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شيراز؛يكركاب
تاشهرمليدوچرخه

 ستاره مرد، سپيده دم

شــهرداريشــيرازبرايرسيدن
بهعنــوانشــهرملــيدوچرخه،
اقداماتمتعدديرادرزمينهترويج
فرهنگدوچرخهســواريوايجاد
زيرساختهايشــهريانجامداده

است

3روايــتنامعتبــرازمعتبرترين
ترانهسياسيدهه30،مراببوس

زنيكــهبنيادگذارتاكســيرانيدر
ايرانبود

نگاه
الهامگلدوزي؛مربيسازمانآتشنشانيمنطقه6عملياتي

ســابقهمربيگريمندرســازمانآتشنشانيحدود
6سالاست،وليورودمنبهاينسازمانبهسال87
برميگردد؛يعنيزمانيكهغرفههايآتشنشانيرادر
محلهنارمكمشاهدهكردمكهآتشنشــانداوطلبجذبميكردومشتاقشدم
وارداينحرفهشوم.البتههمســروفرزندانمابتدامخالفبودند،اماتوضيحدادم
كهقرارنيستدرعملياتاطفايحريقشركتكنموقراراستآموزشببينيمو

آموزششهرونديبدهيم.
ابتــدادورههايآتشنشــانداوطلبراگذرانــدموبعدازآنخيلــيجذباين
شغلشدم؛چونخيليحسخوبيداشــتم.پسازآنتصميمگرفتمدورههاي
تخصصيراهمبگذرانموســپسمدركمربيگريرادريافتكردم.دراينمدت
منوهمكارانمدرمساجد،مدارس،شركتها،هتلهاوجاهاييكهتقاضاميشود،
آموزشهايشهرونديراارائهميدهيم.آموزشهايشهرونديتخصصينيست
وسعيميكنيمآموزشهاعموميباشــدتامردمبتواننددرزندگيروزمرهازآن

استفادهكنند.
ماتابهحالبرايعملياتواقعياعزامنشدهايم،وليبرايمانورهاييكهدرمدارسبراي
دانشآموزانياهتلهاواماكنديگرانجامميدهيم،اطفايحريقبهصورتعملي
انجامدادهايم؛يعنيبرايبرنامههاييكهجدياستوهمكاروبرادرانآتشنشاندر
عملياتجانخودرابهخطرمياندازند،تابهحالاعزامنشدهايم.اگرعمريباقيباشدو
اينسعادتنصيبماشودكهدركناربزرگاناينعرصهاجازهحضوردرعملياتواقعي

داشتهباشيم،بسيارعالقهمندهستيمكهدراينعملياتشركتكنيم.
شغلآتشنشانيشغلبسيارسختياستودرواقعبهنوعيآتشنشانانباجانخود
بازيميكنند.بااينحال،مااالنچندسالاستدراينعرصهفعاليتميكنيم،
داوطلبهستيموحقوقثابتينداريم.البتهمنبابتپول،كارنميكنموفعاليتم
دلياستوواقعااينشغلرادوســتدارم.استخدامشدندرسازمانآتشنشاني
برايمناهميتدارد،اماجنبهماديآنبرايممهمنيست.بيشتراينكهبتوانميك

هموطنويكانسانراازخطرنجاتدهم،برايمخوشاينداست.
خواهشمنازدولتايناستكهبحثفرهنگسازيوآموزشهايآتشنشانيرا
رسانهايكندتامردمبيشتربرايهمكاريباماترغيبشوند.گاهيكهبرايآموزش
بهجاييمراجعهميكنيم،بهدليلمشغلهكاريچندانماراجدينميگيرند،ولي
نميدانندكهاگرهمينآموزشهارافرابگيرند،درمرحلهاوليهآتشسوزيخيلي
ميتواندبهآنهاكمككند.درواقعتبليغاتماكماستواگربيشترباشد،مردمهم
اســتقبالميكنند.ازمردمهمتوقعداريمكهوقتيبهصورترايگانميخواهيم
بهآنهاآموزشدهيم،بارويبازاســتقبالكنندوآموزشهارافراگيرند؛زيرااگر
درمرحلهاوليهآتشســوزيعملياتمهاربهخوبيصورتگيــرد،ديگراموالو
داراييهايمردمبهخطرنميافتدوبايكخاموشكنندهدســتيميتوانآتش

رااطفاكرد.

چشمانتظار
حضوردرعمليات

9صفحه6

كوهدماوندهمچناندرگيرتغييركاربريخزندهاست؛
اينباردرارتفاع4200متريپناهگاهبارگاهســوم،
2سازهغيرفلزيبراياستفادهتيمهايامدادونجات

ساختهشدهاست.
جاندماوندهرروزازخراشــيجديدبهدردميآيد.
جادهكشــيدركوهپايههايمنتهيبهگوسفندسرا
درارتفاع4200،حضورفعــالمعدنكاراندراراضي
ملياينمنطقهومعادننيمهكارهكهحاالمحلدپوي

زبالهشده،چهرهايننمادمليراپيشازاينخدشهدار
كردهاست.هنوزماجرايوقفدماوندبهجايينرسيده
وموضوعدرهالهايازابهاموسكوتسنگينمسئوالن
قرارداردكهخبرميرسد2سازهگنبديشكلمانند
ايگلو)iglooخانهاســكيموهايبومي(درنزديكي
پناهگاهقديميجبههجنوبيدماوندســاختهشده
وهفتهآيندهرنگشــدهدراختيــارتيمهاللاحمر
قرارخواهدگرفــت.ايندرحالياســتكههرگونه
ساختوسازدرارتفاعاتباالي2200مترنيازبهاخذ
مجوزازســازمانجنگلهاومراتع،سازمانحفاظت
محيطزيستووزارتميراثفرهنگيوگردشگري

دارد.كوهدماونددرسال1381بهعنوان»اثرطبيعي«
درشمارمناطقچهارگانهارزشمندمحيطزيستودر
سال1387باعنوان»ميراثطبيعي«درفهرستآثار
مليايرانقرارگرفتهوهرگونهتخريبوتغييركاربري
وچهرهآنبدونمجوزايننهادهاغيرمجازاست.علي
محمدساريخاني،دبيركميتهپناهگاههايفدراسيون
كوهنــورديدرگفتوگوباهمشــهريميگويد:با
الگوبرداريازســازههاييكهژاپنبرايزلزلهزدهها
استفادهميكند،2سازهگنبديازجنسفايبرگالس
برايتيمهاللاحمرســاختهايم.اعضايهاللاحمر
در2اتاقيكهدرساختماناصليپناهگاهبهآنهاداده

بوديمبسياراذيتميشــدندوفرصتاستراحتو
خدماترسانينداشــتند.درفصلصعودبهدماوند،
تعدادكوهنوردانيكــهازجبههجنوبيبهقلهصعود
ميكنندبسيارزياداســتدرنتيجهتعدادمصدومو
مراجعهبهاعضايتيمهاللاحمرنيززيادو24ساعته
است،پسنيازبهاســتراحتوارائهخدماتبهآنها
ضروريوغيرقابلانكاراست،اماانتظاركوهنوردان

وفعاالنمحيطزيستبراين
اســتكهدرهمانساختمان

اصليدورازســروصدايكوهنــورداناينامكان
فراهمشود.

اينجاقلبتهراناست.ميدانتاريخيحسنآباد؛نماديبهجاماندهازتهران
قديمدردورهمعاصر؛درهمسايگيبازارتهران،عودالجان،امينحضورو
سنگلجكههستهاوليهشكلگيريتهرانقديماست.درستپشتيكياز
8گنبدميدانتاريخي،ساختمانيقديميامااستوار،پناهِمردانآبوآتش
است.ازكناريادمانسنگيشانعبورميكنيموازدرآهنيساختمانيكه
قدمتشبه8دههميرسدواردميشويم.بهمحضورودبهحياطساختمان
تصاويرثبتشــدهدرعملياتگروههايامدادونجاتبهچشمميخورد؛
تصاويريكههريــكروايتهاييدارد.اينجاايســتگاهمركزيمنطقه5
آتشنشانيتهراناست.نخستينايستگاهيكهبعدازتشكيلمركزاطفائيه
سهراهامينحضوردرسال1303،حاالدريكيازمهمترينوپرجمعيتترين
مناطقشهروظيفهسنگينيرابهدوشميكشــد.سكوتيحاكماست
همراهباآرامشودلهره.نجوايبادپاييزيالبهاليبرگدرختانســربه
فلككشيدهســمفونيآوازپرندگانراهمراهيميكند.غولهايآهني
قرمزرنگدر4گوشهحياطايستگاهخودنماييميكنند.هركدامشانبسته

بهنوعحادثه،كاراييخاصخودشانرادارند.باحسينآقاعكاسقديمي
همشــهريكهحوادثامدادونجاتآتشنشانيراهمثبتميكند،وارد
محوطهايستگاهميشويم.حسنعيوضيباديدنحسينآقاميگويد:»تازه

ازعملياترسيديم.«بالفاصلهروبهمنميكندوبهشوخيادامهميدهد:
»هروقتحسينآقاميادزنگخورايستگاهباالميره.«ميخنديموجلوتر
ميرويم.2گروه5نفرهروبهرويهممشغولورزشواليبالهستندوگروه
ديگريدورتادورحياطميدوند.اينهابرايآتشنشانانيكالزاماستو
بدنهايشانرابرايعملياتورزيدهوآمادهنگهدارند.دستهايديگرامادر
محوطهميانيحياطدستورالعملهايآمادهسازيعملياتامدادونجاتو
اطفايآتشرامرورميكنند.سهچهارنفريهمزيرسايهآالچيقمشغول
گپوگفتاند.همهشاناماگوشهچشميبهچراغزرديدارندكههرلحظه
ممكناستحادثهايراخبركند.جلوترميرويم،صحبتهايشانراقطع
ميكنندوخوشامدميگويند.ميدانندچندساعتيقراراستبرايتهيه

گزارشهمراهيشانكنيم.

اعزاماول
كمترازيكساعتازحضورمادرايستگاهگذشته؛قبل
ازاينكهصحبتهايمانگلكندوخاطراتحســين

ميرزاييرابشــنويم،زنگخطربهصدادرميآيد.ساعت،16و10دقيقهرا
نشانميدهد.مقصد،خيابانجمهورياست.

ظرفيتسازيبرايحضوركوهنوردانبيشتردرقلهدماوند،زمينهتخريببيشترخانهاسکيموهادردماوند
ايناكوسيستمشكنندهرافراهمميكند

پرســپوليسباحذفتنهانماينده
قطردريكهشــتم،دراينكشــور
ماندنــيشــد.شــاگردانيحيي
گلمحمديعصرديروزدريكبازي
نفسگير،السدراباتكگلدقيقه88
عيســيآلكثيــرشكســتدادند
وبهجمــع4تيمبرترغربآســيا
راهپيداكردنــد.ژاويكهيكباردر
ســال2018وبهعنوانبازيكندر
نيمهنهايــيبهپرســپوليسباخته
بود،اينباربهعنوانسرمربيمغلوب
پرسپوليسشدتاناكامبزرگليگ

قهرماناناينفصللقببگيرد.
السديهادراينبازيبيشترصاحب
توپبودندومالكيــت59درصدي
داشتندامااينپرسپوليسيهابودند
كهباوجودخستگيدرضدحمالت
خطرناكترظاهرشــدند.السددر
اينبازي17شــوتبهطرفدروازه
پرســپوليسزدكهتنها3شــوت
داخــلچارچــوببــود.درمقابل
پرسپوليسيهاتنها10شوتبهطرف
دروازهحريفزدندكهدراينميان
2شوتداخلچارچوببودو2ضربه
بهتيردروازهخورد.براســاسآمار
ثبتشده،پرسپوليســيهادراين
بازي5شانسگلداشتندوايندر
حالياستكهتنها2شانسگلبراي
السدوستارههايشثبتشدهاست.
دراينبازي508پاسالســديهابا
دقت83درصديبهكارشاننيامدو
اينپرسپوليسيهابودندكهباتقريبا
100پاسكمترودقت79درصدي،
موقعيتهايبيشتريخلقكردند.
جالبتــراينكهالســددراينبازي
صاحب9كرنرشــدوپرســپوليس
تنها3كرنربهدستآوردامادرنهايت
اينشــاگردانگلمحمديبودند
كهباســانترزيبايعاليشاهوضربه

سرتماشايي
آلكثيرروي

يكيازهمينكرنرهابهگلرسيدندو
راهيمرحلهبعدشدند.
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ديد
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آتشنشــانيوايمنــيبــر
پرســنلمحتــرموخــدوم
و آتشنشــاني ســازمان
كشــور ايمنــي خدمــات

بهويــژهآتشنشــانانشــهرمانمبــاركباشــد.

ايمنياولويتشهرباشد
زهراصدراعظمنوري

رئيسكميسيونسالمتومحيطزيستشورايشهرتهران
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فروشمتریمسكندربورسكاالپسازتاييدمسائلشرعي
آندركميتهفقهيسازمانبورس،آغازميشود.گفتهميشود

شركتسرمايهگذاریمسكنپيشنهادهايیراهمدراينزمينهارائهكردهاست.به
گزارشهمشهری،2دههازمطرحشدنفروشمتریمسكنمیگذرد.
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 اگرچه موج وسيع انتقادات به مجلس درباره 
تحويل خودرو  و  واكسن با جمله كوتاه »اين مجلس

روال مرســوم ادوار مجلس است« پاسخ داده 
مي شود اما همين تك جمله هنوز نتوانسته موج انتقادات را 
بنشاند. شيب تند افزايش قيمت ها و نوسانات عجيب بازار طال و 
ارز كه سفره هاي مردم را كوچك تر از هر زماني كرده، محرك 
اصلي اين نقدهاست كه نمايندگان را به چالش راستي آزمايي 
سر وعده فسادستيزي و انقالبي گري شان – ساده زيستي و 
بازگشت به آرمان هاي اوليه انقالب- فراخوانده است، چالشي 
كه نه تنها با پاسخي مناسب از سوي بهارستان همراه نشده بلكه 
به حاشيه سازي  براي مجلس يازدهم تعبير و توصيف مي شود، 
چنانچه ديروز محمدباقر قاليباف در صدر مجلس تأكيد كرد كه 
مجلس يازدهم به حواشي كه براي آن ايجاد مي كنند توجهي 
نداشــته و تمام تالش خود را به كار مي گيرد تا در چارچوب 
وظايف خود با تكيه بر فرهنگ دفاع مقدس با ايمان به خداوند و 
باور به سنت هاي الهي مشــكالت مردم را برطرف كند. اين 
ســخنان تنها واكنش قاليباف بعد از جنجال يك هفته اي 
ماجراي خودروي نمايندگان و واكسن هاي آنفلوآنزا بود. او به 
همين نكته قناعت كرد و از چرايي روند سخني به ميان نياورد 

و همه را حاشيه سازي  ناميد.

شرط بازپرداخت 22ميليوني براي هر نماينده
به رغم تعبير شدن نقدها به حاشيه سازي  عليه بهارستان اما 

با يك حساب سرانگشتي مشخص مي شود كه روند مرسوم 
مجلس در اعطاي تسهيالت به نمايندگان در پيچ تند افزايش 
قيمت ها سرسام آور است و يك نماينده رسما توان بازپرداخت 
آن را براساس حقوق نمايندگي اش ندارد. خبرگزاري تسنيم 
ديروز نوشــت كه اخيرا نمايندگان مجلس يك وام ضروري 
ديگري به مبلغ 300ميليون تومــان دريافت كرده اند. با اين 
حساب در همين 4ماهه گذشــته مجموع ميزان تسهيالت 
پرداختي به نمايندگان مجلس يازدهم قريب به 802ميليون 
تومان بوده و شــامل 200ميليــون بابت وديعه مســكن، 
300ميليون تومان وام ضروري و تســهيالت 302ميليون 
توماني دريافت اقســاطي خودروي صفر دنا پالس يا پارس 
مي شود. بنابر اين اگر يك نماينده مجلس وديعه مسكن، وام 
ضروري و خودروي دنا پالس را دريافت كرده باشد در 45 ماه 
باقي مانده از عمر مجلس يازدهم بايد ماهانه بيش از 17ميليون 
و 800هزار تومان قسط بدهد. ميزان اين قسط درصورتي كه 
زمان بازپرداخت را 36 مــاه درنظر بگيريم، مبلغي در حدود 
22ميليون تومان در هر ماه مي شود.اين در حالي است كه ميزان 
حقوق ماهانه مجلسي ها 11ميليون و 600هزار تومان است 
البته بخش ديگر دريافتي نمايندگان با عنوان رديف هاي ديگري 
به آنها تعلق مي گيرد كه شــامل هزينه رفت وآمد، استخدام 
منشي، اجاره دفتر، اجاره منزل در تهران و قبض موبايل است. 
لذا نمايندگان مجلس باتوجه  به تعداد دفاترشان عدد متفاوتي 

را در ذيل »هزينه دفاتر« دريافت مي كنند.

  يك نماينده در 45 ماه باقي مانده براي بازگرداندن رقم تسهيالت بايد ماهانه 17ميليون و 800هزار تومان قسط بدهد

رئيس مجلس: مجلس يازدهم به حواشي اي كه براي آن ايجاد مي كنند توجهي ندارد

802 ميليون تومان وام براي نمايندگان 

نكته روز 

سردار رحيم صفوي و سردار نجات به مستند 
بي بي سي فارسي واكنش نشان دادند

خط تحريف
واكنش ها و انتقادات به مستند بي بي سي فارسي با عنوان »كودتاي 
خزنده« ادامه دارد؛ اين بار سردار سيديحيي رحيم صفوي، فرمانده 
اسبق كل سپاه و رئيس فعلي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 
و نيز سردار حســين نجات، جانشــين قرارگاه ثاراهلل تهران، دو 
چهره اي كه نام آنها در مســتند بي بي ســي به ميان آمده بود، به 
اين مستند واكنش نشان دادند. سردار رحيم صفوي، روز گذشته 
طي ســخناني در آيين رونمايي از كتاب فرماندهان نبرد، يكي از 
اهداف چاپ چنين كتاب هايي را بيان جنگ از موضوع راهبردي، 
تاكتيكي، عملياتي و جلوگيري از انحراف جنگ دانست و يادآور 
شد: »اخيرا در بعضي از تحليل ها، نوشته ها ، كتاب ها و خبرها در 
رسانه هاي خارجي مي خواهند واقعيت هاي جنگ را به انحراف برده 
و مردم كشور را دچار نااميدي كنند و گاهي اين اشتباه را بعضي از 

رسانه هاي داخلي هم مرتكب مي شوند.« 
موضوع مستند مورد اشاره بي بي ســي پيرامون يك فايل صوتي 
3ســاعته مربوط به جلســه جمعي از فرماندهان سپاه با حضور 
محسن رضايي، فرمانده  وقت كل ســپاه است كه در آذرماه سال 
1363برگزار شده است. در اين جلسه پرسش و پاسخ هايي ميان 
فرماندهان رد و بدل مي شود كه حاكي از اختالف نظرها ميان آنها 

درباره نحوه مديريت و چگونگي ادامه جنگ است.

سردار نجات: فريب خوردگان شهيد شدند!
يكي ديگر از افرادي كه نام او در مستند بي بي سي مطرح شده بود، 
سردار حسين نجات است. ســردار نجات ازجمله افرادي است كه 
فرماندهان منتقد، عليه او و محســن رضايي شعار مي دهند. او در 
گفت وگو با ايرنا در واكنش به پخش اين مســتند، از »دو جريان 
نفاق« سخن مي گويد؛ يكي جريان منافقين كه به صدام پناهنده 
شدند و يك »جريان نفاق پنهان« كه به گفته سردار نجات، تبلور 
آن در داماد آقاي منتظري و برادر دامادش، ســيدمهدي هاشمي 
بود كه بعدا اعدام شــد. به زعم ســردار نجات، اينها مي خواستند 
از »ساده لوحي« آقاي منتظري اســتفاده كنند. سردار نجات در 
بخشــي از اظهارات خود درباره اين جريان مي گويد: »آنها اينطور 
وانمود كردند كه فرمانده وقت كل سپاه در جبهه ها خيانت مي كند، 
درصورتي كه در آن موقع همه تالش محســن رضايي معطوف به 
اين بود كه همه نيروها و سليقه ها را جمع كند تا در جبهه پيشروي 
انجام دهد.« اين فرمانده دوران دفاع مقدس با بيان اينكه آن جريان 
قبل از عمليات بدر در جلسات مختلف عليه فرمانده وقت كل سپاه 
موضع گيري كردند، خاطرنشان كرد: »حتي در جلسه اي هم آقاي 
منتظري خدمت امام رســيده و گفته بود كه فرمانده سپاه كودتا 
مي كند اما امام چون مي دانست اين قضيه از كجا آب مي خورد، به 
آقاي منتظري گفته بود اينها كه بچه هاي خودمان هستند، بگذاريد 
كودتا كنند. بچه هاي خودمان كه عليه ما كودتا نمي كنند.« سردار 
نجات با اشاره به مخالفت امام با خواسته جمعي از فرماندهان سپاه 
براي تغيير فرمانده كل ســپاه گفت: »اول امام افرادي كه اين بلوا 
را راه انداختند، نصيحت كرده و گفتنــد فريب نخوريد چون ما با 
غوغاساالري فرمانده عوض نمي كنيم. االن وقت جنگ است همه 
بايد به جنگ توجه كنيد.« وي در ادامه گفت: »آن برادران هم چون 
فهميدند كه اشتباه كردند و مســير بدي را طي كردند، اتفاقاً در 
يگان هاي ديگر به صورت ناشناس رفتند، جنگيدند و يكي دو نفر از 
آنها كه من يادم هست، شهيد شدند.« اشاره سردار نجات به كاظم 
نجفي رستگار و حسن بهمني اســت كه بعد از پيام امام خميني، 
ضمن استعفا از فرماندهي به عنوان نيروي بسيجي عازم جبهه شده 
و حين عمليات بدر در اسفندماه 63شهيد شدند.اظهارات سردار 
نجات درباره »فريب خوردن« شهيدان رستگار و بهمني، انتقاداتي 
را توسط برخي فعاالن سياسي در پي داشت. ازجمله آنها، پرويز 
اميني از تحليلگران سياسي اصولگراســت كه طي يادداشتي در 
صفحه توييتر خود خطاب به ســردار نجات نوشت: »... شهيدان 
بهمني و رستگار نماد حريت، صداقت و شجاعت و اخالص بچه هاي 
جبهه و جنگ بودند و نه فريب خــورده! اگر اينان كه فرماندهان 
لشگر 10 سيدالشهدا بودند فريب خورده باشند، حساب 70 درصد 

شهداي 16 تا 25 سال جنگ چه مي شود؟«

 قرص هاي فايپيراوير كجا رفتند؟
روايت تبعيض ها البته مربوط به مجلس يازدهم 
نيست و در مجلس دهم هم چنين اتفاقاتي شايع 
بوده است. همان اتفاق مشابه واكسن هاي آنفلوآنزا 
در اواخر مجلس دهم هــم رخ داده، ماجراي وام 
مســكن و خودرو هم در ادوار مجلس يك رويه 
بوده است.چنانچه محمود صادقي، نماينده تهران 
در مجلس دهم ديــروز در اين باره به ايلنا گفت: 
در اواخر مجلس دهم 2۰ هزار قرص فايپيراوير 
به صورت محرمانه از چين وارد شد و تعداد زيادي 
خرج درمان مقام ها شــد كه اين نشان مي دهد 
برخالف شــعارهايي كه ما مي دهيم متأسفانه 
امتيازات حاكمان در قواي مختلف، با مردم نزديك 
نيست. وي افزود: قرار بود اين قرص ها در اختيار 
بيمارستان ها براي كارآزمايي باليني قرار بگيرد و 
مجوز ساخت داده شود اما متأسفانه مشخص نشد 
كه سرنوشت آنها چه شد.جعفر قادري، نماينده 
شيراز نيز ديروز در نطق ميان دستورش به اين 
كج سليقگي ها و تبعيض ها اشاره و تأكيد كرد: نبايد 
كارهايي در مجلس صورت گيرد كه موجب هزينه 
براي مجلس شود؛ واگذاري خودرو چيز جديدي 
نيست ولي هيأت رئيســه مجلس مي توانست 
تصميمي كم هزينه تر اتخاذ كند و مي توانستيم با 

خودروهاي اجاره اي كارمان را پيش ببريم.

ث
مك

در نشست ديروز بهارستان مراسم تحليف ۱۰ منتخب جديد كه در انتخابات   عكس
مرحله دوم به مجلس راه يافته اند برگزار شد.  همچنين احمد اميرآبادي فراهاني، خبر

عضو هيأت رئيسه مجلس از ارجاع اعتبارنامه ۱۰ منتخب جديد مجلس يازدهم 
به شعب مربوطه خبر داد.

سوگند ۱۰نماينده تازه نفس

وزير خارجه ايران معتقد است رئيس جمهور 
آمريكا نه تنها ميز مذاكره را ترك كرده، بلكه ديپلماسي

اتاق مذاكره را هم منهدم كرده است. او اين 
را هم گفت كه آمريكا اكنون بايد يك جايگاه براي خودش 

پيدا كند و اين كار خودبه خود انجام نمي شود.
محمدجواد ظريف در مصاحبه با راشاتودي با بيان اينكه من 
پيش شرطي نمي گذارم، خاطرنشان كرد: منظورم اين است 
كه شما نمي خواهيد در وضعيتي به سر ببريد كه كسي به 
خواست خود از توافقي خارج شود و به خواست خود به آن 

بازگردد. اين كارآمد نخواهد بود.
او درباره موضع كشورهاي اروپايي در اين باره يادآور شد: 
اگر به يك زورگو اجازه دهيم كه كارش را بكند، ديگر هيچ 
محدوديت و پاياني وجود ندارد و فكر مي كنم اروپايي ها 

بايد به اين پي ببرند.
وزير خارجه در ادامه اين گفت وگو درباره تأثير انتخابات 
رياســت جمهوري 2020 آمريكا بر رويكرد اين كشــور 
درباره ايران و اينكه انتخاب هر يك از كانديداها چه تاثيري 
بر روابط با ايران خواهد گذاشــت، گفت: مشخصا ميان 
رئيس جمهورهاي متعدد و ديدگاه هاي متعدد تفاوت هايي 
وجود خواهد داشت. ترديد دارم كه كسي چنين ديدگاه 
افراطي اي مانند رئيس جمهور ترامپ داشــته باشد، اما 
سرانجام ما بايد به سياســت كاخ سفيد و نه كسي كه در 
آن است، توجه داشته باشيم. فكر مي كنم سؤالي كه بايد 
پيش از اين سؤال كه سياست آنها درباره ايران چه خواهد 
بود، پرسيده شود، اين است كه آيا مرحله  گذار صلح آميزي 
با وجود پيروزي بايدن در انتخابات در آمريكا وجود خواهد 

داشت يا نه؟ طبق چيزي كه رئيس جمهور ترامپ گفته 
است، شاهد سناريوهايي پيچيده پيش رويمان خواهيم بود.

به گزارش ايسنا، ظريف همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگار 
روس مبني بر تمايل بايدن براي بازگشت به برجام و اينكه 
آيا ايران خواهان دوام اين توافق است، توضيح داد: ايران 
مي خواهد كه اين توافق پابرجا بماند و تنها خواستار منافع 
تعهد شده در قبال ايران در اين توافق است كه پيش از اين 

بر سر آن مذاكره شده است و ديگر قابل مذاكره نيست.
او همچنين با اشــاره به تعلل كشورهاي اروپايي در عمل 
به تعهداتشان در زمينه برآورده كردن منافع ايران، از اين 
توافق و كاهش تأثير تحريم هاي آمريكا پس از خروجش 
از اين توافق در سال 2018 شرح داد كه ايران در پي اين 
وضع طبق مكانيسم هاي محفوظ در برجام برخي تعهدات 
داوطلبانه اش در برجام را كاهــش داد، اما طبق گفته او، 
اقدامات اخير شــوراي امنيت ثابت كرده است كه برجام 

هنوز زنده است.

ظريف: ترامپ اتاق مذاكره را منفجر كرد

روز يكشنبه همزمان با افتتاح 
پارك ملي هوافضاي سپاه در 
جاده مخصوص كرج، برخي 
دستاوردهاي جديد موشــكي اين نيرو نيز 
با حضور رئيس مجلس و فرماندهان ســپاه 
رونمايي شــدند. در اين نمايشگاه، بخشي از 
دستاوردها و توانمندي هاي راهبردي نيروي 
هوافضــاي ســپاه در حوزه هاي موشــكي، 
پهپــادي، ماهواره اي و پدافند ســامانه هاي 
كشف و شناسايي و جنگ الكترونيك و نيز 
دســتاوردهاي مراكز پژوهشي و تحقيقاتي 
به نمايش درآمده اســت. ذوالفقــار بصير، 
جديدترين موشك بالستيك دريايي سپاه در 
اين نمايشگاه است. براساس گزارش فارس، 
اين موشك كه از خانواده موشك هاي ذوالفقار 
است، با برد 700 كيلومتر قابليت هدف قرار 
دادن اهداف در دريــا را دارد. پيش از اين برد 
موشك هاي بالســتيك درياي ايران تا 300 
كيلومتر با موشك خليج فارس و هرمز اعالم 
شــده بود كه اكنون با نمايش اين نسخه از 
موشــك ذوالفقار به 700كيلومتر افزايش 

يافته است.
موشــك ذوالفقار در نوع زمين به زمين نيز 
بين 700تــا 750كيلومتر بــرد دارد و از آن 
در عمليات هــاي برون مــرزي عليه داعش 
نيز اســتفاده شــده اســت. در نمايشــگاه 
توانمندي هاي راهبــردي نيروي هوافضاي 
سپاه همچنين تعدادي از پهپادهاي متجاوز 
اعم از آمريكايي و صهيونيســتي كه توسط 
سامانه هاي پدافند نهسا ســاقط شده اند به 

نمايش درآمده است.

قاليباف: خداي دفاع،  خداي معيشــت 
هم هست

رئيس مجلس در آيين افتتاح نمايشگاه دائمي 
توانمندي هاي راهبردي نيــروي هوا فضاي 
سپاه ضمن گراميداشــت هفته دفاع مقدس 
با بيان اينكه با وجود قــدرت حوزه دفاعي در 
حوزه اقتصاد ضعيف هستيم، گفت: دشمن 
توانست در حوزه اقتصادي به ما فشار بياورد و 
متأسفانه ما در اين حلقه از زنجيره قوي بودن 
دچار اشكاالتي هستيم.براساس گزارش ايسنا، 
محمدباقر قاليباف درباره ضعف هاي اقتصادي 
كشور گفت: متأســفانه ما به اقتصاد مردمي 
اعتقاد نداريم و فرصت را به جوانان نمي دهيم. 
نگاه مان به بيرون است و در اين مسير دنبال 
راه حل مي گرديم؛ وگرنه خداي دفاع، خداي 
اقتصاد و معيشت نيز هست و ما در اين حوزه 
نيز با تكيه بر جوانان مي توانيم مستقل و مقتدر 
شويم. ما نياز به رفتار مومنانه و اخالق مداري 
داريم. بايــد در عرصه  اقتصاد نيــز از دوران 
دفاع مقدس درس بگيريم. مردم ما در دوران 
دفاع مقدس به ميدان جنگ آمدند و از جان خود 
و فرزندانشان گذشتند و امروز ناكارآمدي مديران 
را براي حفظ انقالب شــان تحمل مي كنند. او 
همچنيــن در بخش هايــي از صحبت هايش 
گفت: شعار »مرگ بر آمريكا« جز كار، تالش 
و خدمت رساني به مردم نيســت و لحظه اي 
از ذهن نمايندگان مــردم در خانه ملت خارج 
نمي شــود. مجلس يازدهم تمام سعي خود را 
براي خدمت رساني 
به مــردم به كار 
مي گيرد.

نمايش موشك جديد سپاه 
  ذوالفقار بصير جديدترين موشك بالستيك دريايي سپاه

 با برد 700كيلومتر رونمايي شد

افتتاح ۱5۰مدرسه جديد در مناطق كم برخوردار 

صبح روز گذشــته با حضور آيت اهلل محمدي گلپايگانــي، رئيس دفتر 
مقام معظــم رهبري، محمد مخبر رئيس ســتاد اجرايــي فرمان امام، 
رخشــاني مهر معاون وزير آموزش و پرورش و حضور ويدئوكنفرانســي 
نمايندگان ولي فقيه و استانداران استان هاي زنجان، خوزستان و خراسان 
شمالي، 150مدرسه جديد در 22استان كشور افتتاح شد. دراين مراسم 
كه در محل نمايشگاه دائمي ســتاد اجرايي فرمان امام در تهران برگزار 
مي شد، 15مدرسه كانكسي مجهز به عشاير كرمانشاه، 10 دستگاه ون 
براي بازماندگان از تحصيل در سيستان وبلوچســتان و 50هزار بســته 
نوشت افزار براي توزيع در مناطق محروم اســتان تهران تحويل وزارت 
آموزش و پرورش شــد. رئيس دفتر مقام معظم رهبري در اين مراســم 
بااشاره به اقدامات و دستاوردهاي گسترده ستاد اجرايي به ويژه در ايام 
كرونا گفت: ســتاد اجرايي فرمان امام، امروز آبروي نظام است و حضور 
اين ســتاد و بنياد در مناطق محروم حقا و انصافا موجب ايجاد بركت در 

اين مناطق بوده است.

دفاعي
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ادامه از   در چشم برهم زدني لباس هاي 
مخصوص را مي پوشــند و يك صفحه اول

گروه 8نفره امداد و نجات در كمتر از يك دقيقه از در 
ايستگاه بيرون مي زند؛ زماني كه در قواعد بين المللي 
بهترين تايم ممكن به حســاب مي آيــد. چراغ هاي 
گردان روشن مي شوند و صدای آژير خطر 4خودروي 
آتش نشاني در خيابان هاي شهر مي پيچد. خودروي 
»پيشرو« همانطور كه از نامش پيداست، جلوتر از همه 
حركت مي كند. ما را هم با خود مي برد. »پيشرو« هم 
راه را باز مي كند و هم فرمانده گروه را چند ثانيه زودتر 
به محل مي رساند تا با ارزيابي دقيق حادثه، عمليات را 
رهبري كند. محمد خان احمدي، معاون عمليات تيم 
نجات و فرمانــده گروه با بي ســيم، مركز فرماندهي 
آدرس دقيق را مي گيرد. تنها دغدغه اش رسيدن سر 
وقت است. ســؤالي به ذهنم مي رسد؛ البته نمي دانم 
زمان مناسبي براي پرسيدن اســت يا نه، اما به زبان 
مي آورم: »موقع اعزام به محل حادثه اگر خداي نكرده 
اتفاقي بيفتد و احيانا با خودروها و عابران پياده تصادف 

كنيد، تكليف چيه؟«
راننده نگاهي به محمد مي كند و از آينه وسط ماشين 
بالفاصله مي گويد: »هيچي! اگــه تصادف كنيم بايد 
عين خسارت را از جيب مبارك بديم...« قبل از اينكه 
سؤال بعدي را بپرســم، تيم به محل حادثه مي رسد. 
ساعت، 16 و 14دقيقه را نشان مي دهد؛ درست رأس 
ســاعت مقرر. اين زمان هم بهترين زمان استاندارد 
اعزام به محل حادثه اســت و حتي در كشــورهاي 

اروپايي هم چنين تايمي شايد كمتر ثبت شود.
رهگذران دليل آمــدن آتش نشــاني را نمي دانند و 
مشــغول عبور از پياده رو هســتند. مردي ميانسال 
موبايل به دست؛ خانمي با دختر بچه چهار پنج ساله اش 
و زوج جواني دست در دســت هم بي خبر از همه جا 
تا محل ســقوط هفت هشــت متر فاصله دارند. به 
مأموران آتش نشــاني كــه حاال دو طــرف پياه رو را 
مســدود كرده اند مي رســند و با تذكر آنها راهشان 
را عوض مي كنند. با صحبت هايــي كه بين محمد و 
همكارانش رد و بدل مي شــود، تازه مي فهمم دليل 
اعزام، خطر سقوط جسمي معلق از باالي ساختمان 
4طبقه اي است؛ درست در حوالي ساختمان پالسكو. 
باالي ســاختمان را نگاه مي كنند و چند دقيقه بعد 

خودروي بزرگ ديگري از راه مي رسد. ماشين نردبان 
مرتفع گران قيمتي كه به تازگي براي چنين حوادثي 
خريداري شده، حسن و همراهش را باال مي برد و به 
شيء معلق مي رســاند. چنددقيقه بعد، شيء را جدا 
كــرده و پايين مي آورند. تكه فلــزي حدودا 2متري 
در دستان حســن اســت. »مي دوني همين قطعه 
فلز آلومينيومي مي تونه جون چنــد نفر از عابران رو 
بگيره؟« محمد بي سيم را بر مي دارد و اعالم كد »ده 
پنج« مي كند. اين يعني ختم عمليات. سوار ماشين ها 
مي شويم. در راه برگشــت به ايستگاه از جلوي مغازه 
سيسموني فروشي رد مي شويم. يكي از آتش نشان ها 
كه معلوم است بچه كوچك دارد به همكارش مي گويد: 
»مي دوني ايــن صندلي كودك چنــده؟ حتما يك 
ميليوني قيمت داره؛ شــايد هم بيشــتر. ما كه پول 
خريدش رو نداريم؛ ترجيح مي دم چهاردست وپا شوم و 
بچه  م رو روي كمرم بذارم و خودم تكانش دهم...« همه 
مي خندند و وقتي خنده ها تمام می شود؛ تا ايستگاه 
سكوتي تلخ حاكم مي شــود. به اين فكر مي كنم كه 
چقدر تصورات ما از حقوق و مزاياي آتش نشــانان با 
حقيقت ماجرا فاصله دارد. يك ساعت و 10دقيقه از 
زمان اعزام اول گذشته است كه وارد محوطه ايستگاه 
مي شويم. قبل از اينكه لباس هايشان را عوض كنند، 
از آنها مي خواهم كه عكس دسته جمعي از گروه داشه 
باشيم. با اينكه خسته اند، قبول مي كنند؛ به جز يك 
نفر. اصرار كه مي كنم آرام مي گويد: »اهل عكس و اين 
چيزا نيستم...« زيرچشمي حواسم به اوست. به زمين 
خيره شده و در فكر فرو رفته. غم عجيبي در چهره اش 
موج مي زند. حدودا 30ساله است، چين و چروك هاي 
چهره اش اما حكايت ديگري دارد. عكس دسته جمعي 
بعد از عمليات نجات با دوربين همشهري ثبت مي شود 
و هريك دنبال كاري مي روند. فرمانده گروه اعزامي هم 
در دفتر كارش مشغول تنظيم صورتجلسه عمليات 

نجات مي شود.

زنگ حريق
حســن عيوضي كــه قبل تر پيشــواز ما آمــده بود، 
از بچه هاي قديمي و شــوخ و شــنگ ايستگاه است. 
همراهمان مي شــود و بــراي صرف چاي به ســالن 
غذاخوري مي رويم. استكان به دست مي آيد و مشغول 

صحبت كردن مي شويم. خاطره تلخ شهادت دوستان 
و همكارانش در حادثه پالسكو هنوز برايش به شدت 
دردآور است؛ همكاراني كه 2نفرشان از همين ايستگاه 
بودند. صدايــش مي لرزد و اشــك روي گونه هايش 
مي غلتد. چاي درون اســتكان به نصفه نرســيده كه 
دومين زنگ خطر اين بار در پيك ترافيك و شــلوغي 
مركز شهر به صدا درمي آيد. ساعت دقيقا 18 را نشان 
مي دهد. از آماده شدن گروه حريق مي توان فهميد كه 
جايي در گوشه و كنار شهر آتش گرفته. گروه ديگري 
با سرعت برق آســا لباس هاي ضد آتش را مي پوشند 
و ســوار بر خودروهاي اطفاي حريق ايستگاه را ترك 
مي كنيم. مقصد، كوچه پس كوچه هاي پشت ميدان 
امام )توپخانه( اســت. با اينكه باز هم زير يك دقيقه از 
ايستگاه بيرون مي زنيم اما اين بار ترافيك سنگين مانع 
حركت گروه مي شود. داوود سهرابي، معاون فرمانده 
شيفت الف حريق ايستگاه با اينكه چهره اي آرام دارد 
و كنترل اوضاع را در اختيار، اما معلوم است در دلش 
آشوب است. ارتباط بي ســيمش با ستاد فرماندهي، 
يك آن قطع نمي شود. آدرس دقيق محل را مي گيرد 
و همزمان از پشت بلندگو از رانندگان مي خواهد راه 
را باز كنند. بعضي رانندگان توجهــي نمي كنند؛ نه 
به صداي آژير خطر و نه به درخواســت هاي فرمانده 
گروه. حركت گروه كند اســت. بعد از 2دقيقه كه به 
ميدان امام خميني مي رســيم؛ اين بار مسير حركت 
قفل مي شود و خودروهاي اطفاي حريق در ترافيك 
سنگين شهر زمينگير مي شوند. لحظات دلهره آوري 
است و صحبت مرگ و زندگي. ســهرابي صدايش را 
باالتر مي بــرد؛ »اينها رو بنويســين. مي بيني؟! انگار 
بعضيا جون مردم براشون اهميت نداره؛ فقط خدا  كنه 
آتيش شديد نباشه يا محل حادثه، مسكوني نباشه.« دو 
سه راننده جلويي با سبزشدن چراغ راهنما به سختي 
ماشين هايشان را كنار مي كشند و بعد از 2دقيقه راه باز 
مي شود. به خط ويژه مي رسيم. »حسين جان گازش 
رو بگير...!« ســهرابي اين را مي گويد و »پيشرو« وارد 
كوچه پس كوچه ها مي شــود. هرچه جلوتر مي رويم، 
مسير تنگ تر مي شود. »اگه خودروي تانكر آب نتونه 
وارد كوچه بشه، چه كار مي كنين؟« اين سؤالي بود كه 
مي خواستم بپرسم اما قورتش دادم؛ وقتش نبود، اما 
از ديالوگ حسين و داوود جوابم را گرفتم؛ »تانكرها و 
مخازن آب نمي تونن بيان داخل؛ اگر نياز بود لوله هاي 
آب رو با لوله كشي ســيار »پيشــرو« به تانكر وصل 
مي كنيم.« 10دقيقه طول كشــيد تا به محل حادثه 
رسيديم. ســهرابي و ميرزايي كه زودتر از تيم حريق 
رسيده  اند به سرعت وارد حياط ساختمان مي شوند. 
بوي مواد سوختني و دود تقريبا پاركينگ ساختمان 
تجاري را پر كرده اســت. »من خودم با شيلنگ آب 

تقريبا آتيش رو خاموش كــردم اما هنوز از محل دود 
بلند مي شه؛ مي ترسم شــب كه مي ريم خونه دوباره 
گر بگيره؛ آخه اينجا ســاختمون تجاريه و شبا كسي 
نيســت.« اينها را يكي از صاحبان ملــك مي گويد. 
حادثه، آتش ســوزي ضايعات در مخروبه اي اســت 
كه پشــت يكي از ســاختمان هاي تجاري قرار دارد. 
سهرابي، نخستين نفري است كه از نرده هاي حياط 
ســاختمان باال مي رود و خودش را به سختي به آتش 
مي رساند. حســين ميرزايي هم به كمكش مي رود و 
با آب موجود در محل، حريــق را اطفا مي كنند. اين 
حادثه هم درنهايت با كد ده پنج )پايان عمليات( تمام 
مي شود. در مسير برگشت به ايستگاه، ترافيك كمي 
سبك تر شده؛ به دنبال فرصتي هســتم تا با سهرابي 
صحبت كنم اما خودش پيشــقدم مي شود؛ »اگه اين 
حريق شدت بيشتري داشــت، در اين تايم طوالني 
كه به خاطــر ترافيك و بي توجهي بعضــي مردم دير 

به محل رســيديم، حريق به اوج مي رسيد و اون وقت 
كمك گرفتن از ايستگاه هاي ديگه هم كارساز نبود.« 
وقتي به قلب تاريخي شــهر برمي گرديم، ساعت، 19 
و 55دقيقه را نشــان مي دهد. گــروه اطفاي حريق، 
لباس هاي راحتي شان را مي پوشند و هركدامشان به 
كاري مشغول مي شوند. يكي به آشپزخانه مي رود و با 
كمك همكارش مشغول پخت وپز مي شود؛ ديگري به 

آسايشگاه مي رود. 
عده اي هم مشــغول اســتراحت مي شــوند تا آماده 
عملياتي ديگر شــوند. ساعت21:30 اســت و بعد از 
7ساعت حضور در كنار مردان آب و آتش، ايستگاه را 
ترك مي كنيم. حاال ديگر مغازه ها كم كم بسته شده اند 
و از همهمه شهر هم خبري نيســت. مردم شاغل از 
محل كار به خانه هايشان رفته اند و شهر در آرامش فرو 
مي رود. با اين حال اما جان بركفان شهر هنوز آماده اند؛ 

آماده زنگ خطري ديگر و اعزامي ديگر.

مقصد آنها دل آتش است
يار هميشگي من؛ دوچرخه قديمي ام

دوچرخه در شرايط كنوني 
چه به عنوان وســيله تفريح 
چه وســيله نقليه براي انجام كارهاي روزمــره، بهترين گزينه 
است. من از كودكي به دوچرخه ســواري عالقه داشتم و امروز 
هم كه 73سال دارم سعي مي كنم كارهاي روزمره را با دوچرخه 
انجام دهم و اوقات بيــكاري و فراغت هم همراه با دوچرخه ام به 
بوســتان ها مي روم و پا به ركاب مي شــوم. دوچرخه ام قديمي 
است اما مانند همدم و همراه خوب هميشه با من بوده و هست؛ 
به خاطر همين من و دوچرخه ام دو يار جدانشــدني از يكديگر 

هستيم. 
از ارتباط مــن و دوچرخه ام كه بگذريم، وقتــي وضعيت امروز 
خيابان ها را با سال هاي گذشته مقايسه مي كنيم، انصافاً كارهاي 
خوبي درخصوص دوچرخه و دوچرخه سواري انجام شده است 
كه بايد از مسئوالن شــهرداري تشــكر كرد. ايجاد مسير ويژه 
دوچرخه و حتــي را  ه اندازي خانه هاي دوچرخــه در محله ها و 
ورود بيدودها همه و همه زمينه را براي اســتفاده از اين وسيله 
حمل ونقل پاك فراهم كرده اند. امروز اگر كسي دوچرخه نداشته 

باشد مي تواند از دوچرخه هاي عمومي استفاده كند. 
با اين حال تهران به يك شهر شلوغ و پرترافيك تبديل شده است 
و هميشه اتوبوس و مترو شلوغ  هستند. اين روزها هم كه ويروس 
كرونا شيوع پيدا كرده مردم بايد بيش از گذشته مراقب باشند 
و فاصله اجتماعي را رعايت كنند. به نظرم در چنين شــرايطي 
استفاده از دوچرخه بهترين گزينه است؛ چرا كه با كسي ارتباط 
نداريم و به تنهايي در مسير پيش مي رويم. وقتي همه  چيز براي 
ترغيب شهروندان به استفاده از دوچرخه فراهم شده است، بد 
نيست مسئوالن شهري در كنار كارهاي خوبي كه انجام داده اند، 

توجه ويژه اي به كمبودها داشته باشند.
 نكته مهم كه شخصاً با آن مواجه هستم و مي دانم دغدغه اكثر 
دوچرخه سواران است، مناسب سازي  نشدن پل هاي هوايي براي 

حمل دوچرخه است. 
بارها شاهد بودم دوچرخه سواران براي عبور از عرض خيابان هاي 
شلوغ و پرتردد و حتي بزرگراه ها مجبورند از پل هاي هوايي گذر 
كنند. آنها با سختي دوچرخه را به دوش مي گيرند و از پله ها باال 
مي روند. اگر پل هاي هوايي به وسيله يا رمپ حمل ونقل دوچرخه 
تجهيز شوند، زمينه براي استفاده بيشتر از اين وسيله نقليه پاك 
فراهم تر مي شود. باور دارم شــنيده شدن خواسته مردم توسط 
مسئوالن به ويژه مديران شــهري سبب آبادتر شدن محله ها در 

كالنشهر تهران مي شود.

ادامه از    الزم اســت به پاس ايثار و فداكاري 
شــهيدان آتش نشــان، مقــام ايــن صفحه اول

دالورمردان را كه معناي شجاعت و ازخودگذشتگي را به آحاد 
مردم آموختند، گرامي بداريم.

شــايد كمي عجيب باشــد، اما به نظر مســئله ايمني نيز از 
جهات زيادي به مســئله بهداشت و ســالمت شباهت دارد. 
شــباهت همه گيري ويروس كرونا و از ميــان رفتن ايمني 
در اين اســت كه همانگونه كه نقش رفتارها و تصميم هاي 
فرد فرد بشــر در توســعه يا محدود كردن انتشــار بيماري 
كوويدـ19بر همگان عيان اســت، در حفاظت از ايمني در 
گوشــه و كنار دنيا نيز نقش فرد فرد مردم بســيار پررنگ تر 
از سازمان هاي متولي امر ايمني اســت. از اين رو با يادآوري 
حوادث تلخ پيش آمده طي ماه هــاي اخير همچون انفجار و 
آتش سوزي در كلينيك ســينامهر شميران يا از دست دادن 
نوجوان 13ســاله در پارك الله بر اثر برق گرفتگي، به دليل 
ضعف در پايش و رفع موارد ناايمن، از اين فرصت اســتفاده 
كرده با لحاظ اين نكته كه ســالمت، ايمني و محيط زيست 
در عين قرابت با يكديگر، اموري تخصصي نيز هستند و نظر 
به نوع نقش آفريني شــهرداري تهران در مديريت شهري و 
مسئوليت هاي شهرداري در قبال شهروندان، الزم است كه در 
ساختار شهرداري تهران، واحدي مجزا به صورت يكپارچه و 
تخصصي به مقوله سالمت، ايمني و محيط زيست بپردازد. به 
 اين نكته نيز بايد توجه شود كه به استناد اسناد فرادست واحد

 HEALTH ,SECURITY, ENVIROMENT بايــد 
زيرنظر شخص شهردار قرار گيرد تا كارايي و اثرگذاري الزم و 
كافي را در اجرايي شدن الزامات و ضوابط HSE داشته باشد. 

2مبحث ايمني و آتش نشــاني به عنوان يكــي از اصلي ترين 
اولويت هاي كميســيون ســالمت، محيط زيست و خدمات 
شــهري و همچنين كميته ايمني و مديريت بحران شوراي 
شهر تهران در دوره پنجم بوده است كه در راستاي رسيدن به 
اهداف آنها، اقدامات اثرگذاري از تالش براي كاهش حوادث 
آتش ســوزي در ســاختمان ها و فضاهاي عمومي شهري و 
پيشــگيري از وقوع انواع حوادث محتمل براي شــهروندان 
در تردد و استفاده از اماكن عمومي تا دغدغه سالمت روح و 
جسم آتش نشانان عزيز و توجه به نيازهاي آنان با لحاظ انجام 
ماموريت هاي مخاطره آميز در سطح شهر، توسعه ايستگاه هاي 
آتش نشاني و بهبود محســوس تجهيزات تخصصي در اين 
حوزه به منظور كاهش زمان رســيدن به حريــق و حادثه و 
متناسب سازي تعداد ايســتگاه ها با جمعيت رو به رشد شهر 

جهت ارائه خدمات صورت پذيرفته است.
برخي اقدامات شــاخص در حــوزه ايمنــي در دوره پنجم 

مديريت شهري در سطح شهر تهران  عبارتند از:
توجه ويژه و منحصر به فرد به سازمان آتش نشاني در  بودجه سال هاي 97، 98، 99و 1400كه نتيجه آن 1

تامين تجهيزات تخصصي عملياتي و حفاظت فردي است.
درخصوص وضعيت ايستگاه ها نيز، به منظور كاهش  زمان رســيدن به حريق و حادثه و متناسب سازي 2
تعداد ايســتگاه ها با جمعيت شــهر جهت امدادرســاني و 
خدمات، 11ايســتگاه از ســال 1395تاكنون احداث و به 
بهره برداري رسيده و 6ايستگاه نيز در مرحله ساخت است كه 
ان شــاءاهلل تا پايان اين دوره به بهره برداري خواهد رســيد. 
همچنين به منظور پوشش هر چه بهتر شبكه خدمات رساني 
طي 3ســال اخير تعــداد 1500دســتگاه شــير هيدرانت 
آتش نشاني در سطح شهر تهران توسعه پيدا كرده است كه 
هم اكنون مجموعاً 8108دستگاه شير ايستاده در امر تامين 

آب مورد نياز عمليات هاي اطفاي حريق محدوده شهر تهران 
مورد استفاده قرار مي گيرد. در سال 1399نيز تعداد 2 هزار 
دستگاه شير هيدرانت در سطح شهر تهران نصب خواهد شد.

ساختمان نيز اقدامات شايسته اي همچون شناسايي 3 در راســتاي اجراي طــرح نظام بازرســي ايمني 
و پايش مستمر اماكن ناايمن و تاسيسات و مبلمان شهري، 
معابر و... در سطح شهر، ساماندهي صنوف در 3گروه پرخطر، 
ميان خطر و كم خطر و برنامه ريزي براي ايمن سازي اماكن، 
ايجاد بانك اطالعاتي ايمني شهري و راه اندازي سامانه پايش 
ايمني ساختمان هاي موجود شهر تهران، تعامل با شهرداري 
تهران و ساير مراجع ذيصالح و برنامه ريزي براي انتقال اماكن 
پرخطر و همچنين كاهش آمار حريق ها و حوادث احتمالي 

و... صورت پذيرفته است.
يكي از كانون هاي پرخطر و با ريســك باال در حوزه  ايمني كه روزانه شهروندان زيادي به آنجا مراجعه 4
مي كنند، بازار بزرگ تهران است. اين محل نيز در دوره پنجم 
مديريت شــهري مورد توجه ويژه اي قرار گرفت و اقداماتي 
همچون: راه اندازي اداره ايمني بازار، ايجاد كميته ويژه ايمني 
بازار، شناسايي و ارزيابي نقاط پرخطر در سطح بازار تهران، 
صدور دستورالعمل هاي ايمني و اخطاريه به واحدهاي كسبي 

پرخطر و ... انجام شد.
در حوزه مترو هم سازمان آتش نشاني اقدام به تهيه  و تدوين دستورالعمل ها و محتواهاي مورد نياز در 5

اين خصوص كرده است.
در پايــان با يــادي از شــهداي ايمنــي در كنار شــهداي 
 ســالمت، بايد بگويم در شرايطي هستيم كه بيمــــــاري 
كوويدـ 19چشــم هاي مــردم جهان را نســبت به اهميت 
همراهي و همدلي و لزوم پذيرش مســئوليت تك تك ما در 

مقابل اجتماع، كمي بازتر كرده است.

ايمني اولويت شهر باشد

كارنامه درخشان آتش نشان ها ديده نمي شود
 ميــدان حســن آباد درســت در 
همســايگي مركز آتش نشاني قرار 
دارد كه اين مركــز از قدمت زيادي 
هم برخوردار است. البته اين پايگاه قبال در سه راه امين حضور بود، و بعد به 
ميدان حسن آباد منتقل شد. اين پايگاه زمينه تبديل شدن به يك موزه را 
دارد؛ چراكه نقش مؤثري در جنگ و حادثه پالسكو داشته و عالوه بر اينها 

سوابق زيادي دارد اما اين سوابق پراكنده است و جايي جمع نشده است. اگر هم به شكل كالبدي درنيايد به 
جايي نمي رسد. آن محدوده و ساختمان هاي ميدان حسن آباد، ارزش تاريخي دارد. از طرف ديگر اين پايگاه 
در مسير موزه ها واقع است. يعني يك طرف، موزه ايران باستان است و طرف ديگر هم موزه مقدم، موزه ملي، 
موزه دوران اسالمي و موزه قرآن. عالوه براين، خود فضا هم به لحاظ تاريخي بسيار ارزشمند است. پيش ترها 
در محوطه يك پاركينگ بزرگي بود كه صاحبش گفت اگر كاربري بزرگي برايش تعريف كنيد، من خودم 
حاضرم اقدام كنم. بنابراين پيشنهاد مي كنم بناي موزه آتش نشان را در تهران بگذاريم، و بي ترديد اين كار 
به ارتقاي جايگاه و شأن اين عزيزان كمك مي كند. بايد توجه شود كه الزم است افتخارات آتش نشاني تهران 

جايي ثبت و ضبط شود زيرا كارنامه درخشان آتش نشان ها نشان داده نمي شود.

ث
احمد مسجدجامعيمك

عضو شوراي شهر تهران

»درآمد شــهرداري تهــران طي 5ماهه 
امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، از شورا

85درصد به 60درصد كاهش يافته است. 
كاهش 25درصدي به دليل ركــود پيش آمده در فضاي 
كســب و كار و افزايــش 38درصــدي بودجه مصوب 
پنج دوازدهم سال جاري نسبت به سال گذشته است«؛ اين 
آمار درآمدي از گزارش خزانه داري شــوراي شهر تهران 
برآمده؛ گزارشي كه ديروز توسط سيدحسن رسولي در 
دويست و سي ونهمين جلسه شورا قرائت شد. او البته در 
عين حال گفت كه تحقق اين ميزان بودجه شهرداري در 
مقايســه با عملكرد دولت از نقاط قوت است. به گزارش 
همشهري، حسابرسي به تامين درآمد شهرداري تهران تا 
آخر مرداد ماه امسال نشان مي دهد كه در بخش عملكرد 
حساب درآمد، شهرداري تهران براساس بودجه مصوب 
موظف بوده، در برش عملكردي 5ماهه خود نســبت به 
تامين منابع، در سقف 12هزار و 739 ميليارد تومان اقدام 
كند. طي اين دوره 5ماهه، مبلــغ 7هزار و 661 ميليارد 
تومان معادل 60درصد درآمد كسب كرده است. همين 
موضوع يكي از دستورات اصلي جلسه ديروز شورا بود كه 
رسولي، به عنوان خزانه دار شوراي شهر تهران در رابطه با 
آن، گفت: »طي 5ماهه مذكور، كسري عملكرد 5هزار و 
77 ميليارد تومان، معادل 40 درصد نســبت به بودجه 

مصوب مشاهده مي شود«.

توجه به بودجه غيرنقد و پروژه هاي محله اي
موضوعاتي كه عضو كميســيون برنامه و بودجه شوراي 
شهر تهران عنوان كرد، باعث شد تا برخي اعضاي شورا به 
بيان نظرات خود بپردازند. بر اين اساس، مجيد فراهاني، 
رئيس كميته بودجه و نظارت مالي، گفت: »متأســفانه 
عدم تحقق كامل منابع بودجه سال 1399شهرداري تهران 
به علت اثرات ناشي از شــيوع كرونا، تشديد تحريم هاي 
ظالمانه عليه ملت ايران و ركود تورمي حاكم بر اقتصاد 
كشور، زمينه كند شدن روند اجراي طرح ها و پروژه هاي 
عمراني را در سطح شهر تهران فراهم آورده است. در اين 

شرايط، مديريت مؤثر و بهينه نقدينگي و تخصيص منابع 
به پروژه ها و پرهيز از هزينه هاي زائــد جاري و روزمره، 
مي تواند راهگشا و ارزش آفرين باشــد. خوشبختانه در 
جريان بررســي و تصويب بودجه سال 1399شهرداري 
تهران در شورا، با درك درســت از چالش هاي احتمالي 
در مســير تامين منابع بودجه، با پيش بيني جزء 4بند 
پ تبصره 2بودجه راهكاري انديشيده شد، تا »هرگونه 
پرداخت نقدينگي يا منابع غيرنقد و تمامي پرداخت ها، 
بابت رديف هاي اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي 
ســرمايه اي و تملك دارايي هاي مالي صرفاً به تفكيك 
رديف هاي بودجه مصوب« انجام گيــرد. « او در همين 
راســتا پيشــنهاد داد تا نقدينگي و منابع غيرنقد براي 
پشتيباني از اجراي پروژه هاي محله اي به تفكيك رديف 
و محل مصرف مشخص، به مناطق و سازمان هاي متولي 
تخصيص پيدا كند تا چرخ پروژه ها بــه حركت درآيد. 
فراهاني معتقد است چنين روشي باعث مي شود تا مديران 
اجرايي امكان جابه جايي و هزينه نقدينگي اختصاص يافته 

را در محل ديگري پيدا نكنند. 
 در ادامه جلســه برخي از اعضاي شــوراي شهر تهران 
خواهان ارائه اليحه اصالحي بودجه شــهرداري شدند. 
درواقع اعضاي شــورا بر اين نظر بودند كــه ضمن ارائه 
راهكارهايي براي كاهش هزينه ها، از آنجا كه منابع نقد 
انحرافي از بودجه نداشته، از يك سو تامين منابع غيرنقد 
اهميت بيشتري دارد و از سوي ديگر بايد بخش هايي از 
بودجه 99با شرايط روز اقتصادي اصالح شود. همچنين 

بايد زمان مصوبه بسته محرك اقتصادي تمديد شود.  

موزه كودكان تأسيس مي شود
در جلسه روز گذشــته، اعضاي شوراي شــهر تهران با 
كليات طرح »الزام شــهرداري تهران به تاســيس موزه 
كودكان شــهر تهران« موافقت كردند. البته مقرر شد 
براي بررسي جزئيات، اين طرح به كميسيون فرهنگي و 
اجتماعي ارجاع شود. اينطور كه محمدجواد حق شناس 
در رابطه بــا طرح مذكور گفت اين طرح توســط ناهيد 

خداكرمي تنظيم شده و محوريت آن جذب گردشگر و 
ايجاد محيطي است كه كودكان در آن بتوانند تخيالت و 
قابليت هاي ذهني خود را براي زندگي آينده آماده كنند. 
آن گونه كه از كليات طرح برمي آيد موزه كودكان مي تواند 
شامل واحد هاي محيط زيست، سالمت، ترسيم تخيالت، 
بازي هاي تقويت كننده اعتماد به نفس، نگهداري اشيا، 
آشــنايي با حشــرات، تعامالت اجتماعي، تكنولوژي و 
ارتباطات و... باشد. در جلسه ديروز دستور جلسه طرح 
راهبردي منابع انساني هم تصويب شد كه به زودي ابالغ 

مي شود.

محسن هاشمي: با استيضاح حناچي مخالفم
رئيس شوراي شهر تهران در حاشيه جلسه و در جمع 
خبرنگاران درباره برگزاري جلسه هم انديشي با شهردار 
پايتخت، گفت:  »در اين جلســه معــاون فرهنگي و 
اجتماعي شــهرداري حضور داشــت و درباره موضوع 
شوراياري ها، مصوبه ديوان عدالت و اقدامات الزم براي 
سراي محالت بحث و گفت وگو شد. بيش از 300سراي 
محله در پايتخت وجود دارد كه 7500ميليارد تومان 
ارزش مالي آن اســت و بيــش از 3500نفــر در اين 
سراها مشغول فعاليت هســتند كه ناهماهنگي هاي 
پيش آمده سبب مشكل در سراي محالت شده است.« 
محسن هاشمي رفسنجاني در پاسخ به پرسشي درباره 
احتمال اســتيضاح و بركناري حناچي هم گفت:  »در 
صحن شــورا اين قضيه مطرح نبود. من نيز صددرصد 
موافق استيضاح نيســتم. البته برخي از اعضاي شورا 
تصور مي كنند از آنجايي كه مديران شــهرداري، سال 
آخر فعاليت شــان اســت برخي از مطالبات را جدي 
پيگيــري نمي كنند.« رئيس شــوراي شــهر تهران 
همچنين گفت: »هم اكنون در كشور با حجم نقدينگي 
مواجه هستيم و اين نقدينگي هرجا مي رود، شرايط را به 
هم مي ريزد كه البته شهرداري مي تواند اين نقدينگي 
را به سمت خودش بكشد و در جهت توسعه شهر از آن 

استفاده شود.«

بودجه99شهردارياصالحميشود؟
جلسه ديروز شوراي شهر تهران تحت تأثير كاهش منابع شهرداري طي ماه هاي اخير قرار داشت
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ويژه برنامه هاي هفتم مهر روز آتش نشان
   رژه خودروهاي سنگين و سبك و موتورسيكلت آتش نشاني از ساعت 4تا 6 عصر روز هفتم مهر ماه امسال 
در خيابان هاي پايتخت برگزار مي شود. دراين مراسم با شكوه و نمادين ده ها خودروي جديد آتش نشاني 
از ميدان ونك به حركت درآمده و پس از طي مسير در ميدان وليعصر به پايان مي رسد و پس از بازگشت 

خودروها به ايستگاه هاي خود خاتمه مي يابد.
  مراسم تقدير از آتش نشانان نمونه با حضور جمعي از مديران ارشد شهرداري و سازمان آتش نشاني در 

محوطه باز اداره مركزي سازمان آتش نشاني برگزار مي شود.
 نمايشگاه مشترك دفاع مقدس و نمايشگاه ايمني و آتش نشاني در 8ايستگاه آتش نشاني در 8منطقه 
عملياتي برپا شده است. در اين نمايشگاه ها عالوه بر نمايش تجهيزات امدادي، وسايل حادثه ساز، عكس هاي 
آتش سوزي و حوادث، شــماري از تصاوير مربوط به دفاع مقدس و نيز تعدادي از جنگ افزارهاي نظامي و 

ماكت هاي عمليات رزمندگان اسالم به نمايش درآمده است.
   تمامي ايستگاه هاي آتش نشاني در سطح شهر تهران براي بازديد شهروندان و ديدار آنان با آتش نشانان 

گشوده شده و آتش نشانان ايستگاه ها آماده پذيرايي از مردم هستند.

كشف ديرهنگام آتش در پايتخت
يكي از معضالت شــهر تهران در حوادث آتش سوزي 
دير كشف شــدن حريق هاســت. به طور ميانگين در 
برخي حوادث پس از گذشت يك دقيقه، حريق به رشد 
حداكثري و يا نقطه اوج مي رسد. به همين خاطر اگر حريق زودتر اعالم شود، حادثه با خسارت هاي كمي 
مواجه خواهد بود. موضوع ديگر، فاصله پوشش دهي آتش نشانان در مناطق عملياتي است. 131ايستگاه در 
8منطقه عملياتي در تهران فعاليت دارند كه به طور ميانگين فاصله پوشش دهي هر يك از مناطق 5.5كيلومتر 
است. اين رقم اما در نقاط مركزي شهر به دليل وجود مراكز تجاري و مسكوني زياد و تراكم باالي جمعيت، به 
3كيلومتر رسيده است. به هرحال اما موضوعي كه در اين زمينه اهميت دارد اين است كه پايتخت به لحاظ 
گسترش فضاهاي تجاري و مسكوني در چند سال اخير پيشرفت داشته است اما در بخش فرهنگسازي 

جلوگيري از حوادث و تجهيزات هنوز هم با آنچه بايد باشد فاصله داريم.

سخت و زيان آور
   مشاغل سخت و زيان آور سال ها دغدغه آتش نشانان بود. دغدغه اي كه بعد از حادثه پالسكو پررنگ تر 
شد. سي ام دي ماه1397 در يكصد و چهل و نهمين جلسه شوراي عالي حفاظت فني به سخت و زيان آور 

بودن كار آتش نشانان رأي مثبت داد. آتش نشانان به مدد اين مصوبه بعد از 20سال بازنشسته مي شوند.
   ساعات كاري آتش نشانان  24ساعت كار و 48ساعت استراحت است.

ث
مك

مهدي داوري
مديرعامل سازمان آتش نشاني 

گزارشي از يك روز همراهي خبرنگار همشهري با آتش نشانان شهر تهران 
كه براي نجات جان شهروندان از هيچ كاري دريغ نمي كنند 

 جذب آتش نشان زن در تهران
مهدی داوری، مديرعامل سازمان آتش نشانی تهران گفت: حدود 20 نفر آتش نشانان زن در اين سازمان استخدام 
می شوند. وی گفت: تا 2 ماه آينده آتش نشانان زن برای نخســتين بار در اين سازمان شروع به كار می كنند كه 

به زودی مراحل استخدامی اين آتش نشانان زن اعالم می شود.

 محمود بصيري
بازيگر و دوچرخه سوار
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چهره روز

سوخت

شفافيت  مقصر گراني نيست
طي هفته هاي گذشــته برخي مسئوالن 
دولتي اظهار كرده بودند كه خروج فوالد از 
بورس كاال براي برخي از پروژه هاي مسكن 
دولتي، مي تواند به ارزان ســازي مســكن 
كمك كند. سيدشــمس الدين حسيني، 
رئيس كميسيون ويژه جهش و رونق توليد 

مجلس و عضو ناظر شوراي پول و اعتبار در واكنش به اين افراد كه مبادالت 
بورس كاال را در گراني مسكن و ساير كاالها مقصر دانسته و خروج كاال از 
چرخه شفاف آن را زمينه ساز ارزاني عنوان كرده اند، مي گويد: مشكل بازار 
مسكن را جاي ديگر بايد جست وجو كرد نه در مبادالت بورس كاال كه 
هر كااليي با ضوابط مشخص در آن پذيرش و معامله مي شود. ارزان سازي 
كاال و خدمات از توزيع يارانه هاي نفتي و پول پاشــي يكي از ساده ترين 
راه هايي است كه در دهه هاي گذشته در دستور كار دولت ها قرار گرفته 
تا آثار اشتباه يا كوتاهي خود در اقتصاد را ازنظر عوام مردم بپوشانند. اين 
مسئله در مواجهه با جهش سهمگين قيمت مسكن در سال هاي اخير نيز 
به عنوان راهكاري در ساخت مسكن ارزان موردتوجه قرار گرفته و اخيرا در 
قالب پيشنهادي براي خروج فوالد موردنياز پروژه هاي مسكني دولت از 
بورس كاال مطرح شده است. اين كار، در ظاهر مي تواند مسيري فراهم كند 
كه دولت محصوالت شركت هاي فوالدي خصولتي را كه فعال در بورس 
كاال معامله مي شوند خارج از چرخه شفاف اين بازار و به بهايي نازل تر از 
ارزش واقعي براي پروژه هاي خود خريداري كند تا قيمت تمام شده مسكن 
توليدي به لطف ارزان فروشي شركت هاي فوالدي كاهش پيدا كند. اين 
مسئله جداي از تبعاتي كه براي اقتصاد، توليدكنندگان فوالد و سهامداران 
اين شركت ها به دنبال دارد، مي تواند بورس كاال را نيز به عنوان محلي براي 
البي سوداگران و محملي براي قيمت سازي  كاالها و گرانفروشي معرفي 
كند؛ درحالي كه ســازوكار اين بازار در هر شرايطي قابل نظارت، شفاف 
و قابل بررسي اســت و تقريباً هيچ تخلفي در آن نمي تواند پنهان بماند. 
ازاين رو، سيدشمس الدين حسيني، به نظريه پردازان خروج فوالد از بورس 
كاال پيشنهاد مي كند عامل و متهم گراني مسكن را در جايي خارج از بورس 
رديابي كنند؛ چراكه پذيرش هر كااليي در بورس كاال شرايطي خاص دارد 
و معامالت آن نيز پيرو ضوابطي است كه اگر رعايت شود و همراه با نظارت 

كافي باشد، بورس كاال را از اتهام گران كردن كاالها تبرئه مي كند.

زنگ رشد مصرف بنزين به صدا درآمد
نه سهميه بندي بنزين و نه كرونا باعث نشد كه رشــد مصرف اين فرآورده 
متوقف شود. تجربه نشان داده طرح ســهميه بندي بنزين پس از گذشت 
چند ماه دوباره رفتار مــردم را به حالت عــادي بازمي گرداند حاال برخالف 
انتظارات به دليل ميزان باالي مصرف در خودروهاي بنزين سوز، دوباره زنگ 
رشد مصرف به صدا درآمده است. روايت جديد همايون صالحي، رئيس كانون 
انجمن هاي صنفي ايران نشان از آن دارد كه دوباره مصرف بنزين در كشور به 
ميزان قبل از كرونا و بعد از سهميه بندي بازگشته است. چه بسا اگر كرونا هم 
نبود و محدوديت هاي كرونايي اعمال نمي شود، دوباره ميزان مصرف بنزين 
اوج مي گرفت. به گزارش ايلنا، صالحي درباره ميزان تغييرات مصرف بنزين 
در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: قبل از آبان ماه و 
پيش از اعمال سهميه بندي در سال 98 روزانه 98 ميليون ليتر بنزين مصرف 
مي كرديم، بعد از سهميه بندي از آذرماه به بعد با 30 درصد كاهش مواجه 
شديم زيرا با سهميه بندي تقاضا و مصرف مردم پايين آمد و البته سي ان جي 
هم توسعه داده شد كه ميزاني از تقاضاي سوخت به آن سمت رفت. او افزود: 
پس از اسفنده ماه با شيوع كرونا و اعمال محدوديت و پروتكل هاي بهداشتي، 
60 درصد كاهش فروش پيدا كرديم. به عبارت ديگر بعد از سهميه بندي از 98 
ميليون ليتر مصرف روزانه، به 7۵ ميليون ليتر رسيديم و در اسفندماه ميزان 
مصرف به 42 ميليون ليتر در روز كاهش يافت و در برخي روزهاي فروردين و 
جدي تر شدن پروتكل ها مصرف پايين تر آمد، به طوري كه بعضي از روزهاي 
فروردين ماه ميزان فروش به 22 ميليون ليتر هم رسيد. او اعالم كرد: پس از 
ارديبهشت كه مسيرها باز شد و اعالم شد كه مردم مي توانند به كسب و كار 
خود بازگردند دوباره مصرف افزايش پيدا كــرد، ميانگين مصرف روزهاي 
اخير به 7۵ ميليون ليتر رسيده است و نسبت به 6 ماهه نخست سال قبل 2۵ 

ميليون ليتر كاهش مصرف داشته ايم.

مجلس و دولت با 2طرح 
متفاوت درصدد حمايت از مجلس

معيشت مردم در برابر فشار 
سنگين تورم و رشد مداوم قيمت كاالها 
و خدمات اساسي هســتند. از يك سو 
مجلس طرحــي فوري را بــراي تامين 
كاالهاي اساسي در دست رسيدگي دارد 
كه براساس آن 30هزار ميليارد تومان 
بــراي پرداخت يارانــه تامين كاالهاي 
اساســي به 60ميليون ايرانــي هزينه 
خواهد شد و از سوي ديگر رئيس سازمان 
برنامه و بودجه كشــور مي گويد: تامين 
كاالهاي اساسي با ارز 4200توماني سال 
آينده هم ادامــه مي يابد. بــه گزارش 
همشهري، رويكرد هر دو طرح مجلس و 
دولت بر مبناي عدالت توزيعي و پرداخت 
يارانه هاست. تجربه نشان داده احتمال 
اينكه از اين مسير بتوان از فشار سنگين 
تورم بر مردم كم كرد، پيچيده و سخت 

خواهد بود.

سه شنبه، طرح مجلس در صحن
در گام نخست فعال طرح تأمين كاالهاي 
اساسي با 200رأي مثبت و 8رأي مخالف 
در اولويت صحن قرار گرفته و سه شنبه 
اين هفته جهت تعيين تكليف در صحن 
مجلس بــه رأي گذاشــته مي شــود. 
درصورتي كه اين طرح به قانون تبديل 
شود، دولت مكلف خواهد بود به منظور 
تأمين بخشــي از نيازهاي معيشــتي 
خانوارهاي كشــور به ويژه خانوارهاي 
كم برخوردار در نيمه ماه دوم سال 99و 
به صورت ماهانه نســبت بــه تأمين و 

پرداخت يارانه اعتبــار خريد به هر فرد 
ايراني شناسايي شده در طرح معيشت 
خانوار از طريق واريز اعتبار به كارت يارانه 
نقدي سرپرست خانوار اقدام كند. البته 
اين اعتبار صرفاً بــراي تأمين كاالهاي 
اساســي و ضروري درنظر گرفته شده 
است و وزارت صنعت مي بايست امكان 
تخفيف در خريد اين كاالهــا را فراهم 
كند. قرار اســت خانوارهايي كه درآمد 
آنها كمتر از مبلغ حداقل دستمزد است 
از 2برابر يارانه ساير خانوارهاي مشمول 
بهره مند شوند و مســئوليت شناسايي 
اين خانوارها به عهده وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي خواهد بود. از سوي ديگر 
كميسيون برنامه و بودجه اخيراً گزارش 
نهايي طــرح تأمين كاالهاي اساســي 
براي 60ميليون نفر، در قالب كارت هاي 
الكترونيكي را تكميــل و براي طرح در 
صحن به هيأت رئيسه ارسال كرده است.

بازگشت به كوپن؛ اين بار الكترونيك
طرح پيشــنهادي برخي نمايندگان در 
واقع همان بازگشت به عصر كوپن اين 
بار به صــورت كارت الكترونيك اســت 
و به نظــر مي رســد بيــش از اينكه به 
هدفمند ســازي  يارانه كاالهاي اساسي 
و بهبود پايدار وضعيت معيشــت مردم 
منجر شود، بارديگر اين ذهنيت در مردم 
شــكل مي گيرد كه 60ميليون ايراني 
براســاس كدام الگوي درآمد و هزينه 
خانوار قرار است شناسايي شوند و مهم تر 
اينكه آيا 30هزار ميليارد تومان مي تواند 
جلوي سيل تورم فزاينده آينده را بگيرد؟ 

معماي اصلي اين است كه بار مالي اجراي 
اين طرح و استمرار آن در سال هاي آينده 
از كــدام محل تامين خواهد شــد و در 
شــرايطي كه دولت با كسري بودجه رو 
به افزايش مواجه است، طرح مجلس بر 

ميزان كسري بودجه دولت نمي افزايد؟

پيشنهاد مجلس چيست
 حميدرضــا حاجــي بابايــي، رئيس 
كميســيون برنامه و بودجــه مجلس 
در دفــاع از طرح مجلس گفــت: 20تا 
21ميليون نفر تحت پوشــش كميته 
امداد و بهزيستي و 7ميليون نفر از اين 
افراد كساني هستند كه هيچ جايي رد 
پا ندارند و براساس اين طرح قرار است 
به اين افراد ماهانه 120هــزار تومان و 
به خانواده ۵نفــره 600هزار تومان كاال 
در اختيارشــان قرار داده شــود؛ كارت 
مذكور اعتباري بوده و پولي نيســت و 
بايد كاال دريافت شــود. او با بيان اينكه 
40ميليــون نفر از مــردم آمريكا با اين 
كارت ها كاال دريافــت مي كنند، يادآور 
شــد: 20ميليون نفر اول پول پرداخت 
نمي كنند امــا 40ميليون نفــر مابقي 
۵0درصد پــول را پرداخــت مي كنند. 
30هزار ميليارد تومان بودجه آن است. 
اين طرح ادامه دار نيست بلكه از اول مهر 

تا آخر اسفند ماه عملياتي خواهد شد و 
درصورتي كه وضعيت بهبود يابد، فسخ 
و درصورتي كه وضعيت مطلوب نباشد 

تمديد خواهد شد.

تغيير الگوي توزيع دالر 4200توماني
عبدالعلي رحيمي مظفر، نماينده ديگر 
مجلس در مخالفت با بررسي فوري اين 
طرح در نشست اين هفته مجلس ، گفت: 
اگر قرار است در زمينه تامين كاالهاي 
اساسي اتفاقي صورت بگيرد، مسئوالن 
دولتــي در صحن علنــي درخصوص 
محل هزينــه ارزهــاي 4200توماني 
گزارش ارائه كنند.  او با اشــاره به اينكه 
بســياري از موارد در ميــان كاالهاي 
اساسي ديده نشــده، نيازهاي اساسي 
مــا در بُعد الســتيك و قطعات خودرو 
مشكل ساز شــده، ادامه داد: اين طرح 
بايد به صورت جامع و كامل پخته شود 
تا نظارت كافي روي آن داشــته باشيم. 
اما مرتضي محمودونــد در موافقت با 
درخواست اولويت بررسي طرح تامين 
كاالهاي اساسي گفت: مجلس انقالبي 
به فكر مردم نجيب و تنگدســت بوده و 
طرح تامين كاالهاي اساسي يك طرح 
انقالبي است. اين نماينده مجلس گفت 
كه طرح تامين كاالهاي اساسي نشان 

مي دهد كه مجلس به فكر سفره خالي 
تنگدستان است. 

دفاع از دالر 4200توماني
درحالي كه دولت اصرار دارد روش فعلي 
توزيع كاالهــاي اساســي و تخصيص 
ارز 4200تومانــي بايــد ادامــه پيدا 
كنــد، مجلس اما دنبــال احياي كوپن 
الكترونيك است. بررسي هاي همشهري 
نشان مي دهد درحالي كه تخصيص ارز 
4200توماني نتوانســته تعادل قيمتي 
و كفه عرضه و تقاضــا در بازار كاالهاي 
اساســي را برقرار ســازد و كارشناسان 
بارها نسبت به توزيع رانت ارزي هشدار 
داده اند، سياست دولت پرده ديگري از 
يك نمايش تكراري اســت. محمدباقر 
نوبخت، ديروز از تأمين كاالهاي اساسي 
بــا ارز 4200تومانــي در ســال آينده 
خبر داده كه نشــان مي دهد دولت در 
يك ســال باقيمانده همچنان سياست 
ارز چندنرخــي را ادامه خواهــد داد. او 
مي گويد: سياست دولت تأمين كاال هاي 
اساسي و مورد نياز مردم در سال آينده 
با ارز 4هزار و 200توماني اســت، چون 
تجربه نشان داده هرنوع تغيير ارز 4هزار 
و 200تومانــي و ارز نيمايــي منجر به 

افزايش قيمت در بازار مي شود. 

 هفته گذشته با نظر مساعد ستاد مقابله با 
كرونا، مهلت دريافــت وام كمك وديعه اجاره

مسكن تا پايان دي ماه تمديد شد تا نقصان 
اطالع رساني در اين حوزه جبران شود. حاال اما، مديركل 
دفتر اقتصاد مســكن وزارت راه و شهرسازي مي گويد: 
براساس اين مصوبه ســتاد مقابله با كرونا، قراردادهاي 
رســمي اجاره كه تا پايان دي امســال منعقد مي شود 
مشمول دريافت وام وديعه مسكن است و هيچ ثبت نام 

جديدي براي اين تسهيالت انجام نخواهد شد.
به گزارش همشهري، اظهارات علي ربيعي، سخنگوي 
هيأت دولت، در هفته گذشــته، مبني بر اينكه مهلت 
دريافت وام وديعه مســكن تا آخر دي ماه تمديد شده 
است، اين شــائبه را ايجاد كرده بود كه ستاد مقابله با 
كرونا براي حل مشكل مستأجران دست به گشايشي 
تازه زده تا ضمن اينكه جاماندگان ثبت نام اين تسهيالت 
قادر به اعالم نياز باشــند، فرايند تكميل مشخصات و 
تشكيل پرونده بانكي نيز طوالني تر شود، اما آنگونه كه 
از اظهارات پروانه اصالني، مديركل دفتر اقتصاد مسكن 
وزارت راه و شهرسازي، برمي آيد، اين گشايش فقط براي 
ثبت نام هاي قبلي بوده و بيش از اينكه از كار مستأجران 
گره گشايي كند، كم كاري هاي وزارت راه و شهرسازي در 
اطالع رساني، پايش اطالعات متقاضيان و رسيدگي به 

اعتراض ها را جبران خواهد كرد.

ثبت نام جديد نداريم
مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي با 
اشاره به اينكه ستاد ملي كرونا در آخرين جلسه خود، 
پرداخت وام وديعه مســكن را تا دي ماه امسال تمديد 
كرده، مي گويد: متقاضيان دريافت وام وديعه مسكني 
كه تا پايان دي ماه قرارداد اجاره شان منعقد شود براي 
ســال جاري مي توانند وام وديعه مســكن را دريافت 
كنند. پروانه اصالني، ضمن تأكيد اينكه ديگر ثبت نام 
جديدي براي پرداخت وام وديعه مسكن انجام نمي شود، 
مي افزايد: افرادي كه پيش تر ثبت نام كرده اند ساماندهي 
مي شوند و مبالغي كه براي پرداخت وام وديعه مسكن 
درنظر گرفته شده به تدريج به متقاضيان واجد شرايط 
پرداخت خواهد شــد. به گزارش همشــهري، با توجه 
به اينكه قراردادهاي اجاره يك ســاله نوشته مي شود 
و فقط قراردادهاي منعقد شــده از اول امسال مجاز به 
دريافت وام وديعه مســكن بودند، عماًل قرارداد اجاره 
همه ثبت نام كنندگان واجد شرايط وام وديعه، حداقل 
تا آخر امســال معتبر اســت. پس اگر تفسير اصالني 
از مصوبه ســتاد مقابل با كرونا درســت باشد و تمديد 
فرصت دريافت اين تسهيالت فقط به زمان عقد قرارداد 
مرتبط شود، رسماً اين گشايش هيچ دستاوردي براي 
ثبت نام كنندگان اين تسهيالت نخواهد داشت. به گفته 
اصالني، در مهلت ثبت نامي كــه براي وام كمك وديعه 
مســكن تعيين شــده بود، 2 ميليون و 200 هزار نفر 
پيامك درخواست وام وديعه مسكن ارسال كرده بودند 
كه از اين ميزان، كد ملي برخي متقاضيان مخدوش بود 
و در نهايت يك ميليون و 800 هزار كد ملي احصا شــد 
كه از طريق پيامك براي بارگــذاري مدارك و تكميل 
مشــخصات فراخوانده شــدند. مديركل دفتر اقتصاد 
مسكن وزارت راه و شهرسازي مي گويد: تاكنون ۵00 
هزار نفر مدارك خود را تكميــل كرده اند كه به مرور به 

بانك معرفي مي شــوند و در فرايند دريافت وام وديعه 
مسكن قرار مي گيرند.

سردرگمي مستأجران تمام مي شود؟
به دنبــال ابالغ مصوبه ســتاد مقابله با كرونــا مبني بر 
پرداخت تســهيالت كمك وديعه مسكن به مستأجران 
واجد شرايط، وزارت راه و شهرســازي از 4تا 9مرداد به 
مستأجران فرصت داد با ارسال پيامك، درخواست خود 
را براي دريافت اين تسهيالت ثبت كنند. در ادامه، پس 
از پايش اطالعات متقاضيان، افراد واجد شرايط به صورت 
گروهي براي تكميل مشخصات در ســامانه اقدام ملي 
فراخوانده شــدند و امكان انتخاب بانك عامل نيز براي 
آنها مهيا شد. البته اين فرصت نيز صرفاً تا ساعت 24روز 
دوشنبه 24شهريور وجود داشت و از مجموع 6.6ميليون 
خانوار مســتأجر، 1.8ميليون خانوار موفق به ثبت نام 
قابل قبول شدند. فعاًل از اين تعداد ۵00هزار نفر با تكميل 
مشخصات و بارگذاري مدارك به بانك معرفي شده اند كه 
بخش اندكي از آنها تسهيالت خود را دريافت كرده اند و 
مابقي به داليلي همچنان در صــف انتظار مانده اند. در 
اين شرايط، ستاد مقابله با كرونا با توجه به وجود برخي 
كاســتي ها در اطالع رســاني، پرداخت وام به مشاغل 
آسيب ديده از كرونا را تا پايان مهرماه و پرداخت وام وديعه 
مسكن را تا پايان دي ماه تمديد كرده است كه حداقل در 
مورد وام وديعه مسكن، به نظر نمي رسد تأثير زيادي در 
روند پرداخت بانك ها داشته باشد و چه بسا بيش ازپيش 

به بانك ها مجال مشكل سازي و سنگ اندازي بدهد.

پاتك بانك ها به وام وديعه
به دنبال پيگيري رســانه ها از همكاري نكردن بانك ها 
در پرداخت تســهيالت وديعه مســكن، بانك مركزي 
سريعاً بخشنامه اي به شبكه بانكي ابالغ كرد كه براساس 
آن بانك ها مكلف به تســهيل و تسريع در پرداخت وام 
كمك وديعه مسكن و قبول حداقل تضمين شده بودند. 
در ادامه، ســامانه نرم افزاري بانك ها براي پرداخت وام 
كمك وديعه مســكن نيز راه اندازي شــد و ظرف سه 
روز به تســريع روند پرداخت اين تســهيالت انجاميد 
و تعداد تســهيالت پرداختي از 4800فقره به بيش از 
20هزار فقره رسيد. حاال اما، آنگونه كه از انعكاس نظرات 
مخاطبان برمي آيد، بانك ها بار ديگر سختگيري در مورد 
ضامن را از سر گرفته اند و با ابالغ بخشنامه هاي داخلي، 
شــعب را مكلف به اجراي اين قواعــد كرده اند. در يك 
نمونه، مسئول اعتبارات يكي از شعب بزرگ ترين بانك 
دولتي به همشهري مي گويد: اين بانك از ابتداي هفته 
جاري، طي يك بخشنامه داخلي، حداقل ضامن براي 
تسهيالت وديعه مسكن باالتر از 30ميليون تومان را از 
يك ضامن معتبر به 2 ضامن معتبر افزايش داده است. 
از ســوي ديگر، رئيس اين شعبه مي گويد در بخشنامه 
بانك مركزي فقط حداقــل تضامين قابل قبول تعيين 
شده و به بانك اجازه داده شده تا طبق نظر خود وثيقه 
و ضامن بيشــتري مطالبه كند. با اين تفاصيل، به نظر 
مي رسد تمديد فرصت دريافت وام وديعه مسكن براي 
ثبت نام هاي قبلي، بانك ها را از رعايت مصوبات ســتاد 
مقابله با كرونا و بانك مركزي منصــرف كرده و تأييد 
تسريع و تسهيل در پرداخت اين تسهيالت را فراموش 

كرده اند.

معماي پيچيده حمايت 
از سفره تنگدستان

فروش متری مسكن در انتظار تاييد فقهيگشايش زمانی در وام وديعه مسكن

  كوپن الكترونيك يا دالر 4200توماني
طرح مجلس يا برنامه دولت؛ كدام يك اجرايي مي شود؟

همشهري 2پرده از يك نمايش تكراري را بررسي مي كند گفت وگو

  كمبود قطعه و دپوی 
100هزار خودروی ناقص

به گفتــه رئيس كل 
گمــرك ايــران با 
اختياراتــي كه به 
سرپرســت وزارت 
صمــت و رئيس كل 

گمرك داده شــده قطعات خودرو بدون 
دريافت كد رهگيري ترخيص شده و در 
مورد دو خودروساز بزرگ اينكه در شرايط 
كنوني خودرو معطل قطعاتي باشــد كه 
به كشور وارد شده، اما كد رهگيري اخذ 
نكرده اند موضوعيت ندارد. با محمدرضا 
نجفي منش، رئيس انجمن صنايع همگن 
قطعه سازي و عضو هيأت مديره انجمن 

قطعه سازان گفت وگو كرده ايم.

مصوبه اخير در زمينه ترخيص 
قطعات خودرو از گمرك بدون كد رهگيري 
چه تأثيري در بهبود روند تامين قطعات 

داشته است؟
قطعه ســازان در زمينه ترخيص قطعات و 
مواداوليه با دريافت كد رهگيري مشكلي ندارند 
بلكه مشكل اصلي آن است كه قطعه سازان 
براي ترخيص كاال، نيازمنــد تخصيص ارز 
هســتند اما بانك مركزي ارزي ندارد يا براي 
ترخيص مواداوليه و قطعات وارداتي تخصيص 
نمي دهد. اين شرايط موجب دپوي مواداوليه 
و قطعات وارداتــي در گمرك، كمبود قطعه 
و باقي ماندن بيــش از 100هزار دســتگاه 
خودروی ناقص در كف خطوط شركت هاي 
خودروسازي شده است. تمام قطعات كسري 
مورد نياز براي تكميل و عرضه اين خودروها در 
گمرك موجود است و فقط بايد ارز مورد نياز 
تخصيص يابد تا اين قطعات ترخيص و عرضه 
شود و بانك مركزي نيز چنين ارزي ندارد تا 

تخصيص دهد.
چه ميزان قطعات و مواداوليه 
وارداتي به دليل نبود ارز در گمركات دپو 

شده است؟
آمار دقيقي از ميزان قطعات وارداتي دپو شده 
در گمرك وجود ندارد اما نياز ارزي ســاالنه 
واردات مواداوليه و قطعات مورد نياز صنايع 
خودروسازي و بازار يدكي 4ميليارد دالر است 
كه اگر 3ميليارد دالر آن را بانك مركزي تامين 
كند، امكان تامين يك ميليارد دالر باقيمانده از 
محل ارز در اختيار مردم با صدور مجوز واردات 
اعتباري و بدون انتقال ارز وجــود دارد اما از 
ابتداي امسال تا كنون بانك مركزي تا 800هزار 
دالر ارز براي واردات مواداوليه و قطعات خودرو 
تخصيص داده و اغلب اين محصوالت وارداتي 
در گمرك دپو شده است. براي رفع اين مشكل 
بايد مجوز ترخيص بخشي از اين قطعات بدون 

انتقال ارز به قطعه سازان داده شود.
چه سازوكاري براي تامين ارز 
مورد نياز واردات قطعات به بانك مركزي 

پيشنهاد كرده ايد؟
براساس آمارهاي رســمي، بانك مركزي در 
سال  96تا 99 به ميزان 40ميليارد دالر براي 
تثبيت نرخ ارز در بازار عرضه كرده اســت. از 
اين ميزان نيمي صرف مسافرت هاي خارجي 
شده اما نيمي ديگر در خانه ها موجود است. 
اگر بانك مركزي اجازه دهد قطعه ســازان 
بدون انتقال ارز و ذكر منشــأ آن بخشي از 
قطعات و مواداوليــه را وارد كنند، از دپوي 
قطعــات وارداتي در گمــرك و خودروهاي 
ناقص در خطوط توليد جلوگيري شــده و 
خطوط توليد خودروسازان نيز به دليل كمبود 
قطعات دچار مشكل نمي شود. اما متأسفانه 
اجــازه انجــام چنيــن كاري را نمي دهند. 
همچنين بانك مركزي براي مقابله با گراني 
ارز مجوز واردات قطعات بــدون انتقال ارز 
را متوقــف كرد كه اين امر موجب شــد هم 
نــرخ ارز افزايــش يابد و هم قطعه ســازان 
قادر به اســتفاده از اين شــيوه واردات كاال 
نباشند. تا پيش از صدور ممنوعيت واردات 
بدون انتقال ارز، وارد كنندگان با استفاده از 
اعتباري كه نزد شركت هاي خارجي داشتند، 
مواداوليه و قطعات را وارد كرده و سپس ارز 
آن را حواله مي كردند اما اكنون گمرك بدون 
انتقال ارز اجازه ترخيــص كاال از گمركات 
را نمي دهد. همچنين قبال امــكان واردات 
قطعات با ارز حاصل از صادرات وجود داشت 
تا واردكنندگان ريــال آن را به صادر كننده 
بدهند، اما اكنون حتــي اجازه ترخيص كاال 
را هم بــه توليد كنندگاني كــه كاال صادر 
كرده اند نمي دهند. اكنــون واحدي داريم 
كه 6هزار دالر كاال صادر كــرده و مابه ازاي 
آن را كاال آورده امــا كارت بازرگانــي آن را 
تمديد نمي كنند. از سوي ديگر قيمت گذاري 
خودرو موجب رانت ۵0هزار ميليارد توماني 
براي برخي افراد شده اســت. شركت هاي 
خودروســازي با زيــان توليــد مي كنند؛ 
درحالي كه 30درصد قطعات مورد نياز خودرو 
با ارز نيمايي وارد  می شود و 70درصد توليد 
داخل است. تداوم اين شيوه تخصيص نيافتن 
ارز و مشــكالت واردات مواداوليه و قطعات 
به موج كاهــش ظرفيت توليــد و تعطيلي 
قطعه سازان و كمبود قطعات دامن زده است.

فروش متری مسكن در 
بورس كاال پس از تاييد مسكن

مسائل شــرعي آن در 
كميته فقهي ســازمان بورس آغاز 
مي شــود. گفته مي شــود  شركت 
سرمايه گذاری  مسكن پيشنهادهايی 
را هم در اين زمينه ارائه كرده است. به 
گزارش همشهری، 2 دهه از   مطرح 
شدن فروش متری مسكن می گذرد. 
نخســتين بار طرح فــروش متری 
مسكن در سال 1377 مطرح شد، اما از 

آن زمان تاكنون به دليل موضوعات شرعی و همين طور موضوع  تضمين حداقل سودی كه به اوراق فروش 
متری مسكن تعلق می گرفت اين طرح به سرانجام نرسيد. حاال با استفاده از ابزاری به نام اوراق سلف موازی 
استاندارد زمينه اجرای اين طرح فراهم شده و فقط مانده است مسائل شرعی آن كه بايد در كميته فقهی 

سازمان بورس به تصويب برسد.

فروش متري به نفع چه كساني است؟
 فروش متری مسكن ابزاری است برای طبقات اجتماعی كه قادر نيستند مبلغ مورد نظر برای خريد مسكن 
را به طور كامل در يك واحد زمانی تامين كنند. در نتيجه می توانند با خريد اوراق سلف مسكن در يك دوره 
زمانی بلند مدت آپارتمان بخرند يا دارايی های مالی خود را در برابر تورم مسكن بيمه كنند. روش كار به 
اين صورت است كه پيمانكار يك طرح برای تامين مالی پروژه اوراق سلف منتشر می كند و آنها را از طريق 
بورس كاال می فروشد. خريداران هم می توانند اين اوراق را خريداری كنند و در زمان پايان ساخت واحد 
مسكونی يا آپارتمان دريافت كنند يا اين اوراق را به قيمت روز بفروشند. البته دريافت مالكيت يك واحد 
مسكونی مستلزم اين است كه خريدار تا زمان پايان پروژه مبلغ مورد نظر آپارتمان مورد نظرش را از طريق 
خريد اوراق سلف موازی تامين كرده باشد. اگر هم اوراق خريداری شده كفاف مالكيت يك واحد آپارتمان 
را ندهد، می تواند اين اوراق را به قيمت روز بفروشد و خود را در مقابل تورم بخش مسكن بيمه كند. ممكن 
است برخی سرمايه كافی برای خريد يك واحد آپارتمان را نداشته باشند، اما با آغاز معامالت متری مسكن 
می توانند بخشی از يك ملك را خريداری كنند تا سرمايه آنها متناسب با قيمت مسكن، ارزش يابد؛ به اين 
ترتيب افراد می توانند حتی با سرمايه های خرد هم در بازار مسكن سرمايه گذاری كنند.پيش از اين حامد 
سلطانی نژاد، مدير عامل بورس كاال درباره فروش متری مسكن  گفته بود: طرح فروش متری در بورس 
كاال به خانه دار شدن مردم و حفظ ارزش سرمايه آنها همسو با نوسانات قيمت مسكن كمك خواهد كرد. 
او با بيان اينكه با سلف مسكن كار را شروع خواهيم كرد، تاكيد كرده بود: اوراق سلف مسكن)پيش خريد 
نقدی با قيمت معين(  در مورد پروژه های انبوه جواب می دهد. به اين معنا كه پروژه هايی كه پيمانكار بزرگ 

دارند، می توانند در اين حوزه استفاده شوند.

بررسي در كميته فقهی 
مدير مطالعات اقتصادی و سنجش ريسك بورس كاالی ايران درباره زمان آغاز طرح فروش متری مسكن 
و نحوه معامالت اين اوراق گفت: جلسه اخير شورای فقهی بورس  در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار 
و درباره  تاييد آيين نامه فقهی معامالت متری مسكن بحث و بررسی شد. به محض آنكه صورت جلسه 
كميته فقهی به هيات فقهی بورس ابالغ شود، اولين پذيرش معامالت در بورس امالك انجام خواهد 
شد زيرا شركت سرمايه گذاری مسكن براي انتشار اوراق سلف مسكن به بورس كاال پيشنهادهايی را 

داده است.

نحوه فروش متری  
جواد فالح گفت: نحوه فروش متری مسكن به اين نحو است كه يك انبوه ساز زمينی را تامين می كند. 
مجوزهای الزم را نيز از شهرداری و ساير سازمان های مربوط دريافت می كند. اما برای ساخت آن نياز به 
تامين سرمايه دارد. به همين دليل برای تامين مالی از بورس امالك درخواست انتشار اوراق سلف مسكن 
يا همان فروش متری را می كند. فالح افزود: در زمان سررسيد اوراق، بايد تمام اوراق  را به بورس كاال تحويل 
دهد تا بتواند واحد خريداری شده را تحويل بگيرد.او اضافه كرد: ممكن است بعد از سررسيد اوراق فرد قصد 
تحويل ملك را نداشته باشد يا تعداد اوراق كفاف قيمت ملك را ندهد، در اين صورت مكانيسم های تسويه 
نقدی بايد فعال شود. اين مكانيسم چند حالت دارد: نخست فروشنده در اول قرارداد متعهد می شود كه 
اگر شما اوراق واحدی را  متری 10 ميليون تومان خريداری كرده ايد بعد از اتمام پروژه به عنوان مثال، آن 
را از شما متری 1۵ ميليون تومان باز خريد كند.دومين حالت اين است كه فرد سازنده در قرارداد متعهد 
شود كه در پايان دوره، واحد را بر اساس قيمت روز از شما باز خريداری كند و سومين حالت هم اين است 

كه اگر يك واحد بنا به داليلی در بازار اصلی مشتری نداشت، معامالت آن در بازار فرعی انجام شود.

نقد خبر

انبساط يا انقباض در سال آينده
خبر: محمدباقر نوبخت، رئيس ســازمان برنامه و بودجه مي گويد: طرح 
پيش فروش نفت به مردم در شوراي عالي هماهنگي نهايي شده و سال آينده 
اجرايي خواهد شد. به گفته او، دولت سال آينده سياست كاهش وابستگي 
به درآمدهاي نفتي را دنبال مي كند و در طرح پيش فروش نفت قيمت هر 

بشكه نفت براي پيش فروش 40دالر و نرخ تسعير آن نيمايي خواهد بود.
 نقد: نكته كليدي در صحبت هاي اين روزهاي سكاندار نظام برنامه ريزي 
و بودجه ريزي اين است كه دولت قرار اســت در يك سال باقيمانده چه 
مسيري را در پيش بگيرد كه به گفته نوبخت، اقتصاد از ركود خارج شود. 
او مي گويد: در سال آينده منابع عمومي براي خروج از ركود تعيين كننده 
هستند و اگر با طرح هاي عمراني و افزايش آن بتوانيم از ركود خارج شويم 
و رشد اقتصادي داشته باشيم بايد سرمايه گذاري و هزينه كنيم. به نظر 
مي رسد سياست اقتصادي ســال آينده، انقباض حداكثري در سياست 
پولي براي مهار تورم و انبساط حداكثري مالي براي خروج از ركود باشد 
و به همين دليل از حاال رئيس سازمان برنامه و بودجه گفته دولت بايد در 
مخارج خود تجديدنظر كند و تصميم بر اين نيست كه كمتر از نرخ تورم 
رشد افزايش حقوق را داشته باشيم. رمزگشايي از سخنان نوبخت البته با 
پيچيدگي هايي همراه است؛ به اين معنا كه اگر دولت قرار نيست حقوق 
كارمندانش را كمتر از تورم افزايش دهد، منابع مالي مطمئني كه بتواند 
با آن اقتصاد را از ركود خارج كند، كدام است؟ منابع رايج در بودجه ريزي 
نظير رشد قابل توجه ماليات ها و حقوق گمركي كه متصور نيست و اگر 
دولت بخواهد در بودجه ريزي اش گشاده دستي كند و انبساط مالي را در 
پيش بگيرد، مشخص است كه با كسري بودجه به دليل تنگناي منابع 
مواجه خواهد شــد. در اين ميان يا دولت بايد به تامين كســري بودجه 
از كانال هاي ديگر نظير فروش اوراق قرضــه روي آورد كه به نظر گزينه 
مطلوب تري است يا اينكه از بانك مركزي وام بگيرد كه گزينه نامطلوبي 
خواهد بود و تورم زا. دميدن در كوره چاپ اسكناس، رشد نمي آورد كه هيچ 
بلكه فقر را دوچندان مي كند. اين ديگر واقعيتي مسلم و روشن است. فقط 
اين را بدانيم كه پولي شدن كسري بودجه دولت از هر مسير، به زيان دولت 

و مردم تمام خواهد شد. در آتش تورم، بنزين نريزيم.
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خبرنــگاران  مشــاهدات 
همشــهري نشــان مي دهد 
اين روزها عرضــه برخي انواع 
نارنگي و پرتقال پيش رس، انار، 
گالبي و حتــي خرمالو موجب 
كاهش فشار تقاضا بر ميوه هاي 
تابســتاني و ثبات نسبي بازار 
ميوه شده است. كاسبان بازار ميوه مي گويند به تدريج با رشد عرضه 
ميوه هاي پاييزي و كاهش ســهم ميوه هاي تابستاني از بازار، اين 

اقالم در بازار ميوه و تره بار جايگزين مي شوند.

افت 15درصدي نرخ ميوه هاي تابستاني
دســت اندركاران عرضه ميوه در ميدان مركزي ميــوه و تره بار و 
مغازه هاي سطح شهر از تأثير رشد عرضه نوبرانه ها بر ثبات يا كاهش 
قيمت ميوه هاي سردرختي تابستانه خبر مي دهند. رئيس اتحاديه 
فروشندگان ميوه و سبزي در گفت وگو با همشهري با اشاره به رشد 
عرضه برخي ميوه هاي نوبرانه پاييزي به بازار مصرف و تأثير آن در 
آرامش بازار گفت: عرضه اين ميوه هاي نوبرانه پاييزي كه از 25روز 
پيش آغاز شده قيمت ساير اقالم ميوه هاي سردرختي و تابستانه 
در بازار خرده فروشــي را بين 10تا 15درصد كاهش داده و رشد 
عرضه ميوه هاي پاييزي و زمستاني تا 20روز آينده و توأم شدن آن 
با عرضه ميوه هاي تابستاني به شكست بيشتر قيمت ها در بازار ميوه 

و تره بار منجر خواهد شد.

اسداهلل كارگر افزود: به تدريج با كاهش عرضه ميوه هاي تابستاني 
نيز به دليل شرايط 4فصل كشور و رشد عرضه ميوه هاي زمستاني 
شــاهد عرضه بيشــتراين اقالم در بازار خواهيم بود؛ مگر اينكه 
بازرساني ميوه ناشي از تغيير شــرايط جوي و بارندگي با مشكل 
مواجه شــود. به گفته او هرچند در بازار ميوه و تــره بار با گراني 
مواجهيم اما گرانفروشي نداريم زيرا كشــاورزان و فروشندگان با 
حداقل سود خرده فروشي ميوه و تره بار را عرضه مي كنند. كارگر 
با اشاره به افزايش غيرمتعارف قيمت برخي ميوه هاي وارداتي مثل 
آناناس گفت: وقتي قيمت ميوه اي بيش از حد باال مي رود محصول 
لوكس به حساب مي آيد و در نرخ نامه ما قيمت آن عنوان نمي شود، 
اما قيمت موز در 2 هفته اخير كاهش يافتــه و نرخ اين محصول 
كه تا 23 هزار تومان رســيده بود اكنون به 18 هزار و 500 تومان 

رسيده است.

رنگ رساني به نوبرانه ها 
هرسال در فصل عرضه نوبرانه ها شائبه هايي در مورد رنگ رساني 
و طعم مخصوص برخي از اين نوبرانه ها به وجود مي آيد، اما رئيس 
اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي در پاسخ به همشهري در مورد 
طعم ترش نارنگي و پرتقال نوبرانه و شــائبه هاي رنگ رساني به 
اين اقالم گفت: در مورد نارنگي چند رقم تخم ژاپني، انشــوو پيچ 
را داريم، اما از نظر مزه و رنگ، نارنگي نوبرانه ترش تر است. اكنون 
نارنگي نوبرانه تخم ژاپني كه شيرين تر است به بازار عرضه شده و 
به تدريج كه اين نوع نارنگي رسيده و عرضه آن افزايش يابد، عرضه 

عرضه نوبرانه هاي پاييزي، قيمت ميوه را 10تا 15درصد كاهش داد
نوبرانه هاي پاييزي بازار ميوه گفت وگو

گفت وگو با رئيس اتحاديه قنادان تهران
روزهاي تلخ شيريني فروشي ها

قنادان ازجمله اصنافي هســتند كه 
در شرايط كرونايي بيشترين آسيب 
را متحمل شدند و ميزان فروش آنها 
بســيار كاهش يافت. با علي بهرمند 
رئيس اتحاديه قنادان تهران، درباره 

وضعيت اين صنف گفت وگو كرده ايم.

وضعيت فروش قنادي ها در طول امسال چگونه بوده است؟
از ماه هاي پاياني سال گذشته تاكنون، فروش قنادي ها بسيار كاهش 
يافته و با توجه به احتياط مردم در زمينه تهيه مواد غذايي از بيرون از 
منزل، با افت فروش شديد مواجه بوده ايم. برآوردهاي ما نشان مي دهد 
در شش ماه امسال، نسبت به مدت مشابه سال پيش، فروش قنادي ها 
70درصد كاهش داشته داشته است. اين افت فروش در مناطق پايين 
شهر كمتر و در مناطق باالي شهر تهران بسيار بيشتر بوده، اما به طور 
ميانگين مي توان عدد 70درصد را براي كاهش فروش عنوان كرد كه با 
توجه به افزايش افسارگسيخته قيمت مواداوليه، شرايط بسيار سختي 

را براي واحدهاي صنفي ايجاد كرده است.
قيمت شيريني از سال گذشته چقدر افزايش يافته است؟

نسبت به سال قبل، قيمت انواع شيريني بين 20تا30درصد افزايش 
يافته كه البته اين افزايش قيمت با مصوبه سازمان حمايت بوده است، 
اما از روزي كه مصوبه اين ميزان افزايش قيمــت را گرفتيم، قيمت 
مواداوليه ما بيش از 100درصد افزايش داشــته است و قيمت هاي 
مصوب به هيچ وجه جوابگوي هزينه توليد نيست. البته قيمت گذاري 
دولتي در مورد شــيريني هاي پرمصرف مثل شيريني تر، دانماركي، 
زبان و پاپيوني اعمال مي شود و بقيه شيريني ها براساس متريال مورد 
استفاده، هزينه ســاخت و سود متعارف توســط قنادي ها و با تأييد 

اتحاديه قيمت گذاري مي شوند.
كدام مواداوليه بيشترين افزايش قيمت را داشته اند؟

با توجه به اينكه بيشتر مواداوليه مورد اســتفاده قنادي ها مثل پودر 
كاكائو، پودر نارگيل و حتي روغن وارداتي هستند، قيمت آنها با افزايش 
نرخ ارز بســيار باال رفته اســت. پودر كاكائو را تا دو ماه پيش كيلويي 
30تا40هزار تومان مي خريديم ولي االن بايد 100هزار تومان براي هر 
كيلو از آن بپردازيم. قيمت پودر نارگيل دو برابر شده و از 40هزار تومان 
به 80هزار تومان رســيده، روغن را تا دو هفته پيش 170هزار تومان 
مي خريديم اما االن قيمت آن به 350هزار تومان رسيده است و تازه 
اين در شرايطي اســت كه بتوانيم اين اقالم را پيدا و خريداري كنيم. 
متأسفانه اين اقالم نه تنها افزايش بيش از دوبرابري قيمت داشته اند، 
بلكه كمياب هم شده اند و واحدهاي صنفي با اتحاديه تماس مي گيرند 

كه از كجا مي توانيم مواداوليه تهيه كنيم.
ساير اقالم مثل شكر هم افزايش قيمت داشته است؟

 خوشــبختانه در زمينه شــكر اخيرا افزايش قيمت نداشتيم. دولت 
حمايت كرد و در ابتداي امســال شــكر مورد نياز مــا را تامين كرد. 
هم اكنون هم با توجه به اينكه قيمت آزاد و دولتي شكر تفاوت چنداني 
ندارد، چندان بر هزينه هاي ما تأثيرگذار نيست. بيشترين مشكل ما 
در زمينه مواداوليه وارداتي اســت كه هزينه هاي ما را در شرايط افت 
فروش بسيار افزايش داده و واحدهاي صنفي را براي ادامه كار با مشكل 

مواجه كرده است.

افت 164هزار ميليارد توماني بازار سهام
ديروز شــاخص كل بورس تهران 
با افتي ســنگين مواجه شــد تا 
164هزار ميليارد تومان از ارزش 
سهام شركت هاي حاضر در بورس 

و فرابورس كاسته شود. 
به گزارش همشهري، با وجود ارائه 
وعده اجراي برنامه هاي حمايتي از 
بازار سهام فشار فروش در بازار سهام هنوز كاهش نيافته است؛ حتي 
در اغلب روزهايي كه شاخص كل بازار سهام با رشد به كار خود پايان 
داده، بخش عمده سهام شركت ها با نزول مواجه شده اند كه اين موضوع 
نشان مي دهد مكانيسم هاي ساختاري درون بازار سرمايه بدون توجه 
به برنامه هاي حمايتي به صورت خودكار عمل مي كنند. بررسي هاي 
تكنيكي نشان مي دهد چنانچه منطقه حمايت يك ميليون و 500هزار 
واحد از دست برود اين احتمال وجود دارد كه شاخص بورس تا محدوده 
يك ميليون و350هزار واحد عقب نشيني كند. همه اينها در حالي است 
كه هنوز از تزريق منابع صندوق توسعه ملي به بازار سهام طبق وعده 
شوراي بورس خبري نيست و اگرچه برخي منابع خبري روز شنبه خبر 
داده بودند كه مجلس با اين طرح موافق نيست و تزريق يك درصد از 
منابع صندوق توسعه ملي به بازار سهام منتفي شده، اما ديروز حسين 
سالح ورزي، عضو شــوراي بورس گفت: اين طرح درحال طي كردن 
مراحل اداري است و به طور قطع اجرا خواهد شد. فعاالن بازار اميدوارند 
با تزريق اين منابع مالي روند نزولي بازار سهام متوقف شود. ضمن اينكه 
در تازه ترين خبر ها مشخص شده مجوز ســرمايه گذاري بانك ها در 
بورس كه قبال در شوراي بورس تصويب شده بود ابالغ شده و از ديروز 
قابليت اجرا پيدا كرده است. علي صحرايي، مديرعامل بورس تهران 
گفته است: اين مصوبه را وزارت اقتصاد به صورت شفاهي به مديران 
عامل بانك ها ابالغ كرده اســت. پيش از اين، مطابق تصميم شوراي 
بورس محدوديت بانك ها براي سرمايه گذاري در بورس لغو شده بود. 
انتظار مي رود با اجرايي شدن اين مصوبه منابع مالي جديدي وارد بازار 

سهام شود و شايد بتواند جلوي نزول شاخص هاي بورس را بگيرد.

معامالت ديروز
ديروز شــاخص كل بورس تهران با 43هزار واحد كاهش به محدوده 
يك ميليون و 572هزار واحد رسيد. نكته قابل توجه در مبادالت ديروز 
كاهش 17.2درصدي ارزش معامالت نســبت به مبادالت روز شنبه 
بود. ديروز سهامداران جمعا 9هزارو 322ميليارد تومان اوراق بهادار 
در بورس و فرابورس خريدند كه اين ميزان در مقايســه با مبادالت 
روز شنبه 1939ميليارد تومان كاهش داشــت. ديروز در عين حال 
تحت تأثير نزول شاخص كل بورس 164هزار ميليارد تومان از ارزش 
سهام شركت هاي بورس و فرابورس كاسته شد و ارزش كل بازار سهام 

به محدوده 7100هزار ميليارد تومان رسيد.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت روز گذشته
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

2.68-43373-1572158شاخص كل بورس-واحد
17.22-1939-9322ارزش معامالت- ميليارد تومان

2.26-164-7100ارزش بازار- هزار ميليارد تومان

با وجــود آنكه قيمت هــر دالرآمريكا 
در روز شــنبه با يك نزول اندك به زير 
محدوده 29هزار تومان رسيده بود اما 
ديروز بار ديگر به باالي 29هزار تومان 

بازگشت.
به گزارش همشــهري، دالر 20هزار 
توماني در مهر مــاه 1397لرزه به اندام 
همه انداخته بود. از كاسب گرفته تا فعال اقتصادي، مقامات مسئول و مردم 
همه نگران آينده بودند و نتيجه اين نگراني آن چيزي شد كه امروز شاهد آن 
هستيم زيرا قيمت ها در بازار هاي مختلف تحت تأثير رشد قيمت دالر و به 
تبع آن رشد نهاده هاي توليد مدام درحال افزايش است. با اين حال برخي 
بر اين باورند اقتصاد ايران هنوز نتايج دالر 20هزار توماني را به طور كامل 
منعكس نكرده و قيمت ها در بازار هاي مختلف در محدوده اي كمتر از اين 

رقم در حال مبادله هستند. خاطره سال 1397امروز در حال تكرار است.

قيمت طال و ارز در بازارآزاد تا ساعت 17ديروز
قيمت)تومان(نوع دارايي
29،200دالرآمريكا

7،910درهم امارات
5،444،000مظنه طال )مثقال( 
1،256،747طالي 18عيار )گرم(
13،000،000سكه طرح قديم 
13،500،000سكه طرح جديد 

7،300،000نيم سكه 
4،300،000ربع سكه 

2،200،000سكه يك گرمي

 قيمت دالر نه فقط سقف عجيب 20هزار توماني سال 1397را در نورديده 
بلكه به نظر مي رسد رفته رفته خود را به محدوده 30هزار تومان هم نزديك 
مي كند. از چند هفته پيش كه روند صعودي قيمت دالر آغاز شده قيمت 
هر دالر آمريكا دست كم 5هزار تومان گران تر شده و به محدوده 29هزار 
تومان رسيده است. روز پنجشنبه تحت تأثير عمليات بازار سازي  در بازار ارز 
قيمت هر دالر اندكي كاهش يافت و به 28هزارو 900تومان رسيد اما ديروز 
قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد دوباره رشد كرد و به 29هزارو 200تومان 

در چهارراه استانبول رسيد. 
كارگزاري بانك ملي هم براي از بين بردن فرصت هاي مبادله سفته بازانه 
قيمت هر دالر آمريكا را 190تومان گران كــرد و به 28هزارو 696تومان 
رســاند. به دنبال رشــد قيمت دالر، قيمت طال هم در حال افزايش است 
به طوري كــه ديروز قيمت هر مثقــال طال با 32هزار تومــان افزايش به 
5ميليون و 444هزار تومان رسيد و هر گرم طالي 18عيار نيز يك ميليون 
و 256هزار تومان دادوستد شد. در بازار سكه نيز قيمت هر سكه طرح قديم 
80هزار تومان و هر ســكه طرح جديد دســت كم 50هزار تومان افزايش 
يافت. قيمت هر سكه طرح جديد ديروز با اين ميزان رشد به 13ميليون و 

500هزار تومان رسيد.

درحالي كــه افزايــش روزبه روز قيمــت كاالهاي اساســي و 
اقالم وابســته به ارز در بازار مواد غذايي بــه روالي عادي براي 
مصرف كنندگان تبديل شده، كنسروها و موادغذايي تماما توليد 
داخل هم در حال ثبت ركورد تازه اي از قيمت براي خود هستند.

به گزارش همشــهري، بعد از جهش قيمت كنسرو تن ماهي 
به دليل كاهش واردات ماهي تن، در يك ماه اخير بعضي ديگر از 
اقالم كنسرو هم با رشد قيمت مواجه شده اند كه شاخص ترين 
آنها خيارشور بوده است. براساس مشاهدات بازار، قيمت انواع خيارشور در سوپرماركت ها به شدت 
در حال افزايش است و قيمت هاي جديدي كه از سوي شركت هاي توليدي بر شيشه هاي خيارشور 
درج شده بعضا بيش از دوبرابر قيمت 3 ماه قبل است. متوسط قيمت انواع خيارشور در سوپرماركت ها 
اكنون بين 25تا 38هزار تومان است و برخي انواع اين محصول تا 45هزار تومان هم قيمت خورده اند. 
بيشترين نرخ اين محصول تا 3 ماه پيش 15هزار تومان بود. البته مشاهدات خبرنگاران همشهري 
نشان مي دهد اين افزايش قيمت مختص انواع كنسروي و كارخانه اي اين محصول نيست و انواع 

خيارشور فله هم افزايش قيمت قابل توجهي داشته است. 
دبير سنديكاي صنايع كنسرو، تغيير قيمت اين محصول را ناشي از صادرات محصول خيار مي داند، 
اما معتقد است افزايش قيمت به اين شدت نبوده و قيمت خيارشور بستگي به نوع اين محصول دارد. 
سيدمحمد ميررضوي در اين باره مي گويد: 5نوع خيارشور در كارخانه ها توليد مي شود كه بسته به 

اينكه نول، ويژه، درجه يك، سوپر يا سوپرويژه باشند، قيمت آنها با هم فرق دارد.
خيارشورهاي بسيار ريز يا سوپرويژه قيمت باالتري دارند و معموال قيمت گذاري نمي شوند؛ چون 
همه مردم چنين محصولي را نمي خرند و خريدار خاص دارد. او به مشكالت تامين ورق براي توليد 
قوطي نيز اشاره مي كند و مي افزايد: 
در انواعي از محصوالت كنسروي كه 
در قوطي عرضه مي شــوند، بخشي 
از افزايــش قيمت مربــوط به گران 
شــدن قوطي هاي مورد نياز است 
كه با توجه بــه اينكه در فصل توليد 
رب قرار داريــم مي تواند به افزايش 
قيمت اين محصول منجر شود؛ مگر 
اينكه دولت در زمينه دسترســي به 
ورق موردنيــاز بــراي توليد قوطي 
براي توليدكنندگان تســهيالتي را 

فراهم كند.

 دالر در حال تثبيت 
در محدوده 29هزار تومان

خيارشور درحال ركوردزني

قيمت سكه به 13ميليون و 500هزار تومان رسيد

قيمت فروش انواع خيارشور در سايت هاي فروش آنالين
قيمت هركيلو/ تومانمشخصاتنام برند
25.500ممتاز- 680گرميمهرام

28.400ويژه- 700گرمي اصالت 
18.000سوپرويژه-700گرمي حميد 
15.100سوپرويژه جاليزپت 

21.100درجه يك-680گرمي اصالت 
24.900معمولي- يك كيلويي اروم آدا

31.800ويژه-590گرميبقاء
24.000سوپرويژه-680گرمي حميد 
16.400سوپرويژه-680گرمي شاهكار
23.300ممتاز-680گرمي تانيش

بورس

تره بار

سوپرماركت

بازار  ارز و طال

نارنگي رسمي )انشو( نيز افزايش مي يابد. كارگر با بيان اينكه در 
مورد پرتقال نيز 2 رقم نوبر و انبوه وجود دارد گفت كه پرتقال هاي 
نوبرانه ترش است و به تدريج پرتقال هايي با طعم شيرين جايگزين 

آن مي شود. 
همچنين با عرضه انبــوه ميوه هاي پاييزي و زمســتاني و اتمام 
ميوه هاي سردرختي و تابســتاني اين ارقام جايگزين مي شود. او 
با اشــاره به اينكه رنگ آميزي پرتقال و نارنگي و برخي ارقام ميوه 
نوبرانه از سال هاي گذشته وجود داشته و احتماال بازهم ادامه خواهد 
يافت، افزود: اكنون اين موضوع براي مردم جا افتاده كه نبايد پرتقال 
و نارنگي نوبرانه رنگ كامل داشته باشد و معلوم است كه اينگونه 
اقالم كه با رنگ زرد و نارنجي به بازار عرضه مي شــوند با گاز رنگ 
رساني شده  و واسطه ها براي فروش بهتر، اين كار را انجام مي دهند. 
همچنين برخي براي براق شدن ميوه به آن پارافين مي زنند و مردم 
با اطالع از اينگونه موارد نسبت به خريد يا نخريدن ميوه هاي نوبرانه 

پاييزي تصميم مي گيرند.

تغيير فرهنگ مصرف ميوه 
گشتي در بازار خرده فروشــي انواع ميوه و مركبات و مراكز عمده 
فروشي از باال ماندن قيمت اغلب اين اقالم حكايت دارد؛ قيمت هايي 
كه فعاالن صنفي آن را ناشي از رشد هزينه تمام شده توليد مي دانند 
و تأكيد مي كنند در بازار اين روزهاي ميوه و تره بار، گراني جايگزين 
گرانفروشي شده است. افزايش هزينه دستمزد، كود، سم و ساير 
نهادهاي توليد و مواد بسته بندي، سردخانه، كاغذ و پوشال ازجمله 
عوامل مؤثر در گراني ميوه اعالم مي شــود، اما اين گراني به تغيير 
فرهنگ خريد مشــتريان و كاهش ضايعات و دورريز ميوه منجر 
شده، به نحوي كه بسياري از مشتريان، ميوه را به جاي چند كيلو به 

تعداد مورد نيازشان خريداري مي كنند.
رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي با تأييد تغيير فرهنگ 
مصرف افزود: خانوارها اين روزها مصرف ميوه را به خوبي مديريت 
كرده و مثل ســابق خريد نمي كنند. كارگر با بيــان اينكه اكنون 
مشتريان كم و به روز مي خرند كه اين امر ضايعات ميوه را به شدت 
كاهش داده است، افزود: كاهش قدرت خريد مردم موجب تغيير 
فرهنگ مصرف ميوه و تره بار شده و مي توان گفت به دليل تامين 
نياز بازار با محصوالت توليد داخل اكنون تورم ميوه و تره بار نسبت 

به ساير اقالم خوراكي كمتر است.

 قيمت عمده فروشي برخي انواع ميوه و مركبات 
در ميدان مركزي ميوه و تره بار

نوع ميوه
حداقل قيمت 
)كيلوگرم- تومان(

حداكثر قيمت
)كيلوگرم- تومان(

7.00011.000انار پيش رس
7.00010.000ليمو شيرين

5.0009.000نارنگي نوبرانه انشو
8.00012.000نارنگي نوبرانه تخم ژاپني

10.00015.500ليمو ترش ريز
55.00075.000پسته تازه

12.00023.000گالبي شاه ميوه
8.00012.000شليل شمس

5.00010.000هلو انواع
6.0009.000سيب زرد لبناني



2 دوشنبه 7 مهر 99  شماره 8049 6 3 0 2 3 6 9 3 ورزش

جامعه فوتبال ما عجيب جوگير است. قبل از آغاز مسابقات 
استقالل در قطر، هيچ كس اصال بنده خدا مجيد نامجومطلق 
را نمي ديد و اصال انگار تيم ســرمربي ندارد. بعد از بازي با 
شرطه عراق تازه نامجومطلق به چشم آمد و از عملكرد تيم 
در نيمه مربيان تقدير شد. با اين همه، برد 3گله برابر االهلي 
عربســتان، تيمي كه با تركيب نفرات ذخيره اش به ميدان 
آمده بود، باعث شد ناگهان نامجو در حد هانسي ديتر فليك 
مطرح شود و در همين رســانه هاي رسمي ده ها تحليل در 
باب مقايسه او و سرمربي بايرن مونيخ به انتشار برسد. مدام 
مي گفتند بايرن بعد از نيكو كواچ با فليك تركاند و نامجو هم 
بعد از مجيدي ستاره سوم را براي اســتقالل خواهد آورد. 
حاال اما احتماال همه آن موج فرو خواهد نشســت. خداوند 
هيچ كس را در معرض قضاوت ما آدم هاي عجول قرار ندهد.

نامجو ديگر هانسي فليك نيست

اســتقالل با اينكه 2بازي كمتر از پاختاكور انجام داده بود، 
اما در طول مســابقه به شكل عجيبي خســته تر از حريف 
ازبكستاني به نظر مي رســيد. مجيد نامجومطلق هم بعد از 
بازي مدعي شد تيم هاي ايراني قدرت الزم براي پشت سر 
گذاشتن هر سه روز يك بازي را ندارند. به طور كلي ادعاي 
آقا مجيد بيراه نيســت. فقط اين وســط يك نكته مجهول 
باقي مي ماند. پس از وقفه كرونايي وقتي ليگ برتر از ســر 
گرفته شد و استقالل يكي، دو نتيجه ضعيف به دست آورد، 
منتقدان با اشاره به تعداد باالي مصدومان تيم از بدنسازي 
آبي پوشان ايراد گرفتند. با اين حال فرهاد مجيدي با انتشار 
پستي مدعي شد بدنساز اســتقالل بهترين و علمي ترين 
فردي اســت كه او تا به حال ديده. خب در اين شرايط چرا 
استقاللي ها فقط با 3بازي بايد به روغن سوزي بيفتند؟ يعني 

باز فرهاد اغراق كرده؟

پس بدنساز ممتاز چه شد؟

به جرأت مي توان گفت مديران باشــگاه استقالل 2جام را 
پاي دعواهاي كاذب درون خانوادگي ســوزاندند. آن از جام 
حذفي كه در مشهد جا ماند و باشگاه 5دقيقه بعد از فينال 
بيانيه داد كه: »اســتراماچوني را برمي گردانيم«، اين هم از 
ليگ قهرمانان كه تيم بدون تمركز كافي در آن حاضر شد 
و نتيجه نگرفت. صد البته فلسفه باشگاه داري در استقالل 
طوري زير و رو شــده كه گمان مي كنيم اگر نامجومطلق 
اين تيم را قهرمان آسيا هم مي كرد، باز يك عده مي گفتند 
اســتراماچوني را برمي گردانيم و اينطــوري از مردم اليك 
فله اي مي گرفتند! به هر جهت االن ديگر كار از كار گذشته و 
همه موفقيت هاي در دسترس تيم سوخته است. ديگر عذر 
و بهانه اي نيست و اميدواريم آقايان زودتر سرمربي شان را 
بياورند؛ كسي كه نتيجه بگيرد، نه آنكه بدهي و پنجره هاي 

بسته روي دست باشگاه بگذارد.

حاال مربي تان را بياوريد

نكته بازي

 تبريك بابت دريافت جايزه نانسن. به نظر 
خودت ُرزما چه كار ويژه اي انجام داده كه شايســته 

گرفتن اين جايزه شده است؟
من تنها نبودم، اين كار را با مادرم و خواهرانم انجام دادم و اداره 
اتباع و كميسارياي سازمان  ملل استان فارس هم ما را حمايت 
كرد. مهم ترين كاري كه ما كرديم، حمايــت از كودكان كار 
آسيب پذير و خياباني بود و همينطور تشويق خانواده ها براي 
تحصيل و ورزش بانوان. چندين دهه  است كه در افغانستان 

جنگ است و پدرها و مادرها خيلي به تحصيل دختران توجهي 
نمي كنند. همين موضوع باعث شــد كه من به تحصيل اين 

بچه ها فكر كنم.
  و فوتبال؟

مهاجراني كه اينجا هستند - به خصوص بانوان- فكر مي كنند 
فوتبال فقط مخصوص كساني است كه در اروپا زندگي مي كنند. 
بازي كردن فوتبال براي آنها يك آرزوي دست نيافتني است. با 
عالقه اي كه من و خواهرانم به فوتبال داشتيم، بقيه بانوان را 

تشويق كرديم كه اين كار را انجام بدهند.
  ُرزما! مي خواهــم از كودكي ات بگويي؛ 
از دوران جنگ. روز ۳۱شــهريور كه اعالم شد جايزه 
نانسن به تو رسيده، روز جهاني صلح بود. جنگ و صلح 
2  واژه اي هستند كه كودكان هيچ تصوري از آن ندارند؛ 
نه كودكي كه در جنگ زندگي مي كند معناي آرامش را 
مي داند و  نه كودكي كه در آرامش زندگي مي كند معناي 
جنگ را. در روزهايي كه مجبور شدي كشورت را ترك 

كني اين دو  واژه چه معنايي برايت داشت؟
من آن موقع پنج شــش سال داشــتم و چيز زيادي خاطرم 
نيست. ما درشهر پروان زندگي مي كرديم. طالبان همه جا را 
گرفته و رعب و وحشت همه جا حاكم بود. همه مجبور شده 
بودند خانه هايشان را ترك كنند. همان موقع در فرودگاه كه 
به آن »ميدان هوايي« مي گفتند، بمب انداختند. وقتي بمب 
افتاد، پيرمردي كه اسباب و اثاثيه اش را جمع كرده بود تا آنجا 
را ترك كند، شهيد شد. اين اتفاق جلوي چشمان من افتاد و 

خيلي برايم تلخ بود.
   با هواپيما به ايران آمديد؟!

نه. ما قاچاقي و از مرز پاكســتان وارد ايران شــديم. همراه 
خانواده هاي ديگــر بوديم. ما 4دختر كوچــك بوديم و من 
بزرگ ترين خواهر بودم. براي پدر و مادرم جمع وجور كردن ما 
سخت بود. آن موقع اوايل بهار بود و سيل هم آمده بود. توي راه 

سختي هاي زيادي كشيديم.
  بعد از اينكه به ايران رسيدي چه اتفاقاتي 

براي تو و خانواده ات افتاد؟ زندگي بهتر شد يا بدتر؟
من خيلي از افغانستان به ياد ندارم. فقط مي دانم روزهاي آخري 
كه آنجا بوديم خيلي اوضاع خراب بود. روزهاي اول هم كه به 
ايران آمديم خيلي سخت گذشت. ما خانه  و پولي نداشتيم. 
حتي پول نداشتيم به كسي بدهيم كه ما را قاچاقي آورده بود. 
مادرم كار مي كرد تا آن هزينه را پرداخت كند. ما مجبور بوديم 
6نفري در يك اتاق خيلي كوچك زندگي كنيم كه تابستان 
و زمستانش وحشــتناك بود. به تدريج وضعيت بهتر شد. ما 
بزرگ تر شديم و به پدر و مادرم كه روي زمين كار مي كردند، 
كمك  كرديم. يك روزهايي هم من مجبور بودم كارهاي خانه را 
انجام بدهم و از آبجي هايم مراقبت كنم. چون مادرم بيرون كار 

مي كرد، به نوعي من مادر خانه بودم.
   زناني كه همسن تو هســتند و در ايران 
متولد شده اند به سختي مي توانستند فوتبال بازي 
كنند و هنوز در بعضي جاها فوتبال زنان تابو است. به نظر 
مي رسد فوتبال بازي كردن يك دختر مهاجر، كاري 

نشدني بوده است.
هيچ كاري نشدني نيست. اگر كســي بخواهد كاري را انجام 
بدهد، صددرصد مي شود. بعضي ها مي گويند شرايط سخت 
است؛ اينها همه بهانه است. حدود 40سال است كه پناهنده هاي 
افغان اينجا هستند و ايران با اينكه خودش در تحريم است و 
حتي شرايط براي خود مردمش سخت است، مهمان نوازي 
كرده  است. تا جايي كه امكانش بوده، نهادهاي مختلف از ما 
حمايت كرده اند.  من دوست نداشتم مثل ديگر دختران مهاجر 
يك زندگي معمولي داشته باشم. من و خواهرانم از بچگي در 
كوچه فوتبال بازي مي كرديم. از دوم سوم دبيرستان بود كه به 
اين فكر كرديم فقط خودمان بازي نكنيم و كاري كنيم تا فوتبال 
براي بانوان مهاجر عادي شود. راضي كردن خانواده ها خيلي 
سخت بود؛ نه فقط براي فوتبال كه براي همه ورزش ها. مردان 
افغان برايشان سخت است كه بپذيرند دخترشان فوتبال بازي 

كند. در هر جاي دنيا كه مهاجر شده اند، نخواسته اند خودشان 
را تغيير بدهند. كمتر ديده ام با جامعه اي كه به آنجا مهاجرت 

كرده اند، خودشان را وفق بدهند.
  چرا حاضر نمي شوند تغيير كنند؟

نمي دانم. اين طرز فكري است كه دارند و نمي خواهند عوضش 
كنند. اگر اين طرز فكر را نداشتند، االن كشور ما اينجوري نبود. 
به خاطر همين است كه در كشــور ما به بانوان اهميتي داده 
نمي شود، البته االن نسبت به سال هاي قبل وضعيت بهتر شده 
است. اين ذهنيت را مهاجرين هم دارند. هميشه فكر مي كنند 

چون مهاجر هستند، بدبختند.
  راضي كردن پدر براي شما راحت بود؟

پدر من هم همينطور فكر مي كرد. مي گفت دختر براي چه بايد 
ورزش كند، دختر خياطي و كارهاي زنانه ياد بگيرد و بعدش هم 
شوهر كند. اوايل پنهاني ورزش مي كرديم. حتي وسايل ورزشي 
را قايم مي كرديم كه نبيند. بعدا من بيشتر سرپرستي كارهاي 
كودكان كار و آسيب ديده در استان فارس را به عهده گرفتم و 

مربي شدم. ولي خواهرانم فوتبال را حرفه اي ادامه دادند.
   اگر مادر دخترهايش را حمايت نكند، اتفاق 

خوب نمي افتد؟
مادران افغاني خيلي دوست ندارند از حرف شوهرشان سرپيچي 
كنند ولي مادرم هميشه از ما حمايت كرد و با پدرم جنگ و 
جدل داشت تا ما درس بخوانيم و دنبال ورزش باشيم. خودش 
هم اينجا تا سوم دبستان در نهضت سوادآموزي خواند ولي 

به خاطر شرايطي كه داشتيم نتوانست ادامه بدهد.
  در شــيراز چند دختر مهاجر ورزش 

مي كنند؟
زياد هســتند، حدود 100تا 150نفر. غيراز بانوان، 
از كودكان كار پســر هم حمايت مي كنيم. دو سه 
نفر از دختراني را كه با ما تمرين مي كردند به تيم 

ملي افغانستان معرفي كرديم. خواهران خودم 
سال1394به افغانستان رفتند و در ليگ 

برتر آنجا بازي كردند و براي تيم ملي 
هم انتخاب شدند ولي به دليل شرايط 
ناامني كه افغانستان داشت، ريسك 

نكرديم كه آنها آنجا بمانند.
  چرا در ليگ ايران 

شركت نمي كنيد؟
ما بعد از اينكه تيم فارس را تشكيل 

داديم، سعي كرديم با بانوان مهاجر كه 
در استان هاي ديگر بودند و نمي توانستند 
به خاطر شرايط خانواده شان فوتبال بازي 
كنند، ارتباط بگيريم. االن در تهران، قم، 
اراك و... دختران فوتبال بازي مي  كنند. 
همه متحد شــده اند و تيم مهاجران 
تشــكيل داده اند. براي ليگ استاني و 
حتي كشوري ســهميه گرفته ايم. در 

ليگ فوتسال تيم داريم.
  نگاه جامعه ورزشي ايران به فعاليت هاي 
شما چه بوده است؟ اجازه مي دهند دختران مهاجر در 

تيم هاي باشگاهي ايران باشند؟
تا جايي كه توانسته اند حمايت كرده اند. خواهر خودم چند سال 
براي تيم فوتبال خليج فارس شيراز در ليگ برتر بازي مي كرد. 

مرداني هم هستند كه در ليگ هاي مختلف بازي مي كنند.
  گفته مي شــود هدف اصلي شما اين 
بود كه بچه هاي كار را از كار دور كنيد و سر كالس 

درس ببريد.
در كل ورزش وسيله اي بود تا ما به خانواده ها نزديك شويم. ما 
با فوتبال هم آنها را جذب ورزش كرديم و هم توانستيم بينشان 
همدلي و اتحاد به وجود بياوريم. همدل شويم تا بتوانيم به هم 
نزديك شويم. مي خواستيم بچه ها با ما احساس نزديكي كنند 
و مشكالت شــان را با ما در ميان بگذارند. خيلي از كودكان 
كار، مواد مخدر يا مشروبات الكلي استفاده مي كردند. اين را 
نمي توانستند به خانواده هايشان بگويند چون تنبيه مي شدند 
اما به ما مي گفتند. ما از كودكان كار ايراني هم حمايت كرديم. 
اين وظيفه انساني ما بود كه اين كار را انجام بدهيم. اينطور نبود 

كه بگوييم ما افغانيم و فقط بايد به افغان ها كمك كنيم.
   خود شما و فعاليت هايتان چطور ديده 

شده اند؟
هفت هشت سال است كه با سازمان ملل و اداره اتباع همكاري 
مي  كنم و آنها با كاري كه ما انجام مي دهيم، آشنايي داشتند. هر 
اتفاقي كه براي پناهنده ها مي افتاد و هر مشكلي برايشان 
پيش  مي آمد، با آنها در ميان مي  گذاشتيم، يك راه حلي 
مي سنجيديم تا اوضاعشان بهتر شــود. بعد از اين 
خود پناهنده ها اگر مشكلي داشتند، از ما مشورت 
مي گرفتند. من هم با اداره اتباع موضوعات را در 
ميان مي گذاشتم و سعي مي كرديم مشكالت را 
برطرف كنيم. خود آنها هم من را معرفي كردند.
  ۱0مهر نفــر اول معرفي 
مي شود. چقدر اميدواري نفر اول 

باشي؟ 
براي من مهم است فعاليت هايي كه 
انجام داده ام محدود نشود و كودكاني 
كــه در اين ســال ها حمايتشــان 
كرده ايم به خواسته هايشان برسند. 
بچه ها سال هاست كه تمرين مي كنند. 
بعضي هايشان مي گويند كي صلح مي شود 
كه بخواهيم براي تيم افغانستان بازي كنيم. 
بعضي ها مي خواهند در ليگ هاي ايران بازي 
كنند و بعضي ها دوست دارند به ليگ هاي 
اروپايــي بروند. من مي خواهــم آنها در 
تيم هاي سطح باال بازي كنند. نه فقط در 
ايران و آسيا كه در سطح جهاني ديده شوند.

استقالل در شبي كه از هر لحاظ مقهور قدرت پاختاكور بود 
2بر يك مغلوب اين تيم شد تا از رسيدن به جمع 8تيم برتر 
آسيا بازبماند. جدال استقالل و پاختاكور در حالي آغاز شد 
كه تيم ازبكستاني در بازي هاي گذشته اش توانايي ويژه خود 
را در حفظ توپ و فرار از پرس نشان داده بود و مشخص بود 

آبي پوشان كار بسيار سختي براي گرفتن توپ از تيم حريف 
خواهند داشت. همين اتفاق هم رخ داد و تيم هجومي مجيد 
نامجومطلق فقط در 35درصد از زمان بازي توانست توپ را 
در اختيار داشته باشد. جالب بود كه استقالل در نيمه اول 
روي يك ضربه ايستگاهي بادآورده به گل اول بازي هم رسيد 
و اميدوار شد كه با بسته نگه داشتن دروازه اش با اتكا به همين 
تك گل از سد پاختاكور بگذرد. اما اين تيم كه طي 10بازي 
گذشته اش در ليگ قهرمانان فقط يك بار موفق به كلين شيت 
شده بود اين بار هم نتوانست دروازه خودش را بسته نگه دارد. 
اســتقاللي ها با اينكه تقريبا نيمي از زمان بازي 2بر يك از 

حريف خود عقب بودند فقط 348پاس ردوبدل كردند كه در 
مقابل 589پاس پاختاكور رقم ناچيزي محسوب مي شود. 
در دقت پاس هم ازبك ها 85بر76 از استقالل برتر بودند. 
پاختاكور در تعداد شوت هم 10-6 از استقالل برتر بود اما 
تعداد شوت هاي داخل چارچوب 2تيم در عدد 4مساوي شد. 
اين ارقام همگي از سايت مرجع متريكا استخراج شده است 
و براساس نمراتي كه اين سايت به بازيكنان داده علي كريمي 
با نمره7.09 باز هم بهترين بازيكن استقالل شده و ارسالن 
مطهري با نمره 6.17 ضعيف ترين بازيكن اين تيم در مصاف 

شنبه شب بوده است.

  اين پاختاكور خسيس
  استقالل فقط ۳5درصد از زمان بازي توانست 

توپ را از مالكيت حريف خارج كند

بهروز رسايلي|  استقالل با شكستي تلخ و تقريبا غيرمنتظره 
برابر پاختاكور، از ليگ قهرمانان آســيا كنار رفت؛ آن هم 
درحالي كه مسابقات امسال با توجه به سبك برگزاري اش، 
فرصت خوبي براي موفقيت در اختيار تيم هاي مختلف قرار 
داده بود. استقالل در دوحه خيلي دير مسابقاتش را شروع 

كرد و زودتر از آنچه انتظار مي رفت به پايان راه رسيد.

1  تحليل فني در انحصار كارشناسان و دانش آموختگان است، 
اما جسارتا بد ارنج شدن استقالل در بازي با پاختاكور آنقدر واضح و 
آشكار بود كه اشاره به آن نيازي به تخصص ندارد. مجيد نامجومطلق 
در بازي با االهلي عربستان دست به كار بزرگي زد و هر سه مهاجم 
تيمش را در تركيب اصلي قرار داد. نسخه او موفق بود. استقالل يكي 
از بهترين نمايش هاي چند سال اخيرش را ارائه داد و با يك پيروزي 
پرگل راهي مرحله بعد شد. در اين ميان به نظر مي رسد تمجيدهاي 

صورت گرفته از سرمربي استقالل او را دچار اشتباه كرد؛ به طوري 
كه نامجو تصميم گرفت در ديدار دشوار برابر پاختاكور ازبكستان 
هم همين استراتژي را تكرار كند. اين بازي اما از اساس فرق داشت. 
اتفاقا استقالل براي مقاومت مقابل حريف ازبك بايد ميانه ميدان را 
به دست مي گرفت، بازي را به نيمه دوم يا حتي وقت هاي اضافي 
مي كشيد و نهايتا با استفاده از عناصر تهاجمي تازه نفس به پاختاكور 
ضربه مي زد. ارنج بد نامجو اما باعث شد او ارسالن مطهري را بعد از 
گل دوم ازبك ها بيرون بكشد؛ درحالي كه ارسالن در آن زمان تازه 

بايد وارد زمين مي شد.
2   چند نسل بايد در استقالل عوض شود، چند مربي بايد بيايند 
و بروند و چقدر امتياز و موقعيت بايد از دست برود تا باالخره روشن 
شود روزبه چشمي مدافع مياني نيست و بهتر است در خط هافبك 
به ميدان برود؟ شگفت انگيز اســت كه او به طور پياپي در همين 
پست مورد اعتماد مربيان متعدد داخلي و خارجي قرار مي گيرد و 
البته هميشه هم هزينه به تيم تحميل مي كند، اما اين قصه متوقف 
نمي شود. دشوار است كه تصور كنيم هم كارلوس كي روش و هم 
شفر و استراماچوني و مجيدي و مطلق اشتباه كرده اند. بنابراين 
حتما تحليل خطا از ناحيه منتقدان چشمي است. هر چه هست 
اما اتفاقاتي از جنس اشتباه روزبه ســر گل دوم پاختاكور، مطلقا 
غيرقابل جبران و كمرشكن است. بدون آن گل شايد مسير بازي 

عوض مي شد. به هر حال حريف ازبك 2 بازي بيشتر انجام داده بود 
و به تدريج خسته مي شد.

3   خير و شر در فوتبال هيچ وقت از پيش معلوم نيست. بسياري 
از استقاللي ها بابت كنار گذاشته شدن الهالل از مسابقات شادمان 
بودند، اما شايد تيم ناقص عربستاني مي توانست حريف راحت تري 
براي آبي پوشان باشد. پاختاكور يك تيم كامل و گردن كلفت بود 
كه منظم و اصولي بازي مي كرد. آنها 4 كلين شيت در 6  بازي مرحله 
گروهي داشتند. بدتر از همه اينكه نقطه قوت حريف ازبك يعني 
استفاده از توپ هاي بلند، با نقطه ضعف ساختار دفاعي استقالل 

تقارن پيدا كرده بود.
4   علي كريمي بهترين بازيكن استقالل در اين سه مسابقه آسيايي 
بود. كريمي مدتي تمرين نداشت و به عنوان آخرين نفر به دوحه 
رسيد، اما با همين شرايط هم نشــان داد تيم چقدر به او وابسته 
است. كريمي نبض جريان بازي را تنظيم مي كند، توپگيري انجام 
مي دهد، پاس هاي خالقانه و كليدي مي دهد و شم گلزني بااليي هم 
دارد. باشگاه استقالل حتي قبل از ليگ قهرمانان هم كار سختي 
براي حفظ اين بازيكن داشت. حاال حتما اين ماموريت دشوارتر 
شده است. كريمي در زمين نشان داد در جدل با باشگاه دست باال 
را دارد؛ كاري كه مثال شجاع خليل زاده هم در مسابقات آسيايي 

پرسپوليس انجامش داد.

  اشتباه پشت اشتباه
  4 نكته در مورد حذف تلخ استقالل

  از ليگ قهرمانان

 خرید جدید بارسا
سرجينيو دست، دفاع راست ۱9 ساله آژاكس كه تيم های بارســلونا و بايرن دنبال جذب او بودند، راهی اسپانيا 
می شــود. مبلغ اين انتقال 22 الی 2۳ ميليون يورو به عالوه پاداش خواهد بود. دست با قراردادی 5 ساله تا سال 
2025 به بارسلونا خواهد پيوست.

  چند متر مكعب فوتبال 
   رزما غفوري، دختر افغان كه در شيراز زندگي مي كند، برنده جايزه نانسن شده است. 
     سازمان ملل اين جايزه را به كساني مي دهد كه براي پناهندگان كار ويژه انجام داده اند.
     رزما با فوتبال دختران مهاجر را به كالس درس برده است

ليلي خرسند
روزنامه نگار

مي توانست زندگي عادي داشته باشد، مثل بيشتر زنان و 
دختراني كه اطرافش بودند، مثل همه مهاجراني كه يك 
روز مثل او وطنشان افغانستان را ترك كردند. اما ُرزما 
غفوري متفاوت  بودن را انتخاب كرد، جنگيدن با پدران 
و حتي مادران را. جنگيدن با سنت ها را، سنت هايي كه 
مي گويند دختر فقط بايد كا رهــاي زنانه انجام بدهد و 

شوهر كند. اما نظر رزما اين بود كه دختران و حتي پسران 
مهاجر بايد درس بخوانند و ورزش كنند. او با خواهرانش 
پنهاني در كوچه فوتبال بازي كــرد و فوتبال بهانه اي 
شــد تا دختران را از خانه ها و محيط هاي كاري بيرون 
بكشد و سر كالس درس ببرد. رزما با كارهايي كه براي 
هموطنانش و ديگر پناهندگان انجام داده، جايزه نانسن 
را در منطقه آسيا گرفته است. »جايزه پناهندگان نانسن« 
كه اهداي آن از سال۱954شروع شده، به افراد، گروه ها و 

سازمان هايي تعلق مي گيرد كه فراتر از نداي وظيفه، به 
حمايت از مهاجران، جابه جا شدگان و افراد بدون كشور 
مي پردازد. همه ساله مراســم اهداي اين جايزه در ژنو 
سوئيس برگزار مي شود اما امسال به خاطر همه گيري 
كرونا، مراسم مجازي برگزار مي شود. اين جايزه منطقه اي 
اهدا مي شود و هر منطقه يك برنده دارد. برنده سال2020 
اين جايزه در منطقه آسيا و اقيانوسيه، رزما غفوري است 
كه در گفت وگويي مفصل با همشهري شركت كرده است.
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»جهــش ويــروس كرونــا 
مي تواند ماسك زدن و فاصله گزارش

اجتماعي را بي اثر كند«؛ اين 
فرضيــه را دانشــمندان آمريكايي اعالم 
كرده اند؛ فرضيه اي كه اگر به اثبات برسد، 
زنگ خطري جدي تــر از پيــش را براي 
شهرهاي بزرگ جهان به صدا درمي آورد. 
دانشــمندان گفته اند ويــروس كرونا اين 
قابليــت را دارد كــه با ماســك و رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي ســازگار شــود و 
كارايي آنها را تحت تأثير قرار دهد و حتي 

آنها را بي اثر كند.
به گــزارش همشــهري، با اين هشــدار، 
سؤال هاي زيادي در ذهن شهروندان شكل 
مي گيرد، و از ميان شان يكي اينكه هنگام 

اســتفاده از ناوگان حمل ونقل عمومي چه 
بايد بكنند؟ در تهران كــه مردم برخي از 
ســاعت ها به ناچار كيپ تا كيپ هم سوار 
واگن هــاي مترو يــا اتوبوس مي شــوند. 
چاره اي هم نيســت؛ قطارها و اتوبوس ها 
اگرچه  ســر زمان به ايســتگاه مي رسند، 
اما جمعيت آنقدر زياد اســت كه با منتظر 
2 قطار و 2اتوبوس بعدي ماندن، كار پيش 
نمي رود. انگار بايد فاصله را ناديده گرفت 
و سوار شد. جمعيت ايستگاه هاي صادقيه، 
دروازه دولت، امام خميني، شهيدبهشتي، 
شــادمان، ميدان انقالب و تئاترشهر مترو 
هنگام پيك حجم مســافر در ساعت هاي 
7تا 8و نيم صبح و  16تا 18بعدازظهر آنقدر 
زياد مي شود كه شــهروندان ماسك زده با 

يكديگر در فاصله چند سانتي متري چهره 
به چهره مي شوند.

راهكار چيســت؟ براي پاسخ به اين سؤال 
اگر توپ را به زمين مــردم بيندازيم، تنها 
مي توانيم آنهايي را كه ماســك ندارند يا 
آنهايي كه ديگران را به خاطر زدن ماسك 
همراه با شيلد، به سخره مي گيرند، مقصر 
بدانيم، اما اگر نگاه واقع بينانه داشته باشيم، 
به دســت خالي مديريت شــهري در اين 
روزها مي رســيم؛ به خصوص براي تامين 
واگن و نوســازي اتوبوس هــا. كه فرنوش 
نوبخت، مديرعامل شــركت بهره برداري 
مترو به همشــهري مي گويد: »مقايســه 
درآمدهــاي متــرو طي 6ماهه نخســت 
سال جاري به نســبت سال گذشته گوياي 
همه واقعيت هاســت. درآمدها آنقدر كم 
شــده كه به ســختي هزينه امــور جاري 
مترو را تامين مي كنيم. ســال 98برخي 
تجهيزات با دالر 4200 توماني وارد و تامين 
مي شد، اما اكنون تقريبا نمي توانيم خريد 
انجام دهيم. قيمت دالر آنقــدر باال رفته 
كه تنها فشــارمان را روي بخش نگهداري 
و تعميرات گذاشــته ايم. دولت براي آنكه 
ســالمت شــهروندان به خطر نيفتد، بايد 
حمايت ها و وظايف قانونــي خود را انجام 
دهد. از بودجه ستاد كرونا به منظور كمك به 
بخش هاي آسيب ديده حتي يك ريال هم 
بهره مند نشديم و خواهش مي كنيم راجع 
به اين موضوع ما را دريابنــد و به متروي 

تهران كمك كنند.«

بدهــي  كالن و غيرشــفاف دولت به 
شهرداري 

مديرعامل شــركت بهره برداري متروي 
تهران صحبت از نــگاه واقع بينانه دولت 
به نيازهاي حمل و نقل همگاني تهران به 
ميان آورده است. ماجرا چيست؟ از چند 
سال پيش كه قيمت ها افزايش پيدا كرد و 
دولت در نتيجه مشكالت ناشي از تحريم و 
بحران هاي مالي ديگر نتوانست تنش هاي 

اقتصادي را مهار كند، پرداخت بدهي هاي 
خود به شــهرداري ها را هم متوقف كرد. 
مجموع اين بدهي ها به تناسب خود باعث 
بروز مشــكالت مالي در مديريت شهري 

شد.
طي چند سال گذشته و مخصوصا هنگام 
تغيير شــهرداران و بحث هاي سياســي 
حاشــيه آن، ارقامي مانند 14هزارميليارد 
و 10هــزار ميليــارد تومــان و همينطور 
يك ميليارد دالر از صندوق توســعه ارزي، 
به عنوان بدهي  دولت به شــهرداري اعالم 
شده بود كه جزئيات آن بيان نشد. در آذر 
سال 97سرپرست معاونت اقتصادي مالي 
شهرداري تهران مطالبات شــهرداري از 
دولت را براساس تأييد سازمان حسابرسي 
در ايــن ســال2700ميليارد تومان اعالم 
كرد. در عين حــال يك محاســبه ديگر 
نشــان مي دهد ميزان مطالبات شهرداري 
از دولت تا سال 98به 5هزار ميليارد تومان 
رســيده بود. درواقع مجموع سهم قانوني 
دولت در تأمين منابع مورد نياز حمل ونقل 
درون شهري در چارچوب قوانين موضوعه، 
طي سال هاي 96، 97و نيمه نخست 98، 
بيش از  5هزار و 696ميليــارد تومان بود 
كه دولت طي ســال هاي پيش گفته تنها 
166ميليارد تومــان آن را پرداخت كرده 
است . اين ارقام متفاوت ناشي از مبادالت 

گوناگون شــهرداري و بخش هاي مختلف 
دولت مانند وزارتخانه هاست كه هريك به 
شكلي محاسبه مي شود. اوراق مشاركت در 

اين ميان شكل متفاوتي دارد.
امســال درآمد ناشــي از فــروش اوراق 
مشاركت سال 97و 98به دست شهرداري 
رسيده است كه مجموع آنها حدود 2هزار 
و 500ميليارد تومان شــد. تمام اين رقم 
براي توسعه حمل ونقل عمومي و مخصوصا 
بيشتر كردن خطوط و ايستگاه هاي مترو 
صرف مي شود. به گفته معاون حمل ونقل 
و ترافيك شهرداري تهران مي توان با اين 
پول تا 12ايستگاه به شــبكه مترو افزود. 
سيدمناف هاشمي درباره اوراق مشاركت 
امســال كه احتماال در سال 1400محقق 
خواهد شــد نيز  مي گويد: »وزارت كشور 
تا ســقف 3هزار ميليــارد تومــان براي 
اوراق مشــاركت 1399 پيش بيني كرده  
اســت. شــهرداري تهران تالش مي كند 
كه ســقف اوراق مشــاركت 1399 بيش 
از 3هزار ميليارد تومان بــراي هزينه كرد 
در حمل ونقل عمومي باشــد. اكنون براي 
انتشار 4هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت 
تالش مي كنيم و در حــال پيگيري بانك 

عامل هستيم.«
 در اين ميان محســن هاشــمي، رئيس 
شوراي شهر هم تالش براي دريافت 4هزار 

ميليارد تومان اوراق مشاركت را تأييد كرد 
و در عين حال تأكيد مي كند كه تأخير در 
مشخص كردن سهم شــهرداري ها از اين 

اوراق، باعث اتالف وقت خواهد شد.
در تبصره ســوم، چهــارم و پنجم اليحه 
بودجه ســال 99ارقامي بــراي كمك به 
شهرداري ها تعيين شــده كه همه آن در 
حوزه حمل ونقل عمومي قــرار دارد؛ مثال 
براي طرح هاي قطار شــهري و حمل ونقل 
عمومي 2ميليــارد دالر از منابع خارجي 
به شهرداري ها داده شود يا مجاز به انتشار 
50هــزار ميليارد تومان اوراق مشــاركت 

باشند. 
در بخش هاي ديگر اين اليحه ســهمي از 
ماليات و عوارض محلي به شــهرداري ها 
داده مي شود و 117ميليارد تومان نيز براي 
هزينه هاي جاري شهرداري درنظر گرفته 
شده است. بخش زيادي از اين تعهدات به 
اجرا درنيامده يا در پيچ و خم هاي قانوني 
و اداري باقي مانده اســت. تا چند ماه ديگر 
تعيين بودجه سال 1400در مجلس شروع 
مي شــود؛ درحالي كه شــهرداري تهران 
هنوز مطالبات خود از ســال 99و پيش از 
آن را دريافت نكرده است كه اگر دست كم 
مجوز اوراق امسال صادر شود، مانع بزرگي 
از سر راه بهبود خدمت رســاني در مترو و 

اتوبوسراني برداشته مي شود.

فاصله گذاري اجتماعي در ناوگان مترو و اتوبوس پايتخت در برخي ساعات  رنگ مي بازد

 فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت بهره برداري مترو: قيمت دالر بسيار باال رفته 
و ديگر نمي توانيم براي تأمين واگن و نوسازي اتوبوس ها خريدي انجام دهيم

خدمت رساني با جيب خالي
اهداي دوچرخه در شنبه هاي بدون 

پسماند
طرح »شنبه هاي بدون پسماند« با سياست هاي تشويقي شهرداري تهران 
براي جذب مشاركت هاي مردمي گام جديدي را برمي دارد. مشاركت هاي 
شهروندان براي شركت در شنبه هاي بدون پسماند با اهداي دوچرخه به 
برگزيدگان قرعه كشي همراه مي شود. به اين ترتيب، از اين پس در يك 
منطقه اين طرح اجرا خواهد شد تا مشاركت هاي شهروندان در پويش 
شنبه هاي بدون پسماند با استقبال بيشــتري روبه رو شود. به گزارش 
همشهري، مرحله نهايي مشاركت در طرح شنبه هاي بدون پسماند  با 
ارائه كد پيگيري براي شركت در قرعه كشي دوچرخه هاي اهدايي سازمان 
مديريت پسماند در منطقه    8 كليد خورد. صدرالدين عليپور، مديرعامل 
سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران  دراين باره گفت:  »اجراي طرح 
شنبه هاي بدون پسماند به عنوان گامي در مسير رسيدن به اهداف پروژه 
كاپ )كاهش پسماند(، بيش از يك  ماه است كه از سه طريق غرفه هاي 
بازيافت، اپليكيشن جمع آوري پسماند خشك )جاروب( و خودروهاي 
ملودي دار بازيافت در مناطق 22گانه اجرا مي شــود.« طرح كاپ براي 
كاهش پسماند در شهر تهران و تفكيك زباله از مبدأ قرار است با مشاركت 
شهروندان به نتيجه مطلوب برســد. طرح شنبه هاي بدون پسماند نيز 
مدتي بعد از طرح سه شنبه هاي بدون خودرو فعاليت خود را شروع كرد و 
با سياست تشويقي، انتخاب برگزيدگان و اهداي دوچرخه به مسير خود 
ادامه خواهد داد. عليپور با ابراز خرسندي از مشاركت مطلوب شهروندان 
در اجراي طرح شنبه هاي بدون پســماند ادامه داد:  »براي نخستين بار 
مرحله تكميلي اين طرح يعني ارائه كد پيگيري به شهرونداني كه پسماند 
خشك خود را به غرفه هاي بازيافت تحويل مي دهند در منطقه 8 اجرا شد. 
دارندگان كد پيگيري، اين كد را تا اعالم نتايج قرعه كشي سازمان مديريت 
پسماند نزد خود نگه مي دارند و منتخبين نيز با ارائه همين كد، دوچرخه 

اهدايي سازمان را دريافت مي كنند.«

تحويل زباله خشك
شنبه هاي بدون پسماند شــهروندان را به تفكيك زباله خشك از  تر 
ترغيب مي كند و سازمان مديريت پســماند با تمهيداتي زباله هاي 
خشــك را از جلو دِر خانه ها از شــهروندان تحويل مي گيرد. عليپور 
در اين باره گفت:  »به منظور اجراي رهنمود و تأكيد شــهردار تهران 
درخصوص مديريت مناســب پســماندها و تعييــن روزي با عنوان 
شنبه هاي بدون پســماند، ابتدا اطالع رســاني و آموزش در مناطق 
22گانه انجام شد و سپس از شهروندان خواستيم در روزهاي شنبه، 
پسماندهاي خشــك خود را در بازه زماني تعيين شــده يعني 8 تا 9 
صبح در كنار منزل خود بگذارند، يا در منزل نگهداري  كنند و منتظر 
خودروهاي ملودي دار باشند. همچنين شهروندان مي توانند پسماند 
خشك خود را به غرفه هاي بازيافت تحويل دهند.« مديرعامل سازمان 
مديريت پسماند تفكيك پســماند از مبدا، كم حجم كردن پسماند 
خشــك، كاهش رطوبت پســماندها و حفاظت از محيط زيست را از 

اهداف طرح شنبه هاي بدون پسماند قلمداد كرد.
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 در رابطه با حوزه اتوبوسراني وضعيت را مي توان وخيم تر از مترو توصيف كرد. براساس آخرين اخبار 
منتشرشده 62درصد ناوگان اتوبوسراني تهران فرسوده اند، اما به دليل محدوديت هاي مالي و نبود 
اتوبوس هاي نو، مسئوالن شركت واحد اتوبوسراني براي خدمت رساني به مسافران چاره اي جز 
استفاده از اتوبوس هاي فرسوده در خطوط مسافربري ندارند. ايستگاه هاي شلوغ، كمبود اتوبوس، 
خراب شدن اتوبوس ها در مسير و... مواردي هستند كه هر روز در خطوط اتوبوسراني پايتخت شاهد 
آن هستيم؛ صحنه هايي كه هر روز تكرار مي شوند و گويا راه چاره اي براي حل آنها وجود ندارد. تكرار 
هر روز سناريوي مربوط به اتوبوس هاي تهران آنچنان دردناك است كه شهربانو اماني، عضو كميسيون 
عمران و حمل ونقل شوراي اسالمي شهر تهران به آن واكنش داده است و با اعتراض به شرايط ناوگان 
اتوبوسراني كالنشهر تهران، مي گويد: »قرار بود دولت 2هزار دستگاه اتوبوس خريداري كند و در 
اختيار شركت واحد اتوبوسراني تهران قرار دهد كه تا كنون به اين تعهد خود عمل نكرده است.« 
او گاليه مندي مسافران از شرايط نامطلوب خدمت رساني در ناوگان اتوبوسراني را بحق مي داند و 
عنوان مي كند: »تأمين اتوبوس نو بر عهده دولت است، اما مسئوالن شركت اتوبوسراني با هدف كسب 
رضايتمندي مسافران، اقدام به تعمير و استفاده مجدد از اتوبوس هاي فرسوده كرده اند.« به گفته 
حامد مظاهريان، معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شورا، شهرداري تهران از سال 1395حتي 
يك اتوبوس نو هم وارد ناوگان اتوبوسراني تهران نكرده است. او مي گويد: »خريد اتوبوس در تمام 
دنيا جزو تعهدات دولت است و شهرداري بودجه كافي براي اين كار ندارد؛ بنابراين مديريت شهري 
در اين امر كوتاهي نكرده است و در حد توان و اختياراتش براي خدمات رساني مطلوب به شهروندان 
تالش كرده و مي كند.  اميدواريم دولت با عمل به تعهدات خود اين مشكل را مرتفع سازد.« محمود 
ترفع، مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران نيز با بيان اينكه 5800دستگاه اتوبوس در تهران 
وجود دارد كه 3600دستگاه فرسوده هستند، مي گويد: »تا وقتي اتوبوس هاي جديد وارد ناوگان 
نشوند، امكان خروج اتوبوس هاي فرسوده نيست؛ بنابراين چاره اي جز تعمير و استفاده دوباره از 
آنها نداريم.« به گفته او، روزانه حدود 200دستگاه اتوبوس در 10تعميرگاه، تعمير مي شوند و با ورود به 

خطوط اتوبوسراني اقدام به جابه جايي مسافران مي كنند.

3600 اتوبوس فرسوده 
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سامانه بارشي پرقدرتي كه ديروز از غرب به 
كشــور وارد شــده، امروز موجب كاهش آب و هوا

شديد دماي هوا در برخي مناطق مي شود 
و ۶استان نيمه شمالي كشور با خطر جدي در اين باره مواجه 
هســتند. به گزارش همشــهري، نقشــه هاي پيش يابي 
هواشناسي و توده هاي بارشي نشــان مي دهد كه شدت 
رگبار باران در اســتان هاي مازندران، گلستان، خراسان 
شمالي و شمال خراسان رضوي، شمال سمنان و ارتفاعات 
تهران پرخطر خواهد بود. بر مبناي هشداري كه سازمان 
هواشناسي صادر كرده، دســتگاه هاي مسئول بايد توجه 
كافي داشته باشند و براي اتخاذ تمهيدات الزم و جلوگيري 
از خسارات به محصوالت كشاورزي و محيط هاي شهري 
هوشيار باشند. اين ســازمان اعالم كرده كه در پي پايان 
فصل تابستان و آغاز پاييز، سامانه هاي بارشي پرقدرت به 
كشور وارد شده  و مي شوند كه سبب كاهش شديد دماي 

هوا در برخي مناطق كشور خواهد شد.

پيش بيني خسارت بارشي
پيش بيني هــاي بلندمدت پايگاه جهاني هواشناســي 
نشــان مي دهد طي ماه هاي مهر، آبان و آذر امسال از 
نظر بارش هاي جوي، شــرايط بيشــتر از ميزان نرمال 
يعني رويه بلندمدت ۵0ساله خواهد بود. بدين ترتيب 
شهرهاي كوهپايه اي بايد منتظر رواناب ها و سيالب هاي 
بزرگ و كوچك باشند؛ چراكه الگوي بارش از بارش هاي 
طوالني مــدت با حجم انــدك، تبديل بــه بارش هاي 
رگباري با حجم زياد شــده اســت؛ ايــن دقيقا همان 
شرايطي است كه طي 3سال اخير به جاري شدن سيل 
در استان هاي گلستان، فارس، ايالم و برخي شهرهاي 
ديگر انجاميد؛ بنابراين بايد حداكثر توان براي مقابله با 
اين پديده به كار گرفته شود تا دامنه خسارات احتمالي 

قابل كنترل باشد.

شرايط استان هاي كشور تا پايان هفته
از امروز 7مهر، كاهش دما در استان هاي خراسان شمالي، 
خراسان رضوي، خراسان جنوبي، گلســتان، مازندران، 
گيالن و ســمنان تا ۱0 درجه ســانتي گراد خواهد بود. 
همچنين در اســتان هاي زنجان، قزويــن، البرز، تهران، 
همدان، يزد، مركزي، كردســتان، نيمه شرقي اصفهان، 
قم، اردبيل، شــمال آذربايجان شرقي و شمال سيستان و 
بلوچستان دماي هوا تا 8 درجه سانتي گراد كاهش خواهد 
يافت. همچنين امروز بارش هاي شــديد در استان هاي 
مازندران، گلســتان، خراسان شمالي، شــمال خراسان 
رضوي، شمال سمنان و شــرق و ارتفاعات تهران دور از 
انتظار نيست. اين سامانه بارشي طي روزهاي سه شنبه و 
چهارشنبه 8 و 9 مهر نيز در كشور فعال خواهد بود و اوج 

كاهش دما طي اين روزها رخ خواهد داد.
در ذكر جزئيات فعاليت اين سامانه، فردا يعني سه شنبه 8 
مهر در ارتفاعات البرز مركزي بارش پراكنده رخ مي دهد و 
در دامنه هاي شرقي زاگرس واقع در استان هاي اصفهان، 
لرســتان، چهارمحال و بختياري، برخي مناطق فارس، 
كرمان و هرمزگان نيز رشد ابر و رگبار و رعد و برق همراه با 
وزش باد شديد دور از انتظار نيست. از سويي طي بعدازظهر 
روز چهارشنبه 9 مهر در ارتفاعات غرب و شمال غرب كشور 
بارش پراكنــده و گاهي وزش بــاد رخ مي دهد و طي روز 
پنجشــنبه ۱0 مهر عالوه بر اين مناطق در برخي مناطق 
جنوب غرب و در دامنه هاي جنوبي البرز واقع در استان هاي 
قزوين، البرز و تهران ابرناكي، رگبار باران، گاهي همراه با 

رعد و برق و وزش باد شديد پيش بيني مي شود.
آسمان شهر تهران نيز امروز قسمتي ابري تا نيمه ابري و 
به تدريج كاهش دما و افزايش بــاد و گاهي بارش باران با 
حداقل دماي ۱9 و حداكثر دماي ۲7 درجه ســانتي گراد 
خواهد داشت و فردا سه شنبه نيز نيمه  ابري تا ابري، گاهي 
افزايش باد و بارش باران با حداقل دمــاي ۱7 و حداكثر 
دماي ۲3 درجه سانتي گراد پيش بيني مي شود. همچنين 
وزش باد امروز تا ۱4كيلومتر بر ساعت، فردا ۱۶و پس فردا 

تا ۱7كيلومتر بر ساعت افزايش خواهد يافت.

 برند ملي گردشگري ايران صبح ديروز 
و همزمان با آغاز هفته گردشــگري گردشگری

توســط وزيــر ميراث فرهنگــي، 
گردشــگري و صنايع دستي كشــور رونمايي شد. 
سيمرغ حاال تبديل به نماد ملي و جهاني گردشگري 
ايران شده است كه پيش تر يك بار به صورت ناگهاني 
و بدون اعالم قبلي توســط علي اصغر مونسان، وزير 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در حاشيه 
نمايشگاه بين المللي گردشگري در اسفندماه سال 
98رونمايي شده بود. برند ملي گردشگري ايران كه 
قرار است نشان جهاني ايران در حوزه سفر باشد در 
مدتي كوتاه بــدون برگزاري فراخوان و مســابقه و 
داوري 3ميليــارد تومان به ســه دفتــر بازاريابي و 
تبليغــات، اداره كل نظــارت و ارزيابــي خدمات 
گردشــگري و دفتر مطالعات آموزش گردشــگري 
تزريق كــرد تا ســرانجام يك تنديس نــه چندان 
چشم گير و يك لوگوي بي ارتباط با نشان سيمرغ و 

به عنوان برند ملي ايران در صنعت گردشگري جهان 
تحويل شــود. اما داســتان برند ملي پرحاشــيه 
گردشــگري ايران چيســت و چرا انتخاب سيمرغ 
به عنوان نماد ملــي و جهاني گردشــگري ايران با 
انتقادهايی مواجه شده است؟ از دو دهه پيش ماجراي 
نياز ايران به برند ملي گردشگري مطرح شد و از يك 
دهه قبل نيز فعاليت اجرايي براي طراحي و ساخت 
برند ملي گردشگري كشور آغاز شد. اما هربار به دليلي 
طراحي و ساخت برند ملي گردشگري ايران به تعويق 
افتاد و هرآنچه هزينه مي شد ســوخت شد. تا آنكه 
محمد محب خدايي، معاون پيشــين گردشگري 
كشور، فعاليت طراحي و ساخت برند ملي گردشگري 
كشور را به صورت رايگان در دستور كار قرار داد و سال 
97در دو فاز، فراخوان عمومي برند ملي گردشگري 
ايران آغاز و تيم مطالعاتي براي اين پروژه به صورت 

رايگان تشكيل شد.
محب خدايي اعالم كرده است كه تمام اين فرايند به 
رايگان در حال انجام بود و كارشناساني كه آن زمان در 
معاونت گردشگري مشغول به كار بودند به همشهري 
گفتند در فراخوان ابتدايي براي برند ملي گردشگري 

۲00طرح و شعار از ســوي دانشجويان و معماران و 
طراحان به معاونت گردشگري ارسال شد كه از اين 
ميان، افراد برجسته در حوزه هاي بازاريابي و طراحي 
و... ۱0طرح و شــعار را واجد ارزش دانستند، اما در 
داوري نهايي هيچ يك از طرح ها و شــعارها قادر به 
معرفي تمامي شخصيت گردشگري ايران به جهان 
نبود. بنابراين، فاز دوم مطالعات، نظرســنجي ها و... 
براي شناخت تمامي ظرفيت هاي تاريخي، اجتماعي، 

فرهنگي، ميراثي و طبيعي ايران آغاز شد.
فاز دوم مطالعات ادامه يافت تا آنكه معاون گردشگري 
وقت بركنار شد و دوره ديگري در طراحي و ساخت 
برند گردشگري كشور آغاز شد. منتها با اين تفاوت كه 
اين بار سه ميليارد تومان به طراحي و ساخت اين برند 

اختصاص يافت.
براســاس اســنادي كه به روزنامه همشــهري ارسال 
شــده و در دفتر روزنامه موجود است، پيشنهاد مجدد 
»تدوين اســتراتژي، طراحي و ايجاد ساختار مديريت 
برند گردشگري ايران« توســط دفتر مطالعات آموزش 
گردشگري به ولي تيموري، معاون گردشگري، ارائه شد 
و اهداف اصلي طرح اينگونه تشريح شد: »خلق و مديريت 
برند گردشگري ايران، در راستاي ارتقاي كمي و كيفي 
قدرت برند ملي«، »خلق و مديريت برند گردشــگري 
ايران، در راستاي ايجاد يك برند توانمند جهت معرفي 
يكپارچه و هدفمند گردشگري متمايز ايران در بازارهاي 
جهاني و بدل شــدن به نماد كاال، خدمات و محصوالت 

متمايز صنعت گردشگري ايران و جريان سازي  آن«.
وزارت ميراث فرهنگی اعالم كرده كه برای طراحی 

اين برند با صدها كارشناس مشورت شده است.

وزير ميراث فرهنگي براي دومين بار برند ملي 
پرحاشيه گردشگري ايران را رونمايي كرد

گزارش

خانه اسكيموها در دماوند
پيش از اين سازه هاي جديد، به اعضاي هالل احمر 
چادر داده شد ولي استفاده از آن به دليل شرايط 
جوي چندان عملياتي نبود. در نتيجه يك سازه كه به گنبد سبز معروف 
است دورتر از ساختمان پناهگاه بارگاه سوم براي اعضاي هالل احمر 
ساخته شد، ولي به گفته اين مقام مسئول با پريدن اسكي بازها روي آن، 

سقف سازه شكست و غيرقابل استفاده شد.
هالل احمر سازه هاي جديدي را كه به هزينه فدراسيون كوهنوردي و 
بخش خصوصي ساخته شده با هلي كوپتر به منطقه آورده است. انتظار 
بر اين است كه چنين ســازه بزرگ دوطبقه اي، براي امدادرساني به 
مصدومان نيز شرايط مناسبي داشته باشد، ولي به گفته دبير كميته  
پناهگاه هاي فدراسيون كوهنوردي اين ساختمان ۱۵سال پيش زماني 
ساخته شده كه امداد و نجات كوهستان جزو وظايف هالل احمر نبود. 
او مي گويد: اساسا فقط ۲سال است كه هالل احمر با مصوبه هيأت دولت 
پذيرفته كه اين خدمات را به عنوان يك وظيفه قانوني ارائه كند، تا پيش 
از آن كامال خدمات داوطلبانه بود. ما هم موظفيم براي آنها هزينه كنيم. 
سازمان حفاظت محيط زيســت و منابع طبيعي در جريان ساخت و 
سازهاي اخير هستند. آنها 3سال پيش هم از نصب سازه سبز رنگ كه 

هالل احمر يك سال در آن فعاليت داشت مطلع بودند.

كوه هاي ايران متولي ندارد
اكوسيستم شكننده دماوند ظرفيت هجوم اين همه كوهنورد را ندارد. 
مهدي مسچي، نايب رئيس انجمن دماوندكوه در گفت وگو با همشهري 
مي گويد: فدراسيون كوهنوردي در كالم با ما هم عقيده است ولي در 
عمل رويه اي متفاوت دارد. ساخت ۲ايگلو براي هالل احمر، بدعتي براي 
سازه هاي بعدي است. اين سازه ها ظرفيت كوهنوردي غيراصولي را در 
دماوند افزايش مي دهد. كوهستان، مثل باشگاه ورزشي است و ما هم 
دوست داريم تعداد افراد بيشتري كوهنورد شوند ولي نه در اكوسيستم 

شكننده اي مانند قله دماوند.
او با اشاره به اينكه در هيج جاي دنيا فدراسيون هاي كوهنوردي وابسته 
به دولت ها نيستند، مي گويد: براساس آموزه هاي فدراسيون بين المللي 
كوهنوردي، پناهگاه ها بايد در كنار آخرين ســكونتگاه هاي شهري 
وروستايي ساخته شوند و كوهنوردان براي ادامه مسير تا قله آب و غذا 
چادر خود را حمل كنند و پس از صعود از مســير مشخص از پسماند 
خود را برگردانند. اما در مورد دماوند هيچ كدام از اين مســائل در نظر 
گرفته نشده است. اساسا كوه ها در ايران متولي ندارد. شما براي ساخت 
بنا در كنار رودخانه و دريا پروتكل داريد ولي اگر دست به تخريب قله ها 
بزنيد هيچ كس جلويتان را نمي گيرد؛ درحالي كه آب شــرب مردم از 

كوهستان ها تامين مي شود و اكوسيستم بسيار مهمي است.
وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري سال۱39۵ پرونده دماوند را براي 
ثبت در فهرست جهاني در يونسكو مطرح كرد اما آسيب ها و تعرض هاي 
فراوان مانع از ثبت دماوند در فهرســت جهاني يونســكو شد. به نظر 

مي رسد هرچه مي گذرد فاصله دماوند از ثبت جهاني دورتر مي شود.

ادامه از 
صفحه اول

بارش هاي شدید در نيمه شمالي كشور
نخستين هشدار پاييزي براي جلوگيري از خسارت به استان هاي شمالي صادر شد

 سيدمحمد فخار
روزنامه نگار

 محمد باريكانی
دبير گروه زيست بوم

می
ست

ر ر
 امي

ي/
هر

مش
س: ه
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برنامه فعالیت های پروژه ملی ایجاد و ترویج برند ملی گردشگری ایران در داخل و خارج

دفتر بازاریابي و تبلیغات 
گردشگري

برگزاري و شركت در نمایشگاه ها جشنواره ها و رویدادها - 
تبلیغات رسانه اي و محیط داخلي و خارجي - تهیه و توزیع اقالم 

تبلیغاتي - كمك به فعالیت غیر دولتي در جذب گردشگر

2میلیارد و 60 
میلیون تومان

اداره نظارت و ارزیابي خدمات 
گردشگري

راهبري فعالیت ها و مراكز گردشگري - كمك به تشكل ها و 
شركت هاي گردشگري

370 میلیون 
تومان

دفتر مطالعات آموزش 
گردشگري

مطالعات تخصصي زیرساخت ها و خدمات گردشگري - تهیه و 
پایش تحقق اسناد راهبري

470 میلیون 
تومان

سيمرغ 3ميليارد توماني
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تجهيز شيراز به دوچرخه هاي هوشمند 
و استقبال شــهروندان از این وسيله گزارش

باعث شده تا مدیریت شهري شيراز به 
فكر ثبت این شهر به عنوان شهر ملي دوچرخه باشد. 
استفاده از دوچرخه هاي اشــتراكي در دنيا تجربه 
چندین ســاله دارد اما در ایران با كمي تأخير این 
وسيله حمل ونقلي، ابتدا از خيابان هاي پایتخت سر 
درآورد و بعد از استقبال تهراني ها، این طرح از اواخر 
آذر 9۸ به شيراز رسيد كه عنوان تنها كالنشهر كشور 
با هواي پــاك را دارد. حاال دوچرخه هاي نارنجي به 
جزئــي از نمادهــاي این شــهر بدل شــده اند. 
دوچرخه هایي كه در گوشــه و كنــار خيابان ها و 
پياده روهاي سرتاسر شــهر منتظر عالقه مندان به 
هواي پاك هســتند تا آنها را با یكدیگر به اشتراك 
بگذارند. مدیران شهري شيراز نيز با هدف كاهش 
ترافيك و شلوغي و سالمت شــهروندان، تعداد 
دوچرخه ها را افزایش داده اند. همچنين با ساخت 
مسيرهاي ویژه دوچرخه در خيابان ها و محله هاي 
شهر و برگزاري برنامه هایي چون سه شنبه هاي بدون 
خودرو درصددند تا شهروندان بيشتري را به استفاده 
از این وسيله حمل ونقل پاك ترغيب و شيراز را به 

شهر ملي دوچرخه تبدیل كنند.

تجربه شهروندان از دوچرخه سواري در شهر
طبق آمار و گفته هاي مســئوالن شــيراز از آذر ســال 
گذشته تا ابتداي شهریور امسال 196هزار و 409سفر 
با دوچرخه هاي هوشمند اشتراكي )بيدود( انجام شده 
كه تعداد سفرهاي روزانه را به هزار و 800مورد رسانده 
است. با این حال شيرازي ها معتقدند این طرح هنوز هم 
جاي كار دارد. احمد باقري، یكي از شهروندان شيرازي و 
مشترك دوچرخه هاي اشتراكي مي گوید: دوچرخه هاي 
اشتراكي در شــيراز به كاله ایمني مجهز نيستند و این 
موضوع مي توانــد خطراتي را براي شــهروندان ایجاد 
كند. درصورتي كه مي تــوان كاله ایمني قفل دار براي 
این دوچرخه ها درنظر گرفت. شــهرداري هم باید براي 
ترغيب بيشــتر مردم، هزینه اجاره دوچرخه ها را از نرخ 
فعلي كمتر كند. عماد كازروني، دیگر شهروند شيرازي 
نيز معتقد است این شهر به مســيرهاي بيشتري براي 

دوچرخه ســواري نياز دارد و مي گوید: من سال هاست 
كه براي رفت وآمد در شهر از دوچرخه شخصي استفاده 
مي كنم. در چند ســال اخير شــهرداري مسيرهایي را 
براي دوچرخه سواران ایجاد كرده است، اما به نظرم این 
مسيرها نه فقط در خيابان هاي شلوغ و پر جمعيت، بلكه 
در تمامي خيابان ها و محله ها باید ایجاد شود تا به تعداد 
دوچرخه سواران افزوده شــود. او تأكيد مي كند در كنار 
تامين زیرســاخت ها براي دوچرخه سواري، پيش بيني 
تمهيداتي براي تأمين امنيت دوچرخه سواران نيز یكي از 
عوامل كليدي در ترویج فرهنگ دوچرخه سواري است. 
مواردي مانند آموزش  رانندگان دربــاره نحوه مواجهه 
با دوچرخه ســواران و ایمن سازي و مناسب سازي معابر 
و مســيرها. خسرو اعتمادي، شهروند شــيرازي نيز در 
این  باره مي گوید: قوانين برخورد با دوچرخه سواران در 
حمل ونقل روزمره شناخته شده نيست. توجه رانندگان به 
امنيت دوچرخه سواران خيلي كم است؛ به ویژه در مركز 
شــهر به دليل تراكم خودروها و موتورسواران، احتمال 

تصادف باالست.

تكميل رینگ خطوط دوچرخه 
چندي پيش حيدر اسكندرپور، شهردار شيراز و رئيس 
كارگروه شــهر ملي دوچرخه از تكميل رینگ مســير 
دوچرخه سواري در محدوده  برخي مناطق شهرداري در 
آینده نزدیك خبــر داد و آن را گامي بزرگ براي تبدیل 

شيراز به شهر ملي دوچرخه عنوان كرد.
رئيس كميسيون عمران، حمل ونقل و ترافيك شوراي 
شــهر شــيراز با تأیيد اظهارات شــهردار به همشهري 
مي گوید: هنگام تدوین بودجه شــهرداري شــيراز، به 
شهرداري هاي مناطق تأكيد كردیم كه احداث و بهسازي 
خطوط دوچرخه سواري شهر را تا سطح محله ها دنبال 
كنند تا رفت وآمد دوچرخه سواران در شهر بيش از پيش 
تســهيل شــود. نواب قائدي با بيان اینكه در سال هاي 
گذشــته نيز ایجــاد چندیــن كيلومتر از مســيرهاي 

دوچرخه سواري در اولویت اقدامات كميسيون حمل ونقل 
و ترافيك بــوده، مي افزاید: براي تحقق شــاخص هاي 
شهر انسان محور و فرهنگسازي اســتفاده از دوچرخه، 
ترویج استفاده از دوچرخه هاي اشــتراكي در سفرهاي 
درون شــهري شــهروندان درحال افزایش اســت. وي 
اضافه مي كند: براساس برنامه پنج ساله شيراز، در سال 
1403باید تعداد دوچرخه هاي شهر به 10 هزار دستگاه 
برسد. تحقق این موضوع براي معرفي شيراز به عنوان شهر 

ملي دوچرخه از سوي مدیریت شهري دنبال مي شود.

اقدامات شهرداري براي شهر ملي دوچرخه 
معاون حمل ونقل و ترافيك شــهردار شيراز نيز در این 
زمينه به همشهري مي گوید كه دوچرخه هاي اشتراكي 
به عنوان یك مكمل در كنار سيستم هاي حمل ونقل در 

كالنشهر شيراز، فعاليت خود را آغاز كرده است.
مجتبي زوربخش با اشاره به موفقيت شهرداري تهران 
در طرح دوچرخه هاي بي دود ادامه مي دهد: مي توان با 
الگوبرداري از عملكرد مدیران شهري پایتخت، این طرح 
را به شكلي مطلوب در شيراز نيز پيش برد و مسيرهاي 

دوچرخه سواري را افزایش داد.
وي به احداث بيش از 200 كيلومتر مســير دوچرخه 

در مناطق مختلف شــهر و افزایش این ميزان به 300 
كيلومتر تا پایان سال اشــاره و عنوان مي كند: براساس 
اعالم شوراي ترافيك وزارت كشور، تمامي كالنشهرها 
موظفند تا سال 1404، سهم استفاده از دوچرخه سواري 
را به 6 درصد برسانند. سهم فعلي شيراز زیر 3درصد است 
و با برنامه ریزي هایي كه صورت گرفته تا 1404به سهم 
6درصدي خواهيم رسيد. اميدواریم با توجه به جایگاه 
خوب شيراز، از نظر اجراي این طرح در بين كالشهرها، 
بتوانيم عنوان شــهر ملي دوچرخه را به زودي كســب 
كنيم. معاون حمل ونقل و ترافيك شــهرداري شــيراز 
با بيان اینكه 28۵ ایســتگاه دوچرخه  در نقاط مختلف 
شهر درنظر گرفته شده اســت مي افزاید: افراد متقاضي 
مي توانند دوچرخه ها را از ایستگاه ها یا هر مكان دیگري 
كه دوچرخه ها در آنجا پارك شــده تحویل بگيرند. این 
طرح به صورت 24ســاعته اجرا مي شود و درصورت رها 
شدن دوچرخه ها در مكان هاي كم متقاضي، مجري طرح، 
دوچرخه ها را به ایستگاه هاي تعيين شده منتقل مي كند.

زوربخش با اشاره به ورود دوچرخه هاي نسل چهارم به 
سيستم شهري، تفاوت آنها با سه نسل قبل را داشتن جي 
پي اس، قفل الكترونيكي و سامانه هوشمند عنوان كرده و 
مي گوید: درصورت استقبال مردم از این طرح به ویژه در 
نقاط پرتردد شهر، هزینه استفاده از دوچرخه ها كاهش و 

طرح هاي تشویقي افزایش مي یابد.

برگزاري دوره هاي آموزشي دوچرخه سواري
معاون شهردار شــيراز درباره دیگر طرح هاي اجرا شده 
شهرداري توضيح مي دهد: براي دستيابي به عنوان شهر 
ملي دوچرخه باید استانداردهایي در شهر رعایت شود كه 
به این منظور به غيراز ایجاد مسيرهاي ویژه، دوره هاي 

آموزشــي دوچرخه ســواري و مربيگري را نيز برگزار 
مي كنيم. در بخش آموزش همگاني نيز با تهيه كليپ هاي 
آموزش قوانين راهنمایي و رانندگي و انتشار در فضاي 

مجازي سعي در اشاعه فرهنگ دوچرخه سواري داریم.
او اضافه مي كند: شناســنامه دار كردن مســيرها یكي 
دیگر از اقدامات شــهرداري شيراز اســت كه با این كار 
شهروندان مي توانند در نقشه دیجيتال شهر، مسيرهاي 
مشخص شده براي دوچرخه سواري را شناسایي كنند. 
كمپين سه شنبه هاي بدون خودرو نيز هر هفته در شهر 
برگزار مي شود و معتقدیم در شرایط كرونایي، استفاده 
از دوچرخه به عنوان یك وســيله تك سرنشين و پاك، 
مي تواند به سالمت شهروندان كمك كند. براي دوره پس 
از كرونا نيز قصد داریم آموزش دوچرخه سواري را براي 
دانش آموزان در پارك هاي ترافيك شــهر برنامه ریزي 
كنيم. زوربخش درباره دوچرخه سواري بانوان در شهر 
شيراز نيز مي گوید: شهرداري متولي تفكيك جنسيتي 
نيســت و تا جایي كه اطالع دارم براي استفاده بانوان از 

دوچرخه هاي اشتراكي مشكلي وجود ندارد.
    

امروزه شهرهاي توســعه یافته كامال دریافته اند كه راه 
رهایي از آلودگــي هوا و گرم شــدن زمين و همچنين 
اتالف وقت و انرژي در ترافيك، استفاده از وسایلي مانند 
دوچرخه اســت؛ عالوه برآنكه در دنياي مدرن امروز و 
غفلت افراد از سالمت جســم و روح، دوچرخه سواري 
به عنوان یــك ورزش مفــرح، ســالمت افــراد را در 
بلندمدت تامين مي كند. به همين دليل، در بســياري 
از كالنشــهرهاي ایــران، تالش هاي زیادي از ســوي 
شهرداري ها براي فرهنگسازي استفاده از دوچرخه بين 

شهروندان مي شود.

شهرداري شيراز براي رسيدن به عنوان شهر ملي دوچرخه، اقدامات 
متعددي را در زمينه ترویج فرهنگ دوچرخه سواري و ایجاد 

زیرساخت هاي شهري انجام داده است

شيراز؛ يك ركاب تا شهر ملي دوچرخه

فاطمه عباسي 
روزنامه نگار

پيگيری

 پيش نيازهاي شيراز
در مسير شهر ملي دوچرخه

 شيراز در تدارك كسب عنوان شهر ملي دوچرخه است و با تجربه اي كه 
این كالنشهر پاك كشور در استفاده از دوچرخه هاي هوشمند داشته، 
مي توان انتظار محقق شدن آن را در زماني كوتاه داشت. به این طرح با 
وجود استقبال خوب شهروندان، انتقاداتي هم وارد شده كه مي تواند در 
اجراي طرح تبدیل شيراز به شهر ملي  دوچرخه مؤثر باشد. در این باره 
رئيس كميسيون فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شوراي شهر شيراز به 
همشهري مي گوید: فلســفه ایجاد و صدور مجوز براي دوچرخه هاي 
هوشمند استفاده از وســایل حمل ونقل با كمترین آالیندگي و كمك 
به كاهش ترافيك شهري بود كه با اســتقبال مردم هم همراه شد. اما 
انتقاداتي هم از این دوچرخه ها وجود دارد كه باید نســبت به رفع آنها 

توجه جدي داشت.
احمد تنوري مي افزایــد: دوچرخه هاي 
هوشمند متحدالشكل هستند و سایزهاي 
محــدودي دارند. با توجه به تناســب قد 
و توان جســمي هر فرد تنوع ندارند و به 
این دليل افراد ميانســال و بسياري دیگر 
نمي توانند به راحتي از آنها استفاده كنند. 
اگر مي خواهيم كه مردم به اســتفاده از دوچرخه در ترددهاي روزانه 
ترغيب شوند باید امكانات بيشتري فراهم شود. هزینه تهيه دوچرخه هاي 
استاندارد باالست و نمي توان براي رســيدن به شهر ملي دوچرخه از 
شهروندان انتظار داشته باشــيم كه چنين هزینه اي را پرداخت كنند. 
صرفا با اتكا به همين دوچرخه هاي هوشمند هم رسيدن به عنوان شهر 
ملي دوچرخه دور از دسترس خواهد بود. تنوري بر ضرورت همكاري 
نهادهاي مختلف با شهرداري براي محقق شدن این طرح تأكيد مي كند 
و مي گوید: نيازمند فرهنگسازي، مشاركت، مدیریت و همچنين مشورت 
گروه تربيت بدني دانشگاه ها، فدراسيون و هيأت دوچرخه سواري و هيأت 
ورزش هاي همگاني براي برنامه ریزي در این زمينه هستيم. البته تمامي 
این شرایط نيازمند درك اهميت استفاده از دوچرخه از سوي دولت و 
درنظر گرفتن تدابيري براي ارائه یارانه نه براي شــيراز كه براي همه 

شهرهاي كشور است.

مریم سرخوش
روزنامه نگار

كارت عضويت 5 ساله با 20 هزار تومان
مجتبي زوربخش، معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري شيراز: با تصویب شوراي شهر شيراز یارانه اي را براي استفاده 
شهروندان از دوچرخه هاي هوشمند درنظر گرفتيم كه طبق آن شهروندان به جاي پرداخت 1۸9هزار تومان با پرداخت 
۲۰ هزار تومان به عنوان حق عضویت پنج ساله، كارت دریافت كنند و با استفاده از نرم افزار هوشمند نصب شده روي 

گوشي هاي خود، به ازاي هر نيم ساعت استفاده از دوچرخه، هزار و ۵۰۰ تومان بپردازند.
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مبتالیــان 28روز پــس از بهبود مي تواننــد به مراكز 
تعيين شده از سوي سازمان انتقال خون مراجعه كرده و 
پالسما اهدا كنند. تاكنون 6هزار نفر پالسما اهدا كرده اند

گــزارش همشــهري از یكــي از مراكــز اهــداي 
پالســما بــراي درمــان بيمــاران كوویــدـ 19

بوده و با گذشــت 28روز از بهبود بــراي اهدا آمده 
است. اهدا كننده پالسما حداكثر مي تواند 60ساله 
باشد و اگر اهدا كننده مســتمر بوده تا 65سال هم 
مي تواند اقــدام كند. همه اینها در اتاق شيشــه اي 
معاینه با فاطمه حسيني كه پزشك است، در ميان 
گذاشته مي شود. مراجعه كنندگان خطر را پشت سر 
گذاشته اند؛ یا بيمارستاني شده  بودند یا دوره درمان 
را در خانه گذرانده اند  و حاال به شــكرانه بهبود شان 
بخشي از آنتي بادي توليدشــده در بدنشان را نثار 
كســاني مي كنند كه كيلومترها دورتــر از آنها در 
جنگ نابرابر ميان مــرگ و زندگي، به عصاره خون 
آنها نياز دارند. ویروس در بدن بيماران، آنتي بادي 
توليد مي كند كه این آنتي بادي براي درمان بيماران 

بدحال استفاده مي شود.

چرا تعداد داوطلبان كم است؟
با اینكه بيش از 370هزار نفــر از كوویدـ 19نجات 
پيدا كرده اند، اما براساس اعالم سخنگوي سازمان 
انتقال خون تنها 2درصد از آنها براي اهداي پالسما 
آمده اند. آمارها نشان مي دهد از اردیبهشت تا اوایل 
شهریور، 7هزار و 323نفر براي اهدا مراجعه كرده اند 
كه 6هزار واحد پالسما در 25مركز جمع شده است.

محمدزاده مي گوید، اطالعات مردم پایين است. آنها 
نمي دانند پروسه اهداي پالسما چگونه است و از آن 
هراس دارند. یكي از دالیلش هم خارج شدن خون 
از بدن و بازگشت دوباره آن است. درواقع خون بدون 
تماس با محيط بيرون به بــدن برمي گردد. در این 
روند، به اندازه یك ليتر خون به تدریج وارد دستگاه 
پالسما فریز مي شود، پالســماي مورد نياز گرفته 
مي شود و دوباره خون به بدن برمي گردد. پالسماي 
مورد نياز در این پروســه، 500سي سي است و این 
ميزان براي یك بيمار مورد استفاده قرار مي گيرد. 
خون جمع شــده براي جدا كردن پالسما در ظرف 
شيشــه اي كوچكي داخل دســتگاه قرار مي گيرد 
و امكان آلوده شــدن به ميكروب وجــود ندارد. در 
این ميان بــراي جلوگيري از انعقاد و لخته شــدن 
خون، مایعي تزریق مي شود و به جبران پالسماي 
خارج شده، سرم به بدن اهدا كننده وصل مي شود. 
پالسماي خارج شده با مصرف آب دوباره برمي گردد. 
محمدزاده مي گوید، آنهایي كه براي درمان بيماري 
در بيمارستان بستري شده اند فوبياي مركز درماني 
دارند؛ به همين دليل هم تمایلي به حضور در مكاني 

شبيه بيمارستان را ندارند.
ســوپروایزر مركز به ترس مردم از اهداي پالسما، 
ضعف اطالع رســاني را اضافه مي كند. او مي گوید، 
افراد بيشتر با اهداي خون آشــنا هستند تا اهداي 
پالسما؛ به همين دليل تعداد مراجعه ها كم است. 
البته شرایط اقتصادي و گرفتاري مردم را هم باید به 
این مسئله اضافه كرد. پروسه اهداي پالسما نسبت 
به اهداي خون وقت گيرتر اســت و خيلي ها شاید 

نخواهند این ميزان معطل شوند.

بعضي ها دوباره داوطلب مي شوند
بيماري تيرماه بــه جان اكبــر افتــاد. اكبر، مرد 
34ساله اي است كه ویروس را از یكي از همكارانش 
گرفت و به خانه آورد. همســر مبتال نشد، اما اكبر 
2هفته در خانه ماند تا شــر بيماري كنده شــود. 
تب و سرفه و بي حالي، او را به بيمارستان كشاند و 
درنهایت وقتي آزمایشش مثبت شد به گروه بيماران 
كوویدـ 19پيوست. این دومين باري است كه اكبر 
براي اهداي پالسما مراجعه مي كند. مرگ چند نفر 
از همكارانش در اورژانس به دليل ابتال به كرونا هم 
دليلي شــد تا براي نجات بيماران با شرایط وخيم، 
پالســمایش را اهدا كند. اكبر آن لحظه را فراموش 
نمي كند كه برایش پيامي آمد و به او اطالع داده شد 
از پالسمایش براي درمان بيمار كوویدـ 19استفاده 
شده اســت. كارشناس آزمایشــگاه مي گوید، تنها 
این اهدا كننده نيســت كه براي دومين بار مراجعه 
مي كند. برخي از بهبودیافته ها تا 3بار هم مراجعه 
كرده اند. این روند تا زماني كه در خونشان آنتي بادي 
وجود داشته باشد، مي تواند تكرار شود. محمدزاده 
مي گوید، پيش از اینكــه از افراد پالســما گرفته 

شود، نمونه كمي از خونشان را مي گيریم تا ميزان 
آنتي بادي و سایر بيماري هایي كه ممنوعيت اهدا 
دارند را بســنجيم. اگر خون از نظر هپاتيت و ایدز 
و سایر بيماري ها مشــكلي نداشت، پالسما گرفته 
مي شود و بالست شــده و در دماي منفي 70درجه 

نگهداري مي شود.
قبــاًل مدیرعامــل ســازمان انتقال خــون درباره 
ممنوعيت ها و محدودیت هاي اهداي پالســما در 
بيماران بهبودیافته از كرونا گفته بود. پيمان عشقي، 
یكي از این موارد را زایمان عنوان كرده بود. زناني كه 
سابقه زایمان داشته اند، پس از بهبود از كرونا، شرایط 
اهداي پالسما ندارند؛ چراكه ممكن است پالسماي 
آنها براي اســتفاده بيماران عوارضي داشته باشد. 
پالسماي آنها براي توليد دارو به كار گرفته مي شود 
و تزریق مســتقيم به بيماران نخواهد شد. فاطمه 
حسيني، پزشك مركز نوآوري سازمان انتقال خون 
مي گوید، احتماالً این ممنوعيت به دليل آنتي بادي 
است كه پس از زایمان در بدن زنان ایجاد مي شود و 

تا آخر عمر هم مي ماند.
سهم پالسما از خون 55درصد است. پالسما مایعي 
است كه 91درصدش آب اســت، یك درصد امالح 
و یون هاي معدني، 7درصــد پروتئين و یك درصد 
باقيمانده ویتامين، مواد قندي، هورمون و... است. 
آنتي بادي توليدشــده پس از ورود ویروس به بدن 
كه ایمني ایجاد مي كند در همين پالســما جمع 
مي شود و اهداكننده، تنها بخشي از آنتي بادي اش 
را اهدا مي كند. پالسماي منجمدشده تا یك سال 
بعد هم مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. تمام این 
پالسماها جمع آوري  شــده و به مركز انتقال خون 
وصال فرســتاده و آنجا براساس نياز بيمارستان ها، 
ارسال مي شــود. اینها را فائقه رزازیان، سوپروایزر 
مركز نوآوري سازمان انتقال خون مي گوید. به گفته 
او، در تهران 2مركز یكي اینجا و دیگري در خيابان 
وصال شــيرازي و در مركز اهداي خــون، اهداي 
پالسما انجام مي شــود. مركز نوآوري، اما ظرفيت 
زیادي ندارد، 2دستگاه با 3تخت گنجایش نزدیك 
به 6نفر را در روز دارد. بسياري از مراجعه كنندگان 
به مركز انتقال خون وصال در خيابان وصال شيرازي 
در تهران مراجعه مي كنند. آنجا دستگاه هاي بيشتر و 
گنجایش باالتري دارد. به گفته او، بسياري از مراجعه 
كننده ها به صورت خانوادگي مي آیند؛ مثاًل مادر و 
دختر، یك زوج یا پدر و پسر؛ چراكه بيماري اغلب در 

خانواده منتشر مي شود.
براي ربابه و همســرش عليرضا، نشانه هاي بيماري 
درست مانند یك سرماخوردگي معمولي بود. وقتي 
نفس هایشان به شماره افتاد، از ترس ابتال به كرونا 
به بيمارســتان رفتند و در نتيجــه تصویربرداري 
نشانه هاي درگير شــدن ریه ها، حكایت از ابتال به 
ویروس داشت. عليرضاي 34ساله ویروس را از یكي 
از همكارانش در اداره گرفت و مادر و همسرش را هم 
 .»B+« است و مرد »+o« درگير كرد. گروه خوني زن
كارشناس آزمایشگاه مي گوید بهترین گروه خوني 
براي اهداي پالسما »AB« است: »در اهداي خون 
بهترین گروه خوني o+ اســت، اما در پالسماAB؛ 
چون شامل همه گروه هاي خوني مي شود، اما به طور 
كلي تمام محدودیت هاي تزریق گــروه خوني در 

اهداي خون در پالسما هم باید رعایت شود.«

نمایشــگر ســاعت روي دقيقــه 27مي ایســتد؛ 
500سي سي در ظرف شيشه اي جمع شد. دستگاه 

سوت مي كشد؛ یعني پایان.
 از نيم ساعت پيش، داوود دراز كشيده و به رفت وآمد 
خون و مایع شفاف و دستگاه سفيد جعبه اي شكل 
گوشه تخت نگاه مي كند. مرد 58ســاله در انتظار 
پایان كار است تا اتوبان همت را پایين برود به سمت 
اداره اش در خيابان انقالب. یك ســر شيلنگ زیر 
رگش پنهان شده و ســر دیگر آن به دستگاه وصل 
است. لوله ها پرخون مي شــوند و سر مي خورند به 
سمت دستگاه. از آنجا لوله دیگري به ميدان مي آید 
كه مایع شــفافي دارد؛ داروي ضدانعقاد است و در 
همســایگي اش لوله دیگري كه به سرم مي رسد، 
نشسته است. سوت دستگاه كه بلند مي شود، آقاي 
محمدزاده، ســوزن جيوه اي رنگ را آرام مي كشد 
بيرون و پنبه  آغشته به الكل را مي نشاند روي رگ 
زخم خورده. داوود دست راســت را باال مي گيرد و 

پنبه را مي فشارد. كار تمام است.
مركز اهداي پالســما بر اتوبان همت نشسته است. 
ســازمان انتقال خون ایــران، مركز نــوآوري را از 
اردیبهشــت امســال، تغيير كاربري داد تا این بار، 
پالســماي بهبودیافتگان كوویدـ 19را كيسه كند 
و بفرستد براي بيمارستان ها؛ براي درمان بيماران 
بدحالي كه روي تخت ها در انتظــار معجزه اند. این 
مایع زردرنگ، معجزه آنهاســت. اردیبهشــت ماه، 
نخســتين باري بود كه درباره اهداي پالسما براي 
درمان كوویدـ 19در ایران صحبت شــد. سازمان 

انتقال خون آن زمان، اعالم كرد كه در دنيا مشخص 
شــده پالســمادرماني روند بهبود این بيماران را 

سریع تر مي كند.
داوود یك  ماه و نيم پيش مبتال شد. بيماري، خودش 
را با تنگــي نفس و تب باالي 38درجه نشــان داد. 
جواب آزمایشش كه آمد، خانه نشين شد. همسر و 
دخترش هم مبتال شدند و قرنطينه خانگي آنها از 
اوایل مرداد كليد خورد. او براي بازگشت به كار، به 
آزمایش منفي كوویدـ 19نياز داشت. آزمایش را كه 
گرفت، متوجه شد مي تواند پالسما اهدا كند. تا آن 
روز نمي دانست پالسما چيست و به چه كار مي آید. 
تلفن را برداشت و به سازمان انتقال خون تلفن كرد. 
از آنها شــنيد كه پس از 28روز مي تواند براي اهدا 
اقدام كند. منتظر نشست تا روز بيست وهشتم. داوود 
مي گوید: وقتي روي تخت دراز كشــيده بودم براي 
شروع كار، استرس زیادي داشتم. آقاي محمدزاده 

كه روند كار را توضيح داد، آرام گرفتم.
محمدباقر محمدزاده، كارشناس آزمایشگاه است 
و در 4ماه گذشته آنقدر براي اهداكنندگان پالسما 
سوزن زده كه رگ خواب سوزن هاي ایراني را پيدا 
كرده است. تا قبل از این، سوزن ها وارداتي بودند و 
با تمام شدن موجودي، از سوزن هاي ایراني استفاده 
مي شــود؛ ســوزن هاي ضخيم تر و بدقلق تر. فائقه 
رزازیان، سوپروایزر مركز نوآوري سازمان مي گوید 
تمام تجهيزات و لوازمي كه براي اهداي پالســما و 
فریز كردن آن به كار مي رود از قبل در اختيارشــان 
بوده و با تمام شــدن موجودي باید از منابع دیگر 

استفاده شود.
مركز، یك ســالن بزرگ دارد براي فریز پالسما و 
یك اتاق كوچك 3تخته براي اهداي آن. نوبت دهي 
به مراجعه كنندگان از قبل انجام مي شود. هر كدام 
سر ساعت مشــخصي، اتوبان همت شــرق را دور 
مي زنند به سمت بلوار باریكي كه آنها را به سازمان 
مي رســاند. گوشــه حياط ســازمان انتقال خون، 
داالن كوچكي اســت كه مي رســد به مركز. روند 
اهداي پالســما درســت مانند اهداي خون است؛ 
با همان محدودیت هــا و ممنوعيت هــا به اضافه 
سندي كه نشان مي دهد مراجعه كننده قبال مبتال 

مأموريتويژهبهبوديافتهها
زهرا جعفرزاده 

روزنامه نگار

سهم پالسما از خون 55درصد است. 
پالسما مایعي است كه 91درصدش 
آب اســت، یك درصــد امــالح و 
یون هاي معدني، 7درصد پروتئين 
و یك درصد باقيمانده ویتامين، مواد 
قندي، هورمون و... است. آنتي بادي 
توليدشده پس از ورود ویروس به بدن 
كه ایمني ایجــاد مي كند در همين 

پالسما جمع مي شود

با اینكه بيــش از 370هــزار نفر از 
كوویدـ 19نجات پيــدا كرده اند، اما 
براساس اعالم ســخنگوي سازمان 
انتقال خــون تنها 2درصــد از آنها 
براي اهداي پالسما آمده اند. آمارها 
نشان مي دهد از اردیبهشت تا اوایل 
شهریور، 7هزار و 323نفر براي اهدا 
مراجعــه كرده اند كه 6هــزار واحد 

پالسما در 25مركز جمع شده است

ممكن اســت به علت بروز 
عالئم یا داشــتن تماس با 
فردي كــه عفونت ویروس 
كرونا در او ثابت شده است، 
آزمایــش ویــروس كرونا 
بدهيد. اگر آزمایش شــما 
منفي باشد، خيالتان راحت 
مي شود، اما اگر آزمایش تان مثبت باشد، چه كار باید 

بكنيد؟
پاسخ به این پرسش بستگي به زمان انجام آزمایش و 

حال عمومي شما دارد.
2 نوع آزمایش تشــخيصي براي كرونــا وجود دارد، 
یكي »آزمایش هاي آنتي ژن« یا »آزمایش هاي سریع 
تشــخيصي« و دیگري »آزمایش هاي مولكولي« یا 

.»PCR آزمایش هاي«
آزمایش هــاي آنتــي ژن پروتئين هــاي اختصاصي 
ســطح ویروس را شناســایي مي كنند و پاسخشان 
مي تواند 15 تا 45دقيقه پــس از گرفتن نمونه داده 
شود. آزمایش هاي PCR با استفاده از آنزیمي به نام 
»نســخه بردار معكوس« و فرایندي به نام »واكنش 
زنجيره اي پلي مراز« )PCR( ماده ژنتيك ویروس را 
پيدا مي كنند و نتيجه آنها ممكن است چند ساعت تا 

چند روز بعد آماده شود.
نمونه ها براي هر دوي این آزمایش ها یا از ترشحات ته 

بيني یا حلق و یا از بزاق گرفته مي شوند.
اگر آزمایش آنتي ژن داده اید و نتيجه آن مثبت است 
و احســاس بيماري مي  كنيد، باید فورا خودتان را در 
خانه ایزوله كنيد. از دیگر اعضاي خانواده و سایر افراد 
دوري كنيد. اگر باید براي مراقبت پزشــكي خانه را 
ترك كنيد، ماسك بزنيد و فاصله 2متري را با دیگران 

رعایت كنيد.
هنگامي مي توانيد از حالت ایزوله در خانه خارج شوید 

كه هر سه این شرایط را داشته باشيد:
1 10روز از هنگام ظهور نخستين عالئم تان گذشته 

باشد.
2 تب شما بدون مصرف داروي تب بر براي 24ساعت 

قطع شده باشد.
3 سایر عالئم در حال بهبودي باشند.

 PCR اگر منتظر آمدن نتایج آزمایــش مولكولي یا
هستيد و احساس بيماري مي كنيد، باید فرض كنيد 
دچار كووید-19 هستيد و دســتورات باال را رعایت 

كنيد.
اگر آزمایش مولكولي )PCR( یا آزمایش آنتي ژن شما 
مثبت شده است، اما حالتان خوب است و تب یا سایر 
عالئم را ندارید، باز هم باید خودتان را براي 10روز پس 
از دریافت نتيجه مثبت در خانــه ایزوله كنيد. افراد 
داراي عفونت ویروس كرونا حتي اگر عالمتي نداشته 
باشند و حالشان خوب باشد، مي توانند ویروس را به 

دیگران منتقل كنند.
اگر وقتي كه نتيجه مثبت آزمایش به دســت شــما 
مي رســد، 10روز از هنگامي كه نمونه از شما گرفته 
شده است، گذشته باشــد، نيازي نيست خودتان را 

ایزوله كنيد.

 اگر آزمایش 
 مثبت كرونا داشتم
 چه كار باید بكنم؟

دکتر همشهری

علي مالئكه 
روزنامه نگار و پزشك

 در روزهاي آغاز شــيوع ويروس كرونا، 
بيشــترين گروهي كه به بيماري مبتال 
مي شدند، افراد مسن و داراي بيماري هاي 
زمينه اي بودند و كمتر شــاهد ابتالي 
جوانان به اين ويروس بوديم، اما اكنون، 
با گذشت چند ماه از پاندمي كرونا، تعداد 
بيماران جوان تر در مراكز بهداشــتي و 
درماني رو به افزايش است. كاهش سن 
مبتاليــان به ويــروس را از چند منظر 
مي توان مورد تجزيه و تحليل قرار داد. 
به نظر مي رســد ويروس جهش هايي را 
داشته است كه باعث مي شود بيماري در 
جوانان شيوع باالتري به گذشته داشته 
باشد. از سوي ديگر، ساده انگاري درباره 
بيماري و مصرف دخانيات و استفاده از 
قليان و مانند آن نيــز به افزايش ابتال به 
بيماري كمك كرده اســت. با اين حال، 
تعداد بيماران بســتري شده در بخش 
مراقبت هاي ويژه در بيمارســتان هاي 
كشــور عمدتًا مانند گذشــته ازميان 
ســالمندان و افراد داراي بيماري هاي 
زمينه اي است و تعداد تخت بيمارستاني 
كه پذيراي بيماران جوان است به نسبت 
كم اســت. هنوز 80درصــد تخت هاي 

بيمارســتاني در اختيار بيماراني است 
كه باالي 65ســال دارند و 20درصد اين 
تخت ها را افراد جوان و ميانسال اشغال 
كرده اند. با اين حال نبايد فراموش كرد 
نســبت كنوني 20درصدي در مقايسه 
با آغاز شــيوع ويروس افزايش داشته 
است و اگر در گذشته اين درصد حداقلي 
بود، اكنون با رشــد روبه رو شده است و 
بايد براي جلوگيــري از ادامه اين روند 
چاره انديشي كرد. يكي از داليل افزايش 
چند درصدي ابتالي جوانان به بيماري 
وجود اســترس و اضطراب هايي است 
كه قشر جوان اين روزها با آن دست به 
گريبان هستند. فشار كاري باال، ناراحتي 
از بيكاري و مشــكالتي مانند آن سبب 
شده است سيســتم ايمني بدن افراد 
ضعيف شده و قادر نباشد از آنها در مقابل 
ويروس دفاع كند و در عين حال جوانان 
زمان بيشتري را هم در فضاهاي عمومي 
و اجتماعات حاضر هســتند. متأسفانه 
به دليل ضعف سيســتم ايمني شاهد 
بستري شدن جواناني هستيم كه هيچ 
بيماري زمينــه اي ندارند و اين موضوع 
جاي نگراني جــدي دارد. عالوه براين، 

شاهد ســاده انگاري ها و جدي نگرفتن 
موضوع بيماري از سوي جوانان در جامعه 
هستيم كه اين مسئله اكنون به چالشي 
جدي براي مسئوالن و كادر درمان تبديل 
شده است. خطري كه اكنون وجود دارد 
اين است كه افراد از زدن ماسك و رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي به دليل خسته 
شدن از ادامه اين روند خودداري  كنند 
و با نترسيدن از بيماري به عادت هايي كه 
قبل از شيوع بيماري داشتند، بر گردند. 
بدون شك، بازگشــت به سبك زندگي 
گذشته در شرايط كنوني كه كرونا همه 
معادالت زندگي و جوامــع را به هم زده 
است، قابل قبول و انجام نيست. بايد اين 
فرهنگ در ذهن افراد خصوصًا جوانان 
شكل بگيرد كه تا اطالع ثانوني نمي توانند 
مانند گذشته زندگي كنند و بايد رفتارها 
و سبك زندگي روزمره شان را با شرايط 
جديد تنظيم كنند. استفاده از ماسك، 
لوازم بهداشتي، شستن دست ها و حفظ 
فاصله فيزيكي از ديگران امروز به بخشي 
از فرهنگ جامعه تبديل شــده است و 
جوان ها بايد با رعايت آن، زمينه ساز حفظ 

سالمت خود و ديگران باشند.

چرا كرونا 
جوانان را 
درگير كرده 
است؟

صداي متخصص

حميد عمادي 
فوق تخصص 

بيماری  های عفونی 

چطور با وجود کووید-19 
 خرید امنی داشته باشیم؟

آمــار مبتالیــان  دیروز

3362
آمار بهبودیافتگان  تا دیروز

374170
آمــار جان باختگان دیروز

195
كل آمــار جان باختگان

25589
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2 دســتانتان را بــا آب 
دســت كم  صابــون  و 
به مــدت 20ثانيــه بــه 
خوبي شست وشــو دهيد.

بــا  را  دســتانتان    7
آب و صابــون دســت كم 
به مدت 20ثانيــه به خوبي 
شســت وشــو دهيــد.

5   اگــر از ســاك هاي 
پارچه اي استفاده مي كنيد، 
پــس از هر بار اســتفاده و 
خريــد رفتن ســاك را در 
ماشين لباسشويي بشوييد.

6   ســطوحي از خانــه را 
كه بــا خريدهاي تــازه در 
تماس بوده انــد و همچنين 
دســتگيره ورودي را با مواد 
ضدعفونــي تميــز كنيد.

3 خريدها را از بســته ها 
خارج كنيد و كناري بگذاريد. 
از كيسه هاي يكبار مصرف و 
ترجيحا كاغذي و دوستدار 
محيط زيست استفاده كنيد.

1  هنگام ورود بسته هاي 
زميــن  روي  را  خريــد 
بگذاريد. روي ميز و كابينت 
آشپزخانه آنها را رها نكنيد.

4  نيــازي نيســت كه   
بســته هاي مواد غذايي را با 
ضدعفوني كننده هاي قوي 
و شيميايي ضدعفوني كنيد.

آنهــا را بــا آب و مــواد 
مثل  مناســب  شــوينده 
مايع ظرفشــويي بشوييد.
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دوشنبه 7 مهر 1399   10 صفر 1442       شماره 8049  

 حركت به سوی سیاست
 شهری عاری از خودرو

ابر چالش نبود جای پارك چگونه قابل حل است؟

جای پارك همیشــه به  عنوان 
یکی از اساسی ترین چالش های 
شــهر تهران از گذشته تا كنون 
بوده كه هیچ فکر اساســی ای برای آن نشــده 
است. پارك دوبله و سوبله در حاشیه خیابان ها 
و گاه در پیاده روها عالوه بر ایجاد ترافیک، حق 
بخش اعظمی از جامعه كه همان عابران پیاده 
هســتند را پایمال كرده و موجب حذف شدن 
بخشــی از گروه های شــهروندی مانند كودكان، ســالمندان و معلوالن 
از فضای شــهری شــده اســت؛ چرا كه با ایجاد ترافیک موجب افزایش 
حجم تردد موتورســیکلت ها در خیابان ها به ویژه پیاده روها شده است. 
موتورسیکلت هایی كه بدون رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در پیاده رو، 

محل عبور عابران را ناامن كرده اند.
بسیاری از مسئوالن و كارشناسان شهری بر این باورند كه باید تمام قد برای 
ساخت بزرگراه، پاركینگ و احداث خیابان های شهر همت گماشت اما از 
اساس روی نظریه ای كه تمام شهرشناسان دنیا قبول دارند تامل نکرده اند 
كه خودرو ضد شهر است و آن را نابود می كند. فضایی كه خودرو برای پارك 
نیاز دارد عمال بخش زیادی از شهر را می بلعد و مال خود می كند. خیلی از 
شهرهای دنیا مانند مادرید، بارسلونا و پاریس سیاست های عاری از خودرو 
را دنبال می كنند و سعی می كنند با سرمایه گذاری از تراكم بکاهند. دادن 
جای پارك در بافت تاریخی شهر كار غلطی است. در شهری مانند توكیو به 
هیچ عنوان جای پارك وجود ندارد. به عنوان مثال در دانشگاه توكیو فقط 
رئیس توكیو می تواند خودروی شخصی داشته باشد. بقیه باید با وسایل 
حمل ونقل عمومی مانند دوچرخه و مترو و... تردد كنند. باید مردم حركت 
كنند و پیاده روی كنند. آنها شهر را خراب نمی كنند كه جای پارك درست 
كنند. چون برایشان هزینه های زیادی دارد. در وین كسی كه ساكن یک 
منطقه ای باشد نمی تواند در منطقه دیگر پارك كند و تمام فضاها حساب و 
كتاب و تعریف مشخصی دارند و مشخص است مال كدام اداره، سفارتخانه، 

نهاد یا سازمان هستند.
تهران در هیچ زمانی برنامه ریزی درســتی به لحاظ شهرسازی و معماری 
نداشته است و از ایده ای كه دهه 40 دنبال می كرد بسیار فاصله گرفته است. 
قرار بود تهران تبدیل به 9 منطقه شهری شود كه با چند بزرگراه به هم وصل 
شود با یک خط مترو از شرق به غرب. با چنین شرایطی قاعدتا نباید در تهران 
خیلی به  خودرو نیازی می بود كه اكنون پیدا كردن جای پارك تبدیل به یکی 

از اساسی ترین چالش ها باشد.
وقتی می گوییم در شــهرهای مدرن دنیا به  دنبال سیاست شهری عاری از 
خودرو هستند و درست كردن پاركینگ به شکل و شمایل مورد انتظار ما از 
اساس از دستور كارشان خارج است به این معناست كه حمل ونقل عمومی 
به سمت توسعه و مدرنیته شــدن حركت كرده است. وقتی می گوییم یک 
شهروند لندنی یا نیویوركی در مركز شهر خودرو ندارد، نباید از این نکته غافل 
شویم كه وی گزینه های بهتری برای تردد پیش رو دارد. اما ما چه كرده ایم؟ 
در طول زمان بدون اینکه پالن مشخصی برای تهران تعریف شده باشد اجازه 
ساخت وساز داده شد و قلمروهای زیادی اضافه و كم شد و كاربری ها مستقر 
شدند. همه  چیز دست به دست هم داد تا وضع بسیار آشفته ای به  وجود آید 

كه نیاز به  خودرو در آن جزو نیازهای ضروری و حیاتی شود.
در این شــرایط اگر فردی از خودروی شخصی استفاده نکند گزینه مناسب 
و راحت دیگری پیش رو ندارد. خودرو به جای اینکه وســیله ای باشد برای 
تعطیالت آخــر هفته، تبدیل به وســیله ای برای زندگی روزمره شــده كه 

صاحبانش باید مدام به فکر جای پارك برای آن باشند.
من با نظر برخی كارشناسان شهری و صاحب نظران حمل ونقل كه چاره حل 
معضل نبود پاركینگ را احداث خیابان هــای جدید یا تعریض خیابان های 
فعلی و ساخت پاركینگ به ویژه پاكینگ های طبقاتی در هسته مركزی شهر 
و مناطق پرتردد می دانند، مخالفم. شهر ظرفیت این را ندارد كه تماما تبدیل 
به بزرگراه، پاركینگ و خیابان شود. در شرایط موجود ظرفیت خودرو بیشتر 

از ظرفیت فضای شهر شده است.
خیلی از خیابان كشی هایی كه برای حركت خودروها به  وجود آمده عمال بافت 

قدیمی تاریخی ما را به نابودی كشانده است.
درحالی كــه ایتالیایی ها برای حفظ بافت تاریخی شــان اقدام به ســاخت 
خودروهای كوچک كرده اند، ما به وفور اقدام به خیابان كشــی ها در بافت 
قدیمی شهر كرده ایم و جا را برای ویراژ بی رحمانه خودروهای شاسی بلند 
و پهن خارجی باز كرده ایم. قطعا جای چنین خودروهایی در شــهر به ویژه 
مركز شهر یا بافت تاریخی شهر نیســت كه ما به دنبال فراهم كردن جای 

پارك برایشان باشیم.
در تهران برای اینکه از تراكم كم كنند از مدل شــهرهای جدید الگوبرداری 
كرده اند اما برای مردم امکان حمل ونقل عمومی را فراهم نکرده اند. در شهری 
مانند پاریس كسی كه ساكن حومه شهر است در عرض نیم ساعت می تواند با 
حمل ونقل عمومی به راحتی به منزل برسد اما آیا ساكنان حومه شهر تهران 
هم می توانند بدون استفاده از وسیله شخصی به راحتی در محل كارشان واقع 

در مركز شهر حاضر شوند؟ 
سیاستمداران به جای اینکه به  دنبال انجام اقدامات اساسی و پایه ای باشند 
به فکر ساخت بزرگراه هستند و به  دنبال جای بیشتر برای حركت خودروها. 
شهر باید برای انسان ها ساخته شود نه خودروها. درست كردن جای پارك 
از اساس نوعی خودخواهی است. البته مسئوالن نباید به این بهانه تکالیف 

خود را انجام ندهند.
درست نکردن پاركینگ به شرطی است كه حمل ونقل عمومی گسترش پیدا 

كند و پیاده راه ها و مسیر عبور دوچرخه افزایش یابد.
شهرهای توســعه یافته به دنبال حذف خودرو هســتند؛ چرا كه می دانند 
ظرفیت طرح هایی چون ساخت بزرگراه و پاركینگ در كوتاه مدت پر می شود.

در كشور ما دولت ها نیز با دادن خودروهای شخصی تکلیف مناسب سازی  و 
توسعه حمل ونقل عمومی را از دوش خود برمی دارند. اگر بودجه های كالنی 
كه به كارخانه های خودروســازی داده می شــود صرف حمل ونقل عمومی 
می شد ما هم یک جامعه برابر داشتیم. وقتی پای خودرو باز می شود با خود 
فاصله طبقاتی هم به جامعه شهری ترزیق می كند. در شهری كه حمل ونقل 

عمومی در آن اولویت دارد شهروندان مجبورند همه در كنار هم باشند.

 به عنوان عضو كمیسیون حمل ونقل 
شــوراي شــهر تهران به ما بگويید كه امروز 
مهم ترين مشكالتي كه در متروي تهران با آن 
مواجه هستیم چه هستند كه بايد رسیدگي به 

آنها در اولويت قرار گیرد؟!
مشــکل اصلي متروي تهران بازدهي پایین است. 
ارتباط بیــن حمل ونقل و كاربري زمیــن از اصول 
بنیادین در برنامه ریزي شــهري است اما متأسفانه 
باید بگویم هیچ ارتباطي میان این دو در برنامه ریزي 
شــهري تهران وجود نــدارد. كاربري ها در شــهر 
باید به گونه اي جانمایي شــوند كه ظرفیت مترو را 
تحت تأثیر قرار داده و بازدهــي آن را افزایش دهند، 
اما متأسفانه شاهد توســعه بدون برنامه درون شهر 
و رشد پراكنده در پیرامون شهر هستیم. این شرایط 
موجب تقویت روزافزون وابستگي به  خودرو در تهران 

شده است.
 مشكل هزينه تمام شــده هر سفر، 
كمبود بودجه و ناتوانــي در درآمدزايي متروي 

تهران هم كه هنوز پابرجاست...
بله. شــركت بهره برداري مترو با كمبــود بودجه، 
به خصوص در زمینه نگهداري ناوگان مواجه است. 
خط ۳ متــروي تهران هنــوز پایانه نــدارد. قیمت 
تمام شده هر سفر مترو براي مدیریت شهري بسیار 
گران تمام مي شود و یارانه زیادي به آن تعلق مي گیرد. 
تا پیش از این بنا بود یک ســوم از هزینه بلیت مترو 
توسط دولت، یک سوم توسط مردم و یک سوم توسط 
مدیریت شهري پرداخت شود، اما دولت سهم خود را 
سال هاست كه پرداخت نکرده است. مبلغي هم كه از 
مردم دریافت مي شود به دلیل تورم هاي اخیر بسیار 
كمتر از میزان واقعي آن است. در شركت زیرساخت 
نیز براي تامین بودجه توسعه شبکه مترو با مشکل 
مواجه هستیم. نباید فراموش كنیم مترو موضوعي 
فراشهري اســت و توســعه آن به حمایت دولت ها 
نیاز دارد اما سال هاســت دولت ها به دلیل مشکالت 

اقتصادي آن را از اولویت كار خود خارج كرده اند.
 در اين روزهاي كرونايي فشار تقاضا در 

مترو را چطور مي توانیم مديريت كنیم؟ به خصوص 
كه واردات قطعات مورد نیاز و توسعه قطارها و 

واگن ها براي كشور ما بسیار سخت شده است...
مدیریت تقاضا، به ویژه در ســاعات اوج، از مهم ترین 
اقداماتي اســت كه در روزهاي كرونایي باید انجام 
داد. یکــي از مهم ترین تقاضاها بــراي مترو مربوط 
به كارمندان ادارات اســت كه در ساعات اوج صبح و 
بعدازظهر از مترو استفاده مي كنند. كاهش حضور 
كارمندان در ادارات به طور مستقیم روي حمل ونقل 
عمومي تأثیرگذار اســت، كمااینکه در روزهایي كه 
با كاهش حضور كارمنــدان در ادارات همراه بوده، 

تقاضاي مترو نیز كاهش یافته است.
 از سوي دیگر یکي از اقدامات مهم، آموزش و توصیه 
به مردم در راستاي استفاده نکردن از مترو در ساعات 
اوج اســت. قطعا مردم در چنین شرایطي همکاري 
خواهند كرد و ســفرهاي خود را به گونه اي تنظیم 
مي كنند كه تجمع در ســاعات اوج به حداقل خود 
برســد. همچنین یکي دیگر از اقداماتــي كه الزم 
است در چنین شرایطي انجام شود ارائه خدمات به 
مردم با حداكثر ظرفیت است كه هم اكنون شركت 
بهره برداري مترو چنین شرایطي را فراهم كرده است. 
در این حالت حفظ سالمت پرسنل مترو از اهمیت 
باالیي برخوردار است تا از نظر نیروي انساني با مشکل 

مواجه نشویم.
در حال حاضر خطوط متروي تهران 
به چند قطار جديد نیاز دارد؟ مسافران عموما با 
تحمل سختي هاي بسیار از حمل ونقل عمومي 
اســتفاده مي كنند و شــلوغي ها امان آنها را 

سال هاست كه بريده است...
در رابطه بــا نیاز به قطار، اگر فقط حجم مســافران 
جابه جا شــده را درنظر بگیریم هم اكنون كمبودي 
در رابطــه با تعداد قطــار نداریم. حجم مســافران 
جابه جا شده توســط مترو بیانگر این موضوع است 
كه هم اكنون مترو با ظرفیت كامل مســافر جابه جا 
نمي كند. دلیل اینکه به نظر مي رسد با كمبود قطار 
مواجه هستیم مواجهه با سفرهاي نامتوازن در شهر 

است. متأسفانه به دلیل  تقسیم شــهر به زون هاي 
مختلف، درحالي كه یک خط پر از مسافر است، خط 

مقابل با مسافر بسیار كم حركت مي كند.
 راه حل پیشنهادي شما چیست؟ 

مسئله اصلي تخصیص منطقه اي از شهر به مسکوني، 
منطقه اي از شهر به اداري، منطقه اي دیگر به تجاري 
و منطقه اي به گردشــگري اســت. در این وضعیت 
در ابتداي صبح خطوطي كه از مناطق مسکوني به 
بخش هاي اداري و تجاري حركت مي كنند با حجم 
باالیي از مسافر مواجه هستند، درحالي كه در خط 
مقابل تعداد مسافران خط بسیار كم است. در ساعات 
پایان اداري نیز با این وضعیت به صورت بالعکس در 

همین خطوط مواجه هستیم.
اگر مناطق شهر به صورتي طراحي شوند كه خدمات 
مورد نیاز افراد در محدوده پیــاده روي افراد وجود 
داشته باشد، یعني به تعداد جمعیت ساكن موجود در 
آن، شغل، آموزش و سایر خدمات وجود داشته باشد، 
دیگر با این هجمه از مسافر در ساعات خاصي از روز 
براي رسیدن به مناطق اداري و تجاري و دیگر خدمات 
مورد نیاز مواجه نخواهیم بود. با ایجاد مناطق پیاده ، 
افراد مي توانند بدون نیاز به  خودرو یا حتي حمل ونقل 

عمومي نیازهاي خود را برطرف كنند.
باید در برنامه ریزي هاي كالنشهري رویکرد تقسیم 
شــهر به زون هاي مختلــف بازبیني شــود. البته 
نمي توانیم انتظار داشته باشــیم كه با این مسئله با 
سرعت حل شود، باید اولویت بندي كنیم. تا حدي كه 
مي توانیم مناطق مسکوني را با افزودن به حد كفایت 
كاربري هاي تجــاري و اداري )البته در حد نیازهاي 
منطقه پیاده و نه ایجاد مال و مگامال( و سایر خدمات، 
به لحاظ تنوع، تقویت كنیــم و بالعکس در مناطق 
تجاري و اداري شــهر كه معموال دچار شب مردگي 
هستند، بافت مســکوني ایجاد كنیم. براي تحقق 
این امر، مشــوق هاي الزم به مردم باید اعطا شود تا 
خودشان و به مرور زمان این اصالحات صورت پذیرد.

 مترو بخش اعظمي از مشكالت تهران 
را به خود اختصاص داده، اما خطوط تاكسي هم در 

اين میان سهم قابل توجهي دارند؛ مثال چرا هنوز 
مناطقي مثل منطقه 22تهران خطوط تاكســي 

مناسب و متنوع ندارند؟ 
مشکل منطقه۲۲ بســیار بنیادي تر است. سیستم 
حمل ونقل عمومي وابســتگي زیادي با موضوعات 
حــوزه شهرســازي دارد. ایراد اساســي در منطقه 
۲۲، نبود حمل ونقل عمومي نیســت، بلکه معضل 
پراكنده  رویي است. شهرك هاي بدون تنوع كاربري 
و پراكنده امکان خدمات رساني با كیفیت حمل ونقل 
عمومي را با مشکل مواجه مي كنند. هزینه راه اندازي 
و نگهداري از حمل ونقل عمومي بسیار باالست. در 
رویکردهاي نوین نظیرTOD، فشــردگي و تجمع 
ســکونت و خدمات در پیرامون مترو از حمل ونقل 
عمومي پشــتیباني مي كند. اینگونه نیست كه یک 
منطقه جدیدي مانند منطقه۲۲ ساخته شود و بعد 

بخواهیم در آنجا حمل ونقل عمومي را توسعه دهیم.
راه حل معضالت منطقه۲۲ در معاونت شهرســازي 
و برنامه ریزي كاربري زمین و طرح تفصیلي اســت 
نه در معاونــت حمل ونقل و ترافیــک. هم اكنون با 
تصویب خط۱0مترو و آغاز احداث آن موقعیت دقیق 
ایستگاه هاي مترو مشخص شده است. ضروري  است 
طرح هاي تفصیلي با تمركز بر موقعیت ایستگاه هاي 
مترو، توســعه را بر حوزه پیاده اطراف آنها متمركز 
كنند. هم اكنون با پراكندگي شــدیدي در ســطح 
منطقه۲۲ مواجه هستیم كه به هیچ وجه امکان ارائه 
خدمات حمل ونقل عمومي مطلوب را فراهم نمي كند.

 درباره اتوبوسراني پايتخت چطور؟ 
تحريم ها چطور در توســعه اتوبوسراني تهران 
تأثیر خود را نشان داده است؟ درنهايت، ماجراي 

نوسازي ناوگان اتوبوسراني به كجا رسید؟ 
وسایل حمل ونقل عمومي نظیر مترو و اتوبوسراني 
كه بخش قابل توجهــي از جابه جایي هاي روزانه در 
كالنشهر تهران را برعهده دارند، با چالش هاي زیادي 
روبه رو هستند. همانطور كه شهردار محترم تهران 
گزارش دادند بیش از 70درصد ناوگان اتوبوسراني 
تهران فرســوده اند و بیش از 50درصــد قطارها از 

مرز تعمیرات اساســي عبور كرده اند. اعضاي شورا و 
مخصوصا ریاست محترم شــورا، بارها تذكر داده اند 
كه باید فکري اساسي به حال آن كرد، اما متأسفانه 
ریالي اختصاص نیافته اســت. البته درصورتي كه 
منابع مالي فراهم شود هم حق با شماست. با مشکل 
بزرگ تري چون تحریم روبه رو هستیم كه اجازه خرید 
اتوبوس و واگن از خارج را به ما نمي دهد. كارخانجات 
داخلي نیز تقریبا تعطیل شده اند زیرا بخش اعظمي از 
قطعات آنها از خارج از كشور تامین مي شد. شهرداري 
تهران اقدامات زیادي درخصوص ســاخت اتوبوس 
و واگن هــاي داخلي كــرده و قراردادهایــي نیز در 
این خصوص امضا شده اســت. چندي پیش نیز با 
حضور شــهردار تهران و معاونت علمــي و فناوري 
ریاســت جمهوري تفاهمنامه اي جهت ساخت رام 
قطار ملي امضا شد و قول دادند تا دهه فجر امسال یک 
رام قطار تولید ملي را عرضه كنند. درخصوص اتوبوس 
نیز قرار بود تا آخر شهریور تعدادي از میني بوس ها و 
اتوبوس ها تحویل شوند، ولي به دلیل مشکالتي در 
قرارداد، این موضوع اجرایي نشــد كه البته براساس 
گزارش هاي دریافتي قرار اســت در مهرماه تعدادي 
دستگاه به ناوگان حمل ونقل شهرداري اضافه شوند.

طبــق برنامه تــا ســال1400 بايد 
2000دســتگاه واگن ديگر وارد مــدار ناوگان 
حمل ونقل ريلي تهران شود. چقدر به اين هدف 

نزديك يا از آن دوريم؟
بخشي از معضالت شبکه مترو كمبود ناوگان است 
كه قطعا باید پیگیري شود، اما معضل اصلي كمبود 
ناوگان نیست. ما هم اكنون یک شبکه متروي بیمار 
داریم. همانطور كه گفتم اگر در ساعات اوج، نگاهي به 
میزان ورودي و خروجي ایستگاه هاي مترو بیندازیم 
مشاهده مي كنیم تناسبي بین میزان مسافر ورودي 
و خروجي در ایستگاه هاي مترو نیست. خرید واگن 
جدید، عالوه براینکه نیاز به تامین بودجه دارد، هزینه 
نگهداري هنگفتي را به مدیریت شــهري تحمیل 
مي كند. به جاي تمركز بر خرید واگن باید بر اصالح 

شهرسازي تمركز كنیم.

ابرچالشهای
تهران

این شماره

تهرانرویچالهها
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همین صفحه

دلیل شکست طرح هاي مقابله با 
تکدي گري در پایتخت ایران چیست؟

موتورها و موتورسوارها چه مشکالتي 
براي تهران ایجاد مي كنند؟

  عضو شوراي شهر تهران:  برخوردهاي 
ضربتي فقط به گســترش تكدي گري 

منجر مي شود
تهران هرگز از متکدیان خالي نمي شود. نه 
فقط خالي نمي شود بلکه هر روز بر تعداد آنها 
افزوده مي شود. عده اي فشارهاي اقتصادي و 
فقر و بیکاري را عامل گســترش این پدیده 
مي دانند و عده اي دیگر تکدي گري را كامال 
معلول عوامــل دیگر فرهنگــي و اجتماعي 

ارزیابي مي كنند. 

تهران، بي گدا نمي شود

تنوع
 در آلودگي

شلوغي  بي امان مترو  نتيجه سفرهاي حلقه شوم افزايش جمعيت تهران
نامتوازن درون شهري است گفت وگو با سجاد فتاحي )جامعه شناس( درباره جمعیت تهران و تأثیر آن بر شهر

گفت وگو با شهربانو اماني درباره مشکالت حمل ونقل عمومي در پایتخت افزایش بي رویه جمعیت پایتخت ایران چه تبعاتي دارد؟

تهران میان ۱50 كالنشــهر جهان، رتبه ۲4را از نظر جمعیت و بزرگي به خود اختصاص داده است. همچنین 
براساس رده بندي ۲0۱9مرسر، با بررسي شاخص هاي كیفیت زندگي، از بین ۲۳0شهر جهان، درجایگاه ۱99 
قرارگرفته است. با این حال، پارامترهاي اقتصادي واجتماعي، براي خیلي از افراد، زندگي در تهران را به یک 
انتخاب بدل كرده است. اما در عین حال از چالش هاي مهم تهران ازدیاد جمعیت یا به عبارتي انفجار آن است؛ 

مسئله اي كه به دنبال خود چالش هاي دیگري را براي این كالنشهر ایجاد كرده. 

هزارویک گره بر جان تهران است؛ از یک سو خیابان ها در ترافیک بي امان غرق شده اند و از سوي دیگر حمل ونقل 
عمومي با ازدحام آدم ها كاركرد خود را براي خیلي ها از دست داده است، به خصوص در این روزهاي كرونایي 
كه رعایت فاصله استاندارد بین آدم ها در مترو و اتوبوس در پایتخت ممکن نیست. درباره مشکل كمبود واگن، 
كمبود قطعات، بودجه و... متروي تهران بارها و بارها نوشــته اند و ناوگان اتوبوسراني هم كه به روایت شهردار 

تهران، بیش از 70درصد فرسوده است. 

شلوغي  بي امان مترو
 نتيجه سفرهاي نامتوازن درون شهري

بیش از 70درصد ناوگان اتوبوسراني تهران فرسوده است
و بیش از 50درصد قطارها از مرز تعمیرات اساسي عبور كرده اند

گفت وگو با شهربانو اماني )عضو كمیسیون حمل ونقل شوراي شهر تهران( درباره مشکالت حمل ونقل عمومي در پایتخت 

   هزارويك گره بر جان تهران است؛ از يك سو خیابان ها در ترافیك بي امان غرق شده اند و از سوي ديگر حمل ونقل عمومي با ازدحام آدم ها كاركرد خود را 
براي خیلي ها از دست داده است، به خصوص در اين روزهاي كرونايي كه رعايت فاصله استاندارد بین آدم ها در مترو و اتوبوس در پايتخت ممكن نیست. درباره 
مشكل كمبود واگن، كمبود قطعات، بودجه و... متروي تهران بارها و بارها نوشته اند و ناوگان اتوبوسراني هم كه به روايت شهردار تهران، بیش از 70درصد فرسوده 
است. تاكسي ها هم كه با وجود افزايش قیمت در كرايه ها و گذشت اين همه سال، هنوز نتوانسته اند همه مناطق شهري را به هم وصل كنند. اما مشكالت مربوط 
به جابه جا شدن شهروندان در كالنشهري مانند تهران تا كي قرار است پابرجا بماند؟ شهربانو اماني، عضو كمیسیون حمل ونقل شوراي شهر تهران، بر اين باور 

است تا زماني كه بین امر حمل ونقل و كاربري زمین در برنامه ريزي شهري در تهران ارتباطي وجود ندارد، بازدهي ناوگان ها پايین خواهد ماند.

درباره پدیده فروچاله ها، دالیل شکل گیري و راه هاي شناسایي و مقابله با آنها

حمل و نقل 

عمومی

دكتر حسین ايمانی جاجرمی
جامعه شناس شهری

 كمبود
جاي پارك



گسل شرق 
از اراضی سرخه حصار تا سیدخندان:  این گسل كه توانایی قوی ترین زلزله را 
داراست از شرق به تهران وارد شده و با گذر از اراضی سرخه حصار و حركت روی 
بزرگراه شهید بابایی تا مجیدیه و سیدخندان امتداد می یابد. اكثر حریم های 

انتقال نیروی شهر تهران نیز روی همین گسل های زلزله واقع شده است.

گسل مالصدرا
از خیابان شریعتی تا شــهرك غرب:  در این میان تك گسل مالصدرا نیز كه 
از خیابان شریعتی تا شــهرك غرب انتقال یافته، محالت ونك، میرداماد، 
سعادت آباد و شــهرك غرب را ناایمن كرده اســت. برج میالد هم دقیقا در 

مجاورت این گسل است.

گسل نارمك
از تقاطع بزرگراه های همت و امام علی)ع( تا خیابان هنگام:   گســل نارمك در 
منطقه۴ قرار گرفته و در رده گســل های متوسط است. گسل نارمك در امتداد 
بزرگراه همت و شهید زین الدین است و از شمال محله شمیران نو عبور می كند. 
گسل نارمك از ده نارمك آغاز می شود و انتهای آن در خیابان استادحسن بناست.

گسل داوودیه
از غرب میدان صنعت تا میدان مادر:  از آنجا كه »ســگمنت« )ناحیه( اصلی 
این گسل در محله داوودیه قرار گرفته است، از این رو نام »داوودیه« روی آن 
گذاشته شد. میدان ونك، حقانی، مالصدرا، چمران و ایران زمین در شهرك 

غرب نیز روی گسل داوودیه قرار دارند.

گسل لویزان
از منطقه یك تا چهار:  این گسل در مناطق یك، ۳ و ۴ شهر تهران گسترش و در 

سمت غربی، حد فاصل منطقه یك و منطقه ۳ امتداد یافته است.

گسل نیاوران
از غرب سعادت آباد به شمال اقدسیه:  سعادت آباد، شمیران و دزاشیب با گسل 

نیاوران روی فرونشست اوین و تجریش رانده شده است.

گسل انقالب
مجموعه ورزشی انقالب:  گسل انقالب از گسل های فرعی شهر است كه به دلیل 
قرارگیری روی مجموعه ورزشی انقالب، به این نام خوانده می شود. این گسل در 
راستای جنوب غرب-شمال شرق گستردگی دارد و از شرق باغ ونك شروع و 
پس از عبور از مجاورت محل تالقی بزرگراه نیایش و خیابان سئول، وارد محوطه 

مجموعه ورزشی انقالب می شود.

گسل تنباكویی
از ارتفاعات مســگرآباد تا ارتفاعات بی بی شهربانو:  این گسل از ۳ سگمنت 
كنار هم تشكیل شده. مجموع طول سگمنت های آن كمتر از ۲ كیلومتر و جزو 
گسل های فرعی تهران است. گسل تنباكویی در محله رضویه)جنوب مشیریه( 

منطقه۱۵ قرار دارد.

گسل ونك پارك
از میرزای شیرازی تا میدان اسدآبادی:  این گسل از ۲ قطعه تشكیل شده و 
طول ۲قطعه با هم .۴ ۵ كیلومتر است. با گذر از پارك ساعی تا اندكی باالتر از 

خیابان مالصدرا ادامه دارد.

گسل تلویزیون
از مصلی تا حوالی خیابان شیراز شمالی:  این گسل جمعاً با تمامی قطعاتش ۳. ۳ 
كیلومتر طول دارد چون از محدوده ایستگاه تلویزیون شبكه ۲ در غرب خیابان 

وزرا می گذرد، اینگونه نامیده می شود.

گسل جنت آباد شمالی
از شرق میدان استاد شهریار تا محله حصارك:  طول قطعه طویل تر شمالی این 

گسل ۱. ۲۵ كیلومتر و طول قطعه دیگر آن حدود ۸۵۰ متر است.

 گسل باغ فیض
شــمال غرب – جنوب شــرق:  دارای طول بین ۲ تا ۱۰ كیلومتر است و جزو 

گسل های متوسط رده بندی می شود.

گسل پردیسان
بین بزرگراه آیت اهلل حكیم و شهید همت:  این گسل هم اكنون فعال ترین گسلی 
است كه در تهران وجود دارد و توان لرزه زایی آن به مراتب بیشتر از گسل های 

شمال و جنوب تهران است. توان لرزه زایی این گسل بین .۶ ۲ تا .۶ ۳ است.
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گسل مشاء- فشم
طول ۲۰۰كیلومتر

از شمال آبعلی تا شمال تهران و جنوب مازندران 
گسل مشاء، بزرگ ترین ترس تهرانی هاست. از ویران باری اش زمان 
فتحعلی خان قاجار حدود 2 قرن می گذرد. در سال 1210خورشیدی 
با زلزله ای به بزرگی 7/1 دهم ریشتر، شمیرانات و دماوند را ویران کرد 
و 70روستا را در شرق جاجرود از بین برد؛ زلزله ای که به کاخ گلستان 
و بازار تهران هم آسیب رساند؛ با 45هزار کشته. این سكوت در سال 
1309بار دیگر شكست و با 5ریشتر تهران را به لرزه انداخت؛ مانند 
تجربه ما در پایتخت به تاریخ اردیبهشت 99. آمادگی تهران در برابر 
این گسل 18درصد است. در باالدســت سد لتیان با گسل »شمال 
تهران« تالقی دارد و به همین دلیل لغــزش و فعالیت هر یك از دو 

گسل مشاء یا شمال تهران، به حرکت گسل دیگر ختم می شود.

گسل ری )شمالی و جنوبی(
طول شمالی ۱۵كیلومتر
طول جنوبی۲۸ كیلومتر

مسیر شمالی از جاده خاوران تا چهاردانگه
مسیر جنوبی از غرب اسالمشهر، شمال مقبره شاه عبدالعظیم تا منطقه ۲۰

گسل شمالی ری درصورت فعالیت پرتلفات ترین گسل کشور و شاید جهان باشــد. از جاده خاوران شروع می شود و با گذر از دولت آباد 
و حرکت روی جاده کمربندی تهران در حد نصاب کوره های آجرپزی چهاردانگه پایــان می یابد. از جنوب نیز مناطق ابن بابویه، میدان 
بروجردی، بزرگراه آزادگان، میدان معراج، صالح آباد، جنوب بزرگراه آیت اهلل سعیدی، مناطق جنوبی یافت آباد و باغ چهاربری روی گسل 

ری قرار دارند. متأسفانه این گسل درصورت بروز زلزله، منطقه  را باتالقی کرده و زمین نشست خواهد کرد.
گسل جنوبی ری هم در راستای غرب به شرق وارد مهران آباد در جنوب تهران شده و با تالقی اتوبان تهران-قم و بزرگراه بهشت زهرا و در 
محل تالقی بزرگراه آوینی و بلوار امام خمینی وارد منطقه20 تهران می شود. مسیر این گسل به موازات خیابان 24متری شهر ری بوده 
که پس از تقاطع با جاده تهران- ورامین از منطقه20 شهر تهران خارج می شود. این گسل در امتداد جاده امین آباد در پای ارتفاعات بی بی 
شهربانو به انتهای قطعه شرقی خود می رسد. گسل جنوبی ری متشكل از چند بخش منفصل است که طول جمع آنها بیش از 15 کیلومتر 

و از سمت غربی بعد از محل تقاطع بزرگراه سعیدی با آزادگان شروع می شود و در جنوب مناطق 19 و 16 قرار می گیرد.
با استناد بر منابع تاریخی، در سال 856میالدی )241ق( قدرت زمین لرزه به قدری بود که در ری خانه های بسیاری ویران شد و شمار 
زیادی تلفات به بار آمد. آنگونه که در تاریخ ثبت شده، زمین لرزه در قم و کاشــان، به شدت حس شده و شاید هم قدری آسیب رسانده 
باشد. پس لرزه ها به مدت یك ماه ادامه داشت. همچنین زلزله دیگری در ژانویه 864میالدی )ذیحجه 249( به ری خسارات زیادی وارد 

و خانه های بسیاری را ویران کرد و تلفات زیادی بر جای گذاشت. بازماندگان، شهر را ترك کرده و در دشت های پیرامون ساکن شدند.

گسل پارچین
 طول 7۵ تا ۸۰كیلومتر

از مسگرآباد تا خاور ایوانكی
این گسل در جنوب و جنوب شرق تهران واقع شده. با توجه به 
پیشینه تاریخی منطقه و وقوع زلزله تاریخی سال300 با بزرگای 
6/ 7 ریشتر، این گسل فعال و لرزه زا بوده و توان حداکثری 7 تا 
5/ 7 ریشتر دارد. این گسل جمعیتی حدود 3 میلیون نفر را در 
منطقه مورد تهدید قرار می دهد. بنابراین توصیه شــده برای 
کاهش خطر و ریسك زمین لرزه در منطقه از ساخت وسازهای 

جدید در گستره مورد نظر اجتناب شود.

گسل شمال تهران
طول ۱۰۸كیلومتر

از لشكرك و سوهانك تا غرب 
این گســل در جنوب دامنه رشــته کوه البرز و در شمال شهر 
تهران قرار دارد. گسل شمال در مسیر خود، نیاوران، تجریش، 
زعفرانیه، الهیه و فرمانیه را در بر می گیرد. در منطقه شــمال 
تهران نیز دارآباد، اقدسیه، پاسداران،کاشانك، قیطریه، کالهدوز، 
بزرگراه صدر، دزاشیب، سعدآباد، ولنجك، نمایشگاه بین المللی، 
مقدس اردبیلــی، دره پونك، بزرگراه نیایش تا ســولقان روی 
گسل های شــمال تهران، نیاوران و محمودیه قرار دارند. زمان 
آخرین حرکت گسل شمال تهران مشخص نیست. این گسل از 
نوع لرزه زاست و بعضی از زمین لرزه های تهران را حاصل حرکت 

زمین در امتداد این گسل می دانند.

گسل كهریزك 
طول بیش از ۴۰ كیلومتر 

از شمال سطان آباد در غرب تا كهریزك
این گسل از طویل ترین گسل پیوســته در گستره جنوب شهر 
است، درحالی که از آخرین زمین لرزه بزرگ 180سال گذشته. 
این تأخیر 30ساله به این معنی است که زمین لرزه بعدی، احتماال 
شدت و بزرگی بیشتری خواهد داشت. زلزله بعدی تهران قابلیت 
وقوع تا 8 ریشتر را دارد. گسل شمال ری، گسل جنوب ری، گسل 
کهریزك، گسل گرمسار، گسل پیشوا، گسل پارچین یا گسل های 

فرعی زیادی در سطح شهر تهران وجود دارد.

 چالش آلودگی هوای پایتخت
یك چالش مدیریتی است

صحبت از یك درد تكراری اســت و 
این درد از زمانی آغاز شــد که پای 
تكنولوژی و خودرو به ایران باز شــد. شــاید، زمانی که تهران 
به عنوان پایتخت ایران انتخاب شــد، هیچ کــس فكرش را هم 
نمی کرد که روزی، ساکنین این شهر در حسرت روزهای بیشتر 

هوای پاك و قابل تنفس باشند.
جانمایی نادرست صنایع در غرب تهران و پادگان های نظامی 
فاقد آالینده در شرق تهران، نخستین ضربه ای بود که به هوای 
ســالم پایتخت وارد کرد. گســترش صنایع در غرب و احداث 
پاالیشگاه و نیروگاه در جنوب تهران به همراه ورود صدها هزار 
خودرو به این شهر، موجب شــدند تا چالش جدی آلودگی هوا 

شكل بگیرد.
از سال1346 که موضوع آلودگی هوای تهران در مجلس وقت 
مطرح شد تا به امروز، ده ها قانون  و مصوبه و دستورالعمل تصویب 
شده و تالش های متعددی برای رفع این چالش صورت پذیرفته 
است، اما متأسفانه باید بگوییم که این تالش ها، نتیجه مشخصی 

دربر نداشته و بسیاری به عنوان ُمسكن درد عمل کرده اند.
ما ســاالنه شاهد آن هســتیم که شاخص اســتاندارد آالینده 
در بخش مهمی از ســال و باالخص در نیمه دوم، باالتر از حد 
اســتاندارد قرار می گیرد و ســاالنه حدود 5000 نفر از اثرات 
مســتقیم و غیرمســتقیم آلودگی هوا جان خود را از دســت 
می دهند و بیش از 3میلیارد دالر خســارت اقتصادی به شهر 

تهران وارد می شود. اما مشكل کجاست؟ مشكل خودشیفتگی، 
باور نداشتن مسئوالن به وجود اثرات وحشتناك آلودگی هوا و 
نیز استفاده نكردن از ابزار علمی و شناخته شده جهانی برای مهار 

این چالش بزرگ است.
بیش از 26ارگان در ایجاد و تشدید آلودگی هوای تهران به نوعی 
نقش دارند، اما کمتر مسئولیت دارند. تا 25سال قبل که حتی 
نمی دانستیم اصلی ترین آالینده های شهر و منابع انتشار آن کدام 
هستند به طور قطع، مشغول دور باطل بودیم و تصمیم گیرندگان 
به نوعی آب در هاون می کوبیدند، پــس از آنكه با کمك آژانس 
همكاری های بین المللی ژاپن )جایكا( نوع آالینده ها  و منابع آن 
مشخص شد، 2برنامه جامع کاهش آلودگی هوا در ایران تنظیم 
شد. متأسفانه جز بخش های کوچكی از این برنامه، هرگز تمام 
برنامه ها مصوب نشد و همیشه به صورت پراکنده و تنها برخی 

از موارد پیگیری شد.
ناگفته نماند کــه در چند بخــش، مثل حــذف خودروهای 
کاربراتوری، ارتقای اســتاندارد تولید خودروهــای نو، ارتقای 
استاندارد سوخت، دولت الكترونیك، گسترش مترو و سیستم 
هوشمند کنترل ترافیك، موفقیت هایی حاصل شد، اما متأسفانه 
به دلیل آنكه ایــن حوزه فاقــد متولی واحــد و قدرتمند بود، 

پیگیری ها به مرور دچار فراموشی شدند.
تا زمانی که با تعویض دولت ها - هر 4سال یكبار- سیاست های 
مقابله با آلودگی هوای تهران و کالنشهرها هم تغییر کنند، این 
چالش کماکان در کنار ســاکنان این شــهر باقی خواهد ماند. 
چالش آلودگی هوای پایتخت یك چالش مدیریتی است و برای 

رفع و رجوع آن نیاز به تغیییر در مشی مدیران داریم.
هم اکنون ما هم درد را می دانیم و هم درمان را، اما متأســفانه 

ابرچالش تهران
   چالش هاي تهران؛  

عبارتي کــه بي دقتي 
در کاربرد و برداشــت 
نادرست از آن موجب شده تا پرداخت 
به معضالت این کالنشــهر از اســاس 
سمت و سوي متفاوتي پیدا کند. همه 
باید بدانیم که مسائلي مانند مهاجرت 
بي رویه، ازدحام جمعیت، حمل ونقل 
عمومي ناکافي و فرسوده، بحران هاي اجتماعي، وجود مدارس 
فرسوده، بافت فرسوده و افزایش کودکان کار و کارتن خوابي 
تبدیل به تعریف ذاتي شهر تهران شده است. ما گرفتار آلودگي 
هــوا، آب و ترافیك هســتیم. گرفتار تراکم هــاي جمعیتي 
غیرقابل قبول در برخي مناطق و ازدحام هستیم. این مسائل 
طي این سال ها به صفت ذاتي شهر تهران تبدیل شده اند که 
البته بخشي از این صفات در نظام شهري کشورهاي در حال 
توسعه جهان هم از گذشته وجود داشته و هم اکنون نیز وجود 
دارد. تنها تفاوت این است که در این شهرها براي برخي از این 
صفات ذاتي توانسته اند راه حل پیدا کنند و براي برخي از آنها 
نتوانسته اند. بخشي از این مسائل هم ریشه در توسعه یافتگي 
شتابناکي دارد که این جوامع با آن مواجه و درگیر آن هستند. 
اما از دید من اصلي ترین چالشي که تهران با آن مواجه است 

این مشكالت و مسائل نیست.
ابرچالشي که تهران و به طریقه اولي نظام شهري ایران با آن 
درگیر است چالش مدیریتي است. شــهر یك موجود کامال 
متناسب است و نباید ناهنجار رشد کند. نظام مدیریت شهري 
مادر کل کشــور تقیدي به برنامه ندارد؛ یعني ممكن اســت 
برنامه اي تهیه هم شود ولي تعهد، الزام و پایبندي به آن برنامه 
وجود ندارد. در نتیجه مشاهده مي کنیم بسیاري از طرح ها و 
برنامه هاي اجرایي به صورت آني، لحظه اي، دوره اي و فصلي 
و بدون پشتوانه انجام شده اســت. در واقع راه حل ها براساس 
شرایط روز و به صورت سلیقه اي انتخاب مي شوند. در نتیجه ما 
هیچ زماني در مدیریت شهري خودمان یك برنامه مدون که 
بتواند مسیر حرکتمان را مشخص کند، نداشته ایم. برنامه هاي 
بخشي و موردي داشته ایم که مدیریت حاکم بر کار برنامه ها 
را به صورت موردي و برمبناي سلیقه خود انتخاب و اجرا کرده 
است. خروجي هم این است که مي بینیم؛ در ادوار مختلف ما 
براي حل مسائل شهر تهران مانند آلودگي هوا، ترافیك، تراکم، 
جمعیت و... برنامه هاي متضاد و متناوب و مختلفي داشتیم که 
در هر دوره اي هم که شاهد تغییر مدیریت بودیم، آن برنامه 
هم به کنار گذاشته شده و سیستم مدیریتي جدیدي که بر سر 
کار آمده، از نو برنامه و طرح جدیدي پایه ریزي کرده و بسیاري 

طرح هاي قبل، نیمه کاره و بدون نتیجه رها شده است.
 این نوع برنامه ریزي که اکنون در حال اجراســت، با توسعه 
پایدار شــهري همخواني ندارد و در آن آینده نگري براي این 
کالنشهر دیده نمي شود که این خأل هاي قانوني غیرقابل قبول 
است. شیوه هاي کنوني توسعه شــهري در کشور ما منطبق 
بر اهداف توسعه پایدار نیست. شــهر پایدار به فضایي اطالق 
مي شود که همه مردم آن شــهر در کنار هم قرار مي گیرند تا 
خواســته هاي اجتماعي، اقتصادي و منافع مشترك خود را 
تامین کنند، اما این تامین خواسته ها آسیبي به فضا و محیط 
طبیعي وارد نمي کند و باعث نابودي آن نمي شود. اما ضعف 
در نظام مدیریت شهري و رفتار غلط در زندگي شهرنشیني 
ما را به این ســمت برده که فراموش کرده ایم این شهرها که 
ما اکنون در آنها زندگي مي کنیم صرفا متعلق به ما نیستند، 
بلكه فضاهایي هستند که از نیاکان ما به ارث رسیده است و در 
دست ما قرار گرفته اند و ما مسئولیم این میراث را به گونه اي 
قابل استفاده به آیندگانمان بسپاریم که به این موضوع توسعه 

بین نسلي نیز گفته مي شود.

مدیریت شهري در حوزه منابع انساني نیز شدیدا فردگراست 
و تورم خیلي زیــادي دارد ما به تعــداد آدم هایي که درگیر 
مدیریت شــهري هســتند برنامه ها، ســالیق، راهكارها و 

سازوکارهاي مختلف داریم.
مدیریت شــهري در طول ســال ها خیلي متكــي به دانش، 
تجربیات جهاني و حتــي تجربیات داخلي نبوده اســت. در 
نتیجه همواره به دنبال این هســتیم که راه حل ها را خودمان 
ایجاد کنیم و آفرینش داشته باشــیم و عمدتا با سعي و خطا 

مسائل مان را پیش مي بریم.
اینگونه است که با هزاران مســئله اي که شهر تهران دارد که 
درست هم اســت و جزو ذات تعریف تهران شده به شیوه اي 
برخورد مي کنیم که گویي مســئله غیرقابل حلي اســت و 

گرفتاري زائدالوصفي است که ما را به بن بست رسانده.
یك ویژگي خاص شــهر تهران این اســت کــه هزینه هاي 
بسیار زیادي از مدیریت کشور را متحمل مي شود. درنتیجه 
مسائل شهر تهران از یك سمت متاثر از مدیریت کالن کشور 
اســت و از طرف دیگر هزینه هــاي زائدالوصفي هم پرداخت 
مي کند، بدون اینكــه منافع ناشــي از زائدالوصف بودنش را 
بتوانــد جذب کند. وقتي شــما با مدیریتي مواجه هســتید 
که هزینــه و خروجي اش به خاطــر اینكه ُرلــي در مقیاس 
ملي بودن را ایفا مي کند، زیاد است ولي ابزارهاي کوچكي براي 
انجام کار در اختیار دارد، عمال دســت و پاي شما را در حل 
 چالش ها مي بندد و ممكن است توان متناسب براي رفع آنها را 

نداشته باشید. 

وحید نوروزی
کارشناس محیط زیست و 

مسائل شهری

عزم و همتی شایســته برای رفع آن مشاهده نمی  کنیم. زمانی 
می توان از مهــار چالش آلودگی هوای پایتخت ســخن گفت 
که سیاســت های کلی و محوری برنامه مقابله با آلودگی هوای 
پایتخت در برنامه پنج ســاله بعدی کشــور به تصویب مجلس 
شورای اسالمی برسد و در گام بعدی، در قانون بودجه هر سال 
کشور باید سهم و وظیفه هر وزارتخانه و سازمان دولتی در قالب 

عدد و رقم و نه به صورت کیفی و توصیه ای تصویب شود.
در این میان نباید از موضوع نظارت غافل شد، چراکه نظارت بر 
اجرای قانون بودجه نیز سازوکار خودش را دارد و ظرف همان 
سال اول مشخص می شود کدام تشــكیالت به وظایف قانونی 

خود عمل نكرده است.

متأسفانه ناگزیر به بیان این واقعیت هستم که سازمان حفاظت 
محیط زیست با شرح وظایف فعلی و پاسخگو نبودن به مجلس 
شورای اسالمی، نمی تواند نقش کلیدی نظارت بر مهار چالش 
آلودگی هوای پایتخت را به نحو مطلوب ایفا کند و شــاید بهتر 
باشد درصورت اجرایی شدن این پیشــنهاد، به سمت تشكیل 
وزارت محیط زیست و منابع طبیعی سوق پیدا کنیم تا همگان 
پاسخگوی نمایندگان ملت در مجلس شورای اسالمی باشند. به 
امید روزی که بتوانیم همانند بسیاری از شهرهای به شدت آلوده 
از قبیل لندن، لس آنجلس و مكزیكوسیتی در یك برنامه زمانی 
مشخص و با انجام اقدامات کامال شناخته شده بر این چالش مهم 

و اساسی پایتخت فائق شویم.

از امنیت 
تا خطر
چه گسل هایی تهران را 

تهدید می کنند؟

از گسل های تهران به عنوان بزرگ ترین دشمن 
این شــهر یاد می كنند. با وجود ۳گسل اصلی 
شمال، مشاء و گسل ری در جنوب تهران، كمتر 
قسمتی را از این شهر می توان پیدا كرد كه در 
فاصله ای مناسب از ۳ گسل فوق واقع شده باشد. 
گزارش مركز اطالعات جغرافیایی شهر تهران 
و نقشه مكان یابی بلند مرتبه سازی، ارگ قدیم 
را امن ترین ناحیه از نظر وجود گسل های زلزله 
می داند. از محالت به نسبت امن تر شهر تهران 
می توان به راه آهن، محور نواب، محور خیابان 
انقالب و آزادی، هفت چنار و ارگ قدیم تهران 
اشاره كرد. ارگ قدیم تهران حد فاصل خیابان 
شوش، هفده شهریور، انقالب و كارگر جنوبی 
اســت كه بازار تهران، خیابان مولوی، میدان 
بهارستان، میدان امام خمینی، محله امیریه و 
خیابان جمهوری اسالمی را در بر می گیرد. به نظر 
می رســد كه مكان یابی حاصل از تجربه چند 
صدساله مردم ساكن تهران كه منجر به تشكیل 
محدوده ارگ قدیم شــهر شده، قابل اعتمادتر 
از مكان یابی ســال های كنونی در گسترش و 
احداث شهرك های حاشیه ای تهران باشد زیرا 
متوسط جمعیت پذیری در كشــور به ازای هر 
كیلومترمربع هزار نفر و در تهران این نســبت 
به ازای هر كیلومترمربع ۱۰ هزار نفر اســت كه 
البته این عدد در مناطقی سه برابر این هم رشد 
داشته. اما كدام گسل ها، چه مناطقی از تهران را 
تهدید می كنند؟ استان تهران بیش از ۶۵گسل 
دارد. خطر بیشتر این گسل ها متوجه شهر تهران 
بوده و درصورت وقوع زلزله، می توانند بیشترین 
خسارات و تلفات مالی و جانی را بر این گستره 

شهری تحمیل كنند.

گسل های فرعی
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بی نظمی شهری
به گفته پلیس راهور ناجا تخلف های رایج موتورسواران در شهرهای بزرگ 
شــامل حركت در جهت مخالف در خیابان ها، تردد در خطوط ویژه، تردد در 
پیاده روها، عبور از چراغ قرمز، همراه نداشتن مدارك و نداشتن گواهینامه، 
نداشــتن پالك، مخدوش كردن پالك و حــركات مخاطره آمیز و 
تك چرخ زدن است. سواركردن بیش از حد مجاز مسافر و بار زدن 
بیش از حد مجاز روی موتورســیكلت، استفاده نكردن از كاله 
ایمنی، استفاده از گوشی موبایل حین راندن موتور و ایستادن 
در مكان هایی مانند خط عابر پیاده یا عابربانك ها از دیگر 
تخلفاتی است كه در خیابان های تهران به وفور دیده 
می شوند. اگرچه مشاهده بسیاری از این تخلفات با 
جریمه و حتی توقیف موتور همراه است، اما مدیران 
شــهری و نیروهای پلیس تا به امروز نتوانسته اند 
با جریمه و توقیف بی نظمی های افسارگســیخته 

موتورسواران تهران را مهار كنند.
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این شماره

تهرانرويچالهها
درباره پدیده فروچاله ها، دالیل شكل گیری و راه های شناسایی و مقابله با آنها

این روزها فروچاله ها تبدیل به یكی از خطرناك ترین پدیده های 
شهر تهران شده اند. ممكن است چاله های زیر زمین بدون آنكه 
شــما بدانید در محل زندگی تان هر روز بزرگ و بزرگ تر شوند 
و یك روز وقتی در حیــاط خانه تان قدم می زنیــد زیر پایتان 
خالی شود و شما به عمق زمین فرو بروید. این اتفاق این روزها 
در تهران زیاد تكرار می شــود. افشین كه همین چند روز پیش 
یك فروچاله را در حیاط خانه شان با چند كامیون سنگ و شن 
و ماسه پر كرده اند، می گوید: ما خوش شانس بودیم كه همسایه 
باهوشــمان به صداهای كف حیاط مشكوك شــد و درنهایت 
كشف كرد كه زیر ساختمان خالی شده است. شهرداری فقط 
برایشــان نامه ای زده كه خیلی زود چاله را پر كنید. آنها هم با 
شركتی هماهنگ كردند و درنهایت با هزینه خودشان فروچاله 
را پر كردند. به گفته كارشناس آتش نشانی، اگر متوجه موضوع 
نمی شدند، فروچاله می توانست به زیر ساختمان های مجاور و 

خیابان نیز سرایت كند.
به گفته مدیرعامل آب منطقه ای استان، مناطق 16، 17، 18و 
19، یعنی مناطق واقع در جنوب، جنوب غربی و جنوب شرقی 
تهران با بیشــترین تهدیدها مواجهنــد. محله هایی كه در این 
مناطق واقع هستند شامل جوادیه، نازی آباد، خزانه، یاخچی آباد، 
امامزاده حســن، آذری، یافت آباد، زمزم، ابــوذر، خلیج فارس، 
شــمس آباد، هفده شــهریور، خانی آباد، عبدل آباد، نعمت آباد، 
صالح آباد و... می شوند. البته مناطق دیگر نیز در امان نیستند و 
در گذشته فروچاله هایی در محله های دیگر شهر مثل مناطق 

10، 11و 12 نیز خطرآفرین بوده اند.

پیشنهاد تزریق دوباره آب به زمین
براساس آمار رسمی تا سال1391 حدود 50هزار حلقه چاه در 
استان تهران وجود داشته است. عالوه بر اینها، تعداد زیادی چاه 
غیرمجاز نیز در تهران وجود دارند كه باعث شده در بعضی مناطق 
پراكندگی چاه ها بســیار زیاد باشــد. این چاه ها، خشك شدن 
قنات ها و خالی شــدن آب های زیرزمینی به عنوان دلیل اصلی 

ایجاد فروچاله ها معرفی می شوند.
زهرا نژادبهرام، عضو كمیســیون عمران و شهرسازی شورای 
شهر تهران در گفت وگو با همشهری، تهدید فرونشست را برای 
تهران بسیار جدی می داند. او می گوید: در شهر تهران چاه های 
عمیق و نیمه عمیق بسیاری وجود دارد كه حتی بخشی از آب 
آشامیدنی، از این چاه ها به دست می آید. برداشت بیش از حد آب 
باعث شده الیه های زمین روز به  روز آب میانی خود را بیشتر از 

دست بدهند. همین موضوع به فرونشست زمین دامن می زند.
نژادبهرام ادامه می دهد: همچنین با توسعه شهر و افزایش ساخت 
و سازها، خیابان های بیشتری آسفالت شــد كه در نتیجه آن، 
آب های سطحی، جذب زمین نمی شوند و جریان های اصلی آب 
به سمت فاضالب و تصفیه خانه ها روانه می شود كه باعث بر هم 

خوردن تعادل سفره های زیرزمینی می شود.
او می گوید: اگر سه دغدغه جدی در تهران وجود داشته باشد، 
قطعا یكی از آنها موضوع فرونشست است. دو مورد دیگر شامل 

زلزله و سیالب می شود.
نژادبهرام از تزریق آب به الیه هــای زمین به عنوان یك راه حل 
اشــاره می كنــد و ادامه می دهــد: به شــركت آب و فاضالب 
پیشنهادی ارائه شده تا طبق آن بخشــی از آب را به الیه های 
باالدستی زمین كه شامل كوهپایه های تهران می شود، برگردانند 
و به طریقی به چاه ها و زمین تزریق كنند تا دغدغه ها و نگرانی ها 
در این زمینه كاهش یابــد. البته این موضوع فقط در ســطح 
ارائه پیشــنهاد و طرح بوده اســت و همچنان به عقیده او »در 
شرایط امروز، بهترین راهكار استفاده كمتر از چاه های عمیق و 
بهره برداری بیشتر از منابع سطحی آب است. دوستی با طبیعت 
و زمین و عمل در این راستا می تواند از بسیاری از این دغدغه ها 
بكاهد. البته نباید این هشــدار كارشناسان را فراموش كرد كه 
می گویند در اثر افت سطح آب و فرونشست سطح زمین، خلل 
و فرج الیه هایی كه قبال آبدار بودند، مسدود و فشرده می شود. 
این امر موجب می شود كه در سال های آینده حتی با تزریق آب 
و چندین برابر شدن میزان نزوالت جوی، آب در الیه های زمین 
نفوذ نكند و به صورت رواناب در ســطح زمین جاری شود. این 
پدیده در اصطالح با عنوان »مرگ آبخوان ها« شناخته می شود 
كه پدیده جبران ناپذیری است؛ اتفاقی كه به نظر می رسد تهران 

تهران، بی گدا نمی شود
 عضو شورای شهر تهران:  برخوردهای ضربتی

فقط به گسترش تكدی گری مي انجامد

تهران هرگز از متكدیان خالی نمی شود. نه فقط خالی نمی شود بلكه 
هر روز بر تعداد آنها افزوده می شــود. عده ای فشارهای اقتصادی و 
فقر و بیكاری را عامل گسترش این پدیده می دانند و عده ای دیگر 
تكدی گری را كامال معلول عوامل دیگر فرهنگی و اجتماعی ارزیابی 
می كنند. دلیلش هر چه كه باشد، كالنشهر تهران مانند یك میدان 
مغناطیسی برای متكدیان كه عمده آنها را كودكان تشكیل می دهند، 
عمل می كند. تا امروز بیشــتر طرح های مقابله ای با این پدیده، به 
شــكل ضربتی و حذف فیزیكی متكدیان بوده كه تأثیر آن بسیار 
كوتاه مدت و ناچیز و حتی در مواردی تشــدید كننده بوده است. با 
حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران، دالیل شكست طرح های 
مقابله ای با تكدی گری را بررسی كردیم. او ریشه های شكل گیری 
پدیده های سوء اجتماعی را كه تكدی گری یكی از مصادیق مشهود 
و بارز آن است، به طور كلی در ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

كالنشهرها می بیند.

تهران؛ نقطه تمركز فعالیت های كشور
به گفته این عضو شــورای شهر تهران، 
نظام اداری كشــور به گونه ای اســت 
كه عمده تصمیمات اساســی مملكت 
به صورت متمركــز در تهــران اتخاذ 
می شود و میزان اختیارات استانداران، 
فرمانداران و مدیران مناطق در حوزه سیاسی و اداری بسیار ناچیز 
است. این تمركز سیاسی، باعث می شود كه آمد و شد سایر آحاد ملت 
به پایتخت باال باشد. رسولی با اشاره به اینكه براساس اعالم وزارت 
اقتصاد و بانك مركزی بیش از 25درصد تولید ناخالص داخلی كشور 
در استان تهران و عمدتاً در شــهر تهران است، می افزاید: »بیش از 
50درصد میزان مالیات دریافتی از اشــخاص حقیقی و حقوقی در 
استان تهران و عمدتا در شهر تهران اتفاق می افتد. بنابراین تهران 
در كنار تمركز سیاسی و اداری ای كه دارد، مركز ثقل فعالیت های 

تولیدی، خدماتی و تجاری نیز در مركز كشور است«. 

گمنامی مهاجران در اقیانوسی به نام تهران
عضو شورای شهر تهران ادامه می دهد: »به لحاظ اجتماعی، فرهنگی 
و آموزشی بیش از 30درصد دانشــجویان كشور در مراكز آموزش 
عالی اســتان تهران فعالیت دارند. از نظر اجتماعی نیز كالنشــهر 
تهران به دلیل كثرت جمعیت و غیرمستقیم بودن روابط و مناسبات 
اجتماعی، بســتری را فراهم می آورد كه مهاجرانی از ســایر نقاط 
پیرامونی به دنبال كشش ها و جاذبه های سیاسی، اداری، فرهنگی، 
آموزشــی و اقتصادی جذب تهران می شــوند. برخالف شهرهای 
كوچك و روستاهای محل تولد خویش، در تهران از پدیده گمنامی و 
ناشناختگی برخوردار هستند. در شهرها و روستاهای كم جمعیت تر 
نوعی از كنترل و نظارت اجتماعی توســط اهالی كــه یكدیگر را 
می شناسند بر رفتار اجتماعی آحاد مردم جاری و ساری است و خود 
این سازوكار به صورت نظام مند نوعی از كنترل اجتماعی را باعث شده 
و ضریب بروز و شیوع ناهنجاری های اجتماعی را كاهش می دهد«. 
به گفته رســولی، بعضی از مهاجران وارد شــده به تهران به دلیل 
رهاشــدگی در اقیانوســی از جمعیــت و اطلــس متنوعــی از 
پاره فرهنگ ها، زمینه مناسبی را پیدا می كنند كه به دور از حساسیت 
و نظارت اجتماعی سایرین با هزینه كمتر به بزهكاری هایی چون 

سرقت و تكدی گری بپردازند.

انتقال فیزیكی متكدیان؛ روشی ناكارآمد
رسولی می گوید: »با توجه به همه این مولفه های ساختاری، طبیعی 
است كه برخورد با معلول كه مشخصاً كودكان معصوم فعال در سر 
چهارراه ها هستند و توسل به روش هایی مثل جمع آوری و انتقال 
فیزیكی كه نسبتی با كاستن از علل و عوامل ایجاد كننده ندارد، در 

میان مدت و درازمدت فاقد كارایی و اثربخشی است«.

راه حل چیست؟
باز هم می رســیم به نقطه ای كه باید همه ســازمان ها و نهادهای 
مسئول در این زمینه مثل بهزیستی، كمیته امداد، نهادهای مدنی، 

استانداری، نیروی انتظامی و... برای این پدیده چاره جویی كنند.
به گفته رسولی، شهرداری فقط در یك بخش صاحب اختیار و مسئول 
است و آن هم همكاری با ســازمان های مسئول در اسكان كودكان 
معصوم آسیب دیده است. در ســایر عرصه ها مدیریت شهری، نه از 
اختیار الزم برخوردار است و نه اینكه صالحیت و مسئولیت قانونی 
دارد. اینگونه موارد از سوی مقامات و مراجع سیاسی و حاكمیتی كه از 
اختیارات قانونی فرابخشی برخوردارند مانند وزیر كشور، شورای عالی 

اجتماعی كشور و دولت و سایر مراجع حاكمیتی انتظار می رود.

جاذبه های پایتخت كاهش یابد
عضو شورای شهر 3 موضوع را برای عملكرد بهتر در مقابله با پدیده 
تكدی گری مطرح می كند؛ »برای پیشــگیری و كاهش این پدیده 
حتماً باید در سیستم متمركز كشور بازنگری و در عرصه های پیش 
گفته به عنوان زمینه ها و عوامل مؤثر توسط مراجع ذی صالح ارشد 
كشور چاره جویی الزم انجام شود تا جاذبه های ناشی از تمركز تمام 
عیار در پایتخت كاهش یابد.«  رسولی ادامه می دهد: »در بخش دوم 
با به كارگیری روش های فرهنگی، هنری و حرفه ای، افكار عمومی 
را نسبت به عواقب تداوم نگاه عاطفی به كودكان معصوم مجهز به 
اطالعات و بینش شوند. پشت صحنه های واقعی باید برای آنها تبیین 
شود تا با نگاه های عاطفی و خیرخواهانه پاسخی به تقاضاهای این 
معلوالن و عوامل پشت صحنه آنان ندهند. در این صورت به هر میزانی 
كه با آگاه سازی  افكار عمومی بیشــتر مواجه باشیم از دامنه ابتال و 

گسترش پدیده هایی چون تكدی گری كاسته می شود«.
او، این اقدام را به عنوان مرحله ســوم ذكر می كنــد؛ »این باور در 
مراجعی مثل شورای عالی اجتماعی كشور تعیین كننده است كه 
می توان به صورت ضربتی با جمع آوری این اطفال معصوم به صورت 
فیزیكی نسبت به پاكسازی محیط و حل مســئله اقدام كرد. این 
رویكرد ساده اندیشانه اســت. به نظر من در مرحله اقدام اجتماعی، 
باید با برخورداربودن از هوشــمندی و تحلیل عمیق این آســیب، 
اقدامات اطالعاتی گســترده عمیق و پنهان انجام گیرد. به گونه ای 
كه با شناسایی و خنثی ســازی  گروه های مافیایی پشت صحنه از 
قدرت و توان گســترش ظاهری پدیده تكدی گری كاســته شود. 
اساساً برخورد با پدیده های اجتماعی كه یك نمونه آن، تكدی گری 
است، با رویكردهای مهندسی، كوتاه مدت و معلول محور نه فقط در 
میان مدت و درازمدت نتیجه بخش نخواهد بود بلكه نسبت به تعمیق 

و گسترش بیشتر این پدیده ها نیز كمك خواهد كرد.«

به سمت آن در حال حركت است.
نژادبهرام، عضو شورای شهر تهران، همچنین درباره راه شناسایی 
فرونشست زمین می گوید: راه خاصی برای شناسایی آنها از قبل 
وجود ندارد. او با بیان اینكه شهرداری مسئولیت همه اتفاقات 
تهران را بر عهده ندارد، ادامه می دهد: تهران شــهری است با 
مدیریت چندپاره. شــهرداری یك جزء كوچك این مدیریت 
اســت. در موضوع فروچاله نیز ارگان هــا و نهادهای مختلفی 
مسئولند. شهرداری درصورت شناسایی این فرونشست ها آنها 
را پر می كند. در ادامه هم اشاره می كند كه برای شناسایی این 

فروچاله ها از قبل، راه خاصی وجود ندارد.

راه های شناسایی فروچاله ها
البته پیش از این، اســكن معابر و خیابان ها از ســوی مدیریت 
شهری به عنوان راه حل شناســایی فروچاله ها اعالم شده بود. 
شهرداری در دوره هایی اسكنرهایی را از كشور ژاپن كرایه كرد 
تا با این دســتگاه ها مكان هایی كه امكان ایجاد فروچاله داشت 
را شناسایی كند. البته در دوره های جدیدتر گفته شد به دلیل 
تحریم ها امكان وارد كردن اسكنر، دیگر وجود ندارد. اسكنرهای 

بخش خصوصی هم فقط 40سانتی متر از عمق زمین را اسكن 
می كنند و فایده ای ندارند و باید اســكنرهایی با توانایی اسكن 

عمق چندده متری زمین وجود داشته باشد.
اما علی بیت اللهی، دبیر كارگــروه ملی مخاطرات زلزله، درباره 
بعضی عالئم كه می تواند برای شناسایی فرونشست به كار  آید، 
گفته است كه فرونشست باعث كج شدگی و بیرون زدگی سطح 
ساختمان نسبت به ســازه های مجاور خواهد شد و این یكی از 
نشانه های این پدیده به شــمار می آید. همچنین خردشدگی 
موزائیك، سنگ یا كف ســازی  ســاختمان ها در طبقه پایین 
به دلیل گودشدگی خاك زیر پی، از عوارض ناشی از فرونشست 

زمین است.
فرونشست در تهران 90برابر اتحادیه اروپاست و به عنوان یكی از 
ابرچالش های شهر تهران شناخته می شود. ساالنه 36سانتی متر 
فرونشست زمین در تهران را شاهد هســتیم كه جلوگیری از 
آن اقدامات دستگاه های مختلف ازجمله وزارت نیرو، سازمان 
مدیریت بحران كشور، سازمان حفاظت محیط زیست و... را نیاز 
دارد. خطرات فرونشست حتی می تواند تبعاتی به مراتب بدتر از 

زلزله برای تهران به ارمغان آورد.

نیلوفر جاللی
روزنامه نگار شبنم سیدمجیدی

روزنامه نگار

اول به سمت راست و بعد به سمت چپ خیابان نگاه كن، حاال رد شو. این 
از نخستین آموزش های زندگی شهری است كه به كودكان داده می شود. 
اما بزرگ شدن در كالنشــهرها روزبه روز این آموزش ساده و ابتدایی را 
بی معنی تر و بی استفاده تر می كند. به ویژه اگر آن شهر مانند تهران درگیر 
معضلی مانند رشد جمعیت موتورسواران باشد. در چنین شهری تنها جهتی 
كه نیاز ندارید حین عبور از خیابان نگرانش باشید، جهت آسمان است. 
مطمئن باشید در شرایط عادی قرار نیست موتور یا خودرویی از آسمان 
به سمت تان براند. جز این یك جهت، هر ثانیه بقیه جهت ها را باید مدام 
چك كنید. حتی اگر در حاشیه خیابانی یكطرفه به سمت جریان خودروها 
در انتظار تاكسی ایستاده اید، حواستان به پس سرتان باشد. موتور خبر 
نمی كند. یكهو مانند برق از پشت سرتان سر می رسد و وای به حال روزی 
كه ندیده باشیدش. اگر زنده بمانید یا دست و پایی از شما نشكسته باشد، 
اعتراض و فحاشی موتورسوار كه چرا اینجا ایستادی و چرا راه را بستی به 
هوا بلند می شود. تمامی معابر تهران امروز به میراث اجدادی موتورسواران 
شهر تبدیل شده اند؛ پیاده روها، فضاهای تفریحی، مسیرهای پیاده روی، 
تمامی جهت های خیابان ها، كوچه ها، بزرگراه ها، ورودی پاركینگ خانه تان، 
ورودی مغازه ها، پارك های بازی كودكان. حتما می توانید موارد بیشتری به 
این فهرست بیفزایید. كشف مسیرهای جدید برای فرار از ترافیك و چراغ 
قرمز، یكطرفه آمدن در رمپ ورودی و خروجی بزرگراه ها، سبقت از سمت 
راست خودروها، عبور از فاصله میان اتوبوس و ایستگاه اتوبوس حین پیاده 
شدن مسافران، ویراژ دادن در پیاده روها برای دور زدن چراغ قرمز و در 
كل رد كردن چراغ قرمز بدون هیچ نگرانی و ترسی به نوعی سبك زندگی 
كامال رایج و طبیعی میان موتورسواران تبدیل شده است. اینها تنها بخشی 
از گالیه های شهروندی از بی نظمی هایی است كه موتورسواران در شهر 
ایجاد می كنند. این مشكالت در كنار دیگر آسیب ها و خطراتی كه افزایش 
مهارنشدنی موتورسواران در شــهر ایجاد می كنند باعث شده تا معضل 
موتورسواران به یكی از افسارگسیخته ترین معضالت شهر تهران و دیگر 
كالنشهرهای كشور تبدیل شود؛ در حدی افسارگسیخته كه گویی مشابه 

بسیاری از حوزه های دیگر، هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد.

تنوع در آلودگی
در كشور بیش از 12 میلیون موتورسیكلت و در تهران بیش از 3 میلیون موتورسیكلت 
تردد دارند. در شرایطی كه استاندارد آلودگی صوتی برای موتورسیكلت ها در طول 
روز و در بدنه بزرگراه ها باید بین 70 تا 80 دسیبل و در مناطق مسكونی 55 دسیبل 
A باشد، در شهر تهران اگزوز موتورهایی كه از سایلنسر استفاده نمی كنند صدایی 
بیش از 90 دسیبل، بسیار باالتر از حد استاندارد آلودگی صوتی ایجاد می كنند. تردد 
بیش از 3 میلیون موتورســیكلت به ویژه در مناطق مركزی شهر تهران باعث شده 
این شهر عالوه بر آلودگی هوا، از لحاظ آلودگی صوتی هم در صدر جدول شهرهای 
دارای آلودگی صوتی قرار بگیرد. در سال 93 سازمان كنترل كیفیت هوای تهران، 
سهم موتورسیكلت ها از آلودگی صوتی شهر تهران را 49 درصد اعالم كرد كه به  نظر 
نمی آید با توجه به افزایش آمار موتورســواران، روند آالیندگی صوتی آنها كاهشی 

شده باشد.

براساس آمار پزشكی قانونی، در سال گذشته 3 هزار و 304 نفر در اثر سوانح رانندگی 
مرتبط با موتورسیكلت جان خود را از دست داده اند. 61.2 درصد از كشته شدگان 

در این سوانح 18 تا 49 ســاله اعالم شــده اند، 2 درصد از آنها كم تر از 10 
 سال سن داشــته اند، 11.2 درصد 11 تا 17 ســاله بوده اند، 9.9 درصد

50 تا 59 ساله و 15.6 درصد 60 ساله و بیش تر بوده اند. رده سنی 
0/2 درصد از قربانیان نیز نامشــخص اعالم شده است. اگرچه 

آمار كشته شدگان تصادف های به نســبت سال 97 كاهشی 
11.8 درصدی داشــته اســت، اما پیمان صابریان رئیس 
مركز اورژانس تهــران معتقد اســت تصادفات رانندگی 
در تهران به طور متوســط روزانه جان یك موتورسوار را 
می گیرد. به گفته این مسئول اورژانس، از 350 مصدوم 

روزانه سوانح رانندگی در تهران، بیش تر آنها موتورسوارند. 
براساس گزارش پزشكی قانونی باالترین آمار مرگ ومیر 
موتورسواران و قربانیان سوانح تصادف موتورسیكلت ها 
به تهران اختصــاص دارد. همچنین آمارها نشــان 

می دهد در سال 98 در ازای هر 100 هزار نفر از جمعیت 
4 موتورسوار جان خود را از دســت داده اند. آماركلی 

تلفات موتورسیكلت سواران در كشور 19.5 درصد از كل 
تلفات حوادث رانندگی در سال گذشته بوده است.

سهم موتورســیكلت ها از وســایل نقلیه پركاربرد بیش از 35 درصد از كل وسایل 
نقلیه شماره گذاری شده در كشور است. در چنین شرایطی به گفته حسین مقدم، 
مدیرعامل ستاد معاینه فنی شــهرداری تهران، در  5ماه اول سال 1399 تنها 14 
موتورسیكلت از بیش از 3 میلیون موتورسیكلت در تهران برای دریافت معاینه فنی 
به مراكز مربوطه مراجعه كرده اند. این رقم در زمان مشابه سال گذشته 196 دستگاه 
بوده است. در آبان سال 98 سهم موتورسیكلت ها از آلودگی هوای تهران 28درصد 
بوده است. با توجه به 19 درصدی بودن ســهم آالیندگی این موتورسیكلت ها در 
سال96، به  نظر می رسد سال به ســال ناتوانی مدیران شهری در مدیریت معضل 
آالیندگی موتورها افزایش یافته است. میزان آلودگی 10 موتورسیكلت كاربراتوری 
برابر یك اتوبوس دیزلی فرسوده برآورد شده  است. همچنین میزان آالیندگی یك 

موتورسیكلت كاربراتوری بیش از 4 برابر یك خودروی سواری یورو 2 است.

آمار دقیقی از میزان استفاده از موتورســیكلت در جرائم مختلف وجود ندارد. اما 
محبوبیت موتورسیكلت در میان تبهكاران آشكار است. كافی است در میان اخبار 
چند  ماه گذشــته جســت وجو كنید تا اخباری مربوط به كیف قاپی، زورگیری، 
موبایل قاپی، سرقت از خانه، سرقت از خودروها و سرقت از فروشگاه ها با استفاده از 
موتورسیكلت را بیابید. مقرون به صرفه بودن، سرعت باالی موتورسیكلت، قابلیت 
راندن آن از مسیرهای باریك و پرترافیك، كمك به افزایش سرعت عمل مجرمان 
در ارتكاب جــرم و فاصله گرفتن از محل و نبود نظــارت عمومی بر قانون گریزی 
موتورسواران، استفاده از این وســیله نقلیه را به ابزاری محبوب در میان مجرمان 

تبدیل كرده است.

موتورها و موتورسوارها چه مشكالتی برای تهران ایجاد می كنند؟
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زيرخط استاندارد
مقايسهسرانهفضايتفريحيوورزشيدرشهرهايجهانوتهرانچهواقعيتهاييرانشانميدهد؟

  اختصاصزمينبهفضاهايمختلفشهري،الگوي
جهانيويكســانيندارد.تعييناينابعادمبتنيبر
وضعيتاجتماعي،اقتصاديوجغرافياييمردماست.
ازاينروهرشهرياكشورمتناسبباجمعيت،مكان
جغرافياييووضعيتاقتصاديخودبهمسكن،صنايع،
تفريحوديگربخشهاييكشــهرزميناختصاص
ميدهد.بهاينترتيب،هرچهوسعتشهرياكشوري
بيشتروجمعيتآنكمترباشد،احتمالاينكهسرانه
مسكنآنشهرياكشورازكشوريبامساحتيكوچك
وجمعيتبيشترباالترباشدبســيارزياداست.براي
مثالاگرســرانهمســكندرمونيخآلماندرحدود
73مترمربعاست،اينمتوسطدرشهرهايايران20
تا50مترمربعتعيينشدهاست.متوسطسرانهمسكن
دركشورهايمختلفجهانبين44تا88مترمربعدر
نوساناســت.امابخشهاييمانندمسكن،صنعت،
خدماتياتجارتفضاهاييتعيينشدهتريبهنسبت
بخشتفريحوفضايسبزدارند.تخصيصفضاهاي
تفريحيوورزشــيدرشــهرهايجهانمتناسببا
ويژگيهايجغرافياييواقتصاديبســيارمتفاوتاز

يكديگراست.
براساسگزارشسال2019آژانسمحيطزيستاروپا،
دربازهزماني2006تا2012،بيشترينسرانهفضادر
كشــورهاياروپاييبهساختوسازاختصاصداشته
است.33درصداززمينهايشــهريدركشورهاي
اروپاييبهبخشساختوســاز،24درصدبهبخش
صنعتوتجارت،29درصدبهبخشمسكنو18درصد
بهتفريحوورزشاختصاصيافتهاند.اينتقسيمبندي

دردهههايمختلفمتفاوتبودهاست،برايمثالبين
سالهاي2000تا2006بخشهايمسكن،خدماتو
تفريحبيشترينسهم-32درصد-راازتخصيصزمين
داشتند.بهطورمتوسطدرعرفبينالملليدرازايهر
شهروند،حدود25مترمربعدرازايهرنفرازجمعيت
فضايورزشيوفضاهايسبزاختصاصمييابدكه
ازاينميزانحدود18مترمربعبهفضاهايســبزو
7مترمربعبهفضاهايورزشــيتعلقدارد.دربعضي
ازكشــورها،سرانهفضاهايورزشــينسبتبهانواع
محيطهايورزشــيبرايگروههايسنيمختلفتا

8مترمربعدرازايهرساكنشهريميرسد.
براســاسمطالعاتوزارتراهوشهرســازي،سرانه
متعارفوقابلقبــولبرايفضايســبزوتفريحي
شهريدرتهرانبرايهرنفر7تا12مترمربعاست.
دربرآوردهــايديگر،ســرانهموردنيــازبين10تا
15مترمربعدرنوساناســت.فرمانداريتهراندر
سال98اعالمكرديكميليونو14هزارو21مترمربع
فضايورزشيسرپوشيدهويكميليونو603هزار
544مترمربعفضايورزشــيروبازدرشــهرتهران
وجوددارد.همچنينبهگفتهرئيسسازمانپاركها
وفضايسبزتهران،دراينشهر2268پاركوفضاي
تفريحيوسبزوجوددارد.باتوجهبهاينآمار،سرانه
ورزشيهرمترمربعبهازايهرشــهرونددرفضاي
سرپوشــيده0.12ودرفضايروبــاز0.18خواهد
بود.همچنينبهگفتهعليمحمدمختاري،ســرانه
فضاهايسبزوتفريحيشــهرتهرانبهازايهرنفر
بهحدود16مترمربعرسيدهاست؛رقميكهباتوجه
بهجمعيتبيشاز9ميليونيتهرانوآنچهبهعنوان
شــهروندازفضاهايسبزشــهرميبينيم،چندان

باورپذيربهنظرنميآيد.
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سبا ثروتي
خبرنگار

افزايشبيرويهجمعيتپايتختايرانچهتبعاتيدارد؟فضایتفريح

حلقه شوم افزايش جمعيت تهران 
گفتوگوباسجادفتاحي)جامعهشناس(دربارهمتراكمشدنجمعيتدرتهرانوتأثيرآنبرشهر

  تهران ميان 150 كالنشــهر جهان، رتبه 24را از نظر جمعيت و بزرگي به خود اختصاص داده اســت. 
همچنين براساس رده بندي 2019مرسر، با بررسي شاخص هاي كيفيت زندگي، از بين 230شهر جهان، 
درجايگاه 199 قرارگرفته است. با اين حال، پارامترهاي اقتصادي واجتماعي، براي خيلي از افراد، زندگي 
در تهران را به يك انتخاب بدل كرده است. اما در عين حال از چالش هاي مهم تهران ازدياد جمعيت يا به عبارتي انفجار آن است؛ مسئله اي 
كه به دنبال خود چالش هاي ديگري را براي اين كالنشهر ايجاد كرده. از ســجادفتاحي، جامعه شناس، پرسيده ايم  كه چرا كارشناسان، 

جمعيت را چالش تهران مي دانند؟ اين مسئله چه مشكالتي براي شهر ايجاد كرده و چطور بايد آن را هدايت كرد؟

اصوالدرايرانيهااينتمايلطبيعيوجودداردكه
بنابهدافعهدرمحلزندگي،مهاجرتكنندودراين
چنددهه،انگيزهبرايمهاجرتبيشترشدهاست.

اماراهحلآنازبينبردندافعههايياستكهباعثميشودافرادازمحل
زندگيخودخارجشوند

 در بررسي مشــكالت تهران، از 
جمعيت آن به عنــوان ابرچالش پايتخت نام 
مي برند. به زعم شما چرا اين نگراني درباره 

افزايش جمعيت وجود دارد؟
متخصصانسالهاســتكهازآســتانهبحران
جمعيتدرتهرانســخنمیگويند؛مسئلهاي
كهمهمترينشاخصآنتراكماست.درمقايسهبا
شهرهايبزرگجهانوجمعيتدرآنها،تهراناز
نظروسعترتبه120تا130رابهخوداختصاص
داده.اينشهرازنظرتراكمدرهركيلومترمربع،
بينرتبه25تا30قرارگرفته.اينبهآنمعناست
كهدراينشهرجمعيتيبيشازتواناكولوژيك
ومساحتشــهريانباشــتكردهايمكهباعث
بحرانهاييبرايشهرشده.ازآلودگيهوا،تامين
منابعموردنيازآب،افزايشجرموجنايتگرفته
تاحاشيهنشينيو...،تهرانرابهشهريبدلكرده
كهازنظرســرمايهاجتماعيبينديگراستانها
بدترينوضعيترادارد.بنابراينتهرانجمعيتي
فراترازموقعيتجغرافيايــياشداردواينقابل
انكارنيســت.مثالاگرتهرانبــازلزلهايبزرگ
روبهروشود،بحرانيانسانيخواهيمداشتچون
باشهريمواجهيمكهتراكمجمعيتش،هزارنفر
دركيلومترمربعاســتودرمواقعيبه10هزار
نفرهمميرســد.همينامر،مقيــاسفاجعهرا
بيشترخواهدكرد.ازســويديگراعتراضهاو
بحرانهاياجتماعيدرشهرهاياقماريتهران،
نشانازنارضايتيازوضعيتموجوددركيفيت
زندگيتهرانيهادارد.امااينمسئلهيكيازعلل
ميانيبروزمشــكلبودهوعلتريشهاينيست.
مانبايدبااينعلل،علتهايريشــهايراناديده
گرفتهوفراموششانكنيم.مسئلهايكهچند
سالاستبهآنبيتوجهيم،ايناستكهايران

اساساباموقعيتاقليميوجغرافياييچهميزان
ظرفيتجمعيتيدارد.باايــنميزانازامكانات
طبيعيوموقعيتبرايسكونت،بايدجمعيتي
چندميليونيداشتهباشد؟هيچگاهبهاينپرسش
اساسي،پاسخدقيقيدادهنشدهوتاهنگاميكه
بهآنجوابندهيم،برنامهريزيدقيقوبلندمدتي
كهكيفيتاينقلمروسياسيوجغرافياييراتامين
كند،نخواهيمداشــت.رهاييازاينحلقهشوِم
افزايشجمعيتدرتهران،بسيارپيچيدهاستو
ريشهآندرمسائلاقتصادي،اجتماعي،فرهنگي

وازهمهمهمترسياسيتنيدهشده.
 گفته مي شود از هر 100نفر جمعيت 
ســاكن در ايران 11 نفرشان در تهران ساكن 
هستند. اين عدد نشانه چه نيازي در مردم براي 
سكونت در پايتخت است و به نظرتان تهران 
توانسته يا به طور كلي قادر است پاسخگوي 

اين جمعيت باشد؟
هرمهاجرتيفاكتورهايجاذبهودافعهداردكه
باعثميشــودفرديازنقطهايبهنقطهديگر
مهاجرتكند.اصوالانگيــزهمهاجرتيدرايران
اينگونهاستكهمردمازروستاهاكهامكاناتیكمتر
دارند،بهنقاطمركزياستانهاوازمراكزاستانبه

تهرانوازتهرانبهخارجازكشورميروند.اصوال
درايرانيهااينتمايلطبيعيوجودداردكهبنابه
دافعهدرمحلزندگــي،مهاجرتكنندودراين
چنددهه،انگيزهبرايمهاجرتبيشترشدهاست.
اماراهحلآنازبينبردندافعههايياستكهباعث
ميشــودافرادازمحلزندگيخودخارجشوند؛
مثالسرمايهگذاريایكهدرتهرانانجامميشود.
مابايدبابررسيعلمي،انگيزهمهاجرترادرافراد
تضعيفكنيم.البتهاينرويــه،ديداقتصادي،

سياسيوبرنامههايتوسعهايالزمدارد.
 بررسي ها نشــان مي دهد كه در 
سال95 جمعيت تهران 3 برابر مشهد و 8 برابر 
اهواز است. آيا مي توان خالء هاي موجود در 
شهرهاي ديگر را در تهران ُجست؟ جامعه در 
پاسخ مثبت به اين ميل كه به پايتخت مراجعه 
كند، با توجه به شرايط تهران چقدر سركوب 

مي شود؟
2عاملاصليدرمهاجرتهاوجوددارد؛يكعامل
فرصتاقتصاديوشغلياستكهدرشهرهاي
ديگروجودنداردوديگريعاملفرهنگياست.
وقتيآماربيكاريدراســتانهاييافزايشپيدا
ميكندافــرادبرايبهبودشــرايطاقتصاديبه

شــهرهايديگركهبرايشــانفرصتشغليو
درآمديبهترداردمهاجرتميكنند.اماعامل
ديگرمهاجرتفرهنگياســت.تهــرانبهعلت
گستردگيجمعيتوشناختكمترافرادنسبتبه
هممكانمناسبتريبرايزندگياست.هرچند

درايندوعامل،فاكتوراقتصاديمهمتراست.
 به نظر، بسياري از معضالت تهران 
ناشي از همين مسئله يا به عبارتي جمعيت 
است؛ ترافيك، آلودگي، فقر، دستفروشي، 
بزه، حتي نگراني از وقوع حوادث طبيعي چون 
زلزله. اما همچنان مناطقي دست به انبوه سازي 
مي زنند. وظيفه مردم در برابر مشكالت تهران 
چيســت؟ آيا مي توانند خودشان وضعيت 

پيش رو را پيش بيني و مديريت كنند؟
درمسائلكالنمثلجمعيتياكيفيتزندگي
مردميككشور،اصوالتصميمگيريوبرنامهريزي
دراختيارنظامسياسيودولتهاست.تاريشهو
عواملمؤثربرافزايشجمعيتتهرانرابررسي
نكنيم،مسئلهحلنخواهدشد.سازوكاريوجود
داردكــهجمعيتراازنقاطديگركشــورمانند
آهنرباييجذبميكندوبهمركزميكشاند.اما
اينجمعيتنيازبهامكاناتبهداشتي،سكونتي،
تفريحيو...دارند.پسمنابعبيشتريبهتهران
تزريقشــدهوهميندوبارهجمعيترابيشترو
بيشترميكند.انبوهســازيهايمناطقتهران
ناگزيراست.وقتيجمعيتوجوددارداينوضعيت
اتفاقخواهدافتاد.بايدازاينسيربابرنامهريزيو
بررسيهايريشــهايجلوگيريكرد.وضعيت

پيشروناشيازناكارآمديهايدولتياست.
 يكي از اعضاي شوراي شهر تهران 
گفته 40 درصد جمعيت تهران در بافت ناپايدار 
و فرسوده زندگي مي كنند و به نوعي در فضاي 

نسبتاً ناامن سكونت دارند. اتفاقا همين مناطق 
هستند كه در حال انفجار جمعيت هستند. اين 
تمايل به نزديك شدن به منطقه خطر در مردم 

را چگونه بررسي مي كنيد؟
هرانســانينيازهاييرادراولويتقرارميدهد؛
مثلتاميننيازهاياقتصاديومعيشتي.وقتي
ايناولويتهادرخطرحسشــود،بهموقعيتي
رهنمونخواهدشدكههرچهسريعتربتواندآن
رابرطرفكند.اينفــردبهاينامرفكرنميكند
كهآلودگيهــوايتهرانممكناســتباعث
كاهشطولعمراوشودبلكهمنفعتاقتصادي

كوتاهمدتاستكهدراولويتقراردارد.
 جمعيت و شــكل گيري فاصله 
طبقاتي باعث چه معضالت ديگري براي اين 

شهر خواهد شد؟
تهرانمدل،الگووتبلوريازايراناست.مسئوالن
بايدبدانندكهتهرانبمبساعتياستكههرروز
بهانفجارآننزديكونزديكترميشويم.ممكن
استاينانفجاربايكزلزلهبهوقوعبپيوندديا
شورشحاشيهنشينانشــهري،ياآمارجرمو
جنايتبيشــمارويابيماريهاييمانندكرونا
كهنظامدرماني،توانپاسخگوييبهجمعيترا
ندارد.همهاينهابحرانهايسياسي،اقتصادي
وجمعيتيراايجادخواهدكردكهرهاييازآن
بسيارسختوگاهامكانناپذيرخواهدبود.اگر
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  نوسان دالر از قيمت آن وحشتناك تر است
يك روز اعالم كنند دالر 50هزار تومان و همان قيمت تا يك سال بماند 
تا تكليفمان را با دخل و خرجمان بدانيم. بــا اين اوضاع نه مي توانيم 
جنس بخريم و نه مي توانيم بفروشيم. با اين نوسان چرخش اقتصاد 

متوقف خواهد شد و كمر مردم روزبه روز خميده تر.
مصطفي نژاد از تهران

  جلوي سفارش گوشت گنجشك و سار را بگيرند
در فضاي مجازي آگهي هايي ديده ام كه مي توانيد براي سفارش گوشت 
گنجشك و سار سفارش آنالين دهيد. صيد بي رويه گنجشك و سار 
جداي آنكه خالف مصوبه شوراي عالي محيط زيست است، ضرر و زيان 
جبران ناپذيري به محيط زيســت وارد مي كند و باعث بر هم خوردن 
چرخه محيط زيست مي شود. بماند كه افراد تا 50هزار تومان براي هر 

گنجشك و سار سود مي برند. 
سيدموسوي از شهركرد

  هم شهريه كامل مي گيرند و هم بايد پول اينترنت بدهيم
در دانشــگاه هاي پولي دولتي، نصف شهريه دانشــگاه را قبل از 
انتخاب واحد مي گيرند. يك سوم شــهريه متغير را هم گفته اند 
تا 5مهر بايد واريز كنيد وگرنه نمي توانيــد حذف و اضافه انجام 
دهيد. با اين وصف، كالس ها هنوز شروع نشده 70درصد شهريه 
را گرفته اند؛ درحالي كه جدا از اين ارقــام، پول اينترنت هم بايد 
بدهيم كه در  ماه زير 200هزار تومان نمي شود و از اينترنت رايگان 

هم خبري نيست.
دانشجوي دانشگاه غيرانتفاعي از تهران

   بيمه همگاني سالمت نفري 700هزارتومان؟
با توجه به اينكه مشموالن بيمه سالمت همگاني اغلب كساني هستند 
كه هيچ بيمه اي ندارند و اين قشر  بيشتر از اقشار آسيب پذيرند، به نظر 
مسئوالن، آيا قشر مستضعف توان پرداخت نفري 700هزار تومان براي 
بيمه را دارند؟ آيا در اين شرايط بحراني كرونا بايد رقم بيمه سالمت 

همگاني اين ميزان افزايش مي يافت؟
حيدري مشمول بيمه سالمت همگاني

  كالس هاي دانشگاه آزاد همچنان حضوري برگزار مي شود
با وجود شدت گرفتن كرونا، دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه آزاد هنوز 
كالس هاي حضوري برگزار مي كند. براي مثال در هفته جاري براي 
دانشــجويان علوم آزمايشــگاهي هر روز كالس حضوري و اجباري 
گذاشته اند. لطفا مسئوالن تكذيب نكنند؛ چون ما به اجبار سر كالس 

درس شلوغ نشسته ايم و مي توانيم حرفمان را اثبات كنيم.
 اعتمادي از تهران

  روي كيفيت محصوالت بهداشتي ضدعفوني كننده نظارت شود
جادارد مســئوالن نظارت بيشــتري روي كيفيت محصوالت الكل 
و مواد ضد عفوني كننده كه در داروخانه هاي ســطح شهرها پخش 
مي شوند، داشته باشند. براي مثال برخي الكل هايي كه روي ظرف 
آنها، رقم70درصد يا بيشتر درج شــده زير 60درصد يا حتي كمتر 
هســتند كه قدرت ازبين بردن ويــروس كرونا را ندارنــد و اين كار 
باعث شيوع بيشتر كرونا در بين مردمي مي شود كه به آن محصول 
اطمينان كرده اند. پيشنهاد مي كنم كه به جاي تست از منبع كارخانه، 
به صورت رندوم از محصوالت داخل داروخانه و بســته بندي شــده 

نمونه گيري شود. 
دهقان از يزد

  قيمت سيگار در دكه و مغازه چرا فرق دارد؟
ســيگار مونتانا در دكه هاي روزنامه فروشي در تجريش 7هزار تومان 
اســت، اما در مغازه ها 5هزار و 500 تا 6هزار تومان. تعزيرات به اين 
موضوع رسيدگي كند. اين موضوع جدا از گراني كلي سيگار است؛ مثال 

نوع سيگار مصرفي من از 9هزار تومان به 15هزارتومان رسيده است.
مصدقي از تجريش 

   بوستان بعثت خاني آبادنو؛ پاتوق موادفروشان و معتادان
حضور تعداد بسياري از معتادان و موادفروشان در ساعت هاي مختلف 
روز و شــب در بوســتان بعثت خاني آبادنو، مقابل فرهنگسراي مهر، 
چهره بسيار بدي در اطراف يك مجموعه فرهنگي ايجاد كرده و باعث 
كاهش امنيت بوستان و مجموعه شده است. از كالنتري خاني آبادنو 

خواهشمنديم به اين موضوع رسيدگي كند. 
جمعي از اهالي و كاركنان مجموعه

  اسكناس هاي كهنه را جمع كنند
يكــي از راهكارهاي مبارزه بــا ويروس منحوس كرونــا جمع آوري 
اسكناس هاي كهنه توسط بانك مركزي و چاپ مجدد آنهاست. بديهي 
است اسكناس هاي سياه، مچاله شــده و پاره كه در دست هزاران نفر 

چرخيده، در اين اوضاع وخيم مي تواند خطرآفرين  باشد. 
عسگري از تهران 

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 شهادت 2مرزبان 
در  درگيري با قاچاقچيان

درگيري مسلحانه ميان قاچاقچيان و مأموران 
مرزبانــي در منطقه هورالعظيم خوزســتان 
باعث شهادت 2نفر از مرزبانان شد. به گزارش 
ايسنا، حبيب عفري، فرماندار هويزه با بيان اين 
خبر گفت: عصر روز شــنبه گذشته مأموران 
گشت دريايي مرزباني در هورالعظيم مشغول 
گشتزني روزانه و انجام ماموريت خود بودند كه 
ناگهان با قاچاقچيان مسلح روبه رو شده و هدف 
تيراندازي آنها قرار گرفتند. وي افزود: با شروع 
درگيري مسلحانه ميان مرزبانان و قاچاقچيان 
مسلح، ســروان مقداد بوير و اســتوار عبداهلل 
مومن زاده از پرسنل هنگ مرزي دشت آزادگان 
و از مرزبانــان جمهــوري اســالمي ايران در 
خوزستان، به شهادت رسيدند. فرماندار هويزه 
گفت: يك نفــر ديگر از پرســنل مرزباني نيز 
در اين درگيري مجروح شــد كه  اكنون حال 
عمومي مطلوبي دارد. عفري ادامه داد: بر حسب 
اطالعات به دست آمده، يكي از اشرار مسلح نيز 
در اين درگيري زخمي شده است كه تحقيقات 

در اين زمينه ادامه دارد.

كالهبرداري با فروش قبر 
مــرد كالهبــردار خــود را متولي قبــور در 
امامزاده هاي شــهرري جا و با فروش قبرهاي 
ويژه به طعمه هايش دســت به كالهبرداري 
ميلياردي زد. به گزارش همشهري، اين مرد كه 
وحيد نام دارد مدتي قبل و با شكايت تعدادي از 
شاكيان تحت تعقيب مأموران پايگاه نهم پليس 
آگاهي تهران قرار گرفت. يكــي از آنها گفت: 
مدتي قبل و به دنبال فوت يكي از بســتگانم، 
به دنبال خريد قبــر در محوطه حرم حضرت 
عبدالعظيم حســني بودم كه با مردي به نام 
وحيد آشنا شدم. او مدعي بود كه متولي تمام 
قبور در منطقه شهرري است و براي خريد قبر 
بايد با او وارد مذاكره شوم. من هم به دليل اينكه 
مي خواســتم قبري در محلي ويژه بخرم از او 
كمك خواســتم و درنهايت با پرداخت مبلغ 
هنگفتي، قبر را خريدم. اما مدتي بعد متوجه 
شدم كه كاله ســرم رفته و قيمت قبر بسيار 
پايين تر از مبلغي بوده كه من پرداخت كرده ام.

شــاكيان ديگر نيز اظهارات مشابهي مطرح 
كردند. تمامي آنها كساني بودند كه براي خريد 
قبر در محوطه امامزاده هاي ابن بابويه، عبداهلل و 
همچنين محوطه حرم عبدالعظيم با مردي به 
نام وحيد وارد معامله شده و در ازاي خريد قبر 

مبالغ هنگفتي پرداخت كرده بودند.
درحالي كه بررسي  ها نشان مي داد شاكيان در 
مجموع بيش از 2ميليــارد تومان بابت خريد 
قبرها پرداخــت كرده بودند، مأمــوران براي 
بررســي موضوع به اســتعالم از اداره اوقاف 
شهرستان ري پرداختند و معلوم شد كه قبور 
فروخته شــده به متقاضيان تحويل شده اما 
مبالغ واريزي به حساب اداره اوقاف بسيار جزئي 
بوده است. از سوي ديگر مأموران متوجه شدند 
كه اصال فردي به نام وحيــد به عنوان متولي 
تمامي قبور شهرري وجود خارجي ندارد و اين 
يعني تمامي شاكيان هدف كالهبرداري قرار 
گرفته اند. سرهنگ حميد گودرزي، سرپرست 
پايگاه نهم پليس آگاهي تهران با بيان اين خبر 
گفت: كارآگاهان با تحقيــق از مالباختگان و 
كنار هم قرار دادن سرنخ هايي كه از هر كدام از 
آنها به دست آمده بود، موفق شدند هويت مرد 
كالهبردار را شناسايي كنند. در ادامه مخفيگاه 
وي در شهرري به محاصره پليس درآمد و وي 
در يك عمليات ضربتي دستگير شد. سرپرست 
پايگاه نهم پليس آگاهي ادامه داد: اين مرد در 
بازجويي ها به  كالهبرداري بيش از 2ميليارد 
توماني از شاكيان اعتراف كرد و با قرار قانوني 

راهي زندان شد.

 معماي جسد زني
در سطل زباله 

جسد زني جوان در سطل زباله اي كشف شده و 
تيم جنايي تحقيقات خود را براي يافتن اسرار 

مرگ وي آغاز كرده اند.
به گزارش همشهري، ساعت 21شنبه مأموران 
پاكبان شــهرداري در خيابــان آصف منطقه 
زعفرانيه چشمشان به جسد زني در سطل زباله 
افتاد. آنها فورا پليــس را خبر كردند و دقايقي 
بعد مأموران كالنتــري 122دربند در محل 
حادثه حضور يافتند. جسد متعلق به زني جوان 
حدودا 25ساله بود كه دست و پاي او را با يك 
پارچه بسته و داخل 2گوني كه به هم دوخته 
شده گذاشته بودند. با گزارش ماجرا به قاضي 
رحيم دشــتبان، بازپرس جنايي تهران او به 
همراه تيم تجسس در محل حادثه حضور يافت. 
هويت جسد مشــخص نبود چرا كه مأموران 
هيچ گونه مدارك هويتي كشف نكردند. از سوي 
ديگر پزشكي قانوني اعالم كرد كه زمان زيادي 
از مرگ وي نمي گذرد و احتمال مي رود كه براثر 
مسموميت جانش را از دست داده بود. با اين 
حال قاضي دستور داد جسد به پزشكي قانوني 
منتقل شود تا علت اصلي مرگ مشخص شود. 
از ســوي ديگر، گروهي از مأموران اداره دهم 
پليس آگاهي تهران جست و جوي خود را براي 

كشف هويت و اسرار مرگ قرباني آغاز كردند.

48دقيقه آتش سوزي در يكي از پمپ 
بنزين هاي تاكستان يك فاجعه آفريد داخلي

و موجــب جــان باختــن 2نفــر و 
مصدوميــت 15نفر ديگر شــد. وضعيــت بعضي 
مصدومان حادثه نيز وخيم گزارش شــده اســت. 
تحقيقات براي روشن شدن علت اصلي حادثه آغاز 

شده است.
به گزارش همشــهري، شامگاه شــنبه پمپ بنزين 
چهار راه بانك ملي تاكستان، واقع در استان قزوين 
مثل هميشه پر رفت وآمد بود. قرار گرفتن اين پمپ 
بنزين در مركز شــهر باعث شــده كه آنجا هميشه 
يكي از مراكز سوخت گيري پر تردد تاكستان باشد. 
خودروها يكي پس از ديگري سوخت گيري مي كردند 
و خارج مي شدند تا هنگامی كه عقربه هاي ساعت، 
18:48دقيقه را نشان مي داد يك موتورسيكلت سر 
رسيد و مشغول سوخت گيري شد. او با كمك كارگر 
پمپ بنزين مشغول پر كردن باك بود كه ناگهان بنا 
به داليل نامعلومي باكش دچار آتش سوزي شد. او و 
كارگر پمپ بنزين كه غافلگير شده و ترسيده بودند 
موتورســيكلت را روي زمين انداختند و همين كار 
باعث ريختــن بنزين هاي داخل باك و گســترش 

آتش سوزي و انفجار ناگهاني شد. 
تعدادي از رانندگاني كــه آن زمان در جايگاه بودند، 
تالش كردند خودروي  خــود را از آنجا خارج كنند. 
اما غافلگير شــدند و نتوانستند كاري از پيش ببرند. 
آتش سوزي لحظه به لحظه گسترده تر مي شد،طوري 

كه لحظاتي بعد 3خودرو را نيز به كام خود كشيد.
در حالی كه هركس در تــالش بود خودش را نجات 
دهد، اين حادثه به آتش نشاني گزارش شد و دقايقي 
بعد آنها خود را به آنجا رساندند. ازدحام مردم و تالش 
براي فيلم گرفتن با موبايل از يك سو و وجود مخزن 
بنزين در آنجا از سويی ديگر كار آتش نشانان را دشوار 
كرده بود.   آتش هر لحظه در حال گسترده تر شــدن 

بود. به همين دليل آتش نشاناني از شهرهاي قزوين، 
اقباليه و ضيا آباد نيز به عنوان نيروي كمكي خود را 
به محل حادثه رساندند. عمليات با آبرساني از چند 
جهت آغاز شد. آتش نشــانان 48دقيقه بعد موفق 

شدند آتش سوزي را به طور كامل مهار كنند.

بازگشت به زندگي در بيمارستان
در جريان اين حادثــه امدادگران افرادي را كه دچار 
سوختگي شده بودند از پمپ بنزين خارج  و به مراكز 
درماني منتقل كردند. هرچند ابتدا اعالم شد در اين 
حادثه 3نفر جان باخته و 15نفر مصدوم شده اند، اما  
تالش  پزشكان باعث احياي يكي از جانباختگان شد. 
قدرت اهلل مهديخاني، مديركل مديريت بحران استان 
قزويــن در اين باره گفت: در ايــن حادثه 2نفر جان 

باختند و 15نفر نيز مصدوم شدند.
وي درباره وضعيــت مصدومان ايــن حادثه گفت: 
بعضي از مصدومان مرخص شــده اند. تعدادي ديگر 
هم در بيمارستان شــفا و تامين اجتماعي تاكستان 
و همچنين شهيد رجايي قزوين بستري هستند. اما 

حال3 نفر از آنان وخيم گزارش شده است.

ورود دادستان به ماجرا
خبر آتش ســوزي پمپ بنزين چهار راه بانك ملي 
تاكستان به سرعت در شبكه هاي اجتماعي منتشر 
شــد و ابعاد گســترده اي پيدا كرد. حتــي تصاوير 
دوربين هاي مداربسته كه لحظه وقوع حادثه را نشان 
مي دهد دست به دست مي شــد. در اين شرايط بود 
كه رجبي، دادســتان عمومي و انقالب تاكستان به 
اين حادثه واكنش نشان  و از آغاز تحقيقات قضايي 
خبر داد. او گفت: خطاي انساني، بي احتياطي و سهل 
انگاري هنگام انجام وظيفه باعث وقوع اين حادثه تلخ 
شده است. به همين دليل براي مسببان حادثه پرونده 

تشكيل شده است و تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

آتش سوزي در پمپ بنزيني 

در تاكستان 2كشته و 

15مصدوم برجا گذاشت

بخشش قاتل همسر و فرزند 12سال بعد از جنايت
مــرد خشــمگين كه 

12ســال قبل همسر و كيفري
كودك دو ساله اش را به 
قتل رسانده و به قصاص محكوم شده 
بود با تالش تيم صلح و سازش دادسراي 
جنايي تهران بخشيده شد و از مجازات 

مرگ رهايي يافت.
به گزارش همشــهري، ماجــراي اين 
پرونده به سيزدهم ارديبهشت سال 87 
برمي گردد. آن روز وقتي گزارش قتل 
مادر و فرزندي به پليس اعالم شد تيم 
جنايي در محل حادثــه حضور يافت. 
مقتوالن زني 25ســاله به نــام الهام و 
كودك 2ســاله اش به نام عرشيا بودند 
كه جسدشان در طبقه دوم ساختماني 
مسكوني حوالي ميدان رازي كشف شده 
بود. بررسي ها حكايت از اين داشت كه 
مقتوالن بر اثر خفگي جانشان را از دست 
داده اند. از سوي ديگر، فراري شدن مرد 
خانواده فرضيه جنايت از ســوي وي 
را قوت مي بخشــيد، حتي همسايه ها 
هم مهــر تأييد بر اين فرضيــه زدند و 
گفتند كه زن جوان پيــش از مرگ با 
شوهرش درگير شده بود و آنها صداي 

درگيري شان را شنيده بودند.
به اين ترتيب، شوهر اين زن كه مهدي 
نام داشــت، تحت تعقيب قرار گرفت. 
متهم 30ساله اما بعد از جنايت با بليتي 
كه از قبل تهيه كرده بود، از ايران خارج 

شده بود. در اين شرايط مشخصات اين 
مرد در اختيار پليــس بين الملل قرار 
گرفت و تالش براي بازداشت وي آغاز 
شد. تا اينكه مدتي بعد افسران پليس 
باخبر شــدند متهم فراري، به تهران 
بازگشته ودر خانه پسرخاله اش پنهان 

شده است. 
هميــن كافي بــود تا مأمــوران براي 
بازداشــت وي وارد عمــل شــوند اما 
متهــم وقتــي خــود را در محاصره 
مأموران ديد، دســت به خودزني زد با 
اين حال زنده ماند و در بازجويي ها به 
قتل همسر و كودك 2ســاله اش اقرار 
كرد. وي درخصوص انگيزه اش گفت: 
دخالت هاي مادرزنم باعث شد كانون 
زندگي ام از هم بپاشــد. وي ادامه داد: 
همه اطرافيان تصــور مي كردند من و 
همسرم الهام عاشق يكديگر هستيم اما 
واقعيت چيز ديگري بود. ما 4سال پيش 
ازدواج كرديم اما الهام مدام از من ايراد 
مي گرفت و به خاطر وضعيت بد مالي ام 

به من سركوفت مي زد.
وي در ادامه گفت: شــب عيد سال 87 
سر سفره هفت سين نشسته بوديم كه 
از زنم خواســتم كمي با من مدارا كند 
تا اختالف هايمان را كنار بگذاريم و در 
ســال جديد، زندگي مان را با آرامش 
شــروع كنيم. الهام اما با حرف هايش 
تحقيرم كرد. به همين خاطر از او كينه 

به دل گرفتم تا اينكه شــب سيزدهم 
ارديبهشت وقتي از محل كارم به خانه 
برگشــتم، با هم درگير شديم. او جيغ 
مي كشــيد و من براي اينكه او را آرام 
كنم، دهانــش را گرفتم و همين باعث 
مرگش شد. وقتي به پسرم نگاه كردم كه 
بي مادر شده است، در اقدامي جنون آميز 
جــان او را هم گرفتم، چون كســي را 
نداشــتم كه از او مراقبت كند. بعد از 
قتل چمدانم را برداشتم، راهي فرودگاه 
شدم و به دبي رفتم. بليت را از قبل تهيه 
كرده بودم. پس از 2ساعت سرگرداني 
در فرودگاه دبي با يك هواپيماي ديگر 
به كواالالمپور مالزي رفتم. 3روز در اين 
شــهر بودم اما به خاطر آشفتگي روح 
و روانــم و عذاب وجداني كه داشــتم، 

به تهران برگشــتم. اين متهم پس از 
محاكمه در شعبه 113دادگاه كيفري 
اســتان تهران به اتهام قتل همسرش 
به قصاص و به خاطر قتل پســرش به 
10ســال زندان محكوم شد. حكم به 
تأييد قضات شعبه 11ديوان عالي كشور 
رســيد و پرونده براي انجام مقدمات 
اجراي حكم به اجراي احكام دادسراي 

جنايي تهران فرستاده شد.

مهلت 
مقدمات اجراي حكــم درحالي فراهم 
شد كه تيم صلح و ســازش دادسراي 
جنايي تهران تالش خود را براي رضايت 
از اولياي دم شروع كرده بودند. آنها اما 
اصرار بر قصاص داشتند و به اين ترتيب 

متهم اسفند ماه پارســال در محوطه 
زندان رجايي شهر پاي چوبه دار رفت. 
همه  چيز براي اجراي حكم آماده بود و 
مرد جنايتكار پاي چوبه دار قرار گرفت 
اما به گريه افتاد و بــا التماس از اولياي 
دم خواست تا او را ببخشند. در واپسين 
لحظات اولياي دم دلشان به رحم آمد و 
حكم را اجرا نكردند. آنها به قاتل مهلت 
دادند و گفتند كه در اين مدت تصميم 

مي گيرند حكم را اجرا كنند يا نه.

گذشت
در تمام اين مدت تيم صلح و ســازش 
دادسراي جنايي تهران دست از تالش 
خود بر نداشتند تا شايد بتوانند اولياي 
دم را راضي به بخشــش كنند. تالش 
آنها پايان خوشي داشــت و اولياي دم 
چند روز قبل راضي شــدند داماد خود 
را به خاطر رضاي خدا ببخشند. چرا كه 
او از جنايتي كه مرتكب شده بود، بسيار 
پشيمان بود و به گواه مسئوالن زندان 
توبه كرده بود. همه اينها باعث شد تا دل 
اولياي دم به رحم بيايد و مرد محكوم به 
قصاص را به خاطر رضاي خدا و آرامش 
روح همســر و فرزندش ببخشند و از 
اجراي حكم قصــاص صرف نظر كنند. 
به اين ترتيب با گذشت اولياي دم متهم 
از چوبه دار فاصلــه گرفت و به زودي از 

زندان آزاد خواهد شد.

انتقام خواستگار شكست خورده با اجير كردن 3سارق
پشــت پرده ســرقت خــودروي مــزدا و دســتبرد 
700ميليوني بــه خانه دختر جوان ، كســي نبود جز 

خواستگار شكست خورده او.
به گزارش همشــهري، اوايل تير ماه امســال، دختري 
جوان سوار بر خودروي مزدايش در حال عبور از يكي از 
خيابان هاي غرب تهران بود. ناگهان خودروي پژويي به 
آينه ماشين وي برخورد كرد. هر 2خودرو متوقف شدند. 
دختر جوان براي بررســي خســارتي كه به ماشينش 
وارد شــده بود، پياده شــد. در همين هنگام يكي از 
سرنشينان پژو كه او هم پياده شده بود، از دختر جوان 
خواست نگاهي به ماشين پژو كه بيشتر خسارت ديده 
بود بيندازد.همين كه دختر از ماشينش فاصله گرفت، 
او پشت فرمان مزدا نشست و با ســرقت آن فرار كرد. 
همزمان راننده  اي كه پشت فرمان پژو نشسته بود پايش 

را روي گاز گذاشت و از صحنه دور شد.

در جست وجوي سارقان 
لحظاتي بعد دختر جوان سراسيمه به اداره پليس رفت 
و از سرقت ماشينش خبر داد. گروهي از مأموران جست 
و جو براي شناسايي دزدان را آغاز كردند، اما هيچ ردي 
از آنها نبود. مشخصات خودروي مسروقه و همچنين 
خــودروي دزدان در اختيار واحدهاي گشــتي قرار 

گرفت تا اينكه 3 هفته بعد خودروي شاكي در يكي از 
محله هاي جنوب تهران پيدا شد. دختر جوان به محض 
اينكه ماشينش را پيدا كرد، راهي سفر شد، اما درست 
در همان روزهايي كه در مسافرت بود دزدان آپارتمانش 
را خالي كردند و هرچه پول، دالر، طال و سكه در خانه اش 
بود را سرقت كردند. دختر جوان وقتي از سفر بازگشت 
متوجه سرقت خانه اش شد. با مراجعه به پليس و اعالم 
شــكايت، گفت كه ارزش اموالي كه از خانه اش سرقت 

شده حدود 700ميليون تومان بوده است.

ردپاي يك آشنا
وقتي مأموران براي   تحقيقات قدم در آپارتمان شاكي 
گذاشتند، مشخص شد كه ســرقت از سوي يك آشنا 
رخ داده است. كسي كه به راحتي و با داشتن كليد وارد 
خانه شده است. از ســوي ديگر آنها به بازبيني تصاوير 
دوربين هاي مداربسته ساختمان هاي اطراف پرداختند.

به اين ترتيب مشخص شد كه ســرقت از سوي 3نفر 
صورت گرفته است. آنها حتي كليد ورودي ساختمان 
را هم داشتند و به راحتي توانسته بودند وارد آپارتمان 

شاكي شده و نقشه خود را عملي كنند.
ماموران براي كشف راز ســرقت از مالباخته خواستند 
تا فهرستي از كساني كه اخيرا با وي در ارتباط بوده اند 

را ارائه دهد. دختر جوان به تنها فردي كه مظنون بود، 
شايان نام داشت. كســي كه مدتي قبل از دختر جوان 
خواستگاري كرده اما جواب رد شــنيده بود. به گفته 
شاكي، شايان حتي تهديد كرده بود كه به زودي از وي 
انتقام مي گيرد. همين كافي بود تا مأموران جست وجو 
براي دستگيري اين مرد را آغاز كنند و 3روز پيش موفق 

شدند او را در خانه اش دستگير كنند.

انتقام جويي 
»ســوگل به من جواب منفــي داد و قصد داشــت با 
خواستگار جديدش ازدواج كند. من هم تصميم گرفتم از 
او انتقام بگيرم«. شايان در بازجويي ها نه تنها به دستبرد 
از خانه شاكي، بلكه سرقت خودروي مزداي او نيز اعتراف 
كرد و گفت: مدتي قبل با سوگل آشنا شدم و قرار ازدواج 
گذاشتيم. او مي خواست ماشين بخرد. من چون در كار 
خريد و فروش ماشين بودم خودروي مزدا را برايش پيدا 
كردم. بخشــي از پولش را خودم دادم و سند به نامش 
خورد. تصورم اين بود كه قرار است با او ازدواج كنم. اما 
سوگل مرا فريب داد. او بعد از مدتي به من جواب منفي 
داد و گفت قصد ازدواج ندارد. من اما متوجه شدم كه به 
تازگي با پسري آشنا شده و قصد دارد با او ازدواج كند. 
اين موضوع را كه فهميدم عصباني شدم و تصميم گرفتم 

هر طور شده از او انتقام بگيرم. وي ادامه داد: براي اجراي 
نقشه انتقام جويي،  3سارق اجير كردم تا   ماشينش را 
سرقت كنند. به خانه اش هم دستبرد بزنند. به آنها وعده 
دستمزد ميليوني دادم. چون از قبل كليد خانه سوگل 
را داشتم و از طريق دوستان مشتركمان متوجه شدم به 

سفر رفته، نقشه سرقت از خانه اش را هم عملي كردم.
با اعترافات اين مرد تالش براي بازداشت 3سارق اجير 
شده در حالي ادامه دارد كه متهم دستگير شده با دستور 
قاضي قريب احمدزاده بازپرس شــعبه سوم دادسراي 
ويژه ســرقت براي انجام تحقيقات بيشــتر در اختيار 

مأموران اداره آگاهي تهران قرار گرفته است.

   چطور از آتش سوزي در پمپ بنزين پيشگيري كنيم

پمپ بنزين ها از مكان هاي حساسي هستند كه هميشه در معرض آتش سوزي قرار 
دارند. از طرفي اغلب پمپ بنزين ها در مجاورت خانه ها قرار دارند به همين دليل 

هم از 2 طرف مسدود هستند و درصورت وقوع آتش سوزي در پمپ بنزين ها احتمال سرايت آتش به خانه ها 
وجود دارد.   با رعايت نكاني مي شــود از وقوع چنين حوادثي پيشگيري كرد. روشن قرار دادن خودرو هنگام 
سوخت گيري يكي از مهم ترين داليل آتش سوزي در پمپ بنزين هاي سراسر دنياست. وقتي موتور ماشين روشن 
باشد، يعني اجزاي مختلف آن در حال كار كردن هستند و تماس مداوم اين اجزا با هم ممكن است جرقه اي ايجاد 
كند و برخورد بخار بنزين با اين جرقه به آتش سوزي منجر شود. افراد سيگاري هميشه پرخطر ترين افراد در پمپ 
بنزين ها هستند.  سيگار روشن در پمپ بنزين مي تواند مثل يك بمب عمل كند. در پمپ بنزين ها بايد سيستم 
تخليه اضطراري و كانال هاي مخصوص جمع آوري بنزين هاي سرريز شده وجود داشته باشد. بايد در معماري 
جايگاه ها نيز توجه كافي صورت گيرد. پمپ ها در فاصله اي مناسب قرار گيرند و راه هاي ورودي و خروجي نيز به 
ميزان كافي عريض باشد تا درصورت بروز حادثه، رانندگان بتوانند به راحتي و در كمترين زمان ممكن محل را 
تخليه كنند. قرار دادن شيلنگ بنزين داخل باك و برگشتن به داخل خودرو، كار اشتباه و حادثه سازي است كه 
بعضي از راننده ها آن را انجام مي دهند. اين اشتباه باعث 50 درصد از آتش سوزي ها در پمپ بنزين ها مي شود. 
وقتي راننده دستش را به شيلنگ بنزين مي زند، ممكن است اندكي بنزين روي دست يا حتي لباسش باقي بماند 
و در برخي موارد، بخار بنزين به داخل اتاق ماشين راه پيدا كند. بنابراين وقتي او بالفاصله وارد خودرو مي شود، 
جرقه اي كه ممكن است در اثر اصطكاك بين لباس و صندلي ماشين زده شود، مي تواند باعث آتش گرفتن يك 
پمپ بنزين شود. توصيه مي شود افراد به محض پياده شدن از ماشين براي سوخت گيري، كيف پولشان را هم 
بردارند و پس از اتمام كار، دست هايشان را با يك دستمال كاغذي تميز كنند و بعد از 20 ثانيه به داخل خودرو 
برگردند. مواظب باشيد هنگام سوخت گيري حتي يك قطره بنزين هم روي زمين نريزيد. وجود قطره اي روي 
زمين و بي احتياطي يك راننده هنگام ترمز گرفتن ناگهاني باعث ايجاد اصطكاك بين الستيك ماشين و آسفالت 
زمين پمپ بنزين و در نتيجه به آتش كشيدن آنجا خواهد شد. صحبت كردن با تلفن همراه در جايگاه پمپ بنزين 
خطري به مراتب بيشتر از سيگار كشيدن دارد. سيگنال هايي كه هنگام مكالمه با تلفن همراه وارد فضا مي شوند، 

مي تواند با بخار بنزين تركيب شود و انفجار مهيبي را به وجود بياورد.

سيد جالل ملكي 
سخنگوي آتش نشاني تهران

 حميدرضا طاهرخواني
يكي از قربانيان فاجعه در پمپ بنزين

شكوه پرسپوليس
در پايــان ايــن بــازي محمد حســين 
كنعانــي زادگان از ســوي AFC به عنوان 
بهترين بازيكن ميدان انتخاب شــد اما ســايت متريكا عيسي 
آل كثير را با نمره 7.54به عنــوان بهترين بازيكن ميدان معرفي 
كرده اســت. به هر حال آل كثير در اين بازي يــك گل زد، 2 بار 
تير دروازه حريــف را لرزانــد و 4 دفع خطر هم بــراي تيمش 
داشــت. براســاس آمار متريكا حامد لك پس از آل كثير با نمره 
7.41بهترين بازيكن پرسپوليس بوده، دروازه باني كه در 5 بازي 
اخير 4 كلين شــيت داشــته و فقط يك بار از روي نقطه پنالتي 

دروازه اش باز شده است. 
عاليشــاه هم با پاس گلي كــه داد، تعويض طاليــي يحيي لقب 
گرفت، بازيكني كه در دقيقه 84براي قرمز ها به ميدان رفته بود. 
پرسپوليس كه حاال تنها نماينده فوتبال ايران در ليگ قهرمانان 
است، بايد تا ظهر امروز منتظر بماند تا حريفش در يك چهارم با 
قرعه كشي مشخص شود. پيش از پرسپوليس االهلي عربستان و 

پاختاكور ازبكستان راهي يك چهارم نهايي شده بودند.

ادامه از 
صفحه اول
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در ســال هاي مياني دهه70، نشــر 
صرير، وابسته به بنياد حفظ آثار و نشر گزارش

ارزش هاي دفاع مقدس به شماري از 
نويسندگان سفارش داد تا داستان ها و رمان هايي 
براي جنگ بنويسند. براســاس منطق امروز اگر 
بخواهيم داوري كنيــم، كار بنياد حفظ آثار كاري 
سفارشي براي خلق ادبيات سفارشي بود اما نتيجه 
كار، داستان ها و رمان هايي شدند كه هنوز هم در 
شمار درخشان ترين كتاب هاي ادبيات جنگ قرار 
دارند؛ كتاب هايي مثل »طعم بــاروت« از مجيد 
قيصري، » دوشــنبه هاي آبي مــاه« از محمدرضا 
كاتب، »مهمان مهتاب« فرهاد حسن زاده، »جنگي 
كه بود« از زنده ياد كاوه بهمن، »گنجشك ها بهشت 
را مي فهمند« از حسن بني عامري، »همه زندگي« 
از احمــد غامي، »هــال پنهــان« از علي اصغر 
شيرزادي،» ســفر به گراي 270درجه« از احمد 

دهقان و...
اما بعدها نشر صرير هيچ گاه كتاب ها را تجديد چاپ 
نكرد و نويسندگان مجبور شدند به دنبال ناشران 
تازه براي كتاب ها بگردند، حــاال »هال پنهان« 
و »مهمان مهتاب« را نشــر افق منتشر مي كند و 
»گنجشك ها بهشت را مي فهمند« و »دوشنبه هاي 
آبي ماه« را نشر نيلوفر و »سفر به گراي 270درجه« 

را انتشارات نيستان.
    

شماري از نويسندگان جنگ كساني بودند كه در 
سال هاي پس از جنگ به ثبت و ضبط خاطره هاي 
خــود پرداختند. بعــد كم كم داستان نويســي را 
آزمودند و نخستين داســتان ها و رمان هاي خود 
را منتشر كردند و در شمار داستان نويسان جنگ 

درآمدند و به جامعه حرفه اي داستان نويسان ايران 
پيوســتند؛ مثل احمد دهقان، مجيــد قيصري، 
محمدرضا بايرامــي، محمدرضــا كاتب، حبيب 

احمدزاده، حسن بني عامري، رضا رئيسي.
بوطيقاي داســتان جنگ را اين نويسندگان خلق 
كرده اند. الگوها و چارچوب هاي داســتان جنگ 
ايران و عراق براساس داستان هاي آنها شكل گرفته 
است. حتي نخستين كتاب هاي خاطره جنگ نيز 

كار آنهاست.
در تاريخ دست كم سي ســاله ادبيات جنگ هرچه 
پيش تر مي آييم، شمار رمان ها و داستان ها كمتر 
مي شــود و خاطره نگاري غلبه پيــدا مي كند. در 
ضــرورت مستندســازي و گــردآوري خاطره ها 
ترديدي نيســت. اما نمي توان غلبه خاطره نگاري 
و فربهي كتاب هــاي خاطره را جريانــي صرفاً از 
سر اتفاق دانســت. به نظر مي رســد رويكردها و 
سياست هاي باالدســتي همواره از خاطره نگاري، 
به ويژه شكل خاصي از خاطره نگاري، حمايت كرده 

و به داستان و رمان كمتر تمايل نشان داده است.
چارچوب خاطره ها معلوم اســت و نــوع انتخاب 
آد م ها مي تواند به گونه اي باشد كه سرنوشت كتاب 
را معلوم كند و تصويري كه كتاب از جنگ به دست 
مي دهد، در چارچوبي كه در سال هاي بعد از جنگ 
ساخته شــده، بماند. اما رمان و داســتان را كمتر 

مي توان محدود كرد. 
نويسنده است و تخيلي كه گاه به زاويه هايي سرك 
مي كشد كه شايسته و بايسته نيست و ممكن است 
چيزهايي درباره جنگ در خلوت رزمنده ها اتفاق 
بيفتد كه تصوير رسمي از جنگ را مخدوش كند. 
پس براي نهادهاي متولي جنگ خاطره بر داستان 

اولويت داشته است.
 در عين حال، نهادهاي متولي جنگ همواره سعي 
در تعيين خط مشــي و چارچوب و به عبارت ديگر 

اعمال محدوديت و بايد و نبايــد در حوزه ادبيات 
جنگ داشــته اند. در حقيقت نقش نهادها بيشتر 
از آنكه بسترسازي براي خلق ادبيات جنگ باشد، 

نظارتي بوده است.
    

بيش از 30سال از پايان جنگ 
و خلق نخســتين نمونه هاي 
ادبيات جنگ مي گــذرد اما 
نســل تازه داستان نويســان 
جنگ شــكل نگرفته است و 
درخشان ترين نمونه ها متعلق 
به نويسندگان نسل اول است. 
حتي بسياري از نويسندگان 
نســل اول نيــز بــه مــرور 
داستان نويســي براي جنگ 
را كنار گذاشته اند، نمي توان 
رويكرد نهادهــاي نظارتي و 
افزايش بايد ها  و نبايد ها را  در 

ماجرا بي تاثير دانست. 
شــاهد مدعا خبري است كه 
اخيراً دربــاره رمان بــاغ تلو 
منتشر شده. نهادهاي نظارتي 
اثر مجيد قيصري را ضدجنگ 
تشخيص داده  و انتشار كتاب 
را پس از چند چــاپ ممنوع 
كرده انــد. نويســنده كتاب 
مجيد قيصري است، نمونه اي 

از رزمندگاني كه در ســال هاي پــس از جنگ به 
نوشتن روي آورد و مجموعه اي از درخشان ترين 
داســتان هاي كوتاه جنگ هشت ســاله را خلق 
كرده است. كسي كه سال هاي زيادي يك تنه بار 
داستان كوتاه جنگ را به  دوش 
كشــيده.چنين رفتارهايي در 
سال هاي اخير بي سابقه نبوده 
است. شبيه همين رفتار پس 
از انتشــار »من قاتل پسرتان 
هســتم« با احمــد دهقان، 
صــورت گرفــت و نهادهاي 
نظارتي او را تا آستانه حذف از 
ادبيات ايران پيش بردند. غلبه 
چنين نگاهي اجازه خاقيت و 
رشد ادبيات جنگ را نمي دهد. 
نگاهي كه حتــي اصلي ترين 
نويســندگان ادبيات جنگ را 
نيــز فاقد صاحيت نوشــتن 

درباره جنگ مي داند.
 نگاهــي كــه به جــاي اينكه 
حمايتي باشد، بيشتر نظارتي 
بوده است. نگاهي كه مي گويد 
من تشخيص مي دهم چه كسي 
نويســنده جنــگ اســت و 
چه كسي ضدجنگ. نگاهي كه 
نگذاشت مجموعه كتاب هاي 

نشر صرير تجديد چاپ شوند.

چرا باغ تلو لغو مجوز شده است؟

هرچه پيش تر مي آييم شمار داستان نويسان جنگ كمتر مي شود

داستان هاي الغر، خاطره هاي فربه 

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

سريال

جواوترسون_ورايتي
 ترجمه: آرش نهاوندي

ساموئلجكسون
با»نيكفيوري«بازميگردد

بيش از 30ســال از پايان 
جنــگ و خلق نخســتين 
نمونه هــاي ادبيات جنگ 
مي گــذرد اما نســل تازه 
داستان نويســان جنــگ 
شــكل نگرفتــه اســت و 
درخشــان ترين نمونه هــا 
متعلق به نويسندگان نسل 
اول است. حتي بسياري از 
نويسندگان نسل اول نيز به 
مرور داستان نويسي براي 
جنگ را كنار گذاشــته اند، 
چراكه روزبه روز شمار بايدها 

و نبايدها بيشتر شده است

براســاس آيين نامه جشــنواره، 
شوراي سياســتگذاري، وظيفه 
بررسي و تصويب راهبردها، تعيين 
رويكردهــاي كان و تصويــب 

كليات جشنواره را برعهده دارد

حســن رياحي به پيشنهاد 
رئيس شورا و تأييد شوراي موسيقي

سياستگذاري سي وششمين 
جشنواره موســيقي فجر و با حكم معاون 
امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي، 
به عنوان دبير اين دوره جشنواره منصوب 

شد. 
به گــزارش همشــهري، ســيدمجتبي 
حسيني در حكم حســن رياحي به عنوان 
دبير سي وششمين جشــنواره موسيقي 
فجر نوشــته اســت: نظر به حسن سوابق 
و تجربيات ارزشــمند جنابعالــي و تأييد 
اعضاي محترم شــوراي سياســتگذاري 
جشــنواره موســيقي فجر، بــه موجب 
اين حكــم به عنوان دبير سي وششــمين 
جشنواره بين المللي موسيقي فجر منصوب 

مي شويد.
اميد اســت تجربه ســال ها فعاليت هنر و 
ســابقه مديريتــي حضرتعالــي در كنار 
حمايت هــاي شــوراي سياســتگذاري 

و هنرمندان موســيقي، زمينــه برگزاري 
باشكوه اين دوره از جشنواره را فراهم آورد.

براســاس آيين نامه جشــنواره، شوراي 
سياســتگذاري، وظيفه بررسي و تصويب 
راهبردهــا، تعيين رويكردهــاي كان و 
تصويب كليات جشــنواره را برعهده دارد 
و دبير جشــنواره با تأييد شــورا معرفي 
مي شود.حسن رياحي پيش از اين نيز در 
دوره هاي نوزدهم تا بيست ويكم و دوره هاي 
بيست وششم تا سي ويكم، دبير جشنواره 

بين المللي موسيقي فجر بوده است.

شــخصيت »نيــك 
فيــوري« بــا بازي 
»ساموئل ال جكسون« 
كه با مجموعه فيلم هاي »انتقام جويان« به تماشــاگران معرفي شد، 
صاحب سريالي به نام خودش مي شــود. اين سريال توسط كمپاني 
»مارول« بــراي »ديزني پاس« در حال ســاخت اســت. جزئيات 
دقيق موضوع اين سريال هنوز فاش نشــده، اما منابع متعددي خبر 
داده اند كه »ساموئل ال جكسون« در اين سريال قرار است با »كايل 
برداســتريت« در زمينه نگارش ســناريو و تهيه كنندگي همكاري 
كند. مانند ساير ســريال هاي توليد شــده در ديزني پاس، سريال 
 نيك فيوري هم قرار اســت توسط اســتوديوهاي مارول توليد شود. 
اين سريال، آخرين ســريال با بودجه عظيم است كه توسط كمپاني 
 مارول تحت مالكيت »كوين فريج« براي ديزني پاس ساخته مي شود. 
افراد نزديك به ســاموئل جكسون و برداســتريت تا كنون حاضر به 

اظهارنظر درباره اين سريال نشده اند.

گذشتهساموئلجكسونونيكفيوري
ساموئل جكسون پيش تر در سال 2008در صحنه اي از صحنه هاي 
»پســاتوليدي« فيلم »مرد آهنــي« در نقش نيك فيــوري، رئيس 
يك چشم آژانس مخفي دولتي »شيلد« بازي كرده است. او همچنين 
در فيلم هاي كمپاني مارول ساخته شده در سال هاي اخير نظير »مرد 
عنكبوتي: دور از خانه«، »انتقام گيرندگان: بازي پاياني« و »كاپيتان 
مارول«، ايفاگر نقش »نيك فيوري« بوده است. ساموئل ال جكسون 
در 2قسمت پاياني سريال »ماموران شيلد« نيز در نقش نيك فيوري 

ظاهر شده است.


همكاريباتارانتينوواسپايكلي
ساموئل ال جكســون يكي از بازيگران اسطوره اي دوران مدرن است. 
او با »كوئنتين تارانتينو« در فيلم هاي زيادي همكاري داشته است. 
بازي جكسون در فيلم »داستان هاي عامه پسند« بسيار مورد تحسين 
منتقدان قرار گرفت و براي او يك نامزدي اســكار بــه همراه آورد. 
ساموئل ال جكسون در فيلم هاي»جكي براون«، »هشت نفرت انگيز« 
و »جنگجوي از بند گسيخته« نيز با تارانتينو همكاري داشته است. 
او همچنين با »اســپايك لي« ديگر كارگردان مطــرح آمريكايي در 
 ،)School Daze(»فيلم هاي »كار درست را بكن«، »گيجي مدرسه
 »بهترين بلوز«، »تب جنگل« و »چي راك« همكاري داشــته است. 
جكســون همچنين به خاطــر نقش آفرينــي در فيلم هاي »جنگ 
ستارگان«، »مارها در هواپيما«، »شكست ناپذير«، »مربي كارتر« و 
»شيشه« شناخته شده است. ســريال نيك فيوري نخستين سريال 

تلويزيوني خواهد بود كه وي در آن تماما نقش آفريني خواهد كرد.
 برداستريت نيز در ســال هاي اخير به عنوان نويسنده و تهيه كننده 
اجرايي در سريال»آقاي روبات« كه جايزه امي را نيز از آن خود كرده، 
فعاليت داشته است. او با سريال »بورجيا«، »ايستگاه برلين« و »كاپر« 
هم همكاري داشته است. وي جايزه انجمن نويسندگان آمريكا را براي 

سريال هاي تلويزيوني نيز از آن خود كرده است.

ديگرمحصوالتاخيرمارول
نيك فيوري، آخرين ســريال كمپاني مارول در سال جاري است كه 
ديزني پاس پخش آن را به عهده خواهد داشت. كمپاني»واندا ويژن«، 
به احتمال زياد »شاهين و سرباز زمســتان«، ديگر سريال مارولي را 
در سال 2021انتشار خواهد داد. اين سريال پيش تر قرار بود توسط 
ديزني پاس منتشر شود. ســريال »لوكي« نيز ديگر سريال ساخت 
كمپاني مارول است كه توسط واندا ويژن انتشار خواهد يافت. اخيرا 
نيز اخباري منتشر شده مبني بر اينكه »تاتيانا ماساني« قرار است در 
سريال»شي- هالك« )She - Hulk( ساخته ديگر مارول بازي كند كه 

پخش اين سريال را نيز واندا ويژن عهده دار خواهد بود.

 سريالي درباره مرد يك چشم دنياي انتقام جويان 

حسنرياحيدبيرجشنوارهموسيقيفجرشد

راهنما

سريمردورماننويس
نمايشــگاه انفــرادي مائده ســاالر- خيابان 
كريمخان زند، خيابان ســنايي، كوچه چهارم 

غربي، پاك8، گالري هما

بازمان
نمايشگاه انفرادي علي حميدي مقدم- خيابان 
كريمخان زند، خيابان سنايي، خيابان سيزدهم، 
شماره21،  گالري ســايه- نمايشگاه انفرادي 
نقاشي مهدي وكيلي- خيابان مطهري، خيابان 
كوه نور، كوچه پنجم، شماره8، گالري هفت ثمر

مناينجابودم
نمايشگاه انفرادي سميرا اسكندرفر- خيابان 
وليعصر)عج(، خيابان فتحي شــقاقي، ميدان 

سلماس، پاك۵،  گالري طراحان آزاد

مارش
نمايشــگاه انفرادي حســنا كارنما- خيابان 
كريمخان زنــد بيــن ايرانشــهر و ماهشــهر 

شماره148، گالري ثالث

داخلي.روز/شب
نمايشــگاه انفرادي ســوگل احدي- خيابان 
سنايي، خيابان شــاهين )خدري(، پاك18، 

طبقه دوم، گالري اُ

اپيزود06
نمايشگاه گروهي- خيابان ظفر، خيابان ناجي، 
خيابان فرزان، كوچه نوربخــش، بلوار ميناي 

شرقي، پاك42، گالري محسن

افتادولينشكست
نمايشــگاه گروهي چندرســانه اي- خيابان 
مطهري، خيابان ميرعمــاد، كوچه دوازدهم، 

پاك11،  گالري ويستا

نمايشگاهعكسوويدئو
مريم تخت كشيان- بلوار كشاورز، بين وصال 
شــيرازي و قدس، ســاختمان تكنــو آجر، 

پاك210، گالري راه ابريشم
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كيوسك

ستاد بايدن، براي همه سناريوها 
آماده مي شود 

تيم انتقالي جو بايدن نامــزد دمكرات ها در انتخابات رياســت 
جمهوري، با چند تهديد جدي مواجه است و براي مقابله با تمامي 
آنها آماده مي شود؛ بزرگ ترين و واضح ترين تهديد، شكست بايدن 
در انتخابات برابر دونالد ترامپ است اما اين تنها تهديدي نيست 

كه ستاد بايدن خود را براي آن آماده مي كند.
به گزارش گاردين، در انتخابات رياســت جمهوري امسال، اين 
احتمال روزبه روز بيشــتر قوت مي گيرد كه نتيجه براي هفته ها 
بعد از روز انتخابات مشخص نشــود. اين احتمال هم وجود دارد 
كه بايدن بــا فاصله اي اندك برنــده انتخابات شــود و ترامپ با 
جنجال ســازي، حاضر به ترك كاخ سفيد نشــود. البته در كنار 
همه اينها ، همه گيري ويروس كرونا هم هست كه مي تواند همه 

معادالت را به هم بريزد.
در نتيجه، تيم انتقالي او، رويكردي كامال متفاوت نسبت به شرايط 
انتخابات قبلي در پيش گرفته و درصورتي كه بايدن برنده شود، 

قطعا كار متفاوتي نسبت به تجربيات پيشين خواهد داشت.
تد كاوفمن، ســناتور سابق 
دلور و رئيس مشترك تيم 
انتقالي بايدن، در پاســخ به 
گارديــن درباره شــرايطي 
كه پيــش روي تيمش قرار 
دارد گفته اســت: »ما زير 
ســايه يكــي از جدي ترين 
بحران هاي بهداشتي جهان 
و شــرايط اقتصادي بسيار 
وخيم، خودمان را آماده مي كنيم. انتقال قدرتي كه شاهد خواهيم 
بود، در تاريخ مشــابه ندارد و تيمي كه دور هم جمع شده، به جو 
بايدن كمك خواهد كرد تا به چالش هاي حياتي اي كه كشور ما از 

روز اول با آن مواجه خواهد بود رسيدگي كند. «
به گزارش پوليتيكو، اين تيم انتقالي براي خود هدفي تعيين كرده 
و مي خواهد براساس آن بين 7تا 10ميليون دالر بودجه در  اختيار 
داشته باشــد. اين ميزان بودجه، براي يك تيم انتقالي در تاريخ 
انتخابات رياست جمهوري آمريكا بي سابقه است. همچنين گزارش 
شده كه تيم انتقالي ســتاد انتخاباتي بايدن، يكي از بزرگ ترين 
تيم هاي انتقالي نامزدهاي انتخابات رياســت جمهوري اســت و 
احتماال تا روز تحليف رئيس جمهور جديد آمريكا، 350كارمند 

خواهد داشت.
رهبري تيم انتقالي معتقد است كه ستاد انتخاباتي بايدن مشتاق 
است تا نقطه نظرات متفاوت در مسير راه اندازي يك دولت جديد 
در كاخ ســفيد را درنظر بگيرد. در همين حال، باز كردن درهاي 
تيم انتقالي روي جناح هاي معموال منتقد حزب دمكراتيك، باعث 
بروز انتقادهاي زيادي از سوي فعاالن و گروه هاي همسو با ستاد 

انتخاباتي بايدن خواهد شد.
دردســر بزرگ تر اما براي اين تيم، نتيجه انتخابات است؛ آيا اگر 
ترامپ در انتخابات شكست بخورد، شكست را قبول خواهد كرد 
و سريعا كاخ سفيد را تحويل خواهد داد و يا براي مدتي طوالني 

آشوب به پا خواهد كرد؟ 
درصورتي كه نتيجه انتخابات در شب انتخابات به صورت شفاف 
اعالم نشــود، چند گروه از متخصصان در تيم انتقالي هستند كه 
سناريوهاي مختلف انتخاباتي را بررسي خواهند كرد. با اين حال، 
پيشكسوتان دنياي سياست معتقدند ترامپ كه بارها گفته است 
تنها درصــورت تقلب دوباره انتخاب نخواهد شــد، در راه انتقال 

صلح آميز قدرت سنگ اندازي خواهد كرد.
بيشتر كارهاي تيم انتقالي بايدن پشت درهاي بسته انجام شده 
است. برخالف تيم ترامپ كه درصورت پيروزي، روي تداوم كار در 
كاخ سفيد متمركز خواهد شــد، تيم بايدن بايد استراتژي شروع 
كار در كاخ سفيد را درنظر بگيرد. درصورتي كه همه  چيز به نفع 
اين ستاد باشــد، نامزد آنها كشــوري را به ارث خواهد برد كه با 
آشوب هاي عمده برسر مسائل نژادي مواجه است و از ويروسي كه 

درماني ندارد و يك اقتصاد ويران رنج خواهد برد.
سواتي ميالواراپو يكي از حاميان مالي حزب دمكرات در اي ميلي 
به ستاد بايدن با اشاره به شرايط آمريكا گفته است: »اگر در نوامبر 
در انتخابات پيروز شويم و به كاخ سفيد برويم، دولت جديد بايد 

كارهاي چشمگيري انجام بدهد تا دولت فدرال را از نو بسازد. «
همچون ديگر محيط هاي كاري در آمريكا، تيم انتقالي بايدن هم 

بايد دوركاري مي كرد و دفتر آن عمال خالي از كارمندان است.
اين تيــم، اولويت خــود را »تنــوع ايدئولوژيك« و اســتفاده 
از نيروهاي پيشــرو و چهره هــاي شناخته شــده آكادميك و 
بوروكراتيك عنوان كرده است. با اين رويكرد است كه از كمك 
افرادي همچون گوتمــان راگوان رئيس دفتر ســابق يكي از 
نمايندگان پيشروي مجلس، فليسيا ونگ رئيس انستيتو روزولت 
و جولي سيگل يكي از كارمندان ارشد ســابق سناتور اليزابت 

وارن استفاده شده است.
در هيأت مشــاوران اين تيم، حتي از يــك جمهوريخواه، بابي 
مك دانلد وزير سابق امور كهنه سربازان، استفاده شده است. اين 
تيم همچنين از چهره ميانه رويي مانند جفري زينتس مشــاور 
سابق باراك اوباما كه اقتصادداني نزديك به كسب و كارها و جامعه 
مالي آمريكاست كمك گرفته است. آوريل هينس جانشين مشاور 
امنيت ملي دولت بــاراك اوباما هم كه با جامعــه آي تي آمريكا 

ارتباط نزديكي دارد هم در اين تيم حضور دارد.
فراتر از كارمنداني كه نام آنها رســما اعالم شــده، متخصصان 
تيم هاي انتقالي پيشين هم به تيم انتقالي بايدن كمك مي كنند. 
براي نمونه، اريك هولدر، دادستان كل ســابق آمريكا كه در كار 
انتخاب معاون رئيس جمهوري باراك اوباما مشــاركت داشت به 
تيم بايدن مشورت مي دهد. مايك لويات فرماندار سابق يوتا هم از 

مشاوران نزديك اين تيم است.

انتخابات آمريكا

  روزنامه هاآرتص در صفحه نخست خود 
به ادامه تظاهرات درخيابان هاي تل آويو عليه 
بنيامين نتانياهو پرداخته اســت. به نوشته 
اين روزنامه، با وجــود محدوديت هاي اعالم 
شده براي كاهش تردد در سطح شهر به دليل 
شيوع كرونا، هزاران نفر در تظاهرات ديروز 
حضور داشــته اند. اين تظاهرات پس از آن 
برگزار مي شــود كه نمايندگان پارلمان رژيم 
صهيونيستي در روز جمعه نتوانستند قانون 
ممنوعيت تجمع و تظاهــرات را به تصويب 
برسانند. اين قانون به خواست نتانياهو براي 
تصويب در پارلمان مطرح شد. او اصرار دارد 
كه محدود كردن تظاهرات در چارچوب قانون 
حالت فوق العاده در دوران قرنطينه تصويب 
شود. معترضان به فساد نخست وزير اسرائيل 
و كابينه او اعتراض دارند و خواستار بركناري او 
از قدرت هستند. اعتراضات عليه نخست وزير 
رژيم صهيونيستي از اوايل سال جاري ميالدي 
آغاز شده اما طي 2 ماه گذشته و در پي مطرح 
شدن اتهامات تازه فساد عليه نتانياهو تشديد 

شده است.

  واشنگتن پســت در گزارشي از برنامه 
جمهوريخواهان در مجلس ســناي آمريكا 
براي بررســي فوري صالحت »ايمي برت« 
براي نشستن بر كرسي خالي ديوان عالي اين 
كشور خبر داده است. به نوشته اين روزنامه، 
جمهوريخواهان قصد دارند تا پيش از برگزاري 
انتخابات رياســت جمهوري صالحيت برت 
را تأييد كنند تا تركيــب ديوان 6به 3به نفع 
آنها باشــد. دونالد ترامپ، عصر شنبه طي 
مراســمي در محوطه كاخ سفيد ايمي برت، 
قاضي مورد عالقه محافظه كاران اجتماعي را 
براي عضويت در ديوان عالي آمريكا معرفي 
كرد. اگر نامزدي قاضي برت در مجلس ســنا 
تأييد شود او جايگزين روت بيدر گينزبرگ 
خواهد شــد كه 10روز پيش در اثر سرطان 
درگذشت. با توجه به نزديك بودن انتخابات 
رياســت جمهوري آمريكا انتظار مي رود اين 
نامزدي مجلس ســنا با جنجال هايي همراه 
باشــد. اعضاي ديوان عالي از سوي روساي 
جمهور نامزد مي شوند و درصورت تأييد سنا 
عضويت آنها در ديوان عالي مادام العمر است.

روزنامه هاآرتص ]اسرائيل[

ادامه تظاهرات عليه نتانياهو

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

تسريع در بررسي صالحيت نامزد 
مورد نظر ترامپ براي ديوان عالي 

آرامش در مرزهای ارمنستان و 
آذربايجان بيــش از 2 ماه دوام گزارش

نيــاورد و نيروهــاي مرزي 2 
كشور بار ديگر همچون تمام 26سال گذشته، 
به روي هم آتش گشودند؛ وضعيتي كه نشان 
مي دهد مناقشــه بر ســر منطقه »ناگورنو 
قره باغ« با گذشت 3دهه همچنان چون آتش 
زير خاكستر روشن است و هر لحظه مي تواند 
دو طرف را درگير يك جنگ خونين ديگر كند.
ارمنســتان از ديروز به نيروهاي نظامي خود 
آماده باش داده و اعالم كرده براي دفع حمله 
احتمالي از ســوي آذربايجان نيروهايش را 
به مرز اعزام مي كند. درگيري هاي ســنگين 
ميان دو طرف از حوالي 8صبح آغاز شــد و تا 
ظهر ديروز شدت گرفت و همچون گذشته، 
هر يك از 2 كشــور، طرف مقابــل را به آغاز 
درگيري ها متهــم كرد. دولت ارمنســتان، 
كشــور همســايه را به حمله به غيرنظاميان 
در منطقــه مورد مناقشــه ناگورنــو قره باغ 
ازجمله به شهر استپاناكرت متهم كرده است. 
اســتپاناكرت مركز جمهوري قره باغ اســت. 
وزارت دفاع ارمنستان اعالم كرد كه در پاسخ 
به حمله نيروهاي آذربايجاني، 2هلي كوپتر و 
3هواپيماي بدون سرنشين اين كشور را ساقط 

كرده است.
دولت آذربايجــان نيز ارمنســتان را آغازگر 
درگيري هــا دانســته اســت. وزارت دفاع 
آذربايجان با انتشــار بيانيه اي اعالم كرد كه 
نيروهايش براي مقابله با تحــركات نظامي 
ارمنستان، دست به »اقدام تدافعي« زده اند. 
طبق اعالم مقام هاي نظامــي آذربايجان، در 
درگيري هاي ديروز، از ادوات زرهي، توپخانه 
و نيروي هوايي اســتفاده شــده است. طبق 
گفته وزارت دفاع آذربايجان، يك هلي كوپتر 
متعلق به اين كشــور ســاقط شــده، اما به 
سرنشــينان آن آســيبي وارد نيامده است. 
حكمت حاجي اف، سخنگوي رئيس جمهور 
آذربايجان در بيانيــه اي تأكيد كرد كه حمله 
طرف مقابل منجر به كشــته و زخمي شدن 
»تعدادي از سربازان و مردم عادي« شده است. 
الهام علي اف، رئيس جمهور آذربايجان در يك 
نطق تلويزيوني، تلفات در سمت آذربايجان را 
تأييد كرد و خطاب به طرف مقابل گفت: »هر 
كس كشور ما را تهديد  كند، پشيمان خواهد 
شد. ناگورنو قره باغ متعلق به آذربايجان است؛ 

آذربايجان از خاك خود دفاع مي كند.« نيكول 
پاشينيان، نخســت وزير ارمنستان نيز بعد از 
ظهر ديروز در بيانيه اي كه از طريق فيسبوك 
منتشر شد، اعالم كرد كه دولتش در سراسر 
ارمنســتان حكومت نظامي اعالم كرده و به 
نيروها  براي درگيري همه جانبه با آذربايجان 
آماده باش داده است. پاشــينيان خطاب به 
نيروهاي نظامي ارمنستان گفته است: »براي 

دفاع از سرزمين مقدس مان آماده باشيد.«
آمار دقيقي از سوي دو طرف در مورد تلفات 
منتشر نشده، اما مقام هاي نظامي در منطقه 
قره باغ اعالم كرده اند كه يك مادر و فرزندش در 
حمالت خمپاره اي نيروهاي آذربايجان كشته 
شده  اند. اگرچه به نظر مي رسد درگيري هاي 
ديروز تلفات زيادي نداشته، اما شدت گرفتن 
تنش ميــان دو طرف و اعــالم آماده باش به 
نيروهــا، از احتمــال وقوع يــك درگيري 
بزرگ تر بين 2 كشور همسايه حكايت دارد. 
درگيري هاي ديــروز در ادامه درگيري هاي 

2 ماه قبل قرار مي گيرد كه در آن دســت كم 
16نفر از نظاميان 2 كشور كشته  شدند. پيش 
از اين، باكو تهديد كرده بود درصورت حمله 
نيروهاي ارمني به مواضع آذربايجان، نيروگاه 
اتمي ارمنســتان را هدف قــرار خواهد داد؛ 
تهديدي كه نگراني هاي بين المللي در مورد 
دور تازه درگيري ها در مرز 2كشور را تشديد 

كرده است.

ريشه هاي منازعه
منازعه ارمنستان و آذربايجان بر سر منطقه 
ناگورنو قره باغ، يكي از قديمي ترين منازعات 
سياسي-نظامي در جهان است. منطقه قره باغ، 
يك منطقه كوهســتاني محصور شده ميان 
سرزمين آذربايجان است. از ديرباز اقوام ارمني 
و آذري در اين منطقه زندگي مي كرده اند، اما 
اكثريت هميشه با مسيحيان ارمني  بوده است. 
همزمان با فروپاشي شوروي، جدايي طلبان 
ارمني در اين منطقه اعالم اســتقالل كردند؛ 
اقدامي كه با حمايت دولت ارمنستان همراه 

و به درگيري ميان باكو و ايروان منجر شد.
دوطرف بين سال هاي 1988تا 1994درگير 
يك جنگ خونين شــدند كه حدود 30هزار 
كشته به جا گذاشت. با اينكه از آغاز بحران، 32 
سال مي گذرد، مناقشه همچنان پابرجاست 
و آذربايجان و ارمنســتان تنهــا يك پيمان 
آتش بس امضــا كرده اند. طبــق اين پيمان، 
ناگورنو قره باغ به همــراه مناطقي در اطراف 
آن به كنترل ارمنستان درآمد. آذربايجان اما 
همچنان اين منطقه را بخشــي از خاك خود 
مي داند. از دهه 1990تاكنون در اين منطقه 
و در امتداد نوار مرزي 2كشور بارها درگيري 

مسلحانه روي داده است.
پيش از اين، اغلــب درگيري هــا به صورت 
پراكنده و با سالح هاي ســبك انجام مي شد 
اما دوطرف در 2رويارويــي اخير، از توپخانه، 
تانك و پهپاد استفاده كرده اند. درگيري هاي 
اخير، جزو خونين ترين درگيري هاي سال هاي 
گذشته بوده اســت؛ موضوعي كه نگراني ها 
درباره تلفات انســاني درصورت وقوع جنگي 

تازه را تشديد كرده است.
دو طرف بارها بر ســر ميز مذاكره نشسته اند، 
اما هر بار يكي از طرفيــن ميز مذاكره را ترك 
كرده است. گروه ميسنك، متشكل از فرانسه، 
روســيه و آمريكا، نيز پيش از اين براي حل 
بحران قره باغ ميانجيگري كرده اند، اما آخرين 
تالش جدي آنها مربوط به سال 2010است 

كه با شكست روبه رو شد.

درگيري سنگين نيروهاي مرزي ارمنستان و آذربايجان در منطقه قره باغ، احتمال 
وقوع جنگي تازه ميان دو طرف را تقويت كرده است

بحران قره باغ، آتش زير خاكستر

 محمدامين خرمي 
خبرنگار

ژئوپليتيك بحران قره باغ

در كنــار درگيــري ميان ارمنســتان 
آذربايجان بر سر منطقه »ناگورنو قره باغ«، 
بايد مناقشــه هاي ديگر در منطقه قفقاز 
جنوبي يعني مناقشه در مناطق »آبخازيا« و »اوستياي جنوبي« را نيز 
مورد تحليل قرار داد. در حقيقت، بحران قره باغ را بايد در كنار بحران هاي 

جاري در اين دو منطقه در نظر داشت.
جدايي طلبان آبخازيا و اوستياي جنوبي پس درگيري هاي سال 2008 
با دولت گرجستان، اعالم استقالل كردند. هر دوي اين نيروها از حمايت 
روسيه برخوردار بودند و توانستند مناطق خود را از گرجستان جدا كنند. 
روسيه پس از فروپاشي اتحاد شوروي، حضور مستقيم خود را در منطقه 
قفقاز از دست داد. قفقاز حائلي ميان درياي سياه، درياي خزر و آسياي 
مركزي است و از نظر ژئوپليتيك براي روسيه از اهميت بااليي برخوردار 
است. در حقيقت دروازه ورود غرب به مناطق اطراف روسيه، منطقه قفقاز 
است و حضور غرب در اين منطقه يا نزديكي كشورهاي منطقه به غرب 
براي روسيه خطري بزرگ تلقي مي شود. از اين منظر، روسيه هميشه 
با هدف جلوگيري از تكميل حلقه محاصره غــرب، به دنبال حضور در 

منطقه قفقاز بوده است. 
دغدغه اصلي روسيه در منطقه قفقاز دغدغه ژئوپليتيكي است. مسكو 
در 3 نقطه از منطقه قفقاز جاي پاي محكمي براي خود دست و پا كرده 
است: يكي در شرق درياي سياه در منطقه آبخازيا، يكي در دامنه جنوبي 
كوه هاي قفقاز يعني منطقه اوستياي جنوبي و ديگري در كوهستان هاي 
قره باغ. ناگورنو قره باغ تحت كنترل نيروهاي ارمنستان است و روسيه در 
مناقشه ميان باكو و ايروان، طرف ايروان ايستاده است. حضور روسيه در 

اين 3 نقطه مي تواند حضور غرب در قفقاز را خنثي كند. 
در سوي ديگر بحران قره باغ، دولت تركيه قرار دارد كه هميشه از دولت 
آذربايجان در مقابل ارمنستان حمايت كرده است. تركيه با ارمنستان 
هم مرز است اما اعالم كرده تا زماني كه ارمنستان اختالفاتش با آذربايجان 
را برطرف نكند، با اين كشور وارد مناسبات جدي نخواهد شد. آذربايجان 
طي ده هاي گذشــته در عرصه روابط بين الملل مــورد حمايت تركيه 
بوده و ارتش تركيه، به عنوان يكي از اعضاي ناتو، تقويت نيروي نظامي 
آذربايجان را دنبال كرده است. تركيه هم پيمان و هم زبان آذربايجان است 
و آذربايجاني ها اساسا تركيه را الگوي توسعه اي خود مي دانند. از اين رو، 
درگيري ميان آذربايجان و ارمنستان، به معناي رويارويي غيرمستقيم 

تركيه و روسيه نيز هست. 
نيروهاي درگير در بحران قره باغ اما هم وزن نيســتند. شرايط را بايد در 
دو ســطح تحليل كرد: اول اينكه، در جنگ احتمالي ميان آذربايجان و 
ارمنستان، آذربايجان دست باال را دارد. اين كشور طي سال هاي گذشته 
بودجه هنگفتي را صرف آموزش و تجهيز نيروهاي نظامي اش كرده، از 
مستشاران غربي براي آموزش اين نيروها استفاده كرده و با هدف افزايش 
قدرت خود به ناتو نزديك شده است. ماشين جنگي آذربايجان طي سه 
دهه اخير به طور كامل بازسازي شــده و بخش قابل توجهي از بودجه 

ساالنه اين كشور صرف هزينه هاي نظامي مي شود. 
دوم اينكه، تركيه و روسيه به عنوان حاميان اصلي آذربايجان و ارمنستان، 
در دو سوي بحران قرار گرفته اند اما اين روس ها هستند كه قدرت برتر 
به حساب مي آيند. به همين دليل است كه بحران قره باغ به يك بحران 
طوالني مدت تبديل شده و هيچ راهكاري نظامي براي آن نمي توان در 
نظر گرفت. شرايط كنونی جبهه قره باغ پيچيده تر از گذشته است. بدون 
موافقت روسيه هيچ تحولی به نتيجه نخواهد رسيد. قره باغ مساله ای 
كوچك در قالبی بزرگ است و كليد اين صندوقچه در مسكو قرار دارد. 
ديگر اينكه ناتو از تركيه پشــتيبانی نخواهد كرد و اين بار توپ تركيه 

خالی تر از گذشته است و تركيه ناگزير به تمكين از روسيه است. 
نكته اساسی كه بايد در نظر گرفت عضويت ارمنستان در پيمان امنيت 
دســته جمعی در كنار روسيه است. همكاری اســتراتژيك ارمنستان 
با روســيه و مفاد دكترين نظامی روســيه در مورد حراست از مرزهای 
خود و همپيمانانش، تعهداتی را بر دوش مســكو قرار داده است. وجود 
پايگاه نظامی روســيه در منطقه گيومری در شمال غرب ارمنستان در 
نزديكی مرز تركيه و گرجستان در كنار ديگر مسائل، نشان از پيچيدگی 

ژئوپليتيكی منطقه دارد. 
روسيه با در نظر گرفتن مالحظات باال و حق تعيين سرنوشت برای ارامنه 
قره باغ و مســاله تماميت ارضی آذربايجان در معادله ای چند مجهولی 
گرفتار شده است. اگر روســيه قره باغ را به عنوان يك استان شورشی 
و جدايی طلب جمهوری آذربايجان به شمار آورد، در آن صورت چراغ 
سبزی به آذربايجان برای بازپس گيری قره باغ داده است. پرسش اصلی 
اين معادله اين است كه مرزهای دوره شوروی مورد شناسايی بين المللی 
است يا نه؟ ديگر اينكه شناسايی قره باغی ها به عنوان طرف درگيری در 
مذاكرات صلح مورد پذيرش آذربايجان خواهد بود؟ اگر مفروضات فوق 
در نظر گرفته نشود، بهترين وضعيت قره باغ وضعيت موجود خواهد بود.

نتايجتازهتريننظرسنجيها

 42.8 % 49.8 %

پارلمان عراق براي نخستين بار بعد از 
ســقوط نظام صدام، جمع آوري اسناد خاورميانه

جنايت هاي جنگي سربازان آمريكايي 
در اين كشور طي سال هاي 2003 الي 2011 را به طور 
ســازمان يافته آغاز كرده اســت. به گفتــه مختار 
الموسوي، عضو كميسيون سياست خارجي پارلمان 
عراق، اين اقدام، گام اول از برنامه »پيگرد بين المللي« 
جنايات جنگي اشغالگران به شمار مي رود كه با هدف 
دريافت غرامت و همچنين معذرت خواهي رســمي 
دولت آمريكا از بازماندگان قربانيان تدوين شده است. 
روزنامه االخبار با اشاره به اين طرح در گزارش خود 
مي نويسد: نمايندگان ائتالف هاي فتح )شاخه سياسي 
حشد شعبي(، دولت قانون )نوري مالكي( و سائرون 
)مقتدي صدر( با همكاري يك دفتر تحقيقات حقوقي 
غيردولتي در بغداد، هســته پيشــران اين طرح در 
پارلمان بوده اند. به نوشته االخبار، كار روي اين طرح و 
همچنين فرايند جمع آوري اســناد از يك ماه قبل با 
تمركز بر حوادث كشتار جمعي رخ داده از سوي ارتش 
آمريكا، نظير بمباران فلوجه با سالح هايي غيرقانوني، 

كشتار تلعفر، شكنجه هاي زندان ابوغريب و حمله به 
يك مدرسه در استان موصل آغاز شده است.

عالوه بر اينها گفته مي شــود پارلمان عراق به دنبال 
مستند ســازي  جنايات جنگي اســت كه اطالعات 
قابل ارجاع زيادي از آنها وجود نــدارد؛ ازجمله قتل 
شهروندان غيرمسلح در شــهر حديثه، بمباران يك 
جشن عروسي در منطقه مكرالزيب، اعدام دانشجويان 
مخالف اشغالگران آمريكايي در نزديكي اتوبان تكريت 
و البته قتل و سوزاندن اجساد تمام اعضاي يك خانواده 
عراقي در يكي از روســتاهاي جنــوب بغداد، پس از 
آنكه نيروهاي ائتالف به دختر خردسالشــان تجاوز 
كرده بودند. مختار الموسوي با تأكيد بر اينكه عراق 
طي سال هاي مذكور شــاهد يكي از وحشيانه ترين 
رفتارهاي نظامي در طول تاريخ بوده اســت، گفت: 
دولت آمريكا عالوه بر آنكه تاكنون عذرخواهي رسمي 
از قربانيــان و بازماندگان جنايت هــاي ارتش خود 
نداشته، حتي مســئوليت پرداخت غرامت به آنان را 
هم به گردن نمي گيرد و دولت عراق را در اين زمينه 

مسئول مي داند. 
پرونده جنايات جنگي ارتش آمريكا در عراق تا كنون 
صرفا توسط دادگاه عالي جنايي بغداد مورد بررسي 
قرار گرفته بود. حاال اما پارلمان عراق اميدوار است با 

پيگرد بين المللي مجرمان و شكايت رسمي از دولت 
آمريكا در دادگاه الهه پس از 17ســال به نتيجه اي 
روشــن در اين پرونده دســت يابد. جالب آنكه فعال 
تنها مخالفان و منتقدان دولت الكاظمي در پارلمان 
از اين طرح حمايــت كرده انــد و ائتالف هايي نظير 
نصر )حيدر العبادي( يا حكمــت ملي )عمار حكيم( 
و همچنين تمامــي جريانات اهل ســنت و كردي، 
موضعي در اين باره نداشته اند. روزنامه العربي الجديد 
بر همين اســاس، طرح اين پرونده را ابزاري جديد از 
سوي مخالفان براي فشار بيشتر بر مصطفي الكاظمي 
به شمار آورده اســت؛ آن هم در حالي كه آخرين دور 
از گفت وگوهاي اســتراتژيك دولــت وي با آمريكا 
به تازگي در واشنگتن خاتمه يافته است. البته مختار 

الموسوي، عضو كميسيون سياست خارجي پارلمان 
و ازجمله نماينــدگان حامي اين طــرح، ضمن رد 
فرضيه مذكور در نشســت خبري روز گذشته گفته 
است: حمايت از حقوق پايمال شده مردم عراق طي 
2دهه گذشته ارتباطي با نبرد ايران و آمريكا در منطقه 
ندارد. حتي اگر آمريكا به كلي از عراق خارج شود نيز 
مطالبه ما براي دريافت غرامت اين جنايت هاي جنگي 

پابرجاست.
تمام اينها در حالي است كه نيروهاي آمريكايي حاضر 
در عراق، براساس توافقنامه استراتژيك منعقدشده 
ميان 2كشــور در ســال2008 )دولت هاي اوباما و 
مالكي( از مصونيت قضايــي برخوردارند؛ مصونيتي 
كه آنــان را از هرگونه محاكمه در هــر زمان به دليل 

اقداماتشــان در خاك عراق در امان نــگاه مي دارد. 
جالب آنكه دولت حيدرالعبــادي نيز يك بار ديگر در 
سال2014 توافقي را با ذكر همين بند براي دعوت از 
نيروهاي آمريكايي به منظور مبارزه با داعش امضا كرد؛ 
اگرچه پارلمان عراق براســاس مشورت هاي حقوقي 
معتقد است اين بند از توافقنامه استراتژيك مربوط به 
اشتباهات غيرعمدي بوده و نمي توان با استناد به آن، 

جنايات جنگي را توجيه كرد. 

توافقنامه رم؛ راه حل حقوقي عراق
روزنامه االخبار به نقل از جمال الشيخلي، كارشناس 
حقوق بين الملل مي نويسد: در صورت پيوستن عراق 
به توافقنامــه 1998 رم، عمال مانع جدي پيش روي 
اين كشــور براي محاكمه جنايتكاران جنگي باقي 
نمي ماند. اين توافقنامه حق محاكمه روسا، فرماندهان 
و يا سربازاني كه عليه شهرونداني غيرنظامي مرتكب 
جنايت جنگي شــده اند را به رســميت مي شناسد. 
البته نگاهي به تحوالت 20سال گذشته عراق نشان 
مي دهد حتي طرح اين راه حل نيز اتفاق جديدي در 
محافل حقوقي و قانوني عراق به شمار نمي رود. براي 
مثال دولت اياد عالوي، نخســتين نخست وزير پس 
از سقوط صدام در ســال2005 اعالم كرد خواهان 
پيوستن به توافقنامه رم براي محاكمه مقامات رژيم 
صدام است. پس از او، دولت مالكي نيز در سال2010 
ادعاي مشــابهي را با هدف پيگيري جنايات جنگي 
و تروريســتي رخ داده در عراق داشــت، اما تا كنون 

هيچ كدام از اين طرح ها محقق نشده است.

پرونده جنايات جنگي آمريكا روي ميز پارلمان عراق
نمايندگان 3ائتالف پارلماني عراق طرحي را با هدف پيگرد بين المللي جنايات جنگي و اخذ غرامت از 

دولت آمريكا در دستور كار خود قرار داده اند 

 بهرام اميراحمديان
كارشناس اوراسيا

سياوش فالح پور
خبرنگار

كوتاهازقرهباغ

  قره باغ منطقه اي كوهستاني با مساحت 
حدود 4هزار و 400كيلومتر است

  اين منطقه از ديرباز محل زندگي اقوام 
ارمني و مسلمانان آذربايجاني بوده است

  در پايــان دوره شــوروي، قره باغ به 
منطقه اي خودمختار در كشور آذربايجان 

تبديل شد
  از منظر حقوق بين الملل، قره باغ جزو 
سرزمين آذربايجان محسوب مي شود، 
اما كنترل و اداره آن در دست ارمنستان 

است
  در جنگ دهه1990 ميان 2 كشور، بيش 
از يك ميليون نفر آواره شدند و 30هزار 

نفر هم جان خود را از دست دادند
  در اين جنــگ، بخش هايي در اطراف 
منطقه قره باغ نيز به دســت نيروهاي 

جدايي طلب افتاد
  در بحــران قره باغ، روســيه طرفدار 
ارمنســتان و تركيه طرفدار آذربايجان 

است

قره باغ

آذربايجان
ارمنستان
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مطربعشــقعجبســازونواييدارد
نقشهرنغمهكــهزدراهبــهجاييدارد

عالــمازنالــهعشــاقمبــاداخالي
كهخوشآهنگوفرحبخشهواييدارد

عکس:رويترز شکاركوسهسرچکشیدرسواحلسومالی

تهران دريا ندارد كه برويم و در ساحل دريا 
به غروب غمزده و شــكوه موج ها و غوغاي 

كاكايي ها نــگاه كنيــم و آرام بگيريم. 
تهران، بندر نيست كه ماهيگيران 

خسته و لنج و كشــتي و بار و 
صدف داشته باشد و هر بار 
كه خسته شــويم از شهر، 
راهي بندر شــويم و خيره 

بشويم به آن درياي باشكوه 
و بي انتها. تهران دريا كه هيچ، رود و رودخانه هم ندارد كه 
پلي بر آن بنا شده باشد و محض تفريح و سرگرداني و غم 
يار هم كه شــده عصري برويم كنار رود و خيره شويم به 
آب در گذر و زل بزنيم به ماهي ها و گوش بسپاريم به آواز 
آن دل ســوختگان كنار رود و گذر عمر در ســيالن آب را 
نگاه كنيم. تهران درخت و مزرعه و گندمزار هم ندارد كه 
پرندگان بر فراز آن بچرخند و آواز بخوانند و قناري و بلبل 
باشند و ما محض رهايي از شــهر و ماشين برويم و خيره 
شويم به آسمان و دل بدهيم به آواز آنها كه پرواز مي كنند 
و خوش اند با هم و با ما. تهران، توي كوير نيست، توي جاده 
نيست، توي نخلستان نيســت و بادگير ندارد، ديوار گلي 
ندارد، ديوار سنگي ندارد، تهران ساربان شتر ندارد، كنار 
مرز نيست، چشمه ها توي خيابان هايش جاري نمي شوند 
و چنارهايش تنها به چند خيابان شــهر محدود شده اند. 
تهران هيچ كدام از اينها را نــدارد، مردمانش بي لهجه اند، 
ســيال اند و تا فرصتي پيدا مي كنند دل شان مي خواهد از 
شهر بزنند بيرون و بروند به جايي ديگر. تهران، هيچ كدام 
از چيزهايي را كه گفتيم ندارد و اينطور به نظر مي رســد 
كه جايي آشنا نيست و كســي دل در گرو آن ندارد. با اين 
حال، همه كساني كه در آن زندگي مي كنند، تمام آنها كه 
صبح و شب توي ترافيك اند و از آلودگي و غليان جمعيت 
و شــلوغي مترو و طرح ترافيك ناله مي كنند، همين كه 
چند روز از اين شــهر دور باشند دل شــان برايش تنگ 
مي شود. براي آشــوب روز و عالم و آدمي كه اينجا زندگي 
مي كنند و ما نمي شناسيم شان. دلتنگي براي تهراني كه 
شب هاي قشنگ و خيابان هاي بسيار و ساختمان هاي بلند 
و ماشين هاي بي شمار دارد، از جنس ديگري است. ما در 
اين شهر فقط زندگي نمي كنيم كه توي ترافيك بمانيم و 
دلم مان براي اندكي طبيعت تنگ شــود. ما در اين شهر 
خواسته يا ناخواســته مي آموزيم كه زمان قاعده كليدي 
شهر و حركت تابع آن اســت. ياد مي گيريم كه جمع 2 با 
2 مي شود 4، مي آموزيم كه حتي بي نظمي هم تابع نظمي 
خودانگيخته است و آن چيزي كه ساكنان اين ابرشهر در 
پيوند با آن به قاعده مشترك رســيده اند، شتاب نيست، 
الگويي از زيستن است كه در اين شهر مجموع شده و راه و 
رسم آن حتي در بالد ديگر هم مورد توجه قرار گرفته است. 
تهران شهر همه ماست، با الله زار و تجريش و نازي آبادش 
به يكســان در ما حضور دارد و دلتنگي اش چيزي نيست 
كه بتوان با انكار از زير بارش شــانه خالي كرد. با چهره اي 
سخت و باوقار، با بي رحمي ذاتي اش كه ما را وامي گذارد تا 
خوشبخت يا بدبخت باشيم، با نور تند خيابان ها و ميدان ها 
و برج ها و انبوه خانه ها و ساختمان هايي كه تا ابد در مسير 
شمال، جنوب، شرق و غرب ادامه دارند. شهري انتزاعي كه 
تاكنون هيچ شعري براي شكوه شب هايش سروده نشده 
و كلمات هر بار كه بخواهند تصوير دقيقي از آن منعكس 
كنند در محدوده اي مشــخص محدود مي شوند و راه به 

جايي نمي برند.
تهران بزرگ است و با تمام ابعادش، به ياد آورده مي شود 
و هر بار كه اين شــهر را به يــاد بياوريم، پيــش از آنكه 
ستايش اش كنيم يا ناســزا بگوييم، پيش از آنكه نفرين و 
لعنت نثارش كنيم، اين دلتنگي است كه جايي در جانمان 
پيدا مي كند و باقي مي ماند و رســوب مي كنــد. ما اين 
دلتنگي را مي شناسيم و همچنان كه ناله مي كنيم و توي 
ترافيك مي مانيم و خسته و عصبي مي شويم، همچنان كه 
به حال خود رها مي شويم تا خوشبخت يا بدبخت بمانيم، 
همچنان كه بارها و بارها مي گوييم اين شهر جاي زندگي 
نيست، همچنان كه ارتباط خود با خيابان ها و مغازه ها و 
پاساژهايش را ناديده مي گيريم، دل به اندوهي ناشناس 
مي سپاريم و به ياد مي آوريم كه دلم مان براي تهران تنگ 
مي شــود. اين دلتنگي، اين دلباختگــي، تناقض ذاتي و 
قشنگ زيســتن در اين شهر اســت. تناقضي كه اهميت 
چنداني براي مان  ندارد. تهران با همه تناقض هايش شهر 
ماست، بخشي از دلتنگي هميشگي ماست. آشناي ماست، 

غربت و تنهايي ماست.

قرن گذشته يكي از طوالني ترين نبردها 
ميان ايران و عراق درگرفــت و در نبود 
تعادل عــددي و ادواتــي، ايرانيان دفاع 
جانانه اي از ميهن شــان انجام دادند كه 

عنــوان دفاع مقــدس از آن برهه 
ثبت تاريخي شد. هفته گذشته 
يادبودهــاي دفاع مقدس در 

شــكل هاي مختلف ارائه شــد و بار ديگر خون اتحاد و 
يكدلي را در ر گ هاي شهروندان جاري كرد.

بزرگ ترين سرمايه دوران 8 ساله دفاع مقدس، سرمايه 
اجتماعي بــود. مــرد و زن، پير و جوان همــه در كنار 
هم با هرقدر توان بــه دفاع و تقويــت نيروهاي ايراني 
مي پرداختند و نفع جمعي و ملي بيش از سود شخصي 

ارزش داشت.
جامعه اي از سرمايه اجتماعي بااليي برخوردار است كه 
زيربنايش را با ارائه خدمات ساخته باشد. توسعه روستايي 
يكي از مهم ترين شــاخص هاي توسعه پايدار به حساب 
مي آيد. وجود گروه هاي كوچك و همگرا در روســتاها 
نشانه اي از وجود سرمايه اجتماعي آن دوران تاريخي بود.
امروز جامعه ايراني وارد جنگ با بيماري پاندمي جهاني 
است. براي پيروزي در اين نبرد نابرابر بايد همانند همان 
دوران همه بــه پيروزي و دفاع جانانــه معتقد و متعهد 
باشيم. امروز پزشكان و پرستاران، افسران و درجه داران 
خط مقدم هستند و مردم پشتيبانشان. حمايت مردم اين 
روزها با شعار و اجتماع شكل نمي گيرد. براي حمايت از 
سربازان ميهنمان بايد پروتكل هاي بهداشتي را رعايت 

كنيم.
متأسفانه سال هاي سال، رايج ترين شنيده در اداره هاي 
دولتي جمله اي كوتاه بوده است؛ بودجه نداريم. جامعه 
درماني ايران با وجود سياست هاي آزمون و خطا در اعمال 
محدوديت ها، نياز به تقويت و همدلي دارد كه واريز مزايا 
و فراهم كردن امكان مرخصي از محل بودجه تخصيص 
يافته مي تواند تا حدي از بار رواني اين نيروهاي پرتالش 
بكاهد. رفع مشــكالت قراردادي و استخدامي نيروهاي 
جان بر كف كادر درمان يك سپاســگزاري ملي از آنها 
به شمار مي آيد. اين روزها شــايد اخباري خوش از اين 
دســت و تصاوير لبخند نيروهاي خط مقدم، بتواند بر 
سرمايه اجتماعي بيفزايد و گامي در مسير پيروزي باشد. 
در هر نبرد، همه آن جامعه اعم از مردم و دولت، مسئول 
هستند. دولت ها استراتژي جمعي را تبيين و مردم آن 

را اجرا مي كنند.

 هركســي پيش از شروع 
نوشتن به شكل حرفه اي 1

بايد خصلتي ناپسند را در خودش 
بكشد؛ خصلِت  تعصب روي متني 
كــه نوشــته اســت. ارنســت 

همينگوي، خالق رمان وداع با 
اســلحه در اين باره مي گويد: 
موقع نوشتن داســتان جديد، 

دردانه هاي قبلي ات را ريز ريز كــن و دور بريز و به فكر 
داستان جديد باش.

بحث درباره  نوشــته هايتان بدون آگاهي از 
مطالعات و ذهنيات شــما غيرممكن است. 2

بنابراين مراقب باشــيد چه چيزهايــي را به خورد 
مغزتان مي دهيد. بعضي از متن ها شــما را به بيراهه 
مي برند و ميل رو به پيشرفت شما را در نوشتن عقيم 

مي كنند. 

 اجازه ندهيد موتــور محركه ذهنتان تحت هر 
اوضاعي خاموش شــود. در واقع نبايد بگذاريد 3

تحت هيچ وضعيتي اين موتور محركه خاموش شــود. 
براي ذهنتان سوخت مناســب و با كيفيت تهيه كنيد؛ 
اين سوخت خواندن و مطالعه مستمر است؛ از خواندن 
آثار كهن مثِل تاريخ بيهقي و بلعمي  گرفته تا مطالعه 
تاريخ  تمدن ويــل دورانت و رمان ها و داســتان هاي 

درخور از نويسندگان مطرح ايران و جهان. 

 مطالعه مدام و برنامه ريزي شده نويسنده را در 
نهايت به جهان بينــي منحصر به فرد خودش 4

مي رساند. البته براي نويسنده حرفه اي، مطالعه آثاري 
اهميت دارد كه جرقه هاي ذهني براي نوشــتن يك 
طرح و در نهايت نوشتن داســتان يا رماني را به همراه 

دارد. 

 براي نويســنده شــدن، داستان نويســي را 
مشغله اي تمام وقت در نظر بگيريد. اگر حتي 5

تيراژ كتاب و پول در آوردن از داستان نويسي در ايران  
دور از ذهن و خوش خيالي به حساب مي آيد، اما دغدغه 
نويسنده تمام وقت بودن اين امكان را فراهم مي  كند كه 
مهمترين هدف و لذت شما در زندگي خواندن و نوشتن 

باشد. 

»وايكينگ هــاي وحشــي« 
نوشــته تري ديري را پيمان 
اســماعيليان بــه فارســي 
برگردانده و به تازگي از سوي 
نشر افق منتشــر شده است. 
اين  كتاب شانزدهمين  عنوان 
از مجموعه »تاريخ ترسناك« 
افق است. شــعار خنده دار و 
طنــز كتاب هــاي مجموعه 
»تاريخ ترسناك« اين است 

كه »تاريخ هرگز اين چنين ترسناك 
نبوده است!« 

در شــانزدهمين جلد مجموعــه »تاريخ ترســناك« تري 
ديري ســراغ تاريخ وايكينگ ها رفته و مي گويد تاريخ شان 
پر از ماجراهاي صددرصد واقعي و البته باورنكردني است؛ از 
مهاجماني بي رحم و دشمنان ساكسوني ستمگرشان گرفته 
تا شاهان شيفته جنايت و وايكينگ هاي وحشي، كينه توز و 

بردگان بالكش بيچاره.
وايكينگ ها يكي از اقوام تاريخي اروپا هستند. آنها را به عنوان 
دريانوردان اسكانديناويايي مي شناسند كه به زبان قديمي 
اين منطقه از اروپا صحبت مي كردند و بــا مردمان اروپاي 
شــمالي در دادوســتد بودند. وايكينگ ها دريانورد بودند 
و كشــتي هاي مخصوص خودشــان را داشــتند. در كتاب 
پيش رو، تري ديري ســراغ پاسخ سؤاالتي از اين دست براي 
بچه ها رفته اســت: چرا نام بعضي از وايكينگ ها، ران كلفت، 
دماغ كوفته، بوگندو و... بوده اســت؟ چطور مي شــود يك 
كرجي دراز وايكينگي ساخت و كدام وايكينگ ها مثل زن ها 
لباس مي پوشــيدند؟ روش هاي فجيع شــكنجه، ماجراي 
قتل شاه ادموند كه قيمه قيمه شــد، اسطوره هاي پر از غول 
و دورف هاي خبيث وايكينگي و... همــه ازجمله اطالعاتي 
هســتند كه بچه ها در اين كتاب با آنها روبه رو مي شــوند. 
تصويرگري اين كتاب توسط مارتين براون انجام شده است. 
عناوين اصلي كتاب »وايكينگ هاي وحشي« به اين ترتيب 
است: مقدمه، وايكينگ هاي وحشــي متجاوز، وقايع نگاري 
وايكينگ هاي وحشي، اسطوره هاي وايكينگ هاي وحشي، 
دوران وايكينگ هاي وحشي، اســتواري اشعار وايكينگي، 
ويراني وايكينگ وحشي، مثل يك وايكينگ زندگي كنيد، 
زنان وايكينگ، كــودكان وايكينــگ، خوراكي هاي خراب 
وايكينگي، مورخان وايكينگ هاي وحشــي، ساكسون هاي 
ستمكار، ساكسون هاي ستمكش، شاه آلفرد كيك، معلمتان 
را امتحان كنيد و سخن آخر. اين كتاب 128 صفحه اي مصور 
با شمارگان هزار و 100 نسخه به بهاي 20 هزار تومان منتشر 

شده است.

نخستين روز از هم انديشي 3روزه  مجازي »بر خوان شمس و موالنا« امروز، دوشنبه 
هفتم مهر ساعت 11 صبح با سخنراني هاي محمدعلي موحد با عنوان »موالنا در 
جهان امروز و شارحان مثنوي و انتظارات مثنوي خوانان امروز«، مريم حسيني با 
عنوان »روايتي لكاني از غزليات شطح آميز مولوي«، حميدرضا شايگان فر با عنوان 
»هنر موالنا در وزن و قافيه غزل«، مينا بهنام با عنوان »بازيابي ســبك شخصي 
مولوي در غزليات شمس با استفاده از تكنيك جريان سيال ذهن« برگزار مي شود. 
در آغاز اين نشســت علي اصغر محمد خاني، معاون فرهنگي شــهر كتاب، درباره  
»امكان شرح و ترجمه پذيري غزليات شمس و كارنامه مولوي پژوهي در يك سال 
گذشته« سخن مي گويد. عالقه مندان مي توانند براي ديدن سخنراني ها به سايت، 

كانال تلگرام و اينستاگرام مركز فرهنگي شهر كتاب مراجعه كنند.

پژوهشگران در مطالعه اي جديد متوجه شــدند مصرف متفورمين، داروي مؤثر 
در درمان ديابت، با روند كندتر كاهش زوال شــناختي و نرخ پايين تر زوال عقل 
مرتبط است. به گزارش مهر، اين تحقيق به سرپرستي دانشگاه نيو ساوت ولز در 
استراليا به مطالعه تغيير عملكرد شناختي 1037 استراليايي در رده سني 70 تا 
90 سال در طول يك دوره 6 ساله پرداخت. در ميان تمام شركت كنندگان مبتال 
به ديابت نوع 2، افرادي كه متفورمين مصرف مي كردند در مقايسه با ساير افرادي 
كه اين دارو را دريافت نمي كردند، روند زوال شناختي شان به مراتب كندتر بود و با 
ريسك كمتر زوال عقل روبه رو بودند. اين مطالعه همچنين نشان داد نرخ زوال در 
عملكرد شناختي در طول يك دوره 6 ساله بين شركت كنندگان مبتال به ديابت 
نوع2 كه متفورمين مصرف مي كردند و شركت كنندگاني كه اين دارو را مصرف 
نمي كردند يكسان بود. »كاترين ساماراز«، سرپرســت گروه تحقيق در اين باره 
مي گويد: »بيماران مبتال به ديابت نوع2 به علت ناتواني براي حفظ گلوكز خون در 

حد نرمال، با احتمال باالتر ابتال به زوال عقل روبه رو هستند. «

داوودپنهانييادداشت
روزنامه نگار

 فوت و فن نگاه
نوشتن )2(

فرزامشيرزادي
 داستان نويس و روزنامه نگار

ايمانمهديزاده
دريچهويترينپژوهشگر توسعه پايدار

سالمت

ممنوعيتقدمزدنومکالمهباگوشي
ياماتو: مســافران متروی شــهر ياماتوي ژاپن هنگام پياده 
شدن از قطار با تابلوهايي مواجه شدند كه نشان مي دهد آنها 
مسافران تنها شهري هستند كه قدم زدن و مكالمه همزمان با 
گوشي تلفن همراه در آن ممنوع است. به گزارش بي بي سي، 
در ژانويه گذشته در ياماتو ســيتي، بررسي هايي در دو نقطه 
شهر صورت گرفت و معلوم شد حدود 12 درصد از 6 هزار عابر 
پياده شهر، از تلفن خود در حال راه رفتن استفاده مي كنند؛ 

نكته اي كه با برخي حوادث رانندگي مرتبط بوده است.

قتلموجودانساننمادرآمريکا
اوهايو:يك افســر آمريكايی مدعي شــده كه سال 1978 يك 
وسيله پرنده ناشناس و موجودي انسان نما سرنگون شده است. به 
گزارش اسپوتنيك، »جورج فيلر« افسر سابق نيروی هوايی آمريكا 
گفته است سال 1978 يك وســيله پرنده ناشناس با دستگاهي 
جاسوسی اشتباه گرفته شد و توســط پليس تيرباران شد. وقتي 
پليس راهی آنجا شد، روی زمين موجودي خاكستری - قهوه ای را 
ديد و به روي آن آتش گشود. سپس تيم ويژه به محل حادثه رسيد 

و موجود بی جان را به پايگاه نيروی هوايی اوهايو منتقل كردند.

احتمالدوركاريدائمكارمندانگوگل
نيويورك: گوگل يكصد هزار نفر، معادل جمعيت يك شهر 
كوچك، كارمند دارد. حال، قرار شده است همه اين كارمندان 
به زودي بخشــي از ســاعات كاري خود را دوركاري كنند. 
به گــزارش اينديپندنت، نتايج حاصل از يك نظرســنجي از 
كارمندان گوگل كه در توييتر منتشر شد، نشان مي دهد كه 62 
درصد از آنان بر اين باورند كه دوركاري اثر منفي بر كارايي آنها 
ندارد و اگر قرار باشد فقط بعضي از اوقات سر كار حاضر شوند، 

مي توانند همچنان بهترين سطح كارايي خود را حفظ كنند.

هشداردربارهميکروبمغزخوار
تگزاس: مقام هاي ايــاالت تگزاس در آمريــكا درباره 
اســتفاده از آب لوله كشــي بــه ســاكنان شــهر ليك 
جكســون هشــدار داده اند. آنها مي گوينــد در مخزن 
 اصلي آب شــهر، نوعي ميكــروب مرگبــار »مغزخوار« 
پيدا شده اســت. به گزارش بي بي سي، آزمايش ها وجود 
»نگلريا فاولري«را در آب شهر تأييد كرده . نوعي آميب 
در اين آب باعث عفونت مغزي مي شود و معموال مرگبار 

است.

دلتنگيبرايتهران

همهمسئولشکستهاو
پيروزيهاييم

مراقبباشيدچهچيزهاييبهخورد
مغزتانميدهيد

»موالنادرجهانامروز«باحضورمحمدعليموحدوايکينگهايوحشي

ارتباطدارويديابتباكنديزوالعقل

ِكلك 

داستايفســكی بهتر از هر كــس ديگر نشــان می دهد كه در 
شرورترين و پست ترين جنايتكاران هم می توان نور رستگاری 
و نيكی يافــت و به همين دليل هرگز كســی را واقعاً محكوم 

نمی كند. با تمام تاريكی و بدبختی و بدبينی ظاهری كه 
در آثارش ديده می شود، باز اگر دقت كنيم روزنه اميد و 

رستگاری را به روی همه باز می بينيم و اين خوشبينی 
برای انسان گمراه  بهترين نويد سعادت است.

مقدمهجنايتومکافات،فئودورداستايفسکی
ترجمه:مهریآهی،صفحه11

در ميــان دايــره المعــارف 
آهنگســازهاي جهان كه حدود 
سال 1330براي گردآوري شرح 
حالي از بهترين آهنگســازهاي 
كشورهاي گوناگون نگاشته شده 
بود، نام حسين دهلوي به عالوه 
متني به زبان انگليسي درباره او 

به چشم مي خورد. در صفحه هاي پس و پيش از آن، نام و عكسي از موسيقي دان 
كالسيك ديگري كه ايراني باشد نمي يابيم. در ايران حسين دهلوي زاده 7مهرماه 
سال 1306را مخاطبان موسيقي با آلبومي شامل قطعه سبكبال و برخي نيز براي 
باله و منيژه مي شناسند. اهالي موسيقي و به ويژه آنها كه از نزديك پاي درددل او 
نشسته اند از حســين دهلوي افزون بر قطعه هاي بسيار روح نوازي كه اجرا شده، 
اپراي مانا و ماني را به ياد دارند كه نوشتن آن دو سال به طول انجاميد، اما سرانجام 
روي دست اين رهبر اركســتر به جاي حركت براي اجراي آن، طوالني ترين نت 
سكوتي كه هر موزيسيني مي شناسد نقش بست. اپرايي كه ساليان سال مهم ترين 

درددل او بود.
فهرست آثار موسيقايي او در اين مجال نمي گنجد. اما يكي از مهم ترين آثار چهره 
ماندگار سال 1382در حوزه نشر، كتاب پيوند شــعر و موسيقي آوازي است كه 
حاصل بيش از 40 سال تجربه او در تلفيق موســيقي با شعر است و به خاطر آن 

جايزه كتاب سال را به دست آورد.
حسين دهلوي، استاد مانا و ماني عرصه موسيقي اين سرزمين سرانجام در 23 مهر 

1398 در تهران درگذشت.

نتسکوترويدستانحسيندهلوي

زادروز
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سياستمدار وانكاوی معاصر ر

کتاب

 از شوستر 
تا گاندي 

 آغاز دوران 
مدارس ملی

عبورازترسدردنيايناشناختهها

  جمال رهنمايي   ����������������������������������������

آموزشنويندانشآمــوزاندرايرانمعاصر
را»مدارسملي«پايهگــذاريكردند.نمونه
برجستهاينمدارسوازپيشگامانشيوههاي
آموزشــيمدرنبــرايانتقــالمفاهيمو
كاركردهاومهارتهايآموزشــي،مجتمع
آموزشيمهرانبودكهدرسال1334توسط
يحييمافيوهمســرشمعصومهســهراب
تاسيسشــد.الگوياينمدارسباتاسيس
مدرســهفرهادتوســطتــورانميرهادي،
گروهآموزشــيهدفبهسرپرســتياحمد
بيرشك،دبستانهدفنوبهسرپرستيعباس
يمينيشريفومدارسبسيارديگريدنبال
شد.تعداديازفارغالتحصيالنايندبستانها
جذبدبيرستانالبرزشدهوايننسلجديد،
شيوههاينوينآموزشرادرايرانگسترش

دادند.
مدرسهومكتبرفتن،باسوادشدنوخواندن
ونوشتنازدنيايفاخروطبقاتيبااليجامعه
خارجشدوكااليخاصآموزشدردسترس
همگانقرارگرفت.قوانيناساســي،آموزش
رايگانراحقهمهكودكانايرانيدانســتو
دولتهارامكلفبهتداركوتامينمقدمات
اينامركردهووزارتخانههايعريضوطويل
بانامهايمتفاوتانجاماينوظيفهرابهعهده

گرفتند.
امااوضاعبــههمينســادگيپيشنرفت.
موضوعآموزشواينكهچهطبقهياگروهي
صالحيتاينمهمراداراســتوبايدمتولي
جهتدهيروانكودكانباشد،موضوعينبود
كهمتوليانســنتيآموزشآنرابهراحتي
واگذاركنندواينعرصهبــهصحنهرقابتي

عميق،وسيعوخاموشتبديلشد.
موضوعيادگيريوفراينــدآموزش،يكياز
شاخههاياصليروانشناسياستوباآشنايي
بافرايندهايشناختيونحوهعملكردتفكر
درآدميامكانپذيراســت.آموزشميتواند
نوعتفكرماراشكلدهدهمانگونهكهتفكرما
ميتواندشيوهآموزشمطلوبمانراگسترش
دهد.بنابراين»توسعهتفكر«و»شستوشوي
مغزي«دوروييكسكهاند.اينكهباآموزش
بتوانيمخالقيتانســانيراتوسعهبدهيميا
آنكهيكنوعتفكررابهاوتحميلكنيم،باهم
تفاوتدارند،اگرچههردوآموزشبهحساب

ميآيند.
توسعهخالقيتانســاننيازمندجرأتورود
بهدنيايناشــناختههاوتجربهآنهاســتو
عرصههايناشناختههراسانگيزوترسناك
هســتند؛نهالزامابهدليلماهيتواقعياين
عرصههاكهصرفابهدليلناشناختهبودنشان.
بههمينرويميبينيمعرصههايناشناخته
تجربههايبشــريدرزمينههاياقتصادي،
اجتماعي،فرهنگي،پزشكيوعلومانسانيدر
ابتدابامقاومتشديدوحتيتقابلمتوليان
سنتيآموزشمواجهميشودوپسازتكرار
تجربههايبشريوآشناييبيشترباآنتوسط
همينمنابعســنتيپذيرفتهشــدهومورد

استفادهقرارميگيرند.

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

گذشتهازجانبايدبگذشتازتوفانها
بهنيمهشبهادارمبايارمپيمانها
كهبرفروزمآتشهادركوهستانها

شبسيهسفركنم،زتيرهرهگذركنم
نگرتوايگلمن،سرشكغمبهدامن،برايمنميفكن
خانمژالهدرنقشزنيدردكشــيدهبعدازآنكههمسر
خيانتكارشراكشــت،زمانيكهدرحالدستگيري
اســتدرلحظهوداعبادخترشبراياوميخواند:
»مراببوس/بــرايآخرينبار«.صــدايپروانه
بهجاياودرفيلم»اتهام«،ســاختهسيامك
ياسمي،بهگوشميرسد.اوبهاينچندبيت
درميانتوفانهاميرســدودستدختررا
رهاميكند.چندبيتيكهاگرنبود،ميشد
روايتيكهميگويند،حيدررقابي،شعرمرا
ببوسرابرايعشقيناكامسرودهاست،باور
كرد؛عشقيكهگوياجايياززندگي،حيدر
رقابيراتنهاگذاشت.البتهكمتركسياست
كهحاالبعدازشصتوچندسالاينتصويررا
ازفيلمينهچندانمعروفبهيادداشتهباشد؛
آنچهبهيادهاماندهبيشترصدايينهچندان
صافواجراييتمرينياستكهخوانندهآن

كسينبودجزحسنگلنراقي.
لحــنســوزناكگلنراقــيدوميــنروايت

مربوطبهاينشــعررابرســرزبانهاانداخت؛كه
سرهنگعزتاهللســيامكدرشــباعدامشدر

27مهرماه1333اينتصنيفرابرايدخترشسروده
اســت؛تصنيفيكهباوجــودمداركتاريخــي،يكياز
مرموزترينتصنيفهايعاشــقانهدرموســيقيمعاصر
ايراناســت؛تصنيفيكهنهفقطشــعرشكهمهمترين
اجرايشروايتهايمتعــدديدارد.داســتانهاييكه
دستمايهمقالههاوفيلمهايداستانيومستنديشدند
كهنتوانستندپاسخدرستيبهواقعيتاينتصنيفبدهند.

روايت يك؛ سرهنگ سيامك
عزتاهللسيامكيكياز10نفريبودكهشب27مهرماه
1333بهبندتيربارانيهايلشكر2زرهيمنتقلشد.او
يكيازافسرانيبودكهدرسال1323همراهباعبدالصمد
كامبخشفروخسروروزبه،ســازماننظاميحزبتوده
وگروهافســرانراتشــكيلدادند؛گروهيكــهتازمان
دســتگيريدرمرداد1333،كمتركســيميدانست
ترورهايزياديزيرســايهدرجههاينظاميشانانجام
دادهاند.امادســتگيرياتفاقييكيازافسرانباعثشد
تااينتشكيالتبســيارمنظموكامالمحرمانهلوبرودو
درنهايتاعضايســازماننظاميحزبتودهدســتگيرو
بعدازچندجلسهدادگاه،محكومبهاعدامشوند.به9نفر
ازاعضاياينســازمانبههمراهمرتضيكيوان،شاعرو
منتقد،درشب27مهرماه1333ابالغشدكهصبحفردارا
نميبينند.مرتضيكيوانكهتازهعروسش،پوريسلطاني
وخواهرومادرشرا3-2روزقبلبرايآخرينبارديدهبود،
تنهافردغيرنظامياينگروهمحسوبميشد.برخيمنابع
ميگويندسرهنگسيامكآنشبتصنيفمراببوسرا
بهعنوانيادگاريبرايدخترشسرودوزمانيكهپيكرش
رابهخانوادهاشدادند،متنشــعربركاغــذيدرميان
وسايلشبود.برخيديگرميگويندكهاينشعرراسرهنگ
مبشريازسويسرهنگسيامكنوشتهاست.هرچندكه
سالهابعدمداركتاريخيازانتشاراينشعردرمجموعه
شعرحيدررقابيبهاسم»آسماناشك«،نشاندادكهاين

شعرنميتواندآخرينوداعپدريبادخترشباشد.

روايت دوم؛ عشقي 
ناكام

حيدررقابيمتخلصبه»هاله«،بيشتراز
آنكهباشعرهايشمعروفباشدبافعاليتهايسياسياش
دردهه30شناختهشدهاست.شوهرخالهاو،حاجحسن
شمشيريبود؛صاحبچلوكبابيمعروفبازاركهازياران
دكترمصدقوازحاميانماليجبههمليبهحسابميآمد.
رقابيدر»چلوكبابيشمشيري«دخلداربود.اوآنقدربه
شوهرخالهاشارادتداشتكهبعدازمرگنيزدركناراودر
آرامگاهخانوادگيشمشيريدفنشد؛همانآرامگاهيكه
بهخواستحاجحسن،خانهآخرجهانپهلوانتختيهم

شد.مادررقابيهمدخترعمويبيژنترقيبود.
چندسالپسازكودتاي28مرداد،روزيدرسال1336،
كمالمســتجابالدعوهدربرنامه»شــماوراديو«اعالم
كردكهقراراستتصنيفيپخشكنندكهدريكمحفل
خصوصياجراشدهوازآنجاكهسبكوجذابيتخاصي
داردتصميمگرفتهاندآنراباشنوندگانشانشريكشوند.
نامخوانندهترانهمستعاربود.اجرايآنباواكنشمثبت
شنوندگانراديوروبهروشد؛شنوندگانيكهباورداشتند
اينشعردرعينآنكهرويهايعاشقانهدارد،امارگههايي
ازمبــارزاتسياســيرادرخودپنهانكــردهواحتماال
شــاعرشازيارانجنبشمليياسايرگروههايسياسي
است.همينناشناسبودنخوانندهوشــاعر،اينشائبه
رابهوجودآوردكهاحتماالشــاعرشيكيازاعداميهاي
معروفاستوافسانهسرهنگســيامكرابرسرزبانها

انداخت.
چنديبعدعبدالرحيمجعفري،مديرنشراميركبيراعالم

كردكهاينشعرپيش
ازكودتادرسال1329در
مجموعهشعريازحيدررقابيمنتشر
شدهاست.اوتأكيدداشتكهرقابياينشعررابرايعشقي
ناكامسرودهاست.براساسچيزيكهدردانشنامهايرانيكا
آمدهرقابيدختريرادوستداشتواودرحالعزيمتبه
خارجازكشوربود.اوشبآخرودرآخرينوداعاينشعر
رابرايشسرودودختررفت.رقابيدرفرودگاهبهمجيد
وفادارزنگزدواينشــعررابراياوخواندومجيدوفادار
براياينشعرآهنگيســاخت.البتهباوجوداينروايت،
نميتوانمنكرشدبعضيازابياتاينشعر،آنچنانرنگ
وبويسياسيداردكهكمتركســيميتواندآنراكامال
سرودهايقبلازكودتابداند.بخصوصآنجاكهميخواند؛

درآخريننگاهش،نگاهبيگناهش،
سرودواپسينسرودهبود.

بينكهمنازاينپسدلدرراهديگردارم.
بهراهديگرشوريديگردرسردارم

بهصبحروشنبايدازآندلبردارم،
كهعهدخونينباصبحي

روشنتردارم...ها
مراببوس

اينبوسهوداع
بويخونميدهد.

روايت سوم؛ پسر بلورفروش
فقطشعراينتصنيفنبودكهمحلمناقشهشد.ماجراي
اجرايحسنگلنراقيبراساسآهنگيازمجيدوفادارهم

روايتهايمتعدديدارد.دراينكهايناجراياصليبوده
واستوديويينيستشكيوجودندارد.امااينكهچراحسن
گلنراقيآنرادراستوديواجرانكردهموضوعياستكه

داستانهايزياديبههمراهداشت.
حسنگلنراقي،پسريكيازبلورفروشانوعتيقهفروشان
بازاربود.اوهيچوقتخوانندهايحرفهاينبودوبيشتردر
كنارپدروبعدهابهجاياونشست.ازاودوتصنيفمانده
اســت؛يكي»مراببوس«وديگري،تصنيفيبهاســم

»ستارهمرد«كهكمترشنيدهشد.
نكتهجالباينجاستكهنهگلنراقيونهرقابيكه
يكيدردهه70وديگريدردهه60فوتكردند،
هيچگاهدربارهاينتصنيــفصحبتنكردهو
نقلقولهايمختلفيكهوجودداشترانهرد

كردندونهتأييد.
يكيازاينباورهاراپرويزخطيبيدركتاب
خاطراتخودازهنرمنداننوشت.اوآورده
كه»يكروزكهاعضاياركستربزرگراديو
دراستوديوشماره8جمعشــدهبودندو
انتظارروحاهللخالقيراميكشيدند،حسن
گلنراقيبهديدارپرويزياحقيآمد....اورا
بهاستوديوراهنماييميكنند،درآنجاپرويز
ياحقيباويولنويكــيازنوازندگانباپيانو
مشغولنواختنآهنگمراببوسبودند.پرويز
كهچشمشبهگلنراقيميافتد،ميگويد:به
اينآهنگگوشبده!گلنراقييكــيدوباربه
آهنگگوشميدهدوآنرازيرلبزمزمهميكند
ودراينضمنمسئولضبطبرنامهموسيقيكهپشت
دستگاهنشستهبود،دســتگاهرابهراهمياندازدواين
قطعهرابيآنكهكسيمتوجهشود،ضبطميكند.گلنراقي
بهدنبالكارخودشميرودومسئولضبط،نوارضبطشده
راازطريقرئيسوقتراديوبرايمعينيان،سرپرســت
انتشاراتراديوميفرستد.وقتيمعينيانوسايرمسئوالن
بهنوارگــوشميدهند،تصميمميگيرنــدآنراپخش
كنندوماجراراباپرويزياحقيدرميانميگذارند.پرويز
ميگويداينكاربرايگلنراقيگرانتمامميشود،زيرااو
ازيكخانوادهسرشناسمذهبياستوپدرشباكارهاي
هنرياوبهشدتمخالفاست.قرارميشودگلنراقيرا
بهادارهراديودعوتكنندوموضوعراباخودشدرميان
بگذارند.گلنراقيميآيدوگفتههايپرويزياحقيراتأييد
ميكند،وليبهعلتاصراردوستانقبولميكندنواربدون

ذكرناموباعنوان»خوانندهناشناس«پخششود.«
امادركناراين،روايتديگريوجودداردكهاســماعيل
نوابصفاآنراگفتهاستوازعباسفروتننقلكردهكه
تنظيمكنندهبرنامهشماوراديوبود؛»روزيآقايمهدي
سهيليكهباآقايگلنراقيدوستبود،ايشانرانزدمن
آوردواظهارداشتآهنگجالبيآقايمجيدوفادارساخته
كهشعرآنازآقايحيدررقابياستوآقايگلنراقيآن
رابهخوبياجراميكند.وقتيآنراخواندند،متوجهشدم
كهكارتازهوبسيارجالبياســتوبرايپخشدربرنامه
شماوراديوخيليتناسبدارد.آقايوفادارحضورنداشت
وليآقايانمشيرهمايونوپرويزياحقيحاضربودند.پس
ازتمرين،آقايگلنراقيهمراهباپيانويمشيرهمايونو
ويولنياحقيآنرابراينخستينباراجراكردوروزجمعه

ازراديوپخششدومورداستقبالفراوانقرارگرفت.«
مراببوسراحسنگلنراقييكبارخواندوهميناجرا،
بسيارمعروفشد.البتهبعدازاوخوانندگانزياديآنرا
بازخوانيكردندامااينترانهباصدايحسنگلنراقيدر
البهاليابيات؛»ستارهمردسپيدهدم،بهرسميكاشاره،
نهادهديدهبرهم،ميانپرنيانغنودهبود.«درتاريخايران

ماندگارشد.

كتاب»قيامتايران«درسال1334بهصورتيكجزوه،منتشرشد.دراينجزوه
مؤلفبدونذكرنامخودبهفســاددستگاههايماليكشــورپرداختهوازجايگاه
مورگانشوسترآمريكاييوكارنامهاشتجليلميكند.انجمنايرانوهنددراين
سالفعاليتخودراشروعكردهواساسنامهاينانجمنمنتشرشدهاست.جزوهمهم
ديگركهدراينسالانتشاريافته،مربوطبهگزارشساالنهمركزمطالعاتوراهنماي
استخداميكشوراستكهاطالعاتقابلتوجهيدردسترسپژوهشگرانمسائل
اقتصاديايراندرميانهدهه30قرارميدهد.هرسهايناسناددرآرشيوديجيتال

كتابخانهمركزيدانشگاهتهراندردسترسعمومقراردارد.

نخست وزير 
كودتا

»فضل اهلل زاهدي«، 
۱۶ فروردين ۱۳۳۴ از 

نخست وزيري كناره گرفت

 حميدرضا محمدي ���������������������

كودتــا كه شــد قــرار بود 
نخســت وزير كودتا او باشد؛ 
دولتي كه همان بعدازظهر 28 
مرداد روي كار آمد� او پاســخ 
خوش خدمتي هايش را گرفت� 
قبل ترش، اما همان زماني بود 
كه در ســركوب اسماعيل آقا 
ســميتقو، شــيخ خزعل و 
شورشيان تركمن صحرا نقش 
محوري ايفا كــرد؛ و بعد، به 
سرعت پله هاي ترقي را پيمود 
تا سال ۱۳۳2 كه حق مطلب را 
كامل ادا كرد و به سرلشكري 
رسيد� يك سال پس از كودتا، 
قرارداد كنسرســيوم به امضا 
رســيد؛ قراردادي نفتي ميان 
ايران و شركت انگليسي بي� پي 
)بريتيش پتروليوم( و شركت 
فرانسوي ِشل؛ و اين يعني همه 
آن راه هاي رفته براي ملي شدن 
صنعت نفت به فنا رفت و ايران، 
عقبگردي تاريخي را آغاز كرد� 
محصول اين قرارداد، آن شد 
كه كمپاني  انگليسي، ۴0 درصد 
نفت ايران را مال خود و بقيه اش 
را هم تخس كند� اما آنچه در 28 
شهريور ۱۳۳۳ به امضا رسيد 
حاكي از آن بود كه دولت ايران 
تضمين مي كرد تا 25 سال نفت 
توليدي خود را به شركت هاي 
انگليسي، هلندي، فرانسوي 
و آمريكايي عضو كنسرسيوم 
بفروشد� او كه توانسته بود بعد 
از اين معاهده، نفت ايران را پس 
از ۴ سال از تحريم خارج كند، 
ژست قهرمانانه به خود گرفت و 
حتي در مجلس گفت: »ما با اين 
قرارداد توانستيم كاله بزرگي 
سر انگليس و آمريكا بگذاريم�« 
و از شرافتمندانه بودن آن داد 
سخن داد� البته سيدابوالقاسم 
كاشاني هم پشتش درآمد كه 
»من خدمات شما را به نهضت 
ملي ايــران فراموش نكرده ام 
و اميدوارم بتوانيد به خدمات 
بيشتري نايل شــويد�« اما ۶ 
ماه پس از اين، كالهش با شاه 
رفت توي هــم� ۱۶ فروردين 
۱۳۳۴، اجبــاراً اســتعفا داد 
و دولت كودتا ســقوط كرد� 
فرســتادنش ژنو تا صدايش 
بيفتد� اگرچه نوشته اند با اين 
كه رابطه پســرش، اردشير با 
شاه خوب بود اما شاه چندان 
از زاهدي پســر هم خوشش 
نمي آمد� حتي بــا وجود همه 
اين خوش خدمتي ها، حتي با 
وجود ريختن خون آن سه آذر 

اهورايي�
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آيت اهلل احمد مجتهدي تهراني را به »حاج آقا مجتهدي« مي شناســند. مهم ترين 
دليل شهرت او، مدرسه اي است كه توسط ايشان در سال 1334در تهران تأسيس 
و اكنون نيز داير است. آيت اهلل مجتهدي از شاگردان سيداحمد خوانساري و شيخ 
محمدحسين زاهد بود. مدرسه  آيت اهلل مجتهدي بانام اصلي مدرسه مالجعفر، ازجمله 
مدارسي است كه بسياري از شخصيت هاي سياسي پس از انقالب، خود يا فرزندانشان 
در آن مدرسه تحصيل كرده اند. از مشــهورترين افرادي كه در اين مدرسه تحصيل 
كرده اند مي توان به آيت اهلل استادي، آيت اهلل جاودان، آيت اهلل خرازي، ، حجت االسالم 
علي اكبر ناطق نوري، حجت االسالم ســيدعلي اكبر محتشمي پور و حجت االسالم 

مجتبي خامنه اي اشاره كرد. آيت اهلل خامنه اي درباره اين مدرسه چنين گفته اند:»اگر 
مدرســه علميه ايشــان نبود، متحير بودم فرزندانم را به كجا بفرستم.« بسياري از 
مراجع تقليد نيز مدرسه آيت اهلل مجتهدي را به عنوان مدرسه طراز حوزه هاي علميه 
معرفي مي كنند. ويژگي هاي منحصربه فرد شخص آيت اهلل مجتهدي سبب شده بود 
تا طالب اين مدرسه چه در ظاهر و چه در نوع رفتار، داراي نوعي تيپ خاص باشند. 
آيت اهلل مجتهدي تأكيد زيادي بر نوع خاصي از پوشش داشت كه آن را در شاگردانش 
تا به امروز هم مي توان ديد؛ نبستن ســاعت مچي، كوتاهي مو، بيرون نماندن مو از 
زير عمامه، نپوشيدن شلوار سفيد زير قبا، عدم استفاده از كيف سامسونت و... ازجمله 
ويژگي هاي ظاهري است كه بيشتر طالب مدرسه مجتهدي ملزم به رعايت آن بوده 
و هستند. او همچنين در مسائل سياسي، رويكردي ميانه داشت و سعي مي كرد تا 

جاي ممكن از مجادالت سياسي بپرهيزد و هيچ طيفي از روحانيون را از خود نرنجاند. 
ايشان در اين سياست نيز بســيار موفق عمل كرد و به همين جهت، خروجي هاي 

اين مدرسه  از نظر سياسي طيفي وسيع از اصولگرا تا اصالح طلب را شامل مي شود.
تاكيد منحصربه فرد آيت اهلل مجتهدي در امور تربيتي و رعايت آداب و سلوك طلبگي 
بعدها در كتاب هاي »آداب الطالب« و»آفات الطالب« از ايشان چاپ و منتشر شد. 
او اصرار داشت تا ســنت رفتاري و ظاهري اي كه از علماي سلف مانده بود در دوره 
جديد نيز حفظ شود. درمجموع مي توان حاج آقا مجتهدي را شاخص ترين مربي و 
پرورش دهنده طالب در دوره اخير دانست كه بر ســبك زندگي بسياري از طالب 
تأثير بسياري گذاشت. آيت اهلل مجتهدي در 23 دي سال 1386 و در 84 سالگي به 

ديدار معبود شتافت.

مدرسه حاج آقا 
مجتهدي تاسيس شد

آيت اهلل احمد مجتهدي تهراني

چهرهاول
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مجلسسنا؛معرفييكمعمارخوشآتيه

 به انتخاب 
عبدالرضا نعمت اللهی

اسفندمرداداردیبهشت 

حيدرغيايي و گيسوان طاليي بافته شده در ارتفاع 32متري
معماری

آگهی

سعيد برآبادي     ��������������������������������������������������������������������������������������
دهه شصتي ها بيش از ديگران، ساختمان مجلس سناي تهران را با خاطرات 
تصويب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و انتخاب آيت اهلل خامنه اي 
به عنوان رهبر كشور مي شناسند. اين ســاختمان اما يكي از نوادر معماري 
ايران در دهه 40است كه روبه روي دانشكده افسري و همجوار با كاخ مرمر در 
خيابان سپه آن زمان ساخته شد. اين دسته از ساختمان ها به دليل آنكه نوع 
و اهميت كاربري آنها، نفس وجودي شان را تعيين مي كند از اهميت خاصي 
برخوردارند. مجلس سنا و سناتورهاي آن، چندباري اسباب كشي كردند تا 
در نهايت در حوالي سال 1333كار ساخت اين عمارت آغاز شد. نخستين 
جلسات سنا در عمارت مجلس شوراي ملي برگزار مي شد اما پس از انحالل 
اين مجلس در 1331و بازگشايي آن در 1332، موضوع مكاني براي حضور 
سناتورها به يك مسئله ملي بدل شــد و محمدرضا پهلوي موافقت كرد در 
همجواري كاخ خود زميني براي احداث مجلس ســنا در اختيار سازندگان 
قرار دهد. گزينه طراحي و معماري اين بنا، حيدرقلي خان غيايي شاملو بود؛ 
معماري 33-32 ساله كه با مدرك دكتري معماري از دانشگاه بوزار فرانسه 
آمده بود تا انقالبي در ساخت سازه هاي مدرن به پا كند. از او چندين و چند 
ساختمان مهم در تهران به يادگار مانده است چرا كه در طول سال ها، سمت 
مشاور معماري پادشاه را برعهده داشته و مسئول رتق و فتق امور جاريه اين 
حوزه بوده است. معماري مجلس سنا اما يك معماري خاص در ميان ديگر 
آثار وي است. در همان سال هاي افتتاح، يك نشريه دانشجويان ايراني مقيم 
خارج از كشور به نام گلبانگ در توصيف اين عمارت مي نويسد: »معماران اين 
ساختمان آقايان مهندس فروغي و مهندس غيايي معرفي شده اند و گفته 
شده اين طرح با مطالعه مجالس سناي كشورهاي اروپايي و با الهام و اقتباس 
از طرح كاخ هاي قديمي ايران رسم شده اســت«. توصيف طراحي داخلي 
مجلس هم در روايت خبرنگار گلبانگ جالب توجه است؛»ما به اتفاق يكديگر، 

از در ورودي مجلس سنا، داخل مي شويم و يكايك قسمت هاي جالب توجه 
اين ساختمان بزرگ را تماشا مي كنيم. همين كه از پله ها باال رفتيم قبل از هر 
چيز دو ستون طاليي رنگ كه به شكل گيسوان بافته دخترخانم هاست توجه 
ما را جلب مي كند. مهندسين و تماشاچياني كه تاكنون از كاخ سنا بازديد 

كرده اند اين دو ستون طاليي را گيسوي سنا ناميده اند«. 
آمدن نام فروغي در اين پروژه نيز نبايد چندان عجيب به نظر برسد و خاطر 
 دوستان غيايي را برنجاند؛ جايگاه فروغي در آن سال ها به حدي است كه هر 
معماِر تازه كارتري براي اجراي پروژه خود، ناچار از همراهي با فروغي است؛ 
با اين همه وقتي به سالن جلسات علني كاخ سنا مي رويم و چگونگي ورود 
نور، محل قرار گيري ديوارهاي متحرك سالن، پلكان ها و اتاق هاي مجموعه 
را نگاه مي كنيم، خبر از ورود يك معمار تازه نفس و خوش آتيه به مجموعه 
معماري كشور مي دهد. غيايي ارتفاع ساختمان كاخ را به باالترين عدد خود 
رساند؛ 32 متر. بناي عظيم كاخ سنا در محوطه 16هزار مترمربعي با 6هزار 
متر زير بنا ساخته شد و كار ساخت آن تا 1337يعني 4 سال به طول انجاميد.

معشوقروزهايشنبه
اولين شماره مجله كيهان ورزشي، آذر 1334 روي دكه ها رفت

حقوق؛خواستهاولاعتصابيون
كارگران گمرك خرمشهر دست از كار كشيدند

ورزشی

دورازمركز
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براي دهه ها، بخش عظيمي از جامعه ايران، منتظر شنبه ها بود تا 
معشوقي را در دست بگيرد كه تك تك ورق هاي كاهي اش، آنها را 
به دنياي افسون كننده ورزش مي برد. كيهان ورزشي، در روزگاري 
كه خبري از تلويزيون و اينترنت نبود، تنها دريچه عاشقان ورزش 
به قلمروي مسحوركننده اشك ها و لبخندها بود. قديمي ترين و 
ديرپاترين مجله تاريخ ايران، زير سايه سنگين كودتا شكل گرفت و 
براي چند نسل، نمود بي نظير شادابي و حرارت ورزش شد. كيهان 
ورزشي، مفاهيم تازه اي به ورزش و جامعه ايران اضافه كرد، مفهوم 
رقابــت در ورزش را به مطبوعات كشــاند و بعدها كه موجوديت 
مجــالت، قرباني امواج زنده تلويزيون و ســرعت اينترنت شــد، 
همچنان بازگوكننده شيرين و جذاب تاريخ ورزش ايران ماند. اين 
مجله كه همچنان منتشرمي شود، بزرگ ترين اتفاق در مطبوعات 
ورزشي كشور و شيرين ترين خاطره چند نســل از عالقه مندان 

ورزش ايران است.

مستقل، با الطاف شاه
در ســال هاي پيش از انتشار كيهان ورزشــي، نشريه تخصصي و 
مستقل ورزشي در ايران وجود نداشت. »ايران ما« و »اطالعات«، 
بخش هــاي كوچكي بــه ورزش اختصــاص مي دادنــد، مجله 
»دوچرخه ســواران« كه بعدها به »تاج« تغيير نام داد متعلق به 
باشگاه تاج بود و »نيرو و راستي«، مجله سرشناس آن دوران هم 
درواقع مطبوعه باشگاه سرشناســي به همين نام بود. خأل وجود 
مجله تخصصي ورزشــي اما دليل كافي نبود تا صدرالدين الهي 
و كاظم گيالنپور بتوانند بــا آن دكتر مصطفي مصباح زاده رئيس 
مؤسســه كيهان، يكي از دوغول مطبوعاتي آن دوران را متقاعد 
كنند كه به عنوان نخستين نشريه جانبي روزنامه، مجله اي ورزشي 
منتشر كند. الهي كه خود با ورزش بيگانه نبود، در خاطرات خود 
گفته است كه ايده تشكيل نشريه ورزشي، ثمره سرخوردگي شديد 
كودتاي 1332 عليه دولت مصدق بوده است. در فضاي نااميدي 
سنگين بعد از كودتا، جوانان به »افيون و الكل« پناه برده بودند و 
الهي، روزنامه نگاري كه به تازگي در كيهان از يك »خبرنگار سرپا« 

)كســي كه عمال وردســت روزنامه نگاران قديمي تر بود( به يك 
روزنامه نگار قلم به دست تبديل شــده بود، پرداختن به ورزش را 
راه شاداب كردن جامعه مي دانست. در سال پيش از انتشار مجله، 
او با گيالنپور، كارمند اداره تربيت بدني آشنا شد كه مقاله معروف 
ريدرز دايجست از شرح صعود ادموند هيالري، نخستين انساني كه 
به اورست صعود كرده بود را ترجمه كرد و اميدوار بود در نشريه اي 
چاپ كند. اين دو مي دانستند كه توان متقاعد كردن مصباح زاده 
را ندارند و به همين خاطر، پاي شاه را وارد معركه كردند. منوچهر 
قراگوزلو، دوست اين دو كه رئيس فدراســيون دووميداني بود و 
همينطور همسرش، از نزديكان محمدرضا پهلوي بودند. قراگوزلو 
به درخواســت الهي و گيالنپور به مصباح زاده گفت كه شاه عالقه 
زيادي به ورزش دارد و او را براي انتشــار نشريه اي ورزشي مجاب 
كرد. كيهــان ورزشــي، اول آذر 1334، در 12صفحه كاهي و به 
قيمت 3ريال روي دكه رفت. گزارشي از مسابقه بوكس تيم آرارات 
با يك تيم از يوگسالوي روي جلد شماره يك قرار گرفت و نخستين 
سرمقاله آن، بازتابي حقيقي از رويكردش بود؛ »آنچه بيشتر از هر 
چيز مورد نظر ماست و به خاطر آن مي كوشيم، اصالح امر ورزش 
است و براي انجام اين منظور از انتقاد فروگذار نخواهيم بود و عيب 
را در هر كجا و در هر مقامي باشد نشان مي دهيم و راه چاره را هم 
عنوان مي كنيم.« كيهان ورزشــي، در ســال هاي بعد هميشه به 
اين مانيفســت صريح خود وفادار ماند و موضع منصفانه و نقادانه 
خود را حفظ كرد. همين رويكرد، به اين مجله محبوب مرجعيتي 
بي بديل داد و بخشي از ميراث فراموش نشدني آن، مديون همين 

رويكرد است.
اما محبوبيــت كيهان ورزشــي، تنها به خاطر رويكــرد آن نبود، 
مجله با عكس هــا و گزارش هــاي خواندني، مــردم را به دنياي 
تيم ها و ســتاره هاي داخلي و خارجي پيوند مي زد و عطش آنها 
را فرومي  نشاند. يك ســال بعد از انتشار، مجله به المپيك ملبورن 
خبرنگار فرســتاد و با گزارش هاي اختصاصي، خوانندگانش را به 
بزرگ ترين رويداد ورزشي دنيا متصل نگه داشت. اعزام خبرنگار 
و عكاس اختصاصي به رويدادهاي بزرگ ايــران و جهان، به رويه 
كيهان ورزشي تبديل شد و مجله در اوج فعاليت خود، با نشريات 
بين المللي رقابت مي كرد. با اين حال، بخشــي از ميراث كيهان 
ورزشــي، مديون الگوبرداري از نشريات خارجي در سال هاي اول 

انتشار آن است.

ارتباط فرانسوي
در سال هاي اول انتشار، نشريات ورزشــي خارجي و به خصوص 
روزنامه ورزشي  فرانســوي »اكيپ«، منبع كيهان ورزشي  براي 
رخدادهاي بين المللي بود. اكيپ با هواپيما بــه تهران مي آمد و 
خبرنگاران زباندان كيهان ورزشــي، گزارش هــاي آن را ترجمه 
مي كردند. فراتر از گزارش ، اكيپ به كيهان ورزشي و نويسندگان 
آن، جامع نگري ورزشي هم داد. نگاه جامعه شناسانه به ورزش، از 

اكيپ به كيهان ورزشي آمد و بومي شد.

رقابت گالدیاتورها
در سال 1349، يكه تازي كيهان ورزشــي، با انتشارمجله دنياي 
ورزش به چالش كشيده شد. اطالعات، رقيب قسم خورده كيهان، 
با انتشار دنياي ورزش، يكي از شــيرين ترين دوقطبي هاي تاريخ 
مطبوعات ايران را رقم زد. اين رقابت كه چنددهه طول كشيد، براي 
مخاطبان از رقابت گالدياتورها هم جذاب تر بود. براي حدود 3دهه، 
صف ها جلوي دكه ها شلوغ تر شد و خوانندگان، اين فرصت طاليي 
را داشتند كه با يك بار صف كشيدن، با 2مجله معركه ورزشي به 
خانه برگردند. اين رقابت كه پيش از انقالب اسالمي شكل گرفته 
بود، در دهه 60 هم ادامه داشت، اما تحوالت در مطبوعات و افول 
مجالت، دنياي ورزش را به تعطيلي كشاند و  كيهان ورزشي را به 

نشريه اي گمشده در هياهوي دنياي اينترنت تبديل كرد.

شكست و پيروزي دوباره 
كيهان ورزشي، چنان مغلوب تحوالت دنيا قرار گرفته و گمنام شده، 
كه نسل جوان به سختي مي تواند باور كند روزگاري مردم، ساعت ها در 
صف مي ماندند تا يك نسخه از آن را بخرند. در عصر اينترنت و شتاب 
براي ارسال خبر، كيهان ورزشي به صورت كنايه آميزي در زمان حال، 
مرده و در گذشته، شكوفاتر شده است. نسخه هاي قديمي روزنامه كه به 
سختي يافت مي شوند، ارزش بااليي پيدا كرده اند و تصاوير نسخه هاي 
قديمي، سند زنده تاريخ ورزش ايران شده اند. بسياري از رويدادهاي 
بزرگ تاريخ ايران، تنها به لطف بازتاب آنها در كيهان ورزشي از خاطره ها 
محو نشده اند. آرشيو كيهان ورزشي، گنجينه اي است كه گفته مي شود 
مؤسسه منتشركننده آن، زير خروارها خاك فراموشي دفن كرده است.

  مرضيه ثمره حسينی  ����������������������������������������������������
هفتم خرداد ســال 1334 تلگرافي با اين مضمون از خرمشهر 
مخابره شــد؛ »امروز كليه كارگران گمرك خرمشــهر به علت 
كمي حقوق دست از كار كشيده اند و كليه امور باربري و تخليه 
گمرك تعطيل است.« اعتصاب كنندگان خواسته هاي خود را 
به اين شرح به اطالع رؤساي گمرك رساندند؛ »طبق بخشنامه 
اداره كار، حداقل دســتمزد از اول فرورديــن 1334، 82 ريال 
است. اعليحضرت همايوني هم دستور فرمودند حقوق كارگر به 
همين نحو پرداخت شــود. اداره گمرك از دوماه قبل تا به حال 
به تقاضاهاي ما ترتيب اثر نداده، ناچار دســت از كار كشــيده، 
تا موقعي كه عرايض ما رســيدگي نشــود، از حضور در كارگاه 

معذوريم.«
اما دولت اين قانون را منحصر به كارگران شــركت نفت كرده و 
باربران و كارگران روزمزد را مشــمول اين قانون نمي دانست و 

معتقد بود؛ »چون دستمزد باربران و كارگران گمرك خرمشهر 
بايد از محل درآمد باربري پرداخت شــود، اين منبع درآمد هم 
به هيچ وجه حتي تكافوي تأمين پرداخت هزينه هاي جاري اداره 
باربري كل گمرك را نمي نمايد، چه رســد به تفاوت احتمالي 
اضافي كه مورد تقاضاي آنها )باربران و كارگران روزمزد( است«.

وزارت دارايي يــك روز پس از اين اعتصــاب در نامه اي فوري 
و محرمانه به وزارت كار دســتور داد؛ »چون امــر تخليه بار و 
بارگيري كشتي ها كه به وسيله همين باربران و كارگران گمرك 
انجام مي شــود، چنانچه اعتصاب آنها ادامه پيــدا كند، لطمه 
جبران ناپذيري به درآمد دولت وارد خواهد ســاخت، علي هذا 
خواهشمند است فوراً به رؤســاي ادارات كار خرمشهر و استان 
ششم ]خوزستان[ رمزاً دستور مؤكد تلگرافي صادر فرماييد كه 

در اين باب فوراً مداخله و نسبت به رفع اعتصاب اقدام نمايند.«
منبع: اسناد آرشيو ملي ایران، پرونده �240/30102

كابينهدومعالء
   شروان اميرزاده     �������������������������������������������������������������

حسين عالء در فروردین 1334 برای دومين بار نخست وزیر شده و کابينه 
تشكيل می دهد� در این طرح، نمایش مخالفت مجلس در برابر او اجرا 
می شود� تهران مصور، 26 خرداد �1334 

فکاهی



 حسنا مرادي     ���������������������������������������������������������������������������
گريز نويســندگان از آرمان هاي اجتماعي شــان، آنها را به بازسازي 
اســطوره ها رســاند؛ گروهي راهي پيدا كرده بودند كه خودشان را از 
ترس ها و نااميدي هايشــان از وضعيت ايران آن سال ها برهانند. آنها 
با اسطوره پردازي به خودشــان و مردم اين دلداري را مي دادند كه از 
ازل تا ابد، اين دردها، نااميدي ها و تنهايي ها براي بشر وجود داشته اند 
و خواهند داشت و وضع ذاتي بشر هســتند. تقي مدرسي، پرچمدار 
اين اسطوره پردازي بود. رمان »يكليا و تنهايي او« با محور قرار دادن 
افسانه اي توراتي، نبرد ابدي خير و شر رااز نو روايت مي كرد. اين رمان 
در آن زمان و حتي سال هاي بعد، بين مردم و روشنفكران و نويسندگان 

بســيار محبوب بود، چرا كه هم نثر و ســاختاري محكم داشت و هم 
قصه اي رمانتيك. مدرســي، براي روايت اين قصه، فرمي مانند زبان 
تورات انتخاب كرده بود كه جذابيت داســتانش را دوچندان مي كرد. 
عالوه بر اينها، پاسخ طبيعت گرايانه اي كه مدرسي درنهايت پيش پاي 
شخصيت هاي داستانش در مواجهه با وسوسه ها و درگيري دروني شان 
مي گذاشت، براي روشنفكران ســرخورده و شكست خورده آن زمان 
جذابيت داشت. گروه ديگري از نويســندگان هم براي راه پيدا كردن 
به جامعه، به پاورقي نويسي روي آورده بودند. مضامين پاورقي ها تنوع 
زيادي پيدا كرده بود و ديگر محدود به پاورقي هاي عشقي و تاريخي 
نبود. »تحصيل كرده ها« پاورقي اي بود كه ربيع مشفق همداني در مجله 

»اميد ايران« مي نوشت. اين داستان، توصيفي گاه مالل آور از عصيان 
فردي و بي حاصل روشنفكري بود كه نتوانسته بود به جايگاه شايسته 
خود در جامعه برســد. پاورقي ديگر مجله اميد ايران، »خاطرات يك 
دزد« نوشته محمود دژكام بود كه آن هم انتقادي احساساتي از اجتماع 
فاســد و دزدپرور آن زمان با نثري پراكنده گو و شــعارزده محسوب 
مي شد. »گيتا دختر كولي« نوشته هدايت اهلل حكيم الهي هم پاورقي 
سياسي اي بود كه استبداد را در كشوري خيالي محكوم مي كرد. شاپور 
آرين نژاد، پاورقي نويس پــركار و معروف نيمه دوم دهه 1330 تقريبا 
هر سال يك پاورقي پرطرفدار مي نوشت. »داستان هاي واقعي به نام 
عشــق ها و خون ها« پاورقي رمانتيك و پرهيجان سال 1334 او بود. 

ديگر پاورقي معروف آن سال ها، »زندگي پرماجراي نادرشاه افشار«، 
پاورقي تاريخي اي بود كه محمدحســين ميمندي نژاد آن را در هزار 
قسمت نوشت. او در اين سال رمان »بي گناه« را هم چاپ كرد. حسين 
مدني، پاورقي  »اســمال در نيويورك« را كه سال قبل نوشته بود، به 
شكل كتاب چاپ كرد. اين رمان، بيشــتر از 11 هزار نسخه فروخت. 
مدني، ادامه قصه را هم با نام »اســمال در هندوستان« نوشت و چاپ 
كرد. مجموعه داستان »شكار سايه« از ابراهيم گلستان، اثر ديگري 
بود كه در آن سال چاپ شد. شخصيت هاي داستان هاي اين كتاب، 
خسته از دنياي سياست، دنبال لذت هاي جنسي مي رفتند، اما آنجا 

هم نااميد و سرگشته تر از قبل مي شدند.
پاورقي ها، صحنه ادبيات داستاني ايران 

را تصرف كرده  بودند

سال 
اسطوره پردازي

 داستان 

2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

بنيادگذار تاكسيراني در ايران
زني كه رضاخان او را مي ستود

راهي براي مكالمه با بادها 
سازمان هواشناسي ايران تاسيس شد 

شيراز در التهاب 
دومين اصغر قاتل كشور محكوم به اعدام شد

زنان

اجتماعی

اقتصاد

يك سال، يك خبر 

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

اشرف الملوك ملقب به فخرالدوله از تباري نامدار بود؛ او نهمين دختر مظفرالدين شاه، 
خواهرزاده عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، دخترخاله محمد مصدق و مادر علي اميني بود. 
فخرالدوله در 14سالگي به عقد محسن خان امين الملك )بعدها ملقب به امين الدوله( 
پســر علي خان امين الدوله درآمد و اگر مخالفت مظفرالدين شاه نبود، چه بسا به عقد 
پســرخاله اش، محمد مصدق، درمي آمد، اما شــاه تمايل داشــت دخترش با خاندان 
قدرتمندتري وصلت كند و به اين دليل دختــرش را به امين الدوله داد. فخرالدوله زني 
شجاع و كاردان بود و عنان زندگي همسر و فرزندانش را در دست داشت. مشهور است كه 
رضاشاه درباره او گفته: »قاجاريه يك مرد و نيم داشت؛ مردش فخرالدوله، و نيم مردش 
آغا محمد خان بود. « با وقوع كودتاي 1299، فخرالدوله شوهر و فرزندانش را به قم برد و 
خانه اي در نزديكي حرم حضرت معصومه )س( گرفت تا امكان بست نشيني مهيا باشد و 
درصورتي كه گزندي جانشان را تهديد كرد، به سرعت به حرم پناهنده شوند. مدتي بعد 
به تهران بازگشت و با سردار سپه مالقات كرد و توانست امالك همسرش را در لشت نشا 
)منطقه اي در گيالن( كه مدت ها بود چند مدعي داشت، پس بگيرد. او از آن پس تالش 
خود را صرف آباداني لشت نشا كرد به طوري كه اين امالك در مدت كوتاهي ارزش زيادي 
يافتند. فخرالدوله هوش اقتصادي خوبي داشــت و بنيادگذار تاكسيراني در ايران بود. 
از قرار معلوم او در سفر حج و هنگام عبور از قاهره در حدود سال 1301 خورشيدي، با 
ديدن وسايل نقليه عمومي، به فكر راه اندازي شركت تاكسيراني در ايران مي  افتد و بعد از 
مراجعت به وطن، اين كار را آغاز مي كند. با اين حال، مردم در ابتدا به تاكسي روي خوش 
نشان نمي دادند و چند سالي وقت برد تا شركت تاكسيراني فخرالدوله توانست جاي خود 
را در ميان مردم باز كند و تعدادي از درشكه داران تهران را متقاعد سازد كه درشكه خود 
را بفروشند و تاكسي بخرند. نخستين خودروهايي كه براي تاكسي درنظر گرفته شد، 
»فورد« بودند. فخرالدوله با سرمايه شخصي به درشكه داران وام مي داد تا بتوانند تاكسي 
بخرند و به اين ترتيب، استفاده از اين وســيله نقليه  عمومي ابتدا در تهران و سپس در 
ساير شهر هاي كشور رواج يافت. بااين حال، فخرالدوله نتوانست رياست تاكسيراني را 
مدت زيادي حفظ كند و چندي بعد ناچار شد آنچه را ساخته بود، به كساني واگذار كند 
كه ارتباط تنگاتنگي با رضاشاه داشــتند. فخرالدوله در دي ماه 1334 در 73سالگي بر 

اثر سكته قلبي درگذشت.

  امير حميدي نوید       ���������������������������������������������������������������������

تاريخ نخستين فعاليت هاي هواشناسي در ايران كه داراي سر وشكل 
منظمي بود، به اندازه گيري عناصر جوي توســط ســفارتخانه هاي 
انگليس و روس در تهران و همچنين بنا به ضرورت در مناطق نفت خيز 
جنوب كشور برمي گردد. البته اين اطالعات صرفاً به بايگاني كشورهاي 
مربوطه منتقل شده و كوچك ترين نقشي در تعيين اوضاع هواشناسي 

داخل ايران نداشتند.
هرچند تدريس هواشناسي در سال1298 شمسي در برنامه درسي 
مدرسه »برزگران« گنجانده شده بود كه تدريس آن بر عهده معلمان 
فرانسوي بود، اما نخستين سكوي هواشناسي كه در آن كار سنجش 
دماي هوا و رطوبت نسبي و ميزان بارندگي اندازه گيري مي شد در سال 
1308احداث و مورد بهره برداري قرارگرفت. در اين مركز كه عناصر 
جوي ديد باني مي شــد به تدريج به دليل نياز بخش هاي كشــاورزي 
تعدادي ايستگاه نيز در نقاط مختلف كشور تاسيس شد كه مسئوليت 

آن با بنگاه مستقل آبياري وابسته به وزارت كشاورزي وقت بود.
بعد از جنگ جهاني دوم نيروهاي متفقين براي سالمت پرواز هواپيماها 
واحد هواشناســي كوچكي  راه اندازي كردند كه نيازهاي هواشناسي 
بخش هواپيمايي آنها را پوشش مي داد. در ايـــن زمان ها بود كه بنگاه 
مستقل آبياري وزارت كشــاورزي اقدام به تربيت يك گروه ديدبان 
هواشناس كرد كه آنها در سال1327 فارغ التحصيل و در ايستگاه هاي 

هواشناسي مشغول به كار شدند.
هواپيمايي كشوري هم به علت نياز به اطالعات جوي در فرودگاه هاي 
كشور اقدام به تاسيس ايستگاه هاي هواشناسي كرد.  به تدريج به علت 
نياز برنامه ريزان به آمار و اطالعات اقليمي از نواحي مختلف كشــور 
و وجود ناهماهنگي در تاسيس ايســتگاه هاي هواشناسي كه توسط 
بخش هاي مختلف ايجاد مي شد، مسئوالن وقت، تاسيس يك واحد 

هواشناسي مستقل در كشور را در دســتور كار قرار داده و نهايتا در 
سال1334 شمسي اداره كل هواشناسي كشور كه وابسته به وزارت 
راه و ترابري بود، تاسيس شد. البته اين اداره بعدها به شكل سازماني 
مســتقل زيرنظر وزارت جنگ قرار گرفت كه بعــد از انقالب مجدداً 
زير نظــارت وزارت راه و ترابري درآمد. در هنگام تشــكيل اداره كل 
هواشناسي در سال 1334 تمامي ايستگاه هاي هواشناسي كه توسط 

بخش هاي مختلف تاسيس شده بودند به اين اداره واگذار شدند.

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

مردم شيراز پس از قاتل زنجيره اي زنان، دومين بار بود كه با يك قاتل 
ديگر از نوع اصغر قاتل مواجه مي شدند و در جلسه هاي دادگاهي كه 
براي او برگزار مي شد، غلغله اي برپا بود. يك سال قبل در شب عيد، 
پسربچه اي 9ساله مفقود و چند روز بعد جنازه بدون سر او در گودالي 
پيدا مي شود. پليس به سراغ همكالسي هاي او رفته و متوجه مي شود 
كه با يكي از دبيرها به نام مروج در روز مفقود شدن، همراه بوده است. 
پس پليس به دنبال او مي رود و در شيراز خبرش مي پيچد كه مروج 
را دستگير كنيد! تا اينكه راننده تاكســي اي كه او را مي شناخته، 
سوارش كرده و به كالنتري تحويل مي دهد. در ابتدا مروج همه  چيز 
را انكار مي كند و عاقبت لب به سخن مي گشايد و به قتل و آزار آن 
كودك اعتراف مي كند. دراثناي بازپرسي، چند خانواده ديگر هم به 
كالنتري آمده و از مفقود شدن فرزند خود خبر مي دهند. مروج در 
نهايت لب به اعتراف گشوده و به آزار و قتل آنها هم اعتراف مي كند. 
محاكمه او شروع مي شود و پس از چند جلسه، حكم دادگاه اعدام او 
خوانده  مي شود تا محمدهادي مروج كه مردم شيراز حاال به او لقب 

اصغر قاتل ثاني داده اند، به سزاي عمل خود برسد.

 

نقاش شهير در پاريس
نمايش آثار حسين بهزاد در موزه هنر مدرن پاريس

»شــنوندگان عزيز توجه فرماييد! برنامه امشب را به مناسبت ورود اســتاد بهزاد از پاريس و 
تجليلي كه مردم باذوق پاريس و راديو و مطبوعات پاريس و همچنين »انجمن فرهنگي ايران و 
فرانسه« از نمايشگاه  ايشان به عمل آورده اند، ابتدا به ذكر خاطره اي از دوران كودكي استاد كه 
از كتاب زندگي بهزاد نقل مي شود، سپس خاطرات ايشان از مسافرت اخير و پخش عين گفتاري 
كه راديو پاريس به مناسبت افتتاح نمايشگاه ايشان اجرا كرده بود را با ترجمه بعضي از مطالب 
روزنامه هاي فرانسه از نمايشگاه آثار ايشــان اختصاص داده ايم. در خاتمه برنامه امشب، خود 
استاد بهزاد نيز شرح مختصري به سمع شما خواهند رسانيد«. اين نوشته بخش ابتدايي گزارش 
مفصلي از راديو ملي، به مناسبت سفر اســتاد بهزاد به پاريس بود؛ گزارشي كه محمدحسن 

حامدي در كتاب »ُجستارهايي در تاريخ هنر« متن تايپ شده  و كامل آن را ارائه داده است.
پدرش قلمدان ساز و نقاش آبرنگ بود. سال 1273 در شــيراز به دنيا آمد و كمي پس از ورود 
به مدرســه، آن را رها كرد. نزد پدر و پدربزرگ هنر نقاشي آموخت و مدتي نيز شاگرد حجره 
مالعلي قلمدان ساز شد. حسين بهزاد زندگي سختي را تجربه كرده بود. از دست دادن پدر و 
مادر، مريضي و... مجال كافي براي توجه به هنر را از او گرفت. او در توصيف عالقه اش به نقاشي 
مي گويد:»احساس ناشناخته و گنگي مرا به سوي نقاشي مي كشيد و من وقتي به پيروي از اين 
احساس مداد يا قلم به دست مي گرفتم، مثل تشنه اي كه به بركه زالل و گوارايي رسيده باشد، 

حس مي كردم سيراب شده ام. نقاشي دنياي من بود«.
نخستين تجربه جدي براي او، كشيدن مينياتورهايي براي كتاب خطي »خمسه نظامي« بود. 
كتاب، سفارش فتوح السلطنه بود و در منابع آمده كه پس از اتمام كار، به اتفاق براي فروش اش 
راهي اروپا شده اند. اما حقيقت آن است كه فتوح السلطنه به لندن و پاريس رفته و كتاب را به نام 
يك كار قديمي، به مبلغ بااليي به يك موزه فروخته بود. فتوح السلطنه كه به ايران بازگشت 

ديگر بهزاد موقعيتي پيدا نكرد تا سهم خود را بگيرد زيرا او سكته كرد و درگذشت.
بهزاد نخســتين كارگاه نقاشــي خود را در 21 ســالگي داير كرد. تبحر خاصي در كپي آثار 
كمال الدين بهزاد و رضا عباسي داشــت. ديري نپاييد كه او به شهرت رسيد. كارهاي بهزاد را 
به عنوان عتيقه در خارج از كشور مي فروختند و پول هاي گزافي مي گرفتند. بعضي افراد نيز از 
كارهاي او تقليد كرده و با امضاي بهزاد مي فروختند. در دوره پهلوي اول روزگار با بهزاد دست 
آشتي داده بود. او با حمايت موسيو رابينو به فرانسه رفت و 13 ماه در آن شهر اقامت كرد. وي 
در خاطراتش اين دوران را چنين توصيف مي كند: »من در اين مسافرت شكفته شدم و خودم 
را شناختم و پنجه هاي من از آن پس شور و احساس نوظهور تازه اي يافت«. پس از جنگ دوم 
جهاني شــيوه كارهاي خود را تغيير داد و رويه هنري  پيدا كرد. در طول عمر هنري بهزاد، از 
آثار او نزديك به 20 نمايشگاه ترتيب داده شد. يكي از مهم ترين ها در سال 1334 و در »موزه 

هنر مدرن پاريس« بود.
در صفحه 329 كتاب ُجستارهايي در تاريخ هنر و در ادامه همان گزارشي كه در ابتدا خوانديد 
آورده شده: »اينك نيز خاطراتي كه ايشان از مسافرت اخير خود در پاريس و نمايشگاهي كه 
داير كرده بودند نقل كرده به عرض شما مي رسانم: »طي جشن هزاره ابوعلي سينا، از تابلوهايي 
كه براي آقاي جاللي ساخته ام، به همت ايشان نمايشگاهي در تاالر سخنراني موزه ايران باستان 

ترتيب داده شد كه مستشرقين از آن ديدن كردند؛ ازجمله پروفسور جورج كامرون و پروفسور 
دكتر سهيل انور، به خصوص مادمازل گواشون، مستشرق معروف، من را خيلي تشويق كردند 
و بعد به همت مادمازل گواشون و انجمن فرهنگي ايران و فرانسه به وسيله اداره كل هنرهاي 
زيبا از من دعوت كردند كه در پاريس نمايشگاهي از آثار خودم را ترتيب دهم و به اين ترتيب 
با كمك هاي ذي قيمت جناب آقاي پهلبد و ارزي كه دولت به من داد، در پنجم ارديبهشت ماه 
به سمت پاريس حركت كردم، در فرودگاه پاريس از انجمن ايران و فرانسه و سفارت ايران به 
استقبال من آمده بودند. مرا به هتل Ceramic در ميدان اتوال راهنمايي كردند و مدت يك ماه 
مهمان انجمن فرهنگي ايران و فرانسه بودم. به مساعدت همين انجمن، 10 روز بعد نمايشگاه 
آثار من در »موزه ملي هنرهاي مدرن پاريس« از ساعت 4 عصر روز 18 ماه مه به وسيله جناب 
آقاي محسن رئيس، سفير كبير ايران در فرانسه، افتتاح يافت كه در آن عده اي از رجال فرانسه و 
مستشرقين معروف ازجمله پروفسور هانري ماسه، شركت داشتند. روز بعد از آن به وسيله سفير 
كبير از همان رجال در محل نمايشگاه پذيرايي شد. نمايشگاه تا روز 29 ماه مه ادامه داشت و در 
اين مدت عده زيادي از مردم باذوق و هنردوست پاريس و ساير شهرها و كشورها از آن ديدن 
كردند و از من براي يادگار امضاء مي گرفتند. راديو پاريس همان وقت شرح حالي از من پخش 

كرد كه در اين برنامه عين آن و ترجمه اش را خواهيد شنيد.«
بهزاد سرانجام در سال 1347 درگذشت و خانه او در تهران بنابر وصيتش به آموزشگاه نقاشي 
تبديل شد. براي مطالعه درباره زندگي و آثار اين هنرمند به كتاب هاي»ُجستارهايي در تاريخ 
هنر«  به قلم محمدحسن حامدي و »آفرين بر قلمت اي بهزاد«، نوشته محمد ناصري پور رجوع 

مي توان كرد.

معراج قنبري

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

ســال1334 در حالي آغاز شــد كه با شكست 
نهضت ملي در جريــان كودتــاي آمريكايي – 
انگليســي و تعيين تكليف نفت ايران با تشكيل 
كنسرسيومي بين المللي، اكنون كشور وارد عصر 
جديدي از اقتدارگرايي مي شد. اين در حالي بود 
كه در منطقه نيز شــاهد ظهور نــوع جديدي از 
دولت هاي توسعه گرا بوديم كه راه تعميق اقتصاد 
سرمايه داري را در پيش گرفتند. ايران نيز راه ادغام 
اقتصادهاي محلي در اقتصاد سرمايه داري مركز، 
كه از سوي نهادهاي بين المللي از جمله صندوق 
بين المللي پول و كشورهاي سرمايه داري مركزي 

هدايت مي شد، را انتخاب كرد.
بر اين اساس كمك هاي مالي و اقتصادي آمريكا به 
ايران گسترش يافت و مستشاران و سرمايه گذاران 
آمريكايي نقش برجسته اي در هدايت برنامه هاي 
اقتصادي كشــور ايفا كردنــد. در فروردين ماه 
1334، 5نفــر از كارخانــه داران آمريكايي براي 

سرمايه گذاري در صنايع ايران، وارد تهران شدند. 
روز دهم فروردين نيز بانك صــادرات و واردات 
آمريكا پرداخت 32ميليــون دالر وام به ايران را 
تصويب كرد. در ارديبهشت ماه نيز قرارداد تكميل 
و تجهيز بنادر خليج فارس بين وزارت راه و شركت 
كامپاكس امضا شــد و ســازمان برنامه نيز براي 
تعمير و آسفالت 6هزار كيلومتر از جاده هاي كشور 
با كمپاني »جان مولم« به توافق رســيد. هزينه 
تقريبي اين قرارداد 130ميليون ليره برآورد شد 
و اين بزرگ ترين قراردادي بود كــه ايران تا آن 
زمان با يك شركت ســاختماني منعقد مي كرد. 
كمك هاي مالي آمريكا در خردادماه )53ميليون 
دالر وام ازسوي بانك صادرات و واردات(، تيرماه 
)14ميليون دالر وام از ســوي بانــك صادرات و 
واردات(، آذرماه )5ميليون دالر كمك بالعوض 
رئيس »اصل4ترومن« به وزير دارايي( و بهمن ماه 
)2ميليون دالر كمك اصل4به وزارت دارايي( هم 
ادامه يافت و در اسفندماه دومين قرارداد ايران با 
بانك صادرات و واردات آمريــكا در مورد اعطاي 

14ميليــون دالر اعتبار به ايران امضا شــد. اين 
كمك ها نشان مي داد ايران به صورت فزاينده اي 
در حــال ادغام در اقتصاد ســرمايه داري جهاني 
اســت. امضاي موافقتنامه بازرگاني با شوروي در 
13 ارديبهشت، آغاز به  كار كارخانه سيمان ري در 
همان ماه، استرداد 11تن طالي متعلق به ايران 

از سوي شــوروي در خرداد، امضاي قراردادهاي 
فروش نفت با كمپاني هــاي ژاپني و ايتاليايي در 
شــهريور، آغاز اجراي قانون ســازمان  بيمه هاي 
اجتماعي كارگران در مهر و تشــكيل شــركت 
كشــتيراني ملي ايران در آذر، از مهم ترين اخبار 

اقتصادي سال1334 بود.

آغاز عصر اقتدارگرايي توسعه محور
دومين قرارداد ايران با بانك صادرات و واردات آمريكا در مورد اعطاي 14ميليون دالر اعتبار به ايران امضا شد
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� آر
س 

اری
ر پ

د د
هزا

ن ب
سي

ح

دی
حام

ن 
س

دح
حم

و م
شي

� آر
س 

اری
ر پ

د د
هزا

ن ب
سي

ح

شيراز 1334

ان
هر

ر ت
ی د

وای
 نان

ک
ی

ان
هر

در ت
ن 

گي
سن

ف 
 بر

ش
بار

نی
امي

ی 
 عل

در
 ما

وله
لد

خرا
و ف

بان



4صفحــه

برگرفته از متن مقدس

نثر

مدرسي پا فراتر گذاشت و جهان داستاني 
خودش را خلق كرد

علي اكبر شيرواني ���������������������������������������������������������������������������

 تقي مدرســي با زمينه اي كم وبيش مذهبي در سال 1334رمان »يكليا 
و تنهايي او« را منتشر كرد. مدرسي 9سال قبل داستان ديگري منتشر 
كرده بود و بعدتر نيز كتاب هايي نوشــت، اما هيچ كدام جايگاه يكليا... را 
كسب نكرد. راهي كه مدرسي برگزيده بود مسير پرخطري بود؛ داستاني 
بر اساس عهد عتيق و با همان سبك و سياق زباني. پيشينه داستان هايي 
كه به متون مقدس مرتبط مي شود چندان موفق نبود و جدال اهل مذهب 
با داستان نويسان در فرهنگ ايران قدمت داشت. داستان هاي برآمده از 

متون مقدس، به خصوص قرآن كريم، محدوديت هايي جدي داشــت و 
موفق ترين آنها در قصص قرآن خالصه مي شد. مدرسي پا فراتر گذاشت و 
جهان داستاني خودش را خلق كرد. نثر و زبان مدرسي در چنين آفرينشي، 
به نسبت ادبيات الغر آن، موفق است و بعدها نمونه هاي ديگري خلق شد. 
شيوه مدرسي ميانه اي بود؛ ميان تقليد از زبان كتب مقدس و انكار آنها و 
رد پاي آثاري كه بر اساس متون مسيحي به زبان هاي ديگر نوشته شده، در 

كارش مشخص است؛ دريغ كه مدرسي دنباله روي راه خودش هم نبود.
»آتش چوپانان سردي گرفت و آوازهايشان خاموش شد. صداهاي گنگ 
و درهم دشت در گوشــه و كنار با تاريكي خوابيد. فقط از دور يك نقطه 

روشن آهسته جلو مي آمد. اين روشنايي مردي بود كه فانوسي به دست 
داشــت و كنار ابانه قدم برمي داشــت. وقتي به كنار يكليا رسيد قدري 
ايســتاد. رداي درازي بر تن داشــت. ريش بلند و آويخته اش به سينه 
سائيده مي شــد. ولي چيزي كه در او مشــخص بود، چشمان وحشي و 
نافذش بود كه در تاريكي مانند زمرد شكســته  اي مي درخشيد. مدتي 
خيره يكليا را كه روي زمين دراز كشيده بود و به نظر مي رسيد به خواب 
رفته نگاه كرد. آن وقت آهسته زير لب گفت: يكليا. عصايي را كه در دست 
داشت به روي سبزه ها كشيد. فانوسش را روي زمين گذاشت و خودش 

پهلوي آن نشست.«

مرتضي كاردر ���������������������������������������������������������������������������������
»پنجه اي از  -خشم - آبي خرد گردد/ در درونش/ هستي توفان شود، 
همچون غباري/ زير چنگ دره ها پيچان/ بركند نفرت از بند مهره/ 
شكافد/ قلعه هاي سهمگين خيره بر دريا/ مرداب آهن ها دود/ دشنه 

چشمش گلوي نهرها را يخ زند��� «
ضعف تأليف ها و دشواري ها در شعرهاي اوليه نيما كم نيست� شاملو 
در مجموعه شعر نخست، نثرهايي دارد كه اكنون حتي ارزش نثري هم 
ندارند� اخوان در مجموعه اول خود شاعري سنتي است و هنوز شعر 
نو را درك نكرده��� اما استمرار است كه همه ايشان را به شعر مي رساند 
و شاعراني صاحب سبك مي شوند كه جاودانه هاي شعر امروز را خلق 

مي كنند�
راز عدم توفيق ديگر نوگرايان عدم استمرار است� عدم استمرار است 
كه سبب مي شود مشق هاي اوليه شان به شعر يا سبك شعري تبديل 
نشود و سلوك شعري شان ناتمام بماند� شايد اگر شين پرتو و محمد 
مقدم و تندر كيا و ديگران شعر خود را ادامه مي دادند، سرنوشتي ديگر 
در ادبيات امروز مي يافتند� ناكامان و ناتمامان تاريخ شعر مدرن فارسي 

بسيارند، اما بي ترديد هوشنگ ايراني صدرنشين آنهاست�
 خوش بينانه اگر بخواهيم بنگريم هوشنگ ايراني زودهنگام است� 
دوره اش فرانرسيده� زود آغاز مي كند و اگر بگوييم خوش مي درخشد، 
دولت مستعجل است� درست وقتي راه خود را پيدا مي كند و به سبك 
و زبان و بيان خود دست مي يابد، شعر را ترك مي گويد و نامي مي شود 

در كنار نام هاي نوگراي ديگري كه زماني به سراغ شعر نو آمده بودند�
اما از چشم اندازي سختگيرانه تر هوشنگ ايراني مثل ساير نوگرايان 
ناكام، پيوندي با سنت شعر فارسي ندارد� هوشنگ ايراني زود آغاز 
مي كند و نه تنها با گذشته شعر فارســي، بلكه با نوگراياني مثل نيما 
نيز سر ستيز دارد� اما آنچه در آغاز به دست مي دهد، شعري نيست 
كه بتواند جايگزين شعر نيما و پيروان او شود� به نظر مي رسد گاهي 
مي خواهد شــعر موزون بگويد، اما وزن را نمي شناسد� هنگامي كه 
هنوز مخاطبان شعر فارسي با شعر نو موزون نيمايي كنار نيامده اند، 
شعر هوشنگ ايراني كه در نثر اتفاق مي افتد، كمي زودهنگام است� 
سطرهايي در شعر او بي معنايند� اينها صوت اند؟ چه جور صوتي؟ چيزي 

شبيه ذكر و ورد؟ به چه زباني و در چه قاموسي؟ 
»ماياندوو/ كومبادوو/ كومبادوو/ هوررها��� هوررها/ جي  جو  لي  جو  

جي  لي«
 هوشنگ ايراني نامتعارف است و بي توجه به اقتضائات زمانه و سابقه 
شعر فارسي كار خود را آغاز مي كند� شــعر هوشنگ ايراني، ايراني 
نيست� شعرهاي او »جادوي اسپانيول« و »كاساندرا« و��� است� او مدعي 
نوعي شعر عرفاني است، اما چه نوع عرفاني؟ هنگامي كه شعرهاي آرام 
و ماليم طبيعت گرايانه قرار است تصويري از شعر نو به دست دهند، او 
براي ابليس شعر مي گويد� چه كسي حاضر است پشت سر شاعري كه 

براي ابليس شعر مي گويد، نماز بخواند؟ 
 هوشنگ ايراني را بيشتر از همه به 2چيز مي شناسند مجله »خروس 
جنگي« و تركيب »جيغ بنفش«� او شعر را از مجله خروس جنگي آغاز 
مي كند؛ مجله اي كه حتي در نام نيز سر ستيز با زمانه دارد و شعر كبود 
را آنجا منتشر مي كند و تركيب جيغ بنفش سبب شهرت او مي شود و 
بسياري تا سال ها براي به سخره گرفتن شعر نو و شعرهاي نامتعارف 
همچنان اين تعبير را به كار مي برند� مگر جيغ بنفش چه فرقي با »عقل 
سرخ« ســهروردي دارد و چگونه مي شود كه يك تركيب در ادبيات 
فارسي نشان خردمندي و نبوغ است و تركيبي ديگر كه به همان الگو 

ساخته شده اسباب تمسخر و استهزا؟ 
شايد آنچه بيشتر از همه سبب موضع گيري شاعران عليه شعر ايراني 
يا ناديده گرفتن او مي شود، ســتيز او با نوگرايان است� در روزگاري 
كه نوگرايان تازه مشغول ياركشي و جمع كردن هواداراني براي خود 
هستند، هوشــنگ ايراني به آنها حمله مي كند� شايد درافتادن او با 
نوگرايان و حمله هاي او به نيما يوشيج كه اصحاب مجله خروس جنگي 
او را به طعنه استادنيما مي خوانند، سبب مي شود كه حتي نوگرايان نيز 

به شعر او توجه نكنند�
»مردمك هاي سرگردانت را بر مســتي اقيانوس راندي/ و بر آستانه 
خلوت ظلمت ها قدم نهادي/ اينك صاعقه راز كه برنامحرم فرودآمد/ 

اينك نگهبان خاموشي ها كه بيگانه را درنورديد
و آيا توفان يك سقوط ابديت لبخند را خواهد آشفت؟/ و آيا شكست 

يك شادي آرامش رنج را خواهد آزرد؟«
 هوشنگ ايراني )متولد ۱۳۰۴ در همدان( پس از تحصيل در رشته 
رياضي دانشــگاه تهران به نيروي دريايي مي رود و عازم انگلستان 
مي شــود� از نيروي دريايي فرار مي كند، به فرانسه مي رود و پس از 
يك سال به ايران بازمي گردد� در ســال ۱۳2۷ به اسپانيا مي رود و 
تحصيالت رياضي خود را آنجا ادامه مي دهد و در سال ۱۳2۹ دوباره 
به ايران بازمي گردد� در سال ۱۳۳۰ به مجله خروس جنگي مي پيوندد 
و نخستين شعرهاي او آنجا منتشر مي شــوند� پس از آن در فاصله 
۴سال  ۴مجموعه منتشر مي كند؛ »بنفش تند بر خاكستري« ۱۳۳۰، 
»خاكستري« ۱۳۳۱، »شعله اي پرده را برگرفت و ابليس به درون آمد« 
۱۳۳۱، »اكنون به تو مي انديشم، به توها مي انديشم« �۱۳۳۴ بعدها به 
خارج از ايران مي رود و بيشتر عمر باقيمانده را در فرانسه و اسپانيا 

مي گذراند و در سال ۱۳۵2 زندگي را بدرود مي گويد�
 زمان مي گذرد و غربال   به  دســتاني كه از عقب كاروان مي آيند در 
سال هاي بعد شعر هوشنگ ايراني را كشف مي كنند� شعر ايراني از 
دل تاريخ بيرون مي آيد و قرائت هاي تازه اي از شاعري كه زمانه به او 
بي توجهي كرده صورت مي گيرد� گاه تفسيرهايي كه درباره شعر او 
صورت مي گيرد، شايد به جبران بي توجهي هاي گذشته، قدري اغراق 
شده است� حتي شــاعراني را متأثر از او مي دانند كه خود شاعران 
هرگونه تأثيرپذيري از او را انكار مي كنند� با اين همه، ترديدي نيست 
كه شعر هوشنگ ايراني بر شماري شاعران پيشرو در دهه هاي ۴۰ و 
۵۰ و بعد شــاعران دهه۷۰ تأثيرگذار بوده است� نيز ترديدي نيست 
كه او شاعري بوده است با شــعرها و سطرهايي غريب كه ارزش هاي 
شاعرانه شان در سال هاي بعد معلوم شد� هنوز هم بسياري از شعرهاي 
او خواندني و شگفت و پيش تر از زمانه خويش  هستند� هنوز هم شعر 
او محل بحث و تفسير و تأويل بسيار است� »از دشت و دريا و جنگل 
گذشتم كه تو را بازيابم/ تو را،  اي زبان شعله ها/  اي رنج كهن/ بازگو 
اضطراب قرباني هاي بي شمارت را/ آشكار كن سنگيني سرمايي را كه 
از چشمان هراسان آنان نوشيدي/ و به يادآورد توفان هايي را كه سقوط 
هر يك از پرستيده هايت بر تو فروكوفت بازگو، بازگو/ گرماي دست هاي 

آشنايي را كه براي آخرين بار و تنها بار فشردي«�

فرود پيش از اوج
شكل گيري كميسيون موسيقي راديو 

شيخ الرئيس چه شكلي بود؟
ابوالحسن صديقي، مجسمه ابوعلي سينا را براساس چهره او ساخت

موسيقی

تجسمی

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

از بررســي مطبوعات، مقاالت و نشــريات تخصصي موســيقي در 
سال هاي دهه30 چنين برآورد مي شود كه برخالف تصور عمومي، 
كيفيت كلي موســيقي ســاخته و پرداخته شــده در راديو، دچار 
ناهنجاري هاي متعددي بوده است. دليل اين مسئله را هم مي توان 
در سازمان اداري راديو پيگيري كرد كه پس از مدتي از شروع به كار، 
مديريت اجرا و پخش برنامه هاي موســيقايي از »اداره  موسيقي« 
به اداره »تبليغات راديو«منتقل شــد )اداره اي سياسي و اداري كه 
مديريت آن با تعويض دولت ها تغيير مي كرد(. از سال هاي آخر دهه  
20، مديريت برنامه هاي موسيقي راديو بارها ميان كميسيون هاي 
موسيقي و اداره  تبليغات دست به دست شد كه در اين كشاكش هر 
بار اداره  تبليغات )به دليل نفوذ اداري و جايگاهي كه بابت پرداخت 

حقوق پرسنل راديو داشت( دست باال را از آن خود مي كرد.
با باال گرفتن اعتراضات و افول كيفيت هنري برنامه ها، ســرانجام با 
تصويب هيأت دولت، شــورايي با اختيارات تام دوساله، به رياست 
روح اهلل خالقــي در فرورديــن1334 روي كار آمد كه برحســب 
تاريخ شمار مطبوعات آن دوره با كارشكني آهنگسازان و نوازندگان 
قديمي تر راديو- كه موافق اصالحات مورد نظر اين كميسيون نبودند 
- مواجه شد و كارش با اســتعفاي اعتراض آميز خالقي در شهريور 

همان سال به پايان رسيد.

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

 وقتي »اسماعيل سعادت« در سال1334 براي ترجمه ارزشمند 
كتاب »ميكل آنژ« اثر رومن روالن جايزه مجله سخن را دريافت 
كرد، ناشــر كتابش حدودا يكســاله بود؛ نشــري كه با تمايل به 
ترجمه آثار فرنگي و تأكيد بر ادبيات كالســيك و معاصر توانست 
نقش بي مثالي در ميان ناشــران ايراني ايفا كند. »نيل« توســط 

ابوالحســن نجفي و عبدالحســين آل 
رســول، كه دوســتاني با گرايش چپ 
بودند، پايه گذاري شــد. چون در ابتدا 
ســرمايه كافي نداشــتند پس احمد 
عظيمي زواره اي نيز به آنها پيوســت و 
هسته اصلي »نيل« در مغازه كوچكي 
روبه روي چاپخانه مجلس شوراي ملي 

شكل گرفت. به گفته عبدالحسين آذرنگ در كتاب »تاريخ و تحول 
نشر« مدتي بعد نيز مهدي و سيروس پرهام كه با نجفي آشنايي 
داشتند، به سرمايه گذاران نيل پيوستند. »نيل« در ابتدا كارش را 
با ترجمه داستان شروع كرد و از ميان مترجمان به سراغ »محمد 
قاضي« رفت. تعامل سازنده ابوالحسن نجفي، كه فرانسه مي دانست، 
و محمد قاضي، كه در آن زمان مترجم مشــهوري بود، زمينه ساز 
ايجاد ثمرات بسياري شد. دن كيشــوت، بابا گوريو، سرخ و سياه، 
ژان كريســتف، آرزوهاي بزرگ و دن 
آرام، از جمله آثار مهم و وزيني بود كه 
به شايستگي توسط مترجماني همچون 
محمد قاضي، الف. به آذين، عبداهلل توكل 
و ابراهيم يونسي به طبع رسيد. نشر نيل 
تا ســال1346 به فعاليت ادامه داد، اما 

پس از آن به تدريج روبه زوال رفت.

 پيشنهاد كتاب: مقاله  »از درآمد تا فرودي بي تكرار« 
)نوشته  سيدعليرضا ميرعلينقي(، در كتاب »راديو ملي ايران«؛ نگاهي بر اسناد، اشيا و تصاوير راديو ايران )۱۳۱۹-

۱۳۵۹(- پژوهش و گردآوري: محسن شهرنازدار- ناشر: انتشارات »پرديس دانش«- ۱۳۹۷

  حافظ روحاني  ����������������������������������������������������������������������

احتماال چهره نگاري مفاخر علمــي، فرهنگي و تاريخي ايران 
كه در برنامه هاي انجمن آثار ملي گنجانده شــد، نتيجه سفر 
روشــنفكران ايراني به اروپا بود. آنها ديــده بودند كه چگونه 
اروپايي هــا ســرديس هايي از چهــره مفاخر فرهنگي شــان 
ساخته و در نقاط مختلف شــهر نصب كرده اند. به اين ترتيب 
از زمان برگزاري جشن هزاره فردوســي، اين ايده كه مي توان 
سرديس هايي از سر مشاهير هنري ســاخت، مورد توجه قرار 
گرفت. مورد ابوعلي ســينا شــايد از اين جنبه مهم باشد كه 
تاريخچه اي از آن در دست است. به استناد اين تاريخ، نخستين 
تالش براي طراحي چهره ابن سينا در ســال1323 آغاز و كار 
برعهده ابولحسن صديقي گذاشته شد كه شاگرد كمال الملك 
بود و فارغ التحصيل هنر از فرانســه. او به سال1324 طرحي 
مدادي از چهره ابوعلي ســينا كشــيد كه هنوز هم به عنوان 
طراحي چهره او مورد پذيرش اســت. در ســال1328 هيأتي 
شش نفره به همدان رفتند و آرامگاه ابوعلي سينا را بازگشايي 
كردند. پژوهش روي جمجمه باقيمانده از اين دانشمند ايراني 

آغاز شد. با استناد به اســناد به جا مانده گويا ابوالحسن 
صديقي و هوشنگ سيحون هم جزء اين هيأت بوده اند. 

مقبره جديد ابن سينا را هوشنگ سيحون در شهر 
همدان ساخت و باقيمانده جسد در همين آرامگاه 

جديد به خاك ســپرده شــد. ابوالحسن 
صديقي هم مجسمه را براساس 

طرح هاي مــدادي و 
مطالعات انجام شده 
روي جمجمه طراحي 
كرده و آن را ســاخت. 

اين مجسمه در ميدان 
شــهر  بوعلي ســيناي 

همدان نصب شده است. 
شايد به واسطه همين طرح 

بود كه بعدتر امين تارخ در 
نقش ابوعلي سينا ظاهر شد.

مردم بي اطالع، مردم مطيع
ممنوعيت دادن مفاد هرگونه تصويب نامه به جرايد

مطبوعات

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

يكي از مشكالتي كه سران هيأت حاكمه با مطبوعات داشتند انتشار مسائل و موضوعاتي 
بود كه قرار نبود جز دولتمردان كسي از آنها مطلع شود. دولتي ها دوست نداشتند راجع به 
اينكه در فالن تاريخ، فالن طرح و اليحه محرمانه مصوب شده، خبري به مطبوعات درز 
كند. به هر حال، اطالع عموم مردم از تصميمات آنها حتي اگر مانع محكمي بر سر راهشان 
نبود، مي توانست اختالل ايجاد كند و به دردسرشان بيندازد. در همين خصوص، در تاريخ 
14اسفند 1334، حسين عالء )نخست وزير( دســتوري مبني بر ممنوع بودن ارائه مفاد 
تصويب نامه ها به مطبوعات صادر كرد. در متن اين دســتور آمده: »به طوري كه مشاهده 
مي شود، مفاد اغلب تصويب نامه هاي محرمانه در جرايد منتشر مي شود و اين عمل سبب 
مي شود كه عده اي استفاده جو سوءاستفاده نمايند. بدين وســيله اعالم مي گردد دادن 
مفاد هرگونه تصويب نامه اي به جرايد ممنوع است. دســتور فرماييد اين دستور را كامال 
به موقع اجرا بگذارند و تخلف از آن موجب مسئوليت شديد كارمندان مربوطه و بركناري 
آنان خواهد بود«. مطابق اين دستور، »دادن مفاد هرگونه تصويب نامه اي به جرايد ممنوع 
است« و اين يعني اينكه راهي كه سياستمداران براي كنترل افكار عمومي و فرونشاندن 
نارضايتي ها برگزيده بودند، چيزي جز در بي اطالع نگه داشــتن مردم نبوده است. با اين 
حال، پيشرفت هاي تكنولوژيك با اين خواسته ضديت داشت و راه اندازي تلويزيون ثابت 
پاسال در اين سال گواهي بر اين واقعيت بود كه مي شود مردم را سرگرم كرد، اما نمي شود 

در بي اطالعي نگه داشت.

فيلم خاچيكيان در سطحي باالتر از فيلم هاي 
معمول فارسي ساخته شده بود و محصول 

پارس فيلم بسيار فراتر از انتظار، تماشاگر يافت

تماشاخانه تهران بعد از احمد دهقان نمايش مي دهد 

 سال چهارراه حوادث 
و اميرارسالن

سه عروسي در يك شب

سينما 

تئاتر 

  سعيد مروتي �����������������������������������������������������������������������������

در سال شكست بيشتر فيلم هاي ايراني در گيشه، 2 فيلم اميدها 
را زنده نگه داشتند. نوروز 34 با اكران »چهار راه حوادث« پر رونق 
شد. ساموئل خاچيكيان كه يك سال قبل با »دختري از شيراز« 
پرفروش ترين فيلم سال33 را عرضه كرده بود، در چهارراه حوادث 
امكان بيشــتري براي رســيدن به دغدغه هاي بصري اش يافت. 
با قصه اي پليسي و پر تحرك نســبت به فيلم هاي فارسي ديگر و 
نورپردازي خاص، استفاده از سايه روشن و انتخاب زواياي دوربين 
به شكلي متفاوت، خاچيكيان به تدريج به سينماي مورد عالقه اش 
نزديك مي شد. تماشاگراني كه به ديدار چهارراه حوادث شتافتند، 

نام ساموئل خاچيكيان را به ذهن سپردند.
تالش دكتر كوشان براي گسترش فعاليت هاي پارس فيلم فقط 
تعداد شكست ها را بيشــتر مي كرد. پارس فيلم ورشكسته شده  
و كوشــان به ايتاليا رفته بود كه »امير ارســالن« اكران شد و در 
شرايطي كه هيچ كس انتظارش را نداشت بيشتر از هر فيلمفارسي 
ديگري فروخت. امير ارســالن بــا بازي ايلــوش و روفيا فقط در 

سينما ميهن واقع در ميدان حسن آباد بيش از يك ميليون تومان 
فروخت. ستاره سينما با اشاره به ضعف هاي فراوان فيلم خطاب به 
خوانندگانش نوشت: »امير ارسالن قابل ديدن نيست ولي مردمي 
كه نقد نمي خواندند و بسياري شان بي ســواد بودند كاري به اين 
حرف ها نداشتند.« به گفته علي كسمايي مردم از همه جا به ميدان 
حسن آباد، كه معروف به ايستگاه امير ارسالن شده بود، براي ديدن 
فيلم مي آمدند. فروش عجيب و غريب اميرارسالن كه تا يك دهه 
و قبل از ظهور »گنج قارون« پرفروش ترين فيلم سينماي فارسي 

بود، پارس فيلم را احيا و كوشان را از ورشكستگي نجات داد.

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

رپرتاژ آگهي نمايش »سه عروسي در يك شب« در مجله تهران 
مصور؛ مجله اي كه پس از ترور احمد دهقان، به همراه تماشاخانه 

تهران به فرزندخوانده اش عبداهلل واال رسيد. 
سال هاي پس از كودتاي 28مرداد 1332، تماشاخانه تهران رونق 
بســيار گرفت. اين رپرتاژ در 30تير 1334در مجله تهران مصور 

منتشر شده است.

استپانيان كارگردان مشهور كه سه عروسی در يك شب را بر روی صحنه برد�
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شعر

به ناهنگام
هوشنگ ايراني در سال ۱۳۳۴ آخرين مجموعه 

شعر خود را منتشر مي كند و شعر فارسي را ترك 
مي گويد. آيا او نابغه اي است درك ناشده يا كسي 

كه از سر تفنن به سراغ شعر آمده؟
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»نيل« جاري مي شود  
انتشار ترجمه هايي از ارزشمندترين آثار ادبي جهان  

نشر

تقی مدرسی
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