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يادداشت
گيتی اعتماد؛ شهرساز

شــايد صحبت از ســرزندگي و روحيه بخشي در 
شــهر در اين دوران وانفســاي كرونا كمي دور از 
ذهن و خارج از موضوع باشد و ما را ياد حرف ماري 
آنتوانت بيندازد! * اما به نظر مي رســد اتفاقا در اين دوران شهروندان و شهرها 
بيش از هميشــه به اين پديده نياز دارند. شــهرهاي ما چه اكنون و چه قبل 

از كرونا و محدوديت هاي ناشــي از آن، از ســرزندگي و 
روحيه و فضاي مطلــوب چنداني برخــوردار نبودند در 

 حالي كه در بسياري از شــهرها چه در كشــورهاي غني و چه در كشورهاي 
ديگر ما شاهد اين امر بوديم.

سرزندگي و روحيه بخشي 
در شهر

ديدگاه
حسين سالح ورزي؛ نايب رئيس اتاق ايران

مراسم روز ملي صادرات براي نخستين بار از سوي اتاق 
بازرگانی ايران برگزار شد. ۲۴ سال زمان برد تا دولت 
اين مسئوليت را به بخش خصوصي واگذار كند، اما اين 
اميدواري وجود دارد كه دولت ها در نگرش اصلي خود 
اعتماد واقعي به فعاالن اقتصادي را بگنجانند؛ چه اينكه به گفته خودشان هرگاه 
مسئوليت به مردم واگذار شده، نتيجه بهتري نسبت به عملكرد دولت به دست آمده 

اســت. انتظار اقتصادگردانان براساس قانون بهبود مستمر 
محيط كسب وكار اين اســت كه تمامي تصميمات مؤثر بر 

فعاليت بخش خصوصي با مشورت اين بخش گرفته شود. نمي توان پشت درهاي 
بسته تصميمي گرفت كه سرنوشت جامعه اقتصادي را تحت تأثير قرار مي دهد.

ربع قرن انتقاد ناشنيده

داليل فراز و فرود 
بورس چيست؟

      كم گل ترين
 2-2  تاريخ

 بازگشت زندگي 
به خيابان خاطره ها  

 پرونده ای ويژه 
درباره خيابان الله زار

روند تحول كسب و كار، مالكيت 
و قيمــت ملــک در قديمی ترين 

خيابان تهران 

نگاهي به ديــروز و امروز معماري 
بازمانده از خيابان الله زار 

با يادداشت ها و گفتارهايی از احمد 
مســجدجامعی، عضو شــورای 
شــهر و تهران شــناس،  ابوالفتح 
شادمهری، مدير بافــت و بناهای 
تاريخی شــهر تهران  ، عبدالرضا 
گلپايگانــی، معــاون معماری و 
شهرســازی شــهرداری تهــران و 
علي محمد ســعادتي،  شهردار 
منطقه1۲. صفحه هــای 13تا16 را 

بخوانيد

 ۲ ميليون دوز واكسن 
وارد ايران می شود

واكسيناسيون 
 كادر درمان

 پيش از  1400  

ارزش كل بازار سهام از مرداد ماه 
تاكنون 110 ميليارد دالر افت 

كرده است

داربي 9۴ تهران پرگل تر و تماشايي تر 
از آنچه پيش بيني مي شد از آب در آمد. 
بر اساس آنچه در بازي هاي قبلي از ۲ 
تيم ديده بوديم، تصور مي شد استقالل 
تهاجمي تر از پرسپوليس بازي كند و 
سرخپوشان با تكيه بر خط دفاعي خود 

به دفاع بپردازند.  صفحه6 را بخوانيد

از زمان آغاز نزول بازار سهام از مرداد 
امســال، شــاخص كل بورس تهران 
عمدتا در محدوده 1.۲تا 1.5ميليون 
واحد نوســان كرده و حتي تالشش 
براي عبور از محــدوده يک ميليون و 
550هزار واحد ناموفق بوده است؛ علت 
اين قفل شدن منحني شاخص بورس 
در اين محدوده چيست. آمار ها نشان 
مي دهد با وجود نــزول 110ميليارد 
دالري بازار ســهام، نسبت قيمت به 
درآمد بازار سهام هنوز تا مرحله اصالح 

كامل فاصله دارد.   صفحه5 را بخوانيد

ادامه در 
صفحه19

ادامه در 
صفحه17

بازگشت به مدرسه با گام های آهسته
با بازگشايی مدارس در زمان كرونا مخالفيد؟ شايد الزم باشد نگاهتان را عوض كنيد

كدام مدارس در كدام شهرها از اول بهمن بازگشايي می شوند؟

تغيير چهره تهران با 22 »خيابان کامل«

بگذاريم مردم 
حرفشان را بزنند

 گاليه هاي علی مطهري
 از عدم تحمل منتقد در كشور

اگر بخواهيم داليل كاهش سرمايه 
اجتماعي را بررســي كنيــم، اين 
داليل شــامل برخي اشتباهات در 
تصميم گيري ها مي شــود و البته 
شــامل بعضي اتفاقات غيرمترقبه 
هم مي شود كه در اختيار ما نبوده 
اســت. مثال دولت در نحوه اجراي 
افزايش قيمت بنزين اشــتباه كرد. 
تصميم دير هنگامي بود و خيلي بد 
هم اجرا شد، تصميمي بود كه باعث 
برخي عكس العمل ها و اعتراض هاي 

اجتماعي شد. صفحه۲ را بخوانيد

صفحه1۲

صفحه10

صفحه3

 3۲ كيلومتر از خيابان هاي تهران با ايجاد فضاهاي بيشتر براي عابر پياده
 مسير دوچرخه سواري و كاهش سهم عبور خودرو به خيابان كامل تبديل مي شوند
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 2بار تالش دولت در 2ســال گذشته براي 
تصويــب لوايح FATF ثمــري در مجمع مجمع

تشخيص مصلحت نظام نداشــته؛ اعضاي 
مجمع يك بار ترجيح دادند با ســكوت و به درازاكشيدن 
بررسي لوايح، آنها را بايگاني كنند، اين بار هم پيشاپيش 
نتيجه مجوز دولت از رهبري براي رسيدگي مجدد را منفي 
اعالم مي كنند. لوايح الحاق ايران به كنوانسيون هاي مبارزه 
با تامين مالــي تروريســم)CFT( و مقابله بــا جرايم 
ســازمان يافته فراملي)پالرمو( بيش از 2ســال پيش در 
مجلس به تصويب رسيدند ولي يكي در مجمع و ديگري در 
شوراي نگهبان توقيف شدند. آيين نامه مجمع عمال يك 
سال براي رســيدگي به اصرار نمايندگان در تصويب اين 
لوايح فرصت مي داد. اعضا با استفاده از اين فرصت سعي 
كردند به جاي رأي گيري و مخالفت علني با لوايح، از حربه 
آيين نامه اي استفاده كنند. با اين سياست وقتي لوايح يك 
سال مسكوت مي ماندند، به صورت خودكار از دستور كار 
مجمع خارج مي شدند. فشارهاي اقتصادي وارده بر مردم و 
بن بست هاي مالي بين المللي ناشــي از معطل ماندن اين 
لوايح باعث مي شــد تا اعضاي مجمع از زير بار مسئوليت 

مخالفت علني خود با اين لوايح شانه خالي كنند.
دولت روحاني اما با حواشي زياد برنامه هاي اقتصادي اش 
در 2سال گذشــته به دنبال يك پاسخ روشــن، صريح و 
شفاف از مجمع براي لوايح بود. بر همين اساس هم خود 
رئيس دولت از رهبر معظم انقالب درخواســت كرد اين 
لوايح مجددا در مجمع تشــخيص مصلحت نظام بررسي 
شوند. مجمع هم پس از موافقت رهبري با اين درخواست 
روحاني، چاره اي جز شفاف سازي بررسي ها و نظرات خود 
در چارچوب بررسي اين لوايح نداشــته است؛ لوايح را به 
صحن علني نياورده، تك به تك در گفت وگوهاي رسانه اي 
مخالفت علني خود را با پالرمــو و CFT اعالم مي كنند، 
ديگر مالحظات يك ســال قبل را ندارنــد و ابايي هم از 

بايگاني كردن لوايح دولت ندارند.

FATF آغاز جبهه  گيري ها در موضوع
مناقشه اخير علي ربيعي، ســخنگوي دولت با مخالفان 
درباره موانع FATF در انتقال پول خريد واكسن كرونا هم 
در استفاده از اين ترفند رسانه اي اعضاي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام بي تأثير نبود. در نخستين واكنش ها همان 
اوايل دي ماه محمدجواد ايروانــي، عضو حقيقي مجمع 
تشخيص مصلحت نظام به انتقاد از طرح چنين مواضعي 
 FATF از ســوي دولت پرداخت و گفت: اصــوال قواعد
شامل اقالم بشردوستانه نمي شــود، مداخله اي در خريد 
اينگونه اقالم ندارد و به طور كلــي وارد اينگونه مصاديق 
هم نمي شود. اگر بعضي ها شــتاب دارند، نبايد از مسئله 
FATF استفاده ابزاري كنند و امروز واكسن كرونا، فردا 
مرغ و تخم مرغ و پس فردا مســائل مختلف ديگر را به آن 

بچسبانند.
غالمرضــا مصباحي مقــدم، فعال ترين عضــو مجمع در 
مخالفت با لوايح و در گفت وگوها و سخنراني هاي متعدد 
بوده است. او اخيرا با اشــاره به تعاريف پولشويي و تامين 
مالي تروريســم در چارچوب همكاري ها بــا گروه ويژه 
اقدام مالي موســوم به FATF گفته بــود: »اگر ما به دو 
كنوانسيون پالرمو و CFT بپيونديم و تعهدات آنها را قبول 
كنيم، در اين تعهدات تعريفي كه ارائه شده اين است كه هر 
معامله اي كه در آن پوششي باشد، اين مشمول پولشويي 
است و هر معامله اي كه يك طرف آن طرف حقيقي نباشد و 
باز هم پوششي باشد، مشمول عنوان تامين مالي تروريسم 
است. اين شبهه و مسئله براي نهاد FATF مطرح است 
كه بايد همه مبادالتمان شفاف و بدون پوشش باشد و حاال 
آيا خودشان حاضرند شــفاف و بدون پوشش با ما معامله 
كنند و از طرفــي تحريم هاي آمريكا را هــم بپذيرند؟« 
به گفته او، 43ميليــارد دالر واردات به ايران و 41ميليارد 
دالر صادرات ايران در ســال گذشــته به صورت پوششي 

انجام گرفته است.

اطمينان خاطر به مردم
در بحبوحــه موضع گيري هاي اعضــاي مجمع، آيت اهلل 
صادق آملي الريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت 

نظام لحن ماليم تري گرفت و با اشــاره به شــروع مجدد 
بررســي لوايح در مجمع، گفت: مردم عزيز كشــورمان 
مطمئن باشند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام با دقت 
تمام و برحسب مصالح كشور اين لوايح را بررسي خواهد 
كرد و بــه همه گروه هاي سياســي و كســاني كه نگران 
اين موضوع هســتند نيز توصيه مي كنيم ضمن پرهيز از 
فضاسازي هاي خاص و ربط دادن مسائلي همچون واكسن 
كرونا به اين موضوع، ياريگر مجمع در بررسي اين لوايح در 
فضايي كارشناسي و به دور از هياهو هاي رسانه اي باشند و 
اجازه دهند كه مجمع براساس وظيفه خود تمام جوانب 
قضيه ازجمله مصالح اقتصادي و امنيتي را بررسي و نتيجه 

را اعالم كند.

براي دنياي متعادل خوب است!
صريح ترين مخالفت و شفاف ترين علت مخالفت را مصطفي 
ميرســليم درباره اين لوايح مطرح كرد. اين عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه بنده با تصويب اين 
لوايح مخالف هستم، گفت: ما حدس مي زنيم كه نپيوستن 
به FATF ممكن است مشكل ايجاد كند، ولي يقين داريم 
كه پيوستن به آن، براي ما مشكل درست مي كند. مخالفت 
ميرسليم متفاوت با ساير اعضاي مجمع بود و حتي مفاد 
FATF را تأييد مي كرد ولي آن را در عمل مضر به حال 
ايران مي دانست! او با بيان اينكه اگر به لحاظ فني بخواهيم 
دقت بكنيم ، ما هيچ گونه اعتراض اصولي نسبت به مسائلي 
كه در FATF مطرح مي شود نداريم، تأكيد كرد: در نظام 
مالي و بانكي مسائلي وجود دارد كه اگر اصالح نشود، كشور 
را با مشــكل مواجه مي كند. نتيجه ايــن اتفاقات و عمل 
به اين توصيه ها، شفاف شــدن حساب ها ست. درصورت 
شفاف سازي در صحنه بين المللي، مشخص مي شود كه 
چه كسي در دنيا چه كاري انجام مي دهد. اين براي دنيايي 
كه در تعادل باشد و در جايي ظلم و اجحاف صورت نگيرد، 

خوب است.
احمد توكلي هم با طرح يك پرسش، مخالفت خود با لوايح 
پالرمو و CFT را اعالم كرده است. او با اشاره به طرح اين 
پرسش از دولتي ها كه اگر اين لوايح را بپذيريم چه اتفاقي 
مي افتد، گفته اســت: »آقاي ظريف گفتند هيچ تضميني 
نمي دهيم اگر اين لوايح را بپذيريم سهولتي اتفاق مي افتد، 
ولي اگر نپذيريم شرايط سخت تر مي شــود. ما مي گوييم 
همين را ثابت كنيد. ما بايد براساس شواهد و قرائن تصميم 
بگيريم. اگر ثابت شــود كه تصويب اين لوايح در حد يك 
نفس كشيدن وضع مردم را بهتر مي كند، رأي مي دهم اما 
چون اين شرط محقق نيست، با تصويب اين لوايح مخالف 
هستم. مي گفتند اگر برجام را نپذيريم، چه غوغايي مي شود 
و اگر بپذيريم عالي مي شود، عالي كه نشد، غوغا هم نشد. 
اين حرف ها براســاس مصالح ملي زده نمي شود.« آيت اهلل 
محمدعلي موحدي كرماني، عضو حقيقي ديگر مجمع هم 
در برآورد كلي خود از فضاي مجمع كار را يكسره كرد و به 
خبرگزاري مهر گفت: »مطمئن هستم اگر اين لوايح بار ديگر 
در مجمع تشخيص مطرح شود، با مخالفت اعضاي مجمع 
روبه رو خواهد شد.« او با بيان اينكه قرار نيست اين اليحه 
در كميسيون هاي مجمع مورد بررســي قرار گيرد، گفت: 
اگر ايــن لوايح مجددا به صحن مجمــع بيايد، تغييري در 
سرنوشت آن ايجاد نخواهد شد، زيرا اعضاي مجمع يك بار 
نظر خود را درخصوص اين لوايح اعالم كرده اند. براســاس 
آيين نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام اگر مصوبات 
ارجاعي از مجلس ظرف مدت يك ســال در مجمع تعيين 
تكليف نشوند، همان نظر شــوراي نگهبان درباره مصوبات 
اجرا خواهد شد. لوايح پالرمو و CFT نيز اگرچه با استناد 
به همين بند آيين نامه اي تعيين تكليف شــده بودند، ولي 
دستور اخير رهبر انقالب مبني بر تمديد رسيدگي به لوايح 
نظر منفي اعضاي مجمع را تغيير نداده است. آنها معتقدند 
رهبر انقالب تنها با تمديد لوايح موافقت كرده اند و در سوي 
ديگر يك نظريه تفســيري مي گويد اگر بنا به همان اعالم 
نظر منفي قبلي مجمع و اتكا به رأي شــوراي نگهبان بود، 
دستور رسيدگي مجدد معنايي نمي يافت. تنها يك تفاوت 
با شرايط قبل باقي مي ماند و آن مجاب شدن مجمع به اعالم 
نظر صريح و شفاف و مستند به رأي گيري در صحن علني 

مجمع تشخيص مصلحت نظام است.  

برخی اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت وگوهاي متعدد 
رسانه اي فضاي رد لوايح CFT و پالرمو را مهيا مي كنند

 پيشگويي مخالفان
 FATF از سرنوشت لوايح 

در حاشيه سياست 

ديپلماسی

  اگر فضا فراهم شود، كانديدا مي شوم
محسن رهامي، فعال سياسي اصالح طلب گفت: در مورد حضور من 
كارهايي از مدت ها پيش شروع شده  و جلسات مستمري هست و 
اگر فضا فراهم شود، به عنوان كانديداي واحد به ميدان خواهم آمد 
و كمپين هايي تشكيل  شده است. نماينده ادوار دوم و سوم مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با برنا افزود: در انتخابات مجلس ثبت نام 
و همه مراحل را هم طي كردم، اما در انتها چرايي رد صالحيت را حتي 
به من اطالع ندادند، پس از آن و در همين عيد 99 رهبري از خود من 
پرسيدند چرا شما نرفتيد و كانديدا نشديد؟ من پاسخ دادم كه من 
مراجعه كردم و گفتند نامه شما مي آيد و من ستادم را هم آماده نگه 
داشتم. طرفدارانم را تا روز آخر نگه داشتم ولي تا امروز كه در خدمت 
شما هستيم، هيچ نامه اي به من كه 3دوره هم نماينده مجلس بودم، 
نداده اند. رهامي افزود: چــرا افرادي مثل من نبايد نماينده مجلس 
شوند؟ اين تصميمات نشان مي دهد در بسياري موارد رهبري هم از 

رد صالحيت نيروهاي انقالب و داليل آن بي خبر هستند.

  شرط بازگشت آمريكا به برجام لغو تحريم هاست
علي اكبر واليتي، مشاور رهبر معظم انقالب در امور بين الملل، گفت: 
ما هيچ اصرار و عجله اي نداريم كه آمريكا به برجام برگردد؛  اما اگر 
مي خواهد برگردد، شــرايطي دارد كه مهم ترينش اين اســت كه 
تحريم ها را بردارد و معلوم شود كه دولت جديد به تعهدات برجام 

پايبند است.
واليتي تأكيد كرد: اگر آمريكا بخواهد به برجام برگردد، بايد تحريم ها 
را پايان دهد و البته ما اصراري نداريم به اين برگشــت، مي خواهد 
برگردد، مي خواهد برنگردد. اگر مي خواهند برگردند بايد شــرايط 
مورد نظر را كه شرايط كامال معقولي است، انجام بدهند و كوتاهي هاي 
گذشته را جبران كنند. او همچنين درباره قانون اقدام راهبردي براي 
لغو تحريم ها كه اخيرا از سوي مجلس يازدهمي ها مصوب شد، به 
تسنيم گفت: مجلس و دولت به تكليف خودشان عمل كردند. در 
مجلس بيش از چهار پنجم نمايندگان به اين قانون رأي دادند و قانون 
بسيار معتبري است و دولت موظف است كه به اين قانون عمل كند. 
البته دولت ما هم نشان داد كه از مجلس تبعيت مي كند. كار دولت و 
مجلس ما كامال قانوني بود و درست نبود كه بيش از اين معطل كنند.

  معناي تغيير گفتمان را درك نمي كنم
بهزاد نبوي، نايب رئيس مجلس ششم گفت: برخي از دوستانمان 
شايد تحت تأثير شعار »اصالح طلب، اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا«، 
بحث تغيير گفتمان را مطرح مي كنند. البته من تا به حال معني تغيير 
گفتمان را به دليل سن باال يا به قول برخي از دوستان به دليل ابتال به 
»دمانس« درك نكرده ام و نفهميده ام منظور از تغيير گفتمان، تغيير 
راهبرد و مشي اســت يا چيز ديگر! به گزارش جماران، او ادامه داد: 
شايد دوســتان ما عدم اقبال مردم به انتخابات دور يازدهم مجلس 
شوراي اسالمي را دليلي براي رويگرداني مردم از مشي اصالح طلبي، 
تلقي كرده اند و فراموش كرده اند كه در اوج حضور اصالح طلبان در 
عرصه قدرت، در انتخابات شوراهاي اسالمي، آقاي مهدي چمران 
با حدود يكصد و چند هزار رأي، نفر اول شوراي شهر تهران و آقاي 

احمدي نژاد شهردار پايتخت شد.

  انتقاد عمو از برادرزاده 
محمد هاشمي، برادر آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، در رابطه با اظهارات 
فائزه هاشمي به مدارا  گفت: موضعي كه فائزه خانم گرفتند، مورد 
تأييد خانواده ما نيست. ايشــان گفته بودند كه دوست دارند آقاي 
ترامپ بيايد. اين نكته قابل توجه است كه نظام جمهوري اسالمي 
ايران نظامي نيســت كه بتواند با تحريم و اين حرف ها ساقط شود. 
وي ادامه داد: در روزهاي اول انقالب كه نهاد جمهوري اسالمي تازه 
تاسيس و نوبنياد بود، زماني كه صدام با كمك همه دنيا و با ارتش 
روسي، با آمريكا، فرانسه و كشورهاي عربي، حمله كردند و جنگ 

8ساله راه انداختند، نتوانستند نظام را ساقط كنند.  

   احياي ديپلماسي برجام از نگاه مديركل آژانس
رافائل گروسي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي با اشاره به 
پايان دوره رياســت جمهوري دونالد ترامپ در آمريكا تصريح كرد 
كه تنها چند هفته تا احياي ديپلماسي درباره توافق  هسته اي ايران 

باقي مانده است.
به گزارش ايرنا، گروسي در گفت وگو با خبرگزاري رويترز، اين مورد 
را مطرح كرد. او همچنين در باره طرح كاهش دسترسي بازرسان 
اين سازمان در ايران هم گفت كه دوســت ندارد 21 فوريه از ايران 
بشنود كه حضور بازرسان در ايران كاهش مي يابد. او با اين حال ابراز 
اميدواري كرد كه تا اين تاريخ بتوان  به نوعي توافق كمكي يا نقشه راه 
جهت اطمينان حاصل كردن از بازگشــت تمام طرف ها به توافق 
هسته اي دســت يافت، فارغ از اينكه موضوعاتي مانند غني سازي 

2۰درصدي يا سانتريفيوژهاي اضافه بايد برطرف شوند.

در ۲ ســال اخيــر از عميق تر 
شدن گسســت بين مردم و حاكميت و 
ريزش سرمايه اجتماعي در كشور بسيار 
شنيده ايم. اين گسست را قبول داريد و اگر 
آري مهم ترين داليل اين گسست اجتماعي 

به نظرتان چه بوده است؟ 
اگر بخواهيم داليل كاهش سرمايه اجتماعي را 
بررسي كنيم، اين داليل شامل برخي اشتباهات 
در تصميم گيري ها مي شود و البته شامل بعضي 
اتفاقات غيرمترقبه هم مي شود كه در اختيار ما 
نبوده است. مثال دولت در نحوه اجراي افزايش 
قيمت بنزين اشتباه كرد. تصميم دير هنگامي 
بود و خيلي بد هم اجرا شد، تصميمي بود كه 
باعث برخي عكس العمل هــا و اعتراض هاي 
اجتماعي شــد. در ادامه، برخورد نامناسب با 
معترضان هم باعث شــد عده اي كشته شوند 
و طبيعي اســت كه نارضايتي ها بيشتر شد. 
اينجا نقش اشتباه حكومت پررنگ بود. عامل 
بعدي به نظر من پيدايــش فردي مثل ترامپ 
بود. اين فرد به قول خودش فشــار حداكثري 
بر كشــور وارد كرد و طبيعتا وقتي معيشت 
مردم سخت مي شود، نسبت به اصول و مباني 
اوليه حركت شان ترديد مي كنند، يعني فكر 
مي كنند ممكن است كه اساسا اصول اوليه ما 

اشتباه بوده است...
منظورتان اصول و مباني انقالب 

است؟
بله، فكر مي كنند بعد از 4۰سال از انقالب، حاال 
با اين مشكالت مواجهيم. خود اين ذهنيت و 
نگاه مي تواند باعث كاهش سرمايه اجتماعي 
شود. بنابراين ظهور فرد نامتعادلي مثل ترامپ 
عامل مهمي در ايجاد شــكاف بين بخشي از 
مردم و حكومت بود. البته در مجموع به خاطر 
رشد اجتماعي و سياســي كه مردم داشتند، 
زيربار ظلم نرفتند، فشارها را تحمل كردند و 
در نهايت هم پيروز شدند. قطعا يكي از عوامل 
شكست ترامپ، همين مقاومت مردم ايران بود. 
ترامپ نتوانست ايران را به پاي ميز مذاكره اي 
كه شرايطش را خودش چيده بود بكشاند. ولي 
آن فشــار حداكثري در داخل ايران بي اثر هم 
نبود و باعث نارضايتي هايي شــد و مشكالتي 
را ايجاد كرد. حتي من فكر مي كنم تصميم به 
ترور سردار سليماني در دي ماه سال 98يكي 
از آثار حوادث آبان 98بود. آمريكايي ها بعد از 
حوادث آبان احساس كردند كه پايگاه اجتماعي 
حكومت ايران كم شــده و فرصت را مناسب 
دانستند كه دست به ترور سردار سليماني بزنند 
وگرنه آنها قبالً هم تصميم به اين كار داشتند و 
از آنجا كه سردار سليماني راحت به اين طرف 
و آن طرف مي رفت امكانش هم برايشان وجود 
 داشــت، ولي به نظر من بعد از حــوادث آبان 
سال 98فكر كردند زمان مناسبي براي اين كار 
اســت. همان ايام حادثه بسيار تلخ هواپيماي 
اوكرايني پيش آمد كه خب باز هم در نارضايتي 

مردم و كاهش سرمايه اجتماعي بي اثر نبود.
دولتي هــا و شــخص آقاي 
روحاني معتقدند سلســله اين اتفاقات از 
دي ماه سال 96شــروع شد، يعني تقريبا 
 7 ماه بعد از انتخابات رياســت جمهوري 
ســال 96؛ اعتراض هايي كه يك سر آن 
تعطيلي مؤسسات غيرمجاز بود و از مشهد 
شروع شد. آقای روحانی بارها اعالم كرده كه  
مبدا سلسله اتفاقات تلخ در كشور و حتي 
خروج ترامپ از برجام را از همين اتفاقات 
دي ماه سال96 مي داند. اين استدالل چقدر 
پذيرفتني است؟به نظر شما سهم مخالفان 
و منتقدان دولت در اتفاقات اين 4سال اخير 
بيشتر است يا اشتباهات مديريتي دولت و 

يا عوامل خارجي مثل ترامپ و تحريم ها؟
هر ســه را بايد درنظر گرفت. به نظر من سهم 
عوامل خارجي كم نبود، سهم مخالفان داخلي 
دولت هم قابل توجه است و اشتباهات دولت 
هم مؤثر بود. مؤسسات اعتباري اعتراضاتي را 
برانگيختند و دولت مجبور شد از بيت المال پول 
طلبكاران را بدهد. اين معضل به سال هاي قبل 
از دولت آقاي روحاني برمي گشت. مؤسسات 
غيرمجاز قبل از دولت روحاني رشد كرده بودند 
و عجيب بود كه بيشترشان هم در مشهد بودند. 
دولت مجبور شد از جيب مردم بدهي اينها را 
بپردازد. برخي از همان كساني كه اين مشكالت 
را ايجاد كــرده بودند، همــراه برخي مقامات 
مذهبي و سياسي در دي 96آن آشوب را آغاز 
كردند. جالب اين اســت كه بازهم اعتراض ها 
از مشهد آغاز شــد، فكر مي كردند مي توانند 
اعتراض هايي كنترل شده راه بيندازند و اين را 
صرفا در جهت مخالفت با دولت هدايت كنند، 
ولي خيلي سريع كار از دستشــان در رفت و 
ديديم در همين اعتراض ها شعارهاي تند عليه 

نظام و مقامات عالي كشور داده شد.
جريان منتقد دولت اين اتفاقات 
را ناشي از سوءمديريت دولت مي دانستند. 
در مجلس دهم كه شما هم حضور داشتيد، 

نمايندگان منتقد دولت بحث ســؤال از 
رئيس جمهور را مطرح كردند. البته دولت 
هم مخالف بود. شما به عنوان كسي كه براي 
نخستين بار موضوع سؤال از رئيس جمهور را 
مطرح كرديد و آقاي احمدي نژاد را به مجلس 
آورديد، موافق سؤال از آقاي روحاني بوديد 
يا در آن مقطع اين سؤال را سياسي كاري 

مجلس مي دانستيد؟ 
من موافق بــودم. اتفاقا شــروع كننده طرح 
سؤال از رئيس جمهور خودم بودم، چون اين 
نماينده هايي كه جديد وارد شده بودند به راه و 
روش سؤال از رئيس جمهور وارد نبودند. شروع 
كار با من بود و من به آنها گفتم كه مي شود از 
رئيس جمهور درباره فالن موضوعات ســؤال 

كرد. حتي متن آن را هم نوشتم.
يعني به آقاي ذوالنوري گفتيد از 

رئيس جمهور مي شود سؤال كرد؟ 
نه؛ آقاي ذوالنوري بعدا وارد شد. در مرحله اول 
عده اي از دوستان مثل آقاي وقفچي نماينده 
زنجان، موضوع طرح سؤال از رئيس جمهور را 
دنبال مي كردند. آقاي ذوالنوري و دوستانش 
بعدا وارد شدند و سؤاالت را هم عوض كردند 
و البته در آن زمان من ديگر ضرورتي براي اين 
كار نمي ديدم ولي به طور كلي من مخالف سؤال 
از رئيس جمهور نبودم. اين موضوع را فرصتي 
براي رئيس جمهور مي دانستم كه مي توانست 
به مردم توضيح بدهد كه چه مشكالتي دارد. 
به طور كلي طرح سؤال از رئيس جمهور مشكلي 

براي كشور ايجاد نمي كند.
ظاهرا دولــت و همچنين آقاي 
الريجاني به عنوان رئيس مجلس مصلحت 

نمي دانستند.
بله، موافق نبودند. كمي هم مقاومت كردند ولي 

من خودم خيلي مهم نمي دانستم.
در مجلس هشتم كاري را آقاي 
الريجاني انجام دادند كه بعدها هيچ وقت 
در كشور تكرار نشــد. يك همايش به نام 
همايش وحدت برگزار كردند و رؤساي ادوار 
مجلس و رؤساي جمهور كشور را زير يك 
سقف در مجلس جمع كردند. يك همايش 
با حضور ساليق سياسي مختلف در صحن 
مجلس به عنوان نماد دمكراسي برگزار شد. 
آقاي هاشمي، آقاي ناطق نوري، آقاي حداد 
عادل، آقاي كروبي، آقاي خاتمي، روساي 
قوه قضاييه، نمايندگان ادوار همه بودند؛ 
تنها كســي كه به آن همايش نيامد آقاي 
احمدي نژاد بود. بعدها هم به گمانم براي 
تكرار اين همايش تالش هايي شد ولي به 
نتيجه نرسيد. فكر مي كنيد چرا همايشي 
مثل اين تكرار نشد؟ برمي گشت به اوضاع 
كشور؟ كينه ها بيشتر شد، تحمل ها كمتر 

شد؟ 
آن جلسه يك جلســه خاص بود. در شرايط 
خاصي برگزار شــد و ضرورت خاصي داشت ؛ 
به اين معنا نيســت كه دائم تكرار شود و ادامه 
پيدا كنــد. البته اگر در زمان ضــرورت از اين 

جلسات گذاشته شود حتما خوب است. اخيرا 
يعني اواخر مجلس دهم و در آستانه انتخابات 
مجلس يازدهم، آقاي شمخاني افراد مؤثر هر 
دو جناح را دعوت كردند و آنها حرف هايشان 
را بي پرده زدند. در 3 جلســه اين نشســت ها 
برگزار شد و جلســات مفيدي بود و مي تواند 

ادامه داشته باشد.
در شوراي امنيت برگزار شد؟

بله.
چه تعداد از چهره ها بودند؟

حدود 3۰نفر از چهره هاي شاخص هر دو جناح 
حضور داشــتند. دليل اينكه اينطور جلسات 
كمتر تشكيل مي شود يا اساسا تشكيل نمي شود 
اين است كه يك عده خودشان را حق مطلق 
مي دانند و ضرورتي بــراي گفت وگو با طرف 

مقابل نمي بينند.
اين بحثي كه فرموديد يك عده 
خودشان را حق مطلق مي دانند، جرياني 
است كه در ســال هاي اخير ريشه گرفته 
اســت. در واقع جرياني در داخل كشور 
معتقد است هر كس با ما نيست عليه ماست. 
نمونه اش همين چند وقت پيش در عوض 
كردن تابلوي خيابان استاد شجريان رخ 
داد. اين جمع يا نماينده طيف خاصي بودند 
يا به نمايندگي از خودشان تصميم گرفتند 
تابلوي يك خيابان را به نام شهيد هسته اي 
تغيير دهند؛ چون فكر مي كردند هر كس 
موسيقي شجريان را گوش مي كند با شهدا 
همراه نيســت؛ درحالي كه بيانيه خانواده 
شهيد فخري زاده منتشر شد و اعالم شد كه 
شهيد فخري زاده خودشان اهل موسيقي 

سنتي بودند.
بيانيه خوبي بود.

بعد از آن  حتي در مشهد ديديم 
عكس اين اتفاق رخ داد، اسم دو بلوار را به 
اسم شجريان و فروغ فرخزاد تغيير دادند. 
البته در ســطح اتفاقي كه در تهران افتاد 
بازتاب نداشت. اين همه حق به جانبي از كجا 
مي آيد؟ اين تقابل ها مصداق كثرت آراست 

يا مضر است؟
اين تقابل ها اگر در حد اظهارنظر باشد مضر 
نيست بلكه مفيد است اما اقدامات خودسرانه 
عملي حتما مضر است. اينكه كسي نام يك 
خيابان را قبول نداشته باشد و شخصا بخواهد 
اســم آن خيابان را تغيير بدهد مضر است. 
در كشــور بايد تابع قانون بود، حتي اگر آن 
قانون را قبول نداشته باشــيم. شوراي يك 
شهر تصميمي گرفته كه ممكن است موافق 
ميل ما نباشــد. نمي شــود در مقابل قانون 
سركشــي كنيم. ولي اينكه هر كســي نظر 
خودش را اعالم كند اين چيز خوبي اســت. 
اعالم كننــد ما با ايــن كار مخالفيم؛ مثال با 

نامگــذاري اين خيابان 
مخالفيم و داليلمان هم 

اين است. جامعه را قانع كنند نه اينكه تصميم 
خودسرانه بگيرند و اقدام عملي بكنند.

گاليه هاي علی مطهري از عدم تحمل منتقد در كشور

بگذاریم مردم حرفشان را بزنند
اولين و آخرين گفت وگوي تفصيلي من با علي مطهري تا پيش از همين گفت وگوي پيش رو 
به انتخابات مجلس هشتم برمي گشت؛ به زماني كه فرزند شهيد مطهري در فهرست جريان 
اصولگرا قرار گرفته بود تا به پشتوانه اين جريان راهي پارلمان شود؛ با اين حال مطهري در همان 
مجلس هشتم نشان داد كه در تعريف اصولگرايي، اختالفات بنيادين با مدعيان اين جريان دارد؛ بسا كه همان سال ها به خاطر مواضعي كه 
گرفت اصولگرايي او را به رأي گذاشتند و اگرچه هيأت داوري اصولگرايان در آن مجلس او را دوباره اصولگرا شناخت اما آن رأي، بخيه اي 
مصلحتي بود بر منش غلطي كه سال هاي بعد زخمش باز شد؛ منشي كه گمان مي برد هر كه مثل ما فكر نمي كند، از مدار ما خارج است و 
اينچنين اصولگرا راه خود را از اصولگرا جدا كرد و اصولگرا از دل اصولگرا دميد؛ تقريبا 1۲سال بعد از آن گفت وگو؛ دوباره فرصت مصاحبه 
با علي مطهري پيش آمد؛ او به استثناي مجلس هشتم در تمام ۳ دوره اي كه در انتخابات مجلس شركت كرد در يك مرحله صالحيتش 
براي حضور در مجلس رد شــد؛ تا همين انتخابات مجلس يازدهم كه ديگر راه به جايي نبرد و از حضور در انتخابات بازماند. با او درباره 

مسئله حذف رقيب و عدم تحمل منتقد گفت وگو كرده ايم.

مجيد مهرابي دلجو
دبير گروه سياسي

 ادامه در
صفحه7

چوي جونگ كان، ديپلمات ارشد 
وزارت 
كره اي كه به تهران سفر كرده است خارجه

در نشســت هاي ديپلماتيك با 
مقامات ايراني، آماج انتقادات تند قرار گرفت. وزير 
خارجه، رئيس كل بانك مركزي و معاون سياسي 
وزير خارجه مقاماتي بودند كــه قائم مقام وزير 
خارجه كره را به دليل بلوكه كردن پول هاي ايران 
به باد انتقاد گرفتند. محمد جواد ظريف در ديدار 
مقام كره اي بزرگ ترين مانع توســعه روابط دو 
كشور در شرايط فعلي را محدوديت ايجاد شده 
براي منابع ارزي ايران نزد بانك هاي كره اي ذكر 
كرد و از دولت كره خواست كه هرچه سريع تر در 
جهت رفع اين موانع اقدامات الزم معمول كند. او 
در ادامه اظهار داشت: اقدام غيرقانوني بانك هاي 
كره، جو عمومي و ديدگاه مردم ايران نسبت به 
كره را به شدت منفي كرده است.  ظريف درباره 
ماجراي نفتكش توقيف شــده كره در ايران هم 
تأكيد كرد: كشــتي كره اي به دليل آلوده سازي  
آب هاي خليج فــارس توقيف شــده، لذا صرفا 
موضوعي فني اســت كه رســيدگي به آن در 

چارچوب مقــررات حقوقــي و قضايي در حال 
پيگيري است و طبعا دولت امكان دخالت در اين 
فرايند قضايي را ندارد. سخنگوي وزارت خارجه 
نيز ديروز در نشست خبري خود با خبرنگاران با 
اشاره به ديدار هيأت كره جنوبي با وزير خارجه و 
معاون سياسي وي گفت: ما به كره اي ها تأكيد 
كرده ايم كه اقدام آنها در عدم آزادسازي پول هاي 
بلوكه شده ايران در كره غيرمتعهدانه است و آنها 
بايد اين پول ها را هرچه زودتر در اختيار ايران قرار 
دهند. ما همچنين به آنها مي گوييم كه در انتظار 
2۰ژانويه ننشــينند، چراكه بعــد از 2۰ژانويه 
اقدامات كشورها جور ديگري ارزيابي مي شود. 
سعيد خطيب زاده، در پاسخ به اين سؤال كه اگر 
كره پول هاي بلوكه شده ايران را آزاد نكند تهران 
چــه اقدامــي انجام مي دهــد، گفــت: امكان 
عدم پرداخت اين پول ها وجود ندارد و ما از همه 
مجاري قانوني و حقوقي براي آزادســازي اين 
پول ها استفاده مي كنيم. قانون جنگل كه حاكم 
نيســت و از طرف ديگر دولــت كره جنوبي نيز 

هيچ وقت نگفته كه اين پول ها را پس نمي دهد.

وي همچنين در پاسخ به سؤال ديگري در ارتباط 
با سفر هيأت كره جنوبي به ايران گفت: در مورد 
ســفر اين هيأت از قبل تصميم گرفته شــده و 
برنامه ريزي انجام گرفته بود. در جريان مذاكرات 
بين مقامــات ايران و كــره موضوعات مختلف 
مورد بحث قرار مي گيرد كه در رأس آن موضوع 
پول هاي بلوكه شده ايران در كره جنوبي است. 
خطيب زاده در پاسخ به سؤالي در ارتباط با توقيف 
نفتكش كره اي و ارتبــاط آن با توقيف پول هاي 
ايران از سوي كره هم با بيان اينكه موضوع نفتكش 
كره اي يك موضوع كامال فني است، افزود: كساني 

كه مي خواهند اين موضوع را سياسي كنند در 
مسير غلطي حركت مي كنند و كشورهايي كه در 
اين زمينه اظهارنظرهايي كرده و دخالت كرده اند، 
گويي جايگاه خود و مقررات و تعهدات بين المللي 
را فراموش كرده اند. وي با بيان اينكه ما به طرف 
كره اي و كشــورهايي كه در اين زمينه دخالت 
كرده اند مكرر گفته ايم كه هرچقدر اين موضوع 
سياسي شود اين امر به حل اين مسئله كمكي 
نمي كند، افزود: مســائل مربوط به اين كشتي 
يك مسائل فني است و بايد مسير قضايي خود 

را طي كند. 

كره؛ زير تيغ انتقاد 
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بعد از جنگ جهاني دوم و گســترش 
خودرومحوري، ايــده خيابان كامل گزارش

نخستين بار در شهرهاي اياالت متحده 
آمريكا و ســپس در آلمان، كانادا و بــه مرور ديگر 
كشورها مطرح و اجرايي شد و نتيجه رضايت بخشي 
داشت. حاال بعد از ســال ها حكمراني خودروها بر 
خيابان هاي تهران، شهرداري تهران براساس تكليفي 
كه برنامه سوم توسعه تهران بر عهده اش گذاشته، 
به زودي بخشي از گذرگاه ها و معابر پايتخت را براي 

همه شهروندان بازآرايي مي كند.
  محمد ساالري، رئيس 
كميسيون شهر سازي  و 
معماري شــوراي شهر 
تهران با اشاره به نهايي 
شــدن دســتورالعمل 
خيابان كامل گفت كه 
عمليات اجرايــي خيابان كامل در 22معبر شــهر 

تهران به طول 32كيلومتر به زودي آغاز مي شود.
به گفته ســاالري، در مرحله اول تعداد 3۶ معبر به 
طول ۶۶ كيلومتر از پيشنهادهای مناطق 22گانه، 
توســط معاونت حمل ونقــل و ترافيــك انتخاب 
شــده و به مرحله مطالعات و ارزيابــي و تطبيق با 
شاخص هاي خيابان كامل راه يافت، ولي در نهايت، 
تعداد 22 معبر، مجموعا به طــول 32 كيلومتر در 
مناطق 22گانه شناســايي و ارزيابي شــدند كه از 
نظر كارشناســي و فني ظرفيت تبديل شــدن به 

خيابان كامــل را دارند.  او با بيــان اينكه عمليات 
اجرايي 22خيابان كامل در شهر تهران به زودي آغاز 
مي شود، افزود: »با توجه به اينكه تمامي ذينفعان 
اين مفهوم، شامل شورا، شهرداري، كميسيون ها و 
معاونت هاي تخصصي، مناطق 22 گانه، كارشناسان، 
جامعه حرفه اي و شــهروندان نســبت به عملياتي 
شــدن خيابان كامل با رويكرد بازپس گيري معابر 
و عرصه هاي عمومي از خودروها به نفع شهروندان، 
متفق النظر شده اند، از شهردار تهران خواستيم تا در 
مدت زمان باقيمانده از اين دوره مديريت شهري، 
در هر منطقه حداقل يك خيابان را به خيابان كامل 

تبديل كند.«
در اين ميان، اينكــه خيابان كامل چه ويژگي هايي 
بايد داشــته باشــد، كدام خيابان هاي تهران براي 
اين منظور زيرســاخت هاي الزم را دارند و داليل 
اجراي اين طرح چيست؟ از پرسش هايي است كه 
كارشناسان مربوطه در گفت وگو با همشهري به آن 

پاسخ داده اند:

كاهش نقش جابه جايي سواره در خيابان كامل
شهربانو اماني، رئيس كميته ايمن سازي  در 

حمل ونقل شوراي شهر:
اگرچــه ممكن اســت 
خيابان هــا اولويت هاي 
مختلفي داشته باشند، 
اما منطبق بــر مفهوم 
خيابان كامل، هر 4مد 
عابرپياده  و دوچرخه سوار 
و سواره و حمل ونقل عمومي بايد سهم مناسبي از 

معبر داشته باشند. مدهاي حمل ونقل در يك خيابان 
كامل بايد براي افراد مختلف از تمامي سنين و با هر 
ميزان توانايي  باالخص افراد آســيب پذيرتر مانند 
كــودكان، ســالخوردگان و افراد معلــول، ايمن و 
دسترس پذير باشند. براي كامل سازي خيابان ابتدا 
سهم هاي مدهاي عابرپياده، دوچرخه و حمل ونقل 
عمومي را به آنها اختصاص داده و آنچه از عرض معبر 
باقي مي ماند مختص خودروهاي سواري خواهد بود. 
در اين فرايند، قطعا تعداد خطوط ســواره كاهش 
مي يابد؛ زيرا هدف از كامل ســازي خيابان افزايش 
نقش جابه جايي مدهــاي پايدار )پياده، دوچرخه و 
حمل ونقل عمومي(، افزايش نقش اجتماعي معبر و 
كاهش نقش جابه جايي ســواره اســت. خيابان ها 
به عنوان مهم ترين فضاي عمومي شهر، محل هاي 
منحصر به  فردي هســتند كه مي توان در آنها وقت 

گذراند و لذت برد. 
خيابان كامــل به صورتي طراحي خواهد شــد كه 
مــردم در آنجا وقت خــود را صــرف فعاليت هاي 
اجتماعي، مدنــي و تفريح كننــد؛ فضاهايي زيبا، 
جذاب و دعوت كننده كه افراد به ســرمايه گذاري 
در آنها ترغيب شــوند. از آنجا كه كامل سازي يك 
خيابان، مد پياده را فعال مي كند و به اصطالح پاخور 
معبر افزايش مي يابــد منجر به ايجاد ظرفيت هايي 
براي درآمدزايي و سرزندگي اقتصادي و اجتماعي 
و نشــاط عمومي در مناطق شــهر خواهد شد. در 
نهايت بايد بــه اين نكته توجه داشــت كه خيابان 
كامل پايداري زيســت محيطي شــهر را از طريق 
گسترش سايه اندازي درخت، منظرسازي، كاهش 
تأثير جزاير حرارتي، كاهش سرريز رواناب، كاهش 

مصرف انرژي و كاهش انتشــار گازهاي گلخانه اي 
بهبود خواهد بخشــيد. اين كار از طريق اختصاص 
فضاي بيشتر براي درختان، اولويت دهي به مدهاي 
حمل ونقلي پايدار براي كاهش وابستگي به خودرو، 
كاهش سطوح نفوذ ناپذير و گسترش تصفيه سرريز 

رواناب ها امكان پذير خواهد شد.
اقدام اجرايي براي بازآرايــي خيابان هاي كامل در 
شهر به منظور جلوگيري از اقدامات سليقه اي به ابالغ 
دستورالعمل خيابان كامل شهر تهران منوط شد. 
خوشبختانه در تابستان ســال جاري دستورالعمل 
خيابان كامل ابالغ شد. در فرايند بازآرايي خيابان ها 
براساس اصول خيابان كامل، نقش بخش خصوصي 
به عنوان ســرمايه گذار و بهره بردار از خيابان بسيار 
پررنگ ديده شده است. درواقع از ابتدا مبنا بر اين 
بود كه شــهرداري اين اقدام را با مشــاركت بخش 
خصوصي پيگيري كند. با وجــود اين، پيش بيني 
مي شــود بازآرايي تعداد محدودي از خيابان ها در 
سطح شــهر در ابتدا با ســرمايه گذاري شهرداري 
تهران صورت پذيرد، اما قطعا در بلندمدت نيازمند 
مشاركت بخش خصوصي اســت. اما تنوع مدهاي 
حمل ونقلي شــامل حمل ونقل عمومي، خودروي 
ســواري، مد پياده و دوچرخــه مهم ترين ويژگي 
يك خيابان كامل است. طبيعتا در چنين شرايطي 
خيابان هايي مدنظر قرار مي گيرند كه عرض كافي 
براي اختصاص تمامي مدها در آنها موجود باشــد. 
در رويكردهاي نوين برنامه ريزي و طراحي شهري 
خيابان هايي كــه امكان تبديل شــدن به خيابان 
كامل براي آنها فراهم نيست، براساس اصول خيابان 
اشتراكي طراحي مي شوند. هدف اصلي از بازآرايي 
معابر شهر براســاس اصول خيابان كامل و خيابان 
اشتراكي بازپس گرفتن سهم مدهاي غيرموتوري 
نظير مدهاي پياده و دوچرخه از معابر شــهر است؛ 
سهمي كه سال ها در تصرف اتومبيل ها بوده است. 
درخصوص خيابان هايي كــه اولويت اجرايي دارند 
نيز هم اكنون نام هايي مطرح شده، اما اين موضوع 
يك كار تخصصي بوده و نياز به كارشناســي دارد. 
در دســتورالعمل خيابــان كامل نيز يــك فرايند 

كارشناسي براي انتخاب خيابان ديده شده است.

بي توجهي به نيازهاي پياده محور در خيابان ها
پگاه جعفري حقيقت پور، پژوهشــگر پسا 

دكتراي راه و ترابري دانشگاه علم و صنعت:
طرح خيابان كامل يكي 
از راهبردهايي است كه 
مي توانــد در محــالت 
امنيت، آسايش، كاهش 
آلودگي، تجديد حيات و 
دسترسي آسان براي هر 
فرد را فراهم آورد. همچنين اتومبيل سواران، افراد 
پياده، دوچرخه سواران، رانندگان، معلوالن، كودكان، 
سالمندان و وســايل حمل ونقل عمومي مي توانند 
به طور همزمان در خيابان كامل رفت وآمد كنند. اين 
در حالي است كه طراحي بيشتر خيابان هاي تهران 
به گونه اي است كه بيشــتر در خدمت اتومبيل ها 
باشند تا نيازهاي انسان. به بيان ديگر، اين خيابان ها، 

خيابان هايي اتومبيل محور و ناكامل  هستند . اجزای 
طراحي اين خيابان ها بســته به مكانشان متفاوت 
است، اما مشتركاً شامل مواردي نظير گزينه هاي زير 

است:
-زيرســاخت پيــاده: مثــل پيــاده رو، خــط 
عابرپياده شــامل جزيره هاي ميانــي عابرپياده و 
خطوط برجســته عابرپياده، عالئم مشخص مثل 

تابلوهاي مخصوص نابينا.
-آرام ســازي  ترافيك: روش هاي كاهش ســرعت 

خودروها
-دوچرخه: پيش بيني مسير ويژه دوچرخه 

-حمل ونقل عمومي: مانند مسير ويژه اتوبوس
اهميت طرح مفهــوم خيابان كامل از آنجا ناشــي 
مي شود كه اكثر خيابان هاي موجود، خيابان هايي 
ناكامل هســتند. خيابان هاي ناكامل، خيابان هايي 
هستند كه صرفاً با درنظر گرفتن نيازهاي اتومبيل ها 
طراحي شــده اند و بدون درنظر گرفتــن نيازهاي 
عابرپياده و دوچرخه سوار و نيز با حمل ونقل عمومي 
غيرراحت، غيرجذاب و غالبا خطرناك، حق انتخاب 
شيوه هاي رفت وآمد را محدود مي كنند. توجه به حق 
افراد از اقشار مختلف در استفاده از خيابان، ضرورت 
تغيير سياست ها را ايجاب مي كند تا مردم در هر گروه 
ســني و با هر توانايي، حق انتخاب هاي بيشتري در 
هنگام رفتن به محل كار، مدرسه، فروشگاه يا براي 
ديدار اقوام و آشنايان خود داشــته باشند و مجبور 

نباشند صرفا به اتومبيل ها تكيه كنند. 
وجود گزينه هاي راحت تر، جذاب تر و ايمن تر سفر 
بدين معناســت كه مردم بتوانند ســفرهاي كند و 
همراه با ازدحام و شلوغي با اتومبيل را با حمل ونقل 
عمومي سريع، راحت يا با ســفرهاي سالم از طريق 
دوچرخه جايگزين كنند. سياست مؤثر خيابان هاي 
كامل بايد دفاتــر حمل ونقل را به مــواردي نظير 
بازسازي رويه ها به منظور كنار هم قرار دادن تمامي 
كاربران در هر پروژه، توسعه دستورها و سياست هاي 
جديد طراحي، پيشــنهاد فرصت هاي آموزشي به 
برنامه ريزان، مهندسان، مديران پروژه و عموم مردم، 
برپاساختن راه هاي بهتر براي اندازه گيري كارايي و 
جمع آوري اطالعات ترغيب كند. طرح امكان سنجي 
اجراي طرح خيابان كامل و چگونگي اجراي آن در 
تهران و محله هاي آن مي توانــد به صورت مطالعه 
قرنطينه اي )cordonstudy( در نواحي شــمال، 
جنوب، شرق، غرب، شمال شرق، شمال غرب، جنوب 
شرق و جنوب غرب به عنوان طرحي موفق و پايدار 
انجام شود. جمع آوري و بررسي اسناد فرادست در 
محدوده مطالعاتي و برداشت هاي ميداني از منابع 
مورداستفاده در طرح امكان سنجي اجراي خيابان 
كامل با هدف دستيابي به توســعه پايدار و ارتقاي 
كيفي زندگــي و افزايش ســرزندگي در محدوده 
خيابان و محيط پيراموني آن از ضرورت هاي مطالعه 
و مديريت شهري است. در بين محالت و خيابان هاي 
پرتردد تهران، خيابان امــام خميني)ره( حدفاصل 
ميدان امام تا ميدان حسن آباد، خيابان ايران زمين، 
محله شهرك قدس، محله تهرانپارس، محله افسريه 
و خيابان شريعتي مي تواند پتانسيل تبديل به خيابان 

كامل را داشته باشد.

32 كيلومتر از خيابان هاي تهران با ايجاد فضاهاي بيشتر براي عابر پياده، مسير دوچرخه سواري و كاهش سهم عبور خودرو به خيابان كامل تبديل مي شوند

تغییر چهره تهران با 22 »خیابان کامل«
يادداشت

 معادله تأخير پرداخت اوراق 
و افتتاح ايستگاه هاي مترو

)آلودگــي هوا+ترافيك(- )توســعه 
حمل ونقل عمومي+ هوشمندسازي+ 
شفافيت+كاهش اتكا به سوخت هاي 
ارزان+y+x و...( = شهر زيست پذير؛ اين معادله اي است كه حل آن 
به افزايش كيفيت زندگي در شهر منجر خواهد شد. حل اين معادله 
اما از يكسو اراده اي قوي مي طلبد و از سوي ديگر نياز به واقع بيني 
دارد. در اين ميان، بخش بزرگي از حل معادله براي رسيدن به شهر 
زيست پذير به توسعه حمل ونقل عمومي گره خورده است؛ آن هم 
در شرايطي كه با طرح جامع ريلي، تمام موضوعات كامال مشخص 
شده و طي ســال ها و دهه هاي اخير، مهندســان و متخصصان 
نشان داده اند، اگر منابع مالي طبق قانون و برنامه ها تزريق شود، 
حمل ونقل عمومي چنان كه بايد، نو شده و توسعه مي يابد. با وجود 
اين، هميشه چرخ اقتصاد ناوگان حمل ونقل عمومي يعني مترو و 
اتوبوسراني به خاطر بي مهري ها لنگ زده و نتوانسته طبق اهداف 

كالن، حركت كند.
روز شــنبه، معاون اول رئيس جمهور در مراسم بهره برداري از فاز 
دوم پروژه بزرگراهي شهيدنجفي رســتگار و كلنگ زني عمليات 
پروژه شارباغ، صحبت از مسئله اوراق مشــاركت سال98 مترو و 
اتوبوسراني به ميان آورد و گفت: »مشكل اوراق حل شده است.« 
حال اگر فرض بگيريم مشكل كامل حل شده، بايد گفت كه حل آن 
آنقدر كش دار و طوالني شد كه به احتمال زياد انتظارات شهروندان 
تهراني براي افتتاح 10ايســتگاه جديد تا پايان سال به خاطر دير 
رسيدن منابع مالي، برآورده نمي شود. به عبارت دقيق تر، تاكنون از 
رقم هزارميليارد تومان اوراق مشاركت سهم مترو تنها 214ميليارد 
تومان دست شهرداري را گرفته  و مابقي پول نيز معلوم نيست چه 
زماني واريز شود؛ هرچند ديوان محاسبات به اين قضيه ورود جدي 

كرده است.
در اين شــرايط شــركت متروي تهران در چارچوب برنامه هاي 
مربوط به توسعه شبكه حمل ونقل ريلي پايتخت در سال 1399، 
افتتاح 12ايستگاه تا پايان سال جاري را با توجه به تخصيص منابع 
درآمدي برنامه ريزي كرده بود اما تأخير در واريز مبلغ هزارميليارد 
تومان وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت سال 1398 و همچنين 
تزريق نشدن ساير منابع مالي، برنامه ساخت ايستگاه ها را با اختالل 
جدي مواجه كرده است. به عبارت ديگر، با وجود عدم تامين منابع 
مالي در ماه هاي نخستين سال 1399، وقتي اوايل مرداد ماه مسئله 
انتشار و فروش اوراق مشاركت سال98 كه مبلغ يك هزار ميليارد 
تومان بود مطرح شد، شــركت مترو اعالم داشت با وجود از دست 
رفتن زمان، باز هم ســعي خواهد كرد به وعده افتتاح 12ايستگاه 
جديد در سال جاري عمل كند؛ البته به شرطي كه واريز وجوه حاصل 
از فروش اوراق مشاركت حداكثر تا پايان تابستان سال 1399عملي 
شــود. حتي تحقق اين امر تا نيمــه دي ماه نيز ممكن بــود اما از 
15دي ماه به بعد، به نظر مي رسد هر هفته تأخير در واريز مطالبات 
مالي مترو، عمال برنامه افتتاح يك ايستگاه را به تأخير انداخته و به 
سال بعد موكول خواهد كرد؛ يعني هر هفته تأخير به معناي آن است 
كه يك ايستگاه از مدار بهره برداري و خدمت رساني به شهروندان 

تهراني در سال 1399 حذف خواهد  شد.
بنابراين بهتر است تا هرچه زمان بيشتر از دست نرفته، منابع مالي 
حاصل اوراق مشاركت سال 98 به شهرداري تزريق شود تا انتظارت 

بيش از اين به تأخير نيفتد.

تفكيك پاك پسماندهاي شهري

با ساخت مركز پردازش و بازيافت يكپارچه پسماندهاي شهري كه 
در آن از تكنولوژي روز دنيا در تفكيك اســتفاده مي شود، شيرابه 
پسماند گرفته شده و تفكيك پاك و درست انجام مي شود. عالوه 
بر اين ماشين هاي بزرگي كه باعث ترافيك و نشت شيرابه در سطح 
شهر مي شوند جمع آوري شده و انتقال به شكل پاك انجام مي شود.

 به گزارش همشهري، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري 
تهران ديروز در حاشيه آيين آغاز ساخت مركز پردازش و بازيافت 
يكپارچه پسماندهاي شهري گفت: »هم اكنون حدود 10 ايستگاه 
مياني در سطح شهر داريم كه بحث انتقال و جمع آوري در آن انجام 
مي شود اما هدف از برنامه امروز احداث ايستگاه جديد نيست بلكه 
تغيير اين ايستگاه ها به MRF است؛ يعني از تكنولوژي روز دنيا در 
تفكيك استفاده مي كنيم بدين صورت كه شيرابه پسماند گرفته 
شده و تفكيك پاك و درست انجام مي شود. عالوه بر اين ماشين هاي 
بزرگي كه باعث ترافيك و نشت شــيرابه در سطح شهر مي شوند 

جمع آوري شده و انتقال به شكل پاك انجام مي شود.« 
 صدرالدين عليپور درباره پهنه بندي ساخت اين ايستگاه ها و مركز 
پردازش پاك توضيح داد: »2 ايستگاه در شرق، يك مورد در غرب 
و يك مركز نيز در جنوب راه اندازي مي شــوند و به زودي نيز يك 
مركز در شمال شهر ساخته مي شود كه هركدام از اين ايستگاه ها 
3 تا 4 منطقه را در بر مي گيرد و پسماندهاي آنها را جمع آوري و در 
اين ايســتگاه ها پردازش مي كند تا پسماند خشك با كيفيت تري 
به آرادكوه منتقل شــود.«  او درباره مشكالت احتمالي انتشار بو و 
شيرابه ها براي اهالي و همسايه ها گفت: »اين ايستگاه بيش از 24 
سال است كه در حال فعاليت است و يكي از انگيزه هاي براي ايجاد 
مراكز پاك اين است كه در شرايط فعلي كه اين كار در محل روباز 
و در شرايط پخش شدن شيرابه و تفكيك ناصحيح در شهر انجام 
مي شــود بايد با تغيير وضعيت در محيط سربسته انجام و شيرابه 
بالفاصله با پرس هايي كه در اين سيستم وجود دارد گرفته و تصفيه 
مي شود. در واقع يكي از كارها در اين بخش، ايجاد مركز تصفيه است 
كه خروجي تصفيه شده وارد اگوی شهري مي شود كه توافقات آن 

با آب و فاضالب نيز انجام شده است.«

تهران، صاحب 22 خيابان كامل به طول 32كيلومتر 
مي شود؛ خيابان هايي كه پس از اصالح و بازآرايي 
براي ايجاد دسترسي امن، جذاب و راحت براي همه 
شهروندان اعم از عابران پياده، دوچرخه سواران، 
خودروها و وسايل حمل ونقل عمومي در دسترس 
مردم قرار مي گيرند. تشويق مردم به حفظ سالمت 
از طريق پياده روي و دوچرخه ســواري و ترغيب 
شهروندان به اســتفاده از حمل ونقل عمومي به 
جاي خودروي شخصي و از همه مهم تر، باز شدن 
گره هاي ترافيكي و كاهش آلودگي هوا به عنوان 
مهم ترين خواسته تهراني ها و مشكل شماره يك و 
دو اين شهر از هدف هاي اجراي خيابان كامل است. 
در 2دهه گذشــته، اجراي نهضت بزرگراه سازي ، 
بيشــتر خيابان ها، گذرگاه ها و شريان هاي اصلي 
شهر را به خودروها داد؛ بي آنكه توجه چنداني به 
پياده ها داشته باشد. حاال دود اين بي توجهي بيش  
از هر زمان ديگري چشم تهران را كور و نفس هاي 

شهروندانش را تنگ كرده است. 
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فهرست معابر منتخب براي طراحي خيابان كامل در مرحله اول )سال 1399(

حامد فوقاني
دبير  گروه شهر

تجريش پالزا مي شود
تجريش در آستانه يك تغيير بزرگ اســت.  در راستاي اجراي طرح خيابان 
كامل، خيابان شهرداري حدفاصل ميدان تجريش تا ميدان قدس، تبديل به 
پياده راهي بزرگ مي شود. هدف از اين اقدام كاهش ترافيك و ايجاد يك پالزا 
با وجود مسيرهاي خاص پياده، دوچرخه، اتوبوس، فضاي سبز و مكث عنوان 
شده تا در آينده اي نه چندان دور، يكي از باهويت ترين نقاط شمال شهر تهران، 
از بي نظمي  مدت هاست گرفتار شــده، رهايي يابد. در همين ارتباط جلسات 
منظمي ميان مديران شهري، كارشناسان حمل ونقل و ترافيك و شهرسازان 
برگزار مي شود كه در آخرين آن مصطفي كاظمي، مشاور عالي و مديركل حوزه 
شهردار تهران، سيدمناف هاشمي، معاون حمل ونقل و ترافيك و مهدي صالحي 
مديركل شهرسازي و معماري شهرداري تهران، سيدحميد موسوي، شهردار 

منطقه آخرين جزئيات طرح را بررسي كرده اند. موسوي، شهردار منطقه يك 
در اين خصوص گفت: »در راستاي احداث پياده راه خيابان شهرداري، تعريض 
خيابان حميد در خيابان دربند در دستور كار قرار گرفت و گفت وگوهاي الزم 
درخصوص تملك عمده پالك هاي واقع در مسير طرح انجام و نتايج مثبتي 
حاصل شده است.« به گفته موسوي، تنها يك پالك كه در حاشيه رودخانه واقع 
شده با استعالم از شركت آب و فاضالب تعيين تكليف و سپس از طريق سازمان 
امالك تملك مي شود. همچنين اينطور كه سيدمناف هاشمي، معاون حمل ونقل 
و ترافيك شــهرداري تهران اعالم كرده خيابان شهرداري شميران، يكي از 
11خياباني است كه بايد ۹۰ تا ۹۵ درصد دستورالعمل خيابان كامل در آن رعايت 
شود. به همين خاطر، نقشــه هاي اجرايي براي جمع آوري پايانه اتوبوسراني 
تجريش، طراحي و اصالح هندسي خيابان هاي حميد، دربند و طباطبايي پور و 

تقاطع هاي مربوطه آماده شده است.

خبر

 مردم بايد از حضور در خیابان ها و فضاهاي شهر لذت ببرند
عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرســازي و معماري 

شهرداري تهران 

وقتي مي گوييم »خيابان كامل« بايد متناسب با 
آنچه نياز داريم، باشد. بايد اين پرسش را جواب 
دهيم كه در خيابان به چــه چيز نياز داريم؟  بايد 
ببينيم در كدام مكان، عطر حضور مردم استشمام 
مي شود و ما نيز در همان مكان، زمينه هاي الزم 
را فراهم كنيم كه حضور مردم راحت تر اتفاق بيفتد. به طور مثال، در ميدان 
هفت تير، آنچه براي ما مهم بود، حضور بهتر مردم در اين فضا بود. هر جاي ديگر 

از تهران كه احساس كنيم حضور مردم وجود دارد، با مطالعات و بررسي  اين 
تسهيل را فراهم مي كنيم. در موضوع »خيابان كامل« هم قرار است مطالعاتی 
انجام شود. قرار نيست كارهاي عجيب و غريب و خيلي گران  و... انجام دهيم 
چرا كه قرار است موانع را برداريم و بايد به زيباترين شكل، خياباني را براي 
مردم ايجاد كنيم. در اين زمينه مشــاور گرفته ايم تا محورهايي كه امكان 
تبديل شدن به شبكه اي كه مردم از حضور در آن لذت مي برند را طراحي كنيم. 
كار اين شبكه، لذت بردن مردم از حضور در اين فضاهاست؛ حال استفاده از 
دوچرخه، ماشين يا حمل ونقل عمومي باشد. بنابراين ما بايد تالش بيشتري 
كنيم؛ چون پيش از اين فضاي خيابان هاي ما بيشتر در سيطره خودروها بوده 
است. بنابراين بايد حضور مردم بيشتر شود و به جاي حاكميت خودروها، شاهد 

حضور انسان ها باشيم.
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بانک

مذاكرات سخت بانكي تهران – سئول
كرهجنوبي7ميليارددالرراآزادميكند؟

7ميليارد دالر ايران را آزاد كنيد! اين درخواست رسمي از كره جنوبي 
است و ديروز در ديدار رئيس كل بانک مركزي ايران با قائم مقام وزير 
خارجه كره جنوبي، پس از بحث هاي جدي، ظاهرا سئول قبول كرده تا 
نسبت به پرداخت مطالبات ايران متعهد باشد. آيا اين تفاهم و قول مرد 
شماره 2وزارت خارجه كره جنوبي به معناي آزادسازي 7ميليارد دالر 

از دارايي هاي ارزي ايران پس از 2سال حبس خواهد بود؟
به گزارش همشهري، مقامات كره جنوبي كه تا پيش از قطعي شدن 
نتيجه انتخابات رياست جمهوري آمريكا حتي به درخواست ايران براي 
آزادكردن بخشــي از منابع ارزي ايران جهت خريد دارو پاسخ مثبت 
نمي دادند، حاال پس از توقيف يک نفتكش اين كشور در هفته گذشته، 
يک هيأت ويژه به تهران فرستاده تا كشتي توقيف شده توسط ايران 
به دليل رعايت نكردن مالحظات و مقررات زيست محيطي را آزاد كنند. 
علي ربيعي، ســخنگوي دولت ايران همان زمان گفته بود: اگر كسي 
گروگانگير باشد دولت كره جنوبي است كه به بهانه هاي واهي بيش از 

7 ميليارد دالر ما را گروگان گرفته است.
فصل تازه اي از مذاكرات بيــن ديپلمات هاي 2كشــور و همچنين 
گفت وگوهاي جدي ديروز در بانک مركزي پس از آن صورت مي گيرد 
كه نيروي دريايي ســپاه پاســداران يک تانكر متعلق به كره جنوبي 
را توقيــف و خدمه آن را بازداشــت و علت توقيف ايــن نفتكش كه 
حامل 7200 تن محصوالت شــيميايي نفتي بود را ايجاد »آلودگي 

زيست محيطي« اعالم كرد.

بهانهقبولنيست،حاشيهنرويد
عبدالناصر همتي، رئيس كل بانک مركزي پس از مذاكراتش با مقام 
كره جنوبي در اظهارنظري صريح اعالم كرد: كره جنوبي حتما بايد سود 
منابع ارزي بلوكه شده ايران را پرداخت كند چرا كه آنها به بهانه هاي 
مختلف از آزادسازي اين منابع خودداري و از دارايي هاي ارزي ايران 

استفاده مي كنند.

وي با اشــاره به پيشــنهاد مقامات كره اي براي فروش آمبوالنس و 
تجهيزات تســت كرونا به جاي دارايي هاي ايران افزود: به كره اي ها 
گفتم كه اصال مشكل ما اين بحث ها نيست و 7ميليارد دالر پول ايران 
چند سال در دست شما باقي مانده و االن هم بحث هاي حاشيه اي را 
مطرح مي كنيد كــه از نظر ما هيچ اهميتي نــدارد و ما پيگير حقوق 

خودمان هستيم.
همتي با غيرقابل خواندن ارتباط دادن دارايي هاي بلوكه شده ارزي 
ايرن نزد بانک هاي خارجي با تحريم هاي آمريكا تأكيد كرد: به كره اي ها 
گفته شد كه ايران در كشورهاي ديگر هم دارايي ارزي داشت و با وجود 
تحريم ها توانستيم از اين منابع استفاده كنيم و اين كشور هم حق ندارد 

بيش از اين منابع ايران را نگه دارد.

هشدارجديبهكرهايها
رئيس كل بانک مركزي ضمن تأكيد بر استقالل رفتار كره جنوبي در 
قبال منابع ايران در اين كشــور گفت: 7ميليارد دالر متعلق به ملت 
ايران بيش از 2 سال است كه در بانک هاي كره جنوبي متوقف شده، 
اين نكته امري غيرقابل قبول است و قطعاً ايران نسبت به تداوم اين 
مسئله بي تفاوت نخواهد بود. به گزارش همشهري، همتي در ديدار 
با چوي جونگ كان، قائم مقام وزير امــور خارجه كره جنوبي ضمن 
ابراز اميدواري درخصوص نتايج اين مذاكرات گفت: بانک هاي كشور 
كره جنوبي سال هاست منابع ما را در اين كشــور متوقف كرده اند و 
موضوع را تعيين تكليف نمي كنند و حتي به سپرده ما سود نيز تعلق 

نگرفته است.
رئيس كل بانک مركزي با بيان اينكه مســدود شــدن پول مان در 
كره جنوبي چالش اصلي ما با اين كشور است، عنوان كرد: ما در ساير 
كشورها نيز منابعي داشتيم و به رغم تحريم هاي آمريكا از آنها استفاده 
كرديم و به آنها دسترسي داشــتيم؛ اما در مورد كره جنوبي كه يكي 
از شــركاي تجاري مهم و اصلي ايران بوده است، هنوز نتوانستيم به 

منابع مان در اين كشور دسترسي داشته باشيم.
همتي با اشاره به سفر سال پيش خود به سئول گفت: يک سال و نيم 
پيش با مقامات كره جنوبي و ازجمله معاون نخست وزير و وزير اقتصاد 
آن كشــور درباره اين موضوع مذاكراتي داشتم و آنها قول مساعدت 
و همكاري دادند كه متأسفانه عملياتي نشد، حتي نامه نگاري هايي 
نيز با مقامات كره اي انجام شد كه با وجود قول و قرارها نتيجه اي در 
پي نداشت و ما نتوانســتيم از منابع مان حتي براي خريد كاال و دارو 

استفاده كنيم.
 رئيس كل بانک مركزي خاطرنشان كرد: 7ميليارد دالر حق طبيعي 
و مسلم ملت ايران بيش از 2 سال است كه در بانک هاي كره جنوبي 
توقيف شده است و البته اميدوارم اين مسئله كه مانعي بر سر روابط 
ايران وكره جنوبي است هر چه ســريع تر برطرف شود و قطعاً هدف 
اصلي اين مذاكرات نيز حل مشــكل بانكي است. رئيس شوراي پول 
و اعتبار، درخصوص عملكرد كشور كره جنوبي در قبال منابع ايران 
در اين كشور تصريح كرد: اين رفتار كشور كره جنوبي خطاي بزرگي 
است و اساساً اين نكته كه كره با تبعيت از دستور كشوري ثالث پول 

ايران رامسدود كند غيرقابل قبول است.
وي يادآور شد: تأكيد مي كنم شركاي تجاري بايد در شرايط حساس 
و سخت در كنار يكديگر باشند و اال در شــرايط عادي دادن اجازه 
برداشت از حساب ها كه هنر و كار خارق العاده اي نيست. بر همين 
مبنا ما نيز انتظار داريم دولت كره جنوبي به صورت مستقل و بدون 
درنظر گرفتن دســتورات دولت درحال اخراج آمريــكا در اين باره 
تصميم گيري كند. رئيس كل بانک مركزي ضمن تأكيد مجدد مبني 
بر پيگيري هاي حقوقي در اين باره گفت: درصورتي كه اين موضوع 
حل نشود براي احقاق حقوق مان و استفاده از حق طبيعي و منابع 
مان در كره، پيگيري هاي حقوقي را كه شروع كرده ايم ادامه خواهيم 
داد. همتي با بيان اينكه كره جنوبي نبايد به آمريكايي ها اعتماد كند، 
گفت: معتقدم كره جنوبي نبايد مبناي روابط قديمي و صميمي خود 
با ايران را براساس روابط ساير كشــورها و شخصي همچون ترامپ 

قرار دهد.

تيم ملي صــادرات ايــران ديروز در 
مراسم روز ملي صادرات مورد تقدير 
قرار گرفت؛ مراسمي كه گرچه حدود 
ربع قرن از برگــزاري آن مي گذرد اما 
همچنان پر بود از گاليه  از مسائلي كه سال هاست به دغدغه 
صادركنندگان و فعاالن بخش خصوصي تبديل شــده و به 

دفعات در 23مراسم قبلي نيز كم و بيش مطرح شده است.
به گزارش همشهري، بيســت و چهارمين مراسم روز ملي 
صادرات در سخت ترين دوره اقتصاد ايران و با هدف معرفي و 
قدرداني از تيم ملي صادركنندگان ايراني برگزار شد. نكته اول 
اينكه برگزاري اين مراسم برخالف ادوار گذشته بر عهده دولت 
نبود و اين بار بخش خصوصي مسئوليت آن را بر عهده داشت. 
نكته ديگر اينكه امسال فقط صادركنندگاني اجازه حضور در 
رقابت برگزيدگان را داشتند كه كل تعهد ارزي آنها ايفا شده 
بود؛ از اين رو در مراسم امســال نام برخي از شركت هايي كه 
در سال هاي قبل به صورت متوالي به عنوان صادركننده برتر 

معرفي مي شدند با نام هايي جديد جايگزين شده بودند.

حالوهوايجشنصادرات
بيســت   وچهارمين مراســم روز ملي صــادرات با حضور 
اســحاق جهانگيري، معاون اول رياست جمهوري، عليرضا 
رزم حســيني وزير صنعت، معدن و تجــارت، محمدرضا 
پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، عزت اهلل 
اكبــري، رئيس كميســيون صنايــع و معــادن مجلس، 
غالمحسين شافعي رئيس اتاق ايران و صادركنندگان نمونه 
و ممتاز كشور در محل ســاختمان اتاق ايران برگزار شد. 
صادركنندگاني كه در اين نشســت مجال سخنراني پيدا 
كردند، بزرگ ترين سؤالشان اين بود كه اين همه محدوديت 
و مانع تراشــي براي صادرات چرا و با چه رويكردي انجام 
مي شود و چه كسي مسئول فرصت سوزي در تجارت خارجي 

و فشار به اقتصاد از مجراي محدودسازي صادرات است؟

هزينهعقبافتادگيصادرات
غالمحسين شافعي، رئيس اتاق ايران و ميزبان مراسم روز 
ملي صــادرات، اين روز را تبلــور افتخارآفريني جهادگران 
عرصه تجارت عنوان كــرد و صادركننــدگان را قهرمانان 
افتخارآفرينــي لقــب داد و گفت: مباحــث و نقدهايي كه 
صادركننــدگان در بيســت و چهارمين مراســم روز ملي 
صادرات بيان كردند، احتماال 2۴سال پيش در نخستين سال 
برگزاري اين مراسم هم مطرح شده بود و همين، عمق فاجعه 

سرگرداني و بالتكليفي در حوزه صادرات را نشان مي دهد.
شافعي در اين مراســم، با اشــاره به اينكه جاي بسياري 
از صادركننــدگان خالي اســت، از رفتارهــا و تصميمات 
غيركارشناســي كه البته غيرعامدانه براي صادرات اعمال 
شده است گاليه  كرد و گفت: صادرات به عنوان نوك پيكان 
توسعه توليد و اقتصاد شــناخته شده و نقش آن در توسعه 
فرهنگي و امنيتي كشورها بي بديل و غيرقابل انكار است. 
اين يک باور جا افتاده اســت كه اگر كااليي از مرزهاي يک 
كشور عبور نكند، سربازان آن كشور از آن عبور خواهند كرد؛ 
با اين حال به رغم اهميت اين موضوع، ما هنوز اهميت آن 

را درك نكرده ايم.
رئيس پارلمان بخش خصوصي با گاليه از بي توجهي مفرط 
به توسعه صادرات گفت: حرف هاي زيادي در رابطه با ايجاد 
عدالت اجتماعي، رفاه اجتماعي، بهبود معيشت، اشتغال و... 
گفته مي شود. اما راه رســيدن به اهداف مدنظر كجاست؟ 
پاسخ روشن است. بهبود معيشــت مردم در سايه توسعه 
اقتصادي پايدار شــكل مي گيرد و توســعه اقتصادي هم 
در گروي توسعه صادرات اســت. از طرف ديگر هم توسعه 
صادرات در گروي پشتيباني واقعي از صادركنندگان قرار 

دارد. به گفته او، بايد پذيرفت كه هزينــه عقب افتادگي از 
صادرات را اقشار ضعيف جامعه مي پردازند.

رئيس اتاق ايران در بخشي از ســخنان خود به جاي تكرار 
گاليه هايي كه بارها از ســوي صادركنندگان مطرح شده، 
به طرح ســؤاالتي خطاب به نماينــدگان دولت و مجلس 
پرداخت و گفت: از بخش خصوصي در پشت تريبون حرف 
زده مي شود اما آيا كردارها هم مطابق اين گفتارها هست؟ 
ما ادعاي عدالت اجتماعي داريم اما آيا در مديريت يک طرفه 
دولتي اين عدالت اجرا مي شــود؟ اگر تصميم نابخردانه و 
سياست ناصواب اعمالي، جمعي از ما را به فنا دهد و بهبود 
معيشــت مردم را به خطر اندازند، چه كسي پاسخگوست؟ 
اصال مجازاتي براي تصميم گيران در كار هست؟ كجا بايد 
دادخواهي كنيم؟ چه كســي پاســخگوي از دست دادن 
فرصت هاي طاليي است كه ناشــي از سياستگذاري هاي 
اشتباه است؟ از سال 8۴تا 2ســال پيش، آمارها حاكي از 
كاهش تسهيالت بانكي است. چرا بايد سهم ما از بازارهاي 
صادراتي 15كشــور همســايه، تنها 2درصد باشــد؟ چرا 
طرف هاي خارجي مــا به تعهدات ما اعتمــاد ندارند؟ چرا 
سياست هاي تجاري و ارزي ما هماهنگ با يكديگر نيستند؟ 
چرا بايد فعاالن ريشه دار ما از چرخه فعاليت خارج شوند و 

در مقابل سواستفاده كنندگان رشد كنند؟

صدوربخشنامههاييكشبهممنوع
عليرضا رزم حســيني، وزير صنعت، معــدن و تجارت نيز 
مراسم روز ملي صادرات را بهانه اي براي بيان دغدغه هاي 
صادركنندگان دانست و اظهار اميدواري كرد با گشايش هاي 
وزارت صنعت براي تســهيل صادرات و رفــع موانع، تراز 
تجاري كشور تا پايان سال مثبت شــود. او با اشاره به دوره 
كوتاه خدمت خود در وزارت صنعت گفت: تا امروز از صدور 
بخشــنامه هاي يک شــبه جلوگيري كرديم و شفافيت و  
اطالع رساني به موقع را در اولويت كاري خود قرار داده ايم. از 
سوي ديگر حذف امضاهاي طاليي و امتيازات ويژه را دنبال 
مي كنيم؛ اما براي مشــكالتي كه يک شبه ايجاد نشده اند، 
زمان بيشتري نياز است. وزير صنعت به ماجراي شيوه نامه 
فوالد نيز اشــاره كرد و گفت: قيمت گذاري دولتي اقدامي 
نادرست است، وزارتخانه به هيچ وجه موافق قيمت گذاري 
نيست و حتي همين رويكرد را درباره ارز هم مدنظر دارد؛ 
اما درباره فوالد شيوه نامه اي تهيه شده كه كف قيمتي فوالد 
براي عرضه در بورس را تعيين مي كند و سقفي هم ندارد؛ در 

كل دنيا، بورس به همين شيوه كار مي كند.

اقتصادرابخشخصوصيادارهكردهاست
اســحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور برگزاري 
مراسم بيست و چهارمين ســالروز ملي صادرات به همت 
اتاق ايــران را مورد تقدير قرار داد و واگذاري اين دســت 
اقدامــات به بخش خصوصــي را گامي مؤثر دانســت. او 
همچنين بخش خصوصي را ميدان دار اصلي اقتصاد معرفي 
كرد و گفت: اتاق ايران جايگاهي هم تراز با وزارتخانه هاي 
دولت دارد. جهانگيــري عوارض تحريم را از يک ســو و 
پيامدهاي ناشي از كرونا را از طرفي ديگر مورد توجه قرار 
داد و افزود: اين دو مســئله، تمامي فعاليت هاي اقتصادي 
را تحت تأثير قرار داده اند و حتي گســتره آنها را در ديگر 
حوزه ها شاهد هستيم. همه ما دغدغه ها و فشارهاي ناشي 
از تحريم را درك مي كنيم و با محدوديت هاي بين المللي 
آشنا هســتيم. برخي چنان درباره ارز مي گويند كه گويا 
چند نرخي بــودن آن پديده جديدي اســت و تجربه آن 
را در ديگر دوره ها و دولت ها تجربه نكرده ايم. او با اشــاره 
به ماجراي اعالم دالر ۴200توماني، گفت: رويكرد دولت 
از ابتدا تک نرخي شــدن ارز بود و در همين راســتا قدم 
برداشــتيم، در فروردين 97 با مشكالت تأمين اسكناس 
مواجه شــديم و تصميــم گرفتيم بــراي چند ماه قيمت 
۴200تومان را درنظر بگيريم و به مرور اين رقم تغيير كند. 
متأســفانه امروز تنها به دولت انتقاد مي كنند درصورتي 
كه اين تصميمات با نظرات بخش هاي مختلف اتخاذ شد. 
معاون اول رئيس جمهوري در بخشــی از سخنان خود با 
اشاره به افول جدي درآمدهاي نفتي، گفت: قبل از 3سال 
اخير، ساالنه حدود 50ميليارد دالر صادرات نفت داشتيم 
اما اين رقم در سال قبل به 8 ميليارد دالر رسيد و امسال 
كمتر هم شد؛ اما نيازهاي كشور با وجود همه محدوديت ها 
و با مجاهدت بخش خصوصي تامين شــد. او با اشــاره به 
اينكه امسال بالغ بر 85ميليون تن كاال صادر شده، تأكيد 
كرد: اين آمارها شهادت مي دهد كه اينگونه صحبت كردن 
از اقتصاد و اين شيوه برخورد با فعاالن اقتصادي ظالمانه و 
جفاست. به گفته جهانگيري اقتصاد را بخش خصوصي اداره 
كرده و با وجود همه مشكالت، نياز كشور به دارو، تجهيزات 
پزشكي، كاالهاي اساسي و مواداوليه تامين شده است. او 
در پايان با تأكيد بر اين نكته كه دولت جديد آمريكا بايد از 
شكست خود درباره تحريم درس بگيرد و وضعيت را تغيير 
دهد، از صادركنندگان خواست تا خود را پيروز اين جنگ 
اقتصادي بدانند و همواره پيشنهادهاي خود را براي دولت 

و ديگر تصميم سازان ارسال كنند.

هزينه عقب ماندگي صادرات بر دوش اقشار ضعيف است
بزرگان بخش خصوصي مي گويند: اسم رمز اقتصاد پويا، توسعه پايدار و رفع مشكالت معيشتي اقشار ضعيف 

گره گشايي از صادرات و آشتي با تجارت خارجي است

صادرات

كالن

گزارش

پايانقرنطينهمشاغل
با تغيير وضعيت شيوع كرونا در تهران از قرمز به نارنجي  و زرد و آغاز 
به كار تاالرهاي پذيرايي با يک سوم ظرفيت و پروتكل خاص، فعاليت 
همه واحدهاي صنفي تابعه اتاق هاي صنفي در تهران از سر گرفته 
شد. به گزارش همشهري، فروكش كردن تب شيوع كرونا و تدوين 
دستورالعمل هاي خاص براي برخي مشاغل و صنوف مشمول گروه 3و ۴شغلي موجب شد 
تا با مصوبه اخير ستاد ملي مقابله با كرونا براي آغاز به كار تاالرهاي پذيرايي بعد از تعطيلي 
يكساله، عمال فعاليت همه كسب وكارها و مشاغل تابعه اتاق اصناف در تهران از سر گرفته 
شود. با وجود اين، هنوز هم فعاليت برخي مشاغل و كسب وكارهاي مشمول گروه ۴ كه خارج 
از زيرمجموعه اتاق هاي اصناف هستند، همچنان ممنوع بوده و بايد دستگاه هاي اجرايي 

ذيربط در مورد كم و كيف فعاليت آنها اظهارنظر كنند.

بازگشاييمشروطتاالرهايپذيرايي
نايب رئيس اتاق اصناف تهران با بيان اينكه از روز يكشــنبه هفته جاري امكان بازگشايي 
تاالرهاي پذيرايي با يک سوم ظرفيت پس از يک سال تعطيلي فراهم شده است، گفت: در 
دوران بسته بودن تاالرهاي پذيرايي مردم مجبور به برگزاري مراسم در مراكز غيربهداشتي 
و غيرمجاز شدند و حتی شاهد برگزاري مراسم در كارواش ها و دفترخانه ها بوديم. خسرو 
ابراهيمي نيا افزود: اين گونه واحدها با وجود رعايت نكردن نكات بهداشــتي يا نداشــتن 
ظرفيت كافي، اقــدام به برگزاري مراســم مي كردند كه همين موضــوع به دليل رعايت 
نكردن نكات بهداشتي، در شيوع بيشتر كرونا تأثيرگذار بود. او با اشاره به اينكه تاالرهاي 
پذيرايي درهرحال ملزم به رعايت نكات بهداشتي هستند، افزود: اين واحدها با رعايت همه 
دستورالعمل هاي بهداشتي ازجمله فاصله گذاري اجتماعي، استفاده از يک سوم ظرفيت، 
استفاده از لوازم يكبار مصرف مانند: قند، شكر، نمک، فلفل و استفاده از ماسک و دستكش 
براي همه كاركنان بازگشــايي مي شــوند. رئيس اتحاديه تاالرهاي پذيرايي گفت: همه 
تاالرهاي پذيرايي موظف به ضدعفوني كردن محل مراسم قبل و بعد از آن هستند. همچنين 
حين برگزاري مراسم نيز بايد به نكات بهداشتي توجه كنند. همچنين از مردم مي خواهيم 
تا فاصله اجتماعي در هنگام برگزاري مراســم را رعايت كنند و عالوه بر آن، فعاليت اين 
واحدها از سوي همه سازمان هاي ناظر ازجمله وزارت بهداشت، اتاق اصناف و نمايندگان 
اتحاديه رصد خواهد شد. ابراهيمي نيا با تأكيد بر اينكه مردم براي برگزاري مراسم خود به 
واحدهاي داراي مجوز كسب مراجعه كنند، افزود: درصورتي كه واحدي درخصوص رعايت 

دستورالعمل هاي بهداشتي تخلف داشته باشد، پلمب خواهد شد.

درانتظاراعالمرسميمجوزفعاليتتاالرها
نايب رئيس اول اتاق اصناف ايران در گفت وگو با همشهري با بيان اينكه با تغيير وضعيت 
شــيوع كرونا در تهران از نارنجي به زرد اكنــون اكثر كســب وكارها مي توانند با رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي فعاليت خود را آغاز كنند، گفت: در مشاغل زيرمجموعه اصناف، 
فعاليت تاالرهاي پذيرايي چالش اصلي بود كه اكنون اعالم شده فعاليت اين مشاغل نيز با 
ضوابط و پروتكل هاي خاص مجاز است. جالل الدين محمد شكريه، افزود: با وجود اين هنوز 
آغاز فعاليت تاالرها به طور رسمي به اتاق اصناف اعالم نشده است، اما با اين اعالم رسمي 
واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق اصناف بايد بر اجراي پروتكل هاي بهداشتي در اين تاالرها 
نظارت كنند. عالوه بر آن، اين نظارت در قالب گشــت هاي مشترك با سازمان تعزيرات و 
بازرسان وزارت بهداشت و بازرسان ستاد ملي مقابله با كرونا كه از فرمانداري ها مي آيند، 
اعمال مي شود. او با بيان اينكه بايد بازرسان بر فعاليت اينگونه صنوف كه تابع پروتكل هاي 
خاص است نظارت مضاعف داشته باشــند، افزود: اين در حالي است كه در برخي مراكز 
بهداشتي مانند مطب ها، مراكز سونوگرافي، كارگزاري هاي بيمه، ادارات و... شاهد ازدحام 
مردم بدون رعايت پروتكل هاي بهداشــتي هســتيم، اما براي بازگشايي كسب وكارها به 
اصناف فشار مي آورند. شــكريه تأكيد كرد كه آغاز به كار صنوف به معناي يله و رها بودن 
آنها نيست و بازرسان اصناف با وجود مشــكالت مالي به تعهدات خود براي نظارت بر اين 

مشاغل عمل مي كنند.

گروهبنديمبهممشاغلوكسبوكارها
نايب رئيس اول اتاق اصناف ايران با بيان اينكه با وجود از سرگيري فعاليت اغلب صنوف هنوز 
فعاليت برخي مشاغل مشمول گروه 3و ۴ ممنوع است، گفت: در گروه شغلي ۴برخي مشاغل 
مانند مراكز ورزشي آبي و استخرهاي سرپوشيده، باغ وحش ها و شهربازي ها، باشگاه هاي 
ورزشي و ورزش هاي پربرخورد، بوستان ها و مراكز تفريحي، مهدهای كودك ، سالن هاي 
زيبايي، موزه، سينما و تئاتر، شركت هاي خصوصي، مراكز تفريحي و... حتي در وضعيت زرد 
نيز نمي توانند فعاليت كنند، اما در گروه بندي اعالم شده ستاد ملي مقابله با كرونا برخي 
از اين صنوف هم در گروه 3و هم در گروه ۴شغلي قرار گرفته و چگونگي ادامه فعاليت آنها 
مبهم است. شكريه افزود: وضعيت ادامه فعاليت برخي مشاغل خارج از شمول و پوشش اتاق 
اصناف مانند مهدهای كودك، موزه، سينما، تئاتر، شركت هاي خصوصي، بوستان ها، مراكز 

تفريحي و... هنوز مشخص نيست.

رفعممنوعيتازآخرينرستهشغلياصناف
رئيس اتاق اصناف تهران در گفت وگو با همشهري با بيان اينكه  با تغيير وضعيت شيوع كرونا 
در تهران از قرمز به نارنجي، فعاليت همه مشاغل زيرمجموعه اتاق هاي اصناف در تهران با 
نظارت شديد براي رعايت همه پروتكل هاي بهداشتي و از 9شب تا ۴صبح مجاز خواهد بود 
و با متخلفين به شدت برخورد مي شود، گفت: براساس مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا، 
فعاليت تاالرهاي پذيرايي بر مبناي پروتكل هاي خاص تدوين شده و يک سوم ظرفيت از 
روز يكشنبه هفته جاري آغاز شده است. قاسم نوده فراهاني افزود: فعاالن صنف تاالرهاي 
پذيرايي بايد به گونه اي برنامه ريزي كنند كه تا ســاعت 8شب مراسم تمام شود؛ چراكه از 
9شب تا ۴صبح محدوديت هاي رفت وآمد اجرايي مي شود و فعاالن اين رسته صنفي نيز بايد 
قادر به تعطيلي كسب وكار و رفتن به منزل باشند. او فعاليت برخي مراكز و مشاغل خارج از 
شمول اتاق اصناف را در حيطه اختيارات دستگاه هاي اجرايي ذيربط مانند وزارت بهداشت، 
شهرداري تهران، وزارت ورزش و جوانان و... دانست و افزود: در حوزه اصناف فقط فعاليت 
تاالرهاي پذيرايي ممنوع بود كه اكنون مجاز شــده است، اما در زمينه كم و كيف فعاليت 
برخي مشاغل مانند مراكز تفريحي زيرمجموعه شهرداري ها، باشگاه هاي ورزشي و... بايد 
دستگاه هاي ذيربط اطالع رساني كنند. رئيس اتاق اصناف تهران، افزود: همه كسب  وكارها و 
مشاغل تحت پوشش اصناف مي توانند با رعايت دقيق همه پروتكل هاي بهداشتي به فعاليت 
خود ادامه دهند و برای تاالرهاي پذيرايي كه در زمره مشاغل پرخطر قرار دارند و فعاليت 
آنها از يک سال پيش تعطيل بوده، پروتكل هاي خاص و جداگانه اي تدوين شده كه در آن 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي، اصول بهداشتي و... با دقت بيشتري مدنظر قرار گرفته است.

مركــز پژوهش هاي 
مجلــس مي گويــد 
بودجه دولت در سال 
آينــده دچــار بيش 
برآورد است يعني درآمدها و منابع بودجه 
غيرواقعي اســت و بايد تعديل شــود. حاال 
كميسيون تلفيق بودجه مجلس نه تنها به 
گزارش مركز پژوهش هــاي مجلس توجه 
نمي كند كه حتي سطح درآمدهاي دولت 
در ســال آينده را 60درصد باالتر برده و به 
اين نتيجه رســيده كه با عمليات اكتشاف 
و اســتخراجي كه در بودجه انجام داده اند، 
299هزار ميليــارد تومــان درآمد جديد 

شناسايي كرده اند.
رحيم زارع، ســخنگوي كميسيون تلفيق 
اليحه بودجه 1۴00 مجلس ديروز خبر داد: 
دولت منابع درآمدي را در بودجه سال آينده 
۴95هزار ميليارد تومان پيش بيني كرده بود 
كه ما بعد از بررسي و شفاف سازي به مبلغ 
799هزار ميليارد تومان رســيديم. وي با 
بيان اينكه 299هزار ميليارد تومان افزايش 
منابع درآمدي در اليحه بودجه ايجاد شده 
اســت، گفت: كميســيون تلفيق بودجه با 
شفاف سازي  منابع درآمدي دولت توانست 
اين مبلغ را اســتخراج كنــد، به طور مثال 
125هزار ميليارد تومان ذكر شده در بودجه 

1۴00در هيچ رديفي نيامده بود.
زارع ادامه داد: همچنين ســهم 5درصدي 
دولــت از ماليــات بــر ارزش افــزوده از 
66هــزار ميليــارد تومــان به 88هــزار و 

300ميلياردتومــان، يــک درصد ســهم 
بهداشت از 12هزار و 200ميليارد تومان به 
17هزار و 660ميليارد تومان و سهم ورزش 
هم از هزار و ۴30ميليــارد تومان به هزار و 

589ميليارد تومان افزايش يافت.
به گزارش همشــهري، اين تصميم گيري 
در شــرايطي صورت مي گيرد كه پيش از 
اين بارها بازوي تحقيقاتي مجلس نســبت 
به كســري بودجه دولت و خطر تورمي آن 
هشدار داده بود اما كميسيون تلفيق بودجه 
مجلس مي گويــد: هدف  اين كميســيون 
سياست هاي ضدتورمي است! زارع با تأكيد 
براينكه بــا افزايش منابــع درآمدي ميزان 
كسري بودجه و كســري تراز عملياتي در 
سال آينده كاهش پيدا خواهد كرد، گفت: 
كميسيون تلفيق بودجه سياست ضد تورمي 
را در پيش گرفته است و ما به دنبال تصويب 
منابع پايدار براي دولت هســتيم تا ميزان 

تورم در سال آينده كاهش داشته باشد.

سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه 
1۴00مجلــس تصريح كرد: اگــر ما منابع 
درآمدي بودجه را براساس همان پيش بيني 
دولت براي فروش 2.3ميليون بشــكه نفت 
در روز درنظــر مي گرفتيم، مي توانســتيم 
150هزار ميليــارد تومــان افزايش منابع 
درآمدي داشته باشــيم اما تالش كرديم تا 
كسري منابع دولت را به نوعي جبران كنيم 
تا نرخ تورم در ســال آينده نسبت به سال 

1399كمتر شود.

دستدرجيببانكهايامردم؟
جزئيات بيشــتر از تصميم هاي كميسيون 
تلفيق بودجه مجلس اما نشــان از ســلطه 
سياست هاي بودجه اي بر سياست هاي پولي 
دارد چرا كه كشــف جديدي رخ نداده مگر 
اينكه اعضاي اين كميسيون به سراغ بانک ها 
رفته و مصوب كرده انــد بانک هاي تجاري 
و تخصصي اجازه دارند تــا مبلغ 3ميليارد 

دالر تســهيالت به صورت ارزي- ريالي به 
سرمايه گذاران بخش هاي خصوصي، تعاوني 
و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرح هاي 
توسعه اي باالدســتي نفت و گاز با اولويت 
ميادين مشــترك و بــراي افزايش ضريب 
بازيافت مخازن و احيــاي ميادين قديمي 
و جمع آوري گازهاي همــراه بدون انتقال 
مالكيت نفــت و گاز موجــود در مخازن و 
توليدي آنها و همچنين طرح هاي توسعه اي 
و زيربنايي ســازمان هاي توسعه اي بخش 
صنعت و معدن و بخش برق با مشــاركت 
51درصدي بخش هاي خصوصي و تعاوني با 
اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته 

براساس مزيت هاي منطقه اي اقدام كند.
ســخنگوي اين كميســيون مي گويد: به 
بانک هاي تجاري و تخصصي هم اجازه داده 
شد تا در سال1۴00 از محل منابع در اختيار 
نسبت به اعطاي تسهيالت ارزي-ريالي به 
سرمايه گذاران بخش هاي خصوصي، تعاوني 
و شــهرداري ها براي طرح هاي توسعه اي 
ســازمان هاي توســعه اي و انواع مختلف 
حمل ونقل درون و برون شــهري، اقتصاد 
دريا و مديريت پسماند بدون انتقال مالكيت 

اقدام كنند.
تكيه بر منابع بانک هــا باعث كاهش قدرت 
وام دهي و انعطاف منابع بانک ها مي شود و 
درصورت عدم بازپرداخت بموقع تسهيالت 
بانكي، بانک ها دچار كســري تراز مي شوند 
و هزينه ايــن اتفاق را مردم با تــورم باالتر 

مي دهند.

همشهري از عمليات اكتشاف و استخراج تلفيقي ها گزارش مي دهد

افزايش كاغذي درآمد دولت در بودجه 1400

   بخشش حق بيمه ها در سال آينده
سخنگويكميسيونتلفيقاليحهبودجه1400مجلستأكيدكرد:براساسمصوبهاينكميسيون،
كارفرمايانواحدهايتوليدي،صنعتي،معدنيوخدماتيواصنافكهحداقلبهمدتيكسالاز
زمانتقسيطنسبتبهحفظياافزايشاشتغالنيرويانسانيكارگاهخودبرمبنايليستبهمنماه
سال1398اقدامكردهاندوليستحقبيمهجاريكاركنانشاغلرادرطولدورهتقسيطارسالو
پرداختميكنند،ميتوانندازتاريخالزماالجراشدناينمصوبهوحداكثرظرفمدت4ماهنسبتبه
درخواستتعيينتكليفبدهيهايقطعيشده،ازبخشودگيجرائممتعلقهوسايرجرائمبرخوردار
شوند.زارعتصريحكرد:درموارديكهكارفرمايانكارگاههايمذكورتاتاريخالزماالجراشدناين
مصوبهبرمبنايليستبهمنماهسال98نسبتبهتعديلبيمهشدگانكارگاهاقدامكردهباشند،پس
ازبازگشتنيرويكارتعديلشدهياجايگزينيآنهاورعايتحفظاشتغالحداقلبهمدتيكسالاز
زمانتقسيطوبرمبنايليستبهمنماهسال98ازبخشودگيجرائمبهشرحباالبرخوردارميشوند.
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از زمان آغاز نزول بازار سهام  بورس
از مرداد امسال، شاخص كل 
بــورس تهــران عمدتا در 
محدوده 1.2تا 1.5ميليون 
واحد نوســان كرده و حتي تالشش براي عبور از 
محدوده يك ميليون و 550هــزار واحد ناموفق 
بوده است؛ علت اين قفل شدن منحني شاخص 
بورس در اين محدوده چيســت. آمار ها نشــان 
مي دهد با وجود نــزول 110ميليارد دالري بازار 
سهام، نسبت قيمت به درآمد بازار سهام هنوز تا 
مرحله اصالح كامل فاصلــه دارد و به بيان بهتر 

قيمت ها هنوز هم در بازار سهام گران است.
به گزارش همشهري، شاخص كل بورس تهران 
از ارديبهشت ســال 97تا 20مرداد امسال بيش 
از 2200درصد رشد كرده و بســياري از آمار ها 
نشان مي دهد، ميزان رشــد بازار سهام از ابتداي 
ســال جاري تاكنون به حدي بوده كه بازار سهام 
را به مرحله اشــباع خريد رســانده بود و حتي 
ديگر با هدف گذاري هاي تورمي هم ســازگاري 
نداشــت. اعداد و ارقام مربوط به نســبت قيمت 
به درآمد)P/E( بــورس تهران اثبــات مي كند 
كه قيمت سهام شــركت هاي بورس تا 20مرداد 
امسال به چنان سطحي از رشد رسيده بودند كه 
در تاريخ بورس بي سابقه بود و عمال قيمت سهام 
بسياري از شركت ها در بورس به شدت گران شده 
بود. با اين حال بخشي از اين رشد نسبت قيمت 
به درآمد)p/e-TTM( بازار سهام از مرداد امسال 
تاكنون اصالح شده است چراكه ارزش كل بازار 
ســهام از آن زمان تاكنون بيــش از2686هزار 
ميليارد تومــان معادل 110ميليــارد دالر افت 

كرده است. 
در هميــن مــدت همچنيــن ميــزان درآمد 
شــركت هاي حاضر در بورس تهران و فرابورس 
افزايش يافتــه و به محدوده 250هــزار ميليارد 
تومان)بورس تهران و فرا بورس( رســيده است. 
محاسبه اين ارقام نشان مي دهد كه نسبت قيمت 
به درآمد)p/e-TTM( بازار سهام از مرداد امسال 
تاكنون 17مرتبه كاهش يافته و اكنون به سطح 
25مرتبه رسيده است، اين درحالي است كه در 
مرداد ماه امســال با توجه به آنكه ارزش كل بازار 
ســهام به 9176هزار ميليارد تومان رسيده بود، 
نسبت قيمت به درآمد بازار سهام به عدد عجيب 

42مرتبه رسيد.
مقايســه نســبت قيمت به درآمد بازار سهام با 
دوره هاي تاريخي قبل نشــان مي دهد كه سطح 
عمومي قيمت ها در بازار ســهام ايــران با چنان 
رشدي مواجه شــده بود كه نياز به اصالح داشت 
و ايــن اصــالح تحت تأثيــر بهانه هــاي خبري 
و همين طور رســيدن به مرحله اشــباع خريد 
از 20مرداد ماه آغاز شــده اســت و طبق قوانين 
بازار هاي ســهام، تا زماني كه ايــن اعداد اصالح 
نشود يا سود شــركت هاي بورس افزايش نيابد، 
تعادل به بازار ســهام برنمي گردد و بازار سهام به 
مرحله اشــباع فروش نخواهد رســيد. به همين 
دليل با وجود آغاز يك دور رشد شاخص از 20آبان 
 ماه كه به زعم تحليلگران تكنيكال بخشي از موج 

اصالحي شاخص تلقي مي شــد شاخص بورس 
نتوانست از محدوده يك ميليون و550هزار واحد 
عبور كند و در اين مدت عموما در اين محدوده در 
نوسان بود و به زعم فعاالن بازار منحني شاخص 
بورس در محدوه يك ميليون و200 تا يك ميليون 

و550هزار واحد قفل شده است.
آمار ها نشــان مي دهد كه ميانگين نسبت قيمت 
به درآمد بورس تهــران كه يكــي از معيارهاي 
اندازه گيري ميزان ريسك و بازده سرمايه گذاري 
در بازار ســهام اســت در نيم قرن گذشــته در 
محدوده 4.5تا 7.5مرتبه بــوده و فقط در برخي 
مقاطع اين نسبت به طور مثال در سال92 از مرز 
10مرتبه تجاوز كرده اســت. با اين حال به زعم 
تحليلگران آنچه اكنون اهميت دارد چشــم انداز 
سودآوري شركت هاي بورس يا نسبت قيمت به 
درآمد تحليلي )Forward P/E( شركت هاست. 
به طوري كه اكنــون اغلب تحليلگــران در حال 
محاســبه ميزان سودآوري شــركت هاي بورس 
در آينده هســتند چراكه يك مثــال معروف در 

بازار سرمايه وجود دارد كه مي گويد سهامداران 
در بورس آينده را مي خرند. بــا تكيه بر اين مثل 
بســياري از تحليلگران بنيادي شــواهدي را در 
مورد ميزان ســودآوري شــركت هاي بورس در 
تحليل هاي خود ارائه مي كننــد كه حاكي از آن 
است كه سود شركت هاي بورس به نحو مطلوبي 
تا پايان ســال افزايش خواهد يافت و با افزايش 
ميزان سود، نسبت قيمت به درآمد شركت هاي 
بورس هم كاهش و به ســطوح تاريخي خود باز 
خواهد گشــت. اما آنچه در اين تحليل ها درنظر 
گرفته نمي شود محاســبه سطوح نااطميناني در 
فضاي اقتصاد ايران اســت كه مي تواند هر لحظه 
در آينده سود شــركت هاي بورس را تحت تأثير 
قرار دهد.  نمونه آنچه در روز هاي گذشته در مورد 
شركت هاي توليد كننده فوالد اتفاق افتاد. با تكيه 
بر همين عامل برخي كارشناســان بر اين باورند 
كه آنچه اكنون منجر به تداوم نزول بازار ســهام 
شده است ابهام و نااطميناني سهامداران نسبت 

به سياستگذاري و فضاي سرمايه گذاري است.

نوسانات نسبتا قوي تر در 
قيمت طال و سكه را در روزهاي اخير 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
هفته گذشــته در قيمــت انس جهاني 
نزديك به 100دالر كاهش داشــتيم و 
قيمت طال و سكه در داخل كشور هم به 

همين دليل پايين آمد. در عرصه سياسي خوشبختانه 
دعواها بر سر تصاحب قدرت در آمريكا به پايان رسيده 
و مي توان اميدوار بود كه شايد در آينده شاهد اتفاقات 
خوبي باشيم. اين عامل باعث شده قيمت طال در بازار 
جهاني و به تبع آن در بازار داخلي كاهش يابد. در داخل 
كشــور نيز تمركز بر كنترل قيمت ها گذاشته شده تا 
نرخ ها از آشفتگي و بي نظمي خارج شود. كاهش نرخ 
دالر از 30هزار تومان به 24 تا 25هــزار تومان تغيير 
مثبت و اتفاق خوبي اســت كه عالوه بر تقويت ارزش 
پول ملي، هرج و مرج قيمتــي در بازارهاي مختلف را 
به حداقل رســانده كه در صورت ادامه اين روند شاهد 

اتفاقات خوبي در بازار خواهيم بود.
قيمت 22 تا 23هزار تومان براي دالر نرخ 
تعادلي عنوان مي شود. اين نرخ، بازار طال و سكه را با 

چه قيمت هايي روبه رو مي كند؟
به عقيده من هــم محدوده تعادلي نــرخ دالر همين 
و نهايتا تا 23.500 خواهد بود. بعيد به نظر مي رســد 
دالر از اين قيمت فراتر تثبيت شــود. امــا بايد بازار را 
مديريت كرد تا گشــايش اقتصادي كه شروع شده به 
عينيت برســد. اين اتفاق بر بازار طال تأثير مستقيمي 

خواهد داشت.
پيش بيني شما مشخصا براي سكه چه 

قيمتي است؟

با دالر 22 تــا 23هــزار و 500تومان، 
محدوده قيمت سكه بين 10ميليون و 

800 تا 11ميليون و 400 خواهد بود.
خريد و فروش سكه و طال 
هم اكنون كم تقاضاست، اين محدوده 
قيمتي مي تواند باعــث راه افتادن 

دوباره معامالت باشد؟
تثبيت قيمت ها مي تواند دوباره پاي مردم را به معامالت 
طال و ســكه باز كند. هم اكنون نوسانات بازار است كه 
نگراني ايجاد كــرده و تقاضا براي خريــد و فروش را 
كاهش داده است. وقتي بازار از حالت رواني خارج شود 
خودبه خود ســير طبيعي را در پيش مي گيرد و تقاضا 

دوباره ايجاد مي شود.
در بيشتر طول امســال روند افزايش 
قيمت، ســرمايه ها را از مصنوعات به سمت سكه 

برد، آينده بازار مصنوعات طال را چطور مي بينيد؟ 
هدف صنف طال اين است كه بازار فروش مصنوعات به 
راه بيفتد. در يكي دوسال گذشته چيزي به عنوان فروش 
مصنوعات نداشته ايم. بانك مركز سكه خود را فروخته، 
بازار طال هم به بازار داللي تبديل شــده و فقط عده اي 
طالي آب شده مي خرند؛ كســي طالي ساخته شده 
نمي خرد. در ماه هاي گذشته اتحاديه فعاليت هاي خوبي 
را در زمينه رفع ناهنجاري هايي مثل آب شده فروشي 
يا تالش هايي از سوي برخي افراد براي افزايش حباب 
سكه تا رقم هاي باالي يك ميليون تومان و كارهايي از 
اين قبيل انجام داده و تا حد زيادي مؤثر هم بوده است. 
منطق ما اين است كه با حذف اين فعاليت ها، به ويژه در 
صورت تثبيت قيمت ها و كاهش نوسانات نگران كننده، 

مي توان به آينده بازار طال خوش بين بود.

ارزش كل بازار سهام از مرداد ماه تاكنون 110ميليارد دالر افت كرده است

رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران بر اساس نرخ حداقلي دالر پيش بيني كرد كف قيمت سكه؛ 10ميليون و 800داليل فراز و فرود بورس چيست؟
بازار طال و سكه در يك هفته اخير شاهد تحوالت زيادي بود. بعد از يك ماه ثبات و نوسان هاي  گفت وگو
ريز، قيمت طال و سكه در ميانه دي ماه به كمك جهش بهاي انس به يكباره رشد كرد و با وجود 
كاهش نرخ دالر كه از مهم ترين عوامل مؤثر بر قيمت طال و به ويژه سكه است، هر مثقال طال 
تا باالي 5ميليون تومان و هر قطعه سكه تا كانال 12ميليون تومان صعود كرد. از ابتداي اين 
هفته اما افت انس و همزمان كاهش نرخ دالر، بازار فلز زرد را هم پايين كشيد و مرز مقاومت سكه تا 11ميليون 
تومان عقب رفت. تحوالت اقتصادي و سياسي گوناگون تأثيرگذار بر نرخ دالر در هفته ها و ماه هاي آينده بازار طال 
را نيز دچار نوسان هاي چشمگير خواهد كرد. در گفت وگو با ابراهيم محمدولي، رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران 

دامنه اين نوسان ها را بررسي كرده ايم. قيمت شير، هر روز بيشتر از ديروز
شير و ديگر اقالم لبني غيرحمايتي تقريبا هر ماه  سوپرماركت
يك قيمت جديدي را رو مي كنند، شايد حتي 
هر 15روز يكبار. لبنيات امسال 3مرحله افزايش 
قيمت رسمي براي اقالم يارانه اي و ده ها مرحله 
افزايش قيمت براي غيرحمايتي ها را تجربه كرده است. مشكالت تامين 
نهاده هاي دامي با افزايش قيمت شير، هزينه هاي شركت هاي لبني را 
باال برد و اين شركت ها بارها با استناد به رشد چندبرابري هزينه تامين 
مواد اوليه از شير تا مواد پتروشــيمي براي تهيه پاكت هاي تتراپك و 
بطري هــا و ديگر هزينه هــا، از ســازمان حمايــت افزايش قيمت 

محصوالتشان را درخواست كرده اند.
اين درخواست 3بار طي امسال مورد موافقت قرار گرفت كه آخرين آن 
40درصد در آبان ماه بود. مجموع رشد قيمت لبنيات يارانه اي امسال 
نزديك به 100درصد بود اما شــركت هاي لبني اين ميزان را كافي 
نمي دانند و از آنجايي كه بخش عمده اي از توليداتشان در اين گروه 
قرار مي گيرد، فاصله ميان هزينه توليد تا كســري قيمت محصوالت 
را با افزايش قيمت ديگر محصوالت جبران مي كنند. انواع شيرهاي 
پاستوريزه و هموژنيزه غيريارانه اي و انواع فرادما در ماه هاي اخير رشد 
سرسام آور قيمت داشته اند و قيمت يك پاكت شير فرادماي مدت دار 
از هر برندي كه در بازار موجود باشد كمتر از 15 هزار تومان نيست. البته 
اين قيمت نيم چرب است و براســاس افزايش درصد چربي بر قيمت 
شير هم افزوده مي شود. قيمت غني شده ها با ويتامين هم 500تومان 
بيشتر است. شيرهاي بطري هم ميانگين قيمت شان 10هزار تومان 
براي انواع كم چرب است كه در بعضي برندها مثل عاليس قيمت يك 
بطري يك ليتري شير كم چرب تا 14هزار تومان هم مي رسد. نام هاي 
معروف و شناخته شده پگاه، پاك، ميهن و كاله، هنوز سهم عمده بازار را 
در اختيار دارند ولي سوپرماركت داران مي گويند كه برندهاي جديدتر 
مثل عاليس، مانيزان، ماهشــام، هم نسبت به مدت زمان حضورشان 
در بازار لبنيات مشتري هاي زيادي پيدا كرده اند و جزو پرطرفدارها 
شده اند. شيرهاي روزانه، چوپان و هراز هم در بيشتر سوپرماركت ها 

ديده مي شود و سهم بازار نسبتا خوبي دارند.

قيمت فروش برخي از انواع شير در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند

12.500پرچرب3درصد - بطري 950ميلي ليتريمانيزان
2.521.500درصد چربي- 1.5ليتري- فرادما تتراپكپگاه
5.000پاكتي كم چرب- غني شده با ويتامينD- 800ميلي ليتريپاك

14.000كم چرب- فرادما- بطري يك ليتريعاليس
2.517.500درصد چربي- سوپرشير- يك ليتري- فرادما تتراپكروزانه
15.000نيم چرب- يك ليتري - فرادما تتراپكپگاه
15.500نيم چرب- غني شده با ويتامينDوE- فرادما تتراپكپگاه

38.500درصد چربي- بطري يك ليتريچوپان
10.000پرچرب- فراپاستوريزه- بطري يك ليتريكاله
17.000پرچرب- 1.5ليتري- فرادما تتراپككاله
12.000زيرو)بدون چربي(- يك ليتري- فرادما تتراپككاله
38.600درصد چربي- بطري 950ميلي ليتريهراز

7.100كم چرب- بطري يك ليتريهراز 

رفت و برگشت دالر به كانال 25هزارتومان
قيمت ارز در كانال 24هزار تومان فقط يك روز  دالر
دوام آورد و دوبــاره به كانال 25هــزار تومان 

برگشت.
به گزارش همشهري، نزديك به 2ماه است كه 
قيمت دالر در حال رفت و برگشــت به كانال 25هزار تومان است اما 
هربار فقط زمان كمي در كانال 24هزار تومان دوام مي آورد و دوباره به 
كانال 25هزار تومان بازمي گردد. اين موضوع سرمايه گذاران را به اين 
نتيجه رسانده كه قيمت هر دالر آمريكا خيال نزول به كانال 23هزار 
تومان را ندارد و به اصطالح ســرمايه گذاران، دالر در حال كف سازي  
است. تقريبا اغلب كارشناسان بر اين باورند كه سرنوشت قيمت دالر به 
قانون بودجه سال بعد و حل تنش هاي سياسي گره خورده است. دولت 
در اليحه بودجه سال بعد كه هم اكنون در دست بررسي است اعدادي 
را در منابع و مصارف در نظر گرفته كه به زعم تحليلگران احتمال تحقق 
آنها كم است و دولت را در سال آينده با كسري بودجه هنگفتي مواجه 
مي كند. اين موضوع مي تواند منجر به رشد تورم و كاهش قدرت خريد 
پول شود. با اين حال احتمال كاهش تنش هاي سياسي و همچنين 
آزادشدن منابع بلوكه شــده ايران در عراق و كره جنوبي، اميدواري را 
براي افزايش سطح منابع ارزي ايران افزايش داده كه مي تواند منجر 
به افت قيمت دالر شود. به نظر مي رســد آزاد سازي  منابع ارزي ايران 
در ساير كشور ها يك راه حل موقتي است اما حل تنش هاي سياسي 
مي تواند در بلندمدت از طريق افزايش تجارت خارجي ايران بر حجم 
ذخاير ارزي ايران اضافه كند و منجر به كاهش قيمت دالر شود. تقابل 
اين رويداد ها منجر شده است كه آينده قيمت دالر با ابهام مواجه باشد؛ 
چراكه مشخص نيست آيا تنش هاي سياسي كاهش خواهد يافت و يا 
منابع ارزي ايران آزاد خواهد شد يا خير. در چنين فضايي قيمت دالر 
در يك فضاي مه آلود در حال رفت و برگشت به كانال 25هزار تومان 
است، به طوري كه روز گذشته قيمت هر دالر آمريكا پس از يك روز 
نزول به كانال 24هزار تومان دوباره به محدوده 25هزار و 150تومان 
برگشت؛ اين درحالي است كه قيمت هر دالر آمريكا در روز يكشنبه 

حتي تا محدوده 24هزار و 800تومان هم كاهش يافته بود.

قيمت ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 17ديروز
درصد تغييرمقدار تغييرقيمت نرخ ارزها

0.01-248،55030دالر
0.42-302،4001،280يورو

0.64-338،4402،150پوند انگليس
68،630200.03درهم امارات

1.2-33،400400لير تركيه
0.53-284،5001،500فرانك سوئيس

1.44-241،6203،480ين ژاپن
0.66-196،3501،300دالر كانادا

0.67-194،5001،300دالر استراليا
0.65-185،0001،200دالر نيوزيلند
20620.98دينار عراق

فرخنده رفائي
خبرنگار

يك ساعت مانده به پايان ساعت كاري پاساژها  بازار
و مراكــز خريــد كــه ايــن روزهــا به دليل 
محدوديت هاي رفت وآمد در شهر، تا 8شب عقب 
كشيده شده، محوطه يكي از پاساژهاي شمال 
شهر تهران بسيار شلوغ است و فضاي يكي از ساعت فروشي هاي بسيار 
لوكس اين مركز خريد، بسيار خلوت. حتي جلوي ويترين هم شلوغ 
نيست و تماشاگران گذري دارد. 2 جوان با چشماني پر از برق تحسين، 
بدون اشاره با دســت و تنها با صدايي آرام، برند و رنگ چند ساعت را 
به عنوان نشاني به هم مي گويند، چند دقيقه در سكوت به ويترين نگاه 
مي كنند و سپس مي گذرند. تنها مشتري حاضر در مغازه 10دقيقه بعد 
بيرون مي آيد؛ بانويي شــيك پوش با پالتويي مشكي بر تن. بلندي 
آستين پالتو، مچ دستش را پوشانده و ساعتي ديده نمي شود، اما انگشتر 
جواهرنشــان به خوبي خودنمايي مي كند. پاكتي در دســت دارد با 
جعبه اي بسيار شيك در آن كه هديه اي است براي همسرش؛ ساعتي 
از برند تيســوت. به زحمت حاضر مي شــود قيمت آن را بيان كند: 
21ميليون و900هزار تومان! ســاعت فروش هم حاضر به گفت وگو 
نيست و تنها در پاسخ به اين پرســش كه امروز چند مشتري داشته 

مي گويد: 4مشتري.

ساعت فروشيم، نه شال فروش
ساعت فروشي هاي لوكس هيچ وقت سرشان خيلي شلوغ نبوده، اما اين 
روزها مشتري هايشان از قبل هم كمتر شده است. اين نوع فروشگاه ها 
را البته در مناطق خاصي از تهران مي شود ديد، نه همه جا، اما از آنجايي 
كه ساعت كااليي صددرصد وارداتي است و هزينه واردات هم از سال 
گذشته تا به حال بيش از 5برابر شــده، امروز تمام ساعت فروشي ها 
سرشان خلوت تر از قبل شده و خودشان هم خوش بينانه يا شايد خوش 
خياالنه با اين كسادي كنار آمده اند. مي گويند: ساعت فروشي مثل شال 
و لباس فروشي نيست كه بي وقفه مشتري به مغازه رفت وآمد كند، ولي 
در عوض بيش از 80درصد كساني كه به فروشگاه وارد مي شوند، خريد 
مي كنند چون به قصد خريد مي آيند و نه تماشا. يك ساعت فروشي 
در پاساژي در منطقه صادقيه تهران؛ ويترين پر از ساعت هاي بسيار 
شيك است؛ ولي از برندهاي نام آشنا خبري نيست. قيمت بسيار باال، 
دليل حذف بسياري از نام ها و برندهاي بسيار معروف عنوان مي شود. 
اميرحسين، مالك اين ساعت فروشي مي گويد: با نرخ كنوني دالر يعني 
25هزار تومان به باال، كمترين قيمت ساعت هاي اورجينالي مثل برند 

پَِتك فيليپ 500ميليون تومان خواهد بود و چنين ساعتي به هيچ 
عنوان خريدار ندارد. حتي  كپي برند پتك فيليپ هم با دالر امروز بين 
يك ميليون و 400 تا 4ميليون تومان قيمــت دارد. نكته جالب اين 
است كه كيفيت در هاي كپي ها به قدري باالست كه مثل ساعت هاي 

اورجينال گارانتي دارند.

انواع ساعت هاي موجود در بازار
ساعت هاي موجود در بازار را مي توان به 3 دسته تقسيم كرد؛ دسته اول 
ساعت هاي الكچري، دوم ساعت هاي سوئيسي اصل و سوم برندهاي 
متوسط. ســاعت هاي الكچري كه حاال كمتر از 5درصد سهم بازار را 
تشكيل مي دهند، ساعت هايي هستند كه از طال يا جواهر يا هر2 در 
ساخت آنها استفاده شــده و ويژگي آنها قيمت  بسيار باالي آنهاست. 
قيمت اين ســاعت ها از500ميليون تومان شــروع مي شود و به 2 تا 
3ميليارد تومان هم مي رســد. اين برند ها در ايران نمايندگي رسمي 
ندارند. رولكس، اومگا، النژين و هابلو ازجمله آنها هستند. نكته قابل 
توجه درباره اين ساعت ها اين است كه سهم بازار آنها از سال گذشته 
به يك ســوم كاهش يافته و قيمت شــان 10برابر شده است. دسته 
دوم برندهاي سوئيسي هســتند كه طال و جواهر ندارند و لِول آنها از 
الكچري ها يك درجه پايين تر است. بســياري از اين برندها در ايران 
نمايندگي دارند. قيمت اين ســاعت ها از 4 تا 5ميليون تومان شروع 
مي شود و به 100 تا 150ميليون تومان مي رسد. حداكثر قيمت اين 
ساعت ها هم تا پارسال 20 تا 25ميليون تومان بود. كاندينو، تيسوت، 
فستينا، واينر، سرتينا و ويكتورينوكس ازجمله اين برند ها دسته بندي 
مي شوند. گروه ســوم برندهاي نســبتا باكيفيتي هستند كه بيشتر 
ساعت هاي موجود در بازار را تشــكيل مي دهند. برندهاي معروفي 
ازجمله ويولت، الگانس، كاســيو و دنيش ديزايــن در اين گروه قرار 
مي گيرند. ِرنج قيمت اين ساعت ها پارسال بين 700-600هزار تا 3 
الي 4ميليون تومان و گرايش عموم مردم هم به خريد اين گروه بود؛ اما 
امسال براي خريد ارزان ترين آنها كمتر از 1.5ميليون تومان نمي شود 
هزينه كرد. حاال به نظر مي رسد گروه چهارمي هم به بازار ساعت اضافه 

شده است؛ برندهاي اقتصادي.

برندهاي اورجينال اقتصادي
حتي كپي هاي سطح پايين تر برندهاي معروف هم گاهي باالي يك 
ميليون تومان فروخته مي شوند؛ در چنين شــرايطي آيا شخصي با 
توان متوسط اقتصادي و حقوقي 3 يا 4ميليون تومان در ماه مي تواند 
يك ساعت اصل تهيه كند؟ به نظر مي رسد كه مي تواند، البته نه از نام 
آشناها. اميرحسين، ورود برندهاي اورجينال اقتصادي به بازار ساعت 

را اتفاق بســيار خوبي مي داند و اضافه مي كند: خريدار به جاي اينكه 
يك ميليون تومان يا بيشتر، بابت كپي سطح سوم و بدون گارانتي يك 
برند معروف هزينه كند، مي تواند با 500 تا 600هزار تومان ســاعت 
اورجينال از برندهايي مثل دنيل كلين، ونيز، داتيس و ميني فوكوس، 
بخرد و خيالش از بابت كيفيت و خدمات پس از فروش راحت باشد. 
اينها برندهايي هستند كه به تازگي وارد بازار شده اند، تنوع باال و قيمت 

مناسبي دارند و به دليل موتور ژاپني كيفيت آنها هم بسيار باالست.

مردم هنوز مي توانند ساعت برند بخرند
 ساعت فروشي ها بسته به كشــش بازار منطقه اي كه در آن فعاليت 
مي كنند ويترين خود را مي چينند. در يــك منطقه رنج تقاضا بين 
500هزار تومان تا يك ميليون  و200هزار تومان است؛ درحالي كه در 
مناطق مرفه نشين ممكن اســت ارزان ترين ساعت در پشت ويترين 
5ميليون تومان باشــد. برندهاي اورجينال ممكن اســت به عنوان 
سرمايه گذاري هنوز هم متقاضي داشته باشند؛ اما تعداد اين خريداران 
بسيار بسيار كم شــده اســت. پدرام كه در منطقه جردن فروشگاه 
ساعت فروشي دارد درباره بازار اين ســاعت ها مي گويد: ساعت هاي 
اورجينال بســيار گران قيمت مثال 600-500ميليون تومان به باال، 
ديگر كمتر در بازار ايران وجود دارد؛ چرا كه مشتري اين مدل ساعت ها 
بسيار انگشت شمار اســت. جاي اين برندها را امروزه ساعت هاي رده 
پايين تري گرفته اند و با اينكه اصل و سوئيسي هستند با قيمت هاي 
مناسب تري عرضه مي شوند و مشتري بيشتري دارند. به طور مثال، 
سواچ برندي سوئيسي است كه قيمت آن از 700 تا 800هزار تومان 
شروع مي شود و تا نهايتا 3 يا 4ميليون تومان می رسد. برندهاي ديگر 

   نزول 14هزار ميليارد توماني بازار سهام
شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته دوباره كاهش يافت و به مرز يك ميليون و300هزار واحد 
بازگشت. به گزارش همشهري، با وجود رشد شاخص بورس در مبادالت روز يكشنبه ديروز شاخص كل بورس 
تهران 5هزارو 375واحد كاهش يافت و به يك ميليون و 301هزار واحد رســيد. با اين ميزان نزول بيش از 
14هزار ميليارد تومان از ارزش سهام شركت هاي حاضر در بورس و فرابورس كاسته شد. آن طور كه آمار ها 
نشان مي دهد از 22آذر ماه تا 22دي ماه بيش از 920هزار ميليارد تومان از ارزش سهام شركت هاي حاضر در 
بازار سهام كاسته شده است. با وجود نزول شاخص ديروز قيمت سهام اغلب شركت ها در ابتداي معامالت با 
رشد مواجه شد و بعد از آن شاخص كل بورس تحت تأثير افت ارزش سهام شركت هاي بورس با نزول مواجه 
شد. ديروز همچنين ارزش معامالت خرد 9درصد افزايش يافت و به نزديك 15هزار ميليارد تومان رسيد. 
ديروز در مجموع 25هزار ميليارد تومان انواع اوراق بهادار در بازار سرمايه دادوستد شد كه اين ميزان نسبت 

به مبادالت روز يكشنبه 54درصد رشد نشان مي داد.

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

0.41-5375-1301245شاخص كل بورس-واحد
25141881754.01ارزش معامالت- ميليارد تومان

0.22-14-6490ارزش بازار- هزار ميليارد تومان
389278570.01ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري- ميليارد تومان

در حالي  كه كاهش همزمان بهاي  سكه و طال
انس و نرخ دالر در بــازار داخلي 
سكه را تا لبه مرز سقوط به كانال 
10ميليــون قــرار داده بــود، 
قدكشيدن دالر تا زير ســقف 25 در ساعات قبل از ظهر 
ديروز، سكه و طال را هم باال كشيد و سكه تا 11ميليون و 
350هزار تومان باال رفت اما از ظهر به بعد روند حركت 

دوباره كاهشي شد. 
هر قطعه سكه طرح جديد ســاعت13 دوشنبه دوباره 
11ميليون و 60هزار تومان پايين رفت و تا ســاعت16 
دوباره روي مرز 11ميليون تومان قرار گرفت. قيمت هر 
مثقال طال نيز در اين فاصله نزديك به 100هزار تومان 
افت كرد. اين در حالي بود كه انس در نخستين روزكاري 
جهاني دوباره صعودي شد و اين احتمال وجود دارد كه 
در صورت حفظ روند افزايشي، قيمت در بازار طال و سكه 
دوباره افزايشي و سكه از محدوده سقوط دور شود. روز 
دوشــنبه اتحاديه طال و جواهر تهران تا ساعت16:30 

براي هر مثقال طال قيمــت 4ميليون و 760هزار تومان 
را به ثبت رســاند و هر گرم طالي 18عيار يك ميليون و 
98هزار تومان قيمت خــورد. ديروز همچنين هر قطعه 
سكه طرح جديد 11ميليون تومان و هر قطعه سكه بهار 
آزادي 10ميليون و 800هزار تومان معامله شد و نيم سكه 
و ربع سكه هم روي مرز 6 و 4ميليون تومان قرار گرفتند. 
كارشناسان بازار طال حباب سكه را ناچيز و قيمت كنوني 

را در محدوده ارزش ذاتي آن مي دانند.

قيمت طال در بازار آزاد تا ساعت 16:30 ديروز
قيمت )تومان(نوع دارايي
4.760.000مظنه تهران

1.098.845طالي 18عيار )گرم(
11.000.000سكه طرح جديد
10.800.000سكه طرح قديم

6.000.000نيم سكه
4.000.000ربع سكه

2.300.000سكه  يك  گرمي

مقاومت سكه براي حفظ كانال 11ميليوني

مثل تيسوت، سرتينا، CK، هاميلتون و غيره هم اورجينال سوئيسي اقتصادي ها، بازار ساعت را از الكچري ها گرفته اند
هستند كه گرچه امسال گران شده اند، اما قيمت شان در محدوده اي 

است كه هنوز خيلي از مردم قادر به خريد آنها هستند.

الكچري ها به صرفه نيستند
ساعت هاي الكچري قابليت ســرمايه گذاري دارند، اما كمتر افرادي 
هســتند كه توان اســتفاده از اين قابليت را داشته باشــند. شايد تا 
چندسال پيش بعضي سرمايه داران حاضر بودند براي يك ساعت خاص 
40 يا 50ميليون هزينه كنند، ولي امروز هيچ كس ضرورتي نمي بيند 
رقم هايي در حد يك ميليارد تومان يا حتي 500ميليون تومان براي 
ساعت هاي فوق الكچري مثل رولكس هزينه كند و اين ساعت ها براي 
واردكننده و فروشنده هم به صرفه نيست. اگر يك فروشنده بخواهد 
در طول هفته 10ســاعت 500ميليوني بفروشد، بايد الاقل 50مدل 
از اين ساعت ها در ويترين داشته باشــد و يك محاسبه سرانگشتي 
نشان مي دهد كه چنين سرمايه و كششــي در بازار وجود ندارد. به 
همين دليل، نه فقط در ايران بلكه در بسياري از كشورهاي دنيا چنين 
ساعت هايي با نام هاي دهان پركن و قيمت هاي ميلياردي، متقاضي 
چنداني ندارند و بيشتر مانور روي برندهاي معمولي و عمومي است كه 

بيشتر افراد جامعه هم توان خريد آنها را دارند.

كپي ها بيشتر از اصل ها خريدار دارند
شكي نيست كه فروش و البته تقاضا براي ساعت هاي گران قيمت بسيار 
كم است. امروزه بعضي از افرادي كه ساعت اورجينال دارند هم آن را 
به عنوان سرمايه در گاوصندوق نگه مي دارند و از فيك همان ساعت 
استفاده مي كنند. خيلي از سرمايه دارهاي برندپوش هم با اينكه توان 
خريد اورجينال را دارند ولی با قيمت هاي امــروز، اين كار را بي معنا 
مي دانند و نهايتا از َمســتر كپي ها يا  هاي كپي ها استفاده مي كنند. 
البته مدل های متنوع هم گزينه پرطرفداري شــده؛ بعضي از افراد با 
اينكه پول كافي در جيب دارند باز تنوع را ترجيح مي دهند و به جاي 
30ميليون هزينه براي يك ساعت سوئيســي اورجينال، 10ساعت 
از برندهاي پايين تر مي خرند و با لباس هايشــان ســت  و بســته به 

موقعيت شان ازآن استفاده مي كنند.

ريسك كنيد
آنچه ســاعت فروش ها از الكچري تا غيرالكچري بر آن تأكيد دارند 
اين است كه در بازار امروز امكان تهيه ساعت خوب و باكيفيت براي 
80درصد مردم فراهم اســت. گرچه اين حرف با توجه به شــرايط 
اقتصادي بيشتر اقشار جامعه ممكن است تنها تمهيدي براي كشاندن 
خريدار به مغازه به نظر بيايد، اما اگر ســاعت نيــاز داريد يا حتي اگر 
مي خواهيد كادوي چشمگيري به عزيزي بدهيد، شايد بهتر باشد آن 

را امتحان كنيد، شايد حتي توانستيد يك ساعت اورجينال بخريد.
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پاي صحبت پرسپوليسي ها و استقاللي ها كه مي نشيني، همه 
يكصدا مي گويند داربي هم مثل همه مســابقات فقط 3 امتياز 
دارد، الكي آن را حساس كرده اند و ساير قضايا. با اين حال رفتار 
آنها با گفتارشان زمين تا آسمان فاصله دارد. به عنوان مثال هر 
دو باشگاه براي پيروزي در داربي اخير تهران پاداش ويژه تعيين 
كرده بودند و عجيب تر اينكه براي اين مســابقه از يك پيراهن 
جديد و ويژه استفاده كردند. همه جاي دنيا رونمايي از پيراهن 
جديد تنها يك بار در ابتداي فصل صورت مي گيرد و پس از آن 
ديگر خبري نيست. حتي در ال كالســيكو هم با آن عظمتش 
بارسا و رئال پيراهن جديد نمي پوشند، اما در ايران پرسپوليس و 
استقالل مقابل هم اين كار را مي كنند و بعد هم مي گويند داربي 

مثل همه بازي هاست!

ال كالسيكو هم پيراهن دارد؟

بعد از مصدوميت شديد و خانه نشيني ژان بوته، باالخره نوبت به 
عليرضا بيرانوند رسيد كه بي چك و چانه دروازه بان اول آنتورپ 
شود. با اين حال او در نخســتين تجربه اش بعد از مصدوميت 
رقيب فرانسوي اصال موفق عمل نكرد و 3 گل از ميشلن خورد. 
بعد از پايان اين بازي انتقادات زيــادي از عملكرد بيرو به عمل 
آمد. او پيش تر هم در يك مسابقه ليگي بلژيك بعد از قرار گرفتن 
در تركيب ثابت 2 گل دريافت كرد تا ايوان لكو، سرمربي پيشين 
تيم آن مصاحبه تند را عليه اين بازيكن انجام بدهد. به طور كلي 
بيرانوند فقط جلوي تاتنهام و مورينيو خوب بوده. اصاًل خوراك 
او رقباي مشهور است؛ از رونالدو و ژاوي تا گرت بيل. اين رقباي 

معمولي اصاًل نمي توانند عليرضا را به وجد بياورند!

كاش فقط با مورينيو بازي كني!

به نظر مي رسد نيمكت فوالد خوزســتان از تيم هاي اصلي كل 
ليگ برتر خبرسازتر است! يعني مســابقه اي نيست كه فوالد 
انجام بدهــد و بعد از آن كلي داســتان در مورد شــلوغ كاري 
نيمكت نشينان اين تيم به وجود نيايد. اين بار هم بعد از تساوي 
سپاهان و فوالد در اصفهان، خبرنگاران در مورد حركات نيمكت 
تيم خوزستاني ســؤال كرده اند؛ هرچند مهدي هاشمي نسب 
شاكي شده و گفته: »نيمكت بقيه تيم ها از ما خيلي بدتر است. 
آنجا اگر مترجم پرتغالي و آلماني و شمالي بگذاريد مي بينيد چه 
چيزهايي مي گويند.« دست شما درد نكند كه خيال مان را راحت 
كرديد. كاًل در فوتبال ايران به هر كه بگوييد تو چرا اين عيب را 
داري، فورا جواب مي دهد بقيه از من بدترند. اينجا عيب ديگران، 

بهترين دليل است كه ما هم معيوب باشيم.

و باز هم نيمكت فوالد

نكته بازي

ســامان قدوس در فوتبال ايران حكايت 
عجيبي داشته اســت. او يكي از آخرين 
بازيكنان موســوم به دورگه بــود كه به 
عضويت تيم ملي فوتبال ايران درآمد، اما 
درست از همان روزي كه آن خطاي منجر 
به گل را از مراكش گرفت و توپ را بوسيد، 
ديگر دنيا به كامش نشد. شرايط قدوس را 

همه مي دانند؛ يك انتقال غيرقانوني در 
ليگ فرانسه، محروميت، آوارگي و حتي 
محكوميت مالي كه نزديك بود كل زندگي 
او را متالشي كند. سامان روزهاي بسيار 
سختي را پشت ســر گذاشت و سرانجام 
در آخرين روز نقل وانتقاالت تابســتاني 
به عضويت برنتفورد در دسته اول فوتبال 

انگلستان درآمد. حاال قدوس در اين تيم 
رفته رفته بازي مي كند و شرايط مطلوبش 
را باز مي يابد. اين تغيير محيط براي ستاره 
ايراني الزم بود و چه خوب كه او شنبه شب 
در مسابقات جام حذفي فوتبال انگلستان 
با به ثمر رســاندن يك گل و ارسال يك 
پــاس گل، پايه گذار پيــروزي 2 بر يك 
تيمش برابر ميدلزبرو شد. پيش تر هميشه 
عادت داشــتيم فوتبال انگلســتان را در 
نقش قاتل اســتعدادهاي ايراني ببينيم، 
 اما خوشــحال خواهيم شــد اگر جزيره 

اين بار خرق عادت كند و يك ســتاره را 
به ما پس بدهد. سامان قدوس در پست 
هافبك هجومي بازي مي كند؛ جايي كه 
ستاره هاي فوتبال ايران كمياب هستند 
و اين بازيكن در فرم خوبش حتما به كار 
ما خواهد آمد. درخشش قدوس در چنين 
شرايطي، بيشتر شبيه هديه كريسمس 
براي دراگان اســكوچيچ، سرمربي تيم 
ملي بود. از اواخر سال، تيم ملي كشورمان 
كم كم بايد آماده بازگشت به رقابت هاي 

پيش مقدماتي جام جهاني شود.

  هديه كريسمس اسكوچيچ
  خبر خوب؛ سامان قدوس پيدا شده است

بهروز رســايلي| همانطور كه از قبل هم شايعه شده 
بود، علي كريمي تصميم گرفت رســما براي حضور 
در انتخابات فدراسيون فوتبال نام نويسي كند. حاال 
جادوگر رداي هماوردي با مديران كت وشــلواري 
اين فوتبال را به تن كرده و قرار است دهم اسفند با 
افرادي همچون مصطفي آجورلو، كيومرث هاشمي، 
حيدر بهاروند و عزيزي خادم براي رسيدن به كرسي 
رياست فدراسيون رقابت كند. در مورد كانديداتوري 

كريمي چند نكته وجود دارد.

1  منتقدان در فضاي اجتماعي، سياسي و ورزشي ايران 
عموما به بي عملي متهم مي شــوند. يعني ايراد اساسي 
كه از آنها گرفته مي شود، اين است كه فقط بيرون گود 
مي نشينند و بدون تجويز نسخه و راهكار، فقط شرايط 
موجود را به نقد مي كشــند. با اين حــال علي كريمي 
تصميم گرفته خرق عــادت كند. او تندترين منتقد اين 
سال هاي فدراســيون بوده كه از حســاب و كتاب هاي 
مالي تا تصميمات اداري، همه  چيز را به چالش كشيده 
است. اينكه كريمي حاال تصميم گرفته با همه وجودش 
وارد كارزار انتخابات شود، نشان مي دهد او واهمه اي از 
عمل گرايي ندارد. يعني اگر ايراد مي گيرد، درست يا غلط 
در ذهن خودش فرمول بهتري براي اداره فدراســيون 
دارد. بنابراين تا همين جا حقانيت جادوگر ثابت شــده 

است.

2  حتي تيفوســي ترين هواداران علــي كريمي هم در 
مورد توانايي او براي انجام كارهاي مديريتي ابهام دارند. 
شماره 8 دوست داشتني فوتبال ايران پيش از اين سابقه 
كار اجرايي نداشته و دست كم ظاهر و ادبياتش هم زياد 
تناســبي با اين قبيل مســئوليت ها ندارد. با اين حال او 
بخشــي از اين نقطه ضعف بزرگ را بــا انتخاب مهدي 
مهدوي كيا به عنوان نايب رئيس اول پوشــش داد. از اين 
منظر كيا وجاهت بسيار بيشتري نسبت به كريمي دارد 
و زوج اين دو مي تواند هيجان و كارآمدي را در كنار هم 

داشته باشد.
3  زياد پيش آمده كــه به طعنه گفته انــد محبوبيت 
ضامن موفقيت نيســت و كريمي با وجــود هواخواهان 
پرشماري كه دارد شايد نتواند در فدراسيون كار چنداني 
از پيش ببرد. اين ادعا بيراه نيست، اما نبايد از ياد ببريم 
خود محبوبيت – در سطحي كه كريمي از آن برخوردار 
است- چندان فاكتور كم ارزشي نيست. به هر حال وقتي 
او در فدراسيون مسئوليت داشته باشد، جذب اسپانسرها 
آسان تر است و شايد بسياري از گره ها به واسطه همين 
مقبوليت كريمي باز شود. بنابراين رئيسي كه جاذبه دارد، 
حتما متفاوت است با همه روســايي كه در اين سال ها 

داشتيم و هر كدام بيش از ديگري دافعه داشته اند.
4 يك نگراني بزرگ اگر در مورد علــي كريمي وجود 
داشته باشد، اين است كه او كال زياد تصميم مي گيرد و 

پشيمان مي شــود. جادوگر زماني اعالم كرده بود خيلي 
زود از ميادين بازنشسته خواهد شــد، اما نهايتا تا سي و 
چند سالگي بازي كرد. از وجنات او به نظر نمي رسيد كه 
ســراغ مربيگري برود، اما رفت و از دســتياري تيم ملي 
شــروع كرد. بعد هم نوبت به سرمربيگري تيم هاي ليگ 
برتري رسيد و البته آقاي شــماره 8 بعد از دو، سه سال 
فهميد به كار اين حرفه نمي آيد. بنابراين اين بيم وجود 
دارد كه او اين بار هم رداي رياست به تن كند، اما چند ماه 
بعد پي ببرد براي چنين شغلي ساخته نشده است. اينجا 
ديگر جاي پشيماني نيست. اگر وارد اين گود شدي، بايد 
تا آخر بماني و باري از روي زمين برداري، نه اينكه خودت 

به يك گرفتاري مضاعف تبديل شوي.
5 تركيب هشــتاد و چند نفره راي دهندگان در مجمع 
فدراسيون فوتبال طوري است كه در آن توازن فوتبالي ها 
و مديران وابسته به تشكيالت قبلي به نوعي برابر به نظر 
مي رسد. بنابراين احتمال موفقيت كريمي در انتخابات 
بسيار شكننده است. او يا رئيس مي شود و كارش را شروع 
مي كند كه هيــچ؛ اما اگر رئيس نشــود، قطعا بازنده اي 
ترسناك خواهد شد، منتقدي بي پرواتر از هميشه كه حاال 
ديگر زخم البي هاي پشت پرده را بر تن دارد و با هيچ كس 
مماشــات نخواهد كرد. اگر به كريمــي رأي نمي دهيد، 
حواس تان باشــد كه فردايي هم در راه است، فردايي با 

زبان سرخ او و البته رسانه شخصي فراگيرش.

فوتبــال ايران بــراي اينكه نشــان بدهد 
»حرفه اي« است، از ساير ممالك الگوبرداري 
كرده و سال هاست كه نشست هاي خبري 
قبل و بعد از بازي را راه انداخته است. با اين 
حال اين نشست ها بيشتر از آنكه جايي براي 
اطالع رساني و سؤال و جواب از مربيان باشد، 
تبديل به معركه اي براي خودنمايي آنها يا 
كالس گذاشتن يا اعالم اعتراض شان شده 
اســت. در پايان بازي اين هفته ذوب آهن و 
آلومينيوم اراك، رحمان رضايي به نشست 
خبري آمده، چند لحظه ســاكت نشسته و 
بلند شده و رفته؛ چرا؟ چون از اعالم پنالتي 
دقيقه 96عليه تيمش راضي نبوده است. بعد 
هم تازه برسر خبرنگاران منت گذاشته كه 
»به احترام شــما آمدم«؛ كدام احترام؟ چه 
كشــكي؟ چه دوغي؟ مهمان به خانه شما 
بيايد، 2 دقيقه ساكت بنشيند و برود، احترام 

گذاشته؟ باز خدا پدر رضايي را بيامرزد كه 
خودش آمد، وگرنه مدت هاست جناب جواد 
نكونام را در نشست هاي خبري نمي بينيم و 
ايشان مهدي هاشمي نسب را به كنفرانس 
مي فرستد. پارسال هم استاد فرهاد مجيدي 
همين كار را مي كرد و هر بار بنده خدا نامجو 
مطلق راهي محل نشست مي شد. عين اين 
اتفاق امسال براي يحيي گل محمدي افتاده 
و او اين اواخر پيــش از داربي تهران ترجيح 
مي داد مطهري با خبرنــگاران حرف بزند. 
آقا اين چه بساطي اســت؟ جمع كنيد اين 
نشســت ها را برود پي كارش. همه مربيان 
هم خدا را شكر اينستاگرام دارند و هر حرفي 
بــود مي توانند آنجا بزنند. وقتي ســازمان 
ليگ ضمانت اجرايــي الزم براي حفاظت 
از قوانينش را ندارد، چه بهتــر كه كال اين 

داستان جمع شود.

 چرا نشست هاي خبري را 
 تعطيل نمي كنيد؟

 داستان تكراري هرج و مرج در كنفرانس هاي بعد از بازي  
جنگ برفي

توفان اخير اسپانيا باشگاه رئال مادريد را با الليگا وارد نبرد كرد

ماركا كه روزنامه معتدل هواداري رئال مادريد اســت، از جنگ جديد 
بين اين باشگاه و الليگا خبر داده است. فلورنتينو پرس هميشه با خاوير 
تباس، رئيس الليگا زاويه داشته. او پارســال در اعتراض به ناداوري ها 
عليه رئال به جلسه هماهنگي الليگا با مديران نرفت. برخي دلخوري ها 
هم از محروميت هاي ســنگين عليه بازيكنان اين تيم و مقايسه آنها با 
محروميت هاي سبك تر رقبا  از قبل وجود داشت. حاال با توفان فيلومنا 
كه سنگين ترين برف ساليان اخير اسپانيا را بر سر شهرهاي اين كشور 
ريخته، جنگ بين اين دو داغ تر هم شده است. رئالي ها مدعي اند كه در 
4ساعت معطلي در فرودگاه پيش از پرواز به پمپلونا براي بازي با اوساسونا 
هيچ كس از اين ســازمان با تيم تماس نگرفت و آنهــا به حال خود رها 
شده بودند. با وجود لغو همه پروازهاي مادريد در روز جمعه و بازگشت 
اجباري هواپيماي حامل اعضاي اتلتيك بيلبائو كه براي بازي با اتلتيكو 
وارد آسمان مادريد شده بودند، از الليگا پيغام آمد كه اگر رئال خودش را 
به پمپلونا نرساند، 3 بر صفر بازنده مي شود. همه بازي هاي ليگ به خاطر 
توفان فيلومنا لغو شد غير از همين بازي. وزير حمل ونقل اسپانيا اعالم 
كرده كه پرواز هواپيماي رئالي ها با اصرار و پذيرش مسئوليت از سوي 
خلبان صورت گرفته است. بعضي بازيكنان در فرودگاه از بيم جان شان 
خدا خدا مي كردند كه پرواز لغو شود. اين فصل با اعتراض كهكشاني ها 
به عدم پخش صحنه هاي بحث برانگيز در تلويزيون شروع شد و بعد از آن 
به كمك داور ويدئويي و تقويم بازي ها و سپس به توفان رسيد. در همين 
حين كه رئالي ها 3روز در پمپلونا حبس شده بودند و راهي براي بازگشت 
به خانه نداشتند، اين باشــگاه همه امكانات و ماشــين آالتي را كه در 
بازسازي ورزشگاه سانتياگو برنابئو در اختيار داشت، در اختيار شهرداري 
گذاشت كه اين اقدام مورد تقدير شهردار هم قرار گرفت. كاروان رئال قرار 
بود ديروز به سمت ماالگا براي بازي سوپرجام روز پنجشنبه مقابل بيلبائو 
حركت كند. الليگا حاضر نشد اين بازي را عقب بيندازد و اصرار داشت اگر 
امكان سفر هوايي نيست، كاروان رئال بايد با اتوبوس خودش را به مقصد 
مسابقه بعدي برساند. با تساوي بدون گل شنبه، زيدان بار ديگر به بحران 
رفت. اين سومين تساوي بدون گل تيم در اين فصل بود. رئال از زماني كه 
كريستيانو رونالدو تيم را ترك كرد، ميانگين يك گل كمتر در هر بازي به 
ثمر مي رساند و به تيم هاي پايين جدول امتياز مي دهد. صحبت از رونالدو 
شد، ستاره پرتغالي در بازي پريشب يوونتوس يك گل به ساسولو زد و 
تعداد گل هاي فصل خود را به عدد۱۵ رساند كه طبق معمول اين هم 
يك ركورد است. او نام خود را به عنوان نخستين بازيكني كه در ۱۵فصل 

پياپي موفق شده حداقل ۱۵گل در هر فصل به ثمر برساند، ثبت كرد.

جهان

  از كريمي »بازنده« بترسيد
5 نكته در مورد نامزدي جادوگر در انتخابات فدراسيون فوتبال

جدول عملكرد رونالدو

گلفصل

 2006-7۱7 

 2007-83۱ 

 2008-9۱8 

 2009 -۱0 26 

 20۱0-۱۱40 

 20۱۱-۱2 46 

 20۱2-۱3 34 

گلفصل

 20۱3-۱4 3۱ 

 20۱4-۱۵ 48 

 20۱۵-۱6 3۵ 

 20۱6-۱7 2۵ 

 20۱7-۱8 26 

 20۱8-۱9 2۱ 

 20۱9-20 3۱ 

 2020-2۱ ۱۵ 

      كم گل ترين
 2-2 تاريخ

داربي 94 تهران پرگل تر و تماشايي تر از آنچه 
پيش بيني مي شد از آب در آمد. بر اساس آنچه 
در بازي هاي قبلي از دو تيم ديده بوديم، تصور 
مي شد استقالل تهاجمي تر از پرسپوليس بازي 
كند و سرخپوشان با تكيه بر خط دفاعي خود 
كه تنها نقطه اميدبخش اين تيم در هفته هاي 
اخير بوده به دفاع بپردازنــد. اما گل دقيقه2 
ارســالن مطهري كه روي اشــتباه فاحش 
كاميابي نيا به ثمر رســيد، روند بازي را كامال 
تغيير داد. اين گل اجازه نداد نتيجه صفر-صفر 
حتي تا پايــان دقيقه2 دوام بيــاورد و به اين 
ترتيب تمام نقشه هايي كه دو مربي براي بازي 
در شرايط بدون گل چيده بودند بايگاني شد. 
از همين دقيقه پرســپوليس توپ و ميدان را 

در اختيار گرفت و اســتقالل بــه دفاع از گل 
زده اش پرداخت. اما حمالت پرسپوليس در 
اين نيمه منجر به خلق موقعيت نمي شــد و 
سرخپوشان مثل بازي قبلي در خلق موقعيت 
روي دروازه حريف ناكام بودند. ضربه سر مهدي 
عبدي در دقيقه۱9 و چرخش احمد نوراللهي و 
شوت زميني او در دقيقه24 تنها موقعيت هاي 
نصفه ونيمه پرسپوليس در اين نيمه بودند كه 
نتيجه اي در بر نداشتند. اتفاق مهم اين نيمه 
توپي بود كه در دقيقه۱0 در محوطه جريمه 
پرسپوليس به دســت وحيد اميري برخورد 
كرد اما داور اعتقادي به پنالتي نداشــت. اگر 
اين صحنه بحث برانگيز با اعالم پنالتي به سود 
استقالل همراه مي شد مشخص نبود روند بازي 

به كدام سمت كشيده شود.
   دفاع آشفته استقالل؛ احمد آشفته 

پرسپوليس
اســتقالل نيمه دوم را با يك تغيير آغاز كرد 
و شــيخ دياباته كه از ابتدا مشخص بود قرار 
است تعويض طاليي فكري در نيمه دوم باشد 
از دقيقــه46 به ميدان آمد. امــا بازيكني كه 
در اين تعويض از زمين خارج شــد هيچ يك 
از مهاجمان اســتقالل نبــود. فكري ترجيح 
داد احمد موســوي را از ميدان خارج كند و 
وريا غفوري را به دفاع راســت بفرســتد تا با 
3مهاجم به دروازه پرسپوليس حمله ور شود. 
ترفندي كه برعكس جواب داد و اســتقالل 
بازي را كامال در اختيار پرسپوليس گذاشت. 

سرخپوشــان كه انگار نقطه ضعف حريف در 
خط دفاعــي را به خوبي پيدا كــرده بودند از 
شــروع نيمه دوم تا دقيقه67، يعني تقريبا 
طي 20دقيقه 6موقعيت طاليي براي گلزني 
خلق كردند و مي توانستند در همين دقايق 
به يك نتيجه شگفت انگيز در تاريخ داربي ها 
برســند. اما از 6موقعيت حتمي پرسپوليس 
فقط 2توپ توســط عبدي و اميري تبديل 
به گل شــد. يك بار عبدي بــا خطاي عارف 
غالمي متوقف شد كه خيلي ها معتقد بودند 
اســتقالل در اين صحنه بايد ۱0نفره مي شد 
اما داور به كارت زرد اكتفا كــرد. يك بار هم 
پاس كاميابي نيا در موقعيتــي خطرناك در 
6قدم به عبدي نرسيد. 2فرصت باقيمانده هم 

فرصت هاي تك به تك احمد نوراللهي بودند 
كه شماره8 پرســپوليس به شكلي عجيب 
آنها را از دست داد. جالب اينكه در اين دقايق 
پرسپوليسي ها هر پاس بلندي از زمين خودي 
پشت مدافعان استقالل مي فرستادند منجر 
به تك به تك شدن مهاجمان اين تيم مي شد. 
فكري با آوردن محمد دانشــگر ســعي كرد 
نقطه ضعف تيمش را در خط دفاعي برطرف 
كند اما حضور او هم كمكــي به خط دفاعي 
آبي پوشــان نكرد. اين دقايق كابوس وار براي 
اســتقالل باالخره به پايان رســيد و آنها در 
۱۵دقيقه پاياني بازي توانستند يك بار ديگر 
بازي را در اختيار بگيرند و براي به تســاوي 
كشيدن بازي به دروازه پرسپوليس حمله ور 

شوند. يك گل از دياباته كه آفسايد گرفته شد و 
باالخره گل تساوي بازي توسط مهدي قائدي 
نتيجه حمالت استقالل در اين دقايق بود. در 
واقع از زماني كه احمد نوراللهي موقعيت هاي 
صد درصد خودش را از دست داد و بازي را ۱-4 
نكرد اين طور به نظر مي رسيد كه آبي ها قرار 
نيست اين بازي را ببازند. در نهايت اين مسابقه 
هم مثل ۱2داربي ديگري كه در دي ماه انجام 
شده مساوي شــد و مثل 2بازي اخير دو تيم 
در ليگ و حذفي اين تســاوي با نتيجه 2-2 
رخ داد. 3تســاوي 2-2 كه در هر 3بازي گل 
مساوي در لحظات پاياني بازي به ثمر رسيده 
 است؛ يك بار براي پرسپوليس و دو بار براي

 استقالل.

  تساوي 2-2 در داربي تهران نتيجه پرگلي  به نظر مي رسد 
اما با توجه به موقعيت هاي نيمه دوم،  اين كم گل ترين 

نتيجه اي بود كه مي توانست رقم بخورد
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به بحث قانع كــردن جامعه با 
گفت وگو اشاره كرديد، بهانه اي 
است كه برگرديم به سيره شهيد مطهري. من چندي 
قبل با آقاي ضرغامي گفت وگو داشتم كه ايشان به 
روايتي از شهيد مطهري اشــاره كردند و گفتند كه 
ايشان براي اقناع يك بخشي از جامعه درباره فيلم 
محلل كه در آن مقطع منتشر شده بود، حاضر شدند 
با مجله زن روز گفت وگو كنند. چرا حلقه گفت وگو و 

تحمل منتقد در جامعه ما گم شده است؟
اين مسئله تحمل منتقد و مخالف و به رسميت شناختن 
اعتراض و آمادگي براي نشستن با مخالفان مطلب بسيار 
مهمي است. براســاس همين روش و شــيوه؛ ببينيد 
شــهيد مطهري جلساتي با انجمن اســامي پزشكان، 
انجمن اسامي مهندسان و ساير گروه ها داشتند. در اين 
جلســات كه صوت آنها هم موجود است، مي شنويد كه 
چه انتقادات تندي از شهيد مطهري مي شود يا سؤاالت 
تندي مي پرسند كه ايشان با آرامش تك تك انتقادها و 
ســؤال ها را جواب مي دهند. اين روش و سيره بايد رواج 
يابد. تا زماني كه هدف كشف حقيقت است اين مذاكرات 
مفيد است. در آن مســئله مجله زن روز كه شما اشاره 
كرديد همين بينش حاكم بود. البته مصاحبه نبود. يك 
حقوقداني به نام آقاي مهدوي مقاالتي در مجله زن روز 
در رد حقوق زن از نظر اسام مي نوشت و خيلي از احكام 
اسام را زير ســؤال مي برد. عده اي ازجمله مرحوم آقاي 
فلسفي به شهيد مطهري پيشنهاد مي كنند كه جوابي 
به اين مقاالت داده شود. شهيد مطهري هم مي پذيرند 
و شرط مي كنند كه مقاالتشان در صفحه مقابل مقاالت 
آن شخص چاپ شود. مسئوالن مجله هم قبول مي كنند 
و اتفاقا بعد از چاپ مقاالت استاد مطهري، گفتند تيراژ 
آن مجله باال رفت. جالب است كه در زمان شاه در چنين 
مجله اي از اين بحث ها اســتقبال مي شد. البته در ادامه، 
آقاي مهدوي فوت كرد. شايد تحت فشار اين جواب ها بود 
)با خنده(. بعد از فوت ايشان طبعاً اين مقاالت متوقف شد. 
بعدا اين مقاالت تبديل شد به كتاب »نظام حقوق زن در 
اسام«. شهيد مطهري در مقدمه آن كتاب مي گويند كه 
اصل اين كتاب چه بوده است. به هرحال، اين نگاه و اهميت 
دادن به گفت وگو خيلي مهم است. آن موقع خيلي ها به 
اســتاد مطهري اعتراض مي كردند كه در  شأن شما كه 
يك روحاني شناخته شده هستيد نيست كه نوشته ها و 
مقاالت تان در چنين مجله اي چاپ شود. جواب ايشان 
اين بود كه كساني كه مقاالت آقاي مهدوي را خوانده اند 
خوانندگان همين مجله هستند و بنابراين همين ها بايد 
اين پاسخ ها را بخوانند. اگر ما اين پاسخ را جاي ديگري 
منتشر كنيم اثر خودش را ندارد. يعني ايشان به ميزان 
تأثير كار توجه داشتند نه رعايت  شأن و موقعيت اجتماعي 

خودشان.
پس كال بحث جواب به فيلم محلل نبود؟

آن يك بحث ديگر اســت. آقاي نصــرت اهلل كريمي در 
فيلمش حكم فقهي محلل را مسخره كرده بود. اين حكم 
مي گويد اگر مردي همسرش را 3 بار طاق بدهد، دفعه 
چهارم نمي تواند رجوع كند بلكه اين زن بايد حتما با مرد 
ديگري ازدواج كرده و به طور طبيعي جدا شده باشد تا او 
بتواند رجوع كند. در واقع يك نوع مجازات اســت براي 
مرداني كه پشت سر هم طاق مي دهند. )البته در فقه اهل 
سنت در يك مجلس هم مي توانند زن را سه طاقه كنند.( 
در فيلم محلل اين حكم اسام مسخره شده بود. يك عده 
آمدند پيش شهيد مطهري و گفتند چنين فيلمي در حال 
نمايش است و درخواست پاسخ داشتند. ايشان گفتند 
شــما صداي اين فيلم را براي من بياوريد. خب نمي شد 
كه ايشان بروند و اين فيلم را ببينند. ايشان صداي فيلم را 
گوش دادند و در رد اين فيلم يك مقاله نوشتند. عنوانش 
هم اين بود: »فيلم محلل، سراسر قلب، مسخ و تحريف 
است« و در روزنامه كيهان آن روز چاپ شد. در آنجا ثابت 
كرده بودند كه اين فيلم حكم محلل را معكوس جلوه داده 
و حتي روحيه و منش قشر بازاري را هم وارونه نشان داده 
است. بعد از انتشار اين مقاله نمايش اين فيلم متوقف شد. 
اين هم نكته جالب و قابل تأملي است كه كسي مثل شهيد 
مطهري، روحاني شناخته شده، درباره يك فيلم سينمايي 
دوران شاهنشــاهي نظر بدهد، درحالي كه ممكن است 

بعضي ها بگويند يك روحاني نبايد وارد اين مسائل شود.
من مي خواهم از اين بحث تاريخي وارد 
يك موضوع مبتالبه امروز كشــور شوم؛ اينكه نگاه 
حذفي در كشور نســبت به رقيب، نسبت به منتقد 
يا نسبت به كساني كه نظر موافق ما را ندارند شدت 
گرفته است. اين نگاه چه آفتي به خصوص در سطح 

تصميم گيري هاي كالن كشور دارد؟ 
متأسفانه از اين كارها زياد كرده ايم. يعني مي گوييم كسي 
كه با ماست بايد مطيع محض باشد و تمام تصميمات ما را 
بپذيرد و يك جايي اگر انتقادي دارد بايد او را كنار بگذاريم. 
اين رفتارها در شوراي مركزي سازمان مجاهدين خلق 
)منافقين( رواج داشــت. يك نفر تا مسئله دار مي شد او 
را كنار مي گذاشتند و حتي ترور مي كردند. فرض كنيم 
يك كسي در يك جايي انتقادي دارد و نظر رسمي نظام 
را قبول ندارد و جايي اين انتقــادش را ابراز مي كند. اين 
اشــكال ندارد، بگذاريم مردم حرفشان را بزنند. هر وقت 
كسي اســلحه به دســت گرفت، خرابكاري كرد، سطل 

آشغال آتش زد، تخريب كرد، آن موقع برخورد كنيم نه 
اينكه تا كوچك ترين اعتراض و انتقادي شنيديم فوري 
بگوييم اين شــخص بايد از قطار انقاب پياده شود. اين 
رفتار نتيجه معكوس مي دهد. ببينيد مثا درباره آقاي 
شــجريان اين رفتار را ديديم. به فرض اينكه ايشان بعد 
از حوادث 88مصاحبه اي كرد و انتقادي كرد، حاال ديگر 
بايد او را كنار بگذاريم؟ چرا بايد كنار بگذاريم؟ ايشــان 
اين همه از ابتداي انقاب خدمت كرده بود؛ ســرودهاي 
دلنشيني براي انقاب و جمهوري اسامي خوانده بود. 
چون يك جا يك موضعي گرفت كه موافق نظر ما نبود بايد 
كا ممنوع مي شد؟ اينها به نظر من كارهاي غيرضروري و 
مضر است. اين افراد قابل جذب هستند اگر درست رفتار 
كنيم. همينطور است قضيه آقاي عادل فردوسي پور كه در 

جذب جوانان به نظام بسيار موفق بود.
يك مثال از خود شما بزنم؛ شما به عنوان 
يك نماينده اي كه منتقد بعضــي از رفتارها در قوه 
قضاييه، شــوراي نگهبان يا برخــي نهاهاي نظام 
بوديد، 4دوره در انتخابات مجلس شركت كرديد و 
به غيراز دوره اول يعني مجلس هشتم در همه ادوار 
رد صالحيت شديد. در انتخابات مجلس نهم هيأت  
اجرايي شما را رد صالحيت كرد كه در شوراي نگهبان 
تأييد صالحيت شديد. در مجلس دهم هيأت نظارت 
شوراي نگهبان شــما را رد صالحيت كرد و بعد از 
اعتراض تأييد شديد. در مجلس يازدهم در شوراي 
نگهبان رد صالحيت شديد و اعتراض هم قبول نشد. 

دوره به دوره تحمل منتقد كمتر شده است؟
تكامل پيدا كرديم )مي خندد(. تحمل جامعه كاهش پيدا 
نكرده است، تحمل برخي افرادي كه در بعضي نهادهاي 
مؤثر نظام حضور دارند كمتر شده است وگرنه مردم نگاه 
به حرف افراد مي كنند كه حرف حق مي زند يا نه. مردم 
چنين نگاهي ندارند كه اگر كسي انتقادي به نظام داشت 
بايد حذف شود. ولي متأســفانه عده اي در آن نهادهاي 
حساس نگاهشــان اين است كه كســاني مي توانند در 
مناصب حكومتي باشند كه دربست تابع باشند. نمي شود 
كسي در همه جا نظرش موافق باشد. ممكن است كسي 
در يك جا نظر مخالف داشته باشد. اتفاقا اين رفتار حذفي، 
درست خاف نظر رهبري هم هست. شخص رهبري تا به 
حال چندبار گفته اند كه ممكن است كسي نظري مخالف 
نظر من داشته باشد، بايد بتواند حرفش را بزند. منتها ما در 
كشور كاسه هاي داغ تر از آش داريم كه با روش خودشان 
جلو مي روند. اين به جامعه آسيب مي زند. حكومت بايد 
نماينده كل جامعه باشد، مجلس بايد نماينده كل جامعه 
باشد، يعني همه اقشار جامعه در آنجا بايد نماينده داشته 
باشند، حرف همه اقشار جامعه بايد در مجلس گفته شود، 
نه اينكه مجلس نماينده 20درصد از جامعه باشــد. اين 
خطرناك است. كم كم مردم را از حكومت جدا مي كند. 
من حتي در مجلس دهم در يك نطقي گفتم حتي افراد 
ســهل انگار نســبت به احكام ديني هم بايد در مجلس 

نماينده داشته باشند و بتوانند حرفشان را بزنند.
آيا نظرتان مخالف قانون اساسي نيست، از 

جهت بحث التزام عملي به اسالم؟
نه! نمي گويم كسي كه نماينده مي شــود احكام اسام 
را زيرپا بگذارد. اين فرد خودش ســالم است، ولي موافق 
برخي آزادي هاست. مثا كســي هست خودش موافق 
حجاب شرعي و عرفي است و همسرش هم چادري است 
ولي مي گويد حجاب بايد اختياري باشد. حرف اين تيپ 
آدم ها هم بايد در مجلس شنيده شود. ولي ما اينقدر دايره 
را تنگ مي كنيم كه مجلس فقط شامل يك گروه سياسي 
و اجتماعي مي شود و باعث مي شــود مردم از حكومت 

فاصله بگيرند.
االن به نظرتان مجلــس يازدهم نماينده 

طيف هاي مختلف است؟
خير؛ نماينده همه اقشار نيست  ولي قانوني است.

مهم ترين موضوعی كه مجلس را تهديد 
مي كند از نظر شما چيست؟

مهم ترين موضوع اين است كه اينها دست و بال خودشان 
را مي بندند، يعني تصميماتي مي گيرند كه جايگاه مجلس 
را پايين مي آورد. مثا در مجلس فعلي صحبت اين بود كه 
در هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان يك نماينده هم از قوه 
قضاييه باشــد، يك نماينده هم از شوراي نگهبان باشد. 
اينها نقض استقال قواست. ثانيا مجلس با اين كار دست 
خودش را مي بندد. يا بحث اين بود كه شوراي نگهبان در 
داخل مجلس دفتر داشته باشد و كارشناس هاي آنها در 
همه كميسيون ها حضور داشته باشند. اين اصا لزومي 
ندارد. مجلس و شوراي نگهبان دو نهاد مكمل هم هستند. 
معني ندارد كه شوراي نگهبان در قانونگذاري نقش داشته 
باشد. شوراي نگهبان فقط مي تواند مصوبات مجلس را از 
نظر انطباق با شرع و قانون بررسي كند ولي اينكه خودش 
در روند قانونگذاري وارد شود غلط است. البته مانعي ندارد 
كه در مواردي مجلس از كارشناس شوراي نگهبان براي 
بررسي طرح يا اليحه اي در يك كميسيون دعوت كند. 
همچنين ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام در بررسي 
مصوبات مجلس خاف قانون اساســي است، موضوعي 
كه مدتي است باب شــده و من قبا هم اعتراض كرده ام 
و گفته ام ما دو شوراي نگهبان در كشور نداريم كه يكي 
بيايد مصوبات مجلس را از نظر انطباق با سياست هاي كلي 
بررسي كند و يكي از جهت انطباق با شرع و قانون اساسي. 
اين كارها در واقع تنزل جايگاه و  شأن مجلس است؛ ديديم 
كه در عمل هم اين اتفاق افتاد و دو اليحه CFT و پالرمو با 
اشكاالت هيأت عالي نظارت بر سياست هاي كلي نظام در 
مجمع مواجه شد و بررسي اين دواليحه را متوقف كردند. 
يعني دو اليحه اي كه مجلس تصويب كرده بود و يكي از 
آنها را شوراي نگهبان هم تأييد كرده بود، به خاطر اشكالي 
كه مجمع گرفت، متوقف شد و باعث شد وارد ليست سياه 
FATF شــويم. اينها همگي باعث تنزل جايگاه مجلس 
اســت. نمايندگان بايد به هوش باشــند كه جلوي اين 
چيزها را بگيرند. اساسا مغايرت با سياست هاي كلي نظام 
به معناي مغايرت با قانون اساسي نيست. اين باب شده و 
متأسفانه شوراي نگهبان هم دائم به اين استناد مي كند. 
سياســت هاي كلي عين قانون اساســي يا متمم قانون 
اساسي نيست. آن چيزي كه مردم به آن رأي داده اند خود 
قانون اساسي است. نمايندگان در مقابل اين چيزها بايد 
بايستند و اجازه ندهند دســت و بال مجلس بسته شود. 
ولي به اين چيزها توجهي ندارند. اين مطلب مهمي است. 
حتي رهبر انقاب چندماه پيش پيغامي به من دادند و از 
من خواستند نظرم را درباره اين موضوع بنويسم؛ من هم 

نوشتم و ارسال كردم.
همين بحــث ورود مجمع بــه عرصه 

قانونگذاري را نوشتيد؟
بله، راه حل هم دادم. راه حل اين نيست كه مجمع مصوبه 
مجلس را بررسي كند و شوراي نگهبان دوم شود، بلكه 
مجمع اگر حرفي دارد، موقع بررســي طــرح يا اليحه، 
نماينده اش مي تواند در كميسيون مجلس حرفش را بزند 

و نمايندگان رأي بدهند. حتي نماينده مجمع مي تواند در 
صحن هم حرفش را بزند. ولي وقتي كه طرح يا اليحه اي 
تبديل به مصوبه شد ديگر مجمع نمي تواند آن را بررسي 
كند. خيلي ها هم اين حرف را قبــول دارند ولي جرأت 
ندارند بازگو كنند. اينها مسائلي است كه بايد حل شود. 
حتي وجود اين شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا هم 

خاف قانون است. اين شورا مجلس را دور مي زند.
همين مصوبــه بنزين هم از شــوراي 

هماهنگي اقتصادي سران قوا در آمد.
بله، مصوبه بنزين هم از همان جا صادر شد. در آن موقع 
اشتباه بزرگي بود. اين نهاد، موقت است و بايد فعاليتش 
متوقف شود. نمايندگان بايد به اين چيزها بپردازند و  شأن 
مجلس را حفظ كنند، اعتراض كنند. 3 نفر نشسته اند و 
چيزي را تصويب كرده و تبديل كرده اند به قانون. ما در 
قانون اساســي چيزي با اين عنوان نداريم. ممكن است 
يك ماه يا 2 ماه اضطراراً نهادي تشكيل شود، ولي ادامه اش 

جاي اشكال است. مجلس بايد به اين امور بپردازد.
مجلس چطور جلوي اين كارها بايستد. 
مثال اگر سران قوا مصوبه اي داشتند مجلس چه كار 

بايد بكند؟
مجلس مي تواند قانونگذاري كند و جلوي آن را بگيرد. يا با 

گفت وگو مشكل را حل كند.
خب رئيس مجلس در جلسه سران قوا به 

نمايندگي از مجلس حضور دارد.
بله حضور دارد ولي رأي مجلــس را كه اعام نمي كند، 
رأي خودش را اعام مي كند. يك وقت اســت كه درباره 
مســئله اي در مجلس رأي گرفته شده است و ايشان در 
آن جلســه اعام مي كند، اين چندان اشكال ندارد. تازه 
در آن موقع هم نمي شــود مجوز قانونگذاري به شوراي 
هماهنگي اقتصادي سران قوا داد. فقط مجلس است كه 
مي تواند قانونگذاري كند. نمايندگان حتي مي توانند با 
مقام رهبري صحبت كنند و بگويند جلسات اين شوراي 
سران قوا مربوط به يك دوره ويژه بوده و نبايد ادامه پيدا 
كند. يا درباره مصوبات سران قوا صحبت كنند و اگر نظر 

مخالف دارند بگويند.
يك مشــكل ديگر اين مجلس اين است كه تيپ فكري 
نمايندگان حاضر در آن طوري اســت كــه توجهي به 
حقوق ملت و حقوق شــهروندي و دفاع از حقوق بشــر 
ندارند. بعضي هايشان معتقدند براي حفظ نظام هر كاري 
مي شود انجام داد. توجهي به اين ندارند كه بايد از بعضي 
قانون شــكني ها در اين زمينه براساس فصل سوم قانون 
اساســي جلوگيري كنند. فرضا يك خبرنــگار يا فعال 
سياسي دستگير مي شــود و 60روز او را در انفرادي نگاه 
مي دارند، اگر هيچ صدايي از مجلس بيــرون نيايد اين 
مجلس ديگر نماينده مردم نيست. مجلس بايد وارد اين 
مسائل هم بشود، فقط به فكر مسائل اقتصادي نباشد كه 

تورم 2درصد باال رفت يا پايين آمد.
به دولت آقاي روحانــي در بحث تحمل 

منتقد چه نمره اي مي دهيد؟
آقــاي روحانــي گاهــي زود ناراحت مي شــوند و زود 
عكس العمل نشان مي دهند. گاهي به يك حرفي در قالب 
كنايه جواب مي دهند. احساس مي شود كه بايد سعه صدر 
بيشتري داشته باشــند. وقتي گوشه كنايه به كسي زده 
مي شود آن طرف هم پاسخ مي دهد. به نظرم تحمل ايشان 

بايد بيشتر باشد.
در انتخابات رياســت جمهوري شركت 

مي كنيد؟
براي رأي دادن بله.

نه، براي كانديدا شدن؟
فرضاً بخواهم شركت كنم آيا به شما اعام مي كنم؟ )با 

خنده(
يك شايعه اي هست كه شما در پتروشيمي 

اميركبير سهامدار اصلي هستيد.

از بنزين استفاده مي كنم ولي ارتباطي با پتروشيمي ندارم.
از تصميــم آقــاي الريجانــي براي 

رياست جمهوري خبر داريد؟
راجع به اين مسائل با ايشــان صحبت نمي كنم؛ ممكن 
است در معذوريت  قرار بگيرند و نخواهند جواب بدهند. 
بنابراين ســؤال نمي كنم. واقعا نمي دانم ايشان مي آيد 

يا خير.
راجع به هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان 
صحبت كرديد. فكر مي كنيد ايــن هيأت، بر رفتار 
نمايندگان نظارت مي كند يا بــر رفتار نمايندگان 
ســرپوش مي گذارد؟ در مجلس دهم يكي دو مورد 
اتفاق افتاد كه موضع هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان 

دفاع از نماينده خاطي بود.
يك وقت هســت كه رفتار هيــأت را مي فرماييد، يك 
وقت رفتار مجلس مدنظر اســت. آن مسئله اي كه شما 
مي فرماييد، درباره 2 نماينده اي بود كه در ارتباط با صنعت 
خودرو مسائلي داشتند و هنوز تخلفاتشان ثابت نشده بود 
كه در رسانه ها به آن پرداخته شد. اعام عمومي ارتباط 
اين 2نماينده با تخلفات در صنعت خودرو در آســتانه 
انتخابات مجلس يازدهم بود و به نظر مي رسيد كه هدف 
كوبيدن مجلس دهم است. بنابراين نماينده ها در ابتداي 
آن جلسه علني از اين 2 نماينده دفاع كردند، دفاعشان 
هم با اين مضمون بود كه چرا بايد اين ماجرا به اين شكل 
اعام شود. ولي اينكه هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان 
چگونه با اين ماجرا برخورد كــرد اتفاقا هيأت اعام كرد 
رفتار اين نمايندگان خارج از حيطه وظايف نمايندگي 
بوده و قوه قضاييه مي تواند پيگيري كند. درباره هيأت هم 
مي دانيد كه قانون مي گويد اگر شكايتي درباره نماينده اي 
آمده باشد، اين هيأت مي تواند بررسي كند و نظر بدهد كه 
آيا كار نماينده در حيطه وظايف نمايندگي بوده يا خير. تا 
شكايتي به هيأت نرسد اين هيأت وارد موضوع نمي شود. 
اينطور نيست كه در يك رســانه بگويند فان نماينده 
فان خطا را كرده اســت و هيأت به استناد حرف رسانه 

وارد موضوع شود.
فكر مي كنيد FATF در مجمع تأييد شود؟

صاح كشور اين است كه تصويب شود. مخصوصا با توجه 
به تحولي كه در آمريكا ايجاد شده و رئيس جمهور جديد 
آمريكا گفته است مي خواهد به برجام برگردد اگر اينها 
 FATF به برجام برگردند و ما همچنان در ليســت سياه
باشيم، برداشتن تحريم ها اثر الزم را نخواهد داشت، لذا 
به نظر من االن زمان خوبي است كه آن دو اليحه تعيين 
تكليف و اين مشكل حل شود. ولي اينكه يك عده اصرار 
دارند اينها تصويب نشود، مشكل غيرضروري براي مردم 
درست مي كند. ما پول مان را نمي توانيم درست منتقل 
كنيم و كاالها را گران تــر از قيمت معمول بايد به داخل 
كشــور منتقل كنيم و باعث بهره برداري كشــورهاي 
همسايه و خوشحالي عربستان و اســرائيل شده است. 
چرا نبايد اين مشكل را حل كنيم؟ اينكه بگويند اگر ما 
عضو بشويم بايد همه اطاعات را به FATF بدهيم حرف 
درستي نيست. اين يك ويتريني است كه نشان مي دهيم 
ما با پولشويي و كمك به تروريسم مخالفيم. آمريكا عضو 
است، اسرائيل عضو است، عربســتان عضو است و اين 
همه به داعش كمك مي كنند. اينها عضو هستند و فقط 
ويترين را حفظ كرده اند. عضويت در خيلي از سازمان هاي 
بين المللي همينطور است. اصا عضويت در سازمان ملل 
هم همينطور اســت. مگر ما به رسميت شناختن رژيم 
صهيونيستي را قبول داريم؟ نداريم، ولي عضو سازمان 
ملل هستيم. اينجا هم همينطور است. بعضي از اصول اين 
نهاد را قبول نداريم ولي منافعش بيشتر از مضارش است. 
گاهي آدم به اين مخالفت ها شك مي كند. مي گويد نكند 
يك عده كه اينقدر با تصويب اين لوايح مخالفت مي كنند، 
سودي در اين تصويب نشدن دارند؟ و اين خطرناك است. 
به نظرم وقتش است كه اين مشــكل حل شود تا روابط 
بانكي ما با دنيا حالت عادي پيدا كند. مخالفان كه اينقدر 
سنگ معيشت مردم را به سينه مي زنند، چرا حاال كه قرار 
است گشايشي حاصل شود محكم مقابل آن ايستاده اند؟! 
اين رفتار تناقض آميز است. يك عده از اينها از اينكه آقاي 
ترامپ رأي نياورد خوشحال نشدند. عجيب است؛ همين 
ترامپي كه سردار سليماني را ترور كرده، وقتي شكست 
خورد اين تيپ افراد ناراحت شدند. ناراحت شدند از اينكه 
چرا تحريم ها قرار است برداشته شــود؛ چرا آمريكا قرار 
است به برجام برگردد. تحميل اين مشكات غيرضروري 
به مردم به چه معناست؟ مگر هدف انقاب اين بوده كه 
ما به مردم فشار بياوريم؟ هدف اين بوده كه ايران نمونه 
يك كشور توسعه يافته اسامي بشود و بقيه، ما را الگو قرار 
دهند و جذب اسام شوند. ما االن داريم براي مردم سختي 
ايجاد مي كنيم كه بعد مردم از خودشان بپرسند هدف از 
انقاب چه بوده؟ ضرورت اين سختي ها چيست؟ بعضي 
مشكات قابل حل است و اينها را بايد حل كنيم. رهبري 
هم گفتند اگر رفع تحريم ها ممكن باشد يك ساعت هم 
نبايد تعلل كنيم. باز يك عده از اين حرف ناراحت شدند، 
هي گفتند منظور آقا اين بود، منظور آقا آن بود. ظاهرا يك 
عده با تحريم و فشار به مردم زندگي مي كنند! بايد طوري 
رفتار كنيم كه مردم بگويند اسام براي ما رفاه آورد، اسام 
براي ما توسعه آورد. نبايد هدفمان را گم كنيم. ان شاءاهلل 

مجمع اين مسئله را حل كند.

قضايي

كافه مجلس

رسيدگي بدون خط قرمز

مجلس بايد نماينده كل جامعه باشد، 
يعني همه اقشــار جامعه در آنجا بايد 
نماينده داشته باشند، حرف همه اقشار 
جامعه بايد در مجلس گفته شــود، نه 
اينكه مجلــس نماينــده 20درصد از 

جامعه باشد. اين خطرناك است

رئيس قوه قضاييه طي سخناني در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه 
با گراميداشت ياد و خاطره جان باختگان حادثه سقوط هواپيماي 
اوكرايني در دي ماه سال گذشته، از بررسي هاي فني و كارشناسي 
همه ابعاد اين حادثه از سوي سازمان قضايي نيرو هاي مسلح خبر 
داد و گفت كه اين سازمان با بررسي همه فرضيات و استماع نظرات 
همه طرف هاي درگير موضوع، گزارش خود را اعام كرده است. به 
گزارش ميزان، سيدابراهيم رئيسي با بيان اينكه گزارش سازمان 
قضايي نيرو هاي مسلح هم از طريق رسانه ملي اعام شده و هم طي 
2 جلسه به اطاع خانواده هاي قربانيان اين سانحه رسيده، گزارش 
سازمان مذكور را از نظر تحقيقاتي كامل و دقيق و قابل عرضه به 
مجموعه هاي مرتبط دانست كه مي تواند ترديد هاي موجود در اين 

زمينه را برطرف كند.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه هيچ خط قرمزي براي بررســي و 
پيگيري و رسيدگي به اين موضوع نداشته و نداريم، گفت: هر فرض 
و هر فرد مورد سؤال و اتهام مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته، اما 
برخي براي خوشامد ديگران به گونه اي سخن مي گويند كه گويا 
اصا اطاع ندارند چه كار قابل تقديري انجام شده است. رئيسي 
با تقدير از اقدامات ســازمان قضايي نيرو هاي مســلح در بررسي 
اين موضوع، تأكيد كرد: نگاه و تأكيد ما در بررســي اين حادثه از 
ابتدا كشف حقيقت و دادرسي عادالنه بوده كه از وظايف ماست و 
تحقيقات مفصل كارشناسي و ميداني و بازسازي صحنه و... در اين 
پرونده انجام و تحقيقات دادسرا تمام شده و پرونده در مراحل بعدي 

رسيدگي با جديت دنبال خواهد شد.

  بررسي سرنوشت يارانه 120توماني 
در پي نظارت ميداني رئيس مجلس شــوراي اســامي از محله 
امامزاده يحيي)ع( تهران و ادعاي بي خبري برخي محرومان اين 
منطقه از يارانه 120 هزار توماني كه توسط مجلس مصوب شده 
است، محمد باقرقاليباف در نامه اي خواســتار بررسي چگونگي 
اجراي اين قانون و ارائه گزارش از آن توسط معاونت نظارت مجلس 
شد.به گزارش خانه ملت، در نامه او به معاون نظارتي اش آمده است 
كه پيرو نظارت ميداني براي بررســي چك نهايي دريافت يارانه 
قانون حمايت معيشتي مجلس و ادعاي تعدادي از محرومان مبني 
بر عدم دريافت يارانه مردمي، ضروري است چگونگي اجرايي شدن 
پرداخت يارانه 120 هزار توماني براي محرومان و 100 هزار توماني 
براي اقشار كم درآمد پيگيري و گزارش آن به اينجانب ارائه شود.
قاليباف در نامه خود همچنين از ديوان محاســبات و كميسيون 
اجتماعي مجلس خواسته است بررسي چگونگي پرداخت يارانه 

120 هزار توماني به محرومان را در دستور كار قرار دهند.

  مجلس به دنبال اصالح جرم سياسي 
جمعي از نمايندگان مجلس با تدوين طرحي خواستار اصاح قانون 
جرم سياسي شده اند. در مقدمه اين طرح كه به امضاي 21نماينده 
رســيده، آمده اســت: يكي از افتخارات مجلس نهم قانون جرم 
سياسي است كه اصل قانون اساسي اجرايي شد ولي نياز به اصاح 
اين قانون است كه پيشنهاد مي شــود با الحاق يك تبصره به ماده 
4آن قانون اينگونه اصاح شود كه كليه جرايم عليه امنيت داخلي 
موضوع ماده 2جهت تعيين صاحيت به هيــأت منصفه جرايم 
سياسي ارسال مي شود. هيأت منصفه مكلف است پس از تشكيل 
جلسه نسبت به اظهارنظر درخصوص صاحيت محاكم اقدام كنند. 
ابوالفضل ابوترابي، فرهاد بشــيري، مالك شريعتي نياسر، جعفر 
قادري، روح اهلل ايزدخواه، محمدصالــح جوكار ونصراهلل پژمان فر 

ازجمله امضا كنندگان اين طرح هستند.

  تحقيق و تفحص از وزارت بهداشت و شستا كليد خورد 
علي خضريان، نماينده تهران بــا بيان اينكه براي پيگيري حقوق 
مردم و به ويژه بازنشســتگان تامين اجتماعي درخواست تحقيق 
و تفحص از شســتا را در مجلــس ثبت كرده ام، به ايســنا گفت: 
گزارش ها و بررســي هاي كارشناسي نشــان مي دهد كه با وجود 
جايگاه راهبردي اين شركت در اقتصاد ايران و همچنين ماموريت 
و فلسفه وجودي آن كه در تحقق تعهدات سازمان تامين اجتماعي 
به بيمه شدگان است، شاهد »سوء مديريت« و »تخلفات گسترده 
مالي و اداري« در اين شــركت و زيرمجموعه هاي آن هستيم. لذا 
ضرورت تحقيق و تفحص از اين غول اقتصادي به شدت احساس 
مي  شــود؛ مضاف بر اينكه طي يك دهه اخير 2 بار از اين شركت 
تحقيق و تفحص صورت پذيرفته كه يك بار گزارش نهايي قرائت 
نشده است! و بار ديگر نيز خود تحقيق و تفحص بدون پيگيري رها 
شده است. در اين شرايط سؤاالت متعددي وجود دارد كه بايد با 
تحقيق و تفحص از اين مجموعه پاسخ مناسبي براي آنها پيدا كرد.
فدا حسين مالكي، نماينده زاهدان نيز از كليد خوردن طرح تحقيق 
و تفحص از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مجلس 
خبر داد. او با بيان اينكه تا كنون بيش از 30نماينده طرح تفحص از 
وزارت بهداشت را امضا كرده اند، به تسنيم گفت: مشكات مناطق 
محروم در رابطه با بحث ســامت، بهداشــت و درمان، مشخص 
و شــفاف نبودن وضعيت هزينه كرد اعتبارات كرونا و همچنين 
بحران مديريتي در اداره كردن دانشــگاه علوم پزشكي سيستان 

و بلوچستان ازجمله محورهاي تفحص از وزارت بهداشت است.

  از بازرسي ممانعت مي كنيم
فريدون عباسي، به اظهارات پمپئو مبني بر اينكه »اخراج بازرسان 
آژانس درصورت لغو نشدن تحريم ها تهديدي فراتر از نقض برجام 
است«، واكنش نشان داد وگفت: دولت به سبب اينكه تحريم ها را 
لغو كند راهبردي را در پيش گرفت كه پذيرش پروتكل الحاقي بود، 
اما غربي ها در همين حال نيز هيچ كدام از تحريم هاي اعمال شده 
عليه كشورمان را برنداشــتند؛ براي اينكه كشورهاي عضو برجام 
وادار به انجام تعهدات خود شوند، مجلس شوراي اسامي توقف 
پروتكل الحاقي را مصوب كرد كه دولت بايد آن را عملياتي كند. او 
به خانه ملت گفت: اگر تا اسفند ماه سال جاري غربي ها به تعهدات 
خود عمل نكنند، از بازرسي هاي آژانس ممانعت مي كنيم كه اين 
مورد نيز از حقوق  ايران محسوب مي شود؛ چرا كه آنها موضوعات 
هسته اي كشور را زير ســؤال برده اند، پس نبايد وقتي كساني كه 
چنين اقداماتي را انجــام مي دهند، تكاليف بيش از حدشــان را 

بپذيريم و بايستي بازرسي ها متوقف شود.

فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران گفت: در خليج فارس و درياي عمان نيرو هاي ما 
در هوشياري كامل هستند و بر اين اســاس، تجاوز به حريم خاكي، آبي و هوايي ما با دفاعي

واكنش سريع مواجه خواهد شد. عليرضا تنگســيري، فرمانده نيروي دريايي سپاه 
پاسداران انقاب اسامي در گفت وگويي تلويزيوني به مناسبت سالروز دستگيري ملوانان آمريكايي 
در خليج فارس، با اشاره به اينكه 33 سال پيش نيز در همين نقطه سيلي محكمي به آمريكايي ها زده 
بوديم، افزود: رهبر معظم انقاب پيرامون سيلي سپاه به ملوانان آمريكايي فرمودند كه اين كار براي 
خدا بود؛ كار براي خدا زيبا و ماندگار است. كار شجاعانه اي بود كه با وجود 7فروند شناور آمريكايي و 
2ناو هواپيمابر متعلق به آمريكا و فرانسه تنها 4فروند شناور ايراني به عنوان نماينده يك ملت شجاع 
اين كار را انجام دادند؛ اقدامي به موقع انجام شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، سردار تنگسيري با بيان 
اينكه حركت نيرو هاي ما سريع بود و آمريكايي ها بدون مقاومت تسليم شدند، اضافه كرد: 7فروند 
شناور نظامي با تمام توان وارد خليج فارس شدند و اقدام شــجاعانه سردار »فدوي« فرمانده سابق 
نيروي دريايي سپاه قابل تقدير بود؛ 24 ساعت از سوي 7شناور موجود در خليج فارس تحت فشار 
بوديم؛ لذا اخطار داديم كه اگر دست از پا خطا كنيد، سامانه هاي موشكي ما، شما را مورد اصابت قرار 
مي دهند؛ زيرا فاصله منطقه فارسي تا ساحل بوشهر 61مايل دريايي است به همين جهت دشمن در 

نهايت تسليم شد و بعد با اجازه ستاد كل نيرو هاي مسلح ملوان هاي آمريكا را آزاد كرديم.

بگذاریم مردم حرفشان را بزنند
گايه هاي علی مطهري از عدم تحمل منتقد در كشور ادامه از 

صفحه2

رئيس قوه قضاييه: هيچ خط قرمزي براي رسيدگي 
به پرونده هواپيماي اوكرايني وجود ندارد

 رهگيري 7 شناور بيگانه 
توسط سامانه هاي موشكي سپاه
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اولينصابونايران،توليدبروجرديها
توليد نخســتين صابــون در ايران بــه دوران صفوي 
برمي گردد. روايت اســت كه خاندانــي در بروجرد به 
نام »دهنيت كار« براي نخســتين بار صابون  ساختند. 
خانداني كه نام شــان هنوز هــم روي صابون محلي 
بروجرد مانده و مردم اين شهر به صابون سنتي هايشان 
»دهنيت كار« مي گويند. اين صابون و فرايند توليد آن 
از 150سال پيش به مراغه در آذربايجان شرقي برده شد 
و حاال مراغه اي ها هم ماننــد بروجردي ها صابون ثبت 
ملي شده دارند. صابون پزي سنتي در شهرهاي ديگر 
هم رواج داشــته، اما صابون مراغه، بروجرد، بيرجند، 
آشــتيان، يزد، مهاباد و رودبار بيش از همه شــناخته 
شده و بعد از ثبت ملي صابون سازي مراغه در سال 95، 
آشتيان در سال97و بروجرد در تيرماه امسال، دانش و 
فن توليد يا فرآوري صابون بيرجند هم در مسير ثبت 

ملي قرار گرفته است.

روايتحاجيآقاازصابونسنتيبيرجند
»حاجي آقا« اسمي است كه صديقه خانم همسر »محمد 
حسن پيشكار« براي او استفاده مي كند. »حاجي آقا« به 
روايت همسرش و همينطور ميراث فرهنگي خراسان 
جنوبــي، قديمي ترين و هم اكنون تنهــا توليدكننده 
صابون سنتي بيرجند با همان سبك و سياق گذشته 
اســت؛ صابوني از پي و چربي گاو و گوسفند كه عمل   
آمدنش زحمت زيادي دارد. »صديقه موفق القرائه« هم 
تا يك سال پيش همراه همسرش »حاجي آقا« كارگاه 
صابون پزي را اداره مي كرد. او مي گويد كه از 10سالگي 
كمك دســت مادر و خاله در كارگاه صابون پزي بوده 
است. حاال البته نه صديقه توان جسمي كار در كارگاه را 

دارد و نه كرونا اجازه مي دهد تا به حاجي آقا كمك كند: 
»از 10سالگي مي دانســتم بايد چه كار كنم. آن زمان 
مثل حاال آب و برق نبود و آب از چاه مي كشــيديم و با 
نفت آتش درست مي كرديم. گاهي در صابون ها پوست 
پرتقال و نارنج هم مي ريختيم كه عطر و رنگ ديگري 
به صابون مي داد .« صديقــه خانم توضيح مي دهد كه 
صابون بيرجند از 4صبح تا 4بعدازظهر مي پزد، جوش 
مي خورد تا وقتي مثل عســل صاف و يكدســت شود. 
2ساعت آخر از همه مهم تر است، زيرا يك استكان آب 
كم و زياد، كيفيت صابون را زيــر و رو مي كند: »بعد از 
پخت، صابون را در قالب مي ريزيم و در آفتاب مي گذاريم 
تا خشك شود.« هر كيلوگرم صابون بيرجند 54هزار 
تومان فروخته مي شــود و با افزودني هايي مثل كتيرا 
و روناس براي درمان شــوره، ريزش و حساسيت هاي 
پوستي، مشتري هاي خاص خود را دارد؛ مشتري هايي 
كه به گفته صديقه خانم بيشترشــان بيرجندي هاي 
ســاكن در خارج از ايران هســتند. صابون بيرجند در 
مسير ثبت ملي است، اما ديگر جان و رمق گذشته براي 
صديقه خانم و حاجي آقا نمانده. صابون پزي در فصل 
سرما تعطيل است، اما در تابســتان هم توليد محدود 
خواهد داشت. اين زن و شــوهر قديم ترها روزي هزار 
حلب صابون توليد مي كردند و حاال در فصل كار، شايد 
70-60حلب صابون بپزند. نه فرزندان آنها تمايلي به 
ادامه كار دارند و نه كارگري به خاطر زحمت زياد حاضر 

به كمك مي شود.

مراغهو3كارگاهصابونپزيفعال
كمتــر از 10كارگاه فعــال در شــهرهاي ديگــر 
خراســان جنوبي مثل مورد و بشرويه به صابون پزي 

مشغول هستند. در آذربايجان شــرقي هم با اينكه 
4سال از ثبت ملي فرايند توليد صابون محلي مراغه 

گذشته فقط 3كارگاه صابون پزي فعال است.
بهزاد صدر حقيقي، مسئول يكي از اين كارگاه هاست 
كه با داشتن چند كارگر روزانه 400-300كيلوگرم 
صابون محلي توليد مي كند. در مراغه البته اوضاع با 
بيرجند كمي متفاوت اســت. صابون مراغه شهرت 
بيشتري براي خود كسب كرده و مشتري هاي پروپا 

قرصي دارد كه اين 3كارگاه را زنده نگه داشته اند.
صدر توضيح مي دهــد كه صابون مراغــه هم مثل 
صابون هاي ســنتي ديگر با پايه پــي و چربي گاو و 
گوســفند و با تركيب سودسوزآور توليد مي شود كه 
در ســال هاي اخير تنوع هم يافته و با افزودني هايي 
چون رزماري، حنا و... مشــتري هاي جديدي پيدا 
كرده است. صابون مراغه هم بايد 12ساعت در ديگ 
مخصوص بجوشد تا عمل بيايد و بعد از آن با تركيب 
آب و نمك پساب گيري  شــود، يعني اليه رويي اين 
مواد مي شــود صابون خالص و اليه زيري آن پساب. 
صابون خالص مراغه در تابســتان ها بعد از برش در 

فضاي آزاد خشــك و زمســتان ها راهي گرمخانه 
مي شود. قيمت باالي مواداوليه، يكي از مواردي بود 
كه صديقه خانم هم به آن اشاره كرد و صدر حقيقي 
تأكيد مي كند دردسر زيادي براي توليدكننده هاي 
ســنتي ايجاد كرده. با وجود ثبت ملي فرايند توليد 
صابون مراغه اما هيچ حمايتي از اين واحدها نشــده 
است و حاال تذكرات محيط زيستي براي پساب كارگاه 
دامن كارگاه ها را گرفته. صدرحقيقي دســتگاه هاي 
مورد نياز براي رفع مشكل پساب را گران مي داند و از 
مسئوالن مي خواهد با ارائه تسهيالتي در اين باره به 

3كارگاه باقي مانده صابون پزي كمك كنند.

صابونماليمودوديگپزآشتيانيها
آشتياني ها صابون ي شبيه صابون مراغه دارند. هرچند 
پايه همه صابون هاي سنتي يكي است، اما آشتياني ها 
صابون شان را ماليم تر مي دانند و در اصطالح خودشان 
دو ديگ پز. در آشــتيان 2 كارگاه فعال هســتند كه 
ساالنه بيش از 200تن صابون توليد مي كنند. پرويز 
ذكايي، يكي از اين توليدكننده هاست كه مهم ترين 
فرق صابون آشتيان با صابون هاي ديگر را دو ديگ پز 
بودن آن مي داند. صابون آشــتيان حدود 8ساعت در 
ديگ اول مي پزد و در ديگ دوم، همه اسيدهاي باقي 
مانده با آب كامل شسته مي شود و به همين دليل هم 
ماليم تر است. گل ختمي و گل سرشور افزودني هايي 
است كه به برخي از صابون هاي آشتيان اضافه مي شود 
و رنگ و بوي آن را با اين دو ســوغات اراك محلي تر 
مي كند. صابون پزي در خاندان ذكايي پدرپيشــگي 
اســت و از عموي بزرگ به پدر و از پدر به پسر رسيده 
و پرويز، آخرين فرد اين خاندان است كه صابون پزي 

مي كند. او البته به فكر گســترش اين كســب وكار 
خانوادگي افتاده و به دنبال دريافت سيب سالمت براي 
توليد و بسته بندي صابون آشــتيان است؛ كاري كه 
اگر به سرانجام نرسد به اعتقاد ذكايي، پرونده صابون 
آشتيان را در آينده اي نزديك مي بندد. او حتي پساب 
صابون را هم به دليل وجود گليســيرين قابل مصرف 
مي داند و معتقد است؛ اندكي حمايت مي تواند رونق 
ديگري به اين كسب وكار ثبت ملي شده بدهد. نورايي، 
ديگر توليدكننده صابون  آشتيان است؛ استادكاري 
كه مانند ذكايي آخرين نفر از خاندان اســت كه اين 
شغل پدرپيشگي را ادامه داده است. گراني مواداوليه، 
كاهش فروش و ناآشنايي نســل جديد كار و كاسبي 
را كســاد كرده و حاال او به صورت محدود و آن هم در 
تابستان صابون پزي مي كند. در گذشته توليد كارگاه 
استاد نورايي به 100تن مي رسيد، اما حاال شايد 30تن 
در يك فصل آن هم براي مشــتري هاي هميشگي. 
نورايي توضيح مي دهد كه ثبت ملي هيچ تأثيري براي 

كسب وكار صابون پزها نداشته است. 
   

در بازار صابون هاي ســنتي نام هاي زيادي شنيده 
مي شــود؛ صابون پيچ تهران، كــف دامغان، زيتون 
رودبار، كرمانشــاهي، صابون محــالت و بيرجند يا 
صابون قوژد )خراســان رضوي(. از ميــان اين بازار 
متنوع اما فقط 3مورد به ثبت ملي رسيده و چهارمي 
هم در مســير ثبت قرار گرفته. اين در حالي اســت 
كه ثبت فرايند توليد صابون هاي ســنتي مي تواند 
به احياي اين ميراث بينجامد و با گســترش توليد، 
تبليغ و صادرات راهي براي اشتغال زايي در روستاها 

و شهرهاي كوچك باشد.

مكثآوازه جهاني صابون سنتي ايران

تالشبرايثبتمليصابونبيرجند
درسال1400

محمدحسن پيشكار، تنها فرد باقي مانده 
در خراسان جنوبي است كه صابون سنتي 
توليد مي كند و به عنوان پيشكسوت اين 
حرفه از 60 ســال قبل صابون سازي را 
به عنوان ميراث خانوادگي انجام مي دهد. 
كارشناس حوزه پژوهش و مطالعات اداره 

كل ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنايع دستي خراسان جنوبي با 
بيان اينكه صابون بيرجندي بيش از يــك قرن قدمت دارد و معموال 
افرادي كه يك بار از اين صابون استفاده كرده اند مشتري دائمي و مبلغ 
اين صابون شده اند به همشهري مي گويد: »اقدامات اوليه براي تهيه 
پرونده ثبت مهارت و دانش بومي با همكاري خانواده اســتاد پيشكار 
انجام شده اســت و اميدواريم با تكميل ضمائم پرونده در سال جاري 
شاهد ثبت آن در سال 1400باشيم.« امير انوري مقدم، استحكام و 
دوام صابون بيرجندي را بسيار باال توصيف مي كند و مي افزايد: »يك 
قالب صابون به ابعاد تقريبــي )8× 8×8( بيش از 3 ماه دوام مي آورد و 
اليه اليه و نرم نمي شــود و تا كوچك ترين اندازه قابل استفاده است. 
استفاده از مواد ســنتي طبيعي مانند پيه گوســفند، روناس، كتيرا، 
ســدر و حنا كه بيشــترين تركيب صابون هاي بيرجندي را تشكيل 
مي دهند، موجب شده است تا اين صابون به مدت طوالني بدون بو و 
كاهش كيفيت مورد استفاده قرار گيرد.« به گفته وي، در تهيه صابون 
سنتي بيرجندي، طعم و مزه براي تشــخيص حالت استاندارد آن از 
نكات بســيار مهم و دقيق براي عمل آوري صابون است كه به سال ها 

تجربه نياز دارد.
اين كارشــناس با بيان اينكه صابــون بيرجند در داخل كشــور به 
شهرهاي مختلف اســتان، سيستان و بلوچســتان، خراسان رضوي 
و... ارسال مي شــود از صادرات آن به آمريكا، آلمان، بلژيك و كانادا 
به صورت چمداني توسط توريســت ها و گردشگران بيرجندي مقيم 
در كشــورهاي خارج از ايران هم خبر مي دهد. انــوري مقدم معتقد 
است؛ ثبت ملي اين ميراث فرهنگي عالوه بر ماندگاري و ثبت مكتوب 
يك ميراث نسلي و سينه به سينه، موجب تبليغات اين هنر مي شود 
و به حفظ و توسعه آن، ادامه توليد، حمايت مادي و معنوي، برگزاري 
دوره هاي آموزشي، نمايشگاه ها و همايش هاي ملي و استاني، تجليل 
از پيشكسوتان صاحب اين هنر و دانش فني كمك مي كند. او تأكيد 
مي كند: »همچنين با ثبت  اين رشــته، همه دســتگاه هاي اجرايي 
استان موظف مي شوند براي حفظ، احيا، توسعه و رونق اين رشته از 
ظرفيت ها و امكانات خود بهره بگيرند. از سوي ديگر، ثبت ملي مشوق 
توسعه  صابون ســازي ســنتي براي فروش، خالقيت در توليد و ارائه 
بسته بندي مناسب و شكيل براي دست اندركاران و توليدكنندگان 
است.« انوري مقدم در پايان صحبت هاي خود با بيان اينكه طي يك 
دهه گذشته بيش از 70 رشته در زمينه صنايع دستي و مردم شناسي 
خراســان جنوبي ثبت ملي شده اســت، ادامه مي دهد: »هم اكنون 

مراحل پخت صابون بيرجند مستند شده است.«

حـــسن  محـمـد
پيـــشكار، تنهــا 
فــرد باقيمانده در 
خراســان جنوبي 

است كه صابون سنتي توليد مي كند

اولينتجربهاســتفادهازصابونبرايشستوشو،به
بيشاز2800سالپيشازميالدبرميگرددوحاالاين
مادهشــويندهبهيكيازالزاماتزندگيتبديلشده
كهازيكسالپيشوباشيوعكرونااهميتبيشتريهميافتهاست.پيشازشيوعكرونا،روزانه
184تنصابوندركشورتوليدميشد،اماپسازشيوعكرونا،متوسطتوليداينمحصول30درصد
افزايشيافته.سرانهمصرفصابوندرايرانحدوديككيلوگرمدرسالاستكهبخشزيادياز
آنباتوليدكارخانههايبزرگوبخشيهمباوارداتساالنهبيشاز10هزارتنتامينميشود.بااين
همههنوزدرگوشهوكنارايرانبسياريازافرادترجيحميدهندازصابونهايارگانيكاستفاده
كنند؛صابونهاييكهازچندقرنپيش،ازشهرهاييمانندمراغه،بيرجند،آشتيانوبروجردبراي

شستوشويسروبدن،راهيگرمابههايايرانشدندوتاامروزهممشتريخاصخودرادارند.

صابون های سنتی يا ارگانيك كه از چند قرن پيش از شهرهايی مثل مراغه، بيرجند 
آشتيان و بروجرد راهی گرمابه ها می شدند، امروزه مشتری خاص خود را دارند
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 طبق دستورالعمل كميته اضطرار 
آلودگی
كالنشهرها، شــهرهاي تهران، هوا

كرج، اصفهان و اهواز به علت موج 
فزاينده آلودگي هوا و پايداري مطلق جو بايد از 
روز جمعه تعطيل مي شــدند. ديروز برگزاري 
دربي پايتخــت اما بهانه اي شــد تــا برخي 
اظهارنظرها درباره شرايط وخيم هواي تهران به 
گوش برسد و مديرعامل شركت كنترل كيفيت 
هوا اعالم كند »به علت وخامــت كيفيت هوا 

دربي بايد تعطيل شود.« 
امروز نيــز طبــق پيش بينی هاكيفيت هواي 
تهران، كرج، اصفهان و اهواز به اندازه اي آلوده 
هست كه اين شهرها تعطيل شوند. اما به نظر 
نمی رســد هيچ گونه تصميم بــه تعطيلي در 
اين باره از سوي كميته هاي اضطرار كالنشهرها 

اعالم  شود.
ديــروز در وخيم ترين ســاعات كه شــاخص 
آلودگي هوا روي عدد 176 و شــرايط بحراني 
بود، كارگروه شــرايط اضطرار آلودگي هواي 
تهران برگزار و مقرر شد تيم هاي اورژانس براي 
بازي فوتبال در ورزشگاه آزادي مستقر شوند. 
همچنين برابر مصوبات جلسات قبلي، تشديد 
برخورد با خودروهاي دودزا و فاقد معاينه فني 
و موتورسيكلت هاي آالينده و ممنوعيت تردد 
كاميون هاي با عمر باالي 20سال از سوي پليس 
راهور اعمال  شــود. اين همه آن چيزي بود كه 
اعالم شد و هيچ تصميم تازه اي درباره آلودگي 

هوا و حتي تعطيلي شهر گرفته نشد.

قطعموقتبرقبهترازمازوتاست
در هفته هاي اخيــر خبر مصرف مــازوت در 
نيروگاه ها و برخــي صنايع بــا قطعيت تمام 
اعالم و مشخص شد بخشــي از آلودگي هواي 
فزاينده  كالنشهرها حاصل سوزاندن اين سوخت 
سنگين و ســرطان زا در نيروگاه ها بوده است. 
با اين حال عيســي كالنتري، رئيس سازمان 
حفاظت محيط زيست كه بايد همه تالش خود 
را براي كاهش آلودگي هــوا انجام دهد، ديروز 
اعالم كرد: »قطع موقت بــرق بهتر از مصرف 

سوخت مازوت است.« 
عيســي كالنتري در برنامه اي تلويزيوني كه 
صبح ديروز از شــبكه دوم ســيما پخش شد، 
گفت: »از نظر من بهتر است كه روزي 2ساعت 
خاموشي داشته باشــيم اما از سوخت مازوت 

استفاده نكنيم. «
آنگونه كه وي گفته است، علت اصلي آلودگي 
هــوا، افزايش غلظــت ذرات معلــق كمتر از 
2/5ميكرون است كه عامل اصلي آن استفاده 
از ســوخت هاي فســيلي به ويژه گازوئيل در 
خودروهاي ديزلي و مازوت در صنايع سنگين 

و نيروگاه هاست.
كالنتــري با اعــالم اينكــه درحــال  حاضر 
محدوديت هايي در زمينه عرضه گاز در كشور 
داريم، تصريح كرد: طي امسال مصرف گاز در 
بخش خانگي 15درصد نسبت به سال گذشته 
افزايش يافته است كه علت اين موضوع مي تواند 
شــيوع ويروس كرونا باشــد. چراكه براساس 
توصيه هاي بهداشتي در ادارات، مراكز تجاري و 
منازل در و پنجره ها براي تهويه هوا تا حدودي 
باز اســت و اين سبب مي شــود گرماي هوا با 

سرماي بيرون تبادل شود.
به گفته رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 
با افزايش مصرف گاز در كشــور، نيروگاه ها و 
كارخانه هايي مثل ســيمان بــا كمبود انرژي 
روبه رو شــده اند و از اين رو ناچار هســتند كه 

مازوت و گازوئيل مصرف كنند.
كالنتري با اشاره به اينكه قرار است نيروگاه هايي 

كه در حاشيه كالنشهرهاي كشور هستند تا حد 
امكان از سوخت مازوت استفاده نكنند، گفت: 
درحال  حاضر نيروگاه هاي حاشيه تهران نبايد 
از سوخت مازوت استفاده كنند و استفاده هم 
نمي كنند. اما منابع آالينــده ديگري ازجمله 
كاميون هاي فرســوده و قديمي وجود دارند 
كه به  داليل مختلف نتوانستيم آنها را نوسازي 

كنيم.
معــاون رئيس جمهــوري، كاميون هــا و 
اتوبوس هاي فرسوده را يكي از عوامل آلودگي 
هوا اعالم كرد و با تأكيد بر اينكه پليس بايد از 
تردد آنها جلوگيري كند افزود: تمامي ضوابط 
هواي پاك را به دســتگاه هاي مختلف كشور 

اعالم كرده ايم.
به گفته رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، 
درحال  حاضر بيــش از 50درصد اتوبوس هاي 
درون شهري تهران مستهلك و به شدت آالينده 
هســتند كه نتيجه آن آلودگي هــوا در زمان 

پايداري جو است.
كالنتري تأكيــد كرد: وزير نفــت اعالم كرده 
اســت با توجه به افزايش مصرف گاز در كشور 
نيروگاه ها مجبور هســتند براي توليد 5هزار 
مگاوات برق در كشور از مازوت استفاده كنند 
كه اين مقدار تنها 9درصد برق مصرفي كشور 
اســت. اما از نظر من بهتر است روزي 2ساعت 
خاموشي داشته باشــيم و از مازوت استفاده 
نكنيم. زمان جنگ هم 7 تا 8ســاعت در روز با 

خاموشي مواجه بوديم.

كميته اضطرار هواي تهران كه مسئول تعطيل كردن شهر در شرايط بحران است، تهران آلوده را تعطيل نكرد

شرایط بحرانی آلودگی هوا در 4كالنشهر خبرهای كوتاه

عرصههايمليودولتيتهرانتاپايان1400ســند
تكبرگميگيرند 

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري اســتان تهران گفــت: تا پايان 
سال1۴00 تمامي عرصه هاي ملي و دولتي استان تهران زير پوشش 
طرح كاداستر قرار مي گيرد و براي كل اين اراضي اسناد تك برگ صادر 
مي شود. علينقي حيدريان با اشاره به اينكه اجراي طرح كاداستر اراضي 
ملي از سياســت هاي راهبردي مجموعه منابع طبيعي است، گفت: 
عمليات آبخيزداري و آبخوان داري نيز از طرح هاي محوري سال جاري 
است كه در سطح استان تهران اجرا مي شود. به گزارش اداره كل منابع 
طبيعي اســتان تهران، حيدريان گفت: تداوم پروژه هاي آبخيزداري 
ضرورت اجتناب ناپذير اســت و فرمانداران بايد نسبت به اجراي اين 

طرح ها حمايت هاي اعتباري و اجرايي داشته باشند.

كروناپرندگانمهاجرگلستانراافزايشداد
رئيس اداره نظارت بر حيات وحش محيط زيست استان گلستان گفت: 
امسال با توجه به ممنوعيت شكار و آرامشــي كه براي حيات وحش 
ايجاد شد، شــاهد حضور بيشــتر پرندگان مهاجر زمستان گذران در 
اغلب تاالب هاي استان گلستان هستيم. محمود شكيبا به ايسنا گفت: 
سرشماري پرندگان مهاجر زمستان گذران آبزي و كنارآبزي در استان 
گلستان از 11دي ماه آغاز شــده و تا حدود 10بهمن ماه ادامه خواهد 
داشت. وي با اشاره به وجود 23ســايت سرشماري پرندگان در استان 
گلستان گفت: اين سايت ها شــامل تاالب گميشان، آلماگل، آالگل، 
آجي گل، اينچه، دانشمند و تعدادي از ســدها و آب بندان ها مي شود 
و روزانه گروه هاي كارشناســي محيط زيست براي سرشماري در اين 
مناطق حضور پيدا مي كنند. شكيبا گفت: طبق ارزيابي ها در چندين 
سايت سرشماري، حضور پرندگان مهاجر نسبت به سال قبل بيشتر شد.

15هزارميليــاردتومانتســهيالتبانكيبراي
تاسيساتگردشگري

ستاد ملي تسهيالت گردشگري با همكاري وزارت ميراث فرهنگي و بانك 
عامل، 15هزار ميليارد تومان تســهيالت به مراكــز ارائه دهنده خدمات 
گردشگري پرداخت مي كند. به گزارش صداي ميراث، ستاد ملي تسهيالت 
گردشگري پس از انعقاد تفاهم نامه بين وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دســتي و بانك عامل راه اندازي شــد تا »طرح ملي تسهيالت 
گردشگري« را به منظور حمايت از تاسيسات گردشگري و كسب وكارهاي 
وابسته در بحران كرونا اجرايي و جان تازه به كسب وكارهاي آسيب ديده 
گردشگري ببخشد. براساس اين تصميم، شركت ها و مراكز درماني ارائه 
دهنده خدمات گردشگري ســالمت در اولويت دريافت تسهيالت قرار 
دارند و مديران مراكز خدمات گردشگري ســالمت كه مجوز الزم براي 
فعاليت از وزارت ميراث فرهنگي و وزارت بهداشت و درمان دارند، مي توانند 
براي توسعه فعاليت ها، تهيه تجهيزات و اجراي طرح ها، تقاضاي دريافت 
تسهيالت را به ستاد ملي تسهيالت گردشــگري ارائه دهند. همچنين 
مشــاغل حوزه گردشــگري، هتلداري و پذيرايي نيز كه از كرونا آسيب 
ديده اند مي توانند از اين تســهيالت كه از مبلغ 50ميليون تا 10ميليارد 

تومان با كارمزد 12درصد در نظر گرفته شده است بهره مند شوند.

كیفیت هواي ديروز و پیش بینی امروز 8كالنشهر كشور

پیش بیني هواي سه شنبهشاخص روز دوشنبهنام شهر

ناسالم براي گروه هاي حساس)هشدار(129)نارنجي(تبريز

ناسالم براي همه)بحران(170)قرمز(اصفهان

ناسالم براي گروه هاي حساس)هشدار(104)نارنجي(اراك

ناسالم براي همه)بحران(153)قرمز(تهران

ناسالم براي همه)بحران(164)قرمز(كرج

ناسالم براي گروه هاي حساس)هشدار(122)نارنجي(مشهد

ناسالم براي همه)بحران(163)قرمز(اهواز

سالم)استاندارد(84)زرد(شیراز

سيدمحمدفخار
خبر نگار

کاهش80درصدی شكار مجاز درسال 98
درآمد حاصل از فروش پروانه شكار در سال گذشته ۴ميليارد تومان بود

صندوق ملي محيط زيســت گزارش هزينه كرد 
حيات
درآمد حاصل از شكار در سال گذشته را منتشر وحش

كرد. براساس اين گزارش سال گذشته با تأخير 
3ماهه براي مناطق حفاظت شده و آزاد پروانه شكار صادر شد و 
براســاس آنچه مديركل دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش 
سازمان حفاظت محيط زيست به همشهري گفته بود با احتساب 
مناطق آزاد، 5۴7مجوز براي شــكار آهو، كل، قوچ و گراز صادر 

شد.
اين آمار در شــرايطي به همشــهري اعالم شــده بود كه حاال 
براساس گزارش صندوق ملي محيط زيست مشخص شده است 
كه سال گذشته تعداد ۴37پروانه شكار چهارپا شامل؛ كل، قوچ، 
آهو و گراز صادر شده است. براســاس مفاد توافقنامه صندوق 
ملي محيط زيست با سازمان حفاظت محيط زيست كشور كه 
با هدف حفاظت، احياء و بهره برداري پايدار از محيط زيســت، 
منابع طبيعي و تنوع زيستي منعقد شــده است، بهاي هريك 
از پروانه هاي صادره به حساب اداره كل محيط زيست استان ها 

واريز مي شود.
براســاس گزارش جديد صندوق ملي محيط زيست، سهميه 
شكار هريك از مناطق با توجه به ظرفيت گونه هاي هدف، طبق 
سرشماري هاي ادارات كل و همچنين برآورد تخصصي از تعداد 
گونه هاي با سن حداقل 9سال در گله هاي حيات وحش شامل؛ 
قوچ 1۴۴رأس، كل 12۴رأس، آهــو 22رأس و گراز 150رأس 

براي 10استان تعيين شد.
از مجموع ۴37پروانه شكار كه براي برخي مناطق استان هاي 
خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، اصفهان، يزد، 
كرمان، كهگيلويه و بويراحمد، آذربايجان غربي، قزوين و مركزي 
درنظر گرفته شــده بود نيز شــكار 20درصد )حدود 88راس( 

اجرايي شد كه عوايد حاصل از آن حدود ۴ميليارد تومان بود.
از مجموع درآمد حاصله 30درصد براي جوامع محلي، 20درصد 
براي حمايت از محيط بانــان و 50درصد مابقــي براي تامين 
تجهيزات مورد نياز همان مناطق هزينه شده است. در جداول 
هزينه كرد درآمد حاصل از شكار به تفكيك استان هاي مذكور 
مواردي كلي و بعضا مبهم نيز آورده شــده اســت. ازجمله اين 
موارد تجهيز پاسگاه هاي محيط باني ، خريد اقالم مورد نياز جهت 
اطفاي حريق و حمايت از جوامع محلي، تهيه بسته هاي آموزشي 
و تجهيزات براي مــدارس، حفاظت و حمايت از حيات وحش و 
همچنين حمايت از حوزه محيط باني آورده شده است. هدف از 
ايجاد صندوق ملي محيط زيست نيز واريز درآمد حاصل از شكار، 
هزينه كرد پول به دست آمده دقيقا در همان مناطق است كه در 
اين گزارش اشاره اي به درآمد هر استان از محل شكار نشده است.

مهدي نبي يان، كارشــناس ارشــد حيات وحــش و حفاظت 

تنوع زيستي با اشــاره به اينكه صدور ديرهنگام پروانه شكار و 
شيوع بيماري كرونا از داليل اصلي كاهش 80درصدي اجرايي 
شدن پروانه هاي شكار بود به همشهري گفت: به طور ميانگين هر 
پروانه شكار ۴5ميليون تومان براي صندوق درآمد كسب كرده 

است كه رقم قابل قبولي نيست.
او با اشــاره به مدل  موفق حفاظت حيات وحــش در زيمبابوه، 
پاكســتان، تانزانيا و آفريقاي جنوبي مي گويد: در اين كشورها، 
50درصد عوايد حاصل از فروش پروانه شــكار به جامعه محلي 
و مابقي به نهاد حفاظت كننده تخصيــص مي يابد. بنابراين در 
ايران نيز بايد به تدريج به ســمت تغيير درصدها حركت كرد. 
چراكه جامعه محلي، حيات وحش را جزو ســامانه عرفي خود 
تلقي مي كند و به دليل تعارضات موجود حفاظت از حيات وحش 

برايش هزينه بر است.
براســاس مصوبات، هزينه ناشــي از تعارضات روســتاييان با 
حيات وحش همچون حمله پلنگ به دام يــا هزينه خروج دام 
از زيستگاه ها بايد از صندوق ملي محيط زيست پرداخت شود. 
ولي در گزارش اين صندوق به اين موضوع نيز پرداخته نشــده 
اســت. مهدي نبي يان در اين  مورد مي گويــد: مديران اجرايي 
ترجيح مي دهند پولــي در صندوق بالتكليف باقــي نماند و از 
آنجا كه احتمال تعارض كم اســت، پولي نيــز در صندوق ملي 
محيط زيست براي اين كار ذخيره نمي شود. بنابراين پرداخت 
خسارات ناشي از تعارض با حيات وحش نيز از موارد مغفول مانده 
در گزارش صندوق است. بخشي از اقدامات حفاظتي نيز نياز به 
سرمايه بيشــتر از درآمد حاصل از فروش مجوز شكار دارد، اين 
موضوع اگرچه در اساسنامه صندوق ديده شده ولي عمال به دليل 
هزينه هاي بســيار مغفول باقي مي ماند و مهــدي نبي يان كه 
مدير برنامه حفاظت از ميش مرغ است نيز با اشاره به اينكه براي 
حفاظت بايد از تجربيات موفق جهاني استفاده كرد، مي گويد: با 
فروش پروانه شــكار به صورت قانوني مي توان حفاظت را پايدار 
كرد. در شرايطي كه با كمبود بودجه مواجه هستيم بايد كاري 
كنيم كه جامعه محلي با كسب درآمد به بدنه حفاظت همكاري 
كند و منابع طبيعي را جزو اموال خود تلقي كند. در اين صورت 
است كه حتي اگر قرار باشد سدي در منطقه ساخته شود، جامعه 

محلي براي دفاع از عايدي خود اعتراض خواهد كرد.
در گزارش منتشر شده صندوق ملي محيط زيست مستندي نيز 
براي هزينه كردها ارائه نشده است و آن طور كه مهدي نبي يان 
مي گويد، عالوه بر اينكه تعداد پروانه هاي داخلي و خارجي نيز 
ذكر نشده، معلوم نيست كه منظور از كمك به جامعه محلي به 
چه معناست. او مي گويد: عوايد حاصل از شكار تا پيش از اين به 
خزانه دولت واريز مي شــد. هم اكنون عوايد حاصل از كشفيات 
شكار غيرمجاز همچنان به خزانه دولت واريز مي شود. درحالي كه 
بهتر است اين درآمد به صندوق ملي محيط زيست واريز شود تا 
براي حفاظت از حيات وحش در همان منطقه كه شــكار در آن 

انجام مي شود هزينه شود.

زهرارفيعي
خبرنگار
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»آيا مدارس بايد بازگشــايي شوند؟« 
درحالي كه تجربه بيشــتر كشــورهاي گزارش

جهان از زندگي با كرونا يك ساله شده يا 
به زودي مي شود، حاال پاسخ روشن تري براي اين پرسش 
وجود دارد. پاسخ بيشتر متخصصان آموزش و بهداشت 
به اين پرسش مثبت است، اما خانواده ها مي ترسند و 
مردم براي فرستادن بچه هايشان به مدرسه به وضعيت 
كنوني بهداشت مدارس اعتماد ندارند. اين مسئله اي 
جهاني است و نه تنها در ايران كه در بيشتر كشورها در 
آستانه يك ســالگي كرونا بحث و نظرها در اين باره باال 

گرفته است.

مسئله نابرابري
 طــي بيمــاري همه گيــر آنفلوآنــزا در ســال هاي
 1918-1913در اياالت متحــده، تعطيلــي مدارس 
و ممنوعيت اجتماعات عمومي بــا كاهش ميزان كل 
مرگ وميــر همراه بــود. زماني كه مدارس 43شــهر 
اياالت متحده كه به آنفلوآنزاي اسپانيايي آلوده بودند، 
 تعطيل شدند، موفقيت نســبتا بااليي براي مهار اين 
بيماري به دست آمد. بعدها در همه گيري هاي ديگري 
مانند شيوع آنفلوآنزاي خوكي در انگلستان )2009( هم 
تعطيلي مدارس به عنوان يك راهكار مؤثر مورد استفاده 
قرار گرفت، اما آنچه دنيا اين روزها تجربه مي كند، تفاوت 
مهمي با همه گيري هاي گذشته دارد؛ اينكه مدت زمان 

اين تعطيلي ها اينقدر طوالني نبوده است.
سياستمداراني مثل بوريس جانسون كه گفته اند بهتر 
است مدارس در بريتانيا بازگشــايي شوند با وضعيتي 
كه اين روزها در انگليس مي  گذرد، ســخت در مظان 
انتقادند، اما روزبه روز بر تعداد يافته هاي علمي جديد كه 
بازگشايي مدارس را انتخاب درست تري براي سالمت 
روان دانش آموزان و يادگيري بهتر آنها مي دانند، افزوده 
مي شود. در ماه هاي گذشته در بيشتر كشورهاي جهان 
آموزش به صورت آنالين پيش رفته است و كشورها بسته 
به زيرساخت ها و امكاناتي كه براي آموزش دارند  در اين 
زمينه موفقيت هايي به دست آورده يا عقب ماندگي  هايي 
داشــته اند. يكي از مهم ترين چالش ها كه در ايران هم 
به طور نسبتا گسترده اي وجود دارد،  مسئله دسترسي 
دانش آموزان به وسايل هوشمند است. نتايج تحقيقات 
نشان مي دهد آموزش در زمان همه گيري براي كودكان، 
نوجوانان و خانواده هاي سياهپوســت، اسپانيايي تبار، 

التين، آمريكاي بومي، آالسكا و خانواده هايي كه در فقر 
زندگي مي كنند، بسيار سخت بوده است. طبق آماري 
كه يونسكو ارائه داده از هر 5نوجوان يك نفر نمي تواند 
كارهاي مدرسه را در خانه انجام دهد؛ زيرا آنها كامپيوتر 
و اينترنت ندارند. به اين ترتيب، نابرابري مســئله ای 
بسيار جدي است كه فرايند آموزش را تحت تأثير قرار 

داده است.

افت تحصيلي و ترك تحصيل
سازمان ملل مي گويد خطر ترك تحصيل در دوره كرونا 
كه مدرسه ها تعطيل است، بســيار جدي شده است. 
اين سازمان پيش بيني كرده تحت تأثير عوارض كرونا 

24ميليون كودك، مدارس را رها كنند.
هنريتا فــور، مدير اجرايي صندوق كودكان ســازمان 
ملل متحد )يونيســف( مي گويد: بچه ها هرچه بيشتر 
از مدرســه بيرون بمانند، احتمال بازگشت آنها كمتر 
است؛ به همين دليل ما از دولت ها مي خواهيم كه با رفع 
محدوديت ها بازگشايي مدارس را در اولويت قرار دهند. 
فور مي گويد، بيش از 460ميليون دانش آموز در سراسر 
جهان به اينترنت، رايانه يا دستگاه هاي تلفن همراه براي 

شركت در يادگيري مجازي دسترسي ندارند.

خشونت،  تنهايي و جدا ماندگي
درس خواندن در خانه آنقدرها كه ابتدا به نظر مي رسيد، 
جذاب نيســت. دســت كم اين تجربه اي است كه از 
كرونا به دســت آمده هم براي دانش آموزان و هم براي 
خانواده ها. دانش آموزاني كه ابتدا فكر مي كردند مدرسه 
رفتن از راه دور مي تواند آزادي بيشتري براي آنها همراه 
بياورد در فضاي بسته و منزوي خانه آرزوي بازگشت 
به مدرســه را دارند. محققان دانشــگاه آكسفورد در 
مطالعه اخيرشــان دريافته اند كه تحت تأثير قرنطينه، 
سالمت روان نوجوانان در مقايسه با والدين شان دچار 
مشكالت بيشتري شده است. نتايج اين تحقيق كه در 
مديكال اكسپرس منتشر شده، نشان مي دهد نوجوانان 
طي قرنطينه به طور مداوم ســطح باالتري از اضطراب 
و افسردگي را نســبت به والدين تجربه كرده اند. بنابر 
يافته هاي آنها حدود 35 درصــد نوجوانان مي گويند 
كه اغلب يا بيشتر اوقات احســاس تنهايي مي كنند؛ 
درحالي كه اين ميزان در والدين آنها 1۷درصد اســت. 
در همان زمان، حدود 40درصد والدين اظهار كرده اند 

كه هرگــز احســاس تنهايي نمي كننــد؛ درحالي كه 
تنها 20 درصد از نوجوانان اين احســاس را داشته اند. 
افزون بر اينها، تجربه آنالين شــدن كالس هاي درس 
براي خانواده ها هم بسيار دشــوار بوده است. بخشي 
از مسئوليت آموزش از مدرســه ها به پدران و مادراني 
منتقل شــده كه تبحر و تجربه كافي را در اين زمينه 
ندارند. زنان ســبك زندگي شــان تغيير كرده و تعداد 
زيادي از آنها از اينكه به معلم ســرخانه فرزندانشــان 
تبديل شــده اند و ديگــر فرصتي بــراي فعاليت هاي 
اجتماعي، حرفه اي و شخصي ندارند، گاليه مي كنند؛ 
اين همان نقطه اي اســت كه تجربيات مشابهي از آن 
در دنيا به دست آمده اســت. تنش هاي درون خانواده 
از زماني كه كودكان به مدرسه نمي روند، بيشتر شده 
اســت. اين پديده صرفــا مختص يك كشــور يا مثال 
ايران نيست. در كشــورهاي مختلف كه سازوكارهاي 
آسيب شناسي برخط و دقيق تري دارند،  موارد زيادي از 
كودك آزاري در زماني كه كودكان در خانه مانده اند و به 
مدرسه نمي روند،  گزارش شده است. ممكن است براي 
گروهي از دانش آموزان، خانه فضاي امن تري نسبت به 
مدارس آلوده به كرونا باشد، اما براي همه اينطور نيست. 
همه گيري كرونا مي تواند تعداد زيادي از كودكان را در 
خانواده هاي فقير از چرخــه درس آموزي خارج كرده 
و وارد بازار كار كند. همچنيــن مي تواند موجب افت 
تحصيلي گروهي شود كه از فضاي مدرسه و گفت وگو با 
همساالن براي يادگيري بيشتر و جبران عقب ماندگي ها 
اســتفاده مي كردند. اين دانش آموزان در خانه ايزوله 

شده اند و اينترنت كمك چنداني به آنها نمي كند.

بچه  ام را به مدرسه نمي فرستم
متقاعد كردن پــدران و مادران بــراي اينكه در زمان 
همه گيري كرونا كودكانشــان را به مدرسه بفرستند، 
پيچيده تر از آن چيزي است كه به نظر مي رسد. در ايران 
همزمان با آغاز سال تحصيلي كه اتفاقا مقارن بود با اوج 
گرفتن بيماري كرونا زماني كه وزير آموزش و پرورش 
پيشنهاد بازگشــايي مدارس را مطرح كرد با واكنش 
شديد خانواده ها مواجه شد. آنها گفتند، فرزندانشان 
را به مدرسه نمي فرســتند و چنين كردند. در آمريكا 
هم زماني كه ترامپ پيشنهاد بازگشــايي مدارس را 
مطرح كرد، مردم به خيابان ها آمدند و به اين تصميم 
او اعتراض كردند. همانطور كــه در انگليس، فعاالن 

اجتماعي پيشنهاد جانســون را به تمسخر گرفتند و 
گفتند در بحراني ترين روزهاي اپيدمي فرزندانشان را 
به مدرسه نخواهند فرستاد. مي بينيد كه همه خانواده ها 
در پاسخ به يك صورت مسئله يكسان، واكنش نسبتا 

مشابهي دارند.
بسياري فكر مي كنند با كشف واكســن كرونا، پايان 
كابوس همه گيري در جهان نزديك است، اما اينطور 
نيســت. واكسيناســيون كامل به گونه اي كه كرونا 
مهار شــده و زندگي به روال عادي امكان پذير شود، 
دســت كم يك تا 2ســال ديگر در كل جهــان زمان 
مي برد. دقيقا به همين دليل اســت كه نگراني ها در 
مورد سرنوشــت كودكاني كه به مدرســه نمي روند 
و مدرســه نرفتن آنها طوالني شــده روزبه روز بيشتر 
مي شــود؛ به ويژه كه پيامدهاي دوري از مدرسه هم 
حاال بيش از نخستين ماه هاي بروز كرونا شناخته شده 
است. سازمان جهاني بهداشت، يونسكو و يونيسف در 
پي اين نگراني ها ســندي را براي بازگشايي مدارس 
در زمان كرونا تنظيم كرده و اســتانداردهايي را ارائه 
داده اند. اين اقدام نشان مي دهد اين سازمان ها به طور 
مستمر در حال هشــدار و زمينه سازي  براي يادآوري 
پيامدهاي غيرحضوري شدن آموزش مدارس هستند، 
اما چالش اصلي همين جاست كه بازگشايي مدارس 
طبق پروتكل هايي كه گفته شــده و استاندارد كردن 
فضا براي آمــوزش دانش آموزان در زمانــه كرونا در 
شرايط كنوني آنقدرها كه به نظر مي رسد، ساده نيست. 
آموزش در بسياري از كشورهاي جهان و از آن جمله 
ايران تحت تأثير سياست هاي دولت، خصوصي شده 
اســت. خصوصي ســازي  آموزش فضاي دوقطبي را 
براي مدرسه ها ايجاد كرده. ما مدرسه هايي داريم كه 
با بهترين تهويه ها و بزرگ ترين كالس ها كار مي كنند 
و حتي پيش از زمان كرونا دانش آموزان مي توانستند 

سر كالس هاي درس اين مدرسه ها با فاصله اجتماعي 
بنشينند، اما مدارســي هم داريم كه حتي از كمترين 
امكانات گرمايشي و سرمايشــي برخوردار نيستند و 
ممكن است آخر يكي از ماه هاي سرد سال به دليل اينكه 
مدير مدرسه نتوانســته قبض برق و گازش را به موقع 

بپردازد، برق و گاز مدرسه را قطع كنند.  
در واقع مدارس تحت تأثير سياســت هاي نادرســت 
مديريتي جايگاه اطمينان بخشــي را كه بايد در افكار 
عمومي داشته باشند از دست داده اند، بسياري از آنها 
از حمايت هاي دولتي برخوردار نيستند و توانايي مالي 
براي خريد تجهيزات و رعايت پروتكل هاي بهداشتي را 
ندارند و بنابراين با توجه به مسئوليتي كه براي حفاظت 
از ســالمت دانش آموزان بر عهده آنهاست، خودشان 
داوطلب اين بازگشــايي نمي شوند ولو آنكه معلمان و 
مديرانشان مي دانند آموزش از راه دور چه پيامدهاي 
منفي بر روند آموزش پذيري دانش آموزانشان دارد. اين 
موضوع مشخصا در ايران مصداق روشني دارد؛ آنچنان 
كه بســياري از خانواده ها اول مهر امسال در واكنش 
به بازگشايي مدارس گفتند،  اگر فرزندانشان بي سواد 
بمانند هم حاضر نيســتند آنها را به مدرسه بفرستند. 
كشورهاي مختلف جهان درباره اينكه مدارس در زمان 
كرونا تعطيل بمانند يا نه، كامال يكسان عمل نكرده اند؛ 
شماري از آنها مدارس را بسته و آموزش را به كلي از راه 
دور كرده اند و تعدادي ديگر زير بار تعطيلي كالس هاي 
حضوری نرفته انــد. اعتماد ميان خانواده و مدرســه 
شكسته و شكاف برداشــته، آموزش كودكان در خانه 
طاقت فرسا و ناكارآمد شده، بچه ها احساس تنهايي و 
خمودگي مي كنند و مادران و پدران احساس نارضايتي 
و نگراني. كرونا ادامه دارد و زندگي به سرعت به شرايط 
پيشين بازنمي گردد، بايد راه ميانه اي پيدا كرد. اين راه 

شايد بازگشايي محدود مدارس باشد.

پيامدهاي منفي مدرسه نرفتن هر روز بيشتر روشن مي شود

  بازگشت به مدرسه با گام هاي آهسته
 با ايده بازگشايي مدارس در زمان كرونا مخالفيد؟ شايد الزم باشد نگاه تان را عوض كنيد

گزارش 2

 نقشه بازگشايي مدارس

مــدارس  از اول بهمــن دوبــاره بــاز 
مي شوند اما با شــرط و شروط. اين خبر 
را روز يكشــنبه وزير آموزش و پرورش 
داد و چندين قيد را براي بازگشــايي مدارس اعالم كــرد اما ظاهرا 
اين ســخنراني تلويزيوني معلمــان، دانش آمــوزان و والدين آنها را 
ســردرگم كرده و آنها دقيق نفهميدند كه بايد باالخره به مدرســه 
بروند يا نه. اگر مي خواهيد بدانيد كه از چهارشنبه اول بهمن 99جزو 
 دانش آموزاني هستيد كه بايد به مدرسه برويد اين گزارش را بخوانيد: 
اول اينكه بايد بدانيد بازگشايي مدارس در جلسه ستاد كرونا تصويب 
شده، پس يك تصميم قطعي است مگر اينكه شرايط شهرها دوباره قرمز 

شود تا ستاد دستور تعطيلي مدارس را بدهد.
 دوم اينكه مدارس در همه شهرها باز نخواهند شد و اين تصميم مختص 
شهرهاي زرد و آبي اســت كه جدول آن هر هفته از سوي ستاد ملي 

مبارزه با كرونا منتشر مي شود. 
 نكته سوم اينكه در شهرهاي زرد و آبي هم فقط مدارسي مي توانند 
آموزش حضوري خود را از ســر بگيرند كه تعــداد كل دانش آموزان 
مدرسه_ دقت كنيد مدرسه نه كالس_ زير 50نفر باشد. پس اگر در 
شهر زرد يا آبي هستيد ولي جمعيت مدرسه شما باالي 50نفر است، 

اين قانون شامل حال شما نخواهد شد.
 چهارم اينكه دانش آموزان اول و دوم ابتدايي در همه شهرهاي زرد 
و آبي بايد به مدرسه بروند حتي اگر جمعيت دانش آموزان مدرسه 
باالي 50نفر باشد. البته حضورشان به صورت گروه هاي 10نفره در 
ساعات متفاوت خواهد بود.دانش آموزان اول و دوم ابتدايي از بند سوم 
استثنا هستند و بايد در همه شــهرهاي زرد و آبي به مدرسه بروند.  
پنجمين بند مربــوط به هنرجويان هنرســتان هاي فني حرفه اي 
و كاردانش در شــهرهاي زرد و آبي اســت. ايــن دانش آموزان هم 
كالس هايشان 10نفره برگزار خواهد شد. پس حواستان باشد فرقي 
ندارد كه جمعيت دانش آموزان هنرســتان 50نفر باشد يا 200نفر.  
نكته ششم كه وزير آموزش و پرورش به آن تأكيد داشت، حضور همه 
كادر اداري و اجرايي مدارس در مناطق زرد، آبي و نارنجي است. پس 
حواستان باشد كه در اينجا شهرهاي نارنجي هم اضافه شد و كادر 
اداري و اجرايي مدارس اين مناطق هم بايد در مدرسه حضور داشته 
باشند. براي اينكه بدانيد شهر محل زندگي شما در جدول ستاد ملي 
كرونا، جزو كدام رنگ است، به سايت استانداري يا فرمانداري شهر خود 
رجوع كنيد. اما فعالً بدانيد كه استان هاي اراك، اردبيل، اروميه، اصفهان، 
بجنورد، بندرعباس، كهگيلويه و بويراحمد، بيرجند، تبريز، تهران، خرم 
آباد، زنجان، سمنان، سنندج، شهركرد، شيراز، قزوين، كرج، كرمان، 
كرمانشاه، همدان و يزد جزو استان هاي زرد هستند. اهواز، ايالم، بوشهر، 
زاهدان، قم و مشهد جزو شهرهاي آبي هستند، رشت و گرگان نارنجي 

و ساري قرمز است.
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 مفهوم بازي جدي دقيقا از 
زماني كه بازي هاي ويدئويي فناوري

پا بــه عرصه گذاشــته اند، 
همگام با مفهوم سرگرمي در بازي ها شكل 
 serious( گرفــت. يك بــازي جــدي
game( نوعي بازي است كه هدف اصلي 
از طراحــي آن، چيــزي فراتــر از صرفاً 
سرگرمي است. امسال حاال يك بازي كه 
با اســتفاده از واقعيت افــزوده عالوه بر 
سرگرمي، كاربران را به مكان هاي تاريخي 
مي برد مورد توجه بســياري قرار گرفته 

است.
تيم آزمايشگاه واقعيت افزوده شناختي 
)كارلَب( دانشــگاه هنر اســالمي تبريز 
آن روز كــه با هدف ترويج گردشــگري 
ايده طراحي نرم افــزاري براي بازديد از 
خانه ســتارخان، ســردار ملي در تبريز 
را دســتاويز خلق بازي اي كــرد تا آن را 
راهي شــركت در چهارمين جايزه بازي 
جدي ســال 1399بنياد ملي بازي هاي 
رايانه اي در تهران كنــد، تقريبا مطمئن 
بودند كه اين ايده خالقانه شان مي تواند 
براي داوران بخش جشنواره بازي جدي 
سال 1399نيز جذاب باشد. آنقدر جذاب 
كه در نهايت »ســردار« رتبه اول بخش 
جشــنواره بازي جدي سال 1399بنياد 
ملي بازي هاي رايانه اي را از آن خود كند 
و با انتخابش به عنوان »بازي جدي سال 
1399«، جايزه 20ميليون توماني بنياد 
ملي بازي هاي رايانــه اي در اين بخش را 
به دست آورد. اين تجربه  متفاوت از بازديد 
خانه ســتارخان در تبريز كــه به كمك 
فناوري واقعيت افزوده به بازي اي خالقانه 
تبديل شد از نگاه داوران به خاطر داشتن 
زيرساخت فني مناسب، خالقيت در ارائه 
خدمات به حوزه گردشــگري و ساختار 
تجاري قابل قبول به عنــوان بازي جدي 

سال1399انتخاب شد.

تجربه اي متفاوت از بازديد مكان هاي 
تاريخي 

نسرين شهابي كه دانشجوي كارشناسي 
هنرهــاي رايانــه اي دانشــكده چند 
رسانه اي دانشــگاه هنر اسالمي تبريز 
اســت، به نمايندگي از تيم سازنده اين 
بازي از ايده ساخت بازي سردار و اينكه 
چرا ســراغ چنين موضوعي رفتند در 
گفت وگو با همشــهري، توضيحاتی را 
ارائه داده اســت. اين تيم اعتقاد داشت 
ايران با پتانسيل گردشگري خوبي كه 
دارد، مي تواند تجربه خوبــي از بازديد 
موزه ها در اختيار گردشــگران بگذارد. 
گردشــگري يكي از بزرگ ترين صنايع 
توسعه دهنده اقتصاد داخلي محسوب 
مي شود و كشف جاذبه هاي گردشگري با 
واقعيت افزوده مي تواند روند گردشگري 
را متحول كند. كشور ما به دليل داشتن 
قابليت هــاي فرهنگي و گردشــگري 
زياد پتانســيل خوبي در زمينه جذب 
گردشگري دارد كه مي توان با استفاده 
از اينگونه بازي ها تجربه خوبي در زمينه 
بازديد گردشگران از مكان هاي تاريخي 
ايجاد كرد.اينكه تيم سازنده »سردار« 
چه رويكرد و هدفي در طراحي و ساخت 
اين بازي درنظر گرفته اســت، سؤالي 
است كه شهابي درباره آن مي گويد: بازي 
وارسازي يك موضوع جديد و رو به رشد 
است كه با ايجاد ويژگي ها و خصوصيات 
يك بازي در زمينه هايي كه فاقد ماهيت 
يك بازي هستند، جايگاه ويژه اي پيدا 
كرده اســت. يكي از موارد اســتفاده از 
بــازي وارســازي، اســتفاده از آن در 
زمينه هاي آموزشي و گردشگري است. 
مطالعات مختلف نشان داده است كه اين 
فناوري در بحث آموزشي باعث افزايش 
ســطح يادگيري و در بحث گردشگري 
باعث رونق اقتصــادي و افزايش تعداد 

گردشگران مي شــود. به همين دليل، 
بازي سردار با هدف آشنايي و آگاه سازي 
با وقايع و شخصيت هاي مطرح تاريخي 
در دوره قاجــار با اســتفاده از فناوري 
واقعيت افزوده بــراي تلفن هاي همراه 
هوشــمند طراحي و پياده سازي  شده 

است.
بازي ســردار بــراي تلفن هــاي همراه 
هوشمند طراحي شده است و بازيكنان 
با وقايع اتفاق افتاده در يك مكان تاريخي 
در قالب بازي و انيميشن آشنا مي شوند و 
مي توانند با شخصيت هاي موجود در آن 
دوره تاريخي از طريــق فناوري واقعيت 
افزوده مبتني بر مكان ارتباط پيدا كنند. 
شــهابي درباره گيم پلي بازي مي گويد: 
بازي ســردار مبتني بر واقعيت افزوده 
براي افزايش كيفيت تجربه گردشگران 
در بازديد از يك مكان تاريخي اســت و 
با هدف ســرگرمي، آموزش، آگاه سازي  
و جذب گردشگران با اســتفاده از بازي 
وار سازي  آثار و شــخصيت هاي تاريخي 

پياده سازي  شده است.
مخاطبان اين بازي گردشــگراني اند كه 

عالقه مند به اســتفاده از تكنولوژي هاي 
جديد و كسب تجربه هاي نو در بازديد از 

مكان هاي تاريخي هستند.

از تجاري ســازي تــا تــاش براي 
موفقيت هاي جهاني 

شــهابي  نسرين 
و تيــم همراهش 
كه از همــان ابتدا 
موفقيت سردار در 
انتخابش به عنوان 
بازي جدي ســال 

1399برايشــان قابل انتظار بود، حاال 
به فكر توسعه و تجاري سازي اين بازي 
هســتند: ماهيت اين بازي به صورتي 
اســت كه بايد متوليان گردشــگري، 
موزه ها، خانه هاي تاريخي و يا به صورت 
كلي ســازمان هاي ميراث فرهنگي در 
جهت اشاعه فرهنگ گردشگري، نقش 
اسپانســري توليد محصول را بر عهده 
بگيرنــد. از ايــن رو صحبت هايي براي 
پيگيري روند تجاري ســاز بازي انجام 
شده است و قرار است اين موضوع دنبال 

شــود.بازي هاي »تيــزران« و »كيپ 
استپ« از بازي هاي ســاخته شده در 
دانشكده چند رســانه اي دانشگاه هنر 
اسالمي تبريز هستند كه سال گذشته 
در ســومين جايزه بازي هــاي جدي 
1399خوش درخشــيدند و رتبه هاي 
نخست و سوم را از آن خود كردند. اين 
2بازي همين چند هفته پيش با شركت 
در بخش آكادميك جشــنواره گاال در 
فرانســه هم نظر داوران را به خود جلب 
و در نهايت كيپ استپ مقام نخست را 
از آن خود كرده اند. مرور اين موفقيت 
اين ســؤال مهم را به ذهن مي آورد كه 
پيش بيني تيم ســازنده بازي سردار از 
آينده پيش روي »ســردار« چيســت. 
سؤالي كه شهابي  درباره اش مي گويد: 
موفقيت بازي هاي كيپ استپ و تيزران 
در جشنواره گاال نشان داد كه بازي هاي 
ايراني توان رقابت با بازي هاي خارجي 
را دارند. بنابراين ما هم تالش مي كنيم 
با حضور در جشنواره هاي خارجي نقش 
پررنگي در رشــد صنعت بازي ســازي  

كشورمان داشته باشيم.

گفت وگو با تيمي كه بازي موبايل ساخت آنها با استفاده از واقعيت 
افزوده، برنده رتبه اول جشنواره بازي هاي جدي شده است 

گردشگري با بازي جدي فراتر از علم

چرا زمين هم در ۲۰۲۰ عجله داشت؟

سال 2020آنقدر پر از اتفاقات تلخ و ناخوشايند بود كه عموم مردم 
دنيا آرزو داشتند اين سال سريع تر به پايان برسد. حاال دانشمندان 
مي گويند كه طبق محاسبات اتمي آنها، اين اتفاق واقعا رخ داده 
و سال 2020سريع تر تمام شده است. زمين در طول سال گذشته 
ميالدي با سرعتي غيرمعمول دور خود چرخيده است و28روز از 
سريع ترين روزهاي ثبت شده سياره از سال 1960تاكنون همه 

در سال 2020رخ داده است.
به گزارش اســپيس، ســاعت هاي اتمــي توليد شــده در دهه 
1960مي توانند با دقت بسيار زياد زمان را اندازه گيري كنند و به 
اين ترتيب تعيين مي كنند كه طول يك روز خورشيدي متوسط 
با توجه به زمــان و تاريخ مي تواند تا ميلي ثانيه متفاوت باشــد. 
زمين به طور كلي هر 86400ثانيه يك بار در محور خود نسبت به 
خورشيد مي چرخد، به همين دليل هر يك از روزهاي خورشيدي 

ما برابر با 24ساعت است.

با اين حال در ســال گذشــته ميالدي 28مورد جداگانه وجود 
دارد كه در آن يك روز خورشــيدي بيــن 1.0516ميلي ثانيه و 
1.4602ميلي ثانيه كمتر از 24ساعت بوده است. همه آن روزها 
كوتاه تر از ركوردي بودند كه قباٌل در 5ژوئن 2005ثبت شده است. 
تعدادي از عوامل بر سرعت چرخش زمين تأثير دارند كه شامل 
حركات جو، اقيانوس و هسته ذوب شده و سدهاي ساخته شده 
توسط بشــر مي شــود. هيچ يك از فرايندهاي طبيعي ذكر شده 
تهديدي مستقيم براي زندگي انسان به حساب نمي آيند، اما به طور 
بالقوه نگراني هاي بزرگي را براي دانشمندان مسئول پيگيري زمان 
ايجاد مي كند. اگر چرخش زمين همچنان شتاب بگيرد، ممكن 
است دانشمندان مجبور شوند جهشي منفي به ثانيه هاي ساعت 
اتمي خود اضافه كنند. اين بدان معناست كه ساعت هاي ما براي 
همگام شــدن با افزايش چرخش سياره زمين، يك ثانيه از دست 

مي دهند.
سرعت چرخش زمين مي تواند به دليل جريان هسته مذاب داخل، 
تغيير فاصله زمين و ماه، شرايط آب و هوايي و الگوهاي اقيانوسي 

تغيير كند.
»پيتر وايبرلي« فيزيكدان آزمايشگاه ملي فيزيك در انگليس در 
اين باره مي گويد: درصورت افزايش بيشتر سرعت چرخش زمين، 
احتمال دارد كه بــه يك جهش منفي نياز باشــد، اما گفتن اين 
احتمال خيلي زود اســت. همچنين بحث هــاي بين المللي در 
مورد آينده ثانيه هاي جهشــي در حال انجام اســت و همچنين 
ممكن اســت نياز به يك جهش منفي ثانيه تصميم را به سمت 
خاتمه ثانيه هاي جهشي سوق دهد. شــتاب سرعت زمين شايد 
غيرمنتظره باشد زيرا چرخش زمين از زمان شكل گيري منظومه 
شمسي در حال كند شدن است. دليل آن اين است كه جزر و مد 
روي زمين انرژي بالقوه گرانشــي را به ماه مي فرستد و اين باعث 
مي شود ماه به آرامي از زمين دور شود. تقريبا در زمان شكل گيري 
زمين از صفحه پيش سياره ايدر4.5ميليارد سال پيش، طول يك 
روز حدود 4ساعت و ماه به زمين بسيار نزديك تر بود. اما ماه حدود 
8/3سانتي متر در سال عقب نشيني مي كند كه چرخش زمين را 

كندتر و بنابراين روز را طوالني مي كند.

۲۰۲۰ گرم ترين سال تاريخ
عالوه بر ســرعت چرخش زمين، اين سياره در يك دهه گذشته 
به طور بي سابقه اي گرم شده است. ســرويس تغييرات اقليمي 
كوپرنيكوس ضمن اشــاره به اين موضوع اعالم كرد: در 6سال 
گذشته سال 2016و 2020گرم ترين ســال ها در تاريخ زمين 
بوده اند. 2020 همچنين گرم ترين ســال تاريــخ اروپا نيز لقب 
گرفت و ركورد قبلي كه متعلق به 2019 بود را شكســت. قطب 
شمال و شمال سيبري مناطقي هستند كه بيشترين انحرافات 
دمايي ساالنه نسبت به دماي ميانگين را در سال 2020 تجربه 

كردند.

ســيليكون ولي با توپ پر به مقابله با 
شبكه هاي 
دونالد ترامــپ، رئيس جمهوري كه اجتماعي

آخرين روزهايش را در كاخ ســفيد 
سپري مي كند، برخاسته است. پس از 1400روز راه 
آمدن با ترامپ، شركت هاي فناوري تنها چند روز 
مانده به پايان دوران رياست جمهوري او، عليه اش 
به شدت موضع گرفته اند. حداقل 12 پلتفرم مختلف 
به صورت همزمان حساب هاي مرتبط با ترامپ را 
بستند تا دنيا شــاهد قدرت نمايي ديگري از سوي 
غول هاي فناوري باشــد. به گزارش وب ســايت 
پوليتيكو، در ايــن هفته، توييتــر در يك حركت 
سريع، حساب كاربري ترامپ را به طور دائم بست و 
فيســبوك هم او را دســت كم براي بقيــه دوره 
رياست جمهوري اش از پلتفرم خود بيرون انداخت. 

درحالي كه گوگل و اپل نيز پارلر را كه 
يك بستر مجازي اجتماعي 

به عنوان پناهگاهي براي 
ترامــپ و طرفدارانــش 

قلمداد مي شد از فروشگاه هاي خود حذف كردند. 
در عين حال شركت هايي مانند رديت، تيك تاك، 
اسنپ چت و پينترست نيز پس از حمله گروهي از 
طرفداران ترامپ به كنگره، محدوديت هايي را براي 

او درنظر گرفته و اعمال كردند.

ايستاده در مقابل قانون
اين محدوديت  و حذف شــدن ها نمايشــي چشمگير 
از قدرت صنعت فناوري در شــكل دادن به سرنوشت 
بســياري حتي رئيس جمهوري ايــاالت متحده بود. 

اين مهم پس از ســال ها تــالش دمكرات ها و 
جمهوريخواهان در واشنگتن براي كاهش 
قدرت و اختيارات ســيليكون ولي شكل 

گرفت. ازجمله مــواردي كه مي توان از 
آن به عنوان تالش دولت براي مقابله 
با غول هاي فناوري ســيليكون ولي 
از آن ياد كــرد، دادخواســت هاي 

ضد انحصاري بود كه دولت 
ترامــپ طــي ماه هاي 

اخير عليه فيسبوك 
و گــوگل تنظيم 

كرده است. به 
عالوه تالش 

هــر دو جناح براي به چالش كشــيدن مــاده230را 
نيز نبايد فراموش كرد. مــاده اي در قانون ارتباطات، 
مسئوليت پلتفرم هاي آنالين را در مورد آنچه كاربران 
براي آنها ارســال مي كننــد، محــدود مي كند. اين 
پرونده هــاي قضايي، تالش هاي قانونــي و تحقيقات 
احتمالي ضد انحصاري اين موضوع را يادآور مي شود 
كه بســياري از طرفداران ترامپ، و حتــي برخي از 
دمكرات هاي برجسته بر اين باور هستند كه هيچ يك 
از شركت ها نبايد تا به اين اندازه اختيار يكجانبه داشته 
باشند. »كيت روآن« مشاور ارشد قانونگذاري اتحاديه 
آزادي هاي مدني آمريــكا در اين خصوص 
مي گويد: »اين موضوع بايد همه را نگران 
كند. شــركت هايي مانند فيســبوك و 
توييتر از قدرت كنترل نشده براي حذف 
افراد از پلتفرم هاي ضروري اســتفاده 

مي كنند.«

فشار بر سيليكون ولي 
ادامه مي يابد

با اين حال در مقابل 
بسياري از جناح 
مخالف، حذف 

حســاب كاربري دونالد ترامپ توســط توييتر را 
مورد تشويق قرار داده و از آن حمايت كردند. البته 
دمكرات ها نيز از وضعيت سيليكون ولي ناراضي و 
عصباني هستند و قدرت بسيار زياد صنعت فناوري 
را به طور حتــم برنمي تابند؛ بنابرايــن با توجه به 
تســلط كامل اين حزب بر قوه مجريه و همچنين 
كنگره اياالت متحــده، به نظر مي رســد كه آنها 
نيز در آينده به دنبال مهار كردن ســيليكون ولي 
باشــند. همچنين انتظار مي رود دولت جو بايدن، 
رئيس جمهوري منتخب نيز پيگيري پرونده هاي 
ضد انحصار فناوري بزرگ را كــه در دولت ترامپ 
تشكيل شده است، ادامه دهد. همين هفته بايدن 
منتقد برجســته فيســبوك، وانيتا گوپتا، وكيل 
مدني را به عنوان مقام شماره3وزارت دادگستري 
خــود انتخاب كــرد. ضمن اينكــه دمكرات هاي 
مجلس نمايندگان براي ايجاد ســهولت در تجزيه 
شركت هاي غول پيكر فناوري و جلوگيري از بزرگ 
 تر شدن آنها، تغييرات عمده اي در قانونگذاري ارائه 
داده اند. شكايت هاي محافظه كاران از دوران ترامپ 
عليه سيليكون ولي بيشتر به اتهامات سانسور و لغو 
فرهنگ متمركز شده اســت. چپ ها البته انتقاد 
متفاوتي دارند: »اگر شركت هاي قدرتمندي مانند 
توييتر و فيســبوك رقابت 
بيشتري داشته باشند، 
رفتار آنها با مسئوليت 
بيشــتري توأم خواهد 

بود؛ حتي ثمربخش تر از اينكه اين اقدام سياسي، 
هوشمندانه باشد.«

نگراني از آينده
همانطور كه در يك مورد مفصــل از پرونده هاي 
قضايي مشخص شده اســت، پلتفرم هاي آنالين 
مشاغل خصوصي هســتند كه مي توانند ميزبان 
هر كسي كه بخواهند، باشــند و هر كسي را هم 
نخواســتند، بيرون كنند. هنوز هم براي 4ســال 
طوالني، شركت هاي ســيليكون ولي سعي كرده 
بودند مســيرهايي را از طريق رياســت جمهوري 
ترامپ براي خود رقم بزنند كه آســيب هايي كه 
او وارد مي آورد را به حداقل برسانند. در تمام اين 
مدت، آنها تحت فشار شديد دمكرات ها، بسياري 
در دنياي حقوق مدني و برخي ديگر قرار داشتند 
تا ميكروفون ديجيتال ترامــپ را خاموش كنند. 
پس چرا ســيليكون ولي پس از سال ها آشفتگي، 
به ناگاه تصميم گرفت تا ترامپ را خاموش كند؟ با 
نگاهي به گذشته و دوره رياست جمهوري ترامپ 
و همچنين روند حوادث اخير، مي توان گفت كه 
آنچه را كه شاهد آن هستيم، تقريبا اجتناب ناپذير 
بوده است. بازگشت به زمستان گذشته، توييتر و 
سايرين در سيليكون ولي گفته اند كه تجربه آنها 
در زمينه مقابلــه با اطالعات بد دربــاره بيماري    
كوويــد-19در روزهاي ابتدايــي آن، يك درس 

قدرتمند بوده است.

   قطــب مهم ســاخت 
بازي هاي جدي 

ه  نشــــكد ا د
چند رسـانه اي 
دانشــگاه هنر 
اســــامي را 
انگار بايد قطب 
ســاخت  مهم 

بازي هاي جدي در كشــور بدانيم. سال 
گذشته تيزران از اين دانشگاه بازي جدي 
سال 98شد و امسال سردار. اينكه داليل 
توجه و گرايش دانشجويان اين دانشكده 
به حــوزه بازي هاي جدي چيســت، 
موضوعي اســت كه يونس ســخاوت 
به عنوان سرپرســت اين دانشكده و از 
اعضاي هيات علمي دانشگاه هنر اسامي 
تبريز، پاسخ هاي روشني براي آن دارد. 
يونس سخاوت كه همراه صمد روحي و 
باقر بهرام جزو تيم سازنده بازي »سردار« 
نيز هســتند، درباره رويكرد دانشكده 
چند رسانه اي دانشــگاه هنر اسامي 
تبريز در پژوهش هــاي مبتني بر توليد 
محتوا براساس هنرهاي رايانه اي و به طور 
خاص بازي هاي جــدي مي گويد: اكثر 
بازي هاي توليد شــده توسط دانشكده 
چندرســانه اي با برنامه ريــزي براي 
پايان نامه هاي كارشناسي و كارشناسي 
ارشد صورت مي گيرد. لذا ايده پردازي 
براي طراحي و توليد بــازي ها مبتني 
بر فعاليت هاي پژوهشــي است. معموال 
سعي مي شود كه تركيبي از تخصص هاي 
فني و هنري در پروژه ها مورد استفاده 
قرار گيرند. به اعتقاد من يكي از داليل 
موفقيت بازي هاي ساخته شده، ارتباط 
تنگاتنگ دانشجويان با استادان براي 

طراحي و تحقيق است.
تجاري سازي  بازي ســردار موضوعي 
است كه سخاوت طي هفته هاي اخير در 
جلساتي كه با مديران فناوري اطاعات 
اســتان جهت نمايش قابليت هاي اين 
بازي صــورت گرفته، پيگيــري كرده 
است: در اين جلســات پيشنهادهايي 
درخصوص برگزاري جلسات و مذاكره 
با متوليان ميراث فرهنگي در اســتان 
انجام شده است. با اين حال از بنياد ملي  
بازي هاي رايانه اي به عنوان تنها متولي 
دولتي حوزه بازي هاي رايانه اي در كشور 
درخواست داريم تا شــرايط برگزاري 
جلسات و ارتباطات با رده هايي كه امكان 
تصميم گيري درخصوص انجام پروژه هاي 

گردشگري دارند را فراهم كنند.

قدرت نمايي تاريخي 
سيليكون ولي

غول هاي فناوري در آخرين روزهاي كاري ترامپ 
در كاخ سفيد نشان دادند مي توانند به صورت 

ناگهاني حتي رئيس جمهور آمريكا را به خأل ببرند
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ردپــاي ويروس انگليســي كرونــا در مازنــدران و 
كردســتان ديده شده است. براســاس اعالم رئيس 
سازمان نظام پزشكي يك مورد در كردستان و حدود 
4مورد از ابتال بــه اين ويروس در اســتان مازندران 
شناسايي شــده اســت كه براي جلوگيري از ورود و 
شيوع اين ويروس بايد مرزهاي هوايي جدي تر كنترل 
شوند. محمدرضا ظفرقندي كه ديروز در نشستی به 
سؤال خبرنگاران پاســخ مي داد، درباره اين ويروس 
انگليســی توضيحاتی داد. به گفته او، 70درصد ابتال 
در بخش هايــي از انگلســتان و 90درصــد از موارد 
درگيري در آفريقاي جنوبــي مربوط به اين ويروس 
اســت. ويروس انگليســي نتيجه تغييراتي است كه 
در ژنوم ويروس كروناي معمولي اتفاق افتاده و ابتال 
و ســرايت آن را 55تا 70درصد افزايش داده است. 
ويروس جهش يافته كشــنده تر نيست، اما هر چقدر 
كه موارد ابتال باالتر رود، ميزان مرگ ومير هم افزايش 
پيدا مي كند. او در همين جا به اهميت دسترسي به 
واكسن كرونا اشاره كرد و گفت كه اگر واكسيناسيون 
به سرعت انجام و زنجيره شــيوع قطع نشود، جهش 

ويروس مي تواند اثر واكسن را كم كند.
وزارت بهداشــت پيش تر اعالم كــرده بود؛ ويروس 
انگليسي كرونا در تهران شناسايي شده و جواب تست 
فردي كه در كردستان احتمال ابتاليش وجود داشته، 
منفي بوده اســت. دومين فرد مبتــال به گونه جديد 
به گفته سخنگوي ســتاد ملي مقابله با كرونا، همسر 
همان هموطني  است كه به عنوان نخستين فرد مبتال 

به گونه جديد در ايران شناسايي شده است.
 ديروز رئيس سازمان نظام پزشكي در توضيحاتي كه 
درباره واكسن انگليسي كرونا داد، اسم مازندران را هم 
برد و گفت كه رد پاي گونه جهش يافته ويروس كرونا 
در آنجا هم مشاهده شده اســت. ظفرقندي در اين 
نشست بر ضرورت تهيه واكسن كرونا از منابع مختلف 
و در سريع ترين زمان ممكن تأكيد كرد و هشدار داد 
كه اگر واكسيناســيون در زمان مناسب انجام نشود، 
جهش هاي ويروس مي تواند اثر واكسن را كم كرده و 

به اصطالح ويروس از واكسن فرار كند.
 او در پاسخ به پرسش هايي درباره گزينه هاي ايراني 
براي دسترسي به واكســن گفت:» 8مركز در ايران 
توليد واكســن كرونا را پيگيري مي كنند كه تاكنون 
نتايج خوبي هم به دست آورده اند. ما چاره اي جز اين 
نداريم كه از واكسن استفاده كنيم. ميزان مرگ ومير 
كرونا يك تا 1.5درصد اســت و حــدود 4درصد هم 
بســتري دارد. بنابراين بايد با تزريق واكسن زنجيره 
شيوع آن را قطع كرد. مهم تر از آن اين است كه در يك 
زمان مناسب و به سرعت اينكار انجام شود.« به گفته 
او، فاز اول تست انساني واكســن ايراني كرونا تا آخر 
بهمن ماه ادامه خواهد داشت. فاز دوم هم تا 3-2  ماه 
بعد آن طول خواهد كشيد. بنابراين الزم است در اين 
مدت واكسن وارد كشور شود. ظفرقندي درباره تامين 
واكســن از طريق كوواكس هم گفــت كه نمي توان 
منتظر دريافت سهميه از كوواكس بود، چرا كه ثبت 
سفارش براي اين بخش مشــكالت زيادي داشت و 
در نهايت منجر به واريز پول براي ســازمان بهداشت 
جهاني شــد. اما نكته اينجاســت كه در مرحله اول 
توزيع واكسن از طريق كوواكس، تنها براي 3درصد 
جمعيت آن كشور، واكسن داده مي شود و در مرحله 
دوم براي 20درصد جمعيت. در بهترين شرايط هم 
زودتر از يك ماه آينده اين ســهميه در اختيار ايران 

رئيس ســازمان نظــام پزشــكي مي گويد: ايــران مي تواند واكســن 
آســترازنكا را از روســيه يا هند وارد كند، چون اين واكســن ســاخت 
ســوئد اســت و تحقيقاتش در دانشگاه آكســفورد انجام شــده است

آغاز واكسيناســيون كادر درمان كشــور پيش از ورود به سال1400
مشغول تهيه واكسن هســتند.  رئيس سازمان نظام 
پزشــكي بر علمي و درماني بودن موضوع واكســن 
تأكيد كرد و گفت كه نمي توان به آن ابعاد سياسي داد. 
به گفته او، واكسن توليدي ايران، مسيرهاي علمي و 
دانشگاهي را طي كرده است. درحالي كه بسياري از 
توليد كنندگان براي تســت حيواني واكسن از رت و 
موش استفاده كردند. شركت شــفافارمد از ميمون 
سبز آفريقايي استفاده كرد و دانشگاه هاي مختلفي 

هم روي اين موضوع كار كردند.

 واردات بخشي از واكســن ها از طريق سازمان
 نظام پزشكي

ظفرقندي در ادامه اين نشســت خبري، در پاســخ 
به همشــهري درباره تعداد واكســن مورد نياز براي 
كشــور توضيح داد كه با واكسيناســيون 70درصد 
جمعيت، مي توان زنجيره انتقال را قطع كرد؛ اما نكته 
اينجاست كه مشخص نيست اين ويروس در آينده چه 
جهش هايي پيدا مي كند و به چه ميزان ديگر واكسن 
نياز است. او در پاسخ به سؤال ديگر همشهري درباره 
اعالم آمادگي قبلي، اين سازمان براي واردات بخشي 
از واكسن ها گفت كه وزارت بهداشت موافقت اوليه را 
كرده است، سازمان مي تواند از طريق بخش خصوصي 
اين كار را انجام دهد و هزينه آن را هم كادر پزشكي 
تقبل مي كنند. با موافقت وزارت بهداشت، مسير تهيه 
و نوع واكسن، در حال رايزني است كه البته واكسن ها 

از منابع آمريكايي و انگليسي نخواهند بود.

تست انساني واكسن كوبايي به طور مشترك در 
2 كشور انجام مي شود

ماجراي تست انساني واكسن كوبايي در ايران، سؤال 
بيشــتر خبرنگاران بود. ظفرقندي در توضيح اينكه 
گفته مي شود تست انســاني اين واكسن قرار است 
روي ايرانيان انجام  شود، توضيح داد:» واكسن كوبايي 
محصول مشترك انستيتو پاستور و كوباست، در كوبا 
فاز حيواني و فاز يك و دو انســاني آن انجام شــده و 
فاز سوم آن به صورت مشــترك در هر 2 كشور انجام 
خواهد شد و درصورت نتيجه گرفتن، از آن استفاده 
مي شــود. زمان دسترســي به اين واكسن حداقل تا 
3 ماه آينده خواهد بود.« به گفته او، در فاز سوم تست 
انساني، واكسن بايد روي 30هزار نفر آزمايش شود كه 

همزمان در هر 2 كشور انجام خواهد شد.

2500پزشك گواهي سوء پيشــينه كار براي 
مهاجرت دريافت كرده اند

خبرنگاري درباره ماجراي مهاجرت 3هزار پزشك به 
خارج از كشور و روند افزايشي اين مهاجرت ها سؤال 
پرسيد كه ظفرقندي پاسخ داد:» پزشكان براي خروج 
از كشور به گواهي سوءپيشينه به نام گود استندينگ 
)good standing( نياز دارنــد. نزديك به 2هزار و 
500مورد بــراي گرفتن اين برگه به ســازمان نظام 
پزشكي درخواست شده، اما مشخص نيست كه تمام 
اين افراد از كشور خارج شده اند. به هر حال سازمان، 
اختيار جلوگيري از خروج اين افراد از كشور را ندارد و 
مباحث مهاجرت به موضوعات كلي گره مي خورد.«  
او در ادامه از فوت 300نفر از كادر درمان به دليل ابتال 
به كرونا خبر داد و گفت:»پرونده آنها در بنياد شهيد 
تشكيل شده و حق و حقوق خانواده های آنها درنظر 

گرفته شده است.« 

قرار نمي گيرد. به گفته او، جمعيت كادر درمان حدود 
2.5ميليون نفر است كه بايد در اولويت واكسيناسيون 

قرار گيرند.

ايران مي تواند آسترازنكا بخرد
به گفته رئيس سازمان نظام پزشــكي، واكسن هاي 
مختلفي در دنيا مراحل علمي را طي كرده و در حال 
توليد هســتند. در كنار واكسن هاي روسي و چيني، 
واكسن آسترازنكا هم مي تواند وارد ايران شود؛ چون 
اين واكسن سوئدي است و نه انگليسي و در كشورهاي 
مختلف توليد مي شــود؛ او در اين بــاره توضيح داد: 
»واكسن آسترازنكا ســوئدي است و مطالعات علمي 
خود را در آكســفورد گذرانده، اما توليد اين واكسن 

در سوئد است؛ بنابراين هيچ منعي براي واردات آن 
وجود ندارد، كما اينكه اكنون آسترازنكا در كشور هاي 
مختلف پايگاه توليــد انبوه دارد. بــراي مثال ايران 
مي تواند از روسيه كه يكي از مراكز توليد اين واكسن 
را دارد واردات انجام دهد يا پايگاه توليد انبوه واكسن 
آسترازنكا در هند است و ايران مي تواند از آن كشور 
واردات داشته باشد. در چين هم واكسني تهيه شده 
كه تركيه 50ميليــون دوز آن را پيش خريد كرده و 
امارات هم محموله اي خريده اســت. تاكنون ايران 
مذاكراتي براي خريد واكســن با هند، چين و روسيه 
انجام داده تا واكسن وارد كشــور شود. « او با استناد 
به صحبت هاي مســئوالن وزارت بهداشــت از ورود 
2ميليون دوز واكسن به كشــور تا قبل از عيد امسال 

خبر داد. در ادامه خبرنگاري درباره لغو محموله ورود 
واكسن به ايران پرسيد. ظفرقندي اما اعالم كرد كه 
تاكنون سفارش واكســن، لغو نشده است و محموله 
150هزار دوزي كه هالل احمر اعالم كرد لغو شده، 
به صورت اهدايي قرار بود وارد كشــور شــود؛ يعني 
سفارش داده شده از سوي دولت نبوده است. به گفته 
او، به طور كلي خريد واكسن آمريكايي فايزر و مدرنا 
اساسا در دستور كار نبوده است. چرا كه شرايط نقل 
و انتقال و قيمت آن مناسب ما نبوده است. به گفته او، 
مسيرهاي تهيه واكسن منحصر به يك يا دو شركت 
نيست. مي توان واكســن هاي توليدي مختلف كه بر 
 MRNA پايه ويروس ضعيف شــده يا پروتئين و يا
)مواد ژنتيك( اســت را خريد. 290شــركت در دنيا 

 2ميليون دوز  واكسن
زهرا جعفرزاده وارد  ايران مي شود

خبرنگار

بيماران ســرطاني كه درمانشــان تحت تأثير كرونا با 
مشكالت زيادي مواجه شــده بود، حاال شرايط بهتري 
دارنــد. رئيس انجمــن راديوتراپي و انكولــوژي ايران 
مي گويد: »درمان به موقع بيماران مبتال به ســرطان با 

وجود شيوع كرونا در حال انجام است.«
به گزارش همشــهري، محمدرضا قوام نصيري، رئيس 
انجمن راديوتراپي و انكولوژي ايــران گفت: »پاندمي 
كرونا بر 2 حــوزه بيمــاران و درمانگرها يا متخصصان 
راديوانكولوژي تأثير گذار بوده است. به طوري كه برخي 
بيماران همزمان با آغاز شيوع كرونا در مراجعه به پزشك 
درمانگر تأخير داشته اند و يا برخي كه حين درمان بودند، 
مراجعه هاي مجدد جهت ادامه مداوا توسط آنها كاهش 
مي يافت. اين مسئله در مدت زمان كوتاهي برطرف شد 
و هم اكنون بيماران با رعايت پروتكل  هاي بهداشتي، در 
حال درمان هســتند و فرايند درمان آنها با دقت ادامه 

دارد.«
او ادامه داد: »درصورتي كه درمان راديوتراپي براي بيمار 
آغاز شــده باشــد، درصورت وقفه در روند درمان تأثير 
و نتيجه مطلوب حاصل نخواهد شــد، بنابراين بايد به 
اين موضوع توجه داشت از ابتداي زمان شيوع ويروس 
كرونا متخصصان راديوانكولوژي نيز به رغم وجود شرايط 
سخت به همراه پرســتاران، تصويربرداران و همكاران 
شاغل در كادر درمان با  استفاده از تجهيزات بهداشتي 
)ماسك، گان و شيلد و...( خوشبختانه هم اكنون برنامه ها 
و درمان بيماران بدون اختالل در حال انجام اســت و 
تعداد بيماران مراجعه كننده جهت درمان تقريبا مشابه 

قبل شده است.«
پيش از اين و همزمــان با اوج گرفتن كرونــا در ايران، 
بيماران مبتال به ســرطان براي درمان بيماري شان با 
محدوديت هايي مواجه شده بودند. پر شدن بيمارستان ها 
و اختصاص خدمات درماني به بيماران كرونايي از يك سو 
و نيز احتمال ابتالي بيماران سرطاني به كرونا در فرايند 
درمان تعدادي از آنها اختــالل ايجاد كرده بود؛ آنچنان 
كه نگراني هايي براي مرگ زودهنگام اين بيماران پديد 

آورده بود.
به گفته رئيــس انجمن راديوتراپــي و انكولوژي ايران، 
پنجمين همايش بين المللي و پانزدهمين همايش ساالنه 
كلينيكال انكولوژي دوم،  سوم و نهم و دهم امسال به دليل 

وجود كرونا به صورت وبينار برگزار مي شود.

 بيماران سرطاني
درمان را از سر گرفتند 

خبر

كمي بيش از 2 هفته از آغاز آزمايش انساني واكسن 
كرونا در ايران مي گذرد و براســاس آنچه مسئوالن 
مي گويند در اين مدت براي 7نفر تزريق انجام شده 
و براي 7نفــر ديگر هم مجوز صادر شــده و همين 
روزها مورد آزمايش واكســن قرار مي گيرند. هنوز 
نتايج قطعي براي ورود به فاز دوم تست انساني يعني 
آزمايش روي تعداد بيشتري از داوطلبان، به دست 
نيامده و به نظر مي رسد تا پايان فازهاي دوم و سوم 
تست انساني مســيري طوالني در پيش است. دبير 
كميته اخالق در پژوهش وزارت بهداشــت مي گويد 
از آغاز آزمايش انساني واكســن تا پايان فاز اول آن 
نزديك به 2ماه زمان نياز است و هنوز نمي توان درباره 

فاز دوم آن اظهارنظري كرد.
 احسان شمسي كوشكي، پيش 
از اين از صــدور مجوز اخالق 
براي واكسن هاي توليد شده 
خبــر داده و گفتــه بود هر 
واكسني كه توليد شود براي 
انجام تست انساني نياز به اين 
مجوز است. حاال هم واكسن مؤسسه سرم سازي رازي 
در انتظار گرفتن اين مجوز اســت. او به همشهري 
مي گويد كه اين كميته بر تمام مراحل آزمايش انساني 

واكسن نظارت دارد.

  مجوز كميته اخالق براي توليد واكسن در چه صورتي 
صادر مي شود؟

زماني كه شركتي بخواهد واكسن توليد كند، شرط 
اول آن اين اســت كه مراحل آزمايشگاهي و سپس 
مراحل تست هاي حيواني را پشت سر بگذارد تا ايمني 
و اثربخشي واكسن تا حدي به تأييد برسد. جايگاه 
كميته هاي اخالق در پژوهش اين است كه مستندات 
مراحل آزمايشگاهي و حيواني اين واكسن ها را بررسي 

كنند و درصورت وجود شواهد كافي در زمينه ايمني 
و اثربخشــي فرآورده مورد نظر اجازه بدهند تست 
انساني آن شروع شــود. وقتي مي گويند واكسني 
مجوز كميته اخالق در پژوهش را گرفته يعني شركت 
مربوطه در مراحل آزمايشگاهي واكسني توليد كرده 
كه مي خواهد روي انسان آن را آزمايش كند و براي 
كسب مجوز از نهادهاي مسئول ازجمله سازمان غذا و 
دارو و كميته ملي اخالق در پژوهش اقدام كرده است. 
در هر كشوري نهادهايي متولي اين بخش هستند كه 
در ايران ســازمان غذا و دارو و كميته ملي اخالق در 

پژوهش وزارت بهداشت آن را به عهده گرفته است.
  شركت ها با داشتن چه شرايطي مي توانند اين مجوز 

را بگيرند؟
زماني كه مستندات ايمني واكسن را ارائه دهند و اين 
اطمينان به دست  آيد كه مي توان روي انسان هم آن 
را تست كرد، آن زمان است كه پس از تأييد مراحل 
آزمايشگاهي و حيواني توسط سازمان غذا و دارو با 
مجوز كميته ملي اخالق در پژوهش اجازه آزمايش 
انساني فرآورده داده مي شود. زماني كه شركتي براي 
توليد واكسن مجوز اخالق گرفت، آن زمان مرحله اول 
تست انساني را شروع مي كند. با نظارت سازمان غذا و 
دارو و كميته ملي اخالق در پژوهش و درصورت مثبت 
بودن فاز اول آزمايش انســاني، فاز دوم كه آزمايش 
روي تعداد بيشتري از افراد اســت آغاز مي شود تا 
نسبت به ايمني و اثربخشي آن اطمينان به دست  آيد.

   واكسن هاي كروناي توليد شده در كشور حاال در چه 
وضعيتي قرار دارند؟ ظاهرا تنها يك واكســن مجوز 

تست انساني را گرفته است.
هم اكنون تعدادي از واكسن ها مراحل آزمايشگاهي 
و پيش باليني را طي كرده انــد. البته بايد گفت خود 
مرحله تســت انســاني، چندين فاز دارد تا بتوان 
واكسن را براي جمعيت بااليي مورد استفاده قرار داد. 

هم اكنون شركت شفادارو از مجموعه هلدينگ داروي 
بركت و ستاد اجرايي فرمان امام، مجوز اخالق براي فاز 
يك تست انساني اين واكسن را دريافت كرده. در يكي 
دو روز گذشته هم پروتكلي براي فاز اول تست انساني 

واكســن مؤسســه سرم سازي 
رازي دريافت كرديم كه در حال 
بررسي آن هستيم. در روزهاي 
آينده اين موضوع در كميته ملي 
اخالق در پژوهش مطرح مي شود 
و پس از بررسي ، نتيجه آن اعالم 
مي شود. اگر نتايج مثبت بود، با 
تأييد سازمان غذا و دارو، اجازه 
فاز اول تست انســاني آن داده 
مي شود. در تمام اين مراحل هم 
كميته اخالق در پژوهش وزارت 

بهداشت، نظارت خواهد داشت.
  در چه صورتي واكسن به صورت 
عمومي مــورد اســتفاده قرار 

مي گيرد؟
تست انساني واكسن، ۳ فاز اصلي دارد. فاز اول آن 
آزمايش روي حدود 50نفر است كه شركت شفافارمد 
هم اكنون اين تست را براي 1۴ نفر انجام داده و قرار 
است به 56نفر برساند. زماني كه فاز اول تمام شد و 
درصورتي كه نتيجه مثبت بود، وارد فاز دوم مي شويم. 
در فاز دوم تست انســاني واكسن روي چند صد نفر 
انجام مي شود و اگر اين مرحله هم نتايج مثبتي داشت، 
تست واكسن روی چند هزار نفر شروع مي شود. اگر در 
اين مرحله هم واكسن موفق بود، تزريق انبوه واكسن 

شروع مي شود.
  وضعيت عمومي آن افرادي كه واكسن كروناي ايراني 

را گرفته اند چطور است؟
آخرين خبرها نشان مي دهد كه اين افراد در شرايط 

خوبي هستند و مشــكل خاصي در آنها ديده نشده 
است. براي انجام فازهاي كارآزمايي باليني اين واكسن 
باالترين اســتانداردهاي علمي درنظر گرفته شده 
است چرا كه قرار اســت واكسن براي ميليون ها نفر 
مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين 
در ارتباط با واكسن، حساسيت 
بااليي از سوي سازمان غذا و دارو 
و كميته اخالق در پژوهش وزارت 

بهداشت وجود دارد.
  واكســن توليد داخــل از نظر 
كيفيت تا چه ميزان با واكسن هاي 
توليد شــده در دنيــا، رقابت 

مي كند؟
نكته اي كه وجود دارد اين است كه 
در فضاي مجازي مباحثي مطرح 
مي شود كه ممكن است مردم را 
نسبت به اين واكسن بدبين كند. 
آنچه در ايران براي توليد واكسن 
در حال انجام اســت براساس 
استانداردهاي بين المللي است. حتي داروهايي كه 
مصرف مي شود همينطور است. ما در ارتباط با واكسن 
حساس تر هستيم و نتيجه را هم صادقانه در اختيار 
مردم قرار مي دهيم. ما در فاز اول آزمايش انســاني 
واكســن، تاكنون با نكته منفي قابل توجهي مواجه 

نشديم.
  فاز اول تست انساني چقدر طول مي كشد؟

حدود يك و ماه نيم تــا 2ماه زمان نيــاز دارد تا به 
جمع بندي برســيم. براي فاز دوم تست انساني فعال 
نمي توان اظهارنظري كرد، هر چند كه مقدمات آن در 
حال انجام است. فاز دوم پس از مثبت بودن نتايج فاز 

اول آزمايش انساني انجام مي شود.
  توليد انبوه واكسن كرونا نيازي به داشتن تأييديه و 

يا مجوز هاي بين المللي مثل سازمان بهداشت جهاني 
ندارد؟

شروع تزريق واكسن در بسياري از كشورها ازجمله 
كشورهاي اروپايي و آمريكايي، قبل از داشتن مجوز 
از سازمان بهداشــت جهاني، آغاز شد. نكته اي كه 
وجود دارد اين است كه خود سازمان بهداشت جهاني 
از مشتريان واكسن است تا بتواند در قالب كوواكس 
آن را به كشــورهاي كمتر برخوردار بدهد. بنابراين 
تمام كشــورهاي دنيا،  زماني كه بخواهند واكسني 
توليد و تزريق كنند، آن واكسن بايد مورد تأييد نهاد 
رگوالتوري يعني همان سازمان غذا و داروی كشور 

خودشان قرار گيرد.
 بنابراين شــركتي كه بخواهد واكســن خود را به 
كشورهاي ديگر بفروشد بايد مجوز رگوالتوري كشور 
مقصد را بگيرد. اما براي استفاده در داخل كشور نياز 
به مجوزهاي جهاني نيست و الزامي وجود ندارد كه 
هر واكسني كه توليد مي شــود بايد مجوز سازمان 

بهداشت جهاني را داشته باشد.
  اين موضوع براي واكسن هايي كه قرار است در قالب 

كوواكس توزيع شوند، چطور است؟
اگر سازمان بهداشت جهاني بخواهد واكسن كشوري 
را بخرد، آن را كارشناسي مي كند و پس از تأييد اقدام 
به خريد آن مي كند. كشــورها براي فروش واكسن 
خود به اين ســازمان هم بايد مجوزهاي الزم همان 
ســازمان را دريافت كنند. سازمان بهداشت جهاني 
ممانعتي براي مصرف واكسن در كشوري نمي كند. 
كشــورها درصورت تمايل و براي اعتبار بخشيدن 
بيشتر به توليدشان مي توانند مجوزهاي بين المللي 
هم دريافت كنند. حتي ممكن است واكسني به كشور 
ديگر فروخته شود اما مجوز جهاني نداشته باشد اما 
كشور خريدار از اين موضوع باخبر است و براي تهيه 

واكسن تمايل نشان مي دهد.

دبير كميته اخالق در پژوهش وزارت بهداشت در گفت وگو با همشهری آخرين جزئيات توليد واكسن ايرانی كرونا را اعالم كرد

نتایجآزمایشواکسنداخلیراصادقانهاعالممیکنیم اینسو

هم اكنون تعدادي از واكسن ها 
و  آزمايشــگاهي  مراحــل 
پيش باليني را طــي كرده اند. 
البته بايد گفــت خود مرحله 
تست انساني، چندين فاز دارد 
تا بتوان واكسن را براي جمعيت 

بااليي مورد استفاده قرار داد
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الله زار در همه عكس هاي سياه و سفيدي كه از طهران آن سال ها باقي مانده، حضور دارد. نامش به 
تمام كتاب هاي تاريخي پايتخت، سريال ها و فيلم هاي قديمي گره خورده و سردِر سينما ركسش، 
يادآور خاطراتي از تهران است كه حاال ديگر در اليه هاي زيرين ذهن ها ته نشين  شده اند. شانز اليزه 
تهران، هم غم كودتاي 28مرداد را در سنگفرش هاي خود حمل مي كند و هم شيريني بهترين نمايش هاي اجرا شده در گراند هتلش را... خانه باغ 
اتحاديه، تئاتر نصر، عمارت مشيرالدوله، تئاتر پارس، سينما متروپل،  گراند هتل، مولن روژ و ده ها نام تاريخي ديگر كه اگر سالم از گذر تاريخ رد 
شده اند، امروز انبارهايي براي نگهداري لوازم كهنه برقي شده اند. حاال به نظر مي رسد قرار است كم كم الله زار به اصل خود برگردد. خياباني كه 
چهار دوره مهم را پشت سر گذاشته؛ در هر دوره ميزبان وقايع متفاوتي بوده و هويت تازه اي به خود گرفته است؛ الله زار قبل از مشروطه با الله زار 
مشروطه تا كوتادي 28مرداد فرق مي كند و الله زار كنوني با الله زار بعد از كودتاي 28مرداد تا انقالب اسالمي. الله زاري كه به گفته مسئوالن قرار 
است در طرحي مورد بهسازي و مرمت قرار گيرد و كم كم دوباره تبديل به گذري فرهنگي در تهران شده و بناهايي مثل تئاتر نصر، خانه اتحاديه 
و... قرار است مرمت شده و قابل بازديد براي عموم مردم شود. درباره جزئيات اين طرح، ابوالفتح شادمهري، مدير بافت و بناهاي تاريخي شهر 

تهران و عبدالرضا گلپايگاني، معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران به همشهري توضيحاتي ارائه داده اند.
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هنگامه اي در عصرهاي الله   زار

الله زار با آنكه نخستين خيابان تهران نيست، اما 
مي توان آن را مايه نوآوري هاي فراواني در زندگي 
شهري دانست. نخستين پديده هاي تهران غربي 
در الله زار خود را نشان داد؛ مثل ســينما، تئاتر، هتل، روزنامه و انتشارات، 
عكاسخانه، تلگراف و... كه خاطره آن تاكنون با ماست. در اين سال ها به رغم 
مديريت هاي مختلف شهري، همه آنها پيوسته پرداختن به الله زار را در دستور 
كار خود داشــته اند. اين نگاه مايه  گرفتن تصميماتي شد كه تهران گردي ها 
زمينه ساز آن بود و در مواردي اجرايي شده اســت. ازجمله آنها مي توان به 
تملك خانه باغ اشرافي اتحاديه و تئاتر نصر اشاره كرد. در چند تهران گردي 
با موضوع هاي تئاترگردي، سينماگردي و محله گردي سري به الله زار امروز 
زديم. تئاترگردي را به مناسبت هفته تئاتر و با همراهي استاد اسماعيل خلج 
نمايشنامه نويس صاحب سبك ايراني و استاد خســرو خورشيدي كه او را 
پايه گذار رشته تحصيلي طراحي صحنه در ايران مي شناسند از بافت خيابان 
الله زار آغاز كرديم و به بازديد از تئاترهاي نصر، پارس و گراند هتل پرداختيم و 
اين برنامه را با مالقاتي از زنده ياد استاد داوود رشيدي در منزل  ايشان به پايان 
رسانديم. آنچه هنوز در ذهن من به روشني تكرار مي شود، جمله اي است كه 
خسرو خورشيدي مي گفت؛ اگر شما همراه من نبوديد مي نشستم و براي اين 
همه بناي ارزشمند كه ويران شده است گريه مي كردم. در برنامه محله گردي 
نيز با همراهي  آقاي دكتر حناچي و همكارانش كه در آن سال ها، مطالعات 
خود را روي الله زار متمركز كرده بود به بازديد و ديدن الله زار رفتيم كه يكي 
از دستاوردهاي آن، مستندي است به نام »زمستان است«، كه با كارگرداني 
مهرداد زهديان به سرانجام رسيد و برگزيده جايزه خانه سينما شد. هر چند 
پيش از آن، علي حاتمي با تحقيق و ذوق و سليقه بسيار، الله   زار حوالي دهه 
20 را در سريال به يادماندني هزاردســتان زنده كرد كه هنوز هم بيشترين 
مشتريان شهرك سينمايي غزالي به ديدار اين الله   زار مي روند كه با همكاري 
ولي اهلل خاكدان ساخته بود. خاكدان طراحي صحنه در تئاترهاي الله   زار را 

سال هاي سال در كارنامه خود داشت.
پيش از توسعه شهري در دوره ناصرالدين شــاه، باغ الله زار خارج از حصار 
تهماسبي واقع بود و فتحعلي شاه مقارن ساخت و گسترش كاخ نگارستان، 
نگاهي نيز به باغ الله زار داشــت و عمارتي هم در آنجا ساخت؛ گرچه امروزه 
اثري از آن باقي نمانده است. گويا اقدام او انگيزه اي براي درباري ها شد تا آنان 

نيز به فراخور زمان، خانه ويالهايي در آن منطقه بسازند.
ناصرالدين شاه پس از ســفر به اروپا و ديدن خيابان هاي شهرهاي اروپايي، 
تصميم گرفت در تهران هم خيابان هايي مشابه بسازد. بنابراين، اول خيابان 

شمالي ميدان توپخانه يعني الله   زار بدين منظور انتخاب شد.
اين خيابان جزو نخســتين خيابان هاي تهران بود كه نخست با چراغ نفتي، 
سپس گازي و ســرانجام در دوره ســيدضياء با چراغ هاي برقي روشن شد. 
عين السلطنه درباره چراغ گاز در سال1312 قمري نوشته است: »فقط خيابان 
الله   زار و ناصريه و الماسيه و ميدان توپخانه و نصف خيابان چراغ گاز دارند. ده 
ذرع به ده ذرع يك چراغ گذاشته شده است «. او درباره جايگزيني چراغ هاي 
نفتي با چراغ هاي گاز چنين توضيح داده است: »در سال 1306قمري، اين 
چراغ هاي نفتي، به چراغ هاي گاز تبديل شــد، ولي بعد از يكي دو سال، لوله 
گاز گرفت و مجددا همان چراغ هاي نفتي كم روشــنايي سابق به راه افتاد«. 
يكي از نخستين كارهاي سيدضياء طباطبايي برقي كردن چراغ هاي خيابان 

الله   زار بود.
در دوره مشروطيت، مكان نشر و توزيع روزنامه به دست مردم مي افتد و اغلب 
روزنامه نگاران در اين خيابان اســتقرار مي يابند. عكاس خانه هاي نخستين 
نيز در اين خيابان جاي باز مي كنند. روايت عين السلطنه در دوران استبداد 
صغير، نقش عكاس ها را در برانگيختن مردم به خوبي روشــن مي كند؛ »در 
عكاسخانه هاي خيابان ناصريه و الله   زار از عكس هاي ستارخان و باقرخان و 

صمصام السلطنه و جنگ تبريز خيلي مي فروختند.«
جالب اينكه وقتي او فهرســتي از محالت موافق و مخالف مشروطه در دوره 
استبداد صغير به دست مي دهد، الله   زار را از آن مشــروطه خواهان قلمداد 

مي كند.
روند تبديل باغ به خيابان مدرن، رفته رفته پاي ابزارهاي مدرنيته نظير سينما 
و كافه را نيز به اين خيابان كشاند تا جايي كه از منظر ساخت شهري مدرن، 

الله   زار به شانز اليزه طهران معروف شد.
الله   زار تهران با معروف ترين خيابان هاي جهان در آن دوره برابري مي كرد. 
كساني مثل كازاما آن را به خيابان گينزاي توكيو، فرد ريچاردز به بانداستريت 

لندن و عين السلطنه به شانز اليزه پاريس تعبير كرده اند.
تأســيس ســينه ماتوگراف الله   زار را در مركز توجه جوان ها و »فكلي«هاي 
دوره جديد قرار داد. عين السلطنه در سال 1327قمري مي نويسد: »عصرها 
در خيابان الله   زار، هنگامه است. زن ها ميان درشكه متصل از پايين خيابان 
باال و از بــاال پايين مي آينــد. باالخانه هاي مطبعه فاروس كه روســي خان 
سينه ماتوگراف داير كرده از عصر باز، بســتني و ميوه مي دهند. تا دو ساعت 

از شب رفته«.
كلود انه كه در سال 1327قمري وارد تهران شــد، در اين باره نوشته است: 
»عصرها بايد به خيابــان الله   زار رفت كه در حقيقت بــراي تهران به منزله 
خيابان صلح اســت براي پاريس. مغازه هاي مد روز همه در اين خيابان قرار 
دارند. خياط شيك دوز، شريمن مكانيسين همه كاره اي كه با ابزاري واحد هم 
ماشين ها را تعمير مي كند و هم ساعت ها را، عكاسي كه عكس به دارآويختگان 
روز قبل را فوراً به نمايش مي گذارد، و همينطور خانه فرانسه و تجارتخانه هلند 
و اداره پســت همه در همين خيابان مي توان يافت. تنها ترامواي شهر نيز از 
اين خيابان عبور مي كند. يك دسته رفتگر خيابان الله   زار را جارو مي كشند و 

دسته ديگر آبپاشي مي كنند«.
بحث الله   زار چند اليه است و هر دوره اي مختصات و ويژگي هاي خود را داشته 
است. هر چند الله   زار نخستين كمتر مورد بحث و بررسي بوده ولي مي توان 
گفت در اليه هاي تاريخي الله   زار بحث هاي مربوط به ســنت و مدرن قابل 
پيگيري است و در همه اين ها، الله   زار از هر جهت سهمي دارد؛ ازجمله نه تنها 
در تاريخ نمايش و سينما حتي دوبله، صحنه پردازي، گريم، بلكه در معماري، 
شهرسازي و صنوف گوناگون از قبيل خياط خانه، داروخانه، مطب، آزمايشگاه، 
شيريني پزي، خشك شويي، كارناوال، شعبده، عكاس خانه، عينك فروشي، 

كاله فروشي، ساعت سازي ، دوربين فروشي، دفاتر مطبوعاتي و كتابفروشي.
اما اگر بخواهيم كالمي كوتاه درباره الله   زار بگوييم مي توان گفت الله   زار مايه 

سودآوري هاي فراواني در زندگي شهري ايرانيان شد.

يادداشت يك

اللهزار
این شماره

گفت و گو با ابوالفتح شادمهري، مدير بافت و بناهاي تاريخي شهر تهران
 و عبدالرضا گلپايگاني، معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران درباره طرح بهسازي خيابان الله زار

بازگشتزندگیبهخيابانخاطرهها

عبدالرضا گلپایگاني؛ معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران:

اتفاق بزرگ الله زار، بازگشت خانه اتحاديه به مدار شهر است
وضعيت كنوني طرح بهسازي و ساماندهي الله زار را چطور 

ارزيابي مي كنيد؟
خيابان الله زار در فرايند پيشروي اين طرح به دو بخش تقسيم شده است؛ 
الله زار شمالي و الله زار جنوبي. پياده رو ضلع شرقي كامال به اتمام رسيده و 
ضلع غربي هنوز جاي كار دارد. براي الله زار جنوبي هم برنامه هايي داريم كه 
مي تواند اين محور را به ميدان توپخانه سابق متصل كند. البته اين طرح فقط 
در خيابان الله زار خالصه نمي شود. كوچه هايي هم كه به الله زار منتهي مي شوند، مثل كوچه اتحاديه، 
كوچه باربر و... قرار است كامال سنگفرش شوند كه كالبدي واحد و يكپارچه در آن محدوده شكل گيرد تا 

كم كم اين خيابان تبديل به سرمايه اي براي مردم و شهر شود.
 منظور از مساعدت هاي شهرداري براي تغيير كاربري ملك هاي تجاري، مسكوني و... 

چيست؟ آيا قرار است در يك برنامه تدريجي لوسترفروشي ها از الله زار جدا شوند؟ 
الله زار خياباني معمولي نيست. اين خيابان سير تطور تاريخي را در دل خود دارد. ناصرالدين شاه كه از 
سفر پاريس برگشت تصميم گرفت خياباني مانند خيابان هاي اين شهر در تهران قديم بنا كند. اين خيابان 
با سبقه فرهنگي و هنري، بعد از كودتاي 28مرداد دچار تغيير و تحوالتي شده است كه به يك فضاي 
غيرمنطبق بر شرايط اجتماعي كل شهر تبديل شده است. چماقداران كودتاچي آمدند و به جاي جريان 
روشنفكري در اين خيابان جاري شدند. بعد از انقالب اسالمي هم آن شرايط دچار دگرگوني اساسي شد و 
به طور كلي اين خيابان از ماهيت اصلي خود فاصله گرفت. اين خيابان دارايي ارزشمندي است كه در پستو 
مانده و از آن استفاده نمي شود. رويكرد ما بيرون كشيدن اين سرمايه از پستو است تا هم كسبه و هم مردم 
از فوايد آن منتفع شوند. شهر تهران بايد پاسخگوي نيازهاي فرهنگي و اجتماعي همه مردم باشد. اين 
تغيير به هيچ وجه تحميلي نيست. آيينه، شمعدان و لوسترفروشي با رويكرد مورد نظر ما ناهمگوني ندارد 
و كامال بر تصويري كه مديريت شهري در ذهن دارد منطبق است. اين مغازه ها محيط الله زار را خانوادگي 
و دلچسب كرده اند. در الله زار جنوبي اما نياز است اماكن ارزشمندي كه امروز تبديل به انبار شده اند احيا 
شوند و از آنها استفاده هاي درخور اين خيابان شود. خيلي از سينماهاي قديمي الله زار امروز انبارهايي 
شده اند كه مي توانند اعتبار پيدا كنند و بازدهي بيشتري براي صاحبان اين امالك به همراه داشته باشند.

مهم ترين چالش هايي كه در اين مدت با آن مواجه بوديد بيشتر از چه جنسي بودند؟ آيا 
مديريت شهري با رويكرد اقتصاد مبتني بر فرهنگ وارد اين طرح را هدايت مي كند؟

بدون شك رويكرد اصلي مديريت شهري همين است و اساسا مهم ترين چالش ها هم از جنس اجتماعي 
و اقتصادي اند. اگر اين خيابان قرار است به سمت بهسازي برود از جنبه اقتصادي بايد منزلت اقتصادي 
الله زار ارتقا پيدا كند. بدنه كنار خيابان امروز همانطور كه گفته شد واحدهاي تجاري است و پشت اين 
واحدها انبارها تعبيه شده اند. وقتي منزلت اجتماعي و اقتصادي يك ملك دچار مشكل و ركود مي شود از 
چنين زمين هاي ارزشمندي به عنوان انبار استفاده مي شود. اين مهم ترين چالش كنوني خيابان تاريخي 

الله زار است. حل مسئله اقتصادي اين خيابان با كمك مردم و حمايت جامعه ممكن خواهد شد.
و براساس برآوردها و پيش بيني هاي شما اين خيابان پذيراي چه تعداد گردشگر ايراني 

و خارجي خواهد بود و چقدر ظرفيت پذيرش عابر پياده در آن از نگاه شما وجود دارد؟
تجربه خيابان سي تير يا پانزده خرداد كه تبديل به محور پياده شدند نشان داد كه اين گذرها براي مردم 
جذابيت بسياري دارند. تا پيش از اين شايد چشم انداز روشني براي چنين تغييراتي وجود نداشت اما امروز 
مي دانيم كه مردم به پاتوق هاي خانوادگي و دوستانه كه در آن تماشاخانه، سينما، كافه و... وجود دارد و 

موسيقي زنده در آن اجرا مي شود نياز دارند و از حضور آنها در شهر استقبال مي كنند.
 چند سينماي متروكه هم اكنون در اين خيابان وجود دارد؟ و فكر مي كنيد بزرگ ترين 

اتفاقي كه در الله زار خواهد افتاد مربوط به بازگشت كدام بنا به كالبد شهر است؟ 
فكر مي كنم حدود 18سينما وجود داشته باشد اما بزرگ ترين اتفاقي كه در روند اين طرح براي الله زار 
مي افتاد خانه اتحاديه است. اين خانه تبديل به مركز فرهنگي و موزه شهر تهران مي شود. رويدادهاي 
مرتبط با تاريخ تهران، حال تهران و آينده تهران از ديدگاه مديريت شهري در آنجا به نمايش درخواهد 
آمد. يك توريســت خارجي مي تواند با حضور در اين موزه درباره مشاهير، اتفاقات و تاريخ تهران آشنا 
شود. بنا داريم كه اين فضا را تبديل به مرجع و كانوني براي شهر و شهروندان كنيم. رفت وآمد ها به خانه 
اتحاديه مي تواند تمام فضاي خيابان را تحت تأثير قرار دهد. براي بازسازي و مرمت سينماي اين خانه باغ 
همين امروز تعداد زيادي اعالم آمادگي كرده اند. البته اين را هم بگويم كه ساختمان بلديه هم قرار است 
دوباره زنده شود تا رويدادهاي شهري در آن شكل بگيرند. اين بنا در انتهاي خيابان الله زار تبديل به محلي 
براي گفت وگو درباره اين رويدادها خواهد شد كه اين كانون هم كانون ديگري است كه مي تواند به عنوان 

پروژه اي پيشرو در تغيير الله زار و هدايت آن به سمت فضاهاي فرهنگي بسيار مؤثر واقع شود.

الله زار متري چند؟
بررسي روند تحول كسب وكار، مالكيت و قيمت ملك 

در قديمي ترين خيابان تهران

»اولين و آخرين كراوات عمرم را وقتي زدم كه داشتم مي رفتم الله زار. 
عيد بود و من كم سن و ســال. كت و شــلوار نويي به تن كردم و براي 
اولين بار كراوات زدم تا با يكي از اقوام برويم تماشــاي تياتر. همه براي 
رفتن به الله زار بهترين لباس هايشان را مي پوشيدند. من هم همين كار 
را كردم، اما فقط تا نيمه راه توانستم كراوات را تحمل كنم. بازش كردم 
و ديگر هرگز نزدم«. براي پرســه زدن در ميان خاطرات قديمي ترين 
خيابان تهران تالش زيادي الزم نيست. كافي است از پدر يا مادر يا يكي 

از بزرگ ترهاي فاميل بپرسيد.

نخستين اشتباه
 آخرين اشتباه است

سازمان آتش نشاني درباره وضعيت ايمني خيابان الله زار 
چه نظري دارد؟

الله زار؛ از خيابان هاي قديمي تهران كه امسال با رخداد دوحادثه آتش سوزي 
در 15آذر و 11دي خبر ساز شد و توجه ها را به خود جلب كرد. اگر سري به اين 
خيابان زده باشيد ســاختمان ها، كوچه هاي قديمي و تنگ زيادي را مشاهده 
مي كنيد؛ گويي با نام »ايمني« غريبه است و ســاكنان ملك هاي مسكوني و 

تجاري آنچنان سرگرم روزمرگي هايشان هستند.

سرسام الله زار 
يك سال است كه طرح بازآفريني خيابان الله زار در قسمت شمالي آن آغاز 

شده اما همچنان مشكل كمبود پاركينگ و ترافيك الينحل مانده است
مخبر السلطنه در »خاطرات و خطرات«ش نوشته اســت: پدرم باغ استاد 
شيرجعفر را در شــمال الله زار خريد. 30 هزار ذرع بود؛ هر ذرعي يك ريال. 
عمارتي در آن بنا كرد. باالي باغ استاد شــيرجعفر، صحرا و جنوب آن باغ 
الله زار است. ناصرالدين شــاه، الله زار را به 90هزار تومان فروخت. تولوزان 
التماس ها كرد كه نگاه بدارند كه سبب لطافت هواي شهر است؛ نشنيدند. 
در تابستان خيابان الله زار، هواي خنك بسيار خوبي داشت. در آن اوقات كه 
خيابان خوش هوا و روح افزا بود، اهالي كمتر استفاده مي كردند و اينك كه 

هواي آن خيابان باطناً و ظاهراً كثيف و موذي است.
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تاكنون چــه اقداماتي براي 
رسيدن به اهدافي كه در بهسازي الله زار 
در ذهن مديريت شــهري بوده، انجام 

شده است؟ 
بيشترين اهميت در طرح بهسازي به الله زار 
شمالي داده شده است. چند نقطه انتخاب 
شده مانند تئاتر نصر، چند سينماي قديمي، خانه باغ اتحاديه و... دوباره 
به مدار اين خيابــان برمي گردند تا الله زار دوباره گــذري فرهنگي در 
تهران شود. جلساتي با اداره كل ميراث فرهنگي استان تهران داشته ايم 
كه آنها هم كمك به پيشروي طرح بهســازي مي كنند. خود ما تاكنون 
20بنا را شناســايي كرده ايم كه ارزشمند هستند و قابليت ثبت دارند و 
كارهاي ثبت آنها را در دست گرفته ايم. همچنين يكي دو قهوه خانه به 
كمك بخش خصوصي در الله زار تاسيس شده اند. تسهيالتي هم براي 
سينماداران الله زار درنظر گرفته شده است. در واقع اگر مالكي بخواهد 
كسب وكاري فرهنگي و متناسب با  شأن الله زار، در ملك خود راه اندازي 
كند از حمايت هاي ما بهره مند خواهد شد. در مجموعه شهرداري تالش 
مي شود كه پروانه مرمت با سهولت بيشتري صادر شود و متقاضيان از 

پرداخت عوارض معاف شوند.
چه شد كه الله زار در دستور كار بهسازي قرار گرفت؟ 

خيابان الله زار زماني پاتوق تجددخواهان بوده. ساختمان هايي كه اطراف 
الله زار كم كم شكل گرفتند، متأثر از نگاه شهرسازي بوده است. بزرگ ترين 
سينماهاي پايتخت مثل سينما ركس، متروپل يا تماشاخانه هايي مثل 
نصر، به واسطه روح فرهنگي جاري در اين خيابان تاسيس شدند و كم كم 
اصنافي مثل پارچه فروشي، عطر، جواهرات كه عناصر تجددخواهي بودند 
هم در اين خيابان شكل گرفتند. تعداد زيادي از ساختمان هاي كنوني 

الله زار، با ظهور مدرنيسم در كشور در اين خيابان ساخته شدند.
كم كم و در دهه40 به بعد دولت وقت تصميم مي گيرد محور اين خيابان 
را تغيير دهد. بعد از اين تصميم كم كم سينماها به جاي اكران فيلم هاي 
متجدد سراغ اكران فيلم هاي عامه پسند رفتند. نمايش هاي زرد كم كم 
در تماشاخانه ها اكران شدند و سبك كافه هاي موجود در الله زار تغيير 
كردند و در نهايــت محور فرهنگي هنري خيابان در گــذر زمان از اين 

خيابان گرفته شد.
امروز با توجه به آنكه ماهيت فرهنگي خيابان الله زار در گذر زمان كم كم 
از بين رفته است، بناهاي ارزشمند موجود در آن  هم به نوعي رها شده اند؛ 
نه فرسوده شده اند نه مرمت و طبعا از آنها استفاده درستي هم نمي شود. 
همه اينها دست به دست هم داد تا تصميم براي بهسازي و دميدن روح تازه 

در الله زار تهران گرفته شود.

 هم اكنون چند واحــد صنفي در ايــن خيابان به كار 
مشغولند؟ 

براســاس نتايح تحقيقــات ما، امــروز 1700عمده فروشــي و 4هزار 
خرده فروشي هم اكنون در الله زار فعاليت دارند.

 آقاي شادمهري! الله زار امروز از چه پتانسيل هايي در 
ذات خود براي جذب گردشگر برخوردار است؟ 

ظرفيت هاي كنوني خيابان الله زار بسيار باالست. كه هم تبديل به يك 
گذر فرهنگي براي ايام فراغت شود و هم گردشگران داخلي و خارجي را 

به  خود جذب كند.
براساس چشم انداز طرح بهسازي الله زار، نزديكي عناصر فرهنگي به اين 
محور مثل خيابان سي تير، سردر باغ ملي، ميدان توپخانه، خيابان فردوسي 
و مجموعه كاخ گلستان يكي از مهم ترين پتانسيل هاي الله زار به شمار 

مي رود. خياباني كه مي تواند پيونددهنده اين عناصر باشد.
 مديريت شهري چه آمايش هايي براي ورود به اين پروژه 
انجام داده بود و آيا به چالش هايي كه پيش رو داشت واقف بود؟ اين 
چالش ها امروز چقدر تبديل به مانعي براي پيشرفت پروژه شده اند؟ 
مديريت شهري همواره به اين واقف بود كه ورود به اين عرصه مي تواند 
با چالش هاي زيادي مواجه شود. مثال مقاومت كسبه براي تغيير كاركرد 
اين خيابان، يكــي از مهم ترين چالش هاي پيــش روي اين طرح بود. 
شهرداري در ساده ترين راه حل )نه اجرا( مي توانست تمام اين مغازه هاي 
لوسترفروشي را بخرد و آنها را تبديل به اصنافي هم صدا با روح تازه الله زار 
كند اما اين قسم راه حل ها كارشناسي شده به نظر نمي رسد. فرهنگسازي، 
استفاده از سياست هاي تشــويقي و صبوري و زمان دادن براي تغيير، 
رويكردي بود كه در نهايت مديريت شهري در فرايند بهسازي الله زار اتخاذ 
كرد. در مجموع به اين تصميم رسيديم كه خود مغازه هاي لوسترفروشي 
هم مي توانند بر جاذبه گردشگري الله زار بيفزايند و منافاتي با بهسازي 

الله زار ندارند.
 و در نهايت اين طرح كي تكميــل و آماده بهره برداري 
خواهد شد؟ هم اكنون تنها تعريض نيمه غربي الله زار شمالي باقي 

مانده است؟ 
در طرح بهسازي الله زار ارجحيت با عابر پياده است. شهرداري در حال 
بستر سازي  است. تعريض خيابان، جداره سازي  بناها، جاده سازي ، مرمت 
مراكز فرهنگي، هنري و.... تقريبا در الله زار شمالي انجام شده و ديگر از 
اينجا به بعد اين مردم هســتند كه بايد اين خيابان را به عنوان يك گذر 
فرهنگي بپذيرند. اما جاده و راهسازي اواخر امسال به اتمام خواهد رسيد. 
در رابطه با قسمت دوم سؤال تان هم بايد بگويم كه فكر مي كنم پياده سازي  

و راه سازي نيمه شمالي تا پايان سال99 به اتمام برسد.

ابوالفتح شادمهري؛ مدیر بافت و بناهاي تاریخي شهر تهران:

بهسازي الله زار با حضور كسبه منافاتي ندارد 

مائده اميني
روزنامه نگار
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طبق آنچه در 
پروژه بازآفريني 
خيابان الله زار 
مطرح شده، 
بازآفريني قسمت 
شمالي هنوز كامل 
نشده. قرار است 
كه براي پارك 
خودرو و موتور، 
پاركينگ هايي 
لحاظ شود و 
فضاي سبز 
خيابان و مبلمان 
محيطي كامل  
شود تا مشتريان 
بعد از خريد دمي 
در اين خيابان 
استراحت كنند

من خيابان الله زار 
را بدون كسبه اش 

تصور نمي كنم. فكر 
هم نمي كنم كه 

هيچ كس ديگري 
به اندازه كساني 
كه ساليان سال 

در اين خيابان 
كسب وكار كرده  اند 
و حضور داشته اند، 

به اين خيابان 
عالقه  داشته باشد 
و عالقه مند باشد 
كه اين خيابان به 

فضاي مناسب تري 
بدل شود. اصنافي 

هم كه در اين 
خيابان حضور 

دارند به نسبت 
عرصه اقتصادي، 

كسب وكار 
موفقي دارند و ما 
خارج كردن آنها 
را از اين محدوده 
به صرفه و صالح 

نمي دانيم

سرساماللهزار
 يك سال است كه طرح بازآفريني خيابان الله زار

 در قسمت شمالي آن آغاز شده اما همچنان مشكل 
كمبود پاركينگ و ترافيك الينحل مانده است 

نخستين اشتباه
 آخرين اشتباه است

سازمان آتش نشاني درباره وضعيت ايمني خيابان 
الله زار چه نظري دارد؟

اللــه زار؛ از خيابان هــاي 
قديمي تهران كه امسال با 
رخداد دوحادثه آتش سوزي 
در 15آذر و 11دي خبر ساز شد و توجه ها را به خود جلب كرد. اگر سري به اين 
خيابان زده باشيد ساختمان ها، كوچه هاي قديمي و تنگ زيادي را مشاهده 
مي كنيد؛ گويي با نام »ايمني« غريبه است و ساكنان ملك هاي مسكوني و 
تجاري آنچنان سرگرم روزمرگي هايشان هستند كه فراموش كرده اند در 
معرض خطرات مالي و جاني ناشي از ناامني قرار دارند تا جايي كه ممكن 
است اين فراموشي و سهل انگاري شان  يك فرد جان و مال همسايگان را نيز 
به خطر اندازد. مجيد محمودي نيا، كارشناس پيشگيري و حفاظت از حريق 
سازمان آتش نشاني تهران، در گفت وگو با همشهري به بيان مشكالت ايمني 

خيابان الله زار، هشدارها و راهكارهاي آن مي پردازد.

قديمي بودن محله
يكي از اساسي ترين چالش هايي كه در خيابان 
الله زار و اكثر قريب به اتفاق خيابان هاي قديمي 
اين چنيني وجــود دارد قديمي بودن محله ها، 
به ويژه ساختمان هاســت. اين موضوع زماني 
اهميت پيــدا مي كند كه مجموعــه اي از اين 
ساختمان ها و بناها در يك خيابان كم عرض طوالني باشند كه خيابان الله زار 
نيز داراي همين ويژگي اســت. اين موضوع در زمان حريق مسئله ايمني و 

خدمات رساني به اين خيابان را به چالش مي كشد.

تغيير كاربري هاي غيراستاندارد
تغيير كاربري ساختمان هاي تجاري هم به شدت به ناامن بودن اين خيابان دامن 
زده است. به عنوان مثال كاربري برخي ساختمان هاي قديمي الله زار در گذشته 
سينما، تئاتر و سالن هاي نمايش بوده، اما به مرور به خاطر تغيير فرهنگ و نگرش 
مردم اين ساختمان ها كاربري شان را از دست داده اند، برخي متروكه و برخي 
تبديل به انبار شده اند. اگر سازمان آتش نشاني بخواهد هرگونه اطفاي حريق 
در اين منطقه انجام دهد بايد تحليلي از ميزان خطر در ساختمان حادثه ديده 
به عمل آورد كه الزمه آن در وهله اول دانستن كاربري ساختمان است؛ اينكه 
در گذشته كاربري آن چه بوده و االن چيست. آيا به صورت انبار از آن استفاده 
مي شود؟ چه كاالهايي را در آن نگهداري مي كنند؟ دانستن تمام اين اطالعات 
به اطفاي حريق و نجات افراد بسيار كمك مي كند. اين بي اطالعي هاي سازمان 
آتش نشاني از اين روست كه اغلب اين تغيير كاربري ها غيرقانوني انجام مي شود. 
ممكن است برخي از ساختمان ها نيز بازسازي شده باشند، اما با توجه به قدمت 

طوالني اي كه دارند درست بازسازي نشده اند تا قابل استفاده باشند.

نبود راه هاي فرار ايمن
اغلب ســاختمان هايي كه در خيابان قديمي الله زار در حال استفاده هستند 
مجوزهاي شان به روز نيست و اين ســاختمان ها معموال در تامين راه هاي فرار 
مشكل دارند. به عنوان مثال اگر از ساختماني كه براي 50نفر در قديم ساخته شده 
االن مورد استفاده 100نفر قرار بگيرد درصورت رخداد حادثه راه خروج كافي و 
ايمن براي فرار مردم از آن وجود ندارد. آتش نشانان هم در اين شرايط نمي دانند در 
صورت حريق چطور وارد شوند يا اينكه چطور مردم را خارج كنند. گاه تنگ بودن 

پاساژهاي قديمي كار آتش نشانان را در اطفاي حريق سخت مي كند.

زون بندي حريق 
نبود منطقه بنــدي يا زون بنــدي حريــق از ديگر چالش هاي اساســي 
ساختمان هاي خيابان الله زار است. نبود زون بندي موجب مي شود ساختماني 
كه دچار حريق شده همچنين ساختمان هاي اطراف و حتي امالكي كه در 
طبقات باال و پايين آن قرار دارند، دچار چالش شوند. درحالي كه با زون بندي، 
هر ســاختمان، به ويژه ســاختمان هاي بزرگ به مناطق كوچك تر و مجزا 
تقسيم بندي مي شوند و اين مرزبندي ها موجب مي شود تا حريق كوچك تر 
شود و ميزان خسارت جاني و مالي كاهش يابد. قبال به اين موضوع اهميت داده 
نمي شد كه هر ساختماني هر نوع كاربري اي كه دارد محصور به همان باشد 
و منطقه بندي اش مشخص باشد تا اگر دچار آتش سوزي شد بتوان حداقل 
حريق را در آن محدوده نگه داشت تا مردم بتوانند سريع تخليه شوند، چون 
بيشتر مرگ وميرهاي ناشي از آتش سوزي ناشي از استنشاق دود است، يعني 
خوِد آتش اغلب كسي را از پا در نمي آورد. پس بحث تخليه دود و زون بندي 

بسيار مهم است كه بايد به آن توجه شود.

برق كشي هاي روكار و توكار
 بحث ايمني تاسيســات الكترونيكي و برق رساني بســيار در بحث ايمني 
مهم است كه اماكن تجاري الله زار هم از اين موضوع مستثنا نيست. بيشتر 
برق كشي هاي روكار و توكار ساختمان هاي قديمي اين خيابان نياز به بازبيني 
دارند و از چالش هاي مهم آتش نشاني است. هرچه مردم از سيستم برق رساني 
بيشتر استفاده كنند ناايمني هايش نيز به علت پوسيدگي و كهنگي بيشتر 
مي شود. سيم كشي هاي داخل ملك در اين محدوده بايد حتما بازبيني شود و 
هم در توزيع مناسب؛ يعني اگر ملكي يك كنتور براي كاربري محدود گرفته 
است از آن كنتور برق بار اضافه براي كارهاي ديگر و كاربري هاي ديگر كشيده 
نشود. اگر سيم در مسير تردد خود گرم شود مستعد آتش سوزي خواهد بود؛ 

به ويژه در انبارها.

هزينه اي كه نمي شود
هميشه مهم ترين مشكل در بحث ايمني اين است كه مردم هزينه اي براي 
ايمن سازي  پرداخت نمي كنند و زماني حاضر به پرداخت مي شوند كه خيلي 
برايشان گران تمام شده است و خسارت هاي كالني ديده اند. مالكان تجاري 
و مسكوني الله زار بايد به اين موضوع توجه كنند كه اين خيابان در گذشته 
براي تعداد محدودي از آدم ها ساخته شده كه از آن استفاده مي كردند، اما در 
اين شرايط كه محدوده شهري افزايش پيدا كرده براي ايمن بودن و كم كردن 
خسارت ها دو راه وجود دارد؛ يا بايد متناسب با توسعه شهري، ساختمان ها 
افزايش پيدا كنند يا حداقل ساختمان هاي موجود تغيير كاربري شان را از 
دست بدهند، چرا كه نخستين حادثه آتش ســوزي براي هر فردي در اين 
خيابان مساوي است با از دست دادن تمام دارايي اش و برگشتي برايش وجود 
نخواهد داشت. از اين روست كه مالكان بايد براي بحث ايمني مطالبه گر باشند.

تالش براي امكان دسترسي 
يكي از مواردي كه ممكن است خسارت جاني و مالي ناشي از حريق را در محدوده 
خيابان قديمي الله زار كم كند امكان دسترسي آسان به منطقه است. خودروهاي 
آتش نشاني و آتش نشانان ها بايد به سرعت در محل حاضر شوند تا بتوانند مؤثر 
عمل كنند. بنابراين شهرداري در ارائه خدمات به مردم بايد به اين موضوعات 
توجه كند، مانند اينكه عرض خيابان كم است و عبور و مرور و پارك خودروها را 
مديريت كند. بايد به اين نكته توجه داشت كه شهرداري تهران هر نوع طرحي 
در بازسازي، احيا و زيباسازي شهر كند به سازمان آتش نشاني كمك كرده است، 
چراكه هر كدام از اين ســاختمان ها مجاب مي شوند كه از سازمان آتش نشاني 
تأييديه بگيرند و سازمان هم ضوابطي به آنها ارائه مي دهد. تاكنون هم اقدامات و 

طرح هاي شهرداري در الله زار به ايمني اين خيابان كمك كرده است.

 درباره بازآفريني الله زار كه صحبت مي شود، همه از وضعيت كسبه 
اين خيابان مي پرسند. قرار است كسبه الله زار به جاي ديگري منتقل شوند؟ 

بازآفريني يك محدوده شــهري را منهاي مردم و منهاي ســاكنانش، مدل ناموفق 
مي بينيم. موضوع فقط بازآفريني جســم و كالبد خيابان نيست، در حركتي كه اسم 
خودش را بازآفريني مي گذارد، تأثيرگذاري و تأثيرپذيري درست وقتي اتفاق مي افتد 
كه مردم، ساكنان، بهره برداران و ذي نفعان آن محدوده از شهر بتوانند آن حركات را 
اقدامات مثبتي در زندگي، كسب وكار و شرايط مختلفي كه در روز با آن سروكار دارند، 
قلمداد كنند. من هم شنيده ام كه بعضي از صاحب نظران و يا دوستاني كه با اين موضوع 
در ارتباط هستند، مي گويند كسبه بايد از اين خيابان خارج شوند، ولي قرار نيست اين 

اتفاق بيفتد.
 تصور عمومي هم اين است كه كسبه، الله زار را ترك مي كنند.

من خيابان الله زار را بدون كســبه اش تصور نمي كنم. فكر هم نمي كنم كه هيچ كس 

ديگري به اندازه كساني كه ساليان ســال در اين خيابان كسب وكار كرده  اند و حضور 
داشته اند، به اين خيابان عالقه  داشته باشد و عالقه مند باشد كه اين خيابان به فضاي 
مناسب تري بدل شــود. اصنافي هم كه در اين خيابان حضور دارند به نسبت عرصه 
اقتصادي، كســب وكار موفقي دارند و ما خارج كردن آنها را از اين محدوده به صرفه و 

صالح نمي دانيم.
 مطمئن باشيم كه قرار نيست هيچ اتفاقي براي آنها بيفتد؟ 

مي توانيم برنامه ريزي كنيم و بعضي از فعاليت هايي كه قابل مديريت كردن هستند، 
بمانند. براي فعاليت هايي هم كه اين امكان برايشان وجود دارد جاي ديگري با شرايط 
بهتري براي كسب وكارشان فراهم كنند، با همكاري خود كسبه و صنف به جاي ديگري 
منتقل شوند. ما هم از اين كار در شهرداري اســتقبال مي كنيم. براي مثال بخشي از 
امالك اينجا هستند كه انبار و مراكز دپوي كاال هستند، اگر خود صنف اين عالقه مندي 
را نشان دهد كه اين انبارها مي توانند به جاي ديگري منتقل شوند، ما استقبال مي كنيم. 
اجناس با وجود محدوديت طرح ترافيك و محدوديت انتقال بار يك بار وارد محدوده 
مركزي تهران و يك بار هم براي فروش خارج مي شود. چه بسا راه هاي راحت تري براي 
رساندن اجناس به دست مصرف كننده باشد. اين اجناس در انبارهاي ايمن هم نگهداري 

نمي شوند و هر از گاهي حوادث ناگواري پيش مي آيد.
 شايد به خاطر اينكه اين انبارها به بازار فروش نزديك هستند، استفاده 

مي شوند و انتقال آنها كسبه را به زحمت بيندازد.
 با تغيير مدل فروش كاال و توسعه تجارت الكترونيك، براي خريد خيلي از اجناس به 
مغازه مراجعه نمي كنيم، در فضاي الكترونيك اجناس معرفي، عرضه و مبادله مي شوند. 
خيلي قابل پيش بيني نيست كه در آينده همه فضاهايي كه در اختيار فروش و فضاي 
انبار است مورد تقاضاي خود كسبه باشد. هم اكنون صاحبان مغازه ها و امالك كه در 
فاصله فروش و محل معرفي، فضايي را براي نمايــش كاال دارند، به تدريج انبارها را از 
محدوده طرح ترافيك و محدوده مركزي تهران خارج مي كنند. مشتري جنس را در 
مغازه مي بيند و مي پسندند و همان جنس از انبار مركزي كه خارج از محدوده مركزي 

تهران است، به دست مصرف كننده مي رسد.
 در صحبت هايي كه مسئوالن شــهري داشته اند تأكيد كرده اند كه 
بيشتر كسبه، به خصوص روشنايي فروشي ها بايد الله زار را ترك كنند،چرا كه 

كسب آنها در تضاد با بافت تاريخي و فرهنگي خيابان است.
مشاغلي كه در الله زار شمالي مستقرند، بيشتر روشنايي فروش ها هستند. اتفاقا آنها 
صنفي هستند كه پاي خانواده را براي خريد به اين محدوده باز و به احياي زندگي شبانه 
كمك مي كنند. نوع كااليشان هم طوري است كه در تاريكي شب هويت بيشتري دارد. 
ما در رابطه با تقويت بافت فرهنگي الله زار ساختمان هاي شاخصي را داريم مثل بعضي 
از سينماها و تماشاخانه ها و... كه آنها قابل مديريت و مرمت هستند. بافت پشتي خيابان 
كه فضا هاي متروكه و رهاشده يا انبارها هستند، ظرفيتي براي استقرار بافت فرهنگي 
دارند. همه اينها در كنار لذت حضور خانواده ها را بيشتر كند. وقتي پاي خانواده ها به 
اين خيابان باز شود و وضعيت  پياده روها بهتر، مجهزتر و ايمن تر شود، مشاغل خدماتي 
بيشتري هم به مرور ايجاد مي شود؛ خدمات فروشگاهي، پذيرايي و... رونق مي گيرند و 
مي توانند از جمعيتي كه مي آيند، پشتيباني كنند. من با خارج كردن اصناف به صورت 

مطلق از اين محدوده مخالفم. با كمك همين اصناف، الله زار، الله زار مي شود.
 كارگاه هاي توليدي چطور، آنها هم مي مانند؟ 

اين كارگاه ها قابل دسته بندي هستند. يك سري توليدات هستند كه هم آالينده هاي 
محيط زيستي دارند و هم مزاحمت هايي را براي زندگي شهروندان ايجاد مي كنند. اگر 
ارزش اقتصادي و بهره برداري از ساختمان ها  و امالك در اين خيابان افزايش پيدا كند، 
خود صاحبان كارگاه ها ترجيح مي دهند محصول خودشان را در فضاي ديگري توليد 
و از اين فضا براي كار اقتصادي باالتر و با ارزش افزوده بيشتر استفاده كنند. بخشي از 
كارگاه هاي توليدي كه مخاطراتي براي زندگي مردم دارند، قطعا براســاس قوانين از 
فعاليت هايشان جلوگيري مي شود. آنهايي را هم كه از اين نظر عارضه اي ندارند، فقط 
مي توانيم با طراحي كاروساز اقتصادي تشويقي از اينجا خارج كنيم. با زور و ضرب راه 
به جايي نمي بريم. بعضي از كارگاه هاي توليد كفش، شب ها فعاليت  مي كنند و  آسايش 
مردم را مختل كرده اند، اين كارگاه ها با اين شرايط نمي توانند به كارشان ادامه دهند. آنها 

با حمايت هاي وزارت صمت مي توانند در شهرك هاي صنعتي مستقر شوند.
 اين ملك ها يا صاحبان خصوصي دارند يا به بنياد مستضعفان، ستاد 
اجرايي فرمان امام)ره( و كميته امداد تعلق دارند. شايد انتقال ملك هايي كه مالك 

خصوصي ندارند، راحت تر باشد.
ما در هر دو صورت، مدل هاي موفقي داشته ايم، بســتگي دارد كه در حوزه نهادهاي 
عمومي، تفكر مديران حاكم و مديران وقت به چه سمتي باشد. يك وقت مي بيني در 
دوره اي ما با سازمان هاي دولتي و حاكميتي خيلي راحت تر توافق كرده ايم تا مردم و يك 
وقت هايي هم مي بينيم كه مردم همراهي بهتري داشته اند. ما هيچ مذاكره و مسيري 

براي بهبود شرايط را از دستور كارمان خارج نمي كنيم.
 هر متر از ملك هاي تجاري الله زار قيمت چند صد ميليوني دارند. 

انتقال كسبه هزينه اي هم براي شهرداري دارد؟ 
من كه با جابه جايي خيلي موافق نيســتم. ولي اگر قرار باشد كســبه اي كارش را از 
اين خيابان ببرد، هزينه هاي انتقال كارگاه ها به عهده خودشــان و صنفشان است. ما 
محدوديتي براي فعاليت سازگار و درست و بدون آالينده نداريم. يا بايد فعاليت ها را 

سازگار كنند يا منتقل شوند. اين انتقال ها هزينه اي براي شهرداري ندارد.
 مسئله ديگر پاركينگ است؛ به خصوص پاركينگ براي موتورهای 

صاحبان امالك.
در آن محدوده پاركينگ وجود دارد. پاركينگ هايي كه يا متعلق به شهرداري است و يا 
متعلق به بخش خصوصي. ما االن بيشتر از اينكه به ايجاد پاركينگ نياز داشته باشيم، 
نيازمند مديريت بهتر براي استفاده از وسايل نقليه عمومي هستيم. سياست شهرداري 
تسهيل و ايجاد زيرساخت براي استفاده از وسايل شخصي نيست. با اين حال در فاز اول 
طرح در الله زار شمالي پاركينگ كريستال را براي موتورهاي كسبه درنظر گرفته ايم. 
استفاده از پاركينك سال اول رايگان اســت، ولي از سال هاي بعد بايد هزينه حداقلي 

پرداخت كنند.
 ممنوعيت براي پارك در خيابان وجود دارد؟

وقتي فضا در اختيار مي گذاريم حتما ممنوعيت پــارك را هم داريم. ولي براي پارك 
كوتاه مدت و پيك موتوري ها، پهلوگاه هايي طراحي شده است.

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

اللهزار
این شماره

الله زار همچنان محل توجه و ازدحام است. خيلي سال است 
كه اين خيابان به بورس لوازم الكتريكي تبديل شده و گفته 
مي شود كه كار و كاسبي بيش از صدهزار نفر به الله زار گره 
خورده است. اين ازدحام و شلوغي اما سرنوشت شومي براي 
بناهاي تاريخي و فرهنگي اين خيابان قديمي رقم زد و وجه 
گردشگري و تاريخي نماد ايران رو به ترقي خيلي وقت است 
كه رنگ باخته. تهران وجه تاريخي پررنگي ندارد و اگر روال 
نابودي بافت ها و بناهاي تاريخي اش به همين منوال پيش 
برود، دور نيست زماني كه به عنوان يك پايتخت بي هويت 
از آن ياد شود. حفظ تاريخ تهران در گرو اجراي طرح هاي 
باززنده سازي شهري اســت و بازآفريني بخش هايي مانند 
الله زار نبايد بيشــتر از اين معطل بماند. خوشــبختانه از 
زمستان سال گذشته، شهرداري وارد ميدان شده و نوسازي 
الله زار را در پيــش گرفته و امروز بخشــي از طرح در اين 

خيابان اجرا شده است.

هجوم موتورها به پياده روهاي سنگفرش
تأكيد مسئوالن در طرح بازآفريني الله زار اين بوده كه يك 
برنامه بلندمدت و ميان مدت است و با هماهنگي كسبه بايد 
دنبال شود. بهســازي نماي ظاهري خيابان و ساماندهي 
ترافيك، گام نخست طرح عنوان شــده است. وارد خيابان 
الله زار نو كه مي شــوم نماي آن  تر و تميز شده و پياده روها 
سنگفرش  شــده اند اما آنچه از همان نخســت توي ذوق 
مي زند، رديف ســياه موتورهاي پارك شــده در پياده روها 
است. پياده روهاي سنگفرش، پاركينگ موتورها شده  است! 
باريك مي شوم كه چرخ دستي از كنارم رد شود. هندزفري را 
از گوشم در مي آورم كه صداي بوق موتورهايي كه بي توجه 
به حق عابران، پياده رو را به جاي سواره  رو انتخاب مي كنند، 
بشنوم و از سر راهشــان كنار بروم. آمده ام تا نظر كسبه را 
درباره طرح بپرسم. كارشناسان طراحي شهري بر اين باورند 
كه تا همكاري و مشاركت بهره وران و ساكنان يك منطقه 
حاصل نشــود،  طرح هاي بازآفريني و بهسازي به سرانجام 

نخواهد رسيد.
مغازه زياد است و لوسترها چشم نوازند. بيشترشان خلوت اند 
و اگر هم جمعي در مغازه اي گرم صحبت هســتند، از خود 
فروشندگان هستند. مي شود برآورد كرد كه حال بازار لوستر 
خوب نيســت. لوســترهاي ظريف مغازه اي نظرم را جلب 
مي كند. خودم را معرفي مي كنم و از فروشنده مي پرسم شما 

از اجراي طرح بازآفريني خيابان راضي هستيد؟ مي گويد: 
نه! اصاًل!  قرار بود كه با حذف پارك حاشــيه اي در دوطرف 
خيابان، پياده روها كمي عريض تر شوند تا مشتري راحت تر 
باشد اما همانطور كه مي بينيد يك طرف اين خيابان باريك، 
محل پارك خودرو اســت و موتورها هم پياده روها را قرق 
كرده اند. جان مشــتريان ما در خطر است. اگر حواسشان 
نباشد ممكن است وقتي پايشان را از مغازه بيرون مي گذارند، 
تصادف كنند. او ادامه مي دهد: چند روز پيش يكي از انبارها 
آتش گرفت اما راه ماشين آتش نشاني بسته بود و تمام انبار 
در آتش سوخت. شــاگردش هم مي گويد: اينجا رها شده! 
هيچ وقت نديديم افسران راهنمايي و رانندگي و پليس ها به 
اين خيابان سري بزنند. اگر 2روز متخلفان جريمه مي شدند، 
اين وضع ايجاد نمي شد. از طرفي، امنيت اين خيابان در شب 

پايين است؛ واقعاً  الله زار به پليس نياز دارد.

تعداد باراندازها بسيار كم است 
بيرون مي آيم. تابلوي پارك ممنــوع را هيچ جاي خيابان 
نمي بينم! در مغازه بعدي 3نفر بــا رعايت فاصله فيزيكي، 
مشــغول صحبت هســتند. دعوتم مي كنند كه بنشينم. 
يكي از آنها مي گويد: اگر طرح به طور كامل اجرا مي شــد، 
خوب بود اما االن نيمه كاره رها شــده و مي گويند بودجه 
نيســت! مشــكل بزرگ اين خيابان پاركينگ است. بايد 
ابتدا پاركينگ مشخص مي كردند و بعد طرح اجرا مي شد. 
مشكالت بارگيري هم زياد اســت. بارانداز بسيار كم تعبيه 
شــده. ماشــاءاهلل خيلي ها هم رعايت نمي كنند. باالتر كه 
برويد كسبه اي هستند كه ماشــين خود را از كله سحر در 
محل بارانداز پارك مي كنند تا خط و خش روي آن نيفتد! 
همكارش مي گويد: فروشمان هم كم شده است. مي پرسم 
چون جاي پارك پيدا نمي شود؟ جواب مي دهد: با وجود طرح 
ترافيك و طرح زوج و فرد و اين وضع خيابان، اسم الله زار به 
گوش هر كســي مي خورد، فرار مي كند و ترجيح مي دهد 

خريدش را از همان مناطق باالشهر انجام دهد.

به جاي پاركينگ، پاساژ مي سازند
در تراكم موتورهــا و وانت بارها و ســاختمان هاي بدقواره 
به سختي قابل باور است كه روزگاري الله زار به جويبارها و 
فراواني درختان چنار و سپيدارش معروف بوده و هر وقت 
ســفيري از جانب دولت هاي خارجي وارد تهران مي شده، 

در باغ الله زار از او پذيرايي مي كرده اند! از ديدن گلدان هاي 
بزرگي كه در پياده رو تعبيه شده اند، خوشحال مي شوم اما 
همچنان تعداد درختان بسيار كم است. طبق آنچه در پروژه 
بازآفريني خيابان الله زار مطرح شــده، بازآفريني قسمت 
شمالي هنوز كامل نشده. قرار است كه براي پارك خودرو 
و موتور، پاركينگ هايي لحاظ شود و فضاي سبز خيابان و 
مبلمان محيطي كامل  شود تا مشتريان بعد از خريد دمي در 

اين خيابان استراحت كنند.
چند دقيقه صبر مي كنم و وقتي تعداد موتورها و ماشين ها 
كم مي شــود، مثل تير از خيابان جمهوري به سمت الله زار 
كهنه مي دوم. شلوغي،  چندبرابر قسمت بااليي است. جا به جا 
وانت ها مشغول بارگيري يا تخليه بار هستند. معابر اينجا هم 
در تصرف موتورها و چرخ دســتي ها هستند. نماي ريخته و 
خاك گرفته يك ساختمان آجري باالي يك مغازه، غمگينم 
مي كند. ســبك و ســياق اينجا با الله زار نو متفاوت است. 
مغازه هاي آنجا لوكس فروشــي اند و اينجا، سنگين فروش. 
تعداد مغازه ها بسيار بيشتر است. نظر يك فروشنده را درباره 
بازآفريني الله زار شــمالي مي پرسم؛ »خيلي طول كشيد و 
خرابي پياده روها مشــكالت زيادي براي كسبه ايجاد كرد. 
بعد هم كه عرض خيابان كم و ترافيك بدتر شد.« پس شما با 
اجراي نمونه آن در اين قسمت مخالفيد؟»به اين شكل بله، 
درواقع اصالً  نمي شود. بازآفريني اين قسمت، پروژه سنگيني 
است. با توجه به كسري بودجه كه مسئوالن از آن صحبت 
مي كنند، واقعاً  جاي سؤال خواهد بود كه آيا طرح مي تواند 
اصولي و به سرعت اجرا شود! در الله زار شمالي نه پاركينگي 
تأمين شده، نه ايستگاهي براي وانتي ها مشخص شده است.«

گفته مي شود كه نزديك به 3 هزار واحد صنفي در خيابان 
الله زار مشغول فعاليت هستند. فروشنده 29سال است كه 
در الله زار فعاليت مي كند، مي گويم مقايسه الله زار امروز با 
قديم شما را ناراحت نمي كند؟» مگر مي شود ناراحت نشد. 
ناراحتي ام زماني بيشتر مي شود كه مي بينم به جاي بازسازي 
ساختمان هاي قديمي، دستور تخريب آنها را صادر مي كنند 
و به جايشان پاساژ باال مي آورند. بقيه بناهايي هم كه مانده، 
خاك مي خورند و انگار منتظر تخريب نشسته اند.«از شنيدن 
اين حرف ها بيشــتر افســوس مي خورم.  او ادامه مي دهد: 
پاســاژهايي بدون پاركينگ در اين منطقه ايجاد كرده اند 
كه داخل هر كدامشان 400-300مغازه است، مثل پاساژ 
بوشــهري كه قباًل پاركينگ بود. از هر مغازه اي كه در اين 

پاساژها هستند، يك نفرشان هم موتورسيكلت داشته باشد، 
يعني 300موتور جديد به خيابان الله زار اضافه شده است.

مشكالت ترافيكي الله زار بسيار جدي است
با سرسام الله زار ناي خريدكردن از كوچه برلن برايم نمانده. 
حساب مي كنم اگر با ماشين شخصي آمده بودم، از پايين 
الله زار جنوبي تا خيابان جمهــوري ممكن بود 45دقيقه 
طول بكشد! 100متر پايين تر كه مي روم، راهي دست چپ 
مي شوم تا برگردم. مغازه هاي الله زار جنوبي شلوغ هستند و 
فروشندگان فاكتور به دست با مشتري ها صحبت مي كنند. 
ســيگار رهگذري اذيتم مي كند؛ اينقدر پيــاده رو تنگ و 
شلوغ است كه نه مي توانم سبقت بگيرم و نه بايستم. داخل 
مغازه اي مي روم تا نفسي تازه كنم. فروشنده با تلفن مشغول 
صحبت است؛» بار خراسان را فردا بفرست.« گوشي را قطع 
مي كند و خودم را كه معرفي مي كنم ، مي گويد: نتيجه اي 
دارد صحبت كنم! كاري كه قرار باشد انجام دهند، مي دهند! 
بيشتر كسبه باال با اجراي طرح مخالف بودند اما اجرا شد. 
اگر واقعاً مي خواهند كاري كنند مشكالت ترافيكي اينجا را 
حل كنند. مي گويم تاكنون خود كسبه به فكر رفع معضل 
پارك موتورها در پياده روهــا نيفتاده اند؟ جواب مي دهد: 
به تنهايي كه نمي توانيم. پيشــنهاد داديم كه به ما نيروي 
اجرايي بدهند تا خودمان وضع را مديريت كنيم اما ندادند. 
تابلوي پارك ممنوع هست اما باالي سر خيلي ها بايد اهرم 
قانون باشد تا اجرا كنند. زماني گفتند كه پاركينگ بسازيد، 
بعد آمدند گفتند نسازيد، چون وقتي پاركينگ زياد باشد، 
مردم بيشتر از وسيله نقليه استفاده مي كنند، حاال هم كه 
وضع را مشاهده مي كنيد. در صحبت هاي مسئوالن تضاد 

و تناقض است.
آن طرف خيابان بر ســر جاي پارك موتور دعوا شده است. 
آخرين باري كه به الله زار آمدم را مــرور مي كنم؛ حداقل 
4سال پيش بود. انگار امروز شلوغ تر است. مشكالت ترافيكي 
الله زار بسيار جدي اســت و به نظر مي رسد كه حل آن بايد 
اولويت مسئوالن باشد. برآورد كلي اي كه از حرف هاي كسبه 
مي كنم اين است كه اگر مشــكالت اجرايي طرح بهسازي 
كمتر باشد و قبل از سنگفرش خيابان، پاركينگ هاي طبقاتي 
به ويژه براي موتورها لحاظ شود، طرح خوب و راضي كننده اي 
خواهد بود. از الله زار بيرون مي آيم، ســوار اتوبوس ميدان 

جمهوري مي شوم و آرزو مي كنم زودتر به خانه برسم.

چراغ هاي الله زار 
خاموش نمي شود

  شهردار منطقه12 مي گويد در طرح بازآفريني الله زار 
كارگاه ها يا بايد منتقل شوند و يا فعاليت سازگار با محيط 

داشته باشند

دوست داري چشم هايت 
روزگاران  و  ببنــدي  را 
گذشــته اش را تصــور 
كني، سنگفرش هايش، سينما ها و ســالن ها تئاترش را، كافه هايش 
و آدم هايش را. آدم هايي كه يا فكر مي ســاختند يــا با ارزش ترين 
صحنه هاي فيلم هاي فارسي زبان را. الله زار جايي براي قدم زدن بود، 
براي لذت بردن و خاطره ساختن، اما حاال چيزي نيست كه خاطره هاي 
گذشته را به ياد بياورند. تا بخواهي مكثي كني تا شايد روزنه اي براي 
بازگشت به گذشــته پيدا كني، باد موتوري تو را به خودت مي آورد. 
از طرح بازآفريني الله زار مي گويند؛ طرحي كه مي خواهد الله زار را 
الله زار كند. مي گويند قرار است خيابان به گذشته اش برگردد و در اين 
بازگشت شايد خيلي ها را حذف كند. و اين حذف نگران كننده است. 
كسي كار و كسبش را براي زنده شــدن خاطرات از دست مي دهد؟ 
علي محمد سعادتي، شــهردار منطقه12، اين نگراني ها را بي مورد 

مي داند.

ليلي خرسند
روزنامه نگار

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

نلو
ينا

ن ا
سي

- ح
ري

شه
هم

س: 
عك

مخبر السلطنه در »خاطرات و خطرات«ش  
نوشته است: پدرم باغ استاد شيرجعفر 
را در شــمال الله زار خريد. 30 هزار ذرع 
بود؛ هر ذرعي يك ريال. عمارتي در آن بنا كرد. باالي باغ اســتاد شيرجعفر، 
صحرا و جنوب آن باغ الله زار است. ناصرالدين شاه، الله زار را به 90هزار تومان 
فروخت. تولوزان التماس ها كرد كه نگاه بدارند كه ســبب لطافت هواي شهر 
است؛ نشنيدند. در تابستان خيابان الله زار، هواي خنك بسيار خوبي داشت. 
در آن اوقات كه خيابان خوش هوا و روح افزا بود، اهالي كمتر استفاده مي كردند 
و اينك كه هواي آن خيابان باطنًا و ظاهراً كثيف و موذي اســت، محل توجه و 

ازدحام خلق است.
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اين درها را باز كنيد
نگاهي به ديروز و امروز معماري بازمانده از خيابان الله زار

جعفر شهري در كتاب »طهران قديم« آورده: »طول الله زار را بيكاره ها 
هشتصد قدم تعيين كرده اند. الله زار از آنجا الله زار شد كه قسمت 
شرق آن تا فيل خانه و غرب آن يكسره تا خيابان عالءالدوله، باغ پُر دار 
و درختي بود. الله هاي خودرو در آن مي روييد و با نرده هاي چوبي اش ازجمله تفرجگاه ها به حساب مي آمد«. 
حاال اما نه از آن بيكاره ها خبري است و نه از دار و درخت اين خيابان خاطره ساز. مردم با سرعت درحالي كه انگار 
دقايق آخر زندگي شان را زندگي مي كنند، با شتاب مي گذرند و خيابان، بورس روشنايي هاي كاذب است. ما اما 
مي خواهيم آرام قدم بزنيم؛ آرام و ُكند. مي خواهيم از كنار خاطره  تخريب شده مردم اين خيابان بگذريم و به 
بازماندگان دل خوش كنيم؛ به خانه اتحاديه كه قرار است درهايش را رويمان باز كند. و آرزو كنيم سينما ايران 
زنده بماند؛ سينمايي كه روزي صف هاي بلندش خيابان را بند مي آورد و هنوز مي توان آن شوق را در صداي لرزان 

تماشاگران سن و سال دارش حس كرد. بايد اميد داشت، خيابان هنوز نفس مي كشد.

نگار حسينخاني
روزنامه نگار

كافه پارس
 كافه پارس در يكي از قديمي ترين ساختمان هاي الله زار قرار گرفته. 

در يك سه كنج دنج با معماري پهلوي و تراس گردي كه سقف گنبدي 1
دارد. بنايي بازمانده از دهه هاي 30 و ۴0 شمسي.

به روايت تاريخ
قدمت كافه به ســال 1۳1۳ برمي گردد. همان وقت ها كه معلم ورزشي در انجام حركات 
نمايشي از باالي كافه به خيابان پريد. كافه پارس طبقه دوم اين ساختمان بود و در زماني 
طبقه اول، جواهرفروشي مظفريان قرار داشت. زمين هاي اين بخش متعلق به سعدالدوله 
بوده. سعدالدوله از رجال دوره ناصرالدين شاه بود كه در سفارت ايران در كشورهاي اروپايي 
ِسمت داشت و در دوره مظفرالدين شاه به وزارت رسيد. او داماد خاندان هدايتي، يعني داماد 
علي قلي مخبرالدوله بود. هرچند اين وصلت به جدايي انجاميد. عبداهلل انوار، تهران شناس، 
مي گويد: »در اين كافه چند اتاق هم وجود داشت و احتمال اينكه اين كافه مسافرخانه هم 

داشته، وجود دارد.«

حال و آينده
طبقه همكف كافه حاال لباس فروشي است. از كاربري طبقه دوم هم با وجود اينكه به نظر 

خالي مي رسد، اطالع دقيقي در دست نيست.

خانه پيرنيا
عمارت مشيرالدوله، يا منزل حسن پيرنيا، در ميانه سده نوزدهم ميالدي بنا 

شد. اين عمارت به عنوان اثري ملي در سازمان ميراث فرهنگي به ثبت رسيد. 6
حسن پيرنيا، ملقب به مشيرالدوله، آثاري چون نخستين كتاب تاريخ ايران 
باستان، نخستين قانون مدون حقوق بين المللي به زبان فارسي و از همه 
مهم تر فرمان مشروطيت را در اين خانه نوشته است. اين خانه محل فيلمبرداري مجموعه 
تلويزيوني »هزاردستان« و فيلم »شطرنج باد« بوده است. مي گويند وقتي در سال1285 فرمان 
مشروطه صادر شد، حسن و حسين پيرنيا از معدود كساني بودند كه مي توانستند قانون اساسي 
مشروطه را به نگارش درآورند يا به تعبيري قانون اساسي كشورهاي اروپايي مانند فرانسه و 
بلژيك را متناسب با شرايط ايران ترجمه كنند. بدين سان اين دو برادر در همين سه اتاق اين 

خانه نشستند و قانون اساسي مشروطه و متمم آن را تدوين كردند.

به روايت تاريخ
خانه پيرنيا خانه اي بوده كه خانداني بزرگ از فرزندان ميرزانصرااهلل خان نائيني ملقب به مشيرالدوله 
در آن ساكن بودند. خانه در سال1۳5۰ خورشــيدي تخليه و متروك شد و سپس در سال1۳5۸ 
خورشيدي توسط مهدي و ولي اهلل پيرنيا، به وزارت بهداشــت و بيمارستان فرح پهلوي )شهيد 
اكبرآبادي فعلي( واگذار شد، اما اسناد آن به نام پژوهشگاه علوم انساني ثبت شد. مرمت و احياي 
اين بناي ارزشمند اواسط دهه۸۰ شمسي به پايان رسيد و هم اكنون اين مجموعه به عنوان »مؤسسه 
مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسالمي و مكمل« به سرپرستي دكتر سيداشرف الدين گوشه گير در حال 
فعاليت است و به همين دليل بازديد از آن درصورت تأييد وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشكي 
امكانپذير است. هم اكنون ورودي خانه مشيرالدوله در قسمت جنوبي مجموعه قرار دارد. اين مجموعه 

تاريخي در سال1۳۹۷ توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به ثبت رسيد.

حال و آينده
آذرماه امسال بود كه مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران اعالم كرد عمليات آوار و نخاله برداري 
و اقدامات حفاظتي براي استحكام بناهاي تاريخي مجموعه عمارت پيرنيا كه سه ساختمان از 
دوره قاجار تا پهلوي را شامل مي شود، در حال انجام است. اين مجموعه به همت سازمان نوسازي 
و پس از چندين ماه مذاكره، از ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( خريداري شد. گفته شده 
در مذاكراتي، امكان اينكه اين عمارت به خانه مشروطه تهران و موزه حقوق نوين تبديل شود، 
وجود دارد. ساختمان هاي قاجاري عمارت پيرنيا، مرمت اساسي نياز دارند، اما ساختمان پهلوي 

سرپاست و فقط اقدامات مرمتي سبك نياز دارد و تا نوروز به بهره برداري مي رسد.

خانه و باغ اتحاديه
»خانه و باغ اتحاديــه« با آن ورودي و درهاي شــگرف، با نام »خانه 

امين السلطان« هم شناخته مي شود؛ عمارتي مربوط به دوران قاجار و 2
بازمانده اي از خيابان الله زار قديم. خانه اي بين خيابان فردوســي و 
الله زار و محل رفت وآمد مهمانان خارجي آن روزها و نشســت هاي 
سياسي مهم و تاريخ ساز. اين خانه در تيرماه138۴ به عنوان يكي از آثار ملي ايران به 
ثبت رسيده است. اما پس از چندي »به حكم ديوان عدالت اداري ايران، خانه اتحاديه، 
)محل ســاخت ســريال دايي جان ناپلئون( به همراه خانه پدري پروين اعتصامي از 

فهرست آثار ملي خارج شد و در خطر تخريب قرار گرفت.

به روايت تاريخ
خانه اتحاديه متعلق به امين الســلطان، صدراعظم ســه شــاه قاجار؛ ناصرالدين شاه، 
مظفرالدين شاه و محمدعلي شاه بوده  كه پس از كشته شدنش، حاج رحيم اتحاديه آن را 
خريداري كرده. بسياري از شخصيت هاي انقالبي و سياسي دوران مشروطه در اين خانه پناه 
مي گرفتند. حتي ناصرالدين شاه نيز به اين  باغ رفت وآمد داشته. اما نوادگان امين السلطان، 
زمين پدري را سال ها پيش تفكيك كردند و فروختند. سينما جهان، سينما شهرزاد، يك 

پاركينگ و مجتمعي تجاري ماحصل اين ميراث خواري است.

حال و آينده اتحاديه
در بهمن ماه 1۳۹۲، شوراي شهر تهران به فوريت طرح الزام شهرداري تهران برای خريداري 
و بازسازي اين خانه تاريخي رأي داد و قرار شــد اين خانه پس از بازسازي و احيا به مركز 
فرهنگي- هنري تغيير كاربري دهد. در شــهريورماه1۳۹۳ بهره برداري از خانه اتحاديه 
مصوب شد. مهرماه1۳۹۴ توسط سازمان زيباسازي شهر تهران به قيمت ۲۸ميليارد تومان 
خريداري و به دارايي هاي شهرداري تهران پيوست. عمليات مرمت در آبان1۳۹۴ شروع 

شد و در مهر1۳۹۹ پايان يافت و قرار است به زودي براي بازديد عموم بازگشايي شود.

سينما ايران
سينما ايران از نخستين سالن هاي مدرن سينمايي بود كه در خيابان الله زار 

ساخته شد. پيش از آن استوديو درام كرمانشاهي كه محلي براي آموزش 3
بازيگران تئاتر بود در اين محل قرار داشت. اين سينما اكنون متروكه شده  و 

ورودي آن به آبميوه فروشي و ساندويچي تبديل شده  است.

به روايت تاريخ
نخســتين ســينماهاي تهران در خيابان 
فردوسي، الله زار و نادري بودند و سينما البرز 
متعلق به سال1۳۰۶ نخستين سينما به شكل 
نوين بود كه در الله زار ســاخته شد و به نام 
سينما ايران شناخته مي شد. عكسي از اين 
سينما وجود دارد كه در آن جمعيت زيادي در 
انتظار ديدن فيلم هستند. مردم در اين عكس 
براي فيلم »توفان در شهر ما« صف كشيده اند. 
سينمايي كه يك هزار و ۲۰۰ صندلي داشت و 
در سال هاي1۳۳5 جزو ۳۸ سينماي درجه 
يك ايران محسوب مي شد، اكنون در انتظار 
تخريب اســت. راج كاپور، هنرمند مشهور 
هند، در همين سال به ايران آمد و فيلم »آقاي 
۴۲۰« را در اين سينما اكران كرد. اين سينما در 
سال1۳۷۰ به دستور وزارت ارشاد، از گردش 
كار خارج شــد. اين وضعيت ادامه داشت تا 
اينكه دو سال پيش مالك بناي سينما ايران با 

حكم تخريب و نوسازي اين بنا تصميم به ساخت بناي جديدي گرفت. اما با مخالفت ميراث فرهنگي 
استان تهران مواجه شد. هرچند باالخره در آذرماه امسال حكم اجازه تخريب را گرفت.

حال و آينده
مشكل درباره بعضي از اين بناها كه پس از دوره زنديه ساخته شده و مالك خصوصي دارند، 
رخ مي دهد. ديوان عدالت اداري در اين موارد رأي به خروج آنها از فهرست آثار ملي مي دهد. 
در ماده يك »قانون راجع به حفظ آثار ملي« آمده: »ابنيه و اماكني را كه تا اختتام دوره زنديه 
در مملكت ايران احداث شده اعم از منقول با رعايت ماده ۳ اين قانون مي توان جزو آثار ملي 
محسوب داشت و تحت حفاظت و نظارت دولت دانست.« اما اكنون با توجه به عقب نشيني 

ميراث فرهنگي و... سرنوشت اين سينما نامعلوم است.

وپل سينمای متر
سينما رودكي يا همان متروپل، در سال1325 در تقاطع خيابان الله زارنو و خيابان جمهوري افتتاح و از سال138۷ 

تعطيل شد. اين سينما با اكران فيلم »نگهبان مبارز« فعاليتش را آغاز كرد. معمار بنا وارطان هوانسيان بود كه پيش 4
از آن معماري ساختمان هايي چون هتل دربند تهران، سينما دياموند، ساختمان مركزي بانك سپه در تهران و... 

را انجام داده بود. فيلم سينمايي »متروپل« مسعود كيميايي درباره اين سينماست.

به روايت تاريخ
مراسم افتتاحيه  سينما آذرماه سال1۳۲5 با حضور اشرف پهلوي بود؛ همان شب كه 
گروه باله  هنرستان جانبازيان به اجراي نمايش پرداخت. ساختمان سينما سه ورودي 
و خروجي در امتداد خيابان الله  زار دارد. ورودي اصلي سينما به شكل دايره طراحي 
شده كه با دو ستون خود در دو طرف حالتي دعوت كننده ايجاد كرده است. ورودي 
ديگري در شمال ورودي اصلي قرار دارد كه دسترسي به فضا هاي جنبي سينما را 
تامين مي كند و خروجي سالن نيز در جنوب ورودي اصلي تعبيه شده است. در سانس 
آخر سينما متروپل كه بين ساعت هشت تا ده شب بود برنامه باله اجرا مي شد؛ اين هنر 
توسط استاد جانبازيان كه تحصيل كرده روسيه بود در ايران پايه گذاري شده بود. 

گفته مي شود بهاي بليت سينما در زمان اجراي باله دوبرابر مي شد.

حال و آينده
تابلوي التين سينما متروپل هنوز از دور نمايان است، اما ديگر روشن نيست و در ميان انبوهي از آشفتگي و شلوغي شهر، خاك 
مي خورد. نماي پلكاني با خطوط افقي و پنجره هاي چوبي با شيشه هاي شكسته امروز محل النه  پرندگان شده است و نام سينما 
رودكي روي پيشامدگي كه بعدها در باالي ورودي شكل گرفته. قسمت راست آن به واحدهاي كوچك تجاري الكتريكي و نورپردازي 
تبديل شده. سينما متروپل تهران پس از انقالب با نام سينما رودكي به فعاليت خود ادامه داد و در سال1۳۸۷ تعطيل شد و ديگر 

بازديد از فضاي داخلي آن امكانپذير نيست، .

تئاتر نصر
تئاتر نصر كه به تماشاخانه نصر يا تئاتر تهران هم معروف است، نخستين سالن هاي تئاتر ايران، مربوط به اواخر دوره 

قاجار است و در خيابان الله زار جنوبي، جنب گراند هتل واقع شده . اين اثر در مهرماه 1381 به عنوان يكي از آثار ملي 5
ايران به ثبت رسيده  است.

به روايت تاريخ
نصراهلل باقر اف سال1۲۹۴ در قسمت جنوبي گراند هتل، سالني بنا كرد و براي نخستين بار 
در آن نمايشي را روي صحنه برد. با افتتاح تماشاخانه دائمي تهران در دي ماه1۳1۹ و اجراي 
نمايش هاي منظم هفتگي در مكان هنرستان هنرپيشگي و استقبال پايتخت نشينان از تئاتر 
و محدوديت ظرفيت تماشاخانه هنرستان هنرپيشگي، سيدعلي خان نصر سالن گراند هتل 
را اجاره كرد و از بودجه هنرستان هنرپيشگي براي مرمت و تبديل غرفه هاي كوچك به 
سالني با صندلي هزينه كرد تا تماشاخانه دائمي تهران ۷ الي ۹شب پنجشنبه 1۰مهرماه 1۳۲۰ 
در سالن گراند هتل افتتاح شود. نصر پس از پست سفير ايران در چين، مديريت تماشاخانه 
را به احمد دهقان سپرد و او مدير داخلي تئاتر شد. در اين زمان تماشاخانه نصر شد »تئاتر 
تهران«. دهقان كه نماينده مجلس و مدير مجله »تهران مصور« بود در خرداد سال1۳۲۹ در 
دفتر همين تماشاخانه ترور شد. تماشاخانه تا سال1۳۲۹ بر پا بود. سال1۳۳۷ و پس از آن 
چندبار آتش سوزي بسته شد. اما پس از تعمير در سال1۳۴1 به پاس خدمات نصر كه در 1۳۴۰ 

فوت شده بود با عنوان تئاتر نصر بازگشايي شد. اين تماشاخانه اوايل انقالب توسط كميته امداد امام خميني مصادره و نهايتاً تعطيل شد. سال1۳۶۷ 
جهاد دانشگاهي براي احياي تئاتر نصر اين مكان را اجاره و آن را بازگشايي كرد، اما به دليل فرسودگي در مرداد1۳۸1 حين اجراي نمايش تعطيل شد.

حال و آينده
كار مرمت و بازسازي تئاتر نصر در فاز نخست بازسازي  اين ساختمان در ارديبهشت1۳۸۷ آغاز شد، اما در خردادماه به دليل كمبود بودجه و اعتبار 
متوقف شد. در دي ماه 1۳۹۶ با امضاي تفاهمنامه اي بين كميته امداد امام خميني به عنوان مالك و جهاددانشگاهي كه سرقفلي اين بنا را در اختيار 
داشت با شهرداري تهران، تملك اين بنا در اختيار سازمان زيباسازي شهرداري تهران درآمد تا اين سالن نمايش تاريخي مورد مرمت و بازسازي 
قرار گرفته و تبديل به موزه شود. بعد از گذشت سه دهه متروك ماندن اين بناي تاريخي در سال۹۶ به رؤياي موزه شدنش نزديك شد. آن قدر كه 
سال گذشته سازمان زيباسازي شهر تهران با همكاري »شيار استوديو«، در آستانه روز جهاني بناها و محوطه هاي تاريخي اجراي پرفورمنس هاي 
محدودي را در تئاتر برگزار كرد. علي شاكري، معمار با گروهش در تئاتر نصر مستقر شدند تا سرگذشــت اين تماشاخانه را قبل از مرمت و 
تبديل شدن به موزه تئاتر براي مردمان شهرشان روايت كنند. با اين حال سالن نصر كه فاز يك آن احداث شده، هنوز خبري از موزه شدنش نيست.

هتل الله
هتل الله بعد از شهريور 1320،  در دوره پهلوي دوم ساخته شد؛ تك بنايي 

ساخته شده از سيمان و سنگ قرمز و تحت تأثير معماري قفقاز و روسيه. 7
اين هتل تا دودهه پيش فعاليت خود را ادامه داد. هتل با معماري وارطان 
هوانسيان و در دوره دوم زندگي حرفه اي او ساخته شد؛ هتلي كه بعدها 

يكي از سمبل هاي بصري خيابان الله زار به حساب آمد.

به روايت تاريخ
تاريخ ساخت و آغاز به كار هتل الله به 
پس از شــهريور1۳۲۰ برمي گردد. كار 
ساخت هتل تا سال1۳۲۴ طول كشيد، 
چون به تاسيســاتي نياز بــود كه از 
مسافران پذيرايي شــود، اما درنهايت 
۶سال بعد و در سال1۳۳۰ هتل افتتاح 

شد.

حال و آينده
ناهيد طباطبايي، داســتان نويس، درباره 
اين هتل مطلبي با عنوان »ارواح هتل الله« 
نوشته است: »...مهمان پذير الله ]...[ حاال 
تبديل شــده به انبار مغازه هاي خيابان. 
بااليش چند طبقه ديگر هم دارد كه عقب 
نشسته. چرچيل و اســتالين و روزولت 
اينجا مانده اند. اينجا را خاچيك ساخته. 

درش باز است، برويد نگاه كنيد. ]...[ از سوراخي در انتهاي داالن، زمين بزرگي را ديدم كه زماني 
پاركينگ هتل بود و بعد در دو طرف داالن، درهايي بزرگ به سرســرا ها باز مي شد و پله هايي 
عريض به طبقات مي رفت. همه جا خاك گرفته و تاريك بود، اما دو باالبر بزرگي كه در انحناي 
پله ها كار گذاشته بودند، نشان مي داد كه از اين ساختمان نهايت استفاده را مي كنند. كمي كه 
باالتر رفتم صدايم كردند و گفتند برگردم چون آنجا ملك خصوصي است.« اين هتل تا 1۳۴۷ 
كاربري هاي مختلف داشت. متأسفانه چند سالي است كه هتل به پاركينگ آن محله تبديل شده 
است. ۲۰خردادماه امسال مصطفي پورعلي در جلسه شوراي ملي ثبت آثار تاريخي و فرهنگي 
غيرمنقول گفت: هتل الله در الله زار در فهرست آثار ملي به عنوان ميراث معماري معاصر ثبت 
شده. به اين ترتيب اميد است اين ساختمان تاريخي دوباره به صورت هتل دربيايد يا در قامت 

مكاني فرهنگي و هنري، با زيبايي اش روزهاي خاكستري الله زار را رنگ بزند.



»اولين و آخرين كراوات عمرم را وقتي زدم كه داشتم مي رفتم 
الله زار. عيد بود و من كم ســن و ســال. كت و شلوار نويي به 
تن كردم و براي اولين بار كراوات زدم تا با يكي از اقوام برويم 
تماشاي تياتر. همه براي رفتن به الله زار بهترين لباس هايشان را مي پوشيدند. من هم همين 
كار را كردم، اما فقط تا نيمه راه توانستم كراوات را تحمل كنم. بازش كردم و ديگر هرگز نزدم«. 
براي پرسه زدن در ميان خاطرات قديمي ترين خيابان تهران تالش زيادي الزم نيست. كافي 
است از پدر يا مادر يا يكي از بزرگ ترهاي فاميل بپرســيد. تا جمله هايي شبيه به حرف هاي 
نصراهلل حدادي، تهران شناس را بشنويد. هركسي دست كم يك خاطره خوش از اين خيابان 
دارد؛ »هروقت براي تفريح مي رفتيم الله زار، توماجيان نخســتين جايــي بود كه واردش 
مي شديم. گشتي در آن مي زديم، بعد مي رفتيم بستني مي خورديم و بِر خيابان قدم مي زديم.« 

قديمي ترهاي فاميل هنوز هم نام هايي مانند توماجيان، جنرال مد، تئاتر نصر و سينما كريستال 
را به ياد دارند و تصاويري درخشان را از الله زار در ذهن خود حك كرده اند. تصاويري كه الله زار 
امروز هيچ ربطي به آنها ندارد. گذر زمان و تحوالت سياسي، اقتصادي و اجتماعي چهره امروز 
شانزه ليزه تهران را براي قديمي ترها به چهره اي كامال غيرقابل  شناسايي تبديل كرده است. 
همه چيز از ورود راديو به ايران آغاز شد. راديو بود كه چهره زيبا و نوستالژيك الله زار كه زماني 
نماد نوگرايي و قلب تماشاخانه ها و سينماهاي تهران بود را تغيير داد و پاي الكتريكي ها را به آن 
باز كرد. تحوالت سياسي و اقتصادي هم به تخريب ساختمان هاي قديمي و ساخت پاساژهايي 
بدقواره در الله زار دامن زدند. در منطقه اي كه زماني مختص آالمدهاي تهران بود، كاسب هاي 
خيابان به تدريج شروع به فروختن قطعات الكتريكي مورد نياز راديو و سپس قطعات الكتريكي 

پيچيده تر كردند و اين روند ادامه يافت تا به امروز.
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بررسي روند تحول كسب وكار، مالكيت و قيمت ملك در قديمي ترين خيابان تهران

الله زار متری چند؟
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سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

همه  چيز زير سر راديو بود
نصراهلل حدادي، تهران شــناس، روند تحول بافت كســب وكار 
خیابان الله زار را اینگونه شرح مي دهد: »خیابان الله زار در گذشته 
خیابان آالمدها بود، بهترین خیاط ها، كفش فروش ها و بهترین 
فروشــگاه هاي ایران مانند توماجیان، پیرایــش جنرال مد كه 
لباس هاي آمریكایي مي فروخت و فروشگاه چین چین ال كه پالتوي 
پوست اصل را به قیمت هایي بسیار باال مي فروخت در این خیابان 

واقع شــده بودند. به گفته سعید نفیســي پیاده رو سمت راست 
خیابان مختص آقایان و پیاده رو سمت چپ آن مختص خانم ها 
بود و پلیس هم آنجا حضور داشت و اجازه نمي داد تداخلي ایجاد 
شود. عالوه بر این تعداد بسیار زیادي سینما، تئاتر و تماشاخانه و 
كافه در این خیابان وجود داشت كه در كنار فروشگاه هاي لباس 
متعددي كه در آنجا افتتاح شــده بود، فضاي تجاري و فرهنگي 
جذابي به وجود آورده بود. خیابان الله زار نو هم در زمان خودش 

بهترین و بزرگ ترین كت و شــلوار دوزي ها )دوزندگي ها( را در 
خود جا داده بود. یكي از همین دوزندگي ها به نام مدیست، كت 
و شلوار درباري ها را مي دوخت. در این خیابان خانه هاي اشرافي 
زیادي هم وجود داشت؛ مانند خانه پیرنیا، خانه اتحادیه یا خانه 
معین التجار بوشهري. اما این تركیب از دهه 20و 30 كم كم و با 
ورود كاالهاي الكتریكي و آغاز پاساژسازي در خیابان الله زار به 
هم خورد. درواقع تمامي این تغییرات از ورود رادیو به ایران شروع 

بيشتر صاحبان 
ملك در خيابان 
الله زار نهادهاي 

دولتي مانند بنياد 
مستضعفان هستند. 
افراد معمولي بيشتر 

مالك سرقفلي 
هستند تا خود 
ملك. واگذاري 
سرقفلي در اين 

خيابان از 100سال 
پيش رايج بوده و 

امروز در اين خيابان 
90درصد مالك 

سرقفلي و 10درصد 
مالك ملك وجود 

دارد. كسي را 
مي شناسم كه مالك 

50سرقفلي در 
الله زار است

واگذاري سرقفلي در این خیابان از 100سال پیش رایج بوده و 
امروز در این خیابان 90درصد مالك سرقفلي و 10درصد مالك 
ملك وجود دارد. كســي را مي شناسم كه مالك 50سرقفلي در 
الله زار است«. رضایي كه صاحب بنگاه امالك است هم به چند 
مورد از مالكان الله زار و خیابان هاي اطرافش اشــاره مي كند؛ 
»یك نفر را مي شناسم كه كل پاساژي كه پایین چهارراه كنت 
قرار دارد را خریده است. پاســاژي پنج طبقه و 10واحدي. هر 
تغییري در مالكیت و اجاره بهاي پاســاژ رخ مي دهد پولي هم 
به او مي رسد. یك نفر دیگر هست كه در خیابان ارباب جمشید 
حدود 300واحد مغازه دارد. یكي دیگر هست كه از نبش خیابان 
معمار مخصوص تا خیابان تقوي براي اوســت؛ یعني در حدود 

30تا 40واحد تجاري.«

الله زار متري چند؟
تنها ذات تجاري خیابان الله زار اســت كــه مي تواند قیمت هاي 
عجیب و غریبي كه امالكي هاي محل اعــالم مي كنند را توجیه 
كند. پرس وجــو از چندین بنگاه امالكــي قیمت هاي حدودي و 
اجاره بهاي انواع آپارتمان و مغازه را مشخص مي كند. قیمت هاي 
بیان شده حدودي هستند و ممكن است متناسب با موقعیت ملك 
خیابان، تعداد طبقات و واحدهاي ساختمان و تجاري یا مسكوني 
بودن منطقه، متغیر باشند. به طور كلي قیمت آپارتمان نوساز كه 
معموال در الله زار كاربردي تجــاري دارد، متري 35تا 43میلیون 
تومان اســت. براي خرید آپارتمان هاي قدیمي تــر، مثال باالي 
10سال، متري 23تا 27میلیون باید پرداخته شود. قیمت خانه هاي 
كلنگي هم از متري 40تا 75میلیون در نوسان است، بستگي به 
محله و گذري دارد كه در آن واقع شده است. براي اجاره آپارتمان 
نوساز با موقعیت تجاري در این خیابان متري 5میلیون تومان و با 
موقعیت مسكوني متري 4میلیون تومان رهن محاسبه مي شود. 
یعني براي اجاره آپارتماني نوساز و مسكوني با متراژ 100مترمربع 
باید 300میلیون تومان پول پیش و ماهي 6میلیون تومان اجاره 
داد. آپارتمان هاي قدیمي تر اجاره بهاي ثابتي دارند اما پول پیش 

كمتري باید براي آنها پرداخت.
بهاي مغازه همانطور كه انتظار مي رود بسیار نجومي تر از آپارتمان 
است. قیمت خرید مغازه برخیابان الله زار متري 500تا 800میلیون 
تومان متغیر است. اما اگر ملك داخل پاســاژ و در طبقه همكف 
باشــد، مي توان با متري 150تا 300میلیون تومان هم مغازه اي 
20متري خرید. بــراي اجاره مغازه اي 30متــري در این خیابان 
هم باید 600میلیون رهن كامــل پرداخت كرد، یــا مي توان با 
200میلیون پیش پرداخت و ماهي 12میلیون اجاره، كسب وكاري 

در الله  زار به راه انداخت.
این قیمت هاي عجیب و غریب به هیچ عنوان به معني رونق خرید 
و فروش ملك در الله زار نیستند. امالكي هاي منطقه از ركود بازار 
گالیه دارند و مي گویند بازارشــان كساد است، دست كم از زماني 
كه تكلیف انتخابات ریاست جمهوري آمریكا روشن شده  و هیاهو 
براي انتخابات ریاســت جمهوري ایران شروع شده است. اینطور 
به نظر مي رسد كه تحوالت سیاسي قرار نیســت به این زودي ها 
دست از سر قدیمي ترین مركز تجاري شــهر تهران بردارند. این 

سرنوشت الله زار است.

شد. پایین خیابان الله زار، معروف به پشت شهرداري، محلي بود 
كه پس از ورود رادیو به ایران و به راه افتادن رادیو در سال1319، 
فروش رادیو در آن آغاز شد. اگر كسي مي خواست رادیو بخرد اول 
باید به یكي از فروشگاه هاي رادیو مي رفت. نوع رادیو را انتخاب 
مي كرد؛، مثال بالپونكت، مدیاتور یا لوكسور. سپس كاغذ خرید را 
باید مي برد آن طرف خیابان كه نظمیه )شهرباني( واقع شده بود و 
با ارائه كاغذ و مدارك شناسایي اعالم مي كرد كه مي خواهم رادیو 
بخرم تا مجوز خرید و زدن آنتن را دریافت كند. چون تمامي این 
مراحل در خیابان پشت شهرداري انجام مي شد، این خیابان كم كم 
و پس از شهریور 1320 به محل فروش قطعات الكتریكي مثل 
المپ، سرپیچ و سیم تبدیل شد. به طور كلي، خیابان الله زار پس 
از كودتاي 28مرداد 1332 تنزل پیدا كرد و از دهه 40 به بعد این 
تنزل در فضاي فرهنگي خیابان هم شدت پیدا كرد. از نیمه دهه 
40 چهره فرهنگي خیابان هم عوض شد و این تنزل باعث شد پس 
از انقالب، خیابان الله زار به عنوان خیاباني دگرگون دیده شود. این 
نگاه دگرگون به الله زار باعث تخریب بافت فرهنگي خیابان شد. 
ساختمان هاي قدیمي، سینماها و تماشاخانه هاي آن تخریب و 
به پاساژ یا انبار كاالهاي الكتریكي تبدیل شدند و خیابان به تدریج 

به وضعیتي درآمد كه امروز شاهد آن هستیم«.
امروز بیشترین بخش این خیابان را مغازه هاي الكتریكي تشكیل 
داده اند اما در میان كسبه منطقه مي توان مغازه هاي لوسترفروشي، 
لوستر سازي ، خیاطي، پارچه فروشي و انواع كارگاه  صنعتي و در 
بخش هاي منتهي به خیابان منوچهري مي توان فروشگاه هاي 
آرایشي یا مراكز فروش تجهیزات آرایشگاه ها را هم مشاهده كرد.

صاحبان آشكار و نهان الله زار 
جست وجو براي یافتن افرادي كه بیشــترین ملك مسكوني و 
تجاري را در الله زار در اختیار دارند، نتایج متفاوتي داشت. به گفته 
معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، بیشتر ملك هاي 
خیابان الله زار شخصي هستند، اما نهادهاي عمومي مانند بنیاد 
مستضعفان، ستاد اجرایي فرمان امام، بنیاد فرهنگي البرز، اداره 
اوقاف و حتي كارخانه سیمان تهران هم در این خیابان مالكیت 
دارند. با این همه باالي 70تا 80درصــد از مالكیت این خیابان 
خصوصي اســت. وحید شیخي، پژوهشــگر تهران قدیم هم تا 
حدودي این آمار را تأیید مي كنــد و مي گوید: »نهادهایي مانند 
ســتاد اجرایي فرمان امام كه مالك تئاتر پارس یا تفكري است 
یا میراث فرهنگي یا شــهرداري تهران بخش هایي از الله زار را 
در اختیار دارند. مثال شهرداري تهران چند ملك قدیمي مانند 
خانه اتحادیه یا تئاتر نصر را از نهادهاي دیگر خریداري كرد و مانع 
تخریب آنها شد. اما بیشتر مغازه هاي الله زار نو و قدیم در اختیار 
مالكان شخصي اســت. البته موارد دیگري هم وجود دارد، مثال 
مالكان كنوني ساختمان معروف گراند هتل و ساختمان مطبعه 
فاروس كه روبه روي تئاتر نصر است، دو نفر از كارگران سابق گراند 

هتل هستند كه شریكي این امالك را خریده اند«.
اما محلي ها درباره مالكیت در اللــه زار نظرات متفاوتي دارند. 
امیني یكي از كسبه خیابان مي گوید: »بیشتر صاحبان ملك 
در این خیابان نهادهاي دولتي مانند بنیاد مستضعفان هستند. 
افراد معمولي بیشــتر مالك سرقفلي هســتند تا خود ملك. 
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افقي:
1- مورد نیاز روز باراني- جدیت 

در رأي و نظر- كفش زمستاني
2- اختــراع بــرادران رایت- 

قهرمان رمان بربادرفته 
3- فیلســوف- مقــام و رتبه- 

داستاني نوشته علي مؤذني
4- چوب مصنوعي نازك- اثر 
موسیقایي براي یك اركستر- 

آغوز
5- رفوزه- فینال – سهل انگاري

6- ستاره كم پیدا- گرمابخش 
فصل سرما- مقابل روز

7- ني باریك- دانشگاهي معتبر 
در انگلستان- محل به جا آوردن 

مناسك حج
8- شــكل و صورت- نصف – 

حبل الورید
9- نوعــي ماهي اســتخواني 
جنوب- كاسب دوره گرد- حرف 

محرمانه
10- لنگــه بــار- مجموعــه 
داســتاني نوشــته جمــال 
میرصادقــي- مبنــاي تاریخ 

اسالمي
11- بهشـــــت- پایتخــت 

گرجستان- بلندي اندام
12- امت ها- روشي براي پایین 

آوردن تب بیمار- قوه حافظه
13- گذرگاه ها- پول خارجي- 

لنز

14- هر بخش آموزشي دانشگاه 
در یك رشته- مجموعه مقاالتي 
كه به یاد كســي یــا رویدادي 

منتشر مي شود
15- نوعــي كارد نوك تیــز- 

ره یافت- پدربزرگ
  

عمودي:
1- از ادات پرســش- افــول- 

مقابل رفتن
2- یكتاپرســــتي- تأمیــن 

هزینه هاي زندگي
3- ســواره- كارگر كشتارگاه- 

گارانتي
4- سلسله جبالي در فرانسه- 

اتحادیه جهاني پست- آدمي
5- نماینده قانوني- جثه، اندام- 

نوعي پروانه بزرگ
6- مــادر عرب- تندرســت- 

عرض- محل ورود
7- نــرده- قدرت و نیــرو- از 

ارتفاعات كرمانشاه
8- ابزاري براي شوك دادن به 
قلب به منظور بازگشت ضربان 

آن
درویــش-  تكیــه كالم   -9
سراپرده- علم بررسي خواص 

ماده و انرژي
10- شــاهكار توماس هاردي، 
شاعر و نویسنده انگلیسي- زاده 
چهارپایــان- دفعــه، بار- صد 

مترمربع
11- مأمور پلیــس- هواي گرم 

مرطوب- شماره
12- گودال- اشاره- كامل شدن 

رشد میوه
13- جنگ روســیه و عثماني- 

آوازه- سهل
14- لقب محمدتقي بهار، شاعر و 

روزنامه نگار ایراني- باستاني
15- دشنام گو- منتخب- نشانه 

جمع فارسي

 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 | 3844
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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  تجربه كشور همسايه در مورد صادركنندگان
من يك توليدكننده ام و بــا توّجه به بازار خوبي كــه توليداتمان در 
كشور همسايه تركيه دارد تصميم به صادرات به اين كشور گرفتيم. 
مطالعات ما نشان داد كه اين كشور چنان سياست هاي سفت و سختي 
براي واردات دارد كه عمال امكان صادرات كاال به اين كشور را منتفي 
مي كند، در عوض تا دلتان بخواهد به صادركنندگان خودش تسهيالت 
مي دهد. خوب است مسئوالن ما در مركز توسعه صادرات تنها مقررات 

اين كشور را مطالعه و سرمشق خود قرار دهند. 
محسن احساني از تهران

  شوراهاي شهر قبال بايد روي بلندمرتبه سازي  تمركز مي كردند
شــوراي شــهر كالنشــهرها ازجمله تهران خيلي قبل تــر از آنكه 
بلندمرتبه سازي  روال شود بايد روي اين موضوع تمركز مي كردند يا 
الاقل زماني كه اين امر به تازگي متداول شده بود نه اكنون كه صدها 
برج بلندمرتبه تهران و ديگر كالنشهرها را احاطه كرده و اقليم آنها را 
برهم زده است. هنوز هم براي جلوگيري از بلندمرتبه سازي  در برخي 
مناطق مانند جماران در تهران دير نشده است. تهران پايتخت ايران 

عزيزمان براي همه مردم مهم است. 
حكيمي از اصفهان

  هيچ ارگاني معتادان خيابان ناصرخسرو را جمع نمي كند
گناه ساكنان قديمي ناصرخسرو چيست كه هيچ ارگاني مسئول جمع آوري 
معتادان از دل زندگي مردم نيست؟ آيا ما به عنوان يك شهروند تنها 
به دليل داشــتن مغازه در اين محله مجبور به همزيستي با اين افراد 
هستيم؟ هر چقدر با 110و 197طي سال هاي اخير تماس مي گيريم 

نتيجه اي نگرفته ايم. تقاضاي رسيدگي به اين معضل را داريم.
باشي زاده از ناصرخسرو تهران 

   وضعيت افتضاح پياده روهاي رباط كريم
وضعيت پياده روهاي شهرســتان رباط كريم واقعا تأســف بار است. 
دستفروشــان همه پياده رو را اشــغال كرده اند و مأموران سد معبر 
شهرداري هم خودشــان كنار دستفروشان مي ايســتند و با گرفتن 
مبالغي از دستفروشان با آنها حتي در فروش همكاري هم مي كنند. 

لطفا به داد شهروندان برسيد. 
علي بصير از رباط كريم

  جلوي گدايي مدرن روي عابربانك ها را بگيرند
اخيرا روي باجه خودپرداز اغلب بانك ها نيازمندان با شرح قصه اي كوتاه 
شماره كارت گذاشــته اند. امثال مِن كارمند كه به زور از پس تامين 
هزينه هاي زندگي خود برمي آيم با ديدن اين نوشته ها چه راست باشند 
چه فريب، فقط عصبي مي شوم و احساس مي كنم فقر چقدر گسترده 

است يا فريب چقدر زيادشده است. بانك ها جلوي اين كار را بگيرند.
عزيزي از تهران 

  برخي نانوايي هاي طماع همچنان پول نقد مي گيرند
برخي نانوايي هاي اصفهان مانند برخي از پزشكان، براي فرار از ماليات 
و روشــن نبودن ميزان درآمدشان، دســتگاه كارتخوان يا همان پُز 
كارتخوان بانكي خود را به بهانه خراب بودن در اختيار مشتريان نانوايي 
نمي گذارند و در اين شرايط كرونايي با به خطر انداختن جان مردم پول 
نقد از آنها مطالبه مي كنند كه توقع داريم به اين موضوع رسيدگي شود.
 محمود بليغيان از اصفهان

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

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

با مردم

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

قتل مرد تنها، براي 
سرقت ميلياردي

اسرار ناپديد شدن پيرمرد قناد 
كه خانه اش هدف سرقت قرار پيگيري

گرفته بود، بعد از گذشت 4 ماه 
با دستگيري يك زن و 2 مرد و اعتراف آنها به 
جنايت فاش شــد. با دســتگيري متهمان 
معلوم شد كه 2 نفر از آنها براي تصاحب سهم 

بيشتر سر نفر سوم كاله گذاشته بودند.
به گزارش همشــهري، تحقيقــات در اين 
پرونده از روز 31شــهريور ماه امسال شروع 
شــد. آن روز دختري قــدم در اداره پليس 
پايتخت گذاشــت تا گزارش ناپديد شدن 
پدر 85ساله اش را به مأموران اعالم كند. وي 
گفت: پدرم قناد و آشپز است و به تنهايي در 
خانه اي حوالي شرق تهران زندگي مي كند. 
برادر و خواهرم خارج از ايران هستند و من 
در كــرج زندگي مي كنم و هــر از گاهي به 
ديدن پدرم مي روم، اما ايــن روزها به دليل 
كرونا كمتر به پدرم ســر مي زدم و بيشتر با 
او تلفني تماس مي گرفتــم. اما چند روزي 
مي شد كه پدرم جواب تلفن را نمي داد. من 
كه نگرانش شده بودم از كرج به تهران آمدم، 
اما هرچه زنگ خانه پدرم را زدم در را باز نكرد. 
از همسايه ها پرس و جو كردم و آنها گفتند كه 
آخرين بار اواخر شهريور ماه پدرم را در پارك 
محله ديده ولی پس از آن خبري از او ندارند و 

پدرم را نديده اند.

سرقت ميلياردي 
با اظهارات ايــن زن، مأمــوران راهي خانه 
پيرمرد شدند، اما اثاثيه خانه به هم ريخته 
و اثري از صاحبخانه نبود. بررسي ها حكايت 
از اين داشت كه پول، طال، دالرها و تعدادي 
ســنگ هاي قيمتي از خانه پيرمرد سرقت 
شده است. از سوي ديگر ســالم بودن قفل 
در ورودي نشان مي داد كه سرقت از سوي 
افراد آشــنا صورت گرفته است. درحالي كه 
هيچ نشاني از پيرمرد نبود در ادامه تحقيقات 
مشخص شــد كه كارت عابربانك وي نيز 
ســرقت و از حســاب او 70ميليون تومان 

برداشت شده است.

يك سرنخ
برداشــت پول از حســاب مرد ناپديد شده 
مي توانست سرنخي براي پيدا كردن ردي 
از او باشــد. آنطور كه در ادامه مشخص شد 

با اســتفاده از كارت عابربانك مرد گمشده 
داروهاي بدنسازي، لباس و گوشي موبايل 

خريداري شده بود. 
مأمــوران براي پيــدا كردن ســرنخي در 
اين پرونده به سراغ فروشــندگان رفتند و 
مشخص شــد يك زن و مرد جوان اقدام به 
خريد با كارت عابربانك پيرمرد كرده اند. آنها 
ماسك و شيلد داشتند؛ با اين حال در زمان 
پرداخت پول، ماسك شان را برداشته و يكي 
از فروشنده ها موفق شــده بود چهره آنها را 
به خاطر بسپارد. او تصوير زن و مرد ناشناس 
را چهره نگاري كرد و مأموران با نشان دادن 
تصاوير آنها به بقيه مغازه داران پاساژ، موفق 
به شناسايي مرد جوان شدند. اين مرد جوان 
بهروز نام داشــت كه در كار خريد و فروش 
گوشي موبايل و معامله عتيقه و سنگ هاي 

قيمتي بود. 
با اين ســرنخ، بهروز دستگير شــد، اما در 
بازجويي هــا گفت كه پيرمرد گم شــده را 
نمي شناســد و كارت عابربانــك را يكي از 
دوســتانش به نام آرمان در اختيارش قرار 
داده اســت. او مدعي بود كه پس از گرفتن 
اين كارت به همراه همسرش به پاساژ رفته و 
با كارت عابربانك پيرمرد خريد كرده است. با 
اطالعاتي كه وي در اختيار مأموران قرار داد، 
آرمان نيز چند روز قبل بازداشت شد. او در 
بازجويي ها اسرار ناپديد شدن پيرمرد را بعد 
از گذشت 4 ماه فاش كرد و گفت: با همدستي 
بهروز و همسرش، پيرمرد را در جاده تلو به 

قتل رسانده و جسد را همانجا رها كرده اند. 
به گفته ســرهنگ مرتضي نثــاري، معاون 
مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران، 
با اعتراف اين مرد، بهروز و همســرش نيز 
دستگير شــدند و در ادامه مشخص شد كه 
جسد مقتول 28شــهريور ماه در جاده تلو 
به عنوان جسدي مجهول الهويه كشف و به 
پزشكي قانوني منتقل شــده است. در اين 
شرايط دختر پيرمرد راهي پزشكي قانوني 

شد و جسد پدرش را شناسايي كرد.
به اين ترتيب راز گم شدن مرد قناد فاش شد 
و متهمان اقرار كردند كه با انگيزه سرقت از 
خانه مقتول دست به جنايت زده اند. متهمان 
پس از اقرار به جنايت با قرار قانوني بازداشت 
شده و در اختيار مأموران اداره دهم پليس 

آگاهي تهران قرار گرفتند.

سقوط مرموز مادري
كه با فرزندانش اختالف داشت

تحقيقات پليس براي 
كشف راز مرگ زني داخلي

كه به طرز مرموزي از 
بالكــن خانه اش به پايين ســقوط 
كرده و جان باخته است، آغاز شده 

است.
به گزارش همشهري، بامداد ديروز 
به قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس 
جنايي تهران خبر رســيد زني بر 
اثر ســقوط جانش را از دست داده 
اســت. او حدودا 53ســاله بود كه 
از بالكن خانــه اش در غرب تهران 
به پايين ســقوط كرده و به شدت 
زخمي شــده اما پس از انتقال به 
بيمارستان جان باخته بود. با شروع 
تحقيقات مشخص شــد كه پسر 
اين زن كســي بوده كه مادرش را 
به بيمارستان انتقال داده و زماني 
كه پزشكان خبر فوت مادر را به او 
دادند، با بي تفاوتي بيمارســتان را 
ترك كرده بود. رفتار مرموز پســر 
جوان باعث شد تا بازپرس جنايي 
دستور تحقيق از وي را صادر كند. 
مأموران وقتي راهي محل زندگي 
متوفي شدند، متوجه شدند پسرش 
خوابيده اســت. پســر جــوان كه 
20ساله بود وحشــت زده از خواب 
پريد و مأموران را باالي سرش ديد. 
وي در تحقيقات گفت: پدرم حدود 
17سال قبل فوت شد و پس از آن 
من و خواهرم به همراه مادرم زندگي 

مي كرديم. از چند وقت پيش به دليل 
ارث و ميراث با مادرم دچار اختالف 
شده بوديم. شــب حادثه هم مانند 
هميشه با مادرم بر سرارثيه بگومگو 
كردم.او از شدت عصبانيت ناگهان 
به ســمت بالكن رفت و خودش را 
به پايين پرت كرد. وي درخصوص 
اينكه چرا بعد از شنيدن خبر فوت 
مادرش، بيمارستان را ترك كرده و 
به خانه رفته و خوابيده است، گفت: 
وقتي در بيمارستان به من گفتند كه 
مادرم فوت شده است شوكه شدم، 
به خانه رفتم و از شدت سردرد يك 

قرص خوردم و بعد خوابيدم.
رفتارهــاي پســرجوان مرمــوز و 
گفته هايش متناقض بود. به همين 
دليــل بازپــرس جنايي دســتور 
بازداشــت وي به عنوان مظنون را 
صادر كرد تا اسرار سقوط مادر فاش 

شود.

 جان باختن 2پليس 
هنگام تعقيب متهم

زورگيري از مسافران توسط مسافركش هاي قالبي

قتل پدر به دست پسر

محوطه سازي  مجتمع مسكوني برعهده شهرك ساز است
روابط عمومــي منطقه 19شــهرداري تهران پيــرو چاپ پيام مردمــي با موضوع 
»محوطه سازي  مجتمع مسكوني سهيل« در ستون با مردم روز 14دي ماه پاسخ داده 
است: اين مجتمع اوايل دهه 90توسط تعاوني مسكن شماره يك شهرداري منطقه 
19ساخته شده است و طبق قانون اداره، رسيدگي و نگهداشت مجتمع هاي مسكوني 
به عهده هيأت مديريه شهرك اســت. اين در حالي اســت كه طي سنوات گذشته 
شهرداري منطقه درخصوص اجراي جدول بندي، آسفالت معابر و نظافت اقدام كرده 

است، اما محوطه سازي  برعهده شهرك ساز است.

ربع قرن انتقاد ناشنيده
رئيس اتاق ايران در سخنراني خود جمله اي تكان دهنده بر زبان  ادامه از 

آورد كه عمق فاجعه را در اين زمينه نشان  مي دهد. به گفته آقاي صفحه اول
شافعي، مباحث و نقدهايي كه صادركنندگان در بيست و چهارمين مراسم روز ملي 
صادرات بيان كردند، احتماال 24 سال پيش در نخستين سال برگزاري اين مراسم هم 
مطرح شده بود. بخش خصوصي در كالم تصميم گيران، جايگاه بزرگي دارد، اما معلوم 
نيست چرا صداي آنها كمتر شنيده مي شود و همچنان بايد در سخت ترين شرايط 

بين المللي از جانب تصميمات داخلي نيز رنج برده شود.
تجربه 3سال گذشته بار ديگر ثابت كرد كه اثر فشارهاي داخلي كمتر از تحريم هاي 
خارجي نيست. صادركنندگان در شرايط دشوار تحريم ها كه ارتباطات بين المللي 
به شدت محدود شده اســت، خود را به بازارهاي هدف رسانده اند اما از پشت سر به 
آنها خنجر زده شد. سياستگذاران با بخشنامه هاي خلق الســاعه به گونه اي فضا را 
بستند كه نه تنها فرصت استفاده از افزايش نرخ ارز براي صادرات از دست رفت كه 
با كاهش 20درصدي ارزش صادرات در 9 ماهه امســال مواجه شديم. متأسفانه در 
سال هاي اخير، سياست هاي تجاري با سياست هاي ارزي درهم شد و بانك مركزي 
با بخشــنامه هاي خود عمال سياســتگذاري در تجارت خارجي را به دست گرفت. 
تصميمات متناقضي كه براي رفع تعهد ارزي اتخاذ شد، پالس هاي منفي به سوي 
صادركنندگان ارسال كرد و بسياري از بزرگان اين حوزه را به حاشيه راند. جلسات 
متعدد فعاالن بخش خصوصي و بزرگان صادرات با مديران بانك مركزي نيز نتيجه 
نداد و هيچ گاه ديدگاه اقتصادگردانان در اين زمينه به كار گرفته نشد تا اينكه چند ماه 
پيش معاونت اقتصادي رئيس جمهور با صدور بخشنامه اي امكان تهاتر و واردات در 
برابر صادرات را ايجاد كرد؛ اين موضوع اندكي شرايط صادرات را بهبود بخشيد كه 
منجر به رشد صادرات در  ماه نهم سال شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در دوره 
جديد سعي كرده است از تصميمات خلق الساعه جلوگيري كند كه همين موضوع در 

آرامش بخشي به فضاي اقتصادي تأثيرگذار بود.
انتظار مي رود كه اين وزارتخانه با نگاه تخصصي، مسئوليت سياستگذاري در حوزه 
تجارت را برعهده بگيرد و دســتگاه هاي ديگر از تصميمــات وزارت صنعت پيروي 
كنند. بعد از ســال ها تحمل تحريم، نمي توان پذيرفت كه صادركنندگان در ميان 
دستگاه هاي اداري سرگردان باشند. اعمال سياست واحد با نگاه تخصصي و مشورت 
بخش خصوصي مي تواند فضاي بهتري را در تجارت خارجي ايجاد كند. اگر اين موارد 
كه ناشي از تحوالت داخلي است، به سرانجام نرسد، با عبور از تحريم هاي اقتصادي و 
ايجاد فضاي جديدي كه انتظار آن را مي كشيم نيز نمي توان به اهداف صادراتي رسيد.

پاسخ مسئوالن

   سرقت مرگبار
بهروز يكي از متهمان پرونده است كه همراه همسرش وارد اين بازي خطرناك شده 
و به خاطر دزدي، دست به جنايت زده است. او مي گويد كه قصد كشتن پيرمرد را 
نداشتند و هدفشان فقط سرقت بود اما ناچار شدند جان او را بگيرند. او مدعي است 
كه پس از سرقت ميلياردي از خانه پيرمرد، به همدست ديگرشان آرمان ركب زدند 

تا سهم او را از اين سرقت باال بكشند. گفت وگو با بهروز را در ادامه بخوانيد.

مقتول را مي شناختي؟
نه. آرمان او را به من معرفي كرد.

با آرمان چطور آشنا شدي؟
يك سال قبل يخچال خانه مان خراب شــد و در سايت هاي اينترنتي به دنبال يك تعميركار 
مي گشتم. اتفاقي شماره آرمان را ديدم كه كارهاي فني انجام مي داد. با او تماس گرفتم و آرمان 

هم براي تعمير يخچال به خانه ام آمد، از همان روز ارتباط ما شكل گرفت.
نقشه سرقت از خانه مقتول را آرمان كشيده بود؟

بله. يك روز برايش درددل كردم و گفتم كه مشكالت مالي برايم پيش آمده است و نياز شديدي 
به پول دارم. او هم پيشنهاد دزدي داد. مي گفت كه چند سال قبل در طبقه چهارم ساختماني 
زندگي مي كرده كه در طبقه اول آن پيرمردي تنها بوده اســت. آرمان مي گفت پيرمرد وضع 
مالي خيلي خوبي داشته و هميشه براي سرمايه گذاري پول و دالر مي خريده است. آرمان آمار 
پيرمرد را به من داد و گفت: بچه هايش ايران نيستند و به او سر نمي زنند. از آن مهم تر اينكه، 
پيرمرد طال و پول هايش را در خانه نگه مي دارد. آرمان گفت: به محله قديمي اش مي رود تا سر 
و گوشي آب بدهد و اگر او زنده بود، نقشه سرقت از خانه اش را اجرا مي كنيم. من هم كه به شدت 

مشكل مالي داشتم قبول كردم.
بعد چه اتفاقي افتاد؟

چند روز بعد آرمان به من خبر داد كه پيرمرد زنده است و همچنان تنها زندگي مي كند. شب 
حادثه ساعت 9بود كه زنگ خانه مقتول را زديم. 26شهريور ماه بود و مقتول در را به روي ما 
باز كرد. آن شب من و همسرم بوديم به همراه آرمان. به دروغ گفتيم كه يك مجلس داريم و 
به دنبال آشپز ماهر و حرفه اي مي گرديم. به او گفتيم كه همكارانش آدرس خانه وي را داده اند 
تا او را با خودمان به مراسم ببريم. پيرمرد هم از همه جا بي خبر قبول كرد و سوار ماشين ما شد.

چرا همسرت را وارد اين بازي كردي؟
همسرم شريك زندگي ام است. 5سال قبل با وجود اينكه از شوهرش طالق گرفته و 2 فرزند 
داشت با او ازدواج كردم. خودم متولد 67 و همســرم متولد 62.من عاشق او هستم و با وجود 
مخالفت خانواده ام با وي ازدواج كردم و او هم وقتي متوجه شد كه به خاطر تامين هزينه هاي 

زندگي و فرزندانش قصد دزدي دارم اصرار كرد كه همراهم بيايد تا تنها نباشم.
چه شد كه پيرمرد را به قتل رسانديد؟

آن شب وقتي پيرمرد سوار ماشين مان شد به سمت جاده تلو رفتيم. دست و دهان او را بستيم 
و با تهديد شوكر، وادارش كرديم كه كارت عابربانك و رمزش را در اختيارمان قرار بدهد. وقتي 
مطمئن شديم رمز درست است با بند كيف و كمربند، پيرمرد را خفه كرديم و جسدش را در 
جاده تلو انداختيم. چون نمي خواستيم ما را شناسايي كند. سپس با سرقت كليدهاي خانه 
پيرمرد به آنجا رفتيم و حدود 70گرم طال، 15ميليون تومان پول نقد، مقداري دالر و تعدادي 

سنگ گران قيمت عتيقه و جواهر دزديديم.
با وسايل سرقتي چه كرديد؟

راستش را بخواهيد من و همسرم به آرمان ركب زديم. درخصوص كارت عابربانك مقتول به 
دروغ گفتيم كه هنگام رها كردن جسد در بيابان، كارت از جيبمان افتاده و گم شده است. از 
سوي ديگر طالهاي سرقتي هم پيش ما بود كه مخفيانه فروختيم و خرجش كرديم اما به آرمان 
مي گفتيم كه فعال به طالها دست نزديم تا آب ها از آسياب بيفتد و بعد براي فروش اقدام كنيم 

و سهمش را بدهيم. ما سر او را كاله گذاشتيم، اما در نهايت همه  چيز لو رفت.
سابقه داري؟

من سابقه سرقت دارم و آرمان هم سابقه حمل مواد مخدر.

اسرار گم شدن پيرمرد ثروتمند
 
 بعد از 4ماه فاش شد

2مأمور وظيفه شــناس پليس هنگامي كه خودروي متهمان را تعقيب مي كردند به دليل 
واژگوني خودروي شان جان خود را از دست دادند.

به گزارش همشهري، صبح ديروز مأموران واحد گشت كالنتري 27گلستان شيراز هنگام 
گشت زني در مســير كمربندي به سمت ميدان صنايع، به يك دســتگاه خودرو سواري با 
3سرنشين مشكوك شدند و به راننده آن دستور ايست دادند؛ با اين حال راننده بدون توجه به 
اين دستور تالش كرد تا فرار كند. در اين شرايط بود كه مأموران براي متوقف كردن متهمان 
تيراندازي هوايي كردند اما آنها باز هم به مســير خود ادامه دادند تا اينكه در ادامه خودروي  

مأموران از مسير منحرف و واژگون شد.
سرهنگ كاووس محمدي، معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان فارس در اين باره گفت: 
هنگام تعقيب و گريز، خودروي مأموران از مسير منحرف شد و بر اثر برخورد شديد با موانع 
كنار بلوار2نفر از مأموران به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند. به گفته وي 

شناسايي متهمان فراري به صورت ويژه در دستور كار پليس آگاهي  قرار دارد.

3جوان شــرور ســوار برخودرو وانمــود مي كردند كه 
مسافركش هســتند و با اين ترفند مســافران را سوار 
خودروي شان كرده و با تهديد از آنها زورگيري مي كردند.

به گزارش همشهري، تحقيقات پليس در اين خصوص از 
چندي قبل با شكايت پسر جواني در اداره يازدهم پليس 
آگاهي تهران آغاز شد. او درباره آنچه اتفاق افتاده بود به 
مأموران گفت: در ميدان آزادي قصد رفتن به شهرستان 
شهريار را داشتم و منتظر تاكســي بودم كه خودروي 
تيبای سفيد رنگي با 2سرنشــين مرد سر راهم توقف 
كردند. فكر كردم مرد جوان مســافركش و 2نفر ديگر 
مسافر هستند به همين خاطر سوار  خودرو شدم. وي در 
ادامه گفت: در طول مسير ناگهان 2سرنشين خودرو با 
چاقو به طرفم حمله و تهديد كردند و توانستند گوشي 
موبايل، كوله پشتي و كيف پولم و حتي رمز كارت بانكي ام 
را از من بگيرند. ســپس آنها موجودي حسابم را خالي 

كرده و من را در تهرانپارس از خودرو بيرون انداختند.
حرف هاي شاكي نشــان مي داد در دام   باند حرفه اي 
تبهكار   گرفتار شــده اســت. آنها به احتمــال زياد در 
زورگيري هاي ديگري هم دست دارند. با آغاز تحقيقات 
در اين باره مأموران به اطالعات بيشتري دست يافتند. 

شواهد نشان مي داد متهمان با كارت بانكي سرقت شده 
شاكي از چند طالفروشــي خريد كرده و حتي در يك 
پمپ بنزين با كارت بانكي سرقتي پول بنزين را پرداخت 
كرده اند. هرچــه تحقيقات پيش مي رفــت اطالعات 
بيشتري از متهمان به دســت مي آمد تا اينكه مأموران 
موفق شدند تصاوير 3متهم را به دست بياورند. در همين 
حال چندي بعد مأموران كالنتري 108نواب با توجه به 
شــماره پالك خودروي متهمان توانستند راننده آن را 
دســتگير كنند. هرچند او ابتدا منكر دست داشتن در 
سرقت بود اما وقتي در برابر 2نفر از شاكيان قرار گرفت 
به سرقت هايشان اعتراف كرد. 2متهم ديگر نيز دستگير 
شدند. سرهنگ مرتضي نثاري، معاون مبارزه با جرايم 
پليس آگاهي تهران بزرگ با اعالم جزئيات اين پرونده 
گفت: هم اكنون 3متهم در بازداشــت به سرمي برند و 

تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

جواني در شيراز به دليل اختالفات خانوادگي، پدر سالمندش را به قتل رساند.
به گزارش همشهري، اين حادثه در يكي از روستاهاي اطراف شيراز اتفاق افتاد. ماجرا 
از اين قرار بود كه به پليس خبر رسيد مردي سالمند در جريان درگيري با پسرش جان 
خود را از دست داده است. دقايقي از اين خبر مي گذشت كه مأموران خود را به محل 

حادثه رساندند و پي بردند پسر 28ساله كه بر سر مسائل خانوادگي با پدر 69ساله اش 
درگير شده بود او را خفه كرده و گريخته است. از همان زمان تالش ها براي دستگيري 
او آغاز شد تا اينكه چند ساعت بعد مأموران موفق شدند او را در مخفيگاهش دستگير 

كنند.
سرهنگ فرج شجاعي، فرمانده انتظامي شهرستان شيراز با بيان جزئيات اين حادثه 
گفت: با سرعت عمل و تالش مأموران انتظامي، قاتل چند ساعت پس از وقوع قتل در 

مخفيگاهش دستگير شد و به جنايتي كه مرتكب شده بود اعتراف كرد.
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در خانه بمانيد تا كتاب به سراغ شما بيايد
آنچهازبرگزارينمايشگاهكتابتاكنونمنتشرشدهشاملچندگزارهاست.نخستاينكهنمايشگاهمجازيكتاب
تهرانازاولتاششمبهمنبرگزارميشود.ناشرانملزمبهپرداخت20درصدتخفيفبهخريدارانهستند.هزينه
ارسالكتابهابهعهدهناشراستوشركتپستتخفيفزياديبرايارسالكتابدرنظرگرفتهاست،بهگونهايكه
ارسالكتابهايكمتراز50هزارتومانرايگانميشود.مبالغفروشكتاببهحسابخانهكتابوسامانهنمايشگاه
واريزميشودوپسازنهايتا15ًروزبهناشرانپرداختخواهدشد.ناشرانموظفانددرطول24ساعتشبانهروز

امكانثبتسفارشرافراهمكنندوهرروزازساعت9تا18پاسخگويخريدارانكتابباشند.

ث
مك

شمارشمعكوسبرايبرگزاريسيوسومين
دورهنمايشگاهكتابتهرانآغازشدهوقرار
استنمايشگاهازاولبهمنبراينخستينبار
بهصورتمجازيبرگزارشود.اماآنچهدرپايگاه
اطالعرســانيخانهكتابياخبرگزاريكتاب
ايران)ايبنا(منتشرميشود،همهنوزمتناسب
بابزرگياتفاقوتازگيتجربهنمايشگاهمجازي
كتابنيست.خبرهانشانميدهدهنوزخيلي
ازناشرانازبرگزارينمايشگاهبهصورتمجازي
استقبالچندانينكردهاندچهدرميانخبرها
نامناشــرانبزرگكمتربهچشمميخورد
وتاكنونبيشــترمديرانوزارتارشاد

دربارهنمايشگاهسخنگفتهاند.
سراغشــماريازناشرانومديران
نشرهايبزرگرفتهايموازايشان
پرسيدهايمكهازنمايشگاهمجازي
چهميدانند.آيادرنمايشــگاه
مجازيكتابشركتكردهاند؟
آياميدانندكهفرايندفروش
وارســالكتابچگونه
اســت؟آياكارباسامانه
نمايشگاهراآموختهاند
وآمــادهبرگــزاري
نمايشــگاهمجازي
كتــابتهــران

هستند؟

شركتنميكنيمچونچيزينميدانيم
مهدي حســين زادگان، مدير 
داخلي نشر ققنوس از غيبت 
ققنوس در نمايشــگاه كتاب 
خبر مي دهد: »ما در نمايشگاه 
مجازي شركت نكرده ايم چون 
اطالع درستي از چگونگي برگزاري نمايشگاه نداشتيم. 
پيش ترها خانه كتاب بــراي اتفاق هاي اين چنيني از 
ناشران دعوت مي كرد و نظر ناشــران، به ويژه ناشران 
بزرگ، را جويا مي شد اما نمايشگاه مجازي بدون كسب 
نظر ناشران برگزار شده است. كسي نظر دست كم ما 
را جويا نشده. دليل ديگر شركت نكردن در نمايشگاه 
مجازي تخفيف بيســت درصدي است. ما هميشه در 
نمايشــگاه ها ده درصد تخفيف مي دهيم چرا كه فكر 
مي كنيم تخفيف بيســت درصدي به كتابفروشــان 

آسيب مي رساند.« 
در دوره هاي گذشته نمايشــگاه كتاب تهران تخفيف 
متعارف 10درصد بوده است. اگرچه بسياري از ناشران 
تخفيف هاي بيشتري به دوستداران كتاب داده اند، اما 
شايد الزام به تخفيف 20درصدی سبب  غيبت شماري 

از ناشران در نمايشگاه شود.

منتظريمببينيمچهميشود
بهرنــگ كياييان، مســئول 
انتشارات و توليد نشر چشمه 
نيــز از چگونگــي برگزاري 
نمايشــگاه ابــراز بي اطالعي 
مي كند و مي گويد: » فعاًل فقط 
ثبت نام كرده ايم و كتاب ها را در سامانه ثبت كرده ايم. 
منتظريم كه ببينيم چه مي شــود. اطالعات زيادي از 
نمايشگاه مجازي نداريم.« البته او موافق تخفيف  كتاب 
در نمايشگاه اســت و مي گويد: »يكي از جذابيت هاي 
نمايشگاه تخفيف كتاب است. فكر نمي كنم تخفيف 
20درصدي زياد باشد. به هر حال مخاطبان بايد براي 
شركت در نمايشگاه انگيزه داشــته باشند و تخفيف 
يكي از انگيزه ها براي حضور در نمايشگاه است. اگرچه 
مي دانم تخفيف به ضرر كتابفروشي هاست و نمايشگاه 
براي مدتي كسب وكار كتابفروشي ها را كساد مي كند.«

آزمونوخطادرنمايشگاهجيرفت
ماه گذشته نمايشــگاه مجازي در جيرفت برگزار شد. 
نمايشگاهي كه قرار بود نمونه اي آزمايشي از نمايشگاه 
كتاب تهران در مقياس كوچك تر باشــد. شماري از 
ناشران در نمايشگاه جيرفت شركت كردند و سازوكار 
نمايشگاه مجازي را آزمودند، ازجمله نشر افق. احمد 

زندپور، مدير پخش و فروش انتشارات افق نظر متفاوتي 
از ناشران و مديران انتشاراتي هاي ديگر دارد. »اتفاق 
خوبي كه پيش از برگزاري نمايشــگاه افتاد نمايشگاه 
كتاب كرمان بود. آزمون و خطا در نمايشــگاه كتاب 
كرمان انجام شد. يعني ما كار با ســامانه نمايشگاه و 
شيوه ثبت و فروش و ارسال كتاب از طريق پست را در 
نمايشگاه مجازي را ياد گرفتيم. البته مشكالتي وجود 
دارد، ازجمله اينكه همه اطالعات بايد دستي وارد شود. 
اين كار براي ناشران بزرگ دشوار است چرا كه اطالعات 
كتاب هاي زيادي را بايد به صورت دستي وارد كنند. اما 
ما اطالعات همه كتاب هايمــان را وارد كرديم و آماده 

برگزاري نمايشگاه مجازي هستيم.« 

ضرورتياجتنابناپذير
محمدعلــي جعفريــه، مدير 
نشــر ثالث ناشر ديگري است 
كه موافق برگزاري نمايشگاه 
مجازي است و از آمادگي نشر 
خود براي شركت در نمايشگاه 
خبر مي دهد. »ما در نمايشگاه جيرفت شركت كرده 
بوديم. درست است كه در آنجا موفق نبوديم اما تجربه 
خوبي كســب كرديم كه ما را براي نمايشگاه مجازي 
كتاب تهران آماده كرده اســت.« جعفريه نمايشگاه 
مجازي را اتفاق عجيــب و غيرمنتظره اي نمي داند و 
مي گويد: »همه ناشران بزرگ سايت دارند و مي دانند 
فروش آنالين چگونه اســت و باالخره شيوه ارسال از 
طريق پيك يا پست را هم مي دانند. االن قرار نيست 
اتفاق تازه اي بيفتد. حاال فقط قرار است كل فروش ها 
در يك سامانه و در مدت يك هفته انجام شود. شرايط 
برگزاري نمايشــگاه حضوري فراهم نشــده و معلوم 
نيست سال آينده هم امكان برگزاري نمايشگاه وجود 
داشــته باشــد، به هر حال بايد خودمان را با شرايط 
موجود وفق دهيم و چاره اي جز برگزاري نمايشــگاه 

مجازي نيست.« 
او درباره تخفيف 20درصدي نمايشگاه مي گويد: »ما 
در مناسبت هاي مختلف در ســال گذشته به همين 
اندازه يا بيشــتر تخفيف داده ايم. تخفيف 20درصد 
به نظرم در شــرايط فعلي زياد نيســت و سبب رونق 

چرخه كتاب و نشر مي شود.«

اولكارراانجامميدهيمبعداطالعرسانيميكنيم
داوود موسايي، مدير انتشارات فرهنگ معاصر، ناشر 
فرهنگ ها و كتاب هاي مرجع، نيز از سازوكار برگزاري 
نمايشگاه ابراز بي اطالعي مي كند، اگرچه در نمايشگاه 
ثبت نام كرده است. »ما در نمايشگاه ثبت نام كرده ايم. 

 چند روز بيشتر تا برگزاري نمايشگاه مجازي كتاب تهران نمانده 
اما خيلي از ناشران سازوكار برگزاري نمايشگاه مجازي را نمي دانند

چرا مسابقات تلويزيوني جذاب نيستند؟

فعاًل فقط ثبت نام كرده ايم
مرتضيكاردر

روزنامه نگار

كريمميمنتيادداشت
خبرنگار

اوجهيجانباتيلهبازي!

شبكه هاي مختلف تلويزيون در به روي آنتن بردن مسابقه هاي رنگارنِگ 
كســل كننده چنان با هم رقابــت دارند كه اين ســؤال پيش مي آيد، 
برنامه سازان تلويزيون چه پتانســيلي در اين ژانِر برنامه سازي ديده اند 
كه اينطور به آن عالقه مند شده اند؟ مسابقات تلويزيوني، ژانري قديمي 
در برنامه سازي هستند كه معموال هزينه توليد سنگيني ندارند، اما اگر 
به درستي طراحي شده و مراحل جذابي داشــته باشند، به سرعت به 
محبوبيت مي رسند و بينندگان پر و پا قرصي پيدا مي كنند. در دهه 70، 
»مسابقه بزرگ«، »مسابقه سيمرغ« و »مسابقه هفته« حسابي پربيننده 
و در زمان خودشان جذاب بودند. در سال هاي اخير هم، مسابقه »برنده 
باش« با اجراي سوپراستار ســينماي ايران، محمدرضا گلزار، با اينكه 
كپي نه چندان دلچسبي بود از مسابقه معروف »چه كسي مي خواهد 
ميليونر باشد« )همان مســابقه اي كه در فيلم »ميليونر زاغه نشين« 
)دني بويل، 2008( ورسيون هندي آن را مي بينيم(، اما به لطف حضور 
محمدرضا گلزار توانســت در مدتي كه پخش مي شد جاي خود را در 
ميان مخاطبان تلويزيون پيدا كند. اساسا، مجري مسابقات تلويزيوني 
در موفقيت اين برنامه ها نقش بسيار مهمي دارد و ساير اجزاي مسابقه، 
از شركت كنندگان گرفته تا مراحل طراحي شده براي رقابت تا ميزان 
جايزه نهايي، نسبت به او در پله هاي بعدي جذابيت قرار مي گيرند. اما 
متأسفانه در مسابقاتي كه امسال به روي آنتن تلويزيون رفته اند، اغلب 
مجريان نه تنها از فنون اجرا بي خبرند، بلكه قادر نيستند به موقع فراز و 
فرود مسابقه را كنترل كنند و اجازه ندهند كه از تب وتاب بيفتد. حتي 
به رغم اينكه برخي  مجريان اين مسابقات بازيگر هستند، توانايي نشان 
دادن واكنش هاي طبيعي و باورپذير ندارند و در جلب همذات پنداري 
مخاطب كامال ناموفق اند. در اين وضعيت، طبيعي است كه بيننده جلب 
تماشاي چنين مسابقه اي نشود، چون ستاره اصلي مسابقه، يعني مجري 
آن، عامل اصلي دافعه است و از نظر احساسي با مخاطب روي يك طول 
موج قرار ندارد.  از طرف ديگر، مسابقات تلويزيوني معموال يا دانسته ها و 
اطالعات عمومي شركت كنندگان شان را محك مي زنند يا توانايي هاي 
فيزيكي آنها را يا تركيبي از اين دو را. اما اغلب مسابقات تلويزيوني اي 
كه اين روزها شاهدشان هســتيم، فاقد مراحل جذاب براي سنجش 
مهارت هاي فكري و فيزيكي شــركت كنندگان هســتند. چالشي كه 
مسابقات تلويزيوني ما ايجاد مي كنند، براي آسان گيرترين مخاطبان هم 
جذابيت ندارد. براي نمونه، در مسابقه »ايرانيش« با اجراي پوريا پورسرخ 
كه روي آنتن شبكه 2مي رود، مرحله اي وجود دارد كه شركت كنندگان 
بايد تيله اي را در جاده اي خاكي و كوچك به پهناي يك كف  دســت با 
هدايت كنند و به انتهاي مسير برســانند. در اين ميان، پورسرخ هم با 
داد و هوار و واكنش هاي تصنعي سعي دارد كه تماشاگر را قانع كند در 
حال تماشاي مسابقه اي مهيج است كه البته مثل ساير همكارانش در 
مسابقات ديگر اصال موفق نيست. اگر تلويزيون، به جاي اين همه مسابقه 
غيرجذاب، يكي، دو مسابقه ديدني و سرگرم كننده مي ساخت، شايد هم 
مراحل هيجان انگيزتري طراحي مي كردند و هم مجريان بهتري را براي 

اجرا فرا مي خواندند.

يعني به همكارانم در نشر گفتم 
ثبت نام كنيد چون هميشــه 
همراه حركت هــاي عمومي 
در حوزه كتــاب بوده ايم. اما 
حقيقت اين است كه خبري از 
چگونگي برگزاري نمايشگاه مجازي ندارم. از همكاران 
هم پرسيده ام آنها هم در همين حد مي دانند كه قرار 
است از اول بهمن برگزار شــود و تخفيف نمايشگاه 
بيســت درصد اســت و... يعني همين چيزهايي كه 
همه مي دانند. مسئله اينجاست كه ما معموالً كاري را   
مي كنيم و بعد اطالع رساني آن را. به نظرم خانه كتاب 
و معاونت فرهنگي بايد زودتر اطالع رساني مي كردند و 

ناشران را بيشتر در جريان كار قرار مي دادند.«
از داوود موسايي درباره الزام تخفيف 20درصدي در 
نمايشگاه مي پرسيم. او مي گويد: »هم موافق تخفيفم 
و هم مخالف. تخفيف در كوتاه مدت به كتابفروشــان 
آسيب مي زند چرا كه مخاطبان كتاب در نمايشگاه ها 
كتاب ها را خريــداري مي كنند و تا مدتي به ســراغ 
كتابفروشي ها نمي روند. اما اگر تخفيف سبب فروش 
بيشتر كتاب شود در نهايت به جمعيت كتابخوان ها 
اضافه مي كنــد و در درازمدت به نفع كتابفروشــان 

خواهد بود.« 
از ناشران بزرگ ديگر انتشارات سوره مهر و اميركبير و 
هوپا در نمايشگاه مجازي شركت كرده اند و انتشارات 
هرمس در نمايشــگاه مجازي شــركت نكرده است، 
اگرچه مديران ســوره مهر و اميركبير نيز از جزئيات 

نمايشگاه ابراز بي اطالعي كرده اند.
   

بهتر بود پيش از آغاز ثبت نام ناشران براي شركت در 
نمايشگاه مجازي كتاب جلسه هاي توجيهي بيشتري 
برگزار و ناشــران از چگونگي برگزاري نمايشگاه آگاه 
مي شدند. غيبت بعضي از ناشــران بزرگ يا اطالعات 
اندكشان از سازوكار برگزاري نمايشگاه مجازي از رونق 
نمايشــگاه مي كاهد و ممكن است سبب شود تجربه 
نخست برگزاري نمايشگاه كتاب چندان موفق از كار 
درنيايد. به نظر مي رســد برگزاري نمايشگاه مجازي، 
به عنوان تجربه اي تازه، نياز به اطالع رساني بيشتري 
داشته باشد. چه هر اتفاق تازه اي نيازمند بسترسازي و 
اطالع رساني است. اگرچه فايل هاي قوانين و فيلم هاي 
آموزشــي در پايگاه خانه كتاب بارگذاري شده است، 
هنوز سازوكار برگزاري نمايشگاه مجازي براي ناشران 

و دوستداران كتاب قدري مبهم است.
به هر روي، كمتر از ده روز تا برگزاري نمايشگاه مجازي 
كتاب تهران مانده است و برگزاركنندگان نمايشگاه 
زمان اندكي براي ايجاد موج عمومي كتاب و كتابخواني 
در ميان عموم دوستداران كتاب دارند. اطالع رساني و 
تبليغات گسترده براي نمايشگاه مجازي قدري زودتر 
اگر آغاز شود مي تواند كتاب و نشر ايران را چند روزي 

از ركود و رخوت طوالني روزهاي كرونا نجات دهد.
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 فن هوندا
استاد دانشگاه مطالعات بين المللي شانگهاي

كيوسك

 مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا روز 
گذشته اعالم كرد دولت اين كشور نام گزارش

جنبش انصــاراهلل يمن را در ليســت 
گروه هاي تروريستي قرار خواهد داد. اين تصميم در 
حالي از سوي وزير خارجه آمريكا بيان شده كه »تنها 
8روز« تا پايان عمر دولت ترامپ زمان باقي است. از 
سوي ديگر، وزارت خزانه داري آمريكا نيز همزمان با 
تصميم دولت اين كشور اعالم كرده رهبران جنبش 
انصاراهلل، ازجملــه عبدالملك حوثــي، عبدالخالق 
بدرالدين الحوثي و عبداهلل يحيي الحاكم را در ليست 
تحريم هاي جديد خود قرار خواهد داد. پيش از اين، 
بدر البوســعيدي، وزير خارجه عمــان در اوايل  ماه 
سپتامبر 2020و در حاشيه كنفراس امنيتي منامه از 
برنامه دولت آمريكا براي افزودن نام انصاراهلل به ليست 
گروه هاي تروريســتي خبر داده بود. به گفته او، اين 
ابتكار عمل توســط ديويد شــينكر، ديپلمات ارشد 
آمريكا در حوزه خاورميانه مطرح شــده و احتماال تا 
پيــش از پايــان دولت ترامــپ اجرا خواهد شــد. 
البوسعيدي البته در همان نشست با بيان انتقادي نه 
چندان تند نسبت به تصميم دولت ترامپ گفت: تصور 
نمي كنم حذف يك طرف بحران و يا راندن آنها از ميز 

مذاكره، كمكي به حل بحران يمن كند.

استقبال سعودي ها و نگراني بازيگران بي طرف
اولين واكنش به تصميم جديد دولت آمريكا از سوي 
رهبران جنبش انصاراهلل در شــبكه هاي اجتماعي 
منتشر شد؛ براي مثال محمدعلي الحوثي، از سران 
شوراي انقالب يمن با اشــاره به اين خبر در صفحه 
توييتر خود نوشــت: آمريكا منبع تروريسم است و 
سياســت ها و رفتارهاي دولت ترامپ نيز بر همين 
منوال، تروريستي به حساب مي آيد. تصميم دولت 
اين كشور نشان دهنده وضعيت بحراني آمريكاست. 
يمن حق پاسخ به اين رفتارها و اقدامات تروريستي 
را براي خــود محفــوظ مي دانــد و در عين حال، 

تصميماتي از اين دســت هيــچ گاه اهميتي براي 
ما نخواهد داشــت، چرا كه آمريكا شريك تجاوز و 

محاصره ملت يمن طي 5سال گذشته بوده است.
از ســوي ديگر اما دولت منصور هادي، نخستين 
بازيگر بحران يمن بود كه از تصميم دولت آمريكا 
اســتقبال كــرده و آن را گامي رو بــه جلو براي 
بازگشت ثبات به اين كشور خواند. در بيانيه وزارت 
خارجه دولت هادي آمده: از هر اقدامي براي فشار 
بر شبه نظاميان انصاراهلل در شمال يمن استقبال 
مي كنيم؛ شــبه نظامياني كه عامل اصلي جنگ و 
بي ثباتي كنوني در يمن هستند. اين در حالي است 
كه دولت هادي طي سال هاي گذشته، حتي قادر 
به حضور در مناطق تحت ســيطره ائتالف عربي 
نبوده و در ادبيات سياسي رسانه هاي عربي، از آن 
با عنوان دولت در تبعيد ياد مي شود. نام عربستان 
ســعودي نيز همانگونه كه پيش بيني مي شد در 
ميان حاميان اين تصميم ديده مي شــود. فيصل 
بن فرحان، وزير خارجه سعودي در اين باره گفته: 
جنبش انصاراهلل به عاملي براي اجراي برنامه هاي 
ايران در مرزهاي جنوبي عربســتان تبديل شده 
و مقابله با اين گــروه، جز از طريــق اجماع عليه 
تروريسم و فشــارهاي مشــترك ممكن نخواهد 
بود. عالوه بر ايــن، امارات و بحريــن نيز ازجمله 
كشــورهايي هســتند كه تا كنون از اقدام دولت 

آمريكا عليه انصاراهلل حمايت كرده اند.
در اين ميان اما واكنش بازيگران بي طرفي نظير عمان، 
روسيه و يا حتي سازمان ملل به گنجاندن نام انصاراهلل 
در ليست گروه هاي تروريستي قابل تامل بوده است. 
ويتالي چوركين، نماينده دائم روســيه در شــوراي 
امنيت، تصميم دولت آمريكا را مانعي جديد بر سر راه 
صلح در يمن توصيف كرده است. وزارت خارجه عمان 
نيز بدون انتقاد مستقيم از اقدام آمريكا، »گفت وگوي 
مستقيم ميان همه طرف ها« را، تنها راه حل بحران 
يمن به شمار آورده است. جالب آنكه سازمان ملل نيز 
در بيانيه خود بدون اعالم حمايت از تصميم آمريكا، 
صرفا نسبت به »احتمال شديدتر شدن بحران انساني 

در يمن« ابراز نگراني كرده است.

كار جنگ گره خورد؛ بحران انســاني شديدي در 
راه است

جنبش انصاراهلل هم اكنون تنها نيروي مسلط بر مناطق 
شمالي يمن است كه كنترل پايتخت اين كشور، يعني 
شهر صنعا را در اختيار دارد. مجموعه اين مناطق از سال 
2015توسط ائتالف عربي به رهبري عربستان در محاصره 
هوايي، زميني و دريايي )به استثنای مرزهاي عمان( قرار 
گرفته اســت. اگرچه نهادهاي بين المللي نظير سازمان 
ملل، دولت انصاراهلل را به رسميت نمي شناسند، اما براي 
انتقال كمك هاي انساني به مناطق تحت محاصره با اين 
جنبش همكاري كــرده و محموله هاي غذايي-دارويي 
خود را از طريق فرودگاه صنعا و يا بندر حديده در اختيار 
نمايندگان انصاراهلل قرار مي دهنــد. اكنون اين نگراني 
شكل گرفته كه در پي تصميم دولت آمريكا، همكاري هاي 
محدود ميان نهادهاي بين المللي با جنبش انصاراهلل دچار 
اختالل شده و در نتيجه، بحران انساني در مناطق تحت 
محاصره اين كشور تشديد شود. براي فهم ابعاد اين بحران 
كافي است بدانيم بيش از يك ميليون شهروند يمني از 
ســال 2015تا كنون با كمبود جدي غذا و دارو دست و 
پنجه نرم مي كنند. دبيركل سازمان ملل، جنگ يمن را 
سياه ترين بحران انساني در عصر معاصر ناميده است. اما 
چرا دولت آمريكا درحالي كه وضعيت ميداني جنگ يمن 
طي ماه هاي گذشته به شكل قابل توجهي آرام شده بود، 
چنين تصميمی اتخاذ كرد؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد 
بدانيم كه توقف حمايت هاي تسليحاتي از عربستان در 
جنگ يمن و زمينه سازي  براي آتش بس در اين كشور، 
ازجمله برنامه هاي اساســي دولت بايدن طي 4ســال 
آينده است. اما با تصميم دولت ترامپ، معضلي جديد و 
البته بسيار مهم بر سر راه مذاكرات احتمالي براي آتش 
بس قرار گرفته است. روزنامه العربي الجديد در اين باره 
مي نويسد: از آنجا كه مذاكره و يا توافق رسمي با يك گروه 
تروريستي ممكن نيســت، مي توان گفت پرونده جنگ 
يمن با پيچيدگي هاي بيشتري نسبت به 5سال گذشته 
روبه رو خواهد شد. از ســوي ديگر، اين تصميم مي تواند 
كانال هاي مخفي براي گفت وگوهاي محرمانه با انصاراهلل 
را نيز از بين برده و اين گروه يمني را بيش از پيش به سوي 

تهران متمايل كند.

 اقدام دولت آمريكا براي افزودن نام جنبش انصاراهلل به ليست گروه هاي تروريستي
 هرگونه مذاكره احتمالي براي پايان جنگ در يمن را با مشكالت جديدي روبه رو خواهد كرد

یمن؛ یک گام دورتر از صلح

دولت اســرائیل تاكنون از واكسیناسیون 
زندانیان فلســطینی به دلیــل مخالفت 
وزير امنیت داخلی ايــن رژيم خودداری 
كرده اســت. اين اقدام، شکايت جمعی 
خانواده های اسرا را به دنبال داشته و قرار 
است دادگاه اسرائیل به زودی حکمی را در 

اين باره صادر كند. 
به نوشته روزنامه العربی الجديد، محرومیت 
گروهی از انســان ها از واكسن بهداشتی، 
فصلی جديد در سیاست های نژادپرستانه 
رژيم اشــغالگر صهیونیســتی به شمار 

می رود.

روزنامه نیويورك تايمز ]آمريکا[

روزنامه العربی الجديد ]قطر[

قدرت در دست غول هاي فناوري

اسرائیل: مجازات با واكسن

نیويورك تايمز در گزارشي به مهار دونالد 
ترامپ از سوي شركت هاي فناوري فعال 
در حوزه شبکه هاي اجتماعي پرداخته و 
نوشته كه اقدام اين شركت ها در خاموش 
كردن صداي ترامپ نشان داد قدرت اصلي 
در دنیاي امروز در دســت كیست. تويیتر 
حســاب كاربري ترامپ را براي همیشه 
حذف كرده و فیسبوك نیز صفحه او را تا 
بعد از ورود بايدن به كاخ ســفید مسدود 

كرده است.
نیويورك تايمز نوشته كه غول هاي فناوري 
با اين اقدام، به سیاستمداران درس تاريخي 

داده اند. 

نگاه

 سیاست خارجي آمريکا
در خاورمیانه؛ از ترامپ تا بايدن

ورود جو بايدن به كاخ سفيد، با تغيير در 
سياست هاي خاورميانه اي آمريكا همراه 
خواهد بود. در دوره رياســت جمهوري 
دونالد ترامــپ، ويژگي هاي زير در سياســت خاورميانه اي آمريكا 
برجسته بوده است: اول، تحت فشار قرار دادن ايران. اينكه آمريكا 
در سال2018 به دستور ترامپ از توافق هسته اي خارج شد. عالوه 
بر اين، سياست فشار حداكثري محور سياست آمريكا در قبال ايران 
قرار گرفت. دولت ترامپ همچنين پيشنهاد كرد كه كشورهاي عربي 
خليج فارس به عالوه مصر و اردن يك اتحاد استراتژيك براي تشكيل 

»ناتوي عربي« براي مهار ايران تشكيل دهند. 
دوم، حمايت قاطعانه از اسرائيل. دولت ترامپ توجه ويژه اي به صلح 
در خاورميانه، به ويژه حل و فصل مســئله فلسطين داشت. اما ايده 
مصالحه قرن، راهكاري براي حل و فصل مسئله فلسطين نبوده، بلكه 
براي كمك به اسرائيل براي عادي سازي  روابط با بيشتر كشورهاي 
عربي بوده است. با هدايت آمريكا، رفته رفته بيشتر كشورهاي عربي 

فلسطين را رها خواهند كرد.
سوم، مماشات در برابر تركيه. ترامپ رويكرد صبورانه تري نسبت به 
رفتارهاي منطقه اي تركيه اتخاذ كرده اســت. اگرچه دولت ترامپ 
بعد از روي كار آمــدن تحريم هايي را عليه تركيــه اعمال كرد، اما 
به طور كلي، دولت ترامپ در مورد اقدامات تركيه در مورد مسائلي 
مانند ســوريه، ليبي، عراق و درگيري هاي آذربايجان و ارمنستان 

كامال مدارا كرد.
با آمدن دولت بايدن، با توجه به گزاره هاي سياست هاي او در قبال 
خاورميانه كه در جريان انتخابات رياســت جمهوري اعالم شده و 
همچنين با نگاهي به گزينه هايي كه براي ســمت هاي مهم دولت 
درنظر گرفته، سياست خاورميانه اي آمريكا احتماال داراي ويژگي هاي 
زير باشد: اول، تنش ها بين آمريكا و ايران به احتمال زياد كاهش پيدا 
مي كند. در دولت بايدن، شاهد ادامه سياست فشار حداكثري عليه 
ايران نخواهيم بود. با اين حال، صداي مخالفــت با ايران در آمريكا 
بسيار قوي است؛ بدون همكاري فعال تهران، براي دولت جديد بايدن 

ارائه سياست ماليم در قبال ايران بسيار دشوار است.
دوم، در دولت بايدن، موضع اساسي آمريكا به نفع اسرائيل تغييري 
نخواهد كرد. در جريان انتخابات، بايدن مورد حمايت جدي يهوديان 
قرار گرفت. بايدن يك يهودي به نام آنتوني بلينكن را به عنوان وزير 
خارجه معرفي كرده اســت. حداقل احتماال تل آويو نگران نخواهد 
بود كه تغييرات جديد در دولت آمريكا، تأثيــرات نامطلوبي براي 

اسرائيل داشته باشد.
سوم اينكه سياست دولت جديد آمريكا در قبال تركيه ممكن است 
سختگيرانه تر دنبال شود. تركيه تحت رهبري اردوغان طي سال هاي 
اخير نيروهاي خود را به مناطق مختلفي اعزام كرده اســت كه اين 
امر تهديدي براي امنيت و ثبات مناطق اطراف به شمار مي رود. اين 
موضوع به نفع آمريكا در خاورميانه نيســت و دولت جديد آمريكا 

احتماال اقدامات بيشتري را براي مهار تركيه انجام خواهد داد.
 چهارم، دولت بايدن ممكن است تالش هاي خود را براي جلب توجه 
و كشيدن كشورهاي خاورميانه به سمت خود براي مقابله با چين 
افزايش دهد. آمريكا معتقد است رقابت استراتژيك بين واشنگتن 
و پكن در سال هاي پيش رو شــدت پيدا مي كند، بنابراين آمريكا 
احتماال در بيشتر مناطق براي چين دردســر ايجاد خواهد كرد و 

خاورميانه يكي از اين مناطق است.

روندهاي احتمالي در آينده خاورمیانه
همزمان با روي كار آمدن دولت جو بايدن، 4قــدرت ايران، تركيه، 
عربستان و اســرائيل همچنان به عنوان قدرت هاي اصلي خاورميانه 
باقي خواهند ماند. اما در مورد آينده خاورميانه نكاتي قابل توجه است: 
ايران اكنون در شرايط مناســبات اقتصادي قرار ندارد اما 

احتماال همزمان با تغيير در كاخ سفيد، اين كشور بار ديگر 1
در مسير توســعه قرار خواهد گرفت. با توجه به موقعيت برجسته 
ژئواستراتژيك ايران، احتماال در آينده رقابت هاي سياسي پيرامون 
ايران در ميان قدرت هاي جهاني تشديد مي شــود. توازن قوا بين 
قدرت هــاي بزرگ دســتخوش تغييرات عمده اي اســت و روابط 
بين الملل در خاورميانه نيز در حال تغيير است، در چنين شرايطي 

ايران بايد براي آينده و سرنوشت خود تصميم گيري كند.
كشــورهاي عربي و اســرائيل معتقدند كه تركيه و ايران 

به دنبال احياي قدرت تاريخي خود هستند و از اين منظر، 2
اين 2كشور را تهديدي امنيتي براي خود محسوب مي كنند. بنابراين 
براي مقابله با ايران و تركيه، همكاري بين كشورهاي عربي و اسرائيل 

ادامه خواهد يافت.
 پيشبرد توســعه اقتصاد ملي و ساير امور وظيفه مشتركي 

است كه همه كشورهاي خاورميانه با آن روبه رو هستند. در 3
آينده، كشورهاي خاورميانه انرژي بيشتري را براي توسعه اختصاص 
خواهند داد. اينكه چطور قدرت هاي بزرگ جهان مزاياي توسعه خود 
را با نيازهاي توسعه كشــورهاي خاورميانه پيوند دهند، در آينده 
عامل اصلي تعيين كننده نفوذ قدرت هاي بزرگ در منطقه خاورميانه 

خواهد بود. 
مترجم:سعیده زرين

سرزندگي و روحیه بخشي در شهر
يكي از سرزنده ترين شهرهاي دنيا نيويورك است. يك شهروند 
يا جهانگرد براي ســرگرمي و تفريح، يافتــن كمي فارغ بالي 
حتما نياز به رفتن مثال به اپرا، تئاتر، ســينما، پارك و... ندارد، بلكه در خيابان هاي 
اصلي شــهر )به خصوص خيابان برادوي( آنقدر رويدادهاي مختلف فرهنگي و... 
نورپردازي هاي جالب و ديدني وجود دارد كه آن را بسيار سرزنده و مطلوب مي كند 

و هر سال ميليون ها جهانگرد را به خود جذب مي كند.
در شهرهاي ديگر نيز شــايد با مقياس كمتري اين پديده را مي توان ديد، مثال در 
ريودوژانيرو و كالنشهر معروف برزيل )و شهرهاي بزرگ ديگر آن( مي توان تئاترهاي 
بسيار جالب خياباني ديد كه شهروندان بدون پرداخت وجهي )گاه در حد يك كمك 
كوچك اگر مالي باشند( شاهد اين نمايش ها مي شوند. در مركز شهر وين در خيابان 
معروف آن، نيز شاهد انواع رويدادهاي فرهنگي و هنري مي توان بود، به خصوص 
موسيقي كشــورهاي مختلف در اين شهر مهد موســيقي. همچنين در شهرها و 
كشورهاي كوچك تر مي توان اين پديده را ديد مثال در ايروان مركز ارمنستان كه 
به خاطر هم مرز بودن با ايران و ســهولت ويزا جهانگردان ايراني بسياري را جذب 
خود مي سازد در ميدان اصلي اين شهر در اواخر هفته برنامه هاي جالب موسيقي 

اجرا مي شود و مردم زيادي چه از اهالي شهر و چه جهانگردان در آنجا جمع شده 
و از آن بهره مي برند.

همه اين موارد كه گفته شد هزينه چنداني براي مديريت شهري ندارد و مي توان 
در هر شــهري كه زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي آن فراهم باشد به وجود آورد. 
البته بخش مهمي از سرزندگي و روحيه بخشي به شــهر مربوط به مطلوب بودن 
 فضاي عمومي و ســيماي شــهري اســت كه بايد قبل از موارد فوق )رويدادهاي 
فرهنگي- اجتماعي( به عنوان يك زمينه مهم فراهم شــود كه نياز به تمهيدات، 

مقررات، نظارت، آموزش و... دارد. 
متاسفانه اغلب شــهرهاي ما به خصوص تهران در اكثر نقاط آن فاقد يك سيماي 
شهري و فضاهاي عمومي مطلوب است. به خصوص با موج تراكم فروشي در چند 
دهه اخير ســيماي شــهري تهران و فضاهاي عمومي به طرز تاسف باري درآمده 
به طوري كه گاه عابر پياده ترجيح مي دهد با چشــم بسته! از آن عبور كند و بر اين 
همه ناهماهنگي و بي تجانسي چشم بربندد! در حالي كه ايجاد يك سيماي شهري 
مناسب، زيبا و سرزنده پديده لوكس و دور از ذهني نيست و در همه دنيا نمونه هاي 

ساده، كم هزينه و زيبا را مي توان ديد. 
تزئينات شــهري يا به عبارت ديگر مبلمان شهري نيز در بســياري موارد به اين 
نازيبايي كمك مي كند. به طور مثال درختان مصنوعي در بعضي ميادين و فضاها، 
آب نماهاي بسيار نامناسب و نامربوط، مجسمه هاي نامتناسب و... همه اين عوامل 

شهر را از سرزندگي و روحيه بخشي دور مي سازد. در حالي كه مي توان از گل و گياه  
هم در ميادين و خيابان ها و هم )به كمك اهالي هر محله( در مسيرهاي فرعي تر و 
كوچه هاي يك محله ) از طريق شوراياري ها يا سمن هاي محلي( فضاهاي مطلوبي 
را به وجود آورد. حتي از موادي كه در ابتدا جزو زباله هاي شهري است )مانند تاير 
اتومبيل و ...( يا رنگ هاي زيبا و استفاده از گل و گياه مي توان به سرزندگي محله ها 
و شهر كمك كرد )نمونه اي توسط يك زوج فعال و هنردوست در يكي از محله هاي 
شيراز انجام شده است( اينها و كارهاي بســيار ديگري را مي توان انجام داد كه در 
اين مختصر نمي گنجد اما بايد مسئوالن شهري و مردم را به اهميت اين كار واقف 

كرد. به اميد آن روز.
از عوامل مهم در سرزندگي فضاي شهري به كارگيري مصالح مناسب در نماها و به 
خصوص رنگ هاي شاد و زيبا و مناسب در اين مكان هاست، البته نه مانند رنگ هاي 
ناجور اجباري در كركره هاي مغازه ها كه سال ها پيش ابتدا در تهران و به دنبال آن 
در شهرهاي ديگر به كار برده شد و شهرها را بسيار ناخوشايند ساخت. نمونه هاي 
اين رنگ آميزي مناســب و زيبا را در بسياري از شهرهاي شــهره به زيبايي مانند 

آمستردام و... مي توان ديد.

 *جمله معروف ماري آنتوانت در پاســخ به شورش مردم گرسنه فرانســه؛ »اگر نان ندارند 
كيك بخورند.«

ادامه از 
صفحه اول

كيم جونــگ اون، رهبر كره شــمالي در اقدامي كه 
تحليلگران معتقدند هدفش بســط بيشــتر قدرت آسیا

اوســت، بعد از پدربزرگ و پدرش به عنوان سومين 
عضو خانواده حاكم به عنوان دبير كل حزب كارگران انتخاب شده 
اســت. به گزارش الجزيره، كنگره حزب كه براي نخستين بار در 
5سال گذشته برگزار شده، در ششــمين روز برگزاري اش در پي 
برگزاري انتخابات كميته مركزي اعالم كرده كه رهبر كره به عنوان 

دبير كل حزب انتخاب شده است.
اين انتصاب كامال ســمبليك اســت چون كيم جونگ اون همين 
حاال هم رهبر حزب به شــمار مي رود. او در جريان كنگره حزب 
در سال2016 به عنوان رئيس حزب انتخاب شد؛ رئيس حزب در 
واقع معادل سمت دبير كل اســت كه پيش تر تنها در اختيار پدر 
و پدربزرگ كيم قرار داشــت. او پيش از اين كنگره سال 2016، 
به عنوان دبير اول حزب را رهبري مي كرد. كيم 37ساله از زماني 
كه در سال2011 جانشــين پدرش شــده، قدرتش را با اعدام و 
سركوب رقباي احتمالي اش بيشتر كرده است. او همچنين برخي 

از سمت هاي درون حكومت و حزب را هم عهده دار شده است.
برخي پست ها در كره شــمالي همچنان به پدر و پدربزرگ كيم 
تعلق دارنــد؛ كيم جونگ ايل همچنان »دبيــر كل ابدي« حزب 

است و »رياست ابدي« هم همچنان به كيم ايل سونگ، بنيانگذار 
كره شمالي تعلق دارد.

اعطاي پســت جديد به كيم در پي تغييرات در ســاختار حزب 
صورت گرفته اســت. آن چان ايل، يك فراري از كره شــمالي كه 
به عنوان تحليلگر در مؤسسه جهاني تحقيقات كره شمالي فعاليت 
مي كند گفته است كه اين تغيير و بازگشت به سيستم قبلي، عمال 

نوعي اعتراف به شكست از سوي كيم جونگ اون بوده است؛ »كيم 
مي خواســت تصويري جديد از خودش و دوره نويي كه او ايجاد 
مي كند ارائه كند و مي خواست بگويد كه اين دوره، از دوران پدرش 
متفاوت است. سمبل اين تغيير هم انتخاب او به عنوان رئيس بود. 
اما حاال به نظر مي رسد كه مجبور اســت به مسئله اشاره كند كه 
دوران جديد، همچنان با دوران پدرش ارتباط دارد. او تنها در اين 
صورت اســت كه مي تواند قدرتش را در اين دوران مســتحكم تر 

كند.«
كنگره در حالي برگزار مي شود كه كيم سخت ترين روزهاي دوران 
9ساله رهبري اش را تجربه مي كند؛ چند فاجعه طبيعي در تابستان 
و بعد از آن كرونا، كره شمالي را در وضعيت بسيار سختي قرار داده 
است. كيم در اين كنگره اعتراف كرد كه تقريبا تمامي اهداف تعيين 

شده در برنامه اقتصادي قبلي، از برنامه بسيار عقب هستند.
يكشــنبه در كنگره همچنين اعضاي اداره سياسي )پوليت بورو( 
حزب هم انتخاب شــدند كه در كمال تعجب، نام خواهر و مشاور 
ارشد رهبر كره شــمالي، كيم يو جونگ، در آن ديده نشده است. 
حذف او از اداره سياسي، درحالي كه همچنان عضو كميته مركزي 
است، برخالف شايعات گسترده اي اســت كه ناظران كره شمالي 
مدت هاســت مطرح مي كنند؛ آنها مي گفتند كه كيم خواهرش 
را به عنوان عضو دائم اداره سياســي انتخاب خواهد كرد تا تسلط 
خانواده كيم بر حزب را بيشــتر كند. هنوز مشخص نشده كه چرا 
خواهر 32ساله رهبر كره شمالي، عضويت خود را در اداره سياسي 
از دست داده است. نفوذ كيم يو جونگ در سال هاي اخير به صورت 
چشمگيري افزايش پيدا كرده اســت. او در ابتدا به عنوان منشي 

شخصي برادرش مشغول به كار شــد و بعد به عنوان نماينده ويژه 
او در امور كره جنوبي منصوب شــد. كيم يو جونگ در ادامه معاون 
مدير بخش كليدي نظارت بر پرسنل و امور سازماني منصوب شد.

روند رشد او ادامه داشت و در سال2017، به عنوان دومين زن تاريخ 
كره شمالي به عضويت پوليت بورو در آمد. پيش از او عمه اش موفق 
شده بود عضو اين اداره مهم حزب شود. تابستان امسال هم سازمان 
اطالعات كره جنوبي اعالم كرد كه خواهر رهبر كره شــمالي عمال 

به عنوان جانشين او فعاليت مي كند.
ليم يول گول، استاد مطالعات كره شمالي در دانشگاه كيونگ نام در 
سئول درباره حذف كيم يو جونگ از پوليت بورو گفته است: »هنوز 
زود است تا درباره وضعيت او نتيجه گيري كنيم، او همچنان عضو 
كميته مركزي است و اين امكان وجود دارد كه پست مهم ديگري 

به او محول شده باشد.«
كيم يوجونگ در حالي از پوليت بورو كنار گذاشــته شده كه ورود 
جويانگ وون به اين اداره، نشانه اي از قدرت گرفتن ناگهاني او به 
شمار مي رود. او اخيرا به پوليت بورو و همين طور كميسيون نظامي 
مركزي كه يكي از بخش هاي حياتي حزب است اضافه شده است.

شويون هويي، معاون وزير خارجه كه در آماده سازي ديدار برگزار 
نشــده كيم با دونالد ترامپ در تابســتان2019 نقش داشت هم 

جايگاهش در حزب تنزل يافته است.
تحليلگران معتقدند كيم جونگ اون تا اينجا بــا جابه جايي ها در 
حزب، به جو بايدن رئيس جمهور جديد آمريكا اين پيام را مي دهد 
كه برنامه او در مقابل آمريكا، مقاومت است اما در عين حال او اين 

كار را بعد از روابط پرتالطم با ترامپ، با دقت انجام مي دهد.

ویليام برنز؛ دیپلماتي كه 
به سازمان سيا رسيد

كمتر از 10روز مانده بــه انتقال قدرت در كاخ 
ســفید از جمهوريخواهان به دمکرات ها، جو 
بايدن آخرين عضو كلیدي كابینه يعني رئیس 
سازمان ســیا را هم معرفي كرد؛ پستي كه در 
كمال ناباوري به ديپلمات كهنه كار آمريکايي، 
ويلیام برنز رسید. برنز از هفته ها قبل يکي از 
2گزينه اصلــي وزارت خارجه آمريکا بود، اما 
بايدن تصمیم گرفت ســکان وزارت خارجه 
را به دست مشاور سیاست خارجي اش يعني 

آنتوني بلینکن بسپارد.
ويلیام برنز64ســاله، ديپلمات بازنشسته و 
رئیس بنیاد كارنگي در واشنگتن است. كارنگي 
يکي از مهم ترين انديشــکده هاي سیاست 
خارجي آمريکا به شمار مي رود. برنز 32سال در 
پست هاي مختلف وزارت خارجه آمريکا فعالیت 
كرده و يکي از شــناخته ترين ديپلمات هاي 
آمريکايي اســت. او جزو معدود چهره هايي 
اســت كه هم مورد اعتماد جمهوريخواهان 
بوده و هم دمکرات ها؛ به همین دلیل فعالیت 
در دولت 5رئیس جمهور را تجربه كرده است. 
ويلیام برنــز، دانش  آموختــه دكتري روابط 
بین الملل از دانشگاه آكســفورد است. او از 
سال 1996تا 1998دستیار وزير خارجه آمريکا 
بود. برنز سپس از 1998تا 2001به عنوان سفیر 
آمريکا در اردن و سپس بین  سال هاي 2005تا 
2008به عنوان سفیر اين كشــور در روسیه 
فعالیت كرد. او در سال 2011ارتقاي درجه پیدا 
كرد و تا سال 2014، يعني زماني كه بازنشسته 
شــد، به عنوان معاون وزيــر خارجه در كنار 

هیالري كلینتون و جان كري حضور داشت.
ويلیام برنــز را اما يکي از معمــاران برجام 
مي دانند. او در ســال 2013، همراه با جیك 
ســالیوان كه اكنون در كابینه بايدن به عنوان 
مشــاور امنیت ملي تعیین شده، سنگ بناي 
گفت وگوهاي هسته اي با ايران را در چارچوب 
مذاكرات محرمانه عمان بنا گذاشت. برنز در 
آن مذاكرات، سرپرست هیأت مذاكره كننده 
آمريکا بود. بازگشــت برنز و ديگر چهره هاي 
مؤثر در پرونده هسته اي ايران به قلب تحوالت 
سیاسي آمريکا، بسیاري را به كاهش تنش میان 
تهران و واشنگتن امیدوار كرده است. بازگشت 
آمريکا به برجام، احتماال يکي از نخستین نتايج 
آغاز به كار تیم سیاست خارجي و امنیت ملي 
بايدن خواهد بود. جو بايدن در بیانیه اي ضمن 
تعیین او به عنوان رئیس ســازمان سیا تأكید 
كرده كه معتقد است اين پست بايد يك پست 
غیرسیاسي باشد. بايدن نوشته است: »ويلیام 
برنز دانش و آينده نگري الزم براي جلوگیري از 
تهديدها علیه آمريکا را دارد. مردم آمريکا با 
حضور برنز در پست رئیس سازمان سیا، خواب 

راحت خواهند داشت.« 

 گام بلند كیم
براي قبضه قدرت 

وز چهره ر

سیاوش فالح پور
روزنامه نگار
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شهرآدمهايبيدهان
صفـــحه ايــرانگــــردي 
»ســفركجا« عكس هايــي 
از شــهر »شــهريري« در 
اردبيل منتشــر كرده است. 
بي دهــان  آدمك هــاي 
شمشــير به دســت و گاهي 
دست به ســينه در نزديكي 
محوطه باســتاني شهريري، 
گورستاني تاريخي است كه 
با ســنگ افراشته شده. عدد 
اين سنگ افراشته ها به 280 
مي رســد و طول ســنگ ها 
از 70 تــا 360 ســانتي متر 

متغير اســت. در تمــام اين گورســتان تمام ســنگ ها بدون دهــان حكاكي 
 شــده اند به غيراز يكي از آنها كه به شــكل يك زن بوده و دهــان دارد. قدمت 
اين شهر به دوره مس سنگي و اوايل عصر آهن، حدود 7هزار سال قبل از ميالد 
برمي گردد. آدمك هاي سنگي در فاصله 30كيلومتري شرق شهرستان مشكين 
شهر در استان اردبيل و در نزديكي روســتاي پيرازميان و رودخانه قره سو واقع 

شده اند.

عروسطبيعت
محمــد درويــش، فعــال 
حــوزه محيط زيســت در 
 توييتــر نوشــت: »برخي ها 
شــايد فقط يك بــار بتوانند 
مــزه لبــاس عــروس را در 
آلبــوم زندگي خــود تجربه 
كننــد - البته اســتثناهايي 
 هم وجود دارد! - اما براي اين 
حواصيــل بــزرگ ســفيد 
  )Great White Heron(
تن پــوِش عروســي دايمي، 

پايدار و زيبنده است! نه؟«

سالمرگ

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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عكس:همشهري/فرشادعباسي برايسومينبارپياپيشهرآوردپايتخت،باتساوی2بر2بهپايانرسيد.

»آندري بيه لي« نويسنده روسي در رمان 
»پترزبــورگ«، جايــي در توصيف يكي 

از شــخصيت هاي داستان هنگام 
ورود به بلوار نوسكي، مي نويسد: 

»بدن هر فردي كه به درون 
پياده رو جاري مي شــود، 
بــه عضوي از يــك بدن 
عمومي بــدل مي گردد، 

به يك ذره يا دانه خاويار...« 
ورود اين بدن عمومي به شهر، از يك خانه آغاز مي شود، 
از يك كوچه. به يك محله مي رســد، خيابان مي شــود و 
خيابان ها به هم پيوند مي خورند؛ چونان سرشــاخه هاي 
كوچك يك رود. شــهر، چــون دريايي در برابــر نگاه ما 
بيدار مي شود و امتداد پيدا مي كند. از يك خانه تا هزاران 
كوچه و خيابان كوچك و بزرگ. حكايت هر صبح تهران 
همين است. افراد، بدن ها، شهروندان به خيابان مي رسند 
و همين جاست كه آنها را به ياد مي آوريم. همزمان با اين 
يادآوري، شهر در ما بيدار مي شــود. حاصل جمع نهايي 
اين بيدار شــدن از جســم و به ياد آوردن، تن سپردن به 
روشنايي روز و راهي شــدن به خيابان است. اين برنامه 
جمعي بسياري از ماست. شــهر ما را در برگرفته است و 
ما درون شــهر عمر مي گذرانيم. گذر عمــر هر روز تكرار 
مي شود. به ياد آوردن و برخاستن، كنش اصلي ما در شهر 
اســت و مي تواند معطوف به هدف خاصي نباشد. هدف، 
زندگي است. در حد فاصل خانه تا محل كار، ما مي رويم و 
زندگي در شهر آغاز مي شود و شهر در اين آغاز شدن هر 
روز به ياد آورده مي شــود و در اين يادآوري است كه بار 
ديگر مي فهميم كه تهران بزرگ، چقدر بزرگ است. بزرگ 
و بي انتها و مهربان. تهران در همه سال هايي كه ما انسان ها 
خيابان و خانه هاي قديمــي اش را از او گرفته ايم، در همه 
سال هايي كه ما آسمان آبي و كوهستان ها و باران و برفش 
را از او گرفته ايم با ما مهربان بوده است. در همه سال هايي 
كه از همه جاي اين كشــور راهي تهران شده ايم، در همه 
روزهايي كه توي ترافيك مانده ايم و كاري داشــته ايم و 
ترس نرســيدن به كار و گرفتاري مان مانع از آن شــده تا 
خوب به اطراف مان نگاه كنيم و زيبايي هاي شهر را ببينيم 
با ما مهربان بوده است. تهران غبار ما را بر دوش گرفته و 
گراني مان را تاب آورده و براي هر كسي كه راهي اين شهر 
شده، آغوشي گشوده داشته است. اين را تنوع انسان هايي 
كه در اين شهر زندگي مي كنند و از همه جاي ايران براي 
زندگي به پايتخت آمده اند، نشــان مي دهد. شهري براي 
همه بوده و قرار اســت كه ايــن را در برنامه ريزي هايمان 
براي امروز و آينده نيز به ياد آوريم و لحاظ كنيم. اين شهر 
هر مشكلي داشته باشــد، قضاوت درباره آن مشكل فقط 
محصولي مديريتي نيست، نيازمند كنكاشي فرهنگي هم 
هســت. در اين كنكاش ما مي توانيم به خود رجوع كنيم 
تا ببينيم وقتي درباره تهران به قضاوت مي نشــينيم، آيا 
مهرباني اش را به ياد مي آوريم. ما در وسعت بي انتهاي اين 
شهر، فرصت هاي بسياري داشته ايم، به دست آورده ايم و 
گاه از دست داده ايم، اما هر بار به مشكلي برخورد مي كنيم، 
اين را به شهر، به تهران و زندگي در آن مربوط مي دانيم. 
جايي كه در خوشي و ناخوشي خودش با ما مهربان بوده 
است. اين شهر تجسم رفتار تك تك ماست؛ با همه خوبي و 
بدي اش. هر فرد، قطعه اي از ستون فقرات اين شهر است. 
ما به ميانجي بدن خود، تــن خود، در تهران حضور داريم 
و لمس هر نقطه از شهر به مدد هماهنگي با اين ارگانيك 

شهري امكان پذير است.
در اين شهر به همان اندازه كه ما به حال خود رها مي شويم، 
به همان اندازه نيز در پناه شهر قرار گرفته ايم. پس، جايي 
كه به بدي خيره مي شــويم، تنها قادر به نجواي نيمي از 
روايت خود با تهران هســتيم. از اين منظر، اين شــهر به 
همان اندازه كه مي تواند، شــما را غمگين كند، توانسته 

لبخند روي صورت تان بنشاند.
يادآوري اين تهران، يادآوري كوچه و خيابان هايي است 
كه روزي روزگاري از آن گذشته ايم، آهسته يا سنگين يا 
گريز پا گذشته ايم، شانه به ديوار تكيه داده و گذشته ايم، 
با يار گذشته ايم، تنها گذشته ايم، توي دست مان بي قراري 
بوده كه گذشته ايم، روي صورت مان چين و شكن و گرما 
بوده كه گذشته ايم، گاهي خنديده ايم و گذشته ايم، چقدر 
گذشته ايم و اكنون محض به يادآوردن همه آن كوچه ها، 
آن لحظات و لحظات ديگري كه بعد از اين خواهند رسيد، 
به تهران خيره مي شــويم و به ياد مي آوريــم كه تهران 

مهربان هم بوده است.

داوودپنهانيقصه شهر
روزنامه نگار

آفريقايشمالي:يك گالــن از گران ترين مايع جهان بيش 
از 39ميليون دالر قيمت دارد و جالب اينكــه اين مايع زهر 
نوعي عقرب است. به گزارش آديتي سنترال، اين نوع عقرب 
كه دث اســتاكر) deathstalker( نام دارد، نيش  اش 100بار 
دردناك تــر از نيش يك زنبور اســت و با وجــود اين به علت 
استفاده از زهر آن در صنايع دارويي، قيمت آن بسيار باالست. 
شركت هاي داروسازي جهان با زهر اين عقرب  داروهايي براي 

كنترل ديابت و انواع تومور هاي سرطاني توليد مي كنند.

ويكتوريا:يك راننده تاكســي در كانادا مســافري را كه 
ماسك نزده بود، يك راست به كالنتري محل برد و مأموران 
پليس هم او را تحويل گرفتند و مسافر را بازداشت كردند. 
به گزارش اينديپندنت، مســافر كه در حالت عادي نبود، 
به پرداخت 230دالر كانادا جريمه محكوم شد و تا زمان 
هوشياري در بازداشت پليس بود. پليس در اين باره گفت:  
راننده تاكســي وظيفه مهم تري را بــه وظيفه اصلي اش 

ترجيح داد و بنابراين مستحق قدرداني بود.

پكن:پس از مرگ كارگري در چين كه به علت كار بيش 
از حد جان باخته بود، خبرگزاري دولتي شينهواي چين 
 از بخش فناوري اين كشور خواســت تا اضافه كاري هاي
 افراطي را محدود كند. به گزارش اينديپندنت، پس از اين 
رويداد هشتگ هايي در رابطه با اين حادثه در اپيليكشن 
»ِويبو« بيش از 190 ميليون بار ديده شــد. مرگ در اثر 
كار زياد در ژاپن نيز چندين برابر كشــور چين و ســاير 

كشور هاست.

واشــنگتن: خلبان شــركت امريكن ايرالين پس از اينكه 
هواپيمايش از واشنگتن  برخاست، با شعار هاي طرفدار هاي 
ترامپ مجبور به تهديد آنها شد. به گزارش ديلي ميل، خلبان 
در بلندگوي هواپيما اعالم كرد چنانچه شعار هاي طرفدار هاي 
ترامپ ادامه پيدا كند، تمام آنها را در ايالت كانزاس پياده خواهد 
كرد. خلبان تهديد كرد تمام مسافراني كه بدون ماسك هستند 
و فرياد مي زنند بي هيچ مالحظه اي به مقصد شهر فينيكس 

نخواهند رسيد و در فرودگاه كانزاس پياده خواهند شد.

خلبانيكهتهديدبهتغييرمسيركردمحدوديتاضافهكاريپسازمرگكارگرراننده،مسافرشراتحويلكالنتريدادنرخگرانترينمايعجهان

تهرانمهربان

از كودك نمی توان انتظار داشت در جايی كه دور و برش خوراكی، اسباب بازی، 
تلويزيون روشن يا هر وســيله مزاحم ديگری وجود دارد، تكاليفش را انجام 
دهد. اگرچه از بين بردن حواس پرتی تقريبا غيرممكن است اما راه هايی برای 
مديريت و كاهش تعداد مواردی كه باعث ازبين رفتن تمركز كودك می شود 

وجود دارد. با اين تكنيك شــروع كنيد كه هنگام انجام تكاليف هيچ خبری از 
تلويزيون،  تلفن و كامپيوتر نيست تا زمانی كه تكاليف تمام شود. البته سكوت 

مطلق هم الزم نيست.

امروز بيست و سوم دي ماه، مصادف با درگذشت سيدجعفر 
شهيدي، رئيس مؤسسه لغتنامه دهخدا و مركز 
بين المللي آموزش زبان فارســي، استاد تمام 

دانشــكده ادبيات و علوم انســاني دانشگاه 
تهران و از پژوهشگران برجسته زبان و ادبيات 

فارسي، فقه و تاريخ اسالم است. شهيدي از شاگردان برجسته بديع الزمان فروزانفر در 
دانشگاه تهران بود و در سال 1340 دكتري خود را در رشــته ادبيات فارسي و تاريخ 
دريافت كــرد. او همچنين در حوزه علميــه قم و حوزه علميه نجــف زيرنظر  عالمه 
طباطبايي بروجردي، آيت اهلل خوئي تحصيل كرد و به درجه اجتهاد رســيد. او به جز 
همكاري در تدوين فرهنگ معين و لغتنامه دهخدا، 4 عنوان ترجمه، 3 عنوان تصحيح 
و تعداد زيادي تأليف دارد كه شــماري از كتاب هاي وي به زبان هاي  مختلف ترجمه 
شدند و جايزه دريافت كردند. ترجمه نهج البالغه و شرحي بر مثنوي از مهم ترين آثار 

او به شمار مي آيند.
سيدجعفر شهيدي )1297 در بروجرد - 23 دي 1386 در تهران(

مديريتحواسپرتی

سيدجعفرشهيدي

مهارت

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:اّن اسوأ المعاصي مغبَّه الغي؛
بدترين گناهان از نظر سرانجام و عاقبت، گمراهي است.

  اذان ظهر:  12:13   غــروب آفتــاب: 17:11   اذان مغرب: 17:31
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غالمهمتآنرندعافيتسوزم
كهدرگداصفتي،كيمياگريداند

زشعردلكشحافظ،كسيبودآگاه
كهلطفطبعوسخنگفتنَدريداند

آگاه، باخبر و داناســت و با هوشياري، آشناي آشــكار و پنهان است. حافظ جام 
جهان بين را پرتِو آگاهي مي داند و مي سرايد: »ز آشفتگي حال من آگاه كي شود/ آن 
را كه دل نگشت گرفتار اين كمند؟« او به هر كه آگاه از سرِّ غيب نيست، مي گويد: 

»قصه مخوان!«
خاقاني در تصويري نازك مي سرايد: »گريم چنان كه از دم درياي چشم من/ هر 

گوش ماهي ای شود آگاه، زيِر آب«
موالنا بر آن است كه »چون روز، روشن دل شود، هر كو ز شب آگاه شد« و خطاب 
به دوست مي گويد: »تا زآن لب خندانت، يك خنده بياموزم/  اي چشمه آگاهي! 

شاگرد نمي خواهي؟«
در باب هشتم بوستان سعدي آمده است: »عبادت به تقليد، گمراهي است/ خنك 

رهروي را كه آگاهي است«
صائب چشم بينا و جان آگاه و دل بيدار طلب مي كند و مي گويد: »رنگ ها در روز، 

روشن مي نمايد خويش را/ از سيه كاري مرا موي سفيد آگاه كرد«
بيدل ارزش آگاهي را چنين مي نماياند: »حاصل ز عمر، يك دم آگاهي است و بس/ 
چون پنبه شــد ز گوش، نماند حجاب صبح« و پند مي دهد: »كمال دانش ما گر 

فراموشي ست از عالم/ مشو مغرور آگاهي كه غفلت هم همين دارد«

شاگردنميخواهي؟

فضاي مجازي

گرچه اصناف حدود 17درصد توليد ناخالص 
ملي كشــور را عهده دار اســت، اما به لحاظ 
سرمايه اي، ارزش واقعي بيشتري دارد. شايد 
به واحدهاي صنفي به صورت تك تك، صرفا 
واحد تجاري اطالق شــود، اما افراد شاغل در 
آن واحد صنفي با اعمال و رفتارشــان ارزش 
اجتماعي آن واحد صنفي را بســيار بيشتر يا 
كمتر مي كنند. گرچه در اقتصاد اعداد و ارقام 
و گردش حساب، مالك محسوب مي شود، اما 
فراتر از آن ارزش شيوه ارائه خدمات و كاالست 
كه باعث چگونه گشتن چرخ اقتصاد آن واحد 

مي شود. در كشــورهاي توسعه يافته اقتصاد 
مبتني بــر رفتارهــا و ارزش اجتماعي مورد 

سنجش قرار مي گيرد.
سال ها پيش كه شهرها هنوز كالنشهر نشده 
بودند و شيرازه اصلي آنها با محله هاي مختلف 
شكل مي گرفت، افراد هر محله به ويژه كسبه 
براي خود وظايفي تعريف مي كردند كه امروز 
آن را خدمات اجتماعي مي ناميم. عمده اين 
خدمات به شــكل داوطلبانــه و اغلب پنهان 
يا راه اندازي رســوم مختلف از گلريزان افراد 
گرفتار تا انواع دستگيري از همسايه ها انجام 

يادداشت

اصنافوسرمايهاجتماعيمغفول

ايمانمهديزاده
پژوهشگر توسعه پايدار

مي شد. بازار هر محله يكي از معتبرترين مراكز 
گردهمايي و رد و بدل افكار و رفتار مردم آن 
منطقه به شــمار مي آمد و اصناف و بازاريان 
از معتبرترين نيروهاي مردمي براي بســيج 
به سوي اهداف خاص محســوب مي شدند. 
رفته رفته با توسعه شــهرها و تغيير شكل و 
شمايل محله ها، مجموعه هاي تجاري جديدي 
شكل گرفت كه اجناس و قيمت آن، بيش از 
فروشنده و مالك آن واحد براي شهروندان و 
همســايه ها اهميت يافت. متأسفانه ظرفيت 
بزرگ سرمايه اجتماعي اصناف در طرح هاي 
توسعه اي لحاظ نشد و صرفا بنا بر نوع كاركرد 
و احيانا توليد آالينده، آنها را از محله ها به سوي 
حومه شهرها ســوق دادند. جداي از مسائل 
زيســت محيطي و ســالمت افراد جامعه كه 
اولويت محسوب مي شــود، محتواي روابط 
اجتماعي نيز دستخوش تغيير شد. پيش از آن، 

يكي از مراكز فرهنگسازي در هر شهر و محله، 
اصناف و كســبه بودند كه امروز اين كاركرد 
به حداقل رسيده اســت. تأثيرگذاري كسبه 
و بازاريان بر زبان و گويش تا شــيوه رفتار با 
كوچك و بزرگ محله كامال مشهود بود. امروزه 
فضاي مجازي و رسانه هاي همراه شهروندان 
تا حد زيادي جاي ارتباطات قديم را پر كرده و 
فرهنگسازي كوي و برزن به تلفن هاي همراه 
منتقل شده اســت. بعضي از اصناف با ورود 
به فضاي مجازي سعي در حفظ مشتريان و 
اقتصادشــان دارند، اما خود آنها سرمايه هاي 
بزرگي هســتند كه در برنامه هاي توسعه اي 
مغفول بوده و ديده نشــده اند. كشــورهاي 
توسعه يافته فعاالن اقتصادي را نه عدد و رقم، 
بلكه بيشتر به چشــم كارآفرين و فرهنگساز 
مي نگرند و جاي اين نگرش در مســئوالن و 

اغلب مردم خالي شده است.

ادامهجشنوارهفيلمكوتاهتهرانازاولبهمن
اكران فيلم هاي جشــنواره بين المللي فيلم 
كوتاه تهران كه به دليل تعطيلي ســينماها 
نيمه كاره مانده بــود، از اول بهمن ماه آغاز 
مي شــود. به گــزارش همشــهري، اكران 
فيلم هاي راه يافته به بخش ملي و بين المللي 
اين دوره از جشــنواره به دو شكل آنالين و 
حضوري، از يكم بهمن ماه شروع خواهد شد. 
برگزاري اين دوره از جشــنواره كه به دليل 

محدوديت هاي ناشي از كرونا و تعطيلي سينماها متوقف شده بود، از چهارشنبه يكم بهمن ماه با اكران فيلم هاي 
كوتاه راه يافته در بخش ملي و بين الملل، در پرديس سينمايي ايران مال از سر گرفته مي شود و تا 6بهمن ماه 

ادامه مي يابد.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

»گورشــاه؛ طلســم فرشــته مرگ« نوشته 
سيامك گلشيري است كه به تازگي از سوي 
نشر افق منتشر شــده اســت. ديگر كتاب 
تازه راه يافته به بازار كتاب از اين ناشــر براي 
كودكان »مِن بيچاره كره اسبم و هيچ كاره« 
نوشــته فريد بِرت اشــتونر بــا تصويرگري 
هيلدگارد مولر است كه كتايون سلطاني آن را 

به فارسي برگردانده.
در پشت جلد كتاب گورشاه آمده اســت: »نيما و دوستانش براي رسيدن 
به قلمرو شاه يوناس موانع بسياري را پشت سر گذاشته اند، اما انگار در قصر 
كسي درپي نجات گمشده نيســت. آنها خيلي زود پي مي برند اين فرشته 
مرگ است كه همه چيز را در دست گرفته. ديگر فرصتي نيست. بايد پيش 
از آنكه سپاه گورشاه پشت ديوارهاي شهر برسد راه چاره اي پيدا كنند. « 
نشــر افق اين كتاب 304صفحه اي را با شــمارگان 1100نسخه به  بهاي 

45هزارتومان منتشر كرده است.
»مِن بيچاره كره اسبم و هيچ كاره« هم كتابي است كه نشر افق با خريد حق 
انتشار در ايران اين اثر را منتشر كرده است. در پشت جلد كتاب آمده است: 
»واقعا ديگر برايم اعصاب نمانده! ما كره اسب ها سركش و پرزور و زيباييم، 
بعضي وقت ها هم كمي لجباز. اما قند و عســل نيستيم! واقعا نمي دانم چرا 
آدم ها اين جوري درمــورد ما فكر مي كنند. به خصوص دخترها! ميشــي 
مي گويد تمامش تقصير اسباب بازي هايشان است. من مشكلي با رفتار آدم ها 
و حتي كالس اسب سواري ندارم، اما گاهي خيلي حالم گرفته مي شود وقتي 
فكر مي كنم مِن بيچاره كره اسبم و هيچ كاره!«. اين كتاب در 160صفحه با 

شمارگان 1100نسخه به  بهاي 28هزار تومان منتشر شده است.

ويترين

گورشاهومنبيچاره
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تفكر جادويي و بحران   هاي اجتماعي

وزير راست و 
دولت چپ

 احمد توكلي، 18خرداد 1380
نامزد انتخابات رياست   جمهوري 

بود

حميدرضا محمدي �����������������������

او چهره   اي راســت   گرا بــود و از 
حمايت جمعيت مؤتلفه، بازاريان 
و سرمايه   داران مذهبي و همچنين 
كانون   هاي قــدرت بيروني مثل 
جامعه روحانيت مبــارز و جامعه 
مدرســين قم برخوردار بود اما 
با وجود ايــن، در دولت ســوم 
جاي گرفت كــه موازين فكري و 
عملي   اش، با كســاني چون او، در 

تضادي عميق بود�
»احمد توكلي«، وقتي در 11 آبان 
1360، از مجلس اول رأي اعتماد 
گرفت، در حالــي در جايگاه وزير 
كار و اموراجتماعي، راهي كابينه 
نخست ميرحسين موسوي شد كه 
»در اين دوره، اكثريت دولت تفكر 
چپ داشت و در اختيار چپ   گراها 
بود�« اگرچه در آن ســال   ها، همه 
»قصد خدمت داشتند« و »مثاًل در 
زمينه حمايت از مستضعفان ميان 
راست   گرايان كابينه و چپ   گرايان 
تفاوتي نبود« امــا تفكر اعضاي 
هيأت دولت اختــالف بنياديني 
داشت؛ »آقاي موسوي فكر مي   كرد 
با تسلط دولت بر اقتصاد مي تواند 
جلوي انباشت ثروت را بگيرد ولي 
نظر من اين بود��� بــا اين روش��� 
ثروت به شكل فسادآميزي انباشته 

مي   شود�« 
او اگرچه تا 11مرداد 1362، در اين 
وزارتخانه باقي ماند اما معتقد است 
»مــن در وزارت كار، مبدع 2كار 
بودم«؛ »يكي قانون كار است كه 
حكم قانون اساسي را براي اقتصاد 
دارد و بستر تنظيم بازار كار است� 
دومي هم جمع   آوري اطالعات از 
ميدان كار است تا شما بدانيد چه 
مقدار بيكار داريد، در چه سني و 
اطالعات ديگر آنها را هم داشته 

باشيد�« 
با اين حال، او كه دولت سوم را به 
رويكرد ماركسيستي و تعارض با 
اسالم متهم مي   كرد، او و شش   وزير 
ديگر كابينه، طي نامه   اي به امام، 
ضمن انتقــاد از دولــت و اعالم 
اســتعفاي خود، بيان كردند »به 
   دنبال مردمي كــردن اقتصاد« 
هستند� البته »امام جواب اين نامه 
را ندادند تا اينكه آقاي ناطق نوري 
خدمت امام رسيدند� امام در اين 
ديدار فرموده بودند كه اين دوگروه 
بايد با هم تفاهم كند��� در نهايت 
و بعد از اين ديدار، ما 7نفر به اين 
نتيجه رســيديم كه بنده و آقاي 
عســگراوالدي كه وزير بازرگاني 

بود��� استعفا دهيم«�

سياستمدار

گزارش دو

جمال رهنمايي ���������������������������������������������������������������
روزنامه   هاي تابستان سال1380 روزانه جدول جيره بندي و قطع شدن 
آب را منتشر مي   كردند� با جدي نگرفتن هشدار   هاي مربوط به كمبود 
آب از تيرماه اين سال، آب در سراسر كشــور جيره بندي شد� اين 
بحران در پايتختي كه آرام آرام يك چهارم جمعيت كشــور در آن 
متمركز شده بودند، جدي   تر بود� كشاورزان خسارت   هاي سنگيني 
را به   خود ديدند و بگير و ببند مشــتركين پرمصرف در دستور كار 
قرارگرفت� خشكسالي گريبان همه را گرفته بود� متوليان امور دست 
به كار شدند و طرح   هاي تامين آب به بركت پول نفت چند ده برابر شد� 
از 6استان همجوار با مصوبه شوراي   عالي امنيت ملي براي ساكنان 
استان تهران آب فراهم شد و بحران موقتا فرونشست� بحران آب 
در ايران همواره موضوعي بسيار جدي اما مديريت شده بوده است� 

سازه   هاي چند هزار ساله جمع   آوري، نگهداري، تقسيم و انتقال آب 
گوياي تدبير و اهميت دادن ســاكنان اين سرزمين به اين موضوع 
حياتي است� ايران در ازاي تاريخ اقليمي خود از كشوري نيمه خشك 
در حال تبديل شدن به يك سرزمين خشك است و از اين سرنوشت 
گريزي نيست� وقتي آب نباشد، همه حرف و حديث   هاي ديگر درباره 
زندگي در اين سرزمين بيشتر شبيه شوخي است� چرا ما با برخي از 
بديهيات زندگي اجتماعي و شهري برخورد سرسري و غيرواقع   بينانه 
داريم؟ يافته   هاي پژوهشي روانشناسان اجتماعي نشان مي   دهد كه ما 
به   عنوان انسان كامال مستعد نوعي ارزيابي و استنتاج هستيم كه به آن 
»تفكر جادويي« مي   گويند� چنين تفكري بر پايه مفروضاتي بنا مي   شود 
كه با بررسي   هاي منطقي جور درنمي   آيد اما با وجود اين مجاب   كننده 
و قانع   كننده تصور مي   شود� يكي از اصولي كه شيوه تفكر جادويي 

بر اساس آن اســتدالل مي   كند اين است كه 
برخي انسان   ها به   دليل تصور برتر و با فضيلت   تر 
بودن از ديگران، خودشــان را منحصر به فرد 
دانسته و معتقدند به شيوه   اي مرموز و برخالف 
قوانين جهان هستي، دستي از غيب همواره 
مراقب آنها خواهد بود هر چند آنها برخالف 
قوانين خلقت و جهان هستي عمل كنند� ايران 

سرزميني خشك و كم آب است� اين نسل منابع آبي محدود خود را 
بي   رحمانه و ناشيانه هدر مي دهد و در همان حال انتظار دارد جهان 
هستي و ابر   هاي باران زا اين ناشي گري و بي   رحمي او را جبران كنند� 
شايد وقتي بار ديگر شيرهاي آب خانه   هاي ما از آب آشاميدني خالي 

شود متوجه نادرستي اين مفروضات بي   اساس خود بشويم�

ادامه راه اصالحات
مردم براي بار دوم سيدمحمد خاتمي را به   عنوان رئيس   جمهور انتخاب كردند

سینما   در میدان سیاست
فيلم   هاي تبليغاتي هشتمين دوره    انتخابات رياست   جمهوري جلوه تازه   اي به رقابت    نامزدها داد

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

مهم   تريــن رخداد سياســي ســال1380، برگــزاري انتخابات هشــتمين دوره 
رياســت   جمهوري در 18خردادماه بود كه در فضاي پيچيده   اي انجام شــد. با آغاز 
زمستان1379 فضاي سياسي كشور ديگر كامال انتخاباتي شده و رايزني   هاي فشرده 
2جناح براي رقابتي نفس   گير درجريان بود. اينها در شرايطي بود كه كشور روزهاي 
پرالتهابي را مي   گذراند؛ به   نظر مي   رسيد وقوع حوادثي مانند »قتل هاي زنجيره   اي«، 
»درگيری هاي كوي دانشگاه«، »ترور سعيد حجاريان«، »توقيف گسترده مطبوعات« 
و »محاكمه فعاالن سياسي و روزنامه   نگاران« راهبرد »توسعه سياسي« مدنظر دولت 
اول اصالحات را ناكام گذاشته است و خاتمي از اين بابت فشارهاي بسياري را چه از 
خودي   ها و چه ازسوي رقبا تحمل مي   كند. راســت   گرايان خاتمي را به بي   عملي در 
مقابل تندروهاي اصالحات و سكوت درمقابل ساختارشكني طيفي از اصالح   طلبان 
متهم مي   كردند و برخي خودي   ها نيز دولت نخست او را در دستيابي به اهدافي كه توقع 
مي   رفت، ناموفق مي   دانستند. بر همين مبنا هم بود كه تز »عبور از خاتمي« ازسوي 
برخي جريان   هاي دانشجويي اصالح   طلب مطرح شد. عبور از خاتمي نخستين   بار از 
گرگان كليد خورد و در نشست تحكيمي   ها )اتحاديه انجمن   هاي اسالمي دانشجويان 
دانشگاه   هاي سراسركشور( در اين شــهر، عده   اي از اعضا معتقد بودند »خاتمي در 

برآورده   كردن مطالبات جامعه و عمل به شعارهايي كه داده، كوتاهي كرده   است.« 
آنان 3راهكار را براي انتخابات خرداد1380 مطرح مي   كردند: »از ايشــان حمايت 
نكنيم و به گزينه ديگري برسيم«، »ســكوت كنيم يا انتخابات را تحريم كنيم« يا 
اينكه »مشروط و در منشوري از ايشان حمايت كنيم«. البته درنهايت خروجي اين 
نشست »حمايت بي   قيد و شــرط از خاتمي« بود، اما زمزمه   هاي عبور از خاتمي در 
ميان فعاالن سياسي و افكارعمومي پيچيد و جريان رقيب هم به   خوبي از اين موضوع 
استفاده كرد و با مانور تبليغاتي گسترده بر »تز عبور از خاتمي« سعي داشت نهايت 
بهره را از اين »پيشنهاد آرمان   گرايانه« ببرد. درمقابل بخش عمده   اي از اصالح   طلبان، 
تداوم اصالحات را به حضور خاتمي در انتخابات وابسته مي   دانستند و او را »پرچمدار 

اصالحات« و »بهترين گزينه براي ادامه راه اصالحات« ارزيابي مي   كردند.
در چنين شرايطي راست   ها رغبت چنداني براي حضور پرقدرت در عرصه انتخابات از 
خود نشان نمي   دادند و به    نظر مي   رسيد پيروزي خاتمي را حتمي مي   دانند و در نهايت 
هم رقباي پرشانسي در مقابل او قرار نگرفتند. آنها معتقد بودند با رقيبي مواجهند كه 
»خودش برگزاركننده انتخابات است و عواملش سعي در رأي آوردن او دارند« و دولت 
را »رقيب اصلي« خود مي   پنداشتند و به   نظر مي   رسد همين موضوع هم اين جريان 
را از انسجام انتخاباتي دور كرد. بر همين اساس تشكل   هاي راست   گرا مانند »جامعه 
روحانيت مبارز« و »جامعه مدرسين حوزه علميه قم« به دعوت مردم به شركت در 

انتخابات اكتفا كردند.
ساعت 8صبح چهارشنبه، دوازدهم ارديبهشــت1380، وزارت   كشور درهاي خود 
را روي كانديداهاي رياســت   جمهوري گشــود تا به   مدت 5روز پذيراي آنان باشد؛ 
فرايند انتخابات هشتمين دوره رياست   جمهوري رسما كليد خورده بود و همه انتظار 
مي   كشيدند ببينند خاتمي باالخره ثبت   نام مي   كند يا نه، چراكه در ماه   هاي منتهي به 
ارديبهشت ترديدها براي اين اتفاق بيشتر شده   بود و به   نظر مي   رسيد فشارها، رئيس 

دولت اصالحات را براي حضور مجدد در عرصه مردد كرده   است. باالخره پس از مدت   ها 
گمانه   زني و انتظار، خاتمي روز جمعه 14 ارديبهشــت در وزارت   كشور حاضر شد و 

ثبت   نام كرد؛ روزي كه با بغض   هاي او ماندگار شد.
خاتمي از دغدغه   ها و نگراني   هايش گفت و اينكه »از رهگذر اصالحات هزينه   هاي زيادي 
پرداختيم«، با وجود اين هنوز معتقد بود »راه دراز ناپيموده   اي پيش روي ماست« و 
با همه مشكالت آن را بايد با كمك و حضور ملت پيمود. او با بغضي در گلو، گفت كه 
آبرويش را سرمايه كرده   است؛ »سرمايه اندكي دارم و آن آبروي من است... اين سرمايه 
اندك را در طبق اخالص نهادم و در برابر تصميم ملت خاضع هستم... .« و با خواندن 
شعر »در عاشقي گريز نباشد ز  ساز و ســوز/ استاده   ام چو شمع، مترسان ز آتشم« به 

استقبال رقابتي رفت كه نويد   دهنده 4سال سخت بود.
درطول  5 روز )از 12تا 16 ارديبهشت( 817 نفر به   عنوان داوطلب شركت در انتخابات 
رياست   جمهوري ثبت   نام كردند كه تا آن زمان سابقه نداشت و پس از تفكيك اسامي 
مشخص شد تعدادي از آنان مدارك كافي براي ثبت نام ارائه نداده   اند و ميزان واقعي 
ثبت   نام   كنندگان 753نفــر بود و »ابراهيم اصغرزاده«، »علي شــمخاني« و »احمد 
توكلي« از چهره   هاي شــاخصي بودند كه در آخرين روز ثبت   نام كردند. پيش از آن 
چهره   هاي سياسي مانند »حسن غفوري   فرد«، »مصطفي هاشمي   طبا«، »اسماعيل 
ططري«، »علي فالحيان«، »سعيد رجايي خراساني«، »محسن سازگارا«، »عبداهلل 
جاسبي«، »محمود كاشاني« و »قاسم شعله   سعدي« براي حضور در رقابت انتخاباتي 
ثبت   نام كرده بودند. در نهايت شوراي    نگهبان از ميان چهره   هاي سياسي ثبت   نام كننده، 
صالحيت 10نفر از جمله احمد توكلي، سيدمحمد خاتمي، علي شمخاني، عبداهلل 
جاسبي، حسن غفوري   فرد، منصور رضوي، شهاب   الدين صدر، علي فالحيان، مصطفي 
هاشمي   طبا و سيدمحمود مصطفوي كاشاني را تأييد كرد، اما به   نظر مي   رسيد از ميان 
همه اين نام   ها، توكلي رقيب اصلي خاتمي    اســت. او كه براي دومين   بار در انتخابات 
رياست   جمهوري حضور مي   يافت و در سال1372 از هاشمي   رفسنجاني شكست خورده 
بود، شعار »تحقق جمهوري دوم« را برگزيد و قصد داشت »از طريق مقابله با طبقه 
جديد امتيازطلبان سياسي و كارآمد كردن دولت از طريق ميدان دادن به متخصصان 

كارآزموده، مردم   گرا و وطن   دوست« اعتماد عمومي را احيا كند.
نكته جالب در رقابت انتخاباتي رياست   جمهوري هشتم اينجا بود كه 2رقيب خاتمي 
از كابينه مي   آمدند؛ شمخاني وزير دفاع بود و نهايتا با شعار »دولت اقدام ملي«، حدود 
700هزار رأي كسب كرد و هاشمي   طبا هم كه رياست سازمان تربيت   بدني را برعهده 
داشت، نفر آخر شد. در انتخابات هشتمين دوره رياست   جمهوري براي نخستين   بار 
تعداد واجدان شــرايط رأي دادن از مرز 40ميليون نفر گذشــت و به 42ميليون و 
170هزار و 230نفر رسيد؛ يعني چيزي حدود 5ميليون و600هزارنفر بيش از انتخابات 
هفتم در سال1376. از اين تعداد واجد صالحيت، بيش از 28ميليون   نفر رأي دادند 
كه بيش   از 21ميليون   نفر نام خاتمــي را روي برگه   هاي خود به   عنوان رئيس   جمهور 
نوشتند و توكلي بيش از 4ميليون رأي كسب كرد. با وجود اينكه دراين انتخابات تعداد 
رأي   دهندگان نسبت به انتخابات سال1376 كاهش محسوس 13درصدي داشت 
)از مشاركت 79درصدي به حدود 67درصد رسيد(، اما آمارها از افزايش محبوبيت 
خاتمي حكايت مي   كرد؛ چراكه او در سال76 حدود 69درصد آرا را كسب كرده   بود، اما 

در انتخابات هشتم توانست نزديك به 77درصد آرا را به   دست آورد.

فرزاد سپهر        چهارشــنبه 5 دي   ماه 1380 سخنگوي وقت هيأت رئيسه مجلس 
شوراي اسالمي با بيان يك خبر، مردم و نمايندگان مجلس را شوكه كرد. احمد بورقاني 
به ايرنا گفت: حســين لقمانيان، نماينده مردم همدان در مجلس، ديروز سه   شنبه 
بازداشت شد. بازداشت لقمانيان در ارتباط با حكم شعبه 36دادگاه تجديدنظر استان 
تهران صورت گرفت كه    10ماه حكم زنــدان او را تأييد كرده بود. لقمانيان در زندان، 
نعمت   اهلل عليرضايي نماينده خميني   شهر در انتظار و بهزاد نبوي نماينده مردم تهران 
و نايب   رئيس مجلس در دادگاه پاي عكس   هاي اين سه نماينده عناوين صفحه دوم 
روزنامه همشهري شد. رئيس وقت مجلس شوراي اسالمي، با ارسال پيام از عربستان 
از بازداشت لقمانيان ابراز تأسف كرد و پس از بازگشــت ابتدا براي آزادي او شروع به 
رايزني با رئيس قوه  قضائيه كرد؛ تالشي كه به    گفته روزنامه همشهري به نقل از او در 
24دي   ماه كم   رنگ شده بود. او در جلسه غيرعلني مجلس گفته بود كسي نمي   داند در 
دل من چه مي   گذرد و چه كارهايي خواهم كرد. همان موقع سخنگوي هيأت رئيسه 

مجلس راهكار قانوني را مــاده 235 آيين 
دادرســي كيفري عنوان كرد و گفت با اين 
ماده امكان لغو حكم و توقف اجراي آن وجود 
دارد. مصونيت نمايندگان مجلس شــوراي 
اسالمي بر اســاس اصل مصونيت پارلماني 
يعني اصل86 قانون اساســي به درخواست 
رئيس وقت قوه قضائيه توسط شوراي نگهبان 
مورد تفسير و استفساريه قرار گرفت و بر اساس 
آنچه در رسانه   ها آمد، گفته شد نمايندگان اصال 
مصونيت ندارند. كشاكش بين مجلس يا قوه مقننه و دادگاه و قوه قضائيه در نهايت با 
ترك رئيس وقت مجلس شوراي اسالمي از رياست جلسه علني مجلس و متعاقب آن 
ارسال نامه توسط رئيس وقت قوه قضائيه، آيت   اهلل هاشمي شاهرودي به مقام معظم 
رهبري مبني بر چاره   جويي به آزادي حسين لقمانيان از زندان اوين انجاميد. مقام 
معظم رهبري با درخواست عفو رئيس قوه قضائيه موافقت كرد و لقمانيان با سابقه 
تدريس در دبيرستان   هاي همدان و يادگار به جاي مانده در پايش از دوران دفاع   مقدس 
و جنگ تحميلي در نخستين ســخنراني خود در مجلس پس از آزادي از زندان از 
مردم ايران، نمايندگان و رئيس مجلس شوراي اسالمي، دانش   آموزان و دانشجويان 
بااحساس و غيور و از روزنامه   نگاران كه قلم   هايشان شريان   هاي پيكر تاريخ است، از 
مردم همدان كه خدمتگزار خود را به خانه ملت فرستاده   اند و از همه مسئوالن كه براي 
دفاع از خانه ملت تالش كرده   اند، سپاسگزاري كرد و گفت: همه اين آزادگان و نيكان را 

كه جويبار قلب من از قلوب پاك آنها سرچشمه مي   گيرد، سپاس مي   گويم.

حافظ روحانی  ������������������������������������������������������������������
19خرداد سال1380 است؛ رسانه   ها خبر از پيروزي سيدمحمد 
خاتمي در هشتمين دوره    انتخابات رياست   جمهوري مي   دهند تا 
او بعد از 4ســال ملتهب، براي 4سال ديگر هم در سمت   اش ابقا 
شود. 4سال اول رياست   جمهوري او، سال   هاي رشد رسانه   هاي 
جمعي به شمار مي   آيد و به نظر مي   رسد كه حاال بسياري قدرت 
رســانه   ها را دريافته   اند و تأثير تبليغــات را درك كرده   اند. حاال 
و به مدد گســترش رسانه   هاســت كه به تدريج شكل تبليغات 
انتخاباتي هــم متنوع   تر مي   شــود؛ ســرآغازش را مي   توان در 
روزهاي خرداد1380 ديد. بســياري بعدتــر نتيجه    انتخابات 
را به مدد شــكل تبليغات نامزدها بررســي كردند و كوشيدند 
تا نســبتي را ميان اين دو تعريف كنند كه مي   توان از شــماره    
تير مــاه ماهنامه    فيلم مثال آورد. رشــد اينترنت و گســترش 
امكانات ديجيتال كه در همين ســال   ها آغاز شد، تأثيرش را در 
دوره   هاي بعدي انتخابات نشــان مي   دهد؛ دوره   هايي كه رشــد 
نظرســنجي   ها و گســترش تبليغات در فضــاي مجازي جاي 
رسانه   هاي سنتي تر را مي   گيرند. ســال1380 اما همه  چيز در 

ابتداي راه است و شكل تبليغات انتخاباتي 
همچنان به سياق سنتي. در سال1376 
شاهد نمايش فيلم   هاي تبليغاتي بوديم؛ 
هرچند اوليه و نه چندان خوش   ساخت و 
حاال در ســال1380 هر    10نامزد حاضر 
در انتخابات يك فيلم تبليغاتي براي خود 
دارند كه يكي   يكي از شبكه   هاي تلويزيوني 
پخش مي   شوند؛ به جز فيلم علي فالحيان، 
يكي از خبرســازترين چهره   هــاي دوره    
اول رياســت   جمهوري خاتمي با عنوان 
»گل   آفتاب   گردان« كــه هيچ   گاه پخش 
نمي   شــود و همين ماجرا آن را خبرساز 
مي   كند. ماهنامه    فيلم در شــماره    تير ماه 
سال1380 به بررسي فيلم   هاي تبليغاتي 
نامزدهــاي انتخابات رياســت   جمهوري 
مي   پردازد. پيش   تر و در جريان هفتمين 
دوره    انتخابــات رياســت   جمهوري در 
ســال1376 هم اين فيلم   ها را مرور كرده 
بود، ولي حاال و با حضور ده نامزد و اهميت 
اين فيلم   ها به نظر مي   رسد كه كار جدي   تر 

باشد.
روش ماهنامــه    فيلم بر مبناي بررســي 
فيلم   ها بر مبنــاي موفقيــت نامزدهاي 
انتخاباتي اســت؛ مطلبي كه به قلم نيما 
حسني   نســب نوشــته شــده و به نوعي 
بررسي فني و شكلي فيلم   هاست. در پايان 
يادداشت نويســنده با ديدي انتقادي به 
سراغ همه    فيلم   ها مي   رود و آنها را ضعيف 
ارزيابي مي   كند. با اين   حال به نظر مي   رسد 
كه حسني   نسبت نسبت به فيلم خاتمي 
ديدي مثبت   تــر دارد، چنانچه بارها از آن 
مثال مــي   رود و حتي تكه   هايــي از ديگر 
فيلم   ها را با فيلم تبليغاتي خاتمي مقايسه 
مي   كند كــه در آن زمان گفته مي   شــد 
به دســت احمدرضــا درويش ســاخته 
شده اســت. اين فيلم با ضرباهنگي نسبتاً 
كند آغاز مي   شود ولي در پايان ضرباهنگش 
تندتر مي   شود و بيشتر بر سخنراني خاتمي 
در هنگام ثبت   نام تمركز دارد؛ بغض   هاي 
خاتمــي حين ايــن ســخنراني چندبار 
صحبتش را قطع مي   كند و همين موضوع 
وجه دراماتيك قدرتمندي به اين سخنان 
مي   دهد كه به نقطه    تأكيد فيلم تبليغاتي او 
هم تبديل مي   شود. بعدتر بسياري همين 
سخنراني و بغض   هاي او را يكي از داليل 

موفقيت   اش در انتخابات برشمردند.
امــا فــارغ از اينهــا، جنجالي   ترين فيلم 
انتخاباتي در آن روزها، فيلم تبليغاتي علي 
فالحيان، وزير اطالعات دولت هاشــمي 
است كه هيچ   گاه پخش نمي   شود. در مورد 
دليل پخش نشدن اين فيلم در 2مطلب 
جداگانه در همان شــماره    ماهنامه    فيلم 
2دليل ذكــر مي   شــود؛ اول توقيف فيلم 
توسط وزارت كشــور و قوه    قضاييه و دوم 
دليلي كه سيدضياءالدين دري، كارگردان 
اين فيلم، طــرح مي   كند مبنــي بر دير 
رسيدن فيلم به پخش. با اين   حال به نظر 
مي   رسد كه خود نويســندگان ماهنامه    
فيلم بيشتر دليل اول را قبول دارند تا دليل 
مطرح شده توســط دري را. با اين   حال به 
بهانه عدم پخش اين فيلم، ساختار نسبتاً 
غيرمعمول اين فيلــم و همچنين چهره    
جنجالي فالحيان ماهنامه    فيلم به شكل 
مفصل   تري به ســراغ اين فيلــم رفته و با 
2مطلب جداگانه )عــالوه بر مطلب كلي 

حسني   نســب(، يكي به قلم عليرضا معتمــدي و دومي بدون 
امضا به اين فيلم پرداخته كه مطلب دوم يك گزارش گفت وگو 
با ســيدضياءالدين دري اســت. در اين دو مطلب ذكر شده كه 
دري عالوه بر كارگرداني فيلم فالحيــان فيلم تبليغاتي احمد 
توكلي را هم كارگرداني كرده بود و در مورد هر دو فيلم توضيح 
مي   دهد. نكته    مهم استفاده    دري از دو بازيگر در دو فيلم است؛ 
در فيلم فالحيان اين نقش بر عهده    شراره يوسف   نياست كه در 
سال   هاي دهه1370 در چند فيلم و نمايش بازي كرده بود كه 
مشهورترين   شان فيلم »راه و بيراه« به كارگرداني سيامك شايقي 
در سال1371 بود. او بعدتر و در سال1382 تنها فيلمش را هم با 
عنوان »اين   جا... آخر دنيا« كارگرداني كرد. در مطلب مجله فيلم 
به مجري   گري او هم اشاره شده كه احتماالً مربوط به نقش   اش در 
فيلم فالحيان است. اما در فيلم ديگر دري، احمد توكلي، بازيگري 
گمنام ظاهر مي   شود كه خود دري در گفت وگو مي   گويد نامش 
را نمي   داند و گويا يك هنرپيشه    غيرحرفه   اي تئاتر بوده است. با 
اين   حال و با استناد به نوشته   هاي ماهنامه    فيلم به نظر مي   رسد 
كه اين دو فيلــم از جهت نوع تجربه  نظر نويســندگان مجله را 
جلب كرده   اند. خود سيدضياءالدين دري 
هم تا حدي نگاه آنها را تأييد مي   كند و در 
گفته   ها   يش اشاره مي   كند كه علي فالحيان 

دست او را بازتر گذاشته بود.
ســاير فيلم   هــاي تبليغاتي چنــدان به 
چشــم نمي   آيند و نگاه حسني   نسب در 
مطلب   اش به اين فيلم   هــا چندان مثبت 
نيست و بر آ   نها ايرادهاي فني متعددي را 
وارد مي   كند. در اين نوشــته بارها به ايراد 
فيلم   ها در تدوين و فيلمبــرداري يا نوع 
پرسش و پاسخ از نامزدها اشاره مي   شود؛ 
نكته   اي كه در فيلم   هاي تبليغاتي خاتمي، 
فالحيان و توكلي كم   تر به چشم مي   آيد و 
به نظر مي   رسد كه هر سه نامزد براي اين 
فيلم   ها استراتژي و شــيوه   اي مشخص را 
درنظر گرفته بودند. به نظر مي   رســد كه 
ديگر نامزدهاي انتخاباتي برخالف خاتمي، 
فالحيان و توكلي از فيلمسازان حرفه   اي 
بهره نبرده   انــد و افــرادي غيرحرفه   اي را 
براي ســاختن فيلم تبليغاتي   شان به كار 
گرفته اند. شايد تنها نكته    مهم حضور حامد 
كالهداري در فيلم تبليغاتي شهاب   الدين 
صدر باشد كه به عنوان نماينده    هنرمندان 
و جوانان در مقابل اين نامــزد انتخاباتي 
مي   نشــيند. حامد كالهــداري بعدتر به 
داشــتن روابطي با بعضــي از چهره   هاي 
سياسي و فرهنگي منتسب شد. منتقدان 
براي تأكيد بر اين انتساب و به عنوان سند 
به 6فيلمي اشاره مي   كنند كه  او در دوران 
رياســت   جمهوري محمــود احمدي   نژاد 
ساخت و مشهورترين فيلمش »پايان   نامه«، 
يك موضع   گيري سياســي مشــخص از 
طرف او عليــه ديگر جريانات سياســي 
خوانده شــد. كالهداري بعد از پايان دوره    
رياســت   جمهوري احمدي   نژاد كمتر در 
فضاي فرهنگي كشــور ظاهر شد كه اين 
رفتار تا حدي اين انتساب را تأييد مي كند. 
تماشــاي2 فيلم تبليغاتي ســيدمحمد 
خاتمــي در 2دوره    انتخابــات 1376 و 
1380 نشــان مي   دهد كه ســطح كيفي 
تبليغات انتخاباتــي دارد به تدريج بهبود 
مي   يابد. چنانچه در ســال   ها و انتخابات 
بعدي شاهد رشد بيشتر روش   هاي تبليغ 
و حضور فيلمســازان حرفه   اي در عرصه 
تبليغات انتخاباتي هم هستيم. اين اتفاق 
كه در سال1376 به امضاي طومار و صدور 
بيانيه محدود مي   شد، در سال   هاي بعدي 
به حضور جدي   تــر در تبليغات انتخاباتي 
منجر شــد. در نتيجه به نظر مي   رسد كه 
در طول دهه   هاي 1380و 1390روش   ها 
و تنوع شــيوه   هاي تبليغــات انتخاباتي 
تغييرات اساسي كرد و ستادهاي انتخاباتي 
نامزدها تالش كردند تا روش   هاي جديد و 
خالقانه   اي را براي تبليغ نامزد خود به كار 
گيرند. رشد شــركت   هاي تبليغاتي كه از 
ابتداي دهه1370 آغاز شــده بود هم در 
اين جريان مؤثر بود. به واقع اين فيلم   ها و 
اين روش   ها نشان مي   داد كه تبليغات دارد 
به عنوان يك شــيوه و روش مورد پذيرش 
قرارمي   گيرد و حاال بخشي از فرايند كارها 
از جمله انتخابات را شامل مي   شود. حضور 
10نامزد در انتخابات سال 1380فرصتي 
را براي عرض   اندام تبليغــات فراهم كرد؛ 
فرصتي كه تأثيرش را در ســال   هاي بعد 

هم ديديم.

مجلس

از پارلمان به اوين
حسين لقمانيان، نماينده مردم همدان بازداشت شد
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  سيد محمد حسين محمدي    ��������������������������������������� 
 شيخ علي صفايي حائري، معروف به »عين صاد« در ذيل هيچ گروه، 
فرقه و يا جرياني تعريف نمي   شد. چارچوب فكري و سلوك رفتاري   اش 
را از هيچ   كسي نگرفته بود و ادامه هيچ جرياني نبود بلكه خود آغازگر 
جرياني نو با ادبياتي تازه بود. تا پيش از او، هيچ روحاني   اي را نمي   توان 
نام برد كه تا اين اندازه به ادبيات داستاني توجه كرده باشد. صفايي 
در ۱۳سالگي تمام آثار صادق هدايت را خوانده و بنابر نقل خودش در 
دوره جواني بيش از 200هزار صفحه ادبيات مطالعه كرده بود. رويكرد 
حائري به ادبيات تنها از ســر تفنن نبود. او خود راسا شروع به نقد و 

بررسي آثار داســتاني كرد و نقدهاي مختلفي را درباره آثار مختلف 
داستاني نوشت. از ميان نقدهاي او مي   توان به يادداشت   هايش درباره 
»سگ و زمستان بلند« شهرنوش پارســي پور، »صد سال تنهايي« 
ماركز، »رازهاي سرزمين من« رضا براهني و »كليدر« دولت آبادي 
اشاره كرد. هرچند نوع نگاه و شيوه نقد او بر اين آثار نسبت چنداني 
با جريان   هاي نقد ادبي نداشت اما نفس اين توجه به اندازه كافي مهم 
بود. بعدها نيز برخي از نويسندگان و كارگردانان مشهور ايراني، خود 
را متاثر از آرا و شخصيت علي صفايي دانستند. رضا ميركريمي فيلم 
»زير نور ماه« را متاثر از زندگي عين صاد دانســت و برخي ديگر از 

نويسندگان و هنرمندان نيز به اين تأثيرپذيري اعتراف كردند. گفته 
شده است كه حتي بخش   هايي از فيلمنامه فيلم »روز واقعه« هنگام 
توليد، مطابق نظر علي صفايي تغيير كرده و به   صورت نهايي درآمده 
است. ديدگاه   ها و فعاليت   هاي عين صاد منحصر به ادبيات نبود، آنچه 
علي صفايي به مخاطبانش ارائه مي   كرد، يك بسته كامل جهان   بيني 
بود؛ جهان   بيني ای كه در حوزه   هاي مختلف عملي و نظري زندگي 
مي   توانســت نقش ايفا كند. اين نگاه متفاوت و بيان خالف معمول، 
البته كه مخالفاني هم داشت. از نخستين كساني كه به   نقد علي صفايي 
پرداخت و او را مورد هجمه قرار داد، مسيح مهاجري بود. مهاجري در 

ســال60 و در روزنامه جمهوري، صفايي را به تفكر التقاطي و مادي 
متهم كرد. علي صفايي نسبت به اين انتقاد واكنش نشان داد. برخي از 
شاگردان عين صاد نيز در مالقاتي با آيت   اهلل خامنه   اي اين اتهامات را 
به ايشان منتقل كرده و ايشان نيز به طرفداري از علي صفايي حائري 
پرداختند. هرچه بود صفايي از جانب جريان رسمي حوزه چندان   كه 
بايد و شايد موردتوجه قرار نگرفت اما با آغاز دهه80 شمسي رفته   رفته 
برشمار خوانندگان و طرفداران او افزوده شد و اين استقبال تا جايي 
پيش رفت كه امروزه كمتر طلبه   اي را مي   توان سراغ گرفت كه اثري 

از او نخوانده و يا الاقل اسمي از علي صفايي حائري نشنيده باشد.

 نويسنده و منتقد؛
 عين صاد 

علي صفايي حائري، يك روحاني متفاوت 
در بطن حوزه محسوب مي   شود 

چهره اول
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حوادث

آغاز خصوصي سازي در صنعت بيمه
قانون تشويق و حمايت از سرمايه   گذاري خارجي در مجلس تصويب شد

آب؛ بحران هميشگي 
حوادث قطع و وصل آب، چالش شهر تهران است 

اقتصاد 

يك سال، يك خبر

 عليرضا احمدي     �����������������������������������������������
ســال۱۳80 درحالي آغاز شــد كه دولت هفتم آخرين 
ماه   هاي فعاليت خود را پشت   ســر مي   گذاشت و فضاي 
انتخاباتي، افكارعمومي را تحت   تأثير قرار داده بود. درچنين 
شــرايطي دولت بعد از پايان تعطيالت نــوروزي، اعالم 
كرد كه سياســت اقتصادي »ارز تك   نرخــي« را براي 
دومين   بار، به   اجرا مي   گذارد. محسن نوربخش، رئيس   كل 
بانك   مركزي در هجدهميــن روز فروردين در گفت   وگو 
با رســانه   ها از ثبات   نرخ ارز درســال پيش   رو خبرداد و 
به توليد   كنندگان، صادركننــدگان و فعاالن اقتصادي 
اطمينان داد كه بازار ارز هرگز دچار نوسان   هاي بي   رويه 
و كلي نخواهد شد و شرايط را به   گونه   اي ترسيم كرد كه 
كاهش يا افزايش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، 
تأثير اندكي بر بازار ارز خواهد گذاشــت. فروردين خبر 
اقتصادي مهم ديگري هم داشت؛ بزرگ   ترين سد خاكي 
ايــران روي رودخانه كرخه كه عمليــات اجرايي آن در 
سال۱۳70 آغاز شده بود، روز پنجشنبه، ۳0فروردين   ماه 
با حضور رئيس   جمهور افتتاح شــد. طول تاج سد كرخه 
كه در2۱كيلومتري شــمال   غرب انديمشك در استان 
خوزستان قرار داشت، ۳0۳0متر، ارتفاع آن ۱27متر و 
حجم مخزني   اش 7ميليارد و ۳00ميليون مترمكعب آب و 
۳هزارو500ميليارد ريال براي ساخت اين سد صرف شده 
بود و خاتمي در مراسم افتتاح، آن را به   عنوان بزرگ    ترين 
سد تاريخ ايران و ششمين ســد طوالني جهان معرفي 

كرد. آخرين   ماه تابستان۱۳80 مجلس شوراي اسالمي 
قانوني را تصويب كــرد كه تحول مهمي در صنعت بيمه 
كشور به   وجود مي   آورد؛ ششم شهريورماه قانون »تأسيس 
مؤسسات بيمه غيردولتي« به   تصويب مجلس ششم رسيد 
و در 27شهريور نيز از سوي شوراي   نگهبان مورد تأييد قرار 
گرفت. اين قانون با هدف گسترش صنعت بيمه در كشور، 
افزايش رقابت و كارايي در بازار بيمه، افزايش رفاه   عمومي و 
گسترش امنيت   اجتماعي و اقتصادي، افزايش نقش بيمه 
در رشد و توسعه اقتصادي كشــور و جلوگيري از ضرر و 
زيان جامعه، با درنظرگرفتن ضوابطي، به اشخاص داخلي 
اجازه تأسيس مؤسسه بيمه غيردولتي مي   داد. با تصويب 
اين قانون تا تيرماه ۱۳8۱، ۴ شركت بيمه مجوز فعاليت 
گرفتند. در ســال۱۳8۱ همچنين بــه موجب مقررات 
تاسيس و فعاليت مؤسسات بيمه درمناطق آزاد تجاري- 
صنعتي، نخستين شــركت متعلق به بخش غيردولتي 
در جزيره كيش فعاليت خود را آغــاز كرد و به   دنبال آن 

شركت   هاي ديگري اضافه شدند.
در دومين روز بهمن   ماه هم انتشار خبراقتصادي مهمي 
جلب توجه كرد؛ صادرات گاز به تركيه رســما آغاز شد. 
قرارداد طرح صادرات گازطبيعي ايران به تركيه كه دروازه 
صادرات گاز ايران به كشورهاي اروپايي محسوب مي   شد، 
در سال۱۳75 ميان هاشمي   رفســنجاني و نجم   الدين 
اربكان منعقد شده بود. در اين طرح 25ساله و با حداكثر 
حجم گاز قابل   تحويل، ۱0ميليارد مترمكعب درســال 

)حدود 27ميليون مترمكعب در روز(، گازطبيعي موردنياز 
از منابع گازي جنوب كشور تأمين شده و سپس از طريق 
خطوط لوله سراسري )به   طول حدود 2هزاركيلومتر( به 
ايستگاه اندازه   گيري گاز صادراتي بازرگان منتقل مي   شود. 
اما در آخرين روزهاي ســال۱۳80 و درحالي   كه كاهش 
قيمت نفت در بازارها ســبب افت قابل   توجه درآمدهاي 
نفتي ايران شده بود، مجلس شوراي اسالمي، قانون مهم 
ديگري را از تصويب گذراند كه اجراي آن مي   توانســت 
زمينه   ساز رشد اقتصادي مناسبي شود؛ قانون تشويق و 
حمايت از سرمايه   گذاري خارجي مشتمل بر 25ماده و 
۱۱تبصره درجلسه علني ۱9 اسفندماه به   تصويب رسيد. 
در اين قانون براي پذيرش سرمايه   هاي خارجي ضوابطي 
درنظر گرفته شده بود و دولت براي سرمايه   گذاري   هاي 
خارجي كه براســاس مفاد اين قانون پذيرفته مي   شوند، 

تسهيالت و حمايت   هايي درنظر مي   گرفت.

 احسان بهرام غفاري      ���������������������������������������������������������������������������������
 با ورود به دهه80، بحران آب مانند همه سال   ها باز هم سر زبان   ها افتاد و قطع    و وصل 
آب در تابستان براي جلوگيري از مصرف بي   رويه، به يكي از برنامه   هاي روزانه بدل شد 
كه هر روز رسانه   ها با انتشار ساعات و منطقه قطع آب، سعي در آگاهي   بخشي داشتند 
تا شايد همين چند درصد آب مصرفي مشتركان بتواند بحران خشكسالي و بي   آبي اين 
مملكت را كه بيشتر از 80-70 درصد آن اصال ربطي به مشتركان نداشت را حل كنند. از 
قضا همين ماجرا باعث شده بود تا آتش   نشاني و سازمان   هاي ديگر صداي   شان در بيايد و 
به اين قطع و وصل اعتراض داشته باشند. چهارم تير   ماه سال ۱۳80، روزنامه همشهري 
در اين   باره گزارشي چاپ مي   كند. يكي از مسئوالن آتش   نشاني گفته است: »شهروندان 
براي استفاده از آب، شيرها را باز مي   كنند كه پس از مواجه شدن با قطعی آب، بدون 
اينكه آنها را مجددا ببندند محل را ترك مي   كنند و با جريان مجدد، آب با شدت به بيرون 
نشت كرده و ما هر سه روز يك   بار مجبوريم به ماموريت   هايي برويم كه خانه يا محلي 
تخريب شده يا خسارات ديده است.« يعني اگر بخواهيم به زبان ديگر بگوييم، در آن 
زمان قطع آب، باعث مصرف بيشتر آب مي   شده تا راه   حلي براي جلوگيري از اسراف آب!

  جواد عزيزي    �������������������������������������������������������������������������������������������
 سال۱۳80 براي بسياري از مردم مشهد با يك سؤال بزرگ آغاز شد؛ قاتل سريالي 
زنان خياباني كيست؟ و آيا قرار است همچنان به جنايت هايش ادامه دهد؟ فروردين 
اما به نيمه نرسيده بود كه پيداشدن جســد زني در حاشيه جاده قوچان اين پيام را 
مخابره كرد كه براي جاني مرموز، نوروز مفهومي ندارد و پيام او وقتي جدي   تر شــد 
كه به فاصله 2هفته پس از آن، اجساد ۳زن ديگر نيز در نقاط مختلف شهر پيدا شد. 
حاال همه مي   توانستند حدس بزنند كه اين قربانيان، نيز زناني معتاد يا خياباني بودند 
كه به   وسيله چادر يا روسري   شان كه به دور گلويشان گره خورده بود، خفه شده اند؛ 
درست مثل 8زني كه در سال79 به قتل رسيده و در محل رها  شده بودند. اين اجساد 
نيز همانند اجساد قبلي نه سرنخي بود و نه ردپايي. ميان پرونده   هاي جنايي، قتل زنان 
خياباني يا معتاد، پيچيده   ترين جنايت   ها به شمار مي   روند؛ چراكه ردگيري و شناسايي 
آخرين فردي كه با اين افراد در ارتباط بوده، كار سخت و دشواري است. قاتل مي   تواند 
بدون هيچ رابطه قبلي، به سراغ اين افراد رفته و آنها را با خود همراه كرده و با كشاندن 
به محلي خلوت، نقشه   اش را اجرا كند، بي   آنكه نه شاهدي وجود داشته باشد و نه اثر 
و ردپايي كه بتوان با ردگيري آن به عامل جنايت رسيد. شايد به همين دليل بود كه 
تا زماني كه زني به نام پروين، موفق به فرار از چنگ قاتل سريالي زنان مشهد نشده 

بود، پليس نتوانسته بود هيچ سرنخي از او پيدا كند.

فرار معجزه   آسا
پروين، زني معتاد و موادفــروش بود كه در طرح ويژه پليس براي شناســايي قاتل 
سريالي دستگير شده بود. وقتي نوبت به او رسيد كه توسط مأموران بازجويي شود، 
اسراري را فاش كرد كه در نهايت باعث دستگيري جنايتكاري سريالي شد كه حاال 
همه او را با نام »قاتل عنكبوبي« مي   شناختند. پروين گفت كه يك هفته پيش، مردي 
با موتور جلوي پايم توقف كرد و از من خواست همراهش به خانه    اش بروم. سوار شدم 
و به خانه او رفتيم. وقتي رسيديم درها را قفل كرد و داشتم روسري    ام را در مي    آوردم 
كه از پشت سر به من حمله كرد. شال گردني دور گلويم انداخت و مي   خواست خفه   ام 
كند كه به او چنگ زدم و با مشت به شكمش كوبيدم و از دستش فرار كردم. شيشه 
پنجره را شكستم و مي   خواستم فرياد بزنم و مردم را خبر كنم كه ترسيد و اجازه داد 

كه از خانه خارج شوم.

دستگيري قاتل
بدون شك مردي كه قصد كشتن پروين را داشــت، همان جنايتكار سريالي بود. با 
نشاني   هايي كه زن جوان به پليس داد و انجام تحقيقات محلي، هويت قاتل شناسايي 
و معلوم شد كه او مردي به نام سعيد حنايي است؛ يك بناي ساده ۳9ساله كه همراه 
همسر و ۳فرزندش در يكي از محله   هاي فقيرنشين مشهد زندگي مي   كردند و وقتي 
در مرداد سال 80دستگير شد، بدون هيچ فشــار و بازجويي، به قتل ۱6زن اعتراف 

كرد و جزئيات همه آنها را شرح داد. قاتل عنكبوتي، ۳۱شهريور همان سال پاي ميز 
محاكمه   اي قرار گرفت كه قاضي آن، غالمرضا منصوري )متهم فراري پرونده طبري 
كه بر اثر سقوط از پنجره هتل محل اقامتش در روماني جان باخت( بود. درحالي   كه 
پزشكي قانوني تأييد كرده بود كه مرد جنايتكار با ۱۳نفر از قربانيانش مرتكب زناي 
محصنه شده و سپس آنها را به قتل رسانده است اما سعيد حنايي در جلسات دادگاه 
به   دنبال آن بود كه از خود چهره   اي متدين، مذهبي و فساد ستيز بسازد؛ »من قبل از 
قتل   ها با مراجعه به پاسگاه نيروي انتظامي، بعضي از اين زنان را تحويل دادم ولي آنها 
توجهي نكردند و فهميدم پس از يك ساعت آنها را آزاد مي   كنند. حتي يكي از مامورين 
به من گفت كه اگر مي   خواهي طی نيم ساعت ۱00نفر از اين زنان را به تو نشان دهم، 
براي همين تصميم گرفتم خودم اقدام كنم. در شب تاسوعا به ۳نفر از زنان خياباني 
2هزار تومان دادم تا از انجام اين كار در اين شب منصرف شوند ولي نفر چهارم عالوه 
بر دريافت پول گفت كه باالخره ما بايد هر شــب اين كار را انجام دهيم. اين حرفش 
باعث شد به   عنوان مشتري، او را همراه خودم ببرم و به قتل برسانم، من قصدم از اين 

كار پاكسازي جامعه از فساد بود.« 
باور اينكه يك جنايتكار ســريالي در افكار عمومي جامعه، داراي طرفداراني باشد، 
سخت است اما سعيد حنايي تنها قاتل سريالي ايران اســت كه در جريان جلسات 
محاكمه   اش توانسته بود همزمان حس انزجار و دلسوزي را ميان مخالفان و طرفداران 
خود برانگيخته و جامعه را با يك تضاد بزرگ روبه   رو كند. او چند   ماه پس از محاكمه، 
در فروردين سال8۱ به دار مجازات آويخته شد اما هنوز هم بسياري از افرادي كه اين 
مرد را مي   شناختند، مهر تأييد بر جنايات او زده و حتي معتقدند كه سعيد حنايي، 

بايد از سوي دادگاه تبرئه مي   شد.

  محمد سرابي  ������������������������������������������������������������
مجموعه نوساز بيمارستاني شــهر تهران كه ادعا مي   شد 
مجهزترين نمونه در خاورميانه اســت در ســال۱۳80 به 
بهره   برداري رسيد. اين بيمارســتان در وسط شهر و كنار 
بنايي نمادين ساخته شــد كه آن هم بايد بلندترين نمونه 
در خاورميانه مي   شــد. بيمارســتان ميــالد، بزرگ   ترين 
مجموعه درماني سازمان تامين اجتماعي در اواخر تير 80 
با حضور رئيس   جمهور افتتاح شــد. زميني كه بيمارستان 
هزار تختخوابي روي آن ساخته شد در تقاطع بزرگراه   هاي 
همت و چمران قرار گرفته است و 70هزار مترمربع مساحت 
دارد. اين مجموعه بيش از ۳0بخش و بيش از 20 اتاق عمل 
دارد. در ســال80 نيمي از تخت   هاي آن فعال شدند و بعد 
از اينكه همه قسمت   هاي ديگر هم به   كار افتادند، جمعيت 
زيادي را به سمت خود كشــيد اما مراجعان ميان ترافيك 
بزرگراه   هاي شمال غربي تهران چندان به چشم نمي   آمدند. 
اگر اين بيمارستان ميان بافت شــهر يا كامال خارج از آن 
ساخته مي   شــد، وضعيت ترافيك اطراف آن متفاوت بود. 
رئيس   جمهور، محمد خاتمي در مراسم افتتاح بيمارستان 
ميالد اظهار كرد كه ســازمان تامين اجتماعــي بايد كار 
فكري و مديريتي انجام دهد، نه اينكه مجبور به ســاخت 

بيمارستان شود.
در همين سال، يك بيمارســتان ديگر هم به بهره   برداري 
رسيد كه يكي از مدرن   ترين مراكز درماني در منطقه بود. 
۱5بهمن ماه مركز قلب تهران كه ساخت آن از چند سال 
قبل شروع شده بود، در خيابان كارگرشمالي افتتاح شد. اين 
بيمارستان ۱2طبقه، 500تخت داشت و در زميني ۱7هزار 

متري و با زيربناي 65هزار مترمربع بنا شــده بود. رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي در مراسم افتتاح اين بيمارستان به 
آمار زياد مرگ   ومير ايرانيان در اثر بيماري   هاي قلبي اشاره 
كرد. شهر   هاي ديگر مانند شيراز و مشهد هم در سال   هاي 
بعد با افتتاح مجموعه   هاي درماني بزرگ و مجهز توانستند 
در پهنه   هاي مختلف كشور به شكل قطب درماني درآيند و 
بخشي از فرايند درمان را برعهده بگيرند. در سال   هاي دهه 
70 ساختن بيمارستان   هايي كه مراحل تشخيص و درمان 
بيمار   ی هاي ســخت را انجام دهند، تبديل به نوعي وجهه 
مديريتي شده بود. از پيش از انقالب، اهالي نقاط دورافتاده 
كشور به تهران مي   آمدند تا درمان خود را در بيمارستان   هاي 

بزرگ پايتخت جست   وجو كنند. اين رفت   وآمد طوالني و 
گاهي اقامت اجباري آنها براي طي مراحل درمان، تصوير 
ناخوشايندي ايجاد كرده بود كه با توسعه امكانات درماني در 
مراكز استان   ها تاحدي كمتر شد. بيمارستان ميالد با وجود 
تمام بيماراني كه از نقاط مختلف به آن مي   آمدند تا ۱9سال 
بعد دسترسي كاملي به شبكه حمل   ونقل شهري نداشت و 
بيشتر بيماران با خودرو   هاي شخصي يا تاكسي به آن مراجعه 
مي   كردند. در سال۱۳99 ايستگاه متروی ميالد در خط 7 
افتتاح شد تا بيمارستان، دانشــگاه علوم پزشكي، سازمان 
انتقال خون و كساني كه به برج ميالد مراجعه مي   كردند، از 

آن استفاده كنند.

شوخي هاي 
اينترنتي

   شروان اميرزاده     �������������
كاري از علي درخشي 

در ماهنامه طنز و 
كاريكاتور؛ سال۱۱، شماره 

۱25فروردين ۱۳80.

بيمارستاني در محاصره بزرگراه   ها
ساخت بيمارستان در شهر   هاي بزرگ، بخشي از توسعه سال   هاي 70و 80 بود

جنايت عليه فساد؟
سعيد حنايي در دادگاه به قتل ۱6زن در مشهد اعتراف كرد 

فکاهی
همشهری

خ نر

 هزينه هاي ماهانه برخي 
اقالم خوراكي خانوار  

 درصداز 
هزينه خوراكي 

سال 1380
)قيمت به تومان(

درصد تغيير نسبت به 
سال قبل

15.212.4759.7گوشت دام
13.811.32617.6ميوه هاي تازه

9.98.0533.3سبزي هاي تازه
9.37.6833.5برنج و غالت

8.67.05018.2گوشت پرندگان
6.95.63914.5فراورده هاي شير

3.73.03210.7انواع نان
2.72.21014.5انواع شير

2.52.05220.8تخم پرندگان
2.31.90213.8گوشت حيوانات دريايي

2.21.8185.0روغن هاي نباتي
1.91.58813.1حبوب

1.61.2838.8خشكبار و آجيل
1.41.1778.7قند و شكر

درآمد و هزينه ماهانه 
خانوارهاي منتخب  

درصد از 
هزينه كل

سال 1380 
)قيمت به تومان(

درصد تغيير 
نسبت به سال قبل

263.95222.2ميانگين كل درآمدهاي خانوارهاي منتخب
100291.98115.8ميانگين كل هزينه هاي خانوار

28.182.09811.2هزينه هاي خوراكي و آشاميدني
26.878.14419.4مسكن، آب ، برق و سوخت

12.336.02710.4حمل و نقل
8.825.60817.9كاالها و خدمات متفرقه

6.920.05911.1پوشاك و كفش
6.318.34913.5لوازم منزل و خدمات خانه

4.814.15030.6درمان و بهداشت
2.16.05726.6تحصيل و خدمات فرهنگي

1.95.69425.5تفريح و سرگرمي
1.43.99958.7ارتباطات
0.61.79312.1دخانيات

71.3208.08717.8ميانگين هزينه هاي غير خوراكي

وضعيت مسكن در سال 80
)قيمت هرمترمربع به تومان(

قيمت آپارتمان 
در شهرهاي منتخب

قيمت آپارتمان 
در تهران

قيمت اجاره بهاي 
آپارتمان در تهران

112.200319.8001.532متوسط قيمت 
294233درصد تغيير نسبت به سال قبل

باالترين متوسط قيمت 
)شهر يا منطقه(

كرج 
144.200

منطقه يک 
608.100

منطقه 3 
2.517 

336739درصد تغيير نسبت به سال قبل
كمترين متوسط قيمت 

)شهر يا منطقه(
اردبيل 
 75.000

منطقه 20 
174.200 

منطقه 18 
1.064 

195134درصد تغيير نسبت به سال قبل
بيشترين درصد رشد 

)شهر يا منطقه(
اهواز و ياسوج

46
منطقه 17

53
منطقه يک 

40
كمترين درصد رشد 

)شهر يا منطقه(
همدان و ايالم

13
منطقه 12

30
منطقه 16 

22

تغييراتسال 1380شاخص هاي ساالنه

1.95  واحد 5.48 درصدرشد اقتصادي

1.3  واحد 11.3 درصدتورم 

26.2  درصد 3758.77شاخص كل سهام 

23  درصد 3.093.5 ميليارد تومانواردات

12  درصد 741.3 ميليارد تومانصادرات غير نفتي

2.5  درصد 792 توماندالر آمريكا

0.5  درصد 60.821 تومانسكه طال )تمام(

24  درصد 56.790 تومانحداقل دستمزد

137.5  درصد 38 تومانقيمت هر ليتر بنزين

گراني خانه و بنزين در آرامش بازارها
نگاهي به آمارهاي اقتصادي سال ۱۳80
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علي عمادي  قيمت بنزين پس از 4 سال تثبيت، افزايش يافت ولي بازارها را چندان تحت 
تاثير قرار نداد؛ حتي تورم نيز در اين ســال اندكي نسبت به سال قبل كمتر شد� بورس در 
اين سال نسبت به بازارهاي موازي سود بيشتري نصيب سرمايه گذاران كرد� تنها استثنا  
مسكن بود كه روي آسانسور صعود سوار شد تا جهش قيمتي در ابتداي دهه 80 رقم بخورد� 

در اين سال تقريبا همه كاالها درصدي افزايش قيمت داشتند� بين اقالم خوراكي، مصرف 
ميانگين خانوارهاي كشور براي انواع برنج و نان، شير و گوشت دام در اين سال كاهش داشت 
و درعوض گوشت پرندگان، گوشت حيوانات دريايي و فرآورده هاي شير اندكي نسبت به 

سال قبل زياد شد� 



2و3صفحـــــــههاي گزارش ويژه

تلخ ترين پيروزي تاريخ 
تيم ملي در دو بازي پلي آف به جام جهاني نرسيد 

ورزش

بانك مسكن مرمت مي شود
موزه   اي از معماري قرن حاضر

معماری

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

از مقدماتي جام جهاني2002، تلخي مي   بارد و حسرت؛ از آن بازي   ها 
فاجعه منامه، از دســت رفتن فرصت گلزني در دوبلين و اشــك   هاي 

گل   محمدي در آزادي در تاريخ ماندگار شده است.
تيم ملي كه بعد از جام جهاني 98 و كسب نخستين بُرد در اين رقابت   ها 
به دستان ميروسالو بالژوويچ سپرده شــده بود، شانس اول صعود از 
آسيا بود. با توجه به اينكه بازي   ها در ژاپن و كره   جنوبي برگزار مي   شد، 
از آسيا دو سهميه مستقيم و يك سهميه بعد از پلي   آف با تيم آخر اروپا 
به جام صعود مي   كرد. ايران در آخرين مرحله مقدماتي، به تنها يك برد 
برابر بحرين نياز داشــت تا باالتر از عربستان، مستقيما به جام جهاني 
صعود كند اما فاجعه تلــخ منامه، ايران را دوباره به پلي   آف فرســتاد. 
شاگردان بالژوويچ اســترس صعود را داشــتند اما بحريني   ها، بدون 
هيچ استرسي، فقط براي عربســتان بازي كردند. اگر ايران اين بازي 
را مي   برد، به جام جهاني صعود مي   كرد اما شكست 3 بر يك، در روزي 
كه به يكشنبه سياه معروف شد، ايران را به پلي   آف فرستاد؛ اول امارات 
و بعد ايرلند. فاجعه بحرين، همچنان يكي از نقاط تاريك و سياه تيم 
ملي است و صحبت   هاي زيادي درباره اتفاق   هاي مشكوك آن مطرح 
است؛ از شام خوردن بازيكنان در جايي خارج از اردو گرفته تا خوردن 

كشك   بادمجان. پژمان جمشيدي كه در آن تيم بوده بعدها از سنگيني 
بازيكنان در زمين گفته و ابراهيم ميرزاپور خوردن كشك   بادمجان را 
تكذيب كرده است. به هر حال، آن بازي به كابوسي براي فوتبال ايران 
تبديل شد كه گاه به گاه بازمي   گردد و بحرين گربه سياه فوتبال ما شده 
است. ايران در بازي رفت با امارات، با تك گل كريم باقري يك بر صفر 
برنده شد. در بازي برگشت، باقري، دايي و مهرداد ميناوند گلزني كردند 

و بليت دوبلين براي تيم ملي صادر شد.
فضا در ورزشگاه لنز   داون رود به   شدت انگليسي بود؛ تماشاگران چسبيده 
به زمين بودند و تيم ميزبان، از بهترين ستاره   هاي ليگ برتر انگليس بهره 
مي   برد؛ از روي كين، كاپيتان افسانه   اي منچستريونايتد گرفته تا شي 

گيون و ايان هارت و رابي كين.
ايران، در شروع بازي تحت فشــار خردكننده ايرلند بود و درنهايت، 
رحمان رضايي در انتهاي نيمه تحت فشار حمالت، يك پنالتي كامال 
بي   مورد و آماتوري داد. پنالتي را ايان هارت گل كرد. در ابتداي نيمه دوم 

هم ريباند يك سانتر از كنار را رابي كين به تور ايران چسباند.
تازه بعد از اين گل بود كه تيم سرخپوش ايران كمي جلو آمد. علي دايي، 
درست مثل همان پاسي كه در ملبورن به خداداد عزيري داده بود تا گل 
صعود ايران را بزند، يك توپ براي علي كريمي انداخت. كريمي با شي 
گيون تك به تك شد اما تنها چند گام كم آورد. چند دقيقه بعد، اين بار 

پاس مهدي مهدوي   كيا به كريمي رسيد و او با جادويش مدافعان ايرلند 
و تمام دوبلين را مسخ كرد. همه مغلوب نبوغ او شدند، همه جز گيون 

كه يكي از مهم   ترين سيوهاي تمام زندگي   اش را به زيبايي انجام داد.
در بازي برگشت، ايران به سه گل براي صعود نياز داشت. چند موقعيت 
خوب از دســت رفت تا درنهايت، يحيي گل   محمــدي در وقت   هاي 
تلف شده نيمه دوم، ارسال مهدوي   كيا را گل كند. اين    بي   حاصل   ترين 
گل تاريخ فوتبال ايران است. از ميان 100هزار نفري كه در آزادي ماتم 
گرفته بودند و ده   ها ميليون نفري كه پاي تلويزيون   ها بودند، هيچ   كس 
براي اين پيروزي فرياد نكشــيد. خيلي   ها صحنه گل يحيي را به ياد 
ندارند اما هزاران بار با تلخي وقتي كه پيراهنش را روي صورتش كشيده 
و با سرعت به رختكن مي   دود را در ذهن   شــان به   عنوان نماد يكي از 

بزرگ   ترين ناكامي   هاي فوتبال ايران مرور كرده اند.
هيچ تيمي در آسيا، همچون ما مستحق بازي در آن جام جهاني نبود.

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

پيشاپيش براي آنكه قصه شعبه مركزي بانك مسكن را چنين آلوده   ام 
به سوز و گداز يك تجربه شخصي در 18-17سال پيش عذرخواهي 
مي   كنم، اما چه مي   شود كرد در برابر مكان   هايي كه براي ما با خاطره 
همراهند جز همين به قوِل والتر بنيامين، ديدِن ققنوس خاطره از دِل 
ويرانه   ها؟ حوالي ســال82 بود كه براي دريافت وام مسكن به شعبه 
مركزي بانك مسكن در خيابان فردوسي رفتم. چند دقيقه بعد فهميدم 
كه كارم انجام نمي   شود و بايد به شــعبه ديگري بروم، اما پاهايم توان 
بيرون آمدن از آن معبد كوچك و امن و دايره وار را نداشــتند. چيزي 
در هواي آن ساختمان در جريان بود كه گذشــته را به حال و حال را 
به آينده پيوند مي   زد تا جايي كه بعد از نزديك به دو دهه حاال كه دارم 
اينها را مي   نويسم به خوبي حتي جزئي   ترين جزئيات معماري آن بنا در 
خاطرم هست. داستان اين عمارت، چون بسياري از داستان   هاي آموزنده 
زندگي ما، داستاني پر از نشدن است. پيش از كودتا، ساخت سالني براي 
اپراي بزرگ تهران را به نيكالي ماركوف سپردند، اما اين معمار روسي 

به   خاطر فضاي سياسي غالب كشور، نتوانست اين تكه از زمين خيابان 
فردوسي را بسازد. 15ســال بعد، بانك رهني كه كارش تهيه سرمايه 
براي پروژه   هاي كشوري خصوصا در حوزه مسكن بود، پيشدستي كرد 
و زمين را از شهرداري خريد تا شعبه مركزي خود را بنا كند. قرعه به نام 
محسن فروغي و رفيق گرمابه و گلستانش، كيقباد ظفر افتاد. آنها يك 
يار سوم هم داشتند، علي صادق كه نامش را در بسياري از پروژه   هاي 
اين مجموعه برايتان نوشته   ام؛ مرد اول دفتر فني بانك رهني. آنها نهايتا، 
بانك را به همان شكل ساختمان اپرا و پس از تخريب بناي نيمه   كاره 
ماركوف طراحي كردند؛ نوعي يادآوري براي عابراني كه چشم انتظار 
ساخت اين سالن اپرا بودند. حاال بانكي در خيابان فردوسي قرار داشت 
كه حال و هوايش، به مكعب   هاي سخِت بانكي شبيه نبود، چيزي بود 
ميان رؤيا، خاطره و زيبايي. و از آنجا كه زيبايي، همواره نوعي درد را در 
خود دارد، ساختمان بانك در دوره   هاي مختلف دچار مشكالت عديده 
شد تا جايي كه باالخره در سال1380، شارستان توانست مرمت نهايي 
آن را به اتمام برساند و دليل يادآوري اين بنا در اين صفحه از سنگ و 
الماس هم اشاره به همين تاريخ است. مراجعان بانك مسكن، امروز در 

اين ساختمان مدور، تركيبي از ستون   هاي كشيده بتوني زير سقفي 
بشقاب مانند از مس را مي   بينند. آنها مي   توانند گرداگرد ساختمان را 
بگردند و اگر نياز بود، از فضاي پشت بانك براي نشستن و فكر كردن 
به كارهاي بانكي خود استفاده كنند و حين همين زمان، خيره شوند 
به جزئيات ريز و درشتي كه پر اســت از خاطره. عمارت بانك مسكن 
شعبه فردوسي، واقعا بيش از يك بانك اســت؛ انگار موزه   اي    است از 
خاطرات معماري ايران از تالش ماركوف براي ساخت يك سالن اپرا 
تا حضور فروغي نكته سنج و ظفِر محاسبه   گر و بعد هم بهروز احمدي و 
تيم شارستان. اكنون مي   شود دوباره وارد اين ساختمان شد، شماره   اي 
براي انتظار ماندن در صف گرفت و به جاي انجام كار اداري، خيره شد به 

همين جزئيات؛ البته كرونا اگر بگذارد.

پرواِز بي فرود
حسنا مرادی  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

حادثه خبر نمي   كند و تجربه يك خلبان با بيش از 10هزار ساعت پرواز با هواپيماهاي مختلف هم توان 
مقابله با آن را ندارد. همه   چيز درست بود. توپولوف 154 ايران ايرتور از نظر فني سالم بود و خلبان پرويز 
احمدي   فر باسابقه نيز سرحال و آماده نشــان مي   داد. او همراه با كمك خلبان )ثامر زهيري( و مهندس 
پرواز )فرهاد علي   بيگي ممقاني(، مشغول چك   هاي پيش از پرواز بود. عالوه بر اين تيم، تئودور كاراواس 
ازبكستاني )مكانيك پرواز( هم حاضر بود. سفر آغاز شد. سرمهمان   دار به مسافران خوشامد مي   گويد و 
راهنمايي   ها انجام مي   شود. 107مسافر متشكل از تاجرين اسپانيايي و استاد دانشگاه و پزشك و دانشجو، 
حتما درحال فكركردن به برنامه   هاي پس از فرود بودند، در انتظارِ رســيدن. حاال ساعت 7صبح است و 
تراتل   ها را فشار مي   دهند و پرواز شروع مي   شود. تقويم روز 23بهمن    1380 را نشان مي   دهد و توپولوف 
فرودگاه مهرآباد تهران را به مقصد خرم   آباد ترك مي   كند. هواپيما به ارتفاع 9هزار پايي رسيده و زمان آن 
رسيده تا گردش به راست كند و به راستاي باند برسد. گردش به  راستي در كار نيست، خلبان به سمت 
شمال ادامه مسير مي   دهد. هواپيما در چشم برهم زدني با قله 10هزار پايي سفيد   كوه - تنگه گليج و منطقه 
چگني- برخورد مي   كند. مديرعامل شركت هواپيمايي ايران ايرتور درخصوص هواپيماي توپولوف چنين 
توضيح داده بود: »هواپيماي توپولوف154 كه در مسير تهران- خرم   آباد سقوط كرد، از نظر فني در سالمت 
كامل بود و بعد از تحويل آن به ايران، تنها مدت 14روز با 80ساعت پرواز، معادل 75نشست و برخاست 
داشت. هواپيماي سانحه ديده ساخت سال1991ميالدي و تا قبل از تحويل به شركت ايران ايرتور 12هزار 
و 610ساعت عمليات پروازي انجام داده بود. ميانگين زمان پرواز براي هواپيماهاي توپولوف درصورت 
انجام تعميرات فني و اساسي تا 35هزار ساعت است«. معدن   داراِن حوالي خرم   آباد نخستين گروهي بودند 
كه خبر را به پاسگاه سرآسياب رساندند. گفته شده كه در زمان حادثه آب وهوا خوب بوده، اما ديد كافي 
وجود نداشته است. تالش   ها آغاز و گروه نجات هوانيروز فعال شد. از اين ور و آن   ور كمك خواسته شد، اما 
هر 4بال   گردي كه از كرمانشاه، اصفهان و مسجد   سليمان آمده بودند به   دليل بدي هوا به پايگاه   هاي خود 
بازگشتند. خبر پيچيده بود و همه به   دنبال راهي براي كمك و كشف محل حادثه و اجساد بودند. مسئول 
عمليات اين سانحه چنين گفته بود: »از نخستين ساعات حادثه 3گردان از لشگر84 به ارتفاعات سفيد   كوه 
نزديك شدند و حدود ساعت16و30دقيقه توانستند از فاصله بسيار دور قسمتي از الشه هواپيما را كه 
شامل دم هواپيما و چرخ بود، پيدا كنند«. 2روز گذشــته بود و صخره   نوردان و كوهنوردان و بسياري از 
نيروهاي ديگر در تالش بودند. از تكاورهاي كاله   سبز هم كاري ساخته نبود؛ چراكه زور هواي ناسازگار 

خرم   آباد بيشتر بود. امير سرتيپ دوم »احمدرضا پوردستان« فرمانده لشگر84 خرم   آباد روز پنجشنبه 
25بهمن   ماه درخصوص اين حادثه گفت: »از آنجا كه هوا رو به تاريكي اســت و در اين منطقه حيوانات 
وحشي و درنده زياد است، دستور داده   ايم براي حفاظت از اجساد، چند اكيپ تا حد ممكن به محل سانحه 
نزديك شده و تا صبح عالوه بر روشن كردن آتش اقدام به تيراندازي كنند، تا بدين   وسيله اجساد تا صبح از 
گزند حيوانات وحشي در امان بمانند و بقيه عمليات را در هواي روشن و مساعدتري ادامه دهيم و بتوانيم 
اقدام به تخليه اجساد كنيم«. سختي   هاي كار، پيدا كردن اجساد را يك هفته به تعويق انداخت. جعبه سياه 
سرانجام پس از 10روز توسط نيروهاي سپاه كشف شد. پس از بررسي، سازمان هواپيمايي كشور خطاي 
انسانِي خلبان را عامل اصلي بروز اين حادثه اعالم كرد. 107سرنشين و 12خدمه هواپيما در يك صبح 

زمستاني، آخرين لحظه   هاي عمر خود را در آسمان گذراندند. يك پروازِ بي   فرود و هميشگي.

سقوط سكوها دور از مركز
ورزشگاه شهيدمتقي شهر ساري حادثه آفريد

خنجر باران 
سيل در استان گلستان خسارت برجاي گذاشت 

سرنوشت تازه چاي شمال
سنديكاي كارخانجات، همه كاره محصول گيالن و 

مازندران شد

سال خاموشي 
چراغ ها 

زويا پيرزاد پديده    ادبي اين سال را 
منتشر كرد

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

در سال   هايي كه شاگردان گلشيري يك به يك با كتاب   هايشان از راه مي   رسيدند 
و حرف   هايي درباره فرم و زبان و تكنيك داشتند و در جوايز نوپاي ادبي پشت سر 
هم تجليل مي   شدند، رماني از راه رسيد كه بدون هيچ ادعايي در محافل ادبي، 
آهسته و پيوسته آمد، سينه به سينه، تبليغ و كم   كم تبديل به پرفروش   ترين و 
پرمخاطب   ترين رمان سال   هاي آخر دهه70 شد. رمان »چراغ   ها را من خاموش 
مي   كنم« نوشــته زويا پيرزاد كه حاال به چاپ صدودوم رسيده    است. سه نسل 
آن را خوانده   اند و قصه خود را در آن جسته   اند. رمان پيرزاد بيش و پيش از هر 
چيز اهميت داستانگويي را مشخص مي   كرد. زويا پيرزاد با زبان روان و نگاه پر از 
احساس خودش به سراغ مغفول   ترين بخش خانواده ايراني دهه   هاي اخير رفته 

بود؛ زن خانه   داري كه در روزمرگي زندگي غرق شده و خود را فراموش كرده بود. 
بسياري از مخاطبان كه از قضا بيشترين وقت داستان   خواني را هم بين مخاطبان 
ايراني داشتند، زندگي خود را در زندگي كالريس، قهرمان رمان مي   يافتند و با 
گم شدن او در روزمرگي زندگي همذات   پنداري مي   كردند و دوست داشتند به 
همراه او كمي اين سير ساكن و راكد را به هم بزنند. رمان چراغ   ها را من خاموش 
مي   كنم، آن قدر نمونه موفقي بود كه بعد از آن تعداد بسياري، از درونمايه آن 
تقليد كردند و رمان پيرزاد تبديل به كهن   الگوي داســتانِي زنان روشنفكر در 
دهه   هاي بعد شد كه بعد از 20سال هرچند كم   فروغ   تر اما همچنان ادامه دارد. 
در انتهاي دهه1360 از نويسندگاني گفتيم كه از ايران مهاجرت كرده بودند 
و تجربه زيسته خود در غربت را نوشته بودند. آثار آنها از همان زمان جسته و 

گريخته مجوز چاپ مي   گرفت و به   دست مخاطب ايراني مي   رسيد. رضا قاسمي، 
نويسنده ساكن فرانسه در سال1375 رماني نوشــت با نام »همنوايي شبانه 
اركستر چوب   ها« كه ابتدا در آمريكا و بعد از پنج سال در ايران چاپ شد. اين رمان 
نمونه اعالي ادبيات فرماليستي بود و در آن مرز خيال و واقعيت درهم آميخته 
بود. قهرمان داستان، مهاجري ايراني ساكن طبقه ششم آپارتماني بود كه 12اتاق 
داشت. همسايگان قهرمان داستان، مهاجران ايراني و فرانسوي    بودند كه هركدام 
ماجرايي داشتند و داستان حول ماجراهاي برخود او با اين همسايگان پيش 
مي   رفت. روايت رنج   آور قاسمي از زندگي مهاجري گمشده در هزارتوي غربت 
به   خاطر روايت اول شخص، زبان بي   پروا و ساختار ماليخوليايي   اش از فرزندان 
خلف »بوف كور« بود. درواقع رضا قاسمي از زير شنل هدايت بيرون آمده بود و 

همانطور كه انتظار مي   رفت، در محافل روشنفكري ادبي هم بسيار مورد ستايش 
قرار گرفت. نويسندگان نسل جديد و تازه   نفس هم در اين سال آثاري را منتشر 
كردند. مرجان شيرمحمدي كه تا پيش از آن در بازيگري شناخته شده    بود، در 
اين سال مجموعه داستان »بعد از آن شب« را منتشر كرد كه در جوايز ادبي مورد 
ستايش قرار گرفت. يكي از داستان   هاي اين مجموعه با نام »باباي نورا« منبع 
اقتباس رسول صدرعاملي براي ساختن فيلم »ديشب باباتو ديدم آيدا« بود و 
ســه   گانه دخترانه صدرعاملي را تكميل كرد.يعقوب يادعلي، نويسنده جواني 
بود كه در اين سال مجموعه داستان »احتمال پرسه و شوخي« را منتشر كرد. 
يادعلي در اين مجموعه   داستان لحني ساده و بي   تكلف داشت و اصول از پيش 

تعيين   شده در ذهن را به هم مي   ريخت و حتي با خودش شوخي مي   كرد.

  فرزاد سپهر      ��������������������������������������������������������������������������������
16ارديبهشت1380 ورزشگاه شهيد متقي شهر ساري هنگام ميزباني از 
بازي تيم   هاي پرسپوليس و شموشك نوشهر در جام حذفي باشگاه   هاي 
كشور با ازدحام بيش    از حد تماشاگران روبه   رو شد. فشردگي تماشاگران 
براي استقرار در سكوها موجب شد گروهي روي سقف سكوها بروند و آنچه 
نبايد، رخ بدهد. فروريختن سقف ورزشگاه و سقوط سكوها هنگام آغاز 
نيمه دوم بازي رخ داد. حدود 20هزار نفر در ورزشگاه حاضر بودند و دليل 
فروريختن سقف سكوها، بي   احتياطي گروهي از تماشاگران اعالم شد. 
به   گفته مديركل وقت تربيت   بدني استان مازندران، كمتر از 10هزار قطعه 
براي اين بازي بليت   فروشي شــده بود. با وجود گنجايش 15هزار نفري 
ورزشگاه، عده   اي بدون بليت وارد ورزشگاه شدند و براي فرار از ازدحام روي 
سكوها رفتند. شموشك نوشهر در آن سال   ها دوران خوب فوتبالي خود را 
مي   گذراند و در آن بازي ميزبان پرسپوليس در جام حذفي بود. ورزشگاه 
خانگي شموشك، ورزشگاه شهداي نوشهر بود كه به   دليل مخالفت شوراي 
تامين استان مازندران، بازي جام حذفي به ورزشگاه شهيد متقي ساري 

رسيد و ازدحام جمعيت ميزبان را داغدار كرد.
اين حادثه 290نفر زخمي به   دنبال داشــت كه در ميــان مجروحان، 
4امدادگر هالل احمر و تعدادي از كاركنان صدا وسيما مستقر در ورزشگاه 
حضور داشــتند. پس از فروريختن جايگاه، تعدادي از تماشــاگران با 
نيروهاي انتظامي و كاركنان واحد سيار فرســتنده صداوسيما درگير 

شدند. مجروحان بالفاصله به بيمارستان امام خميني ساري منتقل شدند 
و تمامي كاركنان، پرستاران و پزشكان بيمارستان، به   ويژه بخش مغز و 
اعصاب، پذيرش بيماران و زخمي   هاي حادثه را به   عهده گرفتند. بعدها 
رسانه   هاي محلي بدون اعالم تعداد دقيق، از فوت   شدن و قطع   نخاع شدن 

چند تن از تماشاگران به   شدت آسيب   ديده خبر دادند.
به   دنبال اين حادثه رئيس   جمهور وقت، سيدمحمد خاتمي، در تماس با 
رئيس وقت سازمان تربيت بدني، مصطفي هاشمي   طبا، دستور داد داليل 

حادثه پيگيري و اعالم شود.

وقوع سيل و سيالب در شهرهاي ايران ســابقه   اي طوالني دارد. در 
20مرداد1380 به   دليل بارش شديد، نبود مسيرهاي پيش   بيني شده 
براي انتقال آب رودخانه   هــا و ناتواني در مهار آب   هاي جاري منطقه 
شرق استان گلستان با حادثه كم   سابقه به لحاظ ميزان خسارت در 
برابر سيل مواجه شد. تخريب و انســداد جاده مينودشت- مشهد از 
مهم   ترين بخش   هاي خسارت   ديده در سيل گفته شده بود. اين جاده 
از 6نقطه تخريب شــد و خودروهاي عبوري در محاصره سيل قرار 
گرفتند. 25روستاي كالله و 15هزار هكتار اراضي كشاورزي در اين 

سيل به   طور كامل آسيب ديد.
با آنكه آمار دقيق از تعداد كشته   شــده   ها در دسترس نيست، اما طي 
فعاليت دوروزه ستاد حوادث غيرمترقبه گلســتان، اجساد بيش از 
70هموطن ايراني كه بيشتر از مســافران و زائران راهي مشهد براي 
زيارت امام هشــتم)ع( و در حال بازگشــت بودند، از سيالب بيرون 
كشيده شد. با آنكه پس از حادثه ســيل، به دستور مسئوالن وقت، 
دريچه   هاي سد گلســتان باز شد، اما به   دليل انباشــت آب و امالح و 
خروجي 300مترمكعــب آب در هر ثانيه، بر ميزان قدرت و شــدت 
تخريب سيل اثري نگذاشت. اين كار نه   تنها اصالحي ايجاد نكرد بلكه 
موجب شد آب جاري موجب آسيب به روستاها و زمين   هاي كشاورزي 

پايين   دست سد گلســتان شود و ســپس با عبور از مسير رود به سد 
»وشمگير« برسد، آن را پر كند و با ســرريز شدن سد، سيل ديگري 
به طرف شــهر »آق قال« و بخش »خواجه نفس« راه بيندازد. به   گفته 
استاندار وقت استان گلستان، علي   اصغر احمدي، سيالب در حدود 
40 اتوبوس و 200خودرو را محاصره كرده بود كه با وجود امدادرساني 
همه   جانبه نيروها و نهادهاي درگير با سيالب تعداد تلفات به بيش از 
100نفر رسيد. ميزان خسارت   هاي مالي نيز در حدود 200ميليارد ريال 
زيان به بناها، تاسيسات و زمين   هاي كشاورزي برآورد شد. 1500خانه 
كامال ويران شدند، 80كيلومتر راه ارتباطي كامال از ميان رفت، 15هزار 

هكتار اراضي كشاورزي نابود شد و 100خودرو آسيب كلي ديد.

براي نخستين بار پس از حدود 40سال تصديگري دولت، تمام كارهاي 
مربوط به بازرگاني، ازجمله صادرات، واردات، انبارداري و بسته   بندي 
چاي توليد داخل كشور به سنديكاي كارخانجات چاي شمال كشور 
واگذار شد. مدير اجرايي اين ســنديكا كار انتقال مديريت بازرگاني 
چاي از سوي دولت به سمت بخش خصوصي را براساس نامه   نگاري 
وزير وقت جهادكشاورزي و با هدف تقويت توليد چاي ايراني و ايجاد 
بستر الزم براي فروش خارجي عنوان كرد. در زمان واگذاري در حدود 
57هزار چايكار در 34هزار هكتار اراضي مستعد آبرفتي و كوهپايه   اي 
شمال كشور به   كار كشت و پرورش بوته چاي مشغول بودند. از مجموع 
زمين   هاي زيركشت چاي 32هزار هكتار در استان گيالن و باقي در 

استان مازندران بوده اســت. 146كارخانه چاي   سازي با توليد 55 تا 
65هزار تن چاي خشك در زمان پاگرفتن سنديكاي كارخانه   هاي 

چاي شمال فعاليت داشتند.

به اميد يه هواي تازه   تر
سريالي كه از »خط قرمز« تلويزيون گذشت

سريال

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

در دومين دوره اصالحات هم مانند دوره اولش، جوانان، ستاره بالمنازع 
فيلم   ها به   حساب مي   آمدند و پرده   هاي سينما را به تسخير خود درآورده 
بودند. سوپراســتاري مانند ابوالفضل پورعرب كه شــمايل جوان اول    
دهه70 سينما محسوب مي   شد، حاال با نسخه   هاي تلطيف   شده   اي مانند 
محمدرضا گلزار و بهرام رادان جايگزين شده بود و داستان فيلم   ها هم اغلب 
حول محور دغدغه   هاي عاطفي و مشكالت جوانان مي   چرخيد. تحت   تأثير 
اين فضا بود كه صداوسيما در سال1380، سريال خط قرمز را توليد كرد. 
اين مجموعه 25قسمتي كه توسط قاسم جعفري كارگرداني شده، درباره 
چند جوان اســت كه هريك به   دليلي از خانه فرار كرده اند. اين جوانان 
همسفر با يكديگر راهي يكي از شهرهاي شمالي مي   شوند تا در فرصتي 
مناسب از كشور خارج شوند. اما برنامه آن طور كه بايد پيش نمي   رود و 
مشكالت عديده   اي سر راه آنها قرار مي   گيرد. دغدغه مالي جوانان، تفاوت 
نسلي و اختالف با والدين از اصلي   ترين مباحثي بود كه در اين سريال به آن 
پرداخته مي   شد؛ مسائلي كه تا آن زمان چندان در مجموعه   هاي تلويزيوني 
موردتوجه قرار نمي   گرفت. خط قرمز با مطرح كردن موضوعاتي مانند فرار 
از خانه، اعتياد به مواد   مخدر و ابتال به بيماري ايدز، خطوط قرمز تلويزيون 
را جابه   جا كرد و طرفداران و مخالفان زيادي را براي خود فراهم آورد. قاسم 
جعفري طبق الگوي موفق آن دوران، از چهره   هاي جديدي استفاده كرد 
كه از جوانان دهه قبل آشــنازدايي مي   كردند. شهرام حقيقت دوست، 

شهرام عبدلي و سروش گودرزي ازجمله بازيگراني بودند كه با خط قرمز 
به مخاطب تلويزيون معرفي شدند. ترانه تيتراژ با مطلع »به اميد يه هواي 
تازه   تر«، با آهنگسازي پيروز ارجمند و صداي حسين رضائيان- كه شور 
و حالي جوانانه داشت و چكيده   اي از درونمايه سريال را روايت مي   كرد - 

محبوبيت زيادي ميان جوانان داشت.

سينه سفيدكوه، سرخ شد

بين جان باختگان اين حادثه نام ســيدابراهيم اصغرزاده هم به 
چشم مي خورد� مستندسازي كه به دستياري فيلم هاي ابراهيم 
حاتمي كيا، بازي در »مهاجر« او و ساخت مستند »سكوت طوالني« 
شهرت داشت� او كه  زاده سال1346 در مشهد بود، از سال63 در 
جبهه هاي جنگ تحميلي خبرنگاري و عكاسي مي كرد و در همان 
دوران چند مستند كوتاه براي سپاه ساخت� او در بيشتر فيلم هاي 
حاتمي كيا دستيار كارگردان بود، نقشي كوتاه در »از كرخه تا راين« 
ايفا كرد و در نقش محمود در فيلم مهاجر جلوي دوربين رفت� در 
كنار دستياري، ساخت مســتند را فراموش نكرد و در سال هاي 
دهه70 در چند منطقه جنگي در نقاط مختلف جهان حضور يافت 
و آثاري توليد كرد: »باز به خاطر همان روحيه خبرنگاري، فيلم هاي 

مستندي از منطقه كشمير، افغانســتان، شبه قاره هند و جنوب 
لبنان گرفتم كه هركدام نگاه متفاوتي به جريان هاي مستندسازي 

دارد؛ يعني يك نگاه خبري نسبت به جنگ نداشتم، سعي مي كردم 
مفهومي ديگر از زندگي را دنبال كنم «� او در سال137۸ براي تدوين 
مستند تازه اش، »سكوت طوالني« كه حاصل سفر او به فرانسه در 
ايام برگزاري   جام جهاني فوتبال   بود به روايت فتح پيوست� در مدت 
دو ســال ونيم حضور در روايت فتح، نزديك به 40برنامه مستند 
تلويزيوني را تدوين كرد كه از اين ميان، كارگرداني 10قسمت از آنها 
را خودش به عهده داشت� مجموعه هايي نظير »نفس هاي ماندگار«، 
»عطر سيب، شكوفه زيتون«، »سنگ و الماس«، »سنگ و ستاره«، 
»ويژه برنامه امام موسي صدر« از آثار او در اين مدت بود� اصغرزاده در 
اين سفر در حال تكميل آخرين ساخته مستندش به نام »كاغذهاي 
بي جواب« درباره مادران شــهدا بود كه مي خواست براي تكميل 
صداي فيلم به خرم آباد برود كه بر اثر سقوط هواپيماي توپولف154 
در ارتفاعات »سفيدكوه« درگذشت�  پيكرش را زير صحن انقالب در 

حرم مطهر رضوي به خاك سپردند�

كاغذهاي بي جواب 
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درحادثه«نامباآتشيمنوچهراشعاركتاب1380سالدركه   زماني
اينعمراز،رسيدچاپبه»نگاهانتشاراتمؤسسه«توسط»بامداد
مديريتبهنگاهانتشارات.مي   گذشتدههسهبهقريبانتشارات
بسياريهمچون.شدتاسيس1352سالدرداناييرئيسعليرضا
بهراداناييرئيسكهبودسرنوشتدستاين،نشرنام   آورانازديگر
»شرق«نشردركار.كشاندكتابونشرصنعتدرفعاليتسمت
عالقه   اشنهايتدروآموختاوبهبسياريچيزهاي»اميركبير«و
درنگاهانتشارات.   بماندباقيراهايندرشدسببكهبودكتاببه

.دادنشانويژه   ايتوجهنواشــعارچاپبهانقالبازپسسال   هاي
شعراآثارتخصصيناشرانازيكيبه   عنوانهم   اكنونمؤسسهاين
،بهبهانيسيمين،شاملواحمدهمچونمعاصرينويســندگانو
بزرگ،رحمانينصرت،رويايييداهلل،منزويحسين،يوشيجنيما
شناختهساعديغالمحسينورضابراهني،افغانيمحمدعلي،علوي
كتاب   هاي،»ايراندركتابنشــرآمار«كتاباستنادبه.مي   شود
بااگزوپريدوسنتآنتواناثر»كوچولوشازده«،»شهريارديوان«
باماردناسوتاوريزننوشته»فكرپيروزي«وشاملواحمدترجمه
درراچاپنوبتبيشترين1393سالتاسيدحسينيرضاترجمه

ميانآثاراينانتشاراتداشته   اند.

زير نور ماه 
تقواييفيلمسازي،بيضاييفيلماكران

 سال سرخوردگي
دردسرهاي آل پاچينو براي »گزارش فيلم« 
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مطبوعات
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بيضاييچراكهبودمطرحسينماعالقه   مندانميانسؤالاين70دههدر
وشداكرانبيضايي»كشيسگ«80سالنمي   سازند؟فيلمتقواييو
دادسيف   اهللدوراندركهفيلم   هايي.ساخترا»بي   خطكاغذ«تقوايي
ازدادكهدرآمدندنمايشبهوشدندساختهزمانيوليگرفتندپروانه
مديربهترينبه   عنواناوازبعدهاكهفردي.بودرفتهسينماييمعاونت
ومهاجرانيكناره   گيريازبعدچند   ماه،شديادانقالبازبعدسينمايي
پزشكمحمدحسنبهراخودشجايوكرداستعفا79سالانتهايدر
جانشين،78تا76سال   هايدرفارابيسينماييبنيادسابقمدير.داد
آمدهبه   وجودحساسيت   هايازتاكوشيداولقدمدروشددادسيف   اهلل
كارانمحافظهسياسيفشارهايمحصولكهحساسيت   هايي.بكاهد
را»پنهاننيمه«كهميالنيتهمينه80شهريور.بودطلباناصالحعليه
مي   رسيدبه   نظرابتدا.شداوينزندانروانهودستگيرداشتپردهروي
شدمشخصزودخيليوليگرددبازميپنهاننيمهفيلمبهمشــكل
روزنامهبامصاحبهدركهاستحرف   هاييميالنيدستگيريعلتكه
درهمارشادوشدآزادزنداناززودخيليميالني.استزدههمبستگي
پايينپردهازرافيلمنشدحاضرمي   بردسربهزنداندراوكهروزهايي
دوران80سال.شودرهازودتراوتاكوشيدسينماگرانپايبهپاوبياورد
جايزهكهسالي.بودكردنحركتعصابهدستوكاريمحافظهكمي
بهپاركينگدركهســنرويدرنهسينماخانهجشنفيلمبهترين
بيضاييبهرامشعارباسگ   كشيكهسالي.شداهدا»دايره«كارگردان
ازفيلمپوياكهسالي.فروختتصورازفراترتهراندر،10سالازپس
كهرسيد»قوآواز«چونفيلميبه»دوســتان«جنسازفيلم   هايي
اكرانسال.استبخشفرححاجياخيردههدوفيلمبهترينهمهنوز
بامقايسه   اشوشد80اكرانفيلمپرتماشاگر   ترينكه»مقدسمريم«
راچيزهاخيليمي   توانست)شوكران(قبلشسالفيلمپرتماشاگر   ترين
اختالفازبعدبود؛همكياحاتميتلخشكستسال80كند.سالثابت
پيدرراكياحاتميمطبوعاتينشستكه»مردهموج«تهيه   كنندهبا
،كارگرداننهوتهيه   كنندهمطلوبصورتهمانبهفيلمسرانجامداشت؛

رويپردهآمد.

فريدونراپاياني   اشتيتراژكهشداكران»تندرنامبهدختري«80سال
جشنوارهدركهنگارانيروزنامهومنتقدانآنهمهبود؛خواندهفروغي
گذشتازپستاكردندتحملانتهاتاراپورآشتيانيآشفتهفيلم،نوزدهم
اگركنندهمراهشتشويقباوبشنوندرافروغيصدايدودههازبيش
خواهدپايانبهچگونهفروغيفريدونداستانبعدچند   ماهمي   دانستند

رسيد،شايدبيشترهوايشرامي   داشتند.
نورزير«باكهسينماگريبود؛همميركريميرضاظهور80سالسال

   ماه«بهدوايرملتهبنزديكمي   شداماازآنهاعبورنمي   كرد.
شدندپرفروش»پارتي«و»پروازپر«و»تهرانشب   هاي«كهساليدر
وآب«،نگرفتندقرارتوجهموردخيلي»بدبچه   هاي«و»يلداشب«و
حوزهدرفيلمسازيفعاليتازدورانيكبرپايانيكهآمدهم»آتش
افشينواستيليوپروينعلي80ســالدرايرانسينماي.بودهنري
پديده   هايازيكيبه   عنوان»فوتباليست   ها«درداشت؛همراپيرواني
فقط،پروينعليمحبوبيتوپرسپوليسموفقيت   هاياوجدر80اكران
دربازيكنانشوسلطانهنرنماييتماشايبهنفر135هزارازبيشكمي
رامحبوبشانستاره   هايدادندترجيحبقيهونشستندسينماپردهروي
آزادياستاديوموداووديهتپه   هاي،كارگرانورزشگاه،درستشجايدر
برگزارفجرفيلمجشنوارهبيستمينوقتي80سالانتهايكنند.درتماشا
15سالترانهمن«،»آبرويخانه   اي«بهمعطوفنگاه   هابيشترشد
78سالمثلآرافرمان.شــد»بي   خطكاغذ«و»سميقارچ«،»دارم
دوتفاوتكهنكشيدطوليوليگرفتراجشنوارهفيلمبهترينجايزه

نيمهمتفاوتحضوراصالحطلباندرقدرترادرككرد.

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

همچنانمطبوعاتونپذيرفتپايان1379سالدرنشريات   توقيفروند
شهيديحسين.مي   شدندتعطيلوتوقيفدسته   دسته1380سالدر
در«:مي   نويسد»حرفهتارسالتازايران؛درنگاري   روزنامه«كتابدر
حضوربامطبوعاتهشتمجشنوارهكههنگامي،1380ارديبهشت
،مي   شدبرگزار،مسجدجامعياحمد،اسالميارشادوفرهنگتازهوزير

23روزنامهديگرتوقيفشدهبودند.«
مصوبتامينياقداماتقانونبهاســتنادبا،قضاييهقوهرا15عنوان
اقداماتخودمادهنخســتيندرقانوناين.بودكردهتوقيف1339
تكرارازجلوگيريبرايدادگاه«كهمي   كندتعريفتدابيريراتاميني
و»مي   كنداتخاذخطرناكمجرميندربــاره)جنايتياجنحه(جرم
استجايزوقتيدادگاهطرفازتامينياقدامحكمصدور«:مي   افزايد
وخاتميرئيس   جمهور]...[.»باشــدگرديدهجرممرتكبكسيكه
مجرمين،ها   چاقوكش«بهمربوطراقانونايندولتيمسئوالنديگر
استنادو»جامعهآرامشوامنيتســلب   كنندگانواشرار،خطرناك
اما.كردندتوصيف»انتظامــيتخلف«رامطبوعــاتمورددرآنبه
موارد،عليزادهعباســعليحجت   االسالم،تهراندادگستريرئيس
توصيفجهانمترقيقوانينازيكيراتامينياقدامات13قانون12و
وبوده   اندكمونيست   هاكارمحلتوقيف   شدهروزنامه   هايگفتوكرد
سينماييمجله.بودرسيده90شكايتتعدادروزنامه   هاازبعضيبراي

.بوددورانايــندرتوقيف   شــدهنشــرياتازيكي»فيلمگزارش«
نوشابهباخصوصايندر13808بهمنتاريخبه»ايسنا«خبرگزاري
كريمدكترپيشدو   ماهيكي«كرده؛مصاحبه،مجلهاينسردبير،اميري
دروكردنداحضارمطبوعاتدادگاهبهرا]مجلهزرگر]مديرمســئول
كهداشتوجودبرگيكتنهاانتشارسابقه12سالازبعد،ماپرونده
گزارشنشريهسردبير،اميرينوشابه.گفتندزرگربهرااتهاميموارد
درآوردناتهاميمورد:افزودايســنابهمطلباينبيانضمن،فيلم
دركهفيلم   هايياساميآندروبودفرهنگمثلكهبودفيلمراهنماي
كسانيچهنمي   دانمكهعدهيك.داشتوجود،شدهساختهگذشتهدهه
بازيبافيلمي[ » زنعطربوي « ازجملهفيلم   هاازبعضياسامي،هستند
:افزودوي.اســتابتذالمصداقاينگفتندودرآوردندرا]پاچينوآل
فقطمابگويمكهبرديمرامختلفروزنامه   هايمدركوسندبه   عنوان
دفعهوبرويدگفتند.كردندعملمامانندنيزاينهاهمهوكرديمترجمه
سؤالهيچبدون،رفتيمكهگذشتهروز:گفتاميرينوشابه.بياييدبعد
ازجملهاتهاميمواردوداديدادامهروش   هايتانبهشماگفتندجوابيو
حكمازعينبهعينرااتهاميمواردسايروابزارياستفادهواكاذيبنشر
شاكياستثنايبهالبته،كردندتايپمابرايجهانسينماهفته   نامه
بهبعد.آوردنددرتايپ   شدهمتنازراآنونبودماحكمدركهخصوصي
بي   انگيزگيبهاتفاقاتيچنين».دادندراموقتتوقيفحكمزرگردكتر
باتحولوتغييرايجادبهكهكسانينيزوروزنامه   نگارانسرخوردگيو

رويكارآمدندولتاصالحاتاميدداشتنددامنزدهبود.
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    حافظ روحاني       �����������������������������������

تاريخيروزهايي1380سالپاييزوتابستان
به   حسابتهرانمعاصرهنرهايموزهبراي
نمايشــگاهنخســتينكهروزهاييمي   آيد؛
19مهر   ماهتا2مردادتاريخدرمفهوميهنر
برگزارايرانيهنرمندانازجمعــيحضوربا
اسنادمددبهوانقالبازپيشاينكهبا.شــد
ونقاشــانآزادگروهكهمي   دانيمباقي   مانده
بهمنتسبآثارنمايشــگاهدودرهنرمندان
نمايشگاهاما،بودنددادهنمايشراجديدهنر
زمينهدرهنريرخدادبزرگ   ترين1380سال

نمايشآثارهنرجديدبهجسابمي   آمد.
نشست   هايي،نمايشــگاهبرگزاريكناردر
موزهسينماتكدرجديدهنرزمينهدرهم
نشست   هااين.مي   شدبرگزارمعاصرهنرهاي
موزهسينماتكمدت   هاازبعدتاشــدباعث
بهكهشودجوانانيازمملومعاصرهنرهاي
پژوهشگرانيزبانازتابودندآوردههجومموزه
جديدهنرمختلفابعــاددربارهغيرايراني
ايراندركهبشــنوندتازه   ايرســانه   هايو

كم   و   بيشناشناختهبودند.
كافياندازهبههمموزهنمايشــگاهخوداما
دو1370دهــهدراينكــهبا.بــودعجيب
راآنهامي   شــدكهبودشدهبرپانمايشــگاه
اوليكرد؛طبقه   بنديجديــدهنرهايذيل
بيشترشانكهبودندهنرمندانازجماعتي
آغداشلوآيدينآزادكالس   هايشــاگردان

مشــاركتبادوميومي   آمدندبه   حســاب
موضوعباو1378سالدر6منطقهشهرداري
بسيارموزهنمايشــگاهابعاداما.هواآلودگي
هنرمندفراوانيتعــدادحضورباوبزرگ   تر
هنرمنداناينازجمعي.بود)50نفرحدود(
راهنريشاخه   هايسايردرفعاليتسابقه
كتاب   چيافشانچونچهره   هايياما،داشتند
فعاليت   هاي   شانواسطهبهتيرافكنصادقيا
شهرتبهمفهوميهنرمختلفشاخه   هايدر

رسيدند.
مي   توانرامفهوميهنرنمايشگاهنخستين
موزهنمايشــگاه   هايموفق   تريــنازيكي
موزهنقشفقطنهكهناميدمعاصرهنرهاي
فرهنگينهاديكبه   عنوانمعاصرهنرهاي
فراوانشــهرتباعثكهكردمؤكدرامهم
ازكهشدســميع   آذرعلي   رضا،وقتشمدير
ســيدمحمدآمدنكاررويو1376ســال
هنرهايتوســعهمركزرياســتبهخاتمي
معاصرهنرهايموزهرياستوايرانتجسمي
نخستيندبيريچندهر.بودرسيدهتهران
عبدالمجيدعهدهبرمفهوميهنرنمايشگاه
علي   رضانقشبربسيارياما،بودحسيني   راد
تأكيداينعلت.مي   كنندتأكيدســميع   آذر
دوراندرمعاصرهنرهايموزهكهاستاين
نمايشگاه   هايوبودفعالبسياراومديريت
اينفراوانرونقبهكهمي   كردبرگزارمتعدد
مردممياندرهنرهمه   گيريويك   سوازنهاد
برسميع   آذرمديريتعين   حالدر.شدمنجر

هنرهايگرفتنپاباعثمعاصرهنرهايموزه
جديددرايرانشد.

ازتأسيبهنمايشگاهدومين1381سالبه
ايراندرمفهوميهنرنمايشــگاهنخستين
جديدهنرامانمايشگاهدوميننام.شدبرپا
نام   گذارياينعلتسميع   آذرچندهر.بود
هنرمندانبهبيشــترعملآزادياعطايرا
صاحب   نظراناعتراضاما،بــودكردهعنوان
تغييرايــنباعثمفهوميهنــربه   عنوان
باعثمفهوميهنرعنوانهمواقعبه.شــد
نظيرجديدهنرشاخه   هايميانسوءتفاهم
باجديدهنرديگراشكالوچيدمان،ويدئو
دركهمي   شدمفهوميهنربهموسومجريان
دورهدوميندبيري.بودگرفتهپا1960دهه
برگزاري.بودحسيني   رادعبدالمجيدباهم
به   عنوانراجديدهنرهاينمايشگاهدواين
نتايج.انداختجاايــرانهنردرجريانيك

اينرخدادتاسال   هادرهنرايرانباقيماند.

    حسين عصاران    ����������������������������������
عبورمقطعمي   تــوانرا 80 دهــهابتــداي
دانستضوابطيآنازداخلتوليدترانه   هاي
راآنهاانجامواعمال،رســمينهادهايكه
توليداتباكارشــانتفاوتمبنايهمواره
پيگيريبهبه   نحويودانستهلس   آنجلسي
وســاختراه   گيريابتدايدر.باليده   اندآن
،داخلدرپاپبهموســومترانه   هايانتشار
بهچيزهــرازبيشعرصهايــنكارورزان
و50دههترانه   هــايفضايازبهره   گيــري
ميانآندرامابودنــد؛متمايلآنيادآوري
ترانه   هايبهپنهان   ماندهعالقهازنشانه   هايي
كهمي   كردبروزهمآنجلسي   لسبهموسوم
»دهاتي«آلبومانتشارازكم   نظيراستقبال
جلوهمهم   ترينونخســتين1378سالدر
دروبرجسته   تررفته   رفتهسويهاين.بودآن
سرريز»رنگيدور«آلبومانتشاربا1380سال
كليتمطلقبه   طوركهدورنگيظهور.شد
،مي   كرديادآوريرالس   آنجلسموســيقي
دركهبودناگهانيوساختارشكنانهآنچنان
برخيتغييرتاآنانتشــارادامه،نادراتفاقي
ترانه   هايشمتندررفتــهبه   كارواژه   هاياز

تعليقشد.
ارتباطوســايلگســترشروزهاآندر
شبكه   هايشــكل   گيريبه   ويژهوجمعي
پخشبينفاصلــه،مختلفماهــواره   اي
بهدسترســيتالس   آنجلســيترانه   هاي

رساندهخودممكنحدكمترينبهراآن
بي   واســطهتأثيرپذيرياينبه   دنبال.بود
دســتاوردهايآخريــنازبالفاصلــهو
توليداصلــيروندكــهبودآنجلسلس
عمومپسندســمتبههمداخلدرترانه
چرخشپاپترانه   هايمصرف   كنندگان
ترانه   هاموسيقيگامنخســتيندركرد؛
سينتي   سايزرهاازبيشتراستفادهسويبه
ترانه   هاكالمومضمون،بعديمرتبهدرو
توصيفوروزمرهعاشــقانه   هايسمتبه
در.شــدندمتمايل   آن   خصوصيجزئيات
كالمازنمونه   هانخستينكهبودرونداين
هم»ديس-اليك«بهموســومترانه   هاي
سالهميندركههمچنان.شدندنمونرخ
»الهيعشق«ترانهپياپيپخشبه   رغمو
حق/ستالهيعشــقاينبندترجيعبا(
ترانه،تلويزيونوراديواز)ستاليتناهي

محبوبيتبهكهبودآلبومهمانازديگري
كهترانه   اي.رسيدعموميكم   نظيراقبالو
:مي   خواندمستانهلحنيباعصارعلي   رضا
،مي   ميرمتوبدون/نباشــينكنخيال«
.»مي   گيرمپسحرفمو/عاشقمبودمگفته
بهشدننزديكبرايانتظاراتوخواسته   ها
ازبرگذشــتنوعاديزندگيازمعمولتراز
مرسوممحافظه   كاري   هايومالحظه   كاري
ايامدر،حكومتيهنجارهــايرعايتبراي
اگرامابود؛شدهنمودار1380خردادانتخابات
نم   اشكترفندبااصالحاتسياست   بازانآنجا
،گرفتندمجددبيعتمردمازبغضوگريهو
ودستضوابطازترانه   هاگذربرايراهاينجا
كهبودسالهماندرآنكهچه.بودبازپاگير
آنجاشد؛بازهملس   آنجلسبهتهرانپايراه
ترانه   هايكالم   پرداز(روزبهبابككالمباكه
از»تيتيش«خيابانياصطالح)داخلتوليد
سرآنجلســيلسآلبوميكترانه   هايميان
تومثنديدمتيتيش«:مي   گفتكهبرآورد
.»بي   خيالمنجونكنولبابااي   /حالبهتا
20ازپسوبودشــدهبرعكسبازيگويي
لس   آنجلسمديريتبهنوبتهم   اينكسال
هنوزكههمچنان.بودرسيدهتهرانقلباز
نگذشــته1380ســالآخرازروزيچند
بهآنجاازوكانادابهعقيليشــادمهركهبود
بينشاهلبرايرااينوكردكوچلس   آنجلس

اشاراتيبود.

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

بهگلشيرينوشته»احتجابشــازده«نمايشياقتباسكههنگامي
درگذشتازساليكحدود،مي   رودصحنهبهرفيعيعليكارگرداني
دركهرفيعيعلي.استگذشته)137916خرداد(گلشيريهوشنگ
صحنهبهرا»خونعروسي«آنازپيشو»آلبابرناردخانه«1377سال
گرفتهفاصلهلوركاگارسيافدريكوعاشــقانهوشاعرانهدنياياز،برده
بهمن.مي   كنداجراراايرانيداســتانيكازخودصحنه اياقتباسو
ارائهسينماييروايتيمشهورداستانهميناز1353سالدرفرمان آرا
،گلشيريهوشنگاحتجابشازدهداستانبهعالقه   مندانبراياما،داد
ومقايســهبرتنهارابنااگراما.نمي كنندادارامطلــبحقهيچ   كدام
تئاترياقتباسكهبگوييمبايد،بگذاريماقتباسمنظرازارزشگذاري
فرمان آراسينمايياقتباسازبهتربه   مراتبرفيعياحتجابشــازده
كهاستظريفنثريبا،پيچيدهداستانياحتجابشازده.استبوده
ارائهاما،داردساده ايطرحداستانچندهر.نيستراحتآنازاقتباس
ســينماييقاب هايدر،رواييظرافت هايوادبيپيچيدگي هايآن
سرچشمهكجاازدشــواريايناما.مي رسدبه   نظردشــوارتئاتريو
ياتئاترياقتباسكارگردانقصدكهاثريهماندلازبي شكمي گيرد؟
خواندهداستانيادبياتبه   عنواناثريككههنگامي.استآنازسينمايي
اين.مي گيردشكلذهندركلماتوسطورازتصويرسازيفرايند،شود
هوشنگسيالروايتواحتجابشازدهداستانمتنباكهآزادتخيل
داردادبيشگردهاييخوددرون،مي   رودسوآنوسواينبهگلشيري
وسينمادراگراما.مي افزايدداســتانمطالعهكششوجذابيتبهكه
وپيش ساختهازتصاويريبهراخودجايكششاين،شوداقتباستئاتر

مطالعههنگامبهذهنسيالبازيآنفاقدكهمي دهدانعطافغيرقابل
قرارهمكنارپيش ساختهتصاويراينكههنگامي.استاحتجابشازده
درنويسندهنثرازشمه ايتنهاگلشيريدرخشانداستاناز،مي گيرند
آخريندرشازدهآخرينمي ماند؛باقيداستانازطرحيوديالوگ ها
شــازدهازاقتباسگفتبايدبنابراين.بسوهمين.زندگــيروزهاي
وفاداريبرايكارگردانونويسندهچههرحال،استدشواراحتجاب
،اقتباسناممكنفراينداين،دهندخرجبهبيشترياصراراصليمتنبه
آغازهماندررفيعيعليحالاينبا.شدخواهدهمسخت تروسخت
نشانغول پيكركاناپه ايرويرااحتجابشــازدهازتصويرينمايش
يادگاربهامروزبهتانمايشاينمخاطبذهندربي شككه،مي دهد
آغازوحدتتاالردر1379اسفندازاحتجابشازدهاجراي.استمانده
اكبرنمايشاينبازيگران.داردادامه1380ارديبهشــتتاومي   شود
،اسكندريستاره،سعادتمريم،طلوعيشبنم،رضويسهيال،زنجانپور

مهردادضيايي،كورشتهاميوشهرامعبدليبودند.

در شيهه مداوم اسبان 
ترس   خورده

حافظ موسوي از شاعراني است كه همواره بر مدار 
اعتدال مي   گردد

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

حافظ موسوي شــكلي اعتدالي از جريان 
موسوم به شعر دهه70 را نمايندگي مي   كند� 
شعر او بيشتر وقت   ها زباني ساده دارد و عاري 
از پيچيدگي   ها و بازي   هايي زباني و شــكلي 
است كه در شعر دهه 70 بسيار اتفاق مي   افتد� 
او همواره در شعر بر مدار اعتدال مشي كرده 
است و ميزان هم   ســويي   اش با جريان   هاي 
پيشــرو به   اندازه   اي بوده است كه به ماهيت 
شاعرانه اثر آسيبي وارد نشود� حافظ موسوي 
از كساني است كه نام او هم در ميان شاعران 
جريان شعر دهه70 ذكر مي   شود و هم در دهه 
80 از آغازگران جريان ساده   نويســي است� 
اما حقيقت اين است كه او فارغ از جريان   ها 
راه خود را رفت� راز ماندگاري شــعر او نيز 

همين است�
دلم را به باد داده   ام

دهانم را در سپيده   دمي بي   هنگام
جا گذاشته   ام

رهايم نمي   كنند
اين صداها

كه از گودال اســتخوان   هاي جوان شــما 
برمي   خيزد

پرنده   ها مي   آيند و مي   روند
و من با حسرت به آسمان نگاه مي   كنم

ما با يقيني ساده به دنيا آمديم
و اسب   هامان را 

در خيال يقيني رانديم
ولي نگاه نكرديم 

هيچ   گاه
نگاه 

نكرديم
و گرنه توفان را

در شيهه مداوم اسبان ترس   خورده
مي   شد گمان بزنيم

ما هيچ   گاه به مقصد نمي   رسيم
اصاًل مقصدي وجود ندارد

اين را همسران شما نيز دريافته   اند
كه جاي عكس   هاي قديمي را 

در گنجه   هاي كهنه 
فراموش كرده   اند

و من
كه نام   هايتان را هنوز به ياد مي   آورم

و مي   دانم كه شما هيچ   گاه به خانه برنمي   گرديد
تا لباس بپوشيد

كفش   هايتان را واكس بزنيد
و مرا از اين سياهي درآوريد

دلم را از باد پس بگيريد
دهانم را به من بدهيد
تا شعر نام   هاي شما را 

تمام كنم�

شعر

علی اكبر شيروانی �������������������������������������������������

مي   آفريند؛نويســندهكــهاســتحادثه   ايجنگ
.بودجنگآفريده   هــايازيكيبايرامــيمحمدرضا
ابتداهمانازوكردآغاز60دههازراقصه   نويسيبايرامي
بايراميقصه   هاي.مي   كردروايتراجنگضدوجنگ
بوميدرزندگيتجربه   هايازهمومي   آمدجنگازهم
.مي   كردخواندنيراقصه   هايشدواينتركيبومحلي
نوشــته   هايشبرايتركيبيچنيناينزبانيبايرامي

بوميومحليادبياتدرپاسويكازكهزبانيبرگزيد؛
پرطنينضرباهنگدرديگرسويازوداشتمناطقو
رانويســندگيمتفاوتحوزهچنددربايرامي.جنگ
هم،نوشــتنوجوانوكودكبــرايهمكرد؛تجربه
اينوگفتقصهباالخرهورفتشفاهيخاطراتسويبه
كارهايشبرايبي   آاليشوسادهزبانيرفت   وبرگشت   ها
زبانيتنوعاماقصه   گوستهرچندبايراميآثار.ساخت
پيرويمضرابتكسبك   وســياقيازونداردچنداني
ادبياتازمتفاوتفصليقصه   هايشوبايرامي.مي   كند

پسازجنگاستوزبانشبي   فصل.
.دارد   فاصله   باهامان   قــدمچند   فقط،   جلويي   گرگ«
   دهانوتيز   هايدندان   مي   توانم،   برف   پرده   پشــتاز
   جايش.بيفتد   كيف   كه   نمانده   چيزي.ببينمرا   بزرگش
و!بنشينتر   ُمحكم:مي   زندداد   حكيم.   مي   كنم   محكمرا
   شترق   صداي   كهمي   كوبدقاشقا   گردن   بهراافسار   چنان
را   سرم   پشت،ديگر.مي   ترساندراهاگرگ،   آن   يك   براي
.   گرفته   شالق   بهرا   صورتمانوسر،   برف.   نمي   كنم   نگاه
وبخوردليزقاشقا   كه   حاالســت   همين   مي   كنمفكر

بريزندهاگرگوكند   پرتراماوبشكند   پايشو   دست
   قبرستان   بهتامي   كشد   طولچقدر   نمي   دانم...وسرمان
مي   شود   شروع   سرازيري،   قبرستان   آن    طرفاز.   برسيم
.مي   كند   شلراافســار،   حكيم.ديدمي    شــودرا   دهو
   نگاهو   برمي   گردممي   آيند؟دارند   همباز   ببين:مي   گويد
قبرها   البه   الي،بعدومي   كنندكندپاهاگرگ.   مي   كنم
مي   كنند   نگاهمان،همان   جاازومي   شوندپالو   پخش
:مي   گويد   خنده   مياندرومي   خندد.نمي   آيندديگر

.»هاجستيم   خوب

قصه گوی سبالن
برايآاليشبيوسادهزبانيبايراميمحمدرضا

كارهايشساخت

نثر

آگهی

به انتخاب
عبدالرضا نعمت اللهی
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