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 دسترسي به دكمه  فيلترينگ 
محدود مي شود؟

 مراسم عزاداری 
روز شهادت حضرت 

امام سجاد ع برگزار شد

بلوچستان تشنه
 نگران محاصره آب

باحضوررهبرمعظمانقالباسالمی
درحسينيهامامخمينی)ره(

اهاليبلوچســتاندرآستانهپاييز،
نگرانشــروعبارندگيها،باالآمدن
آبرودخانههــاومحاصرهدرميان

سيالبهستند

يادداشت
رضا زندي ؛  روزنامهنگاروتحليلگرحوزهانرژي

روزگاربازارنفت،تاريكترشــدهاست.عصرديروز،اوپك
درآخرينگزارشماهانهاش،بــرآوردشازتقاضاينفت
تاانتهايســالجاريميالديرا400هزاربشكهدرروز
)نسبتبهپيشبينيقبلياش(كاهشداد.بدترازآناينكه،پيشبينيتقاضايجهاني
نفتبرايسال2021راهمروزانه770هزاربشكه)نسبتبهبرآوردماهقبل(كاهشداده
است.اوپكپيشبينيكردكهجهانتاانتهايسالجاريميالديروزانهبهطورمتوسط
90ميليونو230هزاربشــكهدرروزنفتمصرفيميخواهــد.درحاليكهاينعددقبال
90ميليونو630هزاربشــكهدرروزبود.برايســالآيندهميالديهمفعالپيشبيني
شدهكهجهانروزانهتنها96ميليونو860هزاربشكهنفتخواهدخواست.سادهشدهاين
عباراتايناستكهدنيانفتكمترينسبتبهبرآوردهايقبلي،مطالبهخواهدكرد.همين
يكعبارتكافيستكهبودجهونهايتاكشورهايتوليدكنندهنفترادرماههايسالجاري
وسالآيندهميالديباسختيبيشتريمواجهكندوسايهاشرانيزرويمناسباتسياسيو

روابطبينالملليكشورهايتوليدكنندهوحتيمصرفكنندهنفتدنيابگستراند.
هرچندگزارشماهانهاوپكازتوليدنفتايران،بااســتنادبــهمنابعثانويه،

)بهخاطرعدمشــفافيتفروشنفتايرانناشــيازتحريمها(ميتوانددقيق1
نباشدامابههرحاليكمترقابلسنجشبرايدورههايمختلفاست.ديروزاوپكاعالم
كردكهايراندرماهآگوستروزانهيكميليونو940هزاربشكهنفتتوليدكردهاست.
متوسطتوليدنفتايراندرسال2019،براســاساطالعاتهمانمنابعثانويه،روزانه
2ميليونو356هزاربشكهوبرايســال2018،روزانه3ميليونو553هزاربشكهبوده
اســت.اگراينآماررامعيــاربگيريمدركمتــراز2ســالتوليدنفتايــرانروزانه
يكميليونو613هزاربشــكهكاهشيافتهاســت.ديروزقيمتنفــتبرنتدركانال
39دالريبود.قيمتهايباالي50دالر2سالقبلبهكنار،باقيمتنفتديروزهمكه
محاسبهكنيم،ايرانروزانهحدود63ميليوندالروماهانهحدود2ميليارددالرازدرآمد

نفتياشراتحتفشارتحريمها،ازدستميدهد.
رئيسجمهور2روزپيشدرآمدنفتيسال1398راكميبيشاز20ميليارد

دالراعالمكردوآنراكناردرآمدنفتيبيشاز120ميليارددالريسال21390
قرارداد.البتهكهمامنتظراينآمارنبوديم.فشاراقتصاديشديديكهدرايندوسهسال
هرروزبيشــترازقبل،كمرزندگيروزمرهمانراخمميكندملموسترازآناستكه
حتيگفتهشود.نيازيبهمحاسبههمنداردبراياينكهبگوييمدرآمدنفتيامسالنسبت
بهدرآمد20ميليارددالريسالگذشتهكمترهمشدهاســتچراكهفشاراقتصادي

بيشترشدهاست.
اينكهدراينوضعيت،بااقتصادچهبايدكرد،درتخصصاينقلمنيست.اينكه

همهگيريكرونااقتصادهمهكشورهايدنيارادرركودفروبردهاستنيزنيازيبه3
تشريحندارد.اينكهكرونا،برايراِنتحتفشارتحريم،فشارمضاعفيآوردهاستنيزناگفته
پيداست.ناكارآمديبسياريازتصميماتاقتصاديوبرخيبيكفايتيهاهمكهعيانشده
است.آنچنانكهتوجيهيپذيرفتنينيست.دادگاههايفسادراهمكهميبينيم.دراين
شرايطفقطنبايدفراموشكردكهوضعيتمخاطرهآميزآيندهبازارنفتچگونهاست،ايران

چقدردرآمدنفتياشراازدستدادهوكشورباچهميزاندرآمدارزيادارهميشود.
BPديروزدربرآوردياعالمكردكهمصرفسوختفسيليبراينخستينبار

درتاريخمعاصركاهشخواهديافت.براساسيكيازسناريوهايشركتنفتي4
بريتيشپتروليوم،مصرفنفتدنياتاسال2025روزانهحدود3ميليونبشكهدرروز
كاهشمييابد.دراينشرايطحركتبهســمتاقتصادغيرنفتي،مسئلهاستراتژيكي
است.فقطنكتهايناســتكهبادرآمدهايحاصلازنفت،راحتترميتوانستيمچرخ
اقتصادرابهسمتاقتصادغيرنفتيبچرخانيم.كاشروزگاريكهدرآمدهاينفتيساالنه
باالي90ميليارددالريداشتيم،حركتبهسمتاقتصادغيرنفتيراجديترميگرفتيم!
باشرايطامروزكاربسياردشوارياست.القصه،حاالبايدحواسمانبهمنابعنفتيمان

باشدكهباوضعيتكنونيبازارنفت،تحريمهاو...كمخاصيتنشود!

آينده بازار نفت جهان؛ وضعيت 
درآمد هاي نفتي ايران
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 گفت و گوي اختصاصي با روح اهلل زماني ، بازيگر فيلم
  مجيد مجيدي  در پرونده  مرور سينماي نوجوانان ايران

پديده خورشيد

و  اينک سينماي فارسي

بازپس گیری امالک شهر 
در مسیر شفافیت

قرارنيستآخرينروزهايتابســتانكهگرمايهواهنوز
دراوجخودقراردارد،خيابانوزراخلوتشود.خيابانيكه

مدتهاستمقصدكسانيشدهكهمتهمبهبدحجابياند.بسياریازكسانیكه
برايپيگيرياتهامشانبهپليسامنيتاخالقيمراجعهكردهاند،ميگويندكه

مرتكبچنينجرمینشدهاند.

ترافيک در خيابان وزرا
گزارشهمشهريازپيامكهايبدحجابيكهبحثها

وحاشيههايزياديرادرشبكههاياجتماعي
بهراهانداختهاست

شهرداریتهراندرحالتهيهفهرستنهايیامالكی
استكهدريكدههگذشتهبدونرعايتقوانين

دراختياربرخيانجمنهاواشخاصقرارگرفتهاست
  پيروز حناچي:تانيمهمهرماهفهرستامالك

درقالباليحهايبهشوراارائهميشود
محمدرضا جوادي يگانه:بهصورتتقريبيبايد

500ملكتعيينتكليفشود

بااكران»توفانزندگي«درارديبهشت1327
سينمايايرانپساز11سالسكوت

دورتازهايراآغازكرد
چهكسیبهشاهشليككرد؟

صفحه10 را 
بخوانيد

كوه هايي كه 
خورده شدند

مهمترينپروندههــايكوهخواري
درسالهاياخير

قله های نان آور 
كوههاوكوهســتانهامیتوانند
حدود20درصددرآمدگردشگری

كشورراتامينكنند

از وقف تا آزادي نيم بند
مردادماهبافــورانخبروقفدماوند

داغوبافروكشآنسردشد
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باوجودنامهكنفدراسيونفوتبالآسيابهفدراسيونفوتبالايرانو
تأكيدبرلغوقراردادپخشبازيهايفوتبالازصداوسيمايجمهوريورزش

اسالميايران،شبكهورزشسيما،ديروزبازيشهرخودرومشهدبا
الشباباماراترازندهپخشكرد.هممجريوهمگزارشگربازيباجمالتيمبهم
رفتارايافسيراسياســيخواندندومحكومكردند،آنهااماتوضيحندادندكهبا
وجودلغوقرارداد،صداوسيماچگونهتوانستهبهسيگنالهايتلويزيونياينبازي

دسترسيپيداكند.
گفتهميشودممكناستصداوسيماسيگنالهاياينبازيراازمجاريغيررسمي
دريافتكردهباشــد،كاريكهپيشازاينيكيازمديرانصداوسيمادرگفتوگو
باهمشهريآنراپيشبينيكردهبود.اودرعينحالگفتهبوداينرفتاراحتماال

جرايميهمبهدنبالخواهدداشت.
چندســاعتپيشازاينبازي،يكمنبعآگاهدرصداوسيما،گفتهبودكهشركت
Lagardèreصاحبرايتبازيهايتحتنظركنفدراســيونفوتبالآســيا،كه
اخيرابهsport5تغييرنامدادهاســت،درنامهايبهصداوسيماضمناعالمفسخ
يكطرفهقراردادش،مدعيشدهكهبهطرفدارانفوتبالدرايراناينامكانراخواهد
دادكهبازيهايشهرخودرو،پرسپوليس،اســتقاللوسپاهاندرليگقهرمانان
آسيارارايگانببينند.ظاهرادرنامهاينشــركتتوضيحبيشتريدادهنشدهاما
برخيگمانهزنيهاحاكيازآنبودكهممكناســتپايتلويزيونهايماهوارهاي
فارسيزبانوسطبيايد.چنينرفتاريراميتوانبهتالشيغيرورزشيبرايكشاندن

مخاطبانفوتبالبهسمتتلويزيونهايماهوارهايتعبيركرد.
ماجرازمانيعجيبترميشودكهبدانيمدرنامهشركتمزبوربهصداوسيما،تأكيد

شدهكهاينتصميمغيرقابلبرگشتوغيرقابلچانهزنياست.
همزمانباايناتفاقات،برخيشنيدههاحاكيازآناستكهفشارمديرانكميته
بينالملليالمپيكوبرخيازفدراســيونهايجهانيبرورزشايرانبيشترشده

است.
يكمنبعآگاهميگويدايناحتمالوجودداردكهدرهفتههاوماههايآيندهچند
رشتهورزشيايرانازجملهكشتي،شطرنج،واليبالوفوتبالتحتفشاربيشتري
قراربگيرند.بهانهفشــاربربرخيازاينرشتهها،مســائليمانندعدمروياروييبا

رژيمصهيونيستيدرميادينورزشيخواهدبود.
فردادادگاهبينالمللــيورزش)cas(بهپروندهتعليقجودويايرانرســيدگي
ميكند.تاچندروزپيشمديرانورزشايــراناميدواربودندبرندهجنگحقوقي
بارئيسفدراسيونجهانيجودوباشــند،اتفاقاتچندروزاخيرامااميدواريهارا
كمرنگكردهاست.حاالبسياري،ازارادهايفراورزشيحرفميزنندكهمديران
نهادهايبينالملليورزشهمتوانمقابلهباآنراندارند.ارادهايكهميخواهدبا
كشاندنبازيتحريمبهزمينورزشواســتفادهناجوانمردانهازورزشبرايفشار
ظالمانهبهايران،درميانجوانانايرانيكهمخاطباصليرشــتههايورزشــي

هستند،نارضايتيايجادكند.

درروزهاياخيرفشارهايسياسيبرورزشايرانبيشترشده
گفتهميشودحتيبرخيرشتههايورزشيتهديدشدهاند
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 فوتبال پخش شد
تهديد اما ادامه دارد
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درحاشيه سياست

  تكذيب درگذشت شيخ حسين انصاريان
برادر حجت االسالم والمسلمين شيخ حسين 
انصاریان شایعه درگذشــت این واعظ مطرح 
كشــور را تكذیب كرد. به گزارش خبرگزاري 
صداوســيما، ابراهيم انصاریان روز گذشــته 
گفت: بحمداهلل حال عمومي برادرم بســيار 
خوب است. پزشــك معالج وي از ما خواسته 
كه براي ترخيص از بيمارســتان عجله نكنيم 
تا روند درماني او كامل شــود تا دوباره دچار 
مشكل نشود. حجت االسالم والمسلمين شيخ 
حسين انصاریان به علت ابتال به كرونا در یكي از 

بيمارستان هاي تهران بستري است.

  ترامپ دنبال يك عكس است
وزیر امورخارجه جمهوري اســالمي ایران در 
تویيتي كنایه آميز با اشاره به تالش هاي آمریكا 
براي عادي ســازي روابط رژیم صهيونيستي 
بــا برخــي از كشــورهاي منطقه نوشــت: 
»توافقنامه هــاي صلح«، نه بين دشــمنان، 
بلكه بين متحدان دیرینه امضا مي شود.  وي 
افزود: دونالد ترامپ عاجزانه دنبال یك عكس 
انتخاباتي اســت. دامادش با ارعاب مشتریان 
منطقه اي آمریــكا، آنهــا را وادار كرد چنين 
عكسي براي او فراهم كنند. فقط یك مسئله 
وجــود دارد؛ این »توافقنامه هــاي صلح«، نه 
بين دشمنان، بلكه بين متحدان دیرینه امضا 

مي شود. 

  پمپئو خواستار اتحاد كشورهاي عربي 
عليه ايران شد

وزیر خارجه آمریكا در جلســه »گفت وگوي 
راهبردي آمریكا- قطر« كه روز دوشــنبه در 
وزارت خارجه آمریكا برگزار شد از كشورهاي 
حاشيه خليج فارس خواست اختالفات خود را 
كنار گذاشته و عليه ایران متحد شوند. پمپئو 
در این جلسه كه با حضور مقام هاي دو كشور 
ازجمله وزیر خزانه داري آمریكا و وزیر خارجه 
قطر برگزار مي شد، گفت: »به منظور سد كردن 
راه مداخله جویي هاي ایــران باید راهي براي 
پایان دادن به اختالف هــا در خليج)فارس( 

پيدا كنيم.« 

برگزاري مراسم عزاداري شهادت امام سجادع  
با حضور رهبر معظم انقالب

در سالروز شــهادت حضرت امام علي بن الحسين 
 عكس
زين العابدين عليه الســالم، مراســم سوگواري و خبر

عزاداري در حسينيه امام خميني)ره( با حضور رهبر 
معظم انقالب اسالمي برگزار شد.

 به گزارش پايگاه اطالع رســاني دفتر مقام معظم رهبري، در اين 
مراســم كه به علت رعايت ضوابط بهداشتي بدون حضور جمعيت 
برگزار شد، 6تن از ذاكران اهل بيت عليهم السالم به ذكر مصيبت و 

مرثيه سرايي پرداختند.

یك هفته بعد از انتشــار گزارش مثبت 
آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره توافق هسته اي

با ایران، شــوراي حكام آژانس تشكيل 
جلسه داد و در این جلسه كه متاثر از شيوع كرونا برگزار 
شد، مدیركل آژانس یك بار دیگر از توافق با ایران اظهار 
خشنودي كرد. این اتفاق در وین در آستانه تالش هاي 
آمریكا براي استفاده از مكانيســم ماشه، مي تواند یك 
امتياز دیگر براي ایران باشد؛ امتيازي كه مي تواند حجت 
را براي طرفين برجام در روز موعود تمام كند كه ایران 
همكاري هاي خود را با آژانس بين المللي انرژي اتمي در 
چارچوب برجام ادامه مي دهد. این شاید تدبيري بود كه 
در روزهاي گذشته براي خنثي كردن آخرین حركات 
دولت ترامپ در بازگرداندن تحریم هاي تسليحاتي عليه 
ایران به كار گرفته شد. چنانچه علي اكبر صالحي، رئيس 
سازمان انرژي اتمي روز گذشته با اشاره به سفر مدیركل 
آژانس انرژي اتمــي به تهران گفت: شــرایط غامض و 
مبهمي بود. الحمدهلل به لطف خدا و تدبير بزرگان نظام و 
درحالي كه دشــمنان روي چالــش پيش آمده خيلي 
سرمایه گذاري كرده بودند، كارها در مسير صحيح قرار 
گرفت. ما مي خواهيم در مسئله اي كه حقمان است، اراده 
خودمان را به جبارترین نظام جهان تحميل كنيم و در 
مقابل او تمكين نكنيــم. باید براي نســل هاي آینده 

مشخص شود نسل ما چه حماسه اي را به وجود آوردند.
رافائل گروسي در سخنراني خود در آغاز جلسه شوراي 

حكام درباره فعاليت در زمينه برنامه هســته اي ایران، 
گفت: گزارش من در زمينه راستي آزمایي و بازرسي در 
ایران تحت قطعنامه223۱ شوراي امنيت سازمان ملل، 
فعاليت هاي ما در چند ماه اخير در زمينه راستي آزمایي 
و بازرسي اجراي تعهدات هســته اي ایران طبق برجام 
)توافق هسته اي( را شامل مي شود. وي ادامه داد: آژانس 
به راستي آزمایي شــكافت ناپذیري مواد هسته اي اعالم 
شده توسط ایران طبق معاهده پادماني ادامه مي دهد. 
ارزیابي ها درباره عدم وجود مواد هسته اي و فعاليت هاي 
اعالم نشــده براي ایران ادامه دارند. گروسي با اشاره به 
ســفر خود به تهران ادامه داد: من  ماه گذشته با حسن 
روحاني، رئيس جمهــور ایران و دیگر مقامات ارشــد 
مذاكراتي در راستاي ایجاد پيشرفتي واقعي در رسيدگي 
به ســؤال هاي باقيمانده آژانس و به ویژه در حل كردن 

مسئله دسترسي به 2محل در ایران داشتم.
گروســي با بيان اینكه ما به توافقي بر ســر حل كردن 
مســائل اجرایي پادماني كه از سوي آژانس مطرح شده 
بود، رسيدیم، خاطرنشــان كرد: آژانس سپس در یكي 
از 2محل مشخص شده از سوي ما تحت پروتكل الحاقي 
به دسترسي تكميلي دست یافت. بازرسان ما از محيط 
نمونه برداري كرده اند كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 
دسترسي تكميلي به محل دوم بعدا طي  ماه جاري انجام 
خواهد شد. وي همچنين با اشــاره به بيانيه مشترك 
ایران و آژانس گفت: من از توافق ميــان آژانس و ایران 
كه اميدوارم موجب تحكيم همكاري و افزایش اعتماد 

دوطرفه شود، استقبال مي كنم.
ميخائيل اوليانوف، نماینده روســيه در ســازمان هاي 

بين المللي در وین دیروز در پيامي تویيتري با انتشــار 
عكسي از نشســت  ماه سپتامبر شــوراي حكام آژانس 
بين المللي انرژي اتمي، نوشت: این بار به خاطر بيماري 
همه گير)كرونــا( بزرگ تریــن اتــاق كنفرانس مركز 
بين المللي وین با فاصله گــذاري اجتماعي اجباري و با 
استفاده از ماسك برگزار مي شــود. اوليانوف هفته قبل 
زماني كه گزارش مثبت گروسي درباره همكاري ایران و 
آژانس منتشر شده بود، نوشت: با این گزارش كساني كه 
مي خواستند عليه ایران بحران ایجاد كنند، نااميد شدند.

براســاس گزارش آخر گروســي، تا 22 آگوست یعني 
یك ماه قبل، ميزان آب سنگين ایران به ۱28.5 متریك 
تن رسيده است )علت كاهش نسبت به گزارش قبلي، 
صادرات بخشي از این آب سنگين و همچنين استفاده 

مقادیري در فعاليت هاي تحقيق و توسعه است(.
كاظم غریب آبادي، سفير ایران در آژانس علت كاهش 
آب سنگين ایران را صادرات و مصرف آن براي برنامه هاي 
پژوهشــي و صنعتي عنــوان كرده بــود. همچنين در 
گزارش گروسي به تداوم استفاده از ماشين هاي جدید و 
 IR6s و IR4، IR5، IR6، I Rs غني سازي با ماشين هاي
در خطوط تحقيق و توسعه و همچنين تداوم غني سازي 
اورانيوم تا سطح ۴.5درصد و فراتر از حد تعيين شده در 
برجام اشاره شده بود، اما مهم ترین بخش آن گزارش این 
بود كه آژانس اعالم كرده است توليد اورانيوم غني شده 
ایران به 2۱05.۴ كيلوگرم رسيده كه 533.8 كيلوگرم 
بيشــتر از گزارش قبلي بوده كه از این ميزان ۱890.3 
كيلوگرم آن اورانيــوم با غناي ۴.5درصد اســت. آمار 
اعالم شده از طرف آژانس درباره ميزان ذخایر اورانيوم 
غني شــده ایران ۱0برابر آن چيزي است كه در برجام 
مورد توافق قرار گرفته و ایران در واكنش به خروج آمریكا 
از برجام از اردیبهشت سال قبل فرایند كاهش تعهدات 
خود را آغاز كرد كه یكي از این اقدامات افزایش ذخایر و 

درصد غني سازي  بود.

نوري المالكي، رئيس جریان دولت قانون عراق 
سياست 
و نخست وزیر پيشين این كشور كه به تهران خارجي

سفر كرده، روز دوشنبه با رئيس مجلس و دبير 
شوراي عالي امنيت ملي ایران دیدار و گفت وگو كرد. 

محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس در این دیدار به مســئله 
برقراري روابط رسمي امارات و بحرین با رژیم صهيونيستي 
در منطقه پرداخت و گفت: اگر امروزه مشاهده مي شود برخي 
دولت هاي عربي تحت فشار مستكبران درصدد عادي سازي  
اجباري روابط با رژیم صهيونيستي هستند، باید به ملت هاي 
آنها توجه شود، زیرا مردمان این كشورها حاضر به تحمل رژیم 
صهيونيستي نيستند. به گزارش ایسنا، نوري المالكي نيز در 
این دیدار ضمن قدرداني از رهبر معظم انقالب اسالمي و سایر 
مسئوالن جمهوري اسالمي ایران در حمایت مستمر از محور 
مقاومت، امنيت و ثبات منطقــه و به ویژه عراق، گفت: قطعا 
مواضع جمهوري اسالمي ایران موجب شده جبهه مقاومت در 
برابر توطئه هاي دشمنان اسالم و مسلمانان ایستادگي كند 
و به پيروزي برسد. او با اشاره به اینكه متأسفانه عادي سازي  
روابط برخي كشورها با رژیم صهيونيستي موجب بروز چالش 
براي جامعه اسالمي شده است، تصریح كرد: باید با همفكري 
و همگرایي در مقابل روند عادي ســازي  روابط با اشغالگران 
قدس ایستادگي شــود. روابط انور ســادات در مصر با رژیم 
صهيونيستي در جریان جنگ و شرایط پس از این مهم رخ داد 
اما این دسيسه اكنون با فشارهاي سياسي و اقتصادي در حال 

رخ دادن است كه باید براي آن تدبير شود.
به گزارش ایسنا، علي شمخاني، دبير شــوراي عالي امنيت 

ملي نيز در دیدار با نخســت وزیر پيشــين عــراق با تبيين 
راهبرد تفرقه افكنانه و ناامن ساز آمریكا در منطقه، مهم ترین 
اولویت كشورها براي مقابله با این رویكرد را انسجام و وحدت 
داخلي و اشتراك مســاعي ميان كشورهاي منطقه دانست. 
او با بيان اینكه دشمنان وحدت و پيشرفت عراق در صددند 
انتخابات آتي در این كشور را به محملي براي ایجاد اختالف، 
درگيري و نهایتا ناامنــي تبدیل كنند، بــر ضرورت حفظ 
هوشياري و انسجام آحاد مردم عراق به ویژه احزاب، گروه ها 
و شخصيت هاي شيعي تأكيد كرد. دبير شوراي عالي امنيت 
ملي كشورمان با اشاره به تالش هاي همه جانبه آمریكا براي 
تضعيف كشــورهاي منطقه كه با هدف حفظ امنيت رژیم 
صهيونيستي و تسلط این رژیم جعلي بر كشورهاي عربي و 
اسالمي صورت مي گيرد، تصریح كرد: رژیم صهيونيستي با 
طرح به اصطالح صلح درصدد تحقق شــعار تسلط بر نيل تا 
فرات است. وي با هشدار به ســران خائن و سازشكاري كه 
منافع جهان اسالم، آرمان فلســطين و رهایي قدس شریف 
را قرباني اميــال زود گذر و بقاي كوتاه مــدت خود كرده اند، 
گفت: جهان اسالم هرگز اجازه تحقق چنين طرح خطرناك و 
خائنانه اي را نخواهد داد. نوري المالكي نيز با تأكيد بر ضرورت 
افزایش انسجام در جهان اسالم و جلوگيري از اقداماتي كه 
كيان و هویت كشورهاي اسالمي را مخدوش مي كند، افزود: 
همانگونه كه با وحدت و مقاومت ســایه شوم تروریسم را از 
عراق و منطقه دور كردیم، قادر خواهيم بود با تشریك مساعي 
كشورهاي اسالمي تهدیداتي كه قدس شریف و موجودیت 

فلسطين را هدف گرفته خنثي كنيم.

مذاكرات مالكي در تهران
مالكي در دیدار قاليباف: باید با همفكري و همگرایي در مقابل روند عادي سازي  روابط 

با اشغالگران قدس ایستادگي شود

نسيم موافق در وين
صالحي: چالش ایران و آژانس با تدبير بزرگان حل شد

   ايزوتوپ ها و نفتایران همزمان با نشست شوراي حكام، یك پروژه صنعتي را در فردو كلنگ زد
مراسم آغاز احداث زيرساخت هاي فاز دوم پروژه توليد 
ايزوتوپ هاي پايدار به روش سانتريفيوژ گازي روز شنبه 
با حضور علي اكبر صالحي، معاون رئيس جمهور و رئيس 
سازمان انرژي اتمي ايران و جمعي از معاونان و مديران 
اين سازمان در مجتمع هســته اي شهيد عليمحمدي 
فردو برگزار شــد. معاون رئيس جمهور با بيان اينكه 
غني سازي  فقط غني ســازي  اورانيوم نيست، گفت: در 
ادامه پروژه غني سازي  اورانيوم مي توانيم به غني سازي  
عناصر ديگر نيز بپردازيم. تعــدادي از عناصر جدول 
مندليف حدود 256ايزوتوپ پايدار دارند. ايزوتوپ هاي 
پايدار كاربردهاي وسيعي ازجمله در صنعت، بهداشت، 
كشاورزي، ميراث فرهنگي و باستان شناسي دارند. به 
گزارش ايسنا، صالحي ابراز اميدواري كرد تا 2سال آينده 
اين پروژه ارزشمند به بهره برداري برسد و افزود: برخي 
از ايزوتوپ هاي پايدار قيمتي حــدود 140هزار دالر در 
هر گرم دارند. اگر اين را با قيمت نفت كه بشكه اي 30تا 
40دالر است، مقايســه كنيم پي به ارزش افزوده بسيار 
باالي ايــن محصول مي بريم. خوشــبختانه جمهوري 
اسالمي ايران در اين مســير قدم هاي بلندي برداشته 
است و در زمره معدود كشورهايي است كه توانايي توليد 

ايزوتوپ هاي پايدار را ايجاد كرده اند.

 انتصاب نماينده ولي فقيه 
در بنياد مسكن

حضرت آیت اهلل خامنه اي در حكمي حجت االسالم 
روحاني نژاد را به نمایندگي ولي فقيه در بنياد مسكن 
انقالب اســالمي منصوب كردند. به گــزارش پایگاه 
اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن حكم رهبر 
انقالب اسالمي به این شرح است: جناب حجت االسالم 
آقاي حاج حســين روحاني نژاد دام توفيقــه، در پي 
درگذشت جناب حجت االســالم والمسلمين آقاي 
رسولي محالتي رحمت اهلل عليه و به شيوه حكم امام 
راحل رضوان اهلل عليه جنابعالي را كه سال ها در بنياد 
مسكن به خدمت اشتغال داشــته اید، به نمایندگي 
خود در آن نهاد انقالبي منصــوب مي كنم. هدف از 
تشكيل این نهاد كمك به امر مسكن قشرهاي محروم و 
آسيب دیدگان از بالیاي طبيعي است. اميد است حضور 
شما به مدیران بنياد مسكن در این مقصود كمك كند. 
توفيقات همگان را از خداوند متعال مسئلت مي كنم. 

سيدعلي خامنه اي، 2۴ شهریور ۱399.

توصيف فرمانده نيروي 
دريايي از رزمايش ذوالفقار

امير دریادار حسين خانزادي، فرمانده نيروي دریایي 
ارتش با قدرداني از كاركنان و برگزاركنندگان این 
نيرو در رزمایش ذوالفقار ارتش گفت: صلح و امنيت 
پایدار بزرگ ترین دستاورد تالش ها و مجاهدت هاي 
نيروهاي مسلح كشور اســت كه منتخب، نماینده 
و مظهر قدرت و اقتدار ملت هســتند كه رزمایش 
ذوالفقار نماد و نمایش بخشي از این اقتدار و توانایي 
براي حفظ و تحكيم صلح و برقراري امنيت اســت. 
به گزارش ایســنا، وي افزود: اجراي موفق رزمایش 
بزرگ ذوالفقار99 ارتش جمهوري اســالمي ایران 
با محوریــت دریا و نيروي دریایــي، مرهون تالش 
و مجاهدت بهترین فرزندان ایران اســالمي است؛ 
مرداني كه قادرند حرفه اي ترین كارها را در ساحل، 
دریا و آسمان انجام دهند. دریادار خانزادي ادامه داد: 
ایران اســالمي با وجود این مردان رشيد و دریادل، 

براي هميشه از گزند دشمني ها در امان خواهد بود.

 برداشت هاي اشتباه
و گمراه كننده از صلح

فرمانده دانشگاه فرماندهي و ستاد )دافوس( ارتش 
صبح دوشنبه در مراســم افتتاح دومين نمایشگاه 
بين المللي كتاب صلح و جنگ كه با حضور جمعي 
از فرماندهان نيروهاي مســلح و وابستگان نظامي 
كشورهاي خارجي برگزار شد، گفت: اگر بخواهيم 
وقایع و جنگ هاي اخير در دنيا را مرور كنيم، چند 
نكته حائز اهميت اســت؛ عمــده جنگ ها به دليل 
زیاده خواهي و كسب قدرت و برداشت هاي اشتباه 
و گمراه كننده از صلح بوده اســت. به گزارش ایسنا، 
امير سرتيپ حســين وليوند تأكيد كرد: به عنوان 
كساني كه لباس مقدس نظامي پوشيده اند، مي گویم 
پاسداران صلح كساني هستند كه با لباس شان آماده 
جنگ هستند. فرمانده دافوس در پایان تأكيد كرد: 
باور داریم كه دنيا باید به ســمت صلح قدم بردارد 
و كســاني كه فقط دم از صلح مي زننــد را تحریم و 

بایكوت كنيم.

جنجال هاي سفراي آلمان در تهران
 بعد از رفتن سفير نيسان سوار آلمان، سفير جدید
 این كشور با یك تویيت جنجالي، جلب توجه كرد

سفراي آلمان در ایران مي خواهند جلب توجه كنند؛ سفير قبلي 
این كشور در تهران یعني ميشــائيل كلور برشتولد كه با نكته روز

عكس هاي نيسان ســواري و حضورش در جمع 
عشایر و پوشيدن لباس هاي عشــایري معروف شده بود،  جاي 
خود را تيرماه به ســفيري داد كه 2روز پيش با یك تویيت كه 
تعبير به دخالت در امور قضایي شــد، براي خود و كشــورش 
جنجال درست كرد. هانس اودو موتِسل، سفير آلمان كه كمتر از 
3 ماه است ماموریت خود را در تهران شروع كرده، در تویيتي اعدام 

نوید افكاري  را تكان دهنده توصيف كرده بود؛ اظهارنظري 
كه با اعتراض تند علي باقري، معاون امور بين الملل 
قوه قضایيه همراه شــد و از ســفراي كشورهاي 
اروپایــي درخواســت كــرد مانند یــك گروه 

اپوزیسيون بلندگوي دروغ پراكني نشوند. 
علي باقري، معاون امور بين الملل قوه قضایيه كه 
در مقطعي به همراه سعيد جليلي به عنوان یك 
دیپلمات در مذاكرات هسته اي حضور داشت، 
در جلسه شوراي عالي قوه قضایيه با اشاره به 
مداخالت برخي ســفارتخانه هاي اروپایي در 
امور داخلي ایران، گفت: اگــر از حق و عدل و 
انصاف بویي نبرده ایــد، الاقل ادب دیپلماتيك 

را رعایــت كنيد و مانند یك گروه اپوزیســيون 

بلندگوي دروغ پراكني نشوید. وي افزود: فشــار هاي خارجي نه تيغ تيز عدالت 
قوه قضایيه را كند مي كند، نه چتر گســترده رحمت و رأفت اسالمي را كوچك 

خواهد كرد.
قوه قضایيه روز شنبه گذشته در اطالعيه اي درباره نوید افكاري اعالم كرد: حكم 
قصاص یك متهم به قتل كه در سال 9۷ فردي را با ضربه چاقو به قتل رسانده بود، 
در زندان عادل آباد شيراز به مرحله اجرا درآمد. به گزارش ایسنا، حجت االسالم 
والمسلمين سيدكاظم موسوي، رئيس كل دادگستري استان فارس درباره این 
پرونده گفته بود: ایــن متهم ۴۶ روز پس از ارتكاب جنایت در شــهریور ماه 9۷ 
دستگير و پرونده وي پس از تكميل تحقيقات توسط بازپرس ویژه قتل در 
دادسراي عمومي و انقالب شــيراز با صدور قرار جلب به دادرسي معاون 
دادستان عمومي و انقالب شيراز جهت رسيدگي به دادگاه كيفري یك 
استان فارس ارســال شــد. وي گفته بود: پس از برگزاري جلسه علني 
رسيدگي به این پرونده، شعبه اول دادگاه كيفري یك استان كه با حضور 
2 قاضي تشكيل شد، متهم اصلي پرونده را به قصاص نفس محكوم كرد.

از سوي دیگر، در پي تویيت هاي اخير سفارت آلمان در تهران، 
سفير آن كشور  روز 2۴ شهریور ۱399 توسط مدیركل اروپاي 
وزارت امور خارجه احضار شد. مدیركل اروپاي وزارت امور 
خارجه اقدام خارج از عرف دیپلماتيك سفارت آلمان در 
تهران را به منزله دخالت در امور داخلي كشورمان دانست 
و آن را به شدت محكوم كرد. مدیركل اروپا تصریح كرد: 
مداخله در قوانين و مقررات و رویه هاي قضایي مستقل 
جمهوري اسالمي ایران به هيچ وجه قابل  قبول و تحمل 
نيست و از ســفارت آلمان انتظار مي رود حد و حدود 
وظایف دیپلماتيك خود را شــناخته و پا از آن فراتر 
نگذارد. ســفير آلمان اظهار داشــت: مراتب را به 

كشورش منعكس خواهد كرد.

 اسماعيل سلطنت پور
خبرنگار

گروسي گفته است در ماه آينده به محل دوم مورد درخواست آژانس دسترسي خواهيم داشت.
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بند6ماده55قانونشهرداريها
در بخشي از قانون شهرداري ها كه در دهه 30 شمسي به تصويب رسيده، آمده است: »اجراي تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعليمات 
اجباري و تأسيس مؤسسات بهداشتي و تعاوني و فرهنگي مانند نوانخانه و پرورشگاه يتيمان و درمانگاه  بيمارستان امراض 
ساريه و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كالس هاي اكابر و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه 
و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني به ميزان صدي سه درآمد مستمر وصولي ساالنه 
شهرداري و كمك به  انجمن هاي خانه و مدرسه. شهرداري در اين قبيل موارد با تصويب انجمن شهر مي تواند اراضي و ابنيه 
متعلق به خود را با حفظ حق مالكيت، مجاني و با شرايط معين به منظور ساختن و استفاده به اختيار مؤسسات مزبور بگذارد«.

صدرالدين عليپور، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري 
تهران

روزي براي پاكسازي زمين
طبيعت و محيط زيســت دو كليدواژه 
با بسامد بااليي هســتند كه به ويژه در 
ســال هاي اخير تمركز بر آنها بسيار 
افزايش يافته است؛ اخبار محيط زيست 
در طول سال بارها در صدر اخبار جهان 
قرار مي گيرند و فعاالن دوستدار طبيعت 
و محيط زيست كمپين هاي گسترده اي را 

در راستاي حفظ و صيانت از طبيعت برگزار مي كنند و براي نجات 
طبيعت مي كوشند.

از سوي ديگر بحران هاي زيست محيطي و خطر انقراض گونه هاي 
مختلف گياهي و جانوري كه زندگي انســان ها را نيز متاثر از خود 
ســاخته، نگراني هاي عمده اي ايجاد كرده اســت. آســيب ها و 

چالش هايي كه هر روز شاهد آن هستيم.
يكي از چالش هاي اصلي و مصاديق عمده آسيب به محيط زيست، 
زباله ها هســتند. امروزه به دليل افزايش جمعيت، شاهد افزايش 
توليد انواع زباله ها هم هستيم. در كنار اين موضوع رواج فرهنگ 
مصرف گرايي نيز بر حجم زباله هاي توليدي توســط انسان افزوده 

است.
پسماند حاصل از اين زباله ها اثرات بسيار خطرناكي روي منابع آب 

و خاك و در مجموع زندگي انسان، حيوان و پوشش گياهي دارد.
برخي از انواع زباله ها مانند قوطي ها و شيشه، صدها سال در طبيعت 
باقي مي مانند و تجزيه نمي شوند. پالستيك ها هم ازجمله موادي 
هستند كه تا 500سال در طبيعت باقي مي مانند و همه ما بارها تصاوير 

مربوط به نوع چالشي را كه اين نوع پسماند ايجاد مي كند ديده ايم.
در واقع يكي از عمده ترين چالش هاي زباله ها، رها ســازي  آنها در 
طبيعت است كه امكان جمع آوري مكانيزه و روزانه آنها وجود ندارد. 
يكي از مشكالت عمده اي كه در كشور ما ديده مي شود نيز جدا از 
تفكيك حداقلي پسماند، رها سازي  زباله در طبيعت است؛ هر كجا كه 
تفرجگاهي وجود دارد و پاي ما به آنجا باز شده، شاهد حجم انبوهي از 
زباله هستيم. اين رهاسازي  زباله عالوه بر اينكه كيفيت چشم اندازها 
را كاهش مي دهد آلودگي هاي خاك و آب گسترده اي ايجاد مي كند 

و جانوران نيز از اين چالش در امان نمي مانند.
اما نكته بســيار مهمي كه بايد به آن توجه كرد بحث كاهش زباله 
است كه صرفا با وضع قوانين و مسئوليت نهادهاي مشخص محقق 
نمي شود. در واقع بايد گفت مشاركت مردمي با هدف بازدارندگي 
يكي از مهم تريــن راهكارها براي كاهش توليد پســماند و حفظ 

محيط زيست است.
يك نمونه از همراهي مردم و تشــكيل پويش براي پاكسازي زباله، 
روز »جهاني پاكسازي زمين« است كه ۱5 سپتامبر ۲00۸ از كشور 
استوني آغاز شد و حدود 50 هزار نفر از مردم اين كشور با هم متحد 
شدند تا تمام كشور را فقط در 5 ساعت تميز كنند. در همان روز بيش 

از ۱0هزار تن زباله از دل طبيعت جمع آوري شد.
تاكنون در ۱۱3 كشور، بيش از ۱۶ ميليون نفر براي تميز كردن طبيعت 
از زباله ، به اين طرح پيوســته اند كه يكي از بزرگ ترين پويش هاي 

مردمي محسوب مي شود.
در واقع از اين پويش به عنوان بزرگ ترين رويداد جمع آوري زباله ياد 
مي شود، پويشي كه به كشورهاي مختلف رسيده است و در كشور ما 

هم نياز به مشاركت و همراهي بيشتر شهروندان دارد.
امروز موضوع پالستيك ها و مواد تجزيه نشــدني كه در طبيعت 
مي ماند، نگراني دنيا را به طور ويژه برانگيخته اســت. در سال هاي 
اخير هم اقدامات بسياري در قالب پويش هاي مردمي شكل گرفته 

كه حتي در تقويم هاي جهاني نيز جاي خود را باز كرده است.
زمان آن رســيده اســت كه ما هم با وجود فعاالن بسيار در حوزه 
محيط زيست نقش آفريني جدي تري در اين حوزه داشته باشيم و 
همراه با پويش هاي مرتبط با طبيعت و محيط زيست به نقش آفريني 

بيشتر بپردازيم.
ما وارثان نسل پيش از خود و امانت داري براي فرزندان و نسل آينده 
هستيم و وظيفه داريم بر مبناي مسئوليت اجتماعي مان در قبال اين 

ثروت ارزشمند، نقش  بيشتري ايفا كنيم.

ث
مك

براساس یك قانون قدیمي، شهرداري 
مي تواند بعضي از امــاك خود را در گزارش

اختيار ســازمان هاي مردم نهاد قرار 
دهد تا در آن بــه فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي 
بپردازند. این قانون از 60سال پيش تا امروز معتبر 
است، اما شــوراي شهر و شــهرداري با تحقيق در 
واگذاري هاي یك دهه گذشته، اماكي را یافته اند 
كه نه تنها بدون طي كــردن مراحل قانوني و بدون 
ضابطه واگذار شده، بلكه شــيوه استفاده از آن هم 

نامشخص است.
در بند 6ماده 55قانون شهرداري ها تأكيد شده است 
كه شهرداري مي تواند با تصویب »انجمن شهر« و 
براي مصارف »بهداشتي و تعاوني و فرهنگي« مانند 
»شيرخوارگاه، كتابخانه و درمانگاه« به »انجمن ها 
و مؤسســات« كمك كند. از آنجا كــه تقاضا براي 
دریافت ســاختمان و زمين رایگان از شــهرداري 
هميشه زیاد اســت، اهداي این امكانات مي تواند 
زمينه ساز سوء اســتفاده و شكل گيري فساد اداري 

شود.
در آبان 96شورا مصوبه اي داشت كه براساس آن، 
اماك واگذار شده براساس تبصره 6ماده 55باید 
در شورا تأیيد شود و همه اماكي كه از 10سال 
قبل تا این تاریخ واگذار شده بود هم باید دوباره 
بررسي شــود. در سال 97فهرســتي از اماك 
واگذار شــده ارائه شد كه شــامل 1904پاك 
ثبتي بود و با حســاب طبقات و واحد  به 4هزار 
ملك مي رسيد؛ البته این رقم به معناي واگذاري 
نادرست 4هزار ملك نيســت؛ زیرا شامل تمام 
ســاختمان ها مي شــود و برخي از آنها عما در 

اختيار معاونت اجتماعي شــهرداري اســت یا 
به عنوان زمين هاي ورزشــي در محله ها كاربرد 
دارد. در مقابل برخي ســاختمان ها با دســتور  
فردي و بدون تأیيد شوراي شهر یا ثبت مراحل 
كاري به اشــخاصي واگذار شــده اند و از اسامي 
انجمن ها یا ســازمان هاي مردم نهاد یا تشكل ها 
براي این واگذاري سو ءاستفاده شده  است. اكنون 
شهرداري به دنبال یافتن موارد دقيق و مشخص 

كردن تخلفات است.
گفته مي شــود واگذاري ها در مناطق شمالي شهر 
مانند مناطــق 1، 2، 3و همينطــور برخي مناطق 

مركزي مانند 6، 11و 12اتفاق افتاده است.
شهردار تهران در این باره مي گوید: »ما یك سازمان 
اجتماعي هستيم و نمي توانيم نياز هاي فرهنگي و 
اجتماعي شهر را نادیده بگيریم، اما باید به آن نظم 
ببخشيم. وقتي انجمني یا ســازماني به بند 6ماده 
55استناد مي كند در درجه اول باید مورد بررسي 
قرار گيرد و چيزي كه شهرداري تصور مي كند الزم 
است ادامه پيدا كند به شورا منعكس خواهد كرد. 
شــورا هم از ما همين را مي خواهد كه تقاضا ها را 

بررسي كنيم«.
پيروز حناچي مي افزاید: »رسيدگي به اماكي كه 
مستقيما در اختيار اشــخاص قرار گرفته و جنبه 
اجتماعي ندارد هم قبا آغاز شــده بود و به صورت 
موازي در اداره اماك در حال بررسي است. اماكي 
كه در اختيار حــوزه اجتماعي اســت و به عنوان 
سراي محله استفاده مي شود، از این فهرست خارج 
مي شــود؛ زیرا موضوع اصلي اماكي است كه در 
اختيار نهاد هاي دولتي قرار گرفته یا به اسم سمن ها 

در اختيار اشخاص است«.
او با اظهــار اميــدواري از اینكه تا نيمــه مهر ماه 
فهرســت اماك در قالب الیحه اي به شــورا ارائه 

شــود، مي گوید: »باید زمان مشخصي براي پایان 
دادن به این رســيدگي تعيين كنيم تــا نتيجه را 
به دست بياوریم و در شيوه بررســي و احصا هم با 

شورا همكاري را ادامه خواهيم داد«.
شــهردار تهران تأكيد مي كند: »در این شــرایط 
تقاضاي جدید در اولویت ما نيست؛ زیرا باید ابتدا 
به وضعيت پرونده هایي كه موجود است، رسيدگي 
كنيم. در مرحله اول باید اماكي كه اطاعات آنها 
موجود است، مورد بررسي قرار گيرد و آنهایي كه 
كاربري اجتماعي و فرهنگي دارند با تأیيد شــورا 
به كار خود ادامه دهند. پــس از پایان این فرایند و 
كسب نتيجه، مي توانيم درباره واگذاري هاي جدید 

اقدام كنيم«.
حدود 500ملك بايد تعيين تكليف شود

در پنجمين جلسه كميســيون بند 6ماده 55 - كه 

دیروز برگزار شد - گزارشــي از تعداد اماك واگذار 
شده مورد بحث قرار گرفت، اما ارقام گفته شده نياز 
به پاالیش و تعيين دقيق مصادیــق دارد تا بتواند در 

جلسات شوراي شهر مطرح شود.
معاون فرهنگــي و اجتماعي شــهرداري تهران در 
این بــاره مي گویــد: »در ابتــداي شــروع این كار 
مجموعه اي از اطاعات ناهمگن و نادرست به دست 
آمد كه الزم بود آنها را منظم كنيــم؛ به عنوان مثال 
حدود 300مورد واگذاري شــخصي گزارش شــد 
كه ســازمان اماك آنها را پيگيري مي كند یا حدود 
100ملك در اختيار نهاد هایي مانند راهور و نيروي 

انتظامي بود كه باید بررسي شوند«.
محمدرضا جوادي یگانه مي افزاید: »اكنون به صورت 
تقریبي 500ملــك را داریم كه بایــد تعيين تكليف 
شود. برآورد این بود كه از این 500مورد براي نيمي 

امكان تخليه و براي حدود یك ســوم امكان فروش 
وجود داشته باشــد، اما نتيجه نهایي پس از بررسي 
اعام مي شود«. او با اشــاره به اماكي كه در اختيار 
سازمان   هاي مردمي فرهنگي و هنري است، مي گوید: 
»در مواردي به یك انجمن فرهنگي كه در زمينه هایي 
مانند هنر هاي ملي فعاليت مي كند، اجازه استفاده از 
ساختماني داده شده است كه در شورا به آن رسيدگي 
خواهد شــد. ما تا اینجا پيشــرفت خوبي داشتيم و 
اميدواریم با همكاري شــوراي شــهر، تا پایان سال 

موضوع اماك به نتيجه نهایي برسد«.
به گزارش همشهری، در آینده یك سایت اینترنتي 
براي ارائه فعاليت هاي كميسيون بند 6ماده 55آماده 
خواهد شــد تا از طریق آن بتــوان واگذاري صحيح 
اماك قبلي را تمدید كرد یا موارد تخلف در واگذاري 

را اطاع داد.

در پنجمين جلسه كميسيون بررسي و واگذاري اماك بند 6 ماده 55 قانون شهرداري ها اعام شد

شهرداری تهران در حال تهيه فهرست نهایی اماكی است كه در یك دهه گذشته بدون رعایت قوانين در اختيار برخي انجمن ها و اشخاص  قرار گرفته است

امالكی كه بدون سپری كردن مراحل قانونی و مجوز شورا به افراد واگذار شده بود مشخص شده اند.   عكس:همشهری/ احمد سيدپور

بازپسگیريامالكشهردرمسیرشفافیت
نگاه

نسخه مديريت شهري براي درمان 
خودرومحوري

 

بيش از 4دهه از زمان تدوین نخســتين 
طرح جامع شهر تهران مي گذرد. تهران 
طي تمــام این ســال ها شــاهد تحقق 

چشم اندازهاي چند سند توســعه بوده است. حاال این شهر با چنين 
سابقه اي از توســعه مدون برنامه اي و در شرایطي كه بسياري تصور 
مي كنند ظرفيت اجراي اقدامات زیرســاختي در آن- دست كم در 
حوزه توسعه معابر- به اتمام رسيده است، هنوز از پياده روهاي مناسب 
برخوردار نيست. تهران در روند توسعه خود همواره بخش قابل توجهي 
از فضاهاي عمومي را در اختيار معابر ســواره رو گذاشته و گسترش 
خيابان ها و بزرگراه ها شــاخصي براي ميزان توسعه یافتگي اش بوده 

است.
بدون شــك تهران بــراي ایجاد فرصــت مكث، تماشــا و كاهش 
هيجان هاي منفي زندگي شهري نيازمند پياده روهایي مناسب براي 
همه شهروندان اســت؛ معابري كه نه تنها كودكان، سالخوردگان و 
شهروندان كم توان جسمي، بلكه دوچرخه سواران نيز بتوانند بدون 
واهمه از حركت سریع خودروها و موتورسيكلت ها از مواهب تردد در 
آنها برخوردار شــوند. از این دیدگاه، گزینش ميان خودرومحوري و 
انسان محوري، نه تنها به معناي انتخاب ميان 2ُمد مختلف حركتي، 

بلكه برگزیدن سبكي متفاوت از زندگي شهري است.
دوره فعلي مدیریت شــهري پایتخت در بوته نقد و قضاوت آیندگان 
با تــاش براي توســعه قلمــروي عمومــي شــهر از طریق حذف 
كارگاه هاي غيرضــروري، ســاخت ميدانگاه هاي شــهري و البته 
بهســازي 500كيلومتر معبر پياده رو و احداث مسيرهاي دوچرخه 
شناخته خواهد شــد. تمام این فعاليت ها تاشــي است تا این شهر 
751كيلومترمربعي تا حدودي از ســلطه خودروها رهایي یابد و به 
این ترتيب پياده روي و دوچرخه ســواري در ميان مدهاي مختلف 

حمل ونقلي پررنگ تر شود.
معاونت فني و عمراني شهرداري تهران در طرح بهسازي معابر پياده رو 
جداول، بتن خشك و افزودني هاي الزم را براساس یك طرح اختاط 
از پيش تعيين شده در اختيار مناطق گذاشته و ضمن كنترل كيفيت 
مصالح در مبدأ، هزینه هاي اجراي طرح را به شدت كاهش داده است. 
درواقع همانگونه كه مدیریت شــهري پایتخت به مدد اجراي طرح 
بهسازي معابر شــهر تهران، از یكي از بزرگ ترین مصرف كنندگان 
آسفالت به یكي از مهم ترین توليد كنندگان آن در كشور تبدیل شده 
اســت، مي توان اميدوار بود كه اجراي طرح 500كيلومتري احداث 
مسير دوچرخه و بهسازي معابر پياده رو نيز منشأ آثار مثبتي جهت 

جهش توليد و البته بهبود وضعيت پياده روها باشد.

خبر

محمدسرابی
خبرنگار

صفا صبوري ديلمي
معاون فني و عمراني شهرداري تهران

زمين سوخته

جهان بدون زباله هاي رهاشده در خيابان ها، فضاهاي سبز، 
اماكن عمومي شــهرها، رودخانه  ها، دریاهــا و اقيانوس ها پسماند

احتماال جهاِن بهتري اســت. در سراســر دنيا هنگامي كه 
آسيب هاي فراواني به محيط زیست وارد شد، نگراني هایي هم به وجود آمد. 
البته زمان هر چه پيش رفت، كشورها و مدیریت شهرها در سراسر جهان 
نسبت به جلوگيري از پاكســازي زمين از زباله پسرفت كرد تا اینكه روز 
جهاني پاكسازي زمين 12ســال پيش در یك روز از سال فعاليت خود را 
آغاز كرد. كشور استوني سال 2008براي نخستين بار كمپين پاكسازي 
زمين از زباله را با مشاركت 50هزار نفر برگزار كرد. آنها در یك روز نسبت 
به جمع آوري زباله از خانه و خيابان ها اقدام كردند؛ چنان كه این پویش با 
استقبال جهاني روبه رو شد تا »روز جهاني پاكســازي زمين« در تقویم 
جهاني قرار بگيرد. حاال در 157كشــور هر ساله و در روز 15سپتامبر روز 
جهاني پاكسازي زمين معناي خاصي دارد؛ یعني روزي كه شهرها نسبت 
به جمع آوري زباله از معابر، فضاهاي سبز و... برنامه هایي را تدارك مي بينند 
و نسبت به اجراي آن اقدام مي كنند. شهرداري تهران نيز هر ساله در این 
روز برنامه هایي دارد و این برنامه توســط سازمان مدیریت پسماند انجام 
مي گيرد تا به نوعي فرهنگســازي براي پاكســازي زمين از زباله صورت 
بگيرد؛ اگرچه توليد پســماند در جهان ســاالنه 2.01ميلياردتن است و 
حداقل 33درصد از این پســماند به محيط زیست آسيب مي زنند، بدون 
آنكه مدیریت مناسبي در قبال آسيب هاي جبران ناپذیر به محيط زیست 

انجام پذیرد.
هر سال ميزان توليد پسماند در جهان افزایش مي یابد و پيش بيني مي شود 
زباله هاي جهاني تا ســال 2050بــه 3.40ميليارد تن برســد. با این حال، 
سریع ترین مناطق در حال رشد كشورهاي جنوب صحراي آفریقا، آسياي 

جنوبي، خاورميانه و شمال آفریقا هستند، جایي كه پيش بيني مي شود توليد 
زباله تا ســال 2050به ترتيب بيش از 3 برابر و 2 برابر شود. در این مناطق، 
بيش از نيمي از زباله ها هم اكنون به طور آشكار ریخته مي شود و سير رشد 
زباله ها پيامدهاي زیادي بر محيط زیست، سامتي و شكوفایي خواهد داشت.

كشورهاي با درآمد متوسط و كم درآمد به ترتيب 53و 57درصد مواد غذایي 
توليد مي كنند كه با كاهش سطح توسعه اقتصادي، كسري پسماندهاي آلي 
افزایش مي یابد. در كشورهاي كم درآمد، مواد قابل بازیافت تنها 20درصد از 

جریان زباله را تشكيل مي دهند.
با همه اینها، نگراني ها از آینده مبهم محيط زیســت، كه آسيب آن به همه 
موجودات جهان مي رسد، كشورها را به فعاليت هاي تشویقي براي جلوگيري 

از روند پيش رو ترغيب مي كند.

كميسيون ماده5 كليات طرح مجموعه 120هكتاري مياد را تصویب كرد
برج ميالد مركز ديپلماسي فرهنگي پايتخت 

با تصویب كليات طــرح مجموعه 120هكتاري 
مياد در كميســيون ماده5، بــرج مياد مركز 

دیپلماسي فرهنگي پایتخت مي شود.
به گزارش همشــهري، ســایت 120هكتاري 
مجموعه مياد در ميان 4 بزرگراه مهم شــهر 
تهران شامل همت، حـــــكيم، چمران و شيخ 
فضل اهلل قرار گرفته كه در دهه 1380 برج مياد 
و مركز همایش ها در محدوده مياني و شــمالي 
سایت در زميني به وســعت 18هكتار احداث 
شده اســت. رئيس دبيرخانه كميسيون ماده5 
 در این باره گفت: »در چشــم انداز ترسيم شده 
قرار اســت این مجموعه به مركز دیپلماســي 
فرهنگي پایتخــت تبدیل شــود، به طوري كه 
موجب تقویــــت هویت رقابتي پایتخـــت در 

عرصه هاي بين المللي شود.«
 علي اشــراقي افزود: »فعاليت هــاي مختلفي 
ازجمله بــام فرهنــگ، هنر و فنــاوري، مركز 
مــــــــلي و حوزه تخصــــصي برگـــزاري 
همایش ها، نمایــش و... در این ســایت دیده 
شده اســت. این موضوع باید به شكلي باشد كه 
زمينه ساز بسط و تجلي صنایع فرهنگي خاق 
كشــور شــود. با این دیدگاه طرح پيشنهادي 
مشاور در جلسه كميســيون ماده5 شهر تهران 
بررسي شده و پس از بحث و بررسي كارشناسي، 
با كليات طرح مجموعــه 120هكتاري مياد با 
رویكرد غالب فرهنگي- اقتصادي موافقت شد.«

او درخصــوص ســناریوهاي پيشــنهادي 
گفت: »در طــرح مذكور 2 ایده مطــرح بوده؛ 
یكي مجموعه تخصصي تجــارت بين المللي و 
دیگري بــام فرهنگ، هنر و فنــاوري، كه مقرر 
شــد طرح نهایي تلفيقي از این دو ایده و شامل 
كـاربري هاي اصلي فرهـــنگي– هنري )كاخ 
جشنواره، سالن هاي ســينما، تئاتر، موسيقي، 
مركز مطالعات، نمایشگاه، رستوران ها، اداري، 

تجاري و آكادمي هنري( و تفریحي–گردشگري 
)فضاي اقامتي، ورزشي، سالـــن هاي همایش( 

با زیر بناي 250هزار مترمربع باشد.«
اشــراقي گفت: »همچنين قرار شد در مجموع 
تراكم ســاختماني با زیربناي موجود فعلي كه 
دانشگاه علوم پزشكي، بيمارستان مياد، مركز 
انتقال خون ایران و مـــــــــركز همایش ها و 
برج ميــــــاد را شامل مي شود، دربرگيرنده 
54درصد از كل مساحت مجموعه باشد. ضمن 
اینكه تصميم گرفته شد كاربري هاي اقتصادي 
مجموعه حداكثر تا ســقف 20درصد مازاد بر 
پيشنهاد طرح ارائه شــده اصاح شده و امكان 
دسترســي بهره برداران و مراجعــان از طریق 

تقویت اتصال مجموعه به مترو فراهم شود.«
رئيس دبيرخانه كميســيون ماده5 با تأكيد بر 
لزوم تقویت ارتباط مجموعه در جبهه شــرقي 
با بوستان گفتگو و بافت هاي مجاور و لوپ هاي 
دوچرخه و محورهاي پياده راهي داخل مجموعه 
افزود: »بنا شد طرح معماري مجموعه به صورت 
فاخر و متناسب با جایگاه برج مياد در مقياس 
بين المللي طراحــي و اجرا  شــود و اصاحات 
الزم در شبكه دسترســي و تأیيدات ترافيكي با 
هماهنگي معاونت هاي شهرســازي و معماري 
و حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران صورت 
گرفته و طرح نهایي به شوراي عالي شهرسازي و 

معماري ایران ارسال شود.«
جلسه كميسيون ماده5 شهر تهران به ریاست 
پيروز حناچي، شهردار تهران و با حضور اعضا، 
محسن هاشــمي رفســنجاني رئيس شوراي 
اسامي شـــــهر تهران، عبدالرضا گلپایگاني 
معاون شهرســازي و معماري شهرداري تهران 
و علي اشــراقي رئيس دبيرخانه كميســيون 
ماده5 تشكيل و با كليات طرح شهري مجموعه 

120هكتاري مياد در جلسه موافقت شد.

 روز جهاني پاكسازي زمين از زباله هاي رهاشده در 
معابر و محيط زیست امروز برگزار مي شود
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ارز

نبرد بازارساز و رفت  و برگشت  
دالر در حوالی 27هزار تومان

عصر دیروز، بازگشت قيمت به تابلوي صرافي هاي بانكي 
و ورود مجدد آنها به معامالت ارزي، اتفاقي شوكه كننده 
براي بــازار آزاد ارز بود كه تا لحظــه تنظيم این گزارش 
توانست قيمت دالر را حدود هزار تومان كاهش دهد و از 
كانال 27هزار تومان به كانال 26 هزار تومان برگرداند. افول 
قيمت درهم امارات، سيگنال تضعيف قيمت دالر در بازار 

دیروز بود و دالل ها را فروشنده كرد.
به گزارش همشــهري،   خریدوفروش ارز در صرافي هاي 
بانكي كه هفته گذشته از ســوي بانك مركزي متوقف 
شــده بود، عصر دیروز دوباره از سرگرفته شد و درج نرخ 
ارز كشف شــده در بازار متشــكل ارزي روي تابلوي این 
صرافي ها، شــوك قيمتي ســنگيني به بازار داللي ارز 

وارد كرد.

بازگشت دالر بانكي
چراغ ســبز بانك مركزي براي بازگشــت صرافي هاي 
بانكي به معامــالت خرده فروشــي بــازار ارز در حالي 
روشــن شــد كه دالر در بازار آزاد به محــدوده قيمتي 
27هزارو200تومــان رســيده بــود و دالالن قيمــت 
فروش خــود را تــا 27هزارو600تومان نيز بــاال برده 
بودند. امــا حوالي ســاعت15، به محــض درج قيمت 
فروش 26هزارو750تومانــي روي تابلوي صرافي ملي، 
سيگنال بازگشــت بانك مركزي به قيمت گذاري ارز به 
بازار مخابره شــد و ســریعا نرخ فروش فردایي دالر را به 
26هزارو600تومان كاهــش داد. نكته قابل توجه اینكه 
قيمت خرید دالر در صرافي ملي فقط 50تومان پایين تر 
از نرخ فروش درج شد  كه از نظر فعاالن بازار ارز، مي تواند 
داللتي بر تالش بانك مركزي براي خرید ارز مازاد بازار و 
همچنين كف سازي  براي قيمت دالر در محدوده فعلي 
باشــد كه قوي ترین دليل آن مي تواند اجراي سياست 
حمایت از بازار سرمایه باشــد. یكي از فعاالن بازار ارز در 
گفت وگو با همشهري، از قوي  شدن طرف فروشنده در بازار 
آزاد ارز خبر مي دهد و مي گوید: وقتي بانك مركزي یكباره 
اجازه ازسرگيري معامالت ارزي در صرافي هاي بانكي را 
صادر كرد، عمال دالل ها متوجه شدند كه در كوتاه مدت 
قادر به گرفتن نوسان مثبت از بازار نيستند و دالرهاي خود 
را با قيمتي كه در بازار تقاضا داشت، عرضه كردند. به گفته 
او، فشار فروش دالرهاي داللي، مستقيما به هيجان فروش 
بازار نيز دامن زد تا جایي كه حوالي ساعت16 و یك ساعت 
بعد از برگشت صرافي هاي بانكي به ميدان، قيمت خرید 
دالر در كف بازار تا 300تومــان از قيمت خرید صرافي 

بانكي پایين تر آمد.

همه برنده اند!
در 2 ماه گذشــته، با ورود بورس به دوره اصالح، بخشي 
از نقدینگي به ســمت بازارهاي موازي ازجمله بازار ارز 
حركت كرد، اما رفتار بانك مركزي در 2سال گذشته نشان 
داده است كه با وجود تنگناي ارزي كشور، حاضر نيست 
به راحتي مدیریت بازار ارز را به دست صاحبان نقدینگي 
بسپارد. بر همين اســاس، در 2سال گذشــته در همه 
دوره هاي هيجاني بازار ارز، مدیریت شناور بانك مركزي 
وارد عمل شده و تالش كرده است بازار را به ثبات برساند. 
فعال با ورود صرافي هاي بانكي به معامالت خرده فروشي 
ارز، قيمت دالر وارد روند نزولي شــده و اگر زیر 26هزار 
تومان تثبيت شود، مي تواند بدون افت قابل توجه، براي 
مدتي در این محدوده باقي بماند. در مقابل بازار سرمایه 
كه مستقيما از رشد نرخ ارز منتفع مي شود در همپوشاني با 
افت جزئي قيمت ارز، تقریبا هيچ واكنشي نشان نمي دهد 
اما به واســطه تقویت جریان ورود نقدینگي قادر اســت 
شرایط بهتري تجربه كند. از سوي دیگر، نرخ تثبيت شده 
دالر در محدوده هاي فعلي و حتي پایين تر، براي صنایع 
دالري بورس كه از قضا جزو ليدرهــاي مطرح بازار نيز 
محسوب مي شوند، مطلوب است و به بهبود سودسازي 
آنها كمك مي كند. درنتيجه اگــر اتفاقات دیروز بازار ارز 

چيزي باشد كه گفته شد، همه برنده خواهند بود.

بازار سهام

رشد متزلزل بورس روي باند حمايت
شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشــته، بعد از آغاز 
دور تازه حمایت ها و تكليف سهامداران حقوقي به بازارگرداني، با 
رشد مواجه شد؛ با این حال در روزي كه شاخص كل بورس تهران 
1.86درصد رشد كرد، شاخص كل هم وزن مثل روز هاي قبل با 
نزول مواجه شد و آمار ها نشــان مي دهد دست كم قيمت سهام 

62درصد از شركت هاي بورس با نزول مواجه شده است.
به گزارش همشــهري، شــاخص كل بورس تهران در مبادالت 
دیروز بار دیگر تحت تأثير حمایت ســهامداران حقوقي از سهام 
شاخص ساز با رشد مواجه شد و با 1.86درصد رشد به یك ميليون 
و 607هزار واحد رســيد. با وجود رشد شاخص كل بورس تهران 
در مبادالت دیروز آمار ها نشــان مي دهد در دادوســتد هاي روز 
گذشته قيمت سهام 386شركت با افت مواجه شده و در مقابل، 
قيمت سهام 226شركت با رشد مواجه شده است. این به معناي 
این است كه دیروز قيمت سهام دست كم 62درصد از شركت هاي 
بورس افــت كرده و در مقابــل، فقط قيمت ســهام 36درصد از 
شركت ها رشد كرده است. علت این موضوع بازمي گردد به نحوه 
محاسبه شاخص كل و سياســت هاي حمایتي بورس كه تمركز 
اصلي اش بر حمایت از سهام شــركت هاي بزرگ و شاخص ساز 
است. به بيان دیگر برخي از شــركت هاي بزرگ بورس كه نقش 
زیادي در رشد شاخص دارند و وزن آنها روي شاخص كل بورس 
تهران بيشتر از سایر شركت هاست، با رشد مواجه شده اند تا روند 
صعودي شاخص بورس حفظ شود، اما در مقابل قيمت سهام سایر 
شركت ها با افت مواجه شده اســت. نحوه محاسبه شاخص كل 
بورس تهران به گونه اي است كه وزن شــركت هاي بزرگ بيش 
از سایر شركت ها بر عملكرد شــاخص نمایان مي شود. در مقابل 
اما شاخص هم وزن كه در آن ميزان رشد یا كاهش شركت ها اثر 
یكســاني دارد، مبناي دقيق تري براي محاسبات ميزان رشد یا 
كاهش بازار سهام است. این شاخص نشان مي دهد برخالف رشد 
شاخص كل در روز هاي شنبه و دوشنبه هنوز قيمت سهام اغلب 
شــركت هاي بورس در حال كاهش است، چراكه دیروز برخالف 
رشد شاخص كل بورس تهران شــاخص هم وزن دوباره با نزول 

مواجه شد.
در طول روز هاي گذشــته كارشناســان مختلفي اعمال چنين 
سياست هایي را مورد نقد قرار داده بودند. به اعتقاد فعاالن بازار، 
سياستگذاران براي اینكه روند نزولي بازار سهام متوقف شود باید 
اتفاقا رویــه برعكس در پيش بگيرند و به جاي حمایت از ســهام 
شركت هاي بزرگ و شاخص ساز از ســهام پرتعداد شركت هاي 
كوچك حمایت كنند تا عالمت اصلي رشــد به بازار سهام صادر 
شود، چراكه رشد سهام شــركت هاي بزرگ و شاخص ساز صرفا 

نوعي عالمت غلط دادن به بازار است.

آيا حمايت ها كافي و پايدار خواهد بود؟
با وجود آغاز حمایت ها از بورس پس از نشست فوق العاده شوراي 
بورس در روز پنجشــنبه كه ســهامداران حقوقــي را مكلف به 
بازارگرداني سهام كرده است، شــاخص بورس اگرچه به سمت 
ارقام باالتري حركت كرده، اما این رشــد به غيــر از آنكه عمدتا 
ناشي از رشد سهام شــركت هاي شاخص ساز بوده، در عين حال 
بسيار متزلزل است و همچنان ســایه تردید بر فراز بازار سرمایه 
خودنمایي مي كند. سهامداران اكنون مي پرسند آیا سياست هاي 
حمایتي از بورس ادامه خواهد داشت؟ و آیا این حمایت ها شامل 
حال همه بازار خواهد شد و نوبت به سهام شركت هاي كوچك تر 

هم خواهد رسيد؟
براي پاســخ به این پرسش الزم اســت مصوبات روز هاي قبل و 
اقدامات اجرایي كه براي حمایت از بورس آغاز شده، مورد بررسي 

قرار گيرد.
طبق این مصوبات حمایت هاي كنوني از بازار سهام از 2جنبه در 
حال پيگيري است؛ یكي سياست هایي است كه بر مبناي وضع 
مقررات تازه بنا شده تا زمينه رشد تقاضا را در بازار سهام فراهم 
كند و دیگر سياست هایي اســت كه بر مبناي آن مقامات بازار 
سرمایه در تالشــند از طریق تزریق مستقيم منابع مالي جدید 
جلوي نزول بيشتر را بگيرند و به رشد تقاضا در بازار سهام كمك 
كنند. واضح است در سياســت هایي كه در زمينه وضع مقررات 
تازه تصویب شده با توجه به آنكه مسئوليت مستقيم اجرایي آن 
برعهده نهاد ناظر و اركان بازار سرمایه است مشكلي وجود ندارد، 
و از همين حاال مصوبات تازه اي كه براي حمایت از بورس وضع 
شده ازجمله افزایش ســقف اعتباري كارگزاران، انتشار سهام 
خزانه و اوراق تبعي به اجرا درآمده اســت امــا در مورد اجراي 
سياست هایي كه منجر به پمپاژ مستقيم نقدینگي به بازار سهام 
مي شــود همچنان تردید هاي فراواني وجود دارد. چرا سازمان 
بورس براي تزریق این منابع مالي جدید نيازمند همراهي سایر 
بخش هاي اقتصادي است و مشخص نيست آیا سازمان بورس 
موفق خواهد شد با وجود مصوبات شــوراي بورس و قانون رفع 
موانع توليد از منابع صندوق توســعه ملي و بانك ها براي نجات 
بورس اســتفاده كند یا خير. هرچند این مصوبات از پشــتوانه 
قانوني برخوردارند امــا ظرف روز هاي گذشــته مخالفت هاي 
آشكاري با سرمایه گذاري شــركت هاي تابعه بانك ها در بورس 
و اختصاص یك درصد از منابع صندوق توسعه ملي به صندوق 
تثبيت بازار ســرمایه شــكل گرفته و حتي برخي نمایندگان 
مجلس اختصاص منابع بانك ها را براي سرمایه گذاري در بورس 
مخالف قوانين مجلس و قانون رفع موانع توليد دانسته بودند كه 
مي تواند مصوبات شــوراي بورس را زیر سؤال ببرد. این موضوع 
پيچيدگي اوضاع را بيشتر كرده و با وجود آنكه بسته هاي حمایتي 
مختلفي براي جلوگيري از نزول بورس ظرف روز هاي گذشــته 

تصویب شــده است، 
اما به دليــل ابهاماتي 
كــه بــراي تزریق 
ایــن منابع بــه بازار 
سرمایه وجود دارد، 
بازار سهام همچنان 
در حال نزول اســت. 
شاید اگر این پيام به 
بازار مخابره مي شد 
كه ایــن منابع حتما 

به بازار تزریق مي شــود، حتي قبل از تزریق این منابع رویكرد 
بازار سهام اندكي تغيير مي كرد و شاخص هاي بورس به صورت 
واقعي تري رشد مي كرد، چراكه صرف نظر از درست یا غلط بودن 
تزریق این منابع، بازار سهام اكنون به یك پيام و محرك پرقدرت 

براي افزایش تقاضا نياز دارد.

حســــــن روحانــي، 
رئيس جمهــوري ایران، كالن

مي گوید: درآمدهاي نفتي 
ایــران از 120ميليــارد دالر در ســال 
1390به كمتر از 20ميليارد دالر در سال 
98كاهش پيدا كرده اســت. اســحاق 
جهانگيري، معاون اول حسن روحاني، 
هم پيش از این با اشاره به افت درآمدهاي 
نفتي ایران به زیر 10ميليارد دالر در سال 
 جاري تأكيد كرده بود كــه این كاهش 
درآمد، بر همــه بخش ها ازجمله بودجه 
دولت تأثير مي گذارد. حاال سؤال اصلي 
این است كه دولت حسن روحاني در این 
سال سخت و تحت فشار تحریم نفتي و 
حمالت كرونا چه كاري مي تواند انجام 

دهد؟
 

نرخ بهره بانكي را افزايش دهيد
سيد بها الدین حسيني هاشمي، كارشناس 
بازارهاي مالي و پولــي، در گفت وگو با 
همشهري، تامين كسري بودجه دولت 
از محل تســعير نرخ ارز را خطرناك و به 
مثابه چاپ پول بدون پشتوانه مي داند و 
مي گوید: به طور معمول وقتي دولت ها 
با پدیــده عدم تحقق درآمدهــا مواجه 
مي شوند از روش هایي استفاده مي كنند 
كه تورم زا نباشد و به مردم آسيب نرساند. 
او معتقد است: استقراض دولت از بانك 
مركزي باعث افزایش پایه پولي و رشــد 
نقدینگي مي شود و تســعير نرخ ارز هم 
تورم زا بوده و به پولي شدن كسري بودجه 
مي انجامد و بهتر اســت دولت به جاي 
استقراض از شبكه بانكي و بانك مركزي 
از مردم كمك بگيرد و نقدینگي در دست 
مــردم را از طریق انتشــار اوراق بدهي 
جمع و آن را هزینه كند. این كارشناس 
بازارهاي مالــي و پولي با بيــان اینكه 
جذب نقدینگي در دست مردم از كانال 
انتشار اوراق، یك نوع بازتوزیع نقدینگي 
اســت و به خلق پول جدید نمي انجامد 
مي گوید: حسن اســتفاده از این ابزارها 
تورم زا نبودن اســت و حتي نرخ تورم را 
پایين مي آورد اما این اشكال را دارد كه 
به دليل انقباض در سياست هاي پولي و 
بخش خصوصي در دریافت تسهيالت و 
اعتبارات بانكــي در تنگنا قرار مي گيرد. 
حسيني هاشــمي راهكار را افزایش نرخ 
بهره بانكــي مي داند و مي گویــد با این 
روش و اعمال سياســت هاي انقباضي، 
نرخ سود تسهيالت بانكي افزایش مي یابد 
و بســياري از تقاضاهاي ناموجه جهت 
دریافت تسهيالت و اعتبارات بانكي حذف 
خواهد شد و شاهد یك توازن نسبي بين 
شاخص نقدینگي و پس انداز خواهيم بود. 
این بانكدار سابق ایراني انتشار اوراق قرضه 
ارزي را یكي از مسيرهاي تامين كسري 
بودجه دولت معرفي مي كند و با توجه به 
استقبال از این اوراق در سال هاي گذشته، 
مي گوید: اگر محدودیت هــاي بانكي و 
تنگناهاي تحریم نبود، فروش اوراق ارزي 
در خارج كشــور و بازارهاي بين المللي 
بهترین و كم هزینه ترین ابزار براي تامين 

مالي دولــت بود و ممكن اســت دولت 
بتواند از این ابزار در بازارهاي كشورهاي 
دوست و شریك راهبردي نظير روسيه و 
چين استفاده كند. او مي افزاید: فروش 
دارایي هاي مازاد و خصوصي ســازي به 
قيمت هاي واقعي مســير دیگري است 
كه باعث تقویت منابع مالي دولت بدون 
خلق نقدینگي و افزایش پایه پولي و ایجاد 
تورم خواهد بود اما در شــرایط كنوني 
راه بهتر فروش اوراق بدهــي و افزایش 
نرخ بهره بانكي اســت. حسيني هاشمي 
پيش فروش نفت به كشــورهاي دوست 
ایران به صورت اوراق ســلف نفتي را هم 
یكي از گزینه ها مي دانــد وليكن تأكيد 
مي كنــد: محتمل ترین گزینــه در این 
تنگناي بين المللي، انتشار اوراق قرضه 
و خزانه با نرخ سود باال و افزایش نرخ سود 
سپرده بانكي به ميزان باالتر از تورم است 
كه نتيجه آن فروكــش كردن انتظارات 
تورمي و ثبات در بازارهــا خواهد بود. او 
جبران كسري بودجه از كانال تسعير نرخ 
ارز را خطرناك و به مثابه انتشار پول بدون 
پشــتوانه مي داند و مي گوید: این روش 
تورم زاست و درآمد جدید تلقي نمي شود 
و تنها یك دارایي موهوم بدون پشتوانه 
است. حسيني هاشــمي مي افزاید: اگر 
دولت منابع ارزي كافي داشت مي توانست 
از كانال بانك مركزي آن را به نرخ واقعي 
بفروشــد كه این راه هم ضرر هایي دارد 
اما دســت كم ریــال و نقدینگي مزاحم 
جمع  خواهد شد مشــروط بر اینكه ارز 
تك نرخي باشــد. این تحليلگر بانكي و 

مالي توضيح مي دهد كه تمام مصيبت ما 
چند نرخي بودن ارز است و با تك نرخي 
شدن ســریع آن تقاضا روي ارز كاهش 
مي یابد. او مي گوید: دولــت مي تواند از 
مردم پول قرض بگيرد. براي مردم فرقي 
نمي كند پولشان را در بانك سپرده كنند 
یا اوراق خزانه بخرند، مشــروط بر اینكه 
نرخ ها واقعي شود و سپرده هاي دیداري 
به ســپرده هاي غيردیداري تبدیل شود 
و دولت هــم باید هزینه بدهــد چرا كه 
هنگام وقوع سيل نمي شود دست روي 
دست گذاشــت تا خانه ها خراب شوند. 
حاال ما با سيل نقدینگي و ناآرامي بازارها 
و آثار مخرب آن مواجه هستيم. دولت در 
شرایط كنوني باید هزینه كند و دست به 
انتخاب احسن بزند و اگر نرخ سود بانكي 
27درصد هم شود، نقدینگي به بانك ها 
برمي گردد و دولت هم با انتشار اوراق با 
یك درصد ســود باالتر از این نقدینگي 
اســتفاده مي كند كه هرچند كم هزینه 
نيست اما در شــرایط حاضر منطقي و 

مقرون به صرفه است.

 عوارض اعتياد به نفت
سيد محمد صادق الحسيني، اقتصاددان 
ایراني، در گفت وگو با همشهري با اشاره 
به چالش هاي دشــوار پيش روي دولت 
به ســبب افت شــدید درآمدهاي نفتي 
به علت تحریم ها و ناپایداري درآمدهاي 
ریالي به دليل رشد منفي اقتصاد و حمله 
كرونا هشدار مي دهد: پولي شدن كسري 
بودجه دولــت مي تواند نرخ تــورم را تا 

70درصد افزایش دهد و به همين دليل 
دولت در دوراهي ســخت تصميم گيري 
قرار گرفته اســت. او در پاسخ به سؤالي 
درباره مصایب دولت ایران در مواجهه با 
افت شــدید درآمدهاي نفتي مي گوید: 
واقعيت این اســت كه درآمدهاي نفتي 
دولــت در ســال هاي 89 و 90 به طور 
متوسط ســاالنه 100ميليارد دالر بوده 
و بعد از آن شــاهد افت درآمدهاي نفتي 
بوده ایم.  درآمدهاي نفتي دولت در سال 
 جاري كمتر از 10ميليــارد دالر برآورد 
مي شــود. نتيجه اینكه كاهش شــدید 
درآمدهاي نفتي براي اقتصاد و كشــور 
و دولتي مثل ایران كه بــه اندازه زیادي 
به این درآمدها معتاد بوده اســت سبب 
بروز مشــكالت فراوان خواهد شد. این 
اقتصاددان ایراني توضيح مي دهد: یكي 
از اشتباهات دولت هاي ایران همواره این 
بوده كه یا درآمدهاي نفتي خود را به بانك 
مركزي مي فروخته یا اقــدام به واردات 
مي كرده اند. در واقع دولت عمال كسري 
بودجه خودش را با این درآمدها پوشش 
مي داده كه سياست غلطي بوده است، چرا 
كه دولت باید بتواند با درآمدهاي پایدار 
ناشي از فعاليت هاي اقتصادي غيررانتي 
بودجه اش را تنظيم كند، نه با درآمدهاي 
ارزي ناشــي از فروش منابــع طبيعي. 
صادق الحســيني با اشــاره به عوارض 
اعتياد دولت به درآمدهاي نفتي و پوشش 
كسري بودجه اش با این درآمدها، توضيح 
مي دهد: عارضه اول این سياســتگذاري 
غلط، بروز شــوك هاي تورمي در اقتصاد 
است و عارضه دوم آن ســركوب نرخ ارز 
با اســتفاده از درآمدهاي ارزي است كه 
باعث كاهش صادرات و افزایش واردات 
مي شــود و عمال اقتصاد واردات محور و 
وابسته به كشورهاي صادركننده كاالها 
خواهد شد. این درآمدهاي نفتي پایدار 
نيست و نمي شــود روي آن حساب باز 
كرد. او عارضه ســوم تكيه بودجه دولت 
به درآمدهاي ناپایدار نفتي را چسبندگي 
هزینه هــاي جــاري بودجــه دولــت 
معرفي مي كند و مي افزایــد: در چنين 
وضعيتي ما در بودجه ســاالنه كشور با 
رشد ناپایدار درآمدهاي نفتي و افزایش 

پایدار هزینه هاي جاري به دليل شرایط 
تورمي مواجه مي شــویم و شاهد تكرار 
تجربه بيماري هلندي، نظير كشورهاي 
وابســته به درآمدهاي نفتــي، خواهيم 
بود كه از سال 51 در اقتصاد كشور بروز 
پيدا كرده است؛ یعني 50سال است كه 
اقتصاد كشورمان با بيماري هلندي مواجه 
است. سؤال اصلي اینجاست كه دولت در 
شرایط كنوني چه اقدامي مي تواند انجام 
دهد؟ صادق الحســيني پاسخ مي دهد: 
االن كه دولــت درآمدهاي نفتي اش كم 
شــده و به آنها دسترسي ندارد و از سوي 
دیگر با كسري بودجه مواجه شده و قادر 
به پوشــش آن با ارزهاي نفتي نيست در 
دوراهي سختي قرار دارد كه باید یا تصميم 
درســت و تاریخي بگيرد یا یك تصميم 
پرخطر و غلط را اتخاذ كند. او مي گوید: 
تصميمــی كليــدي كه سياســتگذار 
اقتصــادي مي تواند بگيــرد و تبعات آن 
دهه هاي آینده نمایان و ماندگار خواهد 
شد، نظير تصميمي است كه تركيه قبل 
از ســال 2000ميالدي در زمان وزارت 
كمال درویش گرفت و اقتصاد این كشور 
را از تورم بسيار باال و نرخ هاي رشد منفي 
زیاد و واگرایــي در متغيرهاي اقتصادي 
نجات داد و عمال تــوزان قوا را در اقتصاد 
تركيه تغيير داد. این اقتصــاددان ایران 
سياست نادرست را تصميم دولت ونزوئال 
در دوران ریاست جمهوري هوگو چاوز و 
ادامه آن در دولت نيكــوالس مادورو در 
ســال هاي 2005به بعد معرفي مي كند 
و مي افزایــد: اقتصاد ونزوئــال در نتيجه 
انتخاب یك سياست غلط وارد دوره هاي 
ابرتورمي و چرخه هاي تورم ركودي شده و 
هزینه خروج از این وضعيت بسيار سنگين 
خواهد بود و اقتصاد این كشــور از حيث 
شــاخص هاي كليدي اقتصادي در مرز 

فروپاشي قرار گرفته است.

 حركت در مسير خطرناك
این كارشناس اقتصادي نسبت به خطر 
تسعير نرخ ارز براي جبران كسري بودجه 
هشدار مي دهد و مي گوید: در این روش، 
ارزي را كه دولت در سال هاي گذشته با 
نرخ 4هزار تومان به بانك مركزي فروخته 
و ریال آن را هزینه كرده  است حاال با نرخ 
ارز نيمایي مثال 20هزار تومان حساب و 
كســري بودجه اش را جبران می كند كه 
بالغ بر 120تا 150هــزار ميليارد تومان 
خواهد شد. این كار بسيار خطرناك است 
و ادامه مسير پولي كردن كسري بودجه 
خواهد بود. صادق الحســيني مسير دوم 
و درســت پيش روي دولت را حركت به 
ســمت فروش اوراق بدهــي و دارایي ها 
مي داند و مي گوید: امسال دولت با كسري 
بودجه 250هــزار ميليارد توماني مواجه 
اســت و تاكنون 61هزار ميليارد تومان 
اوراق بدهي و نزدیك به 10هزار ميليارد 
تومان هم در قالب واگذاري سهام به شكل 
دارا یكم و دوم فروخته است. ميزان فروش 
دارا دوم در حالت بسيار خوش بينانه 30تا 
40هزار ميليارد تومان خواهد بود و تنها 
راه پيش روي دولــت فروش اوراق بدهي 
است. 6 ماه از سال گذشته و وقت نداریم و 
باید تا پایان سال 150هزار ميليارد تومان 
اوراق بفروشيم.این اقتصاددان در پاسخ 
به این سؤال كه اگر دولت نتواند اوراق به 
ميزان برآورد شده بفروشد، چه اتفاقي رخ 
خواهد داد؟ مي گوید: خودبه خود كسري 
بودجه دولت پولي خواهد شــد و كسي 
نمي تواند كاري انجــام دهد، چون دولت 
ناچار اســت هزینه هاي جــاري اش را از 

جایي تامين كند. 

متقاضيان دریافت وام كمك ودیعه مسكن پشت سد 
بانك ها مانده اند؛ ازنظر بانك ها، اگر دولت و ستاد مقابله مسكن

با كرونا حرفي براي تسهيل فرایند پرداخت وام كمك 
ودیعه مسكن زده اند، براي خودشان زده اند و این بانك ها هستند كه 
باید پول بدهند و شــرایط پرداخت را تعيين مي كننــد. نتيجه این 
رویكرد ســخت گيرانه، وام دهــي قطره چكاني و با اكراه تســهيالت 
حمایتي كرونا به جمعيتي اســت كه ازنظر مسئوالن ارشد دولتي و 
بانكي به عنوان قشر آسيب پذیر و نيازمند شناخته  شده اند. تسهيالت 

كمك ودیعه مسكن كه با نظر شوراي فقهي بانك مركزي به تسهيالت 
مرابحه خرید كاال تغيير نام داده، یكي از برنامه هاي حمایتي دولت در 
دوره شيوع كروناست كه مأموریت دارد از معيشت مستأجران در دوره 
این بيماري حراســت كند. همزماني دوره كرونا بــا جهش بيش از 
50درصدي قيمت مسكن باعث شد مأموریت ویژه اي از سوي دولت 
به وزارت راه و شهرســازي و بانك مركزي براي تسریع در شناسایي 
مستأجران نيازمند و اعطاي وام كمك ودیعه به آنها داده شود و شواهد 
امر از تالش این دو دستگاه  براي موفقيت این مأموریت حكایت دارد، 

اما این موفقيت فقط روي كاغذ و تا پاي باجه بانك ها محقق شد.

آمارها چه مي گويند؟
اطالعات منتشر شده از سوي دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي 
نشان مي دهد درمجموع 6.6ميليون خانوار اجاره نشين در كشور وجود 
دارد كه یك سوم از این تعداد، یعني حدود 2.2ميليون خانوار نيازمند 
حمایت دولت و دریافت وام كمك ودیعه مسكن هستند. در زمان ابالغ 
مصوبه ستاد مقابله با كرونا مبني بر تأمين 20هزار ميليارد تومان منابع 
براي پرداخت وام كمك ودیعه به مســتأجران نيازمند، پروانه اصالني، 
مدیركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي پيش بيني كرده بود 
با توجه به قاعده پرداخت تسهيالت 50، 30و 15ميليوني به مستأجران 
تهران، كالنشهرها و شهرهاي كوچك، بتوان به حدود 900 هزار خانوار 
اجاره نشين تسهيالت ودیعه پرداخت كرد. در ادامه، با انتشار آمارهاي 
مقدماتي از ميــزان ثبت نام پيامكي در طرح پرداخت این تســهيالت، 
مشخص شــد كه حدود 2 ميليون و 300 هزار نفر در این طرح ثبت نام 
كرده اند كه با حذف كدهاي ملي  تكراري و اشتباه، یك ميليون و 800 
هزار نفر از آنها ثبت نام موفقي داشته اند. البته در راستي آزمایي و پایش 
اوليه وزارت راه، حدود 350هزار نفر از مجموع 1.8ميليون نفر متقاضي، 
حائز شــرایط دریافت وام و داراي اولویت شناخته شــده اند كه منابع 
موردنياز براي وام دهي به آنها از یك ســوم منابع تأمين شده نيز فراتر 
نمي رفت. در ادامه مقرر شــد، با اطالع رســاني وزارت راه و شهرسازي 
نسبت برای تكميل ثبت نام در ســامانه اقدام ملي و معرفي بانك عامل 
اقدام كنند. همزمان ستاد مقابله با كرونا و بانك مركزي نيز مصوبات و 
دستورالعمل هایي ابالغ كردند كه وام ودیعه مسكن درنهایت آسان گيري، 
با حداقل وثيقه و تضمين و خارج از قواعد عادي بانك ها در مورد شرایط 

اعتباري مشتریان ازجمله شرایط چك برگشتي، پرداخت شود.

 2 دست انداز براي وام وديعه
وزارت راه و شهرسازي پس از پایش ثبت نام كنندگان وام ودیعه مسكن، 
حدود 350هزار درخواســت را واجد شــرایط دریافت این تسهيالت 
دانست و به تدریج با ارسال پيامك به متقاضيان، از آنها خواست ظرف 
یك هفته بــا مراجعه به ســامانه اقدام ملي برای تكميــل اطالعات و 
انتخاب بانك عامل اقدام كنند تا به نظام بانكي معرفي شوند. نخستين 
دست انداز طرح وام ودیعه مسكن، كوتاه بودن فرصت تكميل پرونده و 
ناتواني یا بي اطالعي برخي از متقاضيان در تكميل ثبت نام بود كه باعث 
شد در مهلت یك هفته اي گروه اول، حدود یك چهارم متقاضيان واجد 
شــرایط موفق به تكميل پرونده شــوند. البته وزارت راه و شهرسازي 
بخش دیگري از متقاضيان را نيز كه واجد شــرایط اصلي دریافت وام 
ودیعه بوده اند، اما در اولویت دریافت این وام قرار نمي گرفتند   به عنوان 
گروه ذخيره مشــخص كرده كه با پایان مهلت گروه اول، آنها را براي 
تكميل ثبت نام فرامي خواند. دســت انداز دوم در مســير پرداخت وام 
ودیعه، بدقلقي بانك ها در اجراي مصوبه ســتاد مقابله با كرونا و ناتوان 
كردن مستأجران از ادامه كار است كه براساس آخرین آمارها باعث شده 
ضریب موفقيت مستأجران معرفي شده به بانك براي دریافت وام ودیعه 
مسكن به كمتر از 6درصد برسد. یعني برخالف نظر ستاد مقابله با كرونا 
و بانك مركزي، بوروكراســي بانكي باعث شده از هر 100نفر متقاضي 
معرفي شده به بانك حداكثر 6نفر موفق به دریافت این تسهيالت شوند 
و مابقي پشت ســد بانك ها بمانند. آمارهایي كه اخيراً از سوي محمود 
محمودزاده، معاون مسكن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازي اعالم 
شده نشان مي دهد از مجموع 350هزار متقاضي واجد شرایط دریافت 
وام كمك ودیعه مســكن، حدود 85هزار نفر ثبت نام خود را در سامانه 
اقدام ملي تكميل كرده  و به بانك معرفي شده اند كه از ميان این 85هزار 

نفر، فقط 4هزار 800نفر  وام ودیعه خود را دریافت كرده اند.

پرداخت کمک ودیعه مسکن به 6درصد مستاجران

دولت در دوراهي  سخت
همشهري تنگدستي دولت و راه برون رفت را بررسي مي كند

 متن كامل را 
در   همشهري آنالين بخوانيد

اختالف نظر در تضمين وام وديعه
در مصوبه ستاد مقابله با كرونا و بخشنامه هاي بانك مركزي به صراحت شرايط اخذ وثيقه و ضامن براي پرداخت وام كمك وديعه مسكن در 
نظام بانكي مشخص شده است؛ به گونه اي كه متقاضيان اين تسهيالت بايد از گواهي كسر از حقوق ، گواهي استفاده از مستمري نهادهاي 
حمايتي يا سهام عدالت و در غيراين صورت از چك و ســفته براي دريافت وام وديعه استفاده كنند. براساس اين مصوبه، وام 15ميليون 
توماني نيازي به معرفي ضامن ندارد، اما براي مبالغ باالتر از 15ميليون تومان تا سقف 50ميليون تومان بايد يك ضامن موردقبول به بانك 
معرفي شود. باوجود صراحت شرايط تضمين وام وديعه مسكن در مصوبه ستاد مقابله با كرونا و بخشنامه هاي بانك مركزي، برخي از بانك ها 
همچنان تابع قواعد داخلي خود هستند و شرايطي دشوارتر براي تضمين اين تسهيالت اعمال مي كنند؛ به عنوان مثال يكي از متقاضيان 
دريافت وام وديعه مسكن در فضاي مجازي نوشته است: »بانك مي گويد ما بايد پول بدهيم و شرايط ضمانت را هم خودمان تعيين مي كنيم، 
اگر دولت حرفي براي حذف ضمانت زده، براي خودش زده است!«. فرد ديگري نيز از درخواست بانك براي معرفي 3ضامن كارمند براي 
كارسازي وام 50ميليون تومان وديعه خبر داده است كه البته طبق قواعد معمول نظام بانكي درخواست درستي است اما براساس مصوبه 
ستاد مقابله با كرونا، نه.در اين شرايط كه متقاضيان وام وديعه مسكن از شرايط سخت بانك ها براي تضمين وام وديعه مسكن گاليه مي كنند 
و آمارهاي پرداخت وام وديعه نيز اين ســختگيري ها را تأييد مي كند، وزارت راه و شهرسازي با صدور اطالعيه  جديدي در سامانه اقدام 
ملي بر لزوم رعايت شرايط آسان دريافت تأكيد كرده است. در اين اطالعيه آمده است كه شرايط تضمين وام وديعه بايد پيرو مصوبه ستاد 
مقابله با كرونا باشد. در اين اطالعيه آمده است: »براساس مصوبه ستاد ملي مديريت كرونا در مورد تسهيالت وديعه، نوع وثايق دريافت 
اين وام شامل گواهي كسر از حقوق، گواهي كسر از مستمري خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي و 
سهام عدالت است، در تسهيالت 15ميليون توماني اخذ سفته يا چك فرد متقاضي به تشخيص بانك عامل الزم است و در تسهيالت بيش 

از 15 ميليون تومان، اخذ سفته يا چك فرد متقاضي به تشخيص بانك عامل به همراه يك ضامن موردنياز است.

ث
مك

انتخاب بين تركيه يا ونزوئال؟
 صادق الحسيني معتقد است اكنون دولت بايد تصميم بگيرد كه مسير تركيه را در پيش بگيرد يا ونزوئال. او توضيح مي دهد: 
االن كه درآمد نفتي چنداني نداريم و با كسري بودجه شديد مواجه هستيم 2راه پيش رو داريم: يكي از اين راه ها استقراض از 
بانك مركزي و پولي  كردن كسري بودجه است كه يك مسير استقراض مستقيم دولت از بانك مركزي است و طلب بانك مركزي 
از دولت را افزايش می دهد. اين شكل از اســتقراض از حيث ماهوي تفاوت چنداني با فروش دارايي هاي خارجي دولت، يعني 
درآمدهاي نفتي، به بانك مركزي ندارد . تنها تفاوت اينجاست كه در زمان وجود و وفور درآمدهاي نفتي، دولت ارز را از كانال 
بانك مركزي در بازار مي فروشد و اجازه افزايش نرخ ارز در بازار داخلي را نمي دهد كه چه استقراض مستقيم و چه فروش ارز، 
تورم زا و آسيب زننده به اقتصاد است. پايين نگه داشتن تصنعي نرخ ارز عوارض سنگيني به همراه دارد. باعث تشديد بيماري 
هلندي مي شود ، صنعت داخلي آسيب مي بيند و اقتصاد در دور باطل خطرناكي قرار مي گيرد. تنها اثر اين روش جبران كسري 

بودجه، تأثير بر سياست هاي ارزي و قدرت مداخله بانك مركزي در بازار ارز خواهد بود.

ث
مك
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حدود دوســوم گونه هاي 
حيات
جانوري زمين در 50سال وحش

اخير از بين رفته اند. در ایران 
نيز براساس شواهد موجود، به دليل از بين 
رفتن زیستگاه  و شكار بي رویه گونه هاي 
جانوري، جمعيت گونه هاي جانوري كاهش 
یافته است. براساس گزارشي كه به تازگي 
توســط صندوق جهانــي حيات وحش 
)WWF( منتشر شــده، هيچ نشانه اي از 
بهبود اوضاع حيات وحش دیده نمي شود.  

برخي كارشناســان از روند كنوني كاهش 
جمعيــت در جهان به نام انقراض ششــم 
یاد مي كنند. براســاس گزارش صندوق 
جهاني حيات وحش، »طبيعت تحت تأثير 
فعاليت هاي بشر با چنان سرعتي در حال 
از بين رفتن است كه پيش از این مشاهده 
نشده است. حيات وحش ســقوط آزاد را 
تجربه مي كند. جنگل هــا در حال از بين 
رفتن هستند. صيد بي رویه از دریاها انجام 
مي شود و مناطق وســيعي از زیستگاه ها 
در حال از بين رفتن هســتند.«  گزارش 
این صندوق همچنين نشــان مي دهد كه 
در آتش سوزي هاي اخير استراليا بيش از 
3ميليارد جانور از بين رفت یا آسيب دید. 
بررسي هاي جدید پژوهشگران حاكي است، 
یك ميليون گونه )500 هزار گونه جانوري 
و گياهي و 500 هزار گونه از حشرات( در 
دهه هاي آینده در معرض خطر انقراض قرار 
خواهند گرفت. شمار مهره داران خشكي 
و دریازي كره زمين تــا 39 درصد كاهش 

پيدا كرده است. این رقم در مورد جانوران 
آب شيرین به ۷6درصد رســيده  و به طور 
ميانگين از ســال19۷0 تاكنون در بيش 
از 20هزار جمعيت پستانداران، پرندگان، 
خزندگان، ماهي ها و دوزیســتان كاهش 

68درصدي رخ داده است.

تهديدجمعيتبانابوديزيستگاهها
حيات وحش ایران در لبه پرتگاه انقراض 
است و براساس آنچه كيومرث كالنتري، 
معاون محيــط طبيعي و تنوع زیســتي 
سازمان حفاظت محيط زیست به همشهري 
گفتــه اســت، هم اكنــون 1300گونه 
شناخته شده مهره دار در ایران وجود دارد 
كه 10درصد آنها در معرض تهدید هستند.

به گفتــه او، تاكنون 2 گونه ارزشــمند 
حيات وحش ایران یعني شير ایراني و ببر 
مازندران براي هميشه منقرض شده اند. 
كيومرث كالنتري به همشهري مي گوید: 
برخي گونه ها نيز در معرض انقراض هستند 
كه در نوك پيكان انقراض گونه ها، یوزپلنگ 
آسيایي، گوزن زرد ایراني، گورخر ایراني و 
پرنده ميش مرغ قرار دارد كه در فهرست 
»به شدت در معرض انقراض« ثبت شده اند 
و ســازمان حفاظت محيط زیست همه 
تالش خــود را متمركز كرده  تــا هم در 
زیســتگاه و هم با روش تكثير در اسارت 
این گونه ها را حفظ كند. به گفته این مقام 
مسئول، اصلي  ترین دليل انقراض گونه هاي 
جانوري و گياهي در ایــران از بين رفتن 
زیســتگاه اســت. كالنتري مي گوید: در 
كنار حفظ زیستگاه، بهســازي و احياي 

زیستگاه ها نيز باید انجام شود.

این اظهارات كيومرث كالنتري در شرایطي 
است كه به گفته برخي متخصصان هنوز 
تحقيق جامعي در مورد وضعيت گونه هاي 
جانوري و گياهي ایران صورت نگرفته است.

كاهشجمعيتگونهها
اســماعيل كهرم، بوم شناس در گفت وگو 
با همشهري مي گوید: بيش از 120سال 
پيش، یك گياه شناس فرانسوي در قالب 
كتابي با عنوان فلورا ایرانيكا 8200گونه از 
گياهان ایران را شناسایي كرد و از آن زمان 
تاكنون تحقيق جامعــي در مورد كاهش 
یا افزایش گونه ها انجام نشده است، چون 
فارغ التحصيالن محيط زیســت در ایران 
بيكار هستند و هيچ كس هم رغبت نمي كند 
در دل كوه و دشــت به دنبال سرشماري 
گونه هاي محيط زیســت و حيات وحش 
برود. از سوي دیگر، دوسوم آبزیان دنيا نيز 
با گرمایش زمين از بين رفتند، چون این 
گونه ها با مرطوب بودن پوست بدن شان، 
فرایند تنفس را انجــام مي دهند كه البته 
در ایران هم آماري از تعداد آبزیان كشــور 

وجود ندارد.
سال ها پيش اســكندر فيروز، بنيانگذار 
سازمان حفاظت محيط زیست اعالم كرد، 
در ایران 5ردیف مهره دار در 164خانواده 
وجود دارند كه شامل 1054گونه )جانوران 
مشابهي كه فرزند زادآور توليد مي كنند( 
مي شود. این گونه ها به تفكيك 1۷4گونه 
ماهي، 20گونه دوزیست، 196گونه خزنده، 
502گونه پرنده و 162گونه پستاندار است.
او همچنين براساس نقل قولي كه محمد 
درویش، فعال محيط زیســت از او دارد، 

دتاكهننهچبوخد
لمعتسمراكرازاب
التبمنگراوركي

وكنيديسوپماش
ياونينسكيايك
زمراويرزاجترا
حاوراشاعمنمچ
همكدرباربديزي

ادرايردوالسا
يعاضريتسدمدجا
للميعنكيالمس
يميادورتمكنت
دشرميدصتيواست
كانهودناههاربا
نهدوهالادلمير
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افقي:
1- پــــادشاه مقتـــــدر 
سلجوقي- هنگام سوختن 
به هوا مي رود و نورافشــاني 

مي كند- آكنده
2- شــهري در استان یزد- 
از هزار  ماه برتر اســت- به 

یكدیگر سایيده شده
3- مأمور مراقبــت از راه- 
طرفداران معاویه در جنگ 

صفين
4- فتنه جو- پــول آمریكا- 

مقبره هاي فراعنه مصر
5- از قبایل قدیمي اعراب- 
اصــول و مبانــي- گــوش 

فرادادن
6- تيره و ظلماني- حيرت- 

گونه
۷- صبحانه نخورده- شسته 

نشده- شهر زیارتي
8- ستاره شــناس- زنجير- 

نگين انگشتر
9- مخفــف از او- صادق و 

بي ریا- پي درپي
10- كلمه پرسش- رویداد- 
پادشــاه بابل كــه حضرت 
ابراهيم)ع( را در آتش افكند

11- مبحث- فرســتادن- 
مجلس اعيان

12- ميسر بودن- دوستان 
وقــت گل آن به كــه به... 

كوشيم- درون صدف
13- از هم پاشيده- شاخه 

درخت
14- گردنده- رهبر خونخوار 

قوم هون- جست و جو
15- پایان نامــه- باجناق- 

همدلي
  

عمودي:
1- سازش كردن- وضعيت 

گوارشي- خمارآلود
2- قدم یكپا- از نوشت افزار- 

داراي نوك بسيار باریك
3- غرور- چراغ- اثري به قلم 

شاتو بریان
4- بهشــت ارم را بنا نهاد- 

سبز تيره- نفس سركش
5- كشته شدن- دامنه كوه

6- اعالم خطــر- زندانيان- 
باد خنك

بــار-  حمل كننــده   -۷
شهرســتاني در اســتان 

اصفهان- پشته خاك
رمــان  تنگدســتي-   -8
مشهور آن برونته، نویسنده 
انگليســي- جزیــره اي در 

شمال بندر بوشهر
9- محكم كــردن- ســوره 
هشــتم قرآن- از باب هاي 

ثالثي مزید در زبان عربي
10- گروهي با اهداف و نظام 

اعتقادي یكسان- از واجبات 
نماز- افراد

11- بایگاني- كهنه و فرسوده
12- مانند هم- سنگ مرمر- 

راه رفتن كودكانه
13- داراي آرامــش خيال- 

نشاني- سنگسار كردن
14- نوعي شيریني- شهري 

در آلمان- نت آخر
15- ریسمان- بهشت- شبكه 
موقت آهني براي كار در ارتفاع
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آفت؛بزرگترينتهديدجنگلهايدستكاشت
  10استان كشور با آفت هاي مختلف در جنگل هاي دست كاشت مواجه شدند

   دفتر بيابان سازمان جنگل ها: طغيان آفات پوشش  گياهي ایجاد شده براي مقابله با بيابانزایي را تخریب مي كند

از ســال 96تاكنون ميزان خسارتي كه از 
آفت ها به عرصه هاي طبيعي كشور وارد بيابان

شده، سير صعودي داشته و در این ميان 
جنگل هاي دست كاشت بيش از همه صدمه دیده اند.

جنگل هاي دست كاشت هم اكنون مهم ترین راه مقابله 
با افزایش بيابانزایي در كشور هســتند كه در یك سوم 
استان هاي كشور گسترده شده اند. از بين رفتن جنگل هاي 
دست كاشت با آفتي كه به جان این عرصه ها افتاده است، 
بسياري از استان هاي كشور را با توفان  ریزگرد و حركت 
تپه هاي ماسه اي مواجه مي كند و به همين دليل مبارزه با 
آفات جدیدي كه به جنگل هاي دست كاشت زده است باید 
به سرعت انجام شود؛ چون در غيراین صورت هزینه هاي 

انجام شده براي بيابانزدایي در ایران تلف خواهد شد.
وحيد جعفریان، مدیــركل دفتر امور بيابان ســازمان 
جنگل ها در این بــاره به همشــهري مي گوید: طغيان 
سال هاي اخير آفت ها در جنگل هاي دست كاشت و مناطق 

بياباني ایران بي سابقه است.
او به بررسي هاي انجام شــده درباره رسيدن آفت ها به 
جنگل هاي دست كاشت كشور اشاره كرد و گفت: بيشتر 
این آفات به 2علت به جنگل هاي دست كاشت راه یافتند؛ 
یكي به دليل تغييرات اقليمــي و دیگري به دليل عوامل 
انساني، اما سهم تغييرات اقليمي در این موضوع بيشتر 

است.
بررســي هاي ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشور نشان داده اســت، آفاتي كه به جان جنگل هاي 
دست كاشت به خصوص در مناطق بياباني ایران افتاده 
است، شامل »شپشك ســفيد تاغ«، »آفت برگ خوار«، 
»ملخ كوهان دار«، »موریانه« و »موش« اســت. بيشتر 
ملخ  هایي كه به جنگل هاي دست كاشت ایران زده اند از 

گونه هاي مهاجر این آفت هستند.
مدیركل دفتر امور بيابان سازمان جنگل ها به همشهري 
مي گوید: سازمان جنگل ها اقدام به كنترل و مهار این آفات 
از مبدأ كرد و رویكرد این ســازمان براي مقابله با آفات، 

كاشت سالم ترین نها ل ها در عرصه هاي بياباني بود.
بهترينگونهبيابانزدا

درختان تاغ، گونه اي از پوشــش گياهي هستند كه در 
مناطق بياباني بــراي كاهش دامنه بيابانزایي كاشــته 
شده  اند. این درختان در برابر كم آبي، گرماي زیاد و آب و 
خاك شور بهترین پوشش براي اقليم هاي بياباني هستند. 

البته 2نوع دیگر از درختان دســت كاشــت به نام هاي 
»آتریپلكــس« و »اســكنبيل« نيز در 

مناطق بياباني ایران كاشته شده اند 
كــه آفت هاي شناخته شــده 

دارند و ایــن آفات نيز عالقه 
بيشتري به این 2گونه دارند. 

براساس بررسي هاي سازمان 
جنگل ها، علت افزایش آفات در 
جنگل هاي دست كاشت ایران 

ریشه در تغييرات اقليمي، 
خشكسالي و ترسالي 
دارد كــه موجــب 
افزایش برخي آفات 

همچون گونه »ملخ 
كوهان دار تاغ« در ميان 

درختان شده است.

ريشهنفوذآفت
تغييــرات منابع آبي باعــث افزایش آفت در 

جنگل هاي دست كاشت شده است. آنگونه كه 
وحيد جعفریان، مدیركل دفتر امور بيابان سازمان 

جنگل ها در شــرح علت هاي زمينه اي اقليمي 
افزایش آفات به همشهري گفته است، بارش هاي بيش 
از حد در مناطق خشك از سال 96تاكنون یكي از دالیل 
هجوم آفات بود. البته در كنار تغييرات اقليمي نباید عامل 
انساني را كه باعث آسيب به پوشش گياهي بيابان ها شده 

است، فراموش كرد.
طبيعتگردها و گردشگراني كه به مناطق بياباني ایران 
وارد شده اند، مهم ترین تأثير را در برهم زدن نظم طبيعت 
داشتند. جعفریان مي گوید: كاشــت درخت و تاغ زار در 
مناطق بيابانــي 6دهه ســابقه دارد و در برخي مناطق 
آب هاي زیرزميني وضعيت مناسب تري نسبت به گذشته 
دارد. البته در دشــت هاي منتهي به بيابان ها دسترسي 
گياهان به منابــع آبي همزمان با افت ســطح آب هاي 
زیرزميني سخت تر شده و درخت باید انرژي زیادي صرف 
رسيدن به آب كند كه این موضوع سبب كاهش مقاومت 
پوشش گياهي در برابر آفات و امراض مي شود. برداشت 
آب از دشت ها كه موجب فرونشست زمين شده هم بر این 
روند بسيار اثرگذار بوده و رشد آفات را با سرعت بيشتري 

همراه كرده است.
او تصریح كرد: طغيان آفات كه تاكنون 10استان كشور 
را در برگرفته، موجب تخریب پوشــش گياهي شــده 

و این مســئله در 
مناطــق بياباني 
خسارت هــــاي 
جــدي ایجاد كــرده اســت. 
همچنيــن برخي آفــات روي 
گونه هاي خاصي اثر بيشــتري 
نسبت به سایر گونه ها دارند؛ بنابراین 
كاشت گونه هاي متعدد و سازگار با محيط 
سبب مي شود كه وضعيت پوشش گياهي تا 

حدودي حفظ شود و خسارت ها به حداقل برسد.

خسارتيكهبهكشورواردميشود
در سال هاي اخير بيابانزایي تحت تأثير عوامل طبيعي و 
غيرطبيعي با شتاب بيشــتري مناطق وسيعي از كشور 
را دربرگرفته اســت. در دهه اخيــر، مناطق كانون هاي 
بحراني بيابانزا از ۷ به 13 ميليون هكتار رسيده و خسارات 
زیادي به منابع  زیســتي، اجتماعي و اقتصــادي وارد 
شده است. در برابر این حجم گسترده، 120هزار هكتار 
عمليات بيابانزدایي در دستور كار سازمان جنگل ها قرار 
گرفته و طي سال هاي گذشته، 2ميليون هكتار جنگل 
دست كاشت در مناطق بياباني كاشته شده است. سال 
98، 12۷هزار هكتار عمليات بيابانزدایي شامل نهالكاري، 
مدیریت هرزآب و مالچ پاشي در اماكن نهالكاري شده اجرا 
شد و امسال نيز 120هزار هكتار عمليات بيابانزدایي در 
دستور كار قرار دارد. سال گذشته همچنين ۷58 ميليارد 
تومان از صندوق توسعه ملي براي طرح مقابله با بيابانزایي 
پرداخت شد، اما مبلغ امسال 240 ميليارد تومان است و 

این یعني بودجه مهار بيابان نحيف تر شده است.

خشكسالي 
درايران

ايران يك درصد از 
خشــكي هاي جهان 
را در خود جاي داده 

است.

از  61درصـــــــــــد 
كشــور  مساحـــــت 
معــادل 32.5ميليون 
هكتار از اراضي كشور 
در اقليــم خشــك و 

فراخشك قرار دارد.

بــا  10استــــــان 
آفت هــاي مختلــف 
در جنـگـل هــــــاي 
دست كاشــت خود 

مواجه شده اند.

داراي  18اســتان 
بيــــاباني  مناطــــق 
هســتند و درختــان 
دست كاشت در آنها 

كشت مي شود.

1.35مـيـــلــــيون 
هكتـــــار وســعت 
ي  جــــــنگـــــل ها
شـــــت  ست كـــا د
مناطــق بيابانــــــي 

كشور است.

حياتوحشايراندرلبهپرتگاهانقراض
سال1350 جمعيت حيات وحش ایران 3ميليون رأس برآورد شد كه اكنون این تعداد 

120 تا 160هزار رأس برآورد مي شود

سيدمحمدفخار
خبرنگار

زهرارفيعي
خبرنگار

گفته است كه در ســال1350 جمعيت 
جانوران وحشــي ایران تعداد 3ميليون 
رأس بود. این آمار البتــه اكنون به گفته 
كارشناســان حيات وحــش به جمعيت 
120رأس هم اكنــون و براســاس آمــار 
ســازمان حفاظت محيط زیست كشور تا 
160هزار رأس برآورد مي شــود. محمد 
درویــش، فعال محيط زیســت حتي در 
گفت وگویي كوتاه با همشهري خبر داده 
است كه عالوه بر یوزپلنگ آسيایي ایران، 
خرس سياه بلوچستان و حتي گونه هاي 
گياهي همچون گونه شمشادهاي هيركاني 

ایران گونه هاي در معرض خطر هستند.
البته به گفتــه كهرم، تعــداد پرنده هاي 
شناخته شــده ایران  هم اكنون به بيش از 
530گونه افزایش یافته است. در مورد سایر 
گونه ها اما اطالعات دقيقي در دســترس 
نيست. كهرم معتقد اســت: عامل از بين 
رفتن گونه ها، تخریب زیســتگاه و شكار 
است. بدین ترتيب كه انسان و طبيعت با 
كمك یكدیگر در از بين رفتن زیستگاه ها 
مؤثر بودند. هرچند كه محققان، انســان 
را عامل اصلي خشــكيدگي دریاچه ها و 
تاالب ها و در نهایت گرمایش جهاني معرفي 

مي كنند.
كهرم مي گوید: 2 گونه شاخص ببر مازندران 
و شير ایراني تاكنون منقرض شده اند، ولي 
هيچ اطالعاتي در مورد تعداد و شرایط گونه 
»كشتي چسبك« در اختيار نداریم. این 
بوم شــناس مي گوید كه روزگاري تعداد 
كمي پرنده شــاخص، همچون »عروس 
غازي« و »اردك سرسفيد« را در دریاچه 
پریشان و نئور مشــاهده كرده است كه از 
5سال قبل تاكنون حتي این پرندگان در 

ميانكاله هم مشاهده نمي شوند.
به گفته كهرم، هم اكنون جمعيت گورخر 
ایراني از 4هزار رأس به 400رأس رسيده ، 
چون شكار بي رویه نســل این گونه را به 
انقــراض نزدیك كرده اســت. آهوي زرد 
هم كه تصور مي شد منقرض شده باشد، 
از حوالي دز و كرخه پيدا و به دشــت ناز و 
جزایر اروميه منتقل شــد كه عاقبت این 
گونه هم مانند گورخر ایراني است، از سفره 

شكارچي هاي سردرآورده است.
این بوم شــناس تأكيد دارد: اگر یك گونه 
جانوري 60ســال در محيط زیست دیده 
نشود، به معناي منقرض شدن نسل آن است 
و به همين دليل نيز اتحادیه جهاني حفاظت 
از طبيعت به ندرت یك گونه را منقرض شده 

اعالم مي كند.
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چرا احساس نياز كرديد كه بايد اين 
طرح ارائه شــود؟ با اين طرح بيشتر به دنبال 

تغيير چه مواردي در فضاي مجازي هستيد؟
این طرح به جزئيات ورود پيدا نكرده و درخصوص 
كليات اداره فضاي مجازي كشور اظهارنظر مي كند. 
بررسي هاي ما نشان داده كه ساختار مدیریت فضاي 
مجازي كشور از چند سال گذشته دچار اشكاالت 
و خألهایي شده اســت. علت اصلي ارائه این طرح، 
این است كه این اشــكاالت را برطرف و خألهاي 
موجود را پر كنيم. به عنوان مثــال اگر به موضوع 
شبكه ملي اطالعات نگاه كنيم، وزارت ارتباطات در 
مورد اجراي این شبكه ادعاي خود را مطرح مي كند 
و مركز ملي فضاي مجــازي هم این ادعاها را قبول 
ندارد. درنهایت هم آنچه مدنظر مقام معظم رهبري 
است، اجرا نشده است. این موضوع نشان مي دهد 
كه این ساختار دچار مشــكل است. باید مشخص 
شود كه وظيفه وزارت ارتباطات، وظيفه مركز ملي 
فضاي مجازي و وظيفه شوراي عالي فضاي مجازي 
چيســت. همچنين ضرورت دارد كه روشن شود، 
مجلس در این ســاختار چه جایگاهي دارد و قوه 
قضایيه داراي چه اختياراتي اســت. ما در قدم اول 
تالش كردیم كه این روابط را تثبيت و تنظيم كنيم 
و در وهله دوم درصدد هستيم كه وظيفه هر ارگان 
در ساختار مدیریت فضاي مجازي كشور مشخص 

شــود. به عنوان مثال، در این طرح آمده است كه 
وزارت ارتباطات پس از تصویب طرح موظف است 
الیحه اي را درخصوص به اشتراك گذاري اطالعات 
بين ارگان هاي دولتي به مجلس تقدیم كند. یكي 
دیگر از خألهاي مدیریت فضاي مجازي كشور نبود 
یك سازمان تنظيم گر است. ما پيشنهاد دادیم كه 
این ســازمان تنظيم گر ذیل ســازمان ملي فضاي 
مجازي تشكيل شود و اعضایي از بخش خصوصي 
در آن حضور داشته باشند؛ بنابراین به طور خالصه 
در ابتدا تالش كردیم تا خألهاي موجود را پر كنيم 

و بعد سعي كردیم كه بستري را براي توسعه اقتصاد 
دیجيتال فراهم كنيم. همچنين كوشش كردیم كه 
بخش خصوصي و نخبگان را در سياستگذاري ها و 
تصميم  گيري هاي كالن وارد كنيم. به این ترتيب، 
طرح جدید با طرحي كــه چند هفته پيش عده اي 
دیگر از نمایندگان گفتند كه اعالم وصول شــده، 

تفاوت هاي بنيادین دارد.
براساس اين طرح، 2عضو حاضر در 
»كميته عالي مديريت خدمات شــبكه ملي 
اطالعات« نمايندگان ســازمان نظام صنفي 

رايانــه اي و اتاق بازرگاني، صنايــع، معادن و 
كشاورزي ايران هستند. از سوي ديگر 6وزير 
فعلي و 2نماينده سابق مجلس كه عضو »كميته 
تعيين مصاديق محتــواي مجرمانه« موضوع 
ماده22 قانون جرائم رايانه اي مصوب سال88 
هستند، مدت هاست كه درخواست رفع فيلتر 
توييتر را مطرح كرده اند، اما اين درخواســت 
هرگز مورد بررســي قرار نگرفته است. ظاهرا 
تصميم گيري ها از طريق يك ســامانه آنالين 
به عنوان جايگزين كميته مذكور، اتخاذ مي شود 
و كافي است يكي از اعضا درخواست انسداد يك 
اپليكيشن يا پلتفرم را ارائه كند تا فيلترينگ 
اجرا شود. به نظر شــما اين دو عضو به عنوان 
نماينده بخش خصوصي تا چه حد در تصميمات 
كميته )كارگروه( طرح جديد تأثيرگذار خواهند 

بود؟
حضــور و رأي این 2عضو بخــش خصوصي مانند 
سایر اعضاســت؛ یعني همانقدر كه سایر اعضا حق 
رأي دارند، آنها هم به همان ميزان رأي شــان مؤثر 
است. آنچه اهميت دارد این است كه در طرح جدید 
مسئوليت فيلترینگ ســرویس های پایه به عهده 
شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنيت 

ملی خواهد بود. 
ما به دنبال این هســتيم كه شــبكه ملي اطالعات 

مجتبي رضاخواه، نماینده مردم تهران در گفت و گوبا همشهری مي گوید 
در صورت تصویب طرح جدید تصميم گيري براي فيلترینگ دیگر از 

مسير حكم قضایی و كارگروه تعيين مصادیق صورت نمی گيرد

 دسترسي به دكمه  فيلترينگ 
محدود مي شود؟

   تكميل آزمايش هاي ماهواره پارس يك
  وزير ارتباطات همچنين روز گذشته از نهايي شــدن آزمايش هاي مربوط به ماهواره »پارس يك« خبر داد. وي گفت: 
»پارس يك« پيشرفته ترين ماهواره اي است كه تابه حال در كشور ساخته شــده  و رئيس پژوهشگاه امروز از تكميل 
آزمايش ها و تحويل نهايي اين ماهواره توسط پژوهشگاه فضايي ايران خبر داد. او با بيان اينكه اين ماهواره هفته آينده 
مراحل تحويل به سازمان فضايي ايران را طي خواهد كرد، افزود: از اين پس پژوهشگران پژوهشگاه فضايي ايران تمركز 
خود را روي ساخت ماهواره مخابراتي »ناهيد 2« مي گذارند.  ماهواره سنجشي »پارس يك« يكي از پروژه هاي كليدي 
پژوهشگاه فضايي ايران و جزء كالس هاي ماهواره هاي تصويربرداري است كه امكان تصويربرداري در شب را ميسر مي كند.

استارشيپ؛ آماده سفر 18 كيلومتری 
 احتماال به زودی فضاپيمای اسپيس ایكس كه قرار است انسان را به مریخ ببرد مورد آزمایش قرار بگيرد

استارتاپ فضایی »اسپيس ایكس« اعالم كرد؛ پرواز 
بعدی نمونه اوليه موشك استارشيپ با نام SN8، فضا

یك پرواز رفت و برگشت 60هزارپایی خواهد بود. به 
گزارش انگجت، سفرهای قبلی استارشيپ معموال كوتاه بوده و حاال 
ایالن ماسك اعالم كرده اســت كه این موشك تا یك هفته دیگر 
آماده خواهد بود و نخســت پرواز طوالنی مدت و همچنين رفت و 
برگشت خود را انجام خواهد داد. بدین ترتيب به نظر می رسد كه كار 
اسپيس ایكس با پروازهای آزمایشی كوتاه استارشيپ تمام شده 
باشد. این شــركت خصوصی فضایی، پس از آزمایش های ایستا و 
احتراق موتورها، اقدام به انجام یك پرواز رفت و برگشت 18هزار و 
 SN8 288متری خواهد كرد. با این وصف می توان گفت كه موشك
تا ارتفاع 18هزار متری از سطح زمين خواهد رفت و سپس بازگشته 
و فرود خواهد آمد. ماسك در این خصوص گفت: »این نمونه اوليه 
برای نخستين بار دارای دو باله و دماغه خواهد بود. نمونه های اوليه 
پيشين مانند SN5 و SN6 به جای دماغه دارای وزنی مشابه با آن 
در باالی خود بودند و هيچ باله ای هــم برای هدایت و جهت دهی 
پرواز نداشتند.« مشخص نشده است كه نمونه اوليه SN8 چه زمانی 
نخستين پرواز خود را انجام خواهد داد. این زمان البته به موفقيت 
در آزمایش های زمينی این موشك بستگی دارد و مادامی كه تایيده 
نهایی در این خصوص صادر نشود، نباید در انتظار اعالم یك تاریخ 
دقيق باشيم. اسپيس ایكس برای اولين بار در اوایل ماه فوریه اجازه 
انجام پرواز در ارتفاع زیاد را درخواست كرد. در هر صورت این پرواز 
هر زمانی كه اتفاق بيفتد، یك نقطه عطف مهم برای اسپيس ایكس 

به حســاب می آید. موشك استارشــيپ اكنون كه كپسول »كرو 
دراگون« در ماموریت خود موفقيت آميز عمل كرده اســت، كليد 
موفقيت این شركت در آینده محسوب می شود. در حالی كه این 
پرواز 18هزار متری هنوز خيلی با رســيدن به مــرز فضا كه در 
100هزار متری از سطح زمين واقع شده اســت، فاصله دارد، اما 
رسيدن به چنين ارتفاعی نشان می دهد كه استارشيپ برای چيزی 

بيش از پرتاب های كوتاه مهيا شده است. 

 انويديا، ARM را 
با 40ميليارد دالر خريد

همانطــور كه انتظــار مي رفت و در 
خبرهــا نيز آمــده بود، ســرانجام سخت افزار

»انویدیــا« تأیيد كرد كه شــركت 
ARM را با رقــم 40ميليارد دالر از ســافت بانك 
خریداري كرده است. به گزارش وب سایت انگجت، 
این قرارداد، انویدیا را به شركتي بزرگ تر در عرصه 
رایانه تبدیل مي كند؛ مخصوصا وقتي صحبت از ورود 
فناوري هوش مصنوعي به سيستم عامل هایي مانند 
تلفن هاي هوشــمند، رایانه هاي شخصي و وسایل 
نقليه خودران است. جنســن هوانگ، مدیرعامل 
انویدیا در بيانه اي پس از قطعي شدن معامله گفت: 
»هوش مصنوعي قدرتمندترین نيروي فناوري عصر 
ما محسوب مي شود و موج جدیدي از محاسبات را 
راه انــدازي كرده اســت. در ســال هاي پيش رو، 
تریليون ها رایانه با هوش مصنوعي اینترنت اشيای 
جدیدي را ایجاد مي كند كه هزاران برابر بزرگ تر از 
اینترنت امروزي است. تركيب ما، شركتي را خواهد 
ســاخت كه به طور افســانه اي بــراي عصر هوش 
مصنوعي اســت.« اگرچه ممكن است تصور شود، 
انویدیا خيلي سریع انحصار فناوري ARM را به خود 
اختصاص خواهــد دارد، اما این دو شــركت تأیيد 
كرده اند كه ARM همچنان مي تواند به كار طبيعي 
خود ادامه داده و مشتریان كنوني اش را حفظ كند. 

تسهيالت ۵۰۰ميلياردتوماني دولت براي گوشي قسطي 
وزیر ارتباطات از توليد گوشي تلفن همراه توسط زیرمجموعه وزارت دفاع و توزیع آن توسط یكي 

از اپراتورهاي تلفن همراه خبر داده است
گران شدن تجهيزات فناوري ازجمله 

گوشــي هاي موبایل تبدیــل به یك فناوری
چالش جدي براي كاربران شده است. 
درحالي كه گروهي این وسایل را الكچري خطاب 
مي كنند، مردمي كه سال ها براي عادت كردن شان 
به ســبك زندگي دیجيتال هزینه شده حاال براي 
خرید یك گوشــي خيلي عادي هم دچار مشكل 
هستند. محمد جواد آذري جهرمي، وزیر ارتباطات 
اما روز گذشــته در نشســتي كه با حضور آنالین 
خبرنگاران برگزار شد، از خط اعتبار 500ميليارد 
توماني براي وام به اپراتورها براي ارائه گوشي تلفن 

همراه توليد داخل به صورت اقساطي خبر داد.
او در این نشســت با تأكيد بر گران شدن تجهيزات 
فناوري مــورد نياز مــردم، گفت: »در شــرایطي 
كه نرخ دالر نوســان دارد، نمي توانيــم به عنوان 
مســئول بگویيم كاري از دســت ما برنمي آید. در 
زمان عدم وجود مشــكل، همه مدیر هســتند. در 
شرایطي كه پول فراوان و شــرایط مناسب وجود 
دارد، هر كسي مي تواند كشور را به خوبي مدیریت 
كند. اینكه تلفن همراه اكنون به شكل مناسبي در 
دسترس نيست، بگویيم علتش نوسان ارز است و 
كاري از دست ما برنمي آید. اكنون به دليل آموزش 

مجازي خيلي از ما مصرف كننده هستيم و باید براي 
فرزندان خود تبلت، گوشي تلفن همراه و مودم تهيه 
كنيم؛ مودمي كه قيمت آن 200هزار تومان بوده و 
اكنون قيمت آن 10 برابر شده است. در این شرایط 
باید چه كرد؟ غير از این است كه باید نياز مردم را 

تامين كنيم؟«
به گزارش همشــهری، آذري جهرمــي ادامه داد: 
»راهكار این مســئله ایجاد وفور در بازار است. در 
توليد داخلي امروز چشــم خيلي از مردم به دست 
توليدكنندگان داخلي است. اگر محصولي با قيمت 
ارزان تري بــه بازار عرضه شــود، بركت خودش را 
هم خواهد داشــت. امروز به ما گــزارش دادند كه 
»صاایران« پس از درخواســتي كه از وزارت دفاع 
داشــتيم، براي توليد گوشــي داخل، ورود خوبي 
داشته  و نخستين پارت گوشي هاي توليدي خود را 

تحویل ایرانسل داده است كه به بازار عرضه كند.«
وزیر ارتباطات همچنين با ذكر این نكته كه گراني 
بسياري از وســایل ارتباطي باعث شــده كه مردم 
چشم انتظار بسياري از دستگاه هاي توليد داخلي 

باشند، تأكيد كرد كه »موبایل ایراني« یكي از این 
موارد است. او مي گوید وزارت ارتباطات چندین بار 
درباره گوشــي ایراني صحبت كرده و این محصول 
هنوز توســط مردم به طور انبوه لمس نشده است: 
»مي گوینــد خط توليــد در مراغــه راه افتاده كه 
بسيار خوب اســت ولي محصول را به دست مردم 
برســانيد. دیگر توليدكنندگان نيز به ساخت یك 
گوشي قناعت نكنند و بدانند كه باید در تكنولوژي 
پویا باشــند و مردم مدل هاي مختلف گوشــي را 

مي خواهند.«

صا ایران در اوایل ورود تلفن همراه در كشور سابقه 
توليد گوشي  هاي موبایل را داشته است. البته در 
آن زمان این شركت اقدام به مونتاژ و توليد گوشي 
تحت ليسانس شــركت ساژم فرانســه مي كرد 
كه خيلي هــا خاطره تحویل آنها توســط وزارت 
ارتباطات به خریداران سيم كارت را به یاد دارند. 
اكنون به نظر مي رســد كه اپراتورها قرار است بار 
دیگر گوشــي همراه با ســيم كارت كه اصطالحا 
باندل گفته مي شود، ارائه كنند و خریداران قسط 

آن را بدهند.

جهان استارتاپی

آغاز همكاري زيپالين و والمارت
استارتاپ هاي ارسال كاال به وســيله هواپيماهاي بدون سرنشين 
كه مي خواهند تحویل بسته ها را وارد دوره جدیدي كنند، تقریبا 
هيچ نقص و كمبودي را در خود احساس نمي كنند، اما تعداد كمي 
از آنها سابقه استارتاپ Zipline )زیپالین( را در این امر دارند. به 
گزارش وب سایت نيو اطلس، این شركت اخيرا از همكاري جدید 
با »والمارت« براي انجام آزمایش هاي جدید در یك منطقه خبر 
داده اســت كه هواپيماهاي بدون سرنشين آن ظرف یك ساعت 
ســفارش هایي در زمينه اقالم بهداشــتي و درماني را به مقصد 
مي رســانند. آنها اميدوارند كه درصورت موفقيت آميز بودن این 
برنامه آزمایشــي، ارســال ها به كاالهاي عمومي نيز گســترش 
پيدا كند. اســتارتاپ Zipline كه در سال2011تاســيس شد و 
دفتر مركزي اش در شهر سانفرانسيســكوي جنوبي در كاليفرنيا 
واقع شده است، در اواخر ســال 2016در رواندا، خون را از مراكز 
توزیع به مراكز انتقال خــون در مناطق دورافتاده تحویل مي داد. 
این استارتاپ از آن زمان براي تحویل ســایر تجهيزات پزشكي 
گسترش یافته و در كشــورهاي تانزانيا و غنا نيز فعاليت خود را 
آغاز كرده و اخيرا نيز 200هزارمين ارســال سفارشش را جشن 
گرفته است. این موضوع، زیپالین را به بزرگ ترین شبكه تحویل 
كاال به وسيله هواپيماهاي بدون سرنشين در جهان تبدیل كرده 
است. اكنون والمارت اميدوار اســت بتواند از تخصص خود براي 

ساده ســازي فعاليت هاي تجاري در ایاالت متحده استفاده كند. 
روز گذشته اعالم شد، آزمایش هایي از مقر والمارت در آركانزاس 
با هواپيماهاي بدون سرنشــين زیپالین براي خدمات رساني به 
مشــتریان در شــعاع 80كيلومتري درحال انجام است. به گفته 
والمارت، این هواپيماهاي بدون سرنشين با محصوالت سالمتي 
و بهداشتي بارگيري مي شوند و از سيســتم چتر نجات زیپالین 
استفاده مي كنند تا در عرض یك ساعت پس از گرفتن سفارش، 
آن را با خيال راحت روي زمين فرود آورده و به  دســت مشتریان 
برسانند. مؤسسه فروشگاه هاي زنجيره اي والمارت نيز به نوبه خود 
از سال2015در حال بررســي پتانســيل تحویل كاال به وسيله 
هواپيماهاي بدون سرنشين است و ســال گذشته نيز یك برنامه 
مشابه را با استارتاپ Flytrex آغاز كرد. والمارت همچنين برخي 
از روش هاي جالب توجه ارسال كاال را نيز در دستور كار خود قرار 
داده اســت؛ مانند غالف هاي تحویل خودكار و سرویس هایي كه 
هنگام نبودن مشتري در خانه، مواد غذایي و بهداشتي یخچالي را 
بازمي گرداند. آزمایش هاي اصلي والمارت براي ارسال كاال با كمك 

استارتاپ زیپالین اوایل سال 2021آغاز مي شود.
 

100ثانيه خبر

  چاپ سه بعدي موتور موشك
ناســا در پروژه جدید خود در پي چاپ ســه بعدي قطعات موتور 
موشك هاي خود با اســتفاده از پودر فلز و ليزر است. به گزارش 
وب ســایت آي اي، این پروژه كه »RAMPT« نام دارد یك روش 
جدید است كه به آن رسوب انرژي با دميدن پودر هم گفته مي شود. 
این روش داراي مزایاي فراواني همچون كاهش هزینه و زمان توليد 
است. به گفته مقامات ناسا، این پيشرفت قابل توجه اجازه مي دهد 
تا سخت ترین و گران ترین قطعات موتور موشك با قيمت كمتري 
نسبت به گذشته توليد شود. به نظر مي رسد كه چاپ سه بعدي این 
امكان را فراهم مي آورد تا اجزاي بسيار بزرگ با ویژگي هاي داخلي 

پيچيده ایجاد شود كه چنين كاري پيش تر امكان پذیر نبود.

  ضرر اپراتورهاي كانادايي از تحريم چين
اگر دولت كانادا تجهيزات شركت مخابراتي هواوي را در زیرساخت 
شبكه 5G ممنوع كند، تصميمي براي جبران خسارت واردشده 
به شركت هاي ارتباطي بزرگ اتخاذ نكرده و این مي تواند مشكالت 
عدیده اي را به وجود آورد. به گزارش رویترز، چنين عملكردي به 
جنجال و جنگ بر سر یك ميليارد دالر كانادا غرامت منجر خواهد 
شــد. دولت كانادا، تحت فشــار دولت آمریكا، قصد دارد فعاليت 
شركت چيني هواوي را ممنوع كند. آمریكایي ها ادعا مي كنند كه 
این موضوع دالیل امنيتي دارد، اما این كار مي تواند خسارت هاي 

بسياري را به شركت هاي كانادایي وارد آورد.

  اوركل به  جاي مايكروسافت
اســتارتاپ چيني بایت دنس مالك اپليكيشن تيك تاك، به جاي 
فروش این اپ به مایكروسافت، با شــركت اوركل )Oracle( در 
این خصوص شــریك مي شــود. به گزارش رویترز، درحالي كه 
مایكروسافت مطمئن بود كه پيشنهادش براي خرید اپليكيشن 
اشتراك گذاري ویدئوي تيك تاك بسيار مناسب و ایده آل است، اما 
چيني ها تصميم گرفته اند تا با اوركل همكاري كنند و به نوعي اجازه 
ندهند دولت آمریكا بر این اپ سلطه كامل بيفكند. به نظر مي رسد 
این راه مي تواند تحریم هاي درنظر گرفته شده دولت ترامپ براي 

تيك تاك را دور بزند.

  تبديل گرماي المپ به الكتريسيته
پژوهشگران دانشگاه كاليفرنيا، سن دیه گو )UCSD(، دستگاهي 
اختراع كرده اند كه مي تواند گرماي كم یخچال یا المپ را به جریان 
الكتریسيته تبدیل كند. به گزارش نشــریه ساینس، یخچال ها، 
آب گرمكن ها و حتي المپ ها، به صورت مرتب در حال توليد گرما 
هستند و اطراف خود را تا اندازه اي گرم مي كنند. حاال پژوهشگران 
این دســتگاه را با كمك مــواد ترموالكتریك ابــداع كرده اند كه 
نيمه رساناهاي خاصي هســتند و در ابزارهاي كوچكي به اندازه 
تراشــه هاي رایانه اي به كار مي روند. هنگامي كه یك طرف مواد 
ترموالكتریك گرم تر از طرف دیگر آن باشــد، الكترون ها از طرف 
گرم به طرف سرد حركت مي كنند. درهرحال این مواد براي منابع 

كوچكي مانند یخچال، بالاستفاده هستند.

چندي پيش طرحي از سوي بعضي 
از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 

با حدود 40 امضا مطرح شد كه صرف نظر 
از عنوان اصلي طرح كه تأكيد بر »ساماندهي« داشت، بعضي از امضاكنندگان طرح 

خودشان از آن در مصاحبه هايشان به عنوان طرح »انسداد پيام رسان هاي خارجي« ياد مي كردند. حاال طرح ديگري از سوي 
71نفر از نمايندگان مطرح شده كه به نظر مي رسد با طرح قبلي تفاوت هايي عمده ازجمله در روند فيلترينگ دارد. مجتبي 
رضاخواه، نماينده مردم تهران و طراح اصلي طرح »حمايت از توسعه و رقابت پذيري پلتفرم هاي ارائه دهنده خدمات پايه 
و كاربردي شبكه ملي اطالعات« در گفت وگوي اختصاصي با همشهري بر اين نكته تأكيد مي كند كه طرح جديد به كليات 

ساختار مديريت فضاي مجازي پرداخته تا بتواند خألهاي موجود را پر كند. به گفته او، شايد يكي از چند موضوع مهم در اين طرح 
»شنيده شدن صداي بخش خصوصي در نحوه اجراي سياست ها و مقررات گذاري« باشد.

 عمادالدين قاسمي پناه
خبرنگار

به عنوان بستري براي ارائه خدمات پایه راه اندازي 
شود. اگر خدمات پایه روي این بستر فراهم شود، 
شرایط باید به گونه اي باشــد كه هر ارگاني نتواند 
آن را فيلتر كنــد. درواقع براســاس طرح جدید، 
به ارگان هایي اختيــار فيلترینگ داده شــده كه 
مالحظــات امنيتي و مالحظــات مرتبط با فضاي 
مجازي را به صورت كالن درنظر خواهند داشــت. 
در مــورد اینكــه كارگروهي كه براســاس قانون 
قبلي )قانون جرائم رایانه اي مصوب ســال88( چه 
كارهایي مي توانسته انجام دهد، باید بگویم كه این 
كارگروه شاید تا حدودي اختياراتش متفاوت بوده 
است،اما كارگروه جدید اختيارات ایجابی هم دارد.  
آيا طرح شما مغايرتي با قانون مصوب 

سال 88ندارد يا موازي كاري به شمار نمي آيد؟
خير. اگر مغایرتي هم باشد، قانوني كه براساس طرح 
جدید تصویب مي شود، تعيين كننده خواهد بود. در 
ضمن در این طرح، موارد جدیدي مطرح شده كه 

در قانون قبلي نبوده است.
درواقع بــا تصويب طــرح جديد، 

اختيارات كارگروه قبلي هم سلب مي شود؟
به نظر مي رســد كه این اتفاق بيفتد. آن كارگروه 
اكنــون اختياراتي دارد كه ایــن اختيارات پس از 
تصویب طــرح جدید به نهادهــاي دیگري واگذار 

مي شود.
 چه نظــری دربــاره امضاكنندگان 
مشترك در طرح »ساماندهي پيام رسان هاي 
خارجي« كه چندي پيش مطرح شــد و طرح 
جديد  داريــد؟ اين دو طــرح  در تضاد با هم 

نيستند؟ 
تأكيد مي كنم كه تا زماني كه كليات مدیریت فضاي 
مجازي دچار مشكل است، نباید وارد جزئيات شد. 
همــه مي دانند كه مدیریت فعلــي فضاي مجازي 
دچار مشكل اســت؛ هم مقام معظم رهبري و هم 
بسياري از مدیران اجرایي به ساختار مدیریت فعلي 
انتقاد دارند. همه هم در حــال تالش براي اصالح 
این وضعيت هســتند، اما بنده معتقدم كه ما براي 
اصالح این فضا باید كليت آن را مــورد توجه قرار 
دهيم و آن را اصالح كنيم؛ بنابراین نمي توان گفت 
كه این طرح و طرح قبلي نماینــدگان كه چندي 
پيش مطرح شــد، با هم مغایرت دارد. درواقع ما از 
2زاویه متفاوت به موضوع نگاه كرده ایم. هنوز هم ما 
به خيلي از جزئياتي كه در طرح قبلي وجود دارد، 
ورود پيدا نكرده ایم. در كل باید بگویم كه بسياري 
از نمایندگاني كه طرح قبلي را امضا كرده اند، نيت 
خوبي داشته اند و به دنبال اصالح فضا بوده اند، اما در 
عين حال معتقدم كه در ابتدا باید مشكالت دیگري 
حل شــود تا مطمئن شــویم كه ورود به جزئيات 

مي تواند ما را به هدف برساند.

در طرح جدید مسئوليت فيلترینگ سرویس های پایه به 
عهده شــورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنيت 
ملی خواهد بود.  درواقع براساس طرح جدید، به ارگان هایي 

اختيار فيلترینگ داده شده كه مالحظات امنيتي و مالحظات مرتبط با فضاي 
مجازي را به صورت كالن درنظر خواهند داشــت. در مورد اینكه كارگروهي 
كه براساس قانون قبلي )قانون جرائم رایانه اي مصوب سال88( چه كارهایي 
مي توانسته انجام دهد، باید بگویم كه این كارگروه شاید تا حدودي اختياراتش 

متفاوت بوده است،اما كارگروه جدید اختيارات ایجابی هم دارد

طرح: بهرام غروی
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آب گرفتگي و آب ماندگــي دو معضل 
كالنشــهر تهران هســتند كه گاهي مديريت

به خاطر عمليات دیرهنگام یا فراموشي 
موضوع از سوي شهرداران نواحي با شروع فصول سرد 

به بحران تبدیل مي شوند. 
مدیریت شــهري الیروبي مســتمر و مداوم نهرها و 
كانال ها را راه حل مي دانــد و از این رو چنين اقداماتي 
سرلوحه كارها در فصل پایيز و زمستان قرار مي گيرد. 
اما معضالتــي مانند لق زدن ســنگفرش پياده روها، 
لغزنده بودن، تخریب شــدن، نامناسب بودن جنس 
مصالح به كار گرفته و... مشــكالتي هستند كه كمتر 
توسط مدیریت شهري دیده شــده است؛ مشكالتي 
كه به طرق مختلف آسيب دیدگي عابران پياده را در 
پي دارد و در نتيجه، به گفته یكي از پزشــكان بخش 
اورژانس بيمارســتان معيري، مي تواند ســبب بروز 
مشكالتي شود. بازدید مســتمر و بهسازي و مرمت 

پياده روها عالج واقعه قبل از وقوع حادثه است.

عابرانيكهبرزمينخيسميخورند
زمين كه خيس مي شود، مشكالت بيشتر نمود پيدا 
مي كند. در بخشــي از خيابان كارگر، ســنگفرش ها 
كيفيت ندارند و در گذر زمان هم سطحشان زیر پاي 
عابران پياده صيقل داده شده اســت و با بارش چند 
قطره باران و كمی برف، لغزنده مي شوند و عابران پياده 
را دچار مشكالت مي كنند. سنگفرش بخش هایي از 
پياده راه خيابان وليعصر هم تخریب و سطح ناهمواري 
ایجاد شده كه رفت وآمد را براي سالمندان و مادراني 
كه كودكانشان را با كالســكه حمل مي كنند دشوار 
مي كند. چنين نمونه هایي در تهران كم نيست. حتماً 
شما هم موقع قدم زدن در بخش هایي از خيابان هاي 
شــریعتي، قرني، خيام، 15خرداد، ميردامــاد و.... با 
چنين مواردي مواجه شــده اید و انــگار خيلي ها هم 
به این مســئله عادت كرده اند. مدیــركل هماهنگي 
مناطق و ســازمان هاي معاونت فني و عمران شــهر 
تهران نيز این نقصان را تأیيد كرده و گفت: »مشكالت 

پياده روها بر شهروندان پوشــيده نيست، اما اصالح 
این كار نياز به زمان و اعتبار دارد.« پيمان عباســي، 
به نفوذ آب زیر كفپوش پياده روها اشاره و اضافه كرد: 
» شيب طولي و عرضي پياده روهاي تهران زیاد است 
و در زمان بارندگي یــا آب ماندگي به هر دليلي آب به 
كفپوش ها نفوذ مي كند و بر اثر این فرایند چسبندگي 
كفپوش به الیه هاي زیرین در طول زمان از بين مي رود. 
وقتی عابران پياده از روي كفپوش ها عبور مي كنند، 
لق شدگي سبب پاشيدن آب مي شود و نارضایتي مردم 

را به دنبال دارد.« 
لق شدن كفپوش ها و نفوذ آب و ایجاد فرایند انبساط و 
انقباض در طول سال  وجود دارد، اما، به تأیيد عباسي، 
این معضل در فصول سرد سال كه بارندگي مستمر و 
مداوم وجود دارد بيشــتر سبب آزردگي عابران پياده 

مي شود.

پيادهراهاستاندارد!
معيارهاي اســتاندارد براي پياده راه ها تعيين شــده 
است. تردد سهل و آســان دو عابر پياده در كنار هم 
مهم ترین معيار استاندارد پياده راه است؛ معياري كه 
به مدد اجراي طرح تعریض در پياده راه هاي پایتخت تا 
حدود زیادي مدنظر قرار گرفته است. امكان گذر سهل 
عابران از كنار هم و نبودن موانع فيزیكي حادثه ساز در 
مسير و... معيارهاي دیگر استاندارد بودن پياده راه ها 
هستند؛ مواردي كه با یك نگاه اجمالي و بدون بررسي 
كارشناسي و فني مي توان به این نتيجه رسيد كه در 
پياده راه ها رعایت نمي شود. سبز شدن درخت و قرار 
گرفتن نافرم تيرچراغ برق، ســدمعبر توسط كسبه، 

كم عرض بودن پياده راه هایي كه حتي یك نفر هم از آن 
به سختي مي گذرد، اشغال شدن معبر توسط مصالح 
ساختماني و... مشــخصه هاي پياده رو هاي پایتخت 
هستند كه پرداختن به هر یك از آنها سندی چندصد 

صفحه اي مي شود.

20هزاركيلومترپيادهرودرمسيرمناسبسازي
همه اینها در حالي است 
كه مدیــركل هماهنگي 
مناطق و ســازمان هاي 
معاونت فني و عمران شهر 
تهران به عملياتي شدن 
طرح جدید و بتون ریزی 
در پياده روها اشــاره و عنوان كــرد: »در طرح جدید 
مدیریت شــهري از بتون تراوا یا اســفنجي استفاده 
مي شود؛ بتوني كه آب در آن نفوذ مي كند و به الیه هاي 
زیرین مي رود و بــا عبور عابرین، آب انباشته شــده 
زیركفپوش ها به اطراف پخش نمي شــود و مشكلي 
هم براي عابران ایجاد نمي كند. در حقيقت آب با نفوذ 
در این بتون چســبندگي آن را از بين نمي برد و دیگر 
مانند گذشــته با معضل لق شدگي كفپوش ها مواجه 

نخواهيم بود.«
یك شركت دانش بنيان این بتون را طراحي كرده است 
كه به صورت پایلوت در خيابــان كریم  خان زند اجرا 
و پس از بررســي مزایا و معایب و بومي سازي،  به طور 
سراسري در بخش هایي از پياده روها از این نوع بتون 

استفاده مي شود.
كالنشــهر تهران حدود 12هزار كيلومتــر پياده رو 

ساخته شده دارد و 8هزار كيلومتر پياده رو باید ساخته 
شــود. در حقيقت پایتختي كه باید 20هزار كيلومتر 
پياده رو داشته باشد، قطعاً با معضالتي در ارائه خدمات 
مناســب و رضایتمندي حداكثري مواجه مي شود. 
عباسي در تشریح اقدامات بلندمدت مدیریت شهري 
در بهسازي پياده روها گفت: »شهروندان توقع دارند 
كارهاي مدیریت شهري در اسرع وقت نمود پيدا كنند، 
اما عمليات عمراني مانند احداث مناسب سازي  پياده رو 
نياز به زمان دارد. این كار توسط معاونت فني و عمران 
و دیگر بخش هاي شهرداري تهران شروع شده است.«

به گفته مدیركل هماهنگي مناطق و ســازمان هاي 
معاونت فني و عمران شهر تهران، »براساس اعتبارات 
اختصاص داده شده، حدود 500كيلومتر از پياده روهاي 
كالنشهر تهران بهسازي مي شوند. نكته مهم این كار، 
توسعه یكسان بين مناطق 22گانه بوده است. طراحي 
این عمليات بهســازي به گونه اي انجــام گرفته كه 
4كيلومتر از هر ناحيه در هر منطقه را شامل مي شود.« 
شــهر تهران 22منطقه و 122ناحيه دارد كه به طور 
تقریبي در هر ناحيه 4كيلومتر پياده رو سازي  تعيين 
شده است. البته این مسيرها به گونه اي انتخاب شده اند 
كه پيوستگي داشته باشــند كه در اصطالح »به راه« 
گفته مي شــود تا عابران پياده  بتوانند در مســيری 
طوالنی، امن و ایمــن قدم بزنند و ســایر گروه هاي 
هــدف، مانند افــراد كم تــوان، ســالخورده و حتي 

دوچرخه سواران، بتوانند از این مسير استفاده كنند.
در این مسير، عالوه بر بهســازي پياده رو، به موضوع 
حمل ونقل پاك و هر آنچه استانداردهاي پياده رو است 

و عابران پياده نياز دارند، توجه شده است.

 20هزار كيلومتر پياده رو پایتخت در مسير مناسب سازي با بتون هاي اسفنجي 
قرار گرفته و این كار به صورت پایلوت از خيابان كریم  خان آغاز شده است

  بخشي از پياده راه هاي كالنشهر تهران براي رفت وآمد امن، مناسب نيست
و مدیریت شهري قبل از وقوع حادثه باید راه عالج را پيدا كند

پيادهروهاهموارميشوند گپ

 زهرا نژادبهرام، عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران
در گفت وگو با همشهري اعالم كرد

ايجادفضايمطلوبزيستيباپروژههايخرد
طيدورهمديريتفعليشــهريبا
تغييرنگاهمديريتي،اجرايپروژههاي
كوچكمقيــاسوخرديــاهمان
محلهمحوردردستوركارسكانداران
شــهرقرارگرفتتابهگفته»زهرا
نژادبهرام«عضوهيأترئيسهشوراي
شهرتهرانازيكسوفضايشهريرابرايزندگيمطلوبتركنند
ازسويديگرپاسخگويمطالباتمردمباشند.بااودرهمينرابطه

گفتوگويكوتاهيداشتيم.

تعبيروتعريفشماازپروژههايخردچيست؟
پروژه هاي خرد و كوچك یك فرصت براي بازگشت به زندگي هستند 
و در واقع محل اصلي زندگي براي شهروندان معنادار می شود و مفهوم 
توسعه را قابل دسترسي مي كند. با اجراي پروژه هاي كوچك مقياس 

مي توان عيني تر به مفهوم توسعه دسترسي پيدا كرد.
آيااجرايپروژههايخردبرايســاكنانهمنتايج

مثبتيبههمراهدارد؟
وقتي خطوط توسعه شهري از فضاي هاي بزرگ، گذري و عبوري به 
درون و عمق بافت ها برده مي شود، با پروژه هاي خرد و كوچك مقياس 
تصویر اهميت دادن و مهم بودن زندگي در محالت را در برابر شهروندان 
ساكن همين محله ها ترسيم مي كنيم. در حقيقت ساكنان محله ها زن 
و مرد، كوچك و بزرگ، پير و جوان، به كارهاي انجام شده نگاه مي كنند 
و متوجه مي شوند كه چگونه مي توانند نشاط شهري را به دست بياورند 

و زندگي در فضاي مطلوب زیستي را تجربه مي كنند.
پروژههايخردممكناستزمينهايبرايتحوالت

بزرگدرشهرتهرانباشد؟
شخصا باور دارم با طرح هاي خرد و كوچك مقياس اتفاقات بزرگي در 
شهر تهران رخ مي دهد، چراكه اجراي هزار پروژه خرد و كوچك مقياس 
در 352محله قطعا مي تواند تحوالتي در محله ها و بالطبع در شهر و 
حتي زندگي شهروندان ایجاد كند. هویت انسان و زیست انسان درون 
شــهر همان چيزي اســت كه مغفول مانده بود. با اجراي طرح هاي 
خرد مي توان تحوالتي در زیست شهري ایجاد كرد و به پيوند شهر و 
شهروندان معنا داد. همين نگرش به شهر و شهروندان، زمينه اجراي 

طرح هاي خرد در محله ها را فراهم كرد.
مهمتريــننتيجــهاجــرايپروژههــايخرديا

كوچكمقياسچيست،توضيحدهيد؟
مهم ترین اثرات پروژه هاي خرد یا همان كوچك مقياس این است كه 
تصور ما از توسعه را در محدوده فضاهاي شهري تهران تغيير مي دهد. 
زماني كه به عمق و دل شهر یعني كوچه ها پس كوچه ها وارد مي شویم، 
مشخص مي شود زندگي آنجا جریان دارد و زندگي واقعي آنجاست و 

مابقي بخش ها گذري هستند. 

زينبزينالزاده
خبر نگار

تبعيتنكردنازقوانينبرايايجادپيادهروهاييكپارچه

باتوجهبهتغييراتگستردهدرعرصهشهرنشيني،بهويژهشهرنشينيمدرن،فضاهايپياده
يكيازمهمترينفضاهايشهريوعرصههايعموميدرشهرهاهستند.پيادهروهاصرفًا

بهمعنايفضاييبرايعبورعابرانپيادهنيست،بلكهدربسترآنهارفتارهاييچونقدمزدن،دويدن،ايستادن،تماشاكردن،
گپزدن،استراحتكردن،بازيكردنو...رخميدهدامامتأسفانهامروزپيادهروسرشارازبيتوجهيبهنحوهحضوروحركت
پيادهها،چهبهلحاظفيزيكيوچهبهلحاظرواني،است.بههميندليل،تدويندستورالعملهاوطراحيپيادهروهايمختلف
باتوجهبهمكانهاوفعاليتهايمتفاوتضروريبهنظرميرسد.اينكهگهگاهازسویدستگاههاينظارتي،بدونبررسي
ابعادمختلف،مكان،موقعيتورفتارهاياستفادهكنندهازپيادهرو،قوانينخالیازضمانتاجرايیتصويبشود،بهنظرمفيد
فايدهنخواهدبود.باتوجهبهابالغيههايشهرداريبرایبهبودمعابرپياده،مناسبسازيهايكپارچهوبااستانداردهاي
ابالغشده،انجامنميشودواينكاردرمناطقمختلفمبتنیبرسليقهصورتميگيردوبههميندليلتفاوتهايفراوانيدر
اجرايپيادهروهايكالنشهرتهرانديدهميشود.البتهبهنظربنده،طرحاجرايپيادهروبايكمصالحخاصوتدوينقوانين
براساسآنمصالحراهگشانيستونخواهدبود.بلكهباتوجهبهموقعيتهايمختلفپيادهروها،بايدازيكطرحجامع
مانندطرحتفصيليپيرويكنند.متأسفانهيكيازداليلمهمديگركهآسيبجديبهپيادهروهاواردميكند،حفاريهاي
متعدددستگاههاياجراييمانندمخابرات،آبوفاضالب،برقوگازو...است.دراينخصوصعزمجديوهمكاري
دستگاههاياجراييودستگاههاينظارتيبيشازپيشاحساسميشود.بهطوركلي،برايافزايشامنيتترددعابران
درپيادهروهايپايتختوسايركالنشــهرهايبزرگ،نيازمندتدوينقوانينومقرراتجامعومناسبتروهمچنين

همكاريمناسببينهمهدستگاههاوهمچنينطرحهاينگهداشتپيادهروهاپسازاجراهستيم.

عيسيعبدينژادعرباني
كارشناس عمران

عكس:همشهري/حسينتهراني پيادهراهكريمخان
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با جدايي امير قلعه نويي از ســپاهان، خيلي ها تصور 
مي كردند مهدي كياني هم همراه با اين مربي راهي گل گهر 
شود ولي كياني همچنان در سپاهان مانده و دوست دارد 
فصل بعد هم پيراهن اين تيم را برتن كند. در آستانه بازي 
با النصر عربســتان در ليگ قهرمانان، گفت و گويي با او 

داشته ايم.

  از بازي امروز مقابل النصر عربستان و ليگ 
قهرمانان شروع كنيم.

رقابت با السد، النصر و العين آسان نيست ولي ما هم سپاهان 
هستيم و اميدوارم از همين بازي با النصر خوب نتيجه بگيريم. 
ما درجام حذفي و ليگ برتر ناكام مانديــم ولي اميدوارم در 
ليگ قهرمانان نتايج خوبي بگيريم تا هواداران ســپاهان را 

خوشحال كنيم.
  حضور محرم نويدكيــا روي نيمكت را 
چطور ارزيابي مي كني؟ فكر مي كني اگر سپاهان در 
بازي هاي پيش رو نتيجه نگيرد، هواداران از او حمايت 

مي كنند؟
آقا محرم اسطوره سپاهان است و هواداران هم دوست داشتند 
او سرمربي شود. در اين ميان نكته حمايت از محرم خواهد بود 
حاال چه از سوي هواداران و چه از سوي باشگاه. فوتبال ورزشي 

نيست كه با چند بازي بتوان در مورد مربي قضاوت كرد.
 نويدكيا يك مربي جوان است و حتي اگر سپاهان در يك مقطع 

نتيجه هم نگرفت، بايد از او حمايت شود.
  شايعه شده بود همراه قلعه نويي به گل گهر 

مي روي.
من چند پيشنهاد دارم ولي دوست ندارم در مورد آنها صحبت 
كنم. در ضمن با باشگاه سپاهان قرارداد دارم و دوست دارم بمانم 
و به اين تيم كمك كنم. حاال اميدوارم هر چه خير است براي 

من و باشگاه رخ دهد.
  نظرت در مورد باال رفتن قيمت بازيكنان 

چيست؟
متأســفانه االن همه  چيــز در اختيار دال ل ها اســت و آنها 
تعيين كننده هستند. بازيكن مقصر نيســت و اين دالل ها 
هســتند كه فوتبال را خراب كرده اند. فوتباليست هر چقدر 
مي گيرد نوش جانش ولي بايد هر چيزي طبق اصول باشد. االن 
دالل ها به باشگاه ها مي گويند اگر فالن ستاره را مي خواهيد 

بايد فالن بازيكن را هم در كنارش جذب كنيد.

گزارش    پرسپوليس و سپاهان
  در چالش سعودي

   زردها و قرمزها از مجموع 4بازي قبلي فقط 4امتياز دارند
 و امشب ناچارند اين امتيازات را به 10برسانند
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 كياني: دالل ها فوتبال را خراب كرده اند
   بايد از نويدكيا حمايت شود حتي اگر نتيجه نگيرد

بازگشت رادو به تنظيمات كارخانه؟
پرسپوليس در حالي بايد روز سه شنبه نخستين ديدارش را در ادامه مسابقات 
ليگ قهرمانان آسيا برگزار كند كه يحيي گل محمدي مي تواند از خريدهاي 
جديد برابر التعاون سود ببرد. به اين ترتيب كنجكاوي هاي زيادي در مورد 
نخستين تركيب سرخپوشان در عصر جديد وجود دارد. با اين حال، 3 عالمت 

سؤال از همه بزرگ تر است.
پرسش اول مربوط به پست اول مي شود. بوژيدار رادوشوويچ بعد از جدايي 
عليرضا بيرانوند نمايش هاي متزلزلي در پرسپوليس ارائه داده؛ تا جايي كه 
صداي كادرفني را هم درآورده است. در نتيجه پرسپوليس حامد لك را در 
پست دروازه باني خريد و حتي به دنبال رشيد مظاهري هم بود؛ گلري كه اگر 
جذب مي شد قطعا رادوشوويچ بايد بيرون مي نشست. حاال بايد ديد انتخاب 
يحيي گل محمدي از بين لك و رادو كدام است و در بازي مهم برابر التعاون 
چه كســي درون دروازه قرمزها قرار مي گيرد. لك در ديدار دوستانه برابر 
شهرخودرو نخستين بازي اش را براي پرسپوليس انجام داد و تنها گل بازي 
را از محمد قاضي خورد. اگر رادو نيمكت نشين شود، به نوعي به شرايط 4 

سال گذشته بازگشته ورؤياي فيكس شدنش، خيلي زود رنگ باخته است.
سؤال دوم به انتخاب يحيي در پســت دفاع راست مربوط مي شود. مهدي 
شيري به قطر نرفته؛ بنابراين ممكن است سيامك نعمتي در اين پست به بازي 
گرفته شود شايد هم يحيي شجاع خليل زاده را آنجا بازي بدهد و اصال با حضور 
همزمان هر3 دفاع مياني اش، با سيستم 3دفاعه برابر حريف عربستاني بازي 
كند. نهايتا معماي سوم مربوط به جاي خالي علي عليپور مي شود. به احتمال 
فراوان وحيد اميري يكي از 2 مهاجم پرسپوليس خواهد بود؛ حاال بايد ببينيم 
يحيي براي پست كنار او چه انتخابي خواهد داشت. گزينه اول عيسي آل كثير 

است و گزينه هاي بعدي نفراتي مثل مهدي عبدي و حتي اميد عاليشاه. 

قرارداد24ساعته
حسين ابراهيمي كه صبح يكشنبه با ذوب آهن قرارداد امضا كرده بود، صبح ديروز قراردادش را با اين تيم فسخ كرد! 
اين اتفاق زماني رخ داد كه رحمان رضايي به عنوان سرمربي ذوب مدعي شد خريد ابراهيمي با او هماهنگ نشده 
است. از همين رو ابراهيمي تصميم به فسخ يك طرفه قراردادش گرفت.

 

بعد از جدايي مهدي ترابي، پرسپوليس با نظر يحيي خيلي 
زود سراغ احسان پهلوان رفت. هافبك خوش تكنيك 
ذوب آهن خيلي زود با سرخپوشــان به توافق رسيد و 
قرارداد خود را امضا كرد. حاال ســرمربي پرسپوليس 
اميدوار است كه اين بازيكن بتواند در تركيب تيمش 
بدرخشد و جاي خالي ترابي را پر كند. پهلوان كه همراه 
ساير پرسپوليسي ها در قطر به سر مي برد درخصوص 

شرايط خود به سؤاالت همشهري پاسخ داده است.
   از شرايط تيم صحبت كن.

خدا را شكر تيم شرايط بسيار خوبي دارد و خودمان را آماده 
مي كنيم تا در ليگ قهرمانان بتوانيم نماينده خوبي براي 

ايران باشيم.
   اما پرسپوليس كار سختي براي صعود 

از گروه خود دارد.
به هر حال در 2بازي گذشته تيم با بدشانسي روبه رو شد و 
مي توانست نتيجه ديگري رقم بخورد، ولي ما هنوز شانس 
خوبي براي صعود داريم؛ البته كار خيلي ســخت است و 
بايد بتوانيم در 2بازي آينده مقابل نماينده عربستان نتيجه 

خوبي بگيريم.
   به نظرت پرسپوليس مي تواند از گروه 

خودش صعود كند؟
مطمئن باشيد اگر بتوانيم در 2بازي آينده نماينده عربستان 

را ببريم، صعودمان به دور بعد قطعي خواهد بود.
   نبودن ترابي و عليپور مي تواند به تيم 

ضربه بزند؟
اين دو بازيكن ستاره تيم بودند و با تيم هماهنگي خوبي 
داشتند، اما بازيكنان جديد به زمان احتياج دارند تا با تيم 
هماهنگ شوند. ما اميدواريم كه در فرصت باقيمانده بتوانيم 

با تيم هماهنگ شويم.
   خيلي ها انتظار دارند كه تو بتواني جاي 

خالي ترابي را پر كني.
من قرار نيست جاي ترابي را بگيرم، اما قول مي دهم با تمام 
وجودم براي تيم بازي كنم و اميدوارم بتوانم به تيم كمك كنم.
   خيلي از هواداران هم روي شوت هاي تو 

حساب باز كرده اند.
 خيلي دوســت دارم در نخســتين بازي خودم يك گل از 

راه دور به حريف بزنم.

  پهلوان: قرار نيست جاي ترابي را بگيرم
   نماينده عربستان را ببريم، صعود مي كنيم/ دوست دارم در نخستين بازي يك گل از راه دور بزنم

پرسپوليس و ســپاهان، 2 تيم مدعي و پرسابقه 
ايران در ليگ قهرمانان آسيا امشب براي رويارويي 
با 2 حريف عربســتاني خود پا بــه زمين چمن 
مي گذارند. مرحله گروهي ليگ قهرمانان آســيا 
بعد از وقفه 6ماهه از ديشب دوباره به جريان افتاد 
و بعد از شهرخودرو كه شــب گذشته به مصاف 
حريف اماراتي اش رفت امشــب تيم هاي ايراني 
روبه روي رقباي ســعودي خود قــرار مي گيرند. 
اين در حالي اســت كه هر2 تيم عربستاني باالتر 
از رقبــاي ايراني خود باالنشــين گروه هاي C و 

D هستند.
امشــب در گــروهC رقابت ها از ســاعت22:30 
پرسپوليس مقابل التعاون عربستان قرار مي گيرد. 
پرسپوليس از 2بازي گذشته خود فقط يك امتياز 
به دست آورده اما التعاون با كسب 6امتياز كامل 

صدرنشين گروه است. نكته مهم اما تفاوت هاي 
فراواني اســت كه هر دو تيم از 6ماه قبل تا امروز 
داشــته اند. در 6ماهي كه ليگ قهرمانان تعطيل 
بود در ايران پرســپوليس بــه قهرماني در ليگ 
رســيد اما در عربســتان التعاون بعد از 7باخت 
متوالي در آستانه ســقوط به دسته پايين تر قرار 
گرفت و در روز آخر و دقيقه آخر از اين ســقوط 
فرار كرد. به ايــن ترتيب پرســپوليس را بايد از 
اين لحاظ تيم خوش شانســي دانست كه بايد با 
يك التعاوِن ضعيف تر از 6ماه قبل روبه رو شــود. 
التعاون در آن زمان با هدايــت ويتور كامبلوس 
توانست شارجه و الدوحيل را شكست دهد اما بعد 
از اينكه با شكست هاي متوالي وارد بحران شد اين 
سرمربي پرتغالي را بركنار كرد تا عبداهلل عسيري 
جايگزين او شود. حريف پرســپوليس 9بازيكن 

خارجي ازجمله كاسيو )گلر شماره يك برزيلي(، 
ريكاردو ماچادو )مدافع 32ساله پرتغالي(، نيلدو 
پترولينــا )وينگر برزيلي(، ســدريك آميســي 
)هافبك دفاعي اهل برونــدي(، هلدون راموس 
)مهاجم اهل كيپ ورد(، ســانه )مهاجم سنگالي 
سابق سوشو(، ميچل دوك )مهاجم استراليايي( 
و ياگو ســانتوس )مدافع برزيلي( در اختيار دارد 
كه البته فقط اجازه استفاده از 4بازيكن خارجي 
را دارد. در عوض پرسپوليس از ليگي مي آيد كه 
به تازگي ورود بازيكنان خارجي را ممنوع كرده 
و احتماال بشــار رســن تنها خارجــي حاضر در 
تركيب سرخپوشان خواهد بود. شاگردان يحيي 
گل محمدي بسيار اميدوارند كه با كسب 6امتياز 
طي دو بازي با قعرنشين ليگ عربستان جاي صدر 

و قعر جدول را به راحتي عوض كنند.
درست همزمان با جدال پرســپوليس- التعاون 
يعني در ساعت22:30امشــب ســپاهان نيز در 
گــروهD رقابت ها به مصــاف النصر عربســتان 
مي رود. ســپاهان از 2بازي قبلي اش )با هدايت 
امير قلعه نويي( به 3امتياز رســيده و پشــت سر 
النصر و الســد 4امتيازي قرار دارد. در فاصله آن 
2بازي تا بازي امشب، نيمكت سپاهاني ها كامال 
متحول شــده و به محرم نويدكيا و دستيارانش 
رسيده است. درون ميدان هم دانيال اسماعيلي فر 
و محمد نژادمهدي خريدهاي جديد ســپاهان 
هستند كه جانشين ســعيد آقايي، علي قرباني، 

ايرانپوريان و كومان شده اند.

اميرحسين اعظمي
خبرنگار

حميدرضا عليپور
خبرنگار
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وقتــي پاري ســن ژرمن در فينال ليگ 
قهرمانان اروپا به بايــرن مونيخ باخت و 
حسرت اين جام بر دل آنها ماند، در بندر 
مارسي جشن و پايكوبي برپا بود. توماس 
توخل پيش از بازي پريشــب ليگ يك 
فرانســه بين 2تيم گفته بود: »تيم هايي 
كه چيزي براي جشــن گرفتن ندارند، 
با باختــن ديگران جشــن مي گيرند.« 
هواداران مارســي از اظهارنظر سرمربي 
آلماني پاريس عصباني شدند و قهرماني 
تيم شان در جام باشگاه هاي اروپا را به رخ او 
كشيدند، اما حاال چيز تازه اي براي جشن 
گرفتن دارند؛ پيــروزي در بازي رودررو. 
مارسي به لطف درخشش مانداندا درون 
دروازه و ارائه يك فوتبال كثيف موفق شد 
دومين شكست فصل را به مدافع عنوان 

قهرماني تحميل كند. 
اين ديدار با 12 كارت زرد و 5كارت قرمز 
خشــن ترين ديدار قرن بيســت و يكم 
فرانسه بود و شايد هم يكي از خشن ترين 
ديدارهاي تاريخ فوتبال. البته خشــونت 
اين بــازي كالمي بود وگرنــه هنوز هم 
ركورد خشــن ترين مســابقه تاريخ در 
اختيار باشــگاه اســتوديانتس آرژانتين 

اســت كه در ســال1969در فينال جام 
بين قاره اي بازيكنان ميالن را قلع و قمع 
كردند و 3 بازيكن اين تيم نفري 30روز 
حكم زندان و مدتي طوالني محروميت 
گرفتند و دروازه بــان آنها هم مادام العمر 
محروم شــد. ركورد پركارت ترين بازي 
همچنــان در اختيار پرتغــال- هلند در 
جام جهاني2006است كه 16كارت زرد 
و 4كارت قرمز بين بازيكنان 2تيم توزيع 
شد. درگيري هاي آخر بازي بر سر توهين 
نژادپرستانه يكي از بازيكنان مارسي آغاز 
شد. نيمار به يكي از بازيكنان حريف سيلي 
زد و داور بعد از بازبيني ويدئوهاي مربوطه 
او را اخراج كرد و سپس سيل كارت هاي 

قرمز روانه بازيكنان 2تيم شد.
 جالب اينكه بازيكنــي كه به نيمار گفته 
بود ميمون و بــه مــادر او توهين كرده 
بــود از كارت قرمز در امــان ماند. نيمار 
در توييترش بعد از بازي حســرت خورد 
كه چرا مثل زيدان با آلوارو گونســالس 
اسپانيايي برخورد نكرده و چرا صورت او را 

پايين نياورده است.
 آلــوارو همــان بازيكني اســت كه در 
سال2016در داربي كاتالونيا و زماني كه 

كاپيتان تيم اسپانيول بود به مسي گفته 
بود: »كوتوله« و با دست قد كوتاه او را به 
رخ كشيده بود! آلوارو براي عصباني كردن 
نيمار از فرمولي كه روي مسي پياده كرده 

بود، استفاده كرد. 
 دي ماريا هم در دفاع از هم تيمي اش به 
سمت اين بازيكن اســپانيايي آب دهان 
پرتاب كرد كه در شــرايط عــادي اين 
حركت كارت قرمز دارد؛ چه برســد به 

شرايط كرونايي و پخش شدن ويروس، 
اما اين بازيكن آرژانتيني از كارت قرمز در 
امان ماند. خود آلوارو گونسالس 30ساله 
هم كارت قرمز نگرفت، اما ممكن است 
در تصميمات انضباطي فدراسيون دچار 
محروميت هايي شــود. او در واكنش به 
فشارهايي كه در شــبكه هاي اجتماعي 
وارد شده، گفت: »بعضي وقت ها بايد ياد 
بگيري چگونه شكست بخوري و نتيجه 

زمين مســابقه را بپذيري. نژادپرستي 
جايــي در فوتبال ندارد.« البته كســي 
كه قد كوتاه مســي را مسخره مي كند، 
چرا نتواند به رنگ پوســت يك بازيكن 
ديگر توهين كند؟ آندره ويالش بواش، 
سرمربي پرتغالي مارسي به جاي انتقاد 
از حركت بازيكن تيمش بــه رفتار دي 
ماريا اشــاره كرد و گفت: »نژادپرستي 
يك خطاي جدي است، اما فكر نمي كنم 

اين اتفاق از ســوي بازيكــن ما رخ داده 
باشــد. در عوض، پيــش از آن حركت 
دي ماريا را داشــتيم كه آب دهان پرت 
كرد.« اليوين كورزاوا از پاري سن ژرمن 
و جردن آماوي از مارســي كارت قرمز 
مســتقيم و ليانــدرو پــاردس و داريو 
بندتــو كارت زرد دوم خــود را گرفتند 
 و نيمــار هم بــا كمــك VAR اخراج 

شد.

  بازي كثيف

    يك احتمال جذاب؛
 مجيدي در تراكتور؟
     اگر فرهاد به تيم سرخپوش برود
     بمب نقل وانتقاالت به جاي زمين چمن
   روي    نيمكت ها منفجر خواهد شد 

 آب دهان، سيلي، ميمون، توهين  نژادپرستانه و... 
چيزهايي بود كه از لو كالسيكو به يادگار ماند

جوان جسور تنيس
دومينيك تيم، تنيسور جوان اتريشي با قهرماني در اوپن آمريكا، به سال ها 
انتظار براي آغاز فصلي نو  دردنياي تنيس پايان داد و راوي جديد قهرماني 
در يكي از فشرده ترين رقابت هاي ورزشي دنيا شد. دومينيك تيم 27ساله 
كه پيش تر 2 بار تا آستانه قهرماني در يكي از 4گرند اسلم دنيا پيش رفته بود، 
بامداد يكشنبه در يكي از جذاب ترين فينال هاي تاريخ معاصر اوپن آمريكا، 
جسارتي بي نظير از خود نشان داد و درحالي كه 2 ست از الكساندر زورف 
تنيسور برجسته آلماني عقب بود، بازگشتي فراموش نشدني را رقم زد و با 
پيروزي 3بر 2، براي نخستين بار در زندگي حرفه اي خود، قهرمان يكي از 4 
تورنمنت اصلي تنيس دنيا )اوپن استراليا، اوپن فرانسه،  ويمبلدون انگليس 

و اوپن آمريكا( شد.
دومينيك تيم براي پيروزي در اين فينال جذاب كه به خاطر همه گيري كرونا 
در زمين خالي از تماشاگر آرتور اش نيويورك برگزار شد، ذهنيتي قهرمانانه 
از خود نشان داد و بازي باخته را مقابل تنيسوري كه همچون خود او عطشي 
فراوان براي قهرماني در اين رقابت ها را داشت برگرداند. او بعد از نخستين 
قهرماني زندگي خود در يكي از 4 گرند اسلم دنيا گفت: »من به هدفي كه در 
تمام زندگي داشتم رسيدم. اين رؤيايي شخصي بود كه من سال هاي سال 
به آن فكر مي كردم. من تقريبا تمام زندگي ام را فــداي اين كرده بودم كه 
قهرمان يكي از 4 تورنمنت معتبر دنيا شوم و حاال به آن رسيده ام. اين قهرمان 

دستاوردي بزرگ براي من است.«
فراتر از تنيسور اتريشي و تيم همراه او، اين قهرماني دستاوردي ويژه براي 
دنياي تنيس هم به شمار مي رود. جام هاي 4 رقابت معتبر تنيس دنيا، سال ها 
بين راجر فدرر، رافائل نادال و نوواك جوكوويچ دست به دست مي شد و آخرين 
نفري كه خارج از اين حلقه موفق به كسب جام شده بود،  استن واورينكاي 
سوئيسي بوده كه در سال 2016با پيروزي برابر جوكوويچ قهرمان همين 
رقابت ها در آمريكا شد. امســال، فدرر به خاطر مصدوميت و نادال به خاطر 
نگراني از همه گيري كرونا در اين رقابت ها غايب بودند و جوكوويچ مرد شماره 
يك تنيس دنيا هم به خاطر آنكه توپ را به داور خطر زد از مسابقات اخراج شد. 
غيبت آنها البته به اين معنا نيست كه دومينيك يا زورف شايستگي حضور در 
فينال را نداشته اند. خود تيم، پيش از اين به فينال اوپن استراليا و فرانسه هم 
رسيد و درنهايت مغلوب جوكوويچ و نادال شد. با باال رفتن سن نادال و فدرر و 
همينطور جوكوويچ، به زودي سلطه آنها بر دنياي تنيس شكسته  مي شود و 
فينالي كه يكشنبه برگزار شد نشان مي دهد در آينده، شاهد چرخه جديدي از 

رقابت قهرماني، بين نسل تازه تنيسورهاي دنيا خواهيم بود.

جهان

 الدوحيل به دنبال قائدي
الدوحيل مهدي قائدي را مي خواهد. طرفداري مدعي شده باشگاه الدوحيل به تازگي نامه اي رسمي به باشگاه استقالل ارسال كرده 
و خواهان جذب شماره 10 آبي ها شده است. گفته می شود مديران الدوحيل حاضر هستند بابت رضايتنامه قائدی مبلغ 2 ميليون و 

500 هزار دالر به استقالل پرداخت كنند و اين موضوعی است كه حاال احمد سعادتمند را هم وسوسه كرده است.

از جمع مدعيان هرساله ليگ برتر ايران، هم اكنون استقالل و 
تراكتور هنوز تكليف نيمكت خود را براي فصل آينده مشخص 
نكرده اند. استقالل همچنان در كالف پيچيده استراماچوني 
ســردرگم مانده و تراكتور هم در پروژه جــذب علي دايي به 
بن بست رســيده اســت. ديروز اما يكي از بازيكنان تراكتور 
در گفت وگو با همشــهري نامي را به زبــان آورد كه مي تواند 
جذاب ترين انتقال فصــل را روي نيمكت هاي ليگ رقم بزند؛ 

سرمربي سابق استقالل روي نيمكت تراكتور!
با اينكه تراكتور با مربيگري ســاكت الهامــي به قهرماني در 
جام حذفي رسيده اما اتفاقات حاشيه اي بازي فينال و احتمال 
محروميت طوالني  مدت اين مربي، باعث شــده كه زنوزي در 

فكر آوردن يك مربي جديد باشد. او در طول هفته هاي گذشته 
با دايي مذاكراتي را انجام داد و با اينكه گفته مي شــد مشكل 
ممنوع الكار بودن دايي را هم حل كرده است اما پروژه جذب 
شهريار در نهايت به نتيجه نرسيد. البته از تبريز خبر مي رسد 
كه دايي همچنان گزينه اول است و تراكتور حاضر است چند 
روز ديگر هم براي اين مربي صبر كند ولي اگر دايي به تراكتور 
نرود، اين باشگاه مذاكره با ديگر گزينه ها را آغاز خواهد كرد. 
علي كريمي، عليرضا منصوريان و... ديگر گزينه هاي تراكتور 
هستند و رسول خطيبي هم در يكي دو روز گذشته به ليست 

گزينه هاي تراكتور اضافه شده است.
اما فرهاد مجيدي سرمربي ســابق استقالل آخرين گزينه اي 

است كه به فهرست تراكتور اضافه شده است. يكي از بازيكنان 
تراكتور به خبرنگار همشهري مي گويد: »نفراتي مثل دايي، 
كريمي، منصوريان، تارتــار و خطيبي گزينه هســتند ولي 
تراكتور مجيدي را هم به گزينه هايــش اضافه كرده و زنوزي 
كمي جدي تر به انتخاب مجيدي فكر مي كند.« اينكه مجيدي 
درصورت دريافت پيشنهاد رســمي از تراكتور چه تصميمي 
خواهد گرفت در نوع خودش موضوع جالبي خواهد بود. زنوزي 
در 2 سال گذشته نشــان داده عالقه خاصي به تغيير مربيان 
تراكتور دارد و بايد ديد درنهايت كدام گزينه را به تبريز خواهد 
آورد. اما بي ترديد تماشاي فرهاد مجيدي روي نيمكت تيمي 

كه جام حذفي را از او گرفت، تماشايي خواهد بود.
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  قرار نيســت آخریــن روزهاي 
تابستان كه گرماي هوا هنوز در گزارش

اوج خود قرار دارد، خيابان وزرا 
خلوت شود. خياباني كه مدت هاست وعده گاه 
كساني شده كه متهم به بدحجابي اند. بسياری 
از كسانی كه براي پيگيري اتهامشان به پليس 
امنيت اخالقي مراجعه كرده اند، مي گویند كه 

مرتكب چنين جرمی نشده اند. 
بيشتر زنان به خبرنگار همشهري مي گویند 
بيگناهنــد و گزارش اشــتباه درباره شــان 
داده اند. ادعایي كه نيــروي انتظامي آن را رد 
مي كنــد و مي گوید مســتندات كافي براي 

احضار متهم شــدگان در اختيار دارد. رئيس 
پليس امنيت اخالقي تهران بزرگ پيش تر به 
همشهري گفته بود كه اصل را بر برائت افراد از 
اتهام وارده مي گذارد و با گرفتن تعهد از افراد، 
براي احضار شدگان مشكلي ایجاد نمي كند. 
با این حــال، گزارش هایي كــه به تازگي در 
شبكه هاي اجتماعي منتشر شده، صداي نقد 
و نظرها درباره شيوه ثبت تخلفات و احتماال 
بروز اشتباهاتي در ثبت شماره پالك متخلفان 

را بلند كرده است.
 حتــي برخــي روحانيــون و چهره هــاي 
شناخته شده هم گفته اند كه به اتهام بدحجابي 
به پليس امنيت اخالقي ناجا احضار شده اند و 
از آنها براي خودداري از تكرار جرم تعهد گرفته 

شده است.

اثبات كــردم تخلف نكــردم بازهم تعهد 
گرفتند

یكي از چهره هایــي كه به اتهــام بدحجابي به 
پليس امنيت اخالقي احضار شده است »وحيد 
رجب لو« است. او معلوليت دارد و فقط 2درصد 
اعضاي بدنش توان حركت كــردن دارد. با این 
حال، او در فضاي مجازي از احضار شــدنش به 
پليس امنيت خبر داد و از این موضوع گالیه كرد. 
او به همشــهري مي گوید با ارائه سند به نيروي 
انتظامي اثبات كرده است ســاعت و روزي كه 
متهم به بدحجابي شده است در محل مورد نظر 
نبوده اســت: »پيامك دادند كه در فالن ساعت 
و روز در فالن مكان فــرد بدحجابي در خودرو 
بوده و بایــد براي اداي توضيح بــه خيابان ورزا 
بيایم و پاســخگوي پليس امنيت باشم. ساعت 

و زمان اعالم شــده را بررســي كردم و با بردن 
فيلم دوربين مدار بسته پاركينگ خانه، ساعت 
حضورم در جلســه كاري كه افراد زیادي در آن 
حضور داشتند، و نيز ارائه مدارك محكمه پسند 
دیگر به مأموران ثابت كردم اعالم تخلفم اشتباه 

بوده و جرمي مرتكب نشده ام.« 
او با بيان اینكه مأموران پليس امنيت اسنادش 
را پذیرفتــه و تأیيد كرده اند در ســاعت و زمان 
اعالم شــده، خودرو او در پاركينگ منزل بوده 
و از آن محل خارج نشده اســت، مي گوید: »با 
وجود اینكــه مأموران پليس تأیيــد كردند كه 
تخلف بدحجابي نداشته ام، اما گفتند باید برگه 
تعهدنامه خودداري از تكرار تخلف را امضا كنم. 
تا زماني كه برگه تعهد را امضا نكردم اجازه اینكه 

اتومبيلم را تحویل بگيرم، پيدا نكردم.« 

رجب لو در پاسخ به این پرسش همشهري درباره 
اینكه مي داند چطور گزارش خالف واقع از او در 
سامانه پليس ثبت شده، مي گوید: »فردي را كه 
گزارش خالف واقع از من به پليس داده اســت، 
مي شناســم. این فرد چندي قبل با من مشكل 
پيدا كرد و براي آزار دادنم گزارشي را به پليس 
داده كه غيرواقعي است. از مأموران پليس امنيت 
اخالقي خواســته ام موضوع را بررسي كنند و با 
فرد خاطي برخورد كنند. آنها قول داده اند این 

كار را انجام بدهند.« 
رجب لو با انتقاد از اینكه نرم افزارهاي مربوط به 
اعالم چنين تخلفاتي نباید در اختيار هر فردي 
قرار بگيرد، ادامه مي دهد: »باید صالحيت افراد 
استفاده كننده از چنين نرم افزارهایي تأیيد شود. 
نباید به هر فردي امكان استفاده از آنها داده شود 

تا شاهد چنين مشكالتي باشيم.«

يك مورد متفاوت
در این حال، دایره ارسال پيامك هاي اعالم تخلف 
بدحجابي هر روز گســترده تر از قبل مي شــود. 
حجم ارســال پيامك ها به قدري افزایش یافته 
كه حاال بين دریافت كنندگانش، روحانيون نيز 
دیده مي شوند. »مرتضي روحاني«، فعال دیني و 
رسانه اي، ازجمله این افراد است. او با انتشار پستي 
در شبكه هاي اجتماعي از ارسال پيامك تخلف 
بدحجابي به تلفن همراهش خبر داد و نوشــت: 
»آقا، من نمي دانستم عمامه از سر برداشتن هم 
كشف حجاب حساب ميشه. بگذریم از اینكه خدا 
ميدونه من خيابان اندرزگــو نبودم. آخه چرا؟«  
در همين حــال، تعداد دیگــري از افرادي كه با 
مدارك هویتي به پليس امنيت اخالقي مراجعه 
مي كنند، مدعایي مشابه دارند و مي  گویند تخلف 
بدحجابي نداشــته اند، اما مجبورند براي فيصله 
دادن به پرونده بدحجابي كه براي آنها باز شــده 
مراحل اداري مراجعه و تعهد دادن را طي كنند. 
مهم ترین انتقادي كه در شبكه هاي اجتماعي و 
همچنين در صف مردم ایستاده در خيابان وزرا 
شنيده مي شود، تأكيد احضارشدگان بر این است 
كه گزارش هاي مربوط به بدحجابي ارتباطي با 

خودروهای آنها ندارد.

گوگل چه مي گويد؟
طــرح امنيت اخالقــي و مبارزه بــا بدحجابي 
سال هاســت اجرا مي شــود اما در همه زمان ها 
شــدت عمل و نحوه برخورد پليس با متخلفان 
یكسان نبوده اســت. هر چند كه پليس امنيت 
اخالقي بارها گفته اســت كه در زمينه مقابله با 
بدحجابي روال یكســان و هميشگي را مدنظر 

دارد، اما ساكنان خيابان وزرا و از آن جمله كسبه 
مي گویند در هفته گذشــته، ترافيك خودرو و 
ازدحام مراجعه كنندگان به مراتب بيشــتر شده 

است. 
آنطور كــه مراجعان به همشــهري مي گویند، 
در هفته هاي اخيــر، در پيامك هاي ارســالي 
به متهمان بدحجابي، تأكيد شــده اســت آنها 
باید در مــدت 10روز به یكــي از مراكز پليس 
امنيت اخالقــي مراجعــه كننــد. اتفاقي كه 
باعث شــده جســت وجوي عبارت هاي مربوط 
به مراكز پليــس امنيت اخالقــي در اینترنت 
 افزایش معناداري پيدا كند. براســاس گزارش

 Trending Searches، جست وجوي عبارت 

»مركز امنيت اخالقي تهران« در فاصله روزهاي 
9تا 15شهریورماه جاري، در مقایسه با روزهاي 
2تا 8شهریورماه، به شــدت افزایش یافته است. 
این در حالي است كه بيشترین جست وجوي این 
عبارت ساعت 12:30دقيقه ظهر روز23شهریور 
به ثبت رسيده است. این موضوع احتماال به آن 
معناســت كه در 10روز گذشــته حجم ارسال 
پيامك هــاي بدحجابي به شــهروندان افزایش 
پيدا كــرده و متهمان به این تخلــف براي پيدا 
كردن نزدیك ترین مركز پليس امنيت اخالقي از 
جست وجوي نشاني این مراكز استفاده كرده اند. 
در این آمار، جســت وجوكنندگان در محدوده 

شهر تهران بوده اند.
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گزارش همشهري از پيامك هاي بدحجابي كه بحث ها و حاشيه هاي زیادي را در شبكه هاي اجتماعي به راه انداخته است

ترافيك در خيابان وزرا

 حميدرضا بوجاريان
خبرنگار

گزارش گزارش دهنده بايد وثاقت داشته باشد
نيروي انتظامي در دو بخش  سيد محمود محمدي

اختيار قانوني براي برخورد حقوقدان
با تخلــف دارد. يكي در 
جرائم مشهود كه وظيفه دارد به آن، طبق قانون و دستور مقام 
قضايي، وارد شود و دوم، قانون اصناف كه در آن براساس ماده 
28جرائم صنفي مي تواند از فعاليت واحدهاي صنفي غيرمجاز 
يا مجاز متخلف جلوگيري و اين مراكز را پلمب كند. در غيراز اين 
موارد، پليس اجازه گرفتن تعهد از مردم به هر دليلي را ندارد. اما اينكه اكنون پليس از افرادي 
كه به آنها اتهام بدحجابي وارد كرده است تعهد به  خودداري از تكرار تخلف مي گيرد كامالً خالف 
قوانين حقوق شهروندي و حتي قانون اساسي است. در چنين مواردي، دادستان مي تواند وارد 
عرصه شود و در باب نظارت بر آموزش ضابطان مسئله را رسيدگي كند. ممكن است اين سؤال 
پيش بيايد كه تكليف افرادي كه اتهام بدحجابي به آنها وارد شده، اما مي توانند تخلف وارد شده 
را از خود ساقط كنند، چيست؟ پاسخ به اين سؤال روشــن است. اگر مأموران، با وجود ادله 
ارائه شده، خواهان اخذ تعهد از فرد باشند و آزاد كردن خودرو توقيف شده را منوط به ارائه تعهد 
كنند، فرد متهم مي تواند به دادستاني مراجعه و خواستار رفع توقيف خودرو خود بدون ارائه 
هرگونه تعهدي به پليس شود. اگر قانون در اين زمينه رعايت نشده باشد، حق فرد اين است كه 
شكايت خود را به دادستاني ارائه و دادستان، از باب آموزش ضابطان، دستور پيگيري و برطرف 
كردن مشكل را صادر كند. از سوي ديگر، متأسفانه گزارش شده است افرادي كه از آنها به عنوان 
گزارشگران نامحسوس در چنين مواردی استفاده مي شــود در برخي موارد گزارش هاي 
اشــتباهي به مراكز پليس می دهند و اين گزارش ها مبناي عملكرد مأموران انتظامي قرار 
مي گيرد. پليس مكلف است گزارش هايي را كه از اين افراد دريافت مي كند مورد ارزيابي قرار 
دهد و صحت و درستي آن را تأييد كند. هم اكنون براساس برخي مقررات، گزارش هاي پليس 
نيز بايد براي مرجع قضايي )براساس مقررات قانوني و استثنائات تعيين شده( وثاقت داشته 
باشد. موضوعي كه نيروي انتظامي به آن اعتراض دارد. همين رويه بايد در گزارش هاي ارسالي 
گزارشگران نيز مورد توجه قرار بگيرد تا قبل از هرگونه اقدام انتظامي بر مبناي گزارش هاي 
ارائه شده آنها، صحتشان اثبات شود. عالوه براين، توقيف خودروي افراد متهم به بدحجابي كه 
از زمان وقوع آن گذشته است، بدون دستور مقام قضايي وجاهت قانوني ندارد. فقط در شرايطي 
مي توان خودرو افراد را توقيف كرد كه بالفاصلــه بعد از وقوع جرم، مأموران در محل حضور 
داشته باشند و با اطالع دادستان يا مرجع قضايي اجازه توقيف خودرو را اخذ كنند. توقيف 
خودرو افراد متهم به بدحجابي آن هم بعد از يك هفته از وقوع جرم اتهامي، بدون دستور مقام 
قضايي وصف مجرمانه خواهد داشت. اين موضوع را نبايد از نظر دور داشت كه پليس، براساس 
ماده 4 قانون ناجا، حق پيشــگيري از وقوع جرم را دارد و در حوزه حجاب در جامعه پليس 
مي تواند از اختيارات اين ماده براي پيشگيري از وقوع جرم استفاده كند. اما معتقدم خأل قانوني 
جدي در اين ماده وجود دارد و ضرورت دارد قانون مصوب مشخصي براي تعريف پيشگيري و 
سياستگذاري پليس در اين حوزه داشته باشيم. متأسفانه بايد گفت، كلي گويي در اين حوزه 
مي تواند منجر به نقض حقوق شهروندي و قانون اساسي شود. درصورت داشتن قانوني جامع 
در اين  باره مي توان اختيارات روشني به پليس اعطا كرد كه نقض كننده حقوق مردم و قانون 

اساسي نباشد.
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علي القاصي مهر، دادستان 
تهران با اشاره به بخشنامه قضايي

رئيس دستگاه قضا مبني 
بر اجراي »قانون جرم سياسي« گفته 
است: تعدادي از پرونده ها در دادسراي 
تهران كه مشمول شــرایط قانون جرم 
سياسي به شمار مي رفتند، احصا شدند. 
او بــا اشــاره بــه احصا شــدند قریب 
20پرونده مشــمول جرم سياسي در 
دادســراي تهران و اعــام خبر ارجاع 
2فقره از ایــن پرونده ها بــا 5متهم به 
دادگاه كيفري یك استان، خاطرنشان 
كرد كه تشخيص سياسي بودن یا نبودن 
جرم با دادســرا و دادگاه اســت و همه 
مراجع قضایي باید جرایم سياســي را 
مطابق بــا ضوابط و تشــریفات قانون 
مربوطــه بررســي كنند. اشــاره علي 
القاصي مهر به بخشــنامه اي است كه 
ابراهيــم رئيســي خردادماه امســال 
درخصوص »لــزوم اجــراي عدالت و 
رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتكبان 
جرایم سياســي« به مراجــع قضایي 
سراسر كشور اباغ كرد. در این بخشنامه 
با تأكيد بر اصل168 قانون اساسي تأكيد 
شده بود دادگاه رسيدگي به جرایمي كه 
مطابق قانون مذكور، سياسي محسوب 
مي شــود، با حضور هيــأت منصفه و 
به صورت علني و برابر مقررات مواد 305 
و 352 قانون آیين دادرســي كيفري و 

قانون مطبوعات برگزار شود.
اصل168 قانون اساســي تأكيد دارد: 
»رســيدگي  بــه  جرایــم  سياســي  و 
مطبوعاتي  علني  اســت  و بــا حضور 
هيأت  منصفه  در محاكم  دادگســتري  
صورت  مي  گيرد. نحوه  انتخاب، شرایط، 
اختيارات  هيأت  منصفه  و تعریف  جرم  
سياســي  را قانون  براســاس  موازین  

اسامي  معين  مي كند.«
مجلس در سال95 در اجراي اصل168 
قانــون اساســي، قانوني را بــا عنوان 
قانون جرم سياســي تصویب كرد كه 
این قانون در خردادماه همان ســال از 

سوي حســن روحاني براي اجرا اباغ 
شد. نزدیك به 4سال پس از اباغ این 
قانون، براي نخستين بار دادستان تهران 
از صدور كيفرخواســت براي 5متهم 
سياسي خبر داده است. با وجود اینكه 
احصاي 20پرونده جرم سياسي را براي 
نخســتين بار باید به عنوان یك نقطه 
اميدبخش در اجراي اصــل 68 قانون 
اساسي دانســت، اما برخي حقوقدانان 
معتقدنــد »قانــون جرم سياســي« 
مصوب ســال1395 داراي ایرادهاي 
اساســي و بنيادیــن اســت. به عنوان 
نمونه، كامبيز نــوروزي، حقوقدان در 
گفت وگو با همشهري تأكيد دارد این 
قانون به دليل نوع نگاهي كه به مسئله 
جرم سياسي دارد و سازوكاري كه براي 
تشخيص جرم سياسي درنظر گرفته، 

آنقدر ضعيف و محدود اســت كه قادر 
به پوشــش دادن به مفهوم واقعي جرم 
سياسي نيســت. در این قانون، تعداد 
بسيار اندكي از جرایمي كه قاعدتا باید 
جرم سياسي تلقي شوند، به عنوان جرم 

سياسي شناخته شده است.
براســاس قانون جرم سياســي كه در 
ســال95 تصویب شــده، مواردي مثل 
»توهين یا افترا به رؤساي 3 قوه، رئيس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان 
رئيس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس 
شــوراي اســامي، نمایندگان مجلس 
خبــرگان و اعضاي شــوراي نگهبان به 
واســطه مســئوليت آنان«، »توهين به 
رئيــس یــا نماینده سياســي كشــور 
خارجي كه در قلمرو جمهوري اسامي 
ایران وارد شــده اســت«، »جرایم مقرر 

در قوانين انتخابات خبــرگان رهبري، 
ریاســت جمهوري، مجلــس شــوراي 
اسامي و شوراهاي اسامي شهر و روستا 
به استثناي مجریان و ناظران انتخابات« 
و همچنين »نشــر اكاذیب« از مصادیق 
جرم سياسي محســوب مي شوند. نكته 
قابل تامل در این قانون ماده یك آن است 
كه تأكيد دارد چنانچه ایــن جرایم »با 
انگيزه اصاح امور كشور عليه مدیریت و 
نهادهاي سياسي یا سياست هاي داخلي یا 
خارجي كشور ارتكاب یابد« مصداق جرم 
سياسي اســت. در واقع یكي از بندها كه 
دست قاضي را براي تفسير جرم سياسي 
باز گذاشته و بر نيت خواني استوار است، 
همين ماده یك قانون جرم سياسي است.

كامبيز نوروزي در این باره تأكيد دارد: 
قانون جرم سياســي، تشخيص جرم 

سياسي را به مرجع قضایي واگذار كرده 
است؛ به این معنا كه مرجع قضایي باید 
انگيزه متهم را تشخيص بدهد، در این 
قانون بازپرس باید تشخيص بدهد كه 
آن عمل یا جرم، بــا »انگيزه« اصاح 
امور اتفاق افتاده است یا نه! نتيجه ایجاد 
چنيــن اختياري بــراي بازپرس عما 

مشخص است.
با این حال، روز گذشته ابراهيم رئيسي، 
رئيس قــوه قضایيه پــس از گزارش 
دادستان بر تسریع در اجراي قانون جرم 
سياسي تأكيد كرد و در عين حال گفت 
كه باید بين جرایم سياســي و امنيتي 
تفاوت قائل شویم و مسائلي كه مشمول 
قانون جرم سياسي اســت، باید طبق 
روالي كه قانون مشــخص كرده، مورد 

رسيدگي قرار گيرد.

دادستان تهران با اشاره به احصاي 20پرونده جرم سياسي در روزهاي اخير، از صدور كيفرخواست براي 5متهم سياسي خبر داد

كافه مجلس

  رأي منفي به اليحه زنان سرپرســت 
خانوار

معصومه ابتكار در حســاب تویيتري خود نوشت: 
هفته قبل به دعوت كميسيون بودجه براي الیحه 
زنان سرپرســت خانوار در مجلــس حضور پيدا 
كردم و گزارشــي از اقدامات دولت و معاونت ارائه 
و سؤاالت نمایندگان را پاسخ دادم. وي ادامه داد: 
برخي سؤاالت كارشناسي و برخي توأم با موضع و 
سياسي بود. در نهایت كميسيون به الیحه اي كه 

اصاحيه ضروري قانون بود، رأي نداد.

  فراكسيون اكثريت مجلس هيأت رئيسه 
ندارد

در پي برگزاري نخســتين جلسه شوراي مركزي 
فراكسيون مردمي انقاب اســامي- مهم ترین 
فراكسيون سياسي مجلس- در هفته گذشته، قرار 
است دومين جلسه شوراي مركزي نيز امروز برگزار 
شود كه اصاح اساسنامه و بحث و بررسي درباره 
آن در دستور كار این نشست قرار دارد. به گزارش 
ایسنا، فراكسيون مردمي انقاب اسامي پس از 
بررسي و تصویب اساســنامه احتماال در نشست 
آتي خود، انتخابات هيأت رئيسه این فراكسيون را 

در دستور كار خواهد داشت.

  در كتابخانه مجلــس به روي جهان باز 
مي شود

حجت االسام غامرضا قاسميان، رئيس كتابخانه، 
موزه و مركز اسناد مجلس  شوراي اسامي ضمن 
تشریح اهداف، عملكرد و مسير راه مجموعه تحت 
مدیریت خود، تأكيد كــرد: دِر كتابخانه مجلس 
شوراي اســامي باید روي همه جهان باز باشد. 
به گفته قاسميان ، این كتابخانه داراي 596هزار 
جلد كتاب است كه 2۷هزار اثر كتب خطي است 
و تعداد كتب سنگي و ســربي هم 21هزار مجلد 
است. به گزارش ایسنا، قاسميان گفته از سال80 
این كتب رف خواني نشده بود كه ما در این مدت 
از فرصت شــرایط كرونا اســتفاده و به این مهم 
رســيدگي كردیم. موضــوع داراي اهميت دیگر 
موضوع دیجيتال سازي  كتابخانه و بارگذاري آثار 
اســت. در این كتابخانه باید روي همه جهان باز 
باشد. پس چگونه مي توان به این مهم دست پيدا 
كرد جز با دیجيتال ســازي ؟ تا به امروز 80درصد 
كتب خطي اســكن شده اســت كه تا پایان سال 

تكميل و بارگذاري مي شود.

رئيس قوه قضاييه خواستار تسريع در اجراي قانون جرم سياسي شد.   عكس: خبرگزاري ميزان

احصاي 20پرونده جرم سياسي خبرهاي كوتاه

  2 ايراد استفاده آمريكا از اسنپ بك
معــاون حقوقــي رئيس جمهــور 
درخصوص استفاده آمریكا از اصطاح 
اسنپ بك براي بازگشت تحریم هاي 
سازمان ملل عليه ایران به فارس گفت: 
آمریكا ادعا دارد هنوز مشاركت كننده 

در برجام است، اما او به صورت رسمي نه تنها برجام را نقض كرده بلكه 
اعام خروج كرد. لعيا جنيدي تصریح كرد: این موضوع از نظر آیيني و 
شكلي دو مشكل عمده دارد. یكی اینكه آمریكا دیگر مشاركت كننده 
برجام نيست، اســتفاده از این ابزار و مكانيسم فقط مختص به كسي 
است كه هم طرف و هم مشاركت كننده در برجام است. دومين مشكل 
آیيني این است كه كسي هم كه همين االن عضو است طبق مواد 10و 
11 قطعنامه2231 باید مكانيسم حل اختافات را طبق مواد 36 و 3۷ 

برجام طي كند و آمریكا آن را طي نكرده است.

  زائران ايراني تصميم خودسرانه نگيرند
سفير ایران در عراق در بيانيه اي درباره 
راهپيمایي اربعين امسال به سمت كربا 
گفت: تاكنون به دالیل شرایط كرونا و 
اوضاع بهداشتي هيچ گونه تصميمي از 
سوي دولت عراق براي اجازه ورود زائران 

ایراني و خارجي اتخاذ نشده است و موضع آنها براي ما كاما روشن است، 
آنها امسال نمي خواهند در اربعين زائر خارجي بپذیرند. ایرج مسجدي 
گفت: ورود غيرمجاز زائران ایراني به عــراق، قطعا تبعات قانوني خواهد 
داشت و 2 كشور را دچار مشكل خواهد كرد. او با بيان اینكه ما تابع والیت 
و رهبري و دستور و تصميم مسئوالن كشورمان هستيم افزود: نباید اجازه 
داد زوار ایراني در این خصوص تصميم به اقدام خودسرانه بگيرند و قطعا 
زائران ایراني و محبان امام حســين)ع( در چارچوب مقررات و قوانين 

عمل خواهند كرد.

   درس سختي به رژيم صهيونيستي مي دهيم
دبيركل مجمع جهاني بيداري اسامي 
در آســتانه ســيزدهمين اجــاس 
شوراي عالي مجمع جهاني بيداري كه 
26شهریورماه به صورت مجازي برگزار 
مي شود، گفته: »با توجه به عادي سازي 
روابط برخي كشورهاي منطقه با رژیم 

صهيونيســتي، برخي ها نگران امنيت جمهوري اسامي هستند كه 
نادرست است و به آنها مي گویيم كه نگران نباشند چرا كه ارتش، سپاه، 
ناجا، حافظان امنيت ایران و مدافعان حرم از مرزهاي ایران اســامي 
محكم در برابر زیاده خواهي دشمنان حفاظت مي كنند و هيچ كشوري 
جرأت ندارد به امنيت جمهوري اســامي ایران خدشه وارد كند.« به 
گزارش فارس، علي اكبر والیتي تصریح كرده: »هيچ نگراني  اي از بابت 
نزدیكي رژیم صهيونيســتي به منطقه خودمان نداریم. اگر بخواهند 
لحظه اي به امنيت ما تجاوز كنند، پاسخ سختي دریافت خواهند كرد و 

به متجاوز درسي مي دهيم كه از یاد نبرد.«

سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت امور 
 سياست
خارجه با رد اتهامات مطروحه در گزارش خارجي

سفارشي، مغرضانه و هدفمند منتشر شده 
در یكي از رســانه هاي آمریكایي گفت: بــه مقام هاي 
آمریكایي توصيه مي كنيم از توسل به روش هاي تكراري 
و پوسيده براي فضاسازي ضدایراني در صحنه بين المللي 

دست بردارند. 
سخنگوي وزارت امور خارجه افزود: جمهوري اسامي 
ایران به عنوان یك عضو مسئول جامعه بين الملل پایبندي 
مداوم خود به اصول و عــرف دیپلماتيك بين المللي را 
اثبات كرده اســت. در مقابل این ایاالت متحده و رژیم 
فعلي در كاخ سفيد است كه خصوصا در سال هاي اخير با 
اقدامات بي شمار خارج از روش ها و نرم هاي پذیرفته شده 

بين المللــي ازجمله طراحي و اجراي ده ها نقشــه ترور 
و مداخــات نظامي و اطاعاتــي، خــروج از توافقات 
پرشمار بين المللي، نقض تماميت ارضي كشورها و ترور 
ناجوانمردانه سردار قاسم سليماني فرمانده سرافراز مبارزه 

با تروریسم، بي اعتنایي خود به اصول اوليه دیپلماتيك 
را به نمایش گذاشــته و به رژیمي ســركش در عرصه 
بين الملل بدل شــده اســت. وي در پایان تأكيد كرد: 
جمهوري اســامي ایران همانگونه كه بارها اعام كرده 
اســت پيگيري حقوقي بين المللي در ارتبــاط با ترور 
مجرمانه و بزدالنه ســردار سليماني را در تمامي سطوح 
ادامه خواهد داد و این اقدام تروریستي را نه مي بخشد و نه 
فراموش مي كند. در عين حال لونا انجيكنگلله، سخنگوي 
وزارت امور خارجه آفریقاي جنوبــي در گفت وگویي با 
شــبكه بلومبرگ در پي ادعاي بي اساس مطرح شده در 
نشــریه پوليتكو مبني بر وجود طرحي از ســوي ایران 
براي ترور ســفير آمریكا در آفریقاي جنوبي در انتقام به 
شهادت رساندن سردار شهيد قاسم سليماني، گفت كه 
این ادعاها دولت پرتوریا را شــگفت زده كرده است. او با 
اظهار بي خبري از این موضوع گفت: ما امروز صبح از این 

گزارش مطلع شدیم.

پيگيري حقوقي ترور سردار سليماني ادامه دارد
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شــمارش معكوس براي شروع اســتثنایي ترین فصل 
سال آغاز شده. تنها چند روز مانده به پایيز، آمار فوتي ها 
و مبتالیــان كوویدـ19همچنــان هــر روز از روز قبل 
پيشــي مي گيرد. باالي 400هزار نفر در ایران مبتال به 
كرونا شــده و بيش از 23هزار بيمار جانشان را از دست 
داده اند و روند مرگ و ابتال همچنان ادامه دارد. شيوع كرونا 
و همزماني آن با آنفلوآنزا، بازگشــایي مدارس و افزایش 
تراكم جمعيت به دليل سردي هوا، كاهش سيستم ایمني 
و باال رفتن موارد ابتال به بيماري هاي تنفسي، پایيز امسال 
را سخت كرده است. نه خبري از واكسن كروناست و نه 
داروي درمان كننده. واكسن آنفلوآنزا هم كه باید همين 
روزها در داروخانه ها توزیع مي شــد، فعال نایاب است و 
كسي از موجودي و زمان دسترسي آن خبري ندارد. تعداد 
تخت هاي بخش مراقبت هاي ویژه بيمارســتان ها، كم 
است و با اضافه شدن موارد ابتال در پایيز، بحران گریبان 
نظام درمان كشور را مي گيرد. عليرضا زالی، فرمانده ستاد 
مقابله با كرونا در تهران گفته است كه پایتخت در آستانه 
ورود به موج سوم كروناست. آنطور كه زالی می گوید در 
2روز اخير افزایش شمار مبتالیان به كووید-19 در تهران، 

نگران كننده است.
هشــدارها نســبت به در راه بودن پایيز ســخت و 
پيچيده، از اواسط بهار شــروع شد؛ همان زمان كه 
وزیر بهداشت و معاونانش خبر از پایيزي مي دادند 
كه شيوع و شدت ویروس به اوج مي رسد و آنفلوآنزا 
در این ماجرا ســهم قابل توجهي خواهد داشت. آن 
زمان پيش بيني شده بود خرداد،  ماه افول بيماري در 
كشور است. خرداد آمد و آمارها تكان نخورد و پس از 
تعطيالت نيمه خرداد، روند ابتال و فوت صعودي شد. 
حاال هم در هفتمين  ماه از شــيوع كرونا در كشور، 
آمارها همچنان مي تازد و نگراني ها از وضعيت پایيز 
باال رفته است. عليرضا زالي، فرمانده ستاد مقابله با 
كروناي شهر تهران، پایيز امسال را سخت ترین پایيز 
دوران معاصر توصيف كرد: »سردي هوا، حضور افراد 
در مكان هاي مســقف، تهویه ناكافي، هجوم سایر 
بيماري هاي تنفسي، آنفلوآنزا و كرونا، چالش هاي 
پایيز امسال به شــمار مي روند.« عبداهلل كریمي، 
فوق تخصص عفوني كودكان پيش از این گفته بود 
كه باید خودمان را بــراي بدترین وضعيت ممكن و 

مدیریت موج سوم و چهارم بيماري آماده كنيم.
25دي ماه سال گذشــته آخرین باري بود كه وزارت 
بهداشــت آمار قربانيان آنفلوآنزا را اعالم كرد. آن روز 
رئيس اداره مراقبت مركز مدیریت بيماري هاي واگيردار 
این وزارتخانه، تعداد فوتي هاي آنفلوآنزا را 114نفر اعالم 
كرد و خبر از آغاز موج آنفلوآنزاي نوع »B« بعد از شيوع 
نوع »A« داد. 35روز بعد از اعالم ایــن آمارها، یعني 
30بهمن، نخستين خبر از قرباني گرفتن كرونا با مرگ 
2نفر در قم منتشر شد كه نشان مي داد ویروس خيلي 
زودتر از اینها و احتماال از اوایل بهمن وارد كشور شده 
است. این درحالي بود كه براســاس خبرهاي منتشر 
شده، تا پایان فصل سرما، بسياري از مبتالیان به كرونا، 
به دليل شباهت عالئم با بيماري آنفلوآنزا، در فهرست 
بيماران آنفلوآنزایي قرار مي  گرفتند. متخصصان عفوني 
مي گویند: امسال هم ممكن است بيماري به شدت سال 

گذشته شيوع پيدا كند.

نتيجه سفرها و بازگشايي مدارس؛ افزايش شيوع
اولين روز از پایيــز، پانزدهمين روز از بازگشــایي 
مدارس اســت. ســال تحصيلي جدید بــا حضور 
14ميليون دانش آموز، 2هفته زودتر از پایيز شروع 
شد و حاال انتظار مي رود نخستين گروه از مبتالیان 
به تدریج در آمارها قرار بگيرند؛ كساني كه از 2هفته 
پيش بــا تجمع هــا و برگزاري كالس هــاي درس 
به صورت حضوري در بسياري از مدارس یا خودشان 
ناقل بودند و دیگــران را گرفتار كردنــد یا ویروس 
از دیگران گریبانشــان را گرفته اســت. متخصصان 
مي گویند: یك هفته تا 10روز و شاید كمي هم بيشتر، 
مدت زمان كمون ویروس تا عالمت دار شدن آن است 
و در این مدت فرد مي تواند ناقل باشــد. مينو محرز، 
متخصص عفوني و عضو كميته پيشگيري و مقابله 
با كرونا، به شدت با این بازگشایي مخالف است. او به 
همشهري مي گوید: »بازگشایي مدارس در پانزدهم 
شهریورماه اقدام درستي نبود. حداقل باید تا اول مهر 
صبر مي كردند تا زمان درگيري را به تعویق بيندازند.« 
او ادامه مي دهد: »دانش آموزان حتي با ماسك مدتي 

 در-كرونا- بــودن، انگار به این 
صورت اســت كــه در لباس 
خودمان باشيم. شرایط اینگونه 
»شده« است. همانطور كه در 
لباس خودمان هستيم. كرونا 
في نفســه »مكان« نيســت، 
»زمان« هم نيست، اما دست كم 

در سطح فرض یا تصور ما، در تماِم مكان ها هست. این بودِن منتشر، 
یك شرایط ویژه است؛ تهدیدي براي بدن و به ویژه براي »نَفس«، 
این بنيادي ترین عامل پيوند ما با حيات. پس فرِض بودن كرونا در هر 
مكاني -فرضي كه تمام لحظه ها با ماست و البته براي صيانت از 
خود این فرض باید با ما باشد- معني دیگري به مكان و مكان ها 
مي دهد؛ یعني خود مكان را به تهدیدي عليه جان انسان تبدیل 
مي كند، حال آنكه كروناویروس در اصل نه مكان است و نه زمان، 

اما هم »بي مكان« است و هم »بي زمان«.
بي مكان بودن به این معني است كه حدي براي بودن آن در مكان ها 
نيست و در هر مكاني ممكن است حضور )حضوِر حاضر و غایب( 
داشته باشد؛ اما بي زمان بودن -منهاي آن معنا كه تا كي قرار است 
در ميان ما باشد- بر این معني ناظر است كه در عمل كردن یعني 
در تهدید جاني انسان ها، حد زماني ندارد؛ هر ساعت از شبانه روز و 
در هر »آن« ممكن است حمله ور شود. در جنگ هاي ميان كشورها 
یا قبایل و اقوام، به رغم نامعلوم بودِن لحظه حمله، بنا به تجربه یا 
شــناختي كه از اوقات زماني و استراتژي ها و تكنيك هاي جنگي 
داریم، تقریبا لحظه حمله را مي توان حدس زد. تهدید ویروسي 
اخير كه پيامدهاي آن كمتر از جنگي تمام عيار نيســت، ابهام 
مكاني و زماني سنگيني در خود دارد. این ابهام سنگين چه بسا از 
اصل ویروس خطرناك تر است. سبب این ابهام، همان بي مكاني 

و بي زماني است كه در ذات این پدیده هست.
ایده مكان در اصل بر مفهوم »پيوستگي« استوار است، به این 
معني كه تمام مكان هــا به هم پيوســته اند. نمي توان مكان را 
بدون مفهوم پيوستگي درنظر آورد. شما ابتدا در جایي هستيد 
و سپس به جاي دیگري مي روید، از یك نقطه به نقطه اي دیگر، 
مثل خطي كه نقاط متفاوتي دارد و شما از یك نقطه به یك نقطه 
دیگر منتقل مي شوید. منظور این نيست كه مكان خطي است اما 
پيوستگي دارد. همين مفهوم پيوستگي مكان ها به یكدیگر، در 
كنار مفهوم جاري انسان كه مي تواند این ویروس را از مكاني به 

مكان دیگر حمل كند، خطرات مكان را بيشتر مي كند.
مكان ها پيوسته اند و این انسان ها هستند كه مكان ها را پيوسته تر 
مي كنند، یعني ممكن است ویروسي را كه در یك مكان خاص بوده 
بتوانند به مكاني دیگر منتقل كنند. این مكان آخر، »خطرجا«ي 
تازه اي است. براي همين است كه تمام ما، »مكان شخصي« خود 
را از تمام مكان هاي دیگر امن تر مي دانيم، زیرا قائليم این مكان را از 
تمام مكان هاي پيوسته، جدا )ایزوله( كرده ایم، یا به عبارت دیگر، آن 
را از مكاني »پيوسته« به مكاني »ناپيوسته« تبدیل كرده ایم. این جدا 
)ایزوله( و ناپيوسته كردن مكان، نوعي »خلوت« به وجود آورده است؛ 
خلوتي كه دیگر كووید-19 در آن راهي ندارد. شاید در شرایط عادي 
هيچ گاه به دنبال ایزوله كردن مكان یــا ایزوله كردن خود در مكان 
نباشيم، اما مفهوم »در كرونا بودن«، حتي ادراك تازه اي از لباس، 
لباس پوشيدن و لباس عوض كردن به دست داده است؛ در این ادراك 
تازه لباس ما نيز، به پيوستاري از مكان هایي كه در آنها بوده ایم تبدیل 
مي شویم، یعني در ذهن ما این پندار شكل مي گيرد كه ممكن است 
لباس ما هم آلوده به ویروسي شده باشد كه در مكان هایي كه در آن 
بوده ایم، چون مرگ منتشر بوده است. بنابراین لباس خود یك مكان 
تازه است كه ما در بيرون از خانه، در »آن« بوده ایم و حاال به محض 
رسيدن به خانه بهتر است براي صيانت از خود، این »مكان« )لباس( 
را از خود جدا )ایزوله( كنيم تا مكاِن امن ما یعني خانه، احتماال به 
ویروس نياالید. فراتر از این، اگر خوب بنگریم، انتشار و سرعت این 
ویروس چنان گسترده و زیاد اســت كه بعيد نيست كه نه حتي 
به معنِي استعاري، بلكه به معني واقعي، كرونا را ویروس-مكاني 
بپنداریم كه از حيث اینكه »در آن« واقع شده ایم، محيِط ما شده 
است و ما محاط آن، به مكان- فضاي تازه اي تبدیل شده كه زندگي 

ما را عميقا تحت سيطره  خود گرفته و آن را در خود فشرده است.

در كرونا »بودن«
پرسه
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ســردي هوا، حضور افراد در مكان هاي مسقف، تهویه ناكافي، هجوم ســایر بيماري هاي تنفسي، آنفلوآنزا و كرونا، 
چالش هاي پایيز امسال به شمار مي روند. عبداهلل كریمي، فوق تخصص عفوني كودكان پيش از این گفته بود كه باید 

خودمان را براي بدترین وضعيت ممكن و مدیریت موج سوم و چهارم بيماري آماده كنيم

مقاومت اجتماعي براي استفاده از 
ماســك در كنار باز شدن بازارها و 
تهديد موج دوم، عواملي هستند كه 
شمار مبتاليان به كرونا را در هند در 
چند هفته گذشته به شدت افزايش 

داده است. روزنامه هندوستان تايمز 
چاپ دهلي نو در مقاله اي عواملي 
را كه اجازه نمي دهد كرونا در هند 
مهار شود تحليل و دسته بندي كرده 

است.

مقاومت در برابر ماسك
مردم هند مانند بســياري از مردم 
جهان براي استفاده از ماسك مقاومت 
مي كنند و بي تفاوتي نسبت به استفاده 
از ماســك  ماه ها پس از شيوع كرونا 
همچنان مسئله جدي در هند است. 
اين در حالي اســت كه پليس الزام 
استفاده از ماسك داخل اتومبيل ها 
را با جديت بيشتري دنبال مي كند اما 
با توجه به گستردگي جغرافيايي هند، 
اجراي قانون در آن يكپارچگي ندارد 
و همچنان منطقه اي است. به همين 
دليل است كه چرخه انتقال ويروس 
همچنان زنده مي ماند. تاكنون نزديك 
به 175000هندي توسط پليس دهلي 

جريمه شده اند.

بازگشايي شهر
در ليست دســتورالعمل هاي سازمان 
بهداشــت جهانــي بــراي كنترل 
كوويد-19، درخواستي از مردم براي 
رفتن به مكان هاي شلوغ وجود ندارد. 
سازمان جهاني بهداشت مي گويد:»شما 
به احتمال زياد در جايي كه مردم به طور 

گسترده جمع مي شــوند، با كسي كه 
داراي كوويد-19 است ارتباط نزديك 
برقرار مي كنيــد. بنابراين از فضاهاي 
شلوغ فاصله بگيريد.« اين توصيه اي 
اســت كه در هند خريــداري ندارد. 
افزايش موارد ابتال بــه كرونا در هند 
همزمان با بازگشــايي تدريجي شهر 
- محل هاي كار، بازارها، مراكز خريد، 
رستوران ها، هتل ها و بازارهاي هفتگي 
اســت. همچنين تصميم گيري هايي 

براي افتتاح متروي دهلي در حال انجام 
است كه هر روز حدود 2.5ميليون نفر 
را جابه جا مي كند. در اين صورت شايد 
بايد در انتظار رشد انفجاري آمار ابتال به 

كرونا در هند بود.

مسئله اي به نام جهش ويروس
يك اتفاق معمول در بين تمام تجزيه 
و تحليل آماري كوويد-19در سراسر 
جهان اين بوده اســت كــه قدرت 

عفونت هــا در جهش هــا افزايش و 
كاهش پيدا مي كند. عوامل مختلفي 
ازجمله دوره كمــون، تأخير / تأخير 
در نتايج آزمايش و سن بيماران مبتال 
مي تواند آمارهــا را تحت تأثير قرار 
دهد. به عنوان مثال، دوره كمون براي 
كوويد-19ممكن اســت بين يك تا 
12روز متغير باشــد، بنابراين همان 
افرادي كه در يك روز آلوده مي شوند 
مي توانند با فاصلــه 11روز آزمايش 
مثبت داشته باشند. چنين تغييراتي 
در نرخ مورد ابتال با افزايش و افت در 
چرخه در سراسر جهان قابل مشاهده 
بوده است. كشورهايي مانند برزيل 
و اياالت متحده به طور كلي تغييرات 
گســترده اي در داده هــاي روزانه 
مشاهده مي كنند. مشخصا در هند، 
دهلي يكي از مناطقي بوده است كه 
در گذشته تغييرات عمده اي در موارد 
روزانه مشاهده نكرده است. بنابراين 
جهش اخير دهلي در موارد ابتال نيز 
ممكن اســت به جهش آماري اخير 
مرتبط باشد كه ممكن است تحت تأثير 

عوامل مختلفي باشد.

 موج دوم مي آيد؟
اگرچه دولت و كارشناســان هنوز 
مي گويند مــوج دوم كوويد-19در 
هند و مشخصا شهرهايي مثل دهلي 
وجود ندارد ، امــا احتمال وقوع آن 
در آينده اي نه چندان دور همچنان 
زياد اســت.چندين كشور، ازجمله 
كشورهايي كه پيش تر موفقيت هايي 
در مهار موج اول كرونا داشته اند،  پس 
از كنترل موج اول حاال شاهد احياي 
مجدد موارد هســتند. تعدادي از 
كشورها در اروپا مانند ايتاليا، اسپانيا 
و آلمان خود را در آستانه يا در ميانه 
موج دوم مي بينند. شايد خبر مثبت 
اين است كه موج دوم از نظر كل موارد 
خفيف تر از موج اول است و به طور 
كلي باعث مرگ ومير بسيار كمتري 
شده است با وجود اين كارشناسان 
هشدار داده اند كه افزايش اخير موارد 
ممكن اســت آغاز موج دوم كرونا 
در هند باشد. هشــداري كه نشان 
مي دهد دولت نبايد در تعطيل كردن 
قسمت هاي مختلف شهرها براي بار 

دوم ترديد كند.

ونا در هند جوالن کر
آنسو

مهدي دادخواه تهراني
روزنامه نگار

دار
هش

حميدرضا بوجاريان
خبرنگار

با آغاز فصل سرما، خطر ابتال و شدت انتقال ویروس هایي كه در سال هاي 
قبل چندان براي ما خطرناك نبودند، باال مي رود؛ یعني ویروس های كم خطر 

سال های قبل، حاال درگيري شدیدتري براي مبتالیان ایجاد مي كند

 گزارش همشهري از پایيز متفاوت امسال 
 در كنار كرونا

 زهرا جعفرزادهپاييز  پرمخاطره در راه است
خبرنگار

طوالني در فضاي بســته در كنار هم قرار مي گيرند، 
سيستم تهویه هم معموال به درستي عمل نمي كند 
و همين مســئله، عوامل انتقال را بــاال مي برد.« به 
گفته محرز، 2هفته پس از بازگشایي مدارس، نتيجه 
سفرهاي تابســتاني و تجمع در مدرسه به تدریج در 
حال مشخص شدن است و این را مي شود از آمار ابتال 

و بستري در بيمارستان متوجه شد: »اگر در این دوره 
تعداد مبتالیان باال برود و بــه این آمار، خانواده هاي 
گرفتار كرونا از طریق فرزندانشــان هم اضافه شود، 
اوضاع كشور و به ویژه بيمارستان ها بحراني مي شود.« 
به گفتــه او، همزماني چند ویــروس و بيماري هاي 
فصلي در پایيز ازجمله آلرژي ها، تعداد موارد ابتال و 

مراجعه به بيمارستان ها را باال مي برد. محرز مي گوید: 
در بيمارستان ها دیگر تخت خالي وجود ندارد؛ این 

مسئله را هم مردم باید بدانند و  هم مسئوالن.
15مرداد معاون سازمان نظام پزشكي، كمبود تخت 
آي سي یو را گوشزد كرد و گفت كه این اتفاق سبب 
شده كه براي بســتري بيماران، دست به انتخاب 
بزنند. او همان موقع گفت كه تعداد بيماران بدحال 
در بيمارســتان ها باال رفته و حاال بيشتر از قبل به 
تخت هاي آي سي یو نياز است. همه اینها در شرایطي 
اســت كه در كنار تجهيزات بيمارستاني، نيروهاي 
بخش درمان خسته شده اند، ایمني بدنشان پایين 
آمده و امكان ابتال به بيماري حتي با وجود وسایل 
حفاظت شده در ميان آنها باالســت. افرادي كه در 
 آي سي یو مشغول به كارند، 3برابر افراد عادي مبتال 
به كرونا مي شوند. خبرهایي كه از استان هاي مختلف 
به گوش  مي رســد هم حكایت از كمبود تخت هاي 
بخش مراقبت هاي ویژه دارد. همه اینها در شرایطي 
است كه هنوز پيك جدید بيماري كه در پایيز مورد 

انتظار است، اتفاق نيفتاده است.

قدرت و شدت ويروس ده ها برابر شده است
بيش از 200روز از ورود رســمي كوویدـ 19به كشور 
مي گذرد و در این شرایط، محرز مدیریت كرونا در ایران 

را چندان رضایت بخش نمي بيند. او مي گوید: حركت 
به سمت جلو بدون اجراي كامل پروتكل ها وضعيت را 
بحراني كرده و نگراني ها از سخت بودن شرایط پایيز را 
باال برده است: »اگر قرار باشد مكاني بازگشایي شود و 
فعاليتي از سر گرفته شود باید با نظر وزارت بهداشت 
باشد. پروتكل ها دكور نيســتند، باید اجرا شوند و در 
صورت اجرا نشدن باید جریمه نقدي پرداخت شود.« 
به گفته او، بســياري از ارگان ها به توصيه هاي وزارت 
بهداشت عمل نمي كنند. همه اینها در شرایطي است 
كه قدرت ســرایت و قدرت ویروس ده ها برابر شــده 
است: »این مسئله تنها در ایران اتفاق نيفتاده. در همه 
كشورهاي جهان اینطور شــده. ویروس دچار جهش 
شده و بيماري زایي اش باال رفته است. این اتفاق معموال 
براي ویروس ها مي افتد؛ گاهي به نفع است و گاهي به 
ضرر. این بار تغيير ژنتيك ویروس، به نفع كرونا بوده و 
قدرت و سرایتش را بيشتر كرده و شدت بيماري هم باال 
رفته است.« براساس اعالم این متخصص بيماري هاي 
عفوني، قبال در یك خانواده، یك نفر مبتال مي شــد و 
حاال چند نفر: »باید به زندگي بــا كرونا عادت كنيم و 
این واقعيت را بپذیریم. اینكه چه زماني شيوع كنترل 
مي شود، اصال مشخص نيســت و تمام آنچه در ابتدا 

درباره این بيماري گفته مي شد، تغيير كرده است.« 

خطر ابتال به ويروس هايي كه قبال بي خطر بودند
مهدي نوروزي، معاون پژوهشــي مركز تحقيقات 
بيماري هاي ویروسي دانشگاه علوم پزشكي تهران 
و عضو هيأت مدیره انجمن علمي ویروس شناســي 
ایران، ماجراي تغييرات ایجاد شده در ویروس كرونا 
را تأیيد مي كند. او به همشهري مي گوید: ویروس 
توانایي این را دارد كه قدرت انتشــارش را باال ببرد 
و بيماري زایــي اش را تغيير دهد و حتي ارگان هاي 
مورد هدف را جابه جا كند. همين هم شده تا برخي 
از متخصصان بگویند كرونا اگر در یك جمع 3نفر را 
مبتال مي كرد، حاال 8نفر را درگير می كند: »زماني 
كه افراد در برابر ویروس مقاومت مي كنند، ماسك 
مي زنند و فاصله گذاري اجتماعي را رعایت می كنند، 
ویروس قدرتش را باال مي برد تا به هدفش برســد. 
ویروس دچار جهش مي شود تا بتواند آن فاصله ایجاد 
شــده را پر كند؛ چراكه اگر این كار را نكند، ضعيف 
و محكوم به مرگ مي شود.« او مي گوید: اگر قدرت 
انتقال ویروس باال رفته، به این دليل است كه مردم 
در حال رعایت پروتكل ها هســتند و جامعه آگاه تر 
شده اســت، اما اگر همه افراد جامعه سبك زندگي 
خودشــان را تغيير دهند، ویروس از بيماري زایي 
عقب مي ماند. او به بخش دیگري از ماجرا اشــاره 
مي كند. به گفته او، اتفاقاتي كه در پایيز قرار است 
رخ دهد و نگراني  از همزماني ویروس ها، مشــكل 
روحي و رواني براي افراد ایجاد و سيســتم ایمني 
آنها را ضعيف مي كند و سبب مي شود تا نشانه هاي 
ویروس، شدیدتر شود: »به نظر مي رسد پایيز امسال، 
ویروس هایي كه در ســال هاي قبل چندان براي ما 
خطرناك نبودند، حاال به دليــل درگيري با كرونا، 
هم ميزان ابتالیشان باالتر رود و هم درگيري شان 
شدیدتر شــود؛ یعني اثر ویروس هاي دیگر در این 
شــرایط براي بدن، بيشــتر از قبل مي شود.« این 
ویروس شناس پيش بيني  مي كند كه اتفاقات خوبي 
در پایيز امســال نخواهد افتاد: »تنها راه چاره این 

است كه مردم پروتكل ها را به قوت اجرا كنند.«
 ایمني جمعي مسئله اي بود كه از روزهاي اول شيوع 
ویروس در بسياري از كشورها مطرح شد كه ایران 
هم یكي از آنها بود. هر چند كه مســئوالن وزارت 
بهداشــت ازجمله معاون كل این وزارتخانه، آن را 
روشــي غيرعلمي خواند و در دنيا كشورهایي مثل 
انگليس، سوئد و نروژ كه از این شيوه استفاده كردند، 
بســيار مورد انتقاد قرار گرفتند. نوروزي اما معتقد 
است كه ایمني جمعي در حال رخ دادن است؛ هر 
چند كه توصيه نمي شود كسي در معرض ویروس 
قرار بگيرد تا مبتال شود؛ چراكه هيچ كس نمي داند 
بدن چه واكنشــي نســبت به این ویروس نشــان 
مي دهد: »ما در این مدت متوجه شدیم بسياري از 
افراد به بيماري هاي پنهان مبتال بودند كه خودشان 
هم نمي دانستند و بعد از ابتال به ویروس، تازه متوجه 
مشكل شان شــده اند؛ بنابراین نمي توان تصور كرد 
ویروس بعد از ورود، چقدر بدن را تخریب مي كند.«

کرونا در جهان رکورد تازه ای را ثبت کرد
ديروز سازمان جهاني بهداشت )WHO(  از ثبت باالترين رقم شناســايي موارد جديد ابتال به بيماري 
كوويد-19 در يك روز خبر داد. سازمان جهاني بهداشت در گزارشــي اعالم كرد: براي بار دوم در جهان 
باالترين ركورد موارد جديد ابتال به بيماري كوويد-19 طي يك روز ثبت شد به گونه اي كه ظرف 2۴ ساعت 
۳07 هزار و 9۳0 مورد شناسايي شده است. ركورد پيشين ثبت شده توسط سازمان جهاني بهداشت از تعداد 
مبتاليان روزانه اين بيماري مربوط به ششم ماه سپتامبر بوده كه ۳0۶ هزار و ۸57 مورد جديد شناسايي 
شدند. طبق اعالم اين سازمان، بيشترين افزايش آمار مبتاليان مربوط به ۳ كشور هند، اياالت متحده و برزيل 
بوده اســت. در هند 9۴ هزار و ۳72 مورد جديد ابتال شناسايي شد و پس از آن اياالت متحده با ۴5هزار و 
52۳مورد و برزيل با ۴۳ هزار و 71۸ مورد جديد در رتبه دوم و سوم جاي گرفتند. همچنين دو كشور آمريكا 
و هند بيش از 1000 مورد جديد فوتي را گزارش كردند و برزيل فوت ۸7۴ نفر از مبتاليان به كوويد-19 را در 

مدت 2۴ ساعت اعالم كرد.
هم اكنون هند از نظر آمار روزانه مبتاليان به بيماري كوويد-19 در رتبه نخســت جهان قرار دارد و هفته 
گذشــته با ثبت 97 هزار و 570 مورد جديد طي يك روز ركورد جهاني را از آن خود كرد. همچنين موارد 

ابتال به اين بيماري در 5۸ كشور ازجمله آرژانتين، اندونزي، مراكش، اسپانيا و اوكراين رو به افزايش است.
با وجود اين ،  در ميان كشورهاي درگير، شدت شيوع بيماري در هند به شدت نگران كننده است.
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رشد توليد و باالماندن قيمت خرده فروشي ميگو و آبزيان افزايش قيمت و سركوب تقاضا در بازار موتورسيكلت كمبود نهاده ها و افزايش قيمت خرده فروشي مواد پروتئيني 

توليد كنندگان گوشت مرغ و تخم مرغ در حالي از كمبود و افزایش قيمت نهاده هاي توليد و تأثير آن 
بر قيمت تمام شده و خرده فروشي این محصوالت خبر مي دهند كه مسئوالن بر توزیع گسترده این 
نهاده ها در سراسر كشور تأكيد مي كنند. به گزارش همشهري، طي چند ماه اخير، توليد كنندگان 
دام و طيور از مشكالت تخصيص ارز، تامين و عرضه و كمبود و افزایش قيمت نهاده هاي توليد گالیه 
كرده اند. مدیرعامل شركت پشتيباني امور دام با بيان اینكه پس از برطرف شدن مشكالت تامين ارز 
براي خرید نهاده هاي دامي و واردات آن، توزیع گسترده این محصوالت در سراسر كشور آغاز مي شود، 
گفت: با تخصيص هاي صورت گرفته، یك ميليون و 600 هزار تن نهاده هاي دامي به ارزش 450ميليون 
یورو كه ۷00هزار تن كنجاله سویا و مابقي ذرت و جو است، وارد كشور شده است. محمدرضا طالیي 
افزود: ماهانه نيازمند 400هزار تن كنجاله هستيم كه براي شهریورماه تاكنون 60 تا ۷0 هزار تن تامين 
شده و با خریدهاي انجام شده تا پایان ماه، این نياز به طور كامل برطرف و دغدغه اي براي مرغداران 

و دامداران وجود ندارد.

افزایش قيمت خرده فروشــي آبزیان و كاهش قدرت خرید مردم در حالي موجب كاهش ســهم این 
محصوالت در سبد غذایي خانوارها شده است كه مسئوالن از رشد توليد این آبزیان خبر مي دهند. به 
گزارش همشهري، با وجود تأكيد كارشناسان تغذیه بر ضرورت استفاده از ماهي و ميگو و جایگزیني 
گوشت سفيد با گوشت قرمز در سفره مردم، رشد قيمت این اقالم موجب كاهش سرانه مصرف آن شده 
است. رئيس سازمان شيالت ایران از هدفگذاري براي توليد 52 هزارتن ميگو تا پایان سال جاري خبر 
داد و گفت: امسال حداقل ۱2هزار هكتار از اراضي مســتعد زیركشت ميگو رفته است و ميزان توليد 
ميگوي پرورشي در سال 99 به رقمي بالغ بر 52 هزارتن مي رسد. نبي اهلل خون ميرزایي با بيان اینكه 
توليد آبزیان به یك ميليون و 282 هزار و 45۷ تن رسيده كه رقم قابل توجهي است، افزود: از این ميزان 
توليد 526 هزارو ۷29 تن از محل آبزي پروري و ۷55هزارو ۷28تن از محل صيد تامين شــده است. 
به گفته او سرانه مصرف محصوالت شيالتي به ۱3.3 كيلوگرم در سال رسيده، اما باید مصرف آبزیان 

بيش از این افزایش یابد.

كمبود و افزایش بي رویه قيمت خودرو درحالي زمينه باالرفتن سهم موتورسيكلت در ناوگان حمل ونقل 
درون شهري را فراهم كرده اســت كه افزایش قيمت این وسایل نقليه موجب سركوب تقاضاي خرید این 
محصوالت شده است. به گزارش همشهري، مشكالت توليد كنندگان داخلي براي تخصيص ارز و واردات 
برخي مواداوليه و قطعات توليد موتورسيكلت و از سوي دیگر تنگناي واردات این محصوالت موجب كاهش 
تنوع و افزایش قيمت این وسایل نقليه در بازار خرده فروشي شده است. این افزایش قيمت اقبال مشتریان، 
ازجمله اقشار جوان به موتورسيكلت هاي كاركرده، به خصوص انواع خارجي در بازار را به دنبال داشته است. 
این افزایش قيمت ها در شرایطي است كه توليد كنندگان از وجود ظرفيت خالي و كاهش تيراژ توليد و مونتاژ 
انواع موتورسيكلت طي2 سال اخير خبر مي دهند. پيش از این ابوالفضل حجازي، عضو هيأت مدیره انجمن 
صنعت موتورسيكلت از تعطيلي 90درصد واحدهاي توليدي قطعات موتورسيكلت به دليل گراني و كاهش 
تقاضاي این محصول خبر داده و اعالم كرده بود توليد موتورسيكلت به بيش از دوبرابر نياز بازار كشور در 

سال95 موجب دپوي بسياري از موتورهاي توليدي آن سال در انبارها شد.
قيمت برخي انواع موتورسيكلت صفر و كاركرده در بازار  نرخ مصوب برخي انواع ميگو و ماهي در ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران نرخ مصوب برخي انواع گوشت بوقلمون در ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران 

فوت وفن

راسته بازار

   رهن كامل، پرداخت رهــن و اجاره یا 
اجاره بهاي ماهانه ازجمله شيوه هاي مرسوم 
در رهن و اجاره واحدهاي مسكوني و تجاري 
است اما ميزان مبلغ رهن به درصد قيمت 
خانه، به عوامل مختلفــي مانند منطقه و 
محله اي كه واحد مسكوني یا تجاري در آن 
واقع شده، متراژ، چند سال ساخت بودن  آن، 

امكانات و... بستگي دارد.
    با این حال، فرمول عمومي و مرســوم 
براي رهن كامــل یك واحد مســكوني، 
یك چهارم الي یك ششــم قيمت آن است. 
بنابراین نخستين موضوعي كه هنگام رهن 
یك واحد مســكوني باید درنظر داشــت،  
قيمت هر مترمربع واحد مسكوني و سپس 
سال ساخت آن اســت. مثال یك آپارتمان 
۱50متري نوســاز در مناطق باالي شهر 
تهران، اجاره بهــا و مبلغ رهــن به مراتب 
باالتري نســبت به یك واحد مســكوني با 
همين متراژ در مناطق پایين تر شهر دارد 
و اگر عمر واحد بيشــتر باشد، این اختالف 

بيشتر مي شود.
    معموال مشاوران امالك درصورتي كه 
آپارتمان نوساز باشد، از فرمول یك چهارم 
بــراي تخمين رهــن كامل آن اســتفاده 
مي كنند و با افزایش عمر ســاختمان، این 
فرمول به یك ششم نزدیك تر مي شود. البته 
مشــاورین امالك و بنگاه ها براي محاسبه 
دقيق تر قيمت  رهن از پارامترهاي دیگري 
نيز استفاده مي كنند كه در كنار فاكتورهاي 
بازار، موقعيت و تمایالت مالك و مستأجر را 

نيز در بر مي گيرد.
   توجه داشته باشيد كه طبعا واحدهاي 
مســكوني لوكس تــر از ارزش باالتــري 
برخوردارند و واحدهاي مسكوني ساده تر، 
با قيمت هاي به نســبت پایين تري معامله 
مي شــوند. عالوه بر فرمــول یك چهارم و 
یك ششم مذكور، ميزان تقاضاي بازار عامل 
تعيين كننده دیگري در ميزان رهن و اجاره 

است.
    معموال بهترین زمان براي رهن یا اجاره 
یك واحد مسكوني، زماني است كه تقاضا 
براي مسكن پایين بوده و موجرین، حاضر 
هســتند كه با قيمت هــاي پایين تري نيز 
معامله كنند. از ســوي دیگر برخي ماه ها 
مانند ایام قبل از عيد یا نزدیك به بازگشایي 
مدارس در مهرمــاه، ازجمله پرتقاضاترین 
فصول براي رهن و اجاره مسكن محسوب 
مي شــود كه نرخ قراردادهاي رهن و اجاره 
ملك در این ایام را باال مي برد. پس درصورتي 
كه دنبال خرید، رهن یا اجاره واحد مسكوني 
هستيد، بهتر است تا پيش از فصول نقل و 
انتقاالت نسبت به انجام این كار اقدام كنيد 
تا گزینه هاي بيشتري را در اختيار داشته و 
از نظر اقتصادي هم با پرداخت ناگزیر رهن و 

اجاره بيشتر زیان نكنيد.

  اگــر بــراي تاميــن قطعــات برخي 
موتورسيكلت هاي قدیمي یا انواع برندهاي 
خارجي كــه واردات و عرضه آن طي چند 
سال اخير ممنوع یا محدود شده، با مشكل 
مواجه هســتيد، بهتر است شــال و كاله 
كنيد و با رعایت فاصله گذاري اجتماعي و 
پروتكل هاي بهداشتي راهي بورس فروش 
قطعات دست دوم موتورسيكلت در ميدان 

رازي تهران شوید.
  در این راســته بــازار مي توانيــد انواع 
قطعات اصلــي و البته دســت دوم موتور، 
بدنه و حتي لوازم جانبــي و مصرفي انواع 
موتورسيكلت هاي یاماها، هوندا، كاوازاكي، 
وسپا، موتور گازي و حتي موتورسيكلت هاي 
قدیمي یا جدیدي كه چند ســالي از عمر 
عرضه آنها به بــازار مي گذرد بــا قيمت و 

كيفيت مناسب پيدا كنيد.
 توجه داشته باشــيد كه اغلب اینگونه 
قطعات دســت دوم از طریق اوراق كردن 
موتورســيكلت هاي دســت دوم و قدیمي 
از رده خارج شده توســط كسبه این محل 
تامين مي شود. پس درصورتي كه نيازمند 
قطعه كمياب و خاصي هســتيد باید كمي 
صبر و حوصله به خرج دهيد و به مغازه هاي 

مختلف سر بزنيد.
  در راســته بازار قطعات موتورسيكلت 
ميدان رازي عالوه بر انواع الستيك، لوازم 
مصرفي و قطعات دست دوم، انواع قطعات 
نو و كمياب موتورســيكلت نيز با قيمت و 
كيفيت متفاوت عرضه مي شود كه با توجه 
به عرضه برخي قطعات تقلبي و بي كيفيت 
در بازار این محصوالت بهتر است درصورتي 
كه شــناخت كافي از اصلي بودن اینگونه 
قطعات ندارید، كار خرید ایــن اقالم را به 

تعميركاران خبره واگذار كنيد.
  قرار گرفتن این راســته بــازار در مرز 
محــدوده طــرح ترافيــك و زوج  یا فرد 
خودروها و كمبود شــدید جــاي پارك، 

ازجمله نقاط منفي این راسته بازار است .

درصد رهن كامل به قيمت ملك 

 قطعات دست دوم موتور

كمبود نهاده هاي دامي در بازار از ابتداي امســال را مي توان 
مهم ترین دليل افزایش قيمت گوشت و لبنيات دانست. توقف 
واردات جو، ذرت و كنجاله سویا از ماه هاي پایاني سال گذشته 
تا یكي دو ماه ابتدایي امسال، بازار این كاالها را به شدت ملتهب 
كرد و دامداران و مرغداران براي تهيه خوراك دام ناچار به بازار 
ســياه روي آوردند. توزیع قطره چكاني این اقالم در چند ماه 
اخير هم نتوانســت آرامش را به بازار برگرداند و هزینه هاي 
توليد دام و طيور به شــدت باال رفت. این در شرایطي بود كه 
شيوع كرونا و پيامدهاي اجتماعي ناشي از آن مصرف گوشت 
و مرغ را به شدت كاهش داده بود اما این كاهش مصرف نيز 
نتوانست جز درباره مرغ، و آن هم به طور موقت، تأثير كاهشي 

بر قيمت ها بگذارد. 

شير
باالرفتن هزینه توليد در دامداري هاي شــيري و گوشتي، 
قيمت هردو محصول را افزایــش داد به طوري كه دامداران 
قيمت 2هزار و 900توماني مصوب شير خام در تيرماه را نصف 
هزینه توليد دانستند. هرچه بود، افزایش قيمت شير خام شد 
یكي از دالیل حركت رو به باالي نرخ كاالهاي لبني. گرچه 
شركت هاي لبنياتي سعي مي كنند نرخ مصوب محصوالت 
پرمصرف را رعایت كنند اما در مواردي در همين محصوالت 
نيز افزایش قيمت مشاهده مي شود ازجمله شير كم چرب با 
نرخ مصوب 5هزار و600 تومان كه در برخي برندها از 5هزار و 
900 تا ۷هزار و 500تومان هم فروخته مي شود. با این حال، 
گراني محصوالت لبني بيشتر در اقالم اصطالحا كم مصرف 
اعمال مي شود؛ یعني آنهایي كه نرخ مصوب ندارند. قيمت 

یك پاكت شير ۱.5 ليتري استریل غني شده با ویتامين دي و 
كلسيم تا هفته گذشته در سوپرماركت ها ۱6هزار تومان بود 
و شيرهاي یك ليتري فرادماي برندهاي دیگر نيز بين 9هزار 
و  500 تا ۱2هزار تومان قيمت داشــتند. قيمت شيرهاي 
اصطالحا كم مدت البته كمتر و اغلــب برندها بين 5هزار و 
500تا ۷هزار تومان اســت اما در ميان همين نوع شير هم 
هستند برندهایي كه قيمت ۱۱هزار توماني دارند. اگر یك ليتر 
را معادل 4 ليوان درنظر بگيریم، یك خانواده چهاره نفره براي 
مصرف یك ليوان شير در روز باید هر هفته بين 42 تا 80هزار 
تومان هزینه كند. قيمت یك ليوان شير در روز هم بسته به نوع 

شير، مي شود یك هزار و 500تا 3هزارتومان!

پنير
 از ميان دیگر اقالم لبني مهم تریــن قلم براي صبحانه پنير 
است. نگاهي به قيمت انواع پنير در یخچال سوپرماركت ها 
نشان مي دهد هيچ كدام از انواع پرمصرف كمتر از ۱0هزار و 
500تومان نيست. هر بسته 400گرمي پنير در انواع برندها 
بين ۱0هزار و 800تا ۱3هزار و 500تومان قيمت دارد. این 

البته كف قيمت است و برخي انواع پنير تا بسته اي 20هزار 
تومان هم فروخته مي شــود. اگر مصرف روزانه پنير هر فرد 
را تنها 25گــرم هم درنظر بگيریم یك خانــواده چهارنفره 
باید هر هفته 2 بسته پنير بخرد كه به طور ميانگين مي شود 

24هزار تومان.

كره 
كره جنجالي ترین عضو خانواده صبحانه در هفته گذشته بود. 
قيمت آن یكباره دو برابر شد و از 4هزار و 500تومان به 8هزار 
تومان رسيد. دليل آن را تمام شدن ذخيره كره هاي وارداتي 
با ارز دولتي عنوان كردند و اعالم شد از این پس قيمت این 
محصول با توجه به هزینه هاي واردات با ارز ترجيحي )نيمایي( 
همان 8هزار تومان خواهد بود. البته درباره كره و واردات یا 
توليد داخلي آن حرف و سخن زیاد است ازجمله اینكه بسياري 
از دست اندركاران صنعت لبنيات معتقدند كه اگر صادرات 
شيرخشك توليدي كارخانه هاي لبني كه ميزان توليد آن به 
واسطه كاهش سرانه مصرف شير افزایش یافته، تسهيل شود 
نه تنها مي توان بر ارزآوري این صادرات تكيه كرد بلكه چربي 

صبحانهايكهيكپنجمدرآمدراميبلعد
با احتساب ميانگين قيمت اقالمي كه در باال ذكر شد تنها هزينه وعده صبحانه يك خانواده چهارنفره در يك هفته چيزي 
حدود 107هزار و 800 و در يك ماه حدود 500هزار تومان مي شود. اين مبلغ در شرايطي است كه براي بعضي اقالم مثل كره و 
مربا مصرف هر روزه درنظر گرفته نشده و عسل و تخم مرغ نيز به كلي از محاسبات حذف شده است. درنظر داشته باشيم كه 
حداقل دستمزد امسال 2ميليون و 800 هزار تومان تعيين شده و اين مبلغ تنها هزينه يك وعده غذايي براي خانواري است 

كه بايد براي ديگر هزينه ها مثل اجاره خانه، رفت وآمد، بهداشت و درمان و... نيز ماهانه مبلغي را كنار بگذارد.

نگاهی به قيمت اقالم اساسی مورد نياز برای تهيه یك وعده غذایی ساده نشان می دهد تنها وعده صبحانه با 
حذف برخی اقالم مثل تخم مرغ، برای یك خانواده 4 نفره 500 هزار تومان در ماه هزینه دارد

يكصبحانهساده،چند؟
اجنــاس،  گرانــي 
موضــوع تــازه اي 
نيست. سال هاست كه 
بي ثباتي در قيمت اجناس و كاالهاي مختلف حرف اول 
بازارهاست و اما آنچه در 2سال اخير و به طور ويژه در 6 ماه 
گذشته در اين زمينه اتفاق افتاده تندشدن شيب افزايش 
قيمت ها و سرايت آن به اقالمي است كه با معيشــت، سفره و سالمت مردم ارتباط 
مستقيم دارد. نتايج پژوهش هاي انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور 

كه در 3ماه نخست امسال انجام گرفته و بيش از 22هزار خانوار شهري و روستايي را 
مورد سؤال قرار داده، نشان مي دهد كه بسياري از خانوارها، مصرف منابع پروتئين 
حيواني، تخم مرغ، گوشت قرمز، گوشت سفيد و همچنين لبنيات را به طور كامل قطع 
كرده يا در حد قابل  توجهي كاهش داده اند. پيش از اين نيز آمارهاي مربوط به 2سال 
اخير از كاهش سرانه مصرف شير و لبنيات به كمتر از 80كيلوگرم در سال حكايت 
 داشــت. تا پيش از اين، از ميان 3وعده غذايي اصلي روزانه، صبحانه ارزان ترين و
 دردسترس ترين وعده غذايي خانواده ها محسوب مي شد اما بعد از اوج گرفتن قيمت 

تخم مرغ، كره و پنير حاال ديگر يك لقمه نان و پنير هم گران تمام مي شود.

چند و چون

قاچاق يك ميليارد دالر لوازم يدكي در سال

صنعت قطعه ســازي به عنوان يكي از 
صنايع مــادر و تأمين كننده نيازهاي 
خودروسازان در وضعيت كنوني كشور 
با مشــكالت متعددي از جمله نبود 
نقدينگي و افزايش سرسام آور قيمت 
مواداوليه مواجه است. اين در حالي است 
كه مطالبات معوق آنها از خودروسازان نيز مزيد بر علت شده و فعاليت 
آنها را سخت تر كرده است. با آرش محبي نژاد، دبير انجمن صنايع 

همگن نيرومحركه و قطعه سازي كشور گفت وگو كرديم.

تعهدات معوق خودروسازها به كمبود قطعات نسبت 
داده مي شود. در زمينه چه قطعاتي كمبود وجود دارد؟

بخش عمده كمبود مربــوط به قطعات وارداتي یا قطعاتي اســت 
كه مواداوليه آن وارداتي اســت به دليل آنكــه ارز اختصاص پيدا 
نمي كند؛ بعضا انباشــت قطعات در گمركات كشــور را هم داریم 
به دليل اینكه ارزي براي ترخيص آنها وجود ندارد. عمده مشكالت 
مربوط به تعهدات معوق خودروســازها به موضــوع تخصيص ارز 
براي تامين قطعه برمي گردد اما بخشــي از این مشكل هم ناشي از 
ناتواني خودروساز در بازپرداخت بدهي قطعه سازان است. مطالبات 
قطعه سازان از خودروسازها روزبه روز در حال افزایش است و عمال 
توان ادامه همكاري از قطعه ساز گرفته شده است. با این حال جز در 
زمينه قطعات هاي تك و وارداتي در دیگر قطعات مشــكل خاصي 

وجود ندارد.
مطالبات قطعه سازان چه ميزان است؟

كل مطالبات قطعه سازان بدون احتســاب تعدیل قيمت ها حدود 
32هزار ميليارد تومان است كه اگر بخواهيم فقط مطالبات سررسيد 
گذشته را محاســبه و چك هاي خرید دین را كم كنيم، سازندگان 
قطعات خودرو چيزي حدود 8الي ۱0هزار ميليارد تومان مطالبات 
معوق دارند. متأســفانه با این روند تســویه حســاب، خودروساز 
نمي تواند بدهي قبلي خود به قطعه ساز را به روزآوري كند. هم اكنون 

قطعه سازان با مشكل نقدینگي و به روز نشدن قيمت ها مواجهند.
خبري در زمينــه حمايت بانك ملــت از صنعت 

قطعه سازي منتشر شد، اين حمايت به چه صوت خواهد بود؟
حمایت بانك ملت به صورت تسهيالت اســت. این بانك در قالب 
قراردادهاي سه جانبه یا به صورت قراردادهاي خرید دین و اعطاي 
تسهيالت به خودروساز قرار  است همكاري داشته باشد. فعال این خبر 
در حد یك تفاهمنامه كلي است و باید ببينيم در آینده جزئيات این 

همكاري به چه صورت خواهد بود.
مقدار و ارزش مالي قطعات دپو شده در گمرك به 

چه ميزان است؟
چون قطعات بازار لوازم یدكي هم در ميان قطعات دپویي در گمرك 
هســت، اطالعات و آمار دقيقي از ميزان آن در دســت نداریم اما 
برآورد ما این است كه بيش از 5هزار ميليارد تومان قطعات و چيزي 
در همين حــدود هم مواداوليه مورد نياز براي ســاخت قطعات در 
گمركات كشور دپو شده باشــد. جمع ارزش كاالیي كه در گمرك 
رسوب كرده به طور برآوردي حدود ۱0هزار ميليارد تومان است كه 
به نظر مي رسد مشكالت ترخيص آن با توجه به كمبود ارز همچنان 

ادامه خواهد داشت.
ترخيص اين قطعات تا چه حــد در بازار تأثيرگذار 

خواهد بود؟
بازار قطعات چندان از ترخيص این قطعات تأثير نمي گيرد اما روي 
خودروهاي دپویي كف پاركينگ خودروســازان تأثير چشمگيري 

خواهد داشت و در این زمينه شاهد جهش خواهيم بود.
قاچاق همواره يكي از مشكالت بازار قطعات و لوازم 

يدكي بوده است، در اين زمينه چه كاري انجام شده است؟
سازمان مبارزه با قاچاق كاال در این زمينه اقدامات قهري را تشدید 
كرده و كنترل مرزها را افزایش داده است اما از سوي دیگر افزایش 
نرخ ارز تا حدودي در این زمينه تأثيرگذار بوده و حجم كاالي قاچاق 
را كاهش داده است. اما با همه این مسائل هنوز بيش از یك ميليارد 

دالر در سال قاچاق لوازم یدكي داریم.

حاصل از آن مي تواند براي توليد كره استفاده شود و به ميزان 
زیادي كشور را از واردات این كاال بي نياز كند. این كارشناسان 
مي گویند در شرایطي كه واردكنندگان باید هر دالر نيمایي 
را بيش از 23هزار تومان بخرند تا بتوانند كره وارد كنند وضع 
عوارض براي صادرات شير خشك اقدام سنجيده اي نيست. 
به هرحال مصرف روزانه ۱0گرم كره توسط هر عضو یك 
خانواده چهارنفره باعث مي شــود كه دست كم هر سه روز 

یك بار ناچار به خرید دوباره كره باشند.

مربا و عسل
انواع مربا در بازار طي ماه هــاي اخير تغييرات قيمت زیادي 
نداشته و مرباهاي پرطرفدار مثل آلبالو و هویج مدتي است 
به قيمت ثابت 9هــزار و 900 تومان عرضه شــده اند. البته 
بعضي مرباها و بعضي برندهــا قيمت هاي باالتري هم دارند. 
وزن شيشــه هاي مربا معموال 300گرم اســت اما نمي شود 
از آب رفتن شيشــه هاي مربا چشم پوشــي كرد؛ كاري كه 
اخيرا بســياري از توليدكننده ها- نه فقط مربا- براي جبران 
هزینه ها و در عين حال ثابت ماندن قيمت ها انجام مي دهند. 
قيمت عسل اما خيلي باالتر از مرباست. كمترین قيمتي كه 
مي توان در سوپرماركت ها براي خرید یك شيشه یك كيلویي 
عسل پرداخت، ۷5هزار تومان است. البته عسل معموال در 
بسته بندي هاي كوچك تر عرضه مي شود، به طور مثال یكي 
از برندها یك ظرف حدود 200گرمي عسل را 20هزار تومان 

قيمت گذاري كرده است.

تخم مرغ
نيمرو، زمانی ســاده ترین غذا بود اما با قيمــت این روزهاي 
تخم مرغ كم كم الاقل بــراي وعده صبحانه، غذایي الكچري 
محســوب مي شــود. قيمت فروش تخم مرغ در بازار فاصله 
بســيار زیادي با نرخ مصوب دارد و مسئوالن صنفي هم این 
موضوع را تأیيد مي كنند. سعيد درخشاني، رئيس اتحادیه 
ســوپرماركت داران در رابطه با قيمــت تخم مرغ مي گوید: 
هم اكنون قيمت هر شانه تخم مرغ در سوپرماركت ها 29 تا 
3۱ هزار تومان و بسته به وزن آن متغير است. بحث گرانفروشي 
مطرح نيســت و مغــازه داران در روزهاي اخير خودشــان 
تخم مرغ را گــران خریداري كرده اند.  امــا قيمت تخم مرغ 
در سوپرماركت ها از آنچه درخشــاني مي گوید خيلي باالتر 
است. تا روز جمعه 2۱شهریور، قيمت هر شانه تخم مرغ در 
سوپرماركت ها 34 تا 35هزار تومان بود و فروشنده ها 30هزار 
تومان را قيمت خریدشان ذكر مي كردند. ناصر نبي پور، رئيس 
هيأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در این زمينه 
مي گوید: قيمت تمام شده هر كيلو تخم مرغ براي واحدهاي 
توليدي در شرایط فعلي بيش از ۱4هزار و 900تومان و قيمتي 
كه باید به دست مصرف كننده برسد 30هزار تومان است. اگر 
همين 50درصد سویا توسط دولت تامين نشود، تخم مرغ به 
كيلویي بيش از 23 هزار تومان و شانه اي 50 هزارتومان هم 

خواهد رسيد.

چاي
پاي ثابت صبحانه، چاي اســت اما از آنجا كــه در وعده هاي 
دیگر هم مصرف مي شــود نمي توان هزینه آن را فقط براي 
وعده صبحانه محاسبه كرد. قيمت انواع چاي بسته به ایراني 
و خارجي بودن و برند آن متفاوت است اما بسته نيم كيلویي 
بعضي برندهاي پرمشتري این محصول ۷9 هزار و 900تومان 

قيمت خورده اند. 

نان
قيمت مصوب نان در یك سال اخير تغييري نداشته اما قيمت 
فروش آن در كمتر مغازه نانوایي مطابق نرخ مصوب اســت. 
براساس آخرین مصوبات ستاد تنظيم بازار درخصوص نان، 
قيمت نان بربري یارانه اي هزار تومان، سنگك یارانه اي هزار 
و 200تومان، تافتون یارانــه اي 550تومان و لواش یارانه اي 
300تومان است. قيمت همين نان ها در نانوایي هاي آزادپز 
به ترتيب هزار و 500، هزار و 800، 850و 450تومان تعيين 
شده است اما در بيشتر نانوایي هاي سطح شهر بربري با قيمت 
بين 2تا 2هزار و 500تومان، سنگك بين 2تا 3هزار تومان، 

تافتون 900تومان و لواش 500تومان عرضه مي شود.

فرخنده رفائي
خبرنگار

قيمت)كيلوگرم -تومان(مشخصات نوع گوشت بوقلمون 
32.۱00بدون پوست، بال و گردن سينه 

49.۱00بدون پوست و استخوان مغز ران 

35.۱00با پوست و استخوان- بدون كمر ران 

3۷.800با پوست ساق 

۱2.۱00بدون نوك بال بال 

۱۷.000بسته بندي وكيوم بازو 

48.۱00پاك شده فيله 

24.500كمتر از ۱5كيلوگرم الشه كامل یا شقه 

۱5.200بدون پوست گردن 

23.900سينه با بال، گردن، پوست و استخواننيم شقه سينه 

قيمت )تومان( مدل و كاركردبرند موتور سيكلت 

۱39990.000.000- صفر كيلومتر هوندا كليك ۱50

۱39۷50.000.000- كاركرد 8.200كيلومتر هوندا كليك ۱50

۱38۷300.000.000- صفر كيلومتر هوندا ۱000سي بي آر 

۱3992۱0.000.000- صفركيلومتر هوندا سي آراف 250ال 

۱39443.000.000- صفر كيلومتر آپاچي۱60

۱39638.000.000- صفر كيلومتر آپاچي۱50

۱39545.000.000- 20.000كيلومتر آپاچي200

۱39324.000.000- 200.000كيلومتر آپاچي۱80

۱396۱20.000.000- 2.800كيلومتر هيوسانگ اكوئيال250

۱395۷0.000.000- ۱۱000كيلومتر هيوسانگ جي تي250آر 

قيمت)كيلوگرم - تومان(مشخصات نوع محصول

60.000منجمد- سایز 5۱-60ميگوي پرورشي 

55.000منجمد- سایز 6۱-۷0ميگوي پرورشي

50.000منجمد مخلوط ميگوي پرورشي 

۷8.000تازه - سایز 5۱-60ميگوي دریایي با سر 

69.000تازه مخلوطميگوي دریایي با سر

62.000منجمد- سایز 5۱-60ميگوي دریایي باسر 

68.000منجمد- سایز 4۱-50ميگوي دریایي باسر

۷4.000منجمد- سایز 3۱-40ميگوي دریایي باسر

23.000پرورشي زنده- باالي 2000گرم ماهي بيگ هد 

23.000پرورشي زنده – باالي ۱000گرم ماهي فيتوفاگ 
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كوهخواری

نورا عباسی
روزنامه نگار

خدیجه نوروزی
روزنامه نگار

   روزنامه همشهري در گزارشي خبر داد 
كه سازمان جنگل ها از صدور سند وقف يك 
برش از كوه دماوند به  نام ســازمان اوقاف 
گفته اســت. در اين گزارش آمده بود كه 
ظاهرا ســازمان اوقاف براي يك پالك از ۱۱پالك ثبتي )از دامنه تا قله 
دماوند( سند وقفي گرفته است. همين گزارش باعث بروز واكنش هايي 

بين شخصيت هاي سياسي و مردم شد.

معصومه ابتكار، معاون رئيس جمهور، همان روز در صفحه توييتر 
خود نوشت: »اثر طبيعي ملي قله دماوند با مساحتي بالغ بر 2950 هكتار 
در سال ۱38۱ طي مصوبه شوراي عالي محيط زيست به مجموعه مناطق 
تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست پيوسته  است. اثر طبيعي 
ملي عالي ترين رده حفاظتي اســت كه براساس قانون هيچ گونه امكان 
واگذاري يا بهره برداري ندارد«. اما در همين زمان بود كه سازمان اوقاف 

به اين خبر واكنش نشان داد و آن را تكذيب كرد.

ابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضایيه نيز در جلسه شوراي حفظ حقوق 
بيت المال بر صيانت از اراضي ملي و طبيعي تأكيد كرد: »منابع طبيعي 
جزئي از حقوق مردم اســت و صيانت نكردن از اراضي ملي منتهي به 

ضايع شدن حقوق عصرها و نسل ها مي شود«.

   در اين روز اسنادي منتشر شد كه پرده 
از اين وقف برمي داشت.

   در واكنشــي، اداره اوقاف درباره وقف 
بخشــي از كوه دماوند اعالم كرد كه وقف 

مربوط به قله نبوده و موضوع وقف يك يال دماوند بوده است.

ابراهيم حيدري جناسمي، مدیر اوقاف مازندران نيز گفت: »اين 
منطقه در سال ۱3۴۱ و قبل از انقالب وقف شده و همه اسناد آن موجود 
است. اين موقوفه مربوط به يك قريه و مراتع آن در اطراف كوه دماوند 

است و به  هيچ وجه شامل خود كوه دماوند نمي شود«.

محسن موســوي، مدیركل منابع طبيعي 
و آبخيزداري مازندران، در واكنش به گفته 
رئيس قوه قضاييه، خواست كه با اعمال ماده۴۷۷، 

اين پرونده مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد.

صادق سعادتيان، مركز امور امالك سازمان ثبت اسناد هم گفت: 
»براي پالك ۱20من محلي از اراضي مالر به عنوان وقف اقدام شده، در 
حالي  كه پالك هاي متعلق به سازمان اوقاف شامل هزاران هكتار است 

كه سال ها با اجاره مراتع و معادن آن كسب درآمد كرده است،.

غالمحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضایيه نيز درباره وقف 
برشــي از كوه دماوند گفت: »در حالي  كه در  ماه گذشته سند رسمي و 
كاداستري قله دماوند با مساحت ۱08۱ هكتار از منابع طبيعي اين قله 
توسط سازمان ثبت اسناد، صادر و تحويل منابع طبيعي شد، كساني كه 
به دنبال فضاسازي بودند با يك خبر غلط اعالم كردند كه در قالب وقف 
اين قله واگذار شده است. سند دقيق صادر و تحويل دولت شده است. 
سندي كه براي دماوند صادر شده مشمول كوهپايه ها هم مي شود. بعد 
از ۴5كيلومتر از دماوند مرتعي اســت كه يك زمان به نام پهلوي صادر 
شده بود، اما با اعتراض مرتعداران باطل شد و مرتعداران اين زمين را وقف 
كردند. قبل از كاداستر براي اين قسمت سند وقفي صادر شده بود و مقرر 

شده كه هيأت عالي نظارت ثبت ورود كند، چرا كه سند سنتي است«.

بازخواني پرونده  دماوند

ازوقفتاآزادينيمبند
مردادماه با فوران خبر وقف دماوند داغ و با فروكش آن سرد شد

هنوز رسانه ها درگير خبر 5600هكتار جنگل هاي ساري بودند كه خبر وقف 3هزار هكتار از مراتع دماوند منتشر شد. اما چطور این خبر داغ 
شد و چطور رو به سردي رفت؟ آیا مشكل وقف دماوند حل شد؟ اخبار به ما رسيده چه مي گویند؟

چرا پديده كوه خواري در استان هاي شمالي رايج شده است؟

رازناپديدشدنكوههايشمال
عضو شوراي شهر كالردشت و نماينده رشت معتقدند كه نداشتن درآمد پايدار و نبود نظارت كافي، زمينه كوه خواري را مهيا كرده است

زمين خواري، جنگل خواري، ساحل خواري و... فهرست بلند باالیي است كه هر چند سال یك بار، 
یك مورد جدید به آن اضافه مي شــود و كوه خواري نيز چندسالي است كه به عنوان عضو جدید 
فهرست تخلفات جاي گرفته است. هر چند موضوع كوه خواري در سال هاي اخير بسيار مورد توجه 
قرار گرفته است اما صحبت هاي نماینده مازندران در شوراي عالي استان ها این نكته را گوشزد مي كند كه برنامه براي تخریب 
كوه ها در استان هاي شمالي و ساخت ویال ریشه در سال هاي دورتر دارد. او سال گذشته اعالم كرده بود: »چندین كوه حدفاصل 
نكا تا بهشهر در 2دهه گذشته ناپدید شدند و هم اكنون طمع شبانه روزي براي ناپدید كردن چند كوه دیگر در جریان است«. 
باتوجه به سرعت گرفتن تخلفات مربوط به زمين خواري و صحبت هاي چند ماه پيش فرمانده یگان حفاظت اراضي كشور مبني 
بر اینكه »مازندران بدترین وضعيت را در دریاخواري، جنگل خواري، مرتع خواري، كوه خواري و تغيير كاربري غيرقانوني اراضي 
كشاورزي در كشور دارد، به حدي كه زمين خواري در مازندران به مرز بحران رسيده است« باید انتظار داشت كه سوداگران 

عالقه مند به كوه خواري نيز با شدت بيشتري به از بين بردن كوه ها اقدام مي كنند.

نبود درآمد پایــدار؛ عامل افزایش پدیــده كوه خواري و 
زمين خواري

فرهاد كريمايي، عضو شوراي شهر كالردشت پديده كوه خواري 
و داليل رواج آن در مناطق شمالي كشور را تحليل كرد. از نظر 
او ريشه اصلي اتفاقاتي مانند كوه خواري و زمين خواري را بايد در 
نبود درآمد پايدار در استان هاي شمالي دانست؛»بر اساس تجربه  
خودم بايد بگويم كه مديران ارشد استان و شهرستان ها به سمت 
ايجاد درآمدهاي پايدار در مناطق شمالي حركت نكرده اند و در 
گذر سال ها براي ايجاد چنين فضايي برنامه ريزي نشده است. اين 
رويه موجب شد تا جوانان و مردم بومي مناطقي مانند كالردشت 
به جاي آنكه از طريق گردشگري و مشاغل ديگر درآمد كسب 
كنند، به اجبار به سمت خريد و فروش زمين بروند.« او از 2منظر 
به توضيح اتفاقات تلخي همچون كوه خــواري و زمين خواري 
پرداخــت و گفــت: »در گام اول بحث فــروش زمين هاي آبا و 
اجدادي بود اما اين دايره در گذر زمان گســترده تر شد و اكنون 
با مباحثي همچون ساخت وساز در نقاطي از كوه مواجه هستيم، 
اين روند تا جايي پيش رفته كه متأسفانه بايد بگويم اين رويه در 
زندگي روزمره مردم استان هاي شمالي جاي گرفته و به امري 

عادي تبديل شده است«.
بر اساس گفته كريمايي، در سال هاي اخير تقاضا براي خريد ملك 
در شمال كشور با جهش همراه شده است، هيچ نظارتي بر اين 
افزايش تقاضا صورت نگرفت و ما شاهد بوديم كه اقدامات خريد و 
فروش زمين در مناطق خوش آب و هواي شمال، از زمين هاي آبا 

و اجدادي فراتر رفت و به عرصه هاي ملي كشيده شد.
اين عضو شوراي شــهر كالردشــت بر اين موضوع تأكيد دارد 
كه ساخت وســازهاي غيرمجاز در ســال هاي اخير روند نزولي 
پيدا كرده اند؛ »تحقيقات ميداني ما در كالردشــت اين را نشان 
مي دهد كه در چند سال اخير موضوع ساخت وسازهاي غيرمجاز 

تا حدودي مديريت شده است اما يك موضوع اصلي وجود دارد 
كه من هم همواره پيگير آن بودم و حتي براي به نتيجه رساندن 
اين موضوع به كميسيون اصل90 مجلس رفتم و گزارش دادم.«

واگذاري منابع طبيعي به ارگان ها و سازمان هاي دولتي پديده اي 
است كه از نظر كريمايي ريشه در بسياري از تخلفات دارد؛ »ما 
شاهد هستيم كه در كالردشــت يك سري واگذاري هاي منابع 
طبيعي به ارگان ها، ســازمان هاي دولتي و نهادهاي حقوقي يا 
اشخاص انجام مي شود. اين واگذاري ها مصداق زمين خواري و 
كوه خواري هستند. روند كار اينگونه است كه زميني را از عرصه 
ملي به شخص واگذار كردند تا يك كارخانه در آن منطقه احداث 
شود، شخص آن منطقه را ديوار كرد اما كارخانه اي احداث نشد و 
بعدها طي يك فرايند به ظاهر قانوني، سند آن منطقه را دريافت 

كرد و پس از آن زمين را براي فروش گذاشت.«
او به بيان مصداق هاي ديگري نيز پرداخت و گفت: »در قبال اجراي 
آزادراه، حداقل ۱00هكتار از اراضي غرب استان را به مجري آزادراه 
واگذار كردند. اين موضوع را بســيار پيگيري كرديم اما هنوز به 
نتيجه اي نرسيده ايم يا مناطقي را به ارگان هاي دولتي براي اجراي 
طرح عرضه كردند مانند مركز پرورش ماهي در رودبارك، كه در 
اين مناطق اتفاقي بر اساس طرح ارائه شده رخ نداد و تجربه به ما 
نشان داده است كه چند سال بعد اين مناطق را قطعه بندي و تحت 
عنوان مجموعه استراحتگاه مديران يا نامگذاري هاي ديگر واگذار 
مي كنند. از نظر من حرمت امامــزاده را بايد متولي آن نگهدارد، 
وقتي خود دولت در قالب طرح هاي مختلف، اراضي و بخش هايي 
از كوه را واگذار مي كند، ديگر از مردم چه توقعي بايد داشت؟ اين 
واگذاري هاي عرصه هاي ملي در كالردشــت انجام شــده و اين 

موضوع هيچ مديريت نشده است«.
از نظر كريمايي اقداماتي مانند تخريب ويال يا بازداشت افراد در 
مسير برخورد با اين تخلفات از قدرت بازدارندگي كافي برخوردار 

نيستند و قبل از آنكه وياليي به شكل غيرقانوني در كوه و جنگل 
ساخته شود، بايد جلوي اتفاق را گرفت؛» جهادكشاورزي متولي 
برخورد با ساخت وسازهاي غيرمجاز اســت و به جاي آنكه در 
مرحله آخر دست به تخريب ويال بزند، بايد از قبل و با فرهنگسازي  
وارد اين ميدان شود. واقعيت اين است كه اگر آن كشاورز نخواهد 
زمينش را به دست ساخت وساز بسپرد، گزينه ديگرش چيست؟ 
نمي شود به مردمي كه تحت فشار اقتصادي هستند، فقط بگوييم 
زمين را نفروش، بلكه بايد براي آن كشاورز شرايط كار و درآمد 

پايدار در كنار فرهنگسازي ايجاد كرد.«

براي مقابله با كوه خواري، خأل نظارتي داریم
محمدرضا احمدي نماينده مردم رشــت در مجلس يازدهم در 
گفت وگو با همشــهري كوه خواري، زمين خواري و... را در يك 
دسته بندي قرار مي دهد و معتقد است كه »با هر آنچه موجب 
ضربه زدن به منافع مردم مي شود، بايد مقابله كرد، اين موضوع 
مي تواند در حوزه كوه خواري يا جنگل خواري باشــد، موضوع 
تفاوتي ندارد و دستگاه هاي نظارتي بايد با چنين ناهنجاري هايي 

مقابله كنند، چرا كه منافع مردم بايد خط قرمز ما باشد.«
اين نماينده مجلس معتقد اســت كه بستر براي سوءاستفاده و 
كوه خواري مهيا شده است؛ »انسان ها حريص هستند و بر اساس 
منافع شخصي شان در مسيرهايي انحرافي همچون كوه خواري 
قرار مي گيرند. زماني كه يك بستر براي سوءاستفاده ايجاد شود، 
برخي از اين فضا استفاده مي كنند و بنابراين دستگاه هاي متولي 
بايد وارد ميدان شوند و جلوي اتفاقاتي مانند كوه خواري را بگيرند. 
تكرار اتفاقاتي در حوزه كوه خواري و زمين خواري به ما نشــان 
مي دهد كه دستگاه هاي نظارتي آنچنان كه بايد به وظيفه خود 
عمل نكرده اند، در واقع ما شاهد يك خأل هستيم و اين خأل موجب 
شده است تا سوداگران احساس امنيت كنند و دست به هر كاري 

كه خودشان صالح مي دانند بزنند.«
احمدي معتقد است كه هر زمان فرصت براي سوداگران فراهم 
شود، آنها سوءاستفاده مي كنند؛ بنابراين بايد اين فرصت به آنها 
داده نشود و مســئوالن محلي نيز نبايد چشــم بر اين تخلفات 
ببندند؛»اتفاقات به اين شــكل بعيد است كه سازماندهي شده 
باشد، بسياري از دهياران و شوراها نظارت كامل دارند و بايد قبل 
از آنكه ويال يا خانه اي بر فراز كوه ساخته شود، جلوي آن را بگيرند 
و تمام اقداماتشان را به پس از ساخت وساز موكول نكنند. چنين 
اتفاقاتي موجب مي شود تا آســيب هاي جدي به محيط زيست 
مناطق وارد شود و راه را براي تخلفات ديگر در حوزه كوه خواري 

و جنگل خواري مهيا كند.«

داليل تداوم كوه خواري چيست؟

پشتخاليكوهها
سازمان جنگل ها طبق ماده55 قانون حفاظت مي تواند بدون 
رأي دادگاه رفع تصرف كند اما ماده690 قانون مجازات رفع 

تصرف را منوط به حكم دادگاه مي داند
مدیركل دفتر امور حقوقي سازمان جنگل ها و مراتع كشور 
30درصد پرونده هاي تشكيل شده در دایره حقوقي منابع 
طبيعي را مربوط به كوه خواري اعالم مي كند. گویي اقدام ها و 
راهكارها براي جلوگيري از این معضل هم وزن كوه نيستند تا بتوانند از اساس تيشه بر ریشه 
این همه كوه خواري بزنند. شاید سهل انگاري و ناهشياري ما در نابودي منابع طبيعي ریشه 
تاریخي و افسانه اي دارد؛ همان زماني كه فرهاد كوهكن براي رسيدن به  عشق اسطوره اي 
خود شيرین، به  جان كوه افتاد. سودجویان چنان حریصانه و طمع كارانه به جان طبيعت 
افتاده اند كه گویي حرص و آزشان سيري ناپذیر است. البته جاي خالي قوانين جامع، محكم 

و بازدارنده هم در افزایش این همه بي مهري به زمين،كوه و جنگل بي تأثير نبوده است.

اقدامات فراسازماني؛ در حد حرف 
رضا افالطوني، در گفت وگو با همشهري كوه خواري را يك مسئله فراسازماني عنوان مي كند 
و حل اين معضل را فقط مربوط به ســازمان جنگل ها نمي داند. او مي گويد: »بعد فراسازماني 
كوه خواري آمايش سرزمين است كه معتقديم هر چه زودتر اين طرح آماده و اجرا شود، آسيب 
به حوزه اراضي ملي كاهش خواهد يافت. اما اين طرح تا كنون فقط در حد حرف باقي مانده كه 
الزم است پيگيري كنيم تا انجام شود. در حالي  كه با انجام اين كار هزينه هاي عملياتي و ميداني 
كه اكنون انجام مي شود بسيار كم خواهد شد«. ساالنه هزاران هكتار اراضي منابع طبيعي توسط 
زمين خواران سودجو تصرف مي شود و مسئوالن از اجراي طرح هايي سخن مي گويند كه بيش 
از ۴0سال اســت كه در حد حرف باقي مانده و عملياتي نشــده اند؛ راهكارهايي كه با اجرايي 

نشدنشان هر روز آسيب بيشتري را به عرصه هاي منابع طبيعي وارد مي كند.
مسئله فراسازماني ديگري كه مديركل حقوقي ســازمان جنگل ها و مراتع كشور به آن اشاره 
مي كند تثبيت مالكيت است. الزم است دستگاه های ذي ربط با همكاري هم، حوه اراضي ملي 
و ميزان مالكيت و حد و حدود آن را از اراضي كشاورزي جدا كنند و بعد از تثبيت سند مالكيت 
به نام سازمان جنگل ها براي اراضي ملي اعم از جنگل ها و مراتع صادر شود و تثبيت مالكيت 
دولت انجام شود. تمام اقدامات سازمان جنگل ها در قالب طرح هاي مديريت منابع  طبيعي است. 
افالطوني مي گويد:»ما چيزي به نام واگذاري نخواهيم داشت. در قالب طرح هاي مديريت منابع 
طبيعي  محور با موضوع حفاظت خواهد بود. در اين حوزه در تالشــيم از ظرفيت هاي مردمي 

در قالب تشكل ها هم بهره ببريم. پايش ماهواره اي و استفاده از امكانات روز هم در دستور كار 
سازمان قرار دارد كه بخشي از آن عملياتي شده است«.

قوانين عليه طبيعت
مديركل حقوقي سازمان جنگل ها و مراتع كشور در مورد مشكالت موجود در عرصه محافظت 
از منابع طبيعي اظهار مي كند: »متأسفانه موازي كاري و مغايرت هاي قانوني و ناسخ و منسوخ 
بودن قوانين موجود در بين دستگاه هاي اجرايي بسيار وجود دارد كه بايد اين قوانين تنقيح و 
يكدست شود. گاهی زمين تصرف شده آب و برق و گاز دارد، يعني پروانه شهرداري يا بخشداري 
دارد، درصورتي كه مالكيت زمين مربوط به اراضي ملي است. اين در حالي است كه پروانه زماني 
بايد صادر شود كه مالكيت محرز شود. 25هزار پرونده زمين خواري و تخلفات در سال داريم كه 

تا دلتان بخواهد در آنها از اين تناقضات وجود دارد كه دست ما را در دادگاه مي بندد«.
طوالني مدت شدن دادگاه هاي رفع تصرف گاه خود آسيب زيادي را به منابع طبيعي از سوي 
سودجويان مي رساند. افالطوني مي افزايد: »در اين مورد ســازمان منابع طبيعي مي تواند از 
ظرفيت ماده55 قانون حفاظت استفاده كند و بدون رأي دادگاه رفع تصرف كند. اما اين ماده 
قانوني با تصويب شدن ماده690 قانون مجازات منسوخ شــده. ماده690 تابع آيين دادرسي 
كيفري است و رفع تصرف به موجب حكم دادگاه خواهد بود. تعلل در صدور رأي دادگاه، ما را در 
زمان تصرف با مشكالت عديده اي مواجه مي كند؛ چرا كه رفع تصرف اراضي ملي بايد با قلع وقمع 
نهال هاي كشاورزي كاشته شده سه يا چهارساله همراه شود كه آثار سوء اجتماعي و اقتصادي 
دارد و عمال امكان پذير نيست. درحالي كه اگر به محض تصرف توسط يك كشاورز، همان زمان 
از سوي منابع طبيعي رفع تصرف شود از تبديل آن به زمين كشاورزي و صدمه زدن به اراضي 

طبيعي جلوگيري به عمل مي آيد«.

5مرداد 

6مرداد

7مرداد 

مهم ترين پرونده هاي كوه خواري در سال هاي اخير

كوه هايي كه خورده شدند
اواخر ســال 1393 بود كه عبارت 
كوه خــواري، مفهومي قابل لمس 
به خود گرفت. قباد افشار، رئيس 
سازمان امور اراضي وقت كشور، با اعالم افزوده شدن پدیده 
كوه خواري به پدیده مخرب زمين خواري اعالم كرد كه گروهي 
از افراد با تغيير كاربري حاشــيه كوه ها و تپه هاي حاشــيه 
شهرهاي بزرگ اقدام به ساخت و ساز هاي غيرقانوني مي كنند 
كه درصورت  مقابله نكردن با آنها، امنيت غذایي و عرصه هاي 
منابع طبيعي كشور در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. در 
همان سال افشار از تشدید اقدامات مقابله اي با زمين خواران 
و كوه خواران خبر داد و گفت تغيير كاربري اراضي در كشور 
30درصد كاهش داشــته  اســت. آیا تأثيرگذاري این روند 
مقابله اي تا به امروز مداوم بوده است؟ خير. آیا پدیده تكه تكه 
كردن منابع طبيعي با هدف بهره برداري شخصي و مالي طي 
6سال گذشته متوقف شده است؟ خير. كافي است تنها اخبار 

مربوط به كوه خواري در مناطق خوش آب و هواي شمال شهر 
تهران مانند اوشان، فشم، لواسان و ميگون را دنبال كنيد تا 
ببينيد چگونه ویالهاي عجيــب و غریب جایگزین تكه اي از 
كوه، درختان كهنسال و باغ هاي انبوه شده اند. گهگاهي ویالیي 
غيرقانوني تخریب شده است، اما به جاي آن ده ها ویالي جدید 
در دل كوه ظاهر شده اند. روند كوه خواري در این مناطق و در 
كل كشور به اندازه اي سریع تر از اقدامات مقابله اي رخ مي دهد 
كه اميدي به نجات منابع وسيع طبيعي كشور از چنگ تعدادي 
انگشت شمار سودجوي داراي رابطه و پول نمي رود. اسماعيل 
كهرم، فعال محيط زیست و كارشناس حيات وحش در واكنش 
به كوه خواري منابع پوكه در ارتفاعي غيرمجاز از كوه دماوند 
مي گوید روزانه 500كاميون از معادن تنه دماوند برداشــت 
مي شــود و اگر این روند ادامه پيدا كند، ظرف 73 هزار روز 
دماوند با خاك یكسان خواهد شد. باور اینكه كوه خواري ها به 
دور از چشم سازمان حفاظت از محيط زیست انجام مي گيرند 

سميرا رحيمی
روزنامه نگار

از اواخر سال 98 تراشيدن كوه هاي حاشيه شهر جديد 
صدرا در شيراز آغاز شد. بهانه تراشيدن كوه اين بار ساخت 
خانه ها و برج هاي مسكوني توسط شركت عمران شهر 
جديد صدرا بوده است. اين شركت پس از پيگيري هاي 
دادستاني شيراز اعالم كرد كه منابع طبيعي شهر جديد 
صدرا در سال 92 در قالب مزايده به يك اداره واگذار شده 
و ساخت وسازها در آن قانوني و با اخذ مجوزهاي الزم انجام شده است، زيرا اين مناطق 
اكنون كاربري مسكوني دارند. تخريب كنندگان حريم كوه صدرا معتقدند آماده سازي  اين 
زمين هاي مسكوني ممكن اســت با دخل و تصرف در بستر طبيعت همراه باشد كه اين 
موضوعي عادي است. در مرداد99 دادستاني شيراز از توقف موقت ساخت وسازها و اقدام 

به تعيين و تكليف اراضي كه در حريم كوه واقع شده اند، خبر داد.

صدرا
شيراز

احداث مســير تله كابيــن در كوه صفه 
اصفهان و ساخت وســازهاي بي رويه در 
دامنه ايــن كوه در قالــب مجتمع هاي 
تفريحــي و رســتوران در ســال 95 با 
واكنش هاي زيــادي از ســوي فعاالن 
محيط زيست مواجه شد. به بهانه ساخت 
مسير تله كابين، بخش بزرگي از اين كوه صاف شد و صفه اكنون به يكي از پارك هاي 
حاشيه زاينده رود شــبيه تر اســت تا كوه. همچنين اجراي طرح هاي ساخت وساز در 
كوه باعث شد تا بناي تاريخي شاه دژ با انواع دكل ها و كابل هاي برق احاطه شود. روند 
ساخت و ساز منجر به تغيير شكل كوه و تغيير گونه هاي گياهي و جانوري آن شده است.

صفه و قله شاه دژ
اصفهان

پنجم مردادماه 99، رئيس ســازمان ثبت اســناد كشور 
از ثبت ســند براي قله دماوند و ۱8هزار هكتار از اراضي 
كوهپايه اي آن و همچنين اعطاي يك سند ثبتي از دماوند 
به اداره اوقاف خبر داد. محمد نژاد رجبعلي بيشه، رئيس 
اداره مميزي و حدنگاري اراضي اداره كل منابع طبيعي و 
آبخيزداري مازندران، اعالم كرد: از ۱۱پالك محدوده قله 
دماوند تنها ۱0پالك جانمايي و ثبت شدند و پالك يازدهم، به عنوان اراضي موقوفه اعالم 
شد. وقفي اعالم شدن يك يال از دماوند نگراني هاي زيادي را در ارتباط با از سرگيري فعاليت 
معدن پوكه الر )كه توقف فعاليت آن سال ها زمان و هزينه برده بود(، تخريب بيشتر دماوند 
و جلوگيري از ثبت جهاني شدن آن ايجاد كرد. با جنجالي تر شدن اين خبر مقامات وادار 
به واكنش شدند و درنهايت در هشتم مرداد99، سيدصادق ساداتيان، معاون امور امالك و 
كاداستر سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، اعالم كرد: كل اراضي دماوند به نام دولت سنددار 

شدند اما قسمت مورد اختالف پالك هاي ثبتي 68 و 69 همچنان در دست بررسي است.

دماوند
مازندران
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قله هاي نان آور 
كوه ها و كوهستان ها مي توانند حدود 20درصد درآمد 

گردشگري كشور را تامين كنند 
سبالن، دماوند، دنا، سهند و... . ايران نزديك به 50قله مرتفع 
دارد؛ قله هايي كه تا پيش از شيوع ويروس كرونا مقصد نهايي 
گردشگران بســياري بودند و براي اقتصاد ايران درآمد زايي 
مي كردند. البته اين پولسازي كوه ها مربوط به ايران نيست و براساس آمار يونايتد نيشن، 
درحالي كه كوهستان ها ميزبان تنها 13درصد از جمعيت جهان هستند، تامين حدود 
20درصد از درآمد گردشگري كشورها بر دوش آنهاســت. در اين گزارش آمده است: 
شمار اســكي بازان جهان 400ميليون نفر برآورد مي شود. اين در حالي است كه اسكي 
تنها يك گونه گردشــگري كوهستاني است. براســاس آمارهاي بين المللي، هر سال 
50ميليون گردشگر در سراسر جهان، با هدف ديدار كوهستان ها، فتح قله هاي آنها و 
گردش در دامنه شان به اين مناطق سفر مي كنند. طبق آمار سازمان جهاني گردشگري، 
فرانسه، آمريكا، اسپانيا، چين، ايتاليا، تركيه، آلمان، انگليس، مكزيك و روسيه، 10كشور 
اول جهان از نظر گردشگرپذيري هستند. همچنين ارزش اقتصادي ناشي از گردشگري 
كوهستاني، بين 70 تا 90ميليارد دالر در سال برآورد مي شود كه 15 تا 20درصد از كل 
درآمدهاي صنعت گردشگري را به خود اختصاص مي دهد و همه اين آمار در حالي اعالم 
مي شود كه گردشگري كوهستاني جايي در ايران ندارد و حتي آماري از تعداد اسكي بازها 

يا گردشگران اين حوزه موجود نيست.

كوهنوردان گردش مالي قابل توجهي مي سازند
تا پيش از شيوع ويروس كرونا تقريبا همه تورگردانان به طور ميانگين ماهي يك بار را به فتح 
قله هاي بزرگ ايران اختصاص مي دادند. هزينه 2شب اقامت با تور عموما ) بسته به مقصد كه 
كدام كوه ايران باشــد( به طور ميانگين 150 تا 500هزار تومان قيمت گذاري مي شــد. براي 
مثال اگر ماهانه فقط 50تور گردشــگردي، هركدام به همراه 30نفر به دماوند مي رفتند و در 
آنجا كمپ مي كردند و هزينه ميانگين اين تورها 300هزار تومان مي بود، ماهانه 450ميليون 
تومان و ساالنه 5ميليارد و 400ميليون تومان فقط به واسطه كوه دماوند گردش مالي در كشور 
ايجاد مي شد. حاال حســاب كنيد هر كدام از 50قله مرتفع ايران، ماهانه و ساالنه چه گردش 
مالي گسترده اي فقط از طريق كوهنوردان مي توانند براي اقتصاد ايران ايجاد كنند. البته نبايد 
فراموش كنيم در كنار هزينه هايي كه كوهنوردان با تور مي كنند، حضور آنها در مناطق مختلف 
كشور مي تواند به توسعه شــغل بومي هاي آن منطقه نيز كمك كند. فروردين ماه سال بيش 
از 99هزار نفر مسافر از جاذبه هاي گردشگري و تاريخي شهرستان دماوند بازديد كرده اند كه 
فعاالن گردشگري بر اين باورند علت حضور همه اين گردشگران آب و هوايي است كه به واسط 

كوه دماوند در آن منطقه به وجود آمده است.
گردشگري كوهستاني در كشورهاي در حال توسعه و صنعتي به يك فعاليت عمده گردشگري 
تبديل شده است. اين رشته از گردشــگري طبيعي همچنين يك منبع بالقوه اشتغال براي 
ساكنان كوهستان به شمار مي آيد و مي تواند به عنوان عامل تثبيت جمعيت ساكن در كوهستان 
تبديل شود. واقعيت اين است كه گردشگري كوهستان يكي از زيرشاخه هاي صنعت گردشگري 
محسوب مي شود كه در جهان رونق زيادي دارد و اغلب كشورهاي كوهستاني از ظرفيت طبيعي 
خود نهايت استفاده را مي كنند ولی در كشــور ما تاكنون به خوبي از اين پتانسيل بهره گرفته 

نشده است.

گنج هايي در دل كوهستان 
كوه ها فقط به گردشــگري ارزنده نيســتند. خيلي وقت ها در دل اين صبوران بي صدا ذخاير 
ارزنده اي نهفته است. ارزش ذخاير معدني ايران براساس برآوردهاي اوليه 800 ميليارد دالر 
است كه با اكتشاف هاي جديد اين رقم تا هزار و 400ميليارد دالر برآورد مي شود. اين موضوعي 
است كه دي ماه سال گذشته اسماعيل خليل زاده، نايب رئيس اتاق تعاون ايران، به آن اشاره كرد 
و گفت: هم اكنون ايران با داشتن 30ميليارد تن ذخاير كشف شده و 30ميليارد تن ذخاير بالقوه، 
در ميان 15قدرت معدني جهان قرار دارد. رضا رحمانــي، وزير وقت صنعت، معدن و تجارت 
هم در بهمن ماه سال گذشته گفت كه ارزش كل معادن و صنايع معدني كشور 22ميليارد دالر 
است. وال استريت ژورنال در گزارشي، نفت، گاز، زغال سنگ، جنگل و چوب، طال و نقره، مس، 
اورانيوم، آهن خام و فسفات را كه همگي از منابع مهم جهاني هستند، به عنوان شاخص ثروت 
درنظر گرفته و نوشته است:  با اين رويكرد كشورهاي روســيه، آمريكا، عربستان و كانادا، در 
رتبه هاي اول تا چهارم جهان و ايران با 27.3تريليون دالر از منابع زيرزميني طبيعي، در رتبه 

پنجم دنيا قرار مي گيرد.

9ميليارد دالر سود معدن داري 
گردش مالي بخش معدن در جهان حاكي از آن اســت كه از 8هزار ميليارد دالر گردش مالي 
بخش صنعت دنيا در ســال، 2.2هزار ميليارد دالر آن )حدود 30درصــد( مربوط به بخش 
معدن است. ارزيابي ها نشان مي دهد كه از هزار و 800ميليون تن فوالد در جهان سهم ايران 
24.5ميليون تن است. از 7هزار و 300ميليون تن توليد زغال سنگ در جهان، سهم ايران حدود 
2ميليون تن، از 4هزار و 200ميليون تن توليد سيمان در جهان سهم ايران برابر با 53ميليون 
تن، از 2200ميليون تن توليد ســنگ آهن در جهان، ســهم ايران برابر با 76ميليون تن و از 

20.5ميليون تن توليد مس در جهان، سهم ايران حدود 0.25ميليون تن برآورد مي شود.
در موضوع تجارت خارجي هم ايران در بخش معدن و صنايع معدني با صادرات 9.2ميليارد دالر 
در سال 97، سهم 21درصد از ارزش كل صادرات كشور را به خود اختصاص داده است. فوالد 
و محصوالت فوالدي با 8.9ميليون تن به ارزش 4.1ميليارد دالر در رتبه اول صادرات زنجيره 
معدن قرار گرفته است. انگار همه اين اعداد مي خواهند به ما بگويند كه كوه ها، »باهمان تنهاي« 

ارزشمند ايران هستند. آنها را جدي بگيريم.

قانون درباره جرائم منابع طبيعي و كوه خواري چه مي گويد؟

راه مقابله با كوه خواري تشديد مجازات نيست
وحيد جالئي، حقوقدان: مشكل اينجاست كه استفاده شخصي و آسيب به اموال عمومي و منابع طبيعي ميان مردم قباحت ندارد

از اواخــر دهــه 70 و 
اوايل دهــه 80 بود كه از 
يك جايي بــه بعد، واژه 
»زمين خواري« به جاي غصب و تغيير كاربري زمين وارد 
ادبيات دولتي ها و نهادهاي مختلف حافظ منابع طبيعي 
شد. با وجود آنكه در طول اين سال ها تأكيد بسياري از 
سوي عالي ترين مقامات كشــور براي برخورد قضايي با 
مجرمان اينگونه تخلفات شده است، همچنان در وسعت 
وسيع و با سرعت عجيبي با غصب غيرقانوني زمين هاي 
ملي در همه نقاط كشور مواجهيم. ارتفاعات نيز نه فقط 
مستثني نبوده اند، بلكه دامنه آسيب ها در اين نقاط طبيعي 
بكر و خوش آب و هوا گسترده تر نيز بوده است. با وجود 
همه تبعاتي كه كوه خواري، تغيير كاربري زمين ها و منابع 
طبيعي داشته است، همچنان اراده الزم براي برخورد با 
مسببان اين جرائم ديده نمي شود. آيا قوانين در اين زمينه 
خأل دارند يا مشــكل از جاي ديگري است؟ در اين باره با 
وحيد جالئي، حقوقدان و استاد دانشگاه صحبت كرده ايم. 

او اعتقاد دارد كه تشديد مجازات، راه حل مشكل نيست.

تغيير كاربري قانوني، بدترين نوع زمين خواري
دكتر جالئي با اشــاره بــه اينكه 
زمين خــواري و كوه خــواري به 
2شيوه انجام مي شود، مي گويد: در 
يك شيوه، اراضي، ماهيتاً متعلق به 
دولت هستند كه يك نفر به شكل 
غيرقانوني آن را تصرف مي كند و با 
استفاده از شيوه هاي غيرقانوني، مالكيت آن را به نام خودش 
مي كند و به نوعي برايش سند مي گيرد. در شيوه دوم كه ما 
بيشتر با اين شيوه از زمين خواري مواجهيم، اراضي متعلق به 
 خود فرد است اما كاربري آن مسكوني نيست. يعني به  عنوان 
مثال، فرد چند هكتار زمين با كاربري كشاورزي يا باغ و فضاي 
سبز دارد. اما به شكل غيرقانوني كاربري آن را تبديل مي كند 
و در آن ويال يا خانه مي سازد و كاربري آن را به مسكوني تغيير 

مي دهد.
اين وكيل پايه يك دادگستري ادامه مي دهد: در اين شيوه نيز 
باز به 2 روش عمل مي كنند؛ در يك روش، اين ساخت وساز به 
شكل غيرقانوني و بدون هيچ مجوزي انجام مي شود. در روش 
دوم كه شــايد بدترين نوع زمين خواري باشد، اين اراضي به 
شكل قانوني تغيير كاربري مي دهند كه كار برخورد و مجازات 
را براي قوه قضاييه بسيار سخت مي كند. به اين ترتيب كه با 
نظر كميسيون ماده 5 مجوز تغيير كاربري به افراد متقاضي 
ارائه مي شود.  اين كميسيون با حضور استاندار يا معاون وي، 
مديركل راه و شهرسازي هر اســتان، شهردار شهر مربوطه، 
رئيس سازمان جهادكشــاورزي، مديركل ميراث فرهنگي و 
همچنين رئيس ســازمان نظام مهندسي ساختمان استان 
و رئيس شوراي شهر مربوطه تشكيل مي شود. براساس نظر 
اين كميسيون يك نفر مي تواند مثال كاربري فضاي سبز ملك 
خود را به تجاري تغيير دهد كه به سختي مي توان بعد از ارائه 

اين مجوز و تغيير كاربري با اين اتفاق برخورد كرد.
اين اســتاد دانشــگاه با بيان اينكه حريم كوه ها نيز در اين 

كميسيون مشخص مي شود، مي گويد: اين كميسيون در هر 
شهر، طرح هاي تفصيلي را به تصويب مي رساند كه براساس 
اين طرح ها نحوه استفاده از زمين هاي شهري، تراكم شهري، 
اولويت هاي ساخت وساز و موقعيت همه   چيز در شهر مشخص 
مي شود. مثالً ممكن است در اين طرح ها، مشخص شود مكاني 
كه سال ها روستاي خارج از شهر محسوب مي شده، حاال جزو 
محدوده شهري باشد. در نتيجه نمي توان براساس يك قاعده 
كلي گفت كه حريم كوه كجاست يا در كجا مي توان مالكيت 
خصوصي داشــت. بايد به طرح هاي جامع و تفصيلي شهرها 
مراجعه كرد كــه در آن منابع ملــي و كاربري هاي مختلف 
زمين ها مشــخص شــده اســت. در نهايت احداث هرگونه 
ساختمان و تأسيســات به موجب طرح ها و ضوابط مصوب، 

داخل حريم شهر، مجاز شناخته مي شود.

كوه خواري مجازات سنگين ندارد
او درباره مجازات افراد متخلف مي گويد: ساخت وساز غيرمجاز 
در منابع طبيعي يا ملي و تصرف اراضي دولتي، چه كوه باشد 
چه موارد ديگر، اصاًل مجازات ســنگيني ندارد. در حقيقت 
براي عمل تصرف در قوانين ما مجازات سنگيني در مقايسه 
با تخلفات ديگر كه بعضاً مجازات هاي بسيار شديدي در پي 
دارند، در نظر گرفته نشده است. البته نمي گويم در اين زمينه 

خأل قانوني داريم.
به اعتقاد اين حقوقدان، تشديد مجازات در اين زمينه چندان 
راه گشا نيست. اشد مجازات يعني حكم اعدام براي موضوعاتي 

مثل قاچاق مواد مخدر وجود داشت، اما آيا مؤثر بود و مصرف و 
قاچاق مواد مخدر كم شد يا از بين رفت؟ از اين دست مثال ها 

بسيار زياد است.
جالئي ادامه مي دهد: البته كه قانون از افراد محافظت مي كند 
اما اين تا يك جايي جواب مي دهد. در درجه اول بايد فرهنگ 
حفاظت از اموال عمومي و منابع طبيعي را داشــته باشيم. 
استفاده شخصي و بهره برداري غيرمجاز از اموال عمومي در 
كشور ما ميان برخي هيچ قبحي ندارد. بعضي از مردم و افراد 
در مسند قدرت، تعصبي كه بايد را نسبت به منابع ملي و اموال 
عمومي ندارند. بعضي كه صاحــب قدرت، پول، نفوذ يا رانت 
هســتند، فكر مي كنند حق دارند از اين رانت استفاده كنند 
و زميني را تصرف كنند كه در حقيقت متعلق به همه مردم 
است. البته اين موضوع در همه زواياي جامعه ديده مي شود. 
حتي كارمندي كه ماشين دولتي را براي مصارف شخصي به  
كار مي گيرد، جزو اين دســته محسوب مي شود. براي ايجاد 

چنين قبحي بايد فرهنگسازي شود.
او يكي ديگر از موضوعات مهــم در اين زمينه را نبود نظارت 
مي داند؛ عالوه بر فرهنگسازي، موضوع نظارت پيش از وقوع 
اين جرائم نيز مطرح اســت. درون خود سيستم هاي اداري، 
فساد و مشكل وجود دارد. وقتي يك نفر مي تواند با ارائه پول به 
ارگان هاي مختلف، مجوز ساخت وساز يا تغيير كاربري بگيرد، 
يعني نظارت درست وجود ندارد و برخورد با پديده هايي مثل 
كوه خواري و زمين خواري ميــان نهادهاي متولي، آنطور كه 

بايد جدي گرفته نمي شود.

شبنم سيدمجيدی
روزنامه نگار

آوين آزادی 
روزنامه نگار

حسن روحاني بــا پيگيري موضوع وقف 
بخشــي از كوه دماوند گفــت: »در برابر 
شايعات بايد ايستاد«. و افزود: »مگر مي شود 
جنگل و كوه و دريا را وقف كرد و يا بخشي 

از كشور را فروخت!؟«.
   با اين حال جمعي از استادان دانشگاه و نهادهاي مدني در نامه اي به 
سران 3قوه خواســتار لغو واگذاري يكي ديگر از منابع طبيعي ايران در 

مازندران به سازمان اوقاف شدند.
   نماينده هايي از سازمان جنگل ها، شبانه به ســازمان اسناد رفتند و 
سندهاي وقفي را به نام دولت و اراضي ملي ثبت كردند. در اين شب، پالك 
69 به نام دولت ثبت شد )پالك 68، 35 و 37 همچنان به نام اوقاف است(.

كالنتري، معاون محيط زيســت طبيعي ســازمان حفاظت 
محيط زيست نيز به قوه قضاييه گفت: »2پالك كوه دماوند همچنان 
وقف هستند. خوشبختانه براي پالك هاي 68 و 69 كوه دماوند كه پيش 
از اين اختالفاتي بر سر آن با سازمان اوقاف داشتيم سندي به اسم سازمان 
جنگل ها صادر شد. براي بقيه پالك ها نيز جانمايي صورت گرفته است 

و پيگير صدور سند براي آنها هستيم«.

رضا افالطوني، مديركل دفتر حقوقي 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
گفت: »خوشــبختانه در 2پالك 68 و 69 
به ميزان 2400هكتــار از اراضي ملي كوه 

8مرداد

دماوند به منابع طبيعي بازگردانده شــد و پس از پايان بررســي هاي 
تخصصي و فني در موضوع بازگرداندن اراضي ملي پالك هاي 35 و 37 
كوه دماوند اين اراضي نيز با همكاري سازمان اوقاف و امور خيريه و ياري 

قوه قضاييه به منابع طبيعي بازگردانده خواهد شد«.

   جلسه اي درباره مسائل مربوط به وقف 
كوه دماوند با حضور اســحاق جهانگيري، 
عيســي كالنتري و لعيا جنيدي از دولت و 
سيدمهدي خاموشي، رئيس سازمان اوقاف 

و امور خيريه، در نهاد رياست جمهوري برگزار شد.

   سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشور با انتشــار بيانيه اي ضمن اشاره به 
جلسه معاون اول با رؤساي سازمان هاي 
ذي ربط تأكيد كرد كه كوه و جنگل قابليت 

وقف شدن ندارند.

عيسي كالنتري، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت 
محيط زيست نيز گفت: »وقف دامنه كوه دماوند مربوط به 400 سال 
پيش اســت و جمع آن به 100 هكتار هم نمي رسد؛ ضمن اينكه طبق 

فتواي مرحوم امام )ره( و رهبر معظم انقالب، انفال قابل وقف نيست«.

رئيس ســازمان جنگل هــا گفت: 
هيچ شــكي روي ملي بودن جنگل هاي 
هيركاني و دماوند نيســت و اميدواريم 

به زودي اسناد وقفيت آنها اصالح شود.

ذبيح اهلل خدائيان، رئيس سازمان ثبت 
اسناد و امالك كشور گفت: »قسمت زيادي 
در اطراف روستاي مالر كه روستاييان حق 
چرا داشتند وقف شده است و فاصله زيادي 
نيز با كوه دماوند دارد و قسمتي است كه قابل تملك بوده؛ پس اين قسمت وقف 
و سندش به نام اوقاف صادر شده است. اگر در روستايي زمين وقفي هم وجود 
دارد، قرارداد اجاره بين ســازمان اوقاف و شخص بهره بردار منعقد مي شود و 

براساس آن قرارداد ما هم اقدام به صدور سند مالكيت مي كنيم«.

۱۱ مرداد 

۱3مرداد 

27مرداد

28مرداد

9مرداد

دشوار است. اما تلنبار شــدن پرونده هاي متعدد كوه خواري 
 و تداوم مشاهده اين پديده در گوشه و كنار كشور دست كم
ثابت مي كند كــه نظارت كافي بر اين معضــل وجود ندارد و 
اقدامات ســازمان هاي مســئول براي مقابله با آن ناكافي و 

ناكارآمد بوده اســت. البته مواردي هم وجود دارند كه دست 
متجاوزان به صورت رســمي از منابع طبيعي كوتاه شــده 
است، اما پس از گذشت زمان بسيار و وارد شدن آسيب هاي 

جبران ناپذير به كوهستان ها.

عمليات تخريب و نابودي بلندترين قله شرق كوه البرز، 
يعني كوه شــاهوار از اوايل ســال 94 به اسم تامين نياز 
كارخانه آلوميناي ايران و در قالب بهره برداري از معدن 
بوكسيت تاش، آغاز شد. پوشش گياهي و منابع آبي كوه 
شاهوار بيش از 5سال است كه در معرض انواع آسيب هاي 
ناشي از اكتشاف معدن بوكسيت كه سود آور بودن آن نيز 
محل ترديد است، قرار گرفته است. گفته مي شود تا سال97، يك ميليون و 680هزار تن 
باطله معدني در كوه شاهوار انباشته شده  اســت و بسياري از گونه هاي گياهي و حيواني 
منطقه در معرض انقراض قرار گرفته اند. در اواسط سال 97، معدن بوكسيت تاش با پيگيري 
فعاالن محيط زيست و مردم شاهرود به صورت موقت تعطيل شــد، اما نگراني ها درباره 

ازسرگيري بهره برداري از اين معدن مخرب همچنان ادامه دارد.

شاهوار
ود شاهر

طرح عجيب كوتاه كردن چندين متري از ارتفاع كوه 
باباموسي با اعتبار 40ميليارد ريال در سال1384 اجرا 
شد. كوه به دليل بهبود ديد خلباناني كه قصد فرود در 
فرودگاه بجنورد را داشتند اجرا شد، درحالي كه مي شد 
به سادگي و با مكان نمايي درست فرودگاه را در مكاني 
مناسب تر احداث كرد. از ابتداي ارائه اين طرح سازمان 
محافظت از محيط زيست با آن مخالفت شديد كرد.  اما از آنجا كه مخالفت صرف اصوال 
تأثيري در محافظت از منابع طبيعي و ملي كشور ندارد، احداث فرودگاه بجنورد به 
كنده شدن تكه اي از كوه باباموسي منجر شد و دردناك تر اينكه مقامات استاني براي 

توجيه اقدام خود كوه را مانعي براي توسعه فرودگاه اعالم مي كردند.

باباموسی
بجنورد

شيوشگان را به عنوان نخســتين سكونتگاه انسان در 
كرمان مي شناسند. كوهي باســتاني كه آثار باستاني 
بي نظيري مانند سايه نگاره نيمرخ انسان، قلعه سر به 
فلك كشــيده دختر، قلعه اردشير و گنبدگبري را در 
خود جا داده اســت. اما اين حجم از آثار باستاني مانع 
از تخريب شيوشگان نشد و مؤسسه ملل با همكاري 
مقامات شهر كرمان، پروژه بام كرمان را از سال 1386 در اين منطقه باستاني كليد 
زدند تا چهره  اي زخمي و نازيبا از اين منطقه باستاني برجا بگذارند. نصب دكل هاي 
تله كابين در حريم منظري آثار باستاني شيوشگان، خاكبرداري و تسطيح مرتفع ترين 
بخش كوه به منظور احداث هتل و رستوران، تداخل جاده دسترسي به هتل با حريم باغ 
بيرم آباد و تخت درياقلي بيگي و كاشت درخت براي ايجاد هكتارها فضاي سبز ازجمله 
آسيب هايي است كه كوه خواري به شيوشگان وارد كرده است و حتي پس از ثبت ملي 

اين منطقه در سال 99، نگراني ها براي محافظت از اين اثر ملي همچنان ادامه دارد.

شيوشگان
كرمان
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بلوچستان تشنه
 نگران محاصره آب

اهالي بلوچستان در آستانه پاييز، نگران شروع بارندگي ها، باالآمدن آب 
رودخانه ها و محاصره در ميان سيالب هستند

سیده زهرا عباسي
خبرنگار 

سنا
س: اي

عك

 سیستان وبلوچستان انگار با تابستان میانه خوشي ندارد، یا نه، بهتر است بگوییم دخالت هاي انساني میانه خوش دیار رستم 
با طبیعت را بر هم زده است. اهالي شمال استان یعني سیستاني ها از نیمه بهار تا پاییز اسیر بادهاي 120روزه و توفان هاي شني 
هستند كه از بستر خشك هامون بلند مي شود و در جنوب استان یعني بلوچستان، بارش هاي مونسون)سامانه بارندگي(  امان 
را از ساكنان حاشیه »كاجو«، »سرباز«، »باهوكالت« و »مزن كور« گرفته است. براي بلوچستاني ها به ویژه آنهایي كه در حاشیه 
رودخانه زندگي مي كنند، هر بار بارندگي مساوي با چند روز محاصره در آب و قطع راه هاي ارتباطي است. اهالي »قصرقند«، »دشتیاري« و »نیكشهر« 

بارها به این موضوع اعتراض كرده اند اما به نظر مي رسد صدایشان به جایي نمي رسد و مسئولي هم به فكرشان نیست.

»قصرقند« و 35بار طغیان »كاجو« 
»امان اهلل عزيزي« يكي از فعاالن اجتماعي »قصرقند« 
اســت كه درباره وضع بحراني 23روســتاي باالدست 
رودخانه »كاجو« با 6هزار نفر جمعيت توضيح مي دهد. 
اهالي اين روستاها تا همين چند وقت پيش در محاصره 
بودند و حاال راه دسترسي شان به لطف فروكش كردن 

آب تا حدودي باز شده است.
عزيزي با بيان اينكــه تنها راه ارتباطي 23روســتاي 
باالدســت »كاجو« از بســتر رودخانه مي گــذرد به 
همشهري مي گويد:   » از روســتاهاي باالدست كاجو تا 
مركز شهرســتان قصرقند حدود 60كيلومتر اســت و 
اهالي با بسته شدن تنها راه ارتباطي بايد براي رسيدن 
به قصرقند حدود 300كيلومتر را از راه هاي فرعي طي 

كنند.«
وي شدت بارش هاي مونســون در سال جاري را نسبت 
به سال ها و دهه هاي گذشته بســيار شديدتر توصيف 
مي كند و مي افزايد: »امســال رودخانــه كاجو 35بار 
طغيان كرد در حالــي كه آخرين بار ســال 66بود كه 
رودخانه بيش از 30بار طغيان داشــت. اين طغيان ها 
عالوه بر مســدود كردن راه هاي روســتايي، خسارت 
زيادي به زيرساخت هاي شهرستان و كشاورزي مردم 

وارد كرده است.«
عزيزي از مشــكالت انتقال زنان باردار يا افراد بيمار در 
زمان بسته شدن راه هاي دسترســي مي گويد و ادامه 
مي دهد: »در پايين دســت كاجو هم 9هزار نفر درگير 
مشــكالت طغيان رودخانه هستند.ساكنان اين بخش 
شرايط بهتري از باالدســت دارند، اما تابستان امسال 

دو ماه راه دسترسي شان بسته بود.«
به گفته او، تنها ســيل بند حفاظتي قصرقند در سيل 
دي ماه سال گذشته آسيب ديد. اين سيل بند هنوز تعمير 
نشده است و به همين دليل اهالي در آستانه فرارسيدن 

پاييز نگران بروز سيل و خسارت هاي آن هستند.
راه ارتباطي، مهم ترين نگراني ساكنان »كاجو« است و 
مي توان با 60ميليارد تومــان اعتبار ملي به اين نگراني 
پايان داد. با وجود وعده مديران بــراي تامين اعتبار از 
منابع ملي، امــا هنوز خبري از ســاخت راه يا پل براي 

روستاهاي باالدست و پايين دست رودخانه نيست.

نگراني از سیل دوباره در »دشتیاري«
»كاجو« عالوه بر »قصرقند« در ادامه مســير خود در 

»دشتياري« هم مشكالت زيادي براي اهالي ايجاد كرده 
است. اينجا نام رودهاي »سرباز« و »باهوكالت« )كاجو 
در ادامه مسير خود به سرباز ختم مي شود( براي مردم 

تداعي كننده محاصره چند روزه است.
دهيــار »كهنانيكــش« از توابع دشــتياري به همين 
موضوع اشاره مي كند و به همشهري مي گويد: »منطقه 
كهنانيكش شــامل روســتاهاي كريم آباد بــا ۷0 نفر 
جمعيت، كهنانيكش 600 نفــر، كهنانيكش باال 250 
نفــر، گرمبيت بــاال 900 نفر و گرمبيــت  پايين ۷50 
نفر اســت كه در زمان باال آمدن آب رودخانه هيچ راه 

دسترسي ندارند.« 
»دلوش زهي« چاره حل مشكالت منطقه را ايجاد يك 
سيل بند مي داند و مي افزايد: »اداره راه و شهرسازي 
هم قرار بود مســير يك كيلومتري گــذر از رودخانه 
را بســازد، اما اين مســير و همچنيــن راه ارتباطي 

۷كيلومتري روستا مدت هاست به دليل كمبود اعتبار 
نيمه كاره مانده.«

او به طرح هاي نيمه كاره ديگري هم اشاره مي كند؛ همه 
سيل بندها و چاه هاي كشاورزي در اطراف باهوكالت در 
سيل سال گذشته آسيب ديده اند و در ماه هاي گذشته 
هيچ اقدامي براي جبران اين خســارت نشــده است. 
دلوش زهي با بيان اينكه كوچك ترين سيالبي مي تواند 
خســارت هاي جبران ناپذيري به شهرستان وارد كند، 
ادامه مي دهد: »زمين كشاورزان در سيل پارسال از بين 
رفت و اگر سيل بندها درست نشود، اميدي به محصول 

سال بعد هم نيست.«
ســاخت راه و پل و مواردي كه دلوش زهي به آن اشاره 
مي كند، ۱۷ ميليارد تومان اعتبــار نياز دارد كه معاون 
وزير راه و رئيس سازمان راهداري اعالم كرده بود نيمي 
از اين مبلغ از منابع ملي و نيمي از آن از منابع اســتاني 

تامين خواهد شد، اما هنوز اين اعتبار تامين نشده.

بحران در زندگي 100هزار نفر 
با وجود اينكه آمارها از آسيب ديدن بيش از ۱0هزار نفر 
پس از هر بار بارندگي خبر مي دهد، اما »عادل عفتي« 
فرماندار جديد »دشــتياري« مشــكل را فراتر از اينها 
مي داند و از جمعيتي حدود ۱00هزار نفر در »قصرقند« 

و »دشتياري« ياد مي كند.
او دليل اصلي اين اتفاق را اليروبي نشدن رودخانه ها در 

پايين دست مي داند كه موجب شده است عمق رودخانه 
»كاجو« به جاي 3متر به حدود يك متر كاهش يابد.

عفتي با بيان اينكه اغلب مسيرهاي روستايي كه از بستر 
»كاجو« مي گذرد، پل ندارند به همشــهري مي گويد: 
»شركت آب منطقه اي، مسئول اليروبي رودخانه هاست. 
اليروبي بموقع انجام نمي شــود و به همين دليل آب از 
بســتر و حريم رودخانه خارج مي شــود و به خانه ها و 

روستاهاي اطراف آسيب مي زند.«
عفتي توضيح مي دهد كه وزارت راه متولي ايجاد راه  و 
ساخت پل هاي اســتاندارد براي دسترسي مردم است 
كه متأسفانه هنوز به اين وظيفه خود عمل نكرده. او از 
متوليان هر دو وزارتخانه نيرو و راه مي خواهد در اين باره 
پاسخگو باشند، زيرا اهالي بلوچستان از يك سو آبي براي 
آشاميدن ندارند و از سوي ديگر، در بسياري از ماه هاي 

سال در محاصره آب هستند.

15سال انتظار براي ساخت پل روي »مزن كور«
همه مشكالتي كه در »قصرقند« و »دشتياري« به دليل 
طغيان و باال آمــدن آب رودخانه هــا به وجود مي آيد، 
در »نيك شــهر« هم دامان مردم روســتاهاي اطراف 
»مزن كور« را گرفته است. بارندگي هاي شديد، مقدمه 
به راه افتادن ســيالب هاي خطرناكي است كه عالوه بر 

خسارت به اهالي، گاهي موجب مرگ هم مي شود.  اهالي 
روستاي »آبگاه« و ساير روستاهاي اطراف رودخانه بارها 
در اين باره نامه نوشته اند و پيگيري كرده اند، اما پيگيري 

آنها هم مثل بقيه بي نتيجه مانده است.
»سابك زهي« از فعاالن اجتماعي روستاي »آبگاه« در 
اين باره به همشهري مي گويد: »وقتي آب رودخانه باال 
مي آيد گاهي تا چند روز راه دسترســي نداريم و حتي 
امكان رساندن بيماران به بيمارستان هم وجود ندارد. 
خانه خود من در نزديكي رودخانه اســت و وقتي باران 
مي آيد به ناچار خانه را تخليــه مي كنم تا آب فروكش 

كند.«
روستاي »آبگاه« هم مانند بســياري از روستاهاي در 
حاشــيه رودخانه براي رفع مشــكل نياز به يك پل و 
ســيل بند محكم دارد. آنطور كــه محلي ها مي گويند 
ساخت يك پل در باالدســت رودخانه از ۱5سال پيش 
شروع شده و هنوز تكميل نشده است. همچنين ساخت 
فقط ۱50متر سيل بند هم در دســتور كار قرار گرفته، 
اما هنوز شروع نشده اســت. 6هزار نفر از اهالي حاشيه 
»مزن كور« در بخش مركزي نيكشهر تحت تأثير طغيان 
رودخانه، جان و زندگي شان در خطر است و حاال فقط 
آسفالت جاده 29كيلومتري، ساخت پل و ايجاد سيل بند 

مي تواند آنها را از نگراني هميشگي برهاند.
       

با رسيدن آخرين روزهاي تابستان، باران هاي موسمي 
هم بساط خود را از آسمان بلوچستان جمع كرده. با اين 
همه، پاييز و زمستان در راه است و اهالي هنوز خاطره 
تلخ سيل سال گذشــته را از ياد نبرده اند. سيل بندهاي 
شكســته، چاله چوله  جاده ها يا پل هاي نيمه كاره دل 
بلوچســتاني ها را با هر بار تيره شدن آسمان مي لرزاند؛ 
اين بار قرار اســت ديوار كدام خانه بريــزد يا رنج كدام 

كشاورز زير آب رود؟ 

راه نجات باغداري منطقه آذربايجان
باغداران و كارشناسان، راه حل مشكالت  را ایجاد 
صنایع تبدیلي و افزایش صادرات مي دانند تا بتوان 
قدرت حضور و رقابت در بازارهــاي منطقه اي و 

بین المللي را افزایش  داد.
 بنابر اعالم مســئوالن جهادكشــاورزي، فقط 
30درصد محصوالت باغي به صورت تازه خوري در 
محل تولید و شهرهاي همجوار مصرف مي شود و 
بقیه باید به سردخانه منتقل یا به صنایع تبدیلي 
سپرده شود. صمد قویدل، كارشناس كشاورزي و 
عضو انجمن باغداران هریس مي گوید: در برخي 
كشــورها، كرونا فرصتي براي باغداري و تولید 
میوه بود و به عنوان نمونــه تركیه فقط در مدت 
2ماه، 6میلیارد دالر از محل فروش میوه خشك 
درآمد داشــت اما در ایران و در استان ما كمبود 
صنایع تبدیلي موجب شــده باغداران به صورت 
سنتي به فراوري محصول و خشك كردن میوه ها 

اقدام كنند.

ث
مك

بار ميوه ها روي شانه درختان ماند
كاهش صادرات پس از شيوع كرونا، كمبود صنايع تبديلي و افزايش دستمزد كارگران موجب شده چيدن 

ميوه ها براي باغداران استان هاي آذربايجان غربي و شرقي مقرون به صرفه نباشد

همه مشــكالت و هزینه هاي غیرقابل جبراني كه باغداران و گلخانه داران را در طول سال براي 
فروش محصوالتشان به چالش مي كشد یكطرف، شیوع شش ماهه كرونا و تحمیل هزینه  رعایت 
پروتكل هاي بهداشتي هم یك طرف. بنابر آمار مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، حداقل 
خسارت كرونا به كشاورزي كشور در اسفند 98حدود 3250 میلیارد تومان در بخش مصرف و ۷00 میلیارد تومان در بخش صادرات 
تخمین زده شده و به این مبلغ باید هزینه هاي تحمیلي به كشاورزان براي مقابله با كرونا را هم افزود. این خسارت ها در استان هایي 
ازجمله آذربایجان هاي شرقي و غربي كه به ترتیب رتبه چهارم  و پنجم تولید محصوالت باغي كشور را دارند، چشمگیرتر است. به ویژه 
آنكه دو محصول مهم این مناطق یعني »سیب« و »انگور« در فصل برداشت قرار دارند و عالوه بر محدودیت هاي صادراتي، كمبود صنایع 
تبدیلي، گراني اقالم و نقش دالالن در كاهش خرید اولیه محصول، باغداران چشم نگراني شان به موج جدیدي از زیان اقتصادي ناشي از 
كرونا هم دوخته شده است. به تأیید وزارت جهادكشاورزي، خسارت كرونا طي ماه هاي اسفند 98و فروردین 99در آذربایجان شرقي 
2۷00 میلیارد تومان و این رقم در آذربایجان غربي 8۷0میلیارد تومان اعالم شده است. برآورد خسارت هاي دو محصول استراتژیك 

كشاورزي این منطقه هم پس از پایان فصل برداشت اعالم خواهد شد.

سید مرتضي احمدپور
تبريز- خبرنگار

گالیه باغداران 
اسد پيشــخواني، باغدار اهل خوي با اشــاره به اينكه كشاورزان 
امسال ناچار به برداشت پيش از موعد محصول هستند، قيمت يك 
كيلوگرم سيب را كمتر از 4هزار تومان مي داند و مي گويد: دالالن 
قيمت  پايين تري پيشنهاد داده اند. سال گذشته سيب را تا كيلويي 
هزار تومان هم فروختيم و برخي باغداران حتي توان خريد جعبه 
سيب را نداشتند و مجبور شدند محصول را كنار جاده رها كنند. 
امسال مديران اعالم كردند كســي حق دپوي ميوه كنار جاده را 
ندارد. انگار با اين تصميم قصد پاك كردن صورت مسئله را دارند. 
به گفته وي، سال گذشته جعبه هاي پالستيكي ميوه 3هزار تومان 
بود، اما امسال تا 5هزار تومان هم فروخته مي شود و با وجود اين، 
همچنان ميوه با همان قيمت پايين تر از سوي واسطه ها خريداري 

مي شود.
يك باغدار اهل نقده هم از كمبود كارگر و افزايش دستمزد كارگران 
فصلي گله و عنوان مي كند: هر سال تعدادي كارگر از مناطق مرزي 
غرب كشــور براي چيدن ميوه مي آمدند، اما امسال به دليل كرونا 

تعداد كارگران كاهش يافته است و كارگران محلي هم روزانه بين 
۱50تا 200هزار تومان دستمزد طلب مي كنند.

حميدرضا شكوري معتقد است كارگران محلي مهارتي در چيدن 
ميوه ندارند كه همين موضوع موجب هدررفت محصول مي شود. او 
استفاده از دستكش و ماسك به دليل شيوع كرونا در زمان برداشت 
محصول را هزينه ديگري عنوان مي كنــد كه به باغداران تحميل 

شده است.
علي ديباپور باغدار اهل مرند هم كه اين روزها برداشت ميوه انگور 
را آغاز كرده اســت، نظر هم صنفان خود را تأييد مي كند و توضيح 
مي دهد: قيمت 6هزار تومان و پايين تر هــر كيلوگرم انگور براي 
باغداري كه سم را ليتري 80هزار تومان مي خرد، مقرون به صرفه 
نيســت. كرايه حمل بار هم در هفته هاي اخير 30درصد افزايش 

يافته است.

افزایش صنایع تبدیلي 
برنامه ريزي براي افزايش صادرات ميوه در آذربايجان شــرقي در 

حالي از ســوي اداره جهادكشاورزي اين اســتان تا 420ميليون 
دالر پيش بيني شــده بود كه به گفته رئيس اين اداره، اين منطقه 
با شيوع كرونا در محقق شــدن اين مسئله هم چالش هايي وجود 

خواهد داشت.
 اكبر فتحي مي گويد: در 2 سال گذشته صادرات ميوه و محصوالت 
كشاورزي روند رو به  رشدي داشــت به طوري كه از رقم صادرات 
290ميليون دالري سال 9۷به رقم صادرات 4۱۷ميليون دالري 
سال 98رسيديم. براي امســال هم صادرات 420ميليون دالري 
را برنامه ريــزي كرده  بوديم و اگر شــيوع كرونا نبــود، صادرات 
پيش بيني شده مي توانســت براي رقم هاي باالتري برنامه ريزي 
شود. فتحي درباره گاليه كشــاورزان و باغداران از كمبود صنايع 
تبديلي عنوان مي كنــد: تعداد واحدهاي صنايــع تبديلي انگور 
در آذربايجان شــرقي به 5۱واحد رســيده و اين تعــداد افزايش 
خواهد يافت تا از خام فروشي محصوالت مان به ويژه در ايام كرونا 

جلوگيري كنيم.
مدير صنايع تبديلي و غذايي جهادكشاورزي آذربايجان غربي هم 

افزايش صنايع تبديلي را راهكار جبران خســارت در دوران كرونا 
مي داند. پرويز تومرائي با بيان اينكه تعداد واحدهاي صنايع تبديلي 
انگور در اين استان به بيش از ۷0مورد رسيده است، عنوان مي كند: 
ســاالنه حدود 5ميليون تن انواع محصوالت زراعي و باغي در اين 
استان توليد مي شود كه بازار داخلي فقط توان جذب 30 درصد اين 

محصول را دارد و بقيه آن بايد به خارج از كشور صادر شود.

تالش براي اقتصادي كردن محصول انگور 
رئيس اتحاديه تخصصي باغــداران آذربايجان غربي با بيان اينكه 
امسال با وجود افزايش قيمت مواداوليه و دستمزدها، قيمت انگور 
تغيير محسوسي نداشته است، به همشهري مي گويد: هر كيلوگرم 
انگور بين 3تا 6هزار تومان به فروش مي رود درحالي كه قيمت انگور 
در خرده فروشي ۱0تا ۱5هزار تومان است. علي اصغر رودي درباره 
هزينه هاي انجام شده براي توليد محصول انگور توضيح مي دهد: 
دستمزد روزانه كارگر بين ۱50تا 200هزار تومان است درحالي كه 
سال گذشته ۷0هزار تومان بود. قيمت يك ليتر سم دفع آفات از 

25هزار تومان به 60هزار تومان رسيده است. يك باغ در طول سال 
به چندبار سمپاشي نياز دارد. اين فعال كشاورزي، صنايع تبديلي 
را راهكار خوبي براي افزايــش درآمد باغداران مي  داند و مي گويد: 
مي توان با ايجاد چند كارخانه صنايع تبديلي انگور 3هزار توماني 
را به آبميوه 20هزار توماني تبديل كرد. همچنين هر ليتر آبغوره تا 
دوبرابر بيشتر از انگور سودآوري دارد. اين مسئول معتقد است دولت 
مي تواند سازوكار حمايتي را به صورت بنيادين با تامين بازارهاي 
فروش تعاوني، تامين كود و سم انجام دهد تا باغداران به جاي ضرر 

به سود بيشتري برسند.
       

كشــاورزان و باغداران آذربايجان های غربي و شرقي با مشكالت 
متعددي ازجمله نبود صنايع تبديلي، كاهــش صادرات و پايين 
بودن قيمت فروش روبه رو هستند و حاال شيوع كرونا اوضاع آنها را 
آشفته تر از سال هاي قبل كرده است. در اين شرايط افزايش تعداد 
واحدهاي صنايع تبديلي و حمايت هاي دولت مي تواند بخشي از 

مشكالت اين صنف را حل كند.

ارائه طرح جامع كنترل سیل بلوچستان به وزارت كشور
مدیر دفتر مهندسي رودخانه ها و ســواحل شــركت آب منطقه اي سیستان وبلوچستان از ارائه طرح 
جامع كنترل سیل بلوچستان به وزارت نیرو و وزارت كشور خبر مي دهد و به همشهري  مي گوید: »همه 
رودخانه هاي منطقه بلوچستان در این طرح حفاظتي دیده شده  و منتظر تصویب و تامین اعتبار این طرح 

از سوي سازمان برنامه و بودجه هستیم.«
»كامران خاشي« با بیان اینكه اعتبار مورد نیاز براي اجراي این طرح باید از منابع ملي تامین شود، مي افزاید: 
»موافقت هاي اولیه با این طرح صورت گرفته و فعال مطالعات در دست انجام است. عالوه بر ارائه این طرح 
آب منطقه اي و منابع طبیعي به صورت نقطه اي مناطق حساس را الیروبي مي كنند.« وي در بخش دیگري از 
صحبت هاي خود، حفاظت از سیل را در مناطق شهري به عهده شهرداري ها و در مناطق روستایي بر عهده 
دهیاري مي داند و ادامه مي دهد: »در باالدست رودخانه كاجو یعني قبل از سد زیردان مشكل خاصي وجود 
ندارد و فقط باید پل قصرقند از سوي شهرداري ساخته شود. در پایین دست و بعد از سد هم تا قبل از سیل 
سال گذشته مشكلي وجود نداشت اما بعد از سیل شرایط رودخانه تغییر كرده و نیاز به اقدامات جدي دارد. 

طرح جامع كنترل با توجه به همین شرایط ارائه شده است.«

فرماندار دشتياري: آب منطقه اي مسئول 
اليروبي رودخانه هاست. اليروبي بموقع 
انجام نمي شــود و به همين دليل آب از 
بستر و حريم رودخانه خارج مي شود و به 

روستاهاي اطراف آسيب مي زند

6هزار نفر از اهالي حاشيه »مزن كور« در 
بخش مركزي نيكشهر تحت تأثير طغيان 
رودخانه، جان و زندگي شان در خطر است 
و در انتظار ســاخت پل و سيل بند روي 

رودخانه هستند

ایجاد 20پل در اولویت را هداري
سرپرســت اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي جنوب سیستان وبلوچستان در 
گفت وگو با همشهري از برنامه راهداري براي ایجاد 20پل در مسیر رودخانه هاي استان 
خبر مي دهد. »ایوب كرد« با بیان اینكه با توجه به بارندگي هاي موسمي در مجموع ساخت 
80پل بزرگ در مسیر رودخانه هاي استان هدف گذاري شده است، مي افزاید:  »تاكنون 
23پل ایجاد شده اســت. مطالعات ۷پل ازجمله كاجو، حمیري، باهوكالت، سردوكان، 
چاه دیوان و حرمك انجام شده است و این پل ها در نوبت اجرا هستند. همچنین جانمایي 

بقیه پل ها انجام شده و به محض تامین اعتبار كارشان آغاز مي شود.«

وي اولویت استان را ســاخت 20پل با اعتبار 350میلیارد مي داند و توضیح مي دهد: 
»رودخانه كاجو به صورت مجزا نیاز به ساخت 60كیلومتر جاده كوهستاني دارد و یكي از 
راه هاي پرهزینه استان است. هم اكنون 16كیلومتر از این مسیر انجام شده و بقیه پروژه 

هم به نسبت اعتبار تخصیص یافته اجرا خواهد شد.«
كرد، زمان مشــخصي براي تكمیل طرح هاي راهداري اعالم نمي كند اما تأكید مي كند 
درصورت تامین بموقع اعتبار شاید بتوان همه این پروژه ها را طي بازه زماني 4-3سال 

به سرانجام رساند.
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   پارك خواجوي كرماني را به مردم دروازه غار برگردانيد
7سال قبل پارك سرسبز و دایر خواجوي كرماني در منطقه دروازه غار 
را كه داراي درختان 10 تا 15ساله بود قلع و قمع كردند و به جایش 
اسكلت هاي فلزي و دكل هاي بد شكل گذاشتند كه اگر ثمري مي داد و 
تبدیل به مكاني فرهنگي مي شد، باز هم قابل تامل نبود؛ اما از آن زمان 
تاكنون این دكل ها و سازه هاي فلزي به حال خود رها شده و پارك هم 
دیگر پارك نيست. واقعا مجریان این طرح نباید مواخذه بشوند كه چرا 
این 10هكتار فضاي سبز را از مردم دریغ كرده اند و این همه سرمایه 

به صورت دكل و فلز زیر باد و باران مستهلك مي شود ؟
از ساكنان دروازه غار

   اگر مدارس حضوري است، چرا فقط براي رفع اشكال
فرزندم در دبستاني غيرانتفاعي در سمنان تحصيل مي كند كه توافق 
شده كالس هاي حضوري آن فقط براي رفع اشكال باشد. سؤال این 
است كه اگر فرزند من و امثال او مجبورند از خانه خارج شوند، چرا فقط 
براي رفع اشكال و اگر قرار نيســت خارج شوند همه كالس ها آنالین 
باشــد. نكته دیگر اینكه مدارس یك نرم افزار به درد بخور و كارآمد 
واحد درنظر نمي گيرند كه دانش آموزان اسير سيستم بي نظم و كند 
شاد نشــوند. نرم افزار آدوب كه معرفي كرده اند ُكند و ناكارآمد است 
و الاقل سيستم اینترنت سمنان پاســخگوي آن نيست. وقتي هم به 
مسئوالن گالیه كردیم گفتند فرزندتان را از مدرسه غيرانتفاعي ببرید 
و در مدرسه دولتي ثبت نام كنيد؛ این در حالي است كه شهریه یك 

سال تحصيلي را پيش پرداخت كرده ایم. واقعا چه بر سر ما مي آورند؟
مادر يك دانش آموز ابتدايي از سمنان

   خيابان شهيد گالبي حتي يك چراغ ندارد
خيابان شهيد گالبي، جنب پارك بهجت آباد واقع در منطقه 6تهران 
تاریك اســت و حتي یك چراغ عمومي در آن تعبيه نشــده است؛ 
درحالي كه پررفت و آمد است و شب ها مي تواند بسيار خطرناك باشد.

علي مجيدي راد از تهران 

   قرص تيوتكسين 5ميلي گرم همچنان ناياب است
قرص تيوتكســين 5ميلي گرم كه قرصــي حياتي بــراي بيماران 
اســكيزوفرني توليد نمي شود و توليد نشــدن آن براي خانواده هاي 
بيماران مشكل ساز شده است. هر چه پيگير مي شویم فایده اي ندارد. 
پيش از این شركت رازك تيوتكسين توليد مي كرد كه اكنون نمي كند، 

لطفا شركت دیگري غير از رازك هم تيوتكسين توليد كند.
توكلي پدر بيمار

   برخورد بسيار بد و نسنجيده با يك معتاد
برادر من كه تحت درمان با متادون اســت به عنــوان معتاد متجاهر 
دستگير شد. وقتي مدارك درمان از او خواستند، برگه سالمتي اش را 
ارائه كرد كه قبول نكردند؛ چون ُمهر نداشت و علت آن غيبت پزشك 
معالج او به دليل كرونا بود. در نتيجه او را با رفتار بسيار بد به بازداشتگاه 
منتقل كردند و اجازه دیدار هم به ما ندادند. در زندان به ما گفتند چند 
سكه بهار آزادي بدهيد تا آزادش كنيم و برخي نيز گفتند با كالنتري 
وارد مذاكره شوید و رقمي بدهيد تا او را رها كنند. آیا این واقعا روش 
برخورد با یك معتاد تحت درمان است؟ در نهایت هم به من گفتند برو 
پيش دادستان كل و ســخنت را بگو كه مي دانم شدني نيست و اصال 
دادستان كل براي آزادي یك معتاد كه نباید دستگير مي شد چرا باید 

وقت بگذارد. صداي من را به گوش مسئوالن قوه قضایيه برسانيد.
مژگان شفيعي از تهران 

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

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

با مردم

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

مكث

تماس هاي مهرباني 
براي كمك به ماني

انتشار خبر سقوط ماني، كولبر 14ساله پاوه اي 
از كوه در روزنامه همشهري بازتاب گسترده اي 
داشت. خوانندگان روزنامه كه پي برده بودند 
ماني براي خریدن گوشي موبایل و شركت در 
كالس هاي آنال ین از طریق برنامه شاد كولبري 
مي كرد در تماس با گــروه حوادث ضمن ابراز 
همدردي با ماني و مــادرش براي كمك به او 

اعالم آمادگي كردند.
از صبح دیروز كه خبــر حادثه تلخي كه براي 
ماني رخ داده بود در نســخه چاپــي روزنامه 
همشهري و شبكه هاي اجتماعي منتشر شد، 
ســيل تماس هاي خوانندگان با دفتر روزنامه 
جاري شــد. هموطنان زیادي در تماس هاي 
پرمهرشــان جویاي احوال ماني شدند و براي 
كمك به او و مادرش اعــالم آمادگي كردند. 
موج تماس ها درباره این حادثه در شرایطي كه 
هموطنانمان به دليل شرایط اقتصادي و شيوع 
كرونا در تنگنا به سرمي برند غافلگيركننده بود.

یكي از افرادي كه دیروز با همشــهري تماس 
گرفت مردي بود كه مي گفت مي خواهد گوشي 
تلفن همراه دخترش را به ماني هدیه كند. او 
گفت: وقتي خبــر را در روزنامه خواندم متاثر 
شــدم. اتفاقا مي خواســتم براي دخترم یك 
گوشي نو بخرم و گوشي او را براي خودم بردارم. 
وقتي این خبر را خواندم تصميم گرفتم گوشي 

دخترم را براي ماني بفرستم.
تماس گيرنده دیگر زن جواني است كه كارمند 
یكي از اداره هاي دولتي اســت.او گفت: من و 
همكارانم وقتي خبر مربوط به كولبر 14ساله 
را در روزنامه خواندیم حال مان دگرگون شد. 
به سختي هایي كه او و مادرش مي كشند فكر 
كردیم و تصميم گرفتيم با اینكه توانایي مالي 
چنداني نداریم اما در اداره مان براي او كمك 
جمع كنيم. زن دیگري از كرمان تماس گرفت 
و گفت خودش مادر است و شرایطي كه مادر 
ماني در آن قــرار گرفتــه را درك مي كند. او 
گفت: در این دوره و زمانه همه بچه ها گوشي 
مي خواهند. حاال هم كه درس خواندن بچه ها با 
موبایل شده است و اینكه یك مادر نتواند براي 
بچه اش وسایل اوليه زندگي و تحصيل فراهم 
كند سخت اســت. مي خواهم براي خریدن 

گوشي به ماني كمك كنم.
هموطن دیگري وقتي فهميد ماني و مادرش 
قرار اســت براي درمان به تهران بيایند اعالم 
آمادگي كرد تا براي آنها بليت هواپيما بگيرد. 
او گفت: پســر كولبر و مــادرش در این مدت 
به اندازه كافي سختي كشيده اند. مي خواهم 
اگر قبول كنند براي آمدن شــان از كرمانشاه 
به تهران بليت هواپيما بگيرم. در همين حال 
روناك رســتم زاده، مادر ماني در گفت وگو با 
همشــهري درباره آخرین وضعيت پســرش 
گفت: قرار اســت براي ادامه درمان پسرم به 
تهران بيایيم و اميدوارم مشكلي براي بينایي 

پسرم ایجاد نشود.
او همچنين درباره رونــد كمك هایي كه تا به 
حال به او و پسرش شــده است، گفت: دست 
همه افرادي را كه با من تماس گرفتند و كمك 
كردند مي بوسم. دیروز چند نفر برایم پول واریز 
كردند. بعضي از این كمك ها در حد 5 و 20هزار 
تومان بود كه این مبالــغ برایم خيلي باارزش 
اســت. مي دانم كه مردم خودشان گرفتاري 
دارند اما با كمك هاي شــان من را شــرمنده 
كردند. او در ادامه گفت: از ریاســت جمهوري 
هم تماس گرفتند و پرسيدند آیا از ماموري كه 
باعث سقوط پسرم شد شكایت دارم یا نه كه 
گفتم از او هيچ شــكایتي ندارم. تنها خواسته 
من این است كه دست از سر كولبرها بردارند و 

كولبرها را نكشند.

پاسخ مسئوالن

وضعيت خطرناك ديوار يك ساختمان 

روابط عمومي منطقه 6شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
موضوع وضعيت خطرناك دیوار ساختمان نوساز بين خيابان 34 و 36 
در ستون با مردم روز 17تيرماه پاسخ داده است: درخصوص شكایت 
مطرح شده و انجام پيگيري ویژه توسط كارشناسان معاونت شهرسازي 
و معماري منطقه6 با توجه به بازدید انجام شده از ملك فوق مشاهده 
شد كه نسبت به ایجاد خسارت و ریزش دیوار در حد ملك جنوبي شده 
و مالك نسبت به اخطارهاي صادره توسط ناحيه بي توجه است. بنابراین 
مقرر شده طبق صورتجلسه كميسيون رفع خطر نسبت به اخذ حكم 

قضایي توسط اداره حقوق منطقه اقدام شود.

منشــي كارخانه كه پس از اخراج، از مدیرعامل 
كينه به دل گرفته بود، نقشه آدم ربایي و اخاذي 
5ميلياردي كشيد. او براي اجراي این سناریو یك 
گروگانگير با دستمزد 500ميليون تومان اجير 
كرد اما پس از اجراي موفقيت آميز نقشه شان، سر 

او هم كاله گذاشت.
به گزارش همشــهري، حدود یك ماه قبل مرد 
كارخانه داري به پاركينگ خانه اش در شــمال 
پایتخت رفت تا ســوار ماشينش شود و به محل 
كارش برود. او وقتــي با ریمــوت در را باز كرد 
چشمش به خودروي پژویي افتاد كه درست مقابل 
در پاركينگ پارك كرده و او نمي توانست بيرون 
برود. به همين دليل از ماشين پياده شد و به مقابل 
در رفت تا راننده پژو را پيدا كند اما به محض اینكه 
پایش را از ساختمان بيرون گذاشت زن و مردي 
جوان كه ماسك به صورت داشتند به سمت وي 
هجوم برده و كتكش زدند. آنها چاقو و شمشــير 
به دست داشــتند و با تهدید، مرد كارخانه دار را 

سوار ماشين كردند و راه افتادند.

13ساعت شكنجه براي اخاذي 
آدم ربایان درحالي كه دست و پاي مرد كارخانه دار 
را بسته بودند به ســمت یكي از مناطق جنوبي 
تهران حركت كردند و وارد پاركينگ ساختماني 
مسكوني شدند. ســپس گروگان را به طبقه اول 
آپارتمانــي انتقال دادنــد و او را در اتاقي حبس 
كردند. دقایقــي بعد آنها شــكنجه هاي خود را 
شروع كردند. با شمشير و چاقو، مرد كارخانه دار را 
زخمي كردند و با تهدید از او خواستند كه دسته 
چك هایش را در اختيارشان قرار بدهد. آنها سپس 
درحالي كه چاقو زیر گردن گروگان گذاشته بودند 
از او خواستند پاي چند فقره چك سفيد را امضا 

كند. این همــه ماجرا نبود، چرا كــه آدم ربایان 
كارت هاي عابربانك این مرد به همراه رمز آنها و 
مقداري پول را كه همراهش بود دزدیدند. همه 
این اتفاقات در مدت 13ســاعت رخ داد و پس از 
آن گروگانگيران تصميم گرفتند گروگانشان را 

رها كنند.

شكايت
13ســاعت از گروگانگيــري گذشــته بود كه 
آدم ربایان مرد كارخانه دار را ســوار ماشين خود 
كرده و در منطقه اي بياباني حوالي جنوب تهران 
با دست و پاي بسته رهایش كردند. آن روز مرد 
كارخانه دار نجات یافت امــا مدتي بعد تصميم 
به شــكایت گرفت چرا كه گروگانگيران تهدید 
كرده بودند اگر پاي پليس را به ماجرا باز كند هم 
خودش را مي كشند و هم تمام اعضاي خانواده اش 
را. با وجود این مرد كارخانه دار تصميم گرفت از 
زن آدم ربا و همدستش شــكایت كند. او وقتي 
خود را به اداره پليس رســاند و پيش روي افسر 
تحقيق نشست چنين گفت: وقتي گروگانگيران 
مرا در اتاقي زنداني و شروع به شكنجه كردند، زن 
گروگانگير را شناختم. او ترانه نام دارد كه منشي 
سابق كارخانه ام بود. چند ماه قبل از گروگانگيري 
او را اخراج كردم. چون به درســتي كارهایش را 
انجام نمي داد. فكر مي كنم همين مسئله باعث 
شد تا آتش كينه در دلش روشــن شود و براي 

انتقام مرا گروگان بگيرد.
وي ادامه داد: بعد از اینكه 13ساعت با همدستش 
مرا شكنجه داد و بعد رهایم كرد از ترس جرأت 
نكردم شــكایت كنم. چون ترانــه تهدید كرده 
بود اگر از او شــكایت كنم جان تك تك اعضاي 
خانــواده ام را مي گيرد. مي گفت افراد شــرور و 

خطرناكي را مي شناســد كه اگر او دستور بدهد 
جان من و اعضاي خانواده ام را مي گيرد. همه این 
حرف ها باعث شد كه از او بترسم. در این مدت او 
5ميليارد تومان از من باجگيري كرده اســت اما 
خواسته هایشان تمامي ندارد. وقتي دیدم طمع او 
تمامي ندارد و اخاذي هاي سریالي اش ادامه دار 
است تصميم گرفتم از او شكایت كنم؛ چون دیگر 

از این وضعيت خسته شده ام.

آدم رباي اجير شده
با شــكایت مرد كارخانه دار، پرونده اي تشكيل 
شد و پيش روي قاضي عظيم سهرابي، بازپرس 
شعبه نهم دادسراي جنایي تهران قرار گرفت. با 
دستور وي گروهي ازماموران اداره یازدهم پليس 
آگاهي تهران، جست وجو براي بازداشت زن و مرد 
گروگانگير را آغاز كردند. با اطالعاتي كه شاكي 
در اختيار تيم تحقيق قــرار داده بود و همچنين 
بررســي حســاب هاي بانكــي، زن گروگانگير 
شناســایي و در اقدامي غافلگيرانه دستگير شد. 
او در بازجویي ها چاره اي جز اقرار به آدم ربایي و 

اخاذي ندید و انگيزه اش را انتقام جویي دانست.
وي گفت: چند ســالي در كارخانه شــاكي كار 
مي كردم و زحمت هاي زیادي كشيده بودم. اما 
او مرا اخراج كرد و حق و حقوقم را به درســتي 
پرداخت نكرد. همــه اینها باعث شــد كه از او 
كينه به دل بگيرم و به دنبــال راهي براي انتقام 

بودم تا اینكه تصميم گرفتم آدم ربا اســتخدام 
كنم. ترانه در ادامه گفت: با آدم رباي اجير شده 
در اینستاگرام آشنا شــدم. به او وعده دستمزد 
500ميليوني دادم و مرد جــوان هم قبول كرد. 
روز حادثه با همدستي یكدیگر، مرد كارخانه دار را 
ربودیم و دست به اخاذي از وي زدیم و با 5ميليارد 
پولي كه از این راه به دســت آوردم ملك و زمين 

خریدم.

فريب همدست
با اعترافات زن جوان، گروگانگير اجير شده نيز 
بازداشــت شــد اما او در بازجویي ها مدعي شد 
كه ترانه او را فریب داده است. وي گفت: وقتي با 
ترانه آشنا شدم و به من قول داد كه 500ميليون 
تومان به من دســتمزد مي دهــد، قبول كردم 
مرد كارخانه دار را بدزدم اما بعد از اجراي نقشــه 
گروگانگيري ترانه دیگر جواب زنگ هایم را نداد و 
بالكم كرد. او فریبم داد و مرا دچار دردسر بزرگي 
كرد؛ همه چك ها و پول ها را براي خودش برداشت 
و مرا در برابر اتهام گروگانگيري و اخاذي قرار داد 
بدون آنكه پولي نصيبم شــود. پس از تحقيق از 
متهمان، قاضي جنایي دستور توقيف اموالي را 
كه ترانه با استفاده از پول هاي اخاذي خریده بود 
صادركرد و این زن و مرد گروگانگير براي انجام 
تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره یازدهم 

پليس آگاهي تهران قرار گرفتند.

  مرضيه، فرشته نجات بيماران شد
اعضاي بدن زن جواني كه در جریان ســانحه رانندگي 

دچار ایست قلبي شده بود به بيماران نيازمند اهدا شد.
به گزارش همشهري، چند روز قبل به مأموران پليس راه 
جاده ایوانكي به سمنان خبر رسيد خودرویي سواري از 
جاده منحرف و واژگون شده است. آنطور كه اطالعات 
اوليه نشــان مي داد در این خودرو 6نفر شــامل 2زن و 
4كودك حضور داشــتند. دقایقي بعــد مأموران خود 
را به محل حادثه رســاندند. بررســي ها نشان مي داد 
خودرو بعد از خروج از جــاده چندین مرتبه غلت زده و 
در مسير مخالف متوقف شــده است. آنها با كمك چند 
نفر از مسافران گذري حادثه دیدگان را از خودرو خارج 
كردند. با اینكه 5نفر از آنها شرایط نسبتا خوبي داشتند 
اما ششــمين نفر كه زن جواني بــود، وضعيت خوبي 
نداشت و دچار ایست قلبي شده بود. در این شرایط یكي 
از رهگذران كه پزشــك بود تالش كرد با احياي قلبي و 
ریوي زن جوان را به زندگــي برگرداند. قلب زن جوان 
كه تا آن لحظه ایستاده بود شروع به تپش كرد و در این 
لحظات امدادگران اورژانس نيز از راه رسيدند و زن جوان 
همراه 5مصدوم دیگر به بيمارستان معتمدي گرمسار 

منتقل شدند.
با وجود اینكــه زن جوان كه راننده خــودرو بود قلبش 
شروع به تپش كرده بود اما در این حادثه آسيب شدیدي 

دیده بود و ســاعتي بعد به كما رفت. در ادامه این زن به 
بيمارستاني در تهران منتقل شد اما در نهایت  او دچار 
مرگ مغزي شد و در این شرایط بهترین تصميم اهداي 

اعضاي بدن زن جوان به بيماران نيازمند بود.

اهداي عضو
احمد نيك نســب، همســر زن جوان به نــام مرضيه 
اصفهانيان در این باره مي گوید: روز حادثه همسرم همراه 
با همسر برادرش و بچه هایمان به تهران رفته بودند كه در 

مسير بازگشت دچار حادثه شدند. 
این مرد ادامه مي دهد: مرضيه دختــر دایي ام بود. ما از 
بچگي با هم بزرگ شده بودیم و عالقه زیادي به یكدیگر 
داشتيم. دیدن او روي تخت بيمارستان برایم باوركردني 
نبود. هر كاري كه از دستم بر مي آمد براي بازگشت او به 
زندگي انجام دادم. چند روز فقط كارمان دعا كردن شده 
بود و انتظار، تا اینكه پزشكان گفتند مرضيه دچار مرگ 

مغزي شده است.
مرد داغدار درباره اینكه چطور تصميم به اهداي اعضاي 
بدن همســرش گرفته بود مي گوید: او از مدت ها قبل 
كارت اهداي عضو گرفته و به من گفته بود كه اگر روزي 
برایش حادثه اي اتفاق افتاد دوست دارد اعضاي بدنش 
را به بيماران نيازمند اهدا كنيم. خواســت خدا بود كه 

همسرم در محل حادثه از مرگ نجات پيدا كند تا قلبش 
سالم بماند و چند روز بعد به بيماري نيازمند اهدا شود. 
حاال هم با اینكه از دست دادن مرضيه براي من و 2 دخترم 
كه هنوز خيلي كوچك هستند ســخت است اما وقتي 
مي بينم قلب همسرم هنوز مي تپد و باعث نجات انسان 

دیگري شده خوشحالم. 
ساناز دهقاني، رئيس واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي 
بيمارســتان ســينا نيز درباره عمل پيوند مي گوید: با 
توجه به رضایت اولياي دم بيمار مرگ مغزي، پيكر او به 
بيمارستان سينا منتقل شد و با تالش پزشكان اعضاي 
بدن او جداسازي و به بيماران نيازمندي كه از مدت ها 
قبل در فهرست انتظار دریافت عضو بودند پيوند زده شد 

و به آنها زندگي دوباره اي بخشيد.

 منشي اخراجي طراح نقشه 
گروگانگيري 5ميلياردي

  سارق مسلح   خريد ميلياردي با چك مسروقه 
همدستش را هدف گرفت  وقتي چك ميلياردي مرد جوان برگشت خورد او 

شوكه شد. چرا كه چند روز قبل تر دسته چكش از 
داخل ماشينش سرقت شــده بود و حاال فردي با 
اســتفاده از یكي از چك ها دست به كالهبرداري 

4ميليارد و 200ميليون توماني زده بود.
به گزارش همشهري، مدتي قبل مردي نزد مأموران 
كالنتري113 تهران رفت و گفت كه ماشــينش 
مورد دستبرد قرار گرفته است. این مرد توضيح داد: 
پرایدم را دركنار خيابان پارك كرده و براي انجام 
كاري از ماشين پيدا شده بودم، اما وقتي برگشتم 
متوجه شدم كه دزدان به ماشينم دستبرد زده و 
لپ تاپ، مدارك شخصي و دسته چكم را از داخل 

ماشين دزدیده  اند.
با شــكایت این مرد پرونده در اختيار كارآگاهان 
پایگاه هفتــم پليس آگاهي تهــران قرار گرفت و 
تحقيقات براي شناسایي و دستگيري سارقان آغاز 
شد تا اینكه چند روز بعد مالباخته نزد مأموران رفت 
و این بار مدعي شــد كه فردي با استفاده از دسته 
چك او اقدام به كالهبرداري ميلياردي كرده است. 
وي گفت: از طریق بانك متوجه شــدم شخصي 
به نام مســعود یكي از چك هاي مــن را كه مبلغ 
4ميليارد و 200ميليون تومان در آن درج شده بود 
به بانك برده و چون هرگز چنين پولي در حسابم 

نبوده، چك برگشت خورده است.
با اظهارات جدید مالباخته مأموران موفق شدند 
مسعود را شناسایي و دســتگير كنند. تحقيقات 
نشان مي داد كه او یكي از افراد خوشنام در زمينه 

تجارت آهن آالت اســت. این مرد سالخورده طي 
تحقيقــات گفت: مدتــي قبل از طریــق یكي از 
دوســتانم به نام بهروز با مردي به نام رضا آشــنا 
شــدم. من هرگز رضا را ندیدم، اما دوستم مدعي 
بود كه او تاجر آهن است و در كشورهاي مختلف 

فعاليت دارد.
وي ادامــه داد: چند روز بعد رضــا تلفني تماس 
گرفت و سفارش خرید یك محموله آهن را داد. او 
4ميليارد و200ميليون تومان آهن آالت خرید و در 
ازاي آن یك چك به من داد. رضا چك را از طریق 
پيك برایم ارسال كرد و مي گفت خودش در كشور 
قزاقستان حضور دارد. من كه به او اعتماد پيدا كردم 
چك را قبول كردم اما وقتي به بانك بردم، متوجه 

شدم كه موجودي حساب خالي است.
ماموران در ادامه به جســت وجو براي دستگيري 
رضا پرداختند، اما در تحقيقات معلوم شد كه اصال 
چنين فردي وجود نــدارد. كارآگاهان دریافتند 
كه همه این نقشه ها زیر ســر بهروز بوده است. در 
حقيقت این مرد با خرید یــك خط تلفن همراه، 
نزد دوستش مسعود )تاجر سالخورده آهن( رفته 
و با داستانسرایي مدعي شده كه فردي به نام رضا 
كه تاجر بين المللي آهن است قصد خرید آهن از 
او را دارد. سپس با تغيير صدایش با این مرد تماس 
گرفته و در ازاي خریــد محموله ميلياردي آهن، 

چك مسروقه به او داده است.
با این اطالعات بهروز دستگير شد و و براي انجام 
تحقيقات به پایگاه هفتم پليس آگاهي انتقال یافت. 

این مرد در ابتدا منكر كالهبرداري با اســتفاده از 
چك مسروقه بود، اما مســئوالن باربري و راننده 
كاميون هایي كه آهــن آالت را بــراي او جابه جا 
كرده بودند در اداره آگاهي حاضر شــدند و وي را 
به عنوان خریدار محموله آهن شناســایي كردند. 
در این شرایط و درحالي كه متهم همچنان مدعي 
بود بي گناه است، با توجه به شواهد و مداركي كه 
عليه او بود، براي وي قــرار قانوني صادر و او راهي 

زندان شد.

شليك ناگهاني از سالح دزد مسلح هنگام زورگيري از یك مرد 
باعث مجروح شدن همدست وي و دستگيري او شد.

به گزارش همشــهري، این حادثه چند روز پيش در شهرستان 
چابهار در استان سيستان و بلوچستان رخ داد. آن روز مرد جواني 
سوار بر موتور خود در كوچه اي خلوت توقف كرد كه 2مرد جوان 
به سمت او رفتند. یكي از آنها یك قبضه كالشنيكف همراه خود 
داشت كه پس از نزدیك شــدن به جوان موتورسوار آن را از زیر 
لباس هایش بيرون كشيد و به ســمت او گرفت. جوان دیگر با 
تهدید مرد موتورسوار از او خواســت موتور و تلفن  همراهش را 
به او بدهد و این در حالي بود كه سارق اسلحه به دست نيز مدام 
تهدید به شــليك مي كرد. در همين هنگام بود كه گلوله اي از 
سالح جوان مسلح شليك شد و به پاي همدستش اصابت كرد. 
ماجرا كامال اتفاقي رخ داد و براي لحظاتي هم دزدان و هم مرد 
موتورسوار شوكه شده بودند. سارق مســلح با دیدن خوني كه 
از پاي همدستش بيرون مي زد وحشــت زده شد و با پاي پياده 
شروع به فرار كرد. سارق مجروح نيز با دیدن این وضعيت لنگان 
لنگان شــروع به فرار كرد و مرد موتورسوار بالفاصله ماجرا را به 
پليس خبر داد. تيمي از مأموران به ســرعت راهي محل حادثه 
شدند و توانستند سارق مجروح را كه همچنان در حال فرار بود 

دستگير كنند.
ســرهنگ حيدرعلي كيخایي مقدم، رئيس پليس شهرستان 
چابهار با بيان این خبر گفت: ســارق مجروح پس از دستگيري 
به بيمارستان منتقل شد و تحقيقات براي دستگيري همدست 

او ادامه دارد.

طمع متهم براي ادامه اخاذي 
 
از طعمه اش باعث دستگيري 
 
او  و همدستش شد

اعضاي بدن زني كه دچار مرگ مغزي شده بود چند بيمار را نجات داد
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دونده)اميرنادري،1363(
اميرو، شــخصيت اصلي این فيلــم، نوجواني 
است كه در فكر رفتن و رسيدن به دنيایي دیگر 
است. او از هرم آفتاب جنوب و سختي معاش 
در این سرزمين خســته و دلزده است و مثل 
خود كارگردان، خوشبختي را در جاي دیگري 
مي جوید. اما مجيد نيرومند، نوجواني كه نقش 

اميرو را بازي كرد، در همين آغاز درخشان متوقف شد و تا همين چند سال پيش كسي 
از او خبري نداشت. اميرو مي دوید تا به جایي برسد، اما مجيد در همان شروع متوقف 

شد یا حداقل به مسيري دیگر رفت كه سينما جزئي از آن نبود.

خانهدوستكجاست؟)عباسكيارستمي،1365(
پســربچه فيلم »خانه دوســت كجاست؟« 
هم مثل اميرو دونده مي دوید تا دفتر مشــق 
دوســتش را كه به اشتباه برداشــته بود به او 
پس دهد، اما همه آنهایي كه تجربه دویدن در 
سال هاي دهه60  را دارند، مي دانند كه در آن 
سال ها دویدن و نرسيدن تجربه مشترك نسلي 

بود كه هرچه دویدند، نرســيدند و شــاید هنوز هم دارند مي دوند و نمي رسند. بابك 
احمدپور، پسربچه اي كه نقش اصلي فيلم را داشت، بعدها در 2فيلم دیگر كيارستمي 
هم بازي یاـ  درست تر بگویيمـ  زندگي كرد. او هيچ گاه راهي به سوي سينماي حرفه اي 
نيافت ولي حتما از نگاه و نگرش كيارستمي به زندگي و جهان چيزهایي اندوخته است 

كه بزرگ ترین پاداش براي او محسوب مي شود.

باشو،غريبهكوچك)بهرامبيضايي،1368(
»باشو« قبل از »خانه دوست كجاست؟« و در 
سال 1364ساخته شد، اما پسرك سيه چرده 
و جنوبــي فيلــم در تهــران و در اتاق هــاي 
تصميم گيران ســينماي ایران، از شمال هم 
غریب تر بود و كسي نمي خواســت از او زبان 
تعامل و دوســتي بياموزد. عدنان عفراویان، 

بازیگر نقش باشو، تنها حضورش در سينما به همين فيلم ختم شد و دیگر نتوانست 
همدمي چون »نایي« )با بازي سوسن تســليمي( پيدا كند كه بخواهد بفهمد او چه 
مي گوید و چه مي خواهد. عدنان یاد  گرفت كه مردان و مردمان جنوب باید سختي را 

تاب بياورند و دم برنياورند و در سكوت از خاطره ها بروند.

قصههايمجيد)كيومرثپوراحمد،1369(
مجيــد »قصه هاي مجيــد« یكــي از همان 
نوجواناني بود كه در دهــه60 خيلي دوید و با 
اینكه معموالً راه سخت و صعبي براي رسيدن 
به مقصد در پيِش رو داشت، اما آنقدر باهوش و 
حسابگر بود كه بداند چطور باید از پس دنياي 
اطرافش برآید. مجيد پســركي بــود با همه 

ضعف ها و كمبودها و محروميت هاي آشناي سال هاي دهه60 كه درد كتك خوردنش 
از دبير ریاضي را با پوســت و گوشــت مان مي فهميدیم و خجالت و حسرتش را بابت 
نخوردن ميگوـ  كه فكر مي كرد فسفر مغزش را زیاد مي كندـ  خوب درك مي كردیم. 
نداري و محروميت، زباني جهاني بود )و هست( براي آنهایي كه در دهه60 و حتي بعد 
از آن، چيز زیادي نداشتند و مهدي باقربيگي، بازیگر نقش مجيد، ترجمان كاملي بود از 
گالویز شدن با نداري، فقر، محروميت و غرق شدن در دنياي شعر و ادبيات براي كاستن 
از زشتي واقعيت. مهدي باقربيگي هم با اینكه بعدها در یكي دو فيلم و تله فيلم ظاهر 

شد، اما دیگر مجيد نبود و در همان قاب نوجواني در خاطره ها ماند.

مجيد مجيدي از آغاز به زبان نوجوانان 
سخن گفته است. سينماي او سينماي 
كودكاني است كه زود بزرگ شده اند و به 
نوجواني رسيده اند و باري فراتر از سن 
و ســال و دغدغه هاي نوجوانانه خود به 
دوش كشيده اند. زبان سينماي او زباني 
است كه فارغ از مرزبندي هاي طبقاتي 
و فكري و زمان و مكان تماشــاگران را 
جذب خود كرده است. مسئله سينماي 
مجيدي نوجوانان اســت و مخاطبان او 
همه كساني اند كه نوجوانند یا نوجوان 
بوده اند یا نوجوان خواهند بود. مخاطبان 
سينماي او همه كســاني اند كه شكلي 
از ایــن دغدغه هــا را تجربــه كرده اند 
و دوست داشــته اند دغدغه ها به زبان 
سينما تصویر شود. مخاطبان سينماي 
او همه كساني اند كه دغدغه هاي انساني 
دارند. در همه این ســال ها مخاطبان 
ســينماي او، از روســتاهاي دورافتاده 
ایران تا جشنواره هاي بزرگ بين المللي، 
با دغدغه هاي جعفر، مهراهلل، علي، زهرا 
و باران همراه شده اند و پابه پاي ترس ها 
و دل مشغولي هایشان پيش آمده اند. كم 
نيستند تماشاگراني كه همراه سينماي 
مجيدي بزرگ شده اند و آرمان خواهي 

و كنار آمــدن با مصایب زندگــي را از 
سينماي او آموخته اند و رفتار قهرمانان 
فيلم هاي او الگوي زندگي شــان بوده 

است.
او در طول 30سال فيلمسازي حرفه اي 
بعد از سرك كشــيدن هاي گاه و بيگاه 
به گونه هاي دیگري از سينما دوباره به 
مسير اصلي خود برگشته است. حاال او 
پس از فترتي كه نزدیك به 15سال طول 
كشيده اســت، دوباره به زبان نوجوانان 
سخن مي گوید. بازگشت او به سينماي 
نوجوان در 2فيلم اخير »آن سوي ابرها« 
و »خورشيد« بازگشتي است كه پس از 
تجربه هاي گوناگون صورت گرفته و در 
سال هاي پختگي و كمال فيلمسازي او 

اتفاق مي افتد.
موفقيت هاي بين المللــي 2فيلم آخر 
او نشان مي دهد كه نه تنها تماشاگران 
ایرانــي، بلكه عمــوم تماشــاگران در 
اقصي نقاط دنيا و تماشاگران حرفه اي 
ســينما و منتقدان در جشــنواره هاي 
بين المللي نيــز ســينماي نوجوانانه 
را انتظار مي كشــيده اند. او مخاطبان 
خود را جایي فراتر از تقسيم بندي هاي 
رایج سياســي و اجتماعــي و جغرافيا 
جست و جو مي كند و همواره در یافتن 
مخاطبان سينماي خویش موفق بوده 

است.

آقايمجيديبرايفيلمشبازيگرنوجوان
ميخواستوفراخواندادهبود.چطورشدكهتست

داديوهمكارياتچگونهشكلگرفت؟
گفته بودند كه تمام بازیگران كودك را به جز بازیگر نقش 
»علي« پيدا كرده اند و به دنبال علي در فيلم خورشــيد 
هستند. آقاي عسگري همراه دستيارهایش به مدرسه ما 
در همان بریانك آمدند. مدرسه مان معمولي است و از همه 
گروه بچه اي در این مدرسه درس مي خوانند؛ بچه هایي 
كه براي حضورشان در مدرسه كار مي كنند یا افراد دیگر. 
500نفر بودیم و از اكثر آنها تست گرفته شد و من توانستم 
نظرشان را جلب كنند و خدا به من خيلي كمك كرد. بعد 
از اینكه در تست اوليه موفق شــدم، پس از 10روز آقاي 
مجيدي صدایم كرد و باز تست گرفت. به جز من 4نفر دیگر 
هم كاندیدا بودند و باز هم خدا را شكر من توانستم رضایت 

آقاي مجيدي را به دست بياورم.
شايدبعدازموفقيتتبهتوپيشنهادبازي
بدهندوبازهمدرفيلميبازيكني.تاحاالشدهدر
تنهايياتبهمشهورشدنفكركنيواينكهبازيگر

تواناييشوي؟
آقاي مجيدي مرا به این حوزه وارد و خيلي حمایتم كرد. 
بازي كردن را دوست دارم و به آن عالقه مند شدم. دوست 
دارم یاد بگيرم و حاال هم خوشــحال هستم كه توانستم 
همه را خوشــحال كنم. اینكه جایزه گرفتم بهترین خبر 
برایم بود. پدر و مادرم را خوشــحال كــردم. باید خودم 

تالش كنم.
اماشايدكســيهمبهتوپيشنهادبازي

ندهد.دراينصورتناراحتميشوي؟
خدا مرا در این راه گذاشت و آقاي مجيدي انتخاب و كمكم 
كرد، اما اگر مي خواهم موفق باشم باید خودم تالش كنم. 

سرنوشت آدم ها دست خودشان است.
درزمانبازيدرخورشيدآقايمجيدي
چقدربهتوكمكوراهنمايياتميكرد؟ارتباطتبا

گروهچگونهبود؟
آقاي مجيدي بــه جز اینكه كارگردان باشــد براي همه 
ما یك رفيق بزرگ اســت. یك مرد خــوب كه همه اش 
حمایتمان مي كرد. او دل بزرگي دارد. هميشه حين بازي 
كمك مي كرد و وقتي با ما صحبت مي كرد مي گفت درس 
بخوانيد. من هم به همين دليل تالشم را مي كنم. من از 

صفر شروع كردم و باید تالش كنم.
با موقعيت هاي بازي در فيلم راحت كنار مي آمدم؛ چون 
خيلي ها سر صحنه به ما كمك مي كردند . به نظرم ما گروه 
جادویي داشتيم. آقاي مجيدي همه ما را دوست داشتند و 
وقتي حمایت آنها را مي دیدم، انرژي مي گرفتم و هيچ وقت 
خسته نشدم. وقتي مي دیدم آقاي عسگري و آقاي بهمنش 
اینقدر كار مي كنند، انرژي مي گرفتم. وقتي آقاي مجيدي 

اینقدر همراهمان بود از پس همه كارها برمي آمدم.
كروناگرفتهبوديونتوانستيبهجشنواره

ونيزبروي.االنبهتري؟
من عالئمي نداشتم، اما جواب آزمایشم مثبت بود .

ناراحتنشديبهجشنوارهونيزنرفتي؟
راستش نه؛ چون هميشه فكر مي كنم خداوند وقتي چيزي 

را مي گيرد، حتما چيز بهتري به ما مي دهد.

دويدنهاونرسيدنها
نگاهي به 4نقش آفریني ممتاز نوجوانان در فيلم هاي دهه60

نوجوانانازچــهزمانيبه
موضوعفيلمهايسينمايي
بــدلشــدند؟بهعبارت
ديگر،فيلمهــاينوجوانانهمحصولچهدورانيهســتند؟كاترين
دريسكولدركتاب»فيلمنوجوانانه«مينويسدايدهرايجيوجود
داردكهمطابقآن،فيلمنوجوانانهابداعدهه1950وبخشيازفرهنگ
جوانانهغربپسازجنگجهانيدوماســت.پسازجنگ،اشاعه
مصرفگراييآمريكايي،بهوجودآمدنجامعهشناسيبهعنوانرشته
دانشگاهيومطالعاتبازاربهعنوان»پيشگوييمعطوفبهمقصود«
وجمعيتشناسيمحض،دورهبلوغ)تغييراتجسمي(رابهمفهوم
نوجواني)ســبكزندگي(تبديلكرد.درسينمايايراننيز،پساز
انقالبوجنگ،باتوجهبهتالشبرايتربيتنسلجديديمطابقبا
آرمانهاينوبنيان،توليدفيلمهاينوجوانانهدردستوركارسينماي
گلخانهايدهه60قرارگرفت.البتــه،نبايدفراموشكرددليلديگر
توليدفيلمهاينوجوانانهدردهه60،سهولتدريافتپروانهساخت
براياينفيلمهاوگذِركمدردسرازسدمميزيبود.دراينمطلببه
4نقشآفرينيخاطرهانگيزنوجواناندرفيلمهايدهه60نگاهيگذرا

انداختهايم.

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

نگاهي به سينمايبهزباننوجوانان
 مجيد مجيدي 

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

بچــهبريانكاســت؛ميگويم
بريانــكغربــيياشــرقي؟
ميخندد:»فرقــينداردمحله
بريانكيكياســت.«محلهايكهچندينسالاستبهخاطراتوباننواب
به2قسمتتقسيمشدهاســت.روحاهللزمانيتكفرزنداستوامسال
كالسهشتمراميخواند.ميگويدكروناباعثشدهكهدرسشرادرخانه
وبابرنامهشــادادامهدهدواينروزهاعجيببهدنبالآموختناست.از
مجيدمجيديميگويدوازمحمدعسگريوهومنبهمنش.ازرفاقتآنها

ميگويدودوستداشتنشانواينكهميخواهدبهحرفهايآنهاگوش
بدهدوتاميتوانددرسبخواندوتالشكند.آنقدرصميميصحبتميكند
وازجفايزمانهميگويدكهدوستداريساعتهابااوحرفبزني.زماني
حاالبرندهبهترينبازيگرنوظهورشــناختهشدهاست.ميگويم:معروف
شدهايوممكناستبازهمپيشنهادبازيدرفيلميداشتهباشي.درهمه
صحبتهايشازاميدبهخداميگويدواينكهدوستداردبازيراادامهدهد.
دراينگفتوگويكوتاهازحضورشدرفيلمخورشيدوهمكارياشباتيم

مجيديميگويدوازمشكالتيكهبچههايكاردارند.

مجيدي 
 بزرگ ترين
 رفيقم است

روحاهللزماني،بازيگرنوجوانفيلم
»خورشيد«ازنخستينتجربهاش

وهمكاريبامجيدمجيديميگويد
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كيوسك

 یوشي هيده ســوگا بعد از 
ســال ها نقش آفرینــي در گزارش

پشت درهاي قدرت در ژاپن، 
با رأي نمایندگان مجلس و منطقه اي حزب 
حاكم به عنوان رهبر حزب انتخاب شــد و 
امــروز به عنوان جانشــين شــينزو آبه، 

نخست وزیر كشورش معرفي خواهد شد.
آبه كه دیرپاترین نخســت وزیر ژاپن از بعد 
از جنــگ جهاني دوم به شــمار مي رفت، 
 ماه گذشته به خاطر بيماري از سمت خود 

استعفا كرد.
سوگاي 71ساله كه به عنوان منشي ارشد 
كابينه ژاپن خدمت مي كــرد، با اختالفي 
زیاد رقباي خود را پشت سر گذاشت و رهبر 
حزب ليبرال دمكراتيك ژاپن شد. 377رأي 
از 534رأي گرفتــه شــده در انتخابــات 
درون حزبي به سوگا رسيد و او باالتر از فوميو 
كيشيدا، وزیر خارجه سابق ژاپن و شيگرو 
ایشيبا، دبير كل سابق حزب به عنوان رهبر 

آن انتخاب شد.
از مدت ها پيش انتظار مي رفت كه ســوگا 
در انتخابات درون حزبي برنده شود. برنده 
حزب حاكم، عمال نخســت وزیر ژاپن به 
شــمار مي رود و امروز مجلــس به صورت 
رســمي به او رأي خواهــد داد. انتخابات 
بعدي كه یك ســال دیگر برگزار مي شود، 
مشخص مي كند كه او به حضورش در دفتر 
نخست وزیري ادامه خواهد داد یا نه؟ البته 
صحبت هایي از انتخابات زودهنگام در ژاپن 

مطرح شده است.
سوگا از مدت ها پيش به عنوان دست راست 
شينزو آبه، نخست وزیر پيشين ژاپن فعاليت 
مي كرد و حضورش در پست منشي دولت 
 كه تركيبي از سخنگو و مدیررسانه اي دولت 
است، نشانه اي از نزدیكي بيش از حد او به 

آبه به شمار مي رفت.
ســوگا وعده داده اســت كــه از رویكرد 
اقتصادي آبه كه با نام آبه نوميكس شناخته 
مي شود، پيروي كند. انتظار این است كه 
او در دیگر حوزه ها هم رویكرد دولت آبه را 

پيش ببرد.

با این حــال، یكــي از چالش هاي جدي 
پيش روي او، بحــران همه گيري كرونا در 
ژاپن است. او پيش از رأي گيري گفته بود 
كه برنامه تست گيري كووید-19 را توسعه 
خواهد داد و تا زمســتان عرضه واكسن را 
در ژاپن شــروع خواهد كرد. او همچنين 
گفته است كه حداقل دستمزد را افزایش 
و اصالحات در بخش كشاورزي را توسعه 
خواهد داد و توریسم را تقویت خواهد كرد.

در عرصه سياست خارجي، او همچون آبه 
اتحاد دیرپاي ژاپــن و آمریكا را در اولویت 
قرار خواهد داد و به صورت موازي به تثبيت 
روابــط متقابل با چين توجه ویژه نشــان 

خواهد داد.
تغيير رهبري ژاپــن، آنطور كــه كازوتو 
سوزوكي، استاد روابط بين الملل دانشگاه 
هوكایدو به ســي ان ان گفته است، اثري 
بنيادین در رویكرد كلي این كشور نخواهد 
داشــت. با این حال، به گفته او، این تغيير 
احتمــاال از ســوي اعضاي حــزب حاكم 
به منظور بهبود چهره آن انجام شده؛ چون 
آبه در انتهاي دوران رهبري خود با كاهش 
شدید ميزان محبوبيت مواجه بود و حزب 
ليبرال دمكرات اميدوار اســت ســوگا به 

بازیابي اعتبار آن كمك كند.
انتظار مي رود او دوران سختي را در پيش 
داشته باشد؛ چون نه تنها كرونا ژاپن را به 
چالش كشيده، بلكه برنامه هاي اقتصادي 
آبه قبل از انتشــار ویروس هم به مشكل 
خورده و وعده هاي دولت پيشــين محقق 
نشــده بود. كشور سال هاســت با ركود و 
آهنگ كند رشــد اقتصادي درگير است و 
یكي از ماموریت هاي اصلي سوگا، بازیابي 
اقتصاد این كشور خواهد بود. عالوه بر همه 
اینها، او باید اصالحات در قانون اساسي را 
هم كه آبه شــروع كننده آن بود، پيگيري 

كند.
به گزارش بي بي ســي، این ماموریت هاي 
چشمگير در حالي به سوگا سپرده شده كه 
به گفته كویيچي ناكانو، استاد علوم سياسي 
دانشــگاه ســوفياي توكيو، او چشم انداز 

مشخصي براي پيشبرد آنها ندارد.

آبه نوميكس، اقتصاد به روش آبه 
آبه نوميكس، چشم انداز مفصل اقتصادي 
شينزو آبه، نخست وزیر ژاپن كه از تركيب 
نام او )آبه( و اقتصاد )اكونوميكس( ساخته 
شــده، رویكرد 3وجهي به اقتصاد ژاپن با 

هدف بهبود شرایط است. این طرح كه در 
سال2013 معرفي شد، تركيبي از گسترش 
برنامه هاي مالي، تســهيل شرایط پولي و 
اصالحات ساختاري اســت. هدف اصلي 
آن، از ســوي دولت آبه تقویت درخواست 
داخلي، تقویت توليــد ناخالص داخلي و 
همينطور افزایش تورم به 2درصد عنوان 
شده است. سياســت هاي اقتصادي آبه با 
محوریت بهبود چشم انداز اقتصادي كشور 
از طریق افزایش رقابت، اصالحات در بازار 
كار و توســعه مشــاركت هاي بين المللي 

تنظيم شده بود.
4سال بعد از شروع این طرح، ژاپن شاهد 
گشــایش هاي اقتصادي متوســطي بود، 
اما حتي بــا وجود انتخاب مجــدد آبه در 
انتخابات 2017، رشــد اقتصادي كم جان 
بود، تــورم پایين تر از هدف تعيين شــده 
بود و نگراني ها درباره ميزان بدهي دولت 
و اصالحات ســاختاري همچنان برپا بود. 
مصيبت هاي دولت آبه براي پيشبرد طرح 
اقتصادي مفصل خود، بــا انتخاب دونالد 
ترامپ به عنــوان رئيس جمهــور آمریكا 
و خروج ایــن كشــور از توافقنامه تجاري 

دوسوي اقيانوس آرام شدیدتر هم شد.

با انتخاب یوشي هيده سوگا به عنوان رهبر حزب 
حاكم ژاپن، راه براي انتخاب او به عنوان جانشين 

شينزو آبه، نخست وزیر مستعفي ژاپن باز شد تعويض آبه با مرد سايه

مصطفي اديب) وسط( در كاخ رياست جمهوري لبنان.

دالرهاي انتخاباتي
در 2 ماه پایاني در رقابت هاي انتخابات ریاســت جمهوري آمریكا 
هميشــه بحث حمایت مالــي از نامزدها اهميت پيــدا مي كند. 
نامزدهاي 2 حزب دمكرات و جمهوریخواه، هرچه پيش از این پول 
جمع آوري كرده اند را در مدت باقيمانده هزینه مي كنند و البته سعي 
مي كنند افراد ثروتمند را هم وارد ماجرا كنند تا در هزینه كردها از 

رقيب خود جا نمانند.
امســال نيز همچون ســال2016، در یك ســوي ميدان یكي از 
ثروتمندترین تاجران آمریكایي ایستاده است. دونالد ترامپ اعالم 
كرده به پولي كه هوادارانش كمك كرده اند، بسنده نخواهد كرد و 
قصد دارد پول هاي خود را هم وارد انتخابات كند. امسال رأي گيري 
پستي در انتخابات به خاطر شيوع ویروس كرونا جدي تر از قبل در 
ایالت هاي مختلف اجرا مي شود. اغلب ایالت ها روند ارسال برگه هاي 
رأي و دریافــت آرا را از حدود 10روز دیگر یعنــي 40روز مانده به 
انتخابات آغاز مي كنند. به همين دليل، فضاي انتخابات قدري زودتر 
از هميشه داغ خواهد شد. ترامپ گفته كه تا پيش از آغاز رأي گيري 
پستي، پول هاي خود را هم وارد جنگ تبليغاتي با رقيب خواهد كرد.

آن ســوي ماجرا، جو بایــدن توانایي مالــي ترامپ را نــدارد اما 
ثروتمنداني كه یا منافع مالي شان به خاطر حضور ترامپ در قدرت 
به خطر افتاده یا در طيف سياســي دمكرات ها قــرار مي گيرند، به 
كمــك او آمده اند. شاخص ترین شــان »مایك بلومبرگ« اســت 
كه دیروز اعالم كرد 100ميليون دالر بــه كمپين تبليغاتي بایدن 
كمك مي كند. بلومبرگ بيش از 50ميليــارد دالر ثروت دارد و در 
رقابت هاي مقدماتي حزب دمكرات، رو در روي بایدن قرار گرفته بود. 
او همچنين صاحب یك شركت  بزرگ تحليل اقتصادي و رسانه اي 
به نام »بلومبرگ« است. گفته مي شود بلومبرگ یك ميليارد دالر 
براي پيروزي در این رقابت ها هزینه كرد اما در نهایت راه به جایي 
نبرد و ميدان را به بایدن واگذار كرد. خيلي  ها او را رقيب مناســبي 
براي ترامپ مي دانستند اما رأي دهندگان حزب دمكرات، در نهایت 

بایدن را انتخاب كردند.
دونالــد ترامپ، ایــن اقدام مهــم بلومبرگ را كه نشــان مي دهد 
دمكرات ها عزم خود را براي شكســت او جزم كرده اند، از نظر دور 
نداشت. ترامپ در پســتي تویيتري، بلومبرگ را »مایك كوتوله« 
خطاب كرد و نوشــت كه بلومبرگ در انتخابــات مقدماتي حزب 
دمكرات، بدتریــن عملكرد را به نمایش گذاشــت. او همچنين به 
اشــتباه، مبلغ هزینه تبليغات بلومبــرگ در انتخابات را 2ميليارد 

دالر عنوان كرد.
به نوشــته رویترز، بایدن تاكنون توانســته 365ميليون دالر پول 
جمع  آوري كند. در مقابل، هــواداران ترامپ، 210ميليون دالر در 
اختيار او گذاشته اند. با اضافه شــدن پول بلومبرگ به سبد بایدن، 
فاصله او با ترامپ زیاد خواهد شــد. ترامپ چاره اي ندارد جز اینكه 

دالرهاي خودش را هم وارد انتخابات كند.

انتخابات آمريكا

 جواد نصرتي
خبرنگار

پناهجويان در برزخ لسبوس
با گذشت حدود یك هفته از آتش سوزي گسترده در اردوگاه پناهجویان در 

جزیره »لسبوس« یونان، مقام هاي دولتي اعالم كرده اند به دنبال ساخت اروپا
اردوگاهي جدید براي بيش از 12هزار نفري هســتند كه در این اردوگاه 
زندگي مي كرده  اند؛ برنامه اي كه همزمان با اعتراض پناهجویان و ساكنان محلي روبه رو 

شده است.
اردوگاه »موریا« در جزیره لسبوس، بزرگ ترین اردوگاه پناهجویان در یونان و در كشورهاي 
عضو اتحادیه اروپا ست. هفته گذشته طي چند مرحله، این اردوگاه به طور كامل در آتش 
سوخت. اردوگاه موریا حدود 5سال قبل همزمان با آغاز موج حركت پناهجویان از آسيا، 
خاورميانه و آفریقا به سمت اروپا، در لسبوس ساخته  شد تا محلي باشد براي اسكان موقت 
افراد و ثبت اطالعات آنها براي ورود به اروپا. این اردوگاه تنها 3هزار نفر ظرفيت داشت اما 
رفته رفته با افزایش شمار پناهجویان ورودي به یونان و بسته شدن مرزهاي اروپا، شمار 

ساكنان آن از مرز 12هزار نفر گذشت.
طبق اعالم نهادهاي سازمان  ملل، افرادي از 70كشور در  اردوگاه موریا زندگي مي كنند 
اما بيش از 70درصدشان افغان هستند. صدها ایراني نيز به قصد رفتن به اروپا با عبور از 
تركيه و آب هاي مدیترانه، خود را به لسبوس رسانده اند و در این اردوگاه زندگي مي كردند. 

نهادهاي حقوق بشري و سازمان هاي غيردولتي فعال در امور پناهجویان بارها در مورد 
وضعيت بهداشتي و زندگي پناهجویان در موریا هشدار داده  بودند، اما وضعيت این اردوگاه 

هميشه با بي توجهي دولت یونان و مقام هاي اتحادیه اروپا همراه بوده است.
از موریا هميشه به عنوان یك بمب ساعتي یاد مي شده كه دیر یا زود مي تواند وضعيت آن 
به یك بحران تبدیل شود. به نظر مي رسد آتش سوزي در اردوگاه موریا عمدي بوده و پليس 
یونان اكنون به دنبال دستگيري عامالن این حادثه است. احتماال پناهجویان با هدف جلب 
توجه مسئوالن اتحادیه اروپا و تعيين تكليف خود پيش از آغاز فصل سرما دست به این 

اقدام زده اند. در این آتش سوزي به كسي آسيب نرسيده  است.
پناهجویان طي روزهاي اخير با اعالم خبر تصميم تازه دولت براي ســاخت یك اردوگاه 
جدید، دســت به اعتراض و راهپيمایي زده اند. آنها از دولت یونان خواسته اند كه امكان 
انتقال آنها به دیگر كشورهاي اروپایي را فراهم كنند. همزمان، مردم محلي نيز با ساخت 
یك اردوگاه دیگر و دائمي شدن حضور پناهجویان در لسبوس مخالف هستند. اعتراض 
پناهجویان به درگيري آنها با نيروهاي پليس منجر شده است. دولت براي كنترل اوضاع، 
ارتش را وارد ماجرا كرده و نيروهاي ارتش قرار اســت در كار ساخت اردوگاه جدید براي 
اسكان پناهجویان به دولت كمك كنند. نخست وزیر یونان حادثه موریا را فرصتي براي 
همراه كردن دوباره اتحادیه اروپا با بحران پناهجویان دانسته، اما مسئله این است كه آن 
سوي مرزهاي یونان، در اروپا، برخالف سال هاي 2015 و 2016 دیگر كسي منتظر ورود 

پناهجویان نيست.

  روزنامــه العربي الجديــد در صفحه 
نخست خود با انتشار عكس يك آرايشگر 
ســيار موتوري در خيابان هاي بيروت، از 
بحران اقتصادي لبنان و فشارهاي بي سابقه 
بر طبقه متوسط اين كشور نوشت. به نوشته 
اين روزنامه، در پــي بحران هاي متعدد 
سياسي، اقتصادي و نظامي در لبنان طي 
نزديك به يك دهه گذشته، بخش عمده اي 
از شــهروندان طبقه متوسط، شغل هاي 
خود را در حوزه هاي گردشگري، توليدي، 
حمل ونقل و... از دســت داده اند. اين در 
حالي است كه همزمان با بحران بيكاري، 
تورم بي سابقه اي شهروندان لبناني را تحت 
فشار قرار داده؛ به گونه اي كه  لير لبنان طي 
يك سال گذشته بيش از 80درصد از ارزش 
خود را مقابل دالر از دســت داده است. به 
نوشته العربي الجديد، اين فرايند نتايجي 
از قبيل افزايش چشــمگير آمار مهاجرت 
و همچنين رشد بي سابقه بزهكاري را در 
لبنان به همراه داشته است. پيش از اين، 
انديشــكده كارنگي در سال2019 نسبت 
به بحران فروپاشي طبقه متوسط در برخي 
كشــورهاي عربي، نظير لبنــان، اردن و 

سودان هشدار داده بود.

  روزنامه العربي الجديد ]قطر[

 لبنان؛ طبقه متوسط 
متالشي مي شود

روزنامه  هاآرتص ]اسرائيل[

قرنطينه ملي و 3 هفته اي، 
همزمان با اوج گيري كرونا، از 

جمعه شروع مي شود

  اين روزنامه اســرائيلي، خبر يك خود 
را به بازگشت سفت و ســخت قرنطينه به 
سرزمين هاي اشغالي اختصاص داده است. 
كرونا، دوباره در اســرائيل اوج گرفته و در 
روزهاي اخير بيش از 4هــزار مورد روزانه 
ابتال به ويروس كرونا ثبت شده است. بخشي 
از اين قرنطينه، همزمان با تعطيالت ســال 
جديد يهودي است، اما دولت بدون توجه به 
تعطيالت، قوانين سختگيرانه  را تصويب كرده 
است. همزماني قرنطينه سراسري و 3هفته اي 
اسرائيل با سال نو، باعث شده كه يك وزير در 
اعتراض به تصميم دولت استعفا بدهد. ياكوف 
ليتزمن، وزير مسكن كه از يك حزب افراطي 
مذهبي به دولت رفته، گفته است كه قرنطينه 
اجازه نمي دهد مردم مراسم مذهبي خود را 
به درستي انجام دهند. بيش از 153هزار نفر 
در سرزمين هاي اشــغالي به ويروس آلوده 
شده اند و بيش از 1110نفر به خاطر كوويد-19 
جان خود را از دست داده اند. با اين اوج گيري 
مجدد انتشار ويروس، روزانه بيش از 4هزار 
نفر را آلوده مي كند. براساس قوانين جديد 
تجمع بيش از 10 نفر در محيط هاي بســته 
ممنوع است، مدارس و مراكز خريد تعطيل 
هستند و افراد نبايد از شعاع 500متري خانه 

خود دورتر بروند.

 از مزرعه توت فرنگي
 تا دفتر نخست وزيري

يوشي هيده ســوگا، سال ها دست 
راســت شــينزو آبه، نخست وزير 
پيشــين ژاپن بود؛ امــا اين دو، 
مسيرهايي كامال متفاوت را طي كرده 
بودند تا در راس قدرت به هم برسند. 
آبه از يكي از خانواده هاي قدرتمند 
ژاپن آمده و فرزند وزير خارجه سابق 
ژاپن است و با 2نخست وزير پيشين 
رابطه خويشــاوندي دارد. سوگا اما 
روستازاده اي است كه در نوجواني 
در مزرعه توت فرنگــي پدرش كار 
مي كرد. هر آنچه او به آن رســيده، 
محصول كار سخت و بي وقفه اي است 
كه از جواني پيشــه كرده بود. او در 
جواني به توكيو آمد و به مشــاغلي 
همچون كارگري در كارخانه و فروش 
ماهي پرداخت تــا هزينه تحصيل 
حقوق در دانشــگاه توكيو را فراهم 
كند. بعد از تحصيل، سوگا وارد بازار 
كار شــد، اما دنياي سياست او را 

به خود جذب كرد.
 بدون هيچ پول و ارتباطي، او كارزار 
منزل به منزل را به تنهايي پيش برد 
و به 300هزار خانه سر زد و 5جفت 
كفش را از بين برد تــا در انتخابات 
شــوراي يوكوهامه برنده شود. از 
همانجا، سوگا به ارزش تعهد و روحيه 
كاري در سياست پي برد و تا امروز، 

اين ويژگي را رها نكرده است.
او سال1996 به مجلس راه پيدا كرد 
و بعدها وزير ارتباطات و ارتباطات 
داخلي شد. در نهايت، رويكرد سوگا، 
او را به سمت منشي كابينه رساند. 
منشي كابينه در دولت ژاپن، معموال 
به معتمدترين فرد سپرده مي شود. 
از ســوگا به عنوان عملگرايي اهل 
معامله كه به پيشــبرد اهدافش در 
پشت درهاي بسته عالقه مند است 
ياد مي شود. بزرگ ترين ويژگي او، 
يعني خودساختگي از سوي بسياري 

مورد تحسين قرار مي گيرد.

روز گذشــته، مصطفي ادیب، نخست وزیر 
جدید لبنان سرانجام پس از 13روز، كابينه خاورميانه

پيشنهادي خود براي تشكيل دولت را تقدیم 
ميشل عون، رئيس جمهور این كشور كرد. وي پيش از ورود 
به كاخ ریاست جمهوري بعبدا در حضور خبرنگاران گفت: 
مذاكرات بر سر جزئيات دولت جدید را از همين لحظه با 
تقدیم ليســت وزراي پيشــنهادي به رئيس جمهور آغاز 
خواهم كــرد. این در حالي اســت كه براســاس آخرین 
اطالعات موجود نزد رســانه هاي لبنان، ائتالف 8مارس 
)متشــكل از حزب رئيس جمهور لبنان به همراه احزاب 
شيعي(، نسبت به تركيب دولت مورد نظر مصطفي ادیب 

رضایت نداشته و احتماال با آن مخالفت خواهند كرد.
تشــكيل دولت در مهلت 2 هفته اي طرح امانوئل مكرون 
رئيس جمهور فرانســه بود كه تا كنون موفق نبوده است. 
الجدید، روز گذشته همزمان با مذاكرات رئيس جمهور و 
نخست وزیر در كاخ بعبدا نوشت: تركيب دولت پيشنهادي 
ادیب صرفا براســاس رایزني  با حزب المســتقبل )سعد 

حریري( شكل گرفته و نشــانه اي از رضایت جریان آزاد 
ملي، جنبش امل و حزب اهلل نسبت به آن دیده نمي شود. 
این در حالي است كه ادیب با حمایت مجموعه این ائتالف 
در سایه مخالف حزب قوات، رأي الزم براي كسب منصب 
نخست وزیري را به دســت آورده بود. بر این اساس، حتي 
اگر رئيس جمهور، حاضر به امضاي ليســت پيشــنهادي 
ادیب شــود، اكثریت 8مارس در پارلمــان با آن مخالفت 

خواهد كرد.
از ســوي دیگر اما رسانه هاي نزدیك به ســعد حریري از 
معادله اي خطرناك براي ریاســت جمهوري و همچنين 
احزاب شيعي لبنان سخن گفتند. براي مثال، محمد نمر در 
سرمقاله روزنامه نداي وطن )نزدیك به المستقبل( نوشت: 
اكنون 2راه پيش روي ائتالف 8مارس وجود دارد؛ یا دست 
از سهم خواهي در دولت جدید برداشته و با تشكيل آن در 
شرایط بحراني كشــور موافقت كنند، یا با اصرار بر مواضع 
پيشين خود، مسئوليت اســتعفاي نخست وزیر منتخب و 
شكست طرح فرانسه براي عبور لبنان از بحران را بپذیرند.

بر این اســاس مي توان گفت كه جریان حریري با تكيه بر 
حمایت فرانسه و همچنين شرایط بحراني لبنان به دنبال 
كســب امتيازات حداكثري در دولت جدید این كشــور 

است. تمام اینها در حالي اســت كه شكست طرح فرانسه 
و به تبع آن، دولــت مورد حمایت حریــري، فضا را براي 
تقویت مواضع نيروهاي تندروتــر در ائتالف 14مارس، از 
جمله ســمير جعجع و بهاء الحریري )برادر سعد( فراهم 
خواهد كرد؛ شــخصيت هایي كه دیدگاه مثبتي نســبت 
به ميانجيگري هاي فرانســه در لبنان نداشته و بر اجراي 
سياست هاي آمریكا و عربستان ســعودي عليه حزب اهلل 

تأكيد دارند.

گره اصلي در كجاست؟
مجموعه روایت هاي منتشر شــده در رسانه هاي مختلف 
لبنان نشــان مي دهد، اصلي ترین مشكل بر سر راه اجراي 
طرح رئيس جمهور فرانسه و تشــكيل دولت وحدت ملي 

حول 2 محور شكل گرفته است:
 وزارت هاي دارايي و نيرو: براســاس ساختار 

سنتي و ســهميه بندي طایفه اي در دولت لبنان، 1
این 2 وزارتخانه سهم شيعيان و مسيحيان است. در قالب 
حزبي نيز، وزارت دارایي همواره در اختيار حزب امل )نبيه 
بري( و وزارت نيــرو در اختيار جریــان آزاد ملي )جبران 
باسيل و ميشــل عون( قرار داشته اســت. حاال اما به نظر 
مي رسد نخست وزیر جدید لبنان تحت شعار »بر هم زدن 
نظم طایفه اي« و »تشــكيل دولت ملــي« به دنبال ایجاد 
تغييرات اساسي در این ســهميه بندي ها و تعيين وزراي 
جدید از طوایــف و احزاب مختلف بــراي وزارتخانه هاي 
مذكور است. این مسئله طي روزهاي گذشته با واكنش هاي 
بسيار منفي و البته تندي از ســوي رهبران احزاب امل و 
جریان آزاد ملي روبه رو شــده است. شــبكه الميادین در 
این باره مي نویســد: براســاس اطالعاتي كه از منابع آگاه 
به دست آورده ایم، مذاكرات جداگانه فرانسه با جریان آزاد 
ملي و حزب امــل بي فایده بوده و ایــن 2 جریان، بر عدم  
حمایت خود از مصطفي ادیب، درصورت ادامه روند كنوني 

تأكيد كرده اند. شدت تقابل شكل گرفته تا حدي است كه 
گفته مي شود نبيه بري، حتي پس از مكالمه تلفني مستقيم 
با امانوئل مكرون، حاضر به تغيير موضع خود نشده است. 
از سوي دیگر منابع لبناني در ساعات پایاني روز دوشنبه از 
ســفر ناگهاني وليد جنبالط، رئيس حزب سوسياليست 
ترقي خواه به فرانســه خبــر داده اند. جنبــالط ازجمله 
سياستمداران بسيار نزدیك به نبيه بري به حساب مي آید 
و ممكن است این ســفر، تأثيري در تغيير موضع طرفين 
نسبت به مســئله وزارت دارایي داشته باشد. در این ميان 
نباید فراموش كرد كه علي حســن خليــل، گزینه اصلي 
وزارت دارایي از ســوي حزب امل، یكي از 2 وزیر لبناني 
است كه اخيرا توسط وزارت خزانه داري آمریكا تحریم شد.

 ترسيم مرز دريايي با اسرائيل: به گفته دیوید 
شينكر، معاون وزیر خارجه آمریكا و نماینده این 2

كشور در پرونده لبنان، یكي از شروط اصلي واشنگتن براي 
حمایت از فرآیند سياسي و تشكيل دولت لبنان، ورود این 

كشور به مذاكرات فني با رژیم صهيونيستي براي ترسيم 
مرزهاي دریایي و روشن شدن وضعيت ميادین گازي در 
این منطقه است. این در حالي است كه دولت لبنان رژیم 
صهيونيستي را به رسميت نشناخته و تا كنون، حتي از ورود 
به مذاكرات فني با این رژیم خودداري كرده است. شبكه 
الجدید در این باره مي نویسد: آمریكا و فرانسه در پيام هاي 
جداگانه، یكي از ماموریت هاي دولت مصطفي ادیب را آغاز 
مذاكرات فني با اسرائيل عنوان كرده اند. اگرچه جریان آزاد 
ملي به ریاست جبران باســيل این مذاكرات را خط قرمز 
خود نمي داند، اما حزب اهلل و جنبش امل به سادگي حاضر 
به پذیرش این شرط نيستند. برخي سياستمداران لبناني، 
ازجمله وئــام عبدالوهــاب، رئيس حــزب توحيد عربي 
پيش بيني كرده اند كه ممكن اســت در ازاي عقب نشيني 
ائتالف 8مارس نســبت به مشــكل دوم )مذاكرات فني(، 
خواســته آنان براي حفظ سهميه ســنتي در دولت مورد 

پذیرش طرف مقابل قرار بگيرد.

با وجود توافق احزاب لبناني بر سر نخست وزیر، طرح رئيس جمهور فرانسه 
براي تشكيل دولت جدید در بيروت همچنان بي نتيجه مانده است توافق ناتمام لبنان

سهميه بندي وزارتخانه هاي لبنان تا پيش از دولت حسان دياب به چه ترتيب بوده است؟

وزارتخانه هاي دارايي، جوانان و ورزش، امور اجتماعيجنبش امل )نبيه بري(

وزارتخانه هاي دادگستري، كشاورزي، امور برنامه ريزيحزب اهلل

وزارتخانه هاي كشور، ارتباطات، رسانه، اقتصادالمستقبل )سعد حريري(

وزارتخانه هاي بهداشت، محيط زيست، كارحزب قوات )سمير جعجع(

وزارتخانه هاي حمل ونقل، امور مهاجرينسوسياليست ترقي خواه )وليد جنبالط(

وزارتخانه  آموزشجريان المرده )سليمان فرنجيه(

وزارتخانه هاي فرهنگ، امور مبارزه با فساد، صنعت، توسعه اداريرياست جمهوري

 سياوش فالح پور
خبرنگار
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این روزها خيلي ها، چهارنعل دنبال 
موفقيت هاي جورواجور مي دوند. از 
موفقيت هاي مالي و شغلي و درسي 
گرفته تــا موفقيت هاي سياســي و 

اجتماعي و غيره. یعني در اصل، 
انســان تصور مي كند كه باید 
بــرود و به چيــزي و جایي 
برســد تا كمي دلش خوش 

باشــد، تا كمي آرام بگيرد. البته بخشي از این تند رفتن 
هم، بابت این اســت كه جدول نيازهاي مازلو در مورد ما 
كمي به هم ریخته؛ یعني نيازمند این هستيم كه امنيت 
اقتصادي و اجتماعي و... داشــته باشيم و این قضایا ما را 

دچار وحشت كرده. 
هر چه كه هست، ما با انبوهي از آدم هایي روبه رو هستيم 
كه مي خواهند یك زندگي بهتر براي خودشان بسازند و 
زندگي بهتر براي آنها، یعني ماشين بهتر، خانه بزرگ تر، 
سفرهاي بهتر، خریدهاي شــيك تر، خوشگذراني هاي 
بيشتر و گران تر و.... اما عجيب است كه هرچقدر پيش تر 
مي رویم، باز هم اتفاقي نمي افتد و تشنه تر مي شویم. یعني 
نه اینكه پول و داشتن امكانات بد باشــد؛ اتفاقا برایمان 
ثابت كرده اند كه داشتن مقداري پول و امكانات زندگي، 
مي تواند حتي منجر به شادي و خوشبختي بيشتر ما هم 

بشود. در اینها كه دیگر شك و شبهه اي نيست. اما...
... اما چرا ما راضي نيســتيم؟ چرا از زندگي مان رضایت 
خاطر نداریم؟  این جاســت كه با یك سؤال تكان دهنده 
و مهم روبه رو مي شــویم. این رضایت از زندگي، كجاي 
زندگي هاي ما گم شده كه دســت مان به آن نمي رسد؟ 
یكي از بهترین متن هایي كه در ایــن مورد خوانده ام، به 

مصطفي ملكيان، روشنفكر ایراني بازمي گردد. 
در جایــي، دربــاره دوگانــه موفقيت-رضایت صحبت 
مي كند. یك سخنراني 8-7 هزار كلمه اي است كه شاید 
من بيشــتر از 10 بار آن را خوانده و یادداشــت برداري 
كرده ام. آن جاســت كه آقاي ملكيان اشاره مي كند چرا 
 آدم ها دنبال موفقيت انــد، درحالي كه به هر چيز هم كه 
مي رسند باز دلشان راحت نيست، باز هم ترس و اضطراب 

دارند.
 آن جا به مفهوم رضایت مي رسد، مي گوید كه آنها راه را 
گم كرده و به جاي موفقيت، باید دنبال رضایت باشــند. 
كمي هم جلوتر مي رود و مي گویــد كه موفقيت، مبتني 
بر مقایســه با دیگران، آن هم در متغيرهــاي اجتماعي 
و ظاهري اســت؛ مثل ماشــين و پول و جایگاه شغلي و 
مدرك دانشــگاهي و... درحالي كه رضایت، بر مي گردد 
به اینكه شــما خودتان را با خودهاي قبلي تان و آن هم 
در متغيرهاي رواني، مثل شــادي و آرامــش و قناعت و 
توسعه رواني و... مي سنجيد و این جاست كه وقتي شما 
آدمي رضایت محور مي شوید، این احساس عقب ماندگي 
نسبت به دیگران براي شــما پيش نمي آید. نه احساس 
عقب ماندگي مي كنيد، نه احســاس تحقير و نه احساس 
خسران و عدم رضایت. به یك رضایت دروني و هماهنگي 
خوب داخلي با خودتان می رســيد. او اساســاً مقایسه با 
دیگران را نفي مي كند، چرا كه نه خط شروع آن یكسان 
است، نه آدم هایي كه مقایسه مي شوند یكسان هستند، نه 
شرایط یكسان است؛ پس نتيجه نهایي هم درست نيست 

و باعث دل آشوبي ما خواهد شد.
خاطرم هســت كه یكي از پژوهشــگران خارجي، حاال 
اسمش را خاطرم نيست، تحت عنوان 2 كوه از این قصه 
یاد كرده بود. كوه اول، همين مقایســه هاي اجتماعي و 
داشته هاي اجتماعي اســت كه وقتي از آن باال مي رویم، 
بعد از مدتي خســته شــده و احســاس مي كنيم این، 
آن چيزي نيست كه باید باشد. در نتيجه از كوه اول پایين 
آمده و دنبال كوه دومي مي گردیم و كوه دوم هركســي 
چيزي است؛ براي كسي خدمت به دیگران، براي كسي 
فعاليت هــاي توليدي به نفع یك جامعــه، براي دیگري 
فعاليت هاي عام المنفعه، براي كسي برگزاري رویدادهاي 
هنري رایگان و.... این چنين است كه به آرامش مي رسد.

بله، چنين است. 
ما با انبــوه آدم هایي روبه رویيم كه به طرز وحشــتناكي 
دنبال موفقيت دارند مي دوند. غافل از اینكه روزي، باید از 
كوه اول پایين بيایند و دنبال كوه دیگري بگردند. غافل از 
اینكه روزي، خواهند ایستاد و با خودشان خواهند گفت: 
آیا به زحمتش مي ارزید؟ پس چرا راضي و آرام نيستم؟ 

كجاي راه را اشتباه آمده ام؟

خيلي ها برنامه فرهنگ مردم را به خاطر دارند. این برنامه سال ها 
به طور مرتب از رادیو پخش مي شــد و طرفداران بي شماري 
در گوشه و كنار ایران داشــت. شنوندگاني كه باعالقه برنامه 

را گوش مي دادند و بنا به درخواســت نویسنده 
برنامه براي جمع آوري فولكلور شهر و روستاي 
خود همكاري مي كردند و نویسنده این یادداشت 

نيز یكي از همان ها بود. انجوي شيرازي با نام »نجوا« این برنامه را تدارك مي دید 
و مجدانه درپي باالبردن كيفيت آن بود. آقاي نجوا باصداي گرم و طنين دلنشين 
و لحن اطمينان بخش خود برنامه را با عبارت »دوستان سالم!« شروع مي كرد و 
سخنان خود را با »ان شااهلل« پایان مي داد. در هر برنامه نكاتي را درباره چگونگي 
گردآوري فرهنگ مردم با زباني ساده اما علمي براي شنوندگان توضيح مي داد و 

آنان را براي همكاري بيشتر برسر شوق مي آورد.
انجوي و همكارانــش در برنامه فرهنگ مردم با پيگيري ســتایش برانگيزي به 
جمع آوري، اصالح و تنظيم مطالبي كه دوســتداران فولكلور از سراســر كشور 
مي فرســتادند، مي پرداختند و براي چاپ آماده مي كردند. آنها با عالقه تمام به 
یكایك نامه ها پاســخ كتبي مي دادند و نواقصي را كه گردآورندگان دركار خود 
داشتند، یادآور مي شدند. حتي در مالقات هاي حضوري به گرمي از كساني كه از راه 
دور براي دیدن همكاران دفتر فرهنگ مردم یا شركت در برنامه مي آمدند، استقبال 
مي كردند، آنچنان كه بسياري از كســاني كه با این برنامه همكاري مي كردند، 

ازجمله دوستان دست اندركاران برنامه به حساب مي آمدند.
گرچه آقاي نجوا با آن اندام درشت و استخواني، نگاه نافذ و رفتار خشكي كه ناشي 
از جدیت دركار بود، درنگاه اول، یك جوان شهرستاني مانند من را كه از راه دوري 
آمده بود مي رماند؛ اما هركس با نخستين برخورد متوجه مي شد كه این تندخویي 
ظاهري ناشي از انضباط كاري است و آقاي نجوا مردي مهربان و خونگرم است كه 
كار جمع آوري فرهنگ مردم را جدي گرفته و كمترین تســاهل در این زمينه را 
 چه آنها كه منتشر  نمي پذیرد. گنجينه فرهنگ مردم كه به این ترتيب فراهم آمدـ 
 بسيار پربار و غني است و به جرأت مي توان  شده و چه آنها كه مجال انتشار نيافتهـ 
گفت گسترده ترین، علمي ترین و متنوع ترین مجموعه اي است كه تاكنون در ایران 

راجع به فرهنگ مردم فراهم آمده است.
فولكلور گرچه قدمتش بسيار پيش تر از ادبيات مكتوب است، اما جمع آوري آن 
در كشور ما سابقه اي چندان طوالني ندارد. صادق هدایت، حسين كوهي كرماني، 
صادق همایوني و این اواخر علي اشرف درویشيان در این زمينه پيشگام بوده اند اما 

همچنان این عرصه مجال كار دارد.
فولكلور هر ملت، چه از نظر ادبي و چه به لحاظ اجتماعي براي خود آن ملت و براي 
مردم سراسر جهان داراي ارزش و اهميت زیادي است. ارزش جهاني فولكلور بدان 
سبب است كه فرهنگ هرملتي آیينه ذوق و هنر و معرف خلق وخوي آن ملت و 
وسيله خوبي براي شناخت خصوصيات آن سرزمين است. در سرزمين پهناوري 
چون ایران كه اقوام و طوایف گوناگوني در هرگوشه آن زندگي مي كنند كه راه و 
رسم و سلوك مخصوص به خود دارند، شناخت، جمع آوري و انتشار این فرهنگ 
در روزگاري كه سلطه فرهنگي غرب هدفي جز از ميان برداشتن فرهنگ هاي ملي 

و بومي را دنبال نمي كند، بيش از پيش ضروري به نظر مي رسد.

زماني كه دانشــجو بودم یك روز 
در دانشــكده هنر مرد جواني را 

دیــدم و از صحبتــش با 
مسئوالن اداري پي بردم 
در پي اعالم انصراف 
از تحصيل اســت. 
كنجكاو شدم كه چرا 

مي خواهد از خير گرفتن مدرك كارشناسي بگذرد. 
به او گفتم: »برایم عجيب است كه بعد از چند سال 
حضور در این دانشگاه اكنون نخستين بار است شما 
را مي بينم.« گفت: »من 10 ســال قبل اینجا درس 
خواندم و فارغ التحصيل شــدم، اما هيچ وقت دنبال 
مدركم نيامدم. االن هــم ازدواج كرده ام و بچه دارم. 
مي خواهم به ســربازي بروم، براي همين به مدرك 
ليسانس احتياج دارم.« گفتم: »ولي شما كه در حال 
انصراف دادن هســتيد!« گفت: »براي اینكه وقتي 
به مســئوالن دانشــگاه گفتم مدركم را مي خواهم، 
جست وجو كردند و گفتند چون در آن زمان پرونده ها 
ثبت كامپيوتري نمي شد، االن به سوابق تحصيلي ام 
دسترسي ندارند و خيلي دیر آمده ام. براي همين دارم 
انصراف مي دهم تا با همان دیپلم به سربازي بروم.« 
درك كردن و پذیرفتن چيزي كه مي شــنيدم برایم 
ممكن نبود. یك جوان چند سال از عمرش را درس 
خوانده بود و حاال به دليل یك مشكل اداري باید همه 
زحماتش را بي نتيجه رها مي كرد. به او گفتم موضوع 
را پيگيري مي كنم. نزد هر كســي رفتــم، فایده اي 
نداشت. او نااميدتر شد و گفت: »بگذار انصراف بدهم، 
بروم به زندگي ام برسم. من از خير مدرك گذشتم.« 
كارشــناس گروه هنر در اتاقش نبــود. در آن زمان 
موبایل تازه همه گير شــده بود. با او تماس گرفتم و 
مشكل را گفتم. گفت: »بروید داخل اتاق من، پشت 
ميزم روي زمين چند پرونده روي زمين ریخته. آنجا 
را بگردید.« این كار را كردیم. مرد جوان با بي ميلي 
زانو زد و یكي یكي در ميان پوشــه هاي خاك گرفته 
به دنبال اسمش گشــت. ناگهان با خوشحالي فریاد 
زد: »اینجاســت!« و چند دقيقه بعــد درحالي كه از 
خوشحالي روي پایش بند نبود، با پرونده اش از این 
اتاق به آن اتاق مي رفت تا مدرك كارشناسي اش صادر 
شود. در این ســال ها هروقت كسي از من مي پرسد: 
»در كنكور ارشد شركت نمي كني؟« یاد خاطراتم از 
دانشگاه مي افتم و مي گویم: »نه، مرسي!« هر كسي 
در دوره تحصيلش لذت برده، خوش به حالش، اما من 

هرگز نمي خواهم دوباره آن را تجربه كنم.

»شــهریور داغ« و 
»كاتــوره« 2عنوان 
كتابي هســتند كه 
به تازگــي از ســوي 
نشــر آفتابكاران به 
چاپ دوم رسيده اند. 
»بي تا شــباهنگ« 
نویســنده جوان و 
فقيد       رمــان كاتوره 

است؛ نویسنده و فيلمنامه نویسي كه وسواس 
د      ر چينش كلمات از ویژگي كارهاي اوست. از 
همان ابتد      اي رمان خوانند      ه با پاراد      وكس هایي 
روبه روست كه به جذابيت د    استان مي افزایند      : 
»تــوي تاریــك و روشــن پيــاد      ه رو زرین  
رو به او و پشــت به مســيري كــه مي روند       
جســت وخيزكنان عقب عقب مي رود      . كاله 
منگوله د      ار را جاي روسري سفت كشيده روي 
سرش و دســت ها را توي جيب هاي كاپشن 
نارنجي اش فــرو كرد      ه: بســتني بخوریم«.
چاپ دوم این كتاب 256صفحه اي را نشــر 
آفتابكاران به بهاي 32هزار تومان منتشــر 

كرده است.
كتاب شهریور داغ هم نوشته هدا عربشاهي، 
عاشــقانه اي تاریخي اســت كــه از رنج ها، 
سختي ها و تأثيرات جنگ بر زندگي اجتماعي 
3نسل از زنان ایراني مي گوید. داستان كتاب 
درباره نوه اي است كه همزمان با آغاز جنگ 
ایران و عراق در شهریور سال 1359به دنيا 
آمده اســت، دفتر خاطرات مادربزرگ خود 
را كه سال1396 فوت كرده پيدا و شروع به 
خواندن آن مي كند. او در زمان سفر مي كند 
و به شــهریور 1320مي رود. همان دوراني 
كه نيروهاي شــوروي از مرز پل آهني جلفا 
به ایران حمله مي كننــد و 3مرزبان دلير و 
شــجاع، این حمله غيرقابل پيش بيني را به 
تعویــق مي اندازند. شــهریور داغ، ماجراي 
عشقي آتشين است كه در حمله شوروي  جان 
مي بازد و عشق یك سویه اي كه توسط همان 
جنگ جان مي گيرد و زندگي 3نسل را نابود 
مي كند. نسخه صوتي این كتاب به تازگي، با 
همكاري شركت آواي چيروك منتشر شده 
است. چاپ دوم شهریور داغ به بهاي 22هزار 

تومان منتشر شده است.

استاد جعفر پتگر  زاده تبریز، از استادان 
معاصــر نقاشــي و نگارگــري فرش 
بود. به عنوان مشــهورترین آثار او در 
نقاشي مي توان از رفوگر، قالي فروشان 
دوره گرد، قهوه خانــه اميرآباد، مكتب 
قرآن، خانه نقاش، مرغ فروش، از اینجا 
تا ابدیت و شــهریار یاد كــرد، كه در 
موزه هنرهاي معاصر تهران نگهداري 

مي شوند.
استاد پتگر در سال1319 خورشيدي، 
به همــراه بــرادرش، علي اصغر پتگر، 

نخستين  آموزشگاه خصوصي نقاشي در ایران را )تهران - خيابان نادري( تأسيس 
كردند و در كنار آفرینش هاي هنري خود، به تعليم و تربيت هنرجویان پرداختند. 
چند سال بعد جعفر پتگر به تنهایي آموزشــگاهي در خيابان منوچهري تهران و 

سپس چند سال بعد در خيابان هدایت تهران، تأسيس كرد.
 اغلب هنرمنداني كه به كافه نادري مي آمدند، به آتليه ایشان هم رفت وآمد داشتند، 
یا در محافل و مجالس گوناگــون با یكدیگر مالقات مي كردنــد؛ از جمله جالل 
آل احمد، صادق هدایت، بزرگ علوي و بعضي  نيز مانند فروغ فرخزاد، ســهراب 

سپهري و هانيبال الخاص، چندي نزد ایشان، نقاشي كرده اند.
جعفر پتگر )اسفند1299-25شهریور1384(

تحقيقات جدید محققان دانشكده پزشكي دانشگاه ویرجينيا نشان مي دهد، حتي 
ضربه هاي مغزي خفيف باعث اختالل شــدید و طوالني مدت در مغز مي شــود و 
مدت زمان زیادي طول مي كشد تا مغز سموم خود را پاكسازي كند كه این موضوع 
مي تواند ســبب ایجاد بيماري هایي مانند آلزایمر، زوال عقل و سایر بيماري هاي 
تحليل برنده عصبي شود. به گزارش ایسنا، جان لوكنز )John Lukens( محقق 
این مطالعه گفت: مطالعه ما به بهترین وجه ممكن نشان مي دهد كه اگر افرادي كه 
دچار ضربه مغزي شده اند، بهبود نيافته باشند و دوباره به سر آنها ضربه وارد شود، 
دچار مشكالت مغزي جدي تري خواهند شد. تحقيقات محققان طي این مطالعه 
نشان داد وقتي مغز متورم مي شود، به جمجمه فشار مي آورد و در این بين، رگ هاي 
كوچك لنفاوي كه مغز را پاكسازي مي كنند، به دام مي افتند. به گفته محققان، این 
فشار بر عروق باعث اختالل جدي و طوالني مدت در توانایي مغز در پاكسازي خود 
از سموم مي شود. دانشمندان با آزمایش روي موش هاي آزمایشگاهي دریافتند كه 
این اختالل مي تواند دست كم 2هفته یا بسيار بيشتر طول بكشد. »اشلي سي بولت« 
)Ashley C. Bolte( دانشجوي مقطع دكتري و از محققان این مطالعه، گفت: ما 
مي دانيم كه ضربه مغزي خطر ابتال به یكسري از مشكالت مانند زوال عقل، آلزایمر و 
»آنسفالوپاتي مزمن ناشي از ضربه« )CTE( را افزایش مي دهد. عالوه بر آن، احتمال 
اضطراب و افسردگي در افراد نيز وجود دارد. دالیلي كه ضربه مغزي منجر به افزایش 
خطر ابتال به این مسائل مي شود، مشخص نيست و ما فكر مي كنيم كه یافته هاي ما 

ممكن است مكانيسمي را براي درك چرایي آن فراهم كند.

استقالل قهرمان جام حذفي فوتبال باشگاه هاي ایران در دور اول از مسابقات جام در 
جام باشگاه هاي آسيا بعدازظهر روز گذشته در ورزشگاه »آل نهيان« شهر ابوظبي به 
مصاف نماینده این كشور »الوحده« رفت و در پيكاري نزدیك 3 بر 2 مغلوب شد. بازي 
برگشت این 2 تيم جمعه این هفته در ورزشگاه آزادي برگزار مي شود و استقالل اميدوار 
است تا با توجه به زدن 2 گل در خانه حریف بتواند در تهران خود را در مرحله دوم ببيند.

الوحده)امارات( 3
استقالل)ایران(2

گل ها: االمين كونته)5(، جيري)70( و بشــير ســعيد)88( براي الوحده، نيكبخت 
واحدي)67( و مهدي هاشمي نسب)85( براي استقالل

این استقاللي كه ما دیدیم، نه تيمي است كه به مرحله بعد برود و نه توان آن را دارد كه 
از نام فوتبال ایران در آسيا دفاع كند. استقالل با انبوه ستارگانش فقط منتظر این بود كه 
با یك باخت خفيف و كمترین گل خورده بازي را برابر الوحده به پایان ببرد تا شاید در 
تهران بتواند تازه از مرحله اول عبور كند. منصور پورحيدري براي شناخت الوحده فقط 
20دقيقه زمان مي خواست، اما تا پایان بازي متوجه نشد كه این حریف اماراتي چگونه 
ميان این خطوط 3 گانه این تيم شكاف ایجاد كرده و هرگونه ارتباط ميان این خطوط را 
قطع كرده است. استقالل براي حداقل امتياز با تدافعي ترین روش ممكن به ميدان رفت.
استقالل در بازي با الوحده كمتر از توان تكنيكي بازیكنان خود در سرعت دادن به بازي 
بهره گرفت. محمد نوازي پيستون راست استقالل به دليل در كنار نداشتن بازیكن مكمل 
تأثير مثبت هميشگي خود را نداشت و كمتر توانست روي دروازه حریف خطرساز شود.

عيسيمحمدينگاه
روزنامه نگار

فرورتيشرضوانيه بومرنگیادداشت
روزنامه نگار

محمودبرآبادي
ویتریننویسنده كتاب هاي كودكان

سالمت

20 سال پيش 

لندن:مــادري كه نــوزادش را با كالســكه اش در قطار 
جاگذاشــته بود موجب تأخير این قطار شــد. به گزارش 
سایت بریتانيایي مترو، پس از اینكه مسافران قطار ایستگاه 
ویكتوریا به دارتفورد لندن كالســكه این كودك را بدون 
مادرش مشاهده كردند ماجرا را به مسئوالن قطار اطالع 
دادند و این قطار تا پيدا شــدن مادر نوزاد در ایستگاهي 
مياني متوقف ماند. مادر ایــن كودك هنگامي كه متوجه 
جا گذاشتن بچه شده بود ماجرا را به پليس اطالع داده بود.

كمبريج:یك خانم ســالمند آمریكایــي تحصيل در 
كالس هاي آنالین دانشگاه هاروارد را در 81سالگي آغاز 
كرد. به گزارش اسپوتنيك، او به دليل شيوع كووید-19، 
چند ماه اخير را در خانه ســپري كرد و سرانجام تصميم 
گرفت براي به هدر نرفتن وقتش وارد این دانشگاه معتبر 
شود. او كه از سطح مطالعه باالیي برخوردار بود توانست 
به راحتي در امتحان هاي ورودي این دانشــگاه پذیرفته 

شود.

جورجيا:پليس آمریكا اعالم كــرد معاون كالنتر منطقه 
كليتون در ایالت جورجيا به دنبال انتشار تصاویري كه او را 
در حال مشت زدن به یك مرد سياهپوست نشان مي دهد، 
از كار بركنار شده است. به گزارش سایت بریتانيایي مترو، 
این مرد 26ساله در برابر بچه هایش به مأموران مي گفت 
نمي توانم نفس بكشم. جمله اي كه با كشته شدن دو مرد 
سياهپوســت، اریك گارنر و جورج فلوید، در ســال هاي 

2014 و 2020 به دست افسران پليس مشهور شد.

كارولينــا: زن و شــوهري كه 48ســال از ازدواجشــان 
مي گذشــت به فاصله 4دقيقه از یكدیگر جــان باختند. 
این زوج آمریكایــي به نام هاي جاني لي پپلز 67ســاله و 
همسرش كيتي دارلين 65ســاله در اوایل  ماه آگوست به 
كووید-19 مبتال شدند. آنها 30روز با این بيماري مبارزه 
كردند اما نتوانستند در مقابل آن دوام بياورند. به گزارش 
اسپوتنيك، پزشكان به آنها اجازه داده بودند روي دو تخت 

در كنار یكدیگر باشند.

مرگزوجكهنسالبهفاصله4دقيقهتكرارجملهنميتوانمنفسبكشمرفتنبههاروارددر81سالگيجاگذاشتنكودكدرقطار

آهايرضايتگمشده

شهريورداغوكاتورهانصرافازتحصيلياديازيكپژوهشگرفرهنگمردم

جعفرپتگر

صدمههايبزرگناشيازضربههايكوچكبهسر

انديشههايمحتاطانهپورحيدرياستقاللرافلجكرد
همشهري؛ 25شهریور 1379

25شهریور، هفدهمين سالگرد درگذشت انجوي شيرازي
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مدرسه  شورایی
قسمت پنجم آئین نامه دبستان که در ســال 1327 توسط وزارت فرهنگ 
ابالغ شده است به »شورای دبستان« اختصاص دارد که در آن نحوه مدیریت 

مدرسه به شکل شورایی توضیح داده شده است.

سند

یادداشت

در تأييد حق 
حاكميت ايران

عبدالحسين هژیر
 2شهریور 1327 رأي اعتماد گرفت

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

ماجراي بحریــن، كمابيــش، از 
موضوعات محل مناقشــه در همه 
دولت هایــي بــوده اســت كه تا 
سال1350 بر ســر كار آمدند� یكي 
از آنها عبدالحســين هژیر و دولت 
تابعه اش بــود؛ موضوعي كه درباره 
دولت او كمتر محل توجه قرار گرفته 

است�
ماجرا به معاهده اي برمي گردد كه در 
سال1948 ميان انگليس و آمریكا 
درباره بحرین به امضا رســيد� ولي 
چون دولت موضع گيري مشخصي در 
این باره نكرده بود، عباس اسكندري، 

خواستار استيضاح دولت او شد�
اســكندري كه نماینــده مجلس 
پانزدهم از همدان بود، در جلســه 
سه شــنبه 29تير1327، »موضوع 
قرارداد انگليــس و آمریكا راجع به 
بحرین« را یكي از دالیل سه گانه اش 
براي استيضاح دولت مطرح كرد؛ آن 
هم دولتي كه درست 3 هفته قبل از 
آن و در آستانه سفر شاه به انگليس، 
از مجلس رأي اعتمــاد گرفته بود� 
استيضاح، سه شــنبه دوم شهریور 

همان سال، اعالم وصول شد�
او در نطق خود، درباره سياســت 
انگليــس در ایران و نســبت به 
خليج فارس بحث مستوفایي كرد و به 
موضوع بحرین پرداخت� اسكندري 
مشخصا از »قرارداد اخير انگلستان 
و آمریكا راجع به جزیره بحرین« نام 
برد و متذكر شد »هرگونه قراردادي 
برخالف منافع ایــران ملغي االثر 
اســت« و صراحتا گفت: »در این 
مجامع ]منظور سازمان ملل است[ 
براي منافع دول بــزرگ اگر طومار 
زندگي ملل در هم پيچيده شــود 

هيچ كس توجه نخواهد كرد«�
موسي خان نوري اسفندیاري، وزیر 
امورخارجه در همان جلسه اما گفت 
كه »دولت هيچ فرصتي را براي حفظ 
منافع مملكت از دست نداده است« 
و متن اعتراض رسمي دولت نسبت 
به معاهده محل بحث درباره بحرین 
را قرائت كرد� ایران در آن اعتراضيه، 
تمامي ترتيبــات صورت گرفته با 
بحرین توسط دول دیگر را بي اعتبار 
خواند و بر حاكميت ایــران بر این 

جزیره صحه گذاشت�
اســكندري در پایــان البتــه از 
توضيحات وزیر امورخارجه در تأیيد 
حق حاكميت ایران تشــكر كرد و 
مجلس، با اكثریت 93رأي از 102نفر 
عده حاضر، به دولــت جناب آقاي 
عبدالحسين هژیر، نخست وزیر رأي 

اعتماد داد�

سیاستمدار

 علي مرشدي زاد�����������������������������������������������������

در تاریخ هر کشور سلســله رویدادهایي وجود دارد که 
همواره در پــرده اي از ابهام باقــي مي مانند. کنه برخي 
حوادث و رویدادها مشخص نمي شوند یا در بلندمدت یا 
در زمان هایي دیگر اسنادي منتشر مي شود و در مجموع 
الیه ها و کلیاتش را مشخص مي کند. از این موارد به طور 
مثال مي توان به قتــل کندي در تاریخ یــا حوادثي که 
چندي پیش در کودتاي ترکیه اتفاق افتاد، اشاره کرد که 
معموالً با توطئه هم همراه مي شوند. به زبان رساتر سلسله 
روایت هایي توطئه آمیز هم درباره آنها منتشــر مي شود. 
تاریخ ما نیز امثال این رویدادها را در خود دارد که برخي 
از آنها هنوز در هاله اي از ابهام باقي مانده است. یکي از این 
رویدادها حادثه ترور شاه در 15بهمن 1327است. داستان 
از این قرار بود کــه در این روز که ســالگرد بنیانگذاري 
دانشگاه تهران است، شاه در ســاعت 3 بعد از ظهر براي 
اعطاي دانشنامه دانشــجویان فارغ التحصیل دانشکده 
حقوق و علوم سیاسي، وارد دانشگاه تهران مي شود و پس 
از اینکه او را از خودرویش پیاده مي کنند، به ســمت در 
ورودي دانشکده مي رود که در آنجا خبرنگارها مشغول 
عکس گرفتن بودند و در این بین ناصر فخرآرایي که بعداً 
مشخص شد، کارت خبرنگاري روزنامه »پرچم اسالم« 
را با خود به همراه دارد، اسلحه را از پشت دوربین بیرون 
مي آورد و به سمت شاه تیراندازي مي کند. 5 تیر از ۶ تیر 
موجود در اسلحه به سمت شاه شلیك مي شود. 2تیر به 
کاله شاه مي خورد، یکي باالي لب شاه را مي شکافد و یکي 
هم به پشت لباس او برخورد مي کند و یکي هم کتف او 
را خراش مي دهد. نهایتاً وقتي تیراندازي تمام مي شود، 
سرتیپ صفاري که رئیس شهرباني وقت است، تیري به 
پاي ناصر فخرآرایي که در حال فرار بود، شلیك مي کند 
و پس از آن نظامیان و سربازاني که آنجا حضور داشتند، 
با اینکه شاه همان زمان مي گوید او را زنده دستگیر کنید 
تا ببینیم داستان از چه قرار است، به او شلیك مي کنند. 
همین طور منوچهر اقبال که آن زمان وزیر بهداري است، 
همین جمله شاه را تکرار مي کند، که بگذارید مشخص 
شود، محرك اصلي چه کسي اســت اما ناصر فخرآرایي 
همان جا به قتل مي رسد. از اینجا داستان مبهم و رمزآلود 

ترور شاه شکل مي گیرد. نکته جالب اینجاست که کارت 
شناسایي روزنامه پرچم اسالم -که متعلق به دکتر فقیهي 
شیرازي است و ایشــان داماد آیت اهلل کاشاني اند- شب 
قبل براي فخرآرایي صادر شده و صبح روز بعد در اختیار 
او قرار مي گیرد. حضور او هم بــه توصیه رکن دو ارتش 
است. احتماالتي که در این ارتباط شکل مي گیرد یکي 
این اســت که آیت اهلل کاشاني پشــت این داستان قرار 
داشــته. احتمال دیگر اقدام ارتش و شخص دوم کشور 
یعني رزم آرا اســت. احتمال بعدي که بارها مطرح شده 
این است که ترور هشــداري بود از سوي انگلیسي ها به 
شــاه تا به او بگویند و بفهمانند باالخره حواست را جمع 
کن که ما همچنان در کشور قدرت را در اختیار داریم. یك 
احتمال بسیار ضعیفي هم مطرح مي شود که خود شاه این 
صحنه سازي را انجام داده باشد. اینها همه احتماالتي است 
که در این باره وجود دارد و مطرح مي شود. در مورد آیت اهلل 
کاشاني، دولت در آن زمان به این نتیجه رسید که نقش 
او در این ترور چندان احتمال نیرومندي نیست و کاشاني 
که تبعید شده بود بعداً از تبعید بازگشت و مشکل به هر 
روي رفع و رجوع شد. احتمال طراحي این صحنه توسط 
خود شاه هم همانطور که گفتم بسیار ضعیف است چون 
محمدرضا شاه شخصیتي نیست که چنین صحنه سازي 

مخاطره آمیزي را براي خودش به وجود آورد. هر چند رژیم 
شاه در آن زمان برداشــت ها و استفاده هاي خوبي از این 
رویداد کرد اما من این احتمال را بسیار ضعیف مي دانم. 
درباره رزم آرا شاید قوي ترین احتمال باشد. رزم آرا ادعاي 
قدرت داشت و مي خواست قدرت را در دست بگیرد و ترور 
شاه او را یك گام به رسیدن به قدرت، نزدیك تر مي کرد و 
مشابه آن را درباره تیمور بختیار در دوره هاي بعد شاهدیم. 
بختیار بي میل نبود شاه را کنار بزند و خودش به پادشاهي 
برسد. هشــدار انگلیســي ها قابل تأمل است. همچنین 
یك احتمال دیگر هم وجود دارد که ممکن است اتحاد 
جماهیر شوروي پشت این قضیه حضور داشته باشد. یك 
نکته دیگر که درباره این رویداد وجود دارد و آقاي مکي 
به آن اشاره مي کند این است که پس از اینکه فخرآرایي 
ترورش را انجام داد و تیراندازي به ســمتش شروع شد، 
دستش را باال برد و گفت: »قرار ما این نبود!« یعني قرار 
نبود که من این وسط کشته شوم و ظاهراً قول و قرارهایي 
گذاشته شده بود و به او گفته بودند که قرار نیست براي تو 
اتفاقي بیفتد! این جمله صرفاً در نوشته هاي جناب مکي 
آمده و اگر واقعاً مستند باشد، نشان مي دهد که براي این 
ترور، از پیش برنامه ریزي هایي انجام شده بود. یك جنبه 
اجتماعي هم براي این موضــوع درنظر بگیریم که اگر از 
منظر جامعه شناسي سیاسي به موضوع بنگریم، شخصیت 
خود فخرآرایي را باید واکاوي کنیم. فخرآرایي فرزند یك 
پاسبان است و زندگي ســختي را گذرانده. پدرش چند 
همسر دارد و مادر فخرآرایي را از خانه بیرون کرده یا به 
زبان رساتر مادرش از خانه فرار مي کند. او سراغ کارهاي 
عکاسي مي رود و عضو تیم فوتبال »آفتاب شرق« مي شود 
و از کارگران چاپخانه اســت که در آن زمان به نوبه خود 
اهمیت بســزایي دارد. کارگران و کارکنان چاپخانه در 
ایران، به عنوان اعضاي نخســتین کارخانه ها یا صنایعي 
محسوب مي شدند که در حرکت هاي اعتراضي شرکت 
مي کردند. اتحادیه داشــتند و فعالیت صنفي و سیاسي 
نسبتاً منسجمي را از آنها مي دیدیم. انگیزه هاي فعالیت و 
چپ روي بین آنها به روشني به چشم مي خورد. در واقع 
این ویژگي ها و فعالیت ها در اینگونه اتحادیه ها مي تواند 
احتماالً انگیزه سیاســي یا اقدام ترور شــاه را در وجود 

فخرآرایي توجیه کند.

ششلول و چكمه
رزم  آرا علیه محمدرضاشاه!

  فرامرز قرباغي���������������������������������������������������������������������

سپهبد حاج علي رزم آرا تمایل آشکاری به اتحاد جماهیر شوروي 
سوسیالیستي پیدا کرده بود؛ چرا که بي تردید نقش حزب توده 
و شوروي را در ایران مي شــناخت. او هم مي خواست با دولت 
آمریکا و هم با دولت شــوروي همکاري کند و به همین دلیل 
به دولت شوروي نزدیك شد. شــاه این موضوع را دریافت و به 
همین دلیل، از طریق یکــي از روحاني نماهایي که در کودتاي 
28مرداد مشــارکت داشــت، ارتباطاتي از طریق عناصر دربار 
با سازمان فداییان اســالم به رهبري نواب صفوي برقرار شد و 
اینطور قلمداد کردند که حاج علي رزم آرا مخالف اسالم است و 
باید به عنوان معاند به قتل برسد. آنها براي اعدام انقالبي او حکم 
شرعي گرفتند، گرچه گروه نواب از قبل به این نتیجه رسیده بود 
که رزم آرا فردي خائن است. سپهبد رزم آرا در جریان رقابت هاي 
سرسختانه شاه به یکي از رقباي بالقوه شــاه تبدیل شده بود. 
همچنین در میانه رقابت هاي مرسوم و سنتي انگلیس با دولت 
روسیه تزاري و سپس جانشینش، یعني اتحاد جماهیر شوروي، 
در ایران قرار گرفت. رزم آرا توانمندي هایي داشت. چنین نبود 
که افسر بي عرضه یا صرفا یك ششلول بند یا چکمه پوش ستاره 
به دوش باشد. رزم آرا از معدود افســران باسواد و تحصیل کرده 
ارتش به شمار مي رفت. او مدتي ریاست سازمان نقشه برداري 
ارتش را بر عهده داشــت و با مدیریت و درایت او نقشه برداري 
ارتش توانست موقعیت هاي دقیق جغرافیایي را تعیین کند. این 

موضوع بسیار حائز اهمیت بود. 
در دوره قاجاریه بسیاري از مناطق جنوبي ایران، اساساً بخشي 
از ایران محسوب نمي شدند، یا اگر بخشــي از ایران محسوب 
مي شدند، براي پادشاه قاجار اهمیت چنداني نداشت اما سپهبد 
رزم آرا با دقت بسیاري شمار قابل توجهي از جزایر خلیج فارس 
ازجمله تنب کوچك، تنب بزرگ، ابوموســي، سیري، فارسي، 
خارك، کیش و بســیاري از جرایز کوچك و بــزرگ را، عنوان 
ایراني داد. به عنوان مثال جزیره سیري در دوره نخست وزیري 
سپهبد رزم آرا، رسماً ایراني توصیف شد؛ یعني در اسناد و مدارك 
به عنوان یك جزیره ایراني قلمداد شد و براي ساکنان عرب زبان 
جزیره سیري شناسنامه ایراني صادر کردند. رزم آرا وطن دوست 
بود اما روش وطن دوستي او با روش کشــورداري یا پادشاهي 
محمدرضا پهلوي تفاوت هایي داشــت. او سعي مي کرد از همه 
پتانسیل نیروهاي سیاسي- اجتماعي کشور استفاده کند. این 
اتفاقي بود که رزم آرا در آن موفقیت کســب کرده بود و پادشاه 
جوان که بر تخت نشسته بود یعني محمدرضا شاه تحمل چنین 

وضعي را نداشت.
 این چشم انداز بدبینانه اي نبود که محمدرضا شاه نسبت به رزم آرا 
داشته باشد بلکه عناصري درون دربار و نزدیکان محمدرضا شاه 
قرار داشتند که بدبیني او را نسبت به سپهبد رزم آرا برانگیختند. 
سپهبد رزم آرا فرد  واقع گرایي بود. مي دانست که بخشی از عناصر 
واپس گرا، وابســته به پول دربار و اربابان و صاحبان قدرت اند و 
خود جزو ســاختار قدرت و سازمان سیاسي کشــور به شمار 
مي روند؛ مانند سیدجمال خوئي و امثالهم. رزم آرا در عین حال 
که مي کوشید با اتحاد جماهیر شوروي روابط دوستانه اي برقرار 
کند، با ایاالت متحده آمریکا هــم در ارتباط بود اما به نیروهاي 
اجتماعي سنتي درون نظام اعتقادي نداشت و به مدرنیسمي 
شبیه به مدرنیسم رضاشــاه فکر مي کرد؛ یعني دولت سکوالر 
با گرایش به مدرنیزاســیون بدون حضور مؤثر نیروهاي سنتي 
بنابراین نیروهای ســتنی هم دالیل کافی برای دشــمنی با او 
داشتند  و همین که شاه چراغ ســبز براي از پیش پا برداشتن 
رزم آرا نشــان داد،دالیل کافی برای حــذف فیزیکی او  وجود 

داشت.

������������������������������������������������������ فرزانه ابراهيم زاده

»3سال پیش ملکه فوزیه بنا به دالیل پزشکي ایران را ترك 
گفتند و اخیراً تقاضاي طالق کرده اند، زیرا اقامت معظم لها در 
تهران برایشان از نظر سالمت جسماني مضر است. در اجابت 
به این درخواست، ما محمدرضا پهلوي، شاه ایران طالق خود 
را از همسرم فوزیه اعالم مي کنیم... این طالق در روابط ایران 
و مصر اثري نخواهد داشت، بلکه این روابط بهتر از گذشته 

خواهد بود.« 
این بیانیه رسمي که در ســال 1327در تمام روزنامه هاي 
ایران و مصر منتشر شد پایاني بود برای یك ازدواج سلطنتي 
که 1۰ســال پیش از این در بهمن ماه 1317 میان خانواده 
ســلطنتي ملك فواد از یك ســو و خانواده تازه به سلطنت 
رسیده پهلوي در ایران، در تهران و قاهره برگزار شد؛ ازدواجي 
که ۴سال پیش و درست در میانه جنگ جهاني دوم با خروج 
دائمي فوزیه ملکه ایران به بن بست رسید؛ سومین ازدواجي 
که به فرمان مستقیم رضاشاه براي فرزندانش اتفاق افتاد و در 
کمتر از یك سال از مرگش به طالق منجر شد. قبل از این، 

شمس از فریدون جم جدا شد و در حال آشنایي با عزت اهلل 
مین باشیان بود که بعدتر نامش را به مهرداد پهلبد تغییر داد. 
اشرف هم از علي قوام جدا شده بود و با افسري مصري به اسم 
احمدشفیق ازدواج کرد. اما طالق شاه براي خانواده سلطنتي 
ایران اتفاق دلپســندي نبود، به خصوص که این شــاهزاده 

مصري بود که اصرار به پایان دادن به این وصلت داشت.
فوزیه  احمد فــواد، دختر بزرگ ملك فواد، پادشــاه مصر از 
همسر آلبانیایي تبارش نازلي بود. او در سال 1317 رسما از 
سوي محمود جم براي ولیعهد هجده ساله ایران محمدرضا 
پهلوي خواســتگاري و بعد از رد و بدل کردن چندین نامه 
رسمي در نهایت موافقت خود را با این ازدواج اعالم کرد. اما 
این ازدواج به راحتي اتفاق نیفتاد، چراکه شاهزاده خانم مصري 
همسر ولیعهد شده بود و درصورتی که صاحب فرزند پسري 
مي شد، این پسر براساس قانون اساسي ایران براي ولیهعد 
دوم شدن باید از مادري ایراني و غیرقاجاري به دنیا مي آمد. 
پس بعد از موافقت خاندان سلطنتي مصر، مجلس قانوني را 
تصویب کرد و رسما شاهزاده خانم مصري را تابعیت ایراني داد. 
بعد از آن نیز طي مراسم باشکوهي در قاهره و تهران، عروسي 
برگزار شد. در یك سال آینده این زوج جوان و به ظاهر عاشق، 

صاحب دختري شدند که به خواســت رضا شاه شهناز نام 
گرفت؛ دختري با چشماني سبزرنگ همرنگ چشمان مادر 
که خون ایراني و مصري و آلبانیایي را در رگ هایش داشت. اما 
گویا رضاشاه از اینکه نخستین فرزند ولیعهد دختر شده راضي 
نبود و از شاهزاده مصري پسري براي محمدرضا مي خواست. 

اما جنگ جهاني دوم و تبعیدش این آرزو را از او گرفت.
بعد از استعفاي رضاشــاه جز محمدرضا که سوگند شاهي 
خورده بود و فوزیه بنت فواد و شهناز، باقي اعضاي خانواده 
سلطنتی از تهران خارج شدند. اما در نیمه  راه اشرف از جمع 
خانواده جدا شد و به تهران بازگشت تا در کنار برادر دوقلوي 
تازه بر تخت نشسته اش بماند؛ اتفاقي که بسیاري معتقدند 

عامل اصلي جدایي شاه و فوزیه شد.
البته به نوشته بسیاري از منابع، فوزیه شخصیت انزوا طلبي 
داشت و خیلي با اعضاي خانواده پهلوي همراه نمي شد. در 
۶-5 سالي که در ایران بود تالشي براي آموختن زبان فارسي 
نکرد و همنشین اصلي او آن لمپتن، پژوهشگر انگلیسي بود 
که بعدتر معلوم شد به قصد جاسوسي به ایران آمده است. 
برخي از نزدیکان اشرف پهلوي معتقدند او خاندان پهلوي را 
تازه به دوران رسیده و فاقد دیسیپلین سلطنتي مي دانست و با 

بي محلي آنها را تحقیر مي کرد. اما برخي نیز او را زني افسرده 
و کم سروصدا مي دانستند.

فوزیه در سال132۴، زماني که جنگ تقریبا در حال پایان بود 
به بهانه دیدار خانواده به عنوان مسافرت به مصر رفت. خروج او 
از ایران تقریبا با مرگ رضاشاه همراه بود. او قرار بود چندماهه 
بازگردد. برخي از منابع معتقدند او حتي شهناز را که در آن 

زمان حدود 7سال داشت همراه خود نبرد.
اما چندماهي کــه از خروجش از ایران گذشــت اعالم کرد 
که به ایران باز نخواهد گشــت. درباره علت برنگشتن فوزیه 
روایت هاي زیادي وجود دارد. شاید معتبرترین روایت متعلق 
به دکتر قاسم غني اســت که فراخوانده مي شود تا عالوه بر 

قبول سفارت ایران در مصر، واسطه بازگشت فوزیه شود.
دکتر غني در خاطراتي که از این ســفر نوشــته و تا کنون 
یك بار با تصحیح سیروس غني، پسرش و بار دوم به روایت 
محمدقائد منتشــر شــده، بارها از فوزیه درخواست دیدار 
مي کند. اما شاهزاده خانم که در قصر، خودش را حبس کرده 
راضي به دیدار سفیر ایران نمي شــود. دکتر غني در تالش 
براي دیدار با فوزیه از زبان ذوالفقار پاشا که قبل تر سفیر مصر 
در ایران و پدرزن ملك فاروق، پادشاه مصر بود مي شنود که 

فوزیه قصد بازگشت به ایران را داشته، اما یك نامه سر به مهر 
از ایران باعث شده تا او از تصمیم خود صرف نظر کند.

وصلت ناتمام دو خاندان
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 اخوان المسلمين را بايد بي شك مهم ترين جريان سياسي اسالمي دوره جديد دانست؛ 
جرياني كه اگرچه در سال1307 تأسيس شد، اما با وفات بنيانگذارش، حسن البناء، 
در سال1327 به پايان نرسيد. جرياني كه البناء آغاز كرده بود، حتي بعد از مرگش و با 
تمام تغيير و تحوالتي كه داشت، همچنان جرياني زنده  است و در عرصه سياسی  ايفاي 
نقش مي كند. جريان اخوان المسلمين در زمانه اي پا گرفته بود كه بيشتر كشورهاي 
اسالمي و مسلمانان، تحت استعمار غرب قرار داشتند و با تالش هاي محمد عبده و 
سيدجمال الدين اسدآبادی، كم كم زمينه هاي مبارزه با غرب گرايي و استقالل اسالمي 
شنيده مي شد. اخوان المســلمين توانســت اين صدا را به اوج برساند. با تالش هاي 

حسن البناء، اخوان در مصر محدود نماند و به سراسر كشورهاي اسالمي نفوذ كرد. 
اين كشورها از مصر ، الجزاير و ليبي آغاز مي شدند و تا عراق و سوريه و پاكستان ادامه 
داشتند. جنبشي كه البناء به راه انداخته بود، در زمان خودش جنبشي اصالح طلبانه 
به حساب مي آمد و مدينه فاضله اش مدينه النبي بود. حسن البناء و به تبع آن جريان 
اخوان، تمام ممالك اسالمي را وطن خود مي دانستند و به دنبال آن بودند تا حكومتي 
مبتني بر شريعت اسالمي و شبيه به صدر اســالم بنا كنند. انديشمندان، متفكران 
و حتي روحانيون ايراني نيز از تأثيرات اخوان المســلمين مصــون نماندند. برخي از 
روحانيون مهم سياسي پيش از انقالب كه به مقابله با حكومت پهلوي پرداخته بودند، 
آثار متفكران اخواني را ترجمه و منتشر مي كردند؛ حتي برخي از سياستمداران ايراني 

همچون، نواب صفوي و آيت اهلل كاشاني با او ديدار داشتند. حسن البناء درنهايت توسط 
عوامل حكومت مصر ترور شد، اما جريان اخوان با تغيير ماهيت به حيات خودش ادامه 
داد و حتي در جريان  انقالب هاي 2011 به بعد نقشــی جدي ايفا كرد. بعد از سقوط 
حسني مبارك در مصر، محمد مرســي به عنوان نماينده اخوان المسلمين به مقام 
رياست جمهوري مصر رسيد. محمد مرسي باسياست هاي همدالنه اش در رابطه با 
آمريكا، نشان داد كه اخوان المسلمين 2012 با اخوان المسلمين زمان حسن البناء 
چندان نسبتي ندارد. آنچه امروز از اخوان المسلمين در عرصه بين المللي ديده مي شود 
ديگر جريانی اصالح طلبانه نيست كه روزگاري اسوه تمام آزاديخواهان و اسالم گرايان 

ايران و جهان بود.

ظهور و سقوط 
اخوان المسلمين

درگذشت حسن البناء

چهرهاول
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اولين برنامه هفت ساله ايران اقتصاد
كميته برنامه براي نخستين بار وارد سازوكار اداري كشور شد 

 علیرضا احمدي     �������������������������������������������������������������������������

اليحه برنامه هفت ســاله ايران دربهمن 1327 بــه تصويب مجلس 
شوراي ملي رسيد و به قانون تبديل شــد؛ اين اتفاق بايد سال ها قبل 
براي اقتصاد كشور چشــم انداز تعيين مي كرد اما جنگ جهاني دوم 
و رويدادهاي پس از آن مانع شــد. شــوراي اقتصاد كشور كه درسال 
1316تشكيل شد، قرار بود نقشه برنامه اقتصادي كشور و طريق اجراي 
آن را تهيه كند، اما اين مهم در دوره رضاشــاه بــه داليل گوناگون كه 

مهم ترين آنها وقوع جنگ جهاني دوم بود، محقق نشد.
پس از جنگ، بار ديگــر فكر ترميم اقتصاد كشــور و طرح برنامه هاي 
عمراني جان گرفت. دراين مسير احمد قوام در كنار رسيدگي به وضعيت 
كارخانه ها، كميته برنامه را ايجاد كرد تا براساس طرح هاي وزارتخانه ها، 
برنامه اي هفت ســاله تنظيم كند. دولــت ايران در ابتــدا يك برنامه 

62ميليارد ريالي تنظيم كرد، اما قدرت اجراي آن را نداشــت و به فكر 
دريافت وام خارجي از بانك بين المللي ترميم و توسعه افتاد. اين بانك 
پرداخت وام را منوط به ارائه جزئيات طرح هــا و برنامه ها كرد و دولت 
ايران براي تهيه اين جزئيات با شركت موريسن كنودسن قرارداد بست. 
گزارش شركت با عنوان »برنامه توســعه و عمران ايران« در تابستان 
1326به دولت ارائه شد، اما از حدود امكانات ايران خارج بود، به همين 
دليل يك برنامه نهايي به نام برنامه هفت ساله اول، از سوي كارشناسان 
ايراني و براساس مطالعات شركت موريسن كنودسن تنظيم شد. اين 
برنامه كه حجم آن به 21ميليارد ريال كاهش يافته بود، ازسوي دولت 
ابراهيم حكيمي به مجلس شوراي ملي تقديم شد كه در بهمن 1327از 
تصويب گذشت. پس از تصويب اليحه برنامه، دوران فعاليت سازمان 
موقت برنامه به پايان رسيد و شخصيت حقوقي سازمان برنامه رسميت 

يافت و متولي اجراي نخستين برنامه رشد و توسعه اقتصاد كشور شد.

تمسخر كابينه عبدالحسين هژير، به نام »قهوه خانه حاج عبدالحسين« در چهل و ششمين شماره توفيق )31مهر 1327(.

فكاهی

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

درخشش ستاره  ديرهنگام و هميشگي ورزش ايران 
جعفر سلماسي، نخستين مدال تاريخ ايران در المپيك را در رقابت هاي وزنه برداري لندن كسب كرد 

ورزش

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

يكي از بزرگ ترين ورزشــكاراني كه از لغو المپيك به خاطر جنگ 
جهاني دوم لطمه خورد، جعفر سلماسي است. ناظم مدرسه ايرانيان 
در بغداد، ندانســته يكي از بزرگ ترين وزنه بــرداران دنيا بود كه در 
المپيك لندن، با تأخيري چندساله، نخستين مدال تاريخ ايران در 
المپيك را كسب كرد. در سال 1327، لندن بعد از وقفه اي طوالني، 
ميزبان نخستين المپيك بعد از جنگ جهاني دوم شد. در سال هاي 
جنگ، سلماسي در اوج قدرت و جواني بود و در سال 1323 به صورت 
غيررسمي، در فضاي باز امجديه ركورد المپيك برلين را شكسته بود.
او كه در انتهاي ســلطنت قاجار در كاظمين متولد شــد، از جواني 
چاالك و در ژيمناســتيك متبحر بود. با اين حــال، زور و توانش، 
او را به وزنه برداري كشــاند و بين ســال هاي 1324 تا 1327، 4بار 
متوالي قهرمان وزنه برداري ايران شــد. سلماسي در مدرسه اي كه 
پدرش تاسيس كرده بود، يعنی »اخوت«، تحصيل كرد. او مدتي در 
دانشگاه بغداد حقوق خواند، اما به خاطر ورزش، اين رشته را رها كرد. 
ميرزاابراهيم سلماسي، پدر جعفر، هم مثل چند نسل از پدرانش در 
عراق متولد شده بود، اما مانند همه آنها شناسنامه ايراني داشت. او 
در بغداد، مدرسه اي به نام اخوت تاسيس كرده بود. دولت عثماني، 
به واسطه تحصيالت و اجتهاد ميرزاابراهيم، امتياز اين مدرسه را به او 
واگذار كرد و به همين خاطر، اخوت تنها مدرسه ايراني در بغداد بود. 
سلماسي در نوجواني زيرزمين خانه اش در خيابان الرشيد بغداد را به 
باشگاه ورزشي تبديل كرده بود و مهارت بااليي در رشته ژيمناستيك 
داشت. با اين حال، زورمندي و بدن ورزيده سلماسي، او را به سمت 

وزنه برداري كشاند.
سلماسي، هر سال تابستان ها همراه با خانواده اش به ايران مي آمد. در 
آستانه المپيك او دوباره از گرماي عراق به ايران پناه آورده بود و در 
باشگاه نيرو و راستي تمرين مي كرد. همان سال، وزنه زدن او، مسئوالن 
تيم ملي را مبهوت كرد و همين، راه ورودش به المپيك بود. وزارت 

خارجه، در نامه اي به آموزش وپرورش، خواست تا سلماسي به ايران 
بازگردد. سلماسي همراه با كاروان ايران به المپيك اعزام شد.

در لندن، او در حركت يك ضرب، 100كيلوگرم را باالي ســر برد و 
ركورد المپيك را جا به جا كــرد. اين حركت زيباي او محل برگزاري 
مســابقات را منفجر كرد. با اين حال ضعف سلماســي در حركت 
دوضرب، او را عقب انداخت و در نهايت، بعد از وزنه برداراني از مصر 
و ترينيداد، به مدال برنز رسيد. سلماسي 3سال بعد نخستين مدال 
طالي ايران در بازي هاي آسيايي دهلي نو را هم كسب كرد. او بعد از 
بازنشستگي از وزنه برداري، مدت ها سرمربي تيم ملي عراق بود و در 
دانشكده تربيت بدني اين كشور تدريس مي كرد. سلماسي در المپيك 
1960 همراه تيم ملي ورزنه برداري اعزام شد. قرار بود غالمرضا تختي، 
اسطوره كشتي ايران، در اين بازي ها پرچمدار ايران باشد، اما به اصرار 
او، پرچم كاروان به سلماسي كه پيشكسوت كاروان بود سپرده شد؛ 
»هرچه خواهش كردم، تختي قبول نكرد كه خودش پرچمدار باشد و 

به ناچار من پرچمدار ايران در المپيك رم شدم.«

اولین هاي المپیك
سلماسي، نخستين مدال آور ايران در المپيك بود و به همين خاطر 
جايگاهي افســانه اي در ورزش ايران دارد، اما تك تك ورزشكاران 
ايراني ديگر رشــته هاي ورزشــي هم به صرف حضور در المپيك 
تاريخ ساز شدند. 36شركت كننده مرد همراه با 16نفر همراه، اعضاي 
كاروان ورزشي ايران را تشكيل داده بودند. اين ورزشكاران در 5رشته 
بسكتبال، وزنه برداري، كشتي، تيراندازي و بوكس با حريفان خود به 

رقابت پرداختند.
تيم بسكتبال ايران كه با حضوركاظم اشتري، حسين جبارزادگان، 
هوشنگ رفعتي، ابوالفضل صلبي، اصغر احساسي، حسين كارانديش، 
فريدون صادقي، فريدون اسفندياري، فرهنگ مهتدي، ضياءالدين 
شادمان، حسين سرودي، حسين هاشمي و به مربيگري كاظم رهبري 
به اين بازي ها اعزام شده بود، در دور اول با فرانسه، مكزيك، ايرلند و 

كوبا هم گروه شد كه3بازي خود را باخت و تنها توانست در مقابل تيم 
ملي ايرلند با نتيجه 49 بر 22 برنده از زمين بيرون بيايد.

در جريان مسابقات مشتزني هم كه ورزشكاران ايراني در وزن هاي 
51، 54، 58، 62، 67، 73، 80كيلوگرم و مثبت 80كيلوگرم شركت 
كرده بودند در تمام مسابقات شكست خوردند جز يك مسابقه كه در 
آن حسين طوسي در وزن 73كيلوگرم حريف سوئدي خود را در دور 
اول شكست داد، ولي در دور دوم به ورزشكار ايرلندي باخت و از دور 
بازي ها حذف شد. در رشته تيراندازي، فرهنگ خسروپناه در50 متر 
تفنــگ درازكش رتبــه 69 را به دســت آورد. او در300متر تفنگ 
سه حالته رتبه 36 جهان را كسب كرد. صمد مالزال در 50 مترتفنگ 
درازكش به رتبه71 جهان رسيد و در 300متر تفنگ سه حالته نفر 
34جهان شد. محمود سخايي هم در50 متر تفنگ درازكش نفر67 
جهان شد و در رشــته 300 متر تفنگ سه حالته كارش را با جايگاه 

35 به پايان رساند.
اما در بازي هاي المپيك لندن، ورزشــكاران 2رشته ورزشي كمي 
بهتر ظاهر شدند؛ كشتي و وزنه برداري. در كشتي آزاد منصور رئيسي 
در وزن 52كيلوگرم توانســت با 2برد )حريف استراليايي و هندي( 
و 2باخت )حريف آمريكايي وتركيه اي( به رتبه چهارم دســت پيدا 
كند، ولي 6كشتي گير ديگر كشورمان رقابت هايشان را با رسيدن به 
جايگاه 5 تا 16 جهان به پايان رساندند. در وزنه برداري هم محمود 
نامجو )56 كيلوگرم( به رتبه 5، اســداهلل ميهني )67كيلوگرم( به 
رتبه 19، ناصرميرقوامي )75 كيلوگرم( به جايگاه 13، رسول رئيسي 
)82كيلوگرم( به رتبه 8 و جعفر سلماسي )60كيلوگرم( به مدال برنز 

دست پيدا كردند.
حكومت وقت، تمام امكانات خود را براي حضور ايران در المپيك بسيج 
كرده بود و همگي نهادها با سازمان تربيت بدني همكاري مي كردند تا 
ورزشكاران ايران در اين رقابت ها شركت كنند. حتي محمدرضا پهلوي 
هم كه به لندن دعوت شده بود، براي تماشاي برخي از مسابقات در 

ورزشگاه حاضر شد.

سیاهه هزينه هاي شركت در المپیك1948 لندن

اعالم زمان ثبت نام و برگزاري رقابت هاي كشتي المپیك1948 
لندن و آخرين مهلت فدراسیون كشتي براي ارسال اسامي 

كشتي گیران به منظور ثبت نام در المپیك

مكاتبه كفیل انجمن ملي تربیت بدني و پیشاهنگي ايران با انجمن 
تربیت بدني يزد، درخصوص ارسال اسامي مربیان و اعضاي 

فدراسیون ورزشكاران معرفي شده از سوي فدراسیون و متقاضي 
براي تماشاي مسابقات المپیك1948 لندن، با هزينه شخصي و 

همراه با ورزشكاران اعزامي به مسابقات

صورتجلسه كمیسیون رسیدگي به حساب هاي ارزي كمیته 
المپیك ايران براي بررسي هزينه هاي المپیك لندن
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تشكیل »كمیسیون انتشارات و تبلیغات المپیك« در كمیته 
ملي المپیك براي اطالع رساني نتايج المپیك لندن و راهنمايي 

ورزشكاران ايراني در اين بازي ها

صورت فوق العاده متصديان و مستخدمان اردوي المپیك ايران
 اسامي اعضاي كمیته بین المللي المپیك 

و مسئوالن المپیك1948 لندن

نخست وزير: از حدود نزاكت خارج نشويد
توقيف بيش از 90نشريه مطبوعات

  محمدناصر احدي  �������������������������������������������������������������������������
 در 14شهريور 1327، عبدالقدير آزاد، نماينده حوزه انتخابيه سبزوار، 
طي نامه اي به رئيس مجلس شوراي ملي، رضا حكمت، نوشت: »اينجانب 
دولت آقاي هژير را به علت توقيف مطبوعات و اختناق آزادي و قيام عليه 
قانون اساسي و مشروطيت استيضاح مي كنم«. عبدالحسين هژير تازه 
در 23خرداد همان سال، بعد از ساقط شــدن دولت ابراهيم حكيمي، با 
66رأي موافق مجلس براي تصدي نخست وزيري برگزيده شده بود. اين 
خبر كه در شهر پيچيد، دانشجويان دانشكده هاي حقوق و فني و بازاريان 
در ميدان بهارســتان مجتمع و به انتخاب هژير معترض شدند و پليس 
براي متفرق كردن آنها به زور متوسل شــد كه كار طرفين به خشونت 
كشيد. آيت اهلل كاشاني از مخالفان سرســخت هژير بود و در اعالميه اي 
به نمايندگاني كه به او رأي داده بودند شديدا تاخت. هژير در كنفرانسي 
مطبوعاتي تهديد كرد كه رقابت سياســي نبايد از حدود نزاكت خارج 
شود. باالخره به رغم همه مخالفت ها، در 30خرداد، كابينه هژير معرفي 
شد. 8شهريور، دولت هژير اليحه اي براي تحديد مطبوعات تصويب كرد 
كه به موجب آن كساني كه به نحوي از انحاء از دولت حقوق مي گرفتند 
حق حضور در روزنامه به عنوان مدير، ســردبير و عضو هيأت تحريريه 
را نداشــتند. اين اليحه باعث حمله جرايد به هژير شد و دولت بيش از 
90نشريه را توقيف كرد. 17شــهريور، رئيس مجلس شوراي ملي، طي 
نامه اي به شماره 15332، به هژير اطالع داد كه عبدالقدير آزاد، خواهان 
استيضاح است و »مقتضي است طبق مقررات نظام نامه داخلي مجلس 
شوراي ملي در باب تعيين روزي كه استيضاح بايد به عمل آيد مجلس 
را مستحضر دارند تا قرار آن داده شود«. عبدالقدير آزاد در 20مهر دوباره 
خواسته خود را به صورت مكتوب به اطالع رياست مجلس شوراي ملي 
رساند: »اينجانب در موارد زير دولت آقاي هژير را استيضاح مي كنم. 1- 
توطئه عليه امنيت عمومي به وسيله قحطي مصنوعي. 2- اختناق آزادي. 

3- توقيف غيرقانوني مطبوعات. 4- مخالفت با اساس مشروطيت و قانون 
اساسي.« در 21مهر، مجددا نامه اي به شماره 16697، مشابه نامه اولي كه 
رئيس مجلس درخصوص تعيين روز استيضاح براي هژير فرستاده بود، 
به دفتر نخست وزير ارسال  شد. درنهايت، هژير به مجلس رفت و در دفاع 
از خود درباره توقيف غيرقانوني مطبوعات گفت: »در دوره اين حكومت 
نه فقط اختناق مطبوعات نبود بلكه جرايد در دوره اين حكومت آزادانه 
آنچه خواستند نوشــتند و مخصوصا بيش از هر كس به خود من حمله 
كردند... من براي اينكه مقام مطبوعات محفوظ بماند تا جايي رفتم كه 
خودم مثل فردي عادي به محاكمه رفتم، بنابراين دليلي ندارد كه در يك 
همچو موقعي موجبي براي اختناق فراهم كنم. تصميم شــخص من و 
دولت بر اين بوده كه آقايان مديران جرايد بتوانند حرف خودشان را بزنند. 
البته گله گزاري مملكتي و شخصي زياد دارند، ولي اميدواريم كه اين هم 
به تدريج رفع شود و ابداً بنده اختناقي براي مطبوعات ايجاد نكرده ام.« در 
پايان استيضاح، هژير توانست با 67رأي موافق در برابر 8رأي مخالف، از 
مجلس رأي اعتماد بگيرد، اما چند روز بعد، در 15آبان، او به همراه همه 
وزيرانش استعفاي خود را به شاه دادند. تقريبا يك سال بعد از اين تاريخ، 
هژير به دست سيدحسين امامي، از اعضاي گروه فدائيان اسالم، ترور شد و 
در چهل وچهارسالگي درگذشت. اما حتي با مرگ او هم تغييري در وضع 

مطبوعات و آزادي بيان ايجاد نشد.
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  محمد مقدسي     ��������������������������������������������������������������������������������

در نيمه دوم دهه20 و پس از اتفاقــات آذربايجان، حزب توده بي قيدي 
اوايل اين دهه را نداشت و بيشــتر در پي تثبيت جايگاه خود در فضاي 
سياسي و فرهنگي جامعه بود. آثاري كه با اين رويكرد خلق مي شدند با 
ناديده گرفتن ارزش هاي زيباشناختي و هنري، داستان را تا حد اعتقادي 
سياسي تنزل مي دادند؛ مانند »در دوزخ« نوشته احسان طبري. در مقابل 
اين فضا، جالل آل احمد با سرخوردگي از وقايع گذشته از قالب هنرمند 
متعهد حزبي گريخت و اثــري به مراتب هنري تر و ارزشــمندتر به نام 

»سه تار« را نوشت؛ مجموعه اي كه داستان هاي ساده اي داشت و سرشار 
از اتفاقات روزمره بود، اما ديگر در پي اعتراض و تغيير نبود و بازتاب دوران 
شكست انديشه هاي حزب توده بود. اين سال ها دوران گذار و دورشدن 
آل احمد از حزب توده محسوب می شود. ابراهيم گلستان، همكار آل احمد 
در مجله مردم هم از حزب جدا شــد، اما مانند آل احمد به راه سياست 
نرفت. او عاليق ديگري داشــت كه پي آنها را گرفت؛ ادبيات، سينما و 
عكاسي. گلستان در اين سال مجموعه داستان »آذر،  ماه آخر پاييز« را 
منتشر كرد كه در آن ترديد هايش در فعاليت سياسي حزب را به شكلي 
هنري روايت كرده بود. گلستان، مانند آل احمد از نخستين نويسندگان 

ايراني اي بود كه به زيبايي و رواني نثر خود اهميت مي داد. در كنار اين 
دو، سيمين دانشور با انتشار نخستين مجموعه داستاني خود با نام »آتش 
خاموش« وارد دنياي ادبيات داستاني ايران شد. داستان ها با اينكه خامي 
مجموعه اول را داشتند و سرشار از احساسات زنانه بودند اما در جامعه 
مردساالر ايران و فضاي مردانه ادبيات داستاني، آغازگر جدي صداي زنان 
در ادبيات بودند. صادق هدايت در اين سال ها در عرصه ادبيات داستاني 
حضوري كم رنگ داشت اما بزرگ علوي، نويسنده هم نسل او همچنان 
پركار بود؛ او مجموعه داستان كوتاه »نامه ها« را منتشر كرد كه داستان 

پخته و منسجم »گيله مرد« در اين مجموعه منتشر شده بود.
سال جوانان بريده از حزب
 و تازه نفسان از  راه رسيده

سالپايانماهعسل

 داستان 

2و3صفحـــــــههاي

سال كانون هاي تبليغات
گزارش ويژه

سال ۱۳2۷، شش كانون تبليغاتي در تهران تأسيس شد

پس از اشغال ايران در شــهريور۱۳20، سال هاي بالتكليفي و 
آشوب آغاز شد. اقتصاد ايران رونق قابل توجهي نداشت و شرايط 
سياسي و اجتماعي كشور، اجازه توليد و پيشرفت به حوزه هاي 
مختلف را نمي داد. مسائل مرتبط با اقتصاد، ازجمله تبليغات و 
طراحي گرافيك نيز جايگاه عمده و مشخصي نداشتند. اين شرايِط 
دگرگون شده  تا سال هاي پس از جنگ دوم جهاني ادامه داشت. 
نيمه دوم دهه ۱۳20، روزگار واردات و رواج كاالهاي خارجي در 
ايران بود. در اين دوره رفته رفته با آرام ترشدن شرايط كشور، فضا 
براي نمايان شدن جنبه هاي مختلف تبليغات بازتر شد. تا پيش 
از اين دهه، »كانون آگهي زيبا« توسط حمزه صميمي نعمتي، 
به عنوان نخستين مؤسسه تبليغاتي در ايران، شروع به فعاليت 

كرده بود.
سال هاي مياني دهه۱۳20 بود كه تبليغات تجاري، به طور جدي 
در ايران آغاز شد. پا گرفتن كانون هاي تبليغاتي در اين دهه سرعت 
قابل توجهي داشت. در فاصله سال هاي۱۳2۴ تا ۱۳۳0 بيش از 
۱5 مؤسسه تبليغاتي در ايران تاسيس شد كه در اين ميان سهم 

سال۱۳2۷ ،۶  مؤسسه بود.
اسحاق فنزي، نماينده يك خبرگزاري آمريكايي در ايران بود. 
او آژانس تبليغاتي فنزي را در سال ۱۳2۴ تاسيس كرد. اين 
مؤسسه بيشتر براي اعالن در راديو و سينما فعاليت مي كرد. 
در همين سال مؤسســه تبليغاتي مترو، توسط رضا يوسفي 
راه اندازي شد. فيلم هاي كوتاه نيم دقيقه اي و يك دقيقه اي از 
نوآوري هاي اين مؤسسه براي نخستين بار بود. كانون آگهي 
خورشــيد )علي آل آقا، ۱۳2۴(، كانون آگهي غرب )مجيد 
شــيرواني، ۱۳25(، كانون آگهي مودت )حســين قريشي، 
۱۳25(، كانون آگهي ســتاره )۱۳2۸( و مؤسســه ماه )دهه 
۱۳20( برخي ديگر از مؤسســه هاي تبليغاتي تاسيس شده 
در اين دهه بودند. مؤسسه ِوگا، در سال ۱۳2۸ توسط حسين 
پريساي تاسيس شد. او معتقد بود كه مطبوعات و نشريه ها در 
ايران بستر مناسبي براي معرفي و تبليغ محصوالت مختلف 

هستند.
كانون هاي آگهي »مينياتــور«، »نوين«، »پيك«، »ســينا«، 
»خروس« و »مصور«، ۶ مؤسســه تاســيس شــده در ســال 
۱۳2۷بودند. سازمان سينا توسط جواد پريساي تاسيس شد و در 
عمر فعاليت خود مشاور روابط عمومي، بازاريابي و تبليغات صدها 

توليدكننده و عرضه كننده كاال در بخش خصوصي و دولتي بود.
معرفي و توصيف 5كانون ديگر ســال۱۳2۷ را از زبان محسن 
ميرزايي در كتاب »2۳0ســال تبليغات بازرگاني در مطبوعات 

فارسي زبان« بخوانيد: 
كانون  آگهي مينياتور: »در خيابان الله زار، ســردر گراند هتل، 
تابلوي مدوري آويزان بود كه در دايره هاي كوچك آن هنرهاي 
رسام شرح داده مي شد. ابوالفتح رسام عرب زاده، يكي از هنرمندان 
ايراني بود كه در فن نقاشــي و قالي بافي و مينياتور اســتاد بود. 
در سال ۱۳۳۸، رســام مدت۱0 ســال بود كه به كار تبليغات 

مي پرداخــت و در جرايد و مجله ها و ســينماها و راديو فعاليت 
مي كرد«.

كانون  آگهي نوين: »ابوالقاسم رحيمي مدير كانون آگهي نوين بود. 
او را بايد از پايه گذاران سيستم جديد تبليغاتي در ايران دانست. 
وي با اكثر روزنامه ها و مجله هاي تهران، همكاري نزديك داشت و 

برنده آگهي هاي تجاري راديو ايران مي شد«.
كانون  آگهي پيك: »مرتضي ژاله، مدير مؤسسه پيك، زماني كه 
به تاسيس يك كانون تبليغاتي اقدام كرد، هيچ گاه فكر نمي كرد 
روزي كانون او يكي از زبده ترين كانون هاي آگهي ايران شــود. 
اين مؤسسه در محافل اقتصادي و بازرگاني كشور، اعتبار و نفوذ 

شاياني داشت«.
كانون  آگهي خروس: »اين مؤسسه در سال۱۳2۷ به مديريت ناصر 
ملكي مقدم تشكيل شد. مؤسسه خروس هميشه سعي مي كرد 
اعالنات و تبليغات تجارتي را به طريق نو و ابتكاري انجام دهد. اين 

مؤسسه در كارهاي تبليغاتي از سرويس منظم آمارگيري استفاده 
مي كرد. ملكي با سوابق ممتد مطبوعاتي خود توانسته بود گام هاي 

مؤثري در راه پيشرفت امور تبليغاتي در ايران بردارد«.
كانون  آگهي مصــور: »براي بازرگانان و كســاني كه به عناوين 
مختلف با آگهي و كانون هاي تبليغاتي ســروكار دارند، معرفي 
كانون مصور، يك موضوع كامال روشن است؛ چه مدير و مؤسس 
كانون آگهي مصور با ۱0 سال سابقه خدمات درخشان در امور 
مختلف تبليغاتي به اندازه كافي امتحان درستي و لياقت و كارداني 

خود را ثابت كرده بود«.
كشور ما از ميانه هاي دهه۱۳۳0، به ســوي توليد داخلي روي 
آورد. سرمايه داران ايراني با استفاده از شرايط مساعدي كه پيش 
آمده بود؛ به سرمايه گذاري در امور توليدي توجه مي كردند. در 
اين دهه رفته رفته تعداد، جايگاه و تأثير مؤسسه هاي تبليغاتي 

دوچندان شد.

كاشي كاري چشم نواز بانك ملي شعبه بازار

از نائين تا برلين
شهناز اعالمي؛ نماينده »تشكيالت زنان 

ايران« در بوداپست

زنان

معماری

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

پدرش از عالمان ديني نائين و معروف به ثقه االسالم ابوتراب 
اعالمي بود. او بيشــتر دوران كودكي اش را در روســتاي 
كويري چم، نزديك نائين، گذراند. در رشته  ادبيات فارسي 
در دانشــگاه تهران تحصيل كرد، سپس به آلمان رفت و از 
دانشگاه هومبولت برلين در مقطع دكتري شرق شناسي 
فارغ التحصيل شــد. او در ايران در »ســازمان زنان حزب 
توده« عضويت داشت و همين كافي بود تا 2سال از عمرش 
را پشــت ميله هاي زندان اصفهان بگذراند. طي سال هاي 
۱۳۳2 تا ۱۳25 عضو »تشكيالت زنان ايران« بود و در پايان 
اين دوره براي هميشه به آلمان مهاجرت كرد و در »سازمان 
جهاني زنان آلمان شرقي« به كار پرداخت. سپس از سوي 
آن جمعيت به ســازمان ملل رفت و ســرانجام به رياست 
كميسيون حقوق زن آن سازمان رسيد و از سال ۱9۷2 تا 
۱9۷۷ در اين سمت بود. شهناز اعالمي نزديك به ۱5سال 
در دانشگاه هومبولت برلين شرقي به تدريس زبان و ادبيات 
فارسي پرداخت و آموزشگاهي به نام پروين اعتصامي براي 
فرزندان ايرانيان ساكن برلين باز كرد. از او عالوه بر مقاالت، 
ترجمه ها و شعرهاي متعددي كه در مجله كاوه )آلمان( چاپ 
شده، كتاب هايي نيز به زبان فارسي و آلماني انتشار يافته 
است كه عبارتند از: »نوروزآقا و منيژه خانم«، »اشعاري براي 
كودكان«، »عقده هاي زندگي«، »دهكده چم«، »ترانه هاي 
جدايي«، »نقش زن ايراني در ادب فارسي« و.... اعالمي در 
سال ۱۳2۷ يكي از اعضاي هيأت نمايندگي »تشكيالت زنان 
ايران« بود كه براي شركت در كنگره فدراسيون جهاني زنان 
به بوداپست سفر كرد و در بازگشت شعري سرود كه در يكي 
از مطبوعات آن زمان به چاپ رسيد. اين شاعر، پژوهشگر و 

فعال حقوق زنان در سال ۱۳۸2 در آلمان درگذشت.

صليبي روبه روي سبزه ميدان

يك سال، يك خبر

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

مجله آرشيتكت در سال۱۳2۷، براي نخستين بار مشخصات و پالن بانك ملي شعبه بازار را منتشر كرد. 
اين اثر، گل سر سبد آثار محسن فروغي در دوره اي  است كه او رياست بخش ساختمان بانك ملي را بر عهده 
دارد؛ بنايي با برجسته ترين ويژگي هاي آثار فروغي در قلب بازار تهران، روبه روي سبزه ميدان. فروغي در اين 
بنا براي نخستين بار معماري مدرن ايران را به شرايط اقليمي و سايت پروژه گره مي زند. خودش  در اين باره 
نوشته است: »اين ساختمان نخستين بنايي بود كه وســايل تهويه مطبوع در آن نصب شد. همچنين در 
اين بنا، ايوان براي زينت يا تقليد ابنيه قديمي ساخته نشده بلكه وجود آن منطقي، مفيد و الزم است و اگر 
تناسب آن به ساختمان هاي قديمي شباهت دارد در نتيجه منظور داشتن عوامل رساندن آفتاب در زمستان 
و منع ورود آن در تابستان به بنا بوده است.« ساختار بانك ملي شعبه بازار، شكلي شبيه به صليب دارد و در 
آن 2۴ستون استفاده شده است. يكي از نكات برجسته اين بنا، حضور مهندس بازرگان به عنوان مهندس 
تاسيسات الكترونيكي و مكانيكي در پروسه ساخت است. مساحت اين ساختمان ۴۱۱0مترمربع بوده و در 

دو طبقه ساخته شده و مصالح اصلي آن بتن بوده است.
 با اين همه ورودي كاشي كاري بانك، استفاده از عناصر سايه ساز و ايوان ها به ويژه در يال جنوبي بنا شكلي 
شبيه به ساختمان هاي وياليي به آن داده اما هرچه از پوســته به عمق بنا مي رويم، حضور يك مهندس 
محاسبه گر و دقيق را در قراردادن باكس ها و طبقات و حل روابط ميان آنها بيشتر و بيشتر درك مي كنيم. 
شايد به نظر برسد كه اين بنا نيز چون ديگر دست سازهاي فروغي، حامل نوعي التقاط ميان سنت و مدرنيته 
بوده و اتفاقا كاشي كاري و تزئينات بنا نيز اين نظريه را تأييد مي كند اما همانطور كه او خودش نيز اقرار كرده، 
حتي در استفاده از كاشي به عنوان عنصر پوسته ساز، صرفا بر جنبه تزئيني تأكيد نداشته و به دنبال آن بوده 

كه از اين مصالح بوم آورد، نوعي عايق انرژي بسازد كه شست وشوي آساني نيز دارد.

آب تهران، بالي جان اهل تهران 
بيماري صدها هزار نفر از ساكنين پايتخت 

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

اواخر دي ماه سال۱۳2۷، وضعيت بيماري 
در تهران به اوج خود رســيده بود. حصبه، 
ديفتري و آبله جان صدها هزارنفر را تهديد 
مي كرد و دولت وقت هــم كاري براي آن 
نمي كرد. اين وضعيت به دليل بارش برف 
سنگين در مجاري آب تهران و عدم وجود 
آب سالم در خانه ها و آب انبارها شكل گرفته 
بود و مردم مجبور بودند با سطل به دنبال 
آب بروند و هر آبي را استفاده كنند. وضعيت 
در نقاط حومه و پايين شهر تهران اسفناك تر 
بود. مردم پايين شهر مجبور بودند آب بدبو 
و سرشــار از ميكروب را براي رفع عطش 
اســتفاده كنند و همين امر باعث شده بود 
بســياري از خانواده ها، دســت كم يك يا 
2بيمار در خانه داشته باشند. از طرف ديگر 
طرح مايه كوبي آبله هم شكســت خورده 
بود و مردم استقبالي از آن نكرده و همين 
موجب اپيدمي شــدن ايــن بيماري بين 
بزرگ و كوچك شــده بود. سرماي شديد 

هم مزيد بر علت شده و مردمي كه اجبارا 
در خانــه مانده بودند، درصورت داشــتن 
يك بيمار در خانه، همگي مبتال مي شدند. 
ارتش تنها نهادي بود كــه آن  زمان امكان 
پاكســازي معابر و مجاري را با وسيله هاي 
خود داشــت، اما هيچ اقدامي از سوي آنها 

شكل نمي گرفت تا به حل اين مشكل كمك 
كند يا آن قدر اين كار سرسري انجام مي شد 
كه تفاوتي ايجاد نمي كرد. به هر روي تهران 
در تهديد بيماري هاي مختلف به سر مي برد 
و مردم در انتظار رسيدن فصل گرما بودند تا 

بلكه فرجي حاصل شود.

معراج قنبري

دست بسته چپ ها در ايران 
روزنامه نيويورك تايمز از بازتاب هاي سياسي ترور شاه در ايران گزارش مي دهد 

مطبوعات خارجی

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

روزنامه نيويورك تايمز در تاريخ ۶فوريه۱9۴9 )۱۷بهمن۱۳2۷( با اشاره 
به ترور نافرجام شاه در تهران تيتر زد: »يك حزب چپگرا در ايران غيرقانوني 
اعالم شد«. به نوشته اين روزنامه، دولت ايران با اعالم حكومت نظامي، 

فعاليت حزب توده را غيرقانوني اعالم كرد. 
دولت همچنين با صدور بيانيه اي اعضاي حزب توده را متهم به اشــاعه 
ايدئولوژي كمونيســتي در ميان دانشــجويان و جوانــان و همچنين 
بستر سازي  شــورش ها و ناآرامي هايي در كشور كرد كه درنهايت منجر 
به ترور شاه شد.  در ادامه اين بيانيه همچنين آمده است كه اعضاي حزب 
توده، استقالل چندين هزارساله كشور را تهديد كرده اند و عناصر خيانتكار 
اين حزب زماني تالش داشتند ارتباط ميان استان آذربايجان با ساير نقاط 
كشور را مختل كنند.  فعاليت حزب توده در سال۱9۴۶)۱۳25( پس از 
پايان دادن به غائله آذربايجان نيز ممنوع اعالم شده بود. حزب توده در آن 
زمان متهم به ايجاد زمينه هاي ناآرامي در استان آذربايجان شده بود. پس 
از اعالم ممنوعيت فعاليت حزب توده ۱۴نفر از رهبران ارشد اين حزب 
دستگير شدند و انتظار مي رود دســتگيري هاي بيشتري نيز در ارتباط 
با ترور شــاه انجام گيرد. تعداد زيادي از اعضاي حزب توده نيز كه هنوز 
بازداشت نشده اند با حالتي از ترس و نگراني گريخته  و در جايي مخفي 

شده اند. به طور رسمي نيز اعالم شده كه آيت اهلل سيدابوالقاسم كاشاني و 
داماد ايشان نيز در ميان بازداشت شدگان هستند. 

2سردبير از روزنامه هاي راستگراي مخالف شــاه نيز دستگير شده اند. 
به رغم غيرقانوني اعالم شدن فعاليت حزب توده، طرفداران شاه به دفاتر 
و باشگاه هاي اصلي اين حزب حمله كردند و مبلمان اين ساختمان ها را 
تخريب و عالئم و پالكاردها و كاغذهاي حاوي شــعارهاي اين حزب را 
نيز پاره كردند.  همزمان، دربار با صدور بيانيه اي اعالم كرد: شــاه جوان 
از نظر جسماني به طور رضايت  بخشي در حال بهبود از جراحات ناشي از 
تيراندازي روز گذشته است. ضارب شاه كه به عنوان عكاس روزنامه »پرچم 
اسالم« از وي نام برده مي شود نيز ديروز بر اثر جراحات ناشي از تير اندازي 
گارد سلطنتي و نيروهاي پليس جان باخته اســت. شاه زماني كه براي 
حضور در مراسم سالگرد تاسيس دانشگاه تهران در دانشكده حقوق اين 
دانشگاه حضور يافته بود در پله هاي اين دانشكده مورد هدف گلوله قرار 
گرفت. فرد مهاجم از هفت تير خود 5گلوله شليك كرد. يكي از اين گلوله ها 
به صورت شاه برخورد كرد اما آسيب جدي ای به وي وارد نشد. يك گلوله 
ديگر نيز باعث جراحت سطحي در پشت شاه شد.  ترومن، رئيس جمهور 
آمريكا، در پيامي كه امروز صادر شد، ضمن بيان ناراحتي و نگراني خود از 
حادثه اي كه براي شاه پيش آمده، ابراز اميدواري كرده كه جراحات شاه كه 

ناشي از شليك گلوله در حادثه ترور ديروز وي بوده به سرعت بهبود يابد.
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شيرازي خوشنام

نثر

1327

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

»شب از نيمه گذشــت و يارم نيامد���/ دلم در 
آتش انتظار سوخت و دودش از سينه ام بيرون 
شد؛ ساغرم از اشــك سرشار گشت و باده غم 
مستم کرد؛ اما ساقي نازك بدن من نيامد که در 

کنارم بنشيند�
گفت مي آيم��� سحر شد و نيامد؛ نيامد و نخواهد 

آمد، زيرا او هيچ پيماني نبست که نشكست���
او هيچ گاه نسوخته تا معناي سوختن را بداند؛ 
او هيچ وقت درد نكشيده تا بداند درد چيست؛ 
او هرگز در انتظار نمانده تا از تلخي انتظار باخبر 

باشد«�
احمد شــاملو در ســال۱۳۲۶ »آهنگ هاي 
فراموش شده« را منتشــر مي کند؛ کتابي که 
بعدها تــا پيش از درگذشــت او تجديد چاپ 
نمي شود و شاعر آن را در شمار مجموعه هاي 
خود نمي آورد� آهنگ هاي فراموش شده اکنون 
بيشتر ارزش تاريخي دارد، اما نقطه آغاز احمد 
شاملو است و از ظهور شــاعري خبر مي دهد 
که در ســال هاي بعد سرنوشت شعر فارسي را 

دگرگون مي کند�
شاملو هنگام انتشــار کتاب، بيست ودوساله 
است� براي انتشار مجموعه شعر بسيار جوان 
است، خاصه اگر بخواهد مجموعه شعر نو منتشر 
کند� آهنگ هاي فراموش شــده، کتابي نسبتا 
قطور اســت )در چاپ هاي اخير ۱۸۸صفحه 
است(� مجموعه اي است از شعرهاي نوقدمايي 
که در آن سال ها بسيار رايج است و شعرهايي که 
به نثر نوشته شده اند يا شايد بهتر باشد بگوييم 
نثرهاي شاعرانه و قصه هاي کوتاه و يادداشت ها 
و ترجمه شعرهاي چيني و ژاپني و اندك شمار 
شــعرهاي نيمايي� کتاب، نشانه هاي اندکي از 
جهان بيني و ويژگي هاي زباني و ديگر مؤلفه هاي 
سبك شناختي شعر شــاملو در سال هاي بعد 
را دارد� شعرها و نثرها و سطرهاي معمولي در 
کتاب بسيار است، اما رگه هايي از خالقيت و تهور 
شاملو در کتاب آشكارا به چشم مي خورد، اگرچه 
او در مقدمه کتاب گفته است: »قطعاتي که در 
اين کتاب جمع آوري شده است، نوشته هايي 
است که بهتر بود اصال نوشته نشده باشد� اين 
مطلب پيش از چاپ کتاب براي من روشن بود«� 
شــاملو الگويي ابتدايي از شعر منثور در ذهن 

دارد که در سال هاي بعد به کمال مي رساند�
آهنگ هاي فراموش شده ۳مقدمه دارد؛ يكي از 
ابراهيم ديلمقانيان که ناشر کتاب است، ديگر از 
الف� فرزانه، سه ديگر از ناصر نظمي� نظمي در 
مقدمه خود مي گويد: »آينده او درخشان تر از 

آن است که فكر توان کرد«�
شاملو بعدها در شعر قطع نامه درباره آهنگ هاي 
فراموش شده گفته است: »او را کشتم/ - خودم 
را-/ و در آهنگ هاي فراموش شده اش/ کفنش 

کردم/ در زيرزمين خاطره ام/ دفنش کردم«�
»نام« يكي از آخرين شعرهاي کتاب است که 
به ساعي تقديم شده؛ يكي از بهترين شعرهاي 
کتاب که نشانه هاي احمد شاملو، در مقام شاعر 
نيمايي سال هاي بعد در آن آشكار است: »در 
برکشيد شــاعر، مرگش که در رسيد/ ديوان 
خويش و گفت که -»جاويد نام ماست/ رفتيم ما؛ 
ولي اگر اندر غياب ما/ گويد کسي که مرد فالن؛ 
-سخت نارواســت«/ گفت: اين ز فكر ساخته 
)ديوان خود نمود:(/ تا هســت سال و  ماه و چو 
خورشيد پابجاست/ بر سنگ خورد خواهد اگر 
چند جام ما/ تا اين بنا بپاست نمرده ست نام ما!«�
احمد شاملو در ســال ۱۳۲۷ مجله »سخن نو« 
را منتشــر مي کند؛ مجله اي که آغاز فعاليت 
مطبوعاتي شاملو است� فعاليت هاي مطبوعاتي 
شــاملو به عنوان روزنامه نــگار ادبي، فصلي 
جداگانه به موازات شاعري او است که به تفاريق 

ايام تا سال ها ادامه پيدا مي کند�

تنها صداست كه مانده است
بزرگان موسيقي روي پرده نقره اي سينما

سخن نو  آر كه  نو    را  حالوتي است دگر
تأسيس انجمن و مجله خروس جنگي

4صفحــه

موسيقی

تجسمی

تئاتر

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

ترجمه فارسي نمايشنامه »پرنده آبي« نوشــته موريس مترلينگ ابتدا در چندين 
قسمت در مجله موسيقي سال 1318-1319منتشر شد. تا سال 1327اين نمايشنامه 
امكان اجرا نيافت زيرا با توجه به امكانات آن زمان، اين نمايشنامه براي اجرا در تئاترهاي 
ايران كاري بس دشوار بود. پرنده آبي براي يك اجراي بسيار ساده، نياز به دكور مكانيزه 
و مجلل و لباس هاي چشمگير داشت، جز اين، بيش از 20بازيگر زبده نياز داشت كه 
دست كم نيمي از آنها را بايد بازيگران نوجوان تشــكيل مي دادند. بي شك آموزش 
تئاتر در آن زمان چنان رونق نداشت كه بتوان گروهي تا اين حد پيشرو گرد هم آورد. 
هنگامي كه نوشين اين نمايشــنامه را به صحنه برد، نقطه عطفي در تئاتر ايران شد. 
بسياري از روشنفكران و دولتمردان به تماشاي اين نمايش آمدند و مطبوعات آن زمان 
زبان به تحسين نمايش گشودند. در عكســي كه از اين نمايش باقي مانده، در رديف 
پايين، راست به چپ مهين ديهيم، داوود رشيدي، افسانه چهره آزاد و بيژن جزنی را 
می بينيم. و رديف دوم همسر جالل رياحي، عباس زاهدي، ثريا، فخرالدين و خامنه. 
رديف سوم رضا رخشاني، لرتا هايراپتيان، مهين اسكويي و يوسفي. رديف چهارم اعلم 

دانايي، صادق شباويز و رديف آخر جالل رياحي و رقيه چهره آزاد.

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

شايد بتوان از جليل ضياءپور به عنوان يكي از 
كليدي ترين چهره ها در هنر مدرن ايران نام 
برد. او كه متولد سال1299 در بندرانزلي بود 
تقريباً تمامي زندگي خود را صرف اشــاعه و 
گسترش آموخته هايش كرد. او يكي از 3 نفري 
است كه در سال1319 وارد هنركده هنرهاي 
زيبا شد تا نقاشي بخواند )2 نفر ديگر، حسين 
كاظمي و جواد حميدي بودند( و با كسب رتبه 
اول بورسيه سفر به فرانسه شد تا تحصيالتش 
را ادامه دهــد. ضياءپور در ســال1327به 
ايران بازمي گــردد. در آن ســال هاي اواخر 
دهه1320، تعداد نقاشان نوگرا همچنان كم  
است و به همين دليل نيروي چنداني براي 
مقابله با جريانات قدرتمندي چون نگارگري 
يا شــاگردان كمال الملــك را ندارند كه هم 

محبوبند و هم بانفوذ. ضياءپور درست همان 
چهره اي است كه نوگراها نياز دارند؛ مردي 
مبارزه جو كه آماده تشكيل نهادهاي مختلف 

براي گسترش هنر نو است.
انجمن هنري خروس جنگي يكي از مهم ترين 
فعاليت هاي اوليه او به حساب مي آيد. انجمن 
در دفتر ضياءپور در خيابان تخت جمشــيد 
)آيت اهلل طالقاني فعلي( تشــكيل مي شود. 
هدف انجمن به گفته ضياءپــور »مبارزه در 
برابر كهنه پرستي و ســنت گرايي به دور از 
واقعيات زمانه« اســت. اعضاي اوليه انجمن 
شامل غالم حسين غريب، حسن شيرواني، 
مرتضــي حنانه و جليل ضياءپور هســتند. 
انجمن يك مجله هــم به نام خروس جنگي 
منتشر مي كند كه بعدتر به دليل سوءتفاهم 
بر سر شــباهت واژه كوبيسم كه ضياءپور در 
موردش زياد مي نويســد و واژه كمونيســم 

كه حساسيت برانگيز بود، تعطيل مي شود. 
با اضافه شدن هوشــنگ ايراني به مجله در 
سال1330 نقش ضياءپور به تدريج كم رنگ 

مي شود.

تولد »سنائي«   با بيتي از سنايي
از خريدوفروش كتب درسي تا تاسيس انتشارات

نشر

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

در سال1327 بود كه كار خريد و فروش كتاب را آغاز كرد؛ كتاب درسي 
مي خريد، خوب ها و مســتعمل ها را از هم جدا مي كرد و با قيمت هاي 
متفاوت به دانش آموزان مي فروخت. بــازار خريدوفروش كتاب هاي 
درسي كه سرد و بي رمق مي شد، داوود رمضان شيرازي بساطش را در 
خيابان صوراسرافيل مي گستراند و كتاب هاي تاريخي، اجتماعي و ادبي 
مي فروخت. آشنايي با هدايت ارشادي )كه متخصص نسخ خطي بود( 
و شــراكت با او، فصل تازه اي در زندگي رمضان شيرازي رقم زد، اما به 
گفته اميركاووس باالزاده در كتاب پنجم مجموعه »مشاهير نشر كتاب 
ايران«، اين شراكت در سال 1336 به پايان رسيد »چراكه هر دو دريافته 
بودند راه شان از هم جداست. شيرازي به چاپ و نشر كتاب مي انديشيد 
و ارشادي نسخ خطي و كتاب هاي چاپ سنگي خريدوفروش مي كرد«. 
رمضان شيرازي نخســتين كتابش را كه »ديوان عراقي« با تصحيح 
سعيد نفيســي بود در انتشارات ســنائي به چاپ رساند. وجه تسميه 
نشرش شعري از سنايي غزنوي در وصف امام علي)ع( بود كه او را سخت 
تحت تأثير قرار داد و به همين دليل نام سنائي را براي نشرش برگزيد 
)كار عاقل نيست در دل مهر دلبر داشتن/ جان نگين مهر مهر شاخ بي بر 
داشتن(. او بعدها موفق شد چاپ ديوان سنايي را كه يكي از آرزوهايش 
بود به همت استاد مدرس رضوي به سرانجام برساند. رمضان شيرازي 

در سال1338 مغازه اي به عنوان انبار كتاب در خيابان ناصرخسرو خريد 
و كم كم كارش را گسترش داد. او در ســال1343 مغازه اي در ابتداي 
خيابان شاه آباد )خيابان جمهوري اسالمي فعلي( اجاره كرد و سنائي را 
همانجا راه انداخت. »شرح مثنوي موالنا« تاليف حاج مالهادي سبزواري 
و »تاريخ بيهقي«، »ديوان قصايــد و ترجيعات و غزليات« فريدالدين 
عطار نيشابوري با تصحيح و مقابله و مقدمه سعيد نفيسي از نمونه آثار 
برجسته چاپ شده توسط انتشارات سنائي است. داوود رمضان شيرازي 
همچنين براي 2دوره رئيس »اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران« بود.

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

سينماي ايران پس از طي دوره اي فترت )در سال هاي ميان 1316 تا 1327( با ساخت 
فيلم »توفان زندگي« )علي دريابيگي( حيات ممتدش را باز آغاز كرد. جدا از اين جايگاه 
تاريخي، توفان زندگي يكي از معدود فيلم هاي سينماي ايران است كه داستان آن در ميان 
كارورزان و هنرورزان موسيقي و با حضور چهره هايي چون روح اهلل خالقي، ابوالحسن صبا 
و بنان در نقش خودشان اجرا شده است؛ همچنان كه داستان فيلم نيز در محل انجمن 
موسيقي ملي كه در سال1322 با مديريت خالقي تشكيل شده بود مي گذرد. از اين منظر 
در نبوِد حسرت آور تصاويري از گذشته  موســيقي ايران، اين فيلم را مي توان يك نمونه 
بي نظير و چه بسا سندي تصويري از فضاي موسيقي دوران خود دانست. )هر چند از اين 
فيلم جز چند عكس چيز ديگري نمانده اســت.( اتفاقي نادر در سينماي ايران كه نمونه  
ديگر آن را مي توان حضور قمرالملوك وزيري به نقش خود در فيلم »مادر« )اســماعيل 
كوشــان-1330( و همچنين فيلم »بي قرار« )ايرج قــادري -13۵2( و با تصاوير ضبط 
ترانه »لج و لجبازي« در اســتوديو »بل« با حضور ناصر چشم آذر و جهانبخش پازوكي و 

گروه نوازندگان سال ها ردگيري كرد.

سيمين ماند و ادامه داد تا جايگاه خودش را 
در ادبيات كسب كرد
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علي اکبر شيرواني ���������������������������������������������������������������

سال1327، سيمين دانشور به تشويق مرتضي كيوان، مجموعه 
داستان »آتش خاموش« را منتشر و چند لقب »اولين« را از آن 
خود كرد. آتش خاموش داســتان هاي پراكنده دانشــور بود كه 
سال هاي قبل از 27 در نشريات منتشر كرده بود؛ به اقتضاي همين 
نكته و نوكاري نويسنده، نثر دانشور در اين كتاب بي قوام و سست 
است و نشاني از نويسنده سووشون در آن نيست. درخشش هاي 
گاه به گاه زباني، آن اندازه نيســت كه نويد نويسنده اي متمايز را 

بدهد و شايد همان القاب، چشــم برخي را بر تزلزل و ضعف هاي 
زباني سيمين بست. اما ســيمين مرد ميدان بود و ماند و ادامه 
داد تا جايگاه خودش را در ادبيات كســب كــرد. 2رگه تحصيل 
دانشگاهي ادبيات و سروكار طوالني مدت با ادبيات كالسيك از 
يك سو و آشنايي با زبان هاي خارجي از سوي ديگر، زبان دانشور را 
از درافتادن در ورطه زنانه نويسي -به مفهوم رايج آن زمان- حفظ 
و شاكله اي از زبان زنانه فرهيخته توليد كرد. راست است كه زن او 
بيگانه است، از ديار غريب است نه ملك حبيب؛ ولي هرچه باشد زن 
است. زن همه جاي دنيا در خاور و باختر زن است؛ احساس دارد 

و دلش خواهد شكست كه ديگري جاي او را بگيرد؛ در خانه اش 
نشــيند و بر دلي كه به او تعلق داشــته فرمانروايي كند. زندگي 
در همه جاي دنيا از اين حيث يكســان اســت. قانون دل آدمي 
استثناءپذير نيست. زن او اگر هموطن من نيست، ولي دست كم 
با من در انسانيت و در بشريت شريك است. او هم مثل من اهل 
كره زمين است؛ او هم مثل من دل دارد، احساس دارد و آرزومند 
سعادت و خوشي اســت؛ او هم مثل من دلش مي خواهد خانه و 
زندگي و اوالد داشته باشد. من نبايد به انسانيت و بشريت خيانت 

كنم. نه، اين كار از من ساخته نيست.

با اكران »توفان زندگي« در ارديبهشت 1327، سينماي ايران پس از 11 سال سكوت، دور تازه اي را آغاز كرد

اولين اجراي اثر موريس مترلينگ در تماشاخانه هاي تهران 

و اينک سينماي فارسي

پرواز پرنده آبي 

سينما 

  سعيد مروتي ������������������������������������������������������������������������������
 

 پس از نزديك به 2ســال تالش و دقيقا يك ســال بعد از شروع 
فيلمبرداري توفان زندگي، نخســتين فيلم ناطق فارسي كه در 
ايران توليد شده بود )فيلم هاي سپنتا در استوديو هاي هندوستان 
ســاخته شــده بود( روي پرده آمد. مطبوعات با چــاپ رپرتاژ و 
گفت وگوهايي با تهيه كننده و كارگردان به استقبال اكران توفان 
زندگي رفتند. بيشــترين تأكيد هم بر اين مســئله بود كه براي 
نخستين بار فيلمي ناطق توسط عواملي ايراني و در داخل كشور 
توليد شده است. علي دريابيگي، كارگردان فيلم، در گفت وگو با 
اطالعات هفتگي به همين موضوع اشاره كرد: »از اين نظر كه توفان 
زندگي نخستين فيلم ايراني اســت كه تمامی كار آن را ايراني ها 

انجام داده اند ارزش زيادي دارد«.
پيش از اكران عمومي، دكتر اســماعيل كوشــان، فيلم را براي 
دوســتانش به نمايش درآورد. اينطور كه كوشــان بعدها گفت 
در اكران خصوصي توفان زندگي محمدعلي مســعودي و احمد 
دهقان پيشنهاد فيلمبرداري از افتتاح نخستين درمانگاه سازمان 
شاهنشــاهي را مي دهند تا به اين بهانه امكان بهتري براي اكران 
فيلم فراهم شــود. نتيجه مذاكرات تهيه فيلمي خبري از افتتاح 
درمانگاه است و همين موضوع پاي درباري ها و رجال سياسي را 
به افتتاحيه توفان زندگي باز مي كند. هرچند به گفته كوشان آنها 
كاري به توفان زندگي نداشتند و بيشتر براي ديدن فيلم خودشان 

)افتتاح درمانگاه نوبران زنجان( به سينما آمده بودند.
مروري بر مطبوعات در ارديبهشــت 1327 نشــان مي دهد كه 
نمايش توفان زندگي اتفاق خبري مهمي بوده است. در رپرتاژي 
كه نخستين روزهاي اكران فيلم منتشر مي شود ساخته شدن فيلم 
در ايران امتيازي براي توفان زندگي محســوب مي شود؛ »به هر 
حال خوب يا بد، توفان زندگي نخستين فيلمي است كه به فارسي 
و در ايران و از همه مهم تر بي كمك هيچ متخصص خارجي تهيه 
شده است. شما از هر طبقه باشيد و به هر قسم فيلم كه عالقه مند 
باشيد بايد به تماشــاي آن برويد. فيلم كامال بي نقص نيست، اما 
هرچه باشد ساخته دست ايراني و محصول فكر و زحمت ايراني 
اســت.« مخبر روزنامه كيهان در خبر شروع اكران توفان زندگي 
مي نويســد: »اين فيلم اگرچه داراي نواقص و عيوب فني زيادي 
است و هنرپيشگان آن نمي توانستند چنان كه بايد از عهده رل هاي 
محوله خود به خوبي برآيند ولي وقتي نبودن وسايل و مواداوليه 
و تازه كار بودن هنرپيشگان را درنظر بگيريم بايد تصديق كرد كه 
توفان زندگي بد از آب درنيامده است«. البته روزنامه كيهان چند 
روز بعد در جدول ارزشيابي اش از توفان زندگي به عنوان فيلمي 
بد نام مي برد. چنان كه فخري ناظمي هم در جهان نو، پنبه توفان 
زندگي را مي زنــد؛ »... مي توان از اشــتباهات و خطاهاي عمده 
كه در فيلم مشهود اســت به علت كمبود امكانات و ماشين آالت 
چشم پوشي كرد، ولي موضوعي كه به هيچ وجه درخور چشم پوشي 
نيست، بي دقتي در تنظيم صحنه ها و تا حدي بي مهارتي بازيكنان 
و مهم تر از آن ابتذال و عادي بودن موضوع فيلم است... .« به اين 
ترتيب از همان نخستين نقد نوشته شده بر نخستين فيلم سينماي 

فارسي، از كلمه ابتذال استفاده مي شود.
ســروصدايي كه اكران توفان زندگي به راه مي اندازد باعث رونق 
گيشه در روزهاي اول اكران مي شود. به گفته كوشان در نخستين 
شــب هاي نمايش توفان زندگي در سينما ركس، استقبال مردم 
آنقدر شديد است كه الله زار بند مي آيد؛ توفاني كه البته خيلي زود 
فروكش مي كند. فصل مشترك اغلب اظهارنظرهاي تماشاگران 

فيلم، فيلمبرداري بد و صداي نامفهوم فيلم اســت. تمام شــدن 
نگاتيو در ميانه هاي فيلمبرداري باعث شده بود كوشان بخش هاي 
باقيمانده را با استفاده از پوزتيو، فيلمبرداري كند كه اين قسمت ها 

رنگ و رو  رفته تر از بقيه قسمت ها از كار درآمد.
علــي دريابيگي، كارگردان فيلــم، در تئاتر نامي آشــنا و معتبر 
بود ولي سررشته اي از سينما نداشــت؛ درست مثل بقيه عوامل 
فيلم. وارد ترين فرد گروه خود دكتر كوشــان بود كه فعاليت در 
سمت هاي اجرايي و دردسرهاي توليد، بخشي از انرژي و توانش 
را مي گرفت. كوشان تهيه كننده، فيلمبردار و تدوين كننده فيلم 
بود. با كارگرداني كه از تئاتر آمده بود همه وظايف تكنيكي برعهده 
فيلمبردار قــرار مي گرفت كه خودش كار مونتــاژ را هم برعهده 
داشــت. اين هم ميراث توفان زندگي براي فيلم هاي بعدي بود؛ 
كارگردان بازيگران را هدايت مي كنــد و كاري با جاي دوربين، 
كادربندي و كال دكوپاژ ندارد و همــه امور تكنيكي به فيلمبردار 
محول مي شود. نكته مهم توفان زندگي استفاده از اساتيد موسيقي 
ايراني در فيلم بود و شايد اگر باند صوتي فيلم اينطور كه تماشاگران 
از كيفيتش مي ناليدند، ضعيف نبود، هدايتگري روح اهلل خالقي، 
نوازندگي حسين تهراني و مرتضي محجوبي و صداي غالمحسين 
بنان و ايران اعلم مي توانست توفاني كه كوشان انتظارش را داشت 

برآورده كند.
 اولين محصول سينماي فارسي با تمركز بر عشق دختر پولدار 
و پسر فقير شكل گرفت. خط داستاني ملودرام فيلم كه بعدها در 
سينماي فارسي فراوان مورد اســتفاده قرار گرفت، اين بود: »در 
شب يكي از كنســرت هاي انجمن موسيقي ملي، پسر و دختري 
به نام فرهاد و ناهيد با هم آشــنا و عاشق هم مي شوند. پدر دختر 
كه تاجر پولداري اســت با اين ازدواج مخالف است و ناهيد را به 
ازدواج مرد پولداري درمي آورد. درحالي كه شوهر با هوس بازي ها 
و خوشگذراني، ثروتش را از دســت مي دهد و ناهيد هم از او جدا 
مي شــود، فرهاد با كار و تالش به مقام و ثروت مي رسد. در پايان 

فيلم، ناهيد و فرهاد به هم مي رسند«.
 توفــان زندگي بعد از افتتاحيه شــلوغ و اقبــال عمومي اوليه، 
تماشاگرانش را از دســت مي دهد. فيلم تنها 2هفته بر پرده دوام 
مي آورد و 80هزار تومان مي فروشد تا اين محصول ميترا فيلم با 
توجه به هزينه توليد 100هزار توماني شكســت تجاري بخورد. 
ميترا فيلم ورشكسته و شركا پراكنده مي شوند. كوشان بعدها در 
مجموعه تلويزيوني »آغازگــران« كار جمال اميد )كه اميد آن را 
در كتاب تاريخ ســينماي ايران نقل كرد( ماجرا را اينگونه روايت 
كرد: »در هفته اول خرداد 1327، در يك جلسه فراموش نشدني، 
با وجود توضيحات و تذكرات من و دعوت به پايداري و صبر، شركا 
متفقاً تصميم به انحالل شــركت ميترا فيلــم گرفتند. طي چند 
ساعت، جمع دوســتان و همفكراني كه با آن همه شور و اشتياق 
گردهم آمده بوديم از هم پاشــيد. اعتراف مي كنم كه روز بسيار 
ناگواري برايم بود، اما هرگز در تصميم من تغييري نداد و با وجود 
توصيه دوستانم كه بعدها بسيار از مساعدت هايشان بهره مند شدم، 
دنباله فعاليتم را گرفتم چون اطمينان داشتم نظرياتم، توفيق راهم 
و همه گير شدن صنعت سينما درست است. دوستانم توافق كردند 

هر آنچه به عنوان سرمايه كسب شده بود نزد من بماند«.
ميترا فيلم از هم پاشيد و كوشــان پارس فيلم را راه اندازي كرد. 
سينماي فارسي شروع شده بود و اين بار قرار نبود با چند شكست 
داستان خاتمه بيابد. داســتاني كه با توفان زندگي شروع شد تا  

سه دهه دوام آورد.
از توفان زندگي، اما تنها چند عكس و رپرتاژ مطبوعاتي باقي ماند و 
كپي هاي فيلم سال1331 در آتش سوزي پارس فيلم از بين رفت.

شعر

 او را كشتم 
-خودم را -

 »آهنگ هاي فراموش شده«
 از ظهور شاعري خبر مي دهد كه در 
سال هاي بعد سرنوشت شعر فارسي 

را دگرگون مي كند

۳صحنه از فيلم  توفان زندگی که در مطبوعات سال ۱۳۲۷ منتشر شده� 
جلد  مجله صبا که به بازيگر اول اين فيلم اختصاص يافته است
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