكي، مشتقه و مالي بورس كاال 

فعال هستند. 

حامد سلطاني نژاد گفت: زمان زيادي بود كه درصدد 
پذيرش و عرضه صندوق هاي كاالهاي كشــاورزي 
بوديم و با حمايت هاي سازمان بورس و اوراق بهادار 
سرانجام اين صندوق ها تاســيس شد. تا قبل از اين، 
صندوق هاي سرمايه گذاري طا در بورس كاال فعال 
بودند كه با ورود اين صندوق ها در حوزه كشاورزي، 
سبد سرمايه گذاري در بازار ســرمايه متنوع تر شد. 
او با اشــاره به تحكيم پيوند بخش كشاورزي با بازار 
ســرمايه با آغاز به كار صندوق هاي كشاورزي گفت: 
پذيره نويسي صندوق سحرخيز مورد استقبال قرار 
گرفت و كل واحدهاي آن در روز نخســت به فروش 
رفت و صندوق نوويــرا نيز در محله پذيره نويســي 
قرار دارد. سلطاني نژاد افزود: هر دو صندوق كااليي 
كشاورزي داراي بازارگردان هســتند و با راه اندازي 
اين صندوق ها، نقدشــوندگي در بــازار محصوالت 
كشــاورزي افزايش يافته و در گام بعد توثيق آنها را 

خواهيم داشت.

آغازمعامالتگواهيسپردهخرما
مديرعامل بــورس كاال همچنيــن از آغاز معامات 
گواهي ســپرده خرما خبرداد و گفــت: امروز عاوه 
بر صندوق كشاورزي، شــاهد افتتاح گواهي سپرده 
خرماي مضافتي بم هستيم تا كشاورزان خرماكار از 
اين پس با سهولت بيشتر و قيمت بهتر امكان فروش 
محصوالتشان را داشته باشند. به گفته سلطاني نژاد، 
گواهي سپرده كااليي، ابزاري اســت كه با استفاده 
از آن در طرح حمايتــي قيمت تضميني جو و ذرت، 
حدود 100 هزار كشاورز به بازار دسترسي پيدا كردند 
و توانستند محصول خود را بفروشند. او با بيان اينكه 
بازار كشــاورزي يك تفاوت ويژه با ساير بازارها دارد 
گفت: توليدكنندگان در بازار محصوالت كشاورزي 
متنوع هســتند و بايــد محصول به يــك محصول 
استاندارد تبديل و ســپس معامات انجام شود؛ از 
اين رو ابزارسازي براي اين كاالها از اهميت ويژه اي در 

جهت توسعه بخش كشاورزي برخوردار است.

روز سه شنبه با آغاز به كار 2صندوق كاالي كشاورزي در بازارسرمايه انجام شد

تكميلزنجيرهتأمينماليبخشكشاورزي

   جذب پول هاي خرد به بخش كشاورزي
حسنقاليبافاصل،رئيسسازمانبورسهمدربارهآغازمعامالتصندوقهايكشاورزيوگواهيسپردهخرمادر
مراسمآغازبهكاراينابزارهايمعامالتيگفت:بورسكاالجايگاهخوبيدراقتصادكشورداردوبهنهادمهميدر
كشفقيمتتبديلشدهاست.قاليبافاصلبابياناينكهوظيفهبورسكمكبهبخشواقعياقتصادكشوراست،
بيانكرد:گواهيسپردهخرماوصندوقهايكاالييكمكميكندتامردمباپولهايخردواردشوندويكفرصت
سرمايهگذارياست.اوبااشــارهبهاقداماتيكهدرآيندهاجراييخواهدشد،گفت:اصالحدستورالعملگواهي
سپرده،تصويبدستورالعملخريددين،راهاندازيسلفمسكنوقراردادهايآتيدرصندوقهايكاالييازجمله

اقداماتدرحالپيگيرياست.
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ارسالن مطهري واقعا بازيكن خوبي است و قبل از داربي، خيلي 
خوش موقع با گلزني به آلومينيوم اراك از روزهاي افتش فاصله 
گرفت. همه اينها درست، شــادي گل مخصوص او يعني گيتار 
زدن هم خيلي براي هواداران و عكاسان جذاب است كه اين هم 
سر جاي خودش؛ خب اخوي ديگر چرا لوگو ماچ مي كني؟ الاقل 
لوگوي روي پيراهن خودت را ببوس، چرا از پيراهن موســوي 
اســتفاده مي كني؟ نه اينكه كار بدي باشد، اما حافظه هواداران 
فوتبال پر از خيانت بوس كنندگان لوگو است. ملت ذله شدند از 
بس بازيكنان مختلف نشان باشگاه را بوسيدند، بعد ول كردند و 
رفتند. بنابراين بهتر اســت تعصب تان را در زمين نشان بدهيد. 
دوره هورا كشــيدن براي اين كارها تمام شده. گل بزن و همان 

گيتارت را بنواز؛ مگر چه اشكالي دارد؟

همان گيتارت را بزن

سوت پايان بازي استقالل و آلومينيوم كه به صدا درآمد، باشگاه 
اراكي بيانيه داد كه ما قرباني حفظ روحيــه آبي ها براي داربي 
شــديم. از آن طرف هم محمود فكري در مصاحبه بعد از بازي، 
بزرگوارانه گفت: »داور اشتباهاتي داشت، اما در مجموع خوب 
قضاوت كرد.« خيلي ممنون كه او را بخشــيدي! بعد از تساوي 
فوالد و مس رفسنجان هم جواد نكونام گفت گل تيم حريف از 
روي يك خطاي نادرست به ثمر رسيده و البته محمد ربيعي هم 
اعتقاد داشت گل فوالد خطا بوده. خالصه همه شاكي هستند و 
طبق معمول مشخص نيست چه كسي سود برده. آقا خيلي ساده 
است؛ اگر داوري اشتباه كند، حتما در همان بازي يك تيم نفع 
برده، اما عجيب است كه ما هرگز افتخار آشنايي با تيم سودكننده 

را نداشته ايم!

ليگ يا مجمع طلبكاران؟

فارغ از همه تحليل ها در مورد اينكه علي كريمي به درد رياست 
فدراسيون فوتبال مي خورد يا نه و ساختار بيمار فوتبال ايران به 
او اجازه موفقيت مي دهد يا نه، نفس حضور جادوگر در انتخابات 
بسيار جذاب اســت و مي تواند هيجان را به باالترين حد ممكن 
برســاند. درصورت حضور او روي صندلي رياست هم تك تك 
خبرهاي اين حوزه پرمخاطب تر خواهد شــد. كريمي صراحت 
خاصي دارد و قول شفافيت داده؛ بنابراين حتما چيزهاي جالبي 
خواهيم ديد. حاال همه اينها به كنار؛ بياييد فرض كنيم كريمي 
در شرايطي رئيس فدراسيون مي شد كه كارلوس كي روش هنوز 
سرمربي تيم ملي كشورمان بود. اين صحنه واقعا ديدن داشت، 
حيف كه از كف مان رفت. انتخابات 2 سال زودتر برگزار مي شد، 

كي روش تا كلمبيا پياده مي رفت و خودش را نجات مي داد!

خوب شد كي روش نيست

نكته بازي

با وجود محدوديت هاي جديد و سختي كه 
بوريس جانسن، نخست وزير انگليس براي 
مهار ويروس جهش يافته كرونا در اين كشور 
درنظر گرفته است، خوشبختانه هنوز فوتبال 
از اين محدوديت ها معاف است و ما مي توانيم 
ليگ برتر و مســابقات جانبي انگليس را با 
اشــتياق دنبال كنيم. ديشــب نيمه نهايي 
جام اتحاديه بــا ديدار برنتفــورد و تاتنهام 
آغاز شد و پاي ديگر فينال اين جام ساعت 
2۳:۱۵ امشــب با داربي منچستر مشخص 
مي شود. منچستريونايتد در كمال ناباوري 
و با توجه به لغزش ليورپول كه پريشــب به 
ســاوتهمپتون باخت، بر صدر جدول تكيه 
زده، اما منچسترسيتي هم مي تواند با بردن 
بازي هاي عقب افتاده اش بــه صدر نزديك 
شود. پس شــهرآورد امشــب ديدار بسيار 
نزديكي است. سولسشائر در يك فصل موفق 
شد ۳ بار گوارديوال را ببرد كه اين يك ركورد 
بود. فصل قبل در جام حذفي سيتي برد ولي 
يونايتد در ليگ موفق بود. منچستر با مربي 
باشخصيت نروژي اش فعال مي درخشد اما 
انتقادات و حسادت ها عليه اين تيم هم زياد 
اســت. كلوپ پس از باخت به ساوتهمپتون 
در اعتــراض به 2 پنالتي مشــكوكي كه به 
نفع ليورپول گرفته نشــده توپ را به زمين 
يونايتد انداخت و گفت كه شنيده است در 
اين دو ساله به مدت ۵ســال ونيم براي اين 
تيم پنالتي گرفته شده. كاواني محروميت 
سه جلســه اي اش را به خاطر يك استوري 

اينســتاگرامي كه نژادپرســتانه تعبير شد 
ســپري مي كند. در تركيب ســيتي هم 4 
بازيكن شــامل واكر، ادرسون، ژزوز و اريك 
گارسيا همچنان در قرنطينه پس از ابتال به 
كوويد-۱۹ به سرمي برند. اتفاقا در تيم بانوان 
اين باشــگاه هم كه چند كرونايي داشت، 
4بازيكن كرونايي ديگر كشف شده. در بازي 
امشب استثنائا تيم ها مي توانند از ۵تعويض 
اســتفاده كنند. مارتين اتكينسون قضاوت 
اين ديدار را به عهده دارد. در سري آ هم يك 
ديدار حساس و جذاب بين ميالن و يوونتوس 
برگزار مي شود كه متأسفانه همزمان با داربي 
منچستر است. ميالن تنها تيم ۵ليگ برتر 
اروپايي اســت كه هنوز در ليگ شكســت 
نخورده. اين تيم براي نخســتين بار موفق 
به كســب ۳۷امتياز در ۱۵هفته اول ليگ 
شده اســت. پارســال در همين مقطع در 
رتبه يازدهم بود و االن اول اســت. موراتا 
به دليل مصدوميت ران  و الكس ســاندرو 
به دليل ابتال به كرونا در اين بازي غايب اند 
و ميالن هــم بايد بدون زالتــان به مصاف 
رونالدو و يارانش بــرود. در 2۱۷رويارويي 
گذشته سهم يووه از بد ۸۶تا و سهم ميالن 
۶2پيروزي بوده است؛ ۳24گل زده يووه، 
2۸2گل زده ميالن. راستي، بارسلونا هم در 
ديداري عقب افتاده به مصاف بيلبائو مي رود. 
مسي مقابل اوئسكا بازي شماره۵۰۰ خود را 
در الليگا براي بارسلونا انجام داد؛ 4۵۱گل، 

۱۸۵پاس گل.

پريرا:به100گلهشدندرليگبرترفكرميكنم
 مهاجم 37 ساله فوالد كه حاال با 83 گل بهترين گلزن خارجي ليگ برتر به حساب مي آيد، انگيزه هاي خاصي   

براي ادامه حضور در ايران دارد

شبيبرايستارهبازي
  شهرآورد منچستر يا ديدار ميالن-يووه را از دست ندهيد
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استقاللحريفميطلبد
4 دليل براي اميدواري آبي ها در آستانه داربي

چراتبريزيدراستقاللنماند؟

بهروز رســايلي| استقالل بازي پيش از 
داربي را كم هزينه و پرفايده به پايان 
برد. اين تيم توانســت با پيروزي 2بر 
صفر برابر آلومينيــوم اراك، بار ديگر 
به صدر جدول برگــردد. درحالي كه 
همه در پيش داربي نگران مصدوميت 
و محروميت بازيكنان كليدي شــان 
هســتند، هيچ كدام از اين دو اتفاق 
براي استقالل رخ نداد. به اين ترتيب 
دست كم 4دليل وجود دارد كه نشان 
مي دهد استقالل در آستانه شهرآورد 
تبديل به يك رقيب »خطرناك« براي 

پرسپوليس شده است.

  خط حمله جان گرفت
يكي از كاستي هاي استقالل امسال نسبت 
به تيم فصل گذشته، كم رمق شدن خط 
حمله بود. پارسال هر سه فوروارد آبي ها 
يعني مهدي قائدي، ارســالن مطهري و 
شيخ دياباته بوي گل مي دادند، اما امسال 
نشــان چنداني از آن آمادگي به چشــم 
نمي خورد. با اين حال پاي مهدي قائدي 
هفته گذشته به گل باز شد و اين بازيكن 
برابر آلومينيوم هم دومين گل فصلش را 
زد. ارسالن هم كه چند هفته افول كرده 
بود، بعد از پنالتــي گرفتن مقابل گل گهر 
ســيرجان اين هفته يــك گل زيرطاقي 
زيبا زد و نهايتا شــيخ دياباته نيز در چند 
دقيقه اي كه براي داربي تست شد، نشان 
داد مي توانــد خط دفاعي حريــف را آزار 
بدهد. حاال دســت فكري بــراي انتخاب 
بهترين ها در خط حمله كامال باز است. او 
اگر با 2 مهاجم بازي كند، يك گزينه خوب 

هم براي تعويض دارد.
  نقطه ضعفي كه قوت شد

پارســال اســتقالل به طور كلي مشكل 
دروازه بان داشت و اين مسئله در داربي ها 
هم نمود ويژه اي پيدا مي كرد. گل مهدي 
عبدي در داربي رفت با دخالت مؤثر حسين 
حسيني به ثمر رسيد. حسيني همچنين 
در 2داربي برگشــت ليــگ و حذفي هم 
مجموعا 4گل خورد كه روي برخي از آنها 
مي توانست عملكرد بهتري داشته باشد. 
امســال اما تا اينجا رشيد مظاهري بسيار 

خوب عمــل كرده و نه تنهــا نقطه ضعف 
و پاشنه آشــيل استقالل نيســت، بلكه 
تبديل به دلگرمي اين تيم شــده است. 
رشــيد گل مفت نمي خورد و ســيوهاي 
روحيه بخش زيادي هم دارد. بنابراين كار 
پرسپوليسي ها براي گل زدن به استقالل 

هرگز به آساني فصل قبل نيست.
 كاپيتان آزاد شده است

محمود فكري در مسابقات اخير از احمد 
موســوي به عنوان دفاع راســت استفاده 
كرده تا وريا غفوري كامال آزاد شــود و در 
حركات تهاجمي به تيمش ياري برساند. 
اين حتي با سيســتم دفاع ۳نفره كه وريا 
در آن هافبك مي شــد هم فرق دارد، چرا 
كه با حضور موسوي، غفوري ديگر دغدغه 
دفاعي ندارد و گاهي حتي به سمت چپ 
خط مياني منتقل مي شود. آزاد شدن وريا 
كامال اثرش را روي روند حركتي استقالل 
گذاشته و به عالوه زوج موفقي هم بين او و 
موسوي تشكيل شده كه مي تواند به تنوع 

تاكتيكي آبي ها كمك كند.
  افزايش اعتماد به فكري

نهايتا اينكه جايگاه فعلي محمود فكري 
نزد هواداران قابل مقايسه با يك ماه پيش 
نيســت. او به تدريج توانســت مقبوليت 
عمومي بيشتري كسب كند. بخشي از اين 
ماجرا به نتيجه گيري موفق آبي ها مربوط 
مي شود و بخشي ديگر ناشي از تصميمات 
مهمي است كه فكري گرفت. تنبيه ميليچ 
حتي با وجود مصدوميــت محمد نادري 
باعث شد محمد دانشگر به سمت چپ خط 
دفاعي برود و عملكرد خوبي داشته باشد. 
او نشان داد يك مربي اهل ريسك است و 
از اتخاذ تصميمات بزرگ نمي ترسد. پس 
حاال لحن منتقدان در مورد او عوض شده 
است. يادمان باشد پارسال استراماچوني در 
حالي وارد داربي رفت شد كه هنوز موفق به 
تثبيت جايگاه خودش نزد هواداران نشده 
بود. تكليف فرهاد مجيدي هم روشن است 
و در مورد او تا روز آخر كارش ترديد وجود 
داشت. با نتايج اخير اما، فكري كامال دست 
باال را دارد و طبيعي است كه بازيكنان هم 

بيشتر حرفش را بخوانند.

امير قلعه نويي رسما اعالم كرده نام مرتضي 
تبريزي و رضاشكاري براي نيم فصل دوم 
به فهرســت گل گهر اضافه خواهد شد. از 
همين رو پرونده تبريزي در جمع آبي پوشان 
پايتخت را بايد بسته شده دانست؛ بازيكني 
كه شايعات زيادي درخصوص جدايي اش 
از استقالل مطرح شــده بود و حتي گفته 
مي شــد هيچ بعيد نيســت او با انتقالي 
جنجالي راهي پرســپوليس شود. در اين 
شــرايط خيلي ها دوســت دارند بدانند 
بازيكني كه سال گذشته با پيراهن استقالل 
رباط صليبي پاره كرد، چرا نتوانســت با 
مديران باشگاه بر ســر تمديد قراردادش 
به توافق برســد. اينطور كه گفته مي شود 
استقالل چندهفته قبل يك پيشنهاد مالي 
به تبريزي ارائه داد كه به هيچ عنوان باب 

ميل اين بازيكن نبود و همين موضوع باعث 
شد تا مهاجم آبي ها قيد ماندن در اين تيم را 
بزند. از طرفي تبريزي به برخي دوستانش 
گفته بود كه ديدگاه ها در استقالل نسبت 
به او تغيير كرده و با اين شــرايط دوست 
دارد با جدايي از اين تيم فضايی جديد را 
تجربه كند. براساس شــنيده ها او پس از 
اين اتفاق با گل گهري ها مذاكره داشته و 
ظاهرا با مبلغ قراردادي باالتر از پيشنهاد 
استقاللي ها روبه رو شده است. به اين نكته 
هم بايد اشاره داشت كه كادرفني استقالل 
در هفته هاي اخير تمايل چنداني به حفظ 
تبريزي نشان نداد كه به نظر مي رسد دليل 
اصلي آن حضور دياباته، قائدي و ارسالن 
مطهري باشد كه هر ۳ بازيكن در شرايط 

خوبي به سر مي برند.

  چند سال ديگر 
 به ايران برمي گردم
پورعلی گنجی، مدافع
 تيم ملي بعد از ۵سال
  به ليگ چين برگشته اما اعتقاد دارد
 از چين هم مي توان به اروپا رفت

 بعد از ۵ســال به ليگ چين 
برگشــتي. درباره انتقالت از ليگ قطر به 

تيم شنژن بگو.
از كودكي دوست داشــتم به كشورهاي مختلف 
بروم و فرهنگ هاي متفاوت را ببينم. ۶سال پيش 
كه به چين رفتم نه زباني بلد بودم نه رفيقي داشتم. 
نمي توانستم خودم را با شرايط وفق دهم و ديديد كه 
بعد از يك سال به قطر رفتم. االن با شناخت بيشتري 
به فوتبال چين برگشــتم و مي خواهم تجربه ها و 
چالش هاي جديدي داشته باشم. آمده ام انگيزه هاي 
جديدي در خودم به وجود بياورم كه بتوانم چيزهاي 
بيشتري ياد بگيرم. قطر براي من خيلي خوب بود. 
قطري ها را مثل خانواده ام دوســت دارم و آنها هم 
من را مثل خانواده شــان دوست دارند. با اين حال 
احساس كردم در آن مقطع زماني بايد يك حركتي 
بكنم و تجربه هاي جديدي به دست بياورم. احساس 
مي كنم تصميم درستي گرفتم. حاال نمي دانم قرار 
است بعدها چه تصميمي بگيرم ولي خوشبختانه 

فعال از تصميم خودم راضي هستم.
 تو تجربه حضــور در فوتبال 
بلژيك را هم داشتي ولي شايد با توجه به 
حضور در فوتبال چين ديگر نتواني به اروپا 

بروي. مشكلي با اين موضوع نداري؟
اگر به عقب برنگرديم بهتر است. به هرحال همه  چيز 
دست به دســت هم داد كه مدتي از اروپا دور شوم. 
بايد قبول كنم كه سهل انگاري از سمت خودم بود. 
به خاطر پيشنهادي كه قرار بود از برايتون انگليس 
به دستم برسد منتظر ماندم، اما اين اتفاق نيفتاد 
و آفرهاي ديگرم را از دســت دادم و به ليگ بلژيك 
رفتم. البته ليگ بلژيك ليگ خوبي اســت و يوپن 
هم تيم خوبي بــود. اما براي من كــه يك بازيكن 
2۷ساله بودم آنطور كه مي خواستم جاي جوالن 
نداشت. شايد اگر مي ماندم آخر فصل به تيم بهتري 

مي رفتم ولي چون به خانواده ام ويزا ندادند تصميم 
گرفتم برگردم. البته حتــي از ليگ چين هم آدم 
مي تواند پيشرفت كند و به فوتبال اروپا برود. چون 
مديربرنامه ها و مربيان خيلي بزرگي در ليگ چين 

هستند.
 تيم تان به سختي از سقوط فرار 
كرد و در ليگ چين ماند. شرايط چطور بود؟

بله. ليگ چين امســال به خاطر شــرايط كرونا به 
2گروه تقسيم شد. 2 گروه ۸تيمي كه 4تيم بااليي 
براي قهرماني و 4تيم پايين براي نيفتادن تالش 
مي كردند و اين يك مقدار كار را سخت كرده بود. 
چون بايد ۳مسابقه رفت و برگشت بازي مي كرديم 
و اگر تيمــي يك بازي را مثــال 2-هيچ يا 2-هيچ 
مي برد صد درصد در ليگ مي ماند. چون در بازي 
بعدي مي رفت به هجده قدم خودش مي چسبيد و 
فقط دفاع مي كرد. براي همين شرايط خيلي سخت 
و پراســترس بود ولي خدا را شكر توانستيم موفق 

بيرون بياييم و در ليگ بمانيم.
 جالب بود كه در بازي پلي آف 
براي بقا، تيم افشين قطبي را برديد و قطبي 

با شكست مقابل تيم شما سقوط كرد.
افشــين قطبي مربي خيلي كاربلــدي بود ولي 
متأسفانه فوتبال بعضي وقت ها روي بدش را به آدم 
نشــان مي دهد. حق قطبي و تيمش ليگ2 نبود. 
آنها در طول فصل خيلي از بازي هــا را برده بودند 
و تيمي كه در گروه آنها آخر شده بود در ليگ ماند. 
اما به هرحال فوتبال همين است. خودم بشخصه 

خيلي ناراحت شدم تيم آقاافشين سقوط كرد.
 درباره بازگشت به تيم ملي هم 
صحبت كن. اردوي اول با اسكوچيچ به دليل 
مصدوميت دور بودي اما در بازگشت مقابل 

بوسني عملكرد خوبي داشتي.
بله. من به دليل مصدوميت نتوانستم اردوي اول 

را بيايم. البته با خودشــان هماهنگ كرده بودم و 
بازي بعدي كه برابر بوســني بود آمدم. به هرحال 
همه بازيكنان تيم ملي بااســتعداد هستند و تيم 
باكيفيتي داريم. آقاي اســكوچيچ هم شناخت 
خوبي از بازيكنان ايرانــي دارد. او در ايران زندگي 
كرده و ســابقه مربيگــري چند ســاله در ليگ 
كشورمان را دارد. مربيان كروات زيادي در ايران 
بوده اند. خودش هــم يكي از باسابقه هاســت و 
مديريت خوبي هم دارد. طــرز صحبت كردن با 
بازيكنان ايراني را خوب مي داند و بلد اســت بين 
بچه ها رفاقت ايجاد كنــد. اين خودش ۷۰درصد 
كار را جلو مي برد. اميدوارم همه با هم يك تيم ملي 
خوب بسازيم و بتوانيم به جام جهاني برويم و دل 

مردم را شاد كنيم.
 درباره فصــل بعد هم صحبت 
كن. اين شايعه هميشه وجود داشته كه به 
ليگ ايران مي آيي و حتي شايعاتي درباره 
حضورت در پرسپوليس هم مطرح مي شود. 
برنامه ات براي فصل جديد چه خواهد بود؟

هميشــه يك پيشــنهادهايي بوده ولي فعال با 
وضعيتي كه در فوتبال كشور داريم تمام بازيكنان 
استقالل و پرسپوليس هم دارند از ايران مي روند. 
چون بازيكــن فوتبال هم مثل شــغل هاي ديگر 
سر ماه براي خانواده اش پول مي خواهد. بايد توجه 
داشت كه اغلب فوتباليســت هاي ما يك خانواده 
ندارند بلكه ۵، ۶خانواده دارند كه خرجشــان را 
مي دهند. به خاطر همين از ايران مي روند كه از پس 
اين هزينه ها بربيايند. بنابراين فعال قصد برگشتن 
به ليگ ايران را ندارم ولي به اميد خدا چند ســال 
ديگر حتما مي آيم و با افتخار براي يكي از تيم هاي 
محبوب بازي مي كنم. آن هم برابر تيم هاي آسيايي 
كه ان شــاءاهلل بتوانيم با كمك هم افتخارآفريني 

كنيم.

محمد زارعي| مرتضــي پورعلي گنجي ازجمله 
بازيكنان تيم ملي كشورمان در خط دفاعي است 
كه ســال ها تجربه بازي در ليگ هاي آسيايي و 
اروپايي را دارد و فعال هم قصد بازگشت به فوتبال 
ايران را ندارد. او فصل گذشته ليگ قطر را ترك 
كرد تا مجددا بازي در يك تيم چيني را تجربه 
كند. پورعلي گنجي هم اكنــون در ايران 
است و دوران اســتراحت پيش از 
شروع فصل را سپري مي كند. 
براي اطــالع از آخرين 
گفت وگويي  وضعيتش 

با او ترتيب داده ايم.

اميرحسين اعظمي | لوسيانو پريرا مندز يا همان شيمبا حاال بهترين گلزن 
خارجي تاريخ ليگ برتر است. اين مهاجم برزيلي عصر دوشنبه دويست 
و سيزدهمين بازي اش در ليگ برتر ايران را برابر مس رفسنجان انجام داد 
تا تعداد گل هايش را به عدد 83برساند و به تنهايي باالتر از لوسيانو ادينيو 
با 82 گل، ركورددار شود. عمادرضا با 70 گل، ابراهيم توره با 60 گل، آدريان 
آلوز با 47 گل، ايگور كاسترو با 32 گل و عرفان اولروم با 26 گل ديگر نفرات 
برتر جدول گلزنان خارجي ليگ هستند و از همين رو شيمبا خيلي نگران 
شكسته شدن ركوردش در سال هاي پيش رو نخواهد بود. بازيكني كه 
2 فصل پيش در كنار كي روش استنلي به عنوان آقاي گلي ليگ برتر هم 
دست پيدا كرد، پس از ركوردشكني گفت و گويي با همشهري ورزشي 

داشته است.

 از اين ركورد خوشحالم
پريرا صحبت هايــش را اين چنين آغــاز مي كنــد و مي گويد:»قبال هم 

گفته بودم كه دوســت دارم اين ركورد شكســته شــود و خوشحالم كه 
ايــن اتفــاق رخ داد. البتــه مســئله ناراحت كننــده براي مــن اين بود 
كه نتوانســتيم مس رفســنجان را شكســت دهيم و در ثانيه هاي پاياني 
گل خورديم، اين اتفاق خيلي تلــخ بود. اگر بازي را مي برديم شــيريني 
شكســتن اين ركورد براي من بيشتر مي شــد ولي با اين حال خوشحالم 
كه ركورد ادينيو را شكســتم. اين را هم بايد بگويم كه ادينيو هم بازيكن 
 بســيار خوب و باكيفيتي بــود كه در فوتبــال ايران كارنامه درخشــاني

 داشت.«
 از فوتبال ايران تشكر مي كنم

شيمبا پس از اين اشاره اي به حضورش در فوتبال ايران دارد و مي گويد:»من 
بايد از فوتبال ايران تشكر كنم كه چنين موقعيتي را در اختيارم قرار داد تا 
بتوانم خودم را نشــان دهم. اگر هم به اين ركورد دست پيدا كردم طبيعتا 
اين موضوع فقط با نقش خودم نبوده و مربيان و همبازي هايم نيز زحمت 

كشيدند كه بايد از آنها تشكر كنم. من در فوالد، سپاهان، گسترش فوالد 
و صنعت نفت روزهاي خوبي را تجربه كردم و احساس خوبي از حضور 
در فوتبال ايران دارم. امسال هم در فوالد هستم و واقعا آرامش دارم.«

 به 100گله شدن فكر مي كنم 
شــايد كمي عجيب باشد اما مهاجم ۳۷ ســاله فوالد به ۱۰۰ گله 
شــدن در ليگ ايران فكر مي كند و در ايــن خصوص مي گويد: 

»۱۷گل ديگر بايد بزنم تا تعداد گل هايم ۳ رقمي شــود. اين 
يك چالش جديد اســت ولي مي دانم كه كارم آسان نيست 
و بايد خيلي بيشتر از گذشــته تالش كنم. با وجود اين من 
به ۱۰۰ گله شدن فكر مي كنم. ما 2۱ بازي ديگر در ليگ برتر 

پيش رو داريم و اين فرصت خوبي اســت تا تعداد گل هايم را بيشتر كنم 
و البته قبل از آن كمك حال تيمم باشــم. براي من موفقيت تيمي از هر 

چيزي مهم تر است.«
 از كار كردن با نكونام خوشحالم

پريرا در قسمت ديگري از حرف هايش اشاره اي هم به كار كردن با جواد نكونام 
داشته است: »من از اين موضوع خوشــحالم. نكونام در كارش بسيار جدي 
است و رابطه بســيار خوبي با بازيكنان برقرار مي كند. نكونام به خوبي روي 
 كارش تسلط دارد و قطعا در آينده دستاوردهاي مهمي در مربيگري خواهد

 داشت.«

نبرد پرسپوليس و سپاهان كه به ال كالسيكوی ايران معروف 
شده اين بار دقيقا قبل از داربی تهران قرار گرفت و اين موضوع 
باعث شد سرخپوشــان خيلی بيشــتر از حريف خود نگران 
فعل وانفعاالت اين بازی باشــند. يحيی گل محمدی اگرچه 
برای پاره كردن نوار تساوی ها چشم به ۳امتياز اين بازی داشت 
اما بيشتر از آن نگران بازی هفته آينده تيمش مقابل استقالل 
صدرنشــين بود. سرمربی پرســپوليس در اين بازی تركيب 
جديدی را آزمايش كرد. او ايــن بار همه مهاجمان تخصصی 
را روی نيمكت نشــاند و خط حمله تيمش را به وحيد اميری 
و احمد نوراللهی سپرد. در نيمه اول بازيكنان پرسپوليس كه 
با وظايف خود در پســت های جديد ناآشنا بودند، نتوانستند 
موقعيتــی روی دروازه ميهمان ايجاد كنند و در آن ســوی 
ميدان ســپاهان نيز محتاطانه بازی می كرد و به جز يكی دو 
موقعيت نصفه ونيمه خطر چندانی روی دروازه ميزبانش ايجاد 
نكرد. شكل و شمايل بازی در اين نيمه اصال در حدواندازه نام 
و اعتبار 2 تيم نبود. اما در نيمه دوم اوضاع كمی بهتر شــد و 
2تيم حمالت خطرناكی روی دروازه ها داشتند. حمالتی كه با 
درخشش پيام نيازمند و حامد لك ناكام ماند تا گلرهای 2 تيم 
چهره های برتر اين ميدان باشند. با وجود اينكه پرسپوليس 
خيلی به سختی روی دروازه سپاهان موقعيت ايجاد می كرد 
اما باز هم يحيی تا دقايق پايانی دســت به تركيب تيمش نزد 
و مهاجمان خود را به ميدان نفرســتاد. او نشان داد به گلزنی 

نوراللهی و اميری حتی در پست غيرتخصصی اميد بيشتری 
دارد تا موفقيت عبدی و آرمان رمضانــی. بايد ديد در داربی 
هفته آينده باز هم سرخپوشان با تركيب روز گذشته به ميدان 
می روند يا به مهاجمان خود ميدان می دهند. محرم نويدكيا 
هم ديروز ثابت كرد تيمش برای قرار گرفتن در جمع مدعيان 
هنوز راه زيادی در پيش دارد. تيم او در مقابل پرسپوليسی كه 
از كمبود بازيكن رنج می برد برتری خاصی نداشــت و به يك 
امتياز اكتفا كرد. اين در حالی بــود كه نويدكيا روی نيمكت 
دست بازتری نســبت به يحيی داشت. محمد محبی، مصلح 
و خلعتبری كه به عنوان بازيكن جانشــين برای ســپاهان به 
ميدان آمدند، اگر در ليســت پرســپوليس بودند احتماال در 
تركيب اصلی قرار می گرفتند. اگر سپاهان در اين بازی پيروز 
می شد به يك امتيازی استقالل می رسيد و اگر پرسپوليس به 
پيروزی می رسيد با شرايط بسيار بهتری به مصاف استقالل 
می رفت. بنابراين می توان گفت بيشترين سود را از اين نتيجه 
استقالل برد و در واقع آبی ها حتی در روز استراحت شان هم 
يك امتيــاز گرفتند. ديروز دو بازی ديگر هم برگزار شــد كه 
در فوالدشــهر تراكتور با 2گل عبــاس زاده در مقابل تك گل 
ماركوويچ ذوب آهن را شكست داد و در تهران هم پيكان باخت 
يك بر صفر مقابل نســاجی را با 2گل به يك پيروزی شيرين 
تبديل كرد. تراكتور و پيكان با اين پيروزی ها به رتبه ســوم و 

چهارم رسيدند.

اينپرسپوليسخسته
    ال كالسيكو گل نداشت و از جمع پرسپوليسی ها فقط حامد لك

  توانست    برای استقالل خط ونشان بكشد



7 شهر چهارشنبه 17 دي 99  شماره 8130  2 3 0 2 3 6 1 4

آلودگي هواي تهــران از چه 
زماني به يك معضل تبديل شد؟

آلودگي هوا مشــكلي 50ســاله بــوده كه 
در ســال هاي متمادي، دامنــه و ميزان آن 
متفاوت اســت. به طور كلي اگــر بخواهيم 
نقطه عطفي براي آن مشــخص كنيم بايد 
بگويم 29دي ســال72 نگاه ويژه به موضوع 
آلودگي هوا شد و حدود 62نفر از نخبگان و 
اساتيد دانشگاه و... در پارك شهر جمع شدند 
و بيانيه هواي تهران را منتشر كردند و آن روز 
خيلي صريح و شفاف اعتراض كردند و گفتند 
كه كودكان، زنان باردار، سالمندان، بيماران 
و به طور  كلي جامعه در معرض آسيب بوده 
و نفس كشيدن برايمان سخت شده است. 
سؤال آن بود كه چرا مسئوالن كاري انجام 

نمي دهند؟
در آن سال ها علت آلودگي هوا 

چه چيز هايي بود؟
منوكسيدكربن و سرب، آالينده هاي اصلي 
بودند. موضوع معاينه فني خودرو اصال مطرح 
نبود و اتوبوس ها بنزيني و گازوئيلي بودند. 
درحقيقت همه اين عوامل در كنار هم هواي 

تهران را آلوده مي كردند.
آيا اعتراض مدنــي فعاالن 
اجتماعي و انتشار بيانيه در پارك شهر 

نتيجه اي هم داشت؟
قطعا شروع تحولي بسيار مهم بود تا مديريت 
شهري، دولت و سازمان محيط زيست توجه 
بيشــتري به موضوع آلودگي هوا داشــته 
باشند و سازماندهي خاصي صورت گيرد و 
دستاوردهايي هم حاصل شد كه درنهايت 
اين مطالبه گري به تصويب قانون هواي پاك 

منجر شد.
بــه موضــوع مطالبه گري 
شهروندان اشــاره كرديد و گفتيد كه 
اين كار نخستين بار ســال1372 انجام 
شــد. آياامروز نهادهاي مدني در  حوزه 
مطالبه گري حل چالش آلودگي هوا فعال 

هستند؟
مطالبه گــري در دنيــا مرســوم اســت و 
هستند كســاني كه مبارزاتي براي مقابله با 
آلودگي هوا داشــته اند و تبديل به قهرمان 
شــدند. به عنوان مثال در لندن كه ســال 
1800ميالدي انقالب صنعتي شكل گرفت، 
موضوع آلودگي مطرح شــد و 80سال بعد 
نخستين انجمن مبارزه با آلودگي هوا توسط 
زني به نــام اكتاويا هيل شــكل مي گيرد و 
دانشمند و اديب و هنرمند، عضو اين انجمن 
مي شــوند. آنها تا ســال1954 ميالدي كه 
شوك شديد آلودگي رخ مي دهد و 4هزار نفر 
كشته مي شوند، موضوع را پيگيري مي كنند 
و قانون هواي پاك را به تصويب مي رسانند. 
مكزيكوسيتي يكي از آلوده ترين شهرهاي 
جهان بود و در دهــه80 ميالدي وضعيت 
شــهر چنان بحراني مي شــود كه شاعري 
پاپيش مي گذارد و 100هنرمند شــناخته 
شده و مشهور را جمع مي كند و براي كاهش 
آلودگي هوا تالش مي كنند و فشار اجتماعي 
را افزايش مي دهند و پس از 10سال مسئله 
آلودگي شهر دستور اول شــهر و آن كشور 
مي شود. با اســتناد به اين نمونه ها مي توان 
گفت كه نقطه شروع حل مسئله آلودگي هوا 
توسط مديران و مسئوالن نبوده بلكه نتيجه 

مطالبــات اجتماعي بوده اســت. در تهران 
اين سنت مبارزه با آلودگي هوا را داشتيم و 
به صورت سازمان يافته همان نخستين تجمع 
مربوط به 29دي1372 است كه 62نفر جمع 
شدند و اين مطالبه گري در دهه هاي 70، 80 
و 90 هم وجود داشــت اما منقطع بودند و 
بعدها هم پيگيري نشدند. براي رسيدن به 
برخي از اهداف بايد ســعي كنيم فرايندي 
مداوم از مطالبه گري مردمي را ايجاد كنيم. 
در حقيقــت بحث اجتماعــي و مدني بايد 
موتور مبارزه با آلودگي هوا باشد و مردم بايد 
دستگاه هايي مثل محيط زيست، استانداري، 
فرمانداري، شهرداري و... را تحت فشار قرار 

دهند تا به آنها پاسخگو باشند.
به نظر شما نبود يك دستگاه 

مسئول و پاســخگو مي تواند منجر به 
متوقف شدن فعاليت نهادهاي اجتماعي 

مطالبه گر شود؟
بي تأثير نيست اما اگر اين حس مسئوليت 
اجتماعي وجود داشته باشــد و مردم مدام 
مطالبه گري كنند در نهايت يك مسئول و 
متولي هم پاي كار مي آيد و پاسخگو مي شود.
با اســتناد به گفته هاي شما، 
امروز بايد در كالنشهري همانند تهران 
ما شــاهد كاهش معضــل آلودگي هوا 
باشيم. پس چرا بهبود شــرايط و رفع 
چالش آلودگي هوا محقق نشده است و با 
گذشت 50سال هنوز با آلودگي هوا دست 
به گريبان هســتيم و هر سال وضعيت 

بحراني تر مي شود؟

آلودگي هــوا در همه كالنشــهرهاي دنيا 
ماهيت پويا دارد و هيچ تضميني براي غلبه 
بر آن وجود نــدارد. به عبارت ديگر، آلودگي 
هوا بخشي از زندگي كالنشهرهاست و مردم 
بايد با آن زندگي كنند، اما منظور اين نيست 
كه زندگي بايد در خفقان و هواي بسيار بد 
ادامه داشته باشــد. قطعا بايد شاخص ها را 
بهبود بخشــيد، ولي متأســفانه در كاهش 
شــاخص هاي آالينده ها در تهران با شيب 
ماليم مواجه هســتيم كه گاها محســوس 

هم نيست.
آلودگي هوا عالوه بر مشكالت 
جسمي به لحاظ روحي و رواني هم مردم 
را تحت تأثير قرار مي دهد. آيا اين موضوع 

را مي پذيريد؟ 
قطعــا همينطور اســت. وقتــي در يكي از 
فصل هاي سال ما با تمركز افزايش آلودگي 
هوا روبه رو هســتيم و وضعيت به حد قرمز 
مي رسد، آســيب هاي رواني شديد به مردم 
وارد مي شود و هيچ گاه روزهاي سختي كه 
نفس هايشان به شماره مي افتد را فراموش 

نمي كنند.
كالنشهرهاي كشور به صورت 
گســترده با معضل آلودگي هوا روبه رو 
هستند و اشــاره كرديد كه براي غلبه 
بر آن تضميني نيســت. در اين شرايط 
چه اقداماتي بايد انجام شــود و كدام 
دستگاه ها و نهادها بايد اين كار را انجام 

دهند؟
كنترل ميزان آلودگي يا بهبود شاخص هاي 
آالينده ها بخشــي از آن مربوط به اقدامات 
مديريتي در ســطح چندين دستگاه است 
و بخش ديگر هم بــه تغييرات و شــرايط 
جــوي بســتگي دارد. يكي از دســتگاه ها 
مديريت شهري اســت كه با فراهم كردن 
زيرســاخت هاي حمل ونقل عمومي به ويژه 
حمل ونقل ريلي و پــاك مي تواند زمينه را 
براي استفاده كمتر از خودروهاي شخصي 
فراهم كند. در بخش شرايط جوي و طبيعي 
هم با شناسايي ظرفيت هاي تهويه طبيعي 

مي توان به بهبود كيفيت هوا كمك كرد كه 
متأسفانه به اين بخش توجهي نشده و مغفول 

مانده است.
در مورد ظرفيت تهويه طبيعي 

تهران بيشتر توضيح دهيد.
در تهــران روددره، كــوه و بــاغ به عنوان 
شــاخص هاي طبيعي شــهر مطرح بوده و 
هستند و براي شناسايي و حفظ و حراست از 
آنها مطالعات و اقداماتي صورت گرفته است، 
اما تهويه طبيعي كــه دارايي طبيعي تهران 
است شناخته شده نيست و هنوز نمي دانيم 
چه مكانيزمــي دارد و چگونه مي توان از آن 
حفاظت كرد. به نظر زمان آن رســيده است 
كه روي موضوع تهويه طبيعي هوا كار كنيم؛ 
چرا كه تغييرات اقليمي پيش رو، اين سرمايه  
مهم طبيعي را تحت تأثير قرار مي دهد و ما 
بايد حتي تاب آوري شهر را در برابر تغييرات 

اقليمي افزايش دهيم.
آيا مي توان از تجربيات گذشته 
براي برنامه هاي آينده مقابله با آلودگي 

بهره  برد؟
اصوال نگاه به آلودگي هــوا 2وجه دارد؛ نگاه 
گذشــته نگر و نگاه رو به آينده. تركيب هر 
دو نگاه بســيار مهم است و حتما مي توان از 
تجربيات و مطالعات و اقدامات گذشته و حال 

براي آينده بهره  برد.
شــما به ضرورت توســعه 
حمل ونقل عمومي براي كاهش آلودگي 
هوا اشــاره كرديد. هم اكنون در بخش 
توســعه حمل ونقل عمومي وضعيت را 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
در بحــث حمل ونقــل عمومــي دچــار 
عقب ماندگي هستيم و اين واقعيت را نبايد 
كتمان كرد. براي توسعه ناوگان حمل ونقل 
عمومي ســرمايه گذاري كالن نياز است و 
براساس اطالعاتي كه دارم امسال برآوردهاي 
بودجه مورد نياز مترو حدود 20هزار ميليارد 
تومان است تا شــبكه مترو را به 50درصد 
ظرفيت برســانيم. براي تأمين منابع مالي 
پيگيري هايي از ســوي شهرداري و شوراي 

شهر انجام شــده و تا حدودي هم به نتيجه 
رسيده است. درخصوص ناوگان اتوبوسراني 
هم بودجه اختصاص داده شده براي بازسازي 
500دســتگاه اتوبوس اســت و با توجه به 
حجم باالي مســافران و ميزان فرسودگي 
ناوگان، هنوز نيــاز به اعتبارات بيشــتري 
اســت. حمل ونقل عمومي استخوان بندي 
كاهش آلودگي هواســت و اگر بتوانيم اين 
اســتخوان بندي را تقويت كنيم،  حتما در 

كاهش آالينده ها موفق مي شويم.
باتوجه به توضيحات شــما 
اينطور برداشت مي شــود كه مديريت 
شهري تا زماني كه بودجه و منابع مالي 
كافي در اختيار نداشته باشد، نمي تواند 
مســئوليت و وظيفه اش در قبال كاهش 

آلودگي هوا را انجام دهد.
به هر حال توسعه حمل ونقل عمومي به ويژه 
حمل ونقل ريلي)مترو( نياز به اعتبار و منابع 
مالي دارد كه از طرق مختلــف بايد تأمين 
شود و مادامي كه دســتگاه هاي متولي به 
تعهداتشان عمل نكنند، شهرداري به تنهايي 

نمي تواند كاري انجام دهد.
زيرســاخت هاي توســعه 
حمل ونقل عمومي در تهران فراهم نيست 
و موضوع تهويه طبيعي هم مغفول مانده 
است. در چنين شرايطي به آينده بهبود 

كيفيت هواي پايتخت اميدوار هستيد؟
در نگاه به آينده قطعا شرايط تغيير مي كند. 
وضعيت بهتر و فشارهاي تحريم كم مي شود 
و به همين دليل شــهر بايد آماده استفاده 
از فناوري جديد شــود و به ســمت و سوي 
برقي سازي  حمل ونقل عمومي حركت كنيم.
كنونــي  زيرســاخت هاي 
حمل ونقل عمومي دچــار كمبودهايي 
اســت. پس چطور مي خواهيم به سمت 
استفاده از فناوري هاي روز حركت كنيم؟

اســتفاده از فنــاوري روز و برقــي كردن 
حمل ونقل عمومي نيازمند رفع تحريم ها و 
گشايش هاي اقتصادي است. از نظر طراحي 
موضوع، شركت كنترل كيفيت مطالعاتي را 
انجام داده و نقشه مسير حركت ترسيم شده 
است و به محض فراهم شدن شرايط، ايده ها 
با همكاري وزارت نيرو و دستگاه هاي ديگري 

مانند راهور اجرايي مي شوند.
براي اجراي ايده هاي مربوط 
به برقي كردن ناوگان حمل ونقل عمومي 
تهران محدوديت و مشكلي وجود ندارد؟ 
منظور اين است كه معابر شهري آماده 

پذيرش اين نوع از ناوگان هستند؟
در آينده راه حل مسئله آلودگي هوا جهش 
تكنولوژيك اســت، اما به نكته خوبي اشاره 
كرديد. در چشم انداز آينده اگر خودروهاي 
شــخصي را هيبريدي يا گازســوز و برقي 
كنيم، بسيار مهم است، ولي باز هم مشكل 
تراكم شديد خودرو در ســطح شهر وجود 
خواهد داشــت. در محــدوده مركزي همه 
كالنشــهرهاي دنيا محدوديت هاي شديد 
حركت خودروي شخصي وجود دارد و افراد 
براي پارك خودرو بايد هزينه بسيار بپردازند 
كه اين كار براي كنترل تردد انجام مي شود. از 
سوي ديگر انواع مدهاي حمل ونقل عمومي 
به اندازه كافي وجــود دارد و از اين رو مردم 
مشكلي براي رفت وآمد ندارند. براي استفاده 
از مد جديد حمل ونقل در آينده چاره اي جز 
تحقق شعار تهران شهر انسان محور نداريم. 
بايد زيرســاخت هاي حمل ونقل عمومي و 
بستر پياده روي و دوچرخه سواري به گونه اي 
فراهم شود كه مردم ديگر تمايلي به استفاده 

از وسيله شخصي نداشته باشند.
در برنامه 5ساله سوم توسعه 
شهري سناريوهايي براي كاهش آلودگي 
هوا نوشته شده است. در اين مورد توضيح 

مي دهيد؟
يك تيــم 40نفره از نخبگان ســناريوهاي 
كاهش آلودگــي هــوا را در برنامه ســوم 
شهرداري نوشته اند. يك ســناريو تهران را 
مانند شهرهاي بمبئي و دهلي نو ترسيم كرده 
كه شهرهايي شلوغ، پرازدحام و آلوده هستند 
كه شاخص آلودگي در آنها  500است و مردم 
در اين شــهر زندگي مي كنند و مي ميرند 
كه با عنوان ســناريوي ياتاقان سوزي است. 
سناريوي ديگر تخت گاز نام دارد كه همه  چيز 
خــوب و ايده آل اســت و با ســرعت پيش 
مي رويم و سناريوي ديگر هم سربااليي است 
كه بايد در شيب تندي حركت كنيم كه فشار 
متحمل مي شويم اما در نهايت مشكالت را 
حل مي كنيم كه براي تهران سناريوي سوم 

محتمل تر است.

دريچه

خبر

 اجراي قانون هواي پاك با جديت
 دنبال شود

 گفت وگوي مديران شهري و مردم
كليد زيباسازي شهر

ابالغ الكترونيكي ذخاير مرخصي كارمندان ثابت 
شهرداري تهران 

آلودگي هواي تهران اين روزها به مسئله مهم نه تنها در پايتخت بلكه در 
تمام كشور بدل شده است كه كارشناسان و فعاالن محيط زيست بروز 
اين پديده را نتيجه اجرانشدن قانون هواي پاك مي دانند. اين موضوع 
به حدي حســاس و بااهميت است كه محســن هاشمي رفسنجاني، 
رئيس شوراي شهر تهران روز گذشته با تأييد اجرانشدن قانون هواي 
پاك گفت: »عالوه بر مردم، اعضاي شــوراي شهر تهران هم خواستار 
اجراي قانون هواي پاك هستند. مسئوالن نبايد فقط در زمان آلودگي 
به فكر اجراي اين قانون باشــند و بايد اجراي آن را با جديت بيشــتر 
پيگيري كنند.« قانون هواي پاك در ســال1396 به تصويب مجلس 
شوراي اسالمي و به تأييد شوراي نگهبان رسيد و همان سال به تمام 
دستگاه هاي ذيربط ابالغ شــد. قانون هواي پاك در 34ماده، محورها 
و تكاليف دستگاه ها درباره منابع متحرك و ثابت مولد آلودگي هوا را 
صراحتا مشخص كرده است. از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، 
توليد و عرضه سوخت استاندارد، ارتقاي اســتاندارد خودروهاي نو، 
تجديد و توســعه ناوگان حمل ونقل عمومي، تبيين شرايط اضطرار 
آلودگي هوا، پايش و كنترل آلودگي صنايع، رفع آاليندگي موتورخانه ها 
و سامانه هاي احتراق خانگي، بيابان زدايي و مقابله با گردوغبار، توسعه 
انرژي هاي تجديدپذير و ايجاد شعب تخصصي رسيدگي به تخلفات 
محيط زيستي در مراجع قضايي، از مهم ترين مواردي است كه در اين 
قانون مطرح شده است. بندبند مصوبات الزم االجراي مرتبط با كاهش 
آلودگي هوا براي بهبود و توســعه زيرساخت هاي حمل ونقل عمومي 
و پرهيز از هرگونه سياســتي كه منجر به بارگذاري بيشتر صنعت و 
جمعيت در تهران و شهرهاي اطراف يا ايجاد جذابيت براي جذب بيشتر 
جمعيت شود مي تواند آلودگي هوا را كاهش دهد. حدود 3سال از ابالغ 
قانون هواي پاك به دستگاه ها و نهادهاي مختلف مي گذرد و به گفته 
مسئوالن محيط زيست تاكنون بسياري از دستگاه هاي ذيربط كه مكلف 
به اجراي اين قانون هستند، از وظيفه خود كوتاهي كرده يا اقدامات خود 
را به گردن بخش ديگري انداخته اند، به همين دليل هواي كالنشهري 

مانند تهران همچنان آلودگي قابل توجهي دارد.

معاون شهرسازي و معماري شهر تهران معتقد است بايد بين كساني كه 
در اجراي نما در تهران نقش دارند از مديران شهري تا اجراكنندگان نما 
و مردم گفت وگو و مفاهمه ايجاد كرد. به گزارش همشهري، عبدالرضا 
گلپايگاني در آيين افتتاح دومين نمايشگاه و همايش نما گفت: »موضوع 
نماي ساختمان و اهميت آن در شــهر بر كسي پوشيده نيست و همه 
شهروندان و مديران شهري و قوانين و مقررات به اين موضوع بااهميت، 
توجه ويژه دارند. مسئله نما از اين جهت مهم است كه مرز بين درون و 
بيرون است؛ مرز بين خانه و شهر و زندگي خصوصي و زندگي مردم در 
شهر است.« گلپايگاني بر گفت وگو بين عناصر تأثيرگذار در اجراي نما 
تأكيد كرد و ادامه داد:  »در بين ما گفت وگو و گشايشي اتفاق نمي افتد، 
كليد اين است كه بايد با هم گفت وگو كنيم. من امروز به عنوان متولي 
تصميم گيري در مديريت شــهري بايد با آن مالك كه درخواست هاي 
عجيب وغريب دارد گفت وگو كنم. مِن مهندس معمار بايد با مدير شهر 
گفت وگو كنم. اگر گفت وگويی بين ما برقرار شود، مفاهمه ايجاد مي شود. 
گفت وگوهاي ما بايد طوالني هم باشد.«  او با اشاره به نمايشگاه و همايش 
نما اضافه كرد: »ما گفت وگويي در شهر بين طراحان و مديران شهري و 
بخشي از مردم ايجاد كرديم و رويكردها را به ميان مردم برديم تا در شهر 
تهران و برخي كالنشهرها حساسيت هاي روشنفكران و تحصيلكرده ها 

به ميان مردم برده شود و با گفت وگو به هم نزديك شويم.« 
رئيس كميسيون شهرسازي و معماري مجمع شهرداران كالنشهرهاي 
ايران نيز معتقد است كه تعدد مراكز نظارتي باعث شده اجراكنندگان 
نماي ساختمان ها براي كسب مجوز دچار سرگرداني شوند. محمد عزتي 
در دومين نمايشــگاه و همايش نما گفت: امروز با مدرك گرايي مواجه 
هستيم. تنوع مصالح زياد شــده و اغتشاش بصري هم زياد شده است.  
او با انتقاد از اينكه در تمام قوانيني كه تصويب مي شود سعي مي كنيم 
حاكميت را حفظ كنيم و اين بايد اصالح شود، ادامه داد: »بايد مردم را 
همراه كنيم و به سازنده ها آموزش بدهيم و در عين  حال طرح هايي تهيه 
كنيم كه همسو با مديريت شهري باشد.« در ادامه اين مراسم مهدي 
صالحي، مديركل معماري ساختمان شــهرداري تهران گفت: »ما به 
سمت كيفيت پذيري مي رويم؛ 20سال پيش همه به دنبال كميت بوديم 
و كيفيت فداي كميت شــده بود، اما امروز كيفيت براي بهره برداران، 
طراحان، سازندگان و توليدكنندگان مصالح اهميت يافته و اين به نوعي 
مطالبه مجموعه وسيع صنعت ساخت وساز از مديريت و متخصصان شده 

است كه ابزار و اسناد پشتيبان كار را برايشان فراهم كنند.«

معاون شهردار تهران از ابالغ ذخاير مرخصي كارمندان ثابت شهرداري 
تهران تا پايان سال 1399 به صورت الكترونيكي خبر داد. به گزارش شهرداري

همشهري، حامد مظاهريان با اشاره به اهميت تجميع و ابالغ ذخاير 
مرخصي كارمندان ثابت شهرداري تهران طي زمان اشتغال گفت: »به منظور اطمينان 
خاطر همكاران شهرداري تهران، براي جلوگيري از تضييع حقوق ايشان به هنگام 
بازنشستگي درخصوص پرداخت وجوه ذخاير مرخصي، فرم ابالغ ذخاير مرخصي 
كارمندان مذكور، به صورت الكترونيكي در سامانه ميز كار الكترونيكي بارگذاري شده 
و قابل مشاهده و چاپ است.« به گفته معاون شهردار تهران، اين فرايند توسط اداره 
كل منابع انســاني در آبان ماه ســال جاري پس از احصای تمامــي مرخصي هاي 
استفاده شده كارمندان ثابت آغاز شده و پس از درج و صحت سنجي مرخصي هاي 
استفاده شده و محاســبه ذخاير مرخصي تا پايان سال گذشــته، اقدام شده است. 
همكاران تا 30دي ماه1399 مي توانند در صورت صحت اطالعات، نسبت به تأييد 
ذخاير ابالغي اقدام كنند و در صورت مشاهده هرگونه مغايرت، مراتب عدم تأييد را به 

همراه توضيحات تكميلي ارائه كنند تا بررسي مجدد صورت پذيرد.

 سيدآرش حسيني ميالني، رئيس كميته محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران 
با حضور در مؤسسه همشهري به پرسش خبرنگار ما درخصوص آلودگي هواي تهران و راه حل هاي آن پاسخ داد

مطالبه مدني، موتور مبارزه با آلودگي هوا

مشكالت زيست محيطي اعم از كيفيت 
نامناسب هوا و آب، عدم دسترسي به آب 
سالم و بهداشتي، مشكالت دفع زباله 
و... نتيجه توسعه زندگي شهرنشيني است؛ سبك زندگي كه با تخريب محيط زيست 
همراه بوده است و در گذر زمان تبعات منفي آن متوجه خود بشر مي شود. انسان براي 
كاهش ميزان آالينده هاي زيست محيطي اقداماتي انجام داده  و تا حدودي موفق شده 
مسائل مربوط به دسترسي به آب سالم و بهداشتي و دفع زباله را حل كند، اما برخالف 
تالش هاي زياد صورت گرفته هنوز موفق نشده بر آلودگي هوا غلبه كند و اين موضوع به 
يك معضل و چالش تبديل شده كه منجر به مرگ ساالنه  هزاران نفر در جهان مي شود. 
تورق تاريخ برخي از اسناد نشــان مي دهد در سال1930 در دره صنعتي ميوز كشور 
بلژيك پديده وارونگي رخ داد و 63نفر جان باختند و 18سال بعد هم همين شرايط 
در اياالت متحده آمريكا رخ داد كه 17نفر جان باختند. تجمع بيش از حد آلودگي در 
كمترين فاصله از زمين در سال1952 در لندن رخ داد و دستگاه تنفسي مردم به شدت 
آسيب ديد و 5روز بعد، مرگ 4هزار نفر گزارش شد. در سال هاي اخير تهران و برخي 
از كالنشهرهاي كشور مانند اراك، اصفهان و  كرج پديده هاي »مه دود« و »وارونگي« 
را تجربه كرده اند و امسال اين پديده ها به معضلی بزرگ تبديل شده اند كه با توجه به 
بيماري كرونا، سالمت شهروندان در معرض تهديد جدي قرار دارد. مازوت سوزي و 
استفاده از سوخت هاي فسيلي ديگر مانند گازوئيل اين روزها در صدر خبرها قرار دارد 

و از سوي ديگر تمركز روي اين آالينده ها، اذهان همگان را از ساير آالينده ها ازجمله 
موتورسيكلت هاي فرسوده و آتش زدن ضايعات كشاورزي در جنوب تهران دور كرده 
است. محققان باور دارند پديده آلودگي هوا چندوجهي است و عوامل مختلفي در 
آن دخل و تصرف دارد؛ بنابراين متهم كردن يك منبع آالينده كمكي به حل مسئله 
آلودگي نمي كند و به نوعي پاك كردن صورت مسئله است. درست در ميانه هفته جاري 
كه آلودگي هوا چترش را بر سر پايتخت كشور و چند كالنشهر ديگر پهن كرده، رئيس 
كميته محيط زيست شوراي شهر تهران مهمان همشهري شد. او در بازديد از مؤسسه 
همشهري، هنگامي كه به يكي از بالكن هاي طبقه ششم رفت، به حجم زياد آالينده ها 
اشاره كرد. سيدآرش حسيني ميالني، همينطور كه مشغول صحبت بود، انگشتش را 
به سمت برج ميالد نشانه گرفت و گفت: »برج ميالد هم به سختي پيداست. راستش را 
بخواهيد به نظر من، كليد كاهش آلودگي هوا در دست مطالبه گري شهروندان قرار دارد؛ 
همانطور كه سال 72، تجمعي با حضور تعدادي از كارشناسان و فعاالن محيط زيست 
همزمان با اوج گرفتن آلودگي ها در پارك شهر صورت گرفت. ماحصل تالش آنها با 
كمك رسانه ها ســال ها بعد در مجلس به ثمر نشست تا قانون هواي پاك به تصويب 
برسد. اكنون نيز بايد مطالبه شود كه چرا اين قانون به درستي اجرا نمي شود.« ميالني 
سپس در يك گفت وگوی تفصيلي به سؤاالت ما در رابطه با موضوع آلودگي هوا و ديگر 
مسائل زيست محيطي شهر تهران پاسخ داد. گفت وگوي ما با اين عضو هيأت رئيسه 

شورا را در ادامه مي خوانيد.

حامد فوقاني و زينب زينال زاده
خبر نگار

   سيدآرش حسيني ميالني، رئيس كميته محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران
طرح كاپ حدود 6 ماه است كه به صورت آزمايشي در 4منطقه اجرا مي شود. در مرحله اول شهرك هايي انتخاب شدند تا درصورت بروز مشكالت تعداد 
زيادي از مردم درگير نشوند. در مدت 6 ماه مشكالت احصا شده عبارتند از جانمايي مخازن، مسئوليت و مديريت مخازن، شست وشوي شيرابه ها و... . در 
حقيقت اين طرح با هدف جلب مشاركت مردم و افزايش حس مسئوليت اجتماعي شهروندان اجرايي شد. با توجه به تجربه هاي قبلي در ساير طرح هاي 
مديريت پسماند مانند خودروهاي ملودي، طرح كاپ و... براي پيشگيري از خطاهاي گذشته و به طور كلي براي كاهش زباله بايد طرح تفكيك از مبدأ 
نهادينه شود. عالوه بر مديريت پسماند خانگي، شهروندان بايد در تفكيك نخاله و پسماند ساختماني هم مشاركت كنند و هر پروژه ساخت وسازي بايد 

برنامه مديريت نخاله ساختماني داشته باشد. در طرح جامع مديريت پسماند پيشنهاد شده كه با كمك نظام مهندسي مكانيسم اين كار انجام  شود.

مشكالت زيست محيطي خط10 مترو
خط10 مترو جهت شرقي- غربي دارد و عمدتا از منطقه يك مي گذرد و بر قنوات و چاه ها تأثيرگذار است. از آب برخي از اين قنات ها در جنوب تهران 

براي آبياري فضاهاي سبز و از آب چاه هاي شمال هم براي سيراب كردن درختان باغات استفاده مي شود كه فعاليت عمراني خط10 
ممكن است سبب خشك شدن قنات ها و چاه ها شود كه اين كار به فضاي سبز تهران آسيب مي زند. همچنين به دليل نزديكي اين 
خط به سطح زمين امكان دارد صدماتي به بناهاي با ارزش ميراثي كه در مسير قرار دارند، وارد كند. بنابراين از طريق جلساتي كه 

با مديرعامل شركت مترو برگزار شده است درخواست كرديم مشكالت زيست محيطي را احصا كنند و مشاوران با مطالعات 
دقيق راهكارها را ارائه دهند تا اين خط با كمترين مشكالت زيست محيطي ساخته و به بهره برداري برسد.

بوي نامطبوع تهران
بوي نامطبوع در شهر تهران شبيه  داستان هاي كارآگاهي شده است. با وجود آنكه شهرداري تهران متولي شناسايي 
بوي نامطبوع نيست اما به دليل انتظار عمومي شهروندان حتما بايد در جهت رفع مشكل تالش كنند. براساس تذكرات 
داده شده شهردار تهران معاون خدمات شهري تهران را مسئول اين كار كرده است و جلسه اي با مجتبي يزداني، معاون 
خدمات شهري و محمدرضا بختياري، مديرعامل شركت آبفاي استان برگزار شد تا تجهيزات و امكاناتشان را به كار 
بگيرند و در اسرع وقت منشأ بو را شناسايي كنند. كارگروه اقدام مشترك تشكيل شده و قرار است با سازماندهي 

مشترك و اشتراك گذاري تحقيقات و مطالعات جمع آوري شده به سمت حل مسئله حركت جدي داشته باشند.

3 معضل محيط زيستي تهران و برنامه هاي مديريت شهري
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امروز 17دي، روز خواجوي کرماني،  
شــاعر مشــهور دیار کرمان و روز گزارش

فرهنگي »بهشت باستان شناسي« 
ایران است؛ بهشتي که با 7اثر ثبت جهاني، 700اثر 
ثبت ملي و بيش از 7هزار اثر شناخته  شده، نتوانسته 
در حلقه گردشــگري مرکز ایران در کنار اصفهان، 
شــيراز و یزد قرار گيرد. گردشگري، محور توسعه 
کرمان در افق1400بود و انتخاب روز فرهنگي هم 
مي توانست کرمان را به این هدف نزدیك تر کند، اما 
شيوع کرونا در یك سال گذشته سفر و گردشگري 
را نه تنها در این دیار که در کل کشور تحت الشعاع 

خود قرار داده است.

چرا کرمان بهشت باستان شناسي است؟
7هزار اثر شناخته شده تاريخي دليل كمي براي داشتن 
لقب »بهشت باستان شناسي« ايران نيست؛ بهشتي كه 
در يك سوي آن باغ شازده به عنوان يادگاري عاشقانه در 
دل كوير، گردشگران را به سمت خود جذب مي كند و 
در سوي ديگر، روستاي دستكند ميمند، بازار بزرگ و 
تاريخي كرمان به عنوان طوالني ترين راسته بازار ايران يا 
كلوت هاي شهداد كه نمونه اي از آن فقط در منطقه يوتا 

اياالت متحده آمريكا وجود دارد.
از آرامگاه شــاه نعمت اهلل ولي، شهر باستاني  انار، قنات، 
آبشــار، بقاياي دايناســورها در »ده عليرضا در زرند«، 
آتشــكده دولت خانه و مــوزه مردم شناســي، حمام و 
مســجدهاي تاريخي، ارگ ها و عمارت هــا و باغ هاي 
تاريخي و... كه بگذريم، ميراث جهاني لوت با مساحت 
بيش از ۴0 هزار كيلومترمربع در ميان كرمان، سيستان 
و بلوچستان و خراسان جنوبي قرار دارد كه در پي سيالب 
بهار سال گذشته، درياچه اي زيبا و تازه متولد شده را در 
مجاورت كلوت هاي شــهداد به آغوش كشيد و جاذبه 

متفاوتي را در گرم ترين نقطه زمين رقم زد.
اين جاذبه هــاي منحصر بــه فرد بخــش كوچكي از 
ديدني هاي بهشت كرمان اســت كه گردشگران پيش 
از شيوع كرونا براي ديدن همه آنها در بهترين حالت تا 

2شب در مراكز اقامتي استان، ماندگار مي شدند.

زلزله، سرنوشت گردشگري کرمان را تغيير داد 
كرمان از سال گذشته با شــيوع كرونا ميزبان مسافران 
نيست، اما به طور كلي اقامت كوتاه گردشگران در اين 
اســتان، داليل مختلفي دارد و مهم تريــن آنها از نگاه 
كارشناسان، ناشناخته ماندن اين بهشت است؛ بهشتي 
كه مي توانست در حلقه »گردشگري مركز« باشد تا به 
جاي تشكيل مثلث گردشگري »اصفهان، يزد و شيراز«، 

مربع گردشگري با حضور كرمان شكل گيرد.
رئيس انجمن صنفي راهنمايان گردشگري كرمان معتقد 
است، سرنوشت گردشگري كرمان از زمان زلزله بم ورق 
خورد. مهران مظفري طباطبايي با بيان اينكه كرمان در 
دهه هاي گذشته در مسير تورهاي كالسيك ورودي به 
ايران قرار داشت به همشهري مي گويد: »از سال 82 و 
با وقوع زلزله بم  ، كرمان حدود 10سال از مسير تورهاي 
كالسيك و گردشگري خارج شــد. از اواخر دهه80 و 
اوايل دهه90 توانســتيم به اين مسير برگرديم، اما اين 
بازگشــت چندان موفقي نبود.« 2مانع اصلي در مسير 
توسعه گردشگري كرمان از نگاه او، بي مهري آژانس هاي 
گردشگري و گراني بليت هواپيماست. مظفري طباطبايي 
معتقد است، بسياري از مديران آژانس هاي ورودي به 
ايران به دليل اطالعات ضعيف، تصور مســير طوالني 
و آب و هواي بــد، ترجيح مي دهنــد تورهاي خارجي 
را فقط به برخي شــهرها مانند شــيراز و اصفهان و... 
بفرســتند و در اين ميان، كرمان را از فهرست تورهای 
خود حذف كنند. اين در حالي اســت كه گردشگران با 

حضور در كرمان، تجربه منحصر به فرد از ۴فصل سال 
 را در يك روز خواهند داشت و مي توانند گرم ترين نقطه 
كره زمين را در كوير لوت ببيننــد. گراني بليت هم از 
نگاه مظفري طباطبايي بي تأثير نيست و ماهان اير هم 
نتوانســته نياز گردشــگران و تورهاي گردشگري را از 
نظر هزينه رفت وآمد برآورده كنــد. با اين همه، رئيس 
انجمن صنفي راهنمايان گردشــگري معتقد اســت؛ 
تثبيت مديريت در اداره گردشگري، ميراث فرهنگي و 
صنايع دستي مي تواند به كمك فعاالن حوزه گردشگري 
بيايد و با رفع نواقص به تقويت جايگاه كرمان در عرصه 

گردشگري در آينده كمك كند.

3حلقه مفقوده گردشگري در کرمان
با وجود همه مشكالت، مسئوالن تأكيد مي كنند كرمان 
بايد ظرفيت هاي گردشــگري خود را به ايران و جهان 
معرفي كند تا حداقل بتوان بعد از شيوع كرونا به رشد 
و توسعه گردشگري اين استان اميدوار بود؛ اميدي كه 
تحقق آن طبق برنامه هاي توسعه مي تواند عاملي براي 
رشــد اقتصادي اســتان و رفع محروميت ها هم باشد. 
شايد اين نگاه موجب شده سند توسعه گردشگري در 
جنوب استان با توجه به ظرفيت هاي طبيعي امضا شود. 
اما استاديار دانشگاه باهنر كرمان معتقد است، پيش از 
همه اينها بايد فكري به حال 3مانع اصلي در اين مسير 
كرد؛ مديريت ضعيف، ذهنيت منفي نسبت به امنيت 
اســتان و در نهايت، زيرساخت شهري. 3حلقه مفقوده 

در گردشــگري كرمان كه موجب شــده است درصد 
اشغال مراكز اقامتي كرمان بسيار پايين باشد  . هرچند 
همين درصد هــم بنابر آمار انجمن هتلداران اســتان 
مربوط به افرادي است كه براي فعاليت هاي اقتصادي 
به كرمان مي آيند؛ نه گردشــگري. محســن كشاورز، 
استاديار دانشگاه باهنر كرمان در اين باره به همشهري 
مي گويد: »كرمان در سال هاي قبل از انقالب اسالمي 
در تقسيم بندي ها، استان هشتم بود و مديريت ميراث  
فرهنگي يزد، هرمزگان و سيســتان و بلوچستان را بر 
عهده داشت. با همه ظرفيت  و توانمندي هاي اين استان، 
اما مديران گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي 
آن متخصص نبودند كه البته اين موضوع مبتالبه كشور 
است و در كرمان شديدتر ديده مي شود. پس مي توان 
دليل اول موفق نبودن كرمان در جذب گردشگر را نتيجه 
مديريت ضعيف و تصميم هايي بر پايه جريان هايي غيراز 

فرهنگ و تا حدودي اقتصادي-سياسي دانست.«

تصور یا واقعيت؟!
نكته دوم كه كشاورز از آن ياد مي كند، عالوه بر كرمان 
دامن سيستان وبلوچســتان را هم گرفته است؛ تصور 
كاماًل غلط ناامني در جنوب شرق. بسياري از گردشگران 
در دهه هاي قبل حتي تصور گردشــگري در كرمان و 
سيستان وبلوچستان را هم نداشتند و خط قرمز پررنگي 
دور اين مناطق زيباي ايران زمين كشيده بودند؛ تصوري 
كه چند سالي است به لطف تالش فعاالن گردشگري و 
انتشار تجربه هاي بســيار خوب حضور گردشگران در 
حال كمرنگ شدن است. استاديار دانشگاه باهنر كرمان 
البته در كنار حس اشــتباه  ناامني، شــرايط نامناسب 
آب وهوايي و تصور يك اقليم كويري صرف را هم مزيد 
بر علت مي داند. اين نكته در شرايطي از سوي كشاورز 

مطرح مي شود كه به اســتناد آمار، يك چهارم باغ هاي 
كشور و بسياري از قله ها و آبشــارهاي زيباي ايران در 
اين استان قرار دارند. الله زار گل هاي محمدي كرمان، 
باغ هاي پســته، گردو، مركبات، نخلســتان ها و وجود 
معادن مهم، همه ظرفيت هايي هســتند كه مي توانند 
گردشــگران زيادي را به كرمان جذب كنند و گونه اي 

ديگر از گردشگري را در اين استان كويري رقم بزنند.
براساس نظر كارشناســان، كمبودها در بخش مراكز 
اقامتي، نبود كف ســازي مناســب معابر، نورپردازي و 
جلوه بصري و حيات شبانه در شهرهاي استان، سومين 
عامل مهم ضعف كرمان در جذب گردشــگر است. اين 
كمبودها از كرمان، شهري ساخته كه اهالي، آن را دلگير 
توصيف مي كنند؛ شهري كه از ساعت هاي اوليه شب در 
خاموشي فرو مي رود و فرصتي براي ديده شدن خود به 

گردشگران نمي دهد.
   

با وجود همــه مشــكالت و كمبودها، كرمــان عالوه 
بر داشــتن ويژگي هاي طبيعي، تاريخــي و اقليمي، 
امتيازهــاي ديگري هــم در حوزه گردشــگري دارد؛ 
بيشترين تعداد راهنمايان گردشگري در تورهاي ورودي 
از خارج، مديريت تورهاي اروپايي و آمريكايي، افزايش 
تعداد خانه هاي بومگردي و تنوع آنها، ظرفيت  اقامتي در 
بخش هتل ها و... بخشي از امتيازهاي كرمان در حوزه 
گردشگري است؛ حلقه هاي زنجيري كه گويا در كنار 
هم قرار نگرفته اند و به همين دليل نتوانسته اند به بهبود 
موقعيت كرمان در گردشگرپذيري كمك كنند. پيوستن 
اين حلقه ها و معرفي درســت كرمان بــه آژانس هاي 
گردشگري مي تواند در دوران پساكرونا عالوه بر تقويت 
بهشت باستان شناسي ايران در مسير تورهاي كالسيك، 
جايگاه آن را در حلقه گردشگري مركز ايران تثبيت كند. 

 به بهانه روز فرهنگي كرمان

استان كرمان با وجود آثار طبيعي، تاريخي و اقليم منحصر به فرد به جايگاه واقعي خود در ميان 
مقاصد مشهور گردشگري ايران نرسيده است

باغ شازده کرمان    عكس: همشهري/ حامد خورشيدي

كرمان؛ بهشت ناشناخته گردشگري

محمد کاموس
دبيرگروه ايرانشهر

گزارش2

خسارت کرونا به گردشگري کرمان 
برآورد جهاني نشــان 
مي دهدكــه در3ماهه 
اول ســـــال 2020، 
۶7ميليون سفر ورودي 
به مقاصد گردشــگري 
كاهش يافته و صادرات 
 حــوزه گـــردشگري

 80 ميليارد دالر خســارت ديده اســت. همچنين محدوديت هاي 
مســافرتي در تمام مقاصد گردشــگري به 100درصد رسيده است. 
براساس آمار، حدود 1/2تريليارد دالر خسارت ايجاد و 100 تا 120 
ميليون شغل تهديد شده است. همچنين ضرر مالي ناشي از كرونا بر 
صنعت گردشگري ايران، 12 هزار ميليارد تومان در سال 99 برآورد 
شده اســت كه اين رقم در كرمان ماهانه بيش از 30ميليارد تومان 

تخمين زده مي شود.
رئيس جامعه هتلداران كرمان در گفت وگو با همشهري، تعداد شاغالن 
در مراكز اقامتي كرمان را 910نفــر مي داند كه ۴0درصد آنها پس از 
شيوع كرونا تعديل شــده اند. به گفته جاويد سبحاني، پيش از شيوع 
كرونا درصد اشغال مراكز اقامتي اســتان 35درصد و در شهر كرمان 
50درصد بود كه در چند ماه گذشته به زير 10درصد رسيده است و به 
همين دليل حدود 10درصد مراكز اقامتي ناچار به تعطيلي اجباري 
شــده اند. وي همچنين ميانگين خســارت كرونا به مراكز اقامتي را 
ماهانه حدود 30ميليارد تومان برآورد مي كند. از نگاه سبحاني، دوران 
پيش از كرونا هم گردشــگري كرمان وضع مناسبي نداشت. او اغلب 
مســافران كرمان به ويژه در يك سال گذشــته را هم فعاالن تجاري 
مي داند كه به واسطه فعاليت صنايع و معادن روانه اين شهر در جنوب 
شرقي ايران مي شوند؛ زيرا كرمان بيشتر يك شهر صنعتي و معدني 
محسوب مي شود و گردشگري اولويت آن نيست. به گفته رئيس جامعه 
هتلداران كرمان، نشاط شهري، زندگي شبانه )مانند آنچه در كيش 
و اصفهان رخ مي دهد( و توانمندي شــهرها به عنوان جاذبه ثانويه در 
جذب و ماندگاري گردشگر اهميت بسيار زيادي دارد كه متأسفانه در 
كرمان مورد توجه قرار نگرفته است. با وجود اين، سبحاني معتقد است 
كرمان مي تواند از پيوند بين گردشگري و صنعت و معدن هم به نفع 
توسعه گردشگري استفاده و با راه اندازي تورهاي گردشگري معدن، 

گردشگران را به استان جذب كند.
البته رئيس جامعه هتلداران كرمان با بيان اينكه مجموعه اقامتي اين 
اســتان به غيراز خانه هاي بومگردي 171۶اتاق و ۴139تخت دارد، 
توضيح مي دهد:  »تالش براي افزايش زيرساخت هاي مورد نياز در حال 
انجام است. 15هتل در كرمان در حال ساخت است كه از اين موارد 
يك مورد 5ستاره، 2مورد ۴ستاره، يك مورد 3ستاره و بقيه 2ستاره 
هستند. بخش زيادي از اين مراكز اقامتي حداكثر تا 2سال آينده به 
بهره برداري مي رســند كه 50درصد به ظرفيت اقامتي استان اضافه 
مي كنند.« به گفته او، كرمان مراكــز اقامتي كمي دارد، اما با فعاليت 

3۶2خانه بومگردي اين كمبود تا حد زيادي رفع شده است.

برنامه ريزي براي آينده كرمان
مدیرکل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي کرمان از برنامه ریزي براي توسعه گردشگري کرمان 
در آینده خبر مي دهد و به همشهري مي گوید: »واگذاري بخشي از اماکن تاریخي به بخش خصوصي در 
قالب کميسيون ماده 27، اجراي طرح هاي پایلوت صنایع دستي در بافت، برزویه و راور، اجراي طرح پایلوت 
پژوهش در حوزه ميراث فرهنگي، گردشگري معدن، همكاري با معين هاي اقتصادي استان براي اجراي 
طرح هاي گردشگري، حمایت از 2باشگاه فوتبال کرمان در ليگ برتر و توجه به گردشگري ورزشي بخشي 

از برنامه ریزي هاست.«
فریدون فعالي با بيان اینكه صنایع و معادن فعال موظف به پرداخت سهم خود در حوزه مسئوليت اجتماعي 
هستند، توضيح مي دهد که این سهم براي توسعه و عمران شهرها و ایجاد جاذبه بصري در آنها استفاده 
مي شود. به اعتقاد فعالي، کرمان ظرفيت باالیي در گردشگري دارد و مي تواند در دوران پساکرونا به عنوان 

یك مقصد جدید، گردشگران زیادي را بپذیرد.

ث
مك
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 آخر جاده پهن و باريك، گره مي خورد به 
ســاختماني يك طبقه در همســايگي گزارش

پهنه اي خشكيده و خاكي. ساختمان هر 
گوشه اش، پس هر پنجره اش، ميله هاي فوالدي است كه 
دستور توقف مي دهد. آنجا آخر خط است. قوس كمر 
قفل هاي بزرگ جيوه اي، باز نمي شود مگر با برگه هاي 
ممهور شده و كليدي كه ميانش بچرخد. آنجا، پشت آن 
ميله ها و درهاي قفل شده، شهري است به بزرگي يك 

جهان. شهر آدم هاي دربند.
زنان و مردان چشــم  انتظارند. آنها ســينه به ســينه 
ساختمان يك طبقه ايســتاده اند تا كســي از پشت 
ميله ها صدايشان كند، براي مالقات با عزيز دربندشان. 
جز پنجشــنبه ها و جمعه ها، هر روز، وقت ديدار است. 
اندرزگاه ها سهميه هفته اي دارند و روز شنبه نوبت مادر 
اكبر است كه به ديدار پسرش برود كه بيشتر از يك سال 
و نيم است پشت ميله ها در اندرزگاه 5 روياي آزادي را 
مي بيند. مادرپير هفته اي يك بار، 2 هفته يك بار، راهي 
طوالني دارد تا برسد به »ندامتگاه تهران بزرگ.« جاده 
قديم قم با گردنه هاي پيچ در پيــچ و خطرناكش، هر 
هفته به استقبال مادر اكبر مي آيد. مادر هر بار بيشتر 
از 18هزار تومان براي تاكســي هاي زندان مي دهد تا 
برســد به صف  مالقات؛ مالقاتي كه از 11 ماه پيش كه 
كرونا آمد، جاي خود را بــه ديدارهاي تلفني در كابين 
داده است. مادر اكبر هر هفته خود را به ايستگاه مترو 
كهريزك مي رساند تا از آنجا خطي هاي زندان را سوار 
شود. خطي ها قبال براي همين مســير، 3 هزار تومان 
كرايه مي گرفتند و با شيوع كرونا و محدوديت سرنشين، 
كرايه ها به 9هزار تومان رسيد. اين كرايه اما براي مادر 
اكبر زياد است و خبر ندارد از دوشنبه هفته قبل، شركت 
واحد اتوبوسراني تهران، خطي ويژه ای از ايستگاه مترو 

شاهد براي زندان تهران راه اندازی كرده است.
زنان و مردان با برگه هاي سفيد، جلوي يكي از دريچه ها 
صف كشــيده اند. يكي دارو تحويل مي دهد و آن يكي 
بر ســر بردن لباس و خوراكي چانه مي زند. هيچ كس 
نمي تواند وسيله اي، خارج از زندان براي زنداني ببرد. 
هر كس كيسه اي در دســت دارد، مأمور اما كيسه ها 

را بر مي گرداند. خريد، تنها از فروشــگاه زندان مجاز 
است. هر خريدي فاكتور مي شود تا زنداني همان را از 
داخل زندان، تحويل بگيرد. منصور كه برادرش يكي از 
زندانيان است مي گويد كه اين كارها براي جلوگيري از 

ورود مواد مخدر به زندان است.
آفتاب در حال پهن شدن روي زمين است كه اتوبوسي 
ســبزرنگ، جاده را طي مي كند و به محوطه مي رسد. 
الستيك هاي سياه و بزرگش، خاكي از روي زمين بلند 
مي كند و مي اندازد روي تن و صورت عابران. مبدأش 
ايستگاه شاهد باقرشهر است به مقصد ندامتگاه تهران 
بزرگ. ساعت 10و 30دقيقه صبح شــنبه اتوبوس با 
49صندلي خالي از ترمينال باقرشهر، 32كيلومتر دورتر 
از تهران راند تا رســيد به زندان. اين چهارمين روزي 
است كه آقاي »پ« اين مســير را باال و پايين مي كند؛ 
راننده اي با 20سال سابقه كه قبل از اين در خط هاي 

بي آر تي مشغول به كار بود.
 خط اختصاصي اتوبوس به زندان مركزي تهران دوشنبه 
هشتم دي، راه افتاد. يك روز بعدش بود كه مديرعامل 
شركت واحد اتوبوسراني تهران اين خبر را اعالم كرد و 
گفت كه اين اتوبوس ها در پاسخ به درخواست خانواده 
زندانيــان راه افتاده. دليل انتخاب ايســتگاه شــاهد 
هم اتصال آن به خط سراســري يك متروســت كه از 
ايستگاه هاي تقاطعي به خط هاي 2، 3، 4، 6 و 7 مترو 
وصل است و امكان انتقال خانواده زندانيان از مناطق 

مختلف شهر به ايستگاه متروي شاهد را دارد.
جز پنجشــنبه ها و جمعه ها، نخستين اتوبوس ساعت 
7و 30دقيقه صبح از نخســتين جايــگاه، موتورش را 
روشن مي كند و مي راند به ســمت زندان. اتوبوس ها 
هر يك ســاعت، در جايگاه حاضر مي شــوند تا دوباره 
مسافر ســوار كنند. آخرين اتوبوس ساعت و 12و نيم 
به ســمت زندان حركت مي كنــد؛ اتوبوس هاي زرد و 
قرمز كه از روز دوشنبه، بيشــتر وقت ها خالي رفته اند 
و با چند مسافر برگشته اند. روز شــنبه چهارمين روز 
كاري آقاي »پ« راننده يكي از همين اتوبوس هاست. 
چهارشــنبه هفته قبل، در 2بار رفت و برگشتش، تنها 
4مسافر را جابه جا كرده و مي گويد كه هنوز خيلي ها 
نمي دانند اين خــط اختصاصي راه افتاده. شــيطنت 
برخي از راننده تاكسي هاي خطي زندان كه كرايه های 
اتوبــوس را چندين برابر بيشــتر به مســافران اعالم 

كرده اند در اين وضعيت بي تأثير نبوده است. آنها ترس 
آجر شدن نان شــان را دارند. خطي ها از زندان تا مترو 
كهريزك، 9هزار تومان كرايه مي گيرند و اتوبوس تنها 
1500تومان. آقاي »پ« پشــت فرمان بزرگ اتوبوس 
نشسته و پاي راست را روي پدال گاز مي فشارد. شيشه 
بزرگ و پهن جلوي اتوبوس، همان ابتداي مسير، تصوير 
عوارضي و بعد پليس راه را قاب مي گيرد و به زمين هاي 
باير دوطرف جاده زل مي زند. جاده پر از كاميون هاي بار 
زده است. آنها به سمت چرمشهر ، ورامين و رباط كريم 
در حركت اند. زندان بر جاده است و از همان دور  مي توان 
آدم هاي منتظر را ديد. آقاي »پ« مي گويد: شــركت 
واحد به آنها گفته، اگر مسافري توانايي پرداخت همين 
كرايه 1500توماني را هم نداشــت، پولي از او گرفته 
نشود. اين خط راه افتاد تا افراد كرايه هاي سنگينی براي 
هر بار رفت وآمد ندهند و مسير پرپيچ و خم و خطرناك 
جاده قديم قم را نروند. مسير تاكسي هاي خطي، جاده 
قديم قم اســت. آنجا را به گردنه هايش مي شناســند. 
جاده ترانزيتي با رفت وآمد ماشين هاي سنگين، جاده 
را مرگبار كرده. با اين همه اما برای راننده تاكسي های 
خطي زندان، اين مسير كوتاه تري است براي رسيدن 

به ايستگاه كهريزك؛ 30كيلومتر، 20دقيقه.

كرايه ها، از 9تا 100هزار تومان
مســير اتوبوس زندان، جاده اصلي يعني نزديك ترين 
محل به ايستگاه متروي شــاهد است، مسير اين جاده 
به زندان 10كيلومتر دورتر از جاده قديم قم است، اما 
امنيتش بيشتر است. با اين حال اما بيشتر خانواده هايي 
كه جلوي زندان منتظر ايســتاده اند، خودشــان را از 
ايســتگاه كهريزك به خطي ها رسانده اند و مي گويند: 
اگر اتوبوس ها هم در همان كهريزك توقف مي كردند 
مسافران بيشتري سوار مي شدند، اما آقاي »پ« راننده 
اتوبوس مي گويد كه ايســتگاه شاهد 2 ايستگاه جلوتر 
از كهريزك است و مســافران حتي زودتر مي توانند به 
اتوبوس برسند. از طرف ديگر، ايستگاه شاهد ترمينال 
بزرگي اســت كه جايگاه اتوبوس دارد، اما در كهريزك 
محوطه بزرگي وجود نــدارد. او مي گويد: اين خط به 
دستور دادستاني راه افتاده اســت. حتي وقتي بخش 
خصوصي مي خواســت در ايــن خط فعاليــت كند، 
دادستاني مانع شده و از شركت واحد خواسته تا دست 

به كار شود. خانواده ها، هزينه هاي زيادي براي رسيدن 
به زندان پرداخت كرده اند. مثل خانم محمدي كه براي 
ديدن پسرش كه 2 ماه است در اندرزگاه 5زنداني است، 
45هزار تومان كرايه داده. يا مرتضي كه چند ماه پيش 
موقع آزادي از زندان، 100هزار تومان كرايه تاكســي 
داده تا به ورامين برســد. آن هم نه تاكســي دربست. 
خانواده هاي نشســته در انتظار خواندن نامشــان از 
مشــكالت راه و كرايه ها مي گويند:» سواري معمولي 
100تا 150هــزار تومان هم مي گيرد. تاكســي هاي 
اينترنتي هم كم بگيرند 70هزار تومان اســت. معموال 
هم از جاده قديم مي آيند كه نزديك تر است درحالي كه 
مسير خطرناكي است. « خانم محمدي مي گويد كه هر 
هفته نمي تواند اينقدر كرايه بدهد درحالي كه پسرش 
براي 15ميليون تومان باقيمانــده  از بدهكاري اش در 
زندان اســت. مادر وقتي حرف از بدهكاري پســرش 
مي زند چشم  اش پر از اشك مي شــود. 2 ماه از حبس 
پســر مي گذرد و از 45ميليون تومــان بدهي، مبلغ 
كمي مانده، اما هيچ كس نيســت كه به او كمك كند. 
مادر خياط است و ماهانه 2 ميليون تومان درآمد دارد 
كه نصفش مي رود براي كرايه. همسرش فوت كرده و 
زندان با مرخصي يك هفته اي مهران موافقت نمي كند 
تا بيرون بيايد و بقيه بدهي را جور كند. با اينكه زندان 
دور است و مســير خطرناك، اما خيلي از مالقاتي ها با 
ماشين هاي شخصي  شــان مي آيند. ورودي پاركينگ 
4هزار تومان است و نخســتين روز هفته جايي براي 

ورود ماشين جديد ندارد.
مالقات كننده ها مي گويند: اطالع رساني براي راه اندازي 
اتوبوس ضعيف است و آقاي راننده اتوبوس هم به اين 
حرف ها اضافه مي كند كه اگر وضعيت اينطور باشــد، 
شركت واحد اتوبوس ها را جمع مي كند؛ چرا كه با هر 
رفت و برگشت باالي 70ليتر گازوئيل مصرف مي كند، 

يعني 120هزار تومان. با اين شــرايط برايش به صرفه 
نخواهد بود.

كرايه هاي سنگين و ناامني راه 
كنار بوفه محوطه بيروني زندان، بنر زردرنگي درباره 
فعاليت اتوبوس شركت واحد اطالع رساني كرده. هر 
چند كه هم ساعت فعاليت اشــتباه است و هم كرايه 
آن نوشــته نشــده. اما خانواده ها مي گويند اگر واقعا 
اين اتوبوس هر روز اينجا باشد، آنها هم از اين به بعد 
با آن رفت وآمد مي كنند. هم هزينه اش كمتر است و 
هم امن تر. اما براي عاطفه كه همسرش بيشتر از 6 ماه 
است در زندان است اين اتوبوس، مشكل رفت وآمدش 
را حل نمي كند. او ســاكن ورامين است و هر بار براي 
مالقات و انجام كارهاي اداري، بيشتر از 40دقيقه در 
راه اســت و هزينه زيادي مي دهد. او مي گويد: خيلي 
وقت ها با تاكسي مي آيد درحالي كه مسير خطرناك 
است. تمام اين راه را مي آيد تا 10دقيقه يك ربعي با 
همسرش صحبت كند. مصطفي هم كه براي مالقات 
دوستش آمده مي گويد: خيلي ها به خاطر همين كرايه 
براي مالقات نمي آيند. آنهايي كه ماشــين شخصي 
دارند خودشان مي آيند اما براي مسافران، مسير سخت 
است. مصطفي با ماشين پدرش آمده. مادر دوستش 
را هم آورده تا پسرش را ببيند. مادر مي گويد كه پول 
كرايه نداشته به همين خاطر از مصطفي خواسته تا او 
را به زندان بياورد. پسرش براي 6ميليون تومان ديه، 
بيشتر از 6 ماه زنداني اســت. او و مادران ديگر، نگران 
بهداشت و سالمتي فرزندان شان هستند.  مي گويند 

زندان وضعيت بهداشتي 
نامناســبي دارد وبه دليل 

وجود حشرات مجبور هستند بابت وسايل بهداشتي 
پول زيادي بدهند.

گزارش همشهري از اتوبوس هايي كه خانواده هاي زندانيان را به ندامتگاه تهران بزرگ مي رسانند

 خانواده زندانيان از كرايه هاي باالي ماشين هاي سواري و ناامني جاده گاليه مي كنند
 خط مالقات

دانشگاه

 اعتراض دانشجويان دكتري دانشگاه آزاد به يك بخشنامه
 عطف به ماسبق مي شود!

جمعي از دانشجويان دكتري دانشگاه آزاد 
ديروز براي بيان مطالبــات خود، روبه روي 
ساختمان مركزي اين دانشگاه تجمع كردند 
و خواستار توضيح مديران دانشگاه درباره بخشنامه جديد اين دانشگاه شدند. 
بخشنامه جديد دفاع از دكتري در دانشگاه آزاد اسالمي سبب انتقاد و اعتراض 
دانشجويان اين دانشگاه در واحدهاي مختلف دانشگاهي در سراسر كشور 
شده است. دانشجويان دوره دكتري تخصصي در اين دانشگاه مي گويند، 
بخشنامه جديد و متمم آن كه به ترتيب در مهرماه سال98 و مهر ماه سال99 
از سوي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي با تعيين برخي شروط جديد 
براي پيش دفاع از رساله دكتري و تسري اين شروط حتي به دانشجويانی 
كه پيش از تاريخ صدور بخشــنامه پيش دفاع خود را انجام داده اند، عمال 
سبب ايجاد سردرگمي ميان دانشجويان و البته تحميل برخي خسارت هاي 
مادي و معنوي به آنها شده است. يكي از اين دانشجويان دكتري تخصصي 
دانشگاه آزاد اسالمي -كه به نمايندگي از دانشجوياني كه مشمول مقررات 
جديد شده اند، با همشهري تماس گرفته- در اين باره مي گويد: بخشنامه 
جديد به عنوان مثال در حوزه رشــته هاي مهندســي، پذيرش مقاله در 
مجالت معتبر خارجي را به عنوان شرط پيش دفاع اعالم كرده؛ درحالي كه 
در روال گذشته، پيش دفاع بدون پذيرش مقاله نيز امكانپذير بوده است. 
الزام به پذيرش مقاله در مجالت خارجي، در شرايطي كه تا پيش از اين،  
نظر كارشناسي هيأت هاي علمي مبناي پذيرش كفايت علمي رساله در 
مرحله پيش دفاع بوده، هيأت هاي علمي دانشگاه در ارزيابي رساله ها را زير 
سؤال مي برد. مهم تر از آن، اين است كه فرايند پذيرش مقاله در مجالت 
خارجي حداقل 6 ماه زمان مي برد و به اين شكل بين يك تا 2ترم به سنوات 
تحصيلي دانشجويان اضافه مي شود كه آنها مجبورند شهريه ثابت آن را 
بپردازند. آنچه مهم تر از تعيين شرط جديد براي دفاع از رساله دانشجويان 
دكتري تخصصي به نظر مي رسد، تسري اين قاعده به دانشجوياني است كه 
مراحل موردنظر را پيش از اين طي كرده اند. دانشجويان دكتري دانشگاه 
آزاد مي گويند، اگرچه بخشنامه جديد درباره دانشجوياني كه پيش از مهر 
ســال جاري پيش دفاع خود را انجام داده، اما هنوز موفق به دفاع از رساله 
نشده اند، سكوت كرده، ولی مسئوالن واحدهاي دانشگاهي مختلف در 
سراسر كشور اعالم كرده اند، طبق اعالن شفاهي سازمان مركزي دانشگاه 
آزاد، تمام دانشجويان بايد طبق شــرايط جديد از رساله خود دفاع كنند 
و اين بدان معناست كه حتي دانشــجوياني كه قبال مرحله پيش دفاع را 
گذرانده اند، اكنون مجبورند دوباره و با شرايط جديد اين كار را انجام دهند. 

به گفته دانشــجويان، اين اتفــاق، عالوه بر 
تحميل هزينه معنوي و روحي به دانشجويان 

– به دليل سخت تر شدن شرايط پيش دفاع- عمال بين يك تا 3ترم سنوات 
تحصيلي آنها را اضافه مي كند كه بايد شهريه ثابت آن را بپردازند.

زهرا جعفرزاده
خبر نگار

 ادامه 
در صفحه 17

ادامه مطلب در 
صفحه 12

فهيمه طباطبايي
خبر نگار
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  از زماني كه فيلترينگ تلگرام با 
شبکه های 
وجود مخالفت هاي دولت با حكم اجتماعی

قضايي كليد خورد، تالش براي 
بستن اينستاگرام به عنوان تنها شبكه اجتماعي 
جهاني و مشهور باز مانده در كشور هم شروع 

شد.
اكنون به نظر مي رســد به ويژه با نزديك شدن 
به انتخابات1۴00 فشــارها بــراي فيلترينگ 
اينستاگرام البته با روش هاي كم هزينه تر بيشتر 
شده است. اين تالش ها به قدري جدي است كه 
چندي پيش با منتشر شدن فيلم نوجواني در 
اينستاگرام وزير ارتباطات از تالش اتاق فكري 
براي افزايش فشارها براي فيلترينگ اين شبكه 

اجتماعي خبر داد.
به تازگي يك كانال تلگرامي نزديك به محافل 
خاص، با انتشار خبري مدعي شده است كه به 
بهانه انتشار اليو نوجوان 1۴ساله، به زودي اليو 

اينستاگرام مسدود خواهد شد.
به نظر مي رســد به جاي فيلترينــگ اكنون 
روش هاي ديگري در اين رابطــه مدنظر قرار 

گرفته است.
به تازگي مجتبي رضاخواه، نماينده تهران در 
گفت وگو با راديو اعالم كرده كه بايد در كشور 
پهناي باند براي شبكه هاي اجتماعي خارجي 

محدود شود.
او گفت: اگر قرار اســت ما قبل از اينكه شبكه 
ملي اطالعــات راه بيفتد اقدام جــدي انجام 
دهيم، الزمه اش اين اســت كه پهنــاي باند را 
براي شــبكه هاي اجتماعــي خارجي محدود 
كنيم كه متأســفانه اين اراده تا به حال وجود 

نداشته است.
به گــزارش همشــهري، از آنجايــي كه هيچ 
شــبكه اجتماعــي خارجــي و پركاربردي به 
جز اينســتاگرام در كشــور از تيغ فيلترينگ 
جان ســالم به در نبرده، مي توان فهميد همه 
بحث هاي كنوني درباره اينســتاگرام اســت. 
هرچند واتساپ هم پيام رساني است كه گروهي 
از نمايندگان آن را جزو شــبكه هاي اجتماعي 

به حساب مي آورند.
هم اكنــون تخمين زده مي شــود حداقل 2۵ 
ميليون ايراني عضو اينستاگرام هستند و اين 

شبكه مورد استفاده بسياري از كسب و كارهاي 
كوچك ازجمله در دوران كرونا بوده است.

به تازگي محمدصالح جوكار، نماينده يزد هم 
در اين رابطه گفته اســت: اينكه تلگرام فيلتر 
مي شود و اينستاگرام باز مي ماند كامال اشتباه 
اســت. اين چه نوع فيلتري است كه يكي باز و 

ديگري بسته باشد.

استفاده از نام مستعار 
به نظر مي رســد نارضايتي مــردم از كيفيت 
اينترنت و بسته بودن اكثر سرويس هاي مورد 
نيازشــان آن قدر جدي بوده است كه بسياري 
گزينه فيلترينگ مطلــق را روي ميز ندارند و 
به دنبال راه حل هاي جايگزين رفته اند. كاهش 
پهناي باند شبكه هاي اجتماعي خارجي در اين 
راستا بدل و مشابه فيلترينگ به حساب مي آيد 
و در واقع باعث مي شــود كه سرعت دسترسي 
مردم به اين پلتفرم ها آن قدر كند شــود كه به 
عقيده آنها مردم قيد استفاده از پلتفرم خارجي 

را بزنند.
محمد مهاجــري، فعال سياســي اصولگرا در 
توييتر خود در اين رابطه نوشت: محدودكردن 
پهناي باند، اســم مســتعار فيلترينگ است. 
فيلتركردن شــرفتمندانه تر اســت از اينكه با 
كندشدن شديد ســرعت، مردم را عصباني و 

فحاش بار بياوريد.
در مقاطع مختلف طي سال هاي اخير گروهي 
تالش كرده اند كه توپ فيلترينگ اينستاگرام را 
در زمين وزارت ارتباطات بيندازند. اين مسئله 
اين قدر جدي است كه بارها وزير ارتباطات در 
برنامه هاي مختلف ازجملــه تلويزيون مجبور 
شده توضيح دهد كه فيلترينگ در كشور مثل 
قضيه تلگرام يــا با حكم قضايي يــا با تصميم 
كارگروه تعيين مصاديق محتــواي مجرمانه 
صورت مي گيرد. او چنــدي پيش هم در يك 
مصاحبه گفت: اينكه بعضي ها در كشور دلشان 
مي خواهد و اعتقاد راســخ به بسته شدن همه 
شــبكه هاي اجتماعي دارند يك واقعيت است 
كه نمي توان انكار كرد. او كه بارها از فيلترينگ 
تلگرام هم انتقاد كرده،اخيرا هم گفته بود: وقتي 
يك پلتفرم كه مورد اســتفاده حجم عظيمي 

از مردم اســت را به خاطر يك مشكل ببنديد 
طبيعي اســت كه مردم با اين حكــم مقابله 
مي كنند و به دنبال اســتفاده از فيلترشــكن 
مي روند. بــا اين كار باعث مي شــويم مقررات 

درست در اين زمينه هم زير پا گذاشته شود.

تالش ناكام براي فيلترينگ پنهان 
پيش از اين راهكار بدل ديگري براي فيلترينگ 
صورت گرفتــه بود كــه با پافشــاري وزارت 
ارتباطات و رســيدن مســئله به سطح ارشد 
مقامات منتفي شــد. هرچند 2اپراتور مسلط 
كشور چند ماه قبل طي كاري كه وزير ارتباطات 
از آن به نام »تباني« ياد كرد بسته هاي اينترنت 
را به شــدت گران كردند اما با پيگيري حدود 
يك ماهــه وزارت ارتباطات ســرانجام قيمت 
اينترنت كاهش پيدا كرد و بسته هاي به صرفه و 

بلند مدت قابل خريداري شدند.
مدت كوتاهي بعد مقام هاي جناحي خاص اما به 
تالش دولت براي كاهش قيمت اينترنت موبايل 
اعتراض و انتقاد داشتند! افراد اين جناح اكنون 
در مصاحبه هاي خود مي گويند كه تالش شد 
كه به نفع پلتفرم هاي خارجي قيمت اينترنت 
گران شــود اما دولت قاطع جلوي اين ماجرا 

ايستاد و نگذاشت.
آنچه از ميان اين كلمات مشــخص مي شــود 
اين است كه گران كردن بســته هاي اينترنت 
در تابستان امسال از ســوي اپراتورهای اصلی 
نه به خاطر مســائل مالي بلكه به خاطر تالش 
براي يــك فيلترينگ پنهان با ســخت كردن 
دسترســي به اينترنت با تحت فشار قرار دادن 
اقتصاد مردم بوده است. پيش از اين مقام هاي 
وزارت ارتباطات هم اعالم كرده بودند كه يكي 
از ادعاهاي اپراتورها براي گران كردن ناگهاني 
و عجيب اينترنــت موبايل حمايــت از توليد 
محتوا و ترافيك داخلي اســت. رئيس سازمان 
تنظيم مقررات در ايــن رابطه گفته بود: اينكه 
اپراتورها تصور مي كنند با گران كردن ترافيك 
بين الملل، مردم به ســمت استفاده از ترافيك 
داخلي مي روند اشتباه محض است، كما اينكه 
قبال در مورد ارزش افزوده آن را تجربه كرده ايم 

و نتيجه اي هم در برنداشت.

جهان استارت آپي

ردپاي اپل در ساخت خودروي چيني

استارت آپ تازه تاســيس چيني بايتون )Byton( اعالم كرد كه قرارداد 
همكاري استراتژيك را با غول توليدي و تامين كننده شركت اپل، يعني 
فاكس كان )Foxconn( به امضا رســانده اســت تا به توليد نخســتين 
خودروي برقي خــود يعني M-Byte كمك كند. به گزارش وب ســايت 
 CES ســي نت، بايتون با رونمايي از شاســي بلند الكتريكي خــود در
2018)نمايشــگاه الكترونيك مصرفي(، نمادي از برتــري فناوري را به 
همراه يك صفحه نمايش بزرگ ۴8اينچي در داخل، به نمايش گذاشت. 
اين استارت آپ، يك ســال بعد در نمايشــگاه اتومبيل فرانكفورت يك 
اتومبيل با هدف توليد نهايي را به نمايش گذاشــت كه توانســت بيشتر 
وعده هاي فناورانه مدل مفهومي عرضه شــده در CES 2018را حفظ 
كند. ازجمله همان صفحه نمايش ۴8اينچي كه بزرگ ترين نمايشــگر 
 M-Byte براي خودروهاي توليد شده محسوب مي شود و روي داشبورد
تعبيه شده است. همچنين 2نمايشــگر 7اينچي روي فرمان و 8اينچي 
ميان صندلي هاي جلو نيز به طرح مفهومي اين خودرو اضافه شده است. 
بايتون قول داد كه نخستين شاسي بلندهاي M-Byte را در سال2020به 
مشتريان چيني تحويل دهد، اما با از دست دادن زمان، حاال آنها مي گويند 
كه قصد دارند، نخستين شاسي بلندهاي شان را در سال2022به مشتريان 
عرضه كنند. در اين ميان به نظر مي رسد، شــركت فاكس كان چيزهاي 
زيادي را روي ميز مذاكره گذاشته باشــد كه در آينده بيشتر درباره آن 
خواهيم شــنيد. مقامات اســتارت آپ بايتون در اين خصوص گفته اند، 
شركتي كه بيشتر به ساخت آيفون مشهور است تخصص فناوري توليد 
 و ســاير »منابع صنعتي« خود را براي حيات بخشــيدن به شاسي بلند 
M-Byte به اشــتراك مي گذارد. فاكس كان پيش تر برنامه هايي را براي 
پلتفرم اتومبيل هاي الكتريكي خود فاش كرده بود؛ بنابراين شايد چيزي 
بزرگ تر از يك همكاري مشــترك بين اين دو شــركت وجود داشــته 
باشد. وقتي پاي M-Byte به جاده باز شود، اين استارت آپ قصد دارد 2 
گزينه براي پيشرانه ارائه دهد: يك مدل ديفرانسيل عقب با بسته باتري 
72كيلووات ساعتي و برد تقريبي 22۴مايل )حدود 360كيلومتر( و يك 
مدل ۴چرخ محرك )دو ديفرانسيل( كه شامل يك بسته باتري بزرگ تر 
9۵كيلووات ساعتي با برد تقريبي 270مايل )۴3۴كيلومتر(. در مدل اول، 
حداكثر قدرت موتور، 268اسب بخار خواهد بود، اما در مدل دومي، اين 
ميزان به ۴02اسب بخار نيز مي رسد. نكته بسيار مهم در اين خودروها اين 
است كه با استفاده از سيستم شارژ سريع 1۵0كيلوواتي، تقريبا 80درصد 
از انرژي مورد نياز باتري فقط ظرف 3۵دقيقه تامين خواهد شد. بايتون 
قصد دارد اين خودروها را با قيمت پايه ۴۵هزار دالر به فروش برساند كه 
با توجه به تمام فناوري هايي كه اين شركت قصد دارد در خودروي خود 
قرار دهد، اين قيمت بســيار خوب و ايده آل به نظر مي رسد. به دنبال ارائه 
نخستين خودروها به بازار چين، استارت آپ بايتون بسيار اميدوار است 
كه فروش اتومبيل هاي خود را در اروپــا و حتي اياالت متحده آغاز كند، 
اما با توجه به تأخير در ارائه به بازار داخلي و همچنين بازارهاي آسيايي، 
احتماال با مشاهده M-Byte در كشورهاي اروپاي غربي و آمريكا همچنان 
فاصله زيادي خواهيم داشــت. با اين حال قابل ذكر است كه استارت آپ 
بايتون تاكنون بيش از ۵0هزار سفارش از سراسر جهان دريافت كرده كه 

اين ميزان نشان دهنده استقبال بسيار باال از آن است.

ماسك خودرو؛ راهي براي مبارزه با ويروس ها
شركت خودروسازي هوندا، فيلتر هواي جديدي را معرفي كرده است كه نه تنها از ورود 
ويروس ها به خودروي شما جلوگيري مي كند، بلكه آنهايي كه توانسته اند داخل شوند را 
نيز از بين مي برد. به گزارش ديلي ميل، اين فيلتر ابداعي كه »ماسك خودرو« نام گرفته 
است، مي تواند ظرف 1۵دقيقه 99/8درصد از ويروس ها را از ميان ببرد. اين فيلتر با نام 
»كوروماكو« )Kurumaku( درحال حاضر تنها براي ميكرو اتومبيل N-Box Kei هوندا 

آزمايش شده و تنها براي اين مدل موجود است، اما پس از تكميل مراحل نهايي، روي 
خودروهاي ديگر نيز مورد آزمايش قرار مي گيرد تا آماده توليد شــود. در فناوري به  كار 
گرفته شده براي ساخت اين فيلتر ضدويروس  از سيستم تبديل فسفات روي استفاده 
شده است. با اين حال تأكيد شده كه اين فيلتر نمي تواند ويروس هاي موجود روي سطوح 
سخت مانند دسته در و كليدهاي خودروها را از بين ببرد. يك فيلتر كوروماكو حدود يك 
سال يا 1۵هزار كيلومتر كار مي كند كه البته اين بستگي به شرايط ويروسي و همچنين 

كيفيت خود فيلتر دارد. 

كسب وكارهاي »جك ما« اكنون تحت فشار 
زيادي قرار دارند و اين در حالي است كه ماه ها فناوری

مي گذرد و خبري از هم  بنيانگذار موفق ترين 
امپراتوري فناوري چين و كارآفرين ميلياردر و افسانه اي اين 
كشور نيست. سي ان ان در گزارش خود نوشته است كه »ما« 
از اواخر  ماه اكتبر سال گذشــته ميالدي در مجامع عمومي و 
شبكه هاي اجتماعي حضور نداشــته است. نهادهاي نظارتي 
چيني شركت علي بابا و گروه ANT را به دليل كنار زدن رقبا از 
بازار و آسيب رساندن به حقوق مصرف كننده مورد انتقاد قرار 
داده اند. در عين حال، علي بابا به دليل اين ادعا كه داراي رفتار 
انحصارگرانه است، در چين مورد پرسش و تفحص قرار گرفته 
است. وال استريت ژورنال هم هفته گذشته با استناد به گفته 
مقامات چيني و مشاوران دولتي آشنا به اين موضوع گزارش 
داد كه پكن قصد دارد امپراتوري »مــا« را كوچك و احتماالً 

سهم بيشتري از كسب وكارهاي او را از آن خود كند.

غيبت »ما« در برنامه ها
فايننشال تايمز هم خبر داده است كه »ما« حتي در فينال يك 
برنامه استعداديابي آفريقايي كه خودش باني آن بود، حضور 
نيافت. اين روزنامه نوشته است كه »ما« قرار بود به عنوان داور 
در آخرين قسمت مسابقه تلويزيوني »قهرمانان تجارت آفريقا« 
حضور يابد. »ما« در 12اكتبر گفت كه مشتاقانه منتظر ديدار 

با برگزيدگان مرحله نهايي اين مسابقه در 1۴نوامبر است.
اين در حالي اســت كه علي بابا اعالم كرد كــه »ما« به دليل 
تداخل در برنامه هايش به ناچار فينال را از دست داده است. 
اين شركت از اظهارنظر در مورد محل اقامت او خودداري كرد.
دانكن كالرك، نويســنده كتاب »علي بابا: خانه اي كه جك 
 ما ســاخت« و بنيانگذار شــركت مشــاور ســرمايه گذاري

 BDA China گفت كه »ما« مدتي است كه در چين كمتر در 
انظار عموم ظاهر مي شود. او مي گويد كه پكن مي خواهد روايت 
خودش دربــاره Ant Group IPO را بر گفت وگوي عمومي 
غالب كند و احتماالً اين شركت مي داند كه اين اتفاق كمكي به 

»تنوع نظرات« در اين موضوع نمي كند.

بازنشستگي »ما«
»ما« ديگــر در هيچ يك از شــركت هايش در 
ســمت هاي اجرايي يا هيأت مديــره فعاليت 
نمي كند. او در سال 2019از سمت مديرعاملي 
علي بابــا كناره گيري كرد. با ايــن حال »ما« با 
تقريباً ۵درصد به ارزش حدود 2۵ميليارد دالر، 

همچنان بزرگ  ترين سهامدار حقيقي علي بابا 
است. Ant Group سال گذشته 

گفت كه »مــا« نظارت نهايي 
را بر شــركت دارد و انتظار 
مي رود كه ثروت شخصي 
او پــس از عرضه عمومي 
به باالترين حد برســد. 
او همچنيــن مرتباً در 

جلسات عمومي براي صحبت در مورد كارهاي خيرخواهانه 
خود حضور پيدا كرده است. تمركز ما بر امور خيريه بيشترين 
فعاليت او پس از بازنشســتگي از علي بابا بوده است. به عنوان 
مثال، آخرين پســت او در پلتفرم چيني ويبــو در 17اكتبر، 
بخشي از ســخنراني او در يك مجمع آموزشي در چين بوده 
اســت. اين آخرين حضور مهم »ما« بوده اســت، اما ناظران 
فناوري چين بر اين گمانند كه كسب وكار او به مشكل خورده 
است. او اواخر ماه اكتبر در يك كنفرانس در شانگهاي، علناً از 
نهادهاي نظارتي چيني انتقاد كرد كه نوآوري را به دليل ترس 

از ريسك پذيري خفه مي كنند.
او در اين كنفرانس گفت: آنچه ما نياز داريم ايجاد يك سيستم 
مالي ســالم اســت نه خطرات پي در پي مالي. نوآوري بدون 
خطرپذيري به معناي از بين بردن نوآوري است. هيچ نوآوري 
بدون خطر در جهان وجــود ندارد. چنــد روز بعد، نهادهاي 
نظارتي چيني »ما« و مديــران Ant Group را احضار كردند 
تا آنچه را اين مقامات »گفت وگوهــاي نظارتي« خوانده اند، 

انجام دهند.

سکوت شركت هاي »ما«
از اظهارات رسمي يا گفته هاي رسمي شركت نمي توان دريافت 
كه آيا »ما« از آن زمان در جلسات بعدي كاري شركت كرده 
اســت يا خير. درحالي كه »ما« از كانون توجهات خارج شده 
است، شــركت هاي او اعالم كرده اند كه آنها به صحبت هاي 
پكن گوش مي دهند. هفته گذشته Ant Group گفت كه از 
»راهنمايي و كمك« نهادهاي نظارتي پكن در مورد نيازهاي 
خود قدرداني مي كند. علي بابا هم در اواخر دسامبر متعهد شد 

كه »به طور فعال« با بازرسان ضد انحصاري »همكاري كند«.
تهديد كسب وكارهاي »ما« به چين محدود نمي شود. واشنگتن 
در هفته هاي اخير با نزديك شدن به پايان دولت ترامپ، مبارزه 
خود عليه كســب وكارهاي چيني را با شتاب آغاز كرده است. 
اگرچه علي بابا به طور خاص مورد تهديد قرار نگرفته است، اما 
اواخر تابستان گذشته هنگامي كه اين شركت از شركت هاي 
آمريكايي خواست تا برچسب »غيرقابل اعتماد« مالكيت چيني 
را از شــبكه هاي ديجيتال خود حذف كنند، علي بابا از سوي 
مايك پمپئو، وزير امور خارجه آمريكا زير ذره بين قرار گرفت.

نظر افکار عمومي 
در همين حال، افكار عمومي درباره »ما« در چين تند 
شده است. بسياري از پاسخ ها به پست  ماه اكتبر او 
در پلتفرم ويبو داراي واكنش هاي منفي بود. يكي 
از كاربران ويبو در پاسخ به استفاده »ما« از بعضي 
كلمات براي توصيف كودكان در چين و نياز به 
يك سيستم آموزشي قوي نوشت: »اين حرف ها باز 
هم در مورد منابع و بمب هاي مغزي است. اين 
كاماًل خط يك سرمايه دار است.« بعضي 
شايعات هم در مورد خودكشي يا 
در مورد زنداني بودن اوست. 
به همين خاطر هشتگي در 
توييتر با عنوان »جك ما 
كجاست؟« فراگير شده 

است.

طرح بدل 
فيلترينگ براي 

اينستاگرام
گروهي خاص در كشور تالش 

دارند كه با محدود كردن 
پهناي باند پلتفرم هاي خارجي 

دسترسي كاربران به اينستاگرام 
را سخت كنند

معمايغيبشدنمالكعليبابا
جك ما، كارآفرين افسانه اي چين پس از يك سخنراني انتقادي از انظار پنهان 

شده و خبر موثقي درباره او نيست 

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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فرمانداري تهران طبق اعالم قبلي سامانه آنالين صدور 
مجوز تردد را از ديروز فعال كرد.  به گزارش همشهري، 
اگر ساكن تهران هستيد و به داليلي بايد از شهر خارج 
شويد، مي توانيد به اين سامانه مراجعه و اطالعات مربوط 
به خودرو  را وارد كرده و دليل خارج شــدن از شهر را به 
همراه ساير اطالعات ثبت كنيد. براي ورود به سامانه ابتدا 
بايد در آن نام كاربري ايجاد كرده و ثبت نام كنيد. سامانه 
همچنين زمان خروج و بازگشــت را از شما درخواست 
مي كند و بيشــتر از 3 روز اجازه ماندن در شهر مقصد را 
نمي دهد. اگر قصد دريافت مجوز داريد به خاطر داشته 
باشيد كه در بخشي از فرايند ثبت نام بايد سند تصويري 
مشخصي براي تقاضاي سفر اضطراري ارائه دهيد و در 
محلي كه مشخص شده آن را بارگذاري كنيد. همزمان با 
فعال شدن اين سامانه  فرمانداري تهران اطالعيه اي صادر 
كرده و در آن نوشته است: »به اطالع شهروندان محترم 
تهران مي رساند، سامانه صدور مجوز تردد بين شهري 
 براي آن دسته از شهروندان واجدالشرايط سفر به نشاني
 https://moi.ir/taradod از ساعت 8صبح تا 2ظهر 
هر روز آماده دريافت درخواســت شــما عزيزان است. 
الزم به ذكر اســت درخواســت تردد، با مستندات ارائه 
شده توسط كارشناسان فرمانداري بررسي )تأييد يا رد 
درخواست( در ســامانه مربوطه پيگيري درخواست كه 
قابل مشاهده است، در مدت حداقل 24ساعت به اطالع 
شهروندان خواهد رســيد.« ايمان قرباني، مدير روابط 
عمومي فرمانداري تهران درباره جزئيات ثبت نام در اين 
سامانه به همشهري گفت:»توصيه مي كنيم اگر مردم 
ســفر ضروري ندارند، براي دريافت مجوز اقدام نكنند و 
سفرهايشان را  فعال متوقف كنند. در وهله دوم براي انجام 
كارهاي اضطراري از وسايل نقليه عمومي استفاده كنند 
كه طبق بخشنامه ستاد ملي مقابله با كرونا ، پروتكل هاي 
بهداشتي مسافران را جابه جا مي كنند و در نهايت اگر كار 
اضطراري دارند كه نيازمند استفاده از خودروي شخصي 
اســت درخواســت مجوز بدهند.« او با تأكيد بر اينكه 
درخواست مجوز براي ســفر بايد به صورت آنالين ثبت 
شــود؛ درباره اينكه چرا مجوز 3 روزه است، توضيح داد: 
»صرفا براي سفرهاي ضروري مجوز صادر مي شود و نه 
سفرهاي تفريحي. بنا بر اين است كه كار اداري يا قضايي 
در اين مدت بايد پيگيري و انجام شود و افراد به شهر مبدا 
برگردند و اگر اين زمان بگذرد طبعا رفت وآمد با خودرو 

مشمول جريمه خواهد شد.« 

سامانه صدور مجوز تردد 
تهران راه اندازي شد

خبر روز

جالل كه دانشــجوي دكتري در يكــي از واحدهاي 
دانشگاهي دانشــگاه آزاد در تهران است، در اين باره 
مي گويد: با توجه به اينكه بخشنامه در اسفند1398 
ابالغ شده و موارد الزم براي فرايند پيش دفاع و دفاع 
از رســاله با قوانين قبلي خيلي فرق كرده، بســيار 
طبيعي است كه اين بخشنامه فقط براي ورودي هاي 
جديد دكتري اعمال شود. چطور ممكن است ما كه 
با قوانين و بخشنامه هاي ديگري پذيرفته شده ايم و 
بعضي هايمان حتي تحت همان قواعد، پيش دفاع خود 
را هم انجام داده ايم شامل بخشنامه جديد شويم؟ با 
احترام به مديران و تصميم گيران دانشگاه آزاد، فكر 
مي كنم صرفا نگاهشــان به درآمدزايــي بوده وگرنه 
هر آدمی متوجه مي شود كه چنين مقرراتي، خالف 

عدالت آموزشي و منطق است.
ديگر گاليه دانشجويان دكتري دانشگاه آزاد، تبعيضي 
است كه به گفته آنها بين دانشــجويان دانشگاه هاي 
سراسري و دانشجويان دانشــگاه آزاد در زمان شيوع 
بيماري كرونــا به وجود آمده اســت. آنها مي گويند، 
برخالف دانشگاه هاي دولتي كه شرايط حذف ترم را 
در زمان شيوع بيماري كرونا براي دانشجويان دكتري 
فراهم كرده اند، سازمان مركزي دانشگاه آزاد نه تنها 
در ترم هاي بهمــن 1398 و مهــر 1399هيچ گونه 
تســهيالتي براي دانشــجويان درنظر نگرفته، بلكه 
بدون ارائه خدمات آزمايشگاهي و پژوهشي از تمامي 

دانشجويان شهريه دريافت مي كند.
حميد كــه دانشــجوي دكتري يكي از رشــته هاي 
مهندسي، در يكي از واحدهاي تهران است، به خبرنگار 
همشــهري مي گويد: اخذ هزينه از دانشــجويان در 
شرايطي كه دانشگاه تعطيل است و خدمات دانشگاهي 
به دانشجويان ارائه نمي شــود، از نظر منطقي، عقلي 
و شرعي چه حكمي دارد؟ چرا مســئوالن كشور به 
اقدامات سازمان مركزي دانشگاه نظارت نمي كنند؟ 

اعتراض دانشجويان دكتري دانشگاه آزاد به مقررات 
جديد دفاع از رساله در اين دانشگاه در حالي است كه 
چند روز پيش، اين مقررات در دانشگاه هاي دولتي هم 
با يك تصميم ديوان عدالت اداري خبرساز شد. هيأت 
عمومي اين ديوان روز 13دي ماه ســال جاري، شرط 
چاپ يك مقاله علمي- پژوهشي مستخرج از رساله 
دكتري براي دفاع از پايان نامه را خالف قانون دانست 

و آن را ابطال كرد.

 عطف به ماسبق 
مي شود!

ادامه از  صفحه 10

جهش ويروس كرونا، تابلــوي باليني بيماري را 
تغيير نداده، تنها ســرايت آن بيشــتر اســت

همزمان با دورقمي شــدن موارد مرگ ناشــي از كرونا، وزير بهداشت 
شناسايي نخستين مورد ابتال به گونه جديد كرونا در ايران را تأييد كرد

زهرا جعفرزاده- خبرنگار : همزمان با دو رقمي شــدن موارد 
فوت كرونا، روز گذشته وزير بهداشت از شناسايي نخستين مورد ابتال 
به كروناي انگليسي در كشور خبر داد. اين در حالي بود كه پيش از 
اين، درباره ابتالي پزشك سنندجي تازه از انگلستان برگشته به اين 
ويروس گمانه زني هايي شده بود اما سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي 
كردســتان، ابتالي او به اين ويروس را منوط به انجام آزمايش هاي 
بيشتر در تهران كرده بود. با اين حال، توضيحات ديروز وزير بهداشت 
درباره نخستين مورد ابتال به كروناي انگليسي نشان مي دهد، موارد 
مشكوك ديگري جز پزشك سنندجي در كشــور وجود دارند كه 
وضعيت آنها در حال بررســي است. ســعيد نمكي درباره وضعيت 
پزشك ســنندجي توضيح داد كه از او بارها تست كرونا گرفته شد 
و بيش از 240نفر از اطرافيان او بررسي شــدند اما ردي از كروناي 
جهش يافته انگليسي پيدا نشد. مورد شناسايي شده مبتال به كروناي 
انگليسي، فردي است كه به تازگي از اين كشور بازگشته اما تست پي 
سي آر او در بدو ورود به كشور منفي بود. با شروع نشانه ها، او در يكي از 
بيمارستان هاي خصوصي بستري شد. حاال وضعيت او خوب است و از 
همان ابتدا در شرايط ايزوله به سر برده. رفت وآمدي با كسي نداشته و 
تمام اطرافيان او ارزيابي شده اند بدون اينكه ردي از ويروس پيدا شود.

پزشك سنندجي مرخص شد
با اينكه همچنان احتمال ابتالي پزشــك ســنندجي به كروناي 
انگليسي مطرح است اما ابراهيم قادري، معاون بهداشتي دانشگاه 
علوم پزشكي كردستان در گفت وگو با همشهري مي گويد كه هنوز 
از وزارت بهداشت چيزي درباره نتيجه آزمايش اين فرد گفته نشده 
اين در حالي است كه مسئله ابتالي اين پزشك، مربوط به هفته هاي 
گذشته بود و او اكنون مرخص شده است. به گفته قادري، هنوز براي 
دانشگاه علوم پزشكي كردستان ابتالي اين فرد به كروناي انگليسي 
قطعي نشــده، اما از آنجايي كه او به تازگي از انگســتان بازگشته و 
مبتال به كرونا بود، موضوع با حساســيت بيشــتري پيگيري شد. 

حدود 230نفر از اطرافيان اين فرد كه بــا او در ارتباط بودند مورد 
بررسي قرار گرفتند. از 80نفر تست گرفته شد و هيچ كدام عالمت دار 
نبودند. دانشگاه علوم پزشكي نزديك به يك هفته است كه درگير اين 
ماجراست اما موضوع اخيرا رسانه اي شد. او مي گويد قبل از اين هم 
سابقه داشته كه براي اطمينان از درگير نشدن يك گروه، نزديك به 
100نفر از افرادي كه با بيمار كرونايي در ارتباط بودند، رصد شده اند. 
قادري مي گويد پزشك سنندجي هم داراي همان نشانه هاي عمومي 
ابتال به كرونا بود. به گفته معاون بهداشــتي دانشگاه علوم پزشكي 
كردستان، افرادي غيراز اين پزشك سنندجي در هفته هاي گذشته 
از انگلستان به كشور برگشته اند و شايد مورد مثبت ابتال در يكي از 
آنها تأييد شده است. كنترل ورود مسافران از كشور انگلستان از اوايل 
دي ماه آغاز شد زماني كه معاون هوانوردي سازمان هواپيمايي كشور 
از توقف پروازها بين ايران و انگلستان خبر داد، چند روز بعد ممنوعيت 

پروازهاي غيرمستقيم به اين كشور هم مطرح شد.

كروناي انگليسي تابلوي باليني متفاوتي با ويروس ندارد
 كروناي انگليسي نخستين بار اواسط آذر ماه در انگلستان مشاهده 
شد. همان موقع اعالم شد كه اين ويروس را احتماال مسافران منتقل 
 »B1.1.7« كرده اند. كروناي انگليسي نوع جديدي از ويروس به نام
است كه به احتمال زياد شيوع آن از جنوب شرق انگليس شروع شده 
است. خبر شناسايي گونه جديدي از ويروس كرونا همزمان با آغاز 
واكسيناسيون عليه كرونا، منتشر شــد و نگراني هاي تازه اي ايجاد 
كرد. حاال با گذشت نزديك به يك ماه، اين نوع از ويروس در بسياري 
از كشورهاي اروپايي و حتي آسيايي ديده شده و كشورهاي زيادي 
محدوديت هاي ســفر به انگليس را اعالم كرده اند. براســاس اعالم 
دانشمندان قدرت سرايت اين نوع از كرونا، بسيار بيشتر از گونه قبلي 
است. حميد سوري، اپيدميولوژيست و عضو كميته علمي ستاد مقابله 
با كروناي تهران اما به همشهري مي گويد كه كروناي انگليسي، ويروس 
جهش يافته اي از كروناســت اما جهش آن تابلوي باليني بيماري را 

تغيير نداده است. تنها سرايت آن بيشتر است. بنابراين همان اقدامات 
و فعاليت هاي كنترلي گذشته بايد ادامه داشته باشد. رويكرد مقابله 
با اين ويروس جهش يافته، تفاوتي با گذشته ندارد. بلكه بايد همان 
اقدامات با كمي تشديد ادامه پيدا كند. به گفته اين متخصص، ممكن 
است با شيوع ويروس جديد كانون هاي طغيان بيماري حتي در شهرها 
و روستاهاي كوچك هم ديده شود كه نياز به ورود تيم هاي واكنش 

سريع خواهد داشت تا افراد را تحت مراقبت قرار دهند.

  آمار دو رقمي مرگ هاي كرونا پس از 201روز 
آخرين بار 29خــرداد بود كه آمار فوتي هاي كرونــا، دو رقمي اعالم 
شد. آن روز 87نفر جانشان را از دســت دادند و 2هزار و 596نفر هم 
مبتال شــدند. حاال پس از گذشــت 201روز، آمار فوتي هاي روزانه 
كرونا در كشور بار ديگر دو رقمي شد. براساس اعالم وزارت بهداشت 
روز گذشته، 98نفر در اثر ابتال به كرونا جانشان را از دست دادند، هر 
چند كه موارد ابتال همچنان باالتر از 6هزار نفر در روز است. پيش از 
اين سوري اعالم كرده بود اگر موارد فوت كرونا به عدد 110نفر در روز 
برسد، مي توان گفت كه شيوع كرونا در كشور مديريت شده است. حاال 
او مي گويد كه ما به نقطه مديريت رسيده ايم اما شرايط بسيار شكننده 
است و هنوز با ميانگين جهاني فوت كرونا فاصله وجود دارد:»ميانگين 
مرگ ناشي از كرونا به ازاي يك ميليون نفر جمعيت در ايران باالتر از 
ميانگين جهاني است، در دنيا اين عدد 230است و در كشور ما 659 
رتبه ايران از نظر مرگ كرونا در جهان 39است و هنوز براي رسيدن 
به وضعيت ايده آل فاصله زيادي داريــم.« به گفته او، در اين وضعيت 
نبايد مردم دوباره به زندگي عــادي بازگردند، چرا كه احتمال ايجاد 
پيك هاي جديد وجود دارد. از ســوي ديگر هم نبايد وحشت شيوع 
كروناي انگليسي داشته باشند چرا كه اين وحشت زدگي به نفع اپيدمي 
است:»ادامه روند فعلي بستگي به مديريت دارد. با اقدامات كنترلي و 
رفتارهاي مردم، مي توان روند را ادامه داد و تعداد موارد مرگ را كاهش 
داد. هر چقدر كه جلوتر مي رويم كنترل اپيدمي هم سخت تر مي شود.«

آغــاز وحــشت 
انگلیـسی

آمــار مبتاليــان  ديروز
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مصطفي تاجزاده
فعال سياسي

7سال استثنايي يك سياستمدار

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در طول زندگي خود، 
به ويژه پس از پيروزي انقالب، نقشي اساسي ايفا 
كرد؛ برخي از آنها بسيار مثبت بود و در مواردي به 
باور من تصميماتي اتخاذ كرد كه قابل نقد اســت. هر چند در مجموع نقش 
ايشان را مثبت ارزيابي مي كنم به خصوص پس از سال۸۴ كه جانب قدرت 
را خالف گذشته تا حدودي رها و به سوي نزديكي با مردم حركت كرد و در 
مقاطعي سخنگوي مطالبات آنان شد؛ روندي كه در سال۸۸ اوج گرفت و تا 

پايان حيات او ادامه داشت.

خدمات هاشمي
  قانون اساسي هاشمي: ازجمله اقدام هاي مثبت وي مي توان به اصرارش 
بر برپايي رفراندوم در مورد قانون اساســي تهيه شــده در پاريس و تكميل و 
اصالح شده در دولت موقت و شوراي انقالب در سال۵۸ اشاره كرد. او معتقد بود 
به تشكيل مجلس مؤسسان يا مجلس خبرگان نياز نيست و همان پيش نويس 
را بايد به همه پرسي عمومي گذاشت و اگر مردم به آن رأي دادند به عنوان قانون 

اساسي نظام نوپا به رسميت شناخت. 
 خاتمه دادن به جنگ: دومين تصميم بزرگ ايشان، ايفاي نقش استثنايي 
در پذيرش صلح و خاتمه دادن بــه جنگ بود. او حتــي بعدها در مصاحبه 
با محمدجواد مظفر تصريح كرد كه شــايد اگر ما تجربه امروز را داشــتيم 

مي توانستيم از وقوع جنگ جلوگيري كنيم.
  اصرار به انصراف آيت اهلل خميني از اســتعفا: يكي ديگر از اقدامات 
آيت اهلل هاشمي كه من به طور اتفاقي از آن در زندان آگاهي يافتم و متأسفانه 
هيچ بحثي درباره آن جريان در هيچ جايي قبل و بعد از آن نديده ام، مربوط 
مي شود به استعفاي بنيانگذار نظام در سال۶۳ از رهبري. آقاي هاشمي در 
منصرف كردن ايشــان از اين تصميم نقش مهمي ايفا كرد. من اين را به طور 
اتفاقي در زندان خواندم؛ در يادداشــت هاي روزانه مرحوم هاشمي آمده كه 
آيت اهلل خميني در سال ۶۳ تصميم به استعفا از رهبري گرفت. اصل موضوع 
براي بسياري باوركردني نيســت كما اينكه من در چند جا كه به آن اشاره 
كرده ام با انكار حاضران مواجه شده ام و وقتي به يادداشت هاي آقاي هاشمي 
در ســال۶۳ ارجاع داده ام، دوستان متوجه صحت آن شــده اند كه آيت اهلل 
خميني مي خواست استعفا كند. در يادداشــت هاي روزانه آيت اهلل هاشمي 
ننوشته كه با چه داليلي ايشان را به انصراف از استعفا و تداوم رهبري مجاب 

كرد.
   قرارگرفتن در معرض انتخاب و تحول: از وجوه مثبت ايشان اين بود 
كه در انتخابات گوناگون شركت كرد و بارها خود را در معرض رأي مردم قرار 
داد و در اغلب موارد هم توانســت رأي اكثريت را كسب كند. هاشمي از اين 
نظر، سياستمداري استثنايي است و همين »در معرض رأي انتخاب مردم 
قرارگرفتن« باعث شد كه پابه پاي مردم، در تحوالت، خود را نيز تغيير دهد و 

ديدگاه ها و مواضع و عملكرد خود را تا حدودي با مردم هماهنگ كند. 

اشتباه هاشمي
  كمك به تك صدايي در نيمه نخســت دهه 70: هاشــمي در زمان 
رياست جمهوري اش خدمات بسياري به ميهن و مردم كرد اما چند اشتباه 
بزرگ نيز مرتكب شد كه خســارت آن را در عرصه ملي، مشاهده كرده ايم. 
نخستين خطا آن بود كه با رضايت، شاهد حذف جناح چپ از قدرت بود و در 
اين مسير گام هايي هم برداشت. نتيجه اين كار، حركت جمهوري اسالمي 
به سمت تك صدايي بود. آيت اهلل هاشمي از اين پروژه حذف استقبال كرد با 
اين تصور كه راه براي دولت او باز مي شود تا بتواند به سازندگي بيشتر بپردازد 
غافل از آنكه چنين اقدامي موقعيت او را به طور استراتژيك متزلزل و جناح 
راست عمال او را كنترل خواهد كرد و مانع پيشرفت پروژه هاي او خواهد شد. 
اين در حالي بود كه آيت اهلل هاشــمي فقط در صــورت ايجاد موازنه بين دو 
جناح مي توانست نقشي استثنايي ايفا كند و  پروژه هاي خود را پيش ببرد. 
هر جناحي هم فاتح مي شد، هاشمي نمي توانست مطلوب جريان فاتح واقع 
شود. به همين خاطر دير يا زود خود او هم حذف مي شد. بقاي هاشمي و پروژه 
او در گرو دو جناحه بودن جمهوري اســالمي بود. نمي دانم به چه دليل خود 
ايشان در آن زمان متوجه اين امر نشد و در انتخابات مجلس چهارم از حذف ها 
استقبال كرد و عمال با شوراي نگهبان در جريان حذف به نام نظارت استصوابي 
همراهي كرد. اين اشتباه استراتژيك باعث شد كه در سال ۷۶ جناح راست 
تقريباً تمام نهادهاي انتصابي و همينطور اكثريت را در مجلس در اختيار خود 
بگيرد و به فكر تصاحب قوه مجريه هم بيفتد. در آن صورت،راســتگراها در 
صورت فتح پاستور تمام نهادهاي انتصابي و انتخابي را در اختيار مي گرفتند و 

عماًل جمهوري اسالمي به تك صدايي بيشتر سوق پيدا مي كرد.

جبران اشتباه
   ايجاد موازنه قدرت: سرانجام هاشمي در سال۷۶ متوجه اين خطا و خطر 
شد و مسير خود را تا حدود زيادي اصالح كرد؛ به سمت ايجاد موازنه قدرت 
پيش رفت و راه را براي پيروزي آقاي خاتمي در انتخابات دوم خرداد هموار 
كرد اگرچه خود به خاطر دوستي و رفاقت به آقاي ناطق رأي داد. هاشمي از 
پيروزي آقاي خاتمي خوشحال بود و تصور مي كرد مي تواند جايگاه ويژه اي را 
به خود اختصاص دهد. به باور من چنين هم شد؛ يعني با توزيع قدرت، هاشمي 

توانست نقشي جدي تر در رتق و فتق امور پيدا كند.

درخشش در هفت سال پاياني
سخت ترين دوره زندگي آيت اهلل هاشــمي بين سال هاي ۸۸ تا ۹۵ است كه 
۷سال جانكاه بر او گذشت. در اين سال ها او از يك طرف از سوي تندروها تحت 
فشــار بود كه مقابل معترضان به نتايج انتخابات ۸۸ بايستد و حركت آنها را 
محكوم و حساب خود را از آنها جدا كند و از سوي ديگر مي ديد كه طيف هاي 
وسيعي از مردم از او انتظار دارند كه در كنار معترضان بماند و از حق اعتراض 
آنان دفاع كند و اجازه ندهد قدرت يكدست و يكپارچه شود. او در اين زمينه، 
استثنايي عمل كرد؛ هيچ سياستمداري مانند او نتوانست چنين نقشي را ايفا 
كند؛ اينكه تا آخر در عالي ترين سطوح قدرت ولو به صورت صوري باقي بماند 
و براي مثال همچنان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد، اگرچه از 
رياست خبرگان عماًل عزل شــود اما در عين حال هرگز حركت منتقدان و 
معترضان به انتخابات ۸۸ و نتايج آن را محكوم نكند و از آنها فاصله نگيرد و 

پناهگاهي براي آسيب ديدگان اين حوادث باشد.

يادداشت يك

يادنامه

هاشمیرفسنجانی

این شماره

اصرار داشتم كه با بابا گفت وگويي داشته باشم و بپرسم اگر دوباره برمي گشتيد 
چه كارهايي را نمي كرديد؟ حاضر به گفت وگو با من نشد

 چه زياد آمدند 
و حالليت طلبيدند

گفت وگو با فائزه هاشمي رفسنجاني درباره همه حاشيه هاي پيرامون زندگي و مرگ پدر 

طبعا ايشان دغدغه 
امثال من را نداشته 

چون حوزه زنان 
يكي از هزار حوزه 

تحت مديريت 
ايشان بوده است 

ولي كارهاي زيادي 
كرد كه برخي از 
آنها را مي گويم: 

انتصاب نخستين 
مشاور امور بانوان 

رئيس جمهور، 
استفاده از نام 

كوچك زنان براي 
شكستن تابوها 
و فرهنگسازي ، 
تالش و حمايت 
ايشان از ورزش 

بانوان يا تالش 
او براي گرفتن 

مجوز از رهبر براي 
نخستين خروج 

تيم ملي دخترها در 
ورزش كه به شدت 
مورد حمله كيهان 

نيز واقع شد

هم بايد مانند كشورهاي مختلف با اين ابرقدرت براساس منافع 
خود ارتباط سياسي و اقتصادي داشته باشيم و اين به اين معنا 
نيست كه از اين كشــور تبعيت مي كنيم. پدرتان هم همينطور 
فكر مي كرد؟ ايشان از تسخير سفارت آمريكا به عنوان »يكي از 
بزرگ ترين اقدامات سازنده در تاريخ كشور« يادكرده بود.  در اين 

موضع در تعارض بوديد؟ 
در ســال هاي پس از انقالب، اكثريت انقالبي و احساساتي بودند، آن 
زمان كشور در التهاب بود، شهامت اعتراف به اشتباه و تغيير سياست 
هم ستودني است، كاشكي در سياستمداران ما اين امر به يك فضيلت 
تبديل و به آن عمل مي شد، نه اينكه سماجت داشته باشيم كه مرغ يك 
پا دارد. در سال هاي بعد هم تالش ايشان را براي تغيير اين سياست 

غلط زياد مي بينيم.
خانم هاشــمي!  اگر شــما بخواهيد كارنامه سياسي 
پدرتــان را تحليل كنيد، چــه نقاط مثبت و منفــي براي آن 
برمي شماريد؟ يا اصال از ارزيابي خود ايشان درباره اين همه سال 

در قدرت بودنشان چه مي دانيد؟ از چه پشيمان بودند؟
كليت اين امر را بپذيريم كه هر كســي نه خوب مطلق است و نه بد 
مطلق، هر فردي مجموعه اي از كارهاي درست و اشتباهات است و بابا 
نيز از اين وضعيت خارج نيست. با اين فرض آنچه از هر فردي مي ماند 
آن است كه تاريخ در مجموع او را مثبت و تأثيرگذار قضاوت كند يا نه. 
از نگاه من بابا در دسته اول قرار مي گيرد. فارغ از كل عملكرد ايشان 
در دوره هاي مختلف كه در اينجا جاي بيان آن نيست، تصميمات و 
اعمال ايشان در بزنگاه هاي تاريخي به نظر من تعيين كننده بوده است 
ازجمله پايان دادن به جنگ، كســي از خودگذشتگي طرح موضوع 
و سماجت بر انجام آن را نداشــت، خيلي ها پايان جنگ را خيانت 
مي دانستند. يا مقاومت در ورود به جنگ عراق و كويت در حمايت از 
عراق. موارد اينگونه زياد است، لقب مرد بحران ها از اين ويژگي ايشان 
مي آيد.  در سال هاي پس از ۸۸ اصرار داشتم كه با بابا گفت وگويي 
داشته باشم با موضوع آسيب شناسي شرايط كشور، يعني با تجربه 
االن اگر دوباره برمي گشــتيد چه كارهايي را نمي كرديد؟ حاضر به 

گفت وگو با من نشد.
 پدر شما را حافظ اســرار نظام مي نامند. از اين اسرار 
چه مي دانيد و چقدر بيان آنها مي تواند مخاطره آميز باشد؟ آيا 
منظور از اين رازهاي مگو همان نامه 100صفحه اي است كه براي 

رهبري نوشته بودند؟ 
بعيد مي دانم اسرار نظام را بابا حتي به ما گفته باشد. چون اين نامه را 

نخوانده ام نمي توانم در اين باره اظهارنظر كنم.
 شما سال هاست به عنوان فعال حقوق زنان شناخته 
مي شويد. مطالعه اظهارات شما نشــان مي دهد كه با امنيتي و 
سياسي كردن حقوق بديهي زنان - مثل حضور در استاديوم- 
بسيار مخالفيد. به نظر مي رسد آقاي هاشــمي دغدغه شما را 
نداشته چرا كه اساســا اقدام دندان گيري براي استيفاي حقوق 

زنان در كارنامه ايشان نيست...
طبعا ايشان دغدغه امثال من را نداشته چون حوزه زنان يكي از هزار 
حوزه تحت مديريت ايشان بوده است ولي كارهاي زيادي كرد كه برخي 
از آنها را مي گويم. انتصاب نخستين مشاور امور بانوان رئيس جمهور، 
استفاده از نام كوچك زنان براي شكستن تابوها و فرهنگسازي ، تالش 
و حمايت ايشان از ورزش بانوان يا تالش او براي گرفتن مجوز از رهبر 
براي نخستين خروج تيم ملي دخترها در ورزش كه به شدت مورد حمله 
كيهان نيز واقع شد. طرح سهميه براي زنان نماينده در سياست هاي 
كالن انتخابات مجلس توسط ايشان در مجمع بود كه البته رأي نياورد 
و خيلي موارد ديگر. خيلي از اولين هاي زنان بعد از انقالب توسط ايشان 
است. اعتقاد داشــت كه زن ها بايد درس بخوانند، آگاهي و توانشان 
افزايش يابد، مطالبه گر باشند و با اين شرايط كم كم فضا باز مي شود. 
اعتقاد داشت اگر پيشرفت ها تدريجي باشد ماندگار خواهد بود ولي اگر 

سريع بيايد، سريع هم خواهد رفت.
 ايشان با تاسيس روزنامه زن توسط شما موافق بود؟ 
به خصوص كه گويا از گوشــه كنار، فشــارهاي زيادي به آقاي 
رفسنجاني وارد مي شد. روزنامه هم كه البته در نهايت بسته شد...

اول نه، ولي بعــد از بيان انگيزه هايم براي انتشــار روزنامه زن موافق 
شد. بيشترين فشــار روزنامه زن روي او بود، هر روز كلي اصولگراها 
با او تماس مي گرفتند و از مطالب، تيترها و يا عكس هاي روزنامه زن 
شكايت مي كردند. به همين دليل به نظرم او از همه خوشحال تر بود 
وقتي روزنامه زن را بستند. مثال در دادگاه اول روزنامه زن، اول تالش 
داشــت كه شــاكي ها و من با هم كنار بياييم ولي وقتي موفق نشد، 
مي گفت با تمام قوا از خودت دفاع كن يا در توقيف نهايي روزنامه زن 
توصيه اش اين بود كه قوي به اتهامات سياســي و غيرحقوقي آقاي 
يزدي در نمازجمعه پاســخ دهم. معموال حمايت داشت و همچنين 

تذكرهايي مي داد.

مائده اميني 
روزنامه نگار

روزگاري او را دست راست بنيانگذار انقالب مي دانستند. مي گفتند اگر هاشمي نبود جنگ تمام 
نمي شد، اگر هاشمي نبود كشور بعد از جنگ دچار فروپاشي اقتصادي مي شد، اگر هاشمي نبود... 
و اين فهرست »اگر هاشمي نبود« ها انگار تمامي نداشت. كم كم اما ماجرا فرق كرد. جنس حرف ها 
عوض شد. حاال مي گفتند كه دوره اش تمام شده. ديگر انگار مردم از ديدن او بر مسند قدرت سير، يا خسته بودند از شايعات ريز و درشتي 
كه درباره ثروت هنگفت او مي شنيدند. اين ورق هم برگشت و كم كم از سال هاي پاياني دهه80، دوباره هاشمي براي تعداد زيادي از مردم 
دوست داشتني شد. آخرين سخنراني او در نمازجمعه بيست وششم تيرماه سال88، طلب بخشش او براي كساني كه حسن خميني را 
رد صالحيت كردند و شايد از عقب تر، رويارويي اودر مناظره ها با محمود احمدي نژاد انگار بار ديگر محبوبيت را به شيخ برگرداند. كار 
به جايي رسيد كه تشييع جنازه او به تاريخ بيست ويكم دي ماه سال 95، تبديل به واقعه اي تاريخي در تقويم سياسي ايران شد؛ سيل 
جمعيت كادر دوربين ها را پر كرده بود. امروز، در چهارمين سالگرد درگذشت اكبر هاشمي رفسنجاني، دخترش فائزه درباره ابهام هاي 

مرگ پدر، آنچه بر او در همه اين سال ها گذشته و كارنامه سياسي اش با همشهري به گفت وگو نشسته است.

 هنوز درباره مرگ پدر شما، ابهام هاي بسياري وجود 
دارد. شما چند روز بعد گفتيد كه در بدن ايشان مواد راديواكتيو- 
10برابر ميزان اســتاندارد- رويت شده اما برادرتان اين حرف را 
تكذيب و آن را واكنشي عاطفي به مرگ پدر خواند. حاشيه ها باال 
گرفت و رئيس جمهور دستور تشكيل پرونده داد كه اين پرونده 
يك بار به نتيجه نرسيد و بعد از مدتي دوباره به جريان افتاد و در 
نهايت انگار مختومه شد. باالخره علت فوت ايشان چه بود؟ فرضيه 
فوت به علت ايست قلبي را پذيرفتيد؟ سرنوشت آن پرونده ها به 

كجا رسيد؟
حرف ما همان اســت. ابهام همچنان وجود دارد. محسن هم احتماال 
تذكر گرفته بود. پرونده  اين موضوع هم به رغم دستور آقاي روحاني 
انگار بايگاني شــده و ديگر پيگيري نمي شــود. ضمــن اينكه وجود 
ده برابري راديواكتيو در بدن بابا در گزارش شــوراي امنيت ملي بود. 
بعضي از پزشكان در شب حادثه شك و ترديد در مرگ صرفا با سكته 
قلبي داشــتند. عالوه بر اين، شعار »اســتخر فرح در انتظارت« نيز 

ابهامات را تقويت مي كند.
شما كي خبر فوت را شنيديد و خود را به بيمارستان 

رسانديد؟ 
چون موبايل ندارم باعث شــد كمــي ديرتر خبردار شــوم. جلوي 
بيمارســتان با ســيلي از جمعيت مواجه شــدم كه با گريه و زاري و 
صميمانه تسليت مي گفتند، پيكر بابا را هم برده بودند جماران. همه 
زودتر از من خبردار شــده بودند. به دليل جمعيت انبوه و راهبندان 

خودروي نيروي انتظامي من را به جماران برد.
آخرين بار پدر را كي و كجــا ديديد؟ درباره موضوع 

خاصي حرف نزديد؟
2روز قبل از فوت، عقد ليلي دختر ياســر بود. بابا هم بود. خيلي شاد 

و سرحال.
 از بعد از خاكسپاري چه اتفاق هايي افتاد؟ 

تا ماه ها بعد ميزبان مردم و مسئوالن بوديم. در خانه باز بود. مي آمدند، 
تسليت مي گفتند. چه زياد آمدند و حالليت طلبيدند. آنچه بسيار مرا 
تحت تأثير قرار داد ديدن جمعيتي بود كه پيش از من به بيمارستان 
رسيده و غصه دار بودند و انبوه جمعيت در تشييع جنازه. )چشمانش 
پر از اشك مي شود(  هنوز هم ياد جمعيت وفادار روبه روي بيمارستان 

يا در روز تشييع تسلي بخش است.
و روز تشييع... براساس آمارهايي كه جسته و گريخته 
به گوش ما رســيده بيش از 3ميليون نفر در اين مراسم حضور 
داشتند، شما هم سوار بر اتوبوس آمديد و يك عالمت پيروزي 
هم نشان داديد كه بسيار حاشيه ساز شد... ماجراي آن عالمت 

چه بود؟ 
اتوبوس ما در ميان انبوه و تراكم جمعيت گير كرده بود، نتوانستيم به 
دانشگاه تهران وارد شــويم. آن عالمت هم پاسخي بود به لطف مردم 
وقتي يك صدا مي گفتند: فائزه تسليت! اين عالمت همبستگي ما بود.

 چند دقيقه اي رابطه پدر و دختري تان را كنار بگذاريد 
و صادقانه به اين سؤال پاسخ دهيد... اگر ايشان در سال هاي اخير 
آن سخنان را ايراد نمي كرد يا مثال در مذمت رد صالحيت حسن 
خميني آنطور با بغض به انتقاد از شرايط موجود نمي پرداخت، فكر 
مي كنيد باز هم مردم براي مراسم تشييع ايشان حضور گسترده 

پيدا مي كردند؟
نه فقط براي اين دو واقعه، اين دو جريان نيز مكمل رفتارهاي ديگري 
بود. بابا سال ها بود كه غم و غصه كشــور را داشت و مشكالت را بيان 
مي كرد، به خصوص از رياســت جمهوري آقاي احمدي نژاد كه روند 
بحران ها آغاز شــد و ايشان پيش بيني كرده بود. تشــييع جنازه بابا 

سال ها بعد از انقالب پرشكوه برگزار شد. 
يعني قبول نداريد كه محبوبيت ايشان نوسان داشت؟ 
شايد در اوايل انقالب و ســال هاي ابتدايي دهه 60ايشان ميان 
مردم محبوب تر از سال هاي ابتدايي دهه70 بود به خصوص كه در 
آن دوران نسبت به ثروت ايشان شايعه هاي زيادي در ميان آحاد 
مردم رواج داشت و كار به جايي رسيد كه سال 84ايشان كانديدا 
شد و رأي نياورد. زمان گذشــت و محبوبيت ايشان دوباره زياد 
شد... حداقل آنچه من حس مي كنم با آنچه شما به آن معتقديد 

مغايرت دارد...
اين نوسان را قبول دارم. معموال صاحبان قدرت كمتر محبوب هستند. 
انتخابات سال ۸۴هم پر از حاشــيه بود. اگر بيشتر از 1۳۸۸نه، كمتر 
نبود. شايعات و اتهامات ازجمله ثروت هاي بادآورده كه ساخت و پخش 
آنها با نيت خاص و توسط افراد يا نهادهاي خاص صورت مي گرفت نيز 
تأثير گذار بود. معموال ارزش افراد، به ويــژه صاحبان قدرت در زمان 
خودشان درك نمي شــود، فرهنگ رايج ما ايرانيان قهرمان كشي و 
مرده پرستي نيز هســت، بعد از مرگ افراد اســت كه حقايق بيشتر 

خودش را نشان مي دهد و مقايسه را واقعي تر مي كند.
البته من خودم به خاطر دارم كه عده اي آن ســوي 

خيابان عليه ايشان شعار مي دادند...
بله. بلندگو هم داشتند! عيبي ندارد، اين نكته مثبتي است از نظر من، 
خوب است اين افراد نيز تحمل نظر مخالف را داشته باشند، همانطور 

كه خودشان براي هر كار خالف و غيرخالف آزادند.
 تا آنجا كه من مي دانم شــما مخالف جنگ هاي نرم 
كنوني بين ايران و آمريكا هســتيد. حتي جايي گفته  بوديد ما 
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پايان جنگ 8ســاله ايران و عراق خسارات فراواني 
را روي دست كشور به جا گذاشــت. ميليون ها دالر 
خسارت جنگي در كشــور به بار آمده بود. كشور با 
اقتصادي نابسامان دست به گريبان بود و از نظر وضعيت زيرساخت ها و منابع 
وضعيتي نامساعد داشت، عالوه بر اينكه بسياري از ويرانه هاي به جا مانده از 
جنگ هم بايد به سرعت بازسازي مي شدند. در چنين شرايط دشواری بود كه 
دولت های پنجم و ششم به رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني آغاز به كار كرد 
و به گفته بسياري از صاحب نظران توانست اقدامات تأثيرگذاري را در راستاي 
بازسازي كشور و احياي اقتصاد انجام دهد. پيش از آغاز به كار دولت پنجم هم 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در مقام رئيس مجلس شوراي اسالمي و جانشين 
فرمانده كل قوا، نقش مهمي در پذيرش قطعنامه 598شوراي امنيت و پايان 

دادن به جنگ ايران و عراق داشت. گفته مي شود اصالح ساختارها و اجراي 
سياست هاي تعديل اقتصادي، اجراي خصوصي سازي ، افزايش سرمايه گذاري 
در صنايع مولد، افزايش پروژه هاي عمراني و توليد داخلي، افزايش اشتغال و 
توزيع درآمد از اصلي ترين دستاوردهاي دولت هاي پنجم وششم به رياست 

علي اكبر هاشمي رفسنجاني بوده اســت. همچنين اجراي نخستين برنامه 
پنج ساله توسعه اقتصادي پس از انقالب اسالمي ايران با اهدافي نظير بازسازي 
و دفاعي و تأمين نيازهاي ضروري بر مبناي اهداف دفاعي تعيين شده، بازسازي 
و نوسازي ظرفيت هاي توليدي و زيربنايي و مراكز جمعيتي خسارت ديده در 
طول جنگ تحميلي، گسترش كمي و ارتقای كيفي فرهنگ عمومي تعليم و 
تربيت و علوم و فنون با توجه خاص به نسل جوان، ايجاد رشد اقتصادي در جهت 
افزايش سرانه توليد داخلي، اشتغال و كاهش وابستگي اقتصادي با تأكيد بر 
خودكفايي، تأمين حداقل نيازهاي اساسي مردم و اهدافي از اين دست هم در 
دوران رياست جمهوري هاشمي محقق شد. در ادامه به مواردي از تأثيرگذارترين 
و ماندگارترين تصميم ها و اقداماتي كه در دوران دولت هاي هاشمي رفسنجاني 

انجام شده اند اشاره مي كنيم.
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انقالب مي رسد و 
مسئوليت ها سنگين 
مي شود و شانه ها نيز 
ستبر؛ شانه هايي كه 

بار جنگ، مجلس، 
دولت و از همه مهم تر 
زنده نگه داشتن اميد 
در روزهايی كه ترس 
و دلهره امان مردم را 

گرفته بود، بار سنگيني 
تحمل مي كرد، غم 

رفتن امام )ره( هم اين 
بار را سنگين تر كرد

اينجا صداي اتومبيل ها كمتر به گوش مي رســد. 
درختان و درختچه ها تمام سعي شان را كرده اند تا 
يادمان هاشمي رفسنجاني در آرامش باشد اما اين 
آرامش آنقدر زياد بوده كه گويي به خواب رفته است 
و حتي در خواب هم فراموش كــرده كه روزگاري 
رياست مجمع تشــخيص مصلحت نظام گفته بود: 
»مركز اســناد و موزه يادمان رياســت جمهوري 
در رفســنجان بايد يــك جايزه جهاني بــا عنوان 
»ظلم ستيزي، ستم ســتيزي و استكبارستيزي« 

طرح كند«، گويا زمان و زمانه هم از ياد برده است.
اينجــا همه  چيز هســت، همه  چيزهايــي كه يك 
مجموعه فرهنگي فاخــر را تعريف مي كنند؛ باغي 
بزرگ، مركز خريدي وسيع و امروزي، هوايي مطبوع، 
چشم اندازي دلنشــين، رســتوران و مجموعه اي 
ورزشــي كه هادي ميرميــران، معمــار و يكي از 
چهره هاي مانــدگار ايران، ابتــدا آن را براي مركز 
اســناد و موزه رياســت جمهوري طراحي كرد اما 
بعدها آن طرح بديع اوليــه كه از يخدان عباس آباد 
رفسنجان الگو گرفته بود به عنوان استخر و مجموعه 
ورزشي مورد استفاده قرار گرفت و ساختمان كنوني 
موزه را شهوند يوسفي )شركت آرشيكام( طراحي 
كرد؛ شركتي كه در كشورهاي حاشيه خليج فارس 
پروژه هاي بســياري انجام داده اســت. بناي موزه 
مكعبي بزرگ بر بلنداي ســكويي با ســنگ قرمز 
است، در ورودي آن سرديس برنزي هديه شهرداري 
تهران قرار گرفته است، چشــمان آيت اهلل شهر را 
مي نگرد؛ ورودي ســاختمان وظيفه تقسيم فضا را 
دارد كه راهي به ســمت گالري هاي موزه از طريق 
پله هاي مــدور دارد و راهي به حيــاط مركزي و از 
آنجا به رســتوران، كتابخانه و سالن همايش دارد؛ 
در ضلــع مقابل ورودي ديگري اســت كه راهي به 
طبقه پايين دارد؛ آنجا كه گــودال باغچه با حوض 
فيروزه اي و گنبدي با طرح شمسه كه آسمان را دريغ 

نكرده، حسي ناب و آشنا در اختيار بازديد كنندگان 
مي گذارد. آن حس بازي نور و سايه است. آن حس 
هواي مرطوبي است كه در زمستان سرد و خشك 

رفسنجان بايد به ريه هايتان هديه دهيد.
بخشــي از ايــن ســاختمان در اختيار دانشــگاه 
ولي عصــر )عج( اســت و فعال بي اســتفاده مانده، 
هرچند 3-2سالي به عنوان دانشكده نرجس)س( 
مورد اســتفاده قرار گرفت اما هواي اين روزهايش 
آرامش غريبانه اي دارد؛ آرامشــي كه ادامه اش پاي 
هيچ كدام از آن جوانان آراسته و دهه هشتادي را به 
اينجا باز نخواهد كرد. در سال 1386آقاي رفسنجاني 
در بازديد از همين مركــز بيان كرده بود: »روزهاي 
پس از جنگ تحميلي شــهرهاي ما راكــد و رو به 
فرسودگي بودند و ما با ساخت چنين مجموعه هايي 
با مختصات بومي هر منطقه روح نشاط را به شهرها 
بازگردانديم.« صحبت هاي ايشان ادله به وجود آمدن 
اين مجموعه است ولي نحوه  مديريت اين مركز و از 
همه مهم تر مشــاع بودن آن اين فرصت را از شهر و 
شهروندان گرفته است؛ فرصتي كه شايد خيلي از 

شهرها از داشتن آن محروم هستند.
ايستادن در پله ها شايد مرسوم نباشد اما ديوارهاي 
پله هاي مدوري كــه به ســمت گالري هاي موزه 
مي روند تعدادي از هداياي مردمي به رئيس جمهور 
سال هاي ســازندگي را در خود جاي داده اند و اين، 
ميل گريز را از پاها مي گيرد، به ويژه تماشاي گلداني 
كه هديه مردم همدان است؛ باالي پله ها، طبقه سوم 
ساختماني كه فضاهاي مسقف آن، بين حجم  هاي 
مكعب و كره ساماندهي شده اســت. زماني كه در 
گالري هاي هشــتگانه موزه چشم و دل به روايت ها 
ســپرده اي ناگهان به خودت مي آيي و مي بيني به 
نقطه آغاز رسيده اي؛ روايت هايی كه از دوران كهن 
شروع و تا آخرين روزهاي زندگي سردار سازندگي 
ادامــه دارد. غرفه اول روايت خطــوط جغرافيايي 

ايران از هزاره سوم پيش از ميالد تا همين روزها را 
با تصاويري بزرگ و پيوسته بر ديوار بازگو مي كنند 
و جلوي آنها هــم هدايايي به نمايــش درآمده اند، 
به عنوان مثال مي توان به ماكتي از مسجد االقصي 
هديه وليعهد عربستان اشاره كرد. غرفه دوم روايت 
تاريخ معاصر ايران است. تصاوير روي ديوار روايتي 
هســتند از مشــروطه، كودتا، انقالب تا اميركبير، 
مصدق، رهبر انقالب و آقاي رفســنجاني در سنين 
مختلف، هركدام به نوبه خود جالب هستند و رديف 
جلوي اين قصه ها و در ميان تمام اين اشياء راديويي 
قديمي جلب توجه مي كند كه سال1342 از دستان 
امام )ره( به آيت اهلل هاشمي هديه مي شود تا اخبار 
كاپيتوالسيون را پيگيري كنند و روبه روي آن مبلي 
قهوه اي بر زمين تكيه زده است كه از دوران تجدد به 
امروز رسيده؛ روزگاري كه مسئوليتي رسمي در كار 
نبود و آنچه بود مســئوليت هاي قلبي بود كه تا روز 

آخر هم باقي ماند.
انقالب مي رسد و مســئوليت ها سنگين مي شود و 
شانه ها نيز ستبر؛ شانه هايي كه بار جنگ، مجلس، 
دولت و از همــه مهم تر زنده نگه داشــتن اميد در 
روزهايی كه ترس و دلهره امان مردم را گرفته بود، 
بار ســنگيني تحمل مي كرد، غم رفتــن امام )ره( 
هم اين بار را ســنگين تر كرد؛ روايت هاي غرفه  بعد 
از دل همين اتفاقات اســت كه روزهــاي پر افت و 
خيزي را روايت مي كند. هداياي اين غرفه شــامل 
احكام تنفيذ، اعتبار نامه ها و بســياري از نامه هاي 
مهم و حتــي محرمانه هســتند؛ در ادامه به غرفه 
بعد مي رويم؛ قســمتي كه الزمه اميد و خودباوري 
اســت. قصه اين غرفه داستان ســازندگي و نقطه 
شكوفايي و خودكفايي يك كشور و يك ملت است. 
تصاوير راوي بالندگي ايران جوانند و اشــيايي كه 
حاال خيلي هايشــان به جا آوردن رســم دوستي و 
يادگاري نيســت بلكه ثبت تاريخ ســربلندي يك 

چشمانآيتاللهشهررامینگرد
مروري بر هداياي دوران رياست جمهوري علي اكبر هاشمي رفسنجاني 

در موزه رياست جمهوري رفسنجان

ملت است ازجمله بايد به نخستين موتور هوايي ساخت 
ايران يا ماكت نخســتين واگن قطار ســاخت ايران و يا 
ماكت نخســتين ناو ايراني روايت دوران ســازندگي را 

بازگو مي كند.
»موزه رياســت جمهوري در رفســنجان جسورانه ترين 
بناي تاريخي و فرهنگــي در ايران به شــمار مي رود. « 
اين جمله را آقاي عباس بشــيري در مقام مشاور رئيس 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام گفته بود. ايشان خوب 
مي دانست كه رفسنجان شهر قهرمانان است؛ قهرماناني 
كه در والفجر 8 لقب فاتحان اروند را نصيب خود كردند. 
غرفه بعد روايت جوانان شهر است؛ جوانان بي ادعا، آنان 
كه از ابتدايي ترين روزها تا آخريــن روز براي مام ميهن 
جانانه دفاع كردند، آري غرفه پنجم قصه مردانگي 900 
شهيد است. غرفه ششم روايت رفسنجان، زادگاه آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني و قصه هزار و يك شب پرستاره مردمان 
سختكوش و قناعت كار حاشــيه كوير را بازگو مي كند؛ 
زنــان و مرداني كه ثمــره تالش بي وقفه آنــان پرورش 
فرزنداني برومند براي آباداني ايران بوده اما از رفسنجان 
كه بگذريد به رفســنجاني ها مي رســيد يعني غرفه اي 
كــه راوي دوران مختلف زندگي شــخصي و خانوادگي 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني است و هدايا و اشيايي متعلق 
به خانواده شــان به نمايــش گذاشته شــده اند؛ به غرفه 
آخر كه رسيديد نفســي عميق بكشيد، اينجا بوي رفتن 
مي دهد، روايت تصاوير قصه اي مختصر از مالقات ايشان 
در مسئوليت ها و دوران خدمتشان اســت و كنار هدايا 
بخشي از وسايل شخصي ازجمله تعدادي از عباهايشان 
به چشم مي خورد؛ از در آخر كه خارج مي شويم به نقطه 
آغاز بازمي گرديم و از آن ســوي پله هاي مدور به پايين 
مي رسيم و به همان مجسمه برنزي ای كه به شهر چشم 

دوخته است.

ماجراي يك تغيير نام
عضو دوره های چهارم و پنجم شورای شهر تهران از روند تغيير نام 

بزرگراه نيايش به بزرگراه آيت اهلل هاشمي رفسنجاني گفت

در چند دهه اخير كمتر شخصيتي مانند 
آيت اهلل هاشمي رفســنجاني را مي توان 
يافت كه نسبت به عملكردش تا اين ميزان 
اختالف وجود داشته باشــد. برخي او را به خاطر عملكرد سياسي اش 
مغز متفكر انقالب اسالمي دانستند، برخي نيز به خاطر عملكردش در 
دوران رياست جمهوري به او لقب سردار ســازندگي دادند. از سويي 
عده اي به دنبــال اقدامات اصالح طلبانه آيت اهلل هاشــمي، به او لقب 
اميركبير انقالب اسالمي را دادند. برخي ديگر اما او را سرمنشأ اختالفات 
جناحي پس از انقالب و مروج فرهنگ اشرافي گري دانستند. عده اي 
موضع تندتري در پيش گرفتند و به خاطر عملكرد سياســي آيت اهلل 
رفسنجاني در سال هاي پاياني عمر، تمام خدمات او به انقالب را زير سؤال 
بردند. تاريخ درباره همه ما قضاوت خواهد كرد. آنچه مسلم است براي 
مخالف يا موافق آيت اهلل رفسنجاني قابل انكار نيست كه او از بزرگ ترين 
و تأثيرگذارترين شخصيت هاي تاريخ انقالب ايران بوده و در بسياري از 

وقايع كوچك و بزرگ بعد از انقالب حضور داشته است.

حاشيه هاي تغيير نام بزرگراه نيايش
بعد از درگذشت رئيس اسبق مجمع تشخيص مصلحت نظام، بزرگراه نيايش به 
بزرگراه آيت اهلل هاشمي رفسنجاني تغيير نام داد تا نام او بر نقشه تهران ماندگار 
شــود. اما اين نامگذاري بدون حاشــيه نبود و از زمان طرح پيشنهاد در شوراي 
شــهر دوره چهارم تا تصويب آن حدود 6 ماه طول كشــيد. عضو شــوراي شهر 
چهارم كه در دوره پنجم شورا هم حاضر اســت، مي گويد بعد از رحلت آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني، اعضاي اصالح طلب شورا بالفاصله جلسه اي تشكيل دادند و 
طرح نامگذاري يكي از بزرگراه هاي شهر به نام ايشان با قيد 2 فوريت به امضاي 
اكثريت اعضا رسيد. در مرحله بعد طرح به هيأت رئيسه و كميسيون نامگذاري 
معابر كــه آن دوره در اختيار طيــف مقابل اصالح طلبان بود، ارجاع شــد اما از 
سوي كميسيون خبري نشد. محمد ســاالري اين رويه را برخالف رويه حاكم 
بر كميســيون نامگذاري معابر مي داند و ادامه مي دهد: اگر شخصيتي هم طراز 
با آيت اهلل رفســنجاني رحلت مي كرد، بالفاصله طرح نامگــذاري يكي از معابر 
مهم به نام ايشــان به جريان مي افتاد، اما درباره نامگذاري معبري به نام آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني شاهد تعلل بوديم و آنگونه كه انتظار داشتيم در همان جلسه 
اول در اين باره تصميم گيري شــود، پيش نرفت. حال آنكــه خدمات و زحماتي 
كه ايشــان چه در جريان مبارزات عليه طاغوت و چه در جريان پيروزي انقالب 
متحمل شــدند، ايجاب  مي كرد كه هرچه زودتر يكي از معابر اصلي تهران به نام 

ايشان نامگذاري شود.
در حالي كه 40روز از درگذشت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني مي گذشت، رسانه هاي 
مختلف نوشتند كه در شــهري كه بزرگراه ها و خيابان هاي مهم با نام روحانيون، 
مبارزان سياسي و فرماندهان جنگ شناخته مي شوند، هنوز نام هاشمي رفسنجاني 
بر بزرگراه يا خياباني در تهران ننشسته است. موضوع پيگيري شد و در كميسيون 
نامگذاري اعالم شد كه خيابان سرو شرقي و سرو غربي در سعادت آباد به نام آيت اهلل 
رفسنجاني نامگذاري شود. در اين ميان پيشنهادهای از سوي برخي از اعضاي شورا 
مطرح شد. اسماعيل دوستي با بيان اين جمله كه آيت اهلل رفسنجاني بر گردن همه 
ملت ايران و به ويژه مردم تهران حق بزرگي دارد، پيشنهاد داد كه بزرگراه رسالت 
تغيير نام دهد. ابوالفضل قناعتي گفت كه براي نامگذاري، خياباني بين مناطق 16و 
17 در محدوده راه آهن انتخاب شود. محمد حقاني، رئيس وقت كميته محيط زيست 
شورا، هم بزرگراه رسالت را پيشنهاد داد. محسن سرخو با بيان زنده نگه داشتن ياد 
نمازجمعه هايي كه به امامت آيت اهلل رفسنجاني در دانشگاه تهران برپا شد، خواستار 
آن شد كه خيابان انقالب، حدفاصل ميدان امام حسين تا ميدان انقالب، انتخاب 
شود. احمد حكيمي پور با تغيير نام بزرگراه رسالت موافق بود. تغيير نام بلوار كشاورز 
هم پيشنهاد غالمرضا انصاري بود. در اين ميان خبرهايي اعالم شد مبني بر اينكه 
خانواده آيت اهلل رفسنجاني با تغيير نام خيابان ســرو موافق هستند. ساالري در 
اين باره مي گويد: بعد از اعالم اين خبر از سوي يكي از اعضاي شورا، بالفاصله محسن 
هاشمي و ديگر اعضاي خانواده آيت اهلل هاشمي رفسنجاني اعالم كردند كه هيچ گونه 
دخالتي در نامگذاري معبر يا مكاني به نام ايشان نخواهند كرد و حتي پيشنهادي 
هم در اين باره نخواهند داد. آنها اين موضوع را به شوراي شهر تهران واگذار كردند. 
در اين ميان، مجتبي شــاكري، رئيس كميته نامگذاري معابر شوراي شهر، اعالم 
كرد كه گاليه ها درباره تعلل در نامگذاري معبري به نام آيت اهلل رفسنجاني درست 
نيست و طرح به بررسي بيشــتري نياز دارد. درنهايت در جلسه 1396/4/27 در 
صحن علني شوراي شهر موضوع تغيير نام بزرگراه نيايش،  حدفاصل بزرگراه صدر 
تا بزرگراه آب شناسان، به آيت اهلل هاشمي رفسنجاني مورد بحث و بررسي قرار گرفت 
و به گفته عضو شوراي دوره های چهارم و پنجم، به اتفاق آراي موافق هر 31 عضو 
شورا، چه اصالح طلب و چه اصولگرا، تصويب شد. ساالري دليل اينكه چرا بزرگراه 
نيايش در اين جريان انتخاب شد، را اينگونه بيان مي كند: خيابان سرو از شريان هاي 
درجه دو شهري است. بنابراين، بزرگراه نيايش كه از بزرگراه هاي اصلي تهران است، 

انتخاب شد.

نامگذاري معابر بايد با نگاه فراجناحي انجام شود
تغيير نام معابر موضوعي مناقشه برانگيز است و عده اي معتقدند كه هم اكنون رنگ 
و بويي سياسي پيدا كرده اســت و هزينه اضافه بر دوش شهر بار مي كند؛ چرا كه 
تجربه نشان داده مردم در برابر اسامي جديد مقاومت مي كنند و همچنان معابر را با 
نام هاي قديمي مي شناسند. نظر عضو شوراي دوره های چهارم و پنجم را در اين باره 
پرسيديم: نامگذاري مكان ها، ابنيه، ساختمان ها و معابر شهر تهران به نام افراد به 
نوعي تجلي رويكرد عمومي مردم آن شهر نسبت به اين شخصيت هاست. چنين 
كاري خوب و پسنديده است و ضمن حفظ نام و احترام به شهدا و رزمندگان كه جان 
خود را در راه دفاع از آبرو و حيثيت كشور از دست دادند و همچنين حفظ نام مفاخر 
همه حوزه هاي اقتصاد، سياست، فرهنگ و هنر و جامعه كه در راه مبارزه با جهل 
و ناداني و صيانت از باورهاي عمومي تالش كردند، در شناساندن آنها به نسل هاي 
جديد نيز مؤثر خواهد بود و بايد تداوم يابد اما نبايد دچار افراط و تفريط شد. به هر 
حال بايد در نامگذاري ها، شاخص هايي را كه معطوف به مصلحت و خواست عمومي 
جامعه است، لحاظ كنيم. اگر نگاه سلبي و سياسي و سليقه و فهم خود را به حوزه 
نامگذاري معابر تسري دهيم و به مطالبات عمومي مردم توجه نكنيم، بازنده ميدان 
خواهيم بود. اين كار بايد با نگاهي فراجناحي در راستاي احترام به كساني كه در 

خدمت به مردم و ارتقاي فرهنگ ايران زمين تالش كردند، انجام شود.

نام آيت اهلل رفسنجاني بر معابر شهرستان ها هم نشست
عالوه بر تهران، بالفاصله بعد از رحلت آيت اهلل هاشمي رفســنجاني، نامگذاري 
يك خيابان اصلي به نام او در تمام اســتان ها مطرح شد. البرز و كرمان نخستين 
استان هايي بودند كه براي اداي دين به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
نامگذاري خياباني به نام ايشــان را به تصويب رســاندند. نام يكي از معابر زرند 
و رفســنجان نيز به سرعت تغيير كرد. نام آيت اهلل رفســنجاني بر خيابان اصلي 
روستاي قربان آباد در نزديكي رفســنجان نيز نشست. در شهرستان رباط كريم، 
شــهر قدس، چهارمحال و بختياري و مشــهد نيز معابري به نــام مرد بحران ها 

نامگذاري شد.

گزارش

يادنامه

هاشمی رفسنجانی

این شماره

پياده روهاي ميان پارك خلوت هستند، چند جوان با چهره هاي آراسته و دهه هشتادي 
مشغول گپ زدن و راه رفتن اند، بي هيچ اعتنايي از پايين ساختماني مي گذرند كه تمام 
پياده روهايش با شيب ماليم به آنجا ختم مي شوند؛ داخل اتاقكي شيشه اي اتومبيل 

بنزي سرمه اي )همان بنز معروف( بي سوار و منتظر، غرق در خاطرات، خستگي روزهاي سازندگي را از تن به در مي كند... .

گزارش و عكس: مسعود نورالديني شاه آبادي
روزنامه نگار

آقاي هاشمي رفسنجاني ازجمله شخصيت هاي چند بعدي 
و چند ظرفيتي ايران و انقالب اسالمي تلقي مي شدند. يعني 
هم مي توانستند در دوران مبارزه يك مبارز نستوه باشند 
و همزمان در همان دوران مي توانستند به اقتصاد نهضت 
بينديشند و منابعي مالي را براي نهضت اسالمي و نهضت 
امام)ره( خلق كنند. درعين حال مي توانســتند مديريت 
خوبي را در صحنه مبارزه اعمال كننــد و در ذيل رهبري 
امام )ره( نقش كارگرداني را در صحنه هاي زيادي به عهده 
بگيرند و هم مي توانستند هماهنگ كننده خوبي باشند براي 

هم جهت ساختن نيروهاي انقالب.
پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، ايشان نقشي محوري 
و كليدي را براي هدايت امور كشــور زير ســايه امام)ره( 
به عهده گرفتند. يكي از نمادهاي برجســته توان و قدرت 
مديريت آقاي هاشمي رفسنجاني رياست ايشان بر مجلس 
شوراي اسالمي بود؛مجلسي كه امام فرمودند در راس امور 
است و واقعا در راس امور بود، همان مجلسي بود كه آقاي 
هاشمي رفسنجاني رياست آن را به عهده داشت. پس از آن 
مجلس ايران ديگر هيچ وقت به چنين جايگاه و شــكوهي 
در تأثيرگذاري در مسائل داخلي و بين المللي بازنگشت. از 
نشانه هاي حقيقي در راس امور بودن مجلس در آن دوران 
ده ساله مي توان به چند موضوع اشاره كرد. اول، مديريت 

بحران سال1360 است. در شرايطي كه شهيدان بهشتي، 
مفتح، مطهري، باهنر و رجايي در بين ما نبودند و دشمن و 
مخالفان، آنها را از انقالب اسالمي ايران گرفته بودند؛ و در 
شرايطي كه رهبري هم مجروح در بيمارستان بودند، تنها 
نهادي كه در آن مقطع به خوبي نقش آفريني كرد مجلس 
بود و تنها كســي كه در مجلس نقش محــوري را به عهده 
گرفت آقاي هاشمي بود. اقدامات او كمك كرد تا كشور به 

خوبي از بحران سال 60عبور كند.
در مقطعي كه توافق الجزاير حاصل شــد و گروگانگيري 
پايان گرفت، باز مي بينيم اين مجلس است كه محور اصلي 
گفت وگو و مذاكرات اســت. در دوران جنگ زماني كه به 
نقطه اي مي رسيم كه ميان سپاه و ارتش ناهماهنگي هايي 
بروز پيدا مي كند و امــام)ره( تصميم مي گيرد كســي را 
مســئول هماهنگي بگذارد، اين آقاي هاشــمي است كه 
مســئوليت چنين نقشــي را به عهده مي گيرد. يا با مرور 
تاريخ، وقتــي به بخــش اختالفات داخلــي در دوره دوم 
رياست جمهوري آيت اهلل خامنه اي و نخست وزيري مهندس 
موسوي مي رســيم، باز اين مجلس اســت كه براي حل و 
فصل اختالفات ميان رئيس جمهور و نخســت وزير نقش 
مهمي ايفا مي كند. زماني كه بــه دوران پايان جنگ ايران 
و عراق رجوع مي كنيم، باز هم اين رئيس مجلس است كه 

تمهيد مقدمات مي كند، گزارش هــا را هماهنگ مي كند، 
گزارش های فرمانده سپاه و نخســت وزير وقت به امام)ره( 
مي رسد و باز اين مجلس است كه صحنه سياست داخلي را 
به خوبي مديريت مي كند. از اين دست گواه و نماد بي شمار 
است و به هرحال اين نقشــي بود كه آقاي هاشمي در آن 

دوران به عهده گرفته بودند.
پس از آن با مرحله پايان جنگ مواجه مي شويم و كشوري 
كه بنا بر گزارش هاي مسئوالن كشور، هزار ميليارد دالر و 
بنا بر آنچه ســازمان ملل متحد پذيرفت صد ميليارد دالر 
خسارت به آن وارد شده بود. كشــور از لحاظ ساختارها و 
امكانات در شرايط نامطلوبي به ســر مي برد. در آن دوران 
آقاي هاشمي از مجلس به دولت نقل مكان مي كند و دولت 
را به محور اصلي تصميمات مهمي در كشور تبديل مي كند. 
برنامه هاي توسعه و بازسازي ايران تدوين و عملياتي مي شود 
و كشور از بحران اقتصادي پس از جنگ نجات پيدا مي كند. 
توليد در همه بخش ها به صورت جهشي افزايش مي يابد و 
خدمات دولت در مناطق محروم و در سرتاسر كشور ارتقا 
پيدا مي كند. در دوران پس از اين مرحله، در شرايطي كه 
مردم از دغدغه هاي تامين آّب و نان و ارزاق خود فراغت پيدا 
كرده اند، به دنبال آن هســتند كه در سياست صاحب يك 
فضاي رقابتي باشند و مي خواهند تكثري در فضاي سياسي 

ايران به وجود بيايد و فضاي سياسي كشور بازسازي شود، 
باز اين آقاي هاشمي رفسنجاني اســت كه براي انتخابات 
مجلس پنجم نقش آفريني مي كند. او در آن دوران، شرايط 
را طوري رقم زد كه مجلس پنجم متفاوت از مجلس چهارم 
شــكل گيرد و زمينه انتخابات1376 را فراهم كرد. آقاي 
هاشمي همچنين به پروسه توسعه اقتصادي، پروسه توسعه 
سياسي و فرهنگي را هم افزود، هرچند كه آقاي خاتمي در 
اين دوره به عنوان رئيس جمهور نماد چنين تحولي شد، اما 
در اصل اين تحولي بود كه آقاي هاشــمي بنيان هاي آن را 
گذاشت و زمينه شكل گيري آن را فراهم كرد. با پايان دوران 
رياست جمهوري، آقاي هاشمي با ورود به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، اين مجمع را هم به نهادي مؤثر براي تدوين 

سياست هاي مهم در كشور تبديل مي كند.
آنچه بيان شد، در حقيقت خالصه اي بود از زندگي پرفراز و 
نشيب شخصيتي كه از نظر من، چند ويژگي كليدي داشت: 
او چند بعدي و باهوش بود و مهم تر از همه رابطه خود را با 
خداي خود اصالح كرده بود. برخالف معمول سياســيون، 
كه تنها خود را مي بينند، براي آقاي هاشمي هميشه ايران 
و اسالم اهميت درجه يك را داشته اســت. خدا ايشان را 
بيامرزد و ان شااهلل خداوند به منتقدان ايشان انصاف دهد كه 
اگر هم او را نقد مي كنند، ارزيابي شان ارزيابي منصفانه اي 
باشد. همچنين اميدوارم جمهوري اسالمي ظرفيت آن را 
داشته باشد كه شخصيت هايي از اين دست را تربيت و به 

عرصه سياسي ايران تقديم كند.

بازخواني اصل 44قانون اساسي )عباس آخوندي، دي 1395(
بر اساس اصل44 قانون اساســي ايران، بخش عمده اي 
از صنايــع و معادن كشــور در انحصار دولــت بود و اين 
اصل ،مانع قانوني بزرگي براي توســعه بخش خصوصي 
محسوب مي شــد. اما تمايل آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
به ايجاد تغيير جهت در اقتصاد ايران باعث شد او با اتكا بر 
تفاسيري كه از قانون اساسي بر عملكرد بانك ها و بيمه ها 
وجود داشت و با استفاده از تعاريف جديد به مرور رويكرد 
اقتصادي ايران را تغيير دهد؛ روندي كه در نهايت منجر به 
ايجاد سياست هاي جديد و بازخواني بنيادين اصل قانون 

اساسي شود.
رشد سرمايه گذاري در زيرساخت ها)بزرگمهر دادگر، 

فعال اقتصادي، دي 1395(
 در دوران رياســت جمهوري آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
كشور شاهد سرمايه گذاري در زيرساخت هاي مولد مانند 
خودرو سازي ، پتروشيمي، انرژي، سيمان، معادن و فوالد 
بــود. از خصوصيات دوران رياســت او مي توان به جذب 

و تربيت نيروهاي متخصص داخلــي، تفكيك و جدايي 
بانك ها از صنعت و بستر ســازي  جهت خصوصي سازي 
بانك ها و ديپلماسي مناسب سياســي جهت استفاده از 

فاينانس هاي بانك هاي اروپايي اشاره كرد.
گسترش آموزش عالي و دانشگاه ها

 دانشــگاه آزاد اســالمي كه امروزه يكــي از بزرگ ترين 
مراكز آموزشي و پژوهشــي در ايران به شمار مي رود، در 
سال1361 به پيشنهاد آيت اهلل هاشمي رفسنجاني تاسيس 
شد. تاسيس دانشگاه آزاد اســالمي يكي از فعاليت هاي 
غيرسياسي هاشمي رفسنجاني بود كه به واسطه نگرش 
مثبت او بر دستيابي به پيشرفت از طريق توسعه دانش از 
دوران رياست جمهوري او به جا مانده است. نخستين واحد 
اين دانشگاه، واحد تهران، تهران مركز امروزي و دومين 
واحد آن هم واحد تبريز بود. امروز اين دانشــگاه بيش از 

100مركز آموزش دانشگاهي در سرتاسر كشور دارد.
تاسيس بنياد بيماري هاي خاص

 طرح تاســيس اين بنياد به پيشــنهاد فاطمه هاشمي و 

با حمايت آيت اهلل هاشمي رفســنجاني در ســال1374 
مطرح شــد. در نهايت اين مركز در 18 ارديبهشت سال 
1375همزمان با روز جهاني تاالسمي با نام بنياد خيريه 
امور بيماري هاي خاص با اهدافي مانند جلب توجه مراجع 
دولتي و جوامع مختلف ملي به مشكالت و نيازمندي هاي 
پزشكي و اجتماعي بيماران خاص، اقدام براي بهره گيري 
بهينه از امكانات و اعتبارات موجود در امور اين بيماري ها، 
فراهم سازي  امكانات علمي، درماني، اجتماعي و مادي و 
جلب كمك هاي دولتي كشور و ارائه خدمات پژوهشي، 
آموزشــي، تشــخيصی، درماني و اجتماعي در راستاي 
اهداف بنياد تاسيس شد. طي ســال ها اين مركز گستره 
بيماران تحت پوشش خود را از بيماران دياليزي، تاالسمي 
و هموفيلي افزايش داده اســت و اكنون بيماران مبتال به 
سرطان، ام اس، پيوند كليه، ديابت و  اي بي  نيز تحت پوشش 
آن قرار گرفته اند. اين مركز تا به امروز بيش از 44.9ميليارد 
تومان برای كمك هزينه دارو و درمان به بيماران خاص و 

صعب العالج اهدا كرده است.

از سرگيري توسعه متروي تهران
 در ســال 1364بــا حمايــت و تأييــد آيــت اهلل 
هاشمي رفسنجاني كه در آن زمان رياست مجلس شوراي 
اسالمي را به عهده داشــت، فرايند ساخت وساز متروي 
تهران كه از سال1359 به واسطه جنگ متوقف شده بود، 
از ســر گرفته شــد. متروي تهران كه در سال1377 به 
بهره برداري رسيد، امروز هفت خط فعال دارد و مسافتي 

به طول 246.8كيلومتر را پوشش مي دهد.
كمك به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام

 آيت اهلل هاشمي رفســنجاني در تابستان1360 نخستين 
پايه هاي تشكيل مجمع تشخيص را با مطلع ساختن امام)ره( 
از اعتراض مجلس نسبت به رد شــدن يكي از مصوباتش 
توسط شوراي نگهبان بنا نهاد. به اين شكل او توانست براي 
اولين بار، راهكاري قانوني براي اجرايي شدن قوانيني كه 
توسط شوراي نگهبان خالف شرع يا قانون دانسته شده بود 
به وجود آورد و در نهايت اين راهكار در سال1366 منجر به 

تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام شد.

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

حسين مرعشي
چندبعدي و باهوش بود سخنگوي حزب كارگزاران

سياستسازندگی
ماندگارترين اقدام ها و دستاورد هاي 
هاشمي رفسنجاني در دوران رياست

سبا ثروتی
روزنامه نگار



يك مدير استراتژيست وظيفه تعيين اقدام هايي را دارد كه احتمال 
دستيابي به اهداف پيش بيني شــده در زمان هاي مقرر را ميسر 
مي سازد. از اين منظر با تعمق در آرا، عقايد، رفتار، گفتار و عملكرد 
مديريتي آيت اهلل هاشمي مي توان دريافت كه ايشان الگوي تمام عيار مديريت استراتژيك در ايران معاصر بود. 
وي ميان آرمان ها و چشم انداز با نهادهاي سياستگذاري تعادل ايجاد مي كرد و آنها را به صورت اندامي ارگانيك 
و هارمونيك در جهت اهداف و آرمان هاي نظام سوق مي داد. اين مهم ترين ويژگي آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
در صحبت با شخصيت هايي است كه از نزديك با ايشان در ارتباط بودند. در ادامه ويژگي هاي بارز ايشان و قدرت 
تصميم گيري در شرايط سخت و مديريتي كشور در مقاطع حساس و سرنوشت ساز تاريخ انقالب اسالمي را از 

زبان حسين عاليي، صادق زيباكالم، مجيد انصاري و سيدمسعود رضوي مي خوانيد.
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مجيد انصاري : 
هاشمي همواره 

حيثيت خود 
را براي كشور 

قرباني مي كرد. 
اين درسي به 

مسئوالن است 
كه اگر الزم است 

جايي تصميمي 
شجاعانه بگيرند، 

فداكاري كنند. 
جان، آبرو و 

همه  چيز را در 
ميدان بگذارند 

و مخلصانه 
عمل كنند

حسين عاليي : 
او به اين نتيجه 
رسيده بود كه 

هرچه نقش مردم 
در حاكميت بر 

سرنوشت خويش 
بيشتر شود، 

فضاي جامعه، 
اسالمي تر  و 

پيشرفت كشور 
سريع تر مي شود. 

افسوس كه در 
اوج نياز به وجود 

او، از ميان جامعه 
رخت بركشيد و 
بر غصه ها افزود.

حسين عاليي
استاد دانشگاه تهران 

سيدمسعود رضوي
پژوهشگر حوزه سياسي و اجتماعي 

مجيد انصاري
سياستمدار اصالح طلب 

صادق زيباكالم
استاد علوم سياسي 

يادنامه

هاشمی رفسنجانی

این شماره

نقش ميدانی در اداره جنگ 
هاشمي رفسنجاني از جمله علماي  

مبارزي بود كه زندگي سياسي خود 
در دوره شاه را با حمايت از منش و 
شيوه مبارزاتي امام خميني آغاز كرد. او معتقد به 
آگاه ســازي  آحاد مردم نسبت به ديکتاتوري شاه 
به منظور مخالفت با نظام شاهنشاهي بود. بر همين 
اساس بود كه در كنار تحصيل علوم حوزوي، مجله 
مکتب تشيع را در قم با همکاري جمعي از فضالي 
حوزه علميه منتشــر كرد تا هم روحانيون ارتباط فرهنگي بيشتري با قشرهاي 
مختلف مردم برقرار كنند و هم شــيوه اســالم و روش ائمه شيعه در مخالفت با 

حکومت هاي جور براي مردم ايران شناخته شود.
او از سال1341 كه امام خميني به طور جدي با شــاه از در مخالفت درآمد، يکي 
از شــاگردان حوزوي آيت اهلل خميني و هم يکي از يــاران مبارزاتي نهضت امام 

خميني بود.
با نزديك شدن پيروزي انقالب، نقش هاشمي بسيار برجسته تر شد به طوري كه او 

جزو 5نفر حلقه اوليه منتخب امام خميني براي شوراي انقالب بود.
در تمام حوادث منجر به پيروزي انقالب و نيز پس از پيروزي انقالب تا زمان رحلت 
امام خميني، هاشمي رفسنجاني باالترين نقش و تأثير را در تحوالت ايران داشته 
است. او توانست با تشکيل نخستين مجلس شوراي اسالمي نماينده مردم تهران 
شده و به رياست مجلس انتخاب شود. هاشمي در تنظيم قوانين كشور در مجلس 
نقش مؤثري داشت و در تمام دوره رهبري امام خميني او نماينده مردم و رئيس 

مجلس بود.
از ابتداي جنگ تحميلي، هاشمي عضو شوراي عالي دفاع بود و در تصميم گيري هاي 
اساسي جنگ نقش داشت. امام هم او را به عنوان نماينده خود در شوراي عالي دفاع 
برگزيد و به تدريج نقش او را در اداره جنگ پررنگ تر كرد. از زمستان سال1360 

امام خميني او را براي فرماندهي جنگ برگزيد و هاشــمي نقش ميداني تري در 
اداره جنگ برعهده گرفت. او پس از آزادسازي سرزمين هاي اشغالي ايران از دست 
ارتش متجاوز عراق، براي خاتمه دادن به جنگ داراي راهبرد مشخص و روشني 
بود. هاشمي مي خواست با انجام يك عمليات بزرگ سرنوشت ساز و با افزايش فشار 
نظامي بر حکومت بعثي عراق، جنگ را از راه ديپلماسي به پايان برساند. سرانجام 
هم او براي تحمل تبعات ناشي از پذيرش قطعنامه598 اعالم آمادگي كرد ولي امام 

خميني با قبول آتش بس به جنگ 8ساله پايان داد.
پس از رحلت امام خميني كه مردم هاشمي را به رياست جمهوري برگزيدند، تمام 
وقت دولت خود را صرف بازسازي خرابي هاي ناشي از جنگ كرد. او توانست تا حدي 
نظام اقتصادي ايران را به سمت اقتصاد آزاد جلو ببرد زيرا مي خواست ايران اسالمي 
پيشتاز در پيشرفت اقتصادي در بين كشورهاي همسايه شود. هاشمي با اتخاذ يك 
سياست خارجي واقع گرايانه به دنبال تنش زدايي از روابط خارجي ايران بود و تالش 
مي كرد تا بهانه ها را از دست دولت آمريکا براي فشار آوردن به ايران بگيرد. هاشمي 
مي خواست تا با بناي يك ايران آباد و پيشرفته، جمهوري اسالمي را به »الگويي 
جذاب« براي مردم و دولت هاي منطقه در خاورميانه درآورد. به گونه اي كه وقتي 
مردم منطقه به ايران نگاه مي كنند اين كشور را مجموعه اي اسالمي، با آزادي هاي 
سياسي كامل، بدون اختناق و داشتن زنداني سياسي، با نظامي مبتني بر انتخابات 
آزاد و با مردمي با فرهنگ توسعه يافته و با اقتصادي پيشتاز و پيشرو و با سرمايه 

اجتماعي باال و شهرونداني با رفاه اجتماعي و همگرا ببينند.
در سال هاي آخر عمر، هاشمي آزادانديش تر و آزاد منش تر شده بود؛ زيرا از قدرت 
اجرايي تا حد زيادي فاصله گرفته بود و بنابراين نواقص و ضعف هاي كشور را بهتر 
درك مي كرد. او به اين نتيجه رســيده بود كه هرچه نقش مردم در حاكميت بر 
سرنوشت خويش بيشتر شود، فضاي جامعه، اسالمي تر  و پيشرفت كشور سريع تر 
مي شــود. افســوس كه در اوج نياز به وجود او، از ميان جامعه رخت بركشيد و بر 

غصه ها افزود.

خاطره و تاريخ  
فرصت هــاي مــن به عنــوان 
روزنامه نويــس موجــب شــد 
خاطرات و ديدارهايي با بزرگان سياست و فرهنگ 
داشته باشم. مدتي هم مشغول نگارش كتابي براي 
مرحوم آيــت اهلل اكبر هاشمي رفســنجاني بودم و 

خاطرات خود را در اين باره به اختصار مي گويم؛ 
من آيت اهلل هاشمي رفسنجاني را از طريق 

2كتــاب »سرگذشــت فلســطين« و 1
»اميركبير« شناختم. اين دو كتاب را پدر بزرگوار و فقيدم در كتابخانه جالب و 
ارزشمندش داشت و شايد يکي از مهم ترين زمينه هاي تمايالت سياسي در من و 
خانواده ام، همين منابع و مراجع بود. به خاطر دارم كه كتاب »سرگذشت فلسطين 
يا كارنامه سياه استعمار« اثر اكرم زعيتر و ترجمه علي اكبر هاشمي رفسنجاني )كه 
بعداً دانستم ناشر به اشتباه افزونه اي به نام ايشان افزوده و همين موجب اشتهار 

اكبر هاشمي رفسنجاني به »علي اكبر هاشمي« شد(.
هنگام نخست وزيري مهندس بازرگان و خواندن حکم ايشان در مدرسه 

علوي، نخستين آشنايي عمومي و ملی با چهره اكبر هاشمي رفسنجاني 2
اتفاق افتاد؛ مردي كه از اغلب رهبران و مديران انقالب جوان تر به نظر مي رسيد، با 
چشماني هوشمند و لحن و صدايي سنجيده و لهجه اي از صفحات مركزي ايران؛ 
اما سخت معتمد امام و مشاور يگانه بنيانگذار انقالب و نظام جمهوري اسالمي ايران.

در هنگامه جنگ 8ساله، همان ابتداي جنگ، من هم راهي جبهه ها شدم. 
در زمستان 1360، در جبهه چزابه مشغول نبرد بودم.  روزي براي كاري به 3

سوسنگرد بازگشتم و هنگام عبور از خيابان هاي خالي از سکنه شهر، يك جيپ 
ارتشي ايستاده بود و دوربين و ميکروفنی هم براي مصاحبه بود، جلوتر كه رفتم 
ديدم آقاي هاشمي مشغول مصاحبه است. صداي سوت خمپاره ها مدام به گوش 
مي رسيد، يکي از باالی سر ما رد شد و مصاحبه كنندگان خم شده و نشستند اما 
هاشمي نگاهي به آسمان انداخت و شنيدم كه گفت: »رد شد، رفت.« و قبل از ادامه 
صحبت با دست به من اشاره كرد و رفتم به ديدارشان، احوالپرسي كردند و سپس 
پرسيدند: »كجا مستقر هستيد و اوضاع چگونه است؟« به اختصار جواب دادم. 
آرزوي توفيق كردند و من به دنبال كارم رفتــم. هيچ تصنعي در كارش نديدم و 
خاطرم هست بسيار پسنديدم كه در آن موقعيت به ميدان آمده و بي هراس در آن 
مکان حضــور يافته اســت. فروتن بــود و هنگام ســخن گفتن هيــچ كبر و 

خودبرتربيني ای در وجودش نيافتم.
هنگامي كه در دهه1370 در روزنامه همشهري مشغول كار بودم، تصميم 

گرفتم كتابي درباره تاريخ سياسي ايران از انقالب به بعد بنويسم، بيشتر 4
كتاب ها و منابع تاريخي، مربوط به پيش از انقالب بود.

وقتي شــروع كردم، با مجموعه اي درباره كودكي و زندگي آيت اهلل هاشــمي، 
به صورت اسناد خام روبه رو شدم. اين مجموعه حدود 60-150 صفحه و مربوط 
به دفتر نشر معارف، مركز اسناد و انتشارات آيت اهلل هاشمي رفسنجاني بود. پس 
از تماس با اين دفتر، فرصتي پيدا كردم تا كتاب خود را بر محور زندگي و نقش 
ايشان در انقالب تدوين كنم. با زحمت زياد و خوانش هزارها برگ سند، به ويژه 
صورت مذاكرات و مکاتبات شوراي انقالب، كتاب خود را تمام كردم، با عنوان تاريخ 
سياسي ايران از انقالب تا جنگ »و نام اصلي تازه اش: هاشمي و انقالب«، كتاب را 
براي آيت اهلل هاشمي فرستادم. متن كتاب را به دقت غلط گيري كرده و مقدمه اي 

نيز بر كتاب نوشته  بودند كه برايم بسيار دلگرم كننده بود.
در هنگامه انتخابــات مجلس ششــم، گروهي از قلم به دســتان تازه 

به دوران رسيده، بدون توجه به حساســيت وضع كشور و بدون در نظر 5
گرفتن نقش كليدي هاشــمي در تعادل جريان هاي سياســي ايران، شروع به 
سمپاشي كردند و به ســرعت جرياني ناهنجار عليه هاشــمي و خانواده اش را 
ساماندهي كردند. گروهي چپ زده و بي فکر با افسانه سازي از امپراتوري و اشرافيت 
هاشمي، او را عاليجناب سرخپوش و يارانش را كه مديراني برجسته و كارآمد بودند 
عاليجنابان خاكســتري پوش نام دادند. خاطرم هســت كه يادداشتي درباره 
واسطه هاي سياسي و اهميت آنها در پر كردن شکاف ميان جناح ها در روزنامه 

كارگزاران نوشتم و البته هرچه بود گويي سر بر در بسته كوفتن بود! 
 از آن پس، چندين نوبت با اجتماعاتي از روزنامه نگاران به ديدار رئيس 

مجمع تشــخيص مصلحت نظــام مي رفتيم، گاليه هــا و تحليل ها را 6
مي شنيدند و به سماحت و دورانديشي رهنمود مي دادند. نکته اي كه بارها از ايشان 
شنيدم، حاال كه گرد و خاك سياست از سر و روي نســل ما تکانده شده، هنوز 
دغدغه ها پايان نيافته، گاهي آشفته مي شوم كه چه خواهد شد؟ و چه بايد كرد؟ 

خبرها هيچ گاه اطميناني قطعي نمي دهد و اميدها همواره با بيم ها همراه است.
در اين برهه هاي خطرخيز و اين روزگاران دلهره آميز، وجود هاشــمي، استعاره 
آرامش براي نسلي بود كه سخت بدان نياز داشت. اكنون بايد، راهي براي آينده 

جست وجو كرد و اين اصال آسان نيست.

از خودگذشتگی درس بزرگ هاشمی  برای ما بود 

هوش و ذكاوت، سابقه مبارزه طوالني در 
انقالب، تجربه در مبارزه عليه استبداد و 
حضور آيت اهلل هاشمي رفسنجاني پس 
از انقالب در مســئوليت هاي مهم، شــخصيت جامعه االطرافي از او 
ساخته بود كه اين روزها در كشور مي توانستيم از وجود او بهره مند 
شويم. از سويي مردم او را فردي مصلحت گرا، معتدل و دلسوز كشور 
مي دانستند؛ فردي شجاع در اظهار عقيده و اتخاذ تصميم هاي بزرگ 
و ســخت. از اين رو حضور او اطمينان خاطري در بروز مشــکالت و 
بحران هاي پيش روي كشور به حساب مي آمد. هاشمي رفسنجاني، 
يار و برادر 50ســاله مقام معظم رهبري بود؛ تنها كسي كه راحت و 
صريح عقيده اش را بيان مي كرد، حتي در زمان زندگي امام راحل نيز 
به راحتي نظرش را به امام مي گفت و چانه زني مي كرد.مشي سياسي 
هاشــمي، او را از هر افراط و تفريط و تنگ نظري  جناحي كه مردم را 

قرباني مي كند، دور می كرد.
 او از نظر پيشينه تشکيالت سياسي عضو جامعه روحانيت مبارز 
بود، ولي همزمان ارتباط خوبي با مجمع و شخصيت هاي مهم آن 
و ديگر احزاب و گروه هاي سياســي داشت؛ عامل تعادل و تعاملي 
كه بر اشتراكات تأكيد مي كرد. به واقع اين روزها كه كشور نياز به 
همدلي بيشتري دارد، او مي توانست محور وحدت و تعادل جامعه 
باشد.هاشمي رفسنجاني رفتارهاي نمايشي و تند انقالبي نداشت. 
او به معناي كامل يك انقالبي واقعي بود؛ از پيوستن  اش به نهضت 
امام در جواني گرفته تا حضور در عرصه هاي خطر در مبارزه با رژيم 
شاه و مواجهه با گروه هاي ضد انقالب، تا دوران دفاع مقدس، قبول 
مسئوليت هاي سخت سياسي و... . هيچ گاه اسير احساسات نشد 
و مصالح آينده و زمان را ارزيابي كــرده و در زمان خاص انعطاف و 

از خود گذشتگي داشت. ما بايد از او بياموزيم؛ مثال آن زمان كه جنگ 
فرسايشي شده و به مرحله اي رسيد كه قادر به ادامه نبوديم، با وجود 
همه تالش اش در 8سال دفاع مقدس، نزد امام رفت و درباره پايان 
جنگ با ايشان صحبت كرد و از امام راحل خواست براي مصلحت 
نظام او به عنوان جانشــين، پايان جنگ را اعالم كند و قطعنامه را 
بپذيرد و بعد چنانچه الزم بود محاكمه و بركنار شود تا  وجهه امام كه 

بارها از جنگ تا پيروزي صحبت كرده بود، مخدوش نشود. 
هاشــمي همواره حيثيت خود را براي كشــور قرباني مي كرد. اين 
درسي به مسئوالن است كه اگر الزم است جايي تصميمي شجاعانه 
بگيرند، فداكاري كنند. جان، آبــرو و همه  چيز را در ميدان بگذارند و 
مخلصانه عمل كنند. آن روزها كه كشــور از جنگ آسيب ديد و همه 
زيرساخت ها از بين رفت، او شــجاعانه مسئوليت اجرايي در كشور را 
عهده دار شــد و در ميدان ديگري از انقالب ورود كرد. دوباره ساختن 
روحيه تخريب شــده مردم، رابطه با دنيا و منطقه از ديگر تالش هاي 
هاشمي در دوران رياســت جمهوري اش بود. او بارها مورد بي مهري 
قرار گرفت و برچسب و تهمت هاي زيادي را تحمل كرد، اما نترسيد.   
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني نقش عمده اي در تعيين و تثبيت رهبري 
پس از رحلت امام ايفا كرد. هر گاه كشــور به او نياز داشت در صحنه 
حاضر شد. هيچ گاه فراموش نمي شود كه شوراي نگهبان در سال92 
كه او كانديداي رياســت جمهوري شــد، صالحيت او را تأييد نکرد. 
درحالي كه او به اين فکر مي كرد اعتماد خدشه دار شده مردم بايد در 
كنار رابطه مخدوش با دنيا ترميم شده و تهديد ها به فرصت بدل شوند. 
هر شخصيتي غير از هاشمي با هر ظرفيتي، با توجه به سابقه طوالني 
انقالبي بودن و خدمت، قهر مي كرد. اما او با نهايت از خودگذشتگي كنار 
مردم ايستاد و در راي گيري شركت كرد. چون غيبت را در اين مرحله 
تضعيف نظام و قدرت دشمن مي دانست، در حالي  كه او عاشق انقالب 
بود. از خودگذشتگي درس بزرگ هاشمي براي ما بود. به تعبير مقام 

معظم رهبري، هاشمي به دنبال جذب حداكثري و دفع حداقلي بود.

و  وح ميانه ر مردی معتدل  با ر
مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني را 
به وي ژگي و صفات بســياري مي توان 
شــناخته يا تعريف كرد امــا به نظر 
بزرگ ترين صفت و ويژگي او واقع بيني 
و پراگماتيزم بود. ايــن واقع بيني را 
مي توان در قالب اعتدال و ميانه روي 
هم باز تعريــف كرد. ميانــه روي در 
خصلت هــاي رفتــاري او در پيش از 
انقالب هم ديده مي شد؛ مثال وقتي جريان ماركسيست شدن 
رهبري ســازمان مجاهدين خلق در ســال1354 علني شد، 
منجر به بحران عظيمي ميان نيروهاي مبارز در داخل و بيرون 

زندان شد. 
شــخصيت هاي اســالم گرايي كه به موتلفه نزديــك بودند، 
تعدادشان كم نبود. كساني كه به واسطه آنچه ماركسيست ها در 
عمل عليه سازمان مجاهدين انجام داده بودند، اعتقاد داشتند 
ديگر هيچ گونه همکاري ای با اين ســازمان و جريان هاي چپ 
نبايد وجود داشته باشــد؛ خواســته اي كه رژيم شاه داشت تا 
عمال بين جريان هاي مخالف شــکاف و اختالفي ايجاد شود تا 
ديگر همکاري با هم نداشته باشــند. در اين ميان نيز كساني 
از روحانيون بودند كه خواهان چنين برخورد راديکال و تندي 
با ماركسيســت ها نبودند. چهره و شــخصيت سرنوشت ساز 
حل و فصل آن بحران كه باعث شــد ايــن وضعيت با كمترين 
هزينه و خســارت بر نيروهاي اپوزيســيون فيصله پيدا كند، 
هاشمي رفسنجاني بود. او توانست جلوي اين قطع همکاري با 
مجاهدين را بگيرد اما اين ماجرا همان جا تمام نشــد. در جاي 

ديگري رد پاي اين اعتدال در جنگ بود.
 او از سال1365 متوجه شــد كه جنگ راه به جايي نخواهد 
برد؛ بنابراين به دنبال راهي گشــت تا جنــگ را فيصله دهد. 

به دليل افکار و تصورات و اعتقاداتي كه درباره جنگ شــکل 
گرفته بود، فکر اينکه جنگ تمام شود و آتش بس صورت گيرد 
و بين جمهوري اسالمي و صدام مصالحه شود، غيرممکن بود 
اما هاشمي رفســنجاني غيرممکن  را ممکن كرد و باعث شد 
قطعنامه598 امضا شود. البته به واقع آن اعتدال و ميانه روي 
پيش و پس از انقالب، در سال هاي نخست انقالب، زير دست 
و پاي فضاي انقالبي كه پــس از پيروزي انقالب در كشــور 
شــکل گرفت، قرباني فضايي هيجاني شــد. به همين خاطر 
در سال هاي نخســت انقالب، هاشمي رفســنجاني در كنار 
جريان هاي تندرو ديده مي شــود؛ عکس اعتدالي كه در همه 
عمر سياســي ايشان از او ســراغ داشــتيم. اين اعتدال را در 
خطبه تاريخي و معروف او در اوج جريان هاي88 هم مي توان 

مالحظه كرد.
 درحالي كه بعضي از چهره هاي راديکال در اردوگاه اصالح طلبان 
و بعضي چهره ها در اردوگاه اصول گرايان خواهان برخورد تندي 
بودند، هاشمي در خطبه مشهورش در تيرماه آن سال سعي كرد 
وحدت و مصالحه اي بين معترضان و اصولگرايان ايجاد كند. او 
درباره آزادي زندانيان، از عفو و بخشايش صحبت كرد. سعي كرد 
دو طرف را به مصالحه برساند، اما موفق نشد. هاشمي رفسنجاني 
بعد از سال88 قرباني انتظارات شــد. جريان هاي راديکال به او 
نقد مي كردند كه چرا در كنارشان مقابل معترضان اين سال قرار 
نگرفته اســت. اين قرار نگرفتن در اردوگاه محمود احمدي نژاد 
و اصولگرايان به پشت كردن هاشمي رفسنجاني به آرمان هاي 
انقالب معني شد. از همين سال هم او مورد بي مهري، دشمني، 
تحقير و توهين هاي زيادي قرار گرفت. شعار »مرگ بر هاشمي« 
در تريبون نمازجمعه تهران را هيــچ گاه فراموش نمي كنيم اما 
همچنان هاشمي رفســنجاني براي ما با مهم ترين ويژگي اش، 

اعتدال و ميانه روي شناخته مي شود.

خديجه نوروزي- نگار حسينخاني
روزنامه نگار

مهم ترين لحظه ها، تصميمات و تأثيري گذاري  مرحوم آيت اهلل رفسنجاني
 در ايران چه بود؟

 

 الگوي 
مديريت  استراتژيك

 حسين عاليي، صادق زيباكالم، مجيد انصاري و سيدمسعود رضوي  از مهم ترين
 تصميمات سرنوشت ساز آيت اهلل رفسنجاني در مقاطع حساس مي گويند
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افقي:
1- بســتن راه عبور و مرور در 

پياده روها- خميده- بزه
2- تكــراري- ســرمربي تيم 

فوتبال فوالد
3- كتاب هــاي عربــــــي- 
سرشــماري- پدالي زير پاي 

راننده
4- غيرقابــل تغييــر- برادر 
شيرازي- هر بخش از مسابقه 

بوكس
5- چيز- برقرار كردن ارتباط 
تلفني- عنصــري كه برخي از 
خواص فلــزات و غيرفلزات را 

دارد
6- گرز آهني- پيشنويس- بله 

روسي
7- شــهري در استان كرمان- 
اســب حنايي رنگ - پيراستن 

اخالق
8- شــبانگاه- راســته اي از 
پستانداران- رخنه گر اينترنتي

9- هنر هفتــم- واحدي براي 
اندازه گيري مســاحت زمين- 

برادر مادر
10- لنگه بار- برانگيختن- فتنه

11- صبح- شــكاك- قصد و 
اراده

12- فيلسوفان- از القاب امراي 
ترك- پدر مرده

13- نشــــاني- هريــك از 

آپارتمان هاي يك ساختمان- 
زنان عرب

14- مخلوطي از جوش شيرين 
و نشاســته براي پخت كيك- 

حيرت انگيز
15- كلمــه هشــدار- جثه- 

بي ريخت و زشت
  

عمودي:
1- ماهــي- درياچــه طبيعي 
شهرســتان ســوادكوه- ابزار 

جنگي
2- باالترين درجه دانشگاهي- 
شبيه سنجاقك- حرف انتخاب

3- خوردني شيرين صبحانه- 
در حال دويدن- مكان ها

4- نيم صــداي دراز گــوش- 
كلفت و ضخيم- طوالني

5- عبوس- كوشــا- داستاني 
مشــهور نوشته شــاتو بريان 

فرانسوي
6- سنگساركردن- شهرستاني 
در آذربايجان شرقي- دوره اي از 

زندگي زنان
7- براق كننــده كفش- آزرده 

خاطرشدن- بسته
8- ثروتمنــد- درج شــده- 

تخمك
9- بتــي در عصــر جاهلي- 

امتداد- شهر هاي عرب
10- شهسوار امروزي- برقرار و 

پابرجا- غار بعثت
11- خــوردن- خوش انــدام- 

سخت و محكم
12- سســت و بــــــي حال- 

هيأت وزيران- مقابل روز
13- ســروصدا- رفتــن- تازه و 

جديد
14- راهي كه به آخر نمي رسد!- 

قرابت- رفيق راه
15- داراي طــول زمانــي- 

گران ترين نخ- آينده

 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 | 3839
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

852163974
431579862
679284153
943621587
215798436
786345291
364952718
527816349
198437625

متوسط

6 3    1    
    6   8 3
 2 8   4 7   
7      1 4  
         
 8 1      6
  3 5   2 7  
4 7   8     
   9    5 4374528619

685391274
129647385
758136942
416259738
293874156
961785423
542913867
837462591

ساده

متوسط

637891425
514762983
928354761
759638142
346125897
281479536
193546278
475283619
862917354

سخت

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

ساده

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

 مروري بر صفحات اول روزنامه ها
 يك روز پس از مرگ

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني

آن خبربد
آيت اهلل هاشــمي رفســنجاني وقتي 
19دي ماه 1395درگذشــت، بخشي از 
ايران در بهت و حيرت فرو رفت. مردي 
كه تا ديروز در بزنگاه هاي دعواهاي سياسي و اقتصادي كشور هميشه 
ميان دار بود و آرايي سازنده داشت، يكباره خانه را ترك گفت، بي آنكه 
راه هاي پيــش رو را برايمان پيش بيني كرده باشــد. اين يكبارگي در 
تيترهای روزنامه ها مشخص است. رحلت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني به 
شكل دقيقي يك خبر بود؛ شوك آور و در عين حال بي پس و پيش آمادگي 
براي چنين اتفاقي. همين شوك عروج آيت اهلل باعث شد، رسانه ها چه در 
قالب منتقد و چه طرفدار، صفحات اول خود را به درگذشت او اختصاص 
دهند. در نگاهــي كوتاه به اين صفحات مي توان رويكرد رســانه ها را 
در واكنش به  درگذشــت آيت اهلل رصد كرد؛ از خطاب كردنش به »يار 
روح اهلل«، »مرد مصلحت« تا »سردار« و »اميركبير«؛ از به سوگ نشستن 
ايران، تا واكنشي سرد به خبري بزرگ. ميان دار برخاسته بود و كسي نبود 
ديگر به مصلحت معناي دقيق و روشني دهد؛ مصلحت يك ملت. رسانه ها 

فقط با واكنش به اين خبر، آن را براي تاريخ حفظ كردند.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار
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   اصرار روي برگزاري آزمون دستياري پزشكي درست نيست
با وجود پيگيري هاي بســيار براي به تعويق افتادن آزمون دستياري 
پزشكي مســئوالن روي حرف خود اصرار دارند و اصال برايشان مهم 
نيست كه پزشكاني كه بيش از يك سال است شبانه روز درگير درمان 
هستند چگونه از پس اين آزمون برآيند. لطفا مسئوالن وزارت بهداشت 

حال پزشكان داوطلب اين آزمون را درك كنند.
پزشك عمومي از تهران 

  مصيبتي به نام وام ازدواج
پروسه دريافت وام ازدواج آنقدر زمانبر و روح فرساست كه بهتر است 
مسئوالن از دادن آن صرف نظر كنند. اينكه براي 50ميليون وام پسرم 
در بانك رفاه، سه ضامن بازنشســته يا كارمند رسمي براي هر زوج 
بخواهند اسمش اعطاي وام نيست. شما فكر كنيد براي 100ميليون 
پول كه مصوب است به يك زوج بدهند به چند نفر بايد رو بيندازند تا 

6نفرشان از سر خيرخواهي يا ترحم ضامن وام گيرنده بشوند؟
دلخوش از كرج

  صدا و سيما دست از سريال هاي غم انگيز بردارد
مردم ما به دليل شرايط چند دهه اخير شاد نيستند و در اين شرايط 
سال هاست صدا و سيماي ما در شرايط مختلف اعم از شادي يا غم بر 
طبل ماتم مي كوبد. همه سريال ها داستان مصيبت و غصه و گرفتاري 
اســت و اين مفهوم القا مي شود كه جز تحمل ســختي ها و به دوش 

كشيدن بار غم ها راهي براي ادامه زندگي نيست.
پژمان فر از تهران 

   توقف موتورسيكلت و خودرو نشان نبود مديريت است
توقف موتورسيكلت و خودرو بيشتر نشان نبود مديريت است تا اعمال 
قانون. در تهران و ديگر كالنشهرها هم اكنون پاركينگ هاي بسياري 
مملو از خودروها و موتورهاي توقيفي شده اند كه گره اي از اجراي قانون 

باز نمي كند و بر عكس گره در كار مردم مي اندازد.
حكيمي از اصفهان

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

قدرداني

  اسرار ناپديد شدن 
  يك زن در اعترافات 

 دوست اينترنتي 
21روز پس از ناپديد شدن زني،  دوست فضاي 
مجازي وي بازداشت شد و اســرار مرگ او را 
فاش كرد. با اعترافات وي جسد زن ناپديد شده 

داخل كمد و در ميان رختخواب ها كشف شد.
به گزارش همشهري، حدود 3هفته قبل مردي 
نزد مأموران پليس پايتخــت رفت و از ناپديد 
شدن همسر 48ساله اش خبر داد. وي گفت: 
همســرم آخرين بار براي انجام كاري از خانه 
بيرون رفت و ديگر بازنگشت. من و پسرم كه 
خيلي نگران شده بوديم همه جا را به دنبالش 

گشتيم اما اثري از او به دست نياورديم.
به دنبال اظهارات اين مرد، پرونده اي تشكيل 
شــد و گروهي از مأموران اداره يازدهم پليس 
آگاهي تهران جســت و جو بــراي يافتن زن 
گمشده را آغاز كردند. بررسي ها حكايت از اين 
داشت كه زن ناپديد شده به نام مهري آخرين 
بار با پسر 25ساله اي به نام نادر تماس داشته 
است. با اين ســرنخ، نادر شناسايي و دستگير 
شد. او مدعي بود كه چند وقت قبل از طريق 
گروه هاي فضاي مجازي با مهري آشــنا شده 
و پس از آنكه متوجه شــده بود متاهل است 
ارتباطش را با او قطع كرده بود. اگرچه ادعايش 
اين بود كه اطالعي از سرنوشت مهري ندارد اما 
بازپرس جنايي دستور بازداشت وي را صادر 
كرد. بازجويي از او ادامه داشــت تا اينكه پسر 
جوان راز ناپديد شــدن مهري را فاش كرد. او 
گفت: يك سال قبل عضو يك گروه تلگرامي 
شدم كه مهري هم عضو آن بود. از اين طريق با 
هم آشنا شديم و گاهي يكديگر را مي ديديم. 
تا اينكه متوجه شدم او متاهل است. به همين 
دليل ارتباطم را با او قطع كردم اما باز هم به هم 

پيام مي داديم.
وي ادامه داد: روز حادثه او را به خانه ام دعوت 
كردم كه با هم صحبت كنيم. او ناگهان حالش 
بد شد و جانش را از دست داد. من هم از ترسم 
دور جسدش پتو پيچيدم و آن را داخل كمد 
ميان رختخواب ها گذاشتم. در مدت اين 3هفته 
در و پنجره ها باز و خانه ام ســرد بود تا جسد 
متعفن نشود. قصدم اين بود كه به زودي جسد 
را از خانه ام بيرون ببرم و به جاي ديگري منتقل 

كنم اما دستگير شدم.
با اعتراف وي، مأموران راهي خانه پسر مجرد 
شدند و جسد زن 48ساله را كه داخل پتويي 
پيچانده شده بود از ميان رختخواب ها كشف 
كردند. با دستور قاضي محمد وهابي بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران،  جسد به 
پزشكي قانوني منتقل شد تا علت اصلي مرگ 

مشخص شود.

جــوان 33ســاله اي كــه در شــكاف 
30سانتي متري ميان ديوارهاي 2مجتمع داخلي

مســكوني در بندرعباس گير افتاده بود، با 
تالش آتش نشانان نجات يافت.

به گــزارش همشــهري حدود ســاعت14 دوشــنبه به 
آتش نشاني بندرعباس خبر رسيد جواني بر اثر سقوط به 
شكاف ميان ديوارهاي 2 مجتمع مسكوني در سه راه برق 
گرفتار شده است. به دنبال اين تماس، تيمي از آتش نشانان 
به فرماندهي سرآتش يار، حسن اميني زاده، معاون عمليات 

آتش نشاني بندرعباس راهي محل شدند.
اميني زاده در گفت وگو با همشــهري مي گويد: وقتي به 
محل حادثه رســيديم با ماجراي عجيبي روبه رو شديم. 
اهالي مي گفتند كه پســر جواني از طبقه ششم به شكاف 

ميان 2 ديوار سقوط كرده و در طبقه دوم گير كرده است.
وي ادامه مي دهد: شكاف ميان 2ديوار، حدود 30سانتي متر 
بود و اينكه فردي پس از سقوط در اين شكاف زنده مانده 

باشد، عجيب به نظر مي رسيد. در اين شرايط تيم هاي نجات 
وارد عمل شدند و تنها راهي كه مي شد پسر جوان را بيرون 
كشيد، تخريب ديوار اتاق خواب يكي از واحدها در طبقه 
دوم بود. با همكاري نيروي انتظامي و موافقت ساكنان اين 
واحد، دست به كار شــديم و با محاسبات دقيق و تخريب 

بخشي از ديوار به پسر جوان رسيديم.
اميني زاده مي گويد: وقتي پســر جوان را از آن شــرايط 
هولناك نجات داديم، متوجه شــديم كه او هيچ آسيبي 
نديده و فقط به دليل فشــار ديوارها، دست و پايش كمي 
متورم شده است. اين در حالي بود كه اگر سقوط كرده بود، 
حتما آسيب جدي مي ديد. به همين دليل از او درباره اين 
اتفاق پرسيديم و وي پاســخ داد كه كبوترش وارد شكاف 
ميان 2 ديوار شــده و بيرون نمي آمــد و او براي گرفتن 

كبوترش وارد شكاف شده و درنهايت گير افتاده بود.
به گفته وي، عمليات نجات اين فرد حدود يك ساعت طول 

كشيد و او صحيح و سالم تحويل خانواده اش شد.

سرنوشت نامعلوم سرنشينان خوارزم

12روز پس از غرق شــدن شــناور 
خوارزم در خليج فارس، در شرايطي پيگيري

كه پيكر بي جان 2سرنشــين آن در 
دريا كشف شده اســت، 5سرنشين ديگر آن دچار 
سرنوشت نامعلومي شده اند و تالش ها براي يافتن 

آنها همچنان ادامه دارد.
به گزارش همشــهري، اين شــناور روز 5دي ماه 
امسال، درحالي كه 15دستگاه بيل مكانيكي را حمل 
مي كرد، بندر شناص عمان را به مقصد بندرعباس 
ترك كرد. آن روز شــرايط جوي دريا ناآرام بود و 
وقتي خوارزم به 15مايلي جنوب شرق جزيره الرك 
رســيد، بنا به داليل نامعلومي دچار مشكل شد. 
سرنشينان شناور گمان مي كردند مي توانند مشكل 
شناور را برطرف كنند، اما در اين كار عاجز بودند تا 
اينكه يكي از كشتي هاي عبوري در تنگه هرمز از 
طريق رله راديويي اين حادثه را به مركز جست وجو 
و نجات دريايي اســتان هرمــزگان مخابره كرد و 
شناورهاي ناجي راهي محل حادثه شدند. زماني 
كه تيم هاي امدادي به آنجا رسيدند خوارزم واژگون 
شده و هر 15بيل مكانيكي به عمق 60متري دريا 
افتاده بود. همچنين از 7سرنشين آن كه يك نفرشان 
از اتباع هند بود اثري وجود نداشت. در اين شرايط 
مهم ترين اولويت نجات جان سرنشينان شناور بود.

عمليات جست وجو
گروه هاي جســت وجو و نجات دريايي متشكل از 
نيروهاي دريايي و هوايي ندســا، نداجا، درياباني، 
همياران ناجــي و اداره كل بنــادر و دريانوردي با 

وجود شرايط نامساعد جست وجوهاي خود را ادامه 
دادند. آنها پس از 72ساعت تالش بي وقفه، موفق 
شدند پيكر يكي از سرنشينان خوارزم به نام ياسر 
مانع بوحميدي كه آشپز شــناور بود را در اطراف 
شناور كشف كنند. او جليقه نجات به تن داشت و 
شواهد نشان مي داد هنگام وقوع حادثه داخل شناور 

گرفتار شده بود كه پيكر بي جانش كشف شد.
باوجــود اينكه اعضــاي تيم جســت وجو گمان 
مي كردند ساير حادثه ديدگان نيز بايد در اطراف 
كشتي باشند، اما 2 روز بعد پيكر بي جان يكي ديگر 
از سرنشينان شــناور به نام فرزاد غالمرضايي كه 
مهندس كشتي بود در اطراف جزيره قشم كشف 
شد كه اين موضوع نشان مي داد هنگام وقوع حادثه 
جريان باد و طول موج ها آنچنان قوي بوده كه پيكر 

اين دريانورد را چندين مايل جابه جا كرده است.

خوارزم چرا دچار حادثه شد
شــناور خوارزم در شــرايطي دچار حادثه شد كه 
شــواهد نشــان مي دهــد روز حادثــه اخطاريه 
هواشناسي صادر شــده و به كشتي ها درخصوص 
تردد در دريا هشدار داده شــده بود. همچنين از 
طريق دســتگاه هاي راديويي نيز هشدارهايي به 
كاپيتان كشتي ها داده شده بود. با وجود اين معلوم 
نيســت چرا كاپيتان خوارزم در چنين شــرايطي 
تصميم به حركت به ســوي بندرعباس را گرفته 
است. تايماز مرادي، كارشــناس مسئول بررسي 
ســوانح دريايي اداره كل بنادر و دريانوردي استان 
هرمزگان در اين باره به همشهري مي گويد: »هنوز 

علت اصلي وقوع اين حادثه مشــخص نيست، اما 
شرايط جوي نامساعد يكي از مهم ترين داليل حادثه 
است. هرچند در چنين حوادثي معموال زنجيره اي 
از اتفاقات باعث وقوع حادثه مي شــود.« وي ادامه 
مي دهد: »سرعت و جهت وزش باد، ارتفاع موج و 
شدت جريانات دريا به عنوان شرايط جوي بر تعادل 
كشتي تأثيرگذار هســتند. از طرفي اندازه كشتي 
نيز در چنين حوادثي تأثير گذار است. هنگام وقوع 
اين حادثه سرعت باالي 25نات بود )46.3كيلومتر 
بر ســاعت( و اگر به جاي خوارزم مثال يك كشتي 
اقيانوس پيما بود، هرگز چنيــن حادثه اي برايش 
اتفاق نمي افتاد. اما اين ســرعت براي كشــتي در 
ابعاد خوارزم حادثه ساز است.« او درباره هشدار به 
كاپيتان كشتي نيز مي گويد: »كاپيتان قطعا هنگام 
خروج از بندر عمان از شــرايط جوي اطالع داشته 
است. هرچند اختيار كشــتي در دستان كاپيتان 
است و هيچ كس نمي تواند جلوي تصميم او را بگيرد، 
اما عجيب است كه با وجود اين شرايط كاپيتان در 
لنگرگاه بندرشــناص تا بهبود شرايط جوي توقف 

نكرده است و چند ساعت بعد دچار حادثه شد.«
او درباره وضعيت كشــتي مي گويد: »خوارزم در 
نقطه اي كه عمق آن به 60متر مي رســد، به طور 
كامل واژگون شده و همه 15بيل مكانيكي آن به 
دريا افتاده است. در اين شــرايط تحقيقات براي 

روشن شدن علت اين حادثه ادامه دارد.«

اسرار 5دريانورد مفقود شده
حاال بــا وجــود گذشــت 12روز از ايــن حادثه 

جست وجوها براي يافتن 5سرنشين ديگر خوارزم 
همچنان ادامه دارد. كارشــناس مسئول بررسي 
ســوانح دريايي اداره كل بنادر و دريانوردي استان 
هرمزگان در اين بــاره مي گويــد: »تاكنون نقاط 
احتمالي زيادي جست وجو شــده و 3تيم غواصي 
در محدوده وقوع حادثه مشــغول كاوش هستند، 
اما تاكنون به شكل عجيبي هيچ ردي از 5دريانورد 

مفقود شده به دست نيامده است.«
فاصله جغرافيايي بين كشــف پيكر 2 سرنشــين 
خوارزم نشــان مي دهد كه به احتمال زياد شرايط 
دريا، ساير دريانوردان خوارزم را پراكنده كرده باشد. 
مرادي درباره فرضيه هايي كه درخصوص سرنوشت 
افراد مفقود شده وجود دارد مي گويد: »چون اين 
احتمال وجود داشت كه سرنشــينان خوارزم در 
آن گرفتار شــده باشــند، در همان روزهاي اول 
غواصان داخل كشتي را به دقت بررسي كردند، اما 
نتوانستند هيچ كدام از آنها را پيدا كنند. ممكن است 
هنگام واژگوني، به دريا پريده باشــند. جليقه هاي 
مخصوصي كه به تن دارند مي تواند آنها را بين 48 تا 
72ساعت روي آب نگه دارد. به همين دليل ممكن 
است كشتي هاي عبوري آنها را پيدا كرده باشند.« 
وي ادامه مي دهد: »يكي از گزينه ها، رسيدن افراد 
مفقود شده به خشكي بود. به همين دليل ما جزاير 
اطراف را نيز جســت وجو كرديم، اما تا اين لحظه 
به نتيجه اي نرسيده ايم. با اين حال جست وجوي 
هوايي بــا همكاري همــه دســتگاه هاي داخلي 
و همچنين كشــور عمان ادامــه دارد و اميدواريم 

سرنوشت اين افراد سريع تر روشن شود.« 

زخم هاي قاتل، اسرار جنايت را فاش كردمرگ 3مرد در تانكر شعله ور

تالش گروه هاي جست وجوي دريايي براي يافتن سرنشينان شناور غرق شده خوارزم همچنان ادامه دارد

درود بر پرسنل بيمارستان هاي توحيد و كوثر سنندج
هيچ راه ديگري به جز درخواست از روزنامه  همشهري براي انعكاس 
قدرداني  از كاركنان زحمتكش بيمارستان هاي توحيد و كوثر سنندج 
نيافتم كه در روز هاي سخت همواره مرهم درد هاي بيماراني چون پدرم 
بودند. كادر درمان اين بيمارستان ها به خوبي مي دانند خانواده بيماران 
چقدر به خوش رويي و اميدبخشي آنها براي بهبود بيمارشان نياز دارند. 

درود بر كادر درمان بي ادعا.
شراره عزيزي از سنندج

مردم را با نظرات تان عصباني نكنيد
افزون بر اين اگر چنين اظهارنظري را فردي عادي  ادامه از 

در جامعه ابــراز كند، ممكن اســت محل ايراد صفحه اول
واشكال نباشد و كسي نيز به آن اعتراضي نداشته باشد، اما اگر فردي كه 
مسئول تامين برق، آب، گاز وهواي پاك است بگويد دعا كنيد كه باد 
بيايد يا خودتان مشكل را برطرف كنيد، مورد پذيرش جامعه نيست و 

افكارعمومي مي پرسد پس شما چه كار مي كنيد؟
متأســفانه بايد گفت امروز ما در رفتار و گفتار مســئوالن تعارض و 
تناقض هاي زيادي مي بينيم. همه سازمان ها مشــاوران، اتاق فكر و 
معاوناني دارند كه براي ايجاد آنها ســاختار و تشكالت اداري زيادي 
مهيا شده اســت، اما به نظر مي رســد اين ظاهر قضيه است و چنين 
ساختارهايي در وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات كشور كاركرد چنداني 
ندارند. اظهارنظرهايي كه امروز شــاهد آن هستيم و از سوي برخي 
مسئوالن بيان مي شود نشان مي دهد، اين دسته از مسئوالن يا مشاور 
رسانه اي ندارند يا افراد نامناسبي در اين جايگاه قرار گرفته اند. بعضا 
حتي به نظر مي رسد، مشاوران به مديران مشاوره مي دهند اما، مديران 
ما اعتقادي به مشاوره هاي ارائه شده و عمل به آن ندارند. نكته اي كه 
در اين ميان برجسته، محسوس و ملموس است اين است كه مديران 
ما اعتقادي به مشاوره گرفتن حتي از رســانه و افكارعمومي ندارند. 
مديران ما خود را ايزوله كرده و بين مردم نيســتند و با مردم زندگي 
نمي كنند. مديري كه مي گويد برويد دعا كنيد تا زلزله نيايد يا لباس 
بيشتر بپوشيد تا سردتان نشود را بايد بررسي كرد كه او در چه خانه  اي 
زندگي مي كند و وســايل سرمايشي و گرمايشي منزلش چيست كه 
چنين اظهارنظرهايي مي كند و فاصله اش با زندگي مردم چقدر است.

مسئوالن ما بايد بدانند كه مردم همواره براي برطرف كردن چالش هايي 
كه در جامعه با آن روبه رو هســتيم همكاري بســياري با مسئوالن 
داشته اند اما، با وجود همكاري هاي مردم هرســال باز هم شاهد آن 
هستند كه مشكالتي كه در سال هاي گذشــته با آن روبه رو بوده اند 
دوباره تكرار شده است. چنين اتفاقي، اثرغيرقابل بخششي در جامعه 
باقي مي گذارد. در كنار چنين اتفاقي، يكي از مشكالت امروز ما نبود 
صداقت كافي در ميان مديران براي بيان مشكالت به مردم و مشاركت 
دادن آنها براي برطرف كردن مشكل است. مديران ما بايد بدانند وقتي 
كاري نمي توانند براي برطرف كردن مشكل انجام دهند يا مجموعه 
اقداماتي كه انجــام مي دهند نتيجه فوري نــدارد، اين موضوع قابل 
اغماض است اما، اينكه مســئوالن بدون صداقت با مردم رفتار كنند 
قابل قبول نيست. رفتار غيرصادقانه مسئوالن محدود به آلودگي هوا 
واين موارد نيست. درماجراي بنزين هم اين رفتار را شاهد بوديم كه در 

نهايت خسارت هاي زيادي را به كشور تحميل كرد. 
برخي مشكالت در حوزه هاي اقتصادي ناشــي از تحريم هايی است 
كه مردم آن را تحمل مي كنند اما، اين عجيب اســت كه مسئوالن با 
اين همه تجربه همچنان در حال آزمون و خطا هستند. برخي مسئوالن 
كه از ابتداي انقالب در مســئوليت بوده اند به جــاي همراهي و هم 
صحبتی با مردم مي آيند آدرس غلط مي دهند و تا وقتي مجبور نشوند، 
عذرخواهي نمي كنند. اين را مي دانيم كه آلودگي هوا صرفا محدود به 
ايران نيست، اما مسئوالن كشــورهاي ديگر رفتار صادقانه را با مردم 
در پيش گرفته و موفق شده اند با كمك مردم اين مشكل را برطرف 
كنند. ما هم مي توانيم مشكالت را برطرف كنيم اما، اين اتفاق نيازمند 
رفتار درست، اظهارنظرهاي دقيق و بهنگام و نيز صداقت در گفتارها و 
اقدامات است تا اعتماد مردم به تصميم گيري ها افزايش يافته و درصد 

همراهي مردم در كاهش مشكل افزايش يابد.

ادامه از  جوان ديگري كه به تازگي از زندان آزاد شده و 
براي مالقات دوســتش آمده مي گويد آب اين صفحه 10

منطقه شور اســت. زندانيان بايد آب معدني بخرند. همين موضوع 
هزينه هاي به ظاهر جزئي، به برخي خانواده ها فشــار وارد مي كند. 
احمد چند دقيقه قبل از زندان آزاد شــده، اتوبــوس را كه مي بيند، 
مي رود و سوار مي شود. او مي گويد كرايه برگشت به خانه را نداشته 
واگر اتوبوس نبود نمي دانســت چطور بايد برگردد. او 6 ماه به جرم 

سرقت در زندان بوده است.

خط اختصاصي زندان به دليل مشكالت خانواده ها ايجاد شده است 
با اينكه ندامتگاه تهران نزديك به 30كيلومتر دورتر از مركز فشافويه 
)اردوگاه ويژه جرايم موادمخدر( اســت اما اينجا را هم به همين نام 
مي شناسند، دليلش هم قرار گرفتن هر دوي اين زندان ها در منطقه 
فشافويه اســت. اين زندان را به زندان حسن آباد هم مي شناسند كه 
خرداد سال 91از سوي سازمان زندان هاي اســتان تهران راه اندازي 
شــد. اين زندان ويژه زندانيان جرايم گروه سرقت است، هر چند كه 
به گفته احمد كه به تازگي آزاد شــده، همه نــوع جرمي در آن پيدا 
مي شود. محمود ترفع، مديرعامل شــركت واحد اتوبوسراني تهران 
كه نخستين خبر راه اندازي خط مترو شاهد به زندان تهران را اعالم 
كرده به همشــهري مي گويد: تقاضا براي سفر به اين زندان بيشتر از 

زندان هاي ديگر بود، به همين دليل پس از جلسه اي كه در استانداري 
درباره مشكالت تردد خانواده ها به اين زندان مطرح شد، قرار بر اين 
شد تا اين خط راه اندازي شود. او مي گويد: زماني كه تصميم گرفته شد 
تا زندان ها از شهر خارج شوند، شهرداري و شوراي شهر وعده دادند كه 
حمل ونقل آن را تامين كنند اما بعدها مشكالت ديگري به وجود آمد كه 
مانع از اين كار شد؛ يكي از آنها خارج بودن محل از محدوده شهر تهران 
بود. اتوبوســراني تهران خارج از مناطق 22گانه، نمي تواند سرويس 
دهد، حتي اگر اين كار را انجام دهد پليس راه برخورد مي كند. مشكل 
ديگر مسئله بيمه سفر خارج از شهر مسافران و پرداخت عوارض بود. 

نكته بعدي سختي هاي تعمير اتوبوس هاي در راه مانده و فرستادن 
ماشين هاي امداد براي آنها بود كه مسئله را پيچيده تر مي كرد. با اين 

همه اما بعد از شنيدن مشــكالت خانواده زندانيان براي رفت وآمد 
تصميم گرفته شــد تا براي راه اندازي اين خط اقدام شــود:» درآن 
جلسه درباره مشــكالت خاص خانواده ها صحبت شد كه منجر به 
راه اندازی زودتر اين خط شــد. هر چند كه اين اقدام براي ما صرفه 
اقتصادي نداشــت و حق بيمه مســافران و عوارض را هم خودمان 

پرداخت كرديم.« 
به گفته مديرعامل شركت اتوبوسراني، خط اختصاصي زندان، 4اتوبوس 
اصلي و يك اتوبوس پشتيبان دارد. او مي گويد: انتخاب مسير رفت وآمد 
به زندان از جاده اصلي، به دليل مشكالتي است كه در جاده قديم ايجاد 
مي شــود. آنجا عرضش كم و محل تردد ماشين هاي سنگين است، 

به همين دليل ما جاده امني انتخاب كرديم تا مشكلي ايجاد نشود.

خط مالقات

واژگون شدن تانكر حامل بنزين در حوالي 
بندرعباس آتش هولناكــي به پا كرد كه 

باعث مرگ دردناك 3سرنشين آن شد.
به گزارش همشــهري، اين حادثه حدود 
ســاعت14 ديروز در حوالي بندرعباس 
رخ داد و آتش نشانان اين شهر را به محور 
خروجي بندرعباس به ســمت سيستان 
و بلوچستان كشاند. حســن اميني زاده، 
معاون عمليات آتش نشاني بندرعباس به 
همشهري گفت: يك تانكر سوخت حامل 

بنزين يورو4 از بندر به سمت شرق هرمزگان و استان سيستان و بلوچستان در حركت بود كه ظاهرا هنگام 
عبور از يك پيچ، كنترل تريلي از دست راننده خارج و تانكر واژگون شده بود. وي ادامه داد: به علت واژگوني 
تانكر بنزين و پارگي بخشي از تانكر، بنزين به بيرون نفوذ كرده و همان لحظه آتش گرفته و مساحت زيادي 
را شعله ور كرده بود. طوري كه دود غليظي به آسمان برخاسته بود و در اين شرايط آتش نشانان چندين 
ايستگاه با كمك ديگر نيروهاي امدادي عمليات اطفاي حريق را آغاز كردند. به گفته وي، پس از حدود 
75دقيقه تالش بي وقفه حريق گسترده مهار اما مشخص شد كه در جريان اين حادثه 3مرد كه سرنشين 

تانكر حمل سوخت بودند، در محاصره آتش جان باخته اند.
اميني زاده گفت: ظاهرا همزمان با واژگون شدن تريلي، اين افراد دچار آسيب شده و داخل اتاقك تريلي 

گرفتار شده بودند و آتش سوزي كه بر اثر واژگون شدن تانكر رخ داده بود مرگ آنها را رقم زده بود.

پسر 43ساله وقتي ديد مادرش حاضر نيست ماشينش را 
در اختيار او قرار دهد عصباني شد و در  در گيري با مادرش 

او را به قتل رساند.
به گزارش همشهري، ظهر دوشــنبه 15دي ماه مردي با 
اورژانس تماس گرفت و گفت كه حال مادرش خوب نيست. 
وقتي امدادگران به خانه آنها حوالي خاني آباد رفتند معلوم 
شد كه زن 79ساله جانش را از دست داده است. پسرش 
اصرار داشت كه مادرش به دليل كهولت سن جان باخته، اما 
مرگ وي مشكوك بود و به همين دليل ماجرا به پليس و 

قاضي وهابي، كشيك جنايي تهران گزارش شد.
تيم تحقيق با حضور در محل حادثه و بررســي هاي اوليه 
متوجه لكه هاي خون روي فرش خانه شدند. از سوي ديگر 
مشخص شد كه پسر متوفي قسمتي از دست و گردنش را با 
پارچه اي پوشانده است. بازپرس جنايي كه به وي مشكوك 
شده بود از پسر جوان خواست پارچه ها را كنار بزند و پس 
از آن آثار خراشــيدگي روي گردن و دست پسر 43ساله 
هويدا شد. زخم ها تازه بود و وقتي بازپرس جنايي از او دليل 
زخم ها را پرســيد، وي گفت: مادرم پير و بيمار بود. وقتي 
حالش بد شد و نفس اش باال نيامد ناگهان نقش بر زمين 

شد و من وحشتزده به او نگاه مي كردم. وقتي ديدم مادرم 
جان باخته و كاري از دستم برنمي آيد، از شدت عصبانيت 
چاقويي برداشتم و خودم را زخمي كردم. گفته هاي پسر 
43ساله متوفي، مشكوك و پر از تناقض بود. از سوي ديگر 
مشخص شــد كه وي معتاد به مواد مخدر است و سابقه 
خريد و فــروش مواد مخدر دارد. عالوه بر اين مشــخص 
شد كه ساعتي قبل از حادثه، همســايه ها صداي فرياد و 

درگيري هاي مادر و پسر را شنيده اند.

من قاتلم
وقتي جسد به پزشكي قانوني منتقل شد، پزشكان اعالم 
كردند كه آثار كبودي و خــراش روي بدن متوفي وجود 
داشته كه اين نشان مي داد وي به قتل رسيده است. همين 
باعث شد تا بازپرس جنايي دستور بازداشت پسر جوان را 
صادر كند. اگرچه متهم بازداشت شــده اصرار داشت كه 
نقشي در مرگ مادرش ندارد، اما وقتي شواهد را عليه خود 
ديد، ديروز نزد بازپرس جنايي راز جنايت را فاش كرد و با 
اعتراف او به قتل مادرش، براي وي قرار بازداشت صادر شد 

و تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد.

نجات معجزه آسا  از شكاف 2ديوار

   گفت وگو با متهم
 انگيزه ات از قتل مادرت چه بود؟

او مرا قبول نداشت. هر وقت مي خواستم ماشينش را در 
اختيارم قرار بدهد جواب منفي مي داد.

يعني به خاطر ماشين او را كشتي؟
مادرم يك خودرو پژو داشــت كه هر وقت بــرادرم از او 
ماشــين مي خواســت در اختيارش قرار مي داد. حتي 
برادرم با ماشين او كار مي كرد اما كافي بود من بگويم كه 
ماشينش را براي چند ســاعت به من بدهد. صد تا بهانه 
مي آورد كه آن را به من ندهد. مي دانيد چرا؟ چون معتاد 
بودم و به من اعتماد نداشت. بارها مقابل دوستانم به خاطر 
عدم  اعتماد او سنگ روي يخ شــدم. چون نوبت به من 
مي رسيد كه ماشين ببرم و با دوستانم تفريح كنيم، مادرم 
حاضر نمي شد ماشينش را بدهد. اين رفتار او باعث شده 

بود كه دلخور شوم و مدام با هم درگيري داشته باشيم.
از روز حادثه بگو.

روز حادثه هم دوباره از مادرم خواســتم كه ماشــين را 
به من بدهد امــا او قبول نكرد. هر چقــدر اصرار كردم 
فايده اي نداشت تا اينكه عصباني شدم و با چاقو خودزني 
كردم، اما باز هم فايده اي نداشــت و با هم درگير شديم. 
از شــدت عصبانيت در درگيري او را خفه كردم. بعد كه 
به خودم آمدم خيلي پشيمان شــدم. من قصد كشتن 
مادرم را نداشــتم، امــا از ترس زنــدان تصميم گرفتم 

داستانسرايي كنم.
سابقه داري؟

سابقه خريد و فروش مواد مخدر دارم، اما حاال اتهام قتل 
در پرونده ام ثبت شده است، آن هم قتل مادرم كه سال ها 

برايم زحمت كشيده بود.
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اميدواري سي و نهم 
سينمازندهاســتوفيلمهاحتيزيرسايه
كروناهمرسالتخاطرهسازيواهدايلذت
بهتماشاگررافراموشنميكنند.اينقاعده
هنرهفتماســتوماهمبايداينجشنواره
سخترابااميد،انتظاربكشيم؛ايناميدواري
سيونهماستبهسينمايايرانوجشنواره
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تالشبرايبهرهبرداريازتئاترنصر
ســميه فدايي نژاد كه از ارديبهشــت امسال 
مديريت  معاونــت فني و طرح هاي شــهري 
سازمان زيباسازي شهر تهران را برعهده گرفته، 
درباره وضعيت كنونی تئاتر نصر به همشهري 
مي گويد: »مرمت و بازســازي بناهاي تاريخي 
از سياست هاي شــهرداري تهران براي حفظ 
ميراث فرهنگي و تاريخي اين شهر است. از سال 
97براي طراحي و مرمت تئاتر نصر قراردادي 
با يك شركت بسته شده بود كه از همان زمان 
2سال مي گذرد و تقريبا كمتر از 50 درصد كار 
پيش رفته. در بخش اول كار طراحي را با توجه 
به وضعيتي كه داشــت، پيش برديم. كارهاي 
مرتبط به طراحي فاز اول به پايان رسيده و قرار 
اســت 30دي ماه مرمت فاز اول تئاتر نصر آغاز 
شود و هم اكنون براي مناقصه و ارائه به پيمانكار 
آماده مي شــويم.« فدايي نژاد با اعالم اين خبر 
كه طراحي و مرمت فاز اول تابستان 1400به 
پايان مي رســد، توضيح مي دهد: »در حاشيه 
كارهايي كه انجام مي شــود براي آنكه بتوانيم 
ســريع تر پروژه را پيش ببريم نيــز امور ديگر 
تئاتر نصر انجام مي شود؛ ازجمله صندلي هاي 
تئاتر نصر كه در كارگاهي كه در نصر ايجاد شد، 
صندلي ها را مرمت كرديم. حتي برنامه اي براي 
حضور مردم در تئاتر نصر و تماشاي برخي اسناد 
و مدارك موجود نيز داشتيم و برنامه  زمانبندي 
شده كه ورود ويروس كرونا آن را منتفي كرد. 
هم اكنون همه عكس ها و مدارك اسكن و آرشيو 
شــده اند و با پايان مرمت تئاتر نصر و گشايش 
موزه تئاتر كه تصميمي هم براي واگذاري آن 
گرفته نشده است آماده هستيم تا تمام اسناد و 
مدارك و عكس هاي تاريخ تئاتر را جمع آوري و 

آرشيو كنيم.«

شــورايعاليانقالبفرهنگيوتأسيس
موزهتئاتر

ســال 85بود كه در ماده واحده شــوراي عالي 
انقالب فرهنگي اجازه قانوني به تاسيس موزه 
تئاتر داده شــد و اين ماده واحــده به تصويب 
رسيد كه در آن آمده بود: به منظور تحقق اهداف 
فرهنگي و هنري جمهوري اسالمي ايران و در 
جهت حفظ و پاســداري از آثار گذشتگان در 
زمينه فعاليت هاي هنري و نمايشي و با عنايت 

به اهميت اعتالي هنرهاي ملي، محلي و بومي 
و ايجاد فرصت الزم به منظور تحقيق و پژوهش 
براي متخصصــان و پژوهشــگران عرصه هنر 
نمايش، موزه تئاتر ايران زيرنظر وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمي تأسيس مي شود.

تأسيسموزهتئاتر؛پروژهاينيمهكاره
اوايل دهه 80بود كه با بسته شدن تئاتر نصر و 
پارس و... مديريت وقت تئاتر تصميم گرفت تا 
تئاتر نصر را با توجه به موقعيتي كه داشــت به 
موزه تئاتر تبديل كند. تئاتر نصر در فاز اول كه در 
آن اسناد و مدارك تاريخ تئاتر جمع آوري شده 
بود در يك مراسم افتتاح شد و آن زمان قرار شد 
كه مابقي كارها نيز انجام شود، اما بعد از گذشت 
مدتي و مشكالتي كه براي مالكيت نصر به وجود 
آمد، بازسازي ها متوقف و درهاي نصر بسته شد.

ازساختمانمهبدتاخريدتئاترنصر
در ميانه هــاي دهه 90با توجه به مشــكالت 
مالكيتي نصر، مديريت وقــت مركز هنرهاي 
نمايشي تصميم گرفت تا ساختمان ديگري را 
براي ايجاد موزه تئاتر خريداري كند. ساختمان 
مهبد در همســايگي تئاترشهر خريداري شد. 
اســناد تئاتر نيازمند محلي امن بود؛ اسناد و 
مدارك، عكس ها و نوشــته هايي كه امروز در 
يك جا تجمع ندارند و برخي دســت افراد به 
شكل شخصي نگهداري مي شوند و برخي هم 
در آرشيو تئاترشهر و برخي سالن هاي نمايشي 
است. اما ساختمان مهبد براي تبديل شدن به 
موزه تئاتر كار زيادي داشت و در همان سال و 
در زمان محمدعلي نجفي، شهردار اسبق تهران 
تئاتر نصر خريداري شــد و خبر خوش خريد 
تئاتر نصر توسط شــهرداري به گوش رسيد. 
شهرداري آن را به سازمان زيباسازي تحويل داد. 
با خريداري تئاترنصر توسط شهرداري باز هم 
اهالي تئاتر اميدوار شدند و در نهايت ساختمان 
مهبد به دبيرخانه جشنواره هاي تئاتري تبديل 
شــد.  به طور حتم اگر اين موزه به بهره برداري 
برسد، بسياري از مدارك و اسناد جاي امني را 
خواهند داشت؛ جايي براي نگهداري تاريخ تئاتر 
پايتخت و حتي ايران كه در تمام اين ســال ها 
جايي را نداشته و ندارد؛ جايي براي آنكه تاريخ 

تئاتر ايران را محفوظ داشته باشد.

فجر 110تايي يا وقتي براي اولين بار در ادوار جشنواره فيلم، فهرست همه ثبت نام كنندگان منتشر شد

گزارش روز

اختتاميه ســيزدهمين دوره جايزه ادبي جالل آل احمد به صورت 
غيرحضوري برگزار و برگزيدگان و شايســتگان تقدير بخش هاي 
»مستندنگاري«، »داستان بلند و رمان«، »نقد ادبي« و »مجموعه 

داستان كوتاه« جايزه معرفي شدند.
به گزارش همشهري، در اختتاميه ســيزدهمين دوره جايزه جالل 
آل احمد كه به صــورت زنده از پلتفرم هاي مجازي و برنامه »شــب 
روايت« شبكه4 پخش  مي شد، محســن جوادي )معاونت فرهنگي 
وزارت ارشــاد(، ابراهيم حســن بيگي )دبير علمي جايزه(، مرتضي 
ســرهنگي )نماينده هيأت علمي( و مصطفــي راضي جاللي )دبير 
اجرايي( در برنامه حاضر شــدند و به توضيــح بخش هاي گوناگون 

جايزه پرداختند.
در بخش »مستندنگاري« داوران )مصطفي رحيمي، سعيد عالميان 
و گلعلي بابايي( 2كتــاب »فركانس1160 )اينجــا آبادان؛ صداي 
مقاومت و ايســتادگي(« اثر فضل اهلل صابري )انتشارات سوره مهر( 
و »گوهر صبر )خاطرات گوهرالشــريعه دســتغيب(« به قلم طيبه 
پازوكي )انتشــارات ســوره مهر( را به عنوان »برگزيده مشترك« 

انتخاب كردند.
در بخش »داســتان بلند و رمان« اثري به عنــوان برگزيده جايزه 
انتخاب نشد و داوران كتاب »اوراد نيمروز« به قلم منصور عليمرادي 
)نشــر نيماژ( را شايســته تقدير دانستند. سعيد تشــكري، جواد 
 افهمي و علي چنگيــزي داوري ايــن بخش را به عهده داشــتند. 
در بخش داستان كوتاه هيأت داوران )داريوش عابدي، راضيه تجار 
و عبدالمجيد نجفي( هيچ مجموعه اي را شايســته انتخاب يا تقدير 
ندانســت. بخش »نقد ادبي« نيز برگزيده نداشــت و داوران كتاب 
»تاريخ بدن در ادبيات« اثر ســيدمهدي زرقاني و همكاران )نشــر 
سخن( را شايسته تقدير دانستند. حميدرضا شعيري و محمدرضا 

سنگري و كامران پارسي نژاد داوران بخش نقد ادبي بودند.
بخش ويژه جايزه ســيزدهم، »معرفي چهره هاي داستان نويســي 
و مســتندنگاري دفاع مقــدس« بــه انتخــاب اهالي رســانه بود. 
روزنامه نگاران و اهالي رســانه محمدرضا بايرامــي، احمد دهقان، 
مجيد قيصري، حبيب احمدزاده، داوود اميريان، قاسمعلي فراست، 
داوود غفارزادگان، گلعلــي بابايي، حميد حســام، اكبر صحرايي، 
علي مؤذنــي و رحيم مخدومي را به عنوان چهره هــاي برتر ادبيات 
دفاع مقدس انتخاب كردند. در بخش پايان نامه هاي دانشــگاهي با 
موضوع ادبيات داستاني دفاع مقدس در مقطع دكتري، محمود رنجبر 
بركادهي با رساله »نقد و تحليل روايي - محتوايي داستان هاي كوتاه 
دفاع مقدس«، مرضيه آتشي پور با رســاله »بررسي سبك شناسانه 
نثر داستاني ادبيات انقالب اســالمي با تكيه بر رمان هاي شاخص 
دفاع مقدس« و فريبا نظري پوركيايي با رســاله »تفسير فرهنگي-

احساسي خاطرات جنگ ايران و عراق با تأكيد بر خاطرات عمليات 
كربالي پنج در منطقه شــلمچه« به عنوان رساله هاي برتر انتخاب 
شــدند. در مقطع كارشناسي ارشــد، ســيدمحمدعلي صحفي با 
پايان نامه »نحوه خوانش رمان هاي جنگ در ميان دانشــجويان و 
طالب«، كوثر اوليايي با پايان نامه »بازتاب جنگ 8ساله در خاطرات 
زنان ايراني در دوره پساجنگ بر مبناي رويكرد شناختي ليكاف« و 
مهشيد دلبري با پايان نامه »تحليل گفتمان وصيت نامه هاي شهداي 
8سال جنگ تحميلي« معرفي شدند.  ســيزدهمين جايزه جالل  
آل احمد در حالي به پايان رسيد كه به جز بخش مستندنگاري، ديگر 
بخش هاي اصلي جايزه آثار برگزيده اي نداشتند و داوران بيشتر به 

انتخاب آثاري به عنوان شايسته تقدير اكتفا كردند.

چندتااز110تا؟
فهرست فيلم هايي كه فرم شركت در جشنواره فيلم 
فجر را پر كرده اند به عدد جالب 110رســيده است؛ 
فيلم هايي كه البته اگر سازندگانشــان تا 20دي ماه 
نتوانند نسخه اي از آن را به دبيرخانه جشنواره برسانند 
از گود رقابت و درواقع ديده شدن توسط داوران كنار 
گذاشته مي شــوند. با توجه به شرايط توليد فيلم ها و 
نگاهي به آثاري كه كارهاي فني شان به پايان رسيده و 
به اصطالح نهايي شده اند، مي توان از همين حاال منتظر 
بود تا حدود نيمي از اين فيلم هــاي ثبت نامي از گود 
رقابت خارج شــوند. داوران، آثار ارسال شده تا پايان 
موعد مقرر را مي بينند و احتماال از ميان اين فيلم ها 
حدود 20فيلم را براي دريافت سيمرغ در بخش هاي 
مختلف كانديدا خواهند  كرد. اين فيلم ها همان هايي 
خواهند بود كه در ايام برگزاري جشنواره قرار است با 
رعايت شديد پروتكل هاي بهداشتي به نمايش درآيند.

كياول؟كيآخر؟
جدول منتشر شده از سوي دبيرخانه جشنواره فيلم 
فجر درباره فيلم هاي متقاضــي حضور در اين رويداد 
110فيلم را شــامل مي شــود. حاال بماند كه همين 
اول كاري يكي مثــل كيارش اســدي زاده هم عدد 
رند متقاضي ها را زير ســؤال برده و گفته فيلمش با 
نام مجوز خروج اصال فرم شــركت در جشنواره را پر 
نكرده، ولي نامش در اين فهرست به چشم مي خورد. 
با همه اين احوال امــا در انتهاي اين فهرســت يك 
نكته جالب به عنوان توضيح درج شده است كه نشان 
مي دهد نام فيلم ها براســاس زمــان ثبت نام در اين 

فهرست آمده است. براســاس اين توضيح، نخستين 
فيلم داوطلب براي شركت در جشنواره سي و نهم فيلم 
فجر »لب خط« به كارگرداني علي جبارزاده و آخرين 
فيلم »شيشــليك« ســاخته كمدي محمدحسين 
مهدويان اســت كه ظاهرا در آخرين ســاعات پايان 
مهلت ثبت نام، فرم شــركت در جشنواره را پر كرده و 
البته يكي از حساسيت برانگيزترين فيلم هاي جشنواره 

امسال خواهد بود.

دستكيباال؟
مرور فهرست 110فيلم متقاضي شركت در جشنواره 
فيلم فجر حكايت جالبي دارد. نخســتين مورد تعداد 
بسيار باالي فيلم هايي است كه در يك سال گذشته و 
به رغم جوالن كرونا ساخته شده اند. نكته ديگر اينكه با 
وجود شرايط خاص اين روزهاي سينماها چند درصد 
از اين فيلم ها كه در سيســتم رسمي توليد سينماي 
مملكت ثبت شد ه اند امكان اكران مي يابند و باالخره 

و از همه مهم تر اينكه وقتي وضعيــت اكران فيلم ها 
اينگونه است، چطور ســرمايه گذاراني پيدا مي شوند 
كه حاضرند براي فيلم هايي كه اصال شانســي براي 
اكران ندارند يا درصورت اكران در ســينماها و اكران 
آنالين حتي نيمــي از هزينه هاي توليدشــان را هم 
تامين نمي كنند پول كنار بگذارند و دســت و دلبازانه 

پول خرج كنند؟
فارغ از ايــن نكته مهم اما در جريان رويت فهرســت 
بلندبــاالي فيلم ها مي تــوان با ديــدن بعضي نام ها 
احساس رضايت داشت و اميدوار ماند به جشنواره اي 
با فيلم هاي جذاب. تي تــي، بدون همه  چيز، گوركن، 
موســي، ابلق، روزي روزگاري آبادان، قاتل و وحشي 
و البته چند نام ديگر مي توانند براي ويترين سينماي 
ايران نقش كاالهايي به درد بخور را بازي كنند و تنور 

جشنواره را گرم نگه دارند.

غيبتهايمعنادار
شهرام مكري جنايت بي دقت را به جشنواره فجر نداد 
و المينور مهرجويي هم ظاهرا در انتظار اكران بدون 
حضور در جشــنواره مانده اســت. اين موضوع قابل 
پيش بيني بود كه فيلم قهرمان اصغر فرهادي نخستين 
نمايش خود را براي جشــنواره اي غيراز فجر معطل 
بگذارد، ولي اين روش را وحيــد جليلوند هم انتخاب 
كرده و شب، داخلي ، ديوار را كه البته مراحل فني اش 
هم گويي هنوز به پايان نرســيده براي جشنواره هاي 
جهاني كنار گذاشته اســت. از فيلم مســتانه مهاجر 
و منيژه حكمت و رضا درميشــيان هم در فهرســت 

داوطلبان حضور در جشنواره فجر خبري نيست.

شبازنيمهگذشتوبراينخســتينباردر39سالگذشتهدبيرخانه
مهمترينجشنوارهســينماييكشــورهمزمانباپايانيافتنمهلت
ثبتنام،اساميهمهفيلمهاييكهسازندگانشانفرمشركتدرجشنواره
راپركردهبودند،منتشركرد.حاالپيشبينيمادرهمشهريتعبيرشده
كهنوشتيمبرخالفتصوربسياريازعموماهاليسينماوعالقهمندان
جشنوارهمبنيبرعدماستقبالسازندگانفيلمهاازجشنوارهفيلمفجر

كهممكناستبهسياقهرسالبرگزارنشود،فجرسيونهمجشنوارهاي
شلوغوپراميدخواهدبود.پيشبينيمادرنيمهشببهواقعيتپيوست
واحتماالازاينبهبعددردسراصليبرگزاركنندگانجشنوارهنهكمبود
فيلمكهازدحامفيلمهايياستكهدوســتدارندتوسطداورانفجر
امسالانتخابشوند.امسالجشــنوارههيأتانتخابفيلمنداشتو
موجفيلمسازانيكهاميددارندبعدازعبوركروناييازسدهرسالههيأت
انتخابفيلمها،درمرحلهبعديازفيلترهيأتداورانهمبهعنوانآثار
حائزاهميتوشايستهنامزدشدندربخشهايمختلفبرايدريافت

سيمرغبهسالمتعبوركنند،كمنيست.

اختتاميه سيزدهمين دوره جايزه جالل آل احمد برگزار شد 

پايان مرمت فاز اول تئاتر نصر درتابستان 1400
شايستهتقديرآري،برگزيدهفقطيكي

گشايشموزهتئاتربه»نصر«نزديكشد

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

تئاترنصربازهمروزهــايخوشخودرا
ميبيند؛بعداز3دهه،يكيازقديميترين
سالنهايتئاتريقراراستبهموزهتئاتر
تبديلشود؛سالنيكهسالهايپرفرازونشيبیراپشتسرگذاشتهوحاالسازمان
زيباسازيشهرداريتهراندرتالشاستكهبتواندتاتابستان1400فازاولمرمتتئاتر
نصررابهپايانبرساند.هرچندسميهفدايينژادميگويد،دركنارموزهنصرقراراست

سالنتئاترنصر،محلبرگزاريايونتهايتئاترينيزباشد.

سووشونآمد
قطعه »سوَوشــون« 
بــا صــداي همايون 
شجريان و آهنگسازي 
تهمورس پورناظري 
در دسترس مخاطبان 
قرار گرفت. به گزارش 
همـشهـــري، اثــر 

مشترك همايون شجريان و تهمورس پورناظري منتشر شد. اين اثر 
»سوَوشون« نام دارد و شعر آن سروده پوريا سوري است و تهمورس 
پورناظري آهنگسازي آن را به عهده داشته است. سهراب پورناظري نيز 
تكنواز كمانچه است و سحر محمدي و دنيا كمالي هم آوايان اين اثر 
هستند. همايون شجريان درباره اين اثر در صفحه اينستاگرامش نوشته 
است: »تقديم به دل هاي سوگواري كه عزيز خود را از دست داده اند.«

مسعودمير
روزنامه نگار
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سياوشفالحپور
خبرنگار

احسانايبات
استاد دانشگاه جورج ميسون آمريكا

   حضور معنادار مصر
رسانههايعربيطيروزهايگذشتهازاحتمالحضورعبدالفتاحالسيسي،رئيسجمهور
مصردرنشستشورايهمكاريدرشهرالعاليسعوديخبرميدادند.بهنوشتهروزنامه
العربيالجديد،ايناحتمالدرسايهفشارجديدولتآمريكابرقاهرهبرايحضوردركنار
سايررهبرانعربيمطرحشدهبود.امادرنهايت،دولتمصرباارسالپيامهاييجداگانه
بهرياض،كويتوواشنگتنازكاهشسطحمشاركتخودبهوزيرخارجهدرنشستالعال
خبرداد.شبكهالجزيرهبهنقلازيكمقامآگاهدربارهداليلاصرارآمريكابرايحضور
مصروهمچنينمخالفسيسيباشركتدرايننشست،مينويسد:دولتترامپتالش
ميكندتاپيشازترككاخسفيد،نماييحداقليازائتالفناتويعربيعليهايرانرابه
نمايشبكشد؛ائتالفيكهبدونحضورمصربيمعناخواهدبود.اماعبدالفتاحالسيسي،
بهدليلعدمپذيرشهيچيكازشروط4كشورعربيتوسطقطر،مخصوصاشرطمرتبط
باتوقفحمايتهايماليدوحهازسازماناخوانالمسلمين،مشاركتدرايننشسترا
اشتباهميداند.بهاينترتيبرياســتهيأتمصريدرنشستروزگذشتهعربستانبا
سامحشكري،وزيرخارجهاينكشــوربود.تماماينهادرحالياستكهبهنظرنميرسد
رسانههايدولتيمصر،دستكمدرآيندهنزديكبرنامهايبرايتوقفحمالتعليهقطر

داشتهباشند.

كيوسك

سرانجام با تصميم شيخ 
تميــم بن حمد آل ثاني، گزارش

امير قطــر در »آخرين 
ساعات« براي شركت در چهل و يكمين 
نشســت ســران كشــورهاي عربي 
خليج فارس در عربســتان ســعودي، 
نخســتين گام مهم براي پايان بحران 
قطر پس از نزديك به 4سال برداشته 
شد. محل برگزاري اين نشست، شهر 
باســتاني »العال« اســت كه براساس 
چشم انداز2030 وليعهد سعودي، بايد 
بــه يكــي از قطب هاي گردشــگري 
غيرمذهبي در عربستان تبديل شود. 
آخرين حضــور امير قطــر در خاك 
عربستان سعودي پيش از اين به اوايل 
سال2017 )نشست سران كشورهاي 
اسالمي با حضور ترامپ( بازمي گردد؛ 
نشســتي كه اگرچه قرار بود اجماعي 
بزرگ عليــه ايران را به دنبال داشــته 
باشد، اما در عمل به نقطه عطفي براي 
انشقاق داخلي ميان كشورهاي عربي 

تبديل شد.
حــاال پــس از نزديــك به 4ســال، 
كشــورهاي تحريم كننده قطر، يعني 
عربســتان ســعودي، امارات، مصر و 
بحرين بدون دســتيابي به هيچ يك از 
شــروطي كه براي دوحه تعيين كرده 
بودند، تحريم هاي خــود را يكي پس 
از ديگري لغــو كرده و از »بازگشــت 
مبــارك بــرادران قطري بــه جمع 
رهبران عرب« سخن مي گويند. براي 
درك بهتر عقب نشــيني اين 4كشور 
مقابل قطر كافي اســت به مهم ترين 
شروط تعيين شــده براي لغو محاصره 
همه جانبه دوحه در سال2017 نگاهي 

بيندازيم:
1 قطع روابط با ايران

2 كاهش چشمگير روابط با تركيه 
و لغو قراردادهاي نظامي با اين كشور

3 توقــف حمايــت از گروه هاي 
حماس و اخوان المسلمين

4 تعطيلي شبكه الجزيره
جالب آنكه براساس گزارش  رسانه هاي 
منطقه، با وجود آمادگي 4كشور عربي 
براي مصالحــه، امير قطر تصميم خود 
را تغيير داده و 2روز پيش از برگزاري 
نشست العال در پيامي به امير كويت از 
عدم آمادگي خود براي شركت در اين 
نشست خبر داده بود. اما اين تصميم با 
سفر ناگهاني جرد كوشنر، داماد ترامپ 
به خليج فارس به طــور ناگهاني تغيير 
كرده و شــيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
به مهم ترين ميهمان نشســت العال در 
روز گذشته تبديل شد. به نوشته پايگاه 
ميدل ايست آي، مصالحه روز سه شنبه 
رهبران عربــي در خليج فارس حول 
3محور تعريف شده است: لغو محاصره 
همه جانبه قطــر، انصــراف دوحه از 
شكايت هاي مطرح شده در دادگاه هاي 

بين المللي عليه كشورهاي عربي و البته 
توقف جنگ رسانه اي ميان طرفين.

اگرچه براي بخش مهمي از رســانه ها 
و افــكار عمومــي روشــن اســت كه 
اين مصالحه با فشــار آمريــكا و بدون 
نقش آفرينــي مســتقلي از ســوي 
كشــورهاي عربي صورت گرفته، اما با 
وجود اين انتشــار تصاوير معانقه امير 
قطر با وليعهد سعودي در باند فرودگاه 
العال بازتاب بســيار گسترده اي داشته 
اســت. نبايد فراموش كنيــم كه طي 
نزديك به 4سال گذشته، تقريبا تمام 
پرونده هاي سياســي و حتي اقتصادي 
منطقه عربي، متاثر از تنش هاي ميان 
قطر با 4كشور عربي بوده است. محمد 
بن سلمان در جريان نشست افتتاحيه 
سران از »شجاعت برادرانش« در اتخاذ 
تصميم هايــي كه به ثبات و اســتقرار 
منطقه كمــك مي كنــد، تقدير كرد. 
در مقابل شــيخ تميم نيــز در همين 
نشست، از »پشت سر گذاشتن صفحه 
اختالفــات و اميد به آينده« ســخن 
گفت، اما اگر كمــي از اين تعارف هاي 

ديپلماتيك فراتر برويم، روشن است كه 
هيچ چشم انداز جامعي براي بازگشت 
روابط كشورهاي عضو شوراي همكاري 
به پيش از ســال2017 وجــود ندارد. 
روزنامه رأي اليوم با مروري بر حمالت 
وليعهد سعودي عليه ايران در ابتداي 
اين نشست، نوشت: فلسفه شكل گيري 
واحدي بــه نــام شــوراي همكاري 
كشورهاي عربي، مقابله با توسعه نفوذ 
ايران در منطقه خليج فــارس بود، اما 
هم اكنون و به رغم تمام آنچه اكنون در 
صفحه نمايشگرهاي تلويزيون ها ديده 
مي شــود، ديگر اعتمــاد و اراده جدي 
براي اقدام مشترك عربي عليه تهران 

وجود ندارد.

برندگانوبازندگاناقتصاديبحران
بحران خليج فارس دست كم در سطح 
اقتصــادي برنــده اي نداشــت؛ همه 
طرف ها بازنده بودند. اما بدون شــك 
اگر نگاهي به حجم خســارت هاي دو 
طرف بيندازيم، برايمان روشن مي شود 
كه سهم عربســتان و متحدانش از اين 

خسارت ها به مراتب بيشتر از قطر بوده 
است. ســعودي ها پس از تحريم قطر، 
امتياز صادرات ساالنه 5ميليارد دالري 
به اين كشور را از دست دادند. از سوي 
ديگر، انتقال برخي  شركت هاي تجارت 
بين المللي از بنــدر جبل علي دوبي به 
بندر صالله عمان نيز يكي ديگر از وجوه 
مهم خسارت هاي اين محور به حساب 
مي آيد. همچنين بحران خليج فارس، 
فرار سرمايه ها و سرمايه گذاران قطري 
از عربستان و امارات را به دنبال داشت. 
براي مثــال، ضرر بخــش امالك اين 
2كشــور به تنهايي 500ميليون دالر 
ارزيابي مي شود. محروميت شركت هاي 
عمراني ســعودي و امارات از مشاركت 
در ابــر پروژه هاي جــام جهاني قطر و 
همچنين بازگشــت هــزاران كارگر 
مصري فعال در اين كشور نيز از ديگر 

نتايج تحريم 4ساله قطر بوده است.
در مقابل اما به نظر مي رسد مهم ترين 
خســارت وارده بر اقتصاد قطر به ضرر 
5ميليارد دالري شركت هواپيمايي قطر 
مربوط مي شــود. بايد توجه داشت كه 
حمايت گسترده ايران و تركيه از دوحه، 
نقش مهمي در مقاومت اقتصادي اين 
شيخ نشين عربي عليه همسايگانش ايفا 
كرد. اين در حالي است كه تقريبا تمامي 
برنامه هاي مشترك اقتصادي شوراي 
همكاري خليج فارس، ازجمله حركت 
گام به گام كشــورها بــراي اصالحات 
مالياتي، كاهش اتكا بــه نفت و... طي 
سال هاي گذشــته در ســايه بحران 
قطر به حالت تعليق درآمده اســت. اما 
درصورت احياي روابط اقتصادي، به نظر 
مي رسد شركت هاي هواپيمايي، حوزه 
گردشــگري و البته تجارت خارجي، 
نخستين برندگان آشتي دوحه با رياض 

و ابوظبي باشند.

 كشورهاي عربي خليج فارس درپي فشارهاي دولت ترامپ 
به مصالحه اي نه چندان گرم براي پايان  بحران قطر دست يافتند توفيق اجباري در خليج فارس
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نگاه

سازمان »ديس اينفولب« اتحاديه اروپا به تازگي گزارشي منتشر كرده 
كه در آن فعاليت يك شبكه انتشار اطالعات جعلي و پروپاگاندا را كه 
از سوي كشور هند عليه پاكستان هدايت مي شده، فاش كرده است.

براســاس گزارش اين ســازمان كه يك نهاد غيرانتفاعي مســتقل 
در بروكســل اســت و در زمينه مبارزه با كمپين هاي دروغ پراكني 
فعاليت مي كند، اين برنامه كه بيش از 15ســال پيش با مشــاركت 
بيش از 500رســانه و نهاد غيردولتي جعلي آغاز شده، 116كشور 
را تحت پوشش قرار داده اســت. هدف اين طرح، خدشه دار كردن 
وجهه كشورهاي آسيايي مخالف هند به ويژه پاكستان و تا حدودي 
چين و ارتقاي جايگاه هند در سطح جهاني، جلب حمايت  نهادهاي 
بين المللي و تقويت جنبش هاي مخالف پاكستان و چين، درون اين 
كشور بوده است. اين شبكه رسانه اي تالش كرده تا چهره اي طرفدار 
هند و ضد پاكســتان از نهادهايي مانند اتحاديه اروپا و سازمان ملل 

متحد نشان بدهد.
 )ANI( اين گزارش حاكي از آن است كه خبرگزاري بين المللي آسيا
و آژانس خبري هند نيز در انتشــار و پوشش اخبار جعلي اين شبكه 
مشاركت داشته اند. اگرچه گزارش مذكور سعي كرده كه شبكه انتشار 
اطالعات جعلي را مســتقيما به دولت هند مرتبــط نكند، اما به نظر 
نمي رسد كه چنين شبكه بزرگي بدون آگاهي دولت از سال2005 
فعال بوده باشــد. افشــاي اين فعاليت كه واكنش تند ملي گرايان 
پاكستاني و طرفداران دولت اين كشــور را به دنبال داشته، به نوعي 
يادآور اصطالح »جنگ نسل پنجم« است؛ به اين معنا كه در دنياي 
مدرن، جنگ ها بين سربازان نظامي و غيرنظامي روي نمي دهد، بلكه 
در ذهن شهروندان عادي اتفاق مي افتد. آگاهي، اطالعات، پروپاگاندا 
و »اخبار جعلي« همــه از ابزار اين نوع از جنــگ به اصطالح مدرن 
هستند. در گزارش سازمان ديس اينفولب، گفته شده كه پاكستان با 
يك نوع جديدي از جنگ فراگير كه هر نوع ابزاري از بمب تا روبات را 

دربرمي گيرد، روبه رو است.
به اعتقاد كارشناســان روابط بين الملل، دست كم جنگ نسل پنجم 
يك ايده پذيرفته شده به صورت گســترده نيست. اگر اين اصطالح 
را در مجله هاي معتبر روابط بين الملل كه در 5ســال اخير منتشــر 
شده اند، جست وجو كنيم، هيچ اثري از آن نمي بينيم. بعيد است كه 
چنين مفهوم انقالبي از چشم كارشناسان اين حوزه دور مانده باشد. 
احتماال اين بي توجهي صاحب نظران به مفهوم جنگ نسل پنجم به 
اين دليل است كه اعتبار چنداني براي آن قائل نيستند. اين اصطالح، 
عبارت پركاربرد ديگر، »جنگ هيبريدي« يا جنگ تركيبي را به ذهن 
مي آورد؛ اصطالحي كه معموال بين كشــورهاي اروپايي و آمريكايي 
براي توصيف سياست خارجي روسيه رايج است. منتقدان معتقدند 
كه همانند جنگ نســل پنجم، اصطالح جنــگ هيبريدي )تركيب 
سالح و رسانه( نيز كه اجزاي نامتجانس جنگ را با ديپلماسي پيوند 

مي دهد، يك اصطالح بي معناست.
در حقيقت، اصطالحات اينچنيني براي جذاب تر كردن تحليل هاي 
توخالي استفاده مي شــود. چنين تاكتيك هاي ضداطالعاتي بعد از 
پايان جنگ جهاني دوم رايج شد. براي مثال، اتحاد جماهير شوروي و 
آمريكا در طول جنگ سرد از استراتژي دروغ پراكني و پروپاگاندا عليه 
يكديگر استفاده كردند. اين فعاليت ها منجر به پا گرفتن رسانه هاي 
تأثيرگذار گوناگون در آمريكا شد. شوروي نيز تمركز خود را بر انتشار 
پوسترهاي تبليغاتي كه در آن به نژادپرستي و برده داري در آمريكا 

حمله مي كرد، گذاشت.
اما واقعيت اين است كه دولت ها با اســتفاده از ابزار دروغ پراكني به 
جاي كاربرد سياست هاي »نرمال«، خطراتي كه در مقابل دارند را 
تشــديد مي كنند. به قول كارل فون كالوزويتس، نظريه پرداز علوم 
سياسي، همه جنگ ها سياسي هستند، اما همه سياست ها، جنگ 
نيستند. تفاوت كليدي بين ابزارهاي جنگ واقعي و جنگ نسل پنجم 
اين است كه اولي مسلحانه است، اما دومي نياز به مسلح كردن دارد. 
وقتي هند به جت و موشك دست پيدا مي كند، پاكستان چاره اي جز 
آماده شــدن در برابر آن ندارد. اما برعكس، استفاده از ابزاري مانند 
دروغ پراكني، خطرناك نيســت، فقط نياز به پاسخ پاكستان دارد. 
كشــورها به دنبال نقاط ضعف رقيبان خود مي گردند و وقتي كشور 
مقابل، اين بهانه را به دست دشمن مي دهد، زمينه براي دخالت فراهم 
مي شود. زنداني كردن و شكنجه قوم بلوچ در پاكستان، يك حقيقت 
غيرقابل انكار اســت. تاكنون بســياري از روزنامه نگاران اين كشور 
به دليل گزارش اين موضوع، جان خود را از دســت داده اند و فعاالن 
حقوق بشر، محكوم به خيانت شده اند. صرف نظر از تأثير گزارش بر 
روابط 2 كشور، اتحاديه اروپا برگ برنده اي به دولت پاكستان داده 
تا از آن هم عليه هند و هم عليه مخالفان داخلي استفاده كند و فضا 
را براي روزنامه نگاران، احزاب سياســي مخالف، ملي گرايان بلوچ و 
رهبران قوم پشتون تنگ تر كند. نويســندگان گزارش در تشويق 
سياستمداران پاكستان براي شــنيدن صداي اقوام بلوچ و پشتون 
كامال محتاط هســتند: »تحقيق ما قصد قضــاوت درباره وضعيت 
حقوق بشر در پاكســتان را ندارد و همچنين نبايد موجب تضعيف 
اعتبار جنبش هاي اقليت در پاكستان شود.« از سوي ديگر، گزارش 
سازمان ديس اينفولب نشان دهنده پيوند عميق بين رسانه هاي هند 
و دولت اين كشور است. آنها 1/5 سال پيش نيز در جريان تنش بين 
پاكستان و هند كه ممكن بود به جنگ هسته اي منجر شود، نقش 
مهمي در دامن زدن به آتش خشــم مردم و تقويت سياســت هاي 
دولت، بازي كردند. در اين گزارش گفته شده كه رسانه هاي اصلي 
»خصوصي«، به عنوان سالح كليدي كشور هند در جنگ نرم عليه 
پاكستان بوده اند. به نظر مي رسد دمكراسي هند تحت حكومت نارندرا 
مودي، نخست وزير اين كشور آسيب جدي ديده است. البته شكي 
نيست كه با وجود افشاي برنامه رسانه اي هند، به دليل كمكي كه اين 
كشور مي تواند به تضعيف چين در منطقه بكند، جهان غرب روابط 

نزديك خود را با هند همچنان حفظ خواهد كرد.
منبع:الجزيره

رئيس جمهــور عراق شــرايط 
كنوني اين كشــور را بســيار خاورميانه

پيچيده توصيف كرد و خواستار 
خويشتن داري گروه هاي سياسي شد. به گزارش 
بغــداد اليــوم، برهم صالح در مراســم يادبود 
فرماندهان شــهيد مقاومت شهيد سليماني و 
ابومهدي المهندس با اشاره به اينكه، كساني 
هســتند كــه مي خواهنــد عــراق گرفتار 
درگيري هاي داخلي مانده و روزبه روز ضعيف تر 
شــود،گفت: نمي توان به وضعيتي كه در آن 
كشور مورد تجاوز قرار مي گيرد و دولت ضعيف 
است ادامه داد. رئيس جمهوري عراق گفت: تا 
زماني كه مردم عــراق به دور از وابســتگي و 
مداخالت خارجي روي پاي خود نايســتند، 
مشكالت كشور حل نمي شود. برهم صالح گفت 
كه براي محافظت از استقالل و تماميت ارضي 

عراق بايد دولت و قانون اساسي را مبنا قرار داده 
و كشور تبديل به يكي از اركان اصلي منطقه اي 
شود. وي افزود كه ما اكنون در سايه چالش هاي 
منطقه اي و بحران هاي اقتصادي در شــرايط 
پيچيده و حساســي هســتيم و اين وضعيت 
مســتلزم روحيــه مســئوليت پذيري ملي و 
خويشتن داري است و اينكه كسي اجازه نداشته 

باشد سرنوشت عراق را به بازي بگيرد.

هيــأت مذاكره كننــده دولت 
افغانســتان براي شــركت در آسيا

دومين دور مذاكرات صلح اين 
كشور راهی دوحه شده اســت تا شايد پس از 
شكست دور اول مذاكرات بتواند اين بار گامي 

در جهت توقف درگيري ها بردارد.
دور دوم مذاكرات در حالي آغاز مي شــود كه 
درگيري ها در سراسر افغانستان افزايش پيدا 
كرده اســت. همزمان، طــي هفته هاي اخير، 
بمب گذاري  و ترور در پايتخت و ديگر شهرهاي 
كوچك و بزرگ نيز شــدت گرفتــه و فعاالن 
سياسي، روزنامه نگاران و فعاالن مدني به هدف 
تازه ترورها در افغانستان تبديل شده اند. هنوز 
گروهي مسئوليت اين ترورها را به عهده نگرفته 
اما انگشت اتهام نهادهاي امنيتي افغانستان به 

 سمت طالبان نشانه رفته است.

پيش از ايــن، هيأت مذاكره كننــده دولت به 
سرپرستي معصوم استانكزي به مدت 3 ماه در 
دوحه مشغول مذاكره با نمايندگان طالبان بود 
اما آن گفت وگو به هيچ نتيجه مشخصي منجر 
نشد. استانكزي ابراز اميدواري كرده كه اين دور 
از گفت وگوها منتج به ختم خشونت و خونريزي 
در افغانستان شــود. نادر نادري، عضو هيأت 
مذاكره كننده افغانستان نيز در پستي توييتري 
نوشته كه اين هيأت پس از 3هفته مشورت با 
مقام هاي ارشــد دولت و اعضاي شوراي عالي 
مصالحه در كابل، عازم دوحه مي شود. به گفته 
او در جريان مشورت ها معلوم شد كه آتش بس 
نخستين خواست مردم است. زلمي خليلزاد، 
نماينده ويژه رئيس جمهور آمريكا در مذاكرات 
صلح افغانستان نيز عازم دوحه شده است. به 
گزارش تلويزيون طلوع افغانســتان، خليلزاد 

گفته كه خواسته او در مذاكرات تازه، رسيدن به 
آتش بس و كاهش خشونت هاست. خليلزاد در 
توييترش نوشته كه هردو طرف مذاكره كننده با 
مصالحه واقعي و توافق روي يك راه حل سياسي 
در آينده نزديك بايد در راســتاي منافع مردم 
افغانستان عمل كنند. تلويزيون طلوع به نقل 
از برخي اعضاي هيأت مذاكره كننده گزارش 
داده كه دور دوم مذاكرات صلح قرار است روي 

چگونگي آينده نظام تمركز شود.
جيك ساليوان گزينه جو بايدن، رئيس جمهور 
منتخب آمريكا براي سمت مشاور امنيت ملي 
آمريكا نيز تلويحا توافقنامه آمريكا و طالبان را 
تأييد كرده و گفته كه اين توافقنامه باعث ايجاد 
تعهداتي ميان آمريكا و طالبان شــده اســت. 
به گفته او دولت جديد آمريــكا نيز روند صلح 
افغانستان را همانند گذشته دنبال خواهد كرد.
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مخصوصاقطرشناختهشدهاستوبرايناساس،
حضوراودركنارشيختميمسوژهفوقالعادهمهمي

برايرسانههابود.

اميركويت:هيأتكويتيقرار
بودبارياســتوليعهداين
كشوردرنشستروزگذشته
العالشــركتكند،اماپساز
تغييربرنامهاميرقطر،شيخ
نواف،اميرجديدكويــتنيزازتصميمخودبراي
سفربهعربســتانســعوديخبرداد.درميان
كشورهايعربي،كويتنقشيبيبديلدركاهش
تنشميانقطرباهمســايگانشايفاكردهاست.
شيخنوافدرنشستافتتاحيهباذكرياديازشيخ
صبــاح)اميرپيشــينكويت(گفــت:اولويت
هميشــگياوصلحميــانبــرادرانعربيدر

خليجفارسبود.

معاوننخســتوزيرعمان:
اگرچهبرخيانتظارداشتندبا
حضوراميرقطردرنشســت
عربستان،عماننيزهمچون
كويت،سطحمشاركتخودرا
ارتقادادهوسلطانجديدمسقطعازمالعالشود،
امانهايتاتغييريدربرنامهسلطنتعمانبهوجود
نيامدهواينكشوردرسطحينسبتامتوسط)فهد
بنمحمودآلســعيد؛معاوننخســتوزير(در
چهلويكميننشستسرانشــورايهمكاري

شركتكرد.

وليعهدبحرين:باوجوددعوت
ملكسلمان،پادشاهبحرين
درنشستروزگذشتهشركت
نكردهودرعوض،ســلمان
آلخليفه،وليعهدخودرابه
العالفرستاد.دراينميانروشننيستآياتصميم
منامه،بيانگرمخالفتاينكشوربرايآشتيباقطر
استياوخامتحالجسميشــيخحمدنيزدر
عدمحضورويمؤثــربودهاســت؟بحريندر
تصميمگيريهايسياسيومنطقهاي،هموارهتابع

عربستانعملميكند.

اميردوبي:مهمترينمخالف
لغــومحاصــرهوپايــان
تحريمهايقطر،شيخمحمد
بنزايد،وليعهدابوظبياستو
برايناساسروشنبودكهاو
بههيچعنواندرنشستروزگذشتهالعالشركت
نخواهدكرد.درمقابل،شيخمحمدبنراشد،معاون
رئيسدولــتواميردوبي،همــوارهازحاميان
مصالحهباقطربودهاســت.اودرســال2۰18از
خسارتهاياقتصادياينبحرانبهصراحتگاليه

كردهبود.

اميرقطر:شيختميمبنحمد
آلثاني،اميرقطربدونشك
چهرهاصلينشســتسران
شورايهمكاريخليجفارس
درشهرالعالست.اودرساعات
پايانيروزدوشنبهوبافشارجديازسويدولت
ترامپحاضربهشركتدرايننشستشد.روزنامه
القدسالعربيدراينبارهمينويسد:شيختميم،
خودرادرقامتيكفرماندهپيروزمقابل4كشور
عربيميبيندكهبهدرخواستآشتيآنانپيام

مثبتدادهاست.

AFP :عكس استقبالوليعهدسعوديازاميرقطر.
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خيابانمدرسدردهه۴0
حساب اينســتاگرامي تهران 
قديم، اين عكــس از تهران در 
دهه40 را منتشــر كرده است. 
اينجا خيابان مدرس، روبه روي 
مســجد سپهســاالر اســت، 
با كوه هايــي شــفاف و بدون 

آلودگي.

دوچرخهسواريكنيم

گروه دوچرخه ســواري ســفيران ســيرجان كــه برنامه هاي متنوعــي براي 
دوچرخه ســواري تدارك مي بيند يكي از گروه هاي دوستدار محيط زيست است 
كــــه سعي دارد فرهنگ دوچرخه سواري و حفاظت از زمين را اشاعه دهد. اين 
عكس را هم اين گروه در حساب اينستاگرامي اش منتشر كرده و نوشته است: »يك 

ركاب زني عالي در دماي منفي 7درجه.«

سرمازدگيبابدنچهكارميكند؟
حساب توييتري سازمان هالل احمر با انتشار اين عكس ها نوشت: »سرمازدگي 
 با بدن چــه مي كنــد؟ كمك هــاي اوليه در آســيب هاي ناشــي از ســرما را 

ياد بگيريد.«

مجالتهمشهري:2۴،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه

newspaper.hamshahrionline.ir:سايتروزنامههمشهري 

عكس:ايرنا/علياصغرقزلسفلو اجرايطرحواكسيناسيونرايگاندامهايگنبدكاووسبرايمقابلهباتببرفكي.

در شرايطي كه شكاف بســيار زيادي را 
ميان مردم و مسئوالن شاهديم و به داليل 
مختلف و متنوع اعتماد عمومي به شدت 
خدشــه دار شــده، بازار اظهارنظر هاي 

پوپوليســتي همچنــان داغ اســت. 
وعده ها و شــعارهايي كه در بهترين 
حالت مي توانند اميد كاذب در جامعه 

ايجاد كنند. نيازي به گفتن نيست كه كشور با وجود تحريم ها 
و شيوع كرونا درگير چه مشكالتي است. بيشترين فشارها هم 
بر طبقه فرودست جامعه وارد مي شود و بخش قابل توجهي از 
طبقه متوسط هم حاال فقط از نظر فرهنگي و اجتماعي جزو 
اين طبقه است و به لحاظ اقتصادي سقوط دردناكي را تجربه 
كرده. اقليتي هم هستند كه هميشــه هر بحراني برايشان 
فرصت است. هر موج تورمي آنها را ثروتمندتر مي كند و هر 
ميزان غبارآلود بودن مراودات اقتصادي بيشتر به سودشان 
است.بي تعارف سود اين عده در تداوم تحريم ها و مه آلود بودن 
آسمان اقتصاد ايران است. متخصصان ماهي گرفتن از آب گل 
آلود، ترجيح شان تداوم همين وضعيت نامطلوب است. كسي 
كه هيچ وقت زندگي اش لنگ يك ميليون تومان نبوده، هرگز 
تصوري از اينكه يخچالش از كار بيفتد و پول خريد يخچالي 
ديگر را نداشته باشد، نداشته. برايش پيش نيامده كه براي هر 
چيز ريز و درشتي شرمنده زن و بچه اش باشد و در يك كالم 
امكان لمس زيست دشــوار ميليون ها ايراني را ندارد، چون 
پشتش گرم است و شــايد هم خودش نان همين وضعيت 
نامطلوب را مي خورد. خالصه سواره از حال پياده خبر ندارد 

و اگر هم دارد برايش نه اهميتي دارد و نه دغدغه اش است.
  گفتن اينكه هيچ قدمي براي مردم برداشــته نمي شود 
منصفانه نيســت، ولي متقاعد كردن ملت بــراي اينكه باور 
كنند آنها كه در راس امور قرار گرفته اند به فكرشان هستند 
روزبه روز دشوارتر مي شــود. ديوار بلند بي اعتمادي هر روز 
مرتفع تر از ديروز مي شود. اين احساس عمومي كه هيچ كس 
فكر ملت نيست، اين انرژي منفي هر دم فزاينده، زهري است 
كه در كام مردم ريخته مي شود و درمانش هرچه باشد قطعا 

شعارهاي پوپوليستي نيست.
  روزنامه ها ، ســايت ها و خبرگزاري ها را كه مرور كنيم با 
مصاحبه هــا و اظهارنظرهايي مواجه مي شــويم كه تحليل 
محتواي شــان به شكل آشكاري نشــان از فاصله گرفتن از 
واقعيت هاي جامعه دارد. انگار اين دوستان در ايران زندگي 
نمي كنند و نمي دانند زير پوست اين جامعه خسته و فرسوده 
چه مي گذرد. مهم ترين موضــوع چالش برانگيز هم معموال 
مسئله توزيع ثروت اســت؛ اينكه توليد ثروت تا چه اندازه با 
مشكل مواجه شده، مسئله اي نيســت. اينكه راه هاي خروج 
از اين بن بست چيســت هم اهميتي ندارد. آنچه مهم است 
شعار و وعده و ارائه طرح هايي است كه غيركارشناسي بودن 
شان اظهر من الشــمس اســت. هرچه به انتخابات1400 
نزديك تر می شويم، ميزان اين اظهارنظر هاي شاذ هم بيشتر 
مي شود. از گروه تازه نفس و تازه وارد به سپهر سياسي ايران 
خيلي نمي شود انتظار داشــت، ولي از آنها كه در اين 4دهه 
مســئوليت هاي مهمي را عهده دار بوده انــد انتظار مي رود 
ســنجيده تر رفتار كنند. انتظار رعايت بديهيات از موسپيد 
كرده هاي عرصه سياســت كه در حوزه هــاي اقتصادي هم 

مدعي هستند، توقع زيادي نيست.
سال ها پيش فيلمي از جري لوييس ديديم كه در دوبله فارسي 
اسم با مســمايي هم يافته بود، نامي قابل توصيه به حضرات 

تصميم گير: »پل را باال نبر، رودخانه را پايين بياور.«

سعيدمروتينقد و نظر
منتقد فيلم و روزنامه نگار

مسكو: مسئوالن متروي مسكو، اعالم كردند دوباره زنان 
راننده مترو وارد خطوط اين سيســتم حمل ونقل شهري 
شــدند. به گزارش يورونيوز، تصميم به استخدام دوباره 
راننده هاي زن براي قطار هاي متروي مشهور مسكو پس از 
نيم قرن ممنوعيت) با توجيه سختي كار و مردانه بودن آن( 
گرفته شد. پايان اين ممنوعيت با استخدام 12راننده زن 
براي متروي مسكو )مترويي كه شبيه موزه است( به صورت 

قانون در آمد.

جزيرهكاوايي:تنها جايي در دنيا كه مــرغ و خروس ها را 
نه به عنوان غذا كه به چشم پرنده هايي زيبا و آزاد مي بينند، 
جزيره موسوم به جزيره كاوايي است. به گزارش آديتي سنترال، 
در اين جزيره كه نزديك مجمع الجزاير هاوايي است، هزاران 
مرغ و خروس آزادانه در سطح منطقه گشت و گذار مي كنند و با 
آنها مانند پرنده هاي وحشي )غيراهلي( جزيره رفتار مي شود.

آزاد بودن اين مرغ و خروس ها يكي از جاذبه هاي گردشگري 
جزيره كاوايي است.

دوبلين: در جنگل هاي ايرلند پديده اي طبيعي در روز هاي 
سرد زمستان شكل مي گيرد كه نامش موي يخي است و 
ناشــي از يخ زدن رطوبت توســط قارچ ها ست. به گزارش 
بي بي ســي، قارچ ها روي رطوبت تأثير گذاشــته و باعث 
مي شوند تار هاي يخ هنگام يخ زدن با قطري حدود يك صدم 
ميلي متر تنيده شوند. موي يخي كه به آن گل يخبندان هم 
مي گويند، در بخش هايي از ايرلند شمالي ديده مي شود و 

به محض دست زدن به آن ذوب مي شود.

سئول: براي نخســتين بار در تاريخ كره جنوبي و همزمان با 
مواجهه اين كشور با كمترين ميزان نرخ تولد و جمعيت، شمار 
موارد مرگ ومير از شمار مواليد در اين كشور بيشتر شده است. 
به گزارش اينديپندنت، آمار سرشــماري نشان مي دهد كه 
در ســال2020 حدود 307هزارو764نفر جان باخته اند و در 
مقابل 275هزارو800 نوزاد به دنيا آمده اند. جمعيت كشور در 
پايان دسامبر با 20هزارو838نفر كمتر از سال2019 ميالدي، 

51ميليون و829هزار و 23نفر برآورد شده است.

پيشيگرفتنآمارمرگازآمارزادوولدموييخي،پديدهايطبيعيدرايرلندجزيرهمرغوخروسهايآزادپاياننيمقرنبايكوتزنانرانندهقطار

پلراباالنبر،رودخانهراپايينبياور

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:ال تعامل من ال تقدر علي االنتصاف منه؛
معامله نكن با كسي كه قدرت گرفتن حق خود را از او نداري.
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بيمهِررخت،روِزمرانورنماندست
وزعمرمراجزشِبديجورنماندست

حافظزغمازگريهنپرداختبهخنده
ماتمزدهراداعيهسورنماندست

ماتم، سوگ و اندوِه بسيار است كه مي تازد و خانه سياه مي كند. ماتم  زدگان جامه 
كبود مي كنند و جگر، خون. حافظ كه هنگاِم وداع، گوشــه معموري در چشم و 

دلش نمانده است؛ با چنين خوِن جگري مي گويد: »مياريد در ماتمم جز رباب«
خاقاني كه عمر برايش ماتمي همه روزه شده است، جامه جان چاك مي زند كه »كز 
فلك، زين صعب تر، ماتم نخواهي يافتن« و مي سرايد: »در جامه كبوِد فلك بنگر و 

بدان / كاين چرخ، جز سراچه ماتم نيامده است«
صائب »ناِف دل به حلقه ماتم بُريده است« و آِه ماتم سوِز او، گيسو پريشان مي كند 
و مي گويد: »گريه شمع از براي ماتِم پروانه نيســت / صبح نزديك است، در فكِر 

شِب تاِر خود است«
بيدل ماتم و سوِر جهان را آينه يكدگر مي شمارد و مي سرايد: »جز نََفس در ماتِم 

دل، هيچ كس دستي نسود / از چراِغ كشته غير از دوده هايي برنخاست«
حزين الهيجي كه دلش با حلقه ماتم نشينان الفتي دارد، مي سرايد: »مزارِ عاشقان 

را ماتم افروزي نيست / مگر گيسو پريشان كرده باشد بيِد مجنوني«

گيسويبيِدمجنون

فضاي مجازي

پيرمرد خــودش را به زحمــت از ضلع غربي 
ميدان مجســمه رســانده بود بــه وانتي كه 
آرام آرام ميدان را دور مــي زد. به زحمت راه 
مي رفت، اما انگار همه توانش را گذاشــته بود 
پشــت بازوهايش تا بتواند دســتش را تا تاج 
وانت باال ببرد و سكه ها را پرت كند داخل يكي 
از بشكه ها. هركسي با هرچه در جيب داشت 
همين كار را مي كرد. بشكه ها پر شده بود. آقا 
غالمرضا آن روز ميدان را حسابي شلوغ كرده 
بود. بشــكه ها را بار چند كاميون و وانت كرده 
و خودش هم پريده بود پشــت يكي شان و راه 

افتاده بود سمت مركز. از خاني آباد شروع كرده 
بود و تا برسد به ميدان مجسمه، كلي جمعيت 
پشت ســرش راه افتاده بودند. از پايين شهر 
آغاز كرده بود؛ جايي كه او برايشــان اسطوره 
بود. بچه خاني آباد بود و بــا مدال هاي رنگين 
و منش پهلواني اش توانســته بود عزت و غرور 
را به بچه هاي آن پايين بازگرداند. مســير تا 
تجريش ادامه پيدا كرده بود و ماشين ها ديگر 
جا نداشــت. شــب قبل از آن روز كه يازدهم 
شهريور 1341بود، زمين لرزه اي وحشتناك 
بويين زهــرا را غرق در ماتم كــرده بود؛ جان 

يادداشت

غالمرضاتختيدرميدانانقالب

سيدكريممحمدي
 فعال فرهنگي و اجتماعي

12هزار نفــر را گرفته بود و ايــن، باري نبود 
كه جهان پهلوان بگــذارد مردمش به تنهايي 
به دوش بكشــند. البد حكومت هم خرسند 
بــود از اينكه، تختي توانســته يك تنه بخش 
عمــده اي از هزينه هاي بازســازي را از مردم 
جمع كند. فرداي آن روز رسانه ها نوشتند كه 
ميزان كمك هايي كــه به خاطر جهان پهلوان 
جمع آوري شــده از كمك هاي دولت وقت و 

كشورهاي خارجي كمتر نبوده است.
محبوبيــت مثال زدني تختي تنهــا به خاطر 
قهرماني هاي او نبود؛ مكارم و سجاياي كم نظير 
اخالقي و  منش انساني، همدلي و همراهي با 
مردم بود كه از اين قهرمــان، پهلواني نامدار 
ســاخته بود. از همين رو بود كه وقتي 5 سال 
بعد، رسانه ها خبر خودكشي او را اعالم كردند، 
كمتر كســي بود كه ايــن كار او را باور كند؛ 
چرا كه دليلي براي خودكشــي پهلواني چون 
او نمي شــد يافت و به همين دليــل بود كه 

مردم مرگ او را به ســاواك نسبت مي دادند. 
حاال پس از ســال ها پرده از برخي ناماليمات 
زندگي او برداشته شــده و تصور اينكه چنين 
شخصيتي نيز بتواند به خودويرانگري بپردازد، 
دور از ذهن نيست. با اين حال، »مجلس تمام 
گشت و به آخر رسيد عمر/ ما همچنان در اول 
وصف تو مانده ايم«. از ياد نمي بريم كه او پاي 
آسيب ديده حريف را لمس نكرد و در يكي از 
مســابقات هم عامدانه مغلوب شــد و خود را 
تسليم تغيير كرد كه دلي نشكند تا با مردانگي 
و شــجاعت خود، رقيب و تمامي جهان را به 

حيرت وادارد.
من، آن روز كودكی 8 ســاله بودم در ميداني 
كه بعدها انقالب نام گرفت. خيره به او بودم؛ 
خيره بــه غالمرضا تختي كه از پشــت وانِت 
حامل كمك هاي مردمي بــه اهالي زلزله زده 
بويين زهرا بــه مردم مي گفــت: »افتخار من 

نوكري شما مردم است«.

اكراناينترنتي»قصهبلوار«
اكران اينترنتي مســتند »قصه بلــوار« به كارگرداني 
داوود اشرفي از امروز، چهارشــنبه 17دي در سايت 
هاشور شروع مي شود. به گزارش همشهري، اين مستند 
داستان پرفراز  و نشيب خياباني است كه سال1339 در 
تهران ساخته شد و به مناسبت سفر ملكه انگلستان به 
تهران، بلوار اليزابت نام گرفت. اين مستند پيش از اين 
برنده ديپلم افتخار هنر و تجربه از يازدهمين جشنواره 
بين المللي حقيقت، تنديس بهترين مستند با موضوع 

تهران از هفتمين جشنواره شهر و ديپلم افتخار بهترين مستند در بخش 40 سال تهران از هفدهمين جشنواره 
تصوير سال بوده است. امكان تماشاي اين مســتند در داخل و خارج از كشور از طريق سايت هاشور به نشاني 

www.hashure.com فراهم خواهد بود.

برپايينمايشگاهنامزدهايجايزههانسكريستيناندرسن
نمايشگاهي از آثار تصويرگران ايراني برگزيده يا نامزد 
نهايي جايزه هانس  كريســتين  اندرسن در موزه ملي 
هنر و ادبيات كودك كانون پــرورش فكري كودكان 
و نوجوانــان در معرض ديد عالقه منــدان قرار گرفته 
است. به گزارش همشــهري، در اين نمايشگاه 34 اثر 
تصويرگري از فرشيد مثقالي، نسرين خسروي، پژمان 
رحيمي زاده، فرشيد شفيعي و محمدعلي بني اسدي 
نامزدهاي نهايي جايزه هانس كريســتين اندرسن به 

نمايش گذاشته شده است. بر همين اساس، فرشيد مثقالي تنها برنده ايراني جايزه هانس  كريستين  اندرسن است 
و ساير هنرمندان نامزد دريافت اين جايزه بوده اند. اين نمايشگاه تا پايان بهمن ماه سال جاري، شنبه تا چهارشنبه 

از ساعت 8:30 تا 14:30 در موزه ملي هنر و ادبيات كودك كانون، پذيراي عالقه مندان است.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

كتاب »نقشــه فقط بخشي از داســتان است« با 
ويرايش نيكول چانگ و منســا دماري و ترجمه 

محمود قلي پور از سوي نشر خزه منتشر شد.
عنوان فرعي اين كتــاب، »19 جســتار درباره 
مهاجرت، خانواده و مفهوم خانه« اســت و در آن، 
19نويســنده  مهاجر از مناطق مختلف جهان، با 

جستارهايشان در مورد اين مفاهيم سخن مي گويند. اين 
نويسندگان عبارتند از: ويكتوريا بالنكو )مكزيك(، جميله عثمان )سومالي(، 
ديپتي كاپور )هند(، كنچي اوزور )نيجريه(، لوران الوان )ســوريه(، استف 
ونگ كن )آمريكا(، سينله بارنس )فيليپين(، نور نسرين ابراهيم )پاكستان(، 
كريستال اي.سيتال )ترينيدادو توباگو(، شــارن تيلور )جامائيكا(، سورايا 
ممبرنو )نيكاراگوئه(، نينا لــي كومس )ژاپن(، كامنــا موداگوني )هند(، 
ناديا اوئوســو )تانزانيا(، جنيفر اس.چنگ )چين(، نينــا پوالري )فنالند(، 
ناتاليا سيلوستر )پرو(، بيكس گابريل )هند( و پروچيستا خاكپور )ايران(. 
جستارهاي اين 19نويسنده پيش تر به درخواست نشريه »كتپلت« نوشته 
شده و در اين نشريه به چاپ رسيده اند. سپس توسط نيكول چانگ و منسا 
دماري كه از گردانندگان كتپلت هســتند، گردآوري و ويرايش شده اند و 
كتاب »نقشه فقط بخشي از داستان است« را شــكل داده اند. آر.او.كاون، 
نويسنده ، درباره اين كتاب گفته اســت: مجموعه اي عظيم و زيركانه كه 
سؤاالتي درباره  هويت و تعلق را مطرح مي كند. اين كتاب به حاشيه ها، ايده  
خانه، مهاجرت و مرز خشونت ها مي پردازد اما به حدي وسيع و بزرگ است 
كه نمي توان آنها را حتي در ايــن واژگان خالصه كرد. خالصه كردنش در 
چند واژه ساده لوحانه و مخرب است. »نقشه فقط بخشي از داستان است« 

در 208صفحه، با بهاي 40هزار تومان منتشر شده است.

ويترين

نقشهفقطبخشيازداستاناست

53سال از درگذشت جهان پهلوان گذشت

وزير بهداشت درمان و آموزش پزشــكي گفت كه براي تامين 
داروي مورد نياز جامعه 150قلم داروي جديد وارد كشور شده 
اســت و يا در حال واردات آن هســتيم. محمد فرهادي افزود:  
مشــكل دارو به عنوان يكي از دغدغه هاي اصلي بخش درمان 
اســت. وي گفت: در اين زمينه سعي شــده از طريق فرهنگ 
سازي در جامعه و كاهش تصدي دولت از مساعدت بخش هاي 
غيردولتي هم اســتفاده شــود. وي اضافه كرد: بحــث دارو از 
موضوعات مهم و ضروري كشور است و  وضعيت نظام دارويي 
كشور به نظارت اقتصادي و در آمد كشور بستگي دارد. فرهادي 
درخصوص بستري شدن بيماران در مركز بهداشتي و درماني 
گفت: 80درصد بيماران توسط بخش دولتي و بقيه توسط بخش 

غيردولتي بستري مي شوند.

20 سال پيش 

واردات150دارويجديد
همشهري، هفدهم دي 1379

اتمام مسير رفت قطعه دوم آزاد راه تهران- شمال تا پايان دولت دوازدهم
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عالمه محمد تقی جعفری درگذشت 

آخرين نفر
داريوش فروهر

يكم آذر1377 به قتل رسيد

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

از جواني پاي درفعاليت سياســي 
گذاشت و وقتي تنها 25سال داشت، 

اولين    نفر حزب ملت ايران بود�
داريوش فروهر كه يــك مصدقي    
تمام   عيار بود، بــراي زنده يا حتي 
ُمرده   اش جايزه تعيين شد، اما چون 
معتقد بود »زنــدان را به آزادي دور 
از وطن ترجيح مي   دهم«، به زندان 
افتاد� چون آدمي نبــود كه زير بار 
ظلم ظالم برود� هفت   ســال پس از 
كودتا، بــه نهضــت مقاومت ملي 
پيوست؛ تشكيالت گسترده   اي كه 
ضدحكومت شكل گرفت و او يكي 
از اعضاي فعال كميته احزاب آن بود�

 به    همين    خاطر هم بود كه به زندان 
افتاد� »متأســفانه آزادي من زياد 
طول نكشــيد و در پايان شهريور 
سال1343 دوباره به زندان رفتم� در 
زندان ]قزل قلعه[ بودم كه موضوع 
كاپيتوالســيون پيش آمد� يعني 
موضوع دادن يك امتيازهاي خاص 
به مستشاران، به   ويژه نظامي آمريكا، 
كه ايشان ]امام[ آن سخنراني معروف 
را كردند و بعد در يك بخشي از زندان 
انفرادي بودم، ولي چون دونفر زنداني 
در اين كريدور چهار سلول بيشتر 
نبود، ديگر دربست ما آنجا بوديم� 
يك گروهبان دوم داشت زندان كه 
اين، بعد از بيست   و   هشــتم مرداد و 
لشــگر 2زرهي متصدي زندان بود 
و در قزل قلعه هــم متصدي زندان 
بود و ما را خوب مي   شــناخت�« كه 
هم   سلولي   هايش، »حاج    آقا مصطفي 
]خميني[ و ]پرويــز[ حكمت   جو« 

بودند�
كوتاه   مدتي آزاد بود اما در مجموع، 
   9سال در حبس ماند و پس آزادي، 
در يك نامه ســه   نفره در 22خرداد 
1356 بــه شــاه، از »فزايندگي 
تنگناها و نابســاماني   هاي سياسي، 
اجتماعي و اقتصادي كشور« نوشت 
كه »دورنماي خطرناكي را در برابر 
ديدگان هــر ايراني قــرار داده« 
اســت و »آزادي مطبوعات، آزادي 
زندانيان و تبعيدشدگان سياسي و 
استقرار حكومتي متكي بر اكثريت 
نمايندگان منتخب از طرف ملت« را 

خواهان شد�
طبق گفته خودش، »آخرين كسي 
بودم كه رفته بودم به پاريس« آن هم 
»درست روزي كه شاه رفت�« با آنكه 
»من امام را نديده« بودم، اما در همان 
   16روز، در پيشبرد انقالب بسيار مؤثر 

واقع شد�

سياستمدار

گزارش یکهمشهری

�����������������������������������  ش� عزيزمنش
25 ابان 1377، عالمــه محمد تقی جعفری، 
در سن 75 سالگی درگذشــت� اين روحانی 
دانشمند نقش مهمی در توسعه علوم انسانی 
منطبق بر دين اسالم وگسترش تفاسير علمی 
از متون شيعه داشت� او كه در تبريز به دنيا آمده 
بود در اين شهر، تهران و قم  از شاگردان ميرزا 
مهدی آشتيانی، شيخ محمدرضا تنكابنی و 
ميرزا محمدتقی زرگر تبريزی بود� 11 سال در 
نجف از درس آيات عظام سيد ابوالقاسم خويی، 
سيدمحسن حكيم، شــيخ كاظم شيرازی، 

سيد عبدالهادی شيرازی، سيد جمال الدين 
گلپايگانی و شيخ مرتضی طالقانی  بهره برد �  
در سن 23 سالگی )سال  1366 ق( موفق به 

اخذ درجه اجتهاد از شيخ كاظم شيرازی شد�
در اين دوران بــه مطالعه  فلســفه، تاريخ 
علم،زيبايی شناســی و فيزيك  روی آورد� 
كتاب »ارتباط انسانـ  جهان« اولين اثرش، 
حاصل اين مطالعات است� در دهه 30 به ايران 
بازگشت و كار علمی گسترده خود را به شكل 
مســتمر بر روی متونی چون نهج البالغه و 
مثنوی معنوی آغاز كرد� مجموعه 15 جلدِی 

»تفسير و نقد و تحليل مثنوی« و »ترجمه و 
تفسير نهج البالغه« در 27 مجلد  مهم ترين 

آثار عالمه جعفری هستند� 
اين دو اثر به نوبه خود، حــاوی عمده ترين 
تفكراتی هستند كه او به مدت 4 دهه متناوب، 
به آنها پرداخت و كوشيد يافته های خويش 
را در قلمروهايی چون انســان شناســی، 
جهان شناسی، روانشناسی، جامعه شناسی، 

اخالق، حكمت، فلسفه و عرفان، ارائه كند�
پيكر عالمه جعفری  در دار الزهد حرم مطهر 

امام رضا )ع( به خاك سپرده شد�

سالی كه  همه  چيز  داشت

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

 1377 فرازونشــيب   هاي بسياري داشت. 
از محاكمه غالمحسين كرباسچي گرفته 
تا افشــاي قتل   هاي زنجيره   اي و برگزاري 
نخستين انتخابات شوراهاي اسالمي شهر 
و روستا، سال پرحادثه   اي را در بيستمين 
سالگرد پيروزي انقالب اسالمي رقم زدند و 
فضاي سياسي كشور از همان ابتدا روزهاي 

پرحادثه   اي را پشت سر گذاشت.
فروردين هنــوز از نيمه نگذشــته بود كه 
انتشار خبر دستگيري كرباسچي، شهردار 
تهران به   همراه برخي از شهرداران مناطق 
مختلف تهران بــه اتهــام »اختالس« و 
»سوءاســتفاده از امــوال دولتي« فضاي 
سياســي كشــور را تحت   تأثير قرار داد؛ 
موضوعي كه اگرچه در اواخر سال1376 
زمزمه   هايي درباره آن شــنيده مي   شــد، 
امــا بازداشــت او در نخســتين روزهاي 
كاري سال77 يك »شــوك خبري« بود 
كه واكنش دولت را هم به   دنبال داشــت. 
عطاءاهلل مهاجراني، ســخنگوي دولت، از 
بازداشت »شهردار موفق و ممتاز تهران« 
اعالم »تأسف و تأثر« كرد و چند روز بعد هم 
با پادرمياني رئيس   جمهور، دستور آزادي 
كرباسچي صادر شد تا پرونده روال قضايي 

خود را طي كند.
نخســتين جلســه دادگاه رســيدگي به 
اتهامات شــهردار تهران كه مواردي مانند 
»مشاركت در اختالس به مبلغ يك   ميليارد 
و453ميليون تومان، 90هزار دالر آمريكا، 
660ســكه بهار آزادي و 80سكه نيم   بهار 
آزادي«، »مشــاركت در ارتشا«، »تضييع 
و تصرف در اموال عمومــي«، »تباني در 
معامالت دولتي« و »دخالت در انتخابات 
پنجمين دوره مجلس    شــوراي اســالمي 
با پرداخــت 25ميليون   تومان به 2نامزد« 

را دربر مي   گرفت، 17خرداد و به رياســت 
غالمحسين محسني   اژه   اي تشكيل شد و 
بهمن كشــاورز و مســعود حائري وكالت 
كرباسچي و ســاير متهمان كه همگي از 
مديران باالدســتي و مياني شــهرداري و 

پيمانكاران بودند را برعهده داشتند.
در خردادماه 2جلسه ديگر دادگاه درحالي 
برگزار شد كه فضاي سياسي كشور درگير 
استيضاح عبداهلل نوري، وزير كشور خاتمي 
بود؛ وزيري كــه هنوز يك   ســال از زمان 
وزارتش نمي   گذشــت و نهايتا در جلســه 
31خرداد مجلس   شوراي اسالمي از مجموع 
265رأي بــا 137رأي ســفيد، 117رأي 
كبود و 11رأي ممتنع نتوانست از مجلس 
رأي اعتماد بگيرد و با حكم رئيس   جمهور 
»معــاون توســعه و اموراجتماعي« وي 
شــد تا درحدود يك   ماه بعــد عبدالواحد 
موســوي الري كليددار ساختمان خيابان 

فاطمي شود.
جريان رسيدگي به اتهامات كرباسچي كه 
به   دليل اهميت آن از تلويزيون هم پخش 
مي   شــد، تا آخرين روزهاي تيرماه و طي 
8جلسه به   طول انجاميد و درنهايت شهردار 
تهران به »3سال زندان، 10سال انفصال از 
خدمات دولتي و جزاي نقدي« محكوم شد 
و بقيه متهمان پرونده پس از اعاده دادرسي 

تبرئه شدند.
تابســتان1377 كــه بــا ســخنراني 
حجت االســالم ســيدمحمد خاتمي در 
مجمع   عمومي ســازمان ملل و طرح ايده 
»گفت    وگوي تمدن   ها« درآخرين روزهاي 
شهريور به انتها رسيد، درحالي وارد پاييز 
شــد كه روزهاي پرحادثــه   اي در انتظار 
فضاي سياسي كشــور بود؛ در نخستين 
روز آذرماه داريــوش فروهر )رهبر حزب 
ملت ايران( و همسرش، پروانه اسكندري، 
در منزل شخصي   شان در خيابان هدايت 

تهران كاردآجين شــدند و چند روز بعد 
هم اجساد محمد مختاري و محمدجعفر 
پوينده پــس از چنــد روز بي   خبري در 
روزهاي 12 و 18آذر در جاده   هاي اطراف 
تهران و منزل شــخصي پوينده پيدا شد 
تا پرونــده   اي در فضاي سياســي ايران 
گشوده شود كه به »قتل    هاي زنجيره   اي« 
معروف شد و از پيچيده   ترين و مهم   ترين 
بحران   هاي سياسي معاصر در ايران بود. 
مسئوالن ارشــد كشــور از همان ابتدا بر 
پيگيري دقيــق قتل   ها تأكيــد كردند و 
رهبر معظــم انقــالب در ميانه   هاي آذر 
در ديدار گروهــي از روحانيان و مبلغان 
ديني خواســتار پيگيري جدي قتل   هاي 
اخير از ســوي دولت و قوه قضاييه شدند 
و رئيس   جمهور هم طي حكمي مسئوالن 
وزارتخانه   هاي كشور و اطالعات را مأمور 
بررسي اين پرونده كرد و چند روز بعد در 
روز 23آذرماه »كميته تحقيق قتل   هاي 
مشكوك اخير« تشــكيل شد. تحقيقات 
اين كميته و ســرنخ   هاي به   دست آمده 
از برخي افراد دستگيرشــده نشــان داد 
»معــدودي از عناصر خودســر وزارت 
اطالعات« دراين قتل   ها دست داشته   اند 
كه اعالم اين موضــوع، اطالعيه 15دي 
وزارت اطالعــات را به   دنبال داشــت كه 
وقوع »قتل    هــاي نفرت   انگيــز اخير« را 
»فتنــه    اي دامنگيــر« و »تهديدي براي 
امنيت   ملي« ارزيابي مي   كرد و از شناسايي 
و دســتگيري »معــدودي از همكاران 
مسئوليت ناشناس، كج   انديش و خودسر 
اين وزارت كه بي   شك آلت دست عوامل 
پنهان قــرار گرفته و در جهــت مطامع 
بيگانگان دست به اين اعمال جنايتكارانه 

زده   اند« خبر مي   داد.
صدور اين اطالعيه و فشارهاي بعد از آن بر 
وزارت اطالعات، به استعفاي حجت االسالم 

قربانعلــي دري   نجف   آبــادي در 19بهمن 
انجاميد؛ »به    رغم بي   حرمتي   ها، ناسپاسي   ها 
و بــا صرف   نظــر از حقوق خــود، از مقام 
وزارت اطالعات كنــاره مي   گيرم«. چند 
روز بعد هم علي يونســي بــا گرفتن رأي 
اعتمــاد از مجلس، راهي ايــن وزارتخانه 
شد. تحقيقات در اين پرونده ادامه داشت 
تا اينكه رئيس ســازمان قضايي نيروهاي 
مسلح در آخرين روزهاي خرداد سال بعد 
سعيد امامي )اسالمي(، مصطفي كاظمي، 
مهرداد عاليخاني و خسرو براتي را به   عنوان 
»عامالن اصلــي قتل   ها« معرفــي كرد و 
امامي را هدايت   كننــده و برنامه   ريز »اين 
توطئه« دانســت. برگزاري دادگاه پرونده 
قتل   هــاي زنجيره   اي تا زمســتان1379 
به   طول انجاميد و درنهايت به   غير از سعيد 
امامي كه در جريان رســيدگي به پرونده 
خودكشــي كرد، متهمان ديگر به اعدام 
محكوم شــدند كه بــا توجه بــه رضايت 
خانواده مقتوالن به حبس ابد تبديل شد. 
با فروكش كردن نســبي تب   وتاب مربوط 
به قتل   هاي زنجيره   اي در فضاي سياســي 
كشــور، برگــزاري نخســتين انتخابات 
شوراهاي اسالمي شــهر و روستا در صدر 
اخبار حوزه سياست كشور قرار گرفت. اين 
انتخابات در هفتمين روز اســفند1377با 
مشاركت 64/42درصد از واجدان شرايط 
رأي دادن، برگزار شــد تا يكي از نمادهاي 
برنامه »توســعه سياســي« و »گسترش 
نهادهاي مدني« دولت محقق شــود. در 
اين انتخابات حدود185هزار نفر از اعضاي 
اصلــي و علي   البدل شــوراها در سراســر 
كشــور از ســوي مردم انتخاب شدند و از 
9ارديبهشت1378 به   صورت رسمي دوره 

چهارساله فعاليت خود را آغاز كردند.
در تهــران »كارگزاران« و »مشــاركت«، 
كه حدود 3ماه قبــل )14آذر1377( و با 
حضور چهره   هاي فعال ستادهاي انتخاباتي 
خاتمي به دبيركلي بــرادر او، محمدرضا 
خاتمي اعــالم موجوديت كــرده بود، به 

پيروزي چشمگيري دست يافتند. 
مشاركتي   ها در سراسر كشور كرسي   هاي 
زيادي به   دست آوردند و سعيد حجاريان، 
نفــر دوم منتخبان تهــران، ليــدر آنان 
محسوب مي   شد و عبداهلل نوري به   عنوان 
نفر اول منتخبان تهران، رهبر كارگزاران 
بود. جميلــه كديور، فاطمــه جاليي   پور، 
محمدابراهيم اصغرزاده، محمد عطريانفر، 
احمد حكيمي   پور، محمدحسين دروديان، 
ســيدمحمود عليزاده طباطبايي، مرتضي 
لطفي، رحمــت    اهلل خســروي، غالمرضا 
فروزش، صديقه وسمقي، عباس دوزدوزاني 
و ســيدمحمد غرضي از ديگــر منتخبان 
تهران بودند كه اگرچه در ابتدا تصور مي   شد 
به   دليل يكدست بودن تركيب آن، تجربه 
موفقي در گسترش نهادهاي مدني كشور 
داشته باشند، اما روند حوادث خالف اين 
موضوع را نشان داد؛ انتخاب شهردار براي 
تهران به پاشنه   آشيلي براي آنان تبديل شد 
و عاقبت در زمستان1381 كار به انحالل 

اين شورا كشيد.

 چهره كامل مصايب توسعه سياسي 
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بازداشــت و تعقيب قضايي كاركنان شهرداري 
از ابتداي ســال   هاي دهه70 اتفاق    افتاد و گاهي 
يك گروه بزرگ رشوه   خواري كشف مي   شد. اما 
اين پرونده   ها در چهارچوب رســيدگي تخلفات 
كارمندان دولت قرار مي   گرفت كه كامال عادي و 
رايج بود. در سال1377 اتفاقي افتاد كه مهم   ترين 
حادثه سياســي داخل كشــور پس از انتخابات 

سال76 بود.
از سال68 كه غالمحســين كرباسچي به   عنوان 
شهردار تهران شروع به   كار كرد و منشأ تحوالت 
زيادي در شهر شد، يك شايعه به گوش مي   رسيد؛ 
گفته مي   شد دولت قبال تصميم گرفته بود پايتخت 
را از تهران به جاي ديگري منتقل كند تا مشكالت 
شهر را كاهش دهد، اما كرباسچي ادعا كرده است 
كه مي   تواند بدون انتقال پايتخت مشكالت اين 
كالنشــهر را با امكاناتي كه به او مي   دهند، حل 
كند. براي همين هم به او فرصت و اختيار اقدامات 
ويژه داده شد. كرباســچي روش   هاي متعددي 
براي كســب درآمد در شهرداري بنيان گذاشت 
يا تقويت كرد كه هيچ   كدام غيرقانوني نبود، اما در 
سال   هاي بعد تبديل به فروش تراكم و توافق بر سر 
بسازوبفروشي   ها شد. تا اينجا هم مشكل خاصي 
در ميان نبود، اما بعد از چند سال، او كه حمايت 
قوه مجريه را داشــت، از حــوزه وظايف معمول 
شهرداري   ها فراتر رفت. برخي از اقدامات فرهنگي 
شهرداري در اين دوران به مذاق بخشي از جامعه 
خوش نمي آمد، اما وقتي كار به پروژه نواب و زمزمه 
انتقال بازار تهران رسيد، شرايط براي شهردار وقت 

پيچيده تر شد.
شهردار تهران در 15فروردين از طرف شعبه26 
دادگاه عمومي تهران به استناد »تبصره5 از ماده5 
قانون تشديد مجازات مرتكبين اختالس و ارتشا« 
بازداشت شــد. تقريبا همه گروه   هاي سياسي به 
طرفداري يا مخالفت با اين كار به جنبش افتادند 
و او 10روز بعد آزاد شد. اين كار با تقاضاي كتبي 
رئيس   جمهور از رهبر معظم انقالب و نامه ايشان 

به رئيس قوه قضاييه انجام گرفت.
17خرداد نخستين جلســه دادگاه كرباسچي 
برگزار و تا اول مرداد حكم دادگاه صادر شــد كه 
شامل 3سال حبس، 10سال ممنوعيت از مشاغل 
دولتي و رد مال بود. اتهامات برداشت و انتقال پول 
در حساب   هاي مختلف، تضييع اموال شهرداري 
و تباني فروش يك ملك، ثابت و براي آنها حكم 
صادر شد و اتهامات ديگر مانند تخفيف و خريد و 

فروش امالك ديگر، اهداي سكه طال به معاونان، 
بلندمرتبه   سازي    و ارتشا، يا ثابت نشد و يا پرونده 
آنها مفتوح باقي ماند. بيشــتر متهمان ديگر كه 
اغلب كاركنان شهرداري بودند در رسيدگي   هاي 
بعدي تبرئه شدند. در سال1377 وقايع ديگري نيز 
در تهران رخ داد كه به   تدريج اهميت زيادي پيدا 
كرد. در سال   هاي ابتدايي انقالب بنا بود شورا   ها 
تشكيل شود، اما بروز اختالفات شديد در فضاي 
ملتهب آن دوران مانع اين كار شد. در 7اسفند77 
نخستين دوره انتخابات شــورا   ها 20سال بعد از 
پيروزي انقالب اســالمي برگزار شد. شوراهاي 
شــهر در ســال بعد هم به همين شيوه تشكيل 
شدند و جايگاه كوچكي در نهاد   هاي قانونگذار و 
نظارتي كشــور پيدا كردند. انتخاب شهرداران و 
تعيين بودجه شــهر   ها برعهده آنها گذاشته شد. 
خط5 متروی تهران كه پايتخت را به شهر كرج 
وصل مي   كرد نيز در نيمه اسفند سال77 شروع 

به   كار كرد.
غالمحسين كرباسچي 2سال بعد و پس از آزادي 
از زندان همچنان در جريان   هاي سياسي مانند 
»حزب كارگزاران سازندگي« حضور داشت، اما 
هيچ   گاه مقام دولتي يا اجرايــي نيافت يا در رده 
اول شخصيت   هاي سياسي جنجالي ديده نشد. 
تغيير رويه او در عوض كردن عملكرد شهرداري از 
»سازمان خدماتي« به »نهاد شهري همه جانبه« 
همچنان از سوي شــهرداران بعدي دنبال شده 
است. كسب درآمد از ساخت   وساز نيز همچنان 

منبع اصلي مالي شهرداري   هاست.
از ميــان حاضــران در دادگاه، غالمحســين 
محســني اژه   اي كه هم قاضي و هم دادســتان 
بود، بعدا به ســمت   هاي قضايي ديگر منصوب 
شد. او در دولت محمود احمدي   نژاد مدتي وزير 
اطالعات بود. بهمن كشاورز و مسعود حائري كه 
وكالت كرباسچي را به   عهده داشتند پس از دادگاه 
به   كار خود ادامه دادند. كشــاورز در ســال   هاي 
بعد چندبار رئيس اتحاديه سراسري كانون   هاي 
وكالي دادگستري ايران شد و در موارد مختلف 
به   عنوان كارشــناس قضايي به سؤاالت رسانه   ها 
پاسخ مي   داد. او در سال98 درگذشت. در تابستان 
سال1377 فيلم جلســات دادگاه شهردار شبيه 
يك سريال شــبانه از تلويزيون پخش مي   شد و 
مردم شــاهد بحث    و مجادله او بــا قاضي بودند. 
تكيه كالم   هاي كرباسچي مانند »اگر اجازه بدهند 
كالم بنده منعقد بشود« كه ظاهرا ناشي از سابقه 
طلبگي او بود، تا چند سال به شكل طنز و كنايه در 

زبان عاميانه باقي ماند.

قاضی و شهردار
دادگاه غالمحسين كرباسچي به يك رويداد ملي تبديل شد

ورزش

دفن زودهنگام يك   رؤياي 
نه   چندان دوردست 

تيم ملي در جام   جهاني فرانسه، آمريكا را برد  
اما خيلي زود آرزو بر دل به خانه برگشت

مسئوالن به آن، جام را شــروع كرد. با همه اينها، در بازي 
اول يوگسالوي را اسير آمادگي باالي خود كرد. تنها تفاوت 
دوتيم، نبوغ سينيشــا ميهايلوويچ در ضربات ايستگاهي 
بود. و البته هنوز بسياري معتقدند اگر احمدرضا عابدزاده 
به   خاطر مصدوميت روي نيمكت نبود و به جاي نيما نكيسا 
در تركيب بود، مي   توانست اين ضربه را مهار كند. بازي دوم 
ايران برابر آمريكا، يكي از حســاس   ترين بازي   هايي است 
كه جام جهاني به   خود ديده اســت. در روزهايي كه گمان 
مي رفت روح تازه دميده به فضاي سياســت ايران مي   تواند 
منشــأ تحوالت بزرگ باشــد، اين بازي هم فرصتي براي 
دوستي و آشــتي تاريخي خوانده مي   شد. عكس يادگاري 
بازيكنان دوتيم در كنار هم، يكي از قاب   هاي ماندگار اين 
جام   جهاني است. تيم اين بار با عابدزاده به ميدان رفت و با 
گل   هاي حميد استيلي و مهدي مهدوي   كيا 2 بر يك برنده 
شد. عابدزاده در دروازه، نقش پررنگي در حفظ اين برتري 
داشت. تيم ملي براي نخســتين بار در تاريخ خود، در جام 
جهاني به پيروزي رسيده بود و مردمي كه در شادي اين برد 
تاريخي به خيابان   ها ريخته بودند، براي تيم پير و كند آلمان 
كري مي   خواندند. در فرانسه اما كسي به فكر صعود به مرحله 
بعد نبود؛ مديريت تيم ملي، بليت برگشت به تهران را پيش 
از بازي با آلمان رزو كرده بود و همه منتظر شكست بودند. 

اوليوير بيرهوف و يورگن كلينزمن 2گل اين بازي را زدند و 
بهترين شانس تاريخ فوتبال ايران براي صعود به مرحله 
حذفي جام جهاني، از دست رفت. اگر ايويچ حفظ شده 
بود، اگر اختيار تيم در فرانسه به   دست بازنده   ها نيفتاده 

بود و اگر عابدزاده در بازي اول مصدوم نبود، اين نســل 
طاليي مي   توانست بهترين سرنوشت تاريخ فوتبال ايران 
در جام   جهاني را داشته باشد. اما رؤياي اين نسل، خيلي 

زودتر از جام جهاني دفن شده بود.

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

تيم ملي در جــام جهانــي1998 فرانســه، در يكي از 
سياسي   ترين مسابقات ادوار جام جهاني، آمريكا را برد و به 
نخستين پيروزي تاريخ خود در رقابت   ها رسيد، اما شانس 
صعود به دور دوم، پيش از افتتاحيه مســابقات از ايران 
گرفته شده بود. تيم جام 98، كه از سوي بسياري بهترين 
تيم تاريخ فوتبال ايران خوانده مي   شود، مي   توانست حتي 

شگفتي   ساز اين رقابت   ها باشد، اما در تهران و فرانسه، كسي 
اين تيم را باور نداشت و بليت برگشــت آن، قبل از پايان 
مرحله گروهي صادر شد. ايران بعد از صعود دراماتيك به 
جام جهاني به   عنوان آخرين تيم دنيا، به دســتان تواناي 
توميسالو ايويچ سپرده شد. ايويچ با تمرين   هاي بدنسازي 
بي   سابقه در بروجرد، بازيكنان ايران را آبديده كرد و صداي 
ســتاره   ها را درآورد. تيم تدارك مناســبي هم داشت و با 
تيم   هايي مثل شــيلي، كويت و جامائيكا بازي كرد. ايويچ، 
تيم درخشاني درست كرده بود، اما باخت سنگين 7 بر يك 
دوستانه برابر رم، كلك او را كند. روايت هاي زيادي از اخراج 
ايويچ در آستانه بازي   ها وجود دارد و نام   هاي زيادي مطرح 
است. اما اين، محسن صفايي فراهاني، غيرفوتبالي   ترين و 
يكي از موفق   ترين روســاي تاريخ فدراسيون فوتبال ايران 
بود كه پاي يكي از عجيب   ترين حكم   هايش را امضا كرد. تيم 
بعد از ايويچ به جالل طالبي سپرده شد. بعد از اخراج ايويچ، 
روح او را مي   شد به وضوح در آن تيم ديد؛ تيم ملي در آخرين 
بازي دوستانه، به كرواسي كه درنهايت در اين جام سوم شد 
2 بر صفر باخت، اما چنان درخشان، سرحال و دونده بود كه 
ميروسالو بالژوويچ، سرمربي آن را تحت   تأثير قرار داد. تيم، 
با شوك بركناري سرمربي و معمارش، بحران   هاي داخلي 
بين بازيكنان، عدم   اعتماد بين بازيكنان و مربي و عدم   باور 
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  سيد محمد حسين محمدي    ������������������������������������ 
به تحقيق بايد او را سخنگوي رسمي حوزه   هاي علميه و به   طور ويژه 
آيت   اهلل بروجردي دانست. سال   هاي اوج شهرتش، همزمان بود با 
به مرجعيت رســيدن آيت   اهلل بروجردي. در همان سال   هاي اوليه، 
به دستور آيت   اهلل فراخوانده شــده و توافق كرده بودند كه محمد 
تقي پيام   هاي مهم آيت اهلل بروجردي را به محمدرضا پهلوي و ديگر 
مقامات سياسي برساند. البته فعاليت   هاي سياسي حجت االسالم 
محمدتقي فلسفي نه با مرجعيت آيت   اهلل بروجردي آغاز شد و نه 
با وفات او از بين رفت. او در دوره پهلوي اول نيز سخنراني مي   كرد 

و حتي به   خاطر ســخنراني اعتراضي   اش درباره واقعه گوهرشاد، 
تا پايــان دوره پهلوي اول ممنوع المنبر شــد. فلســفي دور دوم 
فعاليت   هايش را با مبارزه عليه حزب توده آغاز كرد و با نقد بهائيت 
ادامه داد. حجت االسالم فلسفي در ديداري با محمدرضا پهلوي كه 
به دستور آيت   اهلل بروجردي انجام شده بود، اعالم مي   كند كه قرار 
است عليه بهائيت ســخنراني كند. با موافقت محمدرضا پهلوي، 
سخنراني تند و تيز فلسفي در مسجد شــاه عليه بهائيت از راديو 
پخش مي   شود و كار تا تخريب گنبد حظيره القدس پيش مي   رود. 
توافق ميان آيت   اهلل بروجردي و محمد تقي فلسفي، بر قدرت و نفوذ 

فلسفي افزود و فلسفي را به ستاره غيرقابل رقابتي تبديل كرد كه 
وسعت منبرش از آلمان تا پاكستان را شامل مي   شد. وفات آيت   اهلل 
بروجردي را بايد دوره جديدي از حيات سياســي حجت االسالم 
فلسفي دانست. او كه تا پيش از آن با شاه ديدار كرده و اولويت خود 
را مبارزه با حزب توده و بهائيت اعالم كرده بود، شمشير را سمت 
پهلوي دوم گرفت و به   نقد حكومت وقت پرداخت. انتقادات فلسفي 
به حكومت پهلوي سبب شد تا او، مجدداً از سال1350ممنوع المنبر 
شود. اين ممنوعيت تا پيروزي انقالب اسالمي ادامه پيدا كرد. پس 
از پيروزي انقالب اسالمي، حجت االسالم فلسفي در مدرسه علوي، 

كنار امام خميني ســخنراني كرد و گفت: »بحمداهلل با قيام شما 
و تحقق آن فتنه   اي كه امام صــادق)ع( آن    را توصيه فرموده بودند 
)هالكت جباران و پاك شدن زمين از فاسقان(، آن بدبختي از ميان 
رفت.« امام خميني نيز در پايان فرموده بودند: »اعالم كنيد كه منبر 
آقاي فلسفي فتح    شده است«. سخنراني   هاي حجت االسالم فلسفي 
كم   وبيش تا سال وفات او در سال1377ادامه داشت. وفات فلسفي، 
وفات يكي از پرآواز   ه   ترين سخنران   هاي تاريخ صدسال حوزه علميه 
قم بود. فلسفي، اتفاقي در تاريخ سخنوري بود كه پس از خودش 

ديگر تكرار نشد.

خطيب توانمند 
 حجت االسالم محمدتقي فلسفي  

پس از خودش تكرار نشد
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معماری

شبكهتهرانتقديمميكند
»روزگار جواني« ؛ كه علم آسان نمود اول

سريال

خ نر

������������������������������������������������������������������������������������������� محمدمسعود احدي

پس از روي كارآمدن دولت اصالحات در سال1376، سينماي ايران تحت   تأثير 
جو حاكم، به ساخت فيلم   هايي با محوريت دانشــجويان و مسائل پيرامون آنها 
پرداخت كه از اين ميان مي   توان به »اعتراض« ساخته مسعود كيميايي و »متولد 
   ماه مهر« ســاخته احمدرضا درويش اشــاره    كرد؛ فيلم   هايي كه در زمان خود 
تازگي داشتند و تا حدي هم در مضمون و داستان راديكال به   حساب    مي   آمدند. 
صداوسيما هم در اين دوره، سريال   هايي درباره دغدغه   هاي دانشجويان توليد كرد 
كه اين دغدغه   ها را به مسائل شــخصي و اجتماعي تقليل    داد. »روزگار جواني« 
را مي   توان نخستين و پربيننده   ترين چنين سريال   هايي دانست. اين سريال كه 
روايتگر زندگي 5دانشجوي هم   خانه و مشكالت فردي و مناسبات اجتماعي آنها 
بود، در 2فصل تهيه    شد كه فصل اول را شاپور قريب و فصل دوم را اصغر توسلي 
كارگرداني كردند. فيلمنامه فصــل اول را اصغر فرهادي نوشــته    بود كه نوعي 
سياه   مشق براي فرهادي جوان بود. نقش اين 5دانشجو را- كه هريك نماينده يكي 
از قوميت   هاي ايراني بودند- بهزاد خداويسي، نصراهلل رادش، كيهان ملكي، امين 
حيايي و مهدي صبايي ايفا مي   كردند. قسمت   هاي اين سريال، در عين پيوستگي، 
هريك داراي موضوعي متفاوت بودنــد و به   همين دليل بازيگران مهمان زيادي 

در آن حضور داشتند كه رامين پرچمي، حســن جوهرچي و علي ابوالحسني از 
آن جمله بودند. در زماني كه اغلب مجموعه   هاي پرمخاطب از شبكه اول تا سوم 
پخش مي   شدند، شبكه تهران با پخش روزگار جواني توانست بر تعداد مخاطبانش 
بيفزايد كه اين موضوع زمينه تســريع روند سريال    سازي را در اين شبكه فراهم    
كرد. تيتراژ پاياني اين مجموعه با آهنگي از ساسان جماليان و صداي محمدرضا 

عيوضي، از آهنگ   هاي پرطرفدار اواخر دهه70 محسوب مي   شود.

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

پيش از معرفي كتابخانه ملي و معمار آن، بهتر است درباره 
پيشينه ساخت كتابخانه ملي در ايران چند نكته   اي روشن 
شود. نخست آنكه ايده ساخت كتابخانه ملي را به اميركبير 
نسبت مي   دهند. او پس از ساخت دارالفنون، به   دنبال ساخت 
كتابخانه   اي منطبق بر فرهنگ ايران بود اما طول كشيد تا 
كتاب   هايي را كه خريداري كرده بود، روزي در كتابخانه موزه 
ايران باستان قرار بگيرند و اين ســال، تازه سال1316بود. 
پس از ورود پهلوي دوم به كارزار سياسي كشور، تالش براي 
راه   اندازي يك كتابخانه در حد و قامت كتابخانه ملي كشور 
ادامه داشت و حتي در سال1355، كميته   اي براي طراحي 
آن معرفي شد و 2سال بعد اقدام به برگزاري مسابقه معماري 
آن كردند. پس از انقالب و در ســال1369 كه جنگ پايان 
يافته بود، ســاخت اين كتابخانه دوباره در دستور كار قرار 
گرفت و همزمان، جست   وجو براي پيدا كردن زمين مناسب 
در تهران آغاز شد. در سال1373، مسابقه معماري كتابخانه 

ملي به   صورت محدود و فقط ميان چند شركت مشاور مطرح 
برگزار شد و در نهايت مهندسان مشاور پيرراز توانستند برنده 
اين مسابقه شوند و اين يعني ورود مجدد محسن ميرحيدر، 
زنده ياد يوسف شريعت   زاده و البته يداهلل رزاقي. اجازه بدهيد 
درباره شــركت   هاي حاضر در اين مسابقه كه طرح   شان به 
تأييد نرسيد فقط به ذكر نام   ها بسنده كنيم؛ بهروز احمدي 
و همكاران، مهندسان مشــاور نقش جهان - پارس )يعني 
ياران سيدهادي ميرميران(، كامران صفامنش و همكاران 
و در نهايت محمدابوذري و سيدرضا شريف تهراني. اهميت 
پروژه كتابخانه ملي در تقويم آن سال   هاي معماري ايران 
از اين زاويه بســيار بايد مورد تحقيق قرار بگيرد و پرسيده 
شود كه شكست چهره   هاي شاخصي چون بهروز احمدي، 
ميرميران، صفامنش و حتي شريف تهراني در برابر پيرراز 
و محسن ميرحيدر و البته شــريعت زاده، چه تبعاتي براي 
دفاتر معماري ايران به همراه داشــت؛ آن هم در شرايطي 
كه تيم هيأت داوران يعني محمد بهشتي، مهدي چمران، 
باقر آيت   اهلل   زاده شــيرازي، ســراج الدين كازروني، محمد 

حسن مؤمني، هادي نديمي و سيدرضا هاشمي همگي از 
چهره   هايي بودند كه نبض اقتصاد معمــاري دولتي در يد 
اراده آنها مي   جنبيد. پروژه، 3سال تمام طول كشيد و ايده 
طراح كه ســاخت بنايي منطبق بر ناهمواري   هاي سايت و 
نورگيري از سقف بود در نهايت و به يمن ذكاوت يوسف   زاده 
ميان تيم طراحان و مهندسان سازه، تاسيسات و تجهيزات 
به سرانجام رســيد؛ پروژه   اي كه  در همان سال   ها به   عنوان 
يك بلندپروازي از آن يادشــده بود اما كماكان در گوشــه 
اتوبان حقاني، هر روز منتظــر عالقه   مندان به حوزه تاريخ، 
مطبوعات و كتاب است. وزارت مسكن و شهرسازي به   عنوان 
كارفرماي كتابخانه ملي، توانست بار ديگر اعتماد دولتي را به 
شركت   هاي مشاور و معماران خالق بازگرداند و البته درست 
از همين سال   ها شكافي بزرگ ميان معماران به   وجود آمد؛ 
شكافي كه بعدها درباره آن خواهيم نوشت. شكافي ميان 
شركت   هايي كه از طريق نزديكي به بنگاه   هاي دولتي در پي 
به   دست آوردن پروژه   هاي دولتي شدند و شركت   هايي كه پا 
از اين ميدان بيرون كشيده و به سراغ شخصي   سازي رفتند.

  فرزاد سپهر ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
در البه الي خبرهاي گره   آور بر ابروها در سال1377، يك خبر، انتظار را براي آغاز بهره   برداري 
در    ماه آخر سال خيال شــهروندان دور از مركزنشــين را براي رفت   وآمد كمي راحت كرد. 
شهرستان كرج و از 10سال پيش استان البرز در فاصله   اي نه خيلي دور و نه خيلي نزديك با 
رفت   وآمد روزانه شهروندان ساكن براي آمدن به سر كار در تهران و بازگشت به خانه مواجه 
بود. اتوبان كرج، بارها ترافيك كالفه   كننده   اش را در سال   هاي دهه 70 به رخ مردم و مسئوالن 
كشيد تا كار افتتاح مترو در    ماه آخر سال77 به آغاز برسد. ابتدا در بهمن   ماه، سفر آزمايشي 
قطار پيش از افتتاحيه رسمي در مسير ايستگاه بين ميدان دوم صادقيه و ميدان آزادي تا مالرد 
در كرج با موفقيت انجام شد تا پس از مراسم افتتاحيه با حضور رئيس   جمهور وقت، سيدمحمد 

خاتمي، اين خط بين شهري به شكل رسمي آغاز به   كار كند.
محسن هاشــمي، مديرعامل وقت شركت راه   آهن شــهري تهران و حومه )مترو( ظرفيت 
جابه   جايي مسافر را براي شروع كار روزانه 1400نفر و ساعت   هاي كار متروي تهران- كرج را 
تا پايان سال77 به شكل روزانه 3ساعت از 11صبح تا 14اعالم كرد كه در اين مدت هر ساعت 
يك قطار از تهران به سمت كرج و نيز از كرج به سمت تهران حركت مي   كرد. طبق برنامه   ريزي 
انجام شده ساعت   هاي كار مترو پس از روزهاي تعطيل نوروز با اضافه   شدن روزانه يك ساعت 
تا آبان   ماه همان سال به 18ساعت در روز يعني از 5بامداد تا ساعت    23رسيد. قيمت بليت 
متروي تهران- كرج 150تومان و براي مشتركان يعني خريداران بليت   هاي مدت   دار يا كارتي 

100تومان بود. سرعت متوسط حركت متروي تهران-كرج 70كيلومتر در ساعت تعيين شد. 
متروي تهران- كرج در ابتدا، 3ايستگاه توقف به نام   هاي آزادي، وردآورد و مالرد داشت كه 

بهره   برداري از 11ايستگاه ديگر نيز در برنامه كار ساخت مترو بود.

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

تامين مســكن، يكي از دغدغه   هاي اصلي مردم در طول 
دهه70بود كه در ســال   هاي مياني اين دهه به   دليل تورم 
فزاينده   اي كه اقتصاد كشــور را درگير كرد، دست   نيافتني 
شده بود و دولت اصالحات از نخستين ماه   هاي آغاز به   كار 
در اين حــوزه فعاليت   هاي گســترده   اي را آغاز كرد و علي 
عبدالعلي   زاده، وزير وقت مســكن و شهرســازي اقدامات 
گســترده   اي را در اين راســتا در دســت   اقدام داشــت. 
برهمين   اســاس يكي از طرح   هايي كه در ايــن زمينه در 

سال1377 كليد خورد، ساخت خانه   هاي استيجاري بود.
قرار برايــن بود كه ســاخت 57هزار خانه اســتيجاري با 
سرمايه   گذاري هزار و 710ميليارد ريالي در مناطق مختلف 
كشور آغاز    شود و براي اين منظور طراحي 17شهر تازه در 
17منطقه كشور درنظر گرفته شد؛ شهرهاي جديدي كه 
هدف اصلي از ساخت آنها خانه   داركردن قشرهاي كم   درآمد 
جامعه بود. دولت اصالحات، براي تحقق اين هدف پيگير 
اليحه   اي شــد كه در آخرين روزهــاي فروردين1376در 
هيأت دولت ســازندگي و با امضاي هاشمي   رفســنجاني 
به   تصويب رسيده و در انتظار بررسي مجلس   شوراي    اسالمي 
بود. اين اليحه در آذر ماه1376پس از تصويب مجلس، براي 
تأييد نهايي به شــوراي نگهبان رفت اما در 2مرحله با نظر 
مخالف اين شورا مواجه شد و درنهايت در خردادماه 1377از 

تصويب   نهايي شوراي نگهبان گذشت.
در اين قانون، براي سازندگان واحدهاي مسكوني استيجاري 
در محدوده شــهرهايي كه هر ســه ســال يك   بار ازسوي 
وزارت  مســكن و شهرسازي اعالم مي   شــد، تسهيالت و 
معافيت   هايي درنظر گرفته شد كه شهرداري   ها نيز مكلف 
به انجام همكاري   هاي الزم با اين ســازندگان مي   شــدند؛ 

موضوعي كه مي   توانست بيش از پيش به رونق گرفتن بازار 
مسكن كمك كند.

در اين ميان يكــي از مهم   ترين اخبار اقتصادي كشــور، 
تصويب طرح »ســاماندهي اقتصاد جمهوري   اسالمي« در 
هيأت دولت در خردادماه بود. اين طرح 3 محور داشت كه 
شامل دغدغه   هاي اقتصادي كشور، سياست   هاي اقتصادي 
و تصميم   هاي اجرايي كوتاه   مدت مي   شــد. تأمين اشتغال 
و كاهش نرخ بيكاري، تأمين منابع براي ســرمايه   گذاري و 
رشــد توليد، انحصارات اقتصادي و قوانين بازدارنده براي 
رشد سرمايه   گذاري و توليد، وابستگي شديد ساختار بودجه 
به درآمدهاي صدور نفت   خام، تــورم، حفظ قدرت خريد 

مردم و تأمين حداقل معيشــت آنها و تراز پرداخت ارزي 
كشور، دغدغه   هاي مطرح شده در اين طرح بود. همچنين 
تقدم عدالت اجتماعي، ايجاد اشــتغال، تأمين منابع براي 
ســرمايه   گذاري، حذف انحصارات، پرداخت يارانه، توسعه 
صادرات غيرنفتي، خصوصي   سازي و اصالح ساختار مالياتي 
ازجمله سياست   هاي اقتصادي بود كه در طرح ساماندهي 

اقتصاد كشور مدنظر طراحان قرار گرفته بود.
تشكيل شوراي   عالي اشتغال در شهريورماه، رفع    محدوديت    
از صادرات    توليدات    كشاورزي    و دامي در مهرماه و تصويب 
اليحه اجــازه    افزايش    ســهميه    دولت    ايــران    در صندوق    
بين   المللي    پول، از مهم   ترين اخبار اقتصادي سال1377بود.

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

تورم در ســال77 فقط 1.1واحد افزايش يافت و به 
18.1درصد رســيد، اين درحالي بود كه قيمت دالر 
صعود چشمگيري داشــت و با 35.3درصد افزايش 
بالغ بر 647تومان خريد و فروش مي   شد. طال هم پس 
از 2سال روند كاهشــي، به قيمت سال74 بازگشت 
و هر ســكه تمام بهار   آزادي بــا 16.1درصد افزايش، 
اندكي بيش از 45هزارتومان قيمت داشت. شاخص 
بورس هم به روند نزولي خــود ادامه داد و با 7درصد 
كاهش نسبت به سال قبل از آن، شاخص كل قيمت 
سهام 1538بود. در اين شرايط دســتمزدها نيز به 
اندازه تورم ســاالنه افزايش يافت و حداقل حقوق با 
18.5درصد افزايش نسبت به ســال قبلش، بالغ بر 
30هزار و 153تومان بود. ثبات نسبي قيمت مسكن 
و افزايش دستمزدها باعث شــد توان خريد مسكن 
با حداقل حقوق ســاالنه، بــه 2،3مترمربع افزايش 
يابد، درحالي   كه ســال قبل با حداقل حقوق مي   شد 

2مترمربــع در تهران آپارتمان خريــد. امكان اجاره 
فضاي مسكوني با حداقل حقوق هم با يك متر افزايش 
بالغ بــر 39مترمربع بود. با وجود ايــن، فقط قيمت 
مســكن در پايتخت ثبات داشــت و ديگر شهرهاي 
منتخب با رشد قيمت مواجه بودند. متوسط قيمت 
يك مترمربع آپارتمان مسكوني در سطح شهرهاي 
منتخب كشــور با بيش از 13درصد افزايش حدود 
68 هزار تومان قيمت داشت. قيمت مسكن در كرمان 
44درصد، مشهد 24درصد و اصفهان 20درصد نسبت 
به سال76 افزايش نشان مي   داد. پس از تهران، قزوين 
بيشترين متوسط قيمت آپارتمان را ميان شهرهاي 
منتخب داشت؛ هر مترمربع آن حدود 91هزار تومان 
بود، درحالي   كه اروميه كمترين متوســط قيمت را با 

متري كمتر از 41هزار تومان داشت.
متوسط قيمت يك مترمربع واحد مسكوني آپارتماني 
در سال 77در تهران مانند 2سال گذشته   اش تقريبا 
ثابت مانــد و همان 156هزار تومان بود. بيشــترين 
متوســط در منطقه يــك )هرمترمربــع 257هزار 

متوسط هزينه ماهانه يك خانوار ايراني در سال1377

صعوددالر
نگاهي به دخل و خرج خانوار ايراني در سال1377

بحران
تبليغات

   شروان اميرزاده     �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
زماني بيلبوردها آن قدر پديده تازه اي بود كه در شهر حادثه مي آفريد.

طنز پارسي، سال سوم، شماره هشتم، 6خرداد 1376.

تهران

اقتصاد

سريعالسيرغربازسويمركز
متروي تهران به كرج افتتاح شد 

طرحيبرايساماندهياقتصاد
ساخت 57هزار خانه استيجاري آغاز شد

كتابخانهملي؛اثريبلندپروازانهامافروتن
شكاف ميان مهندسان مشاور عميق مي   شود

تومــان( و منطقه 3)هرمترمربــع 255هزار تومان( 
بود؛ هرمترمربع در منطقــه يك، 12هزار تومان و در 
منطقه3 ، حدود 9هزار تومان نسبت به سال قبل زياد 
شد. كمترين متوسط در منطقه 18ديده مي   شد كه با 
اندكي افزايش، هرمترمربع در آن حدود 94هزار تومان 
بود. در بيشتر مناطق در آن سال، كمي كاهش متوسط 

قيمت ديده مي   شد.
برخالف وضعيت خريد و فــروش كه حكايت از ثبات 
داشت، نرخ اجاره در اين سال در كل شهر تهران حدود 
15درصد افزايش نشــان مي   داد. متوسط اجاره   بهاي 
يك مترمربع واحد مسكوني آپارتماني در تهران بالغ 
بر 768تومان بود؛ يعني در آن ســال براي يك واحد 
100متري، به   طور متوسط ماهانه 76هزار و 780تومان 
در   ماه )بدون وديعه( اجاره پرداخت مي   شد. بيشترين 
اجاره   بها با 16درصد افزايش نسبت به سال قبل مربوط 
به منطقه 3 با مترمربعي 1166تومان بود و كمترين، 
منطقه 18 با هر مترمربــع 549تومان كه 17درصد 
افزايش نسبت به سال 76داشت. متوسط اجاره   بها در 

آن سال در همه مناطق تهران افزايش يافته بود.
متوســط هزينه در اين ســال براي هرماه 171هزار 
و 926تومــان بود، درحالي   كه خانــوار ايراني به   طور 
ميانگين در هــر    ماه 147هــزار و 545تومان درآمد 
داشــت. بين اقالم هزينه   اي، حمل   ونقل با 31درصد 
افزايش، بيشــترين رشــد قيمت را داشت. گوشت 
گوسفندي در اين سال 27.5درصد افزايش يافت و 
هركيلوگرم آن 1645تومان بود. مصرف برنج نيز در 
سال 77به دليل افزايش قيمت، كاهش نشان مي   داد 
و به حداقل مصــرف در دهه70رســيد. درحالي   كه 
در سال71متوســط مقدار مصرف انواع برنج در يك 
خانوار ايراني ساالنه 205كيلوگرم بود، مصرف آن در 

سال77بالغ بر 166كيلوگرم شد.

متوسط درآمد و هزينه خانوارهاي ايراني در سال1377

فکاهی

درصد افزايشسال 77سال 76هزينه و درآمد ساالنه  )تومان(
44521.44 ،687644 ،530هزينه هاي خوراكي و دخاني

65519.61 ،418 ،0321 ،186 ،1هزينه هاي غيرخوراكي
10020.18 ،063 ،7192 ،716 ،1كل هزينه هاي خانوار
54021.80 ،770 ،5851 ،453 ،1كل درآمدهاي خانوار

خوراكي و 
پوشاك حمل ونقلمسكن وانرژيآشاميدني

وكفش
كاالو 

درمان و لوازم منزلخدمات ديگر
تفريح و تحصيلبهداشت

دخانياتارتباطاتسرگرمي

52/39646/86419/27213/32313/21610/8997/5303/0272/6521/4661/308هزينه )تومان(
30.527.311.27.77.76.34.41.81.50.90.8درصد

ري
شه

هم
مه 

وزنا
س: ر

عك



2و3صفحـــــــههاي گزارش ويژه

جايزه ما
جايزه 20سال ادبيات داستاني انقالب اسالمي، آغاز جايزه   هاي داستان   نويسي دهه بعد بود

ادبيات

محمد مقدسيـ  حسنا مرادي  ��������������������������������������������������

 يك   ماه پس از جشن   هاي بيستمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي، 
جشنواره   اي در تاالر وحدت با حضور وزير فرهنگ و ارشاد وقت، عطااهلل 
مهاجراني و معاونش، احمد مسجدجامعي و قاسمعلي فراست، مسئول 
دفتر ادبيات داستاني وزارت فرهنگ و ارشاد و دبير جشنواره بيست 
سال ادبيات داستاني انقالب اســالمي، برگزار شد. مراسم اختتاميه 
جشنواره با سخنراني وزير ارشاد شروع شد. حرف   هاي مهاجراني رنگ 
و بوي دوم   خردادي داشتند؛ او از داوري جشنواره و تنوع سليقه   هاي 
داوران در انتخاب آثار و همچنين از مالحظاتي كه نويسندگان بايد 
در مواجهه با نظام اسالمي داشته باشند، سخن گفت و در نهايت هم 
اعالم كرد همه تالشش در جهت ايجاد فضايي آرام براي نويسندگان 
است تا به خلق اثر بپردازند. پس از او، دبير جشنواره هم درباره روند 
انتخاب آثار به   وسيله 56 منتقد و نويسنده صحبت كرد و گفت كه از 
يك سال پيش انتخاب آثار آغاز شــده بود و در نهايت داوران به 120 
اثر منتخب رسيده   اند كه انتخاب   هاي نهايي از ميان آنها صورت گرفته 
   اســت. در آخر هم بيانيه هيأت داوران خوانده شــد كه درآن تأكيد 
شده    بود كه براي انتخاب تنها به   خود اثر توجه داشته   اند و به جايگاه 
اجتماعي نويسنده نگاه نكرده   اند؛ معيارشان اسلوب داستان   نويسي، 

شــخصيت   پردازي، ترســيم و تجســم آرزوها و آرمان   ها و توجه به 
ويژگي   هاي بومي آثار بوده    است. جشنواره دو بخش مجموعه   داستان 
كوتاه و داستان بلند داشــت. در بين برگزيده   هاي هر دو بخش، هم 
نويسنده   هاي كهنه   كار و كهنســال ديده مي   شدند و هم نويسندگان 
جوان و تازه   نفس. نكته جالب ديگر حضور چشمگير زنان نويسنده در 
ميان برگزيدگان و تقديرشدگان جشنواره بود. در بخش داستان كوتاه 
هيأت داوران از اصغر عبداللهي به   خاطر كتاب »سايه    باني از حصير« 
تقدير كرده بود. سهم مجموعه    داستان   هاي »سيريا سيريا« اثر منيرو 
رواني   پور، »حضور آبي مينا« نوشــته ناهيد طباطبايي، »ما سه نفر 
هستيم« از داوود غفارزادگان، »مردي با كفش   هاي قهوه   اي« اثر فيروز 
زنوزي جاللي، »بازنشستگي« نوشته محمد محمدعلي، »راز كوچك« 
از فرخنده آقايي، »غريبه و اقاقيا« نوشته علي اصغر شيرزادي و »مثل 
همه عصرها« از زويا پيرزاد هم ديپلم افتخار و لوح زرين بود. عالوه بر 
اين، در بخش ويژه   اي ديپلم افتخار و لوح زرين به سيمين دانشور براي 
مجموعه داستان »به كي سالم كنم« اهدا شد. دانشور در اختتاميه 
جشنواره حضور نداشــت، اما در پيامي كه براي جشنواره فرستاده 
بود گفته بود كه اين گفتني   ها حاصل تجربه   ها، داده   ها و دمسازي با 
مردم كشورم بوده    است. جايزه اصلي و لوح زرين بهترين مجموعه   هاي 
داستان كوتاه هم به 4مجموعه داستان » امروز بشريت« اثر سيدمهدي 

شجاعي، »موميا و عسل« اثر شهريار مندني   پور، »طعم گس خرمالو« 
اثر زويا پيرزاد و »جامه به خوناب« اثر رضا جواليي داده شد.

در بخش داستان بلند هم از حسن بني عامري براي رمان »گنجشك   ها 
بهشــت را مي   فهمند« تقدير شــد و به ابراهيم حســن بيگي با اثر 
»ريشــه در اعماق«، احمد دهقان با اثر »سفر به گراي 270درجه«، 
فتانه ســيدجوادي با رمان »بامداد خمار« و انسيه شاه   محمدي با اثر 
»توپچنار« ديپلم افتخار اهدا شــد. جايزه اصلي، لوح زرين و ديپلم 
افتخار هم به مرحومه غزاله عليزاده براي كتاب »خانه ادريسي   ها«، 
جعفر مدرس صادقي براي كتاب »گاو خوني« و نادر ابراهيمي براي 
كتاب »آتش بدون دود« داده شد. محمود دولت   آبادي و امين فقيري 
هم دو نويسنده   اي بودند كه در اين جشنواره از آنها به   خاطر مجموعه 
آثارشان تقدير ويژه شد و لوح زرين بيست سال ادبيات داستان به آنها 
اهدا شد. اين مراسم با حواشي   اي هم همراه بود. دولت   آبادي در آلمان 
بود و بعد از اطالع از دريافت جايزه، جايزه خود را به خانواده   هاي محمد 
مختاري و محمدجعفر پوينده، از قربانيان قتل   هاي زنجيره   اي، تقديم 
كرد. يكي ديگر از حاشيه   هاي اين مراسم بي   نصيب ماندن عجيب احمد 
محمود و رمان سه   جلدي و حجيمش، »مدار صفر درجه«، بود كه بعد 
از آن هم ديگر اجل به محمود مهلتي نداد و فرصت برگزاري پاسداشت 

رسمي و دولتي براي اين نويسنده از دست رفت.

كار مردم، به مردم واگذار شد
نخستين انتخابات سراسري شوراهاي شهر و روستا 

پس از تجربه ناموفق سال1358 در برگزاري انتخابات شوراهاي 
شــهر، ســال1361 بود كه در روســتاهاي ايران، شوراهاي 
روستايي تشكيل شد. هيأت وزيران و مجلس شوراي اسالمي 
قانوني را تصويب كرد و جهادسازندگي، تحت   نظر وزارت كشور 
اين كار را عملي كرد. اين مســير تا سال1365 ادامه داشت و 
پيشرفت   هاي قابل   توجهي حاصل شــد. در آن دوره مشاركت 

مردم در به   سرانجام رساندن كارهاي عمراني بسيار مؤثر بود.
در دهه پيش كشور درگير جنگ بود و بحران   هاي حاصل از آن 
به چنين حركت   هايي اجازه تداوم نمي   داد. پس از تالش   هاي 
ناموفق، قانون انتخابات شوراها، ســرانجام در اول خرداد   ماه 
1375 تصويب شــد. اين قانون در جهت پيشبرد برنامه   هاي 
اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و 
ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم و با نظارت شوراهايي 
به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان انجام مي   شد. 
سرانجام نخستين انتخابات شوراهاي شــهر و روستا برگزار 
شــد. 39ميليون ايراني در اين انتخابات واجد شــرايط رأي 

دادن بودند.
روزنامه ايران در روز شــنبه 8 اسفند   ماه 1377چنين گزارش 
داد: »مردم ايــران در روز جمعه 7 اســفندماه 1377، براي 
نخســتين   بار نزديك به 200هــزار نماينده را بــا رأي خود 
برگزيدند. براي نخســتين دوره انتخابات شوراهاي اسالمي 
شــهر و روســتا در ايران 334هزار و 141نفر نامزد شده   اند و 
انتخابات در 70شهر، شهرك و روستا و بخش كه طبق قانون 
مي   توانند شورا داشته باشند، برگزار شد. حدود 53هزار شعبه 
اخذ رأي در سراسر ايران، كار اخذ رأي براي نخستين انتخابات 
شوراهاي اسالمي را برعهده داشتند. همچنين تعداد حوزه   هاي 
انتخابيه در شهر، شهرك، روستا و بخش 34هزار و 72حوزه، 
تعداد هيأت   هاي اجرايي در شهرســتان   ها 282 و در بخش   ها 
737 هيأت اعالم شد. مردم تهران نيز همزمان با سراسر كشور 
براي انتخاب 15عضو شوراي شهر به پاي 2هزار و 680شعبه 

اخذ رأي رفتند«. 
حجت االسالم ســيدمحمد خاتمي رئيس   جمهوري اسالمي 
ايران )به نقــل از خبرگزاري ايرنا( گفــت: »از اينكه در مدت 
كمتر از 2سال از عمر دولت، موفق به اجراي يكي از مهم   ترين 
وعده   هاي خود به مردم شدم، خرسندم«. رئيس   جمهوري روز 
جمعه هنگام ريختــن رأي خود به صندوق اخــذ راي، انجام 
انتخابات شوراهاي اسالمي شــهر و روستا را مظهر مشاركت 
مردم در امور مربوط به   خود دانست؛ » مسئله حاكميت مردم 
بر سرنوشت خود، تحقق يكي از اهداف بزرگ انقالب اسالمي 
است. جمهوري اسالمي در تمامي عرصه   ها با اتكا به رأي مردم 
كار خود را پيش برده اســت ولي گستردگي انتخابات شوراها 
كه از دورترين روستاها تا قلب شهرهاي بزرگ را در برمي   گيرد، 

اين انتخابات را متمايز كرده اســت. با انتخابات شوراها اداره 
شهرها و روستاها مستقيما به   دســت مردم سپرده مي   شود و 
دولت با افتخار بخشــي از امكانات و اختيارات خود را به نفع 
مردم از دست مي   دهد. ما نماينده مردم هستيم و هرچه مردم 
در عرصه حضور داشته باشند نظام ما قوي   تر و پويايي جامعه 

ما بيشتر خواهد شد«. 
بارها تمديد زمان راي   گيري و مشــاركت بــاالي اقليت   هاي 
مختلف مذهبي، دو نكته بسيار مهم در اين انتخابات بود. اين 
انتخابات در دوره   هــاي بعد نيز تكرار شــد و نقش مؤثري در 
2دهه اخير كشور ايران داشته است و اكنون شاهد فعاليت   هاي 

گسترده اين نهاد مردمي در كل كشور هستيم .   
در ادامه مــرور نظر برخــي از مقامات و مراجــع؛ درباره اين 
انتخابات، خالي از لطف نيست. اين بخش از آرشيو خبرگزاري 

ايرنا نقل مي   شود.
حضرت آيت   اهلل خامنه   اي )رهبر معظم انقالب اسالمي( صبح 
امروز پــس از انداختن رأي خود در صندوق ســيار اخذ راي، 
ضمن سخناني از مردم ايران خواســتند تا بدون فوت وقت، 
با حضور در شــعب اخذ راي، آراي خود را در مورد نامزدهاي 
انتخابات شــوراهاي اســالمي به صندوق بريزند. مقام معظم 
رهبري با تأكيد بر اهميت انتخابات شوراهاي اسالمي فرمودند: 
با استقبالي كه نامزدهاي انتخابات شوراها به عمل آورده   اند، 
خوشبختانه جايگاه اين انتخابات تا حدود زيادي در ميان مردم 
روشن اســت و مردم نيز بايد به   عنوان يك وظيفه، شركت در 

انتخابات را جدي بگيرند.
آيت   اهلل ابراهيم امينــي: »اجراي انتخابات شــوراها، فرصت 
مناسبي است تا مردم شريف ايران عمال در فعاليت   هاي سياسي 
و اجتماعي خود ايفاي نقش كنند«. وي، روز جمعه هنگام دادن 

رأي گفت:» براي ملت ايران جاي بســي خوشوقتي است كه 
شــاهد اجراي يكي از اصول مهم و بسيار سرنوشت   ساز قانون 

اساسي به   همت رياست   جمهوري هستند«. 
آيت   اهلل يوسف صانعي گفت: »اين انتخابات زمينه مناسب براي 
شورايي شدن امور مردم اســت و حضور چشمگير، پشتيباني 
و اعالم به رأي همه گروه   ها و احزاب در داخل و خارج كشــور، 
نعمت بزرگي از سوي خداوند به ملت ايران است«. صانعي، روز 
جمعه هنگام انداختن رأي خود در صنــدوق گفت: »حضور 
چشــمگير مردم در پاي صندوق   هاي رأي يادآور روزهاي با 
بركت نهضت ماننــد 15خــرداد 1342و دوم خرداد 1376 

است«. 
آيت   اهلل علي مشكيني )رئيس مجلس خبرگان(، هنگام شركت 
در انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا، گفت: »خداوند 
توفيق بزرگي را به ملت و دولت ايران داد كه يكي از اصول قانون 
اساسي اجرا شود. از خداوند مي   خواهم كه همه احكام و قوانيني 

كه تاكنون در جامعه ما عمل نشده، انجام شود«. 
آيت   اهلل عبداهلل جوادي آملي،  هنــگام انداختن رأي خود در 
صندوق اخذ رأي انتخابات شــوراهاي اسالمي شهر و روستا 
گفت:»مصوبات شوراهاي اسالمي شهر و روستا بايد براساس 
قوانين شرع مقدس اسالم باشــد. جوادي آملي، اجراي يكي 
از اصول قانون اساســي مبني بر انتخابات شــوراها را فرصت 
مناســب براي ادامه حضور فعال مردم ايران در صحنه   هاي 
مختلف به   ويژه در تعيين حق سرنوشــت خــود ذكر كرد«. 
انتخابات شوراهاي شهر و روستا كه هدف آن واگذاري بخشي 
از مسئوليت دولت به مردم اســت، براي نخستين   بار در ايران 

برگزار مي   شود. 
 آيت   اهلل محمد يزدي )رئيــس قوه قضاييه( روز جمعه، هنگام 
انداختن رأي خود بــه صندوق اخذ رأي گفــت: »اميدواريم 
كســاني كه در انتخابات پيروز مي   شوند، از بهترين   ها باشند و 
بتوانند خالصانه مشكالت شهرهاي خود را حل و فصل نمايند«. 
وي گفت:» شوراهاي شهر و روستا مي   توانند، با بهره   گيري از 
ديدگاه   ها و پيشــنهادهاي مردم، زمينه را براي فعاليت   هاي 
دولت و مجلس شوراي اسالمي و در راستاي خدمت به مردم 

فراهم كنند«. 
آيت   اهلل محمدامامي كاشــاني )امام جمعه موقــت تهران(، 
روز جمعه از تبليغات اســراف   آميز و همراه با تبذير برخي از 
داوطلبان شوراها انتقاد و بر انتخاب افراد اصلح، امين و مناسب 
براي شوراهاي شهر و روستا تأكيد كرد. او در خطبه   هاي اين 
هفته نمازجمعه، افزود:»مردم بايد راستگوترين، امين   ترين و 
پاك   ترين افراد را براي شوراهاي شهر و روستا انتخاب كنند و 
افرادي را برگزينند كه به فكر مردم و نه به فكر پيداكردن مقام 

و پياده كردن خط و خطوط سياسي باشند«.  

لنگر پتروپارس در خليج   فارسدور از مركز
طرح توسعه بزرگ   ترين ميدان گازي جهان آغاز شد

ماسوله در سيالب
 135كوهنورد ناپديد شدند 

سال شهريار
نويسندگان جوان با چاپ نخستين 
داستان   هايشان آغاز كار نسل جديد 
نويسندگان ايراني را نويد مي   دادند

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

سال بعد از دوم خرداد بود و فضاي فرهنگي بعد از سال   هاي انتهايي دولت 
سازندگي بازتر شده بود. روزنامه   هاي متعددي چاپ مي   شدند كه هر كدام 
صفحات ادبي پرخواننده   اي داشتند و معرفي نويسندگان و نقد كتاب   هاي 
داستاني رونق گرفته بود. نسل جديد نويسندگان ادبيات داستاني در اين 
سال   ها نخستين كتاب   هاي خود را منتشر كردند. محمدحسن شهسواري 
يكي از اين نويسندگان بود كه مجموعه    داستان »كلمه   ها و تركيب   هاي 
كهنه« را در اين ســال منتشر كرد؛ كتابي شــامل 8 داستان كوتاه كه 
شهسواري در هر كدام كوشيده بود فرم روايي جديدي را امتحان كند و 

رابطه پدران و پسران، عنصر تكرار شونده در داستان   هايش بود. اين كتاب 
آغاز راه شهسواري   اي بود كه بعدها در دهه   هاي 1380 و 1390نقشي 
اساسي در گسترش رمان   نويسي در ادبيات داستاني ايران ايفا مي   كرد. 
از ديگر نويسندگان اين نسل كه در اين سال نخستين آثار خود را چاپ 
كردند مي   توان به احمد غالمي با مجموعه   داستان »همه زندگي«، رضا 
زنگي   آبادي با مجموعه داستان »سفر به سمتي ديگر«، فرشته توانگر با 
مجموعه    داستان »همين جا، روي زمين« و حسن محمودي با مجموعه 
داستان »وقتي آهســته حرف مي   زنيم، الميرا خواب است« اشاره كرد. 
همه اين نام   ها نسل بعد داستان   نويسان ايراني را ساختند و در دهه    بعد 

به پختگي رسيدند. شــهريار مندني   پور، مشهورترين شاگرد هوشنگ 
گلشيري بود. او كه بعد از زلزله رودبار، براي كمك به شمال رفته بود، چند 
سالي آنجا ماند و حاصل آن سال   هايش رمان دوجلدي »دل دلدادگي« 
بود؛ رماني كه به زندگي زني به نام روجا مي   پرداخت كه دخترش گلنار 
را در زلزله رودبار از دست داده    بود. رمان شرح پريشاني و سرگرداني او 
ميان انتخاب   هاي عاشقانه   اش بود. نثر مندني   پور سخت   خوان و شاعرانه 
بود كه خواندن اين رمان 900صفحه   اي را دشوار مي   كرد. نادر ابراهيمي، 
نويسنده   اي كه در اين سال در ابتداي كهنسالي بود،2 اثر منتشر كرد. يكي 
شرح ديدارش با امام خميني)ره( بود و در دوجلد با عنواني »سه ديدار با 

مردي كه از فراسوي باور ما مي   آيد« و ديگري داستاني بلند با نام »سفر 
بر جاده   هاي آبي سرخ« بود. اين كتاب روايتگر رشادت   ها و دالوري   هاي 
جواني به نام »ميرمهناي دوغابي« بر ضد   استعمار هلندي   ها، انگليسي   ها، 
پرتغالي   ها و عثماني   ها در خليج   فارس بود. ابراهيمي براي نوشــتن اين 
اثر 15سال تحقيق كرده بود. مجيد قيصري، رزمنده سابق و نويسنده 
پرتالش آن سال   ها، در اين سال مجموعه   داستان »بوي باروت« را منتشر 
كرد. قيصري كه خود را نويسنده حرفه   اي نمي   دانست، در اين مجموعه 
داستان تالش مي   كرد از فضاي شعاري سال   هاي دفاع   مقدس فاصله بگيرد 

و از رزمندگان ايراني تصويري انساني   تر در داستان   هايش روايت كند.

  فرزاد سپهر      ��������������������������������������������������������������������������������

شــركت ايراني »پترو پارس« با انجام عمليات حفــاري در حوزه گازي 
پارس   جنوبي در خليج   فارس، طرح توسعه بزرگ   ترين ميدان گازي جهان 
را در اســفند1377 آغاز كرد. با حفر 12حلقه چاه در اين مرحله امكان 
استخراج 1000ميليون فوت مكعب گاز، 40هزار بشكه ميعانات گازي و 
200تن گوگرد تا پايان سال بعد ميسر شد. مديرعامل وقت شركت نفت و 
گاز پارس وابسته به شركت ملي نفت، حضور پيمانكار ايراني در اين مرحله 
را موفقيت   آميز ارزيابي كرد هر چند به   گفته اسداهلل صالحي   فروز نياز به 

زمان بيشتر در برنامه زمانبندي شده تأخير به   وجود آورد.
همزمان با مرحله اول عمليات حفاري پتروپارس، عمليات احداث چاه   هاي 
فرانسه، گازپروم روسيه و پتروناس مالزي در مرحله   هاي دوم و سوم ميدان 
گازي پارس   جنوبي بود. طبق برنامه قرار شــد پترو پارس يك خط لوله 
32 اينچي به طول 105كيلومتر از زير دريا براي انتقال گاز به پااليشگاه 
عسلويه بسازد. لوله   هاي مورد نياز براي اين پروژه نيز به   گفته مديرعامل 

شركت نفت و گاز پارس توسط كارخانه لوله   سازي اهواز تامين شد.
اين خبر و خبرهاي پس از آن در ســال   هاي بعد نــام منطقه اقتصادي 
عسلويه و ميدان گازي پارس   جنوبي را براي مردم و كارگران و مهندسان 

متقاضي كار در عسلويه و پارس   جنوبي بيشتر آشنا كرد. عسلويه به   عنوان 
منطقه   اي ويژه براي اقتصاد انرژي رفته رفته توســعه پيدا كرد. احداث 
فرودگاه و گمرك ازجمله طرح   هاي زيربنايي وقت بود كه بهره   برداري از 
اين منطقه اقتصادي را توسعه داد. ميدان گاز پارس شمالي در فاصله 10تا 

15كيلومتري ساحل بوشهر در نوبت بعدي احداث و توسعه قرار داشت.

 شهر ماســوله درحالي   كه با فاجعه زلزله در سال   هاي پيش همراه 
شده بود، در مرداد1377با فاجعه جاري شــدن سيل و به   دنبال 
آن سيالب مواجه شد. شهر تاريخي ماسوله در تابستان معموال با 
حضور گردشگران، طبيعت   گردان و كوهنوردان همراه است. وقوع 
سيل در تابستان ماسوله، فاجعه مرگ ده   ها مسافر و ناپديد شدن 
كوهنوردان حاضــر در منطقه را به   دنبال داشــت. 138كوهنورد 
هيأت كوهنــوردي گيالن بــا 4ميني   بوس به ماســوله رفتند و 
135كوهنورد از جمع ايشــان در حادثه ســيل و سيالب ناپديد 
شــدند. هالل احمر و گروه   هاي امداد و نجات براي پيداكردن در 
سيل   ماندگان يا آنها كه در اين حادثه جان خود را از دست داده   اند به 
همراه سگ   هاي آموزش   ديده حاضر شدند. نتيجه تلخ بود چرا كه از 
جمع كوهنوردان يادشده و ناپديد شده در سيالب تنها 2نفر نجات 
يافتند، يك جسد پيدا شــد و از سرنوشت ديگر كوهنوردان اثري 
به   دست نيامد. به   گفته يكي از اهالي ماسوله به خبرنگار همشهري، 
چوپانان محلي وقتي با جاري شدن سيل روبه   رو شدند با سوت   هاي 

مخصوص به همديگر خبر دادند كه سيالب به سوي دره در حركت 
است، در نتيجه مردم محلي خودشــان را به ارتفاعات رساندند و 
حتي يك نفر هم آســيب نديد اما مســافران كه با اين رمز و صدا 
ناآشنا نبودند به تصور ايمن بودن در خودرو به قلب حادثه رفتند 
و در ميان موج بزرگ سيالب غرق شــدند. اين فاجعه در نهايت با 
30كشته، 90مجروح، 20نفر مفقودشده و برآورد 70ميليارد تومان 

خسارت مواجه شد.

معراج قنبري

قيمتي براي 2سال 
خدمت سربازي فروشي شد

تلفن سكه   اي
مردم به روش خود مخابرات را گسترش دادند 

يك سال، 2 خبر 

  احسان بهرام غفاري      �����������������������������������������������������������������
خريد خدمت سربازي نخستين بار در ابتداي دهه70 به تصويب رسيد. 
براساس اين طرح، مشمولين داخل كشور كه تا پايان سال1347 به   دنيا 
آمده بودند، مي   توانستند اقدام به خريد خدمت سربازي خود كنند. قيمت 
تعرفه براساس مدرك تحصيلي مشمولين مشخص شده بود. در اين طرح 
افراد زيرديپلم با 350هزارتومان، ديپلم با 500هزار تومان و فوق   ديپلم با 
600هزار تومان و افراد متخصص نيز با قيمت 2ميليون و 500هزار تومان 
مي توانستند خدمت سربازي خود را بخرند. مشموالن خارج از كشور نيز 
با پرداخت 16300دالر مي   توانســتند معافيت خود را دريافت كنند. از 
زمان ارائه اين طرح تا سال76 بيش از 70هزار نفر اقدام به خريد سربازي 
خود كردند. در سال1377، متولدين سال   هاي 1348 تا 1357 نيز امكان 
خريد خدمت سربازي خود را پيدا كردند. يعني هر كس كه سن او باالي 
20سال بود مي   توانست از اين طرح استفاده كند اما قيمت   ها تقريبا به دو 
برابر خود رسيده بود و همين امر باعث انتقاد بسياري از مشمولين شده بود 
كه اين طرح را براي »بچه پولدارها« مي   خواندند و كساني   كه مي   توانستند 
بهاي خريد ســربازي خود را كه در زمان خودش رقم كمي هم نبود را 
بپردازند. قيمت تعرفه سال1377 براي خريد سربازي از 11ميليون ريال 
براي زيرديپلمه   ها شروع و به مبلغ 22ميليون ريال براي مدرك دكتري 

پزشكي و باالتر تعيين شده بود كه البته مشمولين متاهل، خانواده   هاي 
شهدا، جانبازان و آزادگان شامل تخفيف 50درصدي مي   شدند. در همان 
سال نزديك به 350هزار نفر اقدام به خريد خدمت خود كردند. اما داستان 
خريد سربازي اگرچه تا دهه 80 در جريان بود اما با شروع دهه جديد، مورد 
انتقاد قرار گرفت و عمال در اين يك دهه، هيچ خريدي صورت نگرفت و 
معافيت   هايي مانند كفالت يا پزشكي نيز با دستورالعمل   هاي جدي   تري 

پيگيري شد.

در نيمه دوم دهه70، عالقه عمومي به شــغل   هاي خانگي رايج شد. از 
پيكان استيشن فروش ترشي تا وانتي   هايي كه اقدام به فروش بلورجات و 
لوازم آشپزخانه تا فرش و پشتي به   صورت اقساطي در محله   ها مي   كردند 
و مشتري خوبي هم براي خود دست   وپا كرده بودند. اما يكي از شغل   ها، 
درآمد از راه تلفن بود. يعني كمتر خانه    يا مغازه   اي بود كه در شــهر يك 
تلفن سكه   اي با قفل و زنجير يا آهن جوش داده نگذاشته باشد. ابتدا اين 
تلفن   ها 50ريالي بودند كه بعدا به 100ريال و سكه 250ريالي هم ارتقا 
پيدا كردند. هرچه قيمت استفاده از اين تلفن   ها باالتر مي   رفت، از آن   طرف 
زمان استفاده از آن هم كمتر مي   شد. حتي شايعه بود كه مي   توان اينها 
را دست   كاري كرد تا مردم زمان كمتري را استفاده كنند. يكي از داليل 
اســتقبال از اين تلفن   ها، نزديك بودن به منزل و دليل ديگرش احتياج 

نداشتن به ســكه دوريالي براي تلفن   هاي عمومي بود. البته بعدها كه 
تلفن   هاي كارتي در شهر سر برآوردند، رونق اين تلفن   هاي سكه   اي هم 
كم   سو شد و حاال تلفن كارتي كه آپشن تماس با موبايل، شهرستان و حتي 

خارج را هم داشت، مشتريان ثابت خود را پيدا كرده بود.

آگهی
به انتخاب

عبدالرضا نعمت اللهی

منتخبان نخستين شوراي شهر تهران 
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4صفحــه

 مردي كه نمي    خواست نقاش باشد
انتشار چاپ نخست دايره   المعارف هنر ايران

نترس از هجوم حضورم! 
حمايت گسترده نهادهاي فرهنگي از ساخت و انتشارترانه   هاي پاپ

كشتار صبرا و شتيال 
سال كم نظيري براي تئاتر ايران رقم خورد 

تجسمی

موسيقی

تئاتر

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

 به فراخور پيشرفت   ها و تغييراتي كه موجب افزايش فروش كتاب 
و رونق بازار نشر در دهه70 شد و نيز تداول توجه به فعاليت   هاي 
صنفي پس از روي كار آمدن دولت سيدمحمد خاتمي، درحالي   كه 
به واسطه گشــايش در فضاي سياسي كشــور بر تعداد ناشران 
افزوده    شده بود، زنان نيز به   تدريج ســهمي در بازار نشر يافتند تا 
چهره مردانه اين صنعت كمي تلطيف شــود. در چنين شرايطي، 
»انجمن صنفي كارفرمايي زنان ناشــر« در نيمه دوم همين دهه 
و در سال1376 تشكيل شد. شهال الهيجي، نويسنده، مترجم و 
مؤسس انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، به همراه برخي ديگر 
از زنان فعال اين عرصه، پايه   گذار ايــن انجمن بودند. جمع   آوري 
اطالعات، شــناخت نيازها و اولويت   ها، بررسي مشكالت، ارتقاي 
مهارت نيروي انساني، كمك به اشتغال زنان در حوزه نشر، انتقال 
دانش نشر به ساير اعضا و كمك و حمايت از اعضا در برابر مشكالت 

پيش   بيني نشده پاره   اي از اهداف انجمن بوده است. انجمن زنان 
ناشر در سال1392 در وزارت كار به ثبت رسيد. در سال   هاي اخير 
اين انجمن فعاليت   هاي بسياري چون نقد و بررسي كتاب، برگزاري 
نمايشگاه   ها و برگزاري مراسم اين   چنيني را در مناسبت   ها به انجام 
رسانده    است. يكي از فعاليت   هاي مهم اين انجمن برگزاري نشست 

زن، كتاب و توسعه بوده    است.

ميدان دادن به بخش خصوصي
 ارشاد تعيين مناسبات اكران را به سينماداران و صاحبان فيلم   ها 

واگذار مي   كند

آتشبار يك نفره
تك و پاتك   هاي »شلمچه« 

سينما 

مطبوعات

سعيد مروتي ������������������������������������������������������������������������������

سيف   اهلل داد تغيير سياست   هاي سينمايي را كليد مي   زند. بعد از برداشتن 
الزام حضور در جشنواره فجر براي گرفتن پروانه نمايش و رسيدن به 
اكران عمومي، نوبت به كاهش تصدي گري دولت در تعيين مناسبات 
اكران مي   رسد. جدول اكران ديگر توسط ارشاد تدوين نمي   شود. جايش 
شوراي تنظيم نمايش تشكيل مي   شود كه اعضايش سينمايي   ها هستند 
و اداره نظارت و ارزشيابي در آن فقط يك نماينده دارد كه او حق رأي 
ندارد. سينمايي كه سال   ها به دولتي شدن عادت كرده بود حاال امكان 
پوست اندازي مي   يابد. هيچ فيلمسازي ديگر مجبور نيست در جشنواره 
فجر حاضر شود تا امكان اكران عمومي در سال بعد را بيابد. نتيجه اينكه 
پرفروش   ترين )مرد عوضي( و ستايش شده   ترين فيلم سال77 )بودن يا 
نبودن( بدون حضور در جشنواره راهي اكران شدند. جدول بندي اكران 
كه از دهه60 يكي از امكانات وزارت ارشاد براي اعمال سياست هايش 
بوده در اختيار سينمادار و پخش   كننده قرار مي   گيرد تا سينماي ايران 
كمي از گلخانه خارج شود و روالي طبيعي طي كند. تأثير دوم خرداد را 
هم تا حدودي مي   شود در فيلم   هاي اكران77 مشاهده كرد. قاعدتا »مرد 
عوضي« كمدي   اي نبود كه پيش از دوم خرداد قابل نمايش باشد. كمدي 
مطلوب مديريت سابق سينما فيلمي از جنس »دنياي وارونه« است كه 
در اكران 77 شكست مي   خورد. پرسروصدا   ترين فيلم 77 هم »آژانس 
شيشه   اي« است كه پس از حضوري موفق و بحث برانگيز در جشنواره 
روي پرده مي   آيد و مورد اســتقبال مردم قرار مي   گيرد؛ فيلمي كه در 
فضاي باز ايجاد شده هم يكي از نشانه   هاي تغيير در جامعه است و هم 
تناقض   ها و پيچيدگي   هاي دوران تازه را نمايان مي   كند. بيشتر فيلم   هاي 
اكران اين سال در دوره مديريت سابق ارشاد پروانه گرفته   اند و به همين 

دليل هنوز اكشن   ها پرتعدادند؛ اكشن   هايي از جنس »ياس   هاي وحشي« 
كه در اكران شهرستان همچنان تماشاگر دارند. مسعود كيميايي براي 
سومين سال پياپي فيلمي را روانه اكران مي   كند كه جزو پرمخاطب   ترين 
فيلم   هاي سال است. »مرسدس« گرچه خيلي دوستداران»سلطان« 
را راضي نمي    كند ولي در تداوم يكي،دو فيلم قبلي ســازنده   اش براي 
برقراري ارتباط با نسل جوان قرار مي   گيرد. فيلم   هاي در پستو مانده هم 
در اين سال روي پرده مي   آيند. مهم ترينش »بانو«ي مهرجويي است 
كه پس از 7ســال توقيف بدون حذف يك نما پروانه نمايش مي   گيرد 
و اكران مي   شود. »حاجي واشــنگتن« هم پس از نمايشي محدود در 
چند شهرستان، بعد از 16سال در حالي روي پرده سينماهاي تهران 
مي   آيد كه سازنده   اش 2سالي است از دنيا رفته است. »ديدار« هم كه 
پس از نمايش در جشنواره سيزدهم فجر توقيف شده بود اكران عمومي 
مي   شود. نشانه   هاي تغيير فضا در جشنواره هفدهم فجر بيشتر به چشم 
مي   آيد. جايي كه »قرمــز« و »دوزن« به نمايــش درمي آيند و پرويز 

كيمياوي با »ايران سراي من است« در آن حاضر است.

 محمدناصر احدي   ����������������������������������������������������������������
با اينكه اغلب مطبوعات اصالح   طلب عمر درازي نداشتند و در طفوليت 
تلف مي   شدند، اما رونق و جنب   وجوشي به فضاي مطبوعات داده بودند 
كه رقبا و مخالفانشان را هم به تكاپو و نوآوري و البته تندروي واداشته بود. 
هفته   نامه »شلمچه« يكي از رسانه   هاي اردوگاه مخالف اصالح   طلبان 
بود كه با وجود اينكه شماره نخســت آن در زمستان 1375 و پيش از 
آغاز دوره اصالحات منتشر شد، اما پس از دوم خرداد1376 و در تقابل 
با نشريات اصالح   طلب بود كه نامش سر زبان   ها افتاد. صاحب   امتياز و 
مديرمسئول »شلمچه« مسعود ده   نمكي بود كه خودش درباره علت 
راه   اندازي اين نشريه در شــماره100 »همشهري ماه« گفته: »اعتقاد 
داشتم كه بايد رسانه رسمي داشته باشيم اما افراد موافقت نمي   كردند و 
مي   گفتند ما بايد كار سلبي كنيم، شما برويد كار ايجابي كنيد. در اين 
درگيري   ها به اين نتيجه رسيديم كه يك نشريه راه   اندازي كنم؛ نشريه   اي 
كه من مي   خواستم، رسانه   اي بود كه با توده   هاي مردم و افكار عمومي 
ارتباط برقرار كند؛ نه اينكه فقط در نمازجمعه توزيع شود، مخاطب خاص 
داشته باشد. بنابراين درخواست نشــريه شلمچه را دادم«. شلمچه بر 
ارزش   هايي كه به زعم ده   نمكي برآمده از اصول انقالب و غيرقابل معامله 
بودند پاي مي   فشرد و در اين راه، آتشبارش را با گزارش   هاي افشاگرانه 
و نقد و تحليل   هــاي تند و بي   پروا تغذيه مي   كرد. از ســينما و كتاب و 
مطبوعات گرفته تا وزارت ارشاد و شهرداري تهران و مسابقات فوتبال، 
هر موضوعي مي   توانست ظن شــلمچه را به تباني با اجانب و عدول از 
ارزش   هاي مورد تأييد آن تحريك كند. اينها تيتر برخي از شماره   هاي 

اين هفته   نامه است: 

- افشاگري درباره مديريت سازمان ايرانگردي )شماره يك(
- ماجراهاي پشت پرده كانديد]اي[ ليبرال   ها براي رياست   جمهوري 

)شماره 3(
- آقاي الريجاني آيا شما ليبرال هستيد؟ )شماره 6و 7(

-    اي مسئولين بيدار باش؛ موال ويال ندارد! )شماره 9، ويژه   نامه انتخاباتي(
- شكايت مهندس غرضي از نشريه شلمچه )شماره 14(

- دارا موبايل دارد، سارا حجاب ندارد )شماره 17(
- توزيع سكه در ديوان محاسبات كشور )شماره 19(

- براي نجات فوتبال، به توبه احتياج داريد، نه مربي خارجي! )شماره 31(
- تايتانيك يك ريسك احمقانه با تبليغات آمريكايي )شماره 33(

آدم مؤثر و همه   كاره شلمچه ده   نمكي بود و در اين هفته   نامه از كادر 
خبرنگاران و روزنامه   نگاران، به   معناي يك نشريه حرفه   اي، خبري 
نبود؛ هر چند در شناســنامه شماره آخر اين نشــريه، نام سهيل 
كريمي به   عنوان دبير گروه خبر، سيدعبدالرضا موسوي به   عنوان 
دبير گروه مقاالت، محمدعلي صمدي به   عنوان دبير گروه جنگ و 
سيدعبدالجواد موسوي به   عنوان دبير گروه ادب و هنر درج شده بود. 
ده   نمكي سال گذشته در برنامه   اي تلويزيوني گفت: »بيشتر مقاالت 
نشريه    شلمچه را خودم مي   نوشتم و با نام شهدا منتشر مي   كردم«. 
در نهايت، در ســال1377، هيأت نظارت بــر مطبوعات، به   دليل 
اينكه در شماره40 شــلمچه در مطلب »آقاي گنجي! همان آقاي 
سرشناس پرونده   اش از ساواك بيرون آمد« به يكي از مراجع تقليد 
اهانت شده بود، حكم به لغو مجوز اين نشريه داد. ده   نمكي در همان 

سال1377»جبهه« را به جاي شلمچه منتشر كرد.
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تعديل چهره مردانه نشر
تولد يك   سالگي انجمن زنان ناشر 

نشر

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

 شايد روزي كه روئين پاكباز تصميم گرفت 
تا نقاشي را كنار بگذارد تا زندگي   اش را وقف 
پژوهش و تاريخ هنر كند، مهم   ترين روز در 
تاريخ فعاليت   هاي نظري در ايران باشــد. 
روئين پاكباز اما ايــن تصميم را مي   گيرد 
و تقريباً 60ســال از زندگــي   اش را صرف 
مطالعه، پژوهش و تاريــخ هنر مي   كند و 
نتيجه اين تداوم باعث مي   شود تا بتوان او 
را مهم   ترين چهره تاريخ نظري هنر ايران 
ناميد. با اينكه بخــش عمده زندگي   اش را 
صرف مطالعه هنر كرد، ولي در طول اين 
دهه   ها از خودش كمتــر صحبت كرد و از 
اين   رو اطالعات در موردش آنچنان نيست 
كه بايد. در ســال1318 متولد می شــود 
و در دانشــكده هنرهاي زيباي دانشگاه 
تهران نقاشــي می خواند. در سال1343 
به همــراه جمعي 12نفــره از هنرمندان 
هم   دوره   اش، تاالر ايران را تأسيس مي   كند. 
از آن جمــع تنهــا 3نفــر باقي مي   مانند؛ 
خود پاكباز، محمدرضــا جودت و منصور 
قندريز. با مرگ قندريز، نام تاالر به قندريز 
تغيير مي   كند. مي   دانيم كه در آن سال   ها 
به شــيوه كنستراكتيويســت   هاي روس 
نقاشــي مي   كند. تعدادي از آثارش به اين 
شــيوه در گنجينه موزه هنرهاي معاصر 
تهران نگهداري مي   شود. تاالر از همان بدو 
تأســيس، فعاليت نظري را به   طور جدي 

پيگيري مي   كند كه شامل انتشار كتابچه   ها، 
مجله ادواري و نمايش رپرودوكسيون از آثار 
هنرمندان برجسته اروپايي است. پاكباز در 
دهه1350 براي تحصيالت عاليه به فرانسه 
مي   رود و در رشته زيبايي   شناسي تحصيل 
مي كند اما از پيــش از انقالب در هنركده 
هنرهاي تزئيني و دانشكده هنرهاي زيبا 
هنر درس مي   دهد. در دهه1350 مدرس 
تاريخ هنر مي   شود. بعد از پيروزي انقالب 
و بعد از پايــان انقالب فرهنگــي باز هم 
به   عنوان مدرس دروس نظري در دانشكده 
هنرهاي زيبا مشغول به تدريس می شود و 
با پژوهش در ساختار نقاشي ايران، بر نسلي 
از شاگردان اين دانشكده تأثير مي   گذارد. 
بعد از پايان همكاري با دانشكده هنرهاي 
زيبا در سال1369 تأليف كتاب   هاي نظري 

و تدريس آزاد را ادامه مي   دهد. 
از انتشار كتاب »در جســت   وجوي زبان 
تو« در ســال1369 در تأليف بسياري از 
كتاب   هاي نظري نقش داشته است. عالوه 
بر ايــن در تأليف كتاب   هــاي درس   هاي 
نظري هنرســتان هم همكاري مي   كند. 
انتشار چاپ نخســت دايره   المعارف هنر 
ايران در سال1377 اتفاق مهمي در تاريخ 
مطالعات هنر در ايران اســت. اين كتاب 
نخســتين دايره   المعارف فارسي در باب 
هنرهاي بصري در ايران به   حساب مي   آيد. 
در ادامه او چند كتاب ديگر هم منتشــر 
مي   كند؛ مواد و تكنيك   ها: طراحي و نقاشي 

با مؤسســه چاپ و نشــر نظر و در نهايت 
انتشــار نسخه ســه جلدي دايره   المعارف 
هنر در سال 1396 كه يكي از اساسي  ترين 
تالش   هاي نظري در هنر ايران به   حساب 
مي   آيد. در كنار اينهــا تهيه كاتالوگ   هاي 
نمايشــگاه   هاي موزه هنرهاي معاصر در 
دهه 1370 و 1380  يــا ترجمه چندين 
متن مهم در مورد تاريخ هنر ايران و جهان 
تنها بخشــي از فعاليت   هاي نظري او در 
تمام طول اين دهه   ها بودند. روئين پاكباز 
همچنان به تدريس و تأليف در حوزه تاريخ 
و نظريه هنر مشغول است. تأثيرش آنچنان 
است كه كم   و   بيش چند نســل از نقاشان 
و عالقه   مندان به تاريخ هنر شــاگردانش 
به   حساب مي   آيند؛ شاگرد كسي كه روزي 
تصميم گرفت نقاشــي را كنار بگذارد تا 

مورخ هنر شود.

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

ترانــه   اي كــه روز 14فروردين1377 بيــن دو نيمــه فوتبال بين 
»پرسپوليس« و »داليان« از شبكه سوم پخش شد، سرفصل تازه   اي 
را براي ترانه   هاي فارسي گشــود؛ ترانه   اي روي تصاوير دريا و جنگل، 
اما با صدايي   در تشــابه با صداي خواننده   اي محبوب و آهنگي كه با 
زهي   هاي كشــيده، درامز، هم خوانان زن، ساكسيفون وگيتار يادآور 
فضاي ترانه   هاي محبوب و گوش آشــناي   دهه 50 بود و از آن مهم   تر 
شعري كه به جاي ســخن با طبيعت و گل و شب و شــمع اين بار از 
»تو« صحبت مي   كرد. پخش ترانه »من وتو و درخت و بارون« مجوز 
رسمي محافظه   كارترين رسانه حكومتي براي بازگشت به آن سويي 
ازترانه   ســازي بود كه هنرورزان و عالقه   مندانش دســت   كم 2دهه از 

نزديك شدن به آن منع شده بودند.
با وجود اينكه   صدا و سيما   از چند سال پيش    از اين و با معرفي چهره   هايي 
چون بيژن خاوري و عباس بهادري و ساخته   هاي به   اصطالح »شاد« 
فريد شب   خير رويكرد به نسبت متفاوتي را در فضاي موسيقي ترانه   ها 
تجربه كرده بود، اما همچنان كالم ترانه   ها سازماني   اش را در محدوده 
موضوعات انتزاعي و بي   خطري چون   بهــار و بلبل و»گل مي   رويد به 
باغ« و »زيباســت در باران رقص گل   ها« باقي نگاه داشته بود؛ اما در 
فضاي سياسي و اجتماعي پس از »دوم خرداد« و به پشتوانه حضور 
چهره موجه فريدون شهبازيان در اتاق فكر »مركز موسيقي و سرود«، 
جرياني پرقدرت را براي راه   گيري و رو آمــدن دوباره ترانه   هاي پاپ 
شهري به   وجود آورد. اين رويكرد تازه و ناگهاني وقتي معنادار و حتي 
شــوكه   كننده مي   نمايد كه بدانيم تنها چند هفته پيــش از اين بود 
كه شركت سروش )به   عنوان بازوي انتشــاراتي محصوالت ديداري 
و شنيداري »صدا و ســيما«(آخرين توليدات پيشين اين سازمان را 
در قالب آلبوم »ســروش76« و با صداي خوانندگاني چون مختاباد، 
جمال   الدين منبري، حسين فداييان، حسين نظري   و مهرداد كاظمي 

منتشر كرده بود.
پس از بازپخش   هاي پياپي ترانه »منو تو و درخت و بارون« با صداي 
خشايار اعتمادي، »عيدانه« با صداي عليرضا عصار، »وقف پرنده   ها« با 
صداي قاسم افشار و »معبود« با صداي شادمهر عقيلي، چندآلبوم    تازه 

از خوانندگان جوان   نيز به بازار آمد كه استقبال كم   نظير از آنها سمت 
و سوي آينده بازار موسيقي را مشخص كرد؛ »شوكا« با آهنگسازي 
داريوش تقي   پــور و صداي مهرداد شهســوارزاده، »دل    شــوره« با 
آهنگسازي بابك بيات و صداي خشايار اعتمادي، »مسافر« با صدا و 
آهنگسازي شادمهر عقيلي، »حسرت« با آهنگسازي فواد حجازي و 

صداي محمد اصفهاني و... .
قطارترانه پاپ شــهري پس از 20سال ســكون به راه افتاده بود و در 
بهمن   ماه همان سال هم به نخستين »جشنواره موسيقي پاپ« رسيد. 
اين جشنواره كه به   مدت 11روز در فرهنگسراي »بهمن« برگزار شد 
به   نحوي محل بروز، معرفي و اجراي ده   ها گروه موسيقي شد كه پيش 
از اين معيارها و موازين سفت    و سخت رسمي، هرگونه امكاني را براي 

شناسايي و نمود استعداد و عالقه   شان سد كرده بود.  
اما نكته   اي كه آن روزها زيرپوســت آن اتفاقات پيشروانه پنهان ماند 
و ديده نشد، تغيير اساسي كالم ترانه »مرسدس« و در مرحله بعدي 
اجازه ندادن به قرارگيري همان ترانه تعديل   شده، روي فيلم »مرسدس« 
بود؛ چرا كه برايند شعر ايرج جنتي عطايي و آهنگ بابك بيات در پيوند 
با جهان معنايي فيلم مسعود كيميايي به فضاي اجتماعي و سياسي 
شكل   گرفته روي خوش نشان نمي   داد و در آن روزهاي پرآرزو از »فانوس 
ترانه روشن نيست« و »مشكوكم« مي گفت. سانسور و مميزي كالم 
ترانه   هاي نو نفس آن روزگار، همزمان بــا خود اتفاق، كار خود را آغاز 

كرده بود، اما در آن هياهو كسي متوجه اين حضور هميشگي نبود.

مهرداد رهسپار ��������������������������������������������������������������������������
بي شك بهترين تئاترهاي پس از انقالب در سال1377 روي صحنه 
رفتند. بســياري از اين نمايش ها در ياد تماشــاگرانش مانده است. 
از جمله» بانوي آئوئي« نوشته يوكيو ميشــيما به كارگرداني مژده 
شمسائي و »كارنامه بندار بيدخش« نوشته و كارگرداني بهرام بيضائي 
كه هر دو از پايان سال1376 تا ارديبهشت 1377روي صحنه بودند 
و در اين ميان نبايد »دايره گچي قفقازي«، نوشته برتولت برشت به 
كارگرداني حميد سمندريان، »شب روي سنگفرش خيس« نوشته 
اكبر رادي و كارگرداني هادي مرزبان، »همچون كوچه اي بي انتها« 
بر اساس مجموعه ترجمه هاي شاعران جهان توسط احمد شاملو، به 
كارگرداني سيروس شاملو، »عروسي خون« نوشته فدريكو گارسيا 
لوركا به كارگرداني علي رفيعي را از ياد برد. سال1377 سالي چشمگير 
براي كساني بود كه مي خواستند با تئاتر جهان آشنا شوند. نمايش هاي 
روبرتو چولــي و گروه تئاتر روهــر آلمان در هفدهمين جشــنواره 

بين المللي تئاتر فجر هواداران بسيار داشت اما غمگين ترين نمايشي 
كه در سال1377 به صحنه رفت و چندان هم مورد توجه قرار نگرفت، 
نمايش »زنان صبرا و مردان شتيال« نوشته و كارگرداني قطب الدين 
صادقي بود. اين نمايش در آن سال چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما 
اين اجرا در آن سال از 2منظر مهم بود، يكي اينكه نمايشي به شيوه 
تئاتر مستند توسط صادقي تاليف شده بود، دوم اينكه اين نمايش با 
عكس و اساليد و موسيقي و تصاوير آرشيوي، تصويري بسيار غم انگيز 
از نسل كشي مردم فلســطين در اردوگاه صبرا و شتيال را بازنمايي 
كرده بود. زنان صبرا و مردان شــتيال در فرورديــن 1377 با بازي 
فرشيد صمدي پور، مينا صارمي، مصطفي عبدالهي، سهيال رضوي، 
ناهيد مسلمي، امير بختياري، ســيامك حلمي، نوشين حسن زاده، 
   رؤيا فالحي، عقيل گلزار، ميكائيل شهرستاني، حسن دادشكر، اليزا 
جوهري، محمد آقامحمدي، عباد نظري، سليمه قطبي و ديگران در 

تاالر كوچك به صحنه رفت.

برآيند خوب و بد 
ديروزهاي ما

مجموعه چهار جلدي »تاريخ تحليلي شعر 
نو« اثر شمس لنگرودي در سال1377 كامل 
مي   شود� اثري كه مهم ترين و جامع  ترين اثر 

درباره شعر نو از آغاز تا امروز است

مرتضي كاردر �����������������������������������������������������
دست   كم 70ســال از خلق نخســتين نمونه 
سروده   هاي شعر نو گذشته است اما جاي مرجعي 
كه بتواند روايتگر تاريخ شعر نو باشد، خالي است� 
كتاب   هاي تحليلي شــعر نو به كتاب   هايي مثل 
»شعر نو از آغاز تا امروز« محمد حقوقي و »طال 
در مس« رضا براهني و »صور و اسباب در شعر 
امروز ايران« اسماعيل نوري   عال محدود مي   شود 
اما هيچ   كدام از اين كتاب   ها آن   قدر جامع نيستند 
كه بتوانند مرجع جامعي براي شعر نو محسوب 
شوند، جز كتاب نوري   عال كه جامع   تر از بقيه است 

و در سال   هاي غيبت او منتشر نمي   شود�
محمد شمس لنگرودي شاعري است كه شعر نو 
را از دهه50  با »رفتار تشنگي« آغاز و در دهه60 
دفترهاي شــعر »در مهتابي دنيا«، »خاكستر و 
بانو«، »جشن ناپيدا«، »قصيده لبخند چاك   چاك« 
را منتشر كرده است� قصيده لبخند چاك   چاك 
مهم   ترين مجموعه دوره نخســت شاعري او و 
يكي از تأثيرگذارترين مجموعه   ها در سال   هاي 
پاياني دهه60 است� او همچنين پژوهش   هايي در 
»مكتب بازگشت« و »سبك هندي« انجام داده 

است كه در دوره خود درخور توجه   اند�
اما فقدان مرجع و منبع جامعي در تاريخ شــعر 
نو و جست   و   جوي او در نشــريات و كتاب   هاي 
منتشر شده او را به كتاب »تاريخ تحليلي شعر 
نو« مي   رســاند؛ كتابي كه به   گفته خود او قرار 
بوده مختصرتر از اينها باشد اما به مرور زمان به 
مجموعه   اي قطور در 4جلد تبديل مي   شود� تاريخ 
تحليلي شعر نو بر اســاس سير تاريخي انتشار 
سروده   هاي نو    از 1284تا 1357به   ترتيب جلد اول 
از )1332-1284(، جلد دوم)1342-1332(، جلد 
سوم )1349-1341( و جلد چهارم )1349-1357( 

سامان يافته است�
او در »تاريخ تحليلي��� « سال به سال پيش مي   آيد 
و تا آنجا كه مي   تواند وضعيت شعرهاي نو منتشر 
شــده در مطبوعات و كتاب   هاي مستقل شعر 
نو  را بررسي مي   كند� پيش از آغاز هر دوره نيز 
تصويري از شرايط سياســي و اجتماعي دوره 

به   دست مي   دهد�
امروز كه بيش از 20ســال از انتشار دوره كامل 
تاريخ تحليلي شــعر نو گذشته است، وقتي به 
كتاب نگاه مي   كنيم مي   بينيــم كه كتاب تاريخ 
جامعي است از كتاب   ها و مطبوعات و جريان   ها 
و حلقه   هاي شــعر نو و كمتر نامي در كتاب از 
قلم افتاده� ناگفته نماند كتاب    در ســال   هايي 
فراهم آمده كه ميزان دسترســي به منابع مثل 
امروز نبوده اســت؛ خبري از اينترنت و منابع 
و بايگاني   هاي ديجيتــال نبوده و كتابخانه   هاي 
عمومي و مرجع مثل كتابخانه ملي و كتابخانه 
مجلس و��� به   راحتي اســناد خود را در اختيار 

پژوهشگران قرار نمي   دادند�
هر چه كتاب پيش تر مي   آيد و شــمار شاعران، 
نشــريات و كتاب   ها بيشــتر مي   شود نقش 
شمس لنگرودي به   عنوان روايتگر كم   رنگ   تر و 
عماًل گاهي به چند جمله از ميان شعرها، مقاله   ها 
و يادداشت   ها محدود مي   شود اما به   نظر مي   رسد 
او هوشــمندانه جاي خالي روايت خود را با نوع 
انتخاب   ها پر كرده است� تاريخ تحليلي شعر نو 
چارچوب پژوهش   ها و تاريخ   نگاري   هاي بعدي 
را در شــعر  نو تعيين كرده اســت� تقريبا همه 
پژوهش   هايي كه در 20ســال گذشته در حوزه 
شعر نو انجام شده بي   نياز از كتاب نبوده   اند� در 
عين حال همه پژوهشگران شعر نو، اعم از موافق 
و مخالف، در چارچوب   هاي تعيين   شــده تاريخ 
تحليلي��� حركت كرده   اند و اثر ارجمند شمس 

لنگرودي همچنان بي   جايگزين است�
ـ عنوان نوشــته تعبيري از مقدمه كتاب »تاريخ 

تحليلي شعر نو« است.

شعر

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

 ژاله آموزگار را بيشتر به   عنوان استاد زبان   هاي باستاني مي   شناسند و كتاب 
»زبان پهلوي، ادبيات و تاريخ آن« يا »تاريخ اساطيري ايران«، اما آموزگار 
ســال   ها 2كار ويژه ديگر را ادامه داد: پرورش شاگرداني حساس به زبان 
و ريشه   هاي آن و اهتمام به زبان باســتاني. آموزگار در دوره   اي پاي زبان 
ايستاد كه بسياري از فحول زبان كه در دهه   هاي قبل و به اقتضاي زمانه   اي 
كم   هياهو و دور از رسانه كار زبان مي   كردند، يا ديده از خاك فروبسته بودند 

يا جايي ديگر به كاري ديگر اشتغال داشتند. آموزگار برخالف زبان شناسان 
سلف، به لحاظ تأليف پركار نبود اما ثمراتش را، همانطور كه گفته شد، فقط 
در آثار مكتوبش نبايد جست. اسطوره   شناسي آموزگار مزيت او بود در كار 

زبان و نثر و زبانش نيز از اين مزيت بهره مي   برد.
»همۀ ما با يك زبان واحد شعر فردوسی را می خوانيم و توانايی را در 
دانايی می يابيم، با ضرب آهنگ زيبای شعرـ  زلف آشفته و خوی كرده 
و خندان لب و مستـ  به دنيای خوش حافظ گام می نهيم و همزبان 
با او از تغابنی كه خزف بازار لعل را می شــكند دلگير می شــويم و با 

تك بيتی از صائب، جهان را جز اتاق انتظار مرگ نمی بينيم، با همين 
زبان با مولوی هم آوائيم و از جمادی می ميريم و نامی می شــويم، با 
همين زبان با رودكــی دختر رز را قربانی می كنيــم و با منوچهری 
در وقت خــزان برمی خيزيم و خز می آوريم و به تماشــای بارداری 
دختركان تاك می نشــينيم، با همين زبان ارادت بيهقی را به بونصر 
مشكان درمی يابيم و بر حسنك وزير اشك می ريزيم، با همين زبان 
بر خرابه های ايوان مدائن با ديدۀ حسرت می نگريم و با همين زبان با 

سعدی هر نفسی را كه برمی آيد ممد حيات می دانيم«.

آموزه آموزگار
 نثر و زبان از اسطوره   شناسي آموزگار 

مزيت مي   برد
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